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 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
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k|:tfjgf M k/Dk/fut s[lif k|0ffnLnfO{ ljsl;t u/L j}1flgs k|ljlwsf] cjnDag ub}{ s[lif k]zfnfO{ ljljlws/0f, 
Jofj;flos/0f dfkm{t cf}Bf]lus/0fsf] lgldQ s[ifsx?nfO{ gofF k|ljlw tkm{ cfslif{t ug{, pTk|]l/t ug{, ;f] sf] cEof; 
u/fpb} o:tf k|ljlwsf] cjnDag ug]{ u/fpg] p2]Zo cg'?k s[lif k|ljlwnfO{ ;/n / ;xh?kdf s[ifsdfem k'¥ofpg 
s[ifsx?sf] j}olQms tyf ;+:yfut ljsf;sf nflu s[ifs ;d"x u7g ug{ cfjZos ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng 
P]g, @)&$ sf] kl/R5]b #, bkmf !! sf] pkbkmf -@_ -!_ -0f_ -!_, -b_ -!_, -b_ -%_ adf]lhd s[ifs ;d'x u7g, 
kl/rfng / lgodg ug{ æs[ifs ;d"x u7g tyf kl/rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^Æ tof/ u/L nfu" ul/Psf] 5 . 
 

kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

1. ;+lIfKt gfd / k|f/De M  
1) of] sfo{ljlwsf] gfd æs[ifs ;d"x u7g tyf kl/rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^Æ x'g]5 . 
2) of] sfo{ljlw gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt b]lv nfu" x'g]5 . 
2. kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf M 

1) æ;d"xÆ eGgfn] Jofj;flos s[lif k|0ffnL cjnDag ug]{ p2]Zosf nflu u7g ePsf !) jf ;f] eGbf a9L @% 
hgf ;Ddsf] s[ifsx?sf] ;d"xnfO{ a'emfpg]5 .  

2) æs[lifÆ eGgfn]] /fdk'/ gu/kflnsf leq ub}{ cfPsf] vfBfGg afnL, t/sf/L afnL, dT:o kfng, e};Lkfng, 
afv|fkfng, s'v'/fkfng cflb h:tf s[lif sfo{nfO{ hgfpg]5 .  

3) ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, /fdk'/, kfNkfnfO{ hgfpg]5 .  
4) æzfvfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, /fdk'/, kfNkfsf] s[lif zfvf / kz' ljsf; 

zfvfnfO{ hgfpg]5 . 
5) æcWoIfÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t s[ifs ;d"xsf] cWoIfnfO{ hgfpg]5 . 
6) æpkfWoIfÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t s[ifs ;d"xsf] pkfWoIfnfO{ hgfpg]5 .  
7) æ;lrjÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t s[ifs ;d"xsf] ;lrjnfO{ hgfpg]5 .  
8) æ;b:oÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd s[ifs ;d"xsf] ;b:onfO{ a'emfpg]5 .  
9) æ;]jf s]G›Æ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 ;~rfng x'g] s[lif tyf kz' ;]jf 

k|;f/ sfo{sf] nflu s[ifsx?n] ;Dks{ ug]{ lkmN8 :t/df /x]sf] s[lif jf kz' ljsf; zfvfsf] OsfO{ 
sfof{nonfO{ a'emfpg]5 . 

10) æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[tnfO{ a'emfpg]5 .  

11) æzfvf k|d'vÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no /fdk'/sf] ;DalGwt s[lif jf kz' 
;]jf zfvf k|d'vnfO{ a'emfpg]5 .  

12) æa}7sÆ eGgfn] s[ifs ;d'xsf] a:g] a}7snfO{ a'emfpg]5 .  
 

kl/R5]b @ 
p2]Zo 

3. s[ifs ;d"x u7gsf] p2]Zo M :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ n] tf]s] adf]lhdsf ljleGg s[lif ;DaGwL 
sfo{x?sf] ;Dkfbgsf nflu s[ifsx?sf dfem ul/g] pGgt s[lif k|ljlw k|rf/k|;f/ sfo{nfO{ ;xh t'Nofpg, 
s[ifsx?sf] s[lif ;DaGwL lg0f{o Ifdtf / g]t[Tj ljsf; ug{, s[ifs art dfkm{t ;fd'bflos art / ;fd'bflos 
k"FhLsf] ljsf; nufotsf sfo{x? dfkm{t s[lifsf] Joj;flos/0fsf lgldQ ;~rfng ul/g] s[lif ljsf; 
sfo{qmdx?df ;]jf k|jfxsf nflu s[ifs ;d"x ;lhnf] / lbuf] dfWod ePsf]n] :yfgLo :t/df s[ifs ;d"x u7g 
ug{' cfjZos /x]sf] 5 . o; lgb]{lzsf adf]lhd u7g x'g] ;d"xsf] p2]Zo tyf sfo{x? lgDg cg';f/ 5g\ M  

1) ;d"x ;b:ox?sf] a;f]af; /x]sf] ef}uf]lns ufpF 6f]n If]qsf] hnjfo' ;'xfpbf] kz'kfng tyf s[lif 
jfnLgfnLx?df Joj;flos/0f / ljljlws/0fsf gofF k|ljlw ckgfpb} pTkfbg / pTkfbsTjdf a[l4 ug]{ . 

2) ;d"xdf pGgt aLp lahg tyf /f;folgs dn nufot s[lif tyf kz'kG5L pTkfbg ;fdu|Lx?sf] Joj:yfkg 
ug]{ .  
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3) v]tLof]Uo hldgdf l;+rfOsf] Joj:yfkg ug]{ . 

4) k|fËl/s pTkfbgdf hf]8 lbg] .  

5) s[lif ;fdu|L tyf s[lif pkhx?sf] ahf/Ls/0fsf sfo{x? ug]{ .  

6) s[lif pTkfbg k|j4{g, k|zf]wg / ahf/Ls/0f Pj+ kz' k|hggsf sfo{x?, kz' cfxf/f, kz' :jf:Yo / kz' tyf 
kz'kG5L ahf/Ls/0fsf kz' ;]jf k|ljlwsf] k|rf/k|;f/sf sfo{x? ug]{ . 

7) uf]7 tyf esf/f] ;'wf/ ug]{ . 

8) df}/Lkfng tyf Rofp v]tL ug]{ . 

9) a]df};dL tyf df};dL t/sf/Lx?sf] pTkfbg / ahf/Ls/0f ug]{ . 

10) gofF k|ljlwx?sf] k/LIf0f ug]{ . 

11) ;/sf/L tyf u}/;/sf/L Pj+ ;d'bfodf cfwfl/t lgsfox?;Fusf] ;fem]bf/L / ;xsfo{df  s[lif ljsf; 
;DaGwL ljleGg sfo{qmdx? ;~rfng ug]{ . 

12) h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f, ;Dj4{g / ljsf; ug]{ . 

13) s[lif jg jftfj/0f ;+/If0f ;Dj4{g / ljsf;sf ;a} sfo{qmdx? ;~rfng ug]{ . 

14) dfl;s art / kl/rfng ug]{ . 

15) ;d"xn] tf]s] adf]lhdsf s[lif ljsf; ;DaGwL cGo ljljw sfo{x? ug]{ .  
 

kl/R5]b # 
s[ifs ;d"x u7g tyf btf{ 

4. s[ifs ;d"x u7g tyf ;d"x btf{ 

1) ;d"xdf s[ifs ;+Vof M v]tL of]Uo hUufsf] Pp6} Ans agfpg ;lsg] u/L hUufsf] ef]urngstf{x? jf Ps} 
p2]Zosf nflu s[lif jf kz'kfng u/L cfPsf jf ug]{ !) b]lv @% ;Ddsf s[ifsx? :jM:km"t{ ?kdf cfkm}+ jf 
sfof{nosf] k|fljlws sd{rf/Lsf] ;xof]udf Ps 3/w'/L Ps dfq ;b:o /xg] u/L s[ifs ;d"x u7g ug{ ;Sg] 
5g . t/ s'g} ljz]if k|of]hgsf nflu !) hgf ;b:o k'¥ofpg g;lsg] cj:yfdf sDtLdf % hgf s[ifs dfq 
eP klg ;d"x u7g ug{ ;lsg]5 .  

2) sfof{noaf6 ;xlhs/0f M pGgt s[lif k|0ffnL ckgfpgsf nflu ;d"x u7g u/L s[lif k|;f/ sfo{qmddf 
;xefuL x'g s[ifsx?af6 cg'/f]w ePdf ;DalGwt k|fljlwsn] s[ifs ;d"x u7g tyf kl/rfng sfo{df 
;xlhs/0f ug]{ 5g\ .  

3) ;d"x btf{sf] nflu lgj]bg lbg' kg]{ M ;d"xaf6 tof/ ul/Psf] ljwfgsf] ;a} kfgfdf ;d"xsf ;a} ;b:ox?af6 
k|dfl0ft u/L ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; ;lxt cg';"lr ! adf]lhdsf] lgj]bg lbg' kg]{5 . o; cl3 
lhNnf s[lif ljsf; sfof{no jf cGo s'g} ;+3;+:yfx?df btf{ ePsf] ;d"xsf] xsdf k'/fgf k|df0fkqx? tyf 
k|ult b]lvg] cGo sfuhftx? ;d]t ;+nUg /fvL gu/kflnsfdf k'gM btf{ ug'{ kg]{5 . 

4) ;d"xsf] cfˆgf] ljwfg / 5fk x'g' kg]{ M ;d"xsf] ljwfgsf] ;fydf ;d"x a}7ssf] lg0f{o, ;d"x btf{sf] nflu 
sfof{nonfO{ n]lvPsf] kq / ;b:o s[ifsx?sf] ljj/0f ;+nUg /fVg' kg]{5 . ;d"xn] cfˆgf] ljwfg tof/ ug{sf 
nflu cg';"lr # adf]lhdsf] d:of}bf ljwfg sfof{noaf6 k|fKt ug{ ;Sg] 5g\ . pQm d:of}bfnfO{ cfˆgf] 
ef}uf]lnstf / p2]Zo cg's"n kl/dfh{g ug{ ;lsg] 5 . ;d"xsf] cfˆg} 5fk x'g' kg]{5 .  

5) ;j{;xdlt / ;xdlt ;d"x lg0f{osf] cfwf/ M ;d"x u7g ubf{ ;d"xdf /xg] ljleGg kbflwsf/Lx? 
;j{;Ddtaf6 rog x'g] 5g\ . s'g} lsl;dn] ;j{;Ddt x'g g;s]df k|rlnt Joj:yf adf]lhd lgjf{rgåf/f 
;b:ox?af6 kbflwsf/Lx? rog ul/g] 5g\ . o;/L ul/g] lgjf{rgdf ;d"xsf] cg'/f]wdf gu/kflnsfaf6 
;xlhs/0f x'g ;Sg]5 .  

6) ;d"x btf{ / gljs/0fdf nfUg] b:t'/ M pk/f]Qm adf]lhd btf{ x'g cfPsf] lgj]bg pk/ sfof{non] cfjZos 
k|lj|mof k'/f u/L cfly{s P]gn] tf]s] adf]lhdsf] /fhZj sf6]kl5 dfq ;d"x btf{ u/L cg';"rL @ adf]lhd ;d"x 
btf{ k|df0fkq pkNfAw u/fOg]5 . ;d"x btf{ k|df0fkq k|fKt u/]kl5 sfof{nodf ;f] sf] clen]lvs/0f ePsf] 
dflgg] 5 . ;d"x btf{ ePkl5 o:tf ;d"xx? Gfu/kflnsfaf6 ;~rfng ul/g] s[lif tyf kz'kG5L ljsf; 
sfo{s|ddf ;xsfo{ ug{ ;Sg]5g\ . ;d"x gljs/0f gofF cf=j=sf] #) lbg leq ug'{kg]{5 / ;f]]lx jfkt cfly{s 
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P]gn] tf]s] adf]lhdsf b:t'/ nfUg]5 . gljs/0f ubf{ ;d"xsf] lxtsf]if, jflif{s lqmofsnfk emNsLg] jflif{s 
k|ltj]bg klg k]z ug'{ kg]{5 . ;dofjlw leq gljs/0f gu/]df pSt ;d"x :jtM vf/]h ePsf] dflgg]5 / k'gM 
;d"x btf{sf] k|ls|ofdf uP/ ;d"x btf{ ug'{kg]{5 .  

 
kl/R5]b $ 

s[ifs ;d"x kl/rfng 
5. s[ifs ;d"x kl/rfng 

1) dfl;s a}7s a:g' kg]{ M ;d"x u7g kZrft s[ifsx? cfˆgf s[lif sfo{x?sf af/]df 5nkmn ug{ lgoldt 
?kdf dlxgfdf Ps k6s ;d"x a}7s clgjfo{ ?kdf a:g' kg]{5 . ;d"xsf] cfjZostf cg';f/ h'g;'s} a]nf 
klg ;d'xsf] a}7s a:g ;Sg]5 .  

2) ;d"x art / kl/rfng M a}7ssf] lg0f{o cg';f/ dfl;s a}7sdf ;b:ox?n] dfl;s art ;d]t hDdf ug]{ 
5g\ . ;d"x art sf]ifaf6 s[lif k|of]hgsf nflu tf]lsP adf]lhdsf] Aofh b/df ;b:ox?n] C0f lng kfpg] 
5g\ .  

3) ;d"xsf] a}s vftf ;~rfng M glhssf] a}+sdf ;d"xsf] vftf vf]lng] 5 . h;df sf]iffWoIfsf] clgjfo{ ;lxt 
;d"xsf] lg0f{o cg';f/ sDtLdf cGo ! hgf ;b:o ;d]tsf] ;+o'Qm b:tvtdf vftf ;~rfng x'g]5 .  

4) k|ult k|ltJf]bg / ;dLIff M ;d"xn] k|To]s dfl;s a}7sdf ul/Psf lg0f{ox?sf] sfof{Gjog cj:yf, k|fKt 
ePsf] pknAwL / k|ultx?, kl/cfPsf ;d:ofx?, ;d:of ;dfwfgsf nflu ul/Psf k|of;x? / ;f] sf] 
k|ltkmn, afnLgfnLsf] cj:yf, afnLgfnLx? nufpbf ePsf] vr{ / afnL s6fgL pk/fGt laj|mL u/L ePsf] 
cfDbfgL cflb sfo{x?sf] rf}dfl;s ;dLIff ug{' kg]{ 5 . 

5) ;d"xdf d]nldnfk x'g' kg]{ M ;d"xsf ;b:ox?n] cfk;df d]nldnfksf] efjgf sfod /fVg' kg]{5 . o; 
;d"xsf a}7sx?df ;d"xsf ;b:ox?sf] lghL j}olQms ljifox? pk/ 5nkmn ubf{ pko"Qm x'G5 eGg] 
;d"xnfO{ nfu]df o:tf ljifox? pk/ ;d]t 5nkmn u/L ;fdflhs ;b\efj, ;xsfo{, ;fem]bfl/tf of]ubfg ug{ 
;Sg] 5g\ . 

6) Joj;fo btf{ ug{' kg]{ M s[lif sfo{nfO{ Joj;fod"ns ?kfGt/0fsf nflu ;d"x u7g ul/g] ePsf]n] ;d"xsf 
;b:ox? ldn]/ ;d"xut ?kdf ;~rfng ug]{ s[lif Joj;fo gu/kflnsfdf btf{ ug{' kg]{5 . s[lif Joj;fosf] 
dfkb08 tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

7) s[lif pTkfbg ;fdu|L tyf s[lif pkh ;fdu|Lx?sf] ahf/ Joj:yfkg M ;d"xn] s[lif pTkfbg ;fdu|Lx?sf] 
Joj:yfkgsf] nflu k|rlnt sfg"g adf]lhd cg'dlt lnO{ aLp lahg, /f;folgs tyf k|fËfl/s dn, l;FrfOsf 
;fdu|Lx?, s[lif d];Lg/L nufot s[lif pkh ;fdu|Lx?sf] Joj:yfkg / Jofkfl/s sf/f]af/ ug{ ;Sg] 5g\ . 
To;}u/L cfˆgf] ;d"x leq jf aflx/sf s[ifsx?n] pTkfbg u/]sf s[lif pkh ;fdu|Lx?sf] k|zf]wg / 
ahf/Ls/0fsf sfo{x? ;d]t ug{ ;Sg] 5g . 

8) gu/kflnsfsf] sfo{qmddf ;/Ls x'g' kg]{ M s[ifs ;d"xn] gu/kflnsfaf6 ;~rfng x'g] s'g} klg lsl;dsf 
s[lif jf u}/ s[lif sfo{qmdx?nfO{ ;kmn kfg{ oyfzSo ;xof]u ug{' kg]{5 .  

9) cGonfO{ klg 1fg a'emfpg' kg]{ M ;d"x u7g / s[lif k|ljlw cEof;sf] qmddf kfPsf] / cfkm"df ePsf] 1fg ;f] 
;DaGwL cle?rL /fVg] cGonfO{ klg a'emfpg' kg]{5 . ;d"xn] s[lif k|fljlws / cGo s[ifsx?sf] lardf 
;xlhs/0fsf] sfo{ klg ug{ ;Sg] 5g\ . 

 
kl/R5]b % 

jflif{s k|ltj]bg 
6. s[ifs ;d"xsf] lgodg / kf/blz{tf  

1) jflif{s k|ltj]bg / ;fj{hlgs ;'g'jfO{ M ;d"xn] jflif{s ?kdf k|ltj]bg tof/ ul/ Ps k|lt s[lif zfvfdf ;d]t 
pknAw u/fpg' kg]{5 . To:t} jif{sf] Ps k6s ;fj{hlgs ;'g'jfO{ klg ;~rfng ug{'kg]{5 . 

2) jflif{s ;fwf/0f ;ef M ;d"x u7g eO{ btf{ ePsf] Ps jif{ leq / k|To]s jif{ jif{df ;d"xn] ;fwf/0f ;efsf] 
cfof]hgf ug{' kg]{5 . ;fwf/0f ;efdf jflif{s sfo{qmdx?sf] k|ult ;dLIff, jflif{s cfoAoosf] ljj/0f, cfpbf] 
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jif{sf] sfo{qmdx?sf] th'{df nufot lgodfg';f/ ;Dkfbg ug{' kg]{ sfo{x? ;d]t kfl/t ug{' kg]{5 . o;sf] Ps 
k|lt k|ltj]bg sfof{nodf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

3) cGo ;+3 ;+:yfx?;Fusf] ;dGjo M ;d"xn] cg'dlt lnO{ s'g} cGo ;+3 ;+:yf;Fusf] ;xsfo{df s[lif k|ljlw 
cg';Gwfg tyf ljsf; ;DaGwL sfo{x? ;~rfng ug{ ;Sg]5g .  

4) ;d"xsf] cg'udg M o; gu/kflnsfsf] cg'udg Joj:yf adf]lhd cg'udg ;ldlt jf sfof{non] s[ifs 
;d"xsf lqmofsnfk Pj+ ;d"xsf sfuhftx?sf] cWoog, cjnf]sg / cg'udg u/L k[i7kf]if0f ug{ ;Sg] 5g . 
k|fKt k[i7kf]if0fx? pk/ ;d"x a}7sdf 5nkmn u/L lg0f{o ug{' kg]{5 . 

 
kl/R5]b ^ 
ljljw 

7. ;d"x lgis[osf] cj:yf M nuftf/ # dlxgf;Dd dfl;s a}7s ga;]df, ;d"xn] s[lif k|;f/ sfo{df cle?lr 
g/fv]df, Dofb ;lsPsf] ldltn] #) lbg leq gljs/0f gu/]df jf  cGo ljleGg sf/0fx?n] ;d'x lgis[o ePsf] 
u'gf;f] k|dfl0ft ePdf ;d"x lgis[o ePsf] dflgg]5 . o:tf] cj:yfdf k'gM ;d"x btf{ u/]/ dfq s[lif tyf 
kz'kG5L sfo{s|Dfdf ;xefuL x'g ;Sg]5g\ .  

8. ;d"x lj36g x'g ;Sg] M k6s k6s ;d"xsf] ljwfg ljk/Lt sfo{ u/]sf] k|dfl0ft ePdf, ;/sf/L hfoh]yf jf 
/sd lxgfldgf jf b"?kof]u u/]df, ;d"x lgis[o ePdf, ;d"xsf] lg0f{o cg';f/ ;d"x lj36g ul/Pdf, k|rlnt 
lgod ljk/Ltsf sfo{x? u/]df :yfgLo 6f]n ljsf; ;+:yf ;d]t j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df sfof{noaf6 
5fgljg u/L ;d"x lj36g ug{ plrt b]lvPdf lj36g ul/g]5 . t/ ;d'xdf ;b:ox?af6 hDdf ePsf] art 
/sd ;d"xsf] clen]vsf] cfwf/df ;fFjf Aofh ljt/0f ul/g] 5 .  

9. ;+zf]wg M cfjZostf / cf}lrTotfsf] cfwf/df gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ of] sfo{ljlw ;+zf]wg ug{ 
;lsg] 5 .  

10. vf/]hL M o; sfo{ljlwdf pNn]lvt s'/fx? k|rlnt sfg"g adf]lhd afFlemPdf aflemPsf] xb;Dd :jtM vf/]h x'g] 
5g . 
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cg';"rL ! 
-bKfmf $-#_ ;+u ;DalGwt_ 

;d"x u7gsf] nflu sfof{nodf lbOg] lgj]bg 
                                                                    

ldltM========================= 
 
>Ldfg\ k|Df'v k|zf;sLo clws[tHo" , 
/fdk'/ gu/kflnsf, 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
/fdk'/,kfNkf .                                   ljifoM ;d"x btf{ ul/ kfpF . 
 
;d"x u7g u/L ;fd"lxs k|ls|of4f/f s[lif ljsf; sfo{s|ddf ;xefuL x'g ;n+Ug ljj/0f adf]lhd xfdL ;+u7Lt eO{ 
;d"x u7g u/L ;d"x btf{ ul/ kfpmF elg >Ldfg\ ;dIf of] lgj]bg k]z ub{5f}F .  
;+nUg sfuhftx?M 

1) ;d"xsf] klxnf] a}7ssf] lg0f{o k|ltlnlk kfgf 
2) ;d"xsf] ljwfg kfgf 
3) ;d"x ;b:ox?sf] ljj/0f kfgf 
4) j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kfgf 
5) cGo s]xL eP ;f] sf] ljj/0f 

 
                                                       lgj]bs 
        ;d"xsf] gfdM =========================================== 
        =============================================================== 
        7]ufgfM ===================================================== 
        ;d"x cWoIfsf] gfdM =================================== 
   b:tvt M ================================================= 
        ;Dks{ kmf]g g+=M ========================================= 
   ldltM ====================================================== 
;d"xsf] 5fkM 
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cg';"lr @ 
-bkmf $ -^_ ;+u ;DalGwt_ 

s[ifs ;d"x btf{ k|df0fkqsf] gd"gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

;d"x gljs/0fsf] ljj/0f 

btf{÷Gfljs/0f btf{÷gljs/0f z'Ns ?= 
kmfF6jfnf 

Kf|dfl0ft ug]{ 
clws[tsf] ;xL ldlt dfGo /xg] cjlw /l;b g+= hDdf ?= 

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                             
 

 
           

/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

/fdk'/, kfNkf 
 
btf{ g+=                                                    ldltM 

 
s[ifs ;d"x btf{ k|df0f kq 

 
s[lif pTkfbg sfo{nfO{ 6]jf k'¥ofpg] p2]Zon] ldlt============================df u7g ePsf] /fdk'/ gu/kflnsf 
j8f g+===============================l:yt >L ======================================================s[lif ;d"xnfO{ o; /fdk'/ 
gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] ldlt ============== sf] lg0f{o cg';f/ ;d"x u7g clen]vdf 
btf{ u/L of] k|df0fkq lbOPsf] 5 . 
 
 
        ==============================                          ============================ 
             tof/                             Kf|dfl0ft ug{] clws[t  
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अनसूुची ३ 

(दफा ४(4) सगँ स बि धत) 
समूहको वधान 

 
ी  ............................................... कृषक समूहको वधान  
े  : कृ ष  

 
तावना :   

................................................ कृषक समूह रामपरु नगरपा लका वडा नं ........मा रहेका ...........सद य सं या 
आव  कृषकह को सामु हक यासबाट कृ ष ग त व धमा ा व धक सर स लाह र आधु नक व धको योग ग र कृ ष 
उ पादन र उ पादक व बढाई कृषकको िजवन तर उठाउने उ े यले यो मूल समूह गठन ग रएको हो । 
1. संि  नाम र ार भ :  
क) यस सं थाको नाम .............. कृषक समूह रहने छ ।  
ख) यो वधान पा रत भएको म तदेिख लागू हनेुछ ।  
2. प रभाषा:- वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा, 
क) "कृषक सं था" भ ाले ी  ...........................................समूह स झन ुपछ ।  
ख) "सद य" भ ाले यस समूहसँगको सद यता ा  यि लाई स झन ुपछ ।  
ग) "काय स म त" भ ाले यो वधान बमोिजम ग ठत स म तलाई जनाउछ ।  
घ) "साधारण सभा" भ ाले यस समूहको सद यता ा  गरेको स पूण समूह सद यह को भेलालाई जनाउछ ।  
3. सं थाको छाप : यस सं थाको एक छाप अनसूुची "क" बमोिजम रहनेछ। जसमा गोलाकार घेरा भ   

................................................................... यव था ग रएको छ ।  
4. सं थाको कायालय : यस सं थाको कायालय रामपरु नगरपा लका वडा नं ....... टोल .........................मा रहनेछ ।  
5. सं थाको उ े य :  
क) कृ ष व धको रा ो योग ग र कृ ष उ पादन तथा उ पाकद व बढाउने र कृषक िजवन तर उठाउने ।  
ख) वातावरणलाई दु षत हनुबाट बचाई आयमूलक कृ ष काय गन । 
ग) व भ  संघसं थासंग स ब ध रा ,े सहयोग लने दने ।  
घ) नया ँनयाँ व धको योग गद जाने । 
ङ) ......................................................................................... 
च) ......................................................................................... 
6. सद यको यो यता :  
क) सद य हनु चाहने यि  ................................... खेती गन कृषक हनु ुपदछ ।  
ख) समाज बरोधी भावना हनु ुहदैुन ।  
ग) ......................................................................................................... ।  
7. सद य कार : सबै साधारण सद यमा रहने छन।् अनसूुिच "ख" बमोिजम सद यह को यि गत ववरणको अ भलेख 

रा पुनछ। 
8. समूह शु क तथा हतकोष :  शु मा समूह शु क मा सक  ............. का दरले हतकोष खडा गन ला नेछ र प छ 

बढाउदै जान प न स कने छ ।  
9. सद यको अयो यता : कृषक सं थाको उ े य ब मा र ह काय गन यि लाई अयो य छा ननेछ।साथै 

............................ सद यताबाट न कािशत हनेुछ ।  
10. साधारण सभाको यव था : कृषक समूहका स पूण सद यह को ५१% सद यह  उपि थत भै संचालन हनुे सभालाई 

साधारण सभा भ न छ ।  
11. साधारण सभाको अ धवशेन :  
क) साधारण सभाको अ धवेशन काय स म तको नणय अनसुार काय स म तले तोकेको समय  र थानमा हनेुछ । साधारण 

सभा येक आथक वष समा  भएको 3 म हना ब न ुपनछ ।  
ख) साधारण सभाको बैठकमा स पूण सद य सं याको ५१ तशत उपि थत भएमा साधारण सभा ब नेछ ।  
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12. साधारण सभाको काम कत य र अ धकार  
क) समूहको नी त योजना र काय म तजमुा गन र वीकृत गन ।  
ख) आय - ययको ववरण ततु गन र व षक बजेट पास गन ।  
ग) सद यह ले वधान बमोिजम काम, कत य र दा य वको पालना गरेको छ/छैन मू यांकन गन ।  
घ) येक २ वषमा काय स म तको चयन गन ।  
13. काय स म तको गठन : दै नक काय गन देहाय बमोिजम काय स म तको गठन हनेुछ ।  
क) अ य  १ एक  
ख) उपा य  १ एक  
ग) सिचव १ एक 
घ) सहसिचव १ एक  
ङ) कोषा य  १ एक  
च) सद य ४ चार 
14. स पूण समूहका सद यबाट मा थको पदह को नवाचन हनेुछ र काय स म तको सबै पदा धकार  साधारण सभा त 

उ रदायी हनेुछन ्।  
15. काय स म तको बैठक म हनाको एक पटक ब नेछ र कायस म तको गणपरुक सं या ५१ तशत हनेुछ।  
16. काय स म तको कत य र अ धकार :  
क) समूहको चल अचल स पि को संर ण गन।  
ख) साधारण सभाका पा रत नणय र नदशनको पालना र काया वयन गन । 
ग) व भ  संघ सं था सरकार , गै  सरकार  सं थासंग स ब ध गन । 

वा षक काय म, आय यय ववरण तथा योजना तयार पा र वीकृतका ला ग  साधारण सभामा पेश गन ।  
घ) काय स म तको काम कत य र अ धकार म ये के ह वा सबै उप स म त वा यि लाई दान गन ।  
ङ) सं थाको उ े य ा को ला ग आव यक अ य कामह  गन स कनेछ ।  
17. पदा धकार ह को काम र कत य 
17.1. अ य को काम :  
क) काय स म तको बैठकमा अ य ता गन ।  
ख) साधारण सभाको बैठकमा अ य ता गन ।  
ग) कुनै नणय उपर बराबर मत पन गएमा नणयाक मत दने ।  
घ) साधारण सभा र काय स म त ारा ग रएका नणयह  काया वयन र रेखदेख गन ।  
ङ) सिचव, कोषा य को अनपुि थतमा अ य सद यलाई काम गन नयिु  गन ।  
17.2. उपा य को काम, कत य : अ य को अनपुि थ तमा अ य ले गन काम गन ।  
17.3. सिचवको काम र कत य :  
क) अ य ले लगाए/अ ाएको काम गन ।  
ख) बैठक काय सूची तयार गन ।  
ग) नणय पिु तका ले  ने ।  
घ) समूहको चल अचल स पि को संर ण गन ।  
17.4. सहसिचवको कम र कत य : सिचवको अनपुि थ तमा सिचवले गन काम गन । 
17.5. कोषा य को काम र कत य : समूहको आ दानी खचको ववरण दु त रा ,े समूहको हसाव कताव साधारण 

सभामा पेश गन ।  
17.6. सद यको काम र कत य :  
क) साधारण सद य त बफादार हनु ुपन ।  
ख) काय स म तलाई स ह सझुाव र परामश दनपुन ।  
ग) जाग रलो र जाग क रहन ुपन ।  
18. आथक ोत :  
क) सरकार , गैर सरकार , सं था तथा यि बाट ा  आ थक सहयोग ।  
ख) वेश शु क, समूहका सद यह बाट संक लत रकम र व भ  ोतबाट ा  रकम ।  
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19. कोषको यव था : 
क) समूहका सद यलाई आ थक सम या समाधान होस भ न कोष खडा ग र संचालन गन स कनेछ ।  
ख) कोषको रकम समूह सद यह को आव यकता अनसुार आ त रक पमा प रचालन हनु स नेछ ।  
ग) हरेक सद यले हरेक म हनाको ........................... बैठक बसी  ................ का दरले रकम स लन गनछ । 

उ  समयमा बचत नभएमा . ................को दरले हजना बापत ज रवाना ला ने छ ।  
घ) ऋण लगानी भएको रकम क तामा याज स हत तर  स न ुपनछ । 
ङ) हतकोष प रचालन रकमको याज ............ तशत ला नेछ ।  
च) समयमा बझुाउन ुपन रकम क ता नआएमा त दनको सयकडा  .... दरले याज ला नेछ ।  
छ) समूह तथा कोषबाट न कन चाहेमा १ म हनाको मा सक बचत बराबरको रकम छा न ुपनछ ।  
ज) कोषको रकम आ त रक प रचालन ग र बाँक  रहेको ख डमा अ य  र सिचवको वा अ य  र कोषा य को संयु  

ह ता रमा बकमा खाता खो ल संकलन गन स कने छ ।  
20. नवाचन स ब धी यव था :  
क) सवस मत वा नवाचन णाल ारा काय स म तको चयन ग रनेछ ।  
ख) काय स म त मा अ य , उपा य , सिचव, कोषा य  सह-सिचव र चार जना सद य रहने यव था हनुेछ ।  
ग) तीन जना तीन जना सद यको नवाचन आयोग रहने छ र नजह  उ मेदवार हनु पाउने छैनन।् नवाचन स ब धी 

स पूण काय व ध सो ह आयोगले गनछ। नजको मता धकार सरुि त रहनेछ ।  
21. अ व ासको ताव : अ य , उपा य , सिचव, कोषा य , सह-सिचव र सद य ब  अ व ासको ताव रा  

स कनेछ।य तो ताव २५% सद यले संयु  ह ता रबाट गन स ने छन ्। छलफल ग र नणय गराई साधारण सभा 
बोलाउन स नेछन ्। अ य  बाहेक अ य पदमा अ य ले १५ दनको ला ग नयु  गन र अ य  नभएको हकमा १५ 
दन भ  नवाचनबाट अ य  लगायत अ य पदको चयन गनछन ।  

22. वधान संशोधन : वधान दफामा संशोधन गन ुपरेमा ताव आएप छ साधारण सभाको दईु तहाइ सद यबाट संशोधन 
गन स कने छ ।  

23. नयम, नयमावल  बनाई लागू गन : काय स म तले व भ  नयम बनाई साधारण सभाबाट पास ग र काया वयन गन 
स नेछ ।  

24. न कासन: काय स म त कुनै सद य लगातार तीन पटक नय मत बैठकमा अनपुि थत रहेमा नजको समूहमा प ाचार ग र 
स तोषजनक उ र नआएस म वतः न कासन गन स कने छ ।  

25. रािजनामा : कुनै पदा धकार ले रािजनामा गदा रािजनामा काय स म तमा पेश गन पनछ । उपा य  सिचव र अ य पदको 
अ य ले वीकृत गन र अ य को रािजनामा काय स म त बैठकबाट वीकृत गराउन ुपनछ ।  

26. समूहको काय े  :  ............................................ अ तगत पन कृषकह  हनेुछन ।  
27. खारेजी: यो वधानका दफाह  रामपरु नगरपा लकाको नी त नयमसंग बािझएमा वतः खारेज हनेुछन।  
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cg';"rL s  
-bKfmf -#_ ;+u ;DalGwt_ 

s[ifs ;d"xsf] nf]uf] 
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cg';"rL v 
-bKfmf -&_ ;+u ;DalGwt_ 

;d"x ;b:ox?sf] यि गत ljj/0f 
/fdk'/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ,kfNkf 
 
s[ifs ;d"xsf] gfd M                                 ;d"x u7g ldltM 
s[ifs ;d"x l:yt 7]ufgf M       ;d"xdf ;b:o ;+Vof hDdfM 
Dflxnf M                   k'?ifM 
Dffl;s artklt dlxgfM 
;d"x ;b:ox?sf] ljj/0f M 

qm=
;+= 

;b:osf] gfd kb 7]ufgf lnª\u pd]/ 
Vf]tL 
u/]sf] 
If]qkmn 

;Dks{ g+= s}= 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

Gff]6M ;d"xsf ;a} ;b:oaf6 k|efljt ul/ k]z ug'{kg]{5 . 
 
 
 
 
 
 
k|df0fLs/0f ldlt M- @)&^÷)@÷)^ 

        cf1fn] 
        -afa'/fd cof{n_ 

        k|d'v k|zf;sLo clws[t
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: २        म त: 2076/02/06 
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

साना संचाई काय म स ालन काय व ध, २०७६ 
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k|:tfjgf M afnL pTkfbg a[l4sf sf/s tTjx? dWo] l;FrfO{ klg Ps k|d'v sf/s tTj xf] h;sf] plrt Joj:yfkg 
x'g g;s]sf] v08df afnLgfnLsf] j[l4 ljsf;df c;/ k'UfL pTkfbgdf lu/fj6 cfpFb5 . /fdk'/ gu/kflnsfn] gu/ 
If]qleq l;FrfO{ cfof]hgfsf] kxF'raf6 6f9f /x]sf s[ifsx?nfO{ dWogh/ ub}{ ;fgf l;FrfO{ sfo{s|d ;~rfng 
sfo{ljlw, @)&^ tof/ u/L nfu" ul/Psf] 5 . 
 

kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

1) of] sfo{ljlwsf] gfd æ;fgf l;FrfO{ sfo{s|d ;~rfng sfo{ljlw, @)&^Æ /xg]5 . 

2) of] sfo{ljlw :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu" x'g]5 . 

3) of] sfo{ljlw /fdk'/ gu/kflnsf leqdf nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf: 
1) æ;fgf l;+rfO{ sfo{s|dÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] cg'bfg ;xof]u / pkef]Stfsf] s"n nfut Oli6d]6sf] 

sDtLdf !%Ü gub jf lhG;L jf >Dfbfg jf ltg} y/L ;xof]u of]ubfg :j?k pknAw u/fई lgdf0f{ ul/g] 

c:yfoL afw, s'nf] ;'wf/, ;+/If0f, Xofd kfOk, kf]lnlyg kfOk, kf]v/L lgdf{0f, yf]kf l;+rfO{, l:k|Ín/ l;+rfO{ 
cflb h:tf l:sdnfO{ hgfpb5 . 

2) æsfo{ljlwÆ eGgfn] o; /fdk'/ gu/kflnsfsf] ;fgf l;+rfO{ sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&^Æ nfO{ ;Demg' 
kb{5 . 

3) æs[lif zfvfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] s[lif zfvf jf pkzfvf jf OsfO{ jf s[lif ;]jf s]Gb«nfO{ ;Demg' 
kb{5 . 

4) æ;ldltÆ eGgfn] ul7t k|fljlws dNofª\sg ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

 
प र छेद २ 
उ े य 

३. काय मको उ े य  
1) साना तथा आधु नक संचाई व धलाई स भा य थानमा ब न ग र बा ल सघनतामा वृ  ग र ज मनको उ पादक व 

वृ मा सहयोग पयुाउने । 

2) संचाईको सु वधा अपगु भइ कृ षको यवसा यकरण गन नसकेको कृषकह लाई साना तथा आधु नक संचाई काय म 
संचालनमा सहयोग ग र तरकार , फलफुल, नगदे बाल  खे त लगायत व भ  स भा य बाल ह को व नबाट 
रोजगार  र आय बृ ी गन । 

 
प र छेद ३ 

संचाई काय म 
४. आधु नक संचाई स ब धी काय मह   

1) थोपा संचाई जडान काय म  
संचाइको पया  सु वधा नभएको थानमा सानो ोतको पानीले कफायती तवरले धेरै ज गा संिचत गन, संचाइमा 
म लागत घटाउन, बाल को उ पादन प रमाण र गणु तरलाई सधुार गन थोपा संचाई भावकार  हु छ । कि तमा 

२ रोपनी े फ़लमा लगाइएको खेतीको ला ग थोपा संचाई जडान गन इ छुक यवसा यक कृ ष फाम एवं सं थाले 
मा  यो सु वधाको ला ग नवेदन दन स नेछन ्। 

2) ि ङलर संचाई जडान काय म  
वशेष गरेर कम माटो भएको, बलौटे माटोको मा ा बढ  भएको र भरालो ज मन जहाँ िचया, कफ , अलैची, 
फलफुल, तरकार  आ द बाल ह  लगाइ छ । यहाँ ि ङकलर संचाई जडान गन उपयु  हु छ । कि तमा २ 
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रोपनी े फ़लमा लगाइएको खेतीको ला ग ि ङकलर संचाई जडान गन इ छुक यवसा यक कृ ष फाम एवं सं थाले 
मा  यो सु वधाको ला ग नवेदन दन स नेछन । 

3) लाि टक पोखर  नमाण काय म  
संचाई सु वधा नपगेुको े मा पोखर को मता अनसुार त लाि टक पोखर  २ देिख ३ रोपनी वा सोभ दा बढ  
ज मनमा संचाई हनुे ग र नगरपा लकाबाट 200-२५० जी.एस.यमको लाि टक सट उपल ध गराउने छ । साथै 
लाि टक पोखर  (कि तमा ६ म.*7 म.*1.5 म.) 63,000 ल. पानी रा  स कने मताको हनुपुनछ।  

4) साना संचाई काय म  
उपभो ाबाट कूल लागत इ मेटको कि तमा १५% नगद वा िज सी वा मदान वा तीनैथर  सहयोग योगदान 
व प उपल ध गराई नमाण ग रने स-साना बाँध, छेकबार, मु पाइप, एच डी, पाइप र कुलो ममत/सधुार ज ता 
साना संचाई ि कम यस साना संचाई काय म अ तगत पदछन ।  

 
प र छेद ४ 

काय म संचालन 
५. काय म संचालन स ब धी या  

1) यस काय व ध अनसुार संचालन हनेु साना तथा आधु नक संचाई काय म रामपरु नगरपा लका कृ ष शाखा माफत 
संचालन हनेुछन । काय म संचालन पूव कृ ष शाखाले कि तमा १५ दनको सूचना कािशत गनछ । यस 
नगरपा लकाको कृ ष अनदुान वतरण गन स म तले साना संचाई अ तगतका कुनै प न संचाई काय म (कुलो, 
पोखर , थोपा संचाई, ि लर) लाई आव यकता अनसुार ाथ मकता दन स नेछ ।  

2) कृ ष शाखाले स बि धत संचाई सु वधामा सहयोग लन इ छुक यवसा यक तथा यवसाय उ मखु कृ ष फाम/कृषक 
समूह/कृ ष सहकार  सं थाबाट अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन संकलन गनपुनछ ।  

3) नबेदनको साथ फाम वा सं था च लत ऐन बमोिजम स बि धत नकायमा दता भएको माणप को त ल प एक 
त र स बि धत वडाको सफा रस प  पेश गनपुनछ । सं थाको हकमा सं थाको कायस म तको बैठकले साना 

संचाई काय म माग गन नणय गरेको हनुपुनछ । अनदुान ाह ले कि तमा १५ % खच जटुाई साना संचाई 
काय म संचालन गनपुदछ । काय ग त र ा व धकको थलगत सव ण तबेदनका आधारमा बढ मा 
२,००,०००/- पैया रकम अनदुान व प स बि धत फाम वा समूह वा सं थाको बक खातामा उपल ध 
गराइनेछ। तर लाि टक पोखर  वा थोपा संचाई/ि कलर संचाइको ला ग कृ ष सामा ी ( लाि टक सट, थोपा 
संचाई सेट, ि ङकलर सेट) आ द कृ ष शाखाले उपल ध गराउने छ । 

६. उपभो ाले पालना गनपुन कुरा : 
1) साना संचाई काय म (कुलो नमाण तथा ममत) मा छनौट भइसकेप छ नगरपा लकाको ा व धक शाखाका 

ा व धकबाट लागत अनमुान ग र कृ ष शाखामा अनसूुची २ बमोिजमको स झौता ग र काम अगाडी बढाउन ुपनछ । 

2) काय स प  भई सकेप छ स प  काम र खचको तबेदन पेश गन ुपनछ  । 

3) कृ ष शाखाको ा व धक वा नगरपा लकाको ा व धकह बाट दएको नदशन पालन गन ुपनछ। 

4) अनदुान ाह ले भ ु ानी मा न ुपूव संचा लत प रयोजना/अनदुान काय मको सावज न ककरण समेत हनु ुपनछ । साथै 
काय म स प  भएको ा व धकको तवेदन, स बि धत वाडको सफा रस, समूह/सहकार को बैठकको नणय 
त ल प र तवेदनको आधारमा भ ु ानी दईनेछ तर कृ ष फामलाइ बैठकको नणय त ल प आव यक पन छैन । 

5) नमाण काय स प  भइसके प ात यसको संचालन र ममत स भार स ब धी स पूण कायह  अनदुान ाह  वयमले 
गनपुनछ । 

6) लाि टक पोखर को हकमा छनोट भएको नवेदकले आ नै लगानीमा कृ ष शाखासंगको अनसूुची ३ बमोिजमको 
स झौता अनसुार पोखर  ख नसकेपछ  कृ ष ा व धकको न र ण तथा वडा कायालयको सफा रस प को आधारमा 
कृ ष शाखाबाट पूण अनदुानमा लाि टक सट उपल ध गराइनेछ । थोपा संचाई तथा ि लर संचाईको हकमा 
कृषकको माग र यावसा यक खेतीको आधारमा कृ ष शाखाबाट ८५ तशत अनदुानमा थोपा संचाई वा ि कलर 
संचाई स ब धी आव यक सामा ी उपल ध गराइनेछ । 
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प र छेद 5 
व वध 

७. व वध  
1) अनगुमन तथा मु यांकन : रामपरु नगरपा लका वा सोहो अ तगतको कृ ष शाखाले यस काय व ध अनसुार संचालन 

काय मह को अनगुमन तथा नर ण गनछ ।  
2) स म तले पेश भएका नवेदनह लाई न न आधारह मा मु यांकन ग र स बि धत शाखा सम  सफा रस गनपुनछ । 

मू यांकनका आधारह  : 
 संचाइका ला ग पानीको ोत  
 यवसा यकता र बा ल सघनता  
 लाभाि वत कृषक घरधरु   
 तावकको हाल ग ररहेको खे त यवसायको अव था  
 लि त वग र दगुम े   
1. लागत इि टमेट र स झौता: ा व धकबाट वीकृत लागत इि टमेट एवं डजाइन अनसुार स बि धत कृषक एवं 

सं थाले आयोजनाको नमाण काय स प  गनपुनछ । वीकृत इि टमेटको आधारमा कृ ष शाखा र अनदुान ाह  
सं था वा फाम बीच पि य स झौता ग रनेछ । 

2. अनदुान रकम र भ ु ानी या: साना संचाई नमाण (कुलो नमाण वा ममत) कायको कुल लागत इि टमेटको 
बढ मा नगरपा लकाबाट कूल लागतको ८५ तशत रकम अनदुान व प उपल ध गराउने । लाि टक पोखर  
खने वापतपूण अनदुानमा लाि टक सट र थोपा संचाइको हकमा ८५% अनदुानमा थोपा संचाई सेट वा ि ङकलर 
संचाई सेट उपल ध गराइने छ । 

3. यस काय व धको योगमा कुनै वधा भएमा रामपरु नगरपा लकाको नणय अि तम हनेुछ । 

4. स झौता अनु प काम नगन अनदुान ाह लाई नगरपा लकाले अनदुान रकम रो ा गन स नेछ । यस काय व ध 
अनु प अनदुानको दु पयोग गरेमा वा रकमको हसाब नबझुाउने अनदुान ाह लाई च लत काननु बमोिजम कारबाह  
ग र असलु उपर ग रनेछ । 

8) बाधा अ काउ फुकाउ: यस काय व ध काया वन स ब धमा कुनै वधा भएमा सोको न पण नगर कायपा लकाले नणय 
गनछु । यस काय व धमा उ लेख भएका वषयह  यसै बमोिजम तथा अ य वषयह  च लत काननु बमोिजम हनेुछन । 

९) संशोधन : यो काय व ध नगर कायपा लकाले आव यकतानसुार संशोधन गन स नेछन । 
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अनसूुची -१ 
(दफा ५(2) संग स बि धत) 

साना संचाई काय मबाट सहयोगको ला ग दनपुन नवेदन फारम  
  

       म त:- 
ीमान मखु  शासक य अ धकृत यू , 

रामपरु नगरपा लका, 
रामपरु, पा पा । 

वषय : साना संचाई काय मबाट सहयोगको ला ग अनरुोध । 
 
  महोदय, 
       हामी न न लिखत नवेदन फारममा ह ता र भएका यि ह बाट रामपरु नगरपा लकाको वडा नं ..... थानमा 
अवि थत ...............................................................कृषक समूह/ फामको संचाइका आयोजनाको ला ग साना संचाई 
काय मबाट लाि टक पोखर /कुलो नमाण तथा ममत/थोपा संचाई/ि कलर संचाई/अ य सहयोग पाँउ भ न वतमान तथा 
स भा वत उपभो ाह को तफबाट समहुको नणयको त ल प/कृ ष फामको तफबाट दता माणप  तथा आव यक कागजात 
स हत यो नवेदन दएका छौ र यसै अनसुार पूण पमा सहमत छौ ।  
 
   कागजातह  : 
१. समहुको हकमा नणय त ल प र माणप    
२. फाम दता माणप को त ल प 
३. वडा कायालयको सफा रस  
 
        नवेदक 
      जल उपभो ा स म त/कृषक समूह/सहकार  
      /स म तको अ य  / त न धको नाम : 
      ह ता र : 
      म त : 
सं था/समहुको छाप : 
 
 
 
 
 
 

संचाई आयोजना स ब धी आधारभतू जानकार  
१. आयोजना स ब धी ववरण 
१.१ ता वत आयोजनाको नाम: 
१.२ ता वत आयोजनाको क सम : 
१.३ ता वत आयोजनाको ठेगाना: 
१.४ वतमान जल उपभो ाको प रवार स या: 
 
२. आयोजना थलस म पु ने बाटो : 

बाट ठाउँ स म ठाउँ स भा य साधन पैदल वा गाडी अनमुा नत दरु  र समय 
क .म.  घ टा वा दन 
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३. ता वत काय वा आयोजनाबाट लाभाि वत हनेु उपभो ाको ववरण: 

स.नं. ज गा धनीको नाम वडा नं. प रवारको 
सद य सं या क ा  नं. े फल द तखत 

       
       
       
४. परुानो संचाई आयोजना भए सोको पृ भू म : 
स.नं. नमाण गर  सकेको 

काय वष 
रकमको 

ोत रकम  काय मको 
नाम 

काया वयन 
ब ध 

हालको 
ि थ त कै. 

         
         
         
५. पानीको ोत : 
  ५.१ ोतको नाम : 
  ५.२ ोतको वा म व :  
६. समूह वा सहकार को नाम, ठेगाना र छाप : 
नवेदन ा  गन कृ ष शाखाको कमचार को नाम : 
द तखत र म त : 
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अनसुचुी  २ 
(दफा ६(1) संग स बि धत) 

साना  संचाई  नमाण  तथा  ममत  संभार  काय म  स ब धी  स झौता  प  
 
आज  म त......................मा  रामपरु  नगरपा लका  नगर  कायपा लकाको  कायालय,  रामपरु  पा पा  र  ी 
................................................................... रामपरु नगरपा लका वडा नं........., पा पा बीच भएको स झौता प  
अ तगत यस  कायालयको  कृ ष शाखा  अ तगत साना संचाई  नमाण  तथा  ममत  संभार  काय म  संचालनको  ला ग  तप सलका  
शतह   स बि धत  प ले  परुा  ग र  काय म  संचालन  गन  हामीलाई  म जरु  छ  । 
शतह : 

1) यो  स झौता  ी  .............................................. रामपरु नगरपा लका वडा नं........., पा पा र यस नगर 
कायपा लको  कायालय,  रामपरु  पा पा  बीच  संचाई  योजना  काया वयन  योजनको  ला ग योग  ग रने  छ  । 

2) यो  स झौता प   स झौता  भएको  म त  देिख  योजनाको  काय  ार भ  भएको  मा ननेछ  । 
3) उपभो ा  समूहले  स झौता  भएको  म तले  १५  दन  भ   काय  शु   गन ु पन छ  । 
4) यस  साना  संचाई  योजनाको  नमाण  काय  उपभो ा  समूह  आफैले  गनपुछ।  आफैले  नगर   दा ो  यि   वा  सं थालाई  

ठे ा  दई  गराउन  पाउने  छैन। 
5) आयोजनाको कूल इि टमेट रकम . ....................... म ये यस कायालयबाट ज मा . ........................... 

कुल  अनदुान  ५%  क ी  ग र  उपल ध  गराइनेछ।  बाँक   रकम  भने  वयम ् कृषक  समूहले  यहोन ु पन छ। 
6) उपभो ाको  तफबाट  इि टमेट  बमोिजमको  कि तमा  १५%  रकम  यहोन ु पनछ। 
7) स झौता भएको  म त  देिख  ९०  दन  भ   काय  स प   ग र  स न ु पनछ।  अ यथा  भ ु ानी  दइने  छैन। 
8) यस  स झौतामा  उ लेख  भए  भ दा  अ य  यहोराको  हकमा  च लत  नयम  कानून अनसुार  हनेुछ। 

                                

प हलो प  
रामपरु नगरपा लकाको तफबाट: 
नाम: ....................................... 
पद: ....................................... 
द तखत: .................................. 
म त: .................................. 

सा ी 
नाम: ....................................... 
पद: ....................................... 
द तखत: .................................. 
म त: .................................. 

 

दो ो प  
समूह/सहकार को तफबाट: 
अ य / त न धको नाम: ............................... 
समूह/सहकार /फामको नाम: ........................ 
......................................................... 
म त: .......................................... 
फोन नं: ......................................... 
सं थाको छाप:  
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अनसूुची  ३ 
(दफा ६(6) संग स बि धत) 

लाि टक पोखर  नमाण स ब धी स झौता प  
 

यस रामपरु नगरपा लका, नगर कायपा लकाको कायालय, रामपरु, पा पा माफत संचालन ग रने आ.व. ................को रामपरु 
नगरपा लका, कृ ष शाखाको वीकृत काय म अ तगत लाि टक पोखर  नमाण काय म संचालन गन यस रामपरु 
नगरपा लका, कृ ष शाखा (यस भ दा पछाडी प हलो प  भ नने) र रामपरु नगरपा लका वडा नं ......... ि थत ी 
................................................ (यस भ दा पछाडी दो ो प  भ नने) बीच साझेदार मा ला ट क पोखर  नमाणको 
ला ग म त ................. गतेमा तप सलका शतनामाह  गराई काय म स प  गन स झौता/सहम त भएको छ।  
शतह  : 
 1) यो स झौता प  कृ ष सहकार  वा कृ ष फाम वा कृ ष शाखा रामपरु पा पामा समूह प त अनसुार दता तथा न वकरण 

भएको कृषक समूह र रामपरु नगरपा लका, कृ ष शाखा बीच लाि टक पोखर  नमाण स बि ध काय म काया वयन 
योजनको ला ग योग ग रने छ। 

 2) यो स झौता दवैु प को द तखत भएको म त ................... देिख ार भ भएको मा ननेछ । 
 3) समूह/सहकार /फामले स झौता भएको म तले १५ दन भ  काम शु  गन ुपनछ र ६० दन भ  काय स प  

गनपुनछ।  
 4) यस कायालयले .................. समूह/सहकार /फामलाई ....... वटा ला ट क पोखर  नमाणको ला ग ...... ल बाई 

......... चौडाई भएको, ... िज.यस.यम.वा. माइ ोनको ला ट क सीट वा लाइनर पूण अनदुानमा उपल ध गराइनेछ। 
तर सो ह कृ ष सामा ी ा  गन अनदुान ाह ले ........ ल बाई ....... चौडाई ....... ग हराइको पोखर  आ नै लगानीमा 
ख न कृ ष ा व धकको न र ण र वडा कायालयको सफा रसमा ला ट क सट उपल ध गराइनेछ ।  

 5) नमाण काय गदा यस कायालयका कृ ष ा व धकले दएको नदशन अनसुार गन ुपनछ।  
 6) यस स झौतामा उ लेख भए भ दा अ य यहोराको हकमा च लत नयम कानून अनसुार हनुेछ। 
 7) स प  भई सकेप छ सो को ममत स भार गन िज मेवार  अनदुान ाह  वयम ्को हनेुछ। 
                  
मािणकरण म त: 2076/02/06 

आ ाले 
(बाबरुाम अयाल) 

मखु शासक य अ धकृत 

प हलो प  
रामपरु नगरपा लकाको तफबाट: 
नाम: ....................................... 
पद: ....................................... 
द तखत: .................................. 
म त: ...................................... 

दो ो प  
समूह/सहकार को तफबाट: 
अ य / त न धको नाम: ............................... 
समूह/सहकार /फामको नाम: ........................ 
......................................................... 
म त: .......................................... 
फोन नं: ......................................... 
सं थाको छाप:  
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: 3        म त: 2076/02/11 
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६ 
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तावना:- रामपरु नगरपा लका े भ  पूव ाथ मक व ालय थापना, संचालन र यव थापन गर  पूव ाथ मक क ाह मा 
एक पता याउने, व ालयको गणुा मक सधुार गन, अनगुमन मू या न णाल लाई सं थागत गन तथा पूव ाथ मक 
व ालयसँग रामपरु नगरपा लकाको सम वय, सहयोग र सं थागत स व ध था पत गन आव यक भएकोले थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम यो पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६ तजमुा गर  लागू 
ग रएको छ। 
 

प र छेद-१ 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भ :- 
1) यो काय व धको नाम “पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६” रहेको छ। 
2) यो काय व ध कायपा लकाबाट वीकृत भएको म त देिख लागू हनेुछ। 

2. प रभाषाः वषय वा संगले अक  अथ नलागेमा,  
क) “ऐन” भ ाले थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ स झनपुदछ ।  
ख) “नगरपा लका” भ ाले रामपरु नगरपा लका स झन ुपदछ ।  
ग) “शाखा” भ ाले रामपरु नगरपा लकाको िश ा शाखा स झन ुपदछ । 
घ) “ मखु" भ ाले रामपरु नगरपा लकाको िश ा शाखा मखु स झन ुपदछ।  
ङ) “ नर क "भ ाले व ालय नर ण तथा सपु रवे ण गन तो कएको यि  स झन ुपदछ।  
च) “ व ालय” भ ाले यस काय व ध वमोिजम क ा एक भ दा तलको तह सामा यतः ५ बष मु नका बालवा लकाह को 

शार रक, सामािजक, संवेगा मक र वौ क वकास लगायत सवा ीण वकासका ला ग संचालन ग रने सबै कारका 
सकाई क ाका साथै िशश ु याहार के , क डर गाडन, म टे र  ज ता बाल वकास के  समेतलाई स झन ुपदछ । 

छ) “स म त" भ ाले पूव ाथ मक व ालय अनगुमन तथा मु या न स म त स झन ुपदछ । 
 

प र छेद- २ 
व ालय थापना तथा संचालन 

3. व ालय खो न अनमु तका ला ग नवेदन दनपुन:- 
1. संिघय सरकारले बाहेक कसैले रामपरु नगरपा लका े  भ  व ालय संचालन गन चाहेमा तो कएको ववरण खलुाई 

अनसुचुी १ को ढाँचामा नगरपा लकाको स बि धत वडा कायालयको सफा रस साथ नगरपा लकाको कायालयमा नवेदन 
दनपुनछ । शैि क स  शु  हनुभु दा कि तमा २ म हना अगावै नवेदन दई अनमु त लनपुनछ । आ नो नवेदनमा 
न न कुरा खलुाईएको हनुपुनछ :- 
क) आफूले बालवा लकालाई उपल ध गराउन ताव गरेको सेवा सु वधाह । 
ख) आफूले संचालन गन व ालयमा भना हनु आउने बालवा लकाह को उमेर समूह। 
ग) अ भभावकह सँगको छलफल वा बैठकको मािणत त लपी तथा नजह को अपे ा। 
घ) भवन भ  र भवन बा हर बालवा लकाह लाई उपल ध गराईने सु वधा तथा सकाई कृया। 
ङ) वनी दषुण, छमेक ह बाट हनु स ने दषुण तथा अवरोध र फोहोरमैला यव थापन, ढल नकासको व ध 

लगायतको यव थापक य योजना र यसबाट तकूल भाव नपन सु नि तता।  
च) नगरपा लकाले तोकेका अ य मापद डह  ।  

2. उप नयम (१) बमोिजम नवेदन परेमा मखुले नवेदन उपर १० दन भ  देहाय बमोिजमको अ ययन गर  मखु 
शासक य अ धकृत सम  पेश गनछ ।  

क) व ालय खो न ता वत भवन तथा भौ तक अवि थ त, आव यक बालमै ी पूवाधार, व ालयका ला ग आव यक 
मापद डह  भए/नभएको थलगत नर ण अवलोकन गर  तवेदन तयार गनपुन छ। 

ख) ता वत भवन तथा भवन प रसरको बातावरण व ालय स ालनको ला ग उपयु  रहे/नरहेको तथा ता वत 
व ालय स ालन गन पया  थान रहे/नरहेको अव था खलुाउनपुनछ।  

ग) ता वत व ालय स ालन गन भवनस म आवत-जावत गन बाटोको अव था, सरु ा यव था तथा फोहोरमैला 
यव थापन र ढल नकासको व ध गरे/नगरेको प  उ लेख गनपुनछ। 
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घ) सम  शैि क वातावरण भए/नभएको आ द यहोरा व ेषण गन ुपनछ । 
3. उप नयम (२) बमोिजमको थलगत अनगुमन नर णबाट ता वत भवन तथा भवन प रसर व ालय स ालन गन 

उपयु  देिखएमा तवेदन स हतको सफा रस मखु शासक य अ धकृतले कायपा लका वैठकमा पेश गनपुनछ ।  
4. उप नयम (३) बमोिजम सफा रस स हतको तवेदन तयार गदा नवेदकले पेश गरेका नयम ४ मा उ लेिखत नवेदन 

स हतका स पूण कागजातह  संल न गनपुनछ ।  
5. उप नयम (१) का व भ  ख डह मा उ लेिखत अव थाह  गणु तर हन भएमा वा व ालय स ालन गन उपयु  नभएमा 

सो ह यहोरा खलुाई तवेदन पेश गनपुनछ।  
4. नवेदकले पेश गन ु पन कागजातह :- व ालय संचालनको अनमु त लन चाहनेले न न बमोिजमको कागजात स हत 

नवेदन पेश गनपुनछ :  
क) स ालकको नाग रकताको मािणत त लपी।  
ख) क पनी माफत व ालय स ालन गन भए क पनीको व धप को मािणत छाँया त।  
ग) सहकार  माफत संचालन गन हो भने सं थाको व नयमावल को छाँयाकपी र स बि धत कायालयको सहम त-प  ।  
घ) क पनी बाहेक च लत नेपाल कानून बमोिजम अ य कुनै नकाय वा सं थाबाट व ालय स ालन गन उ े य राखी 

अनमु त लएको भए सो स ब धी कागजातको छाँया त ।  
ङ) व ालय संचालन गन थानको ज गा धनी माण पजुा, न सा माणप , पा रत न सा र नमाण स प  माणप को 

छाँया त ।  
च) बालवा लका स ब धी ऐन, नयम तथा अ य कानूनह  वप रत काय नग रने, बाल हंसा, शोषण, अपराध हनु न दने, 

बालमनो व ान वप रत काय नग रने, यातना न दइने, पूव बालमनो व ानमा आधा रत बाल वकासलाई वधन गन 
ता लम ा  जनशि  प रचालन गर  व ालय संचालन गनछ भ े तब ता-प  ।  

छ) व ालय संचालन गन ला ने कुल (खच पूिँजगत लगानी, ममत संभार खच, संचालन, खच कोष थापना) उ लेख गर  
तयार ग रएको वि य ववरण- प  । संचालन खच अ तरगत भाडा, शैि क सामा ी, शास नक खच तथा कमचार  
खचह को अलग ववरण उ लेख गनपुनछ।  

ज) भाडामा संचालन गन भए घरधनीसँगको स झौताप को छायाँ त एवं वहाल कर वझुाएको र सदको त लपी।  
झ) व ालयमा काम गन जनशि ह  र उनीह ले वषयगत ता लम लएको माणप ह को छाँया त।  
ञ) अनमु त माग ग रएकै कार र कृ तका व ालय वरपर कि तमा २ वटा निजकको व ालयको नाम,सहम त प  र 

स ालन भएको थानको न सा स हतको ववरण ।  
ट) बालमै ी पूवाधार सूचकह को ववरण, यूनतम मापद ड, व ालय संचालन ग रने भवन तथा अ य संरचनाह  सरुि त 

रहेको यहोराको इि ज नयर वा इि ज नय र  परामश सेवा दायक सं थाको सफा रस प  तथा सो यहोरा 
झ काउने फोटोह  । 

ठ) न न तव ताह  परुा गन तव  छु भ े यहोराको तब ता प ः  
 1) रामपरु नगरपा लकाको पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६ पूण पमा पालना गर  व ालय 

संचालन गनछु ,  
 2) नगरपा लकाले समय-समयमा स म त माफत दएका नदशन एवं प रप ह को,पूण पालना गनछु ,  
 3) स म तले अनगुमन मू या नका ममा दइने नदशन, सझुावह  पालना गनछु ,  
 4) हरेक वष तो कए वमोिजमको कर द तरु बझुाई व ालय न वकरण गन म ुर छु , 
 5) व ालय संचालनको ममा येक वष मता व तार तथा तरो ती गद लानेछ ,  
 6) भ व यमा जार  हनेु व ालय स ब धी कानून, सरकार  तथा नगरपा लकाको व ालय स ब धी नणयलाई 

प रपालना गनछु ,  
ड) भवन ज गा बहालमा लई स ालन गन भए घर बहाल कर तरेकोको र सद छाँया त । 
ढ) घर धनीसँग भएको बहाल, भवनको नमाण स प  माणप  लगायतका स झौताको त लपीह । 
ण) व ालय संचालन गन ता वत भवनमा व ालय संचालन गन साँधसँ धयारवालाले आपि  नगरेको प  ,य तो प  

त काल पेश गन नसकेमा वडा कायालयबाट स बि धत सँ धयारह लाई प ाचार गर  व ालय स ालन गन आपि  
नभएको यहोरा ा  गनपुनछ। 

त) व ालय स ालकह को दईु-दईु त पासपोट साईजको फोटो ।  



पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६ 
 

336  

थ) ता वत शु क र उपल ध गराउने सु वधाह को लागत ववरण ।  
5. व ालय स ालन गन अनमु त दनपुन :- नवेदकको नवेदन र नजले नवेदन साथ पेश गरेको कागजातह  संल न गर  

नर कको नर ण तवेदन स हत ा  नवेदन तथा कायपा लकाको नणयको आधारमा मखु शासक य अ धकृतले 
अनसूुची-२ बमोिजम व ालय स ालनको अनमु त दन स नेछ । व ालय संचालन गन अनमु त ददा न न कुरालाई 
आधार मा ु पनछ : 
क) बालवा लकाको आवासबाट व ालय ब ढमा २० मनेटको पैदल दरु मा हनु ुपनछ ।  
ख) बालमै ी पूवाधार हनु ुपनछ।  
ग) वडाबाट ा  सफार समा व ालय संचालन गन उपयु  छ भ े यहोरा प  कटान हनुपुनछ। 
घ) तो कए बमोिजमको यो यता पगेुका ता लम ा  जनशि  हनुपुनछ । 
ङ) नयम ४ मा उ लेिखत कागजातह  पेश गरेको हनुपुनछ ।  
च) तो कएका यूनतम मापद ड पूरा गन तव ता जनाएको हनुपुनछ ।  

6. व ालयको नामाकरण :- पूव ाथ मक व ालयको नामाकरण गदा रा य मह वको भौगो लक, धा मक वा ऐ तहा सक 
थल, रा य वभू त,रा य वा अ तरा य यि वको नाम, िश ा े मा मह पूण योगदान गरेको िश ा मेी तथा संचालक 
सं था आ दको नामबाट संचालन नामाकरण गन गर  गन ुपनछ । दता भई सकेको व ालयको नाममा अक  व ालय 
दता हनु स ने छैन। 

7. पा म र पा प ु तक स ब धी यव था :- पूव ाथ मक क ाका बालवा लकामा अ तर न हत तभाको वकास गर  
उनीह लाई आ म व ासी, वा भमानी, सहयोगी, आफूलाई सरुि त महससु गन तथा वावल वी बनाउन आव यक 
वातावरणको वकास गन क समको पा कम/पिु तका हनु ु पनछ। सामा यतः पूव ाथ मक तहका बालवा लकालाई 
ारि भक बाल वकासका क ाह मा शा र रक, मान सक, सामािजक र संवेगा मक वकासका कयाकलापह  संचालन गन ु

पनछ । नेपाल सरकार िश ा तथा मानव ोत वकास के बाट जार  ारि भक बाल वकास द दशनमा आधा रत भई 
पा म योग गनपुनछ। 

8. पा साम ी, पा पु तक तथा सकाई व ध वीकृत हनुपुन ु :- व ालयले योग गन पा पु तक तथा सकाई व ध 
उ लेिखत वा षक याले डर स हतको व ततृ ववरण शैि क स  सभुार भ हनु ुअगावै अनगुमन तथा मू या न स म तमा 
पेश गर  ि वकृत भएको हनुपनछ । वना ि वकृत व ालयले कुनै साम ी, पा प ु तक तथा सकाई कयाकलाप 
संचालन गन पाउनेछैन । स म तले िश ा तथा मानव ोत वकास के बाट तयार ग रएका पा म ा प भ  रह  
यसको तकूल नहनेु गर  पा साम ी, पा प ु तक तथा सकाई व ध ि वकृत गनपुनछ ।  

9. व ालय खु ने समय :- व ालय वहान १० देिख ४ बजेस म संचालन गनपुन छ । श नवार र अ य सावज नक 
वदाको दन बाहेक वषमा ५० दन व ालय ब द हनु स नेछ।  

10. बालमै ी पूवाधारह  :- ता वत व ालयह ले अनसूुिच-३ मा उ लेिखत सूचकह मा उ लेख भए वमोिजमका न न 
बालमै ी पूवाधारह  अ नवाय पूरा गरेको हनुपुनछ:- 

क) खलुा क ा कोठा र व ाथ ह को उमेर समूहलाई आराम हनेु गर  तयार ग रएको उपयु  फ नचरको पूवाधार। 
ख) व ालय भवन वा हर तथा भ  सरु ा तथा वा य सु वधाको पया  यव था ।  
ग) व ाथ ह को उमेर र तह अनसुारको व ालय प रसर भ  खेल मैदान/खेल सामा ीह को यव था।  
घ) व ाथ को उमेर, सं या तथा तह अनसुारको आराम तथा व ाम क  ।  
ङ) व ालय प रसर भ  पोषणयु  खानेकुरा, शु  पउने पानी र वालमै ी शौचालयको पया ता।  

11. व ालयको यूनतम मापद ड :- पूव ाथ मक व ालयको यूनतम मापद ड देहाय वमोिजम हनुपुनछ-  
क) व ालय वालवा लकाको घरवाट व ढमा २० मनेटको दूर मा हनुपुनछ ।  
ख) कि तमा त वालवा लकाको ला ग २.०० वग मटर े फलको कोठा र ८ फट उचाई, उ यालो ढोका भएको 

ताला लगाउन म ने, कोठा सफा, सरुि त, सिजलै हडडलु गन स कने हनुपुदछ ।  
ग) कोठा वालवा लकाको वा य अनकुुल ताप म भएको साथै व ालय संचालन गन भवनको चारैतफ खलुा र अ य 

घर नजो डएको शा त, उ यालो तथा दोहोरो हावा वहन गन स ने हनु ुपनछ । यालमा ल राखेको हनुपुनछ ।  
घ) कोठाको े फल वालवा लकाको ला ग वत  पले व न, च न, खे न तथा सु  प ु ने हनुकुा साथै भवनमा पया  

पा कङ सु वधा थानीय मा नसह का ला ग सहज त रकाले आवत जावत गन माग भएको हनुपुनछ । व ालय भवन 
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आसपासमा पे ोल प प, मु य सडक, बसपाक, खलुाम , वाचनालय, कलकारखाना हनुहुदैुन तथा ा फक जोिखम 
नभएको थलमा हनुपुनछ।  

ङ) व ालय प रसर खलुा इनार, पोखर , भर, खोला, फोहोर संकलन के , बसपाक, वनी दषुक उ ोग ध दा, 
हवाइमैदानबाट ५०० मटर बा हर हनुका साथै भवनमा सकेस म अ नी नय क उपकरण हनुपुन छ । 

च) ३ वष मु नका बालवा लकाको ला ग अ नवायतः भ ुइँतला, ४-५ बषका बालवा लकाको ला ग ब ढमा प हलो तला 
स ममा क ाकोठा संचालन हनुपुन साथै सहज त रकाले तलमा थ आवतजावत गन स ने भ  याङ हनुपुनछ । 

छ) भवनले ओगटेको ज मनको भागको कि तमा दईु तहाइ खा ल ज मन खेलमैदानको पमा हनुपुनछ।  
ज) बालमै ी शौचालय हनुपुनछ । शौचालय वालवा लकाको सं या अनसुार पया  हनु ुपनछ। शौचालयमा साबनु, माल, 

पानी, वाइलेट पेपर, नय मत सफा सु घर गन सरसामानह  र नय मत सरसफाई गन ब ध हनुपुनछ ।  
झ) येक क ा कोठामा उपयु  शैि क साम ी, सकाई साम ी, पा प ु तक(िच  अं कत कि तमा ५० पु तक स हत 

अ य पु तकह ) वालवा लकाको, यि गत सामान छु ाछु ै रा  ेगर  याकको ब ध गरेको हनु ुपनछ।  
ञ) बालवा लकाको ला ग आव यक खेल सामा ी क ामा नै हनु ुपनछ।  
ट) बालवा लकालाई भ ुइँको िचसो र फोहोरले असर नपन गर  बसाईको ला ग गिु / नरम/चकट /फ याक/कापटको 

यव था ग रएको हनु ुपनछ।  
ठ) येक बालवा लकाको ला ग पु दो सफा र शु  सरुि त पउने पानी, सरसफाइको ला ग पया  पानी, ाथ मक 

उपचारको लागी आव यक औष धह , वा य चौक बाट उपल ध गराईने नय मत वा य सेवा सु नि त ग रन ु
पदछ खाजा तथा खाना उपल ध गराउने उमेर अनसुारको व थ तथा वा यवधक खाना खाजाको ववरण (उमेर 
अनसुार) य कन गर  अ भभावक समेतलाई उपल ध गराउन ुपनछ ।  

ड) बालवा लकालाई सकाई याकलापमा स य सहभागी गराउन वा त वकता झ काउने खालका पतुल , लक,मा छे, 
पश,ु घर,चरा, वा य चौक , व ालय, टाँक, तनुा, चेन, तराज,ु केल, माटो, वालवुा, काठका टुका, कागजातका टुका, फूल, 
भाँडा वतन, लगुाफाटा, बाजागाजा, सागस जी, फलफूल, माछा, भा छाका सामानह , रबर बल, बाँसका टुकाह , मकैको 
खो टाह , व भ  क समका बयाँह ,ल सीका वया ँआ द खेलौनाह को नय मत योग गन यव था मलाउनपुनछ।  

ढ) बालवा लकालाई खे न उपयु  खेल सामा ीह  ज तै िच लेट , टायरको टनेल, ढ क याउँ, पङ, िच लेट , भयङ, 
बलह , ि क पङ, आद हनु ुपनछ । घेराले बारेको वोट व वा,चौर,फूलबार  भएको बगैचा हनुपुनछ ।  

ण) व ाथ  रेकड,आ दानी खच रेकड, व ाथ  ग त अ भलेख तथा अ य रेकडह  यवि थत पमा रा  े व ध ग रनपुन 
छ। व ाथ  भना फारम अनसूुची 4 को ढाँचामा रा ।े 

त) व ालयमा काय गन जनशि मा ि सपल कि तमा +२ सरहको शैि क यो यता ा  गर  १६ दन ( त दन ८ 
घ टा) को ता लम ा  गरेको हनु ुपनछ भने अ य िश कह  कि तमा एस.एल. स. वा एस.इ.इ. उि ण गर  ५ 
दनको( त दन ८ घ टा) ता लम ा  हनु ुपनछ । सहजकताको हकमा भने कि तमा १० क ा उि ण भई ५ 
काय( त दन दन ८ घ टा)को ता लम ा  हनुपुनछ । नयु  जनशि लाई नयु ी प  र यूनतम तलव सु वधा 
दनपुनछ।  

थ) बालवा लकाह  वीचमा एकआपसमा सबै-सबैसँग समान म वत स व ध रा  हरेक दन फरक फरक समूहमा ब ने, 
खे ने, स ने वातावरण बनाई सबैसँग सबैको घलु मल, ससु ब ध र सहयोगी बनाउने काय म हनुपुनछ।  

द) व ालयको मा सक ग त तवेदन तो कएको ढाँचामा तयार गर  मािणत गराई रा  े व ध हनुपुनछ।  
ध) फोहोरमैला तथा ढल यव थापनको त रका फोहोरमैला यव थापन ऐन तथा नयम अनसुार नगरपा लकाले तोके 

बमोिजमको हनेुछ । व ालय प रसर भ  वपद पदाको बखत समेत सरुि त हनुे त रकाले वि धत हनुपुनछ ।  
न) भाडामा घर लई व ालय संचालन गन भएमा कि तमा ५ वष वहाल संझौता गरेको हनुपुनछ।  

12. अ नवाय : दै नक गनपुन यूनतम कयाकलाप- व ालयले येक दन कि तमा न न कयाकलापह  अ नवाय गनपुनछ- : 
क) बालवा लकालाई यानो वागत,  
ख) सरसफाई अवलोकन तथा सरसफाई,  
ग) यायाम,  
घ) ाथना,  
ङ) दसा पसाव गराउने,  
च) घेरा समय,  
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छ) हािजर ,  
ज) गीत, कथा, अ भनय, सजृना मक चाल, बालवा लकाह को मौ लक कयाकलाप,  
झ) पनुरावलोकन/ठूलो समूहमा छलफल,  
ञ) पूव सा रता/पूव लेखन कयाकलाप, 
ट) सामू हक वत  खेल, समूह खेल र वावल वन सीप वकास खेल, बा हर  खेल, 
ठ) खाजा खाना समय,  
ड) पु तक तथा पा सामा ीको योग,  
ढ) आराम क ,  
ण) माता पता र गु त आभार  हनेु सकाई,  
त) वदाई गीत आ द गराउन ुपनछ ।  

13. व ालय संचालन हनेु समय र त क ा बालवा लका सं या :- व ालय सावज नक वदाको दन बाहेक सामा यतः 
दनको ४ घ टा संचालन गन ुपनछ । बालवा लकाको उमेर समूह अनसुार सकाईको कयाकलाप केि त हनेुछ । यस 
स ब धी यव था वालवा लका िश क अनपुातमा उ लेख गरे बमोिजम हनेुछ । व ालयमा त क ा ब ढमा १५ 
जनास म वालवा लका हनु स नेछन।्  

14. बालवा लका िश क अनपुात :- व ालयमा भना भएका वालवा लकाह को उमेर र सं याका आधारमा 
िश क/सहजकता नयु  गनपुनछ । िश क/सहजकता र व ाथ को अनपुात १:१५ हनुपुनछ।  

15. जनशि  पदपू त स ब धी यव था:- सावज नक पमा आवेदन माग गर  त पधाबाट यो य, अनभुवी र द  जनशि  
पदपू त गनपुनछ । 

16. व ालय यव थापन स म त :- पूव ाथ मक व ालय संचालन/ यव थापन गन न न बमोिजमको व ालय यव थापन 
स म त गठन गनपुनछ: 

क) लगानीकता म येबाट १ जना       अ य   
ख) अ भभावक म येबाट २ जना (कि तमा १जना म हला)    सद य  
ग) िश क त न ध १ जना       सद य  
घ) धाना यापक         सद य सिचव 

 
प र छेद-३ 

अनगुमन तथा मू या न 
17. अनगुमन तथा मू या न स म त :- अनमु त ा  व ालयले अनमु त बमोिजम व ालय संचालन गरे/नगरेको स व धमा 

नय मत पमा अनगुमन तथा मू या न गन व ालय अनगुमन तथा मू या न स म त गठन ग रनेछ।  
क) अनगुमन तथा मू या न स म तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ; 
१. िश ा स म त अ य        संयोजक  
२. मखु शासक य अ धकृत       सद य  
३. सामािजक वकास स म त संयोजक      सद य  
४. नगरपा लकाको लेखा शाखा मखु     सद य 
५. िश ा शाखाको अ धकृत तरको त नधी    सद य  
ख) अनगुमन तथा मू या न स म तको बैठक येक बष कि तमा ३ पटक ब नेछ । एक बैठक र अक  बैठकको 

बीचमा चार म हना भ दा बढ को फरक हनेु छैन ।  
ग) बैठकका ला ग ५१ तशत सद य उपि थत भएमा गणपरुक सं या पगेुको मा ननेछ। 
घ) स म तको बैठक स ब धी अ य काय व ध स म त आफैँले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ । काय व ध थानीय सरकार 

संचालन ऐन र च लत कानून तकुल हनेुछैन । बैठक बापत बैठक भ ा तथा अ य सु वधा नगरपा लकाको 
नयमानसुार हनेुछ । 

ङ) स म तले यो काय व ध काया वयन गराउन अनगुमन तथा मू या न तवेदन तयार गर  नगरपा लका सम  पेश गन ु
पनछ । तवेदनले सफा रस गरेका सझुावह  काया वयन गन नगरपा लकाले स म तलाई नदशन दन स नेछ। 
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च)  अनगुमन स म तमा आव यकता अनसुार व ालय यव थापन स म तका पदा धकार ह  तथा अ य वषय व  
समेतलाई आम ण गर  वैठक गन सकनेछ।  

छ)  व ालय अनगुमन गदा अ भभावक, िश क, कमचार  तथा व ाथ  समेतको सहभागी गराई अनगुमन फारमको योग 
गर  सो बाट ा  जानकार  समेतलाई आधार मा न व ालयलाई सधुार गन नदशन दन स कनेछ । 

18. स म तको काम, कत य र अ धकार :- अनगुमन तथा मू या न स म तको काम, कत य र अ धकार न नानसुार हनेुछ- :  
क) व ालय संचालन यव थापन स ब धी आव यक वषयगत काय व ध, मापद ड, नदिशकाह  तयार गन र लागू 

गराउने।  
ख) व ालयह को समय समयमा अनगुमन गर  यस काय व धले नदिशत गरे बमोिजम संचालन यव थापन भए नभएको 

मू या न गर  काय व ध अनु प गन/गराउने । अनगुमन मू या नको ढाँचा अनसूुची-५ मा उ लेख भए बमोिजम 
हनेुछ ।  

ग) अ य नकायसँग सम वया मक काय गन ।  
घ) व ालयले संचालन अनमु त ा  गदा ग रएका लिखत तव ता पूरा गरे/नगरेको अनगुमन मू या न गर  

काया वयन गराउने ।  
ङ) अपा मै ी नभएको, यूनतम मापद ड पूरा नगरेको पाईएमा कारवाह  गन ।  
च) समयानकुुल पा कम, शैि क सामा ी, सकाई व धमा सधुार तथा प रवतन गनपुन भए सफा रस गन।  

19. तवेदन पेश गनपुन:- नगरपा लकाबाट अनमु त ा  गर  संचा लत व ालयह ले येक ४/४ म हनाको चौमा सक 
तवेदन तथा बा षक तवेदन अनगुमन तथा मू या न स म तमा पेश गनपुनछ।स म तले तवेदन स ब धमा व षेण 

अ ययन गर  शाखालाई ववरण अ ाव धक गन नदशन दनेछ साथै आव यकता अनसुार व ालयलाई यस काय व ध 
बमोिजम कुनै काय गन वा नगन समेत नदशन दन स नेछ । तवेदनको ढाँचा- ६ अनसूुचीमा उ लेख गरे वमोिजम 
हनेुछ। 

 
प र छेद-४ 

व वध 
20. सझुाव नदशन पालना गन:- व ालयले अनमु त लदा तव ता जनाए अनु प व ालय संचालन भए नभएको 

स म तबाट नय मत तथा आकि मक पमा अनगुमन, सपुर वे ण तथा पनुरावलोकन ग रनेछ। अनगुमन सपेुर वे ण 
स म तले दएको नदशन/सझुाव व ालयले पालना गन ुपनछ ।  

21. वाल लवह  गठन गन:- व ालयह ले बालवा लकाको सवा ण हत वकास गन तथा सामािजक उ रदा य व महसशु 
गराउन वातावरण संर ण, सरसफाई तथा सहयोगी भावना जागतृ गराउन वाल लवह  गठन गर  बालवा लकाको 
अ त र  वकास गन/गराउन सकनेछ।  

22. रामपरु नगरपा लकाले सहयोग, स मान वा परु कृत गन स ने:- यस काय व धको पूण प रपालना गर  यून शु कमा 
गणु तर य सकाई काय म संचालन गन उ कृ  पूव ाथा मक व ालयलाई नगरपा लकाले नगर दवस/िश ा दवस 
वा कुनै स दभ पारेर स मान गन, परु कृत गन वा जनुसकैु क समको आ थक तथा ा व धक सहयोग गन स नेछ।  

23. असहाय/अपा /टुहरुा बालवा लकालाई सहयोग गन:- नगरपा लका े भ  संचालन हनेु पूव ाथ मक व ालयले 
स म तको सफा रस अनु प अ त वप , पछ डएका, अपा  वा टुहरुा बालवा लकालाई सफा रस अनसुारको सहयोग 
उपल ध गराई आ नो शैि क काय ममा सहभागी गराउन ु पनछ । सामा यतः कूल बालवा लकाको ५% 
बालवा लकालाई यस कृ तको सहयोग उपल ध गराउनपुनछ ।  

24. बक खाता संचालन:- व ालयको अ य  र सद य-सिचवको संयु  नाममा बक खाता संचालन गनपुनछ । व ालयले 
आय, यय र मौ दात रकमको अ ाव धक रेकड राखी पारदिशता कायम गनपुनछ।  

25. लेखा पर ण गराउन ुपन:- येक आ.व. स कएको ९० दन भ  कानून बमोिजमको अ धकार ा  लेखा पर कबाट 
लेखा पर ण गराई लेखाप र ण तवेदन िश ा शाखामा पेश गनपुनछ। व ालय भवन फेनपुरे वीकृ त लनपुन 
व ालय भवन सन ुपरेमा सन ुपन कारण, सन भवनमा हाल व ालयमा रहेका बालवा लकालाई तकुल असर नपन 
समेत यहोरा स बि धत वडा कायालयमा नवेदन दई वडाले सबै मापद ड र भौ तक पूवाधार जाँच गर  यस काय व ध 
बमोिजम हनेु भएमा मा  व ालय सन वा थप उपयोग गन वीकृत दईनेछ ।  
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26. नय मत बैठक :- पूव ाथ मक व ालयमा िश क, कमचार ह , यव थापन स म त र अ भभावकह  वीच सकेस म 
मा सक पमा र कि तमा ैमा सक पमा बैठक गनपुनछ । यस स ब धी ववरण ग त तवेदनमा खलुाउन ुपनछ।  

27. शु क लन पाउने:- व ालयह ले नगरपा लकाबाट वीकृत गराएर मा  शु क लन पाउनेछन। 
28. दता तथा नवीकरण शु क :- व ालय दता तथा नवीकरण शु क स ब धमा नगरपा लकाले नधारण गरे बमोिजम 

हनेुछ ।  
29. द ड सजाय :- अनगुमन तथा मू या न स म तले दएको तवेदन अनसुार छान वन गदा अनमु त न लई वा अनमु त 

लएर प न लापरबाह  गरेको, बद नयत गरेको वा बालमै ी पूवाधार पूरा नगरेको, यूनतम मापद ड पूरा नभएको तथा 
तब ता पूरा नगरेको नि त देिखएमा समय तोक  यो काय व ध पालना गन नदशन दन सकनेछ । यसर  उपल ध 

गराएको समय भ  प न सधुार नगरेमा कसरुको मा ा अनसुार १,०००। देिख १५,०००। पैया स मको ज रवाना वा 
दता खारेज गन स मको कारवाह  हनेुछ ।  

30. यस काय व ध बमोिजम गन ु :- यो काय व ध जार  भई लागू भएको म तले ६ म हना भ मा नगरपा लका े भ  
संचा लत सबै पूव ाथ मक व ालयह  यसै काय व धले तोके बमोिजम संचालन हनुपुनछ । सो बमोिजम नभए यस पूव 
ा  अनमु त अक  शैि क स बाट नवीकरण गर ने छैन । यस काय व ध बमोिजम संचालन गन गराउन सबै पूव 
ाथ मक व ालयह लाई शाखाबाट प ाचार गनपुनछ।  

31. बाधा अडकाउ फुकाउने अ धकार:- यस काय व धले यव था गरेको कुनै ावधान काया वयन गन बाधा अ काउ 
फुकाउन परेमा कायपा लकाले आव यकता अनसुार बाधा अडकाउ फुकाउन स नेछ।  

32. संशोधन गन स ने:- यस काय व धमा भएका कुनै वषयमा संशोधन गन ुआव यकता पन महशसु भएमा थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४, च लत िश ा ऐन तथा नयमावल  वप रत नहनेु गर  स म तको बैठक बसी संशोधनको सफा रश 
गनछ । सो सफा रस कायपा लकावाट वीकृत भएप छ संशोधन गर  लागू हनेुछ । 
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अनसूुची-१ 
( नयम ३(1) संग स बि धत) 

व ालय स ालनका ला ग दइने नवेदन 
 

ीमान मखु शासक य अ धकृत यू,  
रामपरु नगरपा लका 
रामपरु, पा पा। 
 

वषय : पूव ाथ मक व ालय स ालन गन अनमु त पाउँ । 
 
शैि क स  .............. देिख िशश ु याहार के / क डर काडन/म टे वर  व ालय स ालन गन अनमु त पाउन 
अ भभावक/समदुाय/ व ालय यव थापन स म तको म त ......................को नणय अनसुार तप सलका ववरण र कागजात 
संल न गर  यो नवेदन पेस गरेको छु/छ  ।  
क) ता वत व ालयको,  
1. नाम :  
2. ठेगाना :       वडा नं. :  
सडक नाम : ........................... घर नं.: ................... टोल ................. 
फोन नं. : .....................................................  
3. सेवा पु  याईने बालबा लकाको सं या (उमेर समूह समेत) :  
ख) स ालनका ला ग सहम त दने निजकका २ व ालयको, 
नाम :        ठेगाना : 
फोन नं. :  
ग) ता वत व ालयको भौ तक पूवाधारह  :  
1. भवनः  
 कोठा 
 क ची/प ी  
 के ले बनेको 
 भाडा / आ नै / सावज नक  
2. फ नचरको ववरण : 
  
  
  
   
3. खेलकुद मैदानको े फलः 
 आ नै 
 भाडामा वा सावज नक  
4. अ य  
5. शौचालयको यव थाः  
 सं या 
 क ची/प ी  
6. पानीको यव था  
 खानेपानीको यव था :  
 बोकेर याउने आ)  
 धारावाट/ मनेरल(बोटल/जार)  
 पया  /अपया   
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7. पा साम ी/ सकाई सामा ी के के छन:् 
  
  
8. आथक ववरण  
 अचल स पि   
 चल स पि   
 अ य  
9. आ दानीको ोतको यव था कसर  मलाइ छ :  
10. बालमै ी पवुाधारह  (बुंदागत पमाः)  
11. व ालयको यूनतम मापद ड(बुंदागत पमा):  
12. अ य कुनै ववरणह  भए: 
  

मा थ लेिखएको ववरण ठ क छन ्/झठुा ठहरेमा काननु बमोिजम सहुलँा/बझुाउँला। 
 

सं थाको छाप     नवेदकको  
       सह   
       नाम :  
       ठेगाना : 
       म त :  
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अनसूुिच- २ 
( नयम ५ सँग स बि धत) 

िशश याहार के / क डर गाडन/म टे वर /पूव  
ाथ मक व ालय क ा स ालन गन दईने अनमु तप  

 
रामपरु नगरपा लका 

नगर कायपा लकाको कायालय 
रामपरु, पा पा। 

 
ी .................................... 

............................................ 
 

वषय:- अनमु त स ब धमा। 
 
  तपाईले िशश ु याहार के / क डर गाडन/म टे वर /पूव ाथ मक व ालय क ा स ालन गन स ब धमा यस नगरपा लका 
कायालयमा दन ुभएको नवेदन उपर कारवाह  हुँदा रामपरु नगरपा लका पूव ाथ मक व ालय यव थापन काय व ध, २०७६ 
अनसुारको पूवाधार पूरा गरेको र यस नगरपा लकाको न सांकनमा परेकोले म त ....................देिख लागू हनेु गर  वडा नं. 
...... ि थत .............................. ठाउँको .............................. सडकमा जो डएको घर नं. .......... को घरमा व ालय 
स ालन गन कायपा लकाको म त ............................ को नणय अनसुार अनमु त दान ग रएको छ।  
कायालयको छाप     अनमु त दान गन अ धकार को  
        स ह : 
        नाम : 
        पद : 
        म त : 

   
बोधाथ  
ी िश ा वकास तथा सम वय इकाई,  

  तानसेन, पा पा। 
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अनसूुची-३ 
( नयम १० संग स बि धत) 
बालमै ी पूवाधारका सूचकह  

 
1. व ालयको यूनतम मापद डले तोके बमोिजम खलुा क ा कोठा/उपयु  फ नचर/क ा कोठा भ को भौ तक 

अवि थ त, उमेर अनसुारको फ नचर, ना ने, खे ने, सु  ने भवनको व ध त ला तथा क ा संचालन स ब धी यव था 
2. व ालय भवन सरु ा अव था  
3. खेल मैदान/खेल साम ी  
4. धाना यापक/िश क/सहजकता/आया/सरु ाकम को यो यता तथा ता लम स ब धी ववरण 
5. आराम क /उपचार क ,  
6. पोषण/खानेपानी/शौचालय  
7. वा य पर ण स ब धी यव था  
8. बाल पु तकालय/पा सामा ी/ सकाई साम ी स हतको व ध  
9. बा षक याले डर/सूचनापाट   
10. बालवा लकाको आवासबाट व ालयको दरु   
11. भवनको े फल, उचाई र तक ा व ाथ को सं या 
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अनसूुची-४ 
( नयम ११(ण) सँग स बि धत) 

व ालयमा व ाथ  भना फारमको ढाचँा 
 

बालवा लकाको नाम : 
बवुाको नाम :    
स पक नं. :      इमेल: 
आमाको नाम : 
स पक नं. :      इमेलः 
ज म म त : 
थायी ठेगानाः       हालको ठेगानाः 
व ालय भना म तः 
भना हनुे क ाः 
बालवा लकाको नय मत वा य प र ण गन खास िच क सक भए नजको नाम, ठेगाना र फोन नं.: बालवा लकाको ची तथा 
अ चीको वषय :  
कुनै वशेष वा य सम या या रोग भए सो यहोरा :  
 
उपरो  ववरण ठक साँचो हो झु ा ठहरे बमोिजम कानून सहुँला बझुाउँला 
 
       व ालय भना गराउने अ भभावक 
       नाम : 
       बालवा लकासँगको नाता : 
       ठेगाना : 
       फोन नं. : 
       म त : 
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अनसूुची-५ 
( नयम १८'ख' सँग स बि धत) 
व ालय अनगुमन फारमको ढाँचा 

 
1. अनगुमन ग रएको व ालयको नामः  
2. व ालयको ठेगाना:  
3. धाना यापकको नाम:  
4. स पक न वरः  
5. अनगुमन म त: 
अनगुमन ववरण 

सरुि त 
बालमै ी 
व ालय 
भवन 

उपयु  
क ाकोठा 

पउन 
यो य 

खानेपानी 
बाल 

उपयोगी 
फ नचर 

उपयु  
खेल 
साम ी 

पोषणयु  
खाना 

खाजाको 
यव था 

वा य 
पर ण 
स ब धी 
उपयु  
यव था 

बाल 
पु तकालय 

ता लम 
ा  

िश क 
तथा 

आयाको 
यव था 

ता लम 
ा  

िश क 
तथा 

आयाको 
यव था  

छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन 
 
अनगुमन मू या नका ममा देिखएका यस काय व ध तकुलका कुनै त य त या  वा अव था फेला परेमा वा अ त गणुा मक 
रहेमा यस ववरणमा थप ढाँचा वनाई उ लेख गन वा बुंदागत पमा यहोरा खलुाउन स कनेछ । तवेदनमा अनगुमन 
मू या न गन स म तका सद यह ले नाम लेखी ह ता र गर  पेश गनपुनछ। 
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अनसूुची-६ 
( नयम १९ सँग स बि धत) 

चौमा सक तवेदन 
1. व ालयको नाम:  
2. व ालयको ठेगाना:  
3. धाना यापकको नाम:  
4. स पक न बरः  
5. तवेदन पेश गरेको : म त  
6. व ाथ  सं या:  
7. क ा ववरण :  
8. व ालयको भौ तक ववरण:  
 (क) भवन -  (अ) आ नै   (आ) भाडामा 
 (ख) ज मा आय 
 (ग) ज मा यय  
9. मानव संसाधन ववरण:  
(क) ता लम ा  िश क, सहजकता  
(ख) ता लम ा  आया 
(ग) अ य  
10. असलु ग रने शु कह  तथा उपल ध गराईने सेवा सु वधा स ब धी ववरण : 
 
        तवेदक 
        नाम : 
        ह ता र : 
        म त : 
 
 
 
 
 
 

मािणकरण म त: 2076/02/11 
आ ाले 

(बाबरुाम अयाल) 
मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: 4        म त: 2076/05/28 
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

नगर िश ा ोत यि  यव थापन काय व ध, २०७६ 
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तावना: गणु तर य िश ा सवसलुभ गन वहृ र ल य स हत नगर े  भ  काया वयन गन र व ालय िश ालाई 
वालवा लकाको आ नो वाल अ धकारको पमा था पत गन स दभमा ोत यि को भू मकालाई भावकार  बनाउन थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२(२) ले दएको अ धकार योग गर  नगरकायपा लकाले नगर िश ा ोत यि  
यव थापन काय व ध बनाई लागू गरेको छ। 

 
प र छेद -१ 

ारि भक 
1. संि  नाम र ार भ 

क) यो काय व धको नाम “नगर िश ा ोत यि  यव थापन काय व ध, २०७६” रहेको छ । 
ख) यो काय व ध नगर कायपा लकाबाट वीकृत भई थानीय राजप मा काशन भएको म त देिख लागू हनेुछ।  

2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागमेा यस काय व धमा, 
क) “म ालय” भ ाले िश ा, व ान तथा व ध म ालय स झन ुपछ ।  
ख) “के ” भ ाले िश ा तथा मानव ोत वकास के  स झन ुपछ । 
ग) “आधारभतू तह” भ ाले क ा १-८ स मको व ालय संरचना स झन ुपछ ।  
घ) “मा य मक तह" भ ाले क ा ९-१२ स मको व ालय संरचना स झन ुपछ ।  
ङ) " ोत यि ” भ ाले व ालयको मा य मक तहको िश क पदमा पदा धकार रहने करारमा नयिु (काज) भएका 

समेतलाई स झन ुपदछ ।  
च) “स म त” भ ाले मखु शासक य अ धकृतको संयोजक वमा ग ठत ोत यि  छनौट स म तलाई स झन ुपछ ।  
छ) “इकाई मखु” भ ाले िज लाको िश ा वकास तथा सम वय इकाई मखु स झन ुपछ।  
ज) “नगर िश ा के ” भ ाले नगरपा लकाले तोकेको िश ाको काम गन के  स झन ुपछ । 

 
प र छेद -२ 

उ े य 
3. उ े यः ोत यि ह लाई आ नो ोत के  अ तगतका व ालयह को सपु रवे ण गर  शैि क काय मह  भावकार  

पमा काया वयन गन गराउने, शैि क सेवा सु वधा वाह गन गराउने, व ालयह मा िश क सहयोग स ब धी काय गन 
गराउने, आव यक िश क ता लमको संयोजन गन गराउने र नगर िश ा स म तको कायालयको यव थापन गन गराउने 
यो काय व धको मखु उ े य हनेुछ । 

 
प र छेद -३ 

ोत यि को नयिु  
4. नगर ोत यि को नयिु  स ब धी यव था:  

1. नगर ोत यि  नयिु का ला ग सफा रस गन देहायका सद यह  रहेको एक ोत यि  छनौट स म त रहने छ : 
क) मखु शासक य अ धकृत              संयोजक  
ख) वषय व  म ये मखु शासक य अ धकृतले तोकेको एक जना    सद य  
ग) नगरको सामदुा यक मा य मक व ालयमा कि तमा १० वष थायी  

सेवा गरेका मा य मक व ालयका धाना यापक म येबाट नगर  
िश ा स म तले मनो नत गरेको एक जना      सद य 

घ) नगर िश ा स म तका सद यह  म ये नगर मखुले  
तोकेको सद य एक जना        सद य 

ङ) नगरपा लकाको िश ा शाखा मखु           सद य सिचव 
(नोट : वषय व  िश ा शा  वषयमा नातको र गरेको हनुपुनछ।) 

2. स म तले ोत यि  नयिु का ला ग यूनतम यो यता पगेुका यि बाट आवेदन माग गर  कि तमा १५ दनको 
याद दई सावज नक सूचना कािशत गनपुनछ ।  

3. ोत यि  छनोटको आधार प र छेद ६ मा उ लेख गरे बमोिजम हनुेछ । 
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4. स म तको सफा रसमा मखु शासक य अ धकृतले ोत यि को नयिु  गनछ।  
5. ोत यि ले स तोषजनक काम नगरेमा वा दफा 9.१ वमोिजमको काय गरेको पाइएमा मखु शासक य अ धकृतले 

हटाउन स नेछ र यसर  हटाउन ुअिघ सफाई पेश गन मौका दान गन ुपनछ। 
6. ोत यि  छनौट भई र  रहेको दरव द मा स ब धीत व ालयलाई मा. व.ततृीय ेणीको िश कले पाउने तलब 

भ ा बराबरको अनदुान नय मत पमा नगरपा लकाबाट उपल ध गराइने छ । 
 

प र छेद -४ 
ोत यि को काम, कत य र अ धकार 

5. ोत यि का काम, कत य, अ धकार र सेवाका शतह ः  
1. ोत यि को काम, कत य, अ धकार, सेवा शत र सु वधा देहाय वमोिजम हनेुछ : 
क) ोत यि  मु य पमा मखु शासक य अ धकृत त, काय मगत पमा िश ा अ धकृत, ोत के  यव थापन 

स म त र समूह व ालय त उ रदायी रहने । 
ख) ोत यि ले ोत के  र समूह व ालयह मा िश क सहयोग स ब धी ा व धक सहयोग र ोत के  तरमा 

मता अ भवृ  गन सहजकताको भू मका नवाह गन ।  
ग) शैि क सेवा सु वधा एवम सचुनाह  वाह गन गराउने ।  
घ) शैि क काय मह  भावकार  पमा काया वयन गन गराउने ।  
ङ) शैि क नी त नदशन पालन गन गराउने ।  
च) नगर िश ा योजना र व ालय सधुार योजना नमाणमा स य भू मका नवाह गन।  
छ) थानीय नकायलाई िश ाको योजना नमाण गन तथा सोको काया वयन स ब धी कायमा ा व धक सहयोग उपल ध 

गराउने। 
ज) ोत के  भ का येक व ालयह को व ालय यव थापन स म त र िश क अ भभावक संघको बैठकमा वषमा 

कि तमा २ पटक पयवे क पमा भाग लने र आव यक स लाह सझुाव तथा सहयोगीको भू मका नभाउने । 
झ) ोत यि ले समूह व ालयको सपुर वे ण, ा व धक सहयोग, िश क सहयोग स ब धी वा षक काय म बनाउने, 

िश ा शाखामा रा  ेर काय म अनसुार काय गन, तवेदन दने र सूचना वाह गन ।  
ञ) ोत के  भ का व ालय िश ासगँ स ब धीत स पूण सूचनाह  अ याव धक गर  रा  े र आव यकता अनसुार 

इकाई कायालयमा पेश गन ।  
ट) ोत के  अ तगत व ालयह को व ालय सधुार योजना नमाण, सामािजक पर ण र व ालय तर करण कायमा 

ा व धक सहयोग गन र सो स ब धी तवेदन स षेण गन र गन लगाउने। 
ठ) ोत यि ले ोत के  भ  शैि क उ यन तथा सधुारका ला ग ोत के का समूह व ालयह को सहयोग तथा 

सहकायमा आव यकता अनसुार अनसु धाना मक, रचना मक, सहयोगा मक र सधुारा मक कायह  संचालन गन 
गराउने ।  

ड) िश ा नयमावल  तथा िश क सेवा आयोग नयमावल ले ोत यि ले गन तो कएको काय गन । 
2. सकाई उपलि ध स ब धी न न अनसुारका कायह  गन :- 
क) शैि क स  सु  भएको १ म हना भ  व ालयगत पमा गत शैि क स को क ा १ देिख १० स मका 

पर ाफलको न तजा व षेण गन ।  
ख) अ नवाय वषयह को वषयगत सकाई उपलि धह को न तजा व ेषण गन ।  
ग) येक वषको सकाई उपलि धको तलुना मक व षेण र दशन गन ।  
घ) स पूण न तजाको व ेषण प ात ोत के  धाना यापक वैठकमा छलफल गराई सधुारका उपायह को खोजी गन। 
ङ) सकाई उपलि ध वृ  हनेु याकलापह को बारेमा ोत के  बैठकमा छलफल गर  योजना बनाउने।  
च) ोत के  अ तगतका व ालयह लाई व ालयगत सकाई उपलि ध वृ  गन योजना नमाण गन लगाउने । 
छ) व ालयले नमाण गरेको योजना काया वयन अनगुमन ग र पृ पोषण दान गन ।  

3. क ा अवलोकन स ब धी न न अनसुारको काय गन : 
क) म हनामा कि तमा १० ओटा व ालयको नर ण गन ।  
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ख) नर ण ग रएको व ालयमा कि तमा २ ओटा नमूना पाठ दशन गर  स बि धत िश कसँग अ तर याका साथै 
पृ पोषण दान गन । 

ग) अक  पटक क ा अवलोकन गदा अगा ड दएको नदशन र पृ पोषणको काया वयनको जानकार  लई स ब धीत 
िश क र धाना यापकसँग समेत छलफल गन ।  

घ) व ालय तथा िश कलाई दइएको नदशन पृ पोषणको अ भमखुीकरण गर  इकाई कायालयलाई समेत जानकार  
गराउने ।  

ङ) व ालय, व ालय यव थापन स म त र धाना यापक तथा व ालय तहका अ य प ले गनपुन भनी तो कएका 
कायह को अनगुमन गर  तवेदन पेश गन । 

4. ता लम संचालन तथा यव थापन स ब धी न न अनसुार कायह  गन : 
क) िश कको पेशागत वकास (Teacher Professinal Development-TPD) को काया वयनका स ब धमा िश क 

पेसागत वकासको माग संकलन, वोधीकरण र ता लम सामा ी नमाण गर  काय म संचालन गन ।  
ख) रो र िश क छनौट गर  ता लम संचालनमा सहयोग गन । 
ग) Teacher Professinal Development काय मको Instrutinal Councelling चरण अ तगत र अ य समयमा 

समेत ता लम ा  िश कह को सपुर वे ण सेवा र पेशागत सहयोग उपल ध गराउने ।  
घ) ा व धक सहयोगका ला ग िश ा ता लम के संग स पक र सम वय गन । 
ङ) िश ा ता लम के को सहकाय र सम वयमा िश ण सकाई, शैि क गणु तर र पेशागत वकास स ब धमा 

कायमूलक अनसु धान, घटना अ ययन आ द संचालन गन र वोधीकरण गन । 
च) मखु शासक य अ धकृत र िश ा अ धकृतले तोके वमोिजमका अ य कायह  ।  

5. ोत यि को तलब भ ा अ य सु वधाह  देहाय बमोिजम हनेुछ : 
क) ोत यि ले सा वक कायरत िश क पदमा खाइपाई आए सरहको तलब भ ा र वीकृत मापद ड वमोिजमको 

फ ड भ ा पाउनेछन ्।  
ख) ोत यि  पदमा कायरत रहेको अव थामा बढुवा भएमा बढुवा भएको पदको नयमानसुार तलब भ ा सु वधा 

पाउनेछन ्।  
ग) ोत यि को तलब र नयमानसुार सु वधा हािजर  रेकडका आधारमा िश ा अ धकृतको सफा रस प छ 

नगरपा लकाबाट भ ु ानी हनेुछ ।  
घ) ोत यि ले िश ा नयमावल मा िश कका ला ग तो कए सरहको भैपर  आउने वदा, पव वदा, वरामी वदा, सु त 

वदा, सु त याहार वदा र क रया वदा पाउनेछन ।  
ङ) नगर े भ का व ालयह  लामो वदा ( हउदे वा वष) रहेको अव थामा ोत यि  नगरकायपा लकाको 

कायालयमा हािजर  भई काम गन ुपनछ ।  
6. ोत यि को हािजर  नगर कायपा लकाको कायालयमा रहनेछ। नजह ले काय म काया वयन, व ालय अनगुमन, 

नर ण, सपुर वे ण एवम ् सहयोगका ला ग आव यक योजना तयार गर  िश ा अ धकृतको सफा रसमा मखु 
शासक य अ धकृतबाट वीकृत गराई हािजर  पिु तकामा फ ड काज जनाउनपुनछ । 

7. थायी िश कबाट नयु  ोत यि को हकमा ोत यि को पमा काय गरेको अव धलाई नजको िश क पदको 
सेवा अव धको पमा गणना हनुेछ, यसले नजको विृ  वकासको अवसर उपल ध गराउन कुनै वाधा पनछैन । अ यको 
हकमा सो नयम लागू हनेु छैन । 

 
प र छेद -५ 
यो यता 

6. ोत यि  नयिु का ला ग यो यता: ोत यि को ला ग उ मेदवार हनु, 
1. िश ा शा मा नातको र वा अ य वषयमा नातको र उ ीण गर  िश ा शा मा नातक वा दस म हने सेवाकाल न 

ता लम ा  गर  मा य मक िश कमा थायी, अ थायी वा करार नयु  भइ कि तमा ५ वष अनभुव हा सल गरेको हनु ु
पनछ।म हला उ मेदवारको हकमा य तो अनभुव ४ वष भए प न हनुेछ। नातक तहस मको िश क अ यापन 
अनमु तप  हनुपुनछ।  

2. सूचना तथा संचार व धमा द खल भएको । 
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प र छेद -६ 
छनौटका आधार 

7. ोत यि  छनौटका आधारह : 
1. ोत यि  पदका ला ग उ मेदवार छनोट गदा लइने पर ाको क सम देहाय बमोिजम १५० पूणा  हनेुछ :  
क) लिखत पर ा         -१०० अ  

  (पनु  : लिखत प र ाको पा म अनसूुची १ अनसुार हनेुछ।)  
ख) अनभुव, शैि क यो यता तथा अ तरवाता      - ५० अ  

  अनभुव, शैि क यो यता तथा अ तरवाता वापतको ५० अ  देहायका आधारमा दान ग रनेछ,  
 शैि क यो यता          - ५ अ   

( थम-५, तय-४ र ततृीय-३) 
 अनभुव बापत त वष १ अ का दरले अ धकतम     -१० अ  
 तावना प को मू यांकन       -२५ अ   

1. तावना प को मू यांकनका आधारह  देहाय बमोिजम हनेुछन ्। 
क) तावना प को ढाँचा       - ३ अ   
ख) तावना प को उ े य र औिच य पु ाई      -१० अ   
ग) ततुीकरण (भाइवा तथा डफे स)       -१० अ   
घ) भा षक शु ता र ले आउट       -२ अ  

2. तावनाको मु यांकन दफा 4.१ अनसुारको स म तले गनछ ।  
2. अ तवाता         -१० अ  
क) यि गत         -२ अ   
ख) वषयव तकुो ान        - २ अ   
ग) िश ण व ध        -२ अ   
घ) यव थापक य तथा सम या समाधान सप      -२ अ   
ङ) िश ण सहजीकरण सप       - २ अ  

 
प र छेद -७ 

नगर िश ा के  यव थापन स म त 
8. नगर िश ा के  यव थापन स म त: 
1. नगर िश ा के को दै नक काय तथा नगर िश ा के का ाि क, शैि क अनसु धाना मक र रचना मक कायह  

संचालनका ला ग तप सल अनसुारको नगर िश ा के  यव थापन स म त रहनेछ 
   संयोजक : मखु शासक य अ धकृत  
   सद य : नगर िश ा के  रहेको व ालयको धाना यापक 
   सद य : धाना यापकह  र अ य ह  म ये नगर मखुबाट मनो नत ३ जना 
   सद य : िश ा अ धकृत 
   सद य सिचव : नगर िश ा के को ोत यि   
2. नगर िश ा के को संयोजक नभएको अव थामा स म तका सद यह  म येबाट नगर िश ा के  व ालयको 

धाना यापकले वैठकको अ य ता गनछ तर नी तगत नणय गन स ने छैन । साथै वैठक स ब धी काय व ध स म त 
आफैले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ । यस स म तले .अ.वैठक संचालन गन सहयोग गनपुनछ । 

 
प र छेद -८ 

सजाय 
9. सजाय स ब धी यव था 

1. सजाय : उिचत र या  कारण भएमा ोत यि लाई देहायको वभागीय सजाय गन स कनेछ । 
क) न सहत दने 
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1. ोत यि को काम, कत य र अ धकार वमोिजम काय स पादन नगरेमा नजलाई न सहत दन स कनेछ। 
ख) करार स झौता र  गन: देहायको अव थामा ोत यि लाई नजसँग ग रएको करार स झौता र  गन स कनेछ :  
1) बराबर तो कएको िज मेवार  परुा नगरेमा  
2) आचरण स ब धी उ लंघन गरेमा,  
3) काय मताको अभाव भएमा वा आ नो ोत के  भ  तो कएको शैि क उपलि ध हा सल हनु नसकेमा, 
4) गलत त यांक र अ भलेख माणीकरण गरेमा वा अ भलेख (सरुि त नराखेमा) यव थापन नगरेमा, 
5) ोत के  भ  च लत काननु र नदशनको प रपालना नभएमा वा गराउन नसकेमा, 
6) अनशुासनह न काम गरेमा, 
7) करार स झौता अनसुार काय नगरेमा,  
8) मा थ उ लेिखत कायह का आधारमा मखु शासक य अ धकृतले प ीकरण सो न स नेछ, २ पटक प ीकरण 

सो ध सकेप छ ते ो पटक नगर मखुको वीकृतमा नजलाई अवकास दन स ने छ । 
 

प र छेद -९ 
व वध 

10. व वध 
1) ोत यि को काय व ध व ालय े  सधुार काय म अनसुार हनेुछ । ोत यि को काय अव ध संझौतामा 

तो कए वमोिजम हनेुछ ।  
2) ोत यि  र िश ा के  यव थापन स म तको मता अ भवृ  स ब धी कायह  ग रनेछ ।  
3) कायपा लकाले संिघय िश ा ऐन तथा देश काननु वप रत नहनुे गर  यस काय व धलाई आव यक संशोधन ग रनेछ। 
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अनसूुची १ 
( नयम 7.1 संग स बि धत) 

ोत यि  पदको उ मेदवार छनोटका ला ग लइने पर ाको पा म 
ख ड (क) लिखत पर ा 
पूणा  १००            उ ीणा :५० 
समय :३ घ टा 
समूह: प हलो 
यस समूहबाट ३० वटा व तगुत  सो धने छ।      ३०x१=३० अ  

1) चाल ुआव धक योजना तथा शैि क आयोजना र प रयोजनाह  
2) व ालय े  सधुार योजना 
3) रा य पा म ा प 
4) सह ा द  वकास ल य (िश ा स ब धी) 
5) नेपालको सं वधान र िश ा 
6) िश ा ऐन, २०२८ र थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ (िश ा स ब धी यव था मा ) 
7) िश ा नयमवाल , २०५९ (संशोधन स हत) 
8) िश क सेवा आयोग नयमावल  २०५7, (संशोधन स हत) 
9) अनौपचा रक िश ा र यसका व भ  काय म (खु ला र दरु िश ा)  
10) िश ा मनो व ान र सकाइ 
11) िश ाको दशनशा ीय र समाजशा ीय आधार  
12) पर ा र मू यांकन स म तको सफा रसमा संशोधन गन स नेछ। 
13) नेपालको उ च िश ा र ा व धक तथा यावसा यक िश ा 
14) िश ामा अनसु धान र सूचना तथा व ध (क यूटर इमेल, इ टरनेट,सामािजक स ाल,इजनल 
15) शैि क त यांक स ब धी जानकार  (सा रता दर, खदु भना दर, सहजै दिखने भना दर, िश क व ाथ  अनपुात, 

व ालय व ाथ  अनपुात, ता लम ा  िश क अनपुात, म हला िश क अनपुात, नर क व ालय अनपुात ज ता 
सूचक र सो नका ने त रकाह ) 

16) िश ा व ान तथा व ध म ालय र यस अ तगतका नकायह को संगठन र कायह  
17) नेपालको व ालय तह, िश ाको संरचना र पा म ढाँचा  
18) नेपालको शैि क इ तहास 

समूह दो ो 
यस समूहबाट ज मा ८ ओटा संि  उ र आउने  सो धने छ।    ८*५=४० अ  

1) शैि क यव थापन, क ा कोठा यव थापन र व भ  शै िणक योजना  
2) शैि क योजना, व ालय सधुार योजना, नगर िश ा योजना  
3) उदार क ो त र नर तर व ाथ  मु यांकन  
4) सबैका ला ग िश ा र अ नवाय आधारभूत िश ा काय म  
5) मानवअ धकार, बालअ धकार र िश ामा लै क समानता  
6) व भ  िश ण व ध र िश ण सकाइ याकलाप  
7) समावेशी, बालमै ी िश ा र द ड र हत िश ा  
8) आधु नक शै िणक व ध र िश ामा न वनतम िच तन  
9) व ालय शाि त े , वपद यव थापन र िश ा  
10) शैि क उपलि ध 
11) सामािजक पर ण  
12) तवेदन लेखन  माणीकरण म त:- 2076/05/28  आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: 5        म त: 2076/05/28 
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको  

हाइटेक पो लहाउस संचालन तथा कृ ष अनदुान 
वतरण काय व ध, २०७६ 
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तावना: रामपरु नगरपा लकाले नमाण गरेको हाइटेक पो लहाउस संचालन गन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२ को अ धकार योग ग र यो काय व ध पा रत गर  लागू ग रएको छ । 

 
प र छेद - १ 

ारि भक 
1. संि  नाम, ार भ: 

1) यो काय मको नाम "हाइटेक पो लहाउस संचालन तथा कृ ष अनदुान वतरण काय व ध, २०७६" रहेको छ । 
2) यो काय व ध नगर कायपा लकाबाट वीकृत भएको म तबाट लागू हनेुछ । 

2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 
क) "कायपा लका” भ ाले रामपरु नगरपा लकाको कायपा लकालाई स झन ुपदछ । 
ख) “कृ ष शाखा” भ ाले यस नगरपा लकाको कृ ष शाखा वा उपशाखा वा इकाई वा कृ ष सेवा के लाई जनाउनेछ । 
ग) “हाइटेक पो लहाउस” भ ाले उ च व धको तरकार  टनेल हो जसमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकार ह  लगाउन 

सक छ । टनेल भ  तरकार  लगाउदा गम याममा से सर माफत कु लंग याड र यानको योग ग र िचसो 
ताप म र हावामा सापेि त आ ता कायम गन, थोपा संचाई ब ध, सेड नेट ारा घामको ताप म छे ने, करा 
छे ने जाल को योगले ब वामा करा ला नबाट बचाउने, जाडो याममा रो ल  य.ुभी. लाि टक ारा बा हरको भ दा 
ताप म वृ  गराई ब वालाई आव यक ताप म कायम गन ज ता वशेषता रह छन। यसले कृषकह लाई 
आधु नक व ध बारे जानकार  गराउन सहयोग पु दछ । 

घ) “स म त” भ ाले स बि धत हाइटेक पो लहाउस संचालन तथा कृ ष अनदुान वतरण स म तलाई स झन ुपदछ । 
ङ) "कृ ष अनदुान" भ ाले रामपरु नगरपा लका अ तगत कृ ष शाखाबाट संचालन हनेु कृ ष वकास काय म, नगर तर य 

कृ ष काय म, संघीय सरकारबाट ह ता त रत कृ ष वकास काय मलाई जनाउने छ । 
 

प र छेद - 2 
उ े य 

3. उ े य 
क) हाइटेक पोल हाउस र कृ ष अनदुान माफत कृ ष े को आधु न ककरणमा योगदान पु  याउने गर  छनोट ग रएको 

बाल /व तहु को उ पादन र उ पादक व वृ  तथा रोजगार  सजना गन । 
ख) मौसमी तथा बेमौसमी तरकार , ब वा उ पादन ग र थानीय कृ ष उपज माफत नगर े लाई थानीय उ पादनमा 

नभर बनाउन सहयोग पयुाउने । 
ग) कृ ष स ब धी ता लम संचालन गन । 
घ) कृ ष पयटनको वकास गन । 
ङ)  कृ ष वकास काय मको अनदुान वतरणमा मह वपूण नणय तथा कृषक छनोट ग र कृ ष यवसायलाई बधन गन । 

 
प र छेद - 3 
संचालन या 

4. हाइटेक पो लहाउसको संचालन या  
1. हाइटेक पो लहाउस संचालनको ला ग न न सद य रहेको हाइटेक पो लहाउस संचालन तथा कृ ष अनदुान वतरण 

स म त रहनेछ ।  
  संयोजक: नगर मखु 
  सद य: मखु शासक य अ धकृत 
  सद य: आ थक वकास स म त संयोजक वा नजले तोकेको सो स म तको सद य 
  सद य: पश ुसेवा शाखा मखु 
  सद य: नगर मखुले तोकेको १ जना कृ ष व / ा व धक 
  सद य सिचव: कृ ष शाखा मखु 
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 आव यकता बमोिजम स म तले कायालयका कमचार  वा जन त न ध एवं कृषकह लाई बैठकमा आम ण गन 
स नेछ । 

२. हाइटेक पोल हाउस यस रामपरु नगरपा लकाको कृ ष शाखा माफत संचालन ग रनेछ । सो संरचना संचालन गन कुनै 
कृ ष समूह/कृ ष सहकार /कृ ष फम/कृषकलाई संचालक स म तले आव यक परेमा िज मा दन स नेछ । 

३. हाइटेक पोल हाउस संचालन स म तले यस संरचना संचालन, कृ ष उ पादन, बजार करण लगायत स पूण कायको 
नणय गन स नेछ । 

४. यस हाइटेक पोल हाउस संरचना तथा खेती णाल  संचालन भैसकेप छ मण गन आउने यि /कृ ष 
समूह/ व ाथ लाई आ थक ऐनले तोके बमोिजमको वेश शु क लइनेछ। 

५. स म तको बैठक बसे वापतको बैठक भ ा नगरपा लकाको नयमानसुार पदा धकार ले ा  गन छन ्।  
 

प र छेद-4 
अनदुान वतरण 

5. कृ ष वकास काय मको अनदुान वतरण स ब धी या  
1. कृ ष शाखा माफत अनदुानमा वतरण हनेु कृ ष काय मह को स म तले नणय गरे प ात कि तमा १५ दने सूचना 

काशन गनपुनछ । 
2. कृषकह /कृ ष फाम/कृ ष समूह/कृ ष सहकार ह ले सूचना बमोिजम समय सीमामा आव यक कागजातका साथ 

नवेदन दनपुनछ । 
3. ा  नवेदनका आधारमा ग ठत स म तले कृषक/कृ ष समूह/कृ ष सहकार को यवसा यकता, स यता, खेती गन 

े फ़ल, उपयु  ठाउ वा स म तले तोकेको अ य मापद डलाई आधार मानी नवेदकलाई अनदुानको ला ग छनोट 
गनछ । 

4. स म तले आव यक देखेमा अनदुानमा छनोट गन ुपूव वा अनदुान दए प छ अनगुमन गन स नेछ । 
5. कृ ष काय म संचालनको ला ग काय मको आव यकता अनसुार मापद ड वा न स समेत स म तले नधारण गन 

स नेछ । 
 

प र छेद - 5 
व वध 

6. व वध : यस काय व धमा उ लेख भएका बाहेक अ य कुराह  च लत नयम, काननु, नदिशका बमोिजम हनेुछ । यस 
काय व धले यव था गरेको कुनै ावधान काया वयन गदा बाधा अ काउ फुकाउन परेमा स म तको े भ  पन स म तले 
अ य ज टल नी तगत अव थामा कायपा लकाले बाधा अ काउ फुकाउन स नेछ ।  

        
माणीकरण म त:- 2076/05/28        

 
आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: ६        म त: 2076/0६/०३  
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

वप  प रवार सं थागत सु केर  ो साहन बीमा तथा छोर  ज म 
ो साहन भ ा स ब धी काय व ध, २०७६ 
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तावनाः मातिृशश ु वा य सेवा काय मलाई थप भावकार  बनाउन रामपरु नगरपा लकाबाट वा य सं थामा सु केर  हनु 
जाने म हलाह लाई यूनतम बीमा शु क बराबरको आ थक सहायता उपल ध गराउने र छोर  ज माउने म हलालाई मनोबल 
बढाउन थप आ थक सहायता उपल ध गराई शु य होम डे लभर मा पयुाउनको ला ग कायस ालन गन रामपरु नगरपा लका, 
नगर कायपा लकाले " वप  प रवार सं थागत सु केर  ो साहन बीमा तथा छोर  ज म ो साहन भ ा स ब धी काय व ध 
2076" तयार ग र लागू ग रएको छ। 
 

प र छेद - 1 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भः- 
क) यस काय व धको नाम " वप  प रवार सं थागत सु केर  ो साहन बीमा तथा छोर  ज म ो साहन भ ा स ब धी 

काय व ध 2076" रहेको छ। 
ख) यो काय व ध नगरकायपा लकाबाट पा रत भएप छ तु त लागू हनेुछ। 

2. प रभाषाः- वषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमाः- 
क) " वा य सं था" भ ाले नेपाल सरकारको मा यता ा  वा य सं थाह  सरकार  वा गैरसरकार  दवैुलाई बु नपुछ। 
ख) "ब थ  से टर" भ ाले सरुि त सु केर  हनुको ला ग वीकृत मापद ड अनसुार सु केर  गराउने वा य सं थालाई 

बु नपुछ। 
ग) "शोध भना रकम" भ ाले सु केर  प रवारले एक वष भ को ला ग बीमा मयम यूनतम शु क तर  लएको र सद 

अनसुार नगरपा लका आ थक शासन शाखा सम  शोध भनाका ला ग मागेको रकम स झनपुछ। 
घ) "नगरपा लका" भ ाले रामपरु नगरपा लकालाई स झनपुछ। 
ङ) "छोर  ज म ो साहन भ ा" भ ाले वा य सं थामा गई सु केर  भएका म हलालाई छोर  ज मेमा नगरपा लकाबाट 

थप उपल ध गराउने रकम बु नपुछ।  
च) "सरकार  कमचार " भ ाले रामपरु नगरपा लकामा कायरत िश ा सेवा, वा य सेवा र नगरपा लकामा कायरत 

थायी तथा करार कमचार लाई बु नपुछ। 
 

प र छेद - 2 
उ े य 

3. उ े यः-  
क) मातिृशश ु वा य सेवाको पहुँच बढाई शोधभना बीमा रकमबाट मात ृतथा नवजात िशशकुो उपचार तथा पोषणा सधुार 

गन प रवारमा आ थक सहायता उपल ध गराउन ुयसको मु य उ े य हो। 
ख) छोर  ज म ो साहन भ ाले आमा तथा प रवारमा छोर  ज मदा नकारा मक भावनालाई सकारा मक तु याउन ुयसको 

उ े य हो। 
 

प र छेद - 3 
सेवा र भू ानी 

4. सेवा लन े याः- 
क) गभवती भएको थाहा हनुा साथ वा य सं थामा गई गभ दता गराउने। 
ख) वा य सं थामा नय मत गभ प र ण गराउने। 
ग) पायक पन ब थ  से टरमा सु केर  हनु जाने र ब थ  से टरले रेफर गरेमा स बि धत अ पताल पगुी ब चा ज माउने 

र ज म माण प  लने। 
घ) सु केर  प ात वा य अव था जाँच तथा परामश लने। 
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ङ) नविशशलुाई पायक पन खोप के मा लगी नयमानसुार खोप लगाई खोपको मा ा परुा गन। 
च) आमा र नविशशकुो बीमा गराउने। 
छ) ब चा ज मेको आ.व. भ  आव यक कागजातह  वा य शाखामा पेश ग रस नपुनछ । सो प छ आएका नवेदन 

उपर बीमा गराउन वा शोधभना रकम उपल ध गराउन नगरपा लका बा य हनेु छैन। 
ज) बीमा शोध भनाको रकम ा  गनको ला ग संल न हनुपुन कागजातह ः- 
 नाग रकताको त लपी (नाग रकता नगरपा लका बा हरको भई ववाह रामपरुमा भएको म हलाको ला ग ववाह दता 

माण प को त लपी पेश गन।)  
 नय मत गभ प र ण गराएको माण त लपी।  
 वा य सं थाबाट ा  ज म माण प  त लपी।  
 ज म दता माण प  त लपी।  
 आमा र नविशशकुो बीमा काडको त लपी।  
 वा य बीमा गदा शु क तरेको र सद वा न वकरण गदा शु क तरेको र सद  
 शोधभना रकम ा  गनको ला ग नवेदन ।  
 सरकार  कमचार को हकमा उपदफा १,२ र ५ को नयम लागू हनेुछैन।  
 आ नो बक खाता नं. उपल ध गराउने  

5. बीमा शोधभना रकम भ ु ानी स ब धी यूनतम शतह : 
क) ब चा ज मे प ात सोह  आ.व.मा नगरपा लकामा उ लेिखत कागजात स हत नवेदन दई स नपुनछ।  
ख) सु केर  म हलाको उमेर २० वष पगुेको हनुपुनछ।  
ग) नगरपा लका भ का ब थ  से टरह ले रेफर गरेकाह लाई मा  बीमा रकम उपल ध गराईनेछ ।  
घ) सु केर  यथा ला ग हि पटल जाँदै गदा बाटोमा नै ब चा ज माएको भएता प न उ  अव थामा निजकको अ पताल 

वा वा य चौक  पगुी सु केर  सेवा लई माण लने र नजलाई समेत बीमाको रकम उपल ध गराईनेछ।  
ङ) बीमा शोधभना शु क यूनतम अंकमा भू ानी दइनेछ ।  
च) छोर  ज म ो साहन रकम  ५००/- मा  ( वा य सं थामा ज मेकालाई मा ) दइनेछ ।  
छ) ब चा ज माउन ुअगा ड बीमा भईसकेको प रवार हकमा सु केर  पोषण भ ा वापत  १३००/- र ब चाको ला ग 

थप गनपुन (प रवार सं या पाँच भ दा मा थ पगेुमा) रकम  ७००/- समेत गर  ज मा  २०००/- उपल ध 
गराईनेछ ।प रवार सं या पाँच भ दा कम भएमा पोषण भ ा  १३००/- मा  उपल ध गराईनेछ।  

ज) बीमा शोधभना रकम तथा छोर  ज म ो साहन रकम आषाढ २५ गते स मको ला ग मा  भू ानी हनेुछ।  
 

प र छेद - 4 
अनगुमन तथा मू या न 

6. अनगुमन तथा मू या न स म त  
क) यस काय व ध वमोिजमको काय भए वा नभएको अनगुमन र मू या न गनका ला ग तप सल वमोिजमको स म त 

रहनेछ।  
1. नगर मखु        संयोजक 
2. मखु शासक य अ धकृत       सद य 
3. नगरपा लकाको सामािजक वकास स म त संयोजक वा  

नजले तोकेको स म तको सद य      सद य 
4. नगर मखुले तोकेको १ जना वा य ा व धक वा  

नगरपा लका सद य       सद य 
5. वा य शाखा मखु        सद य सिचव 



वप  प रवार सं थागत सु केर  ो साहन बीमा तथा छोर  ज म ो साहन भ ा स ब धी काय व ध, २०७६ 
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ख) आव यकता वमोिजम स म तले बैठकमा कमचार  वा अ य जन त नधीलाई आम ण गन स नेछ।  
ग) यो स म तले यो काय म काया वयनको यूनतम ैमा सक वैठक वसी अनगुमन तथा मू या नको काय गनछ।  
घ) स म तको वैठक वसेवापतको वैठक भ ा नगरपा लकाको नयमानसुार ा  गनछन।्  
ङ) कुनै वषयमा ववाद परेमा वा यस काय व ध वाहेकका अ य वषयह  आएमा यस स म तले नणय गन स नेछ।  

 
 

प र छेद - 5 
व वध 

7. व वधः 
क) वा य बीमा स ब धी तवेदन वा य शाखाबाट नगर कायपा लकामा अधवा षक पमा पेश गन। 
 
 
 
 
मािणकरण म त: 2076/06/03 

          आ ाले 
          बाबरुाम अयाल 

          मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: ७        म त: 2076/0६/०३  
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

औषधी पसल (फामसी) संचालन अनमु त, अनगुमन र नयमन  
काय व ध,2076 
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तावना: नेपालको सं वधानमा उ लेख ग रएको मौ लक हकको पालन गन ु रा यको दा य व भएको, नेपालको सं वधानको 
अनसूुची ८ को (९) बाट थानीय तहलाई ा  आधारभतू वा य र सरसफाईको अ धकार अ तगत रहदै तथा थानीय 
सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा ११ को उपदफा (२) को देहाय (झ९) को यव था काया वयन गन र नेपालको 
सं वधानको धारा २२१ तथा थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अ धकार योग ग र यो काय व ध 
बनाई लागू ग रएको छ । 

 
प र छेद १ 

ारि भक 
१)  संि  नाम र ार भ :  

क) यस काय व धको नाम "औषधी पसल (फामसी) संचालन अनमु त, अनगुमन र नयमन काय व ध, २०७६" रहेको छ ।  
ख) यो काय व ध नगर कायपा लकाबाट पा रत भई थानीय राजप मा काशन भएको म त देिख लागू हनेुछ ।  

२)  प रभाषा : वषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा :  
क) "नगरपा लका" भ ाले रामपरु नगरपा लकालाई स झन ुपछ ।  
ख) "औषधी पसल" भ ाले औषधी ब  वतरण गन उ े यले था पत थोक तथा खु ा औषधी पसल स झन ुपदछ ।  
ग) "नगरपा लका औषधी नर क" भ ाले औषधी पसल न र णको ला ग औषधी ऐन, 2035 को नयम २३ बमोिजम 

नगरपा लका ारा तो कएको यो यता ा  नगरपा लकाको कमचार  स झन ुपनछ ।  
घ) " वभाग" भ ाले संघीय औषधी यव था वभाग स झन ुपनछ ।  
ङ) "औषधी ऐन नयम" भ ाले संघीय औषधी ऐन, 2035 स झन ुपछ ।  
च) "जाँचबझु तथा न र ण नयमावल " भ ाले संिघय जाँचबझु तथा न र ण नयमावल  स झन ुपछ ।  
छ) "फमा स ट" भ ाले नेपाल फामसी प रषदमा फमा स टमा दता भएका यि  स झन ुपछ । 
ज) “फामसी सहायक" भ ाले नेपाल फामसी प रषदमा फामसी सहायकमा दता भएका यि  स झन ुपछ ।  
झ) “ यवसायी" भ ाले औषधी ऐन, 2035 को दफा १७ अ तगत मा यता ा  यि  स झन ुपछ । 

 
प र छेद २ 

औषधी पसल दता तथा नवीकरण 
३) औषधी पसल दता :  
क) यस नगरपा लका भ  कुनै प न यि ले औषधी पसल संचालन गन चाहेमा देहायका कागजात स हत औषधी दता 

नयमावल , २०३८ को अनसूुची ८ बमोिजमको नगरपा लकामा नवेदन दन ुपनछ।  
1. औषधी ब  वतरण गन यि / यि ह को नेपाल फामसी प रषदमा फमा स ट वा फामसी सहायकमा दता भएको 

माणप को त ल प,  
2. नेपाल  नाग रकताको माणप को त ल प, 
3. शैि क यो यताको माणप को त ल पह , 
4. ब  वतरण गन यि  र धनी अलग भएमा धनीको नाग रकताको त ल प, 
5. औषधी ब  वतरण गन यि / यि ह को औषधी ब  वतरणमा आफै कायरत रहने भ े कबु लयत ।  
6. घरधनी माणप  वा घरभाडा स झौताको त ल प 

ख) यो काय व ध लागू हनु ुपूव औषधी यव था वभागमा दता भएका नगरपा लका भ का औषधी पसलले ६ म हना भ  
माणप को त ल प स हत सूचीकरण गन ुपनछ ।  

ग) उप नयम (१) बमोिजमको नवेदन ा  भएप छ नगरपा लकाले छान बन ग र नगरपा लकाले तोकेको द तरु लई औषधी 
दता नयमावल , २०३८ को अनसूुची ९ बमोिजमको माणप  दनेछ ।  

४) माणप को याद र नवीकरणः  
क) दता भएका औषधी पसलको याद एक वष हनेुछ । 
ख) तोकेको याद भ  नगरपा लकाले तोकेको द तरु तर  हरेक बषको ला ग नवीकरण गराउन ुपनछ ।  
ग) कुनै कारणबस समयमा नवीकरण गन नसकेमा नगरपा लकाको आ थक ऐन बमोिजम ज रवाना रकम तर  नवीकरण 

गन स कनेछ ।  
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घ) समयमा नवीकरण नगरेमा य तो माणप  र  गन स कनेछ ।  
५) ब गकरण गन स ने : नगरपा लका अ तगत संचालन हनेु औषधी पसलको सेवा र आकारका आधारमा नगर 

कायपा लकाको कायालयले न न बमोिजम ब गकरण गनछ ।  
क) फमा स ट माफत सेवा दान हनेु ठुला, साना वा मझौला,  
ख) फामसी सहायक माफत सेवा दान हनेु ठुला, साना वा मझौला, 
ग) यवसायी माफत सेवा दान हनुे ठुला, साना वा मझौला।  

६) ववरण वभागमा पठाउनेः येक दता तथा नवीकरण भएका औषधी पसलको रेकड वभागमा पठाईने छ । 
 

प र छेद ३ 
औषधी पसलको अनगुमन तथा न र ण 

७) न र ण, अनगुमन गन स ने :  
क) नगरपा लकाको औषधी न र कले नगर े  भ का औषधी पसलको न र ण अनगुमन गन स नेछ ।  
ख) उप नयम (१) बमोिजम न र ण गदा औषधी ऐन, २०३५ तथा औषधी जाँचबझु तथा न र ण नयमावल , २०४० 

मा उ लेिखत व ध अबल बन गन ुपनछ । 
 

प र छेद ४ 
औषधी पसलको सेवा संचालन 

८) औषधी पसल संचालनमा अ त र  सेवा संचालन : 
क) कुनै प न औषधी पसलले ि ल नक संचालन गन िच क सक रािख सेवा संचालन गरेमा िच क सकको यि गत ववरण 

स हत ि ल नक संचालन काय व ध नगरपा लकामा पेश गनपुनछ।  
ख) सा ा हक िच क सक सेवा दान गन औषधी पसलले िच क सकको वय मािणत यि गत ववरण (cv) र सेवाको 

क सम स हतको काय व ध नगरपा लकामा पेश गनपुनछ।  
ग) थानीय पमा सूचना सारण गदा सेवा दान गन वा य े को बारेमा नगरपा लकालाई अ म मािणत गराई 

सारण गनपुनछ।  
घ) औषधी पसलले कुनै वशेष  िश वर संचालन गन ुपरेमा नगरपा लकासँग अ म अनमु त लई संचालन गनपुन।  
ङ) िच क सक य सेवा दान गदा वरामी सं या, सेवाको कार, उमेर समहु, ल  र जातजाती खलेुको तवेदन येक 

म हनाको ५ गते नगरपा लकाको वा य शाखामा पेश गनपुनछ।  
च) औषधी पसलले अ य अ त र  सेवा ( याव, ए सरे, ECG, USG आद) संचालन गन अव थामा वभागीय वीकृ त लएर 

आव यक कागजात स हत नगर कायपा लकाको कायालयमा दता गन पनछ। 
 

प र छेद ५ 
व वध 

९) तवेदन पठाउन ुपन :  
क) नगरपा लकाको औषधी नर कले न र ण अनगुमन ग र सकेप छ सो को कारवाह को ला ग आ नो राय स हत 

वभागमा पठाउन ुपनछ ।  
ख) कुनै वषयमा वभागबाट अ धकार यायोजन ा  भएको अव थामा नर कले कारवाह  कनारा गन स नेछन ।  

१०) नर कको यो यता : नर कको यो यता औषधी ऐन, 2035 को दफा २३ मा उ लेख भए बमोिजम हनेुछ ।  
११) कमचार  नयिु  गन : यो काय व ध काया वयनको ला ग नगरपा लकाले यो यता पगेुको कमचार ह  नयु  

गनछ।साथै यो यता पगेुका उपल ध जनशि लाई सो कायमा खटाउन स नेछ।  
१२) संिघय ऐन नयम बमोिजम हनु े : यो काय व ध अ तगत उ लेख नभएका वषय संिघय औषधी ऐन, नयम बमोिजम 

हनेुछन ्। 
माणीकरण म त: 2076/06/03 

आ ाले 
बाबरुाम अयाल 

मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: ८        म त: 2076/0६/३०   
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

आथक वकास प रयोजना काय म संचालन 
काय व ध -२०७६ 
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तावना: रामपरु नगरपा लका े मा कृ ष, पशपुालन र उ ोगको वकास तथा यवसायीकरण ारा आ थक वकासलाई टेवा 
पु  याउने तथा राज  संकलनलाई यवि थत गनका ला ग आ थक वकास प रयोजनाको थापना गन उ े यले थानीय सरकार 
संचालन ऐन, 2074 को दफा १०२ ले दएको अ धकार योग ग र "आ थक वकास प रयोजना काय म संचालन 
काय व ध- २०७६" तयार ग र लागू ग रएको छ ।  
 

प र छेद 1 
ारि भक 

1. संि  नाम, ार भ 
क) यो काय व धको नाम "आ थक वकास प रयोजना काय म संचालन काय व ध, २०७६" रहेको छ । 
ख) यो काय व ध कायपा लकाको बैठकबाट वीकृत भएको म तबाट लागू हनेुछ । 

2. प रभाषा:- बषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा  
क) "कायपा लका" भ ाले रामपरु नगरपा लकाको कायपा लकालाई स झन ुपदछ । 
ख) "कृषक" भ ाले यवसा यक वा यवसाय उ मखु खा ा बाल , तरकार बाल , नगदेबाल , औ ो गक बाल , 

मसलाबाल , तेलहंनबाल , दलहनबाल , फलफुलखे त, याउ खे त, माछापालन, मौर पालन आ द नि त े फलमा 
खे त गन यि लाई स झन ुपदछ । 

ग) "कृ ष समूह" भ ाले क रब १५-३० जनाको कृषक सद य रहेको समहुलाई बु नपुदछ । 
घ) "नगरपा लका" भ ाले रामपरु नगरपा लका, रामपरु पा पालाई जनाउनेछ । 
ङ) "कृ ष शाखा" भ ाले यस नगरपा लकाको कृ ष शाखा वा उपशाखा वा इकाई वा कृ ष सेवा के लाई जनाउनेछ । 
च) "स म त" भ ाले आ थक वकास प रयोजना काय म संचालन स म त स झन ुपदछ । 
छ) " यवसाय दता" भ ाले रामपरु नगरपा लकामा संचालन भएका र नगरकायपा लकाको कायालयमा दता भएका पसल, 

यवसाय, कृ ष वा पशपु छ  फाम, साना/ठूला उ ोगलाई जनाउने छ । 
 

प र छेद २ 
उ े य 

3. उ े य 
क) रामपरु नगरपा लकाको आ थक वकास ारा पूवाधार वकासलाई टेवा पु  याउने। 
ख) कृ ष, पशपुालन तथा उ ोगको वकास गन सहयोग पु  याउने। 
ग) कृ ष, पशपुालन तथा उ ोग स ब धी अ तर या, गो ी, ता लम ज ता सचेतना काय म संचालन गन । 
घ) कृ ष तथा पशपुालन े को आधु नकरण तथा यवसा यकरणमा टेवा पु  याउने। 
ङ) रामपरु नगरपा लकालाई कृ षमा आ म नभर बनाउन यस नगरपा लकाको हरेक वडामा एक जना कृ ष सेवाको (कृ ष 

वकास/पश ु वकास) ा व धक राखी एक वडा एक उ पादन काय म लागू गन । 
च) राज व संकलनलाई भावकार  बनाउने ।  

 
प र छेद 3 

संचालन स म त 
4. आथक वकास प रयोजना काय म संचालन स म त  
क) आथक वकास प रयोजना काय म संचालनको ला ग देहाय बमोिजमको आ थक वकास प रयोजना काय म संचालन 

स म त गठन ग रनेछ । 
संयोजक - नगर मखु  
सद य - मखु शासक य अ धकृत  
सद य - आ थक वकास स म तको संयोजक  
सद य - कृ ष शाखा मखु  
सद य - पश ुसेवा स ब धी ा व धक वा ब   
सद य - नगर मखुले तोकेको १ जना ब  वा कृ ष उ मी वा रामपरु उ ोग बािण य संघको पदा धकार  
सद य सिचव - शासन शाखा मखु 
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ख) आथक वकास प रयोजना काय म स म तले काय मको ब ध आफै नमाण गन स नेछ । सो ह स म तले 
काय म संचालन प ात अनगुमन गन स नेछ । साथै स म तका पदा धकार ह ले बैठक तथा अनगुमनको भ ा नगर 
कायपा लकाको नयम अनसुार पाउनेछन । 

 
प र छेद 4 

प रयोजनाका काय म 
5. आथक वकास प रयोजनाका काय मह :  

क) एक वडा एक उ पादन काय म/एक वडा एक कृ ष ा व धक,  
ख) हरेक वडामा कृ ष तथा पश ुस ब धी अ तर या काय म, ता लम वा गो ी संचालन, 
ग) नयाँ उ ोग, कृ ष वा पशपु छ  फाम नमाण तथा संचालनको ला ग ताव आ हान माफत अनदुान काय म,  
घ) याि करण सहयोग काय म,  
ङ) फलफुल बगचा थापना काय म,  
च) राज व संकलन, यवसाय दता तथा नवीकरण, 
छ) पयटन वकास काय म।  

 
प र छेद 5 

प रयोजना संचालन 
6. प रयोजनाको संचालन या : यस आ थक वकास प रयोजना संचालन गन देहाय बमोिजमको मापद डलाई आधार 

मा ननेछ:- 
क) आथक वकास प रयोजना काय म संचालन स म तले नणय ग र दफा 5 बमोिजमको कुनै काय म संचालन गन 

नणय गन स नेछ र नगरपा लकाको स बि धत शाखालाई िज मा दन स नेछ । 
ख) १५ दने सूचना माफत माग भएका काय मको तावनाका आधारमा वा स म तले आव यकता ठानेमा जनुसकैु 

समयमा काय मको ला ग नणय गन स नेछ ।  
ग) यस स म तले पुजँीगत तफ नभई चाल ुखच िशषकको वकास कायमा ाथ मकता दन ुपनछ । 
घ) स म तले कृ ष, पशपुालन वा उ ोग माफत यापक प रवतन महससु हनेु ग र काय म नमाण ग र लागू गनछ । 
ङ) स म तले कुनै कृषक समूह/कृ ष सहकार /कृ ष तथा पशपु छ  फाम संचालक/कृ ष तथा पशपु छ  यवसायी वा अ य 

सरोकारवाला समूहसँग अ तर या काय म संचालन ग र उ पादन, यवसायीकरण, बजार करण ज ता कायमा 
सहजीकरण गन स नेछ ।   प र छेद 6 

कमचार  यव था स ब धी 
7. कमचार  स ब धी यव था प रयोजना  

क) यस प रयोजना संचालनको िज मा नगरपा लकाको शाखा अ धकृत तहलाई संयोजक तो कनेछ। अ य आव यकता 
वमोिजम कृ ष ा व धक (J.T.A), सामािजक प रचालक तथा पश ु ा व धक सावज नक सचुना ग र नयिु  ग रनेछ । 

ख) नजह को पा र मक वयंसेवकको पमा यूनतम . १२,०००/- (अ पी बा  हजार पया) तो कनेछ । 
आव यकता अनसुार कायपा लकाले नणय गर  रकम थप गन स कनेछ । 

 
प र छेद 7 

व वध 
8. व वध : यस काय व धमा उ लेख भएका बाहेक अ य कुराह  च लत नयम, काननु, नदिशका बमोिजम हनेुछ । यस 

काय व धले यव था गरेको कुनै ावधान काया वयन गदा बाधा अ काउ फुकाउन परेमा स म तको े भ  पन स म तले 
अ य ज टल नी तगत अव थामा कायपा लकाले बाधा अ काउ फुकाउन स नेछ । 

 माणीकरण म त:- 2076/06/30 
           आ ाले 

  बाबरुाम अयाल 
  मखु शासक य अ धकृत
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: ९          म त: 2076/0९/२५    
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको  
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मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका, २०७6 
 

369  

तावनाः नेपालको सं वधान, व मान खेलकुद नी त तथा खेलकुद वकास ऐन एवं नयमावल को मम र भावना अनु प 
खेलकुदको समिुचत वकास तथा व तारका ला ग मूल आधारको पमा रहेका यूवाह लाई के  व द ु बनाई खेलकुद 
तभाको खोजी गद तभाको संर ण, संब न र ब न गन, रा  नमाण एवं वकासमा खेलाडीह को भू मकालाई सबल, 

स म एवं भावकार  बनाउन थानीय तरमा व भ  खेलकुद तयो गताह  स ालन गर  उ कृ  अनशुा सत र स म 
खेलाडीह  तयार पाद भ व यमा रा य तथा अ तरा य तरका तयो गतामा सहभागी भै रा को छ व उ च बनाउने कायमा 
योगदान पु  याउन स ने खेलाडी तयार गन एवं रा को खेलकुद अनु प यस नगरपा लकाका सबै वडाह को सहभा गतामा 
स ालन हनेु खेलकुदका तयो गताह लाई अनशुा सत, मया दत र यवि थत पले स ालन गन उ े यले मेयर कप खेलकुद 
तयो गता स ालन एवं यव थापन गन रामपरु नगरपा लकाले यो "मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका २०७6" 

जार  गरेको छ । 
 

प र छेद - १ 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भः  
क) यो नदिशकाको नाम “मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका, २०७६” रहेको छ ।  
ख) यो नदिशका वीकृत भएको म त देिख लागू हनेुछ । 
2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस नदिशकामा, 
क) “नगरपा लका” भ ाले रामपरु नगरपा लकालाई स झनपुदछ। 
ख) “नगर मखु” भ ाले रामपरु नगरपा लकाको नगर मखुलाई स झनपुदछ। 
ग) “मेयर कप खेलकुद तयो गता” भ ाले येक आ थक वषमा नगर खेलकुद वकास स म त ारा आयोजना ग रने व भ  

तयो गता मक खेलकुदह  स झनपुदछ। 
घ) “लोगो” भ ाले नगरपा लका अ तगत नगर खेलकुद वकास स म तको सफा रसमा नगरपा लकाबाट वीकृत गर  लागू 

ग रएको मेयर कप खेलकुद तयो गताको िच हलाई जनाउँछ। 
ङ) “गाउँ/टोल” भ ाले स बि धत वडा भ  रहेका साना-साना ब तीह लाई र टोल वकास सं था गठन स ब धी काय वधी 

वमोिजमका टोलह लाई जनाउँदछ। 
च) “खेलकुद तयो गता” भ ाले यस नगरपा लका अ तगत नगर खेलकुद वकास स म तले येक वष आयोजना गन 

मेयरकप खेलकुद तयो गता स झन ुपनछ। 
छ) “र न  कप” भ ाले यस तयो गतामा थम हनुे वडा/ टमलाई दान ग रने कपलाई स झनपुदछ। 
ज) “स म त” भ ाले नगर खेलकुद वकास स म तलाई स झनपुदछ। 

 
प र छेद - २ 

वडा तरमा सं ालन हनेु मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता 
3. तयो गताको आयोजना तथा यव थापनः  
1. वडा तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता आयोजना, स ालन तथा सम वय गन स बि धत वडा अ य को संयोजक वमा 

देहायका सद यह  रहेको वडा तर य मेयर कप खेलकुद स म त गठन हनेुछ। वडा तर य मेयर कप खेलकुद छनौट 
तयो गता वडा खेलकुद वकास स म तबाट संचालन हनेुछ। 

(क) स बि धतको वडा अ य                     -संयोजक  
(ख) वडा सिचव                            -सद य  
(ग) स बि धत वडा हन हर  कायालयको मखु/ त न ध          -सद य  
(घ) नगर खेलकुद वकास स म तका अ य ले तोकेको १ जना       -सद य  
(ङ) स बि धत थानीय वडामा बसोबास गन पूव खेलाडीह /खेल ेमीह  
 म येबाट संयोजकले तोकेको १ जना                 -सद य 

2. वडा तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता यव थापन स म तको काम, कत य र अ धकारह  देहाय अनसुार 
हनेुछन।् 
(क) गाउँ/टोल तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता आयोजना तथा यव थापन तथा अनगुमन गन । 
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(ख) गाँउ/टोल तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता आयोजनाका ला ग आव यक पूवाधारको वकास र 
यव था गन ।  

(ग) गाउँ/टोल तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स ालन गन नगरपा लकाबाट नगर खेलकुद वकास 
स म तले नधा रत गरेको ता लका अनसुार हनेु गर  म त तथा समय तोक  उपयु  थान छनौट गन। 

(घ) स बि धत वडाका स पूण यूवा तथा खेलाडीह लाई तयो गतामा भाग लन ो साहन गन । 
(ङ) मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता आयोजना स ब धमा नगर खेलकुद वकास स म तसगँ आव यक सम वय गर  

सो आयोजना स ब धमा ववाद उ प  भएको अव थामा समाधान गन । 
(च) स म तको बैठक स ब धी काय व ध तयार गन । 
(छ) तयो गतालाई यवि थत र मया दत बनाउनका ला ग सरोकारवाला नकायह सँग आव यक सम वय गन । 
(ज) मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गताको ला ग स बि धत वडामा व नयोिजत रकमलाई अ धकतम पमा सदपुयोग 

गन गर  तयो गता स ालनको यव था मलाउने । 
(झ) वडा त रय तयो गता स प  गर  छनौट भएका खेलाडीह लाई नधा रत कोटा अनसुार नगर त रय खेलकुद 

तयो गतामा सहभागी बनाउने। 
(ञ) तयो गता स ालनका ला ग आव यक थप आ थक ोत जटुाउन पहल गन । 
(ट) तयो गता स ालनका ला ग आव यक पन ा व धक, आथक, चार सार ज ता उपस म तह  गठन गन । 

3. नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन गन नगर मखुको संयोजक वमा देहायका सद यह  रहेको 
नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता यव थापन तथा नदशन स म त गठन हनेुछ । यस स म तको नदशन 
अनसुार नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको आयोजना तथा स ालन नगर खेलकुद वकास स म तबाट हनेुछ ।  
क) नगर मखु                        - संयोजक 
ख) उप मखु                          - सद य 
ग) मखु शासक य अ धकृत                    - सद य  
घ) ईलाका शासन कायालय मखु               - सद य 
ङ) तयो गता स ालन हनेु वडाको वडा अ य           - सद य 
च) नगरपा लकामा ि थत नेपाल  सेनाको मखु           - सद य 
छ) ईलाका हर  कायालयको मखु                - सद य 
ज) नगर खेलकुद वकास स म तका अ य              - सद य 
झ) स बि धत नगरपा लकामा खेलकुदमा विश  योगदान पु  याएका  

  यि ह  म येबाट नगर मखुले मनो नत गरेको क तीमा  
  १ जना म हला स हत २ जना      - सद य 

ञ) नगर िश ा शाखा मखु                    - सद य सिचव 
4. नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गतामा यव थापन तथा नदशन स म तको काम, कत य र अ धकारह  देहाय 

अनसुार हनेुछन ्। 
(क) वडा तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता र नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता यवि थत एवं 

मया दत पमा स ालन गन नगर खेलकुद वकास स म तलाई िज मा दने। 
(ख) नगरपा लका कायालयबाट उपल ध गराउन सकने ोत, साधन तथा सामा ीह  नगर खेलकुद वकास स म तलाई 

उपल ध गराउने। 
(ग) तयो गता सं ालनका ला ग ा व धक, आ थक तथा अ य सहयोगह  उपल ध गराउने। 
(घ) नगर खेलकुद वकास स म त गठन गन र कायपा लकाबाट पा रत गन। 
(ङ) नगर खेलकुद वकास स म तलाई आव यक सबै कारका सहयोग गन। 
(च) नगर खेलकुद वकास स म तलाई सरस लाह, सझुाव तथा नदशन दने।  

5. वडा तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स म तले गाउँ/टोल तरमा तयो गता स ालन गर  देहाय बमोिजमका 
खेलाडी तथा टोल लाई नगर तर य तयो गतामा सहभागी गराउन ुपनछ । 
(क) येक वडाबाट त खेल १ जना वा १ समहु मा  खेलाडीह  सहभागी गराउने। 
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(ख) समहुगत खेलह मा नगर खेलकुद वकास स म तले नधारण गरेको सं या बराबर मा  खेलाडीह  सहभागी 
गराउने। 

 तर (क) र (ख) मा जे लेिखएको भएताप न टम गेमको हकमा येक वडाले येक इभे टसमा एउटा मा  टम 
सहभागी गराउन पाउनेछ। वडाले छनौट गर  खेलाडी प रवतन नगर  सोह  टमलाई नगर तर य मेयर कप 
खेलकुद तयो गतामा सहभागी गराउन ुपनछ। 

 
प र छेद - ३ 

खेलकुद स म त गठन 
4. नगर खेलकुद वकास स म त गठन स ब धी यव थाः 

(क) नगरपा लका भ का १० वटै वडाह बाट वडा अ य ले १/१ जना सद य रहने ग र १० जना त न ध वडा 
स म तको नणय गर  पठाउन ुपनछ। 

(ख) नगरपा लका भ का पूव खेलाडीह /खेल ेमीह  तथा समाज सेवीह  म येबाट कि तमा 2 जना म हला स हत नगर 
मखुले तोकेको 5 जना त न धह  छनौट ग रने छ। 

(ग) बुदँा नं 5(क) वमोिजम छनौट भई आएका १० जना र (ख) वमोिजम मनोनीत भई आएका 5 जना स हत ज मा 
15 सद यीय नगर खेलकुद वकास स म त नमाण ग रने छ। 

(घ) वुदँा नं (ग ) अनसुार आएका १५ जना त न ध म येबाट आपसी समझदार  वा वहमुतको आधारमा स म तको पद 
चयन गन स कनेछ।यस स म तको गठन येक आ थक वषमा गन स कनेछ। 

5. नगर खेलकुद वकास स म तमा देहाय वमोिजमको सद यह  रहने छ । 
अ य  - १ जना 
व र  उपा य  -1 जना  
उपा य  -1 जना 
महासिचव -१ जना 
सिचव -१ जना 
कोषा य  -१ जना 
सहसिचव -१ जना 
सद यह  -८ जना 
ज मा -१५ जना 

6. नगर खेलकुद वकास स म तको काम, कत य र अ धकारः 
(क) नगरपा लका भ को स भा वत स पूण खेलकुदसँग स बि धत सबै वषय तथा स भावनाह को खोजी गन। 
(ख) येक टोल/गाउँ/वडामा रहेका तभावान यूवा खेलाडीह को प हचान ग र आव यक सहयोग तथा वातावरण बनाई 

खेल माफत वडा/नगरपा लकाको गौरव तथा त ा मा थ/उँचो बनाउन यास गन। 
(ग) तभावान खेलाडीह को वा यका साथै खेल माफत प हचान र आ म नभर ब े वातावरण बनाउन सहयोग गन। 
(घ) नगरपा लकासंगको स लाह, सम वय र अनमु त लई अ तर पा लका, अ तर िज ला साथै रा य र अ तरा य 

खेलकुद तयो गताह  आयोजना साथै य ता तयो गताह मा यस नगरपा लकाबाट सहभागी गराई वजयी बनाउने 
वातावरण तयार गन। 

(ङ) नगरपा लका भ  आयोजना हनेु ( येक वडा वा अ य) कुनै प न खेलकुदका काय मह लाई मया दत अनशुा सत, 
पारदश  एंव गणु तर य बनाउनका ला ग खेल स बि धत रा य तथा अ तरा य नी त नयमह लाई पालना गर  
थानीय नी त नयमह  तयार गर  नगरपा लकाबाट अनमुोदन गराई लागू गराउने। 

(च) आव यकता अनसुार खेलका िश क, यव थापक, रे (ए पाएर)ह  र अ य जनशि को यव था गन। 
(छ) स लाहकार स म त लगायतका अ य आव यक य स म तह  गठन गन। 
(ज) नगरपा लका भ का उद यमान एंव तभावान खेलाडीह लाई सबै खाले अवसरह मा सहभागी गराई नगरपा लकाको 

शान र मान रा  सहयोग गन। 
(झ) तभावान यूवा तथा खेलाडीह लाई परु कृत गन, स मान गन साथै ो साहन गर  खेल े को वकासमा स पूण 

काय गन। 



मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका, २०७6 
 

372  

(ञ) वा षक पमा मेयर कप खेलकुद तयो गता आयोजना गन। 
(ट) खेलकुदसँग स बि धत अ य कायह  गन। 

7. तयो गता स ालन याः  
(क) वडा तर य तयो गतामा सहभागी हनु स बि धत ई छुक वडावासीह ले अनसूुची -१ बमोिजमको फाराम वयम ्

खेलाडीले भ र/भराई तो कएको समयमा वडा तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता यव थापन स म तलाई 
उपल ध गराउन ुपनछ ।  

(ख) वडा तर य तयो गताका छनौट खेलाडीह लाई दान ग रने माणप को ढाँचा अनसूुची - २ मा उ लेख भए 
बमोिजम हनेुछ । 

(ग) वडा तर य तयो गतामा संल न ग रने खेलका इभे टह  नगर खेलकुद वकास स म तले कि तमा २ म हना अगावै 
वडालाई जानकार  गराउन ुपनछ।  

(घ) वडा तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता मौसमको अनकूुलता समेत हेर  चाल ुआ थक वषको माघ मसा त भ  र 
नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता फागनु मसा त भ  स प  ग रस न ुपनछ ।  

(ङ) वडा तर य तयो गतामा सहभागी नभई/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गतामा सहभागी हनु पाइने छैन ।  
(च) वडा तर य तयो गता मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स म तले तयो गता स ालन हनेु थान, म त र स ालन 

हनेु खेलह को ववरण स हतको जानकार  कि तमा १ म हना अगावै वडावासीह  सबैलाई उपल ध गराउनपुनछ ।  
(छ) वडा तर य तयो गतामा सहभागी हनु स बि धत वडाको मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स म तले अनसूुची १ 

बमोिजमको फारम खलेाडीह बाट भराई तो कएको समय भ ै संकलन गनपुनछ ।  
(ज) वडा तर य तयो गताको मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स म तले तयो गता स प  भएको म तले ७ दन 

भ  खेलको न तजा स हतको ग त तवेदन अनसूुची - ४ बमोिजमको ढाँचामा नगर खेलकुद वकास स म तमा 
अ नवाय पमा पठाउन ुपनछ ।  

(झ) ततु तयो गता नय मत तयो गता भएकाले अिघ लो वषको कप नै वजयी वडालाई र नङ कपको पमा उपल ध 
गराउने यव था गर  यसै मलाई नर तरता दइनेछ तर एउटै वडाले नर तर पमा तीन पटकस म र नङ कप 
िजतेमा सो कप उ  वडाले सधको ला ग रा  पाउनेछ। आगामी तयो गताका ला ग आयोजकले नयाँ कप बनाउन ु
पनछ । र नङ कप हराएमा, ना सएमा वा मा सएमा िज मा लएको नकायले सा बक बमोिजम कै र नङ कप तयार 
गर  स बि धत नकायलाई उपल ध गराउन ुपनछ ।मेयर कप खेलकुद तयो गतामा योग हनेु कपको नमूना नगर 
खेलकुद वकास स म तको सफा रसमा नगरपा लकाको स म तले तोके बमोिजमको हनेुछ । 

(ञ) आयोजकले तयो गताको टाइ सट सकेस म कि तमा ५०% सहभागीह को त न धह को रोहवरमा नमाण गन ु
पनछ ।  

(ट) तयो गताको आयोजकले येक इभे सका छनौट भएका खेलाडीह लाई पदक तथा माणप  उपल ध गराउन ु
पनछ । स ा लत तयो गतामा थम हनेु वडालाई कप स हत नगद, फ  र माणप  दान गन ुपनछ । साथै 
तीय र ततृीय हनेु वडालाई फ , नगद र माणप  दान गन ुपनछ । 

(ठ) नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गतामा सहभागी हनु पठाउँदा स बि धत वडाले खेलाडीह लाई पोशाक र 
झ डाको यव था गनपुनछ । उ  तयो गतामा सहभागी हनुे खेलाडीको स पूण खच वयंले वा स बि धत यहोन ु
पनछ । 

(ड) आयोजकले तयो गता स ालन गन थानीय तरमा प न थप ोत जटुाउन स नेछ । 
(ढ) काब ु बा हरको वशेष प रि थ त पन गई तयो गता थ गत गन ु परेमा सो को कारण स हतको नणय र उ  

तयो गता प रि थ त अनकूुल हनुासाथ पनुः स ालन हनेु यहोरा समेतको लिखत जानकार  वडा तर य मेयर कप 
खेलकुद छनौट तयो गता यव थापन स म तले नगर खेलकुद वकास स म तलाई र खेलकुद वकास स म तले 
नदशन स म तलाई गराउन ुपनछ। 

(ण) पूवाधार र बसोबासको यव थालाई समेत वचार गर  इ छुक वडाह का बीच वष प छे अलग-अलग थानमा 
आपसी समझदार मा झ डा ह ता तरण ग रने या ारा तयो गता स ालन गन स कनेछ । 

(त) आयोजकले व नयोिजत रकमको खचको ववरण लेखा प र ण गराई सो को तवेदन आ.व. समा  भएको तीन 
म हना भ  नगर खेलकुद वकास स म त, माफत नगरपा लकामा अ नवाय पमा पठाउन ुपनछ । 
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8. मू या नका आधारह :  
(क) मेयर कप खेलकुद तयो गतामा समावेश भएका स पूण खेल/ वधा तथा येक इभे सह को ( यि गत तथा 

सामू हक पधा तफ) थम थान हा सल गनलाई वण, तीय थान हा सल गनलाई रजत र ततृीय थान हा सल 
गनलाई का य पदक र अनसूुची - ३ वमोिजम माणप  दइनेछ। सम मा थम थान, तीय थान र ततृीय 
थानको नणय गदा वण, रजत र का य पदक सं याको आधारमा मशः थान नधारण ग रनेछ । तर कुनै 
वडाले ा  गरेका पदकका कारह को सं या समान रहेमा टम खेललाई छु ाउने आधार बनाउन ुपनछ । टम 
खेलको समेत समान रहेमा बढ  खेलाडी आव यक हनेु टमका आधारमा थान नधारण ग रनेछ र सोबाट समेत 
नछु एमा गोला थाबाट छु ाउन ुपनछ ।  

(ख) साथै तयो गता स ालनका ममा नणायकबाट भएको नणयमा िच  नबझुी कुनै तयोगीले आयोजक वा स ालन 
गन स म त सम  लिखत पमा तयो गता स ालन गन स म तले तोके वमोिजमको ढाँचामा उजरु  गरेमा जाँचबझु 
गर  उपयु  नणय गन स नेछ । 

9. खेलकुद तयो गतामा सहभागी हनेु खेलाडीह  स ब धी वशेष यव थाः  
(क) यस नदिशकामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न चाल ुआ थक वषमा स बि धत वडाको थायी वा स दाको पमा 

रहेका खेलाडीह  मा  यस नदिशका बमोिजम स ालन हनेु खेलकुद तयो गताह मा सहभागी हनु स नेछन ्।  
(ख) तयो गतामा सहभागी खेलाडीह ले एक खेल/ वधामा मा  सहभागी हनु पाउनेछ।  
(ग) अ तरा य तरको तयो गता सहभागी भैसकेको खेलाडीलाई यस तयो गतामा सहभागी गराइने छैन ।  
(घ) मापद ड भ दा बा हरका खेलाडीह ले भाग लन पाउने छैन । य द कसैले भाग लई तयो गतामा पदक ा  

गरेको ख डमा य तो पदक खो ने र नकतम त पध  खेलाडीलाई दान ग रने तथा मापद ड बा हरका खेलाडी 
सहभागी गराउने वडा र वडा य लाई आयोजक स म तले उिचत देखेको अनशुासन स ब धी कारवाह  गन वा 
कारवाह का ला ग स बि धत नकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।  

(ङ) सहभागी खेलाडीको वषयमा कुनै ववाद भएमा देहाय वमोिजमका कागजातह  छान वनको ला ग माग गन स कनेछ। 
 नेपाल  नाग रकताको माण प । 
 स बि धत वडाको थायी वासी भए/नभएको भ े स ब धमा वडाको सफा रस।  
 बसाईसराईको कागज। 
 अ य आव यक कागजातह । 

 
प र छेद - ४ 

व वध 
10. आथक प ः  

1) रकम व नयोजनका आधारह  देहाय अनसुार हनेुछन ्। 
क) गाउँ/टोल तर य तयो गताका ला ग येक वडालाई  15 हजारमा नघटाई नगरपा लकाले नगर सभाबाट 

मेयर कप खेलकुद तयो गता िशषकमा व नयोजन गरेको वजेट म येबाट बजेट व नयोजन हनेुछ ।  
2) यस नदिशकाले समेटेका खेलकुद तयो गताका ला ग नगरपा लकाले उपल ध गराएको बजेट सोह  िशषकमा मा  

च लत आ थक ऐन, नयमको प र ध भ  रह  खच गनपुन दा य व आयोजकको हनेुछ । तयो गता स ालन गन 
नस ने आयोजकले ा  नकासा रकमलाई नयमानसुार फता गन ुपनछ ।  

11. व नयोिजत रकमको खचका आधारह :  
(क) खेल तयो गता स ालनका ला ग व नयोिजत बजेट खच गदा आयोजकले नेपाल सरकारको च लत आ थक ऐन, 

नयमको प र ध भ  रह  खच गन ु पनछ । साथै, खेल तयो गता स ालनको ला ग व नयोिजत बजेट अ य 
योजनको ला ग वा यो नदिशकामा भएको यव था बा हर गएर खच गन पाइने छैन । 

(ख) तयो गताको ला ग व नयोिजत बजेट काय म स ब धी बैठक खाजा, चार सार खेल सामा ी, खेलमैदान 
ममत/ नमाण, माणप , नगद परु कार तथा पदक, तयो गता उ घाटन, स ालन, समापन र नगर तर य 
तयो गतामा सहभागी हनु जाँदा उपयोग गन स कनेछ । तयो गताको उ घाटन, समापन ज ता काय म स ालन 

गदा मत य यता अपनाउन ुपनछ ।  
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(ग) वडा तर य तयो गता आयोजकले व नयोिजत रकमको खचको ववरण तयो गता स प  भए लग ै ग त ववरण 
साथ संल न गर  नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता आयोजक स म तलाई पेश गन ुपनछ । नगर खेलकुद 
वकास स म तले यस काय मका ला ग व नयोिजत रकमको लेखा पर ण तवेदन आ.व. को अ यमा 
नगरपा लकामा पठाउन ुपनछ ।  

12. ताव पेश गनपुनः यस नदिशका अनसुार काय म आयोजना र स ालन गन नगर खेलकुद वकास स म तले 
आयोजनाको म त, थान, िशषकगत अनमुा नत बजेट, स ालन व ध, समावेश ग रने खेल तथा स भा वत सहभागी 
खेलाडीह को सं या खलुाई देहायका कागजात स हत मेयर कप खेलकुद तयो गतामा स ालन स म त माफत 
नगरपा लकामा ताव पेश गन ुपनछ। 
(क) यव थापन तथा नदशन स म तको नणयको छायाँ त।  
(ख) नगर खेलकुद वकास स म तको नणय। 
(ग) बजेट िशषक प  खलेुको चाल ुआ.व. को नगरपा लकाको बजेट कताबको छाँया त। 
(घ) गत आ.व.को लेखा प र ण तवेदनको छायाँ त। 

13. नर ण तथा अनगुमनः  
(क) वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको नर ण तथा अनगुमन स बि धत वडा/नगर तर य मेयर कप 

खेलकुद तयो गता यव थापन तथा नदशन स म त र नगर खेलकुद वकास स म तबाट हनेुछ ।  
(ख) वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको नर ण तथा अनगुमन नगरपा लकाबाटै हनेुछ ।  

14. लोगोः वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको लोगो नगर खेलकुद वकास स म तको सफा रसमा 
नगरपा लकाले तोके बमोिजमको हनेुछ ।  

15. बाधा अ काउ फुकाउनेः यस नदिशकाको काया वयन स ब धमा कुनै सम या आइपरेमा नगर 
  खेलकुद वकास स म तको सफा रसमा सो स ब धी नणय गन अि तम अ धकार नगरपा लकामा रहनेछ । 
16. नदिशकाको संशोधनः नगरपा लकाले यस नदिशकालाई आव यकता अनसुार संशोधन गन स नेछ ।  
17. खारेजी र बचाउ: वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका,२०76” खारेजी र बचाउको सबै 

अ धकार नगरपा लकामा रहने छ। 
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अनसूुची - १ 
(दफा 7 को उपदफा (क) र उपदफा (छ) सँग स बि धत) 

सहभागी हनु भनपुन फारामको ढाँचा 
 

तयो गतामा सहभागी हनु भनपुन फारमको नमूना 
 

(१) सहभागी खेलाडीको नाम :  
(२) वडा नं :  
(३) टोल/गाउँ :  
(४) ज म म त :  
(५) सहभागी हनेु खेल :  
(६) सहभागी हनेु खेलाडीको ह ता र : 
 
 
                 उ लेिखत यहोरा ठक साँचो हो भ न मािणत गन, 

वडाबाट छनौट भएमा 
वडा अ य कोः 
नामः 
ह ता रः 
म तः 
मोबाईल/फोन नं: 
वडाको छापः 
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अनसूुची - २ 
(दफा 7 को उपदफा (ख) संग स बि धत)  

छनौट खेलाडीलाई दान ग रने माण प को ढाचँा 
 

रामपरु नगरपा लका 
नगर कायपा लकाको कायालय/.............. नं वडा कायालय 

रामपरु, पा पा 
रामपरु नगरपा लका वडा तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता यव थापन तथा नदशन स म तको त वावधान तथा नगर 
खेलकुद वकास स म त ारा आयोिजत अ तर वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको ................................. 
खेलमा ................. छनौट हनु भएकोमा यसै नगरपा लका वडा नं ...........का ी ............................................... 
लाई सध यवाद यो माणप  दान ग रएको छ। 
 
 
 
 

 
 

   .................              .......................                          .................... 
      द तखत                      द तखत                   द तखत 
 
 
 
 
 पनु ः- तयो गता स ालन गदा वतरण ग रने माण प  आयोजक वा अ त थ वा वशेष अ त थ वा मखु अ त थ लगायतका 
महानभुावह को मा  द तखत हनेुछ। 
  



मेयर कप खेलकुद तयो गता स ालन नदिशका, २०७6 
 

377  

अनसूुची - ३ 
(दफा ८ को उपदफा (क) संग स बि धत)  

वजयी खेलाडीलाई दान ग रने माण प को ढाचँा 
 

रामपरु नगरपा लका 
नगर कायपा लकाको कायालय/.............. नं वडा कायालय 

रामपरु, पा पा 
 
रामपरु नगरपा लका वडा तर य मेयर कप खेलकुद तयो गता यव थापन तथा नदशन स म तको त वावधान तथा नगर 
खेलकुद वकास स म त ारा आयोिजत अ तर वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद तयो गताको ................................... 
खेलमा ........... थान हा सल गन ु भएकोमा यसै नगरपा लका वडा नं.......... का ी 
...............................................लाई सध यवाद यो माणप  दान ग रएको छ। 
 
 
 
 
  
 
   .................              .......................                          .................... 
      द तखत                      द तखत                   द तखत 
 
 
 पनु ः- तयो गता स ालन गदा वतरण ग रने माण प  आयोजक वा अ त थ वा वशेष अ त थ वा मखु अ त थ लगायतका 
महानभुावह को मा  द तखत हनेुछ। 
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अनसूुची - ४ 
(दफा 7 को उपदफा (ज) सँग स बि धत) 

ग त तवेदनको ढाँचा                         
                     म त : 

ी नगर खेलकुद वकास स म त, 
   रामपरु, पा पा। 
 

वषय : ग त तवेदन पेश ग रएको । 
   वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स ालन तथा यव थापन स म त ारा वडा नं...... मा स ा लत 
वडा/नगर तर य मेयर कप खेलकुद छनौट तयो गता स प  गर  सोको ग त तवेदन देहाय बमोिजम तयार गर  पठाईएको 
यहोरा अनरुोध छ । 
तयो गता स ालन म तः ................ देिख ....................... स म  
थान : वडा नं. ......  
मखु अ त थ :  

क. गाउँ/टोल तर य तयो गताका सहभागीह को ववरण 
वडाको खेलाडीको नाम सहभागी गाउँ/टोलको नाम, ठेगाना सहभागी खेलाडी सं या 

पु ष म हला ज मा 
     
ख. व भ  खेल वधामा छनौट हनु ुभएका खेलाडीको ववरण  

खेल वधा सहभागी वा टोल  सं या छनौट भएका खेलाडीको नाम 
   
 
तवेदन पेश गनको:- 

द तखत:- 
नाम:- 
पद:- 
सं था:- 

  
 
माणीकरण म त:- 2076/09/25 

 
          आ ाले 

  बाबरुाम अयाल 
  मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १०          म त: 2076/0९/२५    
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

टोल वकास सं था गठन स ब धी काय व ध, २०७६ 
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तावना: थानीय सरकारलाई कानून बमोिजम ा  अ धकार तथा िज मेवार  परुा गन थानीय टोल वकास सं थाह लाई 
नेतृ वको वकास, सहभा गता मक योजना तजमुा, उ मिशलताको वकास,गर वी यू नकरण ज ता े मा यािशल तथा 
सहभागी गराई वकासको अवसर र लाभको समानपुा तक वतरण माफत नगरवासीह को आ थक सामािजक लगायत सवा ण 
वकासलाई यवि थत गन वा छनीय भएकोले रामपरु नगर कायपा लकाले यो काय व ध लागू ग रएको छ । 

 
प र छेद १ 

ारि भक 
1. संि  नाम र ार भ 
क) यो काय व धको नाम “टोल वकास सं था गठन स ब धी काय व ध” २०७६ रहेको छ ।  
ख) यो काय व ध नगर कायपा लकाबाट वीकृत भएको म त देिख लागू हनेुछ । 
2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 
क) “कायालय” भ ाले रामपरु नगरपा लका नगर कायपा लकाको कायालयलाई स झनपुछ।  
ख) "टोल वकास सं था" भ ाले टोल ब तीको सम  वकासको ला ग नि त भौगो लक े का अ धकांश घर धरु का 

त न धह को उपि थ तमा वकास नमाण, सेवा वाह र सामािजक प रचालनको े मा काम गन उ े यले गठन भई 
वडा कायालयमा सूचीकृत भएको सामदुा यक सं थालाई स झन ुपछ ।  

ग) “पदा धकार ” भ ाले सं थाको कायस म तका अ य , उपा य , कोषा य , सिचव र सद यह  समेतलाई स झनपुछ ।  
घ) “बैठक” भ ाले सं थाको संयु  वा छु ाछु ै बैठक स झन ुपछ । 
ङ) “वडा” भ ाले रामपरु नगरपा लकाको वडालाई स झन ुपछ।  
च) “ वधान” भ ाले सं थाको वधानलाई स झनपुछ ।  
छ) “स म त” भ ाले सं थाको कायस म त स झन ुपछ । 
ज) “साधारण सभा” भ ाले सं थाको साधारण सद यह को भेला स झन ुपछ।  
झ) “सं था” भ ाले टोल वकास सं थालाई स झनपुछ ।  
ञ) “नगरपा लका” भ ाले रामपरु नगरपा लका स झनपुछ । 
 

प र छेद २ 
टोल वकास सं था गठन, दता र काय  

3. टोल वकास सं थाको गठन: 
क) नधा रत चार क ला समाना भ  बसोवास गन टोलबासी मल  टोल वकास सं था गठन हनुेछ । टोल वकास सं थाको 

कायकाल 2 बषको हनेुछ।  
ख) एक टोल वकास सं था भ  छ रएको ब तीमा क तीमा २५ घरधरु  र घनाब तीमा क तीमा ८० घरधरु का सद यह  

संग ठत हनेुछन। 
ग) टोल वकास सं थाले स बि धत वडा मातहतको अंगको पमा रह  काम गनछ। 
घ) टोल वकास सं थामा अ य , उपा य , सिचव, कोषा य  स हत 5 देिख 7 जना स म सद यह  गर  बढ मा एघार 

सद यीय काय स म त गठन हनेुछ।पदा धकार  म ये कि तमा एक जना म हला हनुपुनछ।अ य सबै घरधरु का सद य 
टोल वकास सं थाका सद य हनेुछन।्  

ङ) टोल वकास सं थाको े  भ  थायी बसोबास गन व भ  जातजातीयह  एवं ल गक त न ध व हनुे गर  समावेशी 
स ा तको आधारमा कायस म त गठन गनपुनछ।कायस म तका सद यको छनौट गदा सवस मत, बहमुत तथा नवाचन 
ज ता वधीह  अपनाइने छ।  

च) टोल वकास सं थाको आ नो नामको छाप, लेटर याड हनेु र यसले सोह  नामबाट आ नो काम कारवाह  गनछ। 
छ) टोल वकास सं थाले नगरपा लकाको वीकृ तमा आ नो नाममा स पि  ा  गन, ह ता तरण गन र बेच बखन गन 

स नेछ। 
4. टोल वकास सं था दता: टोल वकास सं थाको दता देहाय बमोिजम हनुेछ : - 
क) सं थाको आमभेलाले नणय गर  अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा सोह  नवेदनमा उ लेिखत कागजातह  समावेश गर  

सं था दताका ला ग वडा कायालयको सफा रसमा नगरपा लकामा नवेदन दन ुपनछ ।  
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ख) उपदफा १ (क) बमोिजम नवेदन ा  भएप छ वडा कायालयले सं थाको चार क ला भ का सबै घरधरु  समावेश गरे 
नगरेको समेत हेर  सफा रस गरेप ात अनसूुची २ बमोिजमको ढाँचामा सं था दता गरेको माण प  उपल ध गराउन ु
पनछ । माण प  उपल ध गराउने अ धकार ले वधानको हरेक पानामा द तखत गर  मािणत गनपुनछ। 

ग) ा  नवेदन अनसुार टोल वकास सं थामा समावेश हनुपुन घरधरु  वा ब ती छुटेको पाइएमा यसर  छुटेको घरधरु  वा 
ब ती समेत समावेश गर  दताको ला ग पनु पेश गन नदशन दन स नेछ।  

घ) यस दफा बमोिजम सं था दता गरेको ववरण मा सक पमा नगरपा लकाको शासन शाखाले वडागत पमा अ याव धक 
अ भलेख पठाउन ुपनछ।  

ङ) सं था दता लागी नवेदन साथ अनसूुची ३ बमोिजमको ढाँचामा वधानको स ल २ त कायस म तका सबै सद यह ले 
हरेक पानामा द तखत गर  पेश गनपुनछ ।  

च) एक वडा भ  यो काय व ध लागू भएप ात ्एउटै नामको एक भ दा बढ  सं था दता गन पाइनेछैन ।  
5. सं थाको न वकरण तथा श क स ब धी यव था :  
क) सं था दता भएको वष बाहेक येक आ थक वषमा कायस म त बैठकको नणय स हत वडा कायालयको सफा रसमा 

सं था न वकरण गनपुनछ । तर कायस म तको अव ध २ वष पूरा भइसकेकोमा साधारणसभाले नयाँ कायस म त गठन 
गरेको नणय समेत संल न गनपुनछ । 

ख) सं था दता तथा न वकरण शु क स ब धी अ य यव था नगरसभाले पा रत गरेको आ थक ऐन बमोिजम हनेुछ । 
6. टोल वकास सं थाका काय 
क) योजना स ब धी कायः 
1. टोल त रय योजनाह को आव यकता प हचान, सहभा गतामूलक योजना तजमुा या अवल बन र ाथ मक करण गर  

वडा स म तमा पेश गन। 
2. नगरपा लकासँग टोल वकास सं थाले स झौता गर  योजना संचालन गन,  
3. उपभो ा स म त गठन गन सहजीकरण गन, जन मदान वा नगद लागत सहभा गता जटुाउने, योजनाको अनगुमन गन, 

सावजा नक पर ण गराउने, योजनाको फरफारक गराउने, ममत संभार गन, टोल भ का योजना तथा भौ तक 
पूवाधारह को रेखदेख गन । 

ख) आथक े का काय: 
1. टोल वकास सं थाको बचत संकलन गर  ऋण प रचालन गन, सद यह को उ मिशलता, रोजगार  तथा आयआजनका 

अवसर प हचान गर  यवसा यक काय म माग गर  संचालन गन । 
2. उ मी ऋणको सफा रस गन । 
3. टोलको घरधरु  तथा प रवारको लगत रा ,े यवसायको लगत रा ,े अ याव धक गन तथा नयाँ संरचना नमाणको ला ग 

नगरपा लकाबाट ईजाजत प  ा  गन लगाउने। 
ग) त या  संकलन, अ याव धक तथा संर ण स ब धी काय 
1. टोल े का ऐ तहा सक, परुाताि वक, साँ कृ तक तथा धा मक मह वका स पदा, ािचन मारक, सावज नक तथा 

सामदुा यक भवन, सावज नक, ऐलानी, त ज गाको लगत रा  ेतथा संर ण गन । 
2. खलुा े , चोक, घाट, पाट , पौवा, स ल, धमशाला, धा मक तथा साँ कृ तक थल, डाँडापाखा, चरन े , पानीको मूल, 

पोखर , तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढु ेधारा, गठु घर, बाटो, सडक, पलु, पलेुसा, कूलो, नहर, पानीघ , मलको त या  
संकलन गर  अ याव धक लागत रा ,ेसंर ण गन,खि डकृत त या  र सूचना स हतको टोलको पाविच  तयार तथा 
अ याव धक गन । 

घ) व ना मक काय 
1. घरबाट न काशन हनेु फोहोरमैलाको संकलन र यव थापन गन, नय मत पमा सडक,चोक ग ल ह को सरसफाई गन । 
2. सामािजक सरु ा भ ा वतरण गन तथा अ भलेख रा  ेकायमा सहयोग गन । 
3. यि गत घटना दता स ब धी जनचेतना जगाउने, घटना दताको अ भलेख संकलन तथा अ याव धक गन । 
4. ल गक हंसा, छुवाछुत, बाल ववाह, बहु ववाह, वाल म, मनव बेच बखन र अ ध व ास ज ता सामािजक कु रती व  

जनचेतना जगाउने तथा संर ण गन । 
5. खोप काय मको संचालन तथा यव थापनमा सहयोग गन । 
6. वा य स ब धी जनचेतना जगाउने, सावजा नक शौचालय, नान गहृ तथा त ालयको संचालन तथा यव थापन गन । 
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7. बाटोघाटो, चरन े  संर ण तथा यव थापन गन । 
8. घरेल ुउ ोगको व न र संचालन गन। 
9. सामदुा यक वन, वनज य स पदा,तथा जै वक ववधताको संर ण तथा व न गर  वातावरण जगेना गन। 
10. सडक वालवा लकाको लगत संकलन तथा उ ारकाय स ब धी काय गन । 
11. होम टे काय मको व न गन। 
12. सडक ब ी जडान तथा ब तु महशूल यव थापन गन । 

 प र छेद ३ 
वैठक र नणय 

7. वैठक, काय णाल  तथा नणय कृया 
क) टोल वकास सं थाको वैठक येक म हना ब न ुपनछ। 
ख) अ य को नदशनमा सिचवले मौिखक तथा लिखत प ाचार माफत स म तको वैठक बोलाउने छ । 
ग) वैठकको अ य ता टोल वकास सं थाको अ य ले गन र नजको अनपुि थ तमा सिचवले अ य ता गनछ। 
घ) वैठकको ला ग ५1 तशत सद यको उपि थती भएमा गणपरुक सं या मा नने छ। 
ङ) वैठकको नणयमा अ य  स हत ५1 तशत सद यको ह ता र भएमा नणय बैधा नक भएको मा नने छ। 
च) टोल वकास सं थाले आ ना वैठकका नणयह  ैमा सक पमा वडा स म तमा पठाउन ुपनछ । 
8. साधारण सभा र यसका काम, कत य र अ धकार 
क) साधारण सभाको वैठक बषको कि तमा १ पटक ब नेछ। 
ख) साधारण सभाका काय देहाए बमोिजम हनेुछन ्। 

1. काय स म तलाई आव यक नदशन तथा राय स लाह दने। 
2. टोल वकास सं थाको आ थक, संघठा नक तथा शास नक गती ववरण अनमुोदन गन। 
3. काय व ध संसोधनका ला ग नगरपा लकामा सफा रस गन। 
4. उपयु  कारण र आधारमा पदा धकार लाई पदमु  गर  सद य म येबाट नयाँ छनौट गन स कनेछ। 
5. लेखापर कको नयिु  गन । 

 प र छेद ४ 
काम, कत य र अ धकार 

9. टोल वकास सं थाका अ य को काम, कत य र अ धकार :  
क) वैठक बोलाउन लगाउने र वैठकको अ य ता गन, 
ख) एजे डाह  मा थ छलफल गराई नणय गराउने, 
ग) नणय काया वयन गराउने, 
घ) सं थाको तफबाट त न ध व गन, 
ङ) वडा स म त,नगरपा लका तथा अ य नकायह सँग सम वय गन, 
च) मतदान यामा नणायक मत दान गन । 
10. उपा य को काम, कत य र अ धकार:  
क) अ य को अनपुि थ तमा अ य ले गन भनी तो कएका कायह  गन 
ख) काय स म तले तोकेका अ य कायह  गन।  
11. सिचवको काम, कत य र अ धकार :  
क) नणय पिु तका िज मा लई सरुि त रा ।े 
ख) अ य को आदेश बमोिजक वैठक बोलाउने । 
ग) वैठकका एजे डा पेश गन। 
घ) नणय मािणत गराउने। 
ङ) अ य ले तोकेको अ य काय गन । 
 12. कोषा य को काम, कत य अ धकार : 
क) कोषको आ थक कारोवारको तथा अ भलेख हसाव दु त रा ।े 
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ख) आथक कारोवारका कागजात िज मा लई सरुि त रा ।े 
ग) आथक कारोवारको वा षक लेखापर ण गराउने। 
घ) अ य ले तोकेको अ य काय गन । 
 प र छेद 5 

कोष र खाता स ब धी 
13. कोष र खाता संचालन स ब धी यव था : 
क) टोल वकास सं थाको एक कोष रहने छ र सो कोषमा देहाएको रकम रहने छ। 
1. सद यता बापतको रकम। 
2. नय मत बचत रकम। 
3. फता भएको साँवा रकम र याज ा  रकम। 
4. वडा स म त, नगरपा लकाबाट ा  रकम। 
5. अ य यि  वा नकायबाट ा  रकम। 
ख) टोल वकास सं था कोषको खाता साधारण (चाल ुखच) र पूँिजगत ( वकास खच) गर  २ वटा खातामा रािखने छ । 

साधारण खातामा सद यता बापतको रकम, नय मत बचत रकम, फता भएको साँवा रकम, याज ा  रकम ज ता 
बचतकता सद यको नीिज रकम र यसले बढे/बढाएको रकमको कारोवार ग रने छ भने पूिँजगत खातामा वकास 
नमाणसगँ स बि धत कामकाजको आ थक कारोवार ग रनेछ। 

ग) टोल वकास सं थाको साधारण र वकास दवैु खाताको संचालन अ य ,सिचव र कोषा या को संयु  द तखतबाट 
हनेुछ। 

प र छेद 6 
व वध 

14. पदमु  हनेु अव थाः  
क) टोल वकास सं थाका कुनै पदा धकार  सद यले मना सव कारणका आधारमा आ नो पदबाट अ य  सम  रािजनामा 

दई अलग रहन स नेछ । टोल वकास सं था छा न ुपरेमा आ नो प दय दा य व परुा गर  आफूले ा  गन पाउने 
आ थक तथा अ य सु वधाह  लई छा न पाउनेछ । अ य ले काय स म त माफत साधारण सभामा आ नो पदबाट 
रािजनामा दन स नेछ र य तो रािजनामा वीकृत भएको म त देिख लागू हनेुछ। 

ख) खराब आचरण, नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा दोषी मािणत भएको, आथक हना मना तथा आ नो प दय 
िज मेवार  परुा नगरेको लगाएत उपयु  आधारमा अ य , सिचव र कोषा य  र सं थाको कुनै सद यलाई साधारण 
सभाले पदमु  गर  सद य म येबाट नया ँछनौट गनछ । 

15. बाधा अ काउ फुकाउने : टोल वकास सं थाको काय व धको या या,टोल वकास संचालन गदा आई पन कुनै कारको 
सम या समाधानका ला ग बाधा अ काउ फुकाउने अ धकार  कायपा लकालाई हनेुछ। 

16. बशषे यव था :  
क) वडा र नगरपा लकाले वडा तर र नगर तरको उ कृ  टोल वकास सं थालाई परु कृत गनछ । 
ख) टोल वकास सं थाले आ नो काय गन सहयोग गन उ े यले वडा र नगरपा लकाले आव यक रकम उपल ध गराउन 

स नेछ । 
ग) नगरपा लकाले एक टोल वकास सं थाले एक आ थक वषमा क त वटा योजना संचालन गन स ने सोको सं या 

तो नेछ । 
घ) टोल तरमा यवसाय कर, फोहोरमैला शु क उठाउन नगरपा लकाले िज मेवार  दन स नेछ । सो काय वापत 

नि त रकम वा तशत रकम यव थापन खच उपल ध गराउन स नेछ । 
ङ) नगरपा लकाले टोल वकास सं थाह  म येबाट वडा त रय टोल वकास सम वय स म त र नगर तर य टोल वकास 

सम वय स म त गठन गन र टोल वकास सं था संचालन स ब धी कायह  यनै सम वय स म तह बाट संचालन गन 
स नेछ।   

17. खारेजी 
क) टोल वकास सं थाको आ थक हना मना गरेको, काय व ध तथा च लत कानून बमोिजम आ नो काम कत य परुा 

नगरेको तथा अ य उपयु  र कारणका आधारमा नगरपा लकाले टोल वकास सं थालाई खारेज गन स ने छ।   
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अनसूुची-१ 
(दफा 4(क) संग स बि धत) 

टोल वकास सं था दताको ला ग दइने नवेदनको ढाँचा 
 

म तः 
ी मखु शासक य अ धकृत यू, 

 रामपरु नगर कायपा लकाको कायालय, 
  रामपरु, पा पा । 
 

वषयः टोल वकास सं था दता गन स ब धमा । 
  उपयु  स ब धमा यस रामपरु नगरपा लकाको वडा नं ..... ि थत ........टोलमा गठन ग रएको ................................ 
टोल वकास सं थालाई दता ग र दनहुनु न नानसुारका ववरण स हत अनरुोध गदछु । यस ....................... टोल वकास 
सं थाको े  न न उ लेिखत चार क ला भ  सी मत रहनेछ ।  
पूव समानाः ..........................................  
पि म समानाः .......................................  
उ र समानाः ...................................... 
दि ण समानाः ......................................  
हालका ज मा घरधरु :.................................. 
संल नः 
 टोल भेलाको उपि थ त र नणय।  
 काय स म तका सद यह को नाम थर। 
 सं थाको स ल वधान २ त ।  
 

नवेदक 
टोल वकास सं थाको  
नामः- .................................  
अ य को नामः- .............................................. 
ठेगानाः- ................................................ 
स पक नं.:- ...................................... 
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अनसूुची-२ 
(दफा 4(ख) संग स बि धत) 
सूचीकृत माणप को ढाँचा 

 
रामपरु नगरपा लका 

नगर कायपा लकाको कायालय 
रामपरु, पा पा। 

 
टोल वकास सं था दता माण-प  

यस रामपरु नगरपा लका वडा नं. ......... ि थत ........................ मा गठन भएको 
.................................................................................... टोल वकास सं थालाई यस कायालयमा म त 
...............................................मा दता गर  यो माण-प  दान ग रएको छ । 
    यस नगरपा लकाको आ थक, सामािजक, साँ कृ तक तथा भौ तक पवुाधार वकास र सशुासन कायम गन े मा यस टोल 
वकास सं थाको स य सहभा गताको अपे ा गदछु । 

  
  .........................                    ........................... 
      तयार गन                मािणत गन अ धकृत 

 
दता/न वकरण माणप को प छ लो पानाको नमूना 

दता/नवीकरण  दता/नवीकरण शु क .  

फाँटवालाको 
द तखत 

 

मािणत गनको 
द तखत 

कै फयत  म त मा य रहने अव ध र सद न. ज मा . 
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अनसूुची-३ 
(दफा 4 (ङ) संग स बि धत) 
सं थाको वधानको नमनुा 

टोल वकास सं थाका ला ग वधानको नमनुा 
................................................ टोल वकास सं थाको वधान 

 
तावना : थानीय पमा उपल ध म, सीप र साधन तथा अवसरह लाई अ धकतम प रचालन गर  गाउँ-नगरको 

अ तरस ब धलाई सु ढ करण गन तथा नगरको सामािजक तथा आ थक यव थालाई एकअकाको प रपूरकको पमा वक सत 
गर  ग रबी यूनीकरणका यासमा ठोस योगदान पु  याउन सहभा गता मक योजना तजमुा गन, उ मी समाजको नमाण गन तथा 
टोलका जनसमदुायह लाई सं थागत पमा वकास गन वातावरण सजना गन, 
................................................. टोल वकास सं था थापना गर  संचालन गन वा छनीय भएकोले रामपरु नगरपा लकामा 
टोल वकास सं था गठन स ब धी काय व ध, २०७6 बमोिजम यो वधान बनाइएको छ। 

 
प र छेद-१ 
ारि भक  

1. संि  नाम र ार भ 
क) यो वधान टोल वकास सं थाको वधान हनेुछ । 
ख) यो सं थाको नाम ........................................................................... हनेुछ । 
ग) यो वधान टोल वकास सं थाको साधारण सभाबाट वीकृत भएको म तदेिख लागू हनेुछ। 
घ) यस सं थाको कायालय ......................................................... मा हनेुछ। 
ङ) यस सं थाको समाना : 
पूव ............................... पि म .................................. 
उ र ............................. दि ण ................................ 
2. प रभाषा : वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस वधानमा :  
क) "सं था" भ ाले ...................................... टोल वकास सं थालाई स झनपुछ ।  
ख) " वधान" भ ाले ....................................................टोल वकास सं थाको वधानलाई स झनपुछ । 
ग) "साधारण सभा" भ ाले सं थाको साधारण सद यह को भेला स झनपुछ ।  
घ) "स म त" भ ाले टोल वकास सं थाको कायस म त स झनपुछ ।  
ङ) "बैठक" भ ाले सं थाको संयु  वा छ ाछ ै बैठक स झनपुछ ।  
च) "कायमूलक/उपभो ा समूह" भ ाले साधारण सभाले वशेष िज मेवार  दई गठन भएका समूह वा सं था भ  व भ  काय 

गनका न म  ग ठत समूहह लाई स झनपुछ ।  
छ) "पदा धकार " भ ाले सं था वा कायमूलक/उपभो ा समूहका अ य , उपा य , कोषा य , सिचव र सद यह लाई 

जनाउँछ। 
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ज) "उपस म त" भ ाले कुनै नि त काय तथा अव ध तोक  गठन ग रएको उपस म तलाई स झनपुछ ।  
झ) "तो कए" वा "तो कए बमोिजम" भ ाले सं थाले समय समयमा गरे नणय बमोिजम नधा रत काय व ध वा यस वधान 

अ तगत बनाइएका नयमावल  वा व नयममा उ लेिखत कुराह लाई जनाउँदछ। 
3. संग ठत सं था हनेु : 
क) सं थाको आ नो छु ै अनसूुची "क" बमोिजमको लेटर याड र अनसूुिच "ख" बमोिजमको छाप हनुेछ। सो छाप 

कायमूलक/उपभो ा समूहह ले आ-आ नो नाम राखी योग गन पाउनेछन।्  
ख) सं थाले यि गत चल-अचल स पि  ा  गन, उपभोग गन वा कनै कारको ब दोब त गन स नेछ।  
ग) सं थाले यि सरह आ-आ नो ना लस उजरु गन र सोउपर ना लस उजरु ला न स नेछ। 
घ) सं थाको काय े  र समाना छु ने नमूना न सा अनसूुिच "ग" बमोिजम हनेुछ। 

 
प र छेद-२ 

उ े य र कायह  
4. सं थाका उ े यह  : सं थामा आब  सबै खाले सद यह को सं थागत, सामािजक तथा आ थक वकासका ला ग देहाय 

बमोिजमको उ े य हनेुछ :  
क) टोल तरमा स म र दगो वाय  सं थाको वकास गन ।  
ख) टोलका यि ह को आयमा बु  गन काय मको संचालन गर  ग रबी यूनीकरणमा मदत पु  याउने ।  
ग) थानीय तरको वकास यालाई दगो र आ म नभर बनाउन थानीय तरको समदुायको यि ह को मता वकास 

काय म काया वयनमा टेवा पु  याउने ।  
घ) थानीय तरबाट सकेको अनभुवबाट गाउँ-नगर स ब ध व तार तथा शहर  समाज प रचालनको एउटा नमनुा काय म 

वक सत गर  देशको अ य नगरपा लकामा व तार गन सहयोग गन ।  
ङ) वशा सत सं थालाई भावकार  बनाउने ।  
च) सं थालाई नगरपा लकाको सबभ दा त लो इकाईको पमा था पत गराई सहभा गता मक नगरपा लका योजना तजमुा, 

अनगुमन तथा मू या न यामा स य सहभागी बनाउने । 
5. सं थाका कायह  :  
क) येक टोल तरमा शत तशत घरप रवार सहभागी भएका म हला वा पु ष वा दबैुथर  समावेश भएको टोल वकास 

सं था गठन गन ।  
ख) सद यह बाट नय मत पमा बचत संकलन तथा प रचालन गन ।  
ग) सं थाका सद यह लाई उ मशीलतातफ अ सर गराउन आ नो वलगानी तथा संघसं थाबाट ऋण लई उ म संचालन 

गनमा पहल गराउने ।  
घ) ता लम तथा व धमा वशेष चाख राखी टोलवासीह को ान र सीप बु  गराउने कायमा सहयोग गन ।  
ङ) टोलमा आइपरेका सम याह  समाधान गन एकअकामा भाइचारा कायम गर  स य समाजको अवधारणा कायम गन। 
च) पछ डएका वग तथा जनजा तह को वकासका ला ग स बि धत े  तथा नकायबाट सहयोगका ला ग स ब ध व तार 

तथा सम वय कायम गन ।  
छ) गाउँ तथा नगरको अ तरस ब ध हने गर  काय मह  तयार गर  आ म नभरता तफ अिघ बढने ।  
ज) आ नो सम यालाई भावकार  पमा काया वयन गन तथा ोतको समिचत प रचालनका ला ग आ ना सामािजक तथा 

आथक पूवाधार वकास स ब धी टोल वकास योजना र उ म वकास योजना बनाउने ।  
झ) यसका अलावा गाउँ-नगरको अ तरस ब ध बढाउन व भ  सजना मक कायह  गन ज तै, ामीण े को उ पादन 

शहरमा खपत गराउन/ यापार गन ो साहन गन । बजारमा माग भएअनु पको उ पादन गन ो साहन गन । ामीण 
े मा नगरको सेवा सु वधाह  व तार गन सेवामूलक उ म सजना गन ो साहन गन । 

ञ) नगरपा लकासँग योजना स झौता गर  काया वयन गन। 
 

प र छेद-३ 
सद यता 

6. सद यता : 
क) यस वधानको उ े य बमोिजम सं था त ा र न ा राखी वधानलाई वीकर गन थानीय टोलबासी यस सं थाको 

सद य हनेुछ।  
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ख) सद य ब  इ छुक नयाँ टोलबासीलाई सं थाले तोके बमोिजम सं थामा दरखा त दएमा सद यता दान ग रनेछ। 
7. सद यता नरहने : 
क) सद यको मृ य ुभएमा ।  
ख) सद यले दएको सद यता प र यागको लिखत नवेदन सं थाले वीकृत गरेमा । तर सं थाको नणय उपर िच  नबझेुमा 

साधारण सभामा पेश गन र साधारण सभाको नणय अि तम हनेुछ ।  
ग) सद यता शु क न तरेको वा सं थाको नणय पालन नगरेमा सं थाले नणय गर  स पूण सद यलाई जानकार  गराएमा।  
घ) सं थालाई हा न-नो सानी हने काय गरेमा वा नै तक पतन, आथक अ नय मतता वा ाचार गरेको अ भयोग मािणत भई 

सजाय पाएको कारण देखाई सं थाले सद यताबाट हटाउने नणय गरेमा । तर स बि धत सद यहलाई सफाइ दने अवसर 
बाट बि त ग रनेछैन । यस स ब धी अि तम नणय गन अ धकार साधारण सभाको हनेुछ । 

 
प र छेद-४ 

सं था गठन तथा काम, कत य र अ धकार 
8. सं था गठन एवं काय संचालन व ध : 
क) नि त भौगो लक े का यि ह को सवस म त नणयबाट टोलको े  न यौल गरेप छ यस टोल भ  बसोबास गन 

स पूण घरधरु ह को उपि थ तमा सं था गठन ग रनेछ।  
ख) दफा ८ (क) बमोिजम टोल वकास सं था गठन गन उपि थत भएकाह ले गरेको सवस मत नणयको आधारमा एक-एक 

जना अ य , उपा य , कोषा य  र सिचव र अ य घरधरु ह  सद य हनेुछन ्। पदा धकार ह को ववरण अनसूुची "घ" 
बमोिजम रहेको छ। 

ग) साधारण सभा एवं काय स म तले आव यकता अनसुार स लाहकार नयु  गन स नेछ। 
9. सं थाका पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकार : सं थाका पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछन ्। 
क) अ य को काम, कत य र अ धकार : टोल वकास सं थालाई कसर  भावकार  बनाउने भ े स ब धमा संथाका अ य को 

काम, कत य र अ धकार न न बमोिजम हनेुछ : 
1. टोल वकास सं थाको नय मत बैठक बोलाउने/बैठकका ला ग म त, समय र थानको नणय गन सं थाका सबै सद यको 

सहम त लने । 
2. बैठकको अ य ता गर  बैठक संचालन गन ।  
3. बैठकमा अनशुासनको पालन गन लगाउने र छलफलका वषयह  टपोट गन वा गन लगाउने । 
4. छलफल हुँदा सबैको वचार संकलन गन र सवस मत नणय गन पहल गन।  
5. बैठकमा आव यक तावह  पेश गन लगाउने ।  
6. नणयह  लागू गन र गन लगाउने। 
7. सिचव र कोषा य लाई आव यकता अनसुार सहयोग याउने ।  
8. वकासको कायमा सबैलाई समेटेर नेतृ व दान गन । 
9. सं थाले आजन/ ा  गरेको नगद वा िज सी सामानको सरु ाको ब ध मलाउने ।  
10. आव यक कायमा सं थाको त न धह  गन वा गराउने । 
11. अ य सहयोगी नकायह सँग सम वय रा ,े आव यक भएमा प रचालनको ब दोब त गन ।  
12. वशेष बैठकको आव यकता परेमा सबै सद यहको सहम तमा बैठक बोलाउने ।  
13. व वध कारका सम वय बैठकमा भाग लने । 
ख) उपा य को काम कत य र अ धकार:  
1. अ य को अनपुि थ तमा अ य ले गन भनी तो कएका कायह  गन 
2. काय स म तले तोकेका अ य कायह  गन।  
ग) सं थाको सिचवको काम, कत य र अ धकार : 
1. अ य को आदेश अनसुार बैठक बोलाउने ।  
2. एक तहाइ सद यह ले वशेष बैठकका ला ग लिखत माग गरेका वशेष बैठक बोलाउने।  
3. बैठक पिु तकामा उपि थत गराउने ।  
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4. छलफलका तावह  संकलन गर  बैठकमा पेश गन र बैठकको नणय लेखी नणय पढेर सनुाउने पनु: येक 
सद यह लाई ह ता र गन लगाउने ।  

5. बचत तथा ऋण लगानीको यव थापन गन सहयोग पु  याउने ।  
6. सं थाका याकलापका बारेमा सद यलाई जानकार  गराउने ।  
7. सं था संचालनमा र अ य सद यह लाई आव यक सहयोग गन । 
घ) सं थाका कोषा य को काम, कत य र अ धकार : 
1. येक बैठकमा सबै सद य बाट बचत संकलन गर  बचतको ववरण पेश गनपुन ।  
2. येक सद यको बचत रकम यि गत बचत खातामा चढाउने ।  
3. यि गत बचत खाताअनसुारको रकम येक सद यको पासबकमा चढाई माणका ला ग द तखत गन।  
4. संक लत बचत रकम सं थाको नणयअनसुार निजकको बकको खातामा ज मा गर /गराई बकबाट ा  भएको पासबकमा 

उ लेख गराउने ।  
5. बैठकको नणय अनसुार बचतको प रचालन गर  रेकड रा  े।  
6. नणय अनसुार गनपुन लगानी गर  असूल  समेत गन र लगानी र असूल को रेकड रा ।े  
7. स पूण सद यह को गत बैठकस मको बचत रकम, बकमा रहेको रकमसँग भडाउने ।  
8. ऋण लगानी प ात ् ा  याज आ दानी वा अ य काय गदा ा  हनेु आ दानीको वतरण गर  सबै सद यह को 

यि गत खाता, पासबक एवं बचत खातामा चढाउनपुन ।  
9. सं थाले गरेको काम/कारोबारको लेखापर ण गराउने ।  
10. बकमा खाता संचालन गदा संयु  पमा खाता संचालन गन ।  
11. अ य सद यह सँग समनवय राखी सहयोग लने दने।  
12. सं थाको नगद र िज सी सामानको िज मा लई सर ा गन । 
ङ) सं थाका सद यह को काम, कत य र अ धकार : 
1. साझेदार प मा उ लेिखत सतअनसुार गनपुन कामह  गन ।  
2. सं थाको हसाब कताब बराबर चेक गन । 
3. टोल वकास सं थाका पदा धकार ह ले गरेका कामको मू या न नय मत पमा गन । उनीह को काम स तोषजनक 

नभए उनीह लाई बदले अक  गराउने ।  
4. आव यकता अनसुार सं था संचालनका ला ग नी त- नयमह  बनाउने र सो नयमह  पालना भएनभएको हेन ।  
5. आव यकता अनसुार अ य , उपा य , सिचव, कोषा य ह लाई सघाउने ।  
6. बैठकमा उपि थत भई येक छलफलमा भाग लने । 
7. नय मत बचत बझुाउने र अ लाई प न बझुाउन ो सा हत गन ।  
8. आफूले लएको ऋण समयमा तन साथै ऋण असूल  गन सहयोग गन । 
 

प र छेद-5 
सं थाको बैठक र काय णाल  

10. साधारण सभाको गठन : सं थाको स पूण सद यह  र स लाहकारसमेत रहेको एक साधारण सभा हनेुछ । साधारण 
सभाको अ य ता सं थाको अ य ले गनछ । नजको अनपुि थ तमा सं थाको उपा य  र नजको प न अनपुि थ तमा 
स थाको जे  सद यले गनछ । साधारण सभा सं थाको सव च नकाय हनेुछ । 

11. साधारण सभाको काम, कत य र अ धकार : 
क) सं थाको साधारण सभाको स लाह ा  गन उिचत देिख पेश गरेको जनुसकैु वषयमा यथोिचत ्स लाह दने।  
ख) लेखापर क नयिु  गन तथा यसको पा र मक तो ने।  
ग) सं थाको गत सालको हसाब ववरण र यस स ब धमा लेखापर कको तवेदन पा रत गन । 
घ) अि तयार दान गन ।  
ङ) उजरु  पनुरावेदन सु े र नणय दने ।  
च) वधान संशोधन गन ।  
छ) आव यकता अनसुार स लाहको मनोनयन गन ।  
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ज) आव यकता अन प टोल वकास योजना तथा उ म वकास योजना बनाउन कायस म तलाई अ धकार यायोजन गन।  
 

प र छेद-6 
आथक यव था तथा बचत 

12. आथक यव था : 
1. सं थाको देहाय बमोिजम आथक ोत हनेुछ :  
क) सद यताबाट ा  शु क ।  
ख) सद यह बाट ग रने नय मत बचत ।  
ग) सरकार  तथा गैरसरकार  सं थाबाट नःशत सहायता/अनदुान ।  
घ) दाताह बाट ा  नःशत सहयोग।  
ङ) सं थाको याकलापको सल सलामा ा  वा सेवा दान गरेर आिजत आय वा परु कार। सं थाको कोषबाट आ थक 

आय। 
च) टोल वकास सं थाले व भ  संघसं थासँग ऋण लई आ ना सद यह लाई ऋण लगानी गर  कमाएको याज, सेवा 

शु क र हजाना वापतको रकम । 
छ) अ य आ दानी।  
2. येक असार मसा तमा लेखा तयार गर  पर णप ात ् ववरण साधारण सभामा ततु गन िज मेवार  सं थाको हनेुछ । 
3. सं थाको नाममा ा  वा खर द चल-अचल स पि को प रचालन र योग तो कए बमोिजम हनुेछ ।  
13. बचत : 
क) टोल वकास सं थाका सद यह  पद यह बाट नय मत पमा बचत संकलन गर  एक 'टोल वकास सं थाको बचत' 

खडा गनछ। 
ख) उ  सं थाको बचतको योगका ला ग बैठकको सवस मत नणय आव यक पनछ।  
ग) सं थाको बचत सामा यतया सद यह को आ थक वकासमा खच गनपुनछ।  
घ) यो बचत रकम सं थाको काय े भ  सं थाका सद यह  बीच तो कएको सत र यव था अनु प लगानी र असूल  

हनेुछ।  
ङ) यो बचत रकम नर तर च ने र बु  हुँदै जानेछ।  
च) यो बचत रकम संल न सद यह को दावी रहनेछ ।  
छ) सं थाको नयाँ सद य बनी सं थामा वेश हनु चाहेमा सं थाको नणय बमोिजम हनेुछ ।  
ज) यो बचत रकम संचालन काय व ध तो कए बमोिजम हनेुछ ।  
झ) सं था दता खारजी वा वघटन भएमा सं थाको सामू हक स पि  नेपाल सरकारको हनेुछ तर यि गत बचत रकम तथा 

यसको आयह  सद यह को हसाब बमोिजम फता पाउनेछन ्।  
 

प र छेद-7 
व वध 

14. राजीनामा : 
क) सं थाका सद यह ले आ नो पदबाट राजीनामा दन चाहेमा अ य सम  दन स नेछन ्।  
ख) अ य ले आ नो राजीनामा सिचव माफत सं थाको बैठकमा पेश गनपुनछ र सो उपर सं थाले नणय गरे बमोिजम 

हनेुछ। 
15. अ व ासको ताव : सं थाको अ य  एवं पदा धकार ह  उपर अ व ास लागे यथोिचत कारण देखाई सं थाका ६७ 

तशत सद यह ले वशेष साधारण सभा राखी अ व ासको ताव पेश गन स नेछ । अ व ासको ताव उपर 
छलफल गर  हनेु नणयमा बहमुतलाई भ दा सवस मतलाई बढ  जोड दइनेछ। 

16. वधानको संशोधन : यस टोल वकास सं थाको संशोधन गनपुन भएमा कायस म तले वीकृत गरेप छ साधारण सभामा 
पेश गर  सो सभामा उपि थत सद यह को दईु तहाइ बहमुतले पा रत गनपुनछ।  
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17. व वध : 
क) यस वधान बमोिजम टोल वकास सं थाले आ ना सद यह म येबाट आ थक वकासका ला ग उ मी समूह र उ म 

तथा आव यक परेका बखत खास कायका ला ग कायमूलक र उपभो ा समूह गठन गन स नेछ । उ  उ म/उ मी 
काम, कत य र अ धकार तो कए बमोिजम हनुेछ।  

ख) यो वधानको या या गन अ धकार सं थाको साधारण सभामा न हत रहनेछ।  
ग) सं थाले सं थाको उ े य पू तका ला ग वधानको अधीनमा रह  नयमावल  बनाउन र उपस म त गठन गनपुरेमा सोसमेत 

गन स नेछ ।  
घ) च लत नेपालको ऐन- नयमह सँग बािझएका बँदाह  हदस म वत: खारेज हनेुछ । 
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अनसूुिच - क 
(दफा 3 (क) संग स बि धत)  

टोल वकास सं थाको लेटर याडको नमूना 
 

फोन नं.:- 
.................. टोल वकास सं था 

वडा नं., ........ 
रामपरु नगरपा लका, पा पा । 

           
  

म त:-  प  सं या:-  चलानी नं:- 
 

टोल वकास 
सं थाको लोगो 
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अनसूुिच - ख 
(दफा 3(क) संग स बि धत)  

टोल वकास सं थाको छापको नमूना 
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अनसूुिच –  ग 
(दफा 3 (घ) संग स बि धत)  

टोल वकास सं थाको समाना र न साको नमूना 
 
 

उ र 
                    

दि ण 
                    
  

पूव पि म 
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अनसूुची - घ 
(दफा 8(ख) संग स बि धत) 

टोल वकास सं था पदा धकार ह को ववरण 
.सं.  पद नाम  ,थर  स पक नं  फोटो 

1. अ य     
2. उपा य     
3. सिचव    
4. कोषा य     
5. सद य    
6. सद य    
7. सद य    
8. सद य    
9. सद य    
10. सद य    
11. सद य    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
माणीकरण म त:- 2076/09/25 

आ ाले, 
बाबरुाम अयाल 

मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: ११          म त: 2076/0९/२५    
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको  

"जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा काय म यव थापन  
काय व ध, 2076" 

 
  
  
 
 
 



"जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा काय म यव थापन काय व ध, 2076" 
 

397  

तावनाः थानीय तरवाट नै जनमखुी ग रव तथा पछ डएका नाग रकह को आव यकता तथा मागलाई ाथ मकतामा राखी 
द लत, जनजा त, अ पसं यक, लोपो मखु जाती, पछडा वग साथै अवसरबाट वि तमा परेकाह लाई वशेष यानमा रा दै 
आ थक, सामािजक, साँकृ तक, धा मक एंव सवा ीण वकासमा सहयोग पु  याई यस नगरपा लकालाई स बृ को बाटोमा अगाडी 
वढाउन थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 11 वमोिजम "जनताको अपे ा, मेयरको शभुे छा" काय म 
यव थापन काय वधी बनाई लागू ग रएको छ। 

 
प र छेद-१ 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भः-  
(क) यस काय वधीको नाम जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा काय म यव थापन काय वधी, 2076 रहने छ। 
(ख) यो काय वधी नगर कायपा लकाको वैठकबाट पा रत भई तु त लागू ग रनेछ। 
2. प रभाषाः- वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा  
(क) "काय वधी" भ ाले "जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा" यव थापन काय वधी -2076 स झनपुदछ। 
(ख) "नगरपा लका" भ ाले रामपरु नगरपा लका, पा पा स झनपुदछ । 
(ग) " मखु" भ ाले रामपरु नगरपा लकाको मखुलाई स झनपुदछ । 
(घ) "उप- मखु" भ ाले रामपरु नगरपा लकाको उप- मखुलाई स झनपुदछ। 
(ङ) " मखु शासक य अ धकृत" भ ाले रामपरु नगरपा लकाको मखु शास कय अ धकृतलाई स झनपुदछ। 

 
प र छेद-2 

योजना तथा काय मको े  र छनौट या 
3. काय म लागू हनेु े ः- रामपरु नगरपा लकाको नगरपा लकाबाट संचालन ग रने पूवाधार वकासका कामह  साथै 

यवसाय, उ मिशलता वकास तथा अ य आव यक परेको े ह मा यो काय म लागू ग रनेछ। 
(क) सडक सु वधा, व तु र संचार सु वधा, खानेपानी, संचाई स ब धी काय मह /योजनाह , 
(ख) यूवा उ म तथा आ थक उपाजनका ला ग ग रने यूवा यवसायह का े ह मा, 
(ग) िश ा तथा वा य, वैकि पक उजा वकास र ाकृ तक ोत साधनका संर ण आयोजना तथा काय मह , 
(घ) कृ ष, पशपंु ी र म यपालन स ब धी आयोजना तथा काय मह , 
(ङ) वातावरण तथा वपद यव थापनका आयोजना तथा काय मह , 
(च) धा मक तथा सं कृ त स ब धी आयोजना तथा काय मह  । 
4. काय मको ढाचँा (programme module) 
  यो काय मका ला ग "जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा" िशषकमा येक आ थक वषमा नगरसभाबाट नि त रकम 

व नयोजन ग रनेछ। सोका ला ग योजना संकलन गदाको समयमै येक वडा/वडावाट यस िशषक अ तगत योजना 
संकलन गर  ताव पेश ग रनेछ। नगर पूवाधार स म तले आव यक या पु  याई योजनाह  छनौट गन र 
अनमुोदनका ला ग नगर मखु सम  पेश गनपुन छ।यसर  ताव हनु आएका योजनाह को अि तम छनौटका ला ग १ 
म हना भ  अ य आव यक या मलाई नगर मखुले टु ो लगाउने छ। 

(क) यस काय म रामपरु नगरपा लका े  भ का मा थ दफा ३ मा उ लेिखत वषय एवं े ह मा लागू ग रने छ। 
(ख) नजी े ह संगको साझेदार मा यस काय वधी अ तगतका वषयह / े ह  भ  रह  काय मह  ग रनेछ। 
(ग) व नयोिजत रकमको लगानीका ला ग लागत सहभा गतामा भ दा उपल धी/न तजामा म ये नजर गर  दगो यवसा यकता, 

सप/ मता वकास थायी नमाण ज ता वषयह मा केि त रहने छ। 
(घ) दफा ३ मा उ लेिखत आयोजना वा काय म माग गदा ताव प , लागत अनमुान तथा अ य आव यक य 

कागजप ह  (नगर मखु वा उप- मखु वा मखु शास कय अ धकृत वा वडाको सफा रस, उपभो ा स म तको नणय, 
आ द) समेत पेश गनपुनछ। 

5. काय म/आयोजना लागू नहनेु े ह ः- 
  यस काय वधीको दफा 3 र ४ मा जेसकैु लेिखएको भएताप न देहाय वमोिजमका आयोजना तथा काय मह मा यस 

काय म अ तगतको रकम उपल ध गराईने छैन। 



"जनताको अपे ा, मेयरको शभेु छा काय म यव थापन काय व ध, 2076" 
 

398  

(क) यस नगरपा लका भ दा बा हरका े ह मा तर नगरपा लकाको प हचान र वृह र हत हनेु देिखएमा गन स कने छ।  
(ख) वातावरणलाई तकूल भाव पान भनी EIA ारा मािणत आयोजना तथा काय मह । 
(ग) रा य एकता साँ कृ तक, धा मक एंव सामािजक स  भावमा खलल पु ने कृ तका आयोजना तथा काय मह । 
(घ) कुल लागत  5,00,000/- (अ पी पाँच लाख मा ) भ दा बढ का आयोजना तथा काय मह । 
6. आयोजना तथा काय म छनौटः- 
(क) आयोजना तथा काय मह  छनौट गदा यस काय वधीको दफा ३ को यव था अनसुार भौ तक पूवाधार े ह , यूवा 

उ म तथा यवसायह , वातावरण तथा वपद यव थापनका े ह , िश ा एंव वा य र अ याव यक य े ह बाट 
छनौट गन सकनेछ। 

(ख) आयोजना वा काय म छनौट गदा यसको आव यकता औिच यता, दगोपना, स भा यता लाभाि वत जनसं या र ा  
हनेु उपल धीको ठोस आंकलनको प  व षेण गनपुदछ। 

(ग) ता वत मागको स ब धमा पूवाधार वकास स म तले मखु शासक य अ धकृतसँग सम वय गर  आयोजना तथा 
काय मह  छनौट गनपुनछ। 

7. माग ताव पेश गनपुनः- 
(क) यस आयोजना काय म माफत लाभाि वत हनु इ छुक यि  वा संघ/सं थाले येक आ थक वषको वैशाख म हना 

स ममा अनसूुची १ वमोिजमको फारम भ र/भराई साथै अ य कागजात स हत योजना शाखामा अक  आ थक वषका ला ग 
ताव पेश गनपुनछ। 

(ख) तावकले आयोजना वा काय मको व ततृ वा पूण ताव दफा ७(क) अनसुारकै समय समा भ  पेश गनपुनछ। 
(ग) व ततृ तथा पूण तावमा देहाय वमोिजमका वषयव तहु  खलुाई नगरपा लका सम  पेश गन ुपनछ। 

1. आयोजना तथा काय मको आव यकता र औिच यता।  
2. आयोजना तथा काय मको, डजाईन पे स फकेशन स हतको व ततृ आयोजना तवेदन ( ड. प.आर) वा लागत 

अनमुान (estimate)। 
3. स प  गन ला ने समय र लागत अनमुान ववरण। 
4. स प  भएप छ ा  हनुे मापन यो य तफलको ववरण। 
5. लाभाि वत हनेु वग, े , समदुाय र जनसं या हकमा दफा ७(क) वमोिजमको ववरण स हतको व ततृ तथा पूण 

ताव माघ मसा त भ  पेश गन स कनेछ। 
6. मा थ जेसकैु लेिखएता प न आ थक वष 2076/077 का हकमा दफा ७(क) वमोिजमको ववरण स हतको व ततृ 

तथा पूण ताव 2076 माघ मसा त भ  पेश गन स कने छ। 
8. वा षक योजनामा समावशे गनपुनः- काय मह  येक आ थक वषको योजनामा समावेश गनपुनछ। 
 

प र छेद-3 
रकम नकासा तथा खच गन या र व ध 

9. रकम नकासा याः- 
यस काय वधी अनसुारको आयोजना तथा काय मह  स ालन/काया वयन भई रकम नकासा गदा न न याह  अपनाउन ु

पनछ। 
(क) यससँग स बि धत आयोजना तथा काय मह मा तप सल अनसुारको या मलाई भ ु ानी दनेछ। 

1. . 50,000/- स मको आयोजना तथा काय मको हकमा ा  नवेदनमा नगर मखुको तोकादेश भएप ात काय 
स प  गर  भ ु ानी दईनेछ। 

2. . 50001/- देिख . 1,00,000/- स मको आयोजना तथा काय मको हकमा ा  नवेदनमा नगर मखुको 
तोकादेश भएप ात तावना प को वीकृ त ग र काय स प  भएप ात भ ु ानी दईनेछ। 

3. .1,00,001/- देिख .5,00,000/- स मको आयोजना तथा काय मको हकमा ा  नवेदनमा नगर मखुको 
तोकादेश भएप ात लागत अनमुानको आधारमा वीकृत भएप ात काय स प  गर  भ ु ानी दईनेछ। 

(ख) नगरपा लका र उपभो ा वच भएको/ग रएको स झौताको मािणत त ल प। 
(ग) आयोजना/काय म काया वयन काय योजना। 
(घ) अनसूुिच –  १ वमोिजमको भ रएको फारम। 
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(ङ) खच रकमको वल भरपाई। 
(च) अि तम ा व धक मू या न तवेदन। 
(छ) आयोजना/काय म स प  तवेदन। 
(ज) नगरपा लकाबाट लागू ग रएको योजना कतावमा भएको सबै ववरणह  भ र पेश गनपुनछ। 
10. ा  रकम खच गन व ध/ याः- 
यस िशषक अ तगत ा  हनेु रकम देहाय वमोिजम खच गन ुपनछ। 
(क) जनु आयोजना तथा काय मलाई ा  भएको हो सो ह आयोजना तथा काय ममा मा  खच गन ुपनछ। 
(ख) नगरपा लकाको योजनामा समावेश गरेर मा  खच गन ुपनछ। 
(ग) च लत आ थक काय वधी, ऐन तथा नयमावल  र सावज नक ख रद ऐन तथा नयमावल का साथै च लत अ य काननुी 

यव थाह को पूण पालना गर  मत ययी र पारदश  क समले खच गन ुपनछ। 
(घ) यस अ तगत ा  रकम अ य खच िशषकमा रकमा तर गन पाइने छैन। 
(ङ) तो कएको समय समा भ  नै रकम खच गनपुनछ। 
(च) आयोजना तथा काय मह मा रकम व नयोिजत भई लि त उ े य अनु प काय म स ालन हनु नसकेको देिखएमा 

नगरपा लकाले य तो रकम वापत उपल ध गराइएको रकम फता असलु  गन स नेछ साथै नगरपा लकाबाट पाउने 
अ य सेवा सु वधाह मा समेत रोक लगाउन स नेछ। 

(छ) आव यकता अनसुार लागत सहभा गता रा  प न स क छ। 
 

प र छेद-4 
आयोजना/काय मको स ालन र काया वयन 

11. आयोजना/काय म तो कएको समय समा भ  स प  गनपुनः- 
  यस अ तगत स ालन हनुे आयोजना तथा काय मह  तो कएको समयाव ध भ  स प  ग र स न ुपनछ। 
12. आयोजना/काय मको स ालन र काया वयनः- 
(क) आयोजना तथा काय मह  संचालन गदा पारदिशताका साथै भावकार  आ त रक नय ण णाल मा जोड दनपुनछ। 
(ख) आयोजना तथा काय मह  स ालन गदा कामको गणु तरमा वशेष यान पु  याउन ु पनछ। सो का ला ग नाग रक 

समाज, लाभाि वत वग र समदुाय समेतको नगरानी गन णाल को वकास गनपुनछ। 
(ग) आयोजना तथा काय मह  आफु वयंमले वा अ य याबाट प न गन/गराउन स नेछ तर पारदश  र त धा मक 

हनेु वातावरण तयार गर  उ चतम सफलता/उपलि ध हा सल गन क समको णाल  अवल वन गनपुनछ। 
(घ) आयोजना तथा काय मह को स ब धमा नगरपा लकाले छान वन गर  आव यक नदशन दन स नेछ र सोको पालना 

गन ुस बि धतको कत य हनुेछ। 
 

प र छेद-5 
व वध 

13. अनगुमन तथा तवदेन स ब धी यव थाः- यस अ तगत स ालन हनेु आयोजना तथा काय मह  भावकार  पमा 
लि त तफल ा  हनेु गर  स ालन भए/नभएको स ब धमा नगरपा लकाले नय मत पमा अनगुमन गर  तवेदन 
तयार गनछ। 

14. रकम रो ा हनु स नेः- यस काय वधी अ तगत उपल ध गराईने रकम नगरपा लकाले देहायको अव थामा रो ा गन 
स नेछ। 

(क) आयोजना तथा काय मको ग त तवेदन पेश नगरेमा। 
(ख) तो कएको समय भ  काय स प  नगरेमा। 
(ग) स प  भएको कायको तो कए वमोिजम गणु तर नभएमा।  
15. फुकुवा हनु स नेः- दफा १४ वमोिजमका कायह  नपाई/नभई नगरपा लकाले रो ा राखेकोमा सो अनसुार काय 

भए/गरेमा फुकुवा दन स नेछ। 
16. वाधा अ काउ फुकाउनेः- 
  यस काय वधीको काया वयनको स ब धमा कुनै वाधा अ काउ परेमा नगरपा लकाले सो वाधा अ काउ फुकाउन 

स नेछ। 
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अनसूुची - १ 
(दफा ७ को (क) सँग स बि धत) 

योजना मागको ताव 
              म त:- 

 
1. आयोजना/काय मको/ यवसायको नामः- 
2. आयोजना/काय म / यवसायको थलः- 
3. लागत अनमुान रकम ः- 
4. ज मा वीकृत रकम 
(क) नगरपा लकाबाट यहोन रकम ः- 
(ख) उपभो ा/आयोजकबाट यहोन रकम ः- 
(ग)   वीकृत भएको ज मा रकम ः- 
5. सं ालकले नगद वाहेक अ य वषयव त ु यहोन भएमा 

6. आयोजना/काय म सं ालन गन यि को/संघ-सं थाको  
नामः- 
थायी ठेगानाः-               टोलः- 
नाग रकता नं :- 
कायालय रहको थान (संघ/सं थाको ला ग मा ):- 
स पक नं :-      छाप:- 
    
मािणकरण म त:-2076/09/25    

आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत 

  

.सं.  ववरण एकाई दर ज मा 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १२          म त: 2076/१०/२२     
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
नयमावल  सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 
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k|:tfjgf M /fdk'/ gu/kflnsf lzIff P]g, @)&$ sf] bkmf @( -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L /fdk'/ gu/ 
sfo{kflnsfn] of] /fdk'/ gu/kflnsf lzIff lgodfjnL, @)&^ hf/L u/]sf] 5 . 

 
Kfl/R5]b ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De 

1) of] lgodfjnLsf] gfd æ/fdk'/ gu/kflnsfsf] lzIff lgodfjnL, @)&^Æ /x]sf] 5 . 

2) of] lgodfjnL gu/kflnsf If]qe/ t'?Gt nfu" x'g]5 . 
@= kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf– 

क) æP]gÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&^ nfO{ ;Demg'k5{ . 
ख) æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ . 
ग) æsf]ifÆ eGGffn] lgod -*%_ adf]lhdsf] ljBfno ;+rfngsf nflu v8f ul/Psf] ;+lrt sf]ifnfO{ ;Demg'k5{ . 
घ) ægu/kflnsfÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd u7g ePsf] /fdk'/ gu/kflnsf ;Demg'k5{ . 
ङ) æwfld{s ljBfnoÆ eGgfn] k/Dk/fut ?kdf rlncfPsf] uf]Gkf, u'?s'n, cf>d, db/;f h:tf wfld{s 

ljBfnox?nfO{ hgfpFb5 . 
च) ælgl/IfsÆ eGGffn] ljBfno lgl/If0f ug{ tf]lsPsf] clws[tnfO{ ;Demg'k5{ . 
छ) ækl/jf/Æ eGGffn] lzIfs jf sd{rf/L;Fu Psf;uf]ndf a:g] tyf lgh cfkm}n] kfngkf]if0f ug]{ klt, kTgL, 5f]/f, 

cljjflxt 5f]/L, wd{k'q, afa', cfdf jf ;f}tgL cfdf ;Demg'k5{ / ;f] zAbn] k'?if lzIfs jf sd{rf/Lsf] xsdf 
lghsf] afh], aHo} tyf dlxnf lzIfs jf sd{rf/Lsf] xsdf lghsf] ;f;", ;;'/fnfO{ ;d]t hgfpFb5 . 

ज) æk/LIff ;ldltÆ eGgfn] P]gsf] bkmf -!@_ adf]lhd u7g x'g] k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldltnfO{ 
;Demg'k5{ . 

झ) ækf7\oqmd ljsf; s]Gb|Æ eGgfn] ;+3Lo P]g adf]lhd kf7\oqmd lgdf{0fsf] nflu lhDd]jf/ lgsfonfO{ ;Demg'k5{ . 
ञ) æk|wfgfWofksÆ eGGffn] P]gsf] bkmf -@^_ adf]lhd lgo'Qm ljBfnosf] k|wfgfWofks ;Demg'k5{ . 
ट) æk|d'vÆ eGGffn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demgk5{ . 
ठ) æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGGffn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg'k5{ . 
ड) æk|f/lDes afn lzIff s]Gb|Æ eGGffn] rf/ jif{ pd]/ k"/f eO{ kfFr jif{ pd]/ k"/f gu/]sf afnaflnsfsf] nflu 

lgod -#*_ adf]lhd vf]lnPsf] k|f/lDes afn lzIff s]Gb|, g;{/L, s]hL, dG6]:j/L cflb ;Demg'k5{ . 
ढ) æJoj:yfkg ;ldltÆ eGGffn] P]gsf] bkmf -(_ / -!)_ adf]lhd u7g x'g] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt ;Demg'k5{ . 
ण) ædGqfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/ lzIff x]g{ dGqfno ;Demg'k5{ . 
त) ælzIff clws[tÆ eGgfn] /fdk''/ gu/kflnsfsf] lzIff zfvfsf] k|d'v jf ;f] k|d'vsf] sfdsfh ug{ tf]lsPsf] 

sd{rf/LnfO{ ;Demg'k5{ . 
थ) ælzIff zfvfÆ eGGffn] /fdk'/ gu/kflnsfdf /x]sf] lzIff x]g]{ zfvf jf O{sfOnfO{ ;Demg'k5{ . 
द) ælzIfs lstfavfgfÆ eGgfn] ;+3Lo lzIff sfg"g adf]lhd u7g ePsf] lzIfs lstfavfgf ;Demg'k5{ . 
ध) ælzIfs ;]jf cfof]uÆ eGGffn] ;+3Lo sfg"g adf]lhd u7g ePsf] lzIfsx?sf] lgo'lQm l;kmfl/; cflb ug]{ 

cfof]u ;Demg'k5{ . 
न) ægu/ lzIff ;ldltÆ eGGffn] P]gsf] bkmf -*_ u7g ePsf] lzIff ;ldlt ;Demg'k5{ . 
प) æz'NsÆ eGGffn] ljBfnon] lgod adf]lhd ljBfyL{;Fu lng kfpg] z'Ns ;Demg'k5{ . 
फ) æz}lIfs u'7LÆ eGgfn] ljBfno ;~rfng ug{sf] nflu s'g} JolQm gfkmf glng] p2]Zon] :yfkgf u/]sf] 

;fj{hlgs jf lghL u'7L ;Demg'k5{ . 
ब) æz}lIfs ;qÆ eGgfn] ljBfnodf cWoog cWofkg u/fOg] jflif{s cjlw ;Demg'k5{ . 
भ) æ;d'bfo4f/f ;~rflnt ljBfnoÆ eGGffn] lgod -%_ adf]lhd :jLs[t k|fKt u/L :yfgLo tx jf Joj:yfkg 

;ldltn] Joj:yfkg lhDdf lnPsf] ;fd'bflos ljBfno ;Demg' k5{ . 
म) æ;fd'bflos lzIfsÆ eGGffn] ;d'bfo4f/f Jojl:yt ljBfnodf g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t jf cg'df]bg k|fKt 

b/aGbL cGt{ut Joj:yfkg ;ldltn] lgo'lQm u/]sf] lzIfs ;Demg'k5{ . 
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य) æ;fd'bflos l;sfO{ s]Gb«Æ eGGffn] ;d'bfo :t/df ;~rfng ul/g] cfhLjg l;sfO{, cWoog cg';Gwfg / ;Lk 
l;sfO{ nufotsf sfd ug{ s]Gb|nfO{ ;Demg' k5{ . 

र) æ;+3Lo lzIff P]gÆ eGgfn] ;+3Lo ;+;bn] agfPsf] lzIff P]gnfO{ ;Demg' k5{ . 
ल) æ;+:yfut ljBfnoÆ eGGffn] lghL nufgLdf ;+rfng ug]{ u/L lgod -%_ adf]lhd cg'dlt lnO{ ;+rfngdf 

/x]sf] ljBfnonfO{ ;Demg' k5{ . 
 

Kfl/R5]b @ 
ljBfno vf]Ng] cg'dlt  

#=  ljBfno vf]Ng] cg'dltsf] nflu lgj]bg lbg'kg]{ M s:f}n] P]gsf] bkmf #-!_ cg';f/sf] ljBfno vf]Ng rfx]df j8f 
;ldltsf] l;kmfl/; lnO{ z}lIfs ;q ;'? x'geGbf sDtLdf rf/ dlxgf cufj} cg':f"rL ! adf]lhdsf] 9fFrfdf 
/fdk'/ gu/kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 . 

$=  ljBfno vf]Ngsf] nflu k"/f ug{ kg]{ k"jf{wf/ M ljBfno vf]Ngsf] nflu cg';"rL @ adf]lhdsf] k"jf{wf/ k"/f u/]sf] 
x'g' kg]{5 . 

%= ljBfno vf]Ng cg'dlt lbg] M  

1) lgod -#_ adf]lhd ljBfno vf]Ng cg'dltsf] nflu lgj]bg k/]df lzIff If]q x]g]{ zfvf jf adf]lhdsf] k|d'vn] 
lgj]bg;fy k|fKt sfuhftx? / :ynut hfFra'em ug]{5 . To;/L hfFra'em ubf{ k|:tfljt ljBfnosf] nflu 
lgod -$_ xsdf z}lIfs ;q ;'? x'g' eGbf sDtLdf tLg dlxgf cufj} cfˆgf] /fo ;lxtsf] k|ltj]bg zfvf 
k|d'vn] lzIff ;ldltsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{5 . o:tf] k|ltj]bgdf cg'dlt dfu ul/Psf] ljBfno ;fd'bflos 
jf ;+:yfut s'g :j?kdf ;+rfng ug]{ cg'dlt dfu ul/Psf] xf] ;f] ;DaGwdf Plsg x'g' kg]{5 . 

2) pklgod -!_ adf]lhd lzIff ;ldltsf] a}7saf6 cg'dlt lbg] l;kmfl/;sf] lg0f{o ePdf sfo{kflnsf ;dIf 
k7fpg' kg]{5 . 

3) pklgod -@_ cg';f/ gu/;efn] sfo{kflnsfsf] l;kmfl/; pko'Qm nfu]df ljBfno vf]Ng cg'dlt lbg ;Sg]5 
. gu/;efsf] lg0f{o adf]lhd lzIff zfvf k|d'vn] cg';"rL # adf]lhdsf] 9fFrfdf cg'dlt lbg]5 . 

4) o;/L cg'dlt lbFbf k|fylds ljBfnosf] xsdf z}lIfs;q ;'? x'g'eGbf #) lbg cufj} / dfWolds ljBfnosf] 
xsdf z}lIfs ;q ;'? x'g'eGbf b'O{ dlxgf cufj} cg'dlt lbg'kg]{5 . 

5) pklgod -@_ adf]lhd lzIff ;ldltn] ljBfno vf]Ng] cg'dltsf] l;kmfl/z ug]{ lg0f{o ubf{ ljBfno 
gS;fªsg, :s'n hf]lgË / gu/ lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] gu/kflnsf / j8fsf] nflu ljBfnosf] 
clwstd ;+Vofsf] clwgdf /xL lbg' kg]{5 . 

6) s;}n] P]g tyf o; lgodfjnL ljk/Lt cg'dlt lbPsf] jf k|fKt u/]sf] kfOPdf gu/sfo{kflnsfn] 5fgljg u/L 
To;/L cg'dlt k|fKt ljBfnosf] cg'dlt k|fKt ljBfnosf] cg'dlt h'g;'s} avt /2 ug]{5 / To:tf] 
cg'dltsf nflu l;kmfl/; ug]{ / cg'dlt k|bfg ug]{ kbflwsf/L tyf sd{rf/LnfO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd 
sf/afxL ul/g]5 . 

7) s'g} ljBfno :jLs[t ljgf ;~rfng u/]s]f kfOPdf pQm ljBfnosf ;~rfnsnfO{ ? %),)))÷– hl/jfgf 
u/L :jLs[ltsf] k|s[ofdf ;xefuL geP;Dd ljBfno aGb u/fOg]5 . 

^= ljBfnon] kfngf ug'{ kg]{ zt{ tyf aGb]h M ljBfnon] kfng ug{ kg]{ zt{ tyf aGb]hx? b]xfo adf]lhd x'g]5g\M 
-s_ g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t kf7\oqmd / kf7\o;fdu|L k|of]u ug{ gx'g], 
-v_ lzIff ;ldltsf] :jLs[tL glnO{ yk kf7\ok':ts tyf kf7\o;fdu|L k|of]u ug{ gx'g], 
-u_ /fli6«lotfk|lt cfFr cfpg] kf7o;fdfu|L ePsf] kf7\ok':ts cWofkg ug{ u/fpg gx'g], 
-3_ ljBfnodf jfnd}qL, ckfËd}qL jftfj/0f l;h{gf ug]{, 
-ª_ cleefjssf] jflif{s e]nf u/fO{ ljBfnosf] cfo Joo, z}lIfs pknlAw / cfufdL z}lIfs ;qsf] sfo{qmdsf] 

hfgsf/L u/fpg', 
-r_ lgodfjnL adf]lhd cfo Joosf] n]vf /fVg' kg]{, 
-5_ ljBfnon] u/]sf] nufgL clen]v /fVg' kg]{, 
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-h_ ljBfnodf g]kfnsf] /fli6«otf Pstf, ;fj{ef}ldstf, hftLo, If]qLo, eflifs, n+}lus, ;fdflhs tyf wfld{s 
;lxi0f'tfdf vnn kfg]{ s'g} klg lqmofsnfk x'g glbg], 

-em_ ;fd'bflos ljBfnodf gu/ sfo{kflnsfn] tf]s]sf] ;+Vofsf] clwgdf /xL lzIfs ;]jf cfof]usf] l;kmfl/; 
cg';f/ lzIfs lgo'lQm ug'{ kg]{5 . 

-`_ ljBfnodf lgoldt ?kdf kl/of]hgf sfo{, ;fdflhs ;]jf, cltl/Qm lqmofsnfk tyf cGo sfo{qmd ;~rfng 
ug{ kg]{, 

-6_ ljBfno tyf 5fqfjf;df :j:ys/, ;To, lgi7f / g}lts rl/q lgdf{0f, pBdlzntf k|j4{g, ;fdflhs ;b\efj 
k|j4{g tyf ;fdflhs ljs[lt -jfnljjfx, lg/If/tf, 5fpk8L, af]S;faf]S;L, 5'jf5't, hfltut prgLrtf, 
5f]/L dflysf] lje]b cflb_ pGd'ngsf] jftfj/0f sfod ug{ :yfgLo tof/ u/L :jLs[ltsf] nflu k|:t't ug]{ / 
sfof{Gjogsf] cfjZos Joj:yf ldnfpg], 

-7_ cfjf;Lo ljBfnodf lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd ljBfyL{sf] nflu vfgf tyf kf}li6s cfxf/sf] u'0f:t/ 
sfod ug'{ kg]{, 

-8_ gu/ ;efn] kfl/t u/]sf] sfg"g tyf z}lIfs gLltsf] clwgdf /xL sfd ug'{kg]{ 5 . 
-9_ lgodfjnL adf]lhd k"/f ug{ kg]{ k"jf{wf/x? sfod /fVg' kg]{ / ljBfyL{ ;+Vofsf cfwf/df k"jf{wf/sf] lj:tf/ 

tyf :t/df a[l4 ug'{kg]{, 
-0f_ dGqfno jf gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] 9fFrfdf ljBfnon] z}lIfs tYofÍ tof/ u/L z}lIfs ;q tf]lsPsf] !% 

lbg leq j[l4 ug'{kg]{, 
-t_ ljBfnon] ljBfyL{sf] nflu k|of]u ug]{ ;jf/L ;fwg k|rlnt sfg"g adf]lhdsf] dfkb08 cg'?k k/LIf0f ul/Psf] 

x'g' kg]{, 
-y_ tf]lsPsf] dfkb08 cg'?k ljBfnosf] ejg tyf sIffsf]7fdf ;kmf tyf ;'/lIft /fVg' kg]{, 
-b_ k|To]s jif{ ljBfnosf] ef}lts tyf ;fdflhs k/LIf0f u/fO{ To;sf] k|ltj]bg gu/kflnsfdf k7fpg' kg]{5 . 

&= ljBfno vf]Ng :jLs[lt k|bfg ug]{ M  

1) lgod -%_ adf]lhd cg'dlt k|fKt cfwf/e"t tyf dfWolds ljBfnon] :jLs[ltsf] nflu cg';"rL–$ adf]lhdsf] 
9fFrfdf gu/kflnsf ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 . 

2) -@_ pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePdf lzIff zfvf dfkm{t To:tf] ljBfnosf] hfFra'em u/L jf u/fO{ 
To;sf] k|ltj]bg k]z ug{ nufpg' kg]{5 . 

3) pklgod -@_ adf]lhd hfFra'em k|ltj]bg k|fKt ePkl5 lgod -^_ adf]lhdsf] zt{ tyf aGb]h k"/f u/]sf] 
b]lvPdf lzIff ;ldltsf] lg0f{osf] cfwf/df cg';"rL–% adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{kflnsfn] cfˆgf] lg0f{o ;lxt 
gu/ ;ef ;dIf k]z ug'{ kg]{ 5 . k|fKt l;kmfl/; ;efaf6 l:js[t ePdf gu/kflnsfn] lgod -^_ adf]lhdsf] 
zt{ tyf aGb]hsf] clwgdf /xL To:tf] ljBfnonfO{ cg';"rL–% adf]lhdsf] 9fFrfdf :jLs[t k|bfg ug]{5 . 

*= dft[efiff lzIff lbg] ljBfnosf] cg'dlt tyf :jLs[lt ;DaGwL Joj:yf M  

1) o; lgodfjnL cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg cfwf/e"t tx;Dd dft[efiff lzIff lbg] ljBfnosf] 
cg'dlt tyf :jLs[lt ;DaGwL k|lqmof lgod -&_ adf]lhd x'g]5 . o;sf nflu Psn efiffeflif ljBfnodf 
dft[efiff lzIff lbg], 4LefifL ljBfnodf b'j} efiffdf lzIff lbg] / ax'efifL ljBfnodf eflifs :yfgfGt/0fsf] 
gLlt ckgfO{ afnaflnsfnfO{ pgLx?sf] dft[efiffaf6 g]kfnL jf c+u|hL efifdf ;xh ?kdf nfUg] Joj:yfkg 
ul/g] 5 . Psn jf 4LefifL ljBfnosf cleefjsn] rfx]df eflifs :yfgfGt/0fsf] gLlt ckgfOg]5 . ;a} vfn] 
efiffefifLnfO{ Ps csf{sf] efiff, lnlk tyf ;+:s[lt l;Sg Pj+d l;sfpg k|f]T;flxt ul/g] 5 . 

2) o; lgodfjnLdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg cfwf/e"t tx eGbf dfly dft[efiffdf lzIff lbg] 
ljBfnosf] cg'dlt tyf :jLs[lt ;DaGwL k|lqmof / dfkb08 ;+3Lo lzIff dGqfnon] lgwf{/0f u/] adf]lhd 
x'g]5 . 

(= d'gfkmf glng] ljBfno ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM  

1) ;+3Lo sfg"gsf] dfkb08 adf]lhd u'?s'n, cf>d, db/;f, u'Daf jf uf]Gkf ;d]tsf ;fdflhs, k/f]ksf/L jf 
sNoff0fsf/L ;+:yfn] ljBfno ;~rfng ug{ lgj]bg lbg] nufot To:tf] ljBfnosf] cg'dlt, :jLs[lt / sIff 
yk ;DaGwL Joj:yf lgod -#_, -%_ / -&_ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 
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2) o; lgodfjnL cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg pklgod -!_ adf]lhd ljBfno ;~rfng ug{ k"/f 
ug{ kg]{ k"Jff{wf/ cg';'rL–^ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

3) u'?s'n, cf>d, db/;f, u'Daf jf uf]Gkf ;d]tsf ;fdflhs, k/f]ksf/L jf sNof0fsf/L ;+:yfn] ;~rfng ug]{ 
lzIff ;DaGwL gLlt, kf7\oqmd, To:tf ;+:yfnfO{ lbg] cg'bfg tyf ;dGjo ;DaGwL Joj:yf dGqfnon] 
lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

!)= sDkgL P]g cGt{ut ;~rflnt ljBfnonfO{ z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug]{ ;DaGwL Joj:yfM  

1) sDkgL cGt{ut ;~rfng ePsf] s'g} ljBfno z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug{ rfxg]n] ;f]sf] cg'dltsf] 
nflu cg'';"rL–& adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{kflnsf ;dIf lgj]bg lbg'kg]{ . 

2) pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePdf lzIff clws[t jf lg/LIfs4f/f To:tf] ljBfnosf] hfFra'em u/fO{ 
To;sf] k|ltj]bg k]z ug{ nufpg' kg]{5 . 

3) pklgod -@_ adf]lhd k|ltj]bg k|fKt ePkl5 pQm k|ltj]bg / lgj]bg;fy k|fKt sfuhft hfFra'em ubf{ 
To:tf] ljBfnonfO{ z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug{ dgfl;a b]v]df lzIff ;ldltsf] l;kmfl/; ;fy 
sfo{kflnsfdf k]z ug{ kg]{5 . 

4) pklgod -#_ adf]lhd k|fKt l;kmfl/; hfFra'em ubf{ pko'Qm b]lvPdf sfo{kflnsfn] To:tf] ljBfnonfO{ 
z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug{ cg';"rL–* adf]lhdsf] 9fFrfdf cg'dlt lbg]5 . 

!!= ljb]zL lzIf0f ;+:yf;Fu ;DalGwt u/L ljBfno vf]Ng] cg'dlt jf :jLsl[t g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :JfLs[lt lng'kg]{ 
5 . ;f]sf] cfwf/df gu/kflnsfn] To:tf ljBfno vf]Ng] cg'dlt lbg]5 . 

!@= o; cl3 btf{ ePsf ljBfno ;DaGwL Joj:yfM  
1) dfly h];'s} pNn]v eP klg o; cl3 lgodfg';f/ btf{ / ;+rfngdf /x]sf ljBfnox? o;} lgodfjnL 

adf]lhd ;+rfng ePsf dflgg] 5 . t/ o; cl3 ;+rfngdf ePsf ljBfnon] gu/kflnsfn] tf]s]sf] 9fFrfdf 
ljj/0f / sfuhft k]z ug{ kg]{5 . 

2) pklgod -!_ adf]lhd ljj/0f k|fKt eP kl5 gu/kflnsfn] o; lgodfjnL adf]lhd ;+rfng ug{ ;lsg] 
g;lsg' / ;lsg] eP ug{ kg]{ ;'wf/sf] vfsf ;lxt k|ltj]bg k]z ug]{5 . 

3) k|fKt k|ltj]bg ;d]tsf] cfwf/df lzIff clws[tn] lzIff ;ldlt ;dIf ;+rfng cg'dlt lbg g;lsg] eP ;f]xL 
adf]lhd / zt{ ;lxt ;+rfng ug{ kg]{ eP zt{sf] ljj/0f ;lxt k]z ug]{5 . 

!#= w/f}6L /fVg' kg]{ M ;+:yfut ljBfno vf]Ng] cg'dlt lnbf ljBfno ;~rfngsf] ;'/If0f afkt b]xfo adf]lhdsf] 
/sd w/f}6Lsf] ?kdf /fVg' kg]{5 M 
-s_ dfWolds ljBfnosf] nflu kfFr nfv ?k}ofF,  
-v_ cfwf/e"t ljBfnosf] nflu b'O{ nfv krf; xhf/ ?k}ofF, 
-u_ k"j{ k|f/lDes afn lzIff ljBfnosf] nflu Ps nfv krf; xhf/ ?k}ofF . t/, 
-!_ lgod ( adf]lhd ljBfno ;~rfng ug]{ cg'dlt lnFbf w/f}6L /fVg' kg]{ 5}g . 
-@_ ljz]if cfjZostf ePsf ljBfyL{sf] nflu jf l;dfGts[t ;fy} lgDg ju{sf nflu nlIft u/L ljBfno vf]Nbf 
sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 adf]lhd w/f}6L 5'6 lbg ;lsg]5 . 

!$= w/f}6L /sd hDdf ul/g] M ljBfnon] lgod -!#_ adf]lhdsf] w/f}6L afktsf] /sd gu/kflnsfn] tf]s]sf] w/f}6L 
vftfdf hDdf ug{kg]{5 . 

!%=  cg'dlt tyf :jLs[ltsf] nflu z'Ns M ;+:yfut ljBfno vf]Ng cg'dlt lnFbf / :jLs[lt lnFbf gu/;efn] tf]s] 
adf]lhdsf] b:t'/ nfUg]5 . t/, lgod ( adf]lhd ljBfno ;~rfng ug]{ cg'dlt÷:jLs[lt lnFbf w/f}6L /fVg' kg]{ 
5}g . 

!^= ;fj{hlgs z}lIfs u'7L g]kfn ;/sf/n] cg'bfg lbg] lghfdlt, ;}lgs, g]kfn k|x/L, ;z:q k|x/L an / zxLb 
k|lti7fg4f/f ;~rflnt ljBfnosf] lgodgsf] nflu ;+3Lo lzIff dGqfnon] hf/L u/]sf] sfo{ljlw cg';f/ x'g] 5 . 

!&= ljBfno ufEg ;lsg]M  
!_ b]xfosf] s'g} cj:yfdf b'O{ jf b'O{eGbf a9L ljBfnonfO{ Ps cfk;df ufeL Pp6f ljBfno sfod ug{ ;lsg]5M 

-s_ cg';"rL –@ adf]lhdsf] k"jf{wf/ sfod g/x]sf], 
-v_ clwsf+z sIffdf bz hgf eGbf sd ljBfyL{ ;+Vof ePsf], 
-u_ b'O{ jf ;f]eGbf a9L ljBfnosf] kl/;/ Ps cfk;df hf]l8Psf], 
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-3_ b'O{ jf ;f]eGbf a9L ljBfno aLrsf] k}bn b'/L tL; ldg]6eGbf sd /x]sf, 
-ª_ b'O{ jf ;f]eGbf a9L ljBfnosf Joj:yfkg ;ldltn] ljBfno ufEg] ;+o'Qm lgj]bg lbPsf] . 

@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] cfwf/df ljBfnox? ufEg] lg0f{o ubf{ ;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] To:tf 
ljBfnosf nflu cfjZos lzIfs tyf sd{rf/Lsf] b/aGbL Plsg u/L a9L x'g cfPsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] 
Joj:yfkgsf] ljifodf ;d]t lg0f{o ug{ kg]{5 . 

#_ o; lgodfjnL pNn]lvt ljBfno ufEg] ;DaGwL Joj:yfnfO{ sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] lzIff ;ldltsf 
l;kmfl/;df sfo{ljlw agfO{ nfu"" ug{ ;Sg]5 . o;/L ufleP/ vfnL ePsf] jf aGb ePsf] ljBfnodf ;fd'bflos 
k|of]hgsf nflu -k':tsfno, Do'lhod, ;Djfb :yn, jf ;Lk ljsf; s]Gb|, ;fd'bflos s]Gb| cflb_ k|of]u ug{ 
;lsg]5 . 

!*= uflePsf jf aGb ul/Psf ljBfnosf] ;DkQLsf] Joj:yfkgM lgod -!&_ adf]lhd ljBfno ufleP/ ufleg] 
ljBfnodf /x]sf] rn crn ;DklQ, kmlg{r/, kf7\ok':ts, kf7\o;fdu|L nufotsf cGo z}lIfs ;fdu|L uflePsf] 
ljBfnosf] gfddf gfd;f/L u/L jf lhG:fL bflvnf u/L cfDbfgL afFwL clen]v /fVg' kg]{5 . 

!(=  ljBfnosf] tx jf sIff 36fpg ;lsg] M s'g} ljBfnosf] ;DaGwdf lgod -!&_ sf] cj:yf ljBdfg /x]sf] 
ePtfklg ljBfno ufEg] cfwf/ cf}lrTok"0f{ gb]lvPdf lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] To:tf] 
ljBfnosf] dflyNnf] tx jf sIff 36fpg ;Sg]5 . 

@)= ljBfnosf] sIff yk ug{ ;lsg] M 
1) s'g} ljBfnon] sIff yk ug{ rfx]df z}lIfs ;q ;'? x'g'eGbf sDtLdf b'O{ dlxgf cufa} gu/kflnsf ;DfIf 

lgj]bg lbg' kg]{5 . 
2) pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df gu/kflnsfn] yk x'g] sIffsf] nflu lgod -$_ adf]lhdsf] k"jf{wf/ k"/f 

eP jf gePsf] ;DaGwdf cfjZos hfFra'em ug{ lzIff clws[tnfO{ v6fpg] 5 . lzIff clws[tn] :ynut 
hfFra'em ubf{ k"jf{wf/ k"/f u/]sf] b]lvPdf lg0f{osf] lgldQ lzIff ;ldltdf k]z u/L ;ldltsf] l;kmfl/z 
cg';f/ gu/ sfo{kflnsfn] z}lIfs;q ;'? x'g' cufj} sIff yk ug{ cg'dlt lbg ;Sg]5 . t/ Ps cfly{s 
jif{df ! eGbf a9L sIf yk ug]{ cg'dlt lbg ;lsg]5}g . 

3) pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|fljlws lzIff k|bfg ug]{ afx]s cGo ljBfnosf] sIff 
P3f/ / afx|sf sIff yk / ljifo yk ug]{ cg'dlt ;+3Lo lzIff dGqfnoaf6 :jLs[t dfkb08sf cfwf/df 
gu/ ;efn] lbg]5 . 

 
kl/R5]b # 

sfd, st{Jo / clwsf/ 
@!= gu/ sfo{kflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M  
!_  o; lgodfjnLdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf clQl/Qm sfo{kflnsfsf] sfd,st{Jo / clwsf/ 

b]xfo adf]lhd x'g]5 M 
-s_ z}lIfs of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ lzIff ;ldlt, k|d'v k|zf;sLo clws[t tyf lzIff clws[tnfO{ 

cfjZos lgb]{zg lbg] . 
-v_ z}lIfs of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ;ldlt, pk;ldlt jf sfo{6f]nL u7g ug]{, 
-u_ lzIfs ;?jfsf] dfkb08 agfO{ gu/kflnsfsf] txdf Ps ?ktf /xg] u/L lzIfs ljBfyL{ cg'kft ldnfpg], 

u'0f:t/ sfod ug]{, cfrf/, ;+lxtf agfO{ nfu" ug]{, 
-3_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] k|zf;g, Joj:yfkg tyf z}lIfs ljsf; ;DaGwL sfo{ of]hgf :jLs[t ug]{ / 

sfof{Gjog ug{ lgb]{zg lbg], 
-ª_ k|b]z tyf ;+3sf] sfg"g adf]lhd x'g] lzIff ;DaGwL ljifox?sf] sfof{Gjog ug{ lzIff ;ldltnfO{ lgb]{zg 

lbg], 
-r_ k|To]s ^ dlxgfdf gu/kflnsf leqsf ;a} lsl;dsf ljBfnox?sf] cg'udg tyf d"NofÍg u/L u/fO{ ck]lIft 

u'0f:t/ sfod ug]{, 
-5_ ljBfnodf cfly{s Joj:yf kf/bzL{ tyf ;'lglZrt ug{ j:t'ut cfwf/ tyf dfkb08 agfO{ nfu" ug]{, u/fpg], 
-h_ lzIffnfO{ Jojxfl/s, pBdlzn / /f]huf/pGd'v agfpg] gLlt cjNfDag ug]{, 
-em_ lzIff ;DaGwL sfg"g lgdf{0fsf] nflu gu/ ;efdf k]; ug]{ . 
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-@_ pklgod -!_ df h];'s} n]vPtfklg ;+:yfut ljBfnosf xsdf To:tf ljBfnon] kfngf ug'{kg]{ dfkb08, u'0f:t/, 
z'Ns k|fjwfg, ljkGg tyf l;dfGts[t ju{sf 5fq, 5fqfnfO{ lbO{g] 5fqj[lQsf cfwf/ / k|ltzt, lzIfs tyf 
sd{rf/Lsf ;]jf, zt{ Pj+ kfl/>lds h:tf ljifodf lg0f{o ubf{ ;/f]sf/jfnfx?sf] ;xeflutf Pj+ /fo k/fdz{ 
lnO{ lg0f{o ug'{kg]{5 . 

@@= k|d'v k|zf;lso clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M P]g tyf lgodfjNfLdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / 
clwsf/sf cltl/Qm k|d'v k|zf;lso clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x']g5 M 

-s_ lzIffnfO{ df}lns xssf] ?kdf :yflkt gu/kflnsfsf] ;dUf। z}lIfs gLlt, of]hgf, sfo{qmdsf] sfof{Gjog Pj+ 

cg'udg ug]{,u/fpg], 
-v_ gu/ sfo{;Dkfbg lgodfjnLdf k|d'v k|zf;lso clws[tn] ug]{ egL pNn]v ePsf lzIff ;DaGwL sfo{ ug]{, 
-u_ z}lIfs ;dGjostf{ tyf ;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{x ug]{, 
-3_ sfo{kflnsfn] k|Tofof]hg u/]sf lzIff ;DaGwL sfo{ ug]{, 
-ª_ gu/sf] pTs[i6 z}lIfs pknlAwsf nflu clws[t;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug]{ / ;f] pknAwLk"0f{ g/x]sf] lg/Gt/ 

cg'udg ug]{, 
-r_ ljBfnox?sf] n]vf k/LIf0fsf] Joj:yf ldnfpg], 
-5_  lzIff ;DaGwL s'g} k|:tfj gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{ eP ;f] ug]{, 

@#= lzIff clws[tsf] sfd,st{Jo / clwsf/M P]g tyf lgodfjNfLdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf 
cltl/Qm gu/ lzIff clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 . 

-s_ gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t z}lIfs sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 
-v_ lzIff ;DaGwL s''g} k|:tfj gu/kflnsfdf k]z ug'{kg]{ ePdf k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t k]z ug]{, 
-u_ lzIff ;DaGwL gu/ :t/Lo of]hgf agfO{ sfo{kflnsfdf :jLs[ltsf nflu k]z ug]{ / :jLs[t of]hgf sfof{Gjog 

ug]{, 
-3_ gu/sf] lzIffsf] cj:yf, k|ult ljj/0f ;d]l6Psf] lzIff l:yltkq tof/ u/L k|To]s jif{sf] r}t d;fGt leq 

k|sflzt ug]{, 
-ª_ :jLs[t cgf}krfl/s lzIff, ljz]if sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ u/fpg] tyf ;f] ;DaGwL clen]v tof/ ug]{, 
-r_ ljBfyL{ ;+Vof 36\g uO{ kmflhndf k/]sf ljBfnosf lzIfsnfO{ csf]{ ;fd'bflos ljBfnodf ldnfg ug{ lzIff 

k|ltj]bg ;ldltdf l;kmfl/z ug]{, 
-5_ :jLs[t sfo{ of]hgf cg'';f/ ljBfno ;~rfng eP gePsf] ;DaGwdf lgoldt ?kn] lgl/If0f / ;'kl/j]If0f 

u/L To;sf] k|ltj]bg tof/ ug]{, 
-h_ lzIffsf] u'0f:t/ a9fpgsf] nflu lzIfs, k|wfgfWofks tyf Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] ;do 

;dodf a}7s uf]i7L jf tflndsf] ;~rfng ug]{, 
-em_ cfwf/e"t txsf] cGTodf lnOg] k/LIff ;~rfng ug{ k/LIff ;~rfng ;ldltsf] ;b:o ;lrj eO sfo{ ug]{, 
-`_ ljBfnosf] sIff % tyf sIff * sf] k/LIffsf] clen]v, k|Zgkq / pQ/ k'l:tsf lemsfO{ hfFr, ljBfnodf 

lzIffsf] u'0f:t/ j'l4 eP gePsf] ;DaGwdf d"NofÍg u/L clen]v /fVg] tyf ;f] ;DaGwdf ;'wf/sf nflu 
cfjZos sfd ug]{, 

-6_ gu/kflnsf leqsf sDkgL P]g cGt{ut btf{ ePsf jf :f+:yfut ljBfnox?sf] z}lIfs sfo{ of]hgfsf] ;dGjo 
/ cg'udg u/L ;'wf/sf nflu ;'emfj k]z ug]{, 

-7_ P]g tyf lgodfjnL adf]lhd ljBfnox?df ;~rfng eP gePsf] hfFra'em ug]{ tyf ljBfnodf lzIffsf] 
u'0f:t/ a9fpg ;'wf/ ug{ jf ljBfno aGb ug{ kg]{ gkg]{ u/L ljBfnosf] :t/ a9fpg' , ;'wf/ ug{ jf 
ljBfno aGb ug{ kg]{ ePdf tT;DaGwL sf/afxL k|lqmof cufl8 a9fpg] . 

-8_ dfWolds lzIff pQL0f{ k/LIffsf] nlfu /lhi6]zg kmf/fd e/]sf ljBfyL{sf] gfd, y/, pd]/ k|rlnt sfg"g 
adf]lhd ;+zf]wg ug]{, 

-9_ lgo'lQm jf a9'jfsf] nflu cfof]uaf6 l;kmfl/; eO{ cfPsf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ljBfnodf lgo'lQm ug]{, 
-0f_ ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf ljj/0f tyf cGo clen]v cBfjlws ug]{, 
-t_ lzIfs jf sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"NofÍg u/L To;sf] ljj/0f cfof]udf k7fpg], 
-y_ ljBfno / k|f/lDes afn lzIff s]Gb|sf] lg/LIf0f ug]{ u/fpg], 
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-b_ dGqfnon] tf]lslbP adf]lhd ;fd'bflos tyf ;+:yfut ljBfnox?sf] ;d"x ljefhg u/L ;|f]t s]Gb| lgwf{/0f 
ug]{ / ;|f]t s]Gb|af6 ljBfnosf] lg/LIf0f, lzIfssf] tflnd tyf cGo z}lIfs lqmofsnfk ug]{, 

-w_ dfWolds lzIff pQL{0f k/LIff, dfWolds lzIff k/LIff / cfwf/e"t txsf] cGTodf x'g] k/LIffnfO{ lgoldt / 
dof{lbt 9Ëuaf6 ;~rfng ug]{, u/fpg] 

-g_ ;fd'bflos ljBfnosf nflu ljt/0f ul/Psf lzIfs b/aGbL z}lIfs ;qsf] ;'?df ldnfg ug{ lzIff ;ldltdf 
l;kmfl/; ug]{ 

-k_ lg/LIfsnfO{ ljBfno lgl/If0fsf] ;"rs agfO{ lgl/If0f ug{ k7fpg] / lgl/Ifsn] ljBfnodf lg/LIf0f u/] gu/]sf] 
Plsg ug{ :ynut lg/LIf0f ug]{ u/fpg] 

-km_ gu/kflnsf af6 ljBfnonfO{ lgsf;f ePsf] /sd ;b'kof]u eP gePsf] cg'udg ug]{ . 
-a_ ljBfnon] :jLs[t kf7\oqmd tyf kf7\ok':ts nfu" u/] gu/]sf] ;DaGwdf lg/LIf0f ug]{, u/fpg] . 
-e_ ljBfnodf nfu" ul/Psf] kf7\oqmd, kf7\ok':ts tyf kf7\o;dfu|L ;DaGwdf ;'wf/ ug'[{kg]{ / lgMz'Ns 

kf7\ok':ts ljt/0f k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfpg] ljifodf JoJf:yfkg ;ldlt tyf lzIfssf] /fo lnO{ ;'emfj 
k7fpg] tyf ;f] ;DaGwdf cGo cfjZos sfo{ ug]{ u/fpg] . 

-d_ n]vf k/LIfsaf6 k|fKt jflif{s k|ltj]bgsf cfwf/df b]lvPsf clgoldttf / j]?h" km5{of}6 ug{ nufpg] . 
-o_ ;/sf/L tyf u}/;/sf/L z}lIfs kl/of]hgfx?sf] lg/LIf0f tyf ;dGjo ug]{ . 
-/_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tnaL k|ltj]bg kfl/t u/fpg] . 
-n__ ljBfnosf] jflif{s z}lIfs sfo{qmdsf] lgoldt ?kdf cg'udg u/L ;f] cg';f/ ug]{, u/fpg] . 
-j_ ljBfnodf lg/LIfs / ;|f]t JolQmn] lbPsf] lg/LIf0f k|ltj]bg pk/ sf/afxL ug]{ . 
-z_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / lzIfs cleefjs ;+3 u7g ug]{, u/fpg] . 
-if_ ;fd'bflos ljBfnosf] :jLs[t, l/Qm b/aGbLdf kbk"lt{sf] nflu cfof]udf n]vL k7fpg] . 
-;_ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t dfkb08sf] cfwf/df lzIfssf] ;?jf tof/L ug]{ . 
-x_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df lzIfsnfO{ ljBfno ;do afx]s jf ljBfnosf] lgoldt k7g 

kf7gdf c;/ gug]{ u/L cltl/Qm ;dodf cGoq sfo{ ug{ k"j{ :jLs[t k|bfg ug]{ . 
-If_ sfo{;Dkfbgsf] cfwf/df ljBfno JoJf:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3, k|wfgfWofks, lzIfs Pj+ 

sd{rf/Lx?nfO{ k'/:sf/ tyf b08sf nflu sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug]{ . 
-q_ lghL, wfld{s tyf u'7L ljBfnosf] cg'udg u/L :jLs[t dfkb08sf] kfngf ug{ nufpg] / tbcg';f/ k'/:sf/ 

/ b08sf] nflu sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug]{ . 
-1_ gu/sfo{kflnsf, /fli6«o k/LIff af]8{ / lzIff ;DaGwL cfof]ux?af6 lgb]{lzt jf k|Tof]lht sfo{ ug]{ . 

@$= lg/LIfssf] sfd, st{Jo / clwsf/M P]g tyf lgodfjnLdf cGoq n]lvPsf sfd,st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm 
lzIff clws[tsf] dftxt / k|ToIf lgb]{zgdf /xL lg/LIfssf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

-s_  k|To]s b'O{ dlxgfdf ;j} ljBfnodf sDtLdf Ps k6s :ynut lg/LIf0f tyf ;'k/Lj]If0f ug]{ . lg/LIf0f tyf 
;'k/Lj]If0f ug]{ qmddf k|wfgfWofks / Joj:yfkg 5nkmn ePsf] s'/f / lg/LIf0f tyf ;'kl/j]If0f ;DaGwL Joxf]/f 
ljBfnosf] lg/LIf0f k'l:tsfdf hgfpg] tyf hgfpg nufpg] . 

-v_ P]g / lgodfjnL adf]lhd ljBfno lgoldt ?kn] ;~rfng eP gePsf], To:tf] ljBfnodf ef}lts ;fwg ;'/lIft 
ljBfno cg'?k eP gePsf], lzIfs kof{Kt eP gePsf], pknAw ;fwgsf] clwstd ;b'kof]u eP, gePsf] / 
lgwf{l/t :t/ adf]lhd k7g kf7g eP gePsf] / ;du| z}lIfs u'0f:t/ sfod eP gePsf] ;DaGwdf 
k|wfgfWofks, lzIfs cleefjs ;+3 / lzIfs;Fu ljrf/ ljdz{ u/L ;f] cg'?k ePsf] gb]lvPdf ;'wf/ ug{ 
nufpg] . 

-u_ ljBfno lg/LIf0f ;DaGwL k|ltj]bg lzIff clws[t ;dIf k]z u/L lgb]{zg adf]lhd ug]{ . 
-3_ ljBfnosf] ljsf;sf] nflu JoJf:yfkg ;ldlt tyf ;/f]]sf/jfnfx?;Fu ;Dks{ tyf cfjZos ;/;Nnfx / 

cGt/lqmof ug]{ . 
-ª_ gd"gf lzIf0f ug]{ k|of]hgsf nflu lg/LIf0f If]qleqsf] /f]i6/ -;d'x_ tof/ ug]{ / ;do ;dodf k|wfgfWofks 

;lxt lzIfssf] a}7s af]nfO{ lzIf0f ug]{ ljifodf b]lvPsf ;d:of ;dfwfgsf nflu cfjZos sfd ug]{ . 
-r_ lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] sfo{ Ifdtfsf] d"NofÍg u/L To;sf] clen]v gu/kflnsfnfO{ pknAw u/fpg] . 
-5_ ljBfnosf] z}lIfs:t/ j[l4 ug{ k|wfgfWofks tyf Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx?sf] uf]i7Lsf] ;+of]hg ug]{, u/fpg] 
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-h_ k/LIff ;ldltsf] lgb]{zg adf]lhd k/LIff ;~rfng ug]{, u/fpg] . 
-em_ ljBfnosf] z}lIfs tyf cfly{s clen]v b'?:t eP gePsf] lg/LIf0f ug]{, u/fpg] . 
-`_ cfˆgf] If]q leqsf z}lIfs tYofÍ ;Íng tyf ljZn]if0f u/L lzIff zfvfdf k7fpg] . 
-6_ lzIfsnfO{ tflndsf] nflu l;kmfl/; ug]{ / tflnd k|fKt lzIfssf] ;Lksf] k|of]u eP gePsf] Plsg ug{ sIff 

cjnf]sg u/L ;'wf/sf nflu sfo{ ug]{ . 
-7_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s lgoldt ?kn] a;] ga;]sf] hfFra'em u/L gj;]sf] eP a}7s af]nfpg k|wfgfWofksnfO{ 

lgb]{zg lbg] . 
-8_ ljBfno ;~rfng ;DaGwdf k|wfgfWofks tyf Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg] . 
-9_ ;|f]t JolQmsf] sfdsf] cg'udg u/L k|To]s dlxgf lzIff zfvfdf k|ltj]bg k]z ug]{ . 
-0f_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] labfsf] clen]v z}lIfs ;qsf] cGTodf k|dfl0ft ug]{ / ljBfnodf /fVg 

nufpg] . 
-t_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] xflh/L clen]v b'?:t eP gePsf] hfFr jf lg/LIf0f ug]{ .  
-y_ cfˆgf] If]qleq ;~rfng ul/Psf cgf}krfl/s lzIff, ljz]if cfjZostf lzIff, ;dfj]zL lzIff / lzIffsf] nflu 

vfB sfo{qmdsf] lgoldt lg/LIf0f tyf cg'udg u/L :yfgLo lzIff ;ldltdf k|ltj]bg k]z ug]{ 
-b_ lghL, wfld{s tyf u'7L ljBfnosf] cg'udg u/L :jLs[t dfkb08sf] kfngf ug{ nufpg] / tbcg';f/sf] k'/:sf/ 

/ b08sf] nflu lzIff clws[t ;dIf l;kmfl/z ug]{ . 
-w_ cfhLjg lzIff / ;Lk lzIffsf] plrt k|aGw ug]{ .  
-g_ lzIff clws[[tn] tf]s adf]lhd yk sfo{ ug{] . 
-k_ gu/kflnsfn] lzIff ;DaGwL k|Tofof]]lht cGo sfo{ ug]{ . 
 

Kfl/R5]b $ 
lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/  

@%= lzIff ;ldltsf] ;+/rgf tyf sfo{:f+rfng ljlwM  

1) P]gsf] bkmf -(_ cg';f/sf] gu/ lzIff ;ldlt /xg] 5 . 

2) lzIff ;ldltsf] a}7s sDtLdf k|To]s rf}dfl;s Ps k6s a:g'kg]{5 . 

3) lzIff ;ldltsf] a}7seQf gu/kflnsfsf] k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 t/ Ps cfly{s jif{df a9Ldf ^ j6f 
eGbf a9L a}7ssf] eQf pknAw u/fO{g] 5}g . 

4) a}7s ;+rfngsf] nflu sDtLdf %! k|ltzt ;b:osf] pkl:ylt cfjZos kg]{5 eg] a}7ssf] lg0f{o ax'dtsf] 
cfwf/df x'g]5 . 

@^= lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M P]g tyf lgodfjnL cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm 
lzIff ;ldltsf] cGo sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 . 

-s_ lzIff zfvfaf6 k]z ePsf] k]z ePsf] z}lIfs of]hgfdfly 5nkmn u/L :jLs[ltsf] nflu sfo{kflnsfdf k]z ug]{ ,  
-v_ gu/kflnsfdf :j:y z}lIfs jftfj/0f sfod /fVg tyf lzIffsf] u'0f:t/ j'l4 ug{ lzIff zfvf dfkm{t k]z ePsf] 

sfo{ of]hgf dfly 5nkmn u/L cfjZos b]lvPdf kl/dfh{g ;lxt :jLs[t ug]{ . 
-u_ g]kfn ;/sf/ :jLs[t gLlt / lgb]{zg cg'?k ljz]if cfjZostf lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, 

lg/Gt/tf lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf sfo{qmd ;~rfng ;DaGwL cfjZos Joj:yf ug]{ . 
-3_ ljBfnonfO{ cfly{s pknAw u/fpg] tyf To:tf] ;xfotfsf] nflu ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; ug]{ . 
-ª_ lzIfs, sd{rf/L tyf ljBfyL{ sNof0fsf] nflu :jLs[t lzIff of]hgf adf]lhd cfjZos sfo{qmd agfpg] . 
-r_ ljBfnosf] ;DklQsf] ;'/Iff ug{ tyf ljBfnosf] ;d'l4sf] nflu cfjZos Joj:yf ug]{ . 
-5_ ljBfnosf] ljsf;sf] nflu ;~rflnt z}lIfs sfo{qmdnfO{ ;xof]u ug]{ . 
-h_ ljBfnosf] n]vfkl/If0f ;DaGwdf n]vfk/LIf0fsf] lbPsf] k|ltj]bg cg';f/ cfjZos sf/afxL ug]{, u/fpg], 
-em_ ljBfnonfO{ cfly{s ?kdf cfTdlge{/ u/fpg of]hgf agfO{ sfo{ ug]{ . 
-`_ ljBfno aGb l;kmfl/; ug]{ . 
-6_ z}lIfs Sofn]08/ agfO{ ljBfno ;~rfng ug{ gu/kflnsf dfkm{t Joj:yfkg ;ldltnfO{ lgb]{zg lbg] . 
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-7_ gu/ :t/Lo v]ns'b, :sfp6 tyf ;fF:s[lts sfo{qmdsf] ;~rfng tyf ljsf;sf] nflu cfly{s ;|f]t h'6fpg] / 
k|fKt /sd vr{ ug{ gu/kflnsfnfO{ lgb]{zg lbg] . 

-9_ cfjfl;o ljBfnosf ljBfyL{sf nflu vfgf tyf kf}li6s cfxf/sf] u'0f:t/ tf]Sg]  
-g_ gu/kflnsf tyf gu/ ;efaf6 :jLs[t lzIff of]hgf / dfkb08 leq /xL cfjZos lgb]{zg lbg]  
-k_ ljBfnon] sfod ug'{kg]{ Go"gtd ;/;kmfO{ tyf zf}rfno dfkb08 tf]Sg]  
km_ gu/ If]q leq ljz]if cfjZostf ePsf afnaflnsfsf] tYofs ;+sng u/L pgLx?sf nflu plrt ljBfno ug{ 

cfwf/ tof/ kfg]{ / ;f]xL cg';f/sf] k7gkf7g Joj:yf ug]{ . 
-a_ ljBfno ;'wf/ tyf ljsf;sf nflu gLlt lgb]{zg ug]{ . 
-e_ cfwf/e"t txdf kl/Iff ;+rfng tyf d"Nofsg ;ldlt u7g u/L kl/Iff ;+rfng ug{] . 
 

kl/R5]b % 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt  

@&= ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg] M  
-!_  lgodfjnL / cGt{ut Joj:yf ePsf] ;ldltx?sf] clwsf/ If]q afx]s ljBfno k|To]s ;fd'bflos ljBfnodf 

P]gsf] bkmf -(_ adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5 . 
-@_ cleefjssf] clen]v /fVg] M -!_ ljBfnon] lzIff zfvfn] tf]lslbPsf] 9fFrfdf ljBfyL{sf] clen]v /fVbf ljBfyL{sf 

afa', afh] aHo}, bfh' lblbsf] gfd y/ 7]ufgf pNn]v ug{ kb{5 / To:tf cleefjs gePsf ljBfyL{sf] xsdf 
ljBfyL{nfO{ k|bfg ug]{ JolQmsf] clen]v /fVg' kg]{5 . 

!_ ;DalGwt ljBfnosf lzIfsx? dWo]af6 Ps hgf k|ltlglw – ;b:o 
@_ ;DalGwt j8f ;ldltn] dgf]gog u/]sf] – ! hgf – 
#_ bkmf !* -@_ adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] tf]s]sf] ! hgf lj1  
$_ b'u{d If]qsf ljBfnox?nfO{ cg'bfgdf k|fyldstf lbO{g]5 / ufEg] ;Gbe{df sIff 36fpb} hfg] gLlt lnO{g]5 . 

cfk;L ;xdltdf ;d]t ufEg ;lsg]5 . 
%_ dfWoflds txsf] k/LIff ;+rfng ;ldltdf gu/ pk k|d'vnfO{ ;b:o agfpg] . 
-^_ ljBfnosf] k|=c= lgo'lQm ubf{ ;+ej eP;DDf :yfoL lzIfsnfO{ ul/g]5 . 

>f]ts]Gb| M xfnnfO{ Psdfq >f]ts]Gb| /xg] 5 . 
@*= Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o 5gf}6 ;DaGwL Joj:yf M k|wfgfWofksn] lgod -@^_ sf] pklgod -!_ adf]lhdsf] 

Joj:yfkg ;ldltsf] 5gf}6 ug{sf] nflu tTsfnsf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfo{ cjlw ;dfKt x'g'eGbf tL; lbg 
cufj} ;ft lbgsf] ;"rgf cleefjssf] e]nf u/fpg' kg]{5 .  
t/ s'g} sf/0fn] Joj:yfkg ;ldlt lj36g ePsf] jf Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:osf] kb l/Qm ePsf] cj:yfdf 
To;/L lj36g l/Q ePsf] ldltn] kGw| lbg leq Joj:yfkg ;ldlt jf l/Qm ;b:osf] 5gf}6sf] nflu o; lgod 
adf]lhd ;"rgf lbO{ cleefjs e]nf u/fpg' kg]{5 . 

@(= Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw M 
!_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s b'O{ dlxgfdf sDtLdf Ps k6s a:g] 5 . 
@_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;ldltsf] cWoIfsf] lgb]{zgdf ;b:o ;lrjn] af]nfpg]5 
#_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Joj:yfkg ;ldltsf] Ps ltxfO{ ;b:on] lnlvt cg'/f]w u/]df 

Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o, ;lrjn] hlxn];'s} klg Joj:yfkg ;ldltsf] a}]7s af]nfpg' kg]{5 . 
$_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf 5nkmn x'g] ljifo ;"rL ;b:o ;lrjn] ;fwf/0ftof axQ/ 306f cufj} ;b:ox?nfO{ 

lbg' kg]{5 . 
%_ Joj:yfkg ;ldltdf tTsfn sfod /x]sf krf; k|ltzt eGbf a9L ;b:ox? pkl:yt ePdf Joj:yfkg ;ldltsf] 

a}7ssf] nflu u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] dflgG5 . 
^_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf cWoIfn] / lghsf] cg'kl:yltdf h]i7 ;b:on] ug]{5 . 
&_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] 

lg0f{fos dt lbg ;Sg]5 . 
*_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw Joj:yfkg ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
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(_ Joj:yfkg ;ldltsf] u7g gu/kflnsfn] tf]s]sf] clws[tsf] /f]xj/df ug'{kg]{5 . 
#)= Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g g;Sg] M  b]xfosf] JolQm Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g ;Sg] 

5}g  
-s_ u}/ g]kfnL gfu/Ls 
-v_ kRrL; jif{ pd]/ k"/f gePsf] -afn Snjsf] k|ltlglw afx]s _ 
-u_ k|rlnt sfg'g adf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf]  
-3_  g}lts ktg b]lvg] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 s;'/bf/ 7xl/Psf], t/ afn Snjsf] k|ltlglwnfO{ dfyL v08 

v sf] Joj:yf nfu' x'g] 5}g  
#!= Joj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;Sg] M b]xfosf ca:yfdf gu/ lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/ sfo{kflnsfn] 

;ldlt lj36g ug{ ;Sg]5 . 
-s_ ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf u/]df  
-v_ ljBdfnosf] z}lIfs aftfj/0f vnaNofPdf 
-u_ k|rlnt sfg'g tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ tyf :yfgLo txsf] gLlt Pjd\ lxt ljkl/t sfd u/]df 
-3_ ljBfnosf] Joj:yfkg ;Gtf]ifhgs ?kdf ug{ g;s]df jf ;DalGwt lgsfo jf clwsf/Ln] lbPsf] sfg"g 

cg';f/sf] lgb]{zg, k6s- k6s pn+3g u/]df  

 
#@= ;fd"bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M 
!_ o; lgodfjnLdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo clwsf/sf cltl/Qm ;fd"bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] 

sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5g . 
-s_ ljBfnosf] ;+rfng, /]vb]v lg/LIf0f / Joj:yfkg ug]{  
-v_ ljBfnosf] nflu rflxg] cfly{s ;|f]t h'6fpg]  
-u_ lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflndsf] nflu 5gf}6 ug]{  
-3_ tflnddf hfg] lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflnd af6 kms]{kl5 sDtLdf tLg jif{ ljBfnodf ;]jf ug{ kg]{ ;DaGwdf 

zt{x? lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] ;]jfsf] ;'/Iffsf] nflu kxn ug]{ . 
-ª_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] ;]jfsf] ;'/Iffsf] nflu kxn ug]{ . 
-r_ ljBfnosf] ;|f]taf6 Joxf]g]{ u/L lzIfs tyf sd{rf/L lgo'lQm ug]{ / To;/L lgo'Qm lzIfs tyf sd{rf/L ;dfg 

txsf lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tf]lslbPsf] tna :s]ndf g36fO{ tna eQf lbg] .  
-5_ g]kfn ;/sf/ af6 :jLs[t b/jGbLsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kb l/Qm x'g cfPdf :yfoL k"lt{sf] ldltn] kGw| 

lbgleq gu/kflnsfdf n]vL k7fpg] . 
-h_ ljBfnosf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ o; lgodfjnL adf]lhd Joj:yfkg ;ldltn] sf/afxL ug{ kfpg] u/L To;sf] 

hfgsf/L gu/kflnsfnfO{ lbg] tyf cfkm"nfO{ sf/afxL ug{ clwsf/ gePsf] ljifodf sfo{ ug{ kg]{ ePdf 
cfjZostf cg';f/ cfkm\gf] /fo ;lxtsf] k|ltj]bg ;+nUg u/L k7fpg] . 

-em_ ljBfnosf] z}lIfs:t/ j[l4 ug{ cfjZos z}lIfs ;fdu|Lx?sf] Joj:yf ug]{ . 
-`_ g]kfn ;/sf/af6 ;+rfng x'g] ljleGg sfo{qmdx?df ljBfnonfO{ ;l/s u/fpg] . 
-6_ ljBfyL{x?n] kfngf ug{ kg]{ cfrf/ ;+lxtf agfO{ nfu' ug]{  
-7_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] clen]v cWofjlws u/fO{ /fVg] 
-8_ gu/kflnsfaf6 tf]lsPsf] n]vf kl/Ifs dfkm{t n]vf kl/If0f u/fpg]  
-9_ ljBfyL{nfO{ pknAw u/fO{Psf] 5fqj[lt /sd k|bfg ug]{ . 
-0f_ Joj:yfkg ;ldltsf] ;lrjfno ljBfno ejgdf /fVg] tyf ljBfnosf] sfuhkq / clen]v ;'/lIft /fVg] 
-t_ gu/kflnsf;Fu ;dGjo u/L z}lIfs ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ . 
-Yf_ gu/kflnsfn] lbPsf] lgb]{zg cg'?k sfd ug]{ . 
-b_ lzIfs Pjd\ sd{rf/LnfO{ dfkb08 agfO{ k'/:s[t ug]{ . 
@_ Joj:yfkg ;ldltn] cfkm\gf] clwsf/ dWo] s]xL clwsf/ Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o ;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ 

;Sg]5 . 
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##= lzIfs cleefjs ;+3 ;DaGwL Joj:yf M 

1) k|To]s ljBfnosf lzIfs / cleefjsx? ;b:o /x]sf] Ps lzIfs cleefjs ;+3 /xg]5  

2) Joj:yfkg ;ldltn] cleefjsx?sf] e]nf u/fO{ ;f] ;ldltsf] cWoIf k|wfgfWofks tyf sDtLdf Pshgf 
lzIfs / cleefjsx? ;d]t /xg] u/L a9Ldf !! ;b:oLo lzIfs cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g 
ug{ kg]{5 . 

3) ;f]t sIff ;+rflnt ljBfnodf pklgod -@_ adf]lhd lzIfs cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g ubf{ 
ckfª eP ;Dd ckfªtf ePsf ljBfyL{sf sDtLdf Pshgf cleefjs x'g'kg]{5 . 

 
kl/R5]b M^ 

kf7\oqmd tyf ;+rfng / ;dGjo 
#$= kf7\oqmd / kf7\o;fdfu।L M  

1) :yfgLo txsf ljBfnox?df k7g kf7g x'g] kf7\oqmd dGqfnon] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

2) kf7\o ;fdfu|Lsf] ;dod} ;xh pknAwtfsf] ;'lglZrt ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos sfo{of]hgf agfO{ nfu" 
ug]{5 . 

3) kf7\oqmd, kf7\ok':ts / kf7\o;fdfu|L ;'wf/ tyf gofF kf7\oqmdsf] lgwf{/0f ug{ cfjZos b]lvPdf lzIff 
zfvfdf k|ltj]bgsf] cfwf/.df lzIff ;ldltn] sfo{kflnsfnfO{ l;kmfl/; ug]{ / gu/sfo{kflnsfn] ;f] cfwf/df 
lg0f{o u/L dGqfnodf cg'/f]w ug]{ . 

#%= k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldlt M  

1) gu/kflnsfsf] ljBfnox?df k/LIff ;+rfng tyf ;dGjosf] nflu P]gsf] bkmf -@!_ / -@@_ adf]lhd kl/Iff 
;+rfng tyf ;dGjo ;ldlt /xg]5 . 

2) k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

3) :yfgLo txsf] If]qlwsf/ aflx/sf] z}lIfs txsf] k/LIff ;+rfng ug{ ;DalGwt lgsfoaf6 ePsf] Joj:yf 
adf]lhd ;ldltn] ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{5 . 
-s_ sIff % sf] clGtd k/LIff ;|]fts]Gb| :t/Lo / * sf] jflif{s k/LIff gu/kflnsf :tl/o x'g]5 . 
-v_ sIff % / sIff * sf] k/LIff ;+rfng sfo{kflnsf af6 :jLs[t dfkb08 adf]lhd ;ldltn] ug]{5 . 

4) pklgod # / $ afx]ssf] sIffx?sf] k/LIff ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 / lgb]{zgdf ljBfnon] ;+rfng 
ug'{kg]{5 . 

#^= ;+:yfut ljBfnon] k/LIff z'Ns afktsf] /sd hDdf ug{' kg]{ M 

1) lgod #$ sf] -$_ adf]lhd kl/Iff ;+rfng ubf{ lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] z'Ns ;DalGwt ;+:yfut 
ljBfnon] gu/ lzIff sf]if jf gu/kflnsfn] tf]s]sf] vftfdf hDdf ug{ kg]{5 . 

2) ;+:yfut ljBfnon] tf]lsPsf] /lhi6«]zg k/LIff tyf k|df0fkq afktsf] ljBfyL{x?af6 lnPsf] z'Ns k/LIff 
;+rfng ug{ lgsfosf] vftfdf hDdf u/L To;sf] hfgsf/L ;d]t lbg'kg]{5 . 

#&= cgf}krfl/s lzIff, b'/ lzIff, ;dfj]zL lzIff, lg/Gt/ lzIff, v'nf lzIff tyf a}slNks z}lIfs sfo{qmdsf] 
;+rfng dGqfnoaf6 ePsf] Joj:yf;+u tfbfDotf sfod x'g]u/L cfjZos sfoljlw to ug]{5 . 

#*= z}lIfs u'0f:t/ kl/If0f ;DaGwL Joj:yf M  

1) gu/;efn] jflif{s ?kdf lzIffsf] u'0f:t/ dfkg u/L ;'wf/sf] nflu sfo{kflnsfnfO{ lgb]{zg lbg]5 . 
dGqfnon] agfPsf] u'0f:t/Lo vfsf / kf7\oqmd ljsf; s]Gb|n] agfPsf]] kf7\oqmd k|f?knfO{ d"n cfwf/df 
dfGg'kg]{ 5 . 

2) gu/;efn] cfkm" dWo]af6 Pshgf ;b:onfO{ lzIffsf] u'0f:t/ dfkg ug{ nufO{ ;f]sf] k|ltj]bg jflif{s ?kdf 
;efdf ;f]sf] k|ltj]bg tof/ ug]{5 . 

3) pklgod -@_ adf]lhd tf]lsPsf] ;b:on] k|d'v k|zf;lso clws[t / gu/ lzIff clws[t;+u ;dGjo u/L 
u'0f:t/ dfkg ;f] sf] k|ltj]bg tof/ ug]{5 . 

4) u'0f:t/ dfkg / k|ltj]bg tof/Lsf] ljlw / 9fFrf ;b:o cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
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5) u'0f:t/ dfkg / k|ltj]bg z}lIfs ;q z'? x'g' eGbf b'O{ dlxgf cuf8L k]z eO{ ;Sg' kg]{5 . 
 

kl/R5]b M & 
k|f/lDes afn lzIff  

#(=+ k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf M  

1) s'g} ;+:yfn] k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf ug{ rfx]df cg'dltsf] nflu ;DalGwt j8f sfof{nodf 
cg';'rL ( adf]lhdsf] 9fFrfdf lgj]bg lbg' kg]{5 . 

2) pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg kg{ cfPdf To:tf] lgj]bgsf ;DaGwdf cfjZos hfFra'em ubf{ lgj]bsnfO{ 
k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf ug{ gu/ sfo{kflnsfn] tf]s]sf] dfkb08 tyf k|s[of adf]lhd cg'dlt lbg 
dgfl;j b]lvPdf cfjZos zt{ tf]sL cg';'rL !) adf]lhdsf] 9fFrfdf cg'dlt lbg j8f ;lrjn] j8f ;ldlt 
;dIf k]z ug]{5 . 
t/ :yfgLo txnfO{ cfly{s bfloTj kg]{ u/L o:tf] s]Gb| vf]lng] ePdf gu/ sfo{kflnsfsf] cg'dlt lng'kg]{5 . 

3) s'g} ;+:yfn] pklgod -@_ adf]lhd tf]lsPsf] zt{ cg'?k k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf ug{sf] nflu 
b]xfosf k"jf{wf/ k'/f u/]sf] x'g'kg]{5 . 

$)= k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf ug{ rflxg] k"jf{wf/ M k|f/lDes afn lzIff s]Gb| :yfkgf ug{sf] nflu b]xfosf] 
k"jf{wf/ k"/f u/]sf] x'g'kg]{5 . 
-s_ km/flsnf] v'Nnf / ;'/lIft ejg ePsf], 
-v_ gu/kflnsfn] tf]lslbPsf] dfkb08, adf]lhd hUufsf] If]qkmn / ejg ePsf]  
-u_ afn pBfgsf] Joj:yf ePsf]  
-3_ ;kmf / :jR5 vfg]kfgL Joj:yf ePsf]  

-ª_ zf}rfnosf] /fd।f] Joj:yf ePsf] 

-r_ afn aflnsfsf] x]/rfx ug]{ cfofsf] Joj:yf ePsf] . 
$!=  :jLs[t kf7\oqmd k|of]u ug{ kg]{ M k|f/lDes afn lzIff s]Gb|df kf7\oqmd ljsf; s]Gb|af6 :jLs[t kf7\oqmd 

k|of]u ug{ kg]{5 . 
kl/R5]b * 

ljBfyL{ ;+Vof egf{ / sIff r9fpg] Joj:yf 
$@= ljBfyL{ ;+Vof M  

1) ;fd'bflos ljBfnosf] k|To]s sIffdf ljBfyL{ ;+Vof ;fdfGotof pkTosf gu/ If]qdf krf; hgf x'g' kg]{5 . 

2) ;+:yfut ljBfnosf] k|To]s sIffdf ljBfyL{ ;+Vof ;fdfGotof Go"gtd afO{;, clwstd rf}jfln; / cf};t 
t]lQ; x'g' kg]{5 . 

3) pklgod -!_ jf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfkgL ljz]if cfjZostf lzIff lbg] ljBfnosf] k|To]s 
sIffdf / ljBfyL{ ;+Vof lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] x'g]5 . 

4) s'g} sIffdf pklgod -!_ df n]lvP eGbf a9L ljBfyL{ ePdf ljbfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cg'dlt lnO{ 
To:tf] csf]{ ju{ -;]S;g_ vf]Ng ;Sg]5 . 

5) pklgod -$_ adf]lhd sIffdf ju{ vf]Ng cfjZos k"jf{wf/sf] Joj:yfkg ;ldlt / ljBfnon] ldnfpg' kg]{5 . 
$#= egf{ ;DaGwL Joj:yf M 

1) ljBfyL{n] ljBfnodf egf{ x'gsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] k|df0fkq k]z ug{ kg]{5 . 
-s_ sIff ( df egf{ x'gsf] nflu cfwf/e"t txsf] clGtd k/LIffdf pQL0f{ u/]sf] k|df0fkq, 
-v_ sIff !! df egf{ x'gsf] nflu sIff !) sf] k/LIffdf pQL0f{ u/]sf] k|df0fkq, 
-u_ sIff ! df afx]s cGo sIffdf egf{ x'gsf] nflu ljBfnon] lng] jflif{s k/LIffsf] nAwfs / :yfgfGt/0f 

k|df0fkq, 

2) ljBfnon] z}lIfs ;qsf] aLrdf jf jflif{s k/LIff pQL0f{ gePsf ljBfyL{nfO{ :yfgfGt0f k|df0fkq lnO{ cfP 
klg cWoog/t sIffeGbf dflyNnf] sIffdf egf{ ug{ x'b}g . 

3) ljBfnosf] Ps txdf egf{ ePsf] ljBfyL{n] ;f]xL ljbfnosf] dflyNnf] sIffdf k'g egf{ ug{ kg]{ 5}g . 
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4) ljBfyL{n] klxnf] k6s ljBfnodf egf{ x'g cfpbf ;fwf/0ftof cfkm\gf] cleefjs / hGdbtf{ ;fydf lnO{ 
cfpg' kg]{5 . 

5) ljBfnon] ljBfyL{ egf{ ubf{ lgz'Ns lzIffsf] k|of]hgsf] nflu cleefjssf] gfd, 7]ufgf ;d]tsf ljj/0f dfu 
u/L /fVg' kg]{5 . 

6) kfFr jif{ pd]/ k"/f gePsfnfO{ Ps sIffdf egf{ / ;f]x। jif{ k"/f gePsfnfO{ dfWoflds tx pQL{0f k/LIffdf 

;dfj]z ul/g] 5}g . 
$$= ljBfnodf egf{ geO{ cWoog ug]{ JolQmsf] k/LIff ;DaGwL Joj:yf M  

1) lzIff zfvfn] ljBfnodf egf{ geO{ lghL ?kdf cWoog u/]sf] JolQmnfO{ ljBfnon] l;kmfl/; u/]sf] lghsf] 
Ifdtf / :t/sf] cfwf/df ljBfnoaf6 lnO{g] sIff * ;Ddsf] jflif{s kl/Iffdf ;fd]n x'gsf] nflu egf{ ug{ 
cfjZos Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

2) pklgod-!_ adf]lhd k/LIff lbg rfxg] JolQmn] gu/kflnsfn] tf]s]sf] ljBfno / ;dodf ;f] sfof{non] 
tf]s]sf] z'Ns a'emfO{ k/LIff kmf/d eg'{ kg]{5 . 

3) pklgod ! adf]lhd k/LIff lbg rfxg] JolQmn] h'g sIffsf] jflif{s k/LIff lbg rfx]sf] xf] ;f] eGbf b'O{ sIff 
tn;Ddsf] ljBfnoaf6 lnO{Psf] jflif{s kl/Iff pQL0f{ u/]sf] k|df0fkq k]z ug{ kg]{5 . 

4) dfly h] ;'s} n]lvPtfklg v'Nnf jf a}slNks ljBfnodf k9]sf ljBfyL{sf] k/LIff ;DaGwL Joj:yf ;+3Lo 
dGqfnon] tf]s] adf]lhdsf] x'g]5 . 

$%=:yfgfGt/0f ;DaGwL Joj:yf M  

1) s'g} ljBfyL{n] :yfgfGt/0f k|df0fkq lng' k/]df cleefjssf] l;kmfl/; ;lxt ljBfno 5f]8\g' k/]sf] oyfy{ 
ljj/0f v'nfO{ k|wfgfWofks ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 . 

2) pklgod @ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sIff !) / !@ cWoog ug]{ ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f k|df0fkq 
lbO{g] 5}g . t/ b]xfosf cj:yfdf z}lIfs;q ;'? ePsf] @ dlxgfleq :yfgfGt/0f eO{ cfpg] ljBfnosf] 
l;kmfl/;df gu/kflnsfsf] ;xdlt lnO{ :yfgfGt/0f k|df0fkq lbg ;Sg]5 . 
-s_ :yfgfGt/0f x'g] ljBfyL{sf] cleefjs sd{rf/L /x]5 / lghsf] cGoq ;?jf ePdf . 
-v_ cleefjsn] a;fO{ ;/fO{ u/]sf] l;kmfl/; k|fKt ePdf . 
-u_ ljBfyL{ lj/fdL ePsf] sf/0fn] ;f]xL :yfgdf /fVg gx'g] egL k|rlnt sfg'g adf]lhd :jLs[t lrlsT;sn] 

l;kmfl/; u/]df jf cGo s'g} dgfl;j sf/0fn] ljBfyL{ cGoq :yfgfGt/0f x'g' k/]df . 

3) pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg kg{ cfPdf k|wfgfWofksn] cfwf/e"t txsf] ljBfyL{sf] xsdf lgz'Ns / 
dfWoflds txsf] ljBfyL{sf] xsdf lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] z'Ns lnO{ ;ft lbg leq :yfgfGt/0f 
k|df0fkq lbg' kg]{5 . 

4) k|wfgfWofksn] pklgod -#_ adf]lhdsf] cjlwleq :yfgfGt/0f k|df0fkq glbPdf ;DalGwt ljBfyL{n] lzIff 
clws[t ;dIf ph'/L lbg ;Sg]5 . To;/L ph'/L kg{ cfPdf lzIff clws[tn] hfFra'em u/L :yfgfGt/0f u/L 
k|df0fkq lbg pko'Qm b]v]df k|wfgfWofksnfO{ pyflz3। :yfgfGt/0f k|df0fkq lbg lgb]{zg lbg]5 . 

5) ;Ssn :yfgfGt/0f k|df0fkq x/fPdf jf gi6 ePdf ;DalGwt ljBfyL{ jf lghsf] cleefjsn] k|ltlnlksf] 
nflu To;sf] Joxf]/f v'nfO{ ;DalGwt ljBfnodf lgj]bg lbg ;Sg]5 / To;/L kg{ cfPsf] lgj]bg dgfl;j 
b]lvPdf k|wfgfWofksn] lgj]bsnfO{ :yfgfGt/0f k|df0fkqsf] k|ltlnlk lbg]5 . 

6) ljBfnon] s'g} ljBfyL{nfO{ cfkm"n] cWofkg gu/fPsf] sIffsf] :yfgfGt/0f k|df0fkq lbPdf To:tf] k|df0fkq 
lbg] k|wfgfwofksnfO{ sfg"g adf]lhd sf/afxL ul/g]5 . / To;/L lbPsf] :yfgfGt/0f k|df0fkq /2 x'g]5 . 

7) ;+:yfut ljBfnosf] xsdf ljBfyL{n] h'g dlxgfdf :yfgfGt/0f k|df0fkq dfu]sf] 5 ;f] dlxgf;Ddsf] dfl;s 
k9fO z'Ns / cGo b:t'/ ;f]xL ljBfnodf a'emfpg' kg]{5 . ljBfyL{n] nfdf] ljbf jflif{s hf8f] jf udL{sf] ljbf 
sf] cl3Nnf] dlxgfdf :yfgfGt/0f k|df0fkq dfUg cfPdf ;f] ljbfsf] z'Ns / c? b:t'/ ;f]xL ljBfnodf 
a'emfpg' kg]{5 . 

8) ljBfnon] ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f k|df0fkq lbbf ;f] k|df0fkq kfOg] ljBfyL{ jf lghsf] cleefjssf] 
/Ltk"j{s e/kfO{ u/fpg' kg]{5 . 
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$^= :t/ j[l4sf] nflu egf{ x'g rfxg] ljBfyL{nfO{ egf{ ug{ kg]{ M sIff !) / sIff !@ df :t/ a[l4 ug]{ p2]Zon] 
ljBfyL{ k'g ;f]xL ljBfno / sIffdf cWoog ug{ cfPdf ljBf non] To:tf] ljBfyL{nfO{ egf{ ug{' kg]{5 . 

$&= jflif{s kl/Iff glbg] ljBfyL{nfO{ sIff r9fpg] ;DaGwL Joj:yf M s'g} ljBfyL{ lj/fdL k/L jf lghsf] sfa" 
aflx/sf] kl/l:yltsf] sf/0f lghn] jflif{s k/LIff lbg g;s]sf] ;DaGwdf lghsf] cleefjsn] To;sf] k|df0f 
;lxt lgj]bg lbPdf k|wfgfWofksn] ;f] ;DaGwdf hfFra'em ubf{ lgj]bgsf] Joxf]/f dgfl;j b]lvPdf ljBfnodf 
ePsf] clen]v af6 To:tf] ljBfyL{n] cGo k/LIffdf /fd|f] u/]sf] b]v]df cfjZostf cg';f/ d'Vo d'Vo ljifosf] 
k/LIff lnO{ ;f] ljBfyL{nfO{ sIff r9fpg ;Sg]5 . t/, 
-!_ z}lIfs ;q ;'? ePsf] Ps dlxgf kl5 s'g} ljBfyL{nfO{ sIff r9fO{g] 5}g  
-@_ sIff gf} / P3f/df s'g} ljBfyL{nfO{ sIff r9fO{g] 5}g .  

$*= sIff r9fpg] ;DaGwL cGo Joj:yf M c;fwf/0f k|ltef ePsf ljBfyL{nfO{ k|wfgfWofksn] ;f] sIffdf cWofkg 
ug]{ lzIfsx? sf] l;kmfl/;df a9Ldf Ps sIff r9fpg ;Sg]5 . t/ sIff gf} / P3f/df sIff r9fpg ;lsg] 
5}g . 

$(= z}lIfs ;q egf{ ug]{ ;do / sfd ug]{ lbg M  

1) ljBfnosf] z}lIfs ;q k|To]s jif{sf] a}zfv Ps ut] b]lv k|f/De eO{ r}q d;fGt;Dd sfod /xg]5 . 

2) pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sIff !! / !@ sf] xsdf ;+l3o tyf k|b]z sfg'g adf]lhd 
x'g]5 . 

3) ljBfnon] z}lIfs ;q ;'? ePsf] ldltn] ;fdfGotof Ps dlxgfleq gofF ljBfyL{ egf{ lnO{ ;Sg' kg]{5 . 

4) pklgod -#_ adf]lhdsf] cjlw g3fO{ s'g} ljBfyL{ egf{ x'g cfPdf ljBfnon] To:tf] ljBfyL{sf] cWoogsf] 
:t/ k/LIf0f ubf{ lghn] ;f] sIffsf] egf{ eO{ jflif{s k/LIff pQL0f{ ug{ ;Sg] b]lvPdf To:tf] ljBfyL{nfO{ csf]{ 
Ps dlxgf ;Dd egf{ ug{ ;Sg]5 . 

5) s'g} klg ljBfnon] z}lIfs ;q ;'? geO{ ljBfyL{ egf{ ug{ u/fpg' x'b}g . 
t/ sIff ! sf] pd]/ ;d"xeGbf sd pd]/ ePsf afnaflnsfsf] xsdf z}lIfs ;q k|f/De x'g'egbf kGw। lbg 
cufj} k|f/lDes afn lzIffdf egf{sf] sfo{ ug{ afwf kg]{ 5}g . 

6) ljBfnosf] Ps z}lIfs ;qdf sfd ug]{ lbg cWofkg ;do sDtLdf b'O{;o aL; lbg x'g]5 . 

7) ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofksn] xKtfsf] sDtLdf afx|, ;xfos k|wfgfWofksn] xKtfsf] sDtLdf c7f/ / 
lzIfsn] xKtfdf sDtLdf 5AaL; sIff cWofkg u/fpg' kg]{5 . 

8) ef}lts k"jf{wf/ k"/f ug{ g;s]sf ljBfnon] tf]lsPsf] kf7\oef/df g36\g] u/L ljBfyL{ ;+Vofsf] cfwf/df Ps} 
lbgdf PseGbf a9L ;do l;ˆ6df sIff ;~rfng ug{ ;Sg]5 . 
t/ sIff ;+rfng ubf{ cfwf/e"t tx jf dfWoflds txsf sIffx? Ps} ;do l;ˆ6df sIff ;+rfng ug{ kg]{5 . 

%)= ljBfno ljbf ;DaGwdf M  

1) g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] ;fj{hlgs ljbf;+u tfbfDotf sfod x'g] u/L gu/ lzIff clws[tn] lzIff ;ldltsf] 
;xdltdf ljBfnodf ;fj{hlgs ljbf lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 . 

2) lzIff zfvfsf] lgb]{zgdf Ps z}lIfs ;qdf lxpFb] ljbf jf jif]{ ljbf jf b'j} u/L a9Ldf k}tfln; lbg ljBfno 
ljbf lbg ;lsg]5 . 

3) Joj:yfkg ;ldltn] Ps z}lIfs ;qdf yk kfFr lbg;Dd :yfgLo ljbf lbO{ ljBfno ljbf ug{ ;Sg]5 . 

4) o; lgoddf n]lvPb]lv afx]s cGo lbg ljBfno aGb u/]df k|wfgfWofksnfO{ ljefuLo sf/afxL ul/g]5 . 
 

Kfl/R5]b ( 
k|wfgfWofks / lzIfssf] lgo'lQm tyf sfd, st{Jo / clwsf/ 

%!= k|WffgfWofks ;DaGwL Joj:yf M  
!_  k|To]s ljBfnodf ljBfnosf] k|fl1s tyf k|zf;sLo k|d'vsf] ?kdf sfd ug{ :jLs[t aGbLdf ga9\g] u/L Ps 

k|wfgfWofssf] kb /xg]5 . 
@_ cfwf/e"t txsf] sIff kfFr;Ddsf] ljBfno eP slDtdf afx| sIff jf ;f] ;/x pQL{0f u/]sf], cfwf/e"t txsf] cGo 

ljBfno eP slDtdf :gfts tx jf ;f] ;/x pQL{0f u/]sf] / dfWolds txsf] ljBfno eP sDtLdf :gfsf]Q/ tx 
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jf ;f] ;/x pQL{0f u/]sf], ljBfnodf sDtLdf kfFr jif{ :yfoL lzIfssf] ?kdf lzIf0f cg'ej ePsf], ;+3Lo P]g 
tyf ;f] P]g cGt{u tag]sf] lgodfjnL adf]lhd lzIfs aGg] of}uOtf ePsf] tyf ljbfno Joj:yfkg ;ldltn] 
l;kmfl/; u/]sf] JolQmnfO{ sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd kfFr jif{sf] nflu k|d'v k|zf;lso clws[tn] ;fd'bflos 
ljBfnosf] k|wfgfWofkssf] kbdf lgo'lQm ug]{5 . gu/kflnsfn] lzIff P]g nfu' u/]sf] ldltn] ! jif{ leq P]g 
cg';f/ k|wfgfWofks lgo'lQm ug{'kg]{ 5 . 

#_ pklgod -@_ adf]lhd k|wfgfWofkssf] kbdf lgo'lQm x'g' k"j{ lghn] cg'';'rL –!! adf]lhdsf] 9fFrfdf ljBfno 
ljsf;sf] k|:tfjnfO{ lnO{ ;f]xL cfwf/df lzIff clws[t;+u k~rjifL{o s/f/ ;Demf}tf ug{ kg]{5 . 

$_ Pp6} ;fd'bflos ljBfnodf nuftf/ b'O{ sfo{sfn eGbf a9L Ps} JolQm k|wfgfWofks x'g ;Sg] 5}g .  
%_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfosf] cj:yfdf ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofksnfO{ 

lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] h'g;'s} avt x6fpg ;Sg]5 . 
-s_ lghsf] cfr/0f v/fj /x]df, 
-v_ P]g tyf o; lgodfjnL ljkl/tsf] s'g} sfd u/]df, 
-u_ lghn] sfo{ ;Dkfbg ;Demf}tf adf]lhd sfd ug{ g;s]df jf lghsf] sfd ;Gtf]ifhgs gePdf, 
-3_ ljBfnosf] rn crn ;DklQ lxgf ldgf u/]df, 

^_ ;fd'bflos ljBfnosf] s'g} k|wfgfWofksnfO{ pklgod -%_ adf]lhdsf] kbaf6 x6fpg' kg]{ ePdf k|wfgfWofks 
clws[tn] To:tf] cfwf/df ljBdfg eP gePsf] ;DaGwdf hfFra'em u/L u/fO{ k|ltj]bg lng]5 / To:tf] 
k|ltj]bgaf6 k|wfgfWofksnfO{ x6fpg'kg]{ b]lvPdf kbaf6 x6fpg gu/ sfo{kflnsf ;dIf /fo ;lxt k]z ug'{ 
kg]{5 . 

&_ pklgod -^_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg ;f] pklgod adf]lhd k|wfgfWofksnfO{ kbaf6 x6fpg' cl3 
lghnfO{ ;kmfO{ k]z ug]{ df}sfaf6 jl~rt ul/g] 5}g . 

*_ jxfnjxfnf lzIfs dWo]af6 5gf}6 ePsf] k|wfgfWofksnfO{ pklgod -%_ sf] v08 -s_ jf -v_ adf]lhdsf] 
cfwf/df x6fPsf] cj:yfdf lghnfO{ P]g tyf o; lgodfjnL adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ul/g]5 . 

(_ ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofks ljbfdf a;]df jf s'g} sf/0fn] k|wfgfWofkssf] kb l/Q ePdf k|wfgfWofks 
pkl:yt geP;Dd jf k|wfgfWofkssf] kbk"lt{ geP;Ddsf nflu ;f] ljBfnodf sfo{/t lzIfsx?dWo] dflyNnf] 
>]0fLsf jl/i7 :yfoL lzIfsn] lgldQ k|wfgfWofks eO{ sfd ug]{5 . lzIfssf] jl/i7tf lgwf{/0f ubf{ b]xfosf 
cfwf/df ul/g]5 . 

-s_ ;DalGwt tx / >]0fLsf] :yfoL lgo'lQm ldltsf] cfwf/df, 
-v_ v08 -s_ sf] cfwf/df jl/i7tf g5'l§Pdf ;f] eGbf tNnf] tx jf >]0fLsf] :yfoL lgo'lQm ldltsf] cfwf/df, 
-u_  v08 -s_ / -v_sf] cfwf/df jl/i7tf g5'l§Pdf ;DjlGwt tx / >]0fLsf] c:yfoL lgo'lQ ldltsf] cfwf/df , 
-3_  v08 -s_, -v_ /-u_sf] cfwf/df klg jl/i7tf g5'l§Pdf v08 -s_ sf] l;kmfl/;sf] of]Uotfqmdsf] cfwf/df,  
  t/ v'nf,sfo{Ifdtf d"Nofªsg cfGtl/s a9'jf Pp6} ldltdf eP qmdzM sfo{Ifdtf, cfGtl/s k|ltof]lutf / 

v'nfsf] qmdnfO{ dfGotf lbOg]5 . 
!)_ o; lgoddf cGoGq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltn] o; lgofdjnL 

adf]lhd of]Uotf k'u]sf] JolSTfnfO{ k|wfgfWofkssf] lgo'lSt ubf{ 5'§} k|lsof lgwf{/0f ul/ lgo'lSt ug{ ;Sg]5 . 
!!_  o; lgoddf cGoGq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] lgod k|f/De x'bfFsf] avt sfo{/t k|wfgfWofks 

lgo'lSt geP;Dd To:tf] kbdf sfod} /xg ;Sg]5 . 
%@= k|wfgfWofksf] sfd, st{Jo / clwsf/M  
-s_ ljBfnodf z}lIfs jftfj/0f, u'0f:t/ / cg'zf;g sfod /fVg], 
-v_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx?;Fu ;dGjo u/L lzIfs, sd{rf/Lx?;Fu ;dGjo u/L lzIfs, sd{rf/L, ljBfyL{ 

/ cleefjsx? aLr kf/:kfl/s ;xof]usf] jftfj/0f l;h{gf ug]{, 
-u_ ljBfno cg'zf;g, ;Rrrl/qtf, sfod ug{ cfjZos sfd ug]{, 
-3_ lzIfsx?;Fu k/fdz{ u/L ljBfnodf sIff ;+Rrfng ;DjGwL sfo{qmd tof/ ug]{ tyf To:tf] sfo{qmd adf]lhd 

sIff ;+rfng eP gePsf] lgl/If0f ug]{, 

-ª_ ljBfnodf ;/;kmfO{, cltl/St ls।ofsnfk cflbsf] k|jGwug]{ u/fpg], 
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-r_ ljBfnosf] k|zf;lgs sfo{ sf] ;+rfng tyf lgoGq0f ug]{, 
-5_ ljBfnodf ljBfyL]{ egf{ ug]{ tyf kl/Iff ;+Rrfng u/fpg],  
-h_ ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f tyf cGo k|df0fkq lbg] . 
-em_ ljBfnodf eP u/]sf dxTjk"0f{ sfd sf/afxLsf] clen]v /fVg] , 
-~f_ s'g} lzIf0f jf sd{rf/Ln] hfgL ghfgL jf nfk/afxL ;fy s'g} sfd ugf{n] ljBfnonfO{ xfgL gf]S;fgL kg{ uPdf 

To:tf] xfgL gf]S;fgL /sd tna af6 s§f u/L c;'n ug]{ . 
-6_ ljBfnon] cfˆg} ;|f]tdf lgo'Qm u/]sf lzIfs jf sd{rf/Ln] kbLo lhDd]jf/L k"/f gu/]df Joj:yfkg ;ldltsf] 

l;kmfl/; adf]lhd cjsfz nufPtsf cGo ljefuLo sf/afxL ug]{ , 
-7_ lzIfs jf sd{rf/LnfO{ lbOPsf] ;hfosf] clen]v /fVg] tyf To:tf] clen]v :yfgLo lzIff clws[t tyf 

lgl/Ifsn] x]g{ rfx]df b]vfpg] . 
-8_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] cfr/0f / sfo{ ug{ ;Dkfbg ;DaGwL k|ltj]bg :yfgLo lzIff zfvf tyf Joj:yfkg 

;ldltdf k]z ug]{ , 
-9_ lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ;hfo jf k'/:sf/ lbg] ;DaGwdf Joj:yfkg ;ldlt tf :yfgLo lzIff zfvfdf l;kmfl/; 

ug]{  
-0f_ gu/ sfo{kflnsf af6 :yfoL lgo'lQm Pj+ kb:yfkg eO{ cfPsf lzIfsnfO{ xflh/ u/fO{ ljifo / tx cg';f/sf] 

sIff lzIf0fdf v6fpg] . 
-t_ dlxgfdf sDtLdf Ps k6s lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] a}7s af]nfO{ ljBfnosf] k|fl1s, ef}lts k|zf;g ;DaGwL 

ljifodf 5nkmn u/L To;sf] clen]v /fVg] . 
-y_ gu/kflnsf k"j{ :jLs[lt lnO{ clt cfjZos ePdf ljifodf ljBfno Jojk:yfkg ;ldltsf] lg0f{o u/fO{ 

ljBfnosf] ;|f]t af6 tna eQf vfg] u/L lzIfssf] kb sfod u/L ;f] cg'';f/ kb :jLs[lt ePsf ljifodf 
lzIfssf] o; lgodfjnLdf Joj:yf eP adf]lhdsf] k|s[of ckgfO{ kbk"lt{ u/L s/f/df lgo'lQm ug]{ / o;/L 
lgo'lQm ePsf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] tna ;DaGwL k|ltj]bg kfl/t ug{ Joj:yfkg ;ldltdf k]z ug]{  

-b_  ljBfno ejg tyf 5fqfjf;sf] xftfleq s'g} lsl;dsf] cjfl~5t ls।ofsnfk x'g glbg] . 

-w_ ljBfnosf] k|efjsf/L ;+rfngsf] nflu jflif{s of]hgf agfO{ Joj:yfkg ;ldltaf6 kfl/t u/L sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] . 

-g_ ljBfnodf cWoog, cWofkg ;DaGwL dfl;s, cw{ jflif{s tyf jflif{s sfo{qmd agfO{ sfof{Gjog ug]{, u/fpg] . 
-k_  lzIfs jf sd{rf/LnfO{ tflnddf k7fpg Joj:yfkg ;ldltaf6 cg'df]bg u/fO{ :yfgLo gu/kflnsfdf k7fpg] . 
-km_ ljBfnodf g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t kf7\oqmd tyf kf7\ok':ts nfu' ug]{ . 
-a_  Joj:yfkg ;ldltn] lbPsf] lgb]{zg tyf cfkm"n] kfPsf] clwsf/ adf]lhd /sd vr{ ug]{ / cfo Joosf] lx;fj 

/fVg] tyf /fVg nufpg] cfo Joosf] n]vf kl/If0f ug]{ tyf a]?h'x? b]lvP lgodfg';f/ a]?h' k5{of}6 ug]{ 
u/fpg] . 

-Ef_  ljBfnodf ;+rfng x'g] cfjlws k/LIff lgoldt tyf dof{lbt 9Ëaf6 ;+rfgn ug]{ u/fpg] . 
-d_  s'g} lzIfsn] cWofkg u/]sf] ljBfnodf nuftf/ tLg jif{ ;Dd tna a[l4 /f]Ssf ug]{ . 
-o_  ljBfnodf lgod adf]lhdsf] sIff lng] tyf lzIfsnfO{ lng nufpg] . 
-/_  :jLs[t b/jGbLdf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tnjL k|ltj]bg kfl/t ug{ lzIff zfvfdf k7fpg]  
-n_  ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] sfd, st{Jo tf]Sg] . 
-j_  lzIff zfvf tyf Joj:yfkg ;ldltn] lbPsf lgb]{zg kfng ug{ u/fpg] . 
-z_  ljBfnosf] z}lIfs k|ult ;DaGwL ljj/0f tyf tYofª\s dGqfn4f/f lgwf{l/t 9fFrf / ;do leq lgl/Ifs4f/f 

k|dfl0ft u/fO{ :yfgL lzIff zfvfdf k7fpg] .  
-if_  ljBfnosf] cfkm\gf] ;|f]taf6 vr{ Joxf]g]{ u/L lgo'Qm ePsf lzIfsx?sf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofª\sg kmf/d u?l 

Joj:yfkg ;ldltdf k]z ug]{ . 
-;_  ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;DklQ ljj/0f kmf/fd tf]lsPsf] ;dodf eg{ nufO{ ljBfnodf btf{ 

u/L lzIff zfvf dfkm{t lzIfs lstfa vfgfdf k7fpg] . 
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-x_  ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Laf6 s§L u/]sf] sd{rf/L ;+rosf]if, gfu/Ls nufgL sf]if, ljdf, ;fdflhs 
;'/Iffsf]ifsf] /sd ;DalGwt lgsfodf k7fpg nufpg] . 

-If_  Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t vl/b of]hgf cg';f/ dfn;dfg tyf ;]jf vl/b ug]{ . 
-q_  ljBfnosf] k|fl1s g]t[Tj ug]{, k|j{4gfTds sfo{ ug]{ . 
%#= ;xfos k|wfgfWofks ;DaGwL Joj:yf M 

dfWoflds txsf] k|wfgfWofksnfO{ ;xof]u k'¥ofpg ljBfnodf sfo{/t dfWoflds txsf lzIfs dWo]af6 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] PshgfnfO{ ;xfos k|wfgfWofks tf]Sg ;Sg]5 . 

%$= ljBfno ;xof]uL ;DaGwL Joj:yf M 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t b/jGbLsf] clwgdf /xL ljBfno ;xof]uLsf] Go"gtd kfl/>lds tf]sL 
JolQm jf ;+:yf;+u s/f/ u/L ;]jf s/f/af6 sfo{ ;Dkfbg u/fpg' . 

%%= lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldlt M 
!_ ;fd'bflos ljBfnodf s/f/df lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQmsf nflu l;kmfl/; ug{ k|To]s ljBfnodf P]gsf] bkmf, 

@# adf]lhdsf] Ps lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldlt /xg]5 . 
@_ lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldltsf] ;lrjfno /fdk'/ gu/kflnsf /xg]5 . 
#_  cfof]un] lzIfs jf sd{rf/L 5gf}6 ug]{ ;DaGwdf dfkb08 jf sfo{ljlw hf/L u/]sf] eP lzIfs 5gf}6 ;ldltn] 

To:tf] dfkb08 jf sfo{ljlwsf] kfngf ug{ kg]{5 . 
$_  lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
%^= s/f/df lzIfs lgo'lQm ;DAfGwL Joj:yf M 
!_ :jLs[t b/jGbLdf :yfoL lzIfs lgo'lQM x'g g;sL tTsfn s/f/df lzIfs lgo'lQm x'g g;sL tTsfn s/f/df 

lzIfs lgo'lQm ug{ kg]{ ePdf Joj:yfkg ;ldltn] k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t cfof]uaf6 s/f/df lzIfs 
lgo'lQmsf] nflu k|sflzt ePsf] ;"rL dfu ug{ kg]{5 . 

@_ pklgod -!_ adf]lhd dfu u/]sf] ;"rL k|fKt ePkl5 ;"rLdf /x]sf pDd]bjf/dWo] gu/k|d'vn] a9Ldf Ps z}lIfs 
;qsf] nflu s/f/df lzIfs lgo"lQm ug{ ;Sg]5 . 

#_ pklgod -!_ adf]lhd cfof]uaf6 k|sfl;t ;"lrdf s/f/sf nflu s'g} pDd]bjf/ g/x]df jf ;"rLdf ;dfj]z ePsf 
pDd]bjf/n] lzIfs kbdf lgo'Qm x'g lgj]bg glbPdf lzIfs tyf 5gf}6 ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/ k|d'vn] a9Ldf 
Ps z}lIfs ;qsf] nflu of]Uotf k'u]sf] s'g} JolQmnfO{ s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{ ;Sg]5 . 

$_  pklgod -@_ jf -#_ adf]lhd s/f/df lzIfs lgo'lQm ubf{ lzIff O{sfO{ af6 b/jGbL /x]sf] Joxf]/f k|dfl0ft u/fP/ 
ljifo ldNg] u/L s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{ ;lsg]5 . 

%_  pklgod -#_ adf]lhd lzIfs lgo'lQm ug{ sDtLdf kGw| lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf ;DefJo ;j} dfWofdaf6 
k|sfzg ug{sf ;fy} j8f sfof{no gu/ sfo{kflnsf / ;DalGwt ljBfno ;d]tdf To:tf] ;"rgf 6fF:g' kg]{5 . 

o:tf] ;"rgf ;DalGwt ljBfno tyf gu/kflnsfsf] website df ;d]t /fVg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

^_  pklgod -#_ adf]lhd lzIfs kbdf lgo'Qm x'g lgj]bg lbg] pDd]bjf/n] cfkm\gf] z}lIfs of]Uotf, tflnd lzIf0f 
cg'dlt kq g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq lgj]bg ;fy k]z ug{ kg]{5 . 

&_  ljBfnon] o; lgod adf]lhd s/f/df lzIfs lgo'Qm u/]sf] hfgsf/L gu/kflnsfnfO{ lbg' kg]{5 . / lzIff 
zfvfn] ;f] sf] clen]v k|df0f ljBfnonfO{ lbg' kg]{5 . 

*_  pklgod -@_ jf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg s/f/df lzIfs lgo'Qm ePsf] Ps z}lIfs ;q ;Dd klg 
l/Qm kbdf :yfoL kbk"lt{ gePdf Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/ k|d'vn] Psk6ssf] nflu clwstd Ps 
jif{ ga9\g] u/L s/f/sf] Dofb yk ug{ ;Sg]5 . 

(_  ̂  pklgod -%_ adf]lhd s/f/ ul/Psf] hfgsf/L ljBfnon] gu/kflnsfnfO{ lbg' kg]{5 . 
!)_ o; lgod adf]lhd k|s[of gk'¥ofO{ lzIfs lgo'lQm u/]df To:tf] lgo'lQm ab/ u/L ;DalGwt k|wfgfWofksnfO{ 

ljefuLo sf/afxL ul/g]5 . 
%&= b/jGbL gePsf] kbdf lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQm jf ;?jf ug{ gx'g] M  
!_  lzIfs jf sd{rf/LnfO{ b/jGbL l/Qm g/x]sf] jf b/jGbL gePsf] ljBfnodf lgo'lQm jf ;?jf ug{ x'b}g . 
@_  cg';'lr–!@ df pNn]lvt ljifodf lzIfs g/x]sf] ljBfnodf csf]{ ljifosf] lzIfs lgo'lQm jf ;?jf ug{ x'b}g . 
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#_  pklgod -!_ jf -@_ ljkl/t s;}n] s'g} lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQm jf ;?jf u/]df To:tf] lzIfs jf sd{rf/Lsf] 
nflu tna eQf afkt vr{ ePsf] /sd To;/L lgo'lQm jf ;?jf ug]{ clwsf/ af6 c;'n pk/ u/L To:tf] 
clwsf/LnfO{ ljefuLo sf/afxL ul/g]5 . 

%*= ;?jf ;DaGwL Joj:yf M  
!_  gu/kflnsf leq Ps ljBfnaf6 csf]{ ljBfnodf tx tyf ljifo ldNg] b/jGbL leq k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 

;?jf ug{ ;Sg]5 . 
@_  :yfoL lzIfs tyf :yfoL sdd{rf/Lsf] dfq ;?jf ul/g]5 . 
#_ lzIfssf] ;?jf k|To]s z}lIfs ;qsf] klxnf] dlxgfdf dfq ul/g]5 . 
  t/ s'g} ljBfnodf sfo{/t lzIfs c;Qm eO{ ;f] :yfgdf lghsf] pkrf/ x'g g;Sg] Joxf]/f g]kfn ;/sf/n] 

tf]s]sf] d]l8sn af]8{ jf :jLs[t lrlsT;sn] l;kmfl/; u/]df lghnfO{ h'g;'s} avt klg ;?jf ug{ ;lsg]5 . 
$_  lzIfs ;?jf ubf{ lzIfssf] tx / cWofkg ug]{ ljifo ldnfpg' kg]{5 . 
%_  lzIfsnfO{ ;?jf ubf{ b]xfo adf]lhdsf] dfkb08sf cfwf/df ug{ kg]{5 . 

-s_  tf]lsPsf] lhDd]jf/L tf]lsPsf] ;do leq k"/f gu/]sf] egL ;DalGwt ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o 
;lxt ljBfno lgl/Ifsaf6 l;kmfl/; ePdf . 

-v_  Pp6f ljBfnodf cfjZostf eGbf a9L lzIfs ePdf . 
-u_  b/jGbL ldnfg ug]{ qmddf tf]lsPsf] dfkb08 eGbf a9L lzifs ePdf . 
-3_  pklgod -#_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+zdf n]lvP adf]lhd cj:yf ePdf . 
-ª_  ljkb\sf sf/0faf6 ljBfno / ljBfno /x]sf] ;d'bfo g} cGoq :yfgfGt/0f ug{ kg]{ cj:yfdf gu/kflnsfsf] 

ljkb\ Joj:yfkg ;ldltn] l;kmfl/; u/]df . 
-Rf_  g}lts cfr/0f tyf lghsf] JolQut cg';f;g nufPtsf sf/0faf6 s'g} lzIfsnfO{ ;f] ljBfnodf /lx/xbf 

ljBfnosf] z}lIfs jftfj/0f vnjlnPsf] jf vnjlng ;Sg] Joxf]/f ljBfno Joj:yfkg ;ldltaf6 lg0f{o 
eO{ cfPsf]df . 

-5_  s'g} lzIfsn] pTs[i6 glthf Nofpg ;kmn /x]sf] jf ljz]if1tf ;]jf k|jfx u/]sf] cj:yfdf pQm ;]jfnfO{ 
cGo ljBfnodf pkof]u ug{ cfjZos b]lvPdf, 

-h_  klt klTg b'j} lzIfs /x]sf]] cj:yfdf eP ;se/ Ps} ljBfno jf j8f leq kg]{ u/L ;?Jff ug{ k/]df  
-em_ lzIfs ;?jfsf] cGo dfkb08 sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5  

^_ :yfoL lgo'lQm ePsf] Ps jif{ gk'u]sf] lzIfs / clgjfo{ cjsf; x'g Ps jif{ jf ;f] eGbf sd cjlw afFsL /x]sf] 
lzIfsnfO{ Ps ljBfnoaf6 csf]{ ljBfnodf ;?jf u/Lg] 5}g . 

&_ pklgod -%_ adf]lhd ;?jf ubf{ ;fwf/0ftof ckfËtf ePsf / dlxnf lzIfsnfO{ kfPs ;+Dej eP ;Dd kg]{ 
:yfgdf ;?jf ul/g]5 . 

*_ lzIfs ;?jf ubf{ nfdf] ;dojlw Ps} ljBfnodf a;]sfnfO{ klxnf] k|fyldstf lbO{g]5 . 
(_ :f?jf ePsf] PSsfO; lbgleq k|wfgfWofksn] ;DalGwt lzIfs jf sd{rf/LnfO{ cg';"rL !# adf]lhdsf] 9fFrfdf 

/dfgf kq lbO{ ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt ljBfno / lzIff gu/kflnsfnfO{ ;d]t lbg' kg]{5 . 
%(= cGt/ :yfgLo tx lzIfs ;?jf ;xdtL ;DaGwL Joj:yf M  
!_  cGt/ :yfgLo tx lzIfs ;?jf x'g rfxg] lzIfsn] ;?jfsf] nflu cg';'rL !$ adf]lhdsf] 9fFrfdf lzIff 

clws[t ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 . 
@_  pklgod -!_ adf]lhd cGt/;yfgLo tx ;?jfsf] nflu lgj]bg lbg] lZifsnfO{ ;?jf eO{ hfg rfx]sf] ljBfno / 

;f] ;Fu ;DalGwt gu/kflnsf tyf cfkm" ;]jf/t ljBfno / lZfIff zfvfsf] ;?jf ;xdltsf] l;kmfl/; cfjZos 
kg]{5 . 

#_  o; lgodsf] k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfn] k|To]s dlxgfdf l/Q /x]sf lzIfsx?sf] kb ;+Vof Plsg u/L k|b]z 
dGqfnodf k7fpg' kg]{5 . t/ o; lgodfjnLdf ;?jf ug]{ dfkb08 ljkl/t x'g] u/L ;?jf ;xdlt lbO{g] 5}g . 

$_  :yfgLo jf s/f/sf lzIfsx/sf] ;?jf ;fdfGotof k'?ifsf] xsdf ! jif{ / dlxnfsf] nflu ^ dlxgf;Dd gx'g] 
ePklg ljz]if kl/l:yltdf cfk;L ;xdlt ePdf ;?jf ug{ ;lsg]5 . 
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kl/R5]b !) 
5fqj[lQ tyf lgMz'Ns lzIff  

^)= 5fqj[lQsf] Joj:yf ug{kg{] M  
!_  ;+:yfut ljBfnon] b]xfo adf]lhdsf ljkGg Pjd\ l;dfGts[t ljBfy{LnfO{ 5fqj[lQ pknAw u/fpg' kg{]5 . o;/L 

l;kmfl/; ub{f sDtLdf % k|ltzt aflnsf clgjfo{ ?kdf ;dfa]z ug{kg{]5 . 
-s_  ljBfy{Lsf] kl/jf/sf] s'g} klg ;b:osf] gf]s/L, Jofkf/, Joj;fo / cfocfh{gsf] Joj:yf geO{ hLjg lgj{fx ug{ 

Go"gtd cfjZos kg{] cfDbfgL geO{ clgjfo{ lzIffsf] nflu cfjZos kg{] kf7\ok':ts tyf sfkL snd h:tf 
:6]zg/L pknAw u/fpg g;Sg] cj:yfdf /x]sf], 

-v_  e"ld ;DaGwL P]g, @)@! adf]lhd hUufjfnfsf] x}l;otn] /fVg kfpg] clwstd xbjGbLsf] t/fO{ tyf pkTosf, 
kxf8L / lxdfnL If]qdf qmdz kfFr, bz / kG„ k|ltzt eGbf sd v]tL of]Uo hUuf /x]sf], jf 

-u_  /fli6«o of]hgf cfof]uaf6 kl/eflift eP adf]lhd lg/k]If ul/aLsf] /]vfdf kg{] / ;f] eGbf sd cfDbfgL ePsf] . 
-3_ ckfu+tf ePsf jfnjflnsf .  
@_ pklgod (!) adf]lhd 5fqj[lQ pknAw u/fpg' cl3 ljBfnon] To:tf] 5fqj[lQsf] nflu lgj]bg lbg ljBfnodf 

;"rgf k|sfzg ug{ kg{]5 . 
^!= gfdfjnL ;fj{hlgs ug{kg{] M  
!_ lgod -%(_ adf]lhd 5fqj[lt pknAw u/fOPsf laBfy{Lx?sf] gfd, y/, sIff tyf lghsf] afa' cfdfsf] gfd, y/ 

jtg ;lxtsf] ljj/0f ljBfnon] ljBfnosf] ;"rgf kf6Ldf 6fF; u/L / ljBfnosf] j]e;fO{6 ePdf To;df /fvL 
;fj{hlgs ug{ kg{]5 / To:tf] ljj/0f gu/kflnsfdf k7fpg' kg{]5 .  

@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljj/0f x]g{ rfxg] JolQmnfO{ ljBfnon] To:tf] ljj/0f lgMz'Ns x]g{ lbg' kg{]5 . 
^@= afnaflnsfnfO{ clgjfo{ ?kdf ljBfnodf k7fpg' kg{] M  
!_ ;a} cleefjsn] kfFr jif{ k'/f ePsf afn aflnsfnfO{ cfwf/e't lzIffsf nflu clgjfo{ ?kdf ljBfno k7fpg' 

kg{]5 . 
@+_ pklgod -!_ adf]lhd cfkm\gf] If]qleqsf afnaflnsfnfO{ ljBfno k7fP gk7fPsf] ;DaGwdf ;DalGwt lzIff 

;ldlt, ljBfno lgl/Ifs, ;|f]t JolQm tyf ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Ln] cg'udg tyf lg/LIf0f 
ug{ kg{]5 . 

#_ s'g} cleefjsn] pklgod -!_ adf]lhd afnaflnsfnfO{ ljBfnodf k7fPsf] gb]lvPdf To:tf] cleefjsnfO{ 
;DemfO{ a'emfO{, ljz]if ;xof]u tyf k|]l/t u/L To:tf afnaflnsfnfO{ ljBfnodf k7fpg nufpg' kg{]5 .  

$_ pklgod -#_ jdf]lhd ;DemfO{ a'emfO{ ub{f ;d]t afnaflnsfnfO{ ljBfno gk7fpg] cleefjsnfO{ gu/kflnsfaf6 
pknAw u/fpg] ;]jf ;'ljwfjf6 jl~rt ug{ ;lsg]5 .  

%_ o; lgod adf]lhd ljBfnodf eg{f ePsf ljBfy{LnfO{ ljBfnon] lgMz'Ns cWoog u/fpg' kg{]5 .  
^_ ljBfno hfg] pd]/ ;d"xsf jfnjflnsfnfO{ clgjfo{ ?kdf ljBfno eg{f cleofg tyf sfo{qmd th{'df u/L nfu" 

ug{] bfloTj lzIff ;ldltsf] x'g]5 . 
 

kl/R5]b !! 
labf tyf sfh  

^#= lzIfs tyf sd{rf/Ln] kfpg] labfM  
!_ lzIfs tyf sd{rf/Ln] b]xfo adf]lhdsf labfx¿ kfpg]5 M  

s_ e}k/L cfpg] labf 5 lbg, 
v_ kj{ labf 5 lbg, 
u_ la/fdL labf afx| lbg,  
3_ k|;"tL labf k|;"tLsf] cl3 jf kl5 u/L cG7fgAa] lbg, 
ª_ k|;"tL :ofxf/ labf kGw| lbg,  
r_ lsl/of labf kG„ lbg,  
5_ c;fwf/0f labf Ps k6sdf Ps jif{df ga9fO{ gf]s/Lsf] hDdf cjlwdf a9Ldf tLg jif{,  
h_ cWoog labf lzIfssf] ;]jfsf] ;Dk"0f{ cjlwdf Ps} k6s jf k6s k6s u/L a9Ldf tLg jif{, 
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em_ a]tnjL labf a9Ldf kfFr jif{, 
@_ e}k/L cfpg], kj{ labf, lj/fdL labf jflif{s ?kdf u0fgf ul/g] . 
#_ e}k/L cfpg] labf / kj{ labf cfwf lbg klg lng ;lsg]5 . oL labfx? aflif{s ?kdf pkof]u ug{'kg{]5 . 
$_ lzIfs tyf sd{rf/Ln] la/fdL labf ;l~rt ug{ ;Sg]5 . lzIfs tyf sd{rf/Ln] k|To]s jif{ To:tf] labf 

lg/LIfsaf6 k|dfl0ft u/fO{ /fVg' kg{]5, s'g} Joxf]/fn] lzIfs tyf sd{rf/L ;]jfaf6 cjsfz ePdf lghsf] 
;l~rt la/fdL labf afkt lghsf] kbflwsf/ /x]sf] kbdf vfOkfO{ cfPsf] tna :s]nsf] b/n] x'g cfpg] /sd 
lghn] Psd'i6 kfpg]5 . 

%_ s'g} 7"nf] jf s8f /f]u nflu pkrf/ ug{ la/fdL labfaf6 gk'u x'g] ePdf :jLs[t lrlsT;ssf] k|df0fkq k]z u/L 
lzIfs tyf sd{rf/Ln] kl5 kfpg] lj/fdL labfaf6 s§f x'g] u/L afx| lbg;Dd yk la/fdL labf k]ZsLsf] ¿kdf 
To:tf] la/fdL ePsf] avt lng ;Sg]5 . o;/L k]ZsL labf lnPsf] lzIfs jf sd{rf/Lsf] d[To' x'g uPdf To:tf] 
k]ZsL lnPsf] labf :jtM ldgfxf x'g]5 . 

^_ ;l~rt la/fdL labfsf] /sd lng gkfpFb} lzIfs jf sd{rf/Lsf] d[To' ePdf To:tf] ;l~rt lj/fdL labfsf] /sd 
lghn] OR5fPsf] jf glhssf] xsjfnfn] Psd'i6 kfpg]5 . 

&_ s'g} k'?if lzIfs jf sd{rf/Lsf] kTgL k|;"tL x'g] ePdf To:tf] lzIfs jf sd{rf/Ln] k|;"tLsf] cl3 jf kl5 u/L 
kG„ lbg k|;"tL :ofxf/ labf kfpg]5 . k|;"tL :ofxf/ labf a;]sf] lzIfs jf sd{rf/Ln] k"/f tna kfpg]5 / o:tf] 
labf ;]jf cjlw e/df b'O{ k6sdfq lng kfOg]5 . 

*_ k|;"tL labf kfPsf] lzIfs jf sd{rf/Ln] a9Ldf b'O{j6f aRrfsf] nflu hgxL Psd'i6 kfFrxhf/ ?k}ofF kfpg]5 . 
(+_ s'g} lzIfs jf sd{rf/Ln] s'n wd{ cg';f/ cfkm} lsl/of a:g' k/]df jf To:tf] lzIfs jf sd{rf/Lsf] jfj' cfdf, 

jfh] jHo}, 5f]/f 5f]/L jf ljjflxt dlxnf lzIfs jf sd{rf/Lsf] ;f;' ;;'/fsf] d[To' ePdf jf k'?if lzIfssf] 
xsdf lghsf] kTgLsf] tyf dlxnfsf] xsdf kltsf] d[To' ePdf lsl/of labf kfpg]5 . dlxnf lzIfs jf 
sd{rf/Lsf] kltn] lsl/of a:g' k/]df To:tf] dlxnf lzIfs jf sd{rf/Ln] klg lsl/of labf kfpg]5 . 

!)_ o; lgod adf]lhd lsl/of labf lng] lzIfs jf sd{rf/Ln] ljBfnodf xflh/ ePsf] kG„ lbg leq d[t JolQmsf] 
d[To' bt{fsf] k|df0fkq tyf d[t JolQm;Fusf] gftf b]lvg] k|df0f k]z ug{ kg{]5 . o:tf] k|df0fkq / k|df0f k]z 
gug{] lzIfs jf sd{rf/Ln] To:tf] cjlwsf] nflu kfPsf] /sd lghn] kfpg] tna /sdaf6 s§f ul/g]5 . 

!!_ la/fdL k/]sf] cj:yfdf afx]s 36Ldf kfFr jif{ :yfoL ;]jf cjlw gk'u]sf] lzIfs jf sd{rf/Ln] c;fwf/0f labf 
kfpg ;Sg] 5}g . 

!@_ :yfoL ;]jf kfFr jif{ k'u]sf] lzIfsnfO{ lghn] cWofkg ug{] ljifodf Pstx dflysf] pRr cWoogsf nflu tna 
;lxtsf] cWoog labf lbg ;lsg]5 . 

!#+_ pRr cWoogsf nflu labf :jLs[t ub{f k|To]s lzIff ;ldltn] Ps cfly{s jif{df cfwf/e"t txsf] klxnf] / bf];|f] 
txsf nflu Ps Ps hgf / dfWolds txsf nflu Ps hgfsf] cWoog labf :jLs[t ug{ ;Sg]5 . 

!$_ cWoog labf lb+bf b]xfosf] k|lqmof canDag ul/g]5 M  
s_ cWoog labf :jLs[ltsf nflu gu/kflnsfdf ;fj{hlgs ?kdf ;"rgf u/L OR5's lzIfssf] lgj]bg cfXjfg 

ug{], 
v_ lgj]bg lbg] lzIfsn] cfkm\gf] k|lta4tf kq, cWoogkl5sf] cfkm\gf] lzIf0f l;sfOsf] of]hgf / Joj:yfkg 

;ldltsf] l;kmfl/; k]z ug{ kg{]5 . To;/L k]z ePsf k|:tfjsf cfwf/df dgf]gogsf nflu gfd 5gf}6 u/L 
;"rgf k|sfzg ug{], 

u_ v08 -v_ adf]lhd dgf]gogsf nflu 5gf}6 ePsf lzIfssf] gfdfjnL pk/ ph"/L ug{] cj;/ k|bfg ul/g] 
5 . ph"/Lst{fsf] ph'/Lsf cfwf/df clGtd gfdfjnL k|sfzg u/L cWoogsf nflu clGtd gfd 5gf}6 ug{], 

3_ clGtd gfd 5gf}6df k/]sf lzIfsnfO{ sj'lnot u/fO{ cWoogsf] cjlwsf nflu cWoog labf :jLs[t 
ul/g]5 . o;/L cWoog labf :jLs[t ePsf lzIfsn] k|To]s ;]d]i6/ jf jflif{s k/LIffsf] glthf ;lxtsf] 
k|ltj]bg lzIff zfvfdf k]z ug{ kg{], 

ª_ cWoog labf kfPsf lzIfsn] cfkm"n] sa'lnot u/] cg';f/sf] k|ltj]bg lzIff zfvfdf a'emfpg' kg{]5 . 
cWoogdf ;Gtf]ifhgs k|ult gug{] lzIfssf] labf :jLs[t ePsf] cjlw ;dfKt gx'Fb} /2 ug{ ;lsg]5 . 

r_ labf /2 ePdf To:tf lzIfsaf6 cWoog cjlwe/ kfPsf] tna c;'n ul/g] 5 . 
!%_ a]tnjL labf b]xfosf cj:yfdf lbOg]5 M  
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s_ s'g} lzIfs jf sd{rf/Lsf] klt jf kTgL ljb]z l:yt g]kfnL /fhb"tfjf; jf lgof]udf vl6O{ uPsf] k|df0f 
;lxt To:tf] lzIfsn] a]tnjL labf dfu u/]df Ps} k6s jf k6s k6s u/L gf]s/L cjlwe/ kfFr jif{;Dd, 

v_ s'g} lzIfs d'6', d[uf}nf, SofG;/ h:tf s8f /f]usf sf/0f nfdf] pkrf/df a:g' kg{] eP jf d'n'sleq jf 
aflx/ uO{ pkrf/ u/fpg' kg{] elg d]l8sn af]8{af6 l;kmfl/; ePdf sfo{kflnsfn] Ps k6sdf Ps jif{ / 
gf]s/L cjlwe/df a9Ldf tLg jif{;Dd lbg ;Sg]5 . 

!^_  a]tnjL labfsf] cjlw lghsf] ;]jf cjlwdf u0fgf ul/g] 5}g . 
!&_  e}kl/ cfpg] labf, kj{ labf, la/fdL labf, lsl/of labf, k|;"tL labf, k|;"lt :ofxf/ ljbf a:g] lzIfs tyf 

sd{rf/Ln] k"/f tna kfpg]5 . 
!*_ c;fwf/0f / a]tnaL labfdf a;]sf] lzIfs jf sd{rf/Ln] tna kfpg] 5}g .  
!(_ o; lgod adf]lhdsf] c;fwf/0f labf, cWoog labf / j]tnjL labf afx]ssf cGo labfx? c:yfoL lzIfs / 

/fxt lzIfsn] ;d]t kfpg]5G.\ . 
^$= labf lbg] clwsf/L M  
!_ k|wfgfWofkssf] labf Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfn] / lzIfs jf sd{rf/Lsf] labf k|wfgfWofksn] :jLs[t ug{]5 . 
  t/, Ps k6sdf tLg lbgdf ga9fO{ kj{ jf e}k/L cfpg] labf k|wfgfWofks cfkm}n] lng ;Sg]5 . ;f] eGbf a9L 

kj{ jf e}k/L cfpg] labf lng' k/]df k|wfgfWofksn] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfnfO{ hfgsf/L lbg' kg{]5. 
@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg lzIfs jf sd{rf/Lsf] c;fwf/0f labf, a]tnjL labf / cWoog 

labf Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] :jLs[t ug{]5 . 
^%=  labf glnPsf] lbg ;]jf cjlwdf u0fgf gx'g]M lzIfs jf sd{rf/Ln] labf glnO{ ljBfnodf cg'kl:yt ePsf] lbg 

lghsf] ;]jf cjlwdf u0fgf x'g] 5}g . 
^^=  c:yfoL lzIfs jf sd{rf/Lsf] labfsf] /sd ;DaGwdf M c:yfoL lzIfs jf sd{rf/Ln] jif{] jf lxpFb] labf 

pkef]u ug{ gkfpFb} cjsfz kfPdf bz dlxgfnfO{ jflif{s sfd u/]sf] cjlw dfgL bfdf;fxLn] sfd u/]sf] 
cjlwsf] labf /sd kfpg]5 . 

^&= labf ;x'lnot dfq x'g]M labf clwsf/sf] s'/f geP/ ;x'lnot dfq x'g]5 . 
^*= sfh tyf b}lgs e|d0f eQf M  
!_  ljBfno jf cWofkg ;DaGwL sfdsf] l;nl;nfdf gu/kflnsfsf] cfb]zfg';f/ s'g} ;ef, ;Dd]ng jf ;]ldgf/df 

vl6g] lzIfs jf sd{rf/Ln] ;f]xL cfb]zdf tf]s]sf] cjlw;Ddsf] nflu sfh kfpg] 5 . 
@_ ljBfnosf] sfdsf] nflu lzIfs jf sd{rf/Ln] k|wfgfWofkssf] / k|wfgfWofksn] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfsf] 

lnlvt cg'dlt lnO{ a9Ldf Ps xKtf;Dd sfhdf hfg ;Sg]5 . 
#_ ;?jf ePsf] lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ;?jf ePsf] ljBfnodf xflh/ x'g hfFbf tf]lsPsf] b/df b}lgs tyf e|d0f 

eQf afktsf] /sd /dfgf lbg] ljBfnon] cfkm\g} sf]ifaf6 lbg' kg{]5 . 
  t/ cfkm\gf] :j]R5fn] ;?jf eO{ hfg] / gu/kflnsf leq ;?jf x'g] lzIfs jf sd{rf/Ln] o; pklgod adf]lhd 

b}lgs tyf e|d0f eQf afktsf] /sd kfpg] 5}g . 
^(_ o; kl/R5]bsf] Joj:yf nfu" gx'g] M o; kl/R5]bdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;+:yfut ljBfnosf] 

lzIfs / cfkm\g} ;|f]taf6 Joxf]g{] u/L ;fd'bflos ljBfnodf lgo'Qm lzIfssf] ;DaGwdf o; kl/R5]bsf] Joj:yf 
nfu" x'g] 5}g . To:tf lzIfsn] ljBfnoåf/f tf]s] adf]lhd labfsf] ;'ljwf kfpg] 5g\ . 

&)_  lzIfs tyf ljBfno sd{rf/L ;hfo ;DaGwL cGo Joj:yf ;+3Lo sfg'gn] Joj:yf u/] jdf]lhd x'g]5 . 
 

kl/R5]b !@ 
ljBfnosf] lrGx, gfdfs/0f, :yfgfGt/0f tyf cGo Joj:yf 

&!=  ljBfnosf] lrGxM ljBfnosf] lrGx if6\sf]0fsf] x'g]5 . ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] lg0f{o u/L gu/kflnsfsf] 
l:js[tdf ;f] if6\sf]0fsf] aLrdf cfˆgf] ljBfnosf] 5'§} lrGx /fVg ;Sg]5 . 

&@= ljBfnosf] gfdfs/0f tyf :yfgfGt/0f M  
!_  ;dfh tyf /fi6«s} nflu pn\n]vgLo of]ubfg ug{] jf P]ltxfl;s JolQm, b]jL b]jtf, tLy{:yn jf k|fs[lts ;Dkbf 

cflbsf] gfdaf6 g]kfnLkg emNsg] u/L ljBfnosf] gfdfs/0f ug{'kg{]5 . 
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  t/ of] lgod k|f/De x'Gf'eGbf cufa} o; lgod ljkl/t gfdfs/0f e};s]sf ljBfnosf] xsdf of] lgodfjnL hf/L 
ePkl5sf] bf]>f] z}lIfs zqsf] ;'? b]lvg} nfu" x'g] u/L k'ggfdfs/0f u/L gu/kflnsf af6 l:js[tL lng' kg{]5 . 

@_ s'g} ;+:yfut ljBfnon] cfˆgf] gfddf “klJns” zAb hf]8\g rfx]df slDtdf Ps ltxfO{ ljBfy{L{ k"0f{ 5fqa[lQdf 

cWoog/t /x]sf] x'g'kg{]5 . s'g} ;+:yfut ljBfnon] cfkm\gf] gfddf “g]zgn” zAb hf]8\g rfx]df g]kfnsf] 

sDtLdf @% lhNnfsf ljBfy{L{ cWoog/t /x]sf] x'g'kg{]5 . s'g} ;+:yfut ljBfnon] cfkm\gf] gfddf “OG6/g]zgn” 
zJb hf]8\g rfx]df slDtdf Ps ltxfO{ ;+Vofdf ljb]zL ljBfy{L x'g'kg{]5 . ljBfnosf] gfdsf] cGtdf “ljBfno”, 
“:s"n” jf “kf7zfnf” zJb hf]l8Psf] x'g'kg{]5 . 

  t/ of] pklgod nfu" x'g' cufj} o; lgod ljkl/tsf zAbx? hf]l8O{ gfdfs/0f e} ;s]sf ljBfnosf] xsdf of] 
lgodfjnL hf/L ePkl5sf] bf]>f] z}lIfs zqsf] ;'? b]lvg} nfu" x'g] u/L pko'Qm Joj:yf kfngf ug{ jf 
k'g{gfdfs/0f ug{ kg{]5 . 

#+_  k|fljlws lzIff ;~rfng ug{ cg'dlt kfPsf] ;fd'bflos ljBfnon cfˆgf] ljBfnosf] gfdsf] k5fl8 sf]i6sdf 
k|fljlws lzIff ;~rfng ug{ cg'dlt k|fKt ljBfno egL yk ug{ ;Sg]5 . 

$+_  gofF vf]lng] ljBfnosf] gfdfs/0f cfkm\gf] gfdaf6 ug{ rfxg] JolQmn] b]xfo adf]lhdsf] /sddf g36\g] u/L 
gu/kflnsfn] tf]lslbPsf] /sd a/fj/sf] gub, 3/ jf hUuf ljBfnosf] gfdfs/0f ug{] k|of]hgsf] nflu egL Ps 
d'i6 ljBfnonfO{ ;xof]u u/]df ;f] ljBfnosf] gfdfs/0f To:tf] ;xof]u ug{] JolQmsf] gfdaf6 ;~rfng ug{ 
;lsg]5 M 
s_ dfWolds ljBfnosf] nflu *) nfv ¿k}ofF jf ;f] d"No a/fa/sf] g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] 3/ jf hUuf, 
v_ cfwf/e"t ljBfnosf nflu %) nfv ¿k}ofF jf ;f] d"No a/fa/sf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] 3/ jf hUuf, 

%_  klxNo} gfdfs/0f eO{;s]sf] ljBfnosf] gfd;Fu hf]8]/ ljBfnosf] gfdfs/0f ug{ rfxg] JolQmn] pklgod -$_ 
adf]lhdsf] /sd jf ;f] a/fa/sf] 3/ jf hUuf ljBfnonfO{ ;xof]u u/L klxn]sf] gfd k5fl8 cfkm"n] k|:tfj 
u/]sf] gfd hf]8\g ;Sg]5 . 

^_  Pp6} kl/jf/ jf 5'§f5'§} kl/jf/sf PseGbf a9L JolQmn] pklgod -$+_ adf]lhdsf] /sd jf 3/ jf hUuf 
ljBfnonfO{ k|bfg u/]df To:tf JolQmx¿sf] lg0f{oaf6 a9Ldf b'O{hgf;Ddsf] gfdaf6 ljBfnosf] gfdfs/0f ug{ / 
cGo JolQmsf] gfd ljBfnodf b]lvg] u/L /fVg ;lsg]5 . 

&_  pklgod -$_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} JolQm, :df/s jf P]ltxfl;s rLhj:t'sf] gfdaf6 
ljBfnosf] gfdfs/0f ePsf] ljBfnonfO{ s;}n] hlt;'s} /sd jf 3/ jf hUuf ;xof]u u/] klg To:tf] ljBfnosf] 
gfdfs/0f kl/jt{g ul/g] 5}g . 

  t/ To:tf] ljBfnonfO{ s'g} JolQmn] sIff sf]7f yk ug{, k':tsfno ejg jf 5fqfjf; lgd{f0f ug{ /sd ;xof]u 
u/]df To:tf] sf]7f jf ejgdf ;f] /sd k|bfg ug{] JolQmsf] gfdaf6 gfdfs/0f ug{ ;lsg]5 . 

*_  o; lgod adf]lhd ljBfnosf] gfdfs/0fsf] l:js[lt gu/;efn] lbg]5 . 
(+_  ljBfno :yfgfGt/0f ;DaGwL Joj:yfM o; gu/kflnsfdf ;~rfng eO{ /x]sf ljBfno cGo :yfgLo txdf 

:yfgfGt/0fsf] nflu dfu eO{ cfPdf jf cGo :yfgLo txaf6 o; gu/kflnsfdf :yfgfQ/0fsf] nflu cg'dlt 
dfu]df lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] lg0f{o u/] jdf]lhd x'g]5 . 

&#=  /fli6«o ufg ufpg' kg{] M ljBfno v'n]sf] k|To]s lbgsf] k|f/De / ljleGg ;df/f]xdf /fli6«o ufg ufpg' kg{]5 . 
&$= em08f]Qf]ng ug{ kg{] M ljBfnodf dgfOg] k|To]s ;df/f]xsf] k|f/Dedf /fli6«o em08f]Qf]ng ug{ kg{]5 .  
&%= ljBfy{L{sf] kf]zfs M ljBfnon] ljBfy{Lsf] nflu Ps} lsl;dsf], sd vlr{nf], ;fwf/0f, /fli6«otf emNsfpg] / 

xfjfkfgL ;'xfpFbf] kf]zfs tf]Sg ;Sg]5 . ljBfnon] kf]zfs vl/b ug{] :yfg jf k;n tf]Sg kfpg] 5}g . 
 

kl/R5]b !# 
ljBfnosf] ;DklQ ;+/If0f  

&^= ljBfnosf] ;DklQsf] ;'/Iff M  
!_  ljBfnosf] gfddf /x]sf] ;DklQsf] ;'/Iff ug{] k|d'v bfloTj Joj:yfkg ;ldlt / k|wfgfWofkssf] x'g]5 . 
@_  ;fd'bflos ljBfnosf] gfddf /x]sf] pklgod -!_ jdf]lhdsf] ;DklQsf] ljj/0f gu/kflnsfdf k7fpg' kg{]5 / 

;f]sf] nut ;+sng tyf cWofjlws ug{] lhDd]jf/L clws[tsf] /xg]5. 
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#_  ;fd'bflos ljBfnosf] gfddf /x]sf] ;DklQsf] cWofljws ljj/0f lzIff zfvfn] jflif{s ?kdf ;fj{hlgs ug{]5 . 
&&= ljBfno ;DklQ ;+/If0f ;DjGwdf M lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 
s_ ljBfnosf] gfddf k|fKt eO{ bt{f x'g afFsL /x]sf] hUuf bt{f ug{] Joj:yf ldnfpg] 
v_ ljBfnosf] gfddf /x]sf] ;DklQnfO{ clwstd kmfObf x'g] sfddf k|of]u ug{ Joj:yfkg ;ldltnfO{ lgb{]zg lbg], 
u_ ljBfnosf] gfddf /x]sf] hUufsf] cfDbfgL c;"n pk/ ug{] Joj:yf ldnfpg], 
3_ ljBfnosf] ;DklQ s;}af6 xfgL gf]S;fgL x'g uPdf ;f] e/fpg] Joj:yf ug{], 
ª_ ljBfnosf] ljsf; ug{] sfddf afx]s ljBfnosf] gfddf bt{f ePsf hUuf jf cGo ;DklQ a]rljvg jf :jfldTj 

x:tfGt/0f ug{ glbg], 
r_ ljBfnosf] hUuf ;+/If0f ug{ Joj:yfkg ;ldlt tyf k|wfgfWofksnfO{ ;xof]u ug{] . 
&*= ljBfnosf] gfdsf] hUuf laqmL ug{ jf lwtf] /fVg gx'g] M ljBfnosf] gfdsf] hUuf laqmL jf lwtf] /fVg kfOg] 

5}g . ;fy} ljwfnosf] gfddf /x]sf] hUuf JolQm ljz]ifsf] gfddf ;6fk6f ;Dd ug{ kfOg] 5 . 
&(= ljBfnosf] gfddf ;DklQ /fVg' kg{] M 
!_ ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ljBfnon] ljBfnosf] crn ;DklQ ljBfnosf] gfddf 

/lhi6«]zg kfl/t ug{ kg{]5 . 
@_ sDkgLsf] ¿kdf ;~rflnt ;+:yfut ljBfnon] ljBfnosf] crn ;DklQ sDkgLsf] :jfldTjdf /fVg' kg{]5 .  
*)=  lghL z}lIfs u'7L cGtu{t ul/Psf] nufgL x:tfGt/0f ug{] ;DaGwL Joj:yf M lghL z}lIfs u'7L jf To:tf 

u'7Lsf ;~rfnsn] cfˆgf] nufgLsf] k"/} jf cf+lzs lx:;f ljBfno ;~rfngdf jfwf gkg{] u/L cfˆgf] 
pQ/flwsf/Lsf] ?kdf lgo'Qm u/]sf] u'l7of/ nfO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd x:tfGt/0f ug{ ;Sg]5 . 

*!= ldgfxf lbg ;Sg]M k|fs[lts ljkb\ jf sfj' aflx/sf] kl/l:yltn] ub{f ;fd'bflos ljBfnosf] ;DklQ xfgL gf]S;fgL 
x'g uPsf] k|dfl0ft x'g cfPdf jL; xhf/ ¿k}ofF;Ddsf] eP k|wfgfWofkssf] l;kmfl/;df Joj:yfkg ;ldltn], 
krf; xhf/ ¿k}ofF;Ddsf] eP Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df k|d'v k|zf;sLo clws[tn], Ps nfv 
¿k}ofF;Ddsf] eP k|d'vn] ldgfxf lbg ;Sg]5 . ;f]eGbf a9L /sd ldgfxf lbg' k/]df gu/ sfo{kflnsfsf] 
l;kmfl/;df gu/;efn] lbg]5 . 

 
kl/R5]b !$ 

ljBfnonfO{ lbOg] cg'bfg tyf cGo Joj:yf 
*@= ljBfnonfO{ cg'bfg lbg] M  
!_ ;fd'bflos ljBfnonfO{ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf jf gu/kflnsf af6 ljBfnosf] nflu k|fKt /sd gu/ 

sfo{kflnsfn] jflif{s sfo{qmddf :jLs[t u/fO{ ljBfno ;+lrt sf]ifdf k7fpg] Joj:yf ldnfpg] 5 . 
@_ ljBfnosf] cfGtl/s cfo ;d]tnfO{ cWoog u/L ljBfnonfO{ b]xfosf cfwf/df cg'bfg afF8kmfF6 ul/g] 5 . 

s_ ljBfnosf] ljBfy{L ;+Vof, 
v_ ljBfnosf] lzIfs ;+Vof, 
u_ ljBfnosf] k/LIffsf] kl/0ffd, 
3_ ljBfnosf] cfly{s cj:yf, 
ª_ ljBfnon] k'/f ug{' kg{] Go'gtd k"j{fwf/x? 

#_ cg'dlt k|fKt ;fd'bflos ljBfnon] b/aGbL k|fKt gug{] zt{df / :jLs[t k|fKt ;fd'bflos ljBfnon] cfkm"nfO{ k|fKt 
;a} lzIfs b/aGbL gu/kflnsfdf lkmt{f u/L lzIfs nufot ljBfno Joj:yfkgsf ;Dk"0f{ kIfx? cfkm}n] ug{] u/L 
ljBfnonfO{ k|fKt x'g] cg'bfg Psd'i6 lng rfx]df tf]lsPsf] zt{ leq ljBfno ;~rfng ug{] u/L Psd'i6 
cg'bfg kfpg ;lsg] Joj:yf ug{ ;lsg]5 . 

$_ ljBfnosf] k"j{fwf/ ljsf; ug{] k|of]hgsf] nflu gu/ sfo{kflnsfn] zt{ tf]sL ;fj{hlgs z}lIfs u'7L cGtu{t 
;~rflnt ljBfnonfO{ ;d]t cg'bfg lbg ;Sg]5 . 

*#= ;DalGwt sfddf vr{ ug{ kg{]M ljBfnonfO{ k|fKt /sd h'g sfdsf] nflu vr{ ug{ lgsf;f ePsf] xf] ;f]xL 
sfddf dfq vr{ ug{ kg{]5 . vr{ x'g g;s]sf] /sdsf] af/]df gu/kflnsfnfO{ hfgsf/L u/fpg' kg{]5 . 

*$= :yfgLo ;|f]taf6 /sdsf] Joj:yf ug{ kg{]M  
!_  ljBfnon] ljBfnosf] ejg, kmlg{r/ / cGo sfo{sf] nflu :yfgLo ;|f]taf6 ;d]t /sdsf] Joj:yf ug{] kg{]5 . 
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@_ pklgod -!_ adf]lhd :yfgLo ;|f]taf6 ejg lgd{f0fsf] nflu /sd gk'Ug] ePdf ufpF jf gu/ sfo{kflnsfn] 
hg;xof]u nfO{ k|f]T;fxg ug{] u/L ;fd'bflos ljBfnonfO{ cfjZos /sd cg'bfg lbg ;Sg]5 . 

#_ ;+:yfut ljBfnon] pklgod -!_ adf]lhdsf] sfo{sf] nflu ljBfy{Laf6 ;xof]usf] gfddf z'Ns p7fpg kfpg] 5}g . 
 

kl/R5]b !% 
ljBfnosf] ah]6, cfo Joosf] n]vf tyf cGo Joj:yf 

*%= ljBfno ;+rfng ;+lrt sf]ifsf] ;~rfngM  
!_  k|To]s ljBfnodf ljBfnosf] ;Dk"0f{ cfDbfgLx? hDdf ug{] u/L Ps ljBfno ;+rfng sf]if /xg]5 . 
@_  ljBfnon] ;+rfng sf]ifdf hDdf ePsf] /sd Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd vr{ ug{ kg{]5 . 
#_  ljBfno ;+rfng sf]ifsf] ;~rfng Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf jf ;f]xL ;ldltn] tf]s]sf] Joj:yfkg ;ldltsf] 

;b:o / k|wfgfWofkssf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 
$_  pklgod -#_ df hg:f's} s'/f n]lvPsf] eP tfklg dfWolds ljBfno ;+rfng sf]ifsf] ;~rfng k|wfgfWofks / 

n]vf ;DaGwL sfd ug{] lzIfs jf sd{rf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 ul/g]5 . 
%_  ljBfno ;+rfng sf]ifsf] lx;falstfa n]vf /fVg], a]?h' km5{of}6 ug{] sfd k|wfgfWofks / n]vf ;DaGwL sfd ug{] 

sd{rf/Lsf] x'g]5 . 
^_  ljBfnosf] sfo{ ;~rfngsf] nflu ljBfno ;+rfng sf]ifsf] /sd gu/kflnsfn] tf]lslbPsf] glhs}sf] s'g} a}+sdf 

vftf vf]nL hDdf ug{] kg{]5 . 
&_  ljBfnosf] ;Dk"0f{ vr{ ljBfno ;+rfng sf]ifdf hDdf ePsf] /sdaf6 Joxf]l/g]5 . 
*^= ah]6 tof/ ug{]M lgod -*#_ df h];'s} n]lvP klg k|wfgfWofksn] k|To]s z}lIfs jif{sf] d;fGt leq cfufdL 

jif{sf] ah]6 tof/ u/L Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ To;sf] Ps k|lt gu/kflnsfdf ;dodf k7fpg' 
kg{]5 . 

*&= ljBfnosf] cfo Joosf] n]vf M  
!_  ljBfnosf] cfo Joosf] n]vf cg';"rL -!%_ adf]lhdsf] 9fFrfdf /fVg' kg{]5 . 
@_  ljBfnosf] cfo Joosf] n]vf, aLn, e/kfO{ nufot cfjZos sfuhft /fVg] sfd ljBfnosf] n]vf ;DaGwL sfd 

ug{] lzIfs jf sd{rf/Lsf] x'g]5 . 
#_  pklgod -@_ adf]lhd sfuh k|dfl0ft u/fO{ /fVg], /fVg nufpg] lhDd]jf/L k|wfgfWofkssf] x'g]5 . 
$_  pklgod -!_ adf]lhdsf] cfo Joosf] n]vf /fVbf ljBfnosf] sfd sf/afxLsf] jf:tljs l:ytL yfxf x'g] u/L 

dfn;fdfgx¿sf] vl/b laqmL / ljBfnosf] gubL, lhG;L, hfoh]yf bfloTj cflbsf] lj:t[t ljj/0f :ki6 ¿kn] 
vf]n]sf] x'g' kg{]5 . 

%_ ljBfnosf] gubL, lhG;L, hfoh]yfdf s'g} lsl;dsf] lxgfldgf, xfgL-gf]S;fgL jf nfk/afxL x'g gkfpg] u/L 
;'/lIft /fVg] / ;f]sf] nut /fVg] tyf /fVg nufpg] bfloTj k|wfgfWofkssf] x'g]5 . 

^_  k|wfgfWofks / n]vf ;DaGwL sfd ug{ lhDd]jf/L tf]lsPsf] lzIfs jf sd{rf/Ln] ljBfnosf] cfo Joosf] k|ltj]bg 
gu/kflnsfn] tf]s]sf] cjlw leq dfl;s jf q}dfl;s ¿kdf ;f] zfvfdf k7fpg' kg{]5 . 

**= n]vf k/LIf0f u/fpg] M  
!_  Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / k|wfgfWofksn] k|To]s jif{ gu/ sfo{kflnsfaf6 lgo'Qm bt{fjfnf n]vf k/LIfsaf6 

n]vf k/LIf0f u/fpg' kg]{5 . 
@_  n]vf k/LIf0fsf] l;nl;nfdf k|wfgfWofksn] ljBfnosf] cfo Joosf] axLvftf n]vf k/LIfsn] dfu]sf] avt hfFRg 

lbg'kg{]5 / lghn] s}lkmot u/]sf] s'/fsf] oyfy{ hjfkm ;d]t n]vf kl/IfsnfO{ lbg' kg{]5 . 
#_  ljBfnosf] cfo Joosf] n]vf gu/ sfo{kflnsfaf6 v6fOPsf] sd{rf/Ln] h'g;'s} avt hfFra'em ug{ ;Sg]5 . 

o;/L hfFra'em ub{f v6L cfPsf] sd{rf/Ln] dfu u/]sf] ljj/0f b]vfpg' k|wfgfWofks, n]vfsf] lhDd]jf/L k|fKt 
lzIfs jf sd{rf/Lsf] st{Jo x'g]5 . 

$_  o; lgod adf]lhd n]vfk/LIfsn] ljBfnosf] n]vf k/LIf0f ug{] l;nl;nfdf cGo s'/fsf cltl/Qm ljBfnosf] 
cfDbfgL / vr{sf af/]df ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx?;Fu 5nkmn u/L cfkm\gf] k|ltj]bg tof/ ug{ 
kg{]5 . 
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%_  o; lgodfjnL adf]lhd ljBfno;Fu :jfy{ /x]sf] JolQmn] jf ljBfno Joj:yfkgsf cWoIf, ;b:o tyf 
k|wfgfWofkssf] glhssf] gft]bf/n] ljBfnosf] n]vf k/LIf0f ug{ kfpg] 5}g . 

*(= k|ltj]bg k]z ug{ kg{] M n]vfk/LIfsn] ljBfnosf] n]vf k/LIf0f u/L ;s]kl5 b]xfosf s'/fx¿ v'nfO{ ;f] ;DaGwL 
k|ltj]bg tof/ u/L Joj:yfkg ;ldlt / gu/kflnsfdf Ps Ps k|lt k7fpg' kg{]5 M 

s_ ;f]lwPsf / s}lkmot tna ePsf s'/fsf] hjfkm oyfzL3। eP gePsf], 

v_ k]z ePsf] cfo Joosf] lx;fa l/tk"j{s eP gePsf], 
u_ cfo Joosf] ;|]:tf sfg"g adf]lhd /fv] g/fv]sf],  
3_ ljBfnosf] cfo Joosf] n]vf oyfy{ ¿kdf b]lvg] u/L jf;nft b'?:t eP gePsf],  
ª_ s'g} lzIfs jf sd{rf/Ln] sfg"g ljk/Lt sfdsfh jf a]lx;fa u/] gu/]sf],  
r_ ljBfnosf] sf/f]af/ ;Gtf]ifk|b eP gePsf],  
5_ ljBfnonfO{ h'g sfdsf nflu lgsf;f ePsf] xf] ;f]xL k|of]hgdf vr{ n]v] gn]v]sf],  
h_ ljBfnosf] ;DklQ b'?kof]u u/] gu/]sf],  
em_ n]vf k/LIfsn] dgfl;j / cfjZos ;Dem]sf] cGo s'/f .  

()=  ljBfnosf] sfdsf] ;fdflhs k/LIf0f ug{]M ;fd'bflos ljBfnon] cfˆgf] sfdsf] ;fdflhs k/LIf0f ug{kg{]5 . 
(!= a/a'emf/y ug{] M  
!_  ljBfnosf] gubL, lhG;L dfn;fdfgsf] nut, ;|]:tf /fVg] lhDdf lnPsf] lzIfs jf sd{rf/L ;?jf jf cGo 

sf/0faf6 ljBfno 5f]8L hfg] ePdf cfkm\gf] lhDdf /x]sf] gubL, lhG;L dfn;fdfgsf] a/a'emf/y ;fdfGotof @! 
lbg leq ljBfnodf ug{ kg{]5 . 

@_ pklgod -!_ adf]lhd a/a'emf/y gug{] lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ a/a'emf/y gu/];Dd ;?jf ePsf] ljBfnodf 
hfg /dfgfkq lbOg] 5}g . ;fy} lghn] s'g} /sd jf dfn;dfg lxgfldgf u/]sf] /x]5 eg] ;f] afktsf] /sd 
lghn] kfpg] h'g;'s} /sdaf6 c;"n pk/ jf ;f]weg{f ul/g]5 . 

(@= lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tna, eQf, cGo ;'ljwf, lgj[QLs/0f, pkrf/ vr{, pkbfg, cjsf;, ;hfo ;DaGwL 
Joj:yfx? o; lgofdfjnLdf ;dfa]z ePdf ;f]xL cg'?k / gePdf ljifosf] xsdf ;+3Lo sfg"g cg';f/ x'g]5 .  

(#=  ljBfnosf] jlu{s/0f / ljwfnon] lng] z'Ns ;DaGwL Joj:yf ;+3Lo sfg"gn] tf]s]sf] dfkb08 cg';f/ x'g]5 . 
 

kl/R5]b !^ 
ljljw 

($= lzIfs tyf lzIff If]q;Dj4 hgzlQmsf] tflndM  
!_ tflnd tyf k|lzIf0f ;DaGwL Joj:yf ;+3 / k|b]zn] Joj:yf u/] cg'?k x'g]5 . t/ o; lgodn] gu/kflnsfsf 

lzIfsnfO{ :jLs[t jflif{s sfo{qmd jdf]lhd tflnd lbg jfwf kg{] 5}g . 
(%= cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL Joj:yfM 
!_  ljBfnox?n] lzIff ;ldltn] lgw{f/0f u/]sf] dfkb08 jdf]lhd cltl/Qm lqmofsnfk ;+rfng ug{kg{]5 . 
@_  gu/kflnsfn] jflif{s sfo{qmddf ;dfj]z u/L cGt/ ljBfno k|lt:kw{fTds cltl/Qm lqmofsnfk ;rfng ug{ 

;Sg]5 . 
#_  cGt/ ljBfno k|lt:kw{fTds cltl/Qm lqmofsnfk ;+rfng ;DjlGw yk Joj:yf gu/kflnsfn] lgw{f/0f u/] 

jdf]lhd x'g]5 . 
$_  ljBfnon] pklgod -!_ / -@_ adf]lhd cltl/Qm lqmofsnfk ;~rfng ub{f b]xfo adf]lhdsf k|ltof]lutfdf 

ljBfy{Lx¿nfO{ efu lng nufpg' kg{]5 . 
s_ lrqsnf, dlt{snf / x:tsnf k|ltof]lutf, 
v_ afBafbg tyf ;+lut k|ltof]lutf, 
u_ g[To k|ltof]lutf , 
3_ gf6s k|ltof]lutf, 
ª_ jQm[Tj snf k|ltof]lutf,  
r_ xflh/L hjfkm k|ltof]lutf, 
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5_ lxHh] k|ltof]lutf, 
h_ v]ns'b k|ltof]lutf, 
em_ ;flxTos ultljlw, syf, sljtf / lgjGw k|ltof]lutf, 
`_ km"naf/L / s[lif ;DaGwL k|ltof]lutf, 
6_ ;[hgfTds tyf cGj]if0ffTds / lj1fgsf k|of]ufTds k|ltof]lutf 
7_ cGo k|ltof]lutf, 

%_  ljBfnon] k|To]s z'qmaf/sf] b}lgs k7gkf7gsf] sfo{ ;dfKt ePkl5 ljBfyL{nfO{ cltl/Qm lqmofsnfksf] 
sfo{qmddf ;xefuL u/fpg' kg{]5 . 

(^= ljBfno lzIff ;]jfsf] u7g, tx, >]0fL ljefhg / b/jGbL ;DjGwL Joj:yfM o; ;DjGwdf ;+3 tyf k|b]zsf] 
sfg"g jf god;Fu tfbfTDotf sfod x'g] u/L sfo{kflnsfn] sfo{ljlw jgfO{ gu/ ;efjf6 :jLs[t u/fP jdf]lhd 
x'g]5 . 

(&= ;+/Ifssf] e"ldsfM j8fcWoIfsf]] cfˆgf] j8f leqsf ljBfnosf] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu k|d'v ;+/Ifssf] ?kdf 
sfo{ u/fpg'kg{]5 . 

(*= :yfgLo txsf lgj{flrt kbflwsf/Lx?n] kfngf ug{kg{] cfrf/;+lxtf M :yfgLo txsf lgj{flrt kbflwsf/Lx?n] 
b]xfo adf]lhdsf] cfrf/;+lxtf kfngf ug{'kg{]5 M 
s_ ;+:yfut laBfno jf lghL cGo s'g} k|sf/sf z}lIfs ;+3 ;+:yf ;~rfngdf ;+nUgtf x'g gx'g] t/ k|fl1s 

lqmofsnfkdf efu lng aGb]h g/xg], 
v_ wd{, ;Dk|bfo, hghflt, lnË, efiff, ju{, If]q jf ;Dk|bfosf] cfwf/df 3[0ff jf å]if pTkGg x'g] s'g} 

lqmofsnfkdf efu lng aGb]h g/xg], 
u_ /fhgLlts kf6{L{ jf cGo s'g} bnut ;d"xsf] :jfy{df ljBfy{L / z}lIfs ;+/rgfsf] k|of]unfO{ lgif]lwt ug{kg{], 
3_ ljBfnosf] ;du| z}lIfs u'0f:t/sf] clej[l4df Wofg lbg'kg{] . 
ª_ hgk|ltlglw ;dfhs} /f]n df]8]n x'g] x'Fbf ;fj{hlgs 7fpFx? tyf ljBfno jf z}lIfs ;+:yfdf pkl:yt /xFbf 

gs/fTds ;Gb]z k|jfx x'g] s'g} lqmofsnfk gug{] . 
((= lzIfs tyf sd{rf/Ln] kfng ug{' kg{] cfrf/ ;+lxtf M  
!_  lzIfs tyf sd{rf/Ln] b]xfo adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtf kfng ug{' kg{]5 . 

s_ cfkm'nfO{ v6fPsf] 7fpFdf uO{ tf]lsPsf] sfd ug{' kg{],  
v_ lgw{fl/t ;dodf lgoldt ?kn] ljBfnodf cfP uPsf] ;do hgfO{ xflh/ x'g' kg{] / klxn] labfsf] cg'dlt 

glnO{ ljBfnodf cg'kl:yt x'g' gx'g], 
u_  cfˆgf] ;]jf ;DaGwL s'/fdf dtnj ;fWo ug{] dg;fon] s;}dfly klg s'g} /fhg}lts jf cjf~5gLo k|efj 

kfg{ jf k|efj kfg{] k|oTg ug{ gx'g], 
3_  g]kfn ;/sf/ / g]kfnL hgtfsf] kf/:kl/s ;DaGwdf jf s'g} ljb]zL /fi6«;Fusf] ;DaGwdf vnn kg{ ;Sg] 

u/L cfˆgf] jf:tljs jf sfNklgs gfdaf6 jf a]gfdL s'g} n]v k|sflzt ug{ jf k|];nfO{ s'g} va/ lbg jf 
/]l8of] jf 6]lnlehg cflb h:tf ;'rgf dfWodåf/f efif0f k|;fl/t ug{ jf s'g} ;fj{hlgs efif0f lbg jf 
jQmJo k|sflzt ug{ gx'g], 

ª_  ljBfy{LnfO{ of]Uo gful/s agfpg] p2]Zo lnO{ cWoog sf] l;kmfl/; cWofkgnfO{ cfˆgf] d'Vo nIo ;Demg' 
kg{], 

r_ cf1fsf/Ltf, cg'zf;g, ;b\efjgf, ;xof]u, ;bfrf/, ;xfg'e"lt, w}o{ / ;Rrl/qtfnfO{ k|f]T;fxg lbg' kg{], 
5_ s'g} efiff, ;Dk|bfo tyf wd{ lj/f]wL efjgf lzIfs tyf ljBfy{L ju{df km}nfpg gx'g], 
h_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfsn] Joj:yfkg ;ldlt / ;DalGwt :yfgLo txsf] :jLs[lt glnO{ cfkm" jxfn 

/x]sf] ljBfno aflx/ sfd ug{ gx'g], 
em_ ljBfno jf z}lIfs ;+:yfsf] dfWodåf/f /fli6«o efjgf hfu[t u/L b]zdf efjgfTds Pstf Nofpg sfd ug{' 

kg{], 
`_ g]kfn /fi6«sf] ;fj{ef}d;Qf / cv08tfdf cfFr cfpg] u/L b]zsf] zflGt, ;'/Iff, j}b]lzs ;DaGw / ;fj{hlgs 

do{fbf tyf cbfntsf] cjx]ngf x'g] jf s'g} klg sfo{fno jf clws[tsf] sfg"gåf/f lgw{fl/t st{Jo k"/f 
ug{df afwf lj/f]w x'g] u/L k|bz{g, x8\tfn, y'g5]s tyf 3]/fp ug{ gx'g] . 



िश ा नयमावाल , २०७६ 
 

428  

6_  /fhlgltdf efu lng gx'g] .  
7_  ljBfy{L{nfO{ zf/Ll/s jf dfgl;s oftgf lbg gx'g] . 
8_  cfrf/;+lxtf ;DaGwL cGo Joj:yf gu/kflnsfn] lgw{f/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

@_  pklgod -!_ adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtfsf] kfng eP gePsf] clen]v lzIfsx?sf] xsdf k|wfgfWofksn] / 
k|wfgfWofkssf] xsdf Joj:yfkg ;ldltn] /fVg' kg{]5 / cfrf/ ;+lxtf kfng gePsf] eP To;sf] ljj/0f 
;DalGwt :yfgLo txdf k7fpg' kg{]5 .  

!))= ljBfy{L{n] kfng ug{' kg{] cfrf/ ;+lxtf M ljBfy{L{x?n] b]xfo adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtf kfng ug{' kg{]5 . 
s_ lzIfssf] cf1fkfng / cfb/ ug{' kg{], 
v_ ljBfnodf jf aflx/ hxfF;'s} cg'zf;gdf /xg' kg{], 
u_ /fli6«otf, efiff / ;+:s[ltsf] pTyfgsf] lgldQ ;+w} k|oTgzLn /xg' kg{], 
3_ ljBfnon] cfof]hgf u/]sf] sfo{qmddf ;lqmo ?kdf efu lng' kg{],  
ª_ ;a};Fu lzi6 Jojxf/ ug{' kg{], 
r_ Joj:yfkg ;ldltn] lgw{f/0f u/]sf cGo cfrf/ ;+lxtf kfngf ug{' kg{] ,  

!)!= ljljw M 
!_  k|wfgfWofks :yfgLo tx, cleefjs Pj+ ljBfy{Lk|lt lhDd]jf/ x'g]5 o;sf nflu pgn] cleefjs Pj+ ljBfy{L{sf] 

ljrf/ ;j{]If0f ug{]5g . 
@_ k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:tl/o lzIffsf] nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldtL / k|wfgfWofksn] lzIff 

;ldlt;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug{'kg{]5 . 
#_ lzIfs Pj+ sd{rf/L k|wfgfWofksk|lt lhDd]jf/ x'g]5g . lghx?n] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu gu/sfo{kflnsf, lzIff 

;ldlt / lzIff clws[tn] k|rlnt sfg"g adf]lhd lbPsf lgb{]zg kfngf ug{' kg{]5 . ck]lIft z}lIfs pknlAwsf 
nflu lzIfsx?n] k|wfgfWofks;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug{'kg{]5 . 

$_ lzIffnfO{ df}lns xssf] ?kdf :yflkt ug{ gu/ sfo{kflnsfn] k|To]s ljBfnosf nflu lglZrt ef}uf]lns If]qnfO{ 
;]jf If]qsf] ?kdf tf]lslbg ;Sg]5 . To:tf] ef}uf]lns If]q leqsf 6'x'/f, cnkq k/]sf / a];fxf/f tyf clt 
ljkGgtfdf k/L ljBfno hfg g;s]sf jf ljBfno 5f]8]sf afnjflnsfnfO{ 5fqj[lQ jf ljz]if Joj:yf u/L jf 
lghsf cleefjs jf ;+/IfsnfO{ ;DemfO{ jfnjflnsfnfO{ ljBfnodf Nofpg' / ljBfy{L{nfO{ ck]lIft z}lIfs 
pknlAw xfl;n x'g] u/L l;sfpg] / l6sfpg] bfloTj gu/kflnsf, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / k|wfgfWofkssf] 
lhDd]jf/L x'g]5 . 

%_ s'g} cleefjs jf ;+/Ifsn] ljBfno hfg] pd]/sf jfnaflnsfx?nfO{ ljBfno k7fpg c6]/ u/]df lghnfO{ 
gu/kflnsfaf6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwfx?af6 al~rt ug{ ;lsg]5 . 

-^_ s/f/ tyf cGo :yfoL afx]ssf lzIfsx?sf] lgo'lQmsf nflu lj1x?sf] ;'rL -Roster_ ;fj{hlgs ;"rgf hf/L 

u/L dfkb08 adf]lhd ul/g]5 . 
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cg';"rL–! 
-lgod # ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfno vf]Ng] cg'dltsf] nflu lbOg] lgj]bg 
 

         ldlt M  
>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 
/fdk'/ gu/kflnsf, 
/fdk'/, kfNkf . 

ljifo M ljBfno vf]Ng] cg'dlt ;DaGwdf . 
dxf]bo, 
z}lIfs ;q ===================== b]lv ====================== txsf] ljBfno vf]Ng rfx]sf]n] cg'dltsf] nflu b]xfosf ljj/0fx? 
v'nfO{ of] lgj]bg u/]sf] 5' . 
क) k|:tfljt ljBfnosf] M 
1. gfdM 
2. 7]ufgfM =================== gu/kflnsf= =============== j8f g+= ============== ufpF / 6f]n ========================== kmf]gM 

=================== ˆofS; g+= ================================== 
3. lsl;dM 
 -!_ ;fd'bflos   
 -@_ ;+:yfut  -c_ lghL z}lIfs u'7L   -cf_ ;fj{hlgs z}lIfs u'7L 
4. cg'dlt lng rfx]sf] tx / ;~rfng ug]{ sIffM 
5. eljiodf ;~rfng ug{ rfx]sf] tx / sIffM 
ख) k|:tfljt ljBfnosf] nflu k"/f ul/Psf] ef}lts k"jf{wf/ M 
1. ejgsf]M 
 -!_ ;+VofM     -@_ sRrL jf kSsL jf cw{ kSsL 
 -#_ cfˆg} jf axfndf jf ;fj{hlgs  
2. sf]7fsf] ljj/0fM 

3. kmlg{r/sf] ;+VofM 
  -!_ 8]:s  -@_ a]~r   -#_ 6]an  -$_ b/fh  -%_ d]r  -^_ cGo  
4. v]ns"b d}bfgsf] cj:yf / hUufM -/f]kgL jf ljufxfdf_ 
5. zf}rfnosf] ;+Vof M  -!_ 5fqn] k|of]u ug]{   -@_ 5fqfn] k|of]u ug]{  
6. vfg]kfgLsf] cj:yfM 
7. k':tsfnosf] cj:yf tyf k':tssf] ;+VofM  
8. k|of]uzfnfM      ;fdu|LM  
9. ;jf/L ;fwgsf] ljj/0fM 
10. z}lIfs ;fdu|Lsf] ljj/0fM 
ग) ljBfyL{ ;+VofM -k|:tfljt_ 
sIff             
;+Vof            
घ) lzIfs ;+VofM -k|:tfljt_ 
ङ) cfly{s ljj/0fM -k|:tfljt_ 
1. crn ;DklQM 

sf]7fsf] 
;+Vof 

nDjfO{ rf}8fO{ prfO{ ‰ofn 9f]sfsf] 
cj:yf 

k|sfz jQLsf] 
cj:yf 

k|of]hg s}lkmot 
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2. rn ;DklQM 
3. jflif{s cfDbfgLM 
4. cfDbfgLsf] ;|f]tM 
 

dfly n]lvPsf ljj/0f x? 7Ls ;fFrf] 5, em'§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 
  
lgj]bssf]– 
 ;xLM 
 gfdM 
 7]ufgfM 
 ldltM 
 
;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx? M 
1. u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug]{ eP z}lIfs u'7Lsf] ljwfgsf] k|ltlnlk . 
2. hUuf jf ejg ef8fdf lng] eP sDtLdf kfFr jif{;Ddsf] nflu 3/ jf hUufwgLn] axfndf lbg] ;DaGwdf ePsf] 

sa'lnotgfdf ;DaGwL kq . 
3. k|:tfljt ljBfnosf] If]qsf] z}lIfs gS;f . 
4. ;DalGwt j8f ;ldltsf] l;kmfl/; . 
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cg';"rL–@ 
-lgod $ ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfno vf]Ngsf] nflu rflxg] k"jf{wf/x? 
क) sIff sf]7fx¿ ;fdfGotof gf} lkm6 prfO{sf] / 3fd tyf kfgLaf6 arfp x'g] lsl;dsf] x'g' kg]{, 
ख) sIffut If]qkmn cfwf/e"t ljBfnosf] xsdf k|lt ljBfyL{ !=)) ju{ dL6/ tyf dfWolds ljBfnosf] xsdf !=@) 

ju{ dL6/ eGbf sd x'g gx'g],  
ग) cWofkg u/fOg] sIff sf]7fdf xfjfsf] k|jfx, k|sfzsf] Joj:yfsf] ;fy} :j:y x'g' kg]{,  
घ) sIff sf]7fdf ljBfyL{ ;+Vofsf] cfwf/df kmlg{r/sf] Joj:yf x'g' kg]{,  
ङ) oy]i6 :j:ys/ vfg]kfgLsf] k|jGw ug{'kg]{,  
च) k|f/lDes afn lzIff s]G› afx]s cGo ljBfnodf 5fq 5fqfsf] nflu cnu cnu zf}rfnosf] Joj:yf x'g'kg]{ / 

k|To]s yk %) hgf ljBfyL{sf] nflu Ps sDkf6{d]G6 yk x'g'kg]{,  
छ) kf7\oqmd, kf7\o;fdu|L, lzIfs lgb]l{\zsf ;lxtsf] ! ljBfyL{ a/fa/ sDtLdf @ k|ltsf b/n] k':ts pknAw ePsf] 

k':tsfno x'g' kg]{,  
ज) lzIf0f lqmofsnfksf] nflu cfjZosLo z}lIfs ;fdu|Lx¿ h:t}- ;]tf]kf6L,sfnf]kf6L, gS;f, Unf]a, ul0ftLo ;fdu|L 

cflb x'g' kg]{,  
झ) ;Dk"0f{ ljBfyL{x¿ Ps};fy pleg ;Sg] d}bfg x'g' kg]{,  
ञ) k|f/lDes jfn lzIff s]G›df 3/ aflx/sf lqmofsnfkx¿ ;~rfng ug{ k'Ug] / cGo ljBfnosf nflu elnan 

v]Ng ldNg];Ddsf] v]n d}bfgsf] Joj:yf / v]n ;fdu|Lsf] Joj:yf x'g' kg]{,  
ट) kf7\oqmd cg';f/sf] lj1fg ;fdu|Lsf] Joj:yf x'g' kg]{,  
ठ) ;fd'bflos ljBfnodf k|To]s sIffdf ;fdfGotof b]xfo adf]lhd / ;+:yfut ljBfnodf ;fdfGotf k|ltsIff 

sDtLdf afO{; hgf b]lv a9Ldf rf}jfnL; hgf ;Dd / cf};tdf t]QL; hgf ljBfyL{ x'g' kg]{5 .  
ड) ;fd'bflos ljBfnodf sDtLdf b]xfo adf]lhdsf] lzIfssf] Joj:yf x'g' kg]{M–  
 dfWolds txsf] )–!) sIffsf nflu     – !$ hgf  
 dfWolds txsf] )–!@ sIffsf nflu     – !^ hgf  
 cfwf/e"t txsf] )–* sIffsf nflu      – ( hgf  
 cfwf/e"t txsf] )–% sIffsf] nflu    – $ hgf  
 k|f/lDes afnlasf; s]G›sf] nflu     – @ hgf  
 t/ ;+:yfut ljBfnodf sIff lzIfs cg'kft Go"gtd !M!=$ x'g' kg]{5 . 

ढ) ljBfnosf] :yfoL cfo ;|f]t x'g' kg]{,  
ण) ljBfnodf k|fylds pkrf/ ;fdu|Lsf] Joj:yf x'g' kg]{,  
त) cfjf;Lo ljBfnosf] nflu cfjf; ejg x'g' kg]{,  
थ) ljBfnosf] xftf kvf{n jf af/n] 3]l/Psf] x'g' kg]{,  
द) ef8fsf] ejgdf ljBfnosf] ;~rfng ug]{ eP sDtLdf kfFr jif{ 3/ ef8f ;DaGwL ;Demf}tf ePsf] x'g' kg]{ . 
ध) ljBfnodf jfnd}qL ckfËtf d}qL tyf jftfj/0f d}qL x'g'kg]{ . 
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cg';"rL–# 
-lgod % sf] pklgod -!_ / -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfno ;~rfng ug{ lbOg] cg'dlt 
 
>L ==============================  
 ================================.  
 

ljifo M c'gdlt k|bfg ul/Psf] af/] . 
 
ljBfno vf]Ng] ;DaGwdf ldlt============================df k|fKt lgj]bg pk/ sf/afxL x'Fbf lzIff lgodfjnL, ===== sf] 
lgod $ adf]lhdsf] k"jf{wf/ k"/f u/]sf] b]lvPsf]n] z}lIfs ;q =================== b]lv cfwf/e"t / dfWolds txsf] 
============= sIff;Ddsf] ljBfno ;~rfng ug{ of] cg'dlt lbOPsf] 5 .  
 
sfof{nosf] 5fk          
        cg'dlt k|bfg ug]{ clwsf/Lsf], 
        ;xL M      
        gfd M 
        kb M  
        ldlt M 
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cg';"rL –$ 
-lgod & sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
ljBfnosf] :jLs[ltsf] nflu lbOg] lgj]bg 

>L==============================  
================================ . 

ljifoM ljBfnosf] :jLs[lt ;DaGwdf . 
gu/ lzIff ;ldltsf] ldlt ================== sf] lg0f{ofg';f/ cg'dlt kfO{ vf]lnPsf] o; ljBfnosf] :jLs[lt kfpg lgDg 
ljj/0fx¿ v'nfO{ of] lgj]bg u/]sf] 5' .  
-s_ ljBfnosf] M 
!= gfd M ========== 
@= 7]ufgf M ========== gu/kflnsf ========== j8f g+= ===== ufpF / 6f]n =========== kmf]g g+= ======== ==== ˆofS; g+= ===========  
#= cg'dlt k|fKt u/]sf] tx / ldlt M 
   cfwf/e"t tx   ldltM===============  
   dfWolds tx    ldlt M===========  
-v_ ljBfnosf] ef}lts cj:yf M 
  != ejgsf] M 
   -!_ ;+Vof M     -@_ sRrL / kSsL / cw{kSsL  
   -#_ cfˆg} / axfndf / ;fj{hlgs  
  @= sf]7fsf] ljj/0f M 
#= kmlg{r/sf] ;+VofM 
-!_8]S;   -@_ a]~r   -#_ 6]a'n   -$_ b/fh   -%_ d]r  -^_ cGo  
$= v]ns'b d}bfgsf] cj:yf / hUuf -/f]kgL jf ljufxfdf_  
%= zf}rfnosf] ;+Vof M dlxnf÷k'?if  
^= vfg]kfgLsf] cj:yf M 
&= k':tsfnosf] cj:yf M 
*= k|of]uzfnfsf] cj:yfM 
(=;jf/L ;fwgsf] ljj/0f M 
!)= z}lIfs ;fdfu|Lsf] ljj/0f M 

s_ ljBfyL{ ;+VofM -sIffut ¿kdf_  
v_ lzIfssf] ;+Vof M 
u_ cfly{s l:yltM 
!= crn ;DklQ  
@= rn ;DklQ  
#= jflif{s cfDbfgL  
$= cfDbfgLsf] ;|f]t  

dfly n]lvPsf] Joxf]/f 7Ls ;fFrf] 5, em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .  
lgj]bssf] gfd M 
ljBfnosf] 5fk     
;xLM      
7]ufgf M 
ldlt M 
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cg';"rL–% 
-lgod & sf] pklgod -#_ / -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfnosf] :jLs[lt ;DaGwdf 
 
>L=======================ljBfno,  
================================.  
 
 To; ljBfnoaf6 ldlt=================================df ljBfno :jLs[t ug]{ ;DaGwdf lbPsf] lgj]bg pk/ sf/afxL x'Fbf 
lzIff lgodfjnL, ========= sf] lgod ^ adf]lhdsf zt{x¿ kfng u/]sf] b]lvPsf]n] sIff=========b]lv sIff=========;Dd 
lzIff k|bfg ug{ :jLs[lt k|bfg ul/Psf] 5 . 
 
 
sfof{nosf] 5fk     

:jLs[lt k|bfg ug]{ clwsf/Lsf],–  
;xL M 
gfdM 
kbM 
ldltM  
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cg';"rL–^ 
-lgod ( sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

d'gfkmf glng] u/L ljBfno ;~rfng ug{ k"/f ug{' kg]{ k"jf{wf/ 
 
!= k|lt sIff Go"gtd !! hgf ljBfyL{ x'g' kg]{ 
@= ljBfyL{nfO{ cfjZos kg]{ sIff sf]7f, kmlg{r/, lkpg] kfgL, v]n d}bfg tyf k':tsfnosf] kof{Kt Joj:yf ePsf] 

x'g' kg]{, 
#= cfjZos lzIfssf] Joj:yf ePsf] x'g' kg]{, 
$= kf7\oqmd ljsf; s]G›n] lgwf{/0f u/] adf]lhdsf l;sfO{ pknlAwx? k"/f x'g] u/L ljBfno lzIf0f l;sfO{ 

sfo{qmdsf] th{'df ul/Psf] x'g' kg]{, 
%= dGqfnon] tf]s] adf]lhd cGo k"jf{wf/ k"/f ePsf] x'g' kg]{ .    
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cg';"rL–& 
-lgod !) sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

sDkgL cGtu{t ;~rflnt ljBfnonfO{ z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug{ lbOg] lgj]bg 
 

>L k|d'vHo", 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 
/fdk'/, kfNkf . 

ljifoM z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug{ kfpF . 
dxf]bo,  
d}n] / xfdLn] lgDg ljBfno sDkgL cGtu{t ;~rfng u/]sf]df ;f] ljBfno z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rfng ug{ 
rfx]sf]n] b]xfosf ljj/0fx? v'nfO{ of] lgj]bg u/]sf] 5'÷5f} . 
!=ljBfnosf] M 
-s_ gfd M 
-v_ 7]ufgf================== ufFpkflnsf jf gu/kflnsf j8f g+ ====================== 
@= ljBfno ;~rfng ePsf] ldlt M 
#= lghL jf ;fj{hlgs s'g z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug{ rfx]sf] xf] < ;f] Joxf]/f M 
$= cGo cfjZos s'/fx? M 
dfly n]lvPsf ljj/0fx? 7Ls ;fFrf] 5 em'§f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfFpnf . 
lgj]bssf]M 
;xL M       gfd M 
7]ufgf M        ldlt M 
lgj]bg ;fy ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx? M 
-!_ z}lIfs u'7Lsf] ?kdf ljBfno ;~rfng ug{ cfklQ gePsf] sDkgL /lhi6f/sf] sfof{nosf] kq . 
-@_ sDkgLsf ;~rfns tyf Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o . 
-#_ sDkgLsf] k|jGwkq tyf lgodfjnLsf] k|ltlnlk . 
-$_ k|:tfljt z}lIfs u'7Lsf] ljwfg . 
-%_ lgj]bssf] gful/stfsf] k|ltlnlk .   
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cg';"rL–* 
-lgod !) sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

sDkgL cGt{ut ljBfnonfO{ ;~rflnt z}lIfs u'7L cGt{ut ;~rfng ug{ lbOg] :jLs[lt 
 
>L =====================ljBfno 
======================================.  
 

ljifoM z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug]{ :jLs[lt lbOPsf] ;DaGwdf . 
 
To; ljBfnon] ldlt====================== df z}lIfs u'7L -;fj{hlgs / lghL_ cGtu{t ;~rfng ug]{ :jLs[ltsf] nflu 
lbPsf] lgj]bg pk/ sf/jfxL x'Fbf o; sfof{no / dGqfnosf] ldlt =================== sf] lg0f{ofg';f/ To; ljBfnonfO{ 
z}lIfs u'7L -;fj{hlgs / lghL_ sf] ?kdf ;~rfng ug{ :jLs[lt k|bfg ul/Psf] 5 .  
 
sfof{nosf] 5fk M     :jLs[lt k|bfg ug]{ clwsf/Lsf],–  

;xL M 
gfd M 
kb M 
sfof{no M 
ldlt M   
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cg';"rL– ( 
-lgod #* sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|f/lDes afn lzIff jf g;{/L s]G› ;~rfngsf nflu lbOg] lgj]bg 
>L===================== 
/fdk'/ gu/sfo{kflnsf÷j8f g+======== sf] sfof{no 
/fdk'/, kfNkf 
 

ljifoM k|f/lDes jfn lzIff s]G› ;~rfng ug{ cg'dlt kfpmF . 
 
 z}lIfs ;q=================b]lv k|f/lDes afn lzIff s]G› ;~rfng ug{ cg'dlt kfpg cleefjs tyf ;d'bfo / 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ldlt====================sf] lg0f{ofg';f/ b]xfosf ljj/0f / sfuhft ;+nUg u/L of] lgj]bg 
k]z u/]sf] 5' .  
-s_ k|:tfljt k|f/lDes jfn lzIff s]G›sf],– 
 -!_ gfd M 
 -@_ 7]ufgf M gu/kflnsf ==================== j8f g+= =========================     
   ufpF jf 6f]n=====================   kmf]g g+==========  
 -#_ ;]jf k'¥ofOg] afnaflnsfsf] ;+Vof M 
-v_ ;~rfngsf nflu lhDd]jf/L lng] jf cfa4tf lbg] ljBfnosf],– 
  -!_ gfdM–    -@_ 7]ufgfM–    -#_ kmf]g g+M  
-u_ k|:tfljt k|f/lDes jfn lzIff s]G›sf] ef}lts k"jf{wf/x¿ M 
 -!_ ejgM -c_ sf]7f    -cf_ sRrL jf kSsL  
     -O_ s] n] ag]sf]   -O{_ ef8f / cfˆg} / ;fj{hlgs  
 -@_ kmlg{r/sf] ljj/0fM -c_ d]r -cf_ 6]j'n M  -O_ j]~r/8]:s M  
 -#_ v]ns'b d}bfg / To;sf] If]qkmnM -c_ cfˆg} -cf_ ef8fdf jf ;fj{hlgs -O_ cGo  
 -$_ zf}rfnosf] cj:yfM -c_ ;+Vof  -cf_ sRrL / kSsL  
       -O_ kfgLsf] Joj:yf eP gePsf]  
 -%_ vfg]kfgLsf] cj:yfM-c_ af]s]/ Nofpg]  -cf_ wf/faf6 k|fKt  -O_ kof{Kt÷ckof{Kt  
 -^_ kf7\o;fdu|Lsf] gfd / ;+Vof M -c_   -cf_    -O_  
 -&_ cfly{s ljj/0fM -c_ crn ;DklQ  -cf_ rn ;DklQ  -O_ cGo  
 -*_ cfDbfgLsf] ;|f]tsf] Joj:yf s;/L ldnfOG5M  
 -(_ cGo s'g} ljj/0f eP pNn]v ug]{M 
  dfly n]lvPsf] ljj/0f 7Ls 5 ,em'§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf/a'emfpFnf .  
  ;+:yfsf] 5fk        lgj]bssf], 

;xLM          
gfdM–               
7]ufgf M                      
ldltM– 

;+nUg sfuhft M 
-!_ ejg v]n d}bfg ;DaGwL k|df0f, sfuhft / ljj/0f .  
-@_ ;+:yfaf6 ;~rfng ug]{ ePdf ;+:yf btf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgodfg';f/sf] gjLs/0f / n]vfk/LIf0f 

k|ltj]bg . 
-#_  cfk;L ;xof]u ;d"xaf6 lgj]bg ul/Psf] eP To:tf] ;d"xsf] j}7ssf] lg0f{o .  
-$_ s'g} ljBfno;Fu cfj4 u/L ;~rfng ug{ vf]lhPsf] eP ;f] ljBfnosf] l;kmfl/; . 
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cg';"rL–!) 
-lgod #* sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|f/lDes afn lzIff s]G› ;~rfng ug{ lbOg] cg'dlt 
>L================= gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
-==============================================_ 
>L==============================  
===============================.  

ljifo M k|f/lDes afn lzIff s]G› ;~rfng ug{ lbOPsf] cg'dlt 
 
 tkfO{Fn] To; ljBfno / ;+:yfn] k|f/lDes jfn lzIff s]G› ;~rfng ug]{ ;DaGwdf o; ============== gu/ 
sfo{kflnsfsf] sfof{nodf lbg' ePsf] lgj]bg pk/ sf/jfxL x'Fbf lzIff lgodfjnL, ======== ;d]tsf] k"jf{wf/ k"/f u/]sf] 
/ o; gu/ sfo{kflnsfsf] gS;fÍgdf k/]sf]n] z}lIfs ;q==================b]lv k|f/lDes afn lzIff s]G› ;~rfng ug{ 
cg'dlt k|bfg ul/Psf] 5 .  
         
        cg'dlt k|bfg ug]{ clwsf/Lsf],–  
sfof{nosf] 5fk       ;xLM 
        gfd M 
        kbM 
        ldltM   
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cg';"rL–!! 
-lgod %) sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfno ljsf; k|:tfjsf] gd'gf 
 

1. ljBfnonsf] jt{dfg z}lIfs / cfly{s cj:yfM  
2. ljBfnon] xfl;n ug{' kg]{ ck]lIft pknlAw M 
3. jt{dfg cj:yf / ck]lIft pknAwLsf ;"rsut cGt/ M 
4. ck]lIft pknlAw xfl;n ug]{ ;|f]t klxrfg ;lxtsf] sfo{of]hgf M 
5. sfo{ of]hgfsf d"NofÍgsf ;"rsx? M   
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cg';"rL –!@ 
-lgod %^ pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

ljBfnodf /xg] lzIfs b/jGbL 
ljBfnodf sDtLdf b]xfo adf]lhd lzIfs b/aGbL /xg]5g\ M  
-s_ k|f/lDes afn lzIff jf g{;{/L b]lv kfFr sIff ;~rfng ePsf] ljBfnodf krf; hgf;Dd ljBfyL{ ePdf sDtLdf 

tLg hgf / ;f]eGbf a9L laBfyL{ ePdf sDtLdf rf/ hgf lzIfs . 
-v_  cfwf/e"t txsf] ljBfnodf M k|f/lDes afn lzIff jf g;{/Lb]lv cf7 sIff ;~rfng ePsf] ljBfnodf b]xfo 

adf]lhdsf sDtLdf gf} hgf lzIfs M  
-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-@_ lj1fg jf ul0ft d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-#_ g]kfnL jf ;+:s[t d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-$_ ;fdflhs ljifo cWofkg ug{sf] nflu :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-%_ k|df0fkq jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] rf/ hgf  
-^_ ;fljssf] P;=Pn= ;L= jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Ps hgf . 

-u_ dfWolds ljBfnodfM 
!= gf}+ sIff b]lv bz sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf dfWolds txsf] kfFr hgf lzIfsM– 

-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-@_ ul0ft jf lj1fg d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-#_ g]kfnL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-$_ ;fdflhs ljifo cWofkg ug{sf] nflu :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-%_ cGo P]lR5s ljifosf] nflu ;DalGwt ljifodf :gfts jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Ps hgf . 

@= gf}+ sIff b]lv afx| sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf b]xfo adf]lhdsf sDtLdf gf} hgf lzIfs   
-!_ c+u|]hL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-@_ ul0ft d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-#_ g]kfnL d"n ljifo lnO{ :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-$_ ;fdflhs ljifo cWofkg ug{sf] nflu :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-%_ cGo P]lR5s ljifosf] nflu ;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] b'O{hgf  
-^_ lj1fg d"n ljifo lnO{ :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] Pshgf  
-&_ cGo ljifodf :gfts tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/]sf] b'O{hgf . 

#= k|f/lDes afn lzIff b]lv bz sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf v08 -v_ / v08 -u_ sf] pkv08 -!_ 
adf]lhdsf] b/aGbL /xg]5 .  

$= k|f/lDes afn lzIff b]lv afx| sIff;Dd ;~rfng ePsf] ljBfnodf v08 -v_ / v08 -u_ sf] qmd;+Vof -@_ 
adf]lhdsf] b/aGbL /xg]5 . 

›i6JoM 
!_  v08 -v_ sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -$_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd Pp6} ljifodf Ps 

eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g .  
@_  v08 -u_ sf] pkv08 ! sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -$_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd 

Pp6} ljifodf Ps eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g .  
#_  v08 -u_ sf] pkv08 @ sf] qmd;+Vof -!_ b]lv -&_ ;Ddsf sDtLdf Ps Ps hgf lzIfs lgo'lQm geP;Dd 

Pp6} ljifodf Ps eGbf a9L lzIfs lgo'lQm ul/g] 5}g . 
$_  lzIfs lgo'lQmsf] nflu cfjZos kg]{ tfnLd k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  
%_  xfn ljBfnodf pk/f]Qmfg';f/sf ljifosf of]Uotf eGbf sd of]Uotf ePsf :yfoL lzIfs /x]5g\ eg] To:tf 

lzIfs kbaf6 gx6];Dd ;fljs adf]lhds} of]Uotf ePsf lzIfsjf6 cWofkg x'g] .  
^_  plNnlvt b/jGbL leq k|wfgfWofkssf] kb ;d]t ;dfj]z /xg]5 . 
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cg';"rL–!# 
-lgod %& sf] pklgod -!!_ ;Fu ;DalGwt_ 

/dfgf kq 
kq;+VofM       ldlt M 
>L ===================== 
============================= . 
To; ljBfnodf ;?jf x'g' ePsf >L ==========================================nfO{ lghsf] ljj/0f ;lxtsf] /dfgfkq lbO{ To; 
ljBfnodf xflh/ x'g k7fOPsf] Joxf]/f cg'/f]w ub{5' . 
!= lzIfs jf sd{rf/Lsf] gfd, y/ M  
@= ;+s]t gDa/ M 
#= ;fljs M 
-s_ tx M   -v_ >]0fL M     -u_ kb M 
-3_ lzIfs eP ljifo M  -ª_ ljBfno M 
$= ;?jf ePsf] -s_ lg0ff{o ldlt M   -v_ ;?jf ug]{ sfof{no M    -u_ tx M        
   -3_ >]0fL M  -ª_ kb M     -r_ ljifo         -5_ ljBfno M 
%= a/a'emf/y ;DjGwL ljj/0fM   u/]sf]    gu/]sf]    
^= /dfgf x'g] ldlt M ===================== 
&= /dfgfkqsf] ldlt ;Dd vr{ ePsf labf M  
  -s_ e}k/L cfpg] / kj{ labf  ================== lbg . 
  -v_ la/fdL labf    ================== lbg . 
  -u_ k|;'tL labf labf   ================== lbg . 
  -3_ k|;'tL :ofxf/ labf   ================== k6s . 
  -ª_ cWoog labf    ================== lbg . 
  -r_ c;fwf/f0f labf   ================== lbg . 
  -5_ j]tnjL labf    ================== lbg . 
*= /dfgfkqsf] ldlt;Dd ;+lrt la/fdL labf M ================== lbg . 
(= ljBfnodf ?h' xflh/ ePsf] lbg M  
!)= vfOkfO{ cfPsf] dfl;s -s_ tna M  -v_ j[l4 ? tna M   
!!= tna e'QmfgL lnPsf] clGtd ldlt M 
!@= sd{rf/L ;+rosf]if s§L /sd M 
!# e'QmfgL lnPsf] pkrf/ vr{sf] /sd M           ldlt M 
!$= tnjj[l4 x'g ;'? ePsf] ;'? ldlt M  
!%= gful/s nufgL sf]ifs§L /sd M  
!^= cfos/ s§L /sd M 
!&= -s_ ;fjlws hLjg aLdf sf]ifdf hDdf ePsf] ;fn========dlxgf====== =ut]====  
-v_ ;fjlws hLjg aLdfjfkt jflif{s lk|ldod lt/]sf] ;fn=====dlxgf=== ut] ==== 
!*= rf8kj{ vr{ lng] rf8sf] gfd / ;f] rf8 kg{] ltly / ;Defljt dlxgf M 
!(= lzz' :ofxf/ eQf lnPsf] ljj/0f M       ======================= 
                b:tvt 
af]wfy{ M  
>L ljBfno lzIfs lstfavfgf . 
>L sd{rf/L ;+rosf]if . 
>L ========== ljBfno . 
>L =====================-;DalGwt lzIfs jf sd{rf/L_ ;?jf ePsf] sfof{nodf xflh/ x'g hfg' x'g . 
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cg';"rL–!$ 
-lgod %* sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

;?jf x'g lbOg] lgj]bg 
 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[t,  
/fdk'/ gu/kflnsf 
/fdk'/, kfNkf . 

ljifoM ;?jf ;DaGwdf . 
 
 dnfO{ lgDg ljBfnodf ;?jf ul/lbg' x'g lgDg ljj/0fx? v'nfO{ lgj]bg u/]sf] 5' . 
lzIfssf] gfd, y/M  
:yfoL 7]ufgfM  
tx / >]0fLM  
xfnsf] ljBfnosf] gfd / 7]ufgfM  
;?jf eO{ hfg rfx]sf] ljBfnosf] gfd / 7]ufgfM  
of]Uotf / tflndM  
:yfoL lgo'lQm ldltM  
xfnsf] lhNnfdf sfd u/]sf] cjlwM  
;?jf dfu ug{' kg]{ sf/0fM  
lgj]bssf]– 
;xLM  
gfdM  
sfo{/t ljBfnoM 
ldltM 
-!_ ;?jf eO{ hfg] ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] ;xdlt 
-s_ o; ljBfnosf lzIfs >L ====================================== nfO{ Joj:yfkg ;ldltsf] ldlt ========================== sf] 

lg0f{o cg';f/ o; ljBfnoaf6 ;?jf eO{ hfg ;xdlt lbOPsf] 5 . 
    ljBfnosf] 5fk     Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfsf]–  

     ;xL M 
     gfd M 
     ljBfno M 
     ldlt M 

-v_ ================ gu/kflnsf================= cGtu{tsf] ===================== ljBfnosf lzIfs >L 
====================================== nfO{ ;f] ljBfnoaf6 ;?jf eO{ hfg ;xdlt lbO{Psf] 5 . 

     sfof{nosf] 5fk     sfo{sf/L clws[t 
     ;xL M 
     gfd M 
     ldlt M 

 -@ _  ;?jf eO{ cfpg] ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldlt tyf lzIff zfvfsf] ;xdlt  
-s_  =============================== ljBfnosf lzIfs >L =================================== nfO{ Joj:yfkg ;ldltsf] ldlt 

======================= sf] lg0f{o cg';f/ o; ljBfnodf ;?jf eO{ cfpg ;xdlt lbOPsf] 5 . 
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 ljBfnosf] 5fk     Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfsf]  
        ;xL M 

     gfd M 
     ldlt M   

         ljBfno M 
 
-v_ =============================== ljBfnosf lzIfs >L =================================== nfO{ o; jf gu/kflnsfsf] 

=============== ljBfnodf ;?jf eO{ cfpg ;xdlt lbOPsf] 5 . 
 
 sfof{nosf] 5fk     lzIff clwsf/Lsf] 
        ;xL M 
        gfd M 
        ldlt M   
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cg';"rL–!% 
-lgod *^ sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
ljBfnosf] cfo Joosf] vftf /fVg] 9fFrf 

 
ljBfnon] cfˆgf] cfoJoosf] vftf b]xfo adf]lhd /fVg'kg]{M– 
vftfsf] gfd          tf]lsPsf] kmf/fd g+= 
!_ ljBfnosf] ah]6 vftf       kmf= g+= ! 
@_  cfDbfgLsf] lx;fa vftf     kmf= g+= @ 
#_ vr{sf] lx;fa vftf      kmf= g+= # 
$_ gubL vftf         kmf= g+= $ 
%_ a}+s vftf       kmf= g+= % 
^_ k]ZsL vftf         kmf= g+= ^ 
&_ lhG;L vftf         kmf= g+= & 
*_ dfl;s cfDbfgL vr{sf] ljj/0f vftf    kmf= g+= * 
(_ z'Ns btf{ lstfa vftf     kmf= g+= ( 
!)_ jf;nft vftf        kmf= g+= !) 
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kmf=g+= ! 
ljBfnosf] ah]6 vftf 

ljBfnosf] gfd M 
7]ufgf M  
z}lIfs ;q============================= sf] ah]6 
 
Joo cfo  
zLif{s g+=   zLif{ssf] gfd ut z}lIfs ;qsf] Joo o; z}lIfs ;qsf] k|:tfljt Joo :jLs[t /sd
 zLif{ssf] g+= zLif{ssf] gfd ut z}lIfs ;qsf] cfo o; z}lIfs ;qsf] k|:tfljt cfo :jLs[t /sd
 s}lkmot 
-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_  
 
           
 
k|wfgfWofkssf] ;xL    Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfsf] ;xL– 
 
b|i6Jo M 
-!_ lzIfssf] l;nl;n]jf/ gDa/ n]Vg] 
-@_ lzIfs tna, d;nGb, kmlg{r/ h:tf vr{tkm{ ePsf] zLif{ssf] gfd n]Vg] 
-#_ g+= @ sf zLif{sx?df ut jif{ ePsf] v'b vr{ pNn]v ug]{ 
-$_ rfn' z}lIfs ;qsf] k|:tfljt vr{ /sd n]Vg] 
-%_ rfn' z}lIfs ;qsf] nflu Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t u/]sf] /sd;Dd pNn]v ug]{ 
-^_ cfotkm{sf] zLif{ssf] l;nl;n]jf/ gDa/ n]Vg] 
-&_ ;/sf/L cg'bfg, ljBfyL{ z'Ns -lghLsf] xsdf_ h:tf cGo zLif{ssf] gfd pNn]v ug]{ 
-*_ ut z}lIfs ;qsf] v'b cfDbfgL zLif{s cg';f/pNn]v ug]{ 
-(_ o; z}lIfs ;qsf] cfDbfgLsf] k|:tfljt /sd pNn]v ug]{ 
-!)_ :jLs[t /sd pNn]v ug]{ -;/sf/L cg'bfgsf] /sd :jLs[t tna :s]n cg';f/ x'g' kg]{5  
-!!_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{  
 
  



िश ा नयमावाल , २०७६ 
 

447  

kmf= g+= @ 
cfDbfgLsf] lx;fa vftf 

 
ljBfnosf] gfdM 
7]ufgf  
 
jif{=====================dlxgf=================== 
 
ldlt 
-!_ ljj/0f 
-@_ /l;b g+= 
-#_ zLif{s 
-$_ hDdf ?= 
-%_ a}+s bflvnf 
-^_ s}lkmot 
-&_ 
   ;/sf/L cg'bfg k9fO z'Ns      
 
          
o; dlxgfsf] hDdf        
b|i6JoM 
-!_ cfDbfgL ePsf] ldlt pNn]v ug]]{ 
-@_ sxfFaf6 jf s;af6 k|fKt ePsf] pNn]v ug]{ 
-#_ /l;b g+= pNn]v ug]{ 
-$_ sÚg zLif{s afkt k|fKt ePsf] xf] ;f]xL dxndf n]Vg] / cfjZostf cg';f/dxn a9fpg] 
-%_ k|fKt ePsf] hDdf ?= pNn]v ug]{ 
-^ k|fKt /sddWo] a}+s bflvnf ePsf] /sd pNn]v ug]{ 
-&_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{ = 
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kmf= g+= # 
vr{sf] lx;fa vftf 

 
ljBfnosf] gfd M 
7]ufgf M            jif{ M      dlxgf M 
 
ldlt 
ljj/0f 
ef}r/ g+= tna eQf 
cGo zLif{s hDdf s}lkmot 
 
 
   :jLs[t b/aGbL sd{rf/L b/aGbL aflx/sf] lzIfs    
-Û_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -&_ -*_ --_ 
    
 
 
      
o; dlxgfsf] hDdf       
 
b|i6Jo M 
-!_ sf/f]af/sf] ldlt pNn]v ug]{ 
-@_ vr{sf] ljj/0f pNn]v ug]{ 
-#_ ef}r/ g+= pNn]v ug]{ 
-$_ lh= lz= sf= af6 cg'bfg /sd k|fKt x'g] :jLs[t b/aGbLleqsf lzIfsx?sf] tna eQf vr{ /sd pNn]v ug]{  
-%_ ljBfnodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] tna eQf vr{ /sd pNn]v ug]{ 
-^_ cg'bfg /sd k|fKt gx'g] b/aGbL aflx/sf] lzIfsx?sf] tna eQf vr{ /sd pNn]v ug]{ 
-&_ o;df cfjZostf cg';f/d;nGb, kmlg{r/, 5kfO{, ;]jf, b}=e|=e= h:tf dxnx? v8f u/L /sd pNn]v ug]{ 
-*_ dxn $, %, ^ / & sf] hDdf /sd pNn]v ug]{  
-(_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{  
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kmf= g+= $, % / ^ 
gubL ÷a}+s ÷k]ZsL vftf 

 
ljBfnosf] gfdM 
7]ufgf M               jif{ M       dlxgf M 
 
ldlt ljj/0f ef}r/ g+= 8]la6 qm]l86 8]la6÷qm]l86 afFsL s}lkmot 
-!_ -@_  -#_      -$_  -%_         -^_      -&_  -*_ 
       
b|i6Jo M 
-s_ gubL vftf k|of]u ubf{ M 
 -!_ ldlt pNn]v ug]{ 
 -@_ 5f]6s/Ldf cfDbfgL vr{sf] ljj/0f pNn]v ug]{ 
 -#_ ef}r/ g+= pNn]v ug]{  
 -$_ gub k|fKt ePdf pNn]v ug]{  
 -%_ gub /sd a}+s bflvnf jf vr{ ePdf pNn]v ug]{  
 -^_ dxn & sf] aFfsL /sd 8]la6 jf qm]l86 afFsL s] xf] < 8]la6 aFfsL eP 8]= / qm]l86 afFsL eP qm]= pNn]v ug]{  
 -&_ aFfsL /sd pNn]v ug]{  
 -*_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{ = 
-v_ a}+s vftf k|of]u ubf{ M 
 -!_ ldlt pNn]v ug]{  
 -@_ cfDbfgL vr{sf] 5f]6f] ljj/0f / r]s g+= jf a}+s bflvnf ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  
 -#_ ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  
 -$_ a}+s bflvnf ePsf] /sd pNn]v ug]{  
 -%_ a}+saf6 vr{ ePsf] /sd pNn]v ug]{  
 -^_ a}+sdf 8]lj6 aFfsL eP 8]= / qm]l86 aFfsL eP qm]= n]Vg]  
 -&_ aFfsL /sd pNn]v ug]{  
 -*_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{ =  
-u_  k]ZsL vftf k|of]u ubf{ M 
 -!_ ldlt pNn]v ug]{ 
 -@_ k]ZsL lnOPsf] jf km5\of}{6 ePsf] sfd pNn]v ug]{  
 -#_ ef}r/ gDa/ pNn]v ug]{  
 -$_ k]ZsL lbPsf] /sd pNn]v ug]{  
 -%_ k]ZsL km5\of}{6 ePsf] /sd pNn]v ug]{  
 -^_ aFfsL k]ZsL 8]lj6 aFfsL eP 8]= / qm]l86 eP qm]= pNn]v ug]{ 
 -&_ k]ZsL afFsL /sd pNn]v ug]{  
 -*_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{  
  

 
 
 
 
 
 
 



िश ा नयमावाल , २०७६ 
 

450  

kmf= g+= & 
lhG;L vftf 

 
ljBfnosf] gfd 
7]ufgf M                jif{ M       dlxgf M 
 
ldlt 
-!_ ljj/0f 
-@_ d"No 
-#_ cfDbfgL 
-$_ vr{ 
-%_ afFsL 
-^_ s}lkmot 
-&_ k|lt OsfO{ hDdf     
 
        
 
b|i6JoM  
-!_ ldlt pNn]v ug]{, 
-@_ ;fdfgsf] gfd, k|fKt jf vr{sf] 5f]6f] ljj/0f pNn]v ug]{  
-#_ ;fdfgsf] k|lt OsfO{ b/ pNn]v ug]{  
-$_ k|fKt ;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  
-%_ vr{ ePsf] ;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  
-^_ aFfsL;fdfgsf] kl/df0f pNn]v ug]{  
-&_ cGo s'g}s'/f eP pNn]v ug]{  
 
O{sfOdf uf]6f, yfg, bh{g cflb pNn]v ug]{  
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kmf= g+= * 
dfl;s cfDbfgL vr{sf] ljj/0f vftf 

ljBfnosf] gfdM 
7]ufgf M   jif{ M  dlxgf M 
Joo cfo 
zLif{s g+= zLif{ssf] gfd jflif{s :jLs[t /sd cl3Nnf] dlxgf;Ddsf] vr{ /sd of] dlxgfsf] vr{ hDdf 
Joo /sd zLif{s g+= zLif{ssf]] gfd jflif{s :jLs[t /sd cl3Nnf] dlxgf;Ddsf] cfo /sd of] 
dlxgfsf] cfo hDdf 
-!_ -@_ -#_ -$_ -%_ -^_ -& -*_ -(_ -!)_ -!!_ -!@_ 
 
 
            
hDdf           
aFfsL /sdM– 
gubM– 
a}+sM– 
 
b|i6Jo M  
-!_ kmf= g+= ! sf] Joosf] zLif{s g+= pNn]v ug]{   
-@_ kmf= g+= ! sf] Joosf] zLif{ssf] gfd pNn]v ug]{  
-#_ kmf= g+= ! sf] jflif{s :jLs[t Joo /sd pNn]v ug]{  
-$_ uPsf] dlxgf;Ddsf] ;DalGwt zLif{ssf] vr{ /sd pNn]v ug]{  
-%_ of] dlxgfsf] ;DalGwt zLif{sx<sf] vr{ /sd pNn]v ug]{  
-^_ dxn g+= $ / % sf] hDdf /sd pNn]v ug]{  
-&_ kmf g+= ! sf] cfosf] zLif{s g+= pNn]v ug]{  
-*_ kmf= g+= ! sf] cfosf] zLif{s gfd pNn]v ug]{  
-(_ kmf g+= ! sf] jflif{s :jLs[t cfo /sd pNn]v ug]{  
-!)_ cl3Nnf] dlxgf;Ddsf] ;DalGwt zLif{ssf] cfo /sd pNn]v ug]{  
-!!_ dxn g+=!) / !! sf] hDdf /sd pNn]v ug]{  
-!@_ aFfsL /sddf cfo / Joosf] hDdf /sdsf] km/s pNn]v ug]{  
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lz= d= kmf= g+= ( 
z'Ns btf{ lstfa vftf 

 
 
ljBfnosf] gfd  
7]ufgf 
sIff M           jif{ M         dlxgf M 

/f]=g+= ljBfyL{sf] gfd, y/ j}zfv h]i7 c;f/ ;fpg efb|। cflZjg sflt{s d+l;/ kf}if df3

 kmfu'g r}q 
 
              
hDdf  
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kmf= g+= !) 
jf;nft vftf 

 
ljBfnosf] gfd M 
jif{======================= sf] cflv/L lbg======================;Ddsf] 
bfloTj /sd ;DklQ /sd 
! @ # $ 
 
 
    
 
k|wfgfWofks    n]vfkfn   n]vfk/LIfs 
 
b।i6JoM 
-!_ ljBfnosf] bfloTj ljj/0fx? pNn]v ug]{, 
-@_ bfloTj /sd pNn]v ug]{, 
-#_ ljBfnosf] rfn" crn ;DklQsf] ljj/0f pNn]v ug,]{ 
-$_ ;DklQsf] /sd pNn]v ug]{ . 
 
 
 
 
माणीकरण म त:- 2076/१०/2२  

 
आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १३          म त: 2076/११/११     
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको  

खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध, २०७६ 
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तावना : रामपरु नगरपा लका े  भ  व छ खानेपानीको सबै नगरबासीह मा पउनयो य पानीको पहुँच गराउने उ े यले 
व छ खानेपानीको यव थापन गन खानेपानी उपभो ा स मती गठन तथा मलु दता गन स व धमा यव था गन बा छनीय 
भएकोले जल ोत ऐन २०४९, थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २(ध) र (प) तथा दफा १०२ 
बमोिजम रामपरु नगर कायपा लकाबाट यो काय व ध बनाइएको छ। 
 

प र छेद-१ 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भ 
1. यस काय व धको नाम “खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध- २०७६” रहेको छ। 
2. यो काय व ध नगर कायपा लकाबाट वीकृत भई थानीय राजप मा काशन म तदेिख ार भ हनेुछ। 
2. प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा,  
क) “नगरपा लका” भ ाले रामपरु नगरपा लका स झन ुपछ। 
ख) “खानेपानी” भ ाले घरेल ुतथा औ ो गक उपयोगको ला ग आपू त ग रने पानी साथै व छ पउने पानीलाई स झन ुपछ। 
ग) “ऐन” भ ाले जल ोत ऐन, २०४९ लाई स झन ुपछ। 
घ) “ ोत” भ ाले भू-सतह वा भू मगत पमा रहेको खानेपानीको ोत स झन ुपछ। 
ङ) “सव ण” भ ाले संरचनाको नमाण, संरचना नमाण गदा पन वातावरणीय असर, ोतबाट उपयोग तथा वतरण गन स कने 

खानेपानीको प रमाण, खानेपानीबाट लाभाि वन हनेुह को सं या लगायत आ थक तथा ा व धक त य त याङक  समेतको 
व षेण गर  व ततृ पबाट तयार ग रएको अ वेषण संभा यता अ ययन र तत ्स ब धी व ततृ इि ज नय रङ डजायन 
समेतको काय स झन ुपछ। 

च) “प रयोजना” भ ाले अनमु तप  ा  यि ले स ालन गन खानेपानी प रयोजना स झन ु पछ र सो श दले उपभो ा 
स म तलाई ह ता तरण गरेको प रयोजना वा उपभो ा स म त आफैले वकास गर  स ालन गरेको प रयोजना समेतलाई 
जनाउँछ। 

छ) “खानेपानी उपभो ा स म त” भ ाले बदुाँ ३ बमोिजम ग ठत स म त स झन ुपछ। 
ज) “जल ोत स म त” भ ाले बदुाँ २५ बमोिजम ग ठत स म त स झन ुपछ। 
झ) “खानेपानी मलु दता” भ ाले बदुाँ ४५ बमोिजम ग ठत स म त स झन ुपछ। 
ञ) “पानी आपू तकता” भ ाले यस काय व ध बमोिजम उपभो ालाई खानेपानी आपू त गन उपभो ा स म त वा अनमु तप  

ा  यि  स झन ुपछ। 
ट) “सेवा” भ ाले पानी आपू तकताले उपभो ालाई उपल ध गराएको खानेपानी सेवा स झन ुपछ। 
ठ) “उपभो ा” भ ाले पानी आपू तकताले उपल ध गराएको सेवा उपभोग गन यि  वा नकाय स झन ुपछ। 
ड) "सेवा शु क" भ ाले सेवा उपयोग गरे बापत पानी उपभो ा आपू तकतालाई बझुाउन ुपन सेवा शु क स झन ुपछ र सो 

श दले वल ब शु क समेतलाई जनाउँछ। 
ढ) “ नर क” भ ाले बुदँा ८५ बमोिजम तो कएको खानेपानी नर क स झन ुपछ। 

 
प र छेद-२ 

उपभो ा स म त गठन  
3. उपभो ा स म त गठन 
1. सामू हक लाभको ला ग प रयोजनाको वकास तथा स ालन गर  यसबाट लाभाि वन हनु चाहने यि ह ले उपभो ा 

स म त गठन गन स ने छन।् 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम गठन ग रने उपभो ा स म तको कायकार  स म तमा क तीमा दईुजना म हला स हत नौजना 

यि ह  सद य रहने छन ्। यसर  आ नो अव धभर उपभो ा स म त गठन हनु नसकेमा नगर मखुले तदथ स म त 
गठन गन स नेछ । यस कारको स म तले कायकार को समेत काम गन स नेछ। सो स म तको अव ध स म तको गठन 
प छ वतः न य हनेुछ।स म तमा कि तमा १ जना पदेन सद य नगर मखु वा नजले तोकेको त न ध रहनेछ । 

4. उपभो ा स म तको वधान 
१) उपभो ा स म तको एउटा वधान हनेुछ। 
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२) उपबुँदा (१) बमोिजमको वधानमा देहायका कुराह  खलुाएको हनु ुपनछः 
 (क) उ े य तथा काय े , 

(ख) सद यताको ला ग यो यता, 
(ग) सद यता शु क र सद यता दान गन व ध, 
(घ) सद यताको अयो यता, 
(ङ) साधारण सभाको गठन, 
(च) साधारण सभाको अ धवेशन, 
(छ) साधारण सभाको काम, कत य र अ धकार, 
(ज) काय स म तको गठन, 
(झ) काय स म तको बैठक, 
(ञ) काय स म तको काम, कत य र अ धकार, 
(ट) पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकार, 
(ठ) नवाचन स ब धी यव था, 
(ड) अ व ासको ताव, 
(ढ) आ थक ोत, 
(ण) चल अचल स पि को ववरण, 
(त) कोष, 
(थ) लेखापर ण, 
(द) वधानमा संशोधन, 
(ध) व नयम बनाउन स ने कुरा, 
(न) अ य आव यक कुराह । 

5. उपभो ा स म त दता गन दरखा त दन ुपन : 
  उपभो ा स म त दता गन चाहने यि ह ले एक सय पैयाँ द तरु स हत अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा नगर जल ोत 

स म त सम  दरखा त दन ुपनछ। 
6. उपभो ा स म तको दता : 
1. बुदँा ५ बमोिजम दरखा त ा  भएप छ स म तले उपभो ा स म तले वकास गन ता वत गरेको प रयोजना आ थक 

तथा ा व धक कोण समेतबाट वकास गन उपयु  भए नभएको जाँचबझु गर  सो स ब धमा स बि धत नकायसँग 
परामश समेत गदा प रयोजना वकास गन उपयु  देिखएमा स म तले उपभो ा स म त दता गर  दरखा तवालालाई 
अनसुचुी-२ बमोिजमको ढाँचामा दताको माणप  दन ुपन छ। 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम जाचबँझु तथा परामश गदा उपभो ा स म त दता गन न म ने भएमा स म तले यसको कारण 
स हतको जानकार  दरखा तवालालाई दन ुपनछ। 

7. दोहोरो उपभो ा स म त दता नग रने : 
कुनै ोतको उपभोग गन कुनै उपभो ा स म त दता भई सकेप छ य तो उपभो ा स म तले उपभोग गन पानीको 
प रमाणमा कटौती हनेु गर  सोह  स म तको काय े भ  अक  उपभो ा स म त दता ग रने छैन। 

8. ोतको पानीमा उपभो ा स म तको अ धकार कायम रहने : 
1. बुदँा ६ बमोिजम उपभो ा स म त दता भएप छ उपभो ा स म तले उपयोग गन तो कएको हदस मको प रमाण बराबर 

पानीको ोतमा उपभो ा स म तको अ धकार कायम रहनेछ। 
2. यो काय व ध ार भ हनु ु अिघ नेपाल सरकारले वकास गरेको खानेपानी प रयोजना संचालन गन ऐनको दफा ११ 

बमोिजम कुनै उपभो ा स म तलाई ह ता तरण गरेको भए य तो उपभो ा स म तले उपयोग गन हद स मको प रमाण 
बराबर पानीको ोतमा य तो उपभो ा स म तको अ धकार कायम रहनेछ। 

3. कुनै यि को पानीको मलु वा ोत भएको ज गा भए सो यि सँग सहम त गर  स झौता प  वा सो ज गा सं थाले 
ख रद ग र मलु दता यामा जानपुनछ। 

4. कुनै यि  वा सं थाको ज गाबाट नका लएको पानीको ोतमा क ह कसैले उजरुवाजरु गन पाइने छैन।  
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5. य द निजकै संचाईका ला ग योगमा आएका कुलो वा नहर भएता प न प हलो ाथ मकता पउने पानीलाई रािखनेछ। 
य तो अव थामा भने आव यकता भ दा बढ  पानी अ य योजनको ला ग योगमा याउन पाइने छैन। 

9. रामपरु नगरपा लकाले वकास गरेको प रयोजना संचालन गन उपभो ा स म तको गठन र दताः 
1. प रयोजना उपभो ा स म त माफत संचालन गराउन चाहेमा य तो प रयोजना संचालन गन चाहने यि ह ले बुदँा ३ 

बमोिजम उपभो ा स म त गठन गर  बुदँा ५ बमोिजम दता गराउन ुपनछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम उपभो ा स म त दता गन स ब धमा मलु दता स म त सम  दरखा त दँदा नगरपा लकाले य तो 

उपभो ा स म तलाई प रयोजना संचालन गन वषयमा दएको प  समेत संल न गन ुपनछ। 
10. स म त संग ठत मा ननेः 
1. यस काय व ध अ तगत दता भएको स म त अ व छ  उ रा धकारवाला वशा सत र संग ठत स म त हनेुछ।सो स म तको 

सबै कामको न म  आ नो एउटा छु ै छाप हनुेछ। 

2. स म तले यि  सरह आ नो नामबाट ना लस उजरु गन स नेछ र सो उपर प न सोह  नामबाट ना लस उजरु ला नेछ। 

11. स म तको स पि  
1. स म तको सद य वा कमचार  लगायत कुनै स म तको वधान व  सं थाको कुनै स प ी दु पयोग गरेमा, क जा गरेमा 

वा रो ा रा बेाट लई स म तलाई फता बझुाई दन स नेछ। 

2. उपबुँदा (१) बमोिजमको स म तको स पि  फता गन गर  नगरपा लकाले गरेको कारबाह मा िच  नबु ने यि ले 
स बि धत अदालतमा उजरु गन स नेछ। 

3. स म तको सद य वा कमचार  लगायत कुनै यि ले स पि  वा लखत वा त ा व  कुनै अपराध वा वराम गरेमा 
स म त वा स म तको कुनै सद य उपर च लत काननु बमोिजम नगरपा लकाले कारबाह  चलाउन स नेछ। 

12. यस अिघ दता भई वा नभई थापना भएका स म त दता गनः यो काय व ध ार भ हनु ुभ दा अिघ त काल च लत काननु 
बमोिजम दता भई वा नभई थापना भईरहेका स म तले प न यो काय व ध ार भ भएको म तले ६ (छ) म हना भ  यो 
काय व ध बमोिजम सूिचकृत गराउन ुपनछ । सूिचकृत दता हनुको ला ग गत आ.व.स म को लेखा प र ण तवेदन र 
साधारण सभाको नणय अ नवाय पमा पेश गन ुपनछ। 

13. स म तको उ े यह मा हेरफेरः 
1. स म तको उदे यह मा हेरफेर गन आव यक देखेमा वा सो स म तलाई कुनै अक  स म तमा गाँ न उिचत देखेमा सो 

स म तले तत ् स वि ध ताव तयार पार  सो ताव उपर छलफल गन स म तको वधान बमोिजम साधारण सभा 
बोलाउन ुपनछ। 

2. साधारण सभामा उपि थत भएका ज मा सद य सं याको दईु तहाई सद यह ले तावमा समथन जनाएमा सो ताव 
साधारण सभाबाट पा रत भएको मा ननेछ। तर, सो ताव लाग ुगन नगरपा लका को पूव वीकृत लन ुपनछ। 

14. स म तको व गकरणः दता अनमु त ा  ग र नगरप लका े  भ  संचालनमा रहेका   खानेपानी तथा उपभो ा 
स म तह को यव थापनबाट खानेपानी उपल ध गराउने उपभो ा सद य सं याको आधारमा न नानसुार उपभो ा 
स म तको ब गकरण हनेुछ र सोह  बमोिजम तपसील बमोिजमको नधारण ग रनेछ। 
१) ५०१जना वा सो भ दा ब ढ उपभो ा सद य भएको (क वग )     ३०००।- 
२) २०१ देिख ५०० जना उपभो ा सद य भएको (ख वग )        २०००।- 
३) १०० जना स म उपभो ा सद य भएको (ग वग )           १०००।- 

15. तदथ स म त गठन गन स कनेः यस अिघ दता वीकृत ा  गर  संचालनमा रहेका र नयाँ अनमु त ा  गर  थापना हनु े
उपभो ा स म तह ले तो कए बमोिजम ६ म हना भ  साधारण सभा गर  उपभो ा स म त गठन कृया परुा नगरेमा तदथ 
स म त गठन गन सकनेछ। यसर  गठन गन नसकेमा अव ध परुा भएका उपभो ा स म तह लाई वघटन ग र संचालन 
नय मत गन नगरप लकाको तफबाट स बि धत उपभो ा सद य म येबाट तदथ स म त गठन गर  आव यक कृया 
काम कारवाह  गर  गराई यव थापन गन स कनेछ। यस कारको स म तले स पूण कायह  गन स कनेछ । 

16. संघ गठन गनः दता वीकृत ा  गर  नगरपा लका े  भ  संचालनमा रहेका खानेपानी  उपभो ा स म तह  म येबाट 
एक उपभो ा स म तलाई एक सद य मानी नगर तर य खानेपानी उपभो ा संघ गठन गर  अ य स म तह लाइ 
यवि थत पमा संचालन गन स कनेछ।  

17. हसाबको ववरण पठाउन ुपनः उपभो ा स म तले आ नो स म तको हसाबको ववरण लेखा पर कको तवेदन स हत 
येक अ धकृत ारा जाँच गराउन स नेछ। 
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18. हसाबको जाचँ गनः  
1. मखु शासक य अ धकृतले आव यक देखेमा स म तको हसाब आफूले नयिु  गरेको कुनै अ धकृत ारा जाँच गराउन 

स नेछ। 
2. हसाब जाँच गन अ धकृतले मागेको ववरण तथा कागजातह  वा शोधेको को जवाफ दन ु स म तको 

पदा धकार ,सद य र कमचार को कत य हनेुछ। 
3. हसाब जाँच गन अ धकृतले नगरपा लकाले तो क दएको याद भ  हसाब जाँचको तवेदन नगरपा लका सम  पेश गन ु

पनछ र सो तवेदनको आधारमा स म तको कुनै स प ी सो सं थाको कुनै पदा धकार , सद य वा कमचार ले हना मना 
गरेको नो सान गरेको वा दु पयोग गरेको छ भ े नगरपा लकालाई लागेमा नजले य तो पदा धकार , सद य वा 
कमचार बाट सो हानी नो सानी असूल गन च लत कानून बमोिजम कारवाह  चलाउन स नेछ।तर च लत कानूनले 
सजाय समेत हनेु अपराध भएकोमा च लत कानून बमोिजम मु ा चलाउन स नेछ। 

19. नदशन दनेः नगरपा लकाले स म तलाई आव यक नदशन दन स नेछ र य तो नदशनको  पालना गन ुस बि धत 
स म तको कत य हनुेछ। 

20. द ड सजायः 
1. बुदँा ६ बमोिजम दता भई स म त थापना वा बुदँा ७ बमोिजम दता नगर  स म त संचालन गरेमा य ता स म तका 

सद यह बाट नगरपा लकाले जनह  एक हजार पैयास म ज रवाना गन स नेछ। 

2. बुदँा १७ बमोिजम हसाबको ववरण नपठाएमा स म तका सद यह बाट नगरपा लकाले जनह  एक हजार पैयास म 
ज रवाना गन स नेछ । तर कुनै सद यले बुदँा १७ उ लंघन हनु न दन सकभर य  गरेको थयो भ े स तोष हनेु 
माण गन सकेमा नजलाई सजाय ग रने छैन। 

3. बदुाँ (१८) को उपदफा (१) बमोिजम हसाब जाँच गन स बि धत अ धकृतले मागेको ववरण तथा कागजप  वा सोधेको 
को जवाफ न दने स बि धत पदा धकार  सद य वा कमचार लाइ नगरपा लकाले एक हजार पैयास म जनह  ज रवाना 

गन स नेछ। 
4. बदुाँ (१७) बमोिजम नगरपा लकाको वीकृती न लइ स म तको उ े यमा हेरफेर गरेमा वा अक  स म तसँग गाभेमा वा 

स म तले आ नो उदे यको तकूल हनेु गर  काम कारबाह  गरेमा वा नगरपा लकाले दएको नदशन पालना नगरेमा 
मखु शासक य अ धकृतले य तो स म तको दता नल बन गन नल बन गन वा खारेज गन स नेछ। 

21. पनुरावदेनः बदुाँ (२०) उपदफा बमोिजम मखु शासक य अ धकृतले गरेको अि तम नणय उपर पै तस दन भ  
स बि धत िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने स ने। 

22. स म तको वघटन वा य को प रणामः  
1. स म तको वधान बमोिजम काय स ालन गन नसक  वा अ य कुनै कारणवस स म त वघटन भएमा य तो स म तको 

स पूण जायजेथा नगरपा लकामा सनछ। 
2. उपदफा (१) बमोिजम वघटन भएको स म तको दा य वको हकमा सो स म तको जायजेथा याए स म नगरपा लकाले 

यह ने छ। 
3. उपदफा (१) बमोिजम वघटन भएको स म तको दा य व स म तको जायजेथाले न याएमा नपगु दा य व स म तका 

पदा धकार को जायजेथाबाट च लत कानून अनु प असलु उपर हनुेछ। 
23. वघटन तथा संचालनः स म तले आ नो वधान अनसुारको तो कएको समयाव ध भ मा नयाँ कायस म त चयन हनु 

नसकेमा उ  कायस म तको वतः वघटन भएको मानी अक  कायस म त चयन नभएस म नगरपा लकाले तोकेको तदथ 
स म तबाट स म त संचालन गनछ। 

24. खारेजी र बचाउः खानेपानी उपभो ा स म त यव थापन काय व ध लाग ुहनु ु पवु जल ोत ऐन २०४९ अ तगत दता 
भएका स म त यसै काय व ध बमोिजम दता भए सरह मा ननेछ। 

 
प र छेद-३ 

नगर जल ोत स म त गठन  
25. नगर जल ोत स म तको गठनः  
1. नगरपा लका भ  रहेको खानेपानीको उपयोग, मलु दता,नवीकरणका ला ग बदुाँ ६ बमोिजम अनमु तप  दान गन 

योजनको ला ग नगर जल ोत स म त रहनेछ । 
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2. नगर जल ोत स म तमा देहायका अ य  र सद यह  रहनेछनः् 
क)  नगर मखु अ य  
ख) मखु शासक य अ धकृत  सद य 
ग) सामािजक वकास स म त संयोजक           सद य  
घ) खानेपानी उपभो ा स म तका अ य ह  

म येबाट नगर मखुले तोकेको १ जना                       सद य 
ङ) नगर मखुले तोकेको स बि धत वडाको अ य             सद य 
च) अ धकृत तरको कमचार            सद य सिचव 

26. नगर जल ोत स म तको बैठक स ब धी काय व धः  
1. नगर जल ोत स म तको बैठक अ य ले तोकेको समय, म त र थानमा ब नेछ । 
2. बैठकको अ य ता नगर खानेपानी स म तको अ य ले गनछ । अ य को अनपुि थ तमा मखु शासक य अ धकृत 

अ य ता गनछ । 
3. नगर जल ोत स म तको कुल सद य सं याको पचास तशत सद य उपि थत भएमा बैठकको ला ग गणपूरक सं या 

पगेुको मा ननेछ । 
4. नगर जल ोत स म तमा कुनै वषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपि थत सद य सं याको दईु तहाई सद यह को 

मतलाई नगर जल ोत स म तको नणय मा ननेछ । 
5. नगर जल ोत स म तको नणय सद य सिचव ारा मािणत ग रनेछ । 
6. नगर जल ोत स म तको बैठक स ब धी अ य काय व ध स म त आफले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ । 
27. नगर जल ोत स म तको संयु  बैठकः  
1. जल ोतको उपयोगसँग स बि धत कुनै काम एक भ दाबढ  खानेपानी स म तह सँग स बि धत भएमा स बि धत नगर 

जल ोत स म तको संयु  बैठकले यो काय व ध बमोिजमको अ धकारको योग गनछ । 
2. उपबुदँा (१) बमोिजमको संयु  नगर जल ोत स म तको बैठकको अ य ता स म तको अ य ले गनछ । 
28. नगर जल ोत स म तको सिचवालयः नगर जल ोत स म तको सिचवालय स बि धत नगर कायपा लकाको कायालयमा 

रहनेछ । 
29. जल ोतको उपयोगको सव ण अनमु तप को ला ग दरखा त दनेः  
1. जल ोत उपयोगको सव ण अनमु तप  लन चाहने यि  वा संग ठत स म तले अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा 

ता वत प रयोजनासँग स बि धत देहायका ववरणह  खलुाइ नगर जल ोत स म त सम  तीन त दरखा त फारम 
दन ुपनछ । 

क) प रयोजनाको ववरण, 
ख) प रयोजना रहने थानको न शा (मु य मु य संचरना समेत देिखने), 
ग) पानीको ोत र उपयोग हनेु पानीको प रमाण, 
घ) प रयोजनाबाट लाभाि वत हनेु उपभो ाह को सं या र क सम, 
ङ) सव ण ग रने जल ोतका े , 
च) प रयोजना स प  गन ला ने अनमुा नत कुल अव ध र लागत (सव ण र स ालनको ला ग समेत), 
छ) अ य आव यक कुराह  । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम सव ण अनमु तप को ला ग दरखा त दँदा अनसूुची-८ मा उ लेिखत द तरुको प चीस तशतको 

दरले हनु आउने रकम सव ण अनमु तप  द तरु बापत बझुाउन ुपनछ। 
30. दरखा त उपर जाँचबझुः  
1. बुँदा २९ बमोिजम दरखा त परे प छ ऐन र यस काय व ध बमोिजम दरखा तवालाले दरखा त साथ पेश गनपुन 

आव यक कागजात, ववरण वा तवेदन पेश गरे नगरेको स ब धमा नगर जल ोत स म तले आव यक जाँचबझु गन ु
पनछ । 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम जाँचबझु गदा दरखा तवालाले दरखा त साथ पेश गन ुपन कुनै कागजात, ववरण वा तवेदन पेश 
गरेको रहेनछ भने य तो कागजात, ववरण वा तवेदन पेश गन नगर जल ोत स म तले स बि धत दरखा तवालालाई 
मनुा सब मा फकको याद तोक  दरखा त परेको म तले प  दन भ  सूचना दन ुपनछ । 
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3. उपबुँदा (२) बमोिजम कुनै कागजात, ववरण वा तवेदन पेश गन नगर जल ोत स म तले याद तोक  सूचना दएकोमा 
जनु म तमा य तो कागजात ा  हनु आउँछ सोह  म तलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को योजनको ला ग 
दरखा त परेको म त मा ननेछ । 

31. सव ण अनमु तप  दनेः बुदँा २९ बमोिजम परेको दरखा त उपर बुदँा ३० बमोिजम नगर जल ोत स म तले आव यक 
जाँचबझु गरेप छ दरखा तावालाको माग अनसुार वा आव यक भए संशोधन समेत गर  अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा 
दरखा तवालालाई खानेपानी उपयोगको सव ण अनमु तप  दन ुपनछ । 

32. सव ण तवेदन पेश गनपुनः बुदँा ३१ बमोिजम अनमु तप  ा  यि ले सव णको काम स प  गरेको म तले तीस 
दन भ  आफूले गरेको सव णको तीन त तवेदन नगर जल ोत स म त सम  पेश गन ुपनछ । 

33. दोहोरो सव ण अनमु तप  न दइनेः बुदँा ३१ बमोिजम दइएको सव ण अनमु तप मा उ लेिखत अव धभर सोह  े मा 
सोह  कामको सव ण गन पाउने गर  अ य कुनै यि  वा संग ठत स म तलाई दोहोरो पन गर  अनमु तप  दइने छैन । 

34. जल ोत उपयोगको अनमु तप को ला ग दरखा त दने  
1. जल ोतको उपयोग गन चाहाने यि  वा संग ठत सं थाले अनसूुची -५ बमोिजमको ढाँचामा ता वत प रयोजनासँग 

स बि धत देहायको ववरण खलुाइ नगर जल ोत स म त सम  तीन त दरखा त फराम दन ुपनछः 
क) प रयोजनाको व ततृ ववरण (प रयोजना थलको न शा, उपयोग ग रने पानीको ोत, प रयोजना स प  गन ला ने 

अनमुा नत समय, लागत, प रयोजनाको सहभागीह को नाम र तनीह को संल नताको क सम, प रयोजनामा अि तम 
वा म व रहने यि  वा संग ठत सं था तथा य तो सं थाको स ालकह को नाम, थर र वतन समेत प  पमा 
खलुाउनपुछ । 

ख) स भा यताको व षेाण (प रयाजनाको व ततृ न शा स हतको ा व धक ववरण तथा आ थक व लेषण र 
उपभो ाह को ववरण), 

ग) वि य यव था प रयोजनाको अनमु त वि य यव था, प रयोजनाको लगानीकताह को आ थक है सयत, प रयोजनामा 
य  पले सहभागी हनेु वि य सं थाह को तव ता र लगानीकताह को दा य व तथा शयेर पूजँी र ऋणको 
तशत), 

घ) घर ज गाको उपयोग वा ा ी (प रयोजना नमाण कायको ला ग थायी वा अ थायी तवरबाट उपयोग वा ा ीको ला ग 
चा हने सरकार  वा गैर सरकार  ज गाको कुल े फल र ज गाधनीह को लागत), 

ङ) वातावरणीय भाव व षेण (प रयोजनाले वातावरण पान उ लेखनीय तकूल भावलाइ यूनतम गन अपनाउने उपायह  
तथा खानेपानीमा रहने जलचर एवं जल वातावरण संर णको ला ग अपनाउने उपायह , प रयोजनाले स बि धत े मा 
पान स ने सामािजक तथा आ थक भावको अ त र  व मान थानीय म तथा ोत र साधनको उपयोग, प रयोजना 
स ब धी काय पूरा भएप छ यस े को यि ह ले पाउने लाभ, नमाण तथा स ालन स भार स ब धमा थानीय 
जनतालाइ दइने ता लम, नमाण िश वरको ला ग आव यक पन सु वधाह , सरु ा मक यव थाह  तथा प रयोजना 
स ालनबाट स बि धत ज गाधनीह लाइ पन स ने असर, व था पत जनसं याको लगत र तनीह को पनुवासको ला ग 
अपनाउने आव यक यव था समेत प  पमा खलुाउन ुपछ। 

35. दरखा त उपर जाँचबझुः  
1. बुँदा ३४ बमोिजम दरखा त ा  भएप छ ऐन र यस काय व ध बमोिजम दरखा त साथ पेश गनपुन आव यक कागजात, 

ववरण वा तवेदन पेश गरे नगरेको स ब धमा नगर जल ोत स म तले आव यक जाँचबझु गनपुनछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम जाँचबझु गदा दरखा तवालाले दरखा त साथ पेश गन ुपन कुनै कागजात, ववरण वा तवेदन पेश 

गरेको रहेनछ भने य तो कागजात, ववरण वा तवेदन पेश गन नगर जल ोत स म तले स बि धत दरखा तवालालाई 
मनुा सब मा फकको याद तोक  दरखा त दता भएको म तले तीस दन भ  सो कुराको सूचना दन ुपनछ।  

3. उपबुँदा (२) बमोिजम कुनै कागजात, ववरण वा तवेदन पेश गन नगर जल ोत स म तले याद तोक  सूचना दएकोमा 
जनु म तमा य तो कागजात ा  हनु आउँछ सोह  म तलाई नै ऐनको दफा ८ को उपबुँदा (२) को योजनको ला ग 
दरखा त परेको म त मा ननेछ । 

36. सावज नक सूचना कािशत गनपुनः  
1. बुँदा ३४ बमोिजम खानेपानीको उपयोगको अनमु तप को ला ग दरखा त परेप छ नगर खानेपानी स म तले बुँदा ३३ 

बमोिजम आव यक जाँचबझु गर  त स ब धी ववरणह  खलुाइ सावज नक गन। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम सूचना कािशत भएप छ खानेपानीको उपयोग सत स बि धत प रयोजनाको नमाण तथा स ालन 

गदा कुनै उ लेखनीय तकूल असर पन भएमा त स ब धी ववरणह  खलुाई सूचना कािशत भएको म तले पतीस 
दन भ  स बि धत नगर जल ोत स म त सम  जो सकैुले प न म त य दन स नेछ । 
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3. उपबुँदा (२) बमोिजम ा  हनु आएको त या समेतलाई बचार गर  नगर खानेपानी स म तले य तो उ लेखनीय 
तकूल असर यूनतम गन स ब धमा स बि धत दरखा तवालाले पालन गनपुन कुराह  अनमु तप  दँदा तोक  दनेछ । 

37. अनमु तप  दनेः बुदँा ३४ बमोिजमको दरखा त उपर बुदँा ३५ र ३६ बमोिजमको काय व ध पूरा गर  गराई नगर 
जल ोत स म तले दरखा तवालाको माग बमोिजम वा आव यक भए संशोधन समेत गर  अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा 
दरखा तवालालाई जल ोतको उपयोग स ब धी अनमु तप  दन ुपनछ । 

38. सव णको अनमु तप  ा  यि लाई प रयोजना स ालन गन अनमु तप  दान ग रनःे बुदँा ३१ बमोिजम सव णको 
अनमु तप  ा  यि ले आफूले गरेको सव ण बमोिजम जल ोतको उपयोग स ब धी काय प न गन चाहेमा सव ण 
काय पूरा गन ुपन याद भ ै बुदँा ३४ बमोिजमका ववरणह  खलुाई दरखा त दएमा यस बुँदाको अ य यव थाह को 
अधीनमा रह  दरखा तवालालाई ाथ मकताको साथ बुदँा ३७ बमोिजम जल ोत उपयोगको अनमु तप  दन स कने छ। 

39. जल ोत मा थ अ धकार कायम हनेुः यस काय व ध बमोिजम जल ोतको उपयोग स ब धी काय स ालन गन अनमु तप  
ा  यि लाई अनमु तप मा उ लेख भए बमोिजमको कामको ला ग सोह  अनमु तप मा तो कएको थान र े स मको 

जल ोतको उपयोग गन अ धकार ा  हनेुछ। 
40. काय शु  गनपुन अव धः   
1. अनमु तप  ा  यि ले अनमु तप मा उ लेिखत काय अनमु तप  ा  गरेको म तले सव णको हकमा तीन म हना 

भ  र जल ोतको उपयोग स ब धी काय स ालनको हकमा एक वष भ  भौ तक पमा काय शु  गर  सोको 
जानकार  स बि धत नगर जल ोत स म तलाई दन ु पनछ।तर याद भ  काय शु  गन नसकेको कारण खोल  
अनमु तप  ा  यि ले नवेदन दएमा स बि धत नगर जल ोत स म तले य तो कारण उिचत र यथे  देखेमा याद 
थप गन स नेछ। 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम काय शु  भएप छ येक ६ म हनामा भएको कामको ग त ववरण अनमु तप  ा  यि ले 
सव ण वा नमाण काय स प  नभएस म स बि धत नगर जल ोत स म त सम  पठाउन ुपनछ। 

41. नयाँ अनमु तप  लनपुनः  
1. काय व ध ार भ हनु ुअगावैदेिख जल ोतको उपयोग ग ररहेको यि  वा संग ठत स म तले प न बुदँा ३४ मा उ लेिखत 

ववरणह  खलुाई ऐन ार भ भएको म तले एक वष भ  स बि धत नगर जल ोत उपयोगको अनमु तप को ला ग 
दरखा त दनेछ । 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम पन आएको दरखा त उपर स बि धत नगर खानेपानी स म तले आव यक जाँचबझु गर  
दरखा तवालालाई अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा अनमु तप  दनेछ। 

42.  अनमु तप  द तरुः यो काय व ध बमोिजमको जल ोतको उपयोग स ब धी काय स ालन गन अनमु तप को ला ग 
दरखा त दँदा अनसूुची-१० मा तो कए बमोिजमको अनमु तप  द तरु बझुाउन ुपनछ। 

43.  अनमु तप  नवीकरण गनः  
1. यो काय व ध बमोिजम जल ोतको सव ण वा उपयोगको ला ग दइएको अनमु तप मा उ लेिखत अव ध समा  हनु ु

अगावै अक  अव धको ला ग अनमु तप को नवीकरण गन ुपनछ। 
2. येक अनमु तप  नवीकरण गराउँदा अनसूुची-१० मा तो कएको द तरुको पचास तशत नवीकरण द तरु ला नेछ। 
44.  अनमु तप  व  वा ह ता तरण गन वीकृ त लनपुनः  
1. अनमु तप  ा  यि ले आ नो अनमु तप  व  गन वा अ य कुनै कारले कसैलाई ह ता तरण गन ुपरेमा स बि धत 

नगर जल ोत स म त सम  नवेदन दन ुपनछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम ा  भएको नवेदन उपर स बि धत नगर जल ोत स म तले आव यक जाँचबझु गर  

दरखा तवालाको नाउँमा रहेको अनमु तप  अ य यि  वा संग ठत स म तको नाउँमा व  गन वा अ य कुनै कारले 
ह ता तरण गन वीकृ त दन स नेछ।        प र छेद-४ 

मलु दता स म त  
45. खानेपानीको मलु दता गनपुनः 
1. नगरपा लकाको े मा खानेपानी उ पादनको मु य ोत महुान (मलु) बाट संकलन गर  यव थापन गनपुन अव थामा 

सो मलु दता गनपुनछ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो ा स म तले खानेपानी यव थापन गर  सावज नक उपभोग 
गनको ला ग खानेपानी संकलन गन उ पादनको मु य ोत महुान (मलु) दताको ला ग नगरपा लका सम  माग 
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गनपुनछ। माग भएप छ न न अनसुारको ६ (छ) सद यीय मलु दता स म तले गन म ने/न म ने स ब धमा थलगत 
अ ययन स हत छान वन गर  दता गन म ने अव था देिखएमा मलु दता माणप  दन स नेछ। 

क) नगर मखु  संयोजक  
ख) मखु शासक य अ धकृत सद य 

ग) स बि धत वडाको अ य  सद य 

घ) अ य ले तोकेको स बि धत वडाको खानेपानी  
उपभो ा स म तको पदा धकार  १ जना                सद य 

ङ) अ य ले तोकेको एक जना स बि धत वडाको म हला स हत २ जना    सद य  
च) शासन अ धकृत सद य सिचव     

2. माग प ात ारि भक सव णका ला ग तप सल बमोिजमको ३ सद यले अनसुचुी १ बमोिजम सफार स गनपुनछ। 

क) ा व धक शाखा मखु 

ख) योजना शाखा मखु 

ग) शासन अ धकृत 

46. मलु दताः 
1. मलु दता गन चाहने स म तले देहायको ववरण खलुाई स म तको वधान एक त र तो कएको द तरु स हत नगर मखु 

सम  अनसुिुच -३ को ढाचाँमा नवेदन दन ुपनछ। 

क) स म तको नाम, 
ख) उ े यह  

ग) स म तका सद यह को नाम, ठेगाना, पेशा र नाग रकताको त लपी, 
घ) कायालयको ठेगाना, 
ङ) मलु दताको व ध र या 
2. उपबुँदा (१) बमोिजमको नवेदन ा  भएप छ मखु शासक य अ धकृतले आव यक जाचँबझुका ला ग ारि भक 

सव ण गराउनेछ। 

3. सव ण प ात सफार स भइसकेप छ नगरपा लका कायालयले ३५ दने सूचना जार  गन छ। 

4. ३५ दन भ  कुनै प न उजरु  नपरेमा मलु दता स म त सम  पेश गनपुनछ। 

5. दता नगन नणय गरेमा यसको सूचना स बि धत स म तलाई दनपुनछ । 

6. उपबुँदा (४) बमोिजमको उजरु  ा  भएप छ मलु दता स म तले आव यक जाचबँझु गर  य तो मलु दता स म त गठन 
गन मना सव ठह रएमा मलु दता स म तको बैठकमा पेश गर  दता माणप  जार  गन मखु शासक य अ धकृतलाई 
आदेश दन स नेछ र मलु दता स म तको बैठकको नणय बमोिजम मखु शासक य अ धकृतले स म त दता ग र दन ु
पनछ। 

7. यस बुँदा अ तगत दइने माणप को ढाचाँ अनसूुची-४ बमोिजम हनेुछ। 

47. दता द तरुः दता भएको स म त येक आथक बष समा  भएको तीन म हना भ  न वकरण गन ुपनछ । दता द तरु  
१,०००।- (एक हजार ), न वकरण द तरु वा षक  ५००।- (पाँच सय), तनपुनछ । स म तले तोकेको समयमा 
न वकरण नगरेमा ज रवाना द तरु त म हना .२००।- (दईु सय पया) थप ला नेछ। 

 

प र छेद-५ 

सव ण अनमु तप   
48.  सव ण अनमु तप को ला ग दरखा त दन ुपन: 
1. कुनै ोतको सव ण गन चाहने यि  वा (३) ग ठत स म तले अनमु तप को ला ग पाँच सय पैयाँ द तरु स हत 

अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा स म त सम  दरखा त दन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम दरखा त ा  भएमा स म तले सो स ब धमा आव यक जाचबँझु गनछ र यसर  जाचबँझु गदा 

थप कागजात माग गन ुपन देिखएमा दरखा त परेको म तले प  दन भ  दरखा तवालालाई सो कुराको सूचना दन ु
पनछ। 

3. उपबुँदा (२) बमोिजम स म तले दएको सूचना बमोिजम दरखा तवालाले थप कागजात पेश गरेको म तलाई नै ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (२) को योजनको ला ग दरखा त परेको म त मा ननेछ। 
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49. सव ण अनमु तप  दन ुपन: बुदँा ४८ बमोिजम ा  हनु आएको दरखा त र सो साथ संल न कागजात जाचबँझु गदा 
दरखा तवालालाई सव ण अनमु तप  दन उपयु  देिखएमा स म तले अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा ोत सव ण 
अनमु तप  दन ुपनछ। 

50.  ोत उपयोग अनमु तप को ला ग दरखा त दन ुपन:  
1. ोतको उपयोग गन चाहने यि  वा संग ठत स म तले अनमु तप को ला ग एक हजार पैया ँद तरु स हत अनसूुची- ७ 

बमोिजमको ढाँचामा स म त सम  दरखा त दन ुपनछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम दरखा त ा  भएमा स म तले सो स ब धमा आव यक जाचबँझु गनछ र यसर  जाचबँझु गदा 

थप कागजात माग गन ुपन देिखएमा दरखा त परेको म तले प  दन भ  दरखा तवालालाई सो कुराको सूचना दन ु
पनछ। 

3. उपबुँदा (२) बमोिजम स म तले दएको सूचना बमोिजम दरखा तवालाले थप कागजात पेश गरेको म तलाई नै ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (२) को योजनको ला ग दरखा त परेको म त मा ननेछ। 

51. सावज नक पमा सूचना काशन गन ुपन : 
1. बुदँा ५० बमोिजम दरखा त ा  भएप छ स म तले सो दरखा त स ब धमा आव यकता अनसुार जाचबँझु गर  तत ्

स ब धी ववरणह  खलुाई सावज नक जानकार को ला ग सूचना काशन गन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम सूचना काशन भएप छ प रयोजनाको वकास तथा संचालन गदा उ लेखनीय कुनै तकूल भाव 

पन देिखएमा तत ्स ब धी ववरण खलुाई यसर  सूचना काशन भएको म तले पतीस दन भ  स म त सम  सझुाव दन 
सकनेछ । 

3. उपबुँदा (२) बमोिजम ा  भएको सझुावलाई समेत वचार गर  स म तले य तो उ लेखनीय तकूल भाव यूनीकरण 
गन स ब धमा स बि धत दरखा तवालाले पालन गन ुपन कुराह  अनमु तप  दंदा तो क दनेछ । 

52. ोत उपयोग गन अनमु तप  दन ुपनः बुदँा ५० बमोिजम ा  भएको दरखा त, सो साथ संल न कागजात जाचबँझु र 
बुदँा ५१ बमोिजम ा  भएका सझुावह  अ ययन गदा दरखा तवालालाई ोत उपयोगको अनमु तप  दन उपयु  
देिखएमा स म तले अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा अनमु तप  दन ुपनछ । 

53. दोहोरो अनमु तप  न दइनेः  
1. बुदँा ४९ बमोिजम कुनै यि  वा संग ठत स म तलाई ोत सव ण गन अनमु तप  दई सकेप छ सो अनमु तप को 

अव धभर सोह  े मा सोह  कामको ला ग सव ण गन पाउने गर  अ य कुनै यि  वा संग ठत स म तलाई सव ण गन 
दोहोरो अनमु तप  दइने छैन । 

2. बुदँा ५२ बमोिजम ोत उपयोग गन कुनै यि  वा संग ठत स म तलाई अनमु तप  दई सकेप छ सो अनमु तप को 
अव धभर सो अनमु तप  ा  यि ले उपयोग गन पानीको प रमाणमा कटौती हनेु गर  अ य यि  वा संग ठत 
स म तलाई सोह  ोत उपयोग गन पाउने गर  दोहोरो अनमु तप  दइने छैन । 

54.  काम शु  गन ुपन : 
1. अनमु तप  ा  यि ले अनमु तप मा उ लेिखत काम अनमु तप  ा  गरेको तीन म हना भ  शु  गन ुपनछ । 
2. ा  यि ले उपबुदँा (१) बमोिजमको याद भ  काम शु  गन नसकेमा यसको मना सव कारण स हत याद थपको 

ला ग स म त सम  नवेदन दन स नेछ र सो नवेदन उपर जाँचबझु गदा याद थप गन ुपन कारण मना सव देिखएमा 
स म तले बढ मा तीन म हनास मको याद थप गन स नेछ । 

55. स म त सम  तवेदन पेश गनः अनमु तप  ा  यि ले अनमु तप मा उ लेख भए बमोिजमको कामको तवेदन 
येक तीन म हनामा स म त सम  पेश गन ुपनछ । 

56. ोत उपर अ धकार कायम रहने: बुदँा ५२ बमोिजम अनमु तप  ा  यि लाई अनमु तप मा उि लिखत हदस मको 
प रमाण बराबरको पानीको ोतमा य तो अनमु तप  ा  यि को अ धकार कायम रहनेछ । 

57. अनमु तप को नवीकरण : 
1. बुदँा ५२ बमोिजम पाएको अनमु तप को अव ध समा  हनु ु भ दा अगावै अनमु तप  ा  यि ले अनमु तप  

नवीकरणको ला ग पाँच सय पैयाँ द तरु स हत स म त सम  नवेदन दन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम अनमु तप  नवीकरण नगरेमा यसको मना सव कारण खलुाई अनमु तप  बहाल रहने अव ध 

समा  भएको म तले पतीस दन भ  अनमु तप  ा  यि ले स म त सम  नवेदन दन स नेछ र यसर  दएको 
नवेदन उपर जाचँबझु गदा यहोरा मना सव देिखएमा स म तले अनमु तप  नवीकरण गन स नेछ । 
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58. अनमु तप को ब  वा ह ता तरण : 
1. अनमु तप  ा  यि ले आफूले पाएको अनमु तप  ब  वा अ य तवरले ह ता तरण गन चाहेमा स म त सम  

नवेदन दन ुपनछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम नवेदन ा  भएमा स म तले सो नवेदन उपर आव यक जाचबँझु गर  अनमु तप  ख रद गन वा 

लने यि  वा संग ठत स म तको आ थक ि थ त समेत वचार गदा अनमु तप  ब  वा ह ता तरण गन वीकृ त दन 
हनेु देिखएमा स म तले आव यक शतह  तोक  अनमु तप  ब  वा अ य तवरले हक ह ता तरण गन वीकृ त दन 
स नेछ । 

59. अनमु तप मा संशोधन गन ुपरेमाः 
1. अनमु तप  ा  यि ले आफूले पाएको अनमु तप मा उ लेिखत कुनै कुरा संशोधन गन चाहेमा स म त सम  नवेदन 

दन स नेछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम नवेदन परेमा स म तले सो स ब धमा आव यक जाचबँझु गनछ र यसर  जाचबँझु गदा यहोरा 

मना सव देखेमा अनमु तप मा संशोधन गर  दनेछ । 
60. ोत उपयोग गरे बापत बझुाउन ुपन शु कः अनमु तप  ा  यि ले ोतको उपयोग गरे बापत येक वष रामपरु 

नगरपा लकामा पाच ँहजार पैया ँशु क बझुाउन ुपनछ ।  
61. ोत उपयोग ववाद न पण स म तः 
1. उपभो ा स म तले वकास तथा संचालन गन प रयोजनाको ोत उपयोगको स ब धमा कुनै ववाद उ प  भएमा य तो 

ववाद समाधानको ला ग देहाय बमोिजमका अ य  तथा सद यह  भएको एक ोत उपयोग ववाद न पण स म त 
रहनेछः 

(क) नगर मखु     - अ य  
(ख) उप मखु      - सद य 
(ग) मखु शासक य अ धकृत    - सद य 
(घ) कायपा लका सद य ३ जना   - सद य 
(ङ)अ धकृत तरको कमचार      - सद य सिचव 

2. दईु वा दईु भ दा बढ  ठाउँमा रहेको एउटै ोतको उपयोग स ब धमा ववाद उ प  भएमा उपबुँदा (१) बमोिजमको 
स म तमा ोत उपयोग स ब धमा दरखा त नपरेको नगर खानेपानी स म तको त न ध र उपबुँदा (२) बमोिजमको 
स म तमा ोत उपयोग स ब धमा ववाद परेको नगर खानेपानी स म तका त न ध समेत सद य रहने छन।् 

62. ोत उपयोग स ब धमा उजूर  गन स नेः 
1. कुनै ोतको उपयोगबाट कसैलाई मका पन भएमा मका पन यि  वा संग ठत स म तले यसको कारण खलुाई ोत 

उपयोग ववाद नवारण स म त सम  उजूर  गन स नेछ। 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम उजूर  परेमा ोत उपयोग ववाद न पण स म तले ोत उपयोग गन प रयोजनाको थलगत 

नर ण गर  अ य कुराह को अ त र  देहायका वषयमा जानकार  लन ुपनछः 
क) प रयोजनाको कुल लागत खच, 
ख) प रयोजनाबाट लाभाि वन हनेु उपभो ाह को स म त, 
ग) प रयोजना स ब धमा थानीय समदुायको आव यकता र जन चाहना, 
घ) दै नक उपयोग ग रने खानेपानीको प रमाण, 
ङ) प रयोजना संचालन गदा अ य यि  वा समदुायलाई पन गएको असर र उनीह को तकृया, र 
च) वातावरणमा पन जाने तकूल असर। 

3. उपबुँदा (२) बमोिजमको जानकार  लई सकेप छ ोत उपयोग ववाद न पण स म तले ोतको उपयोगको स ब धमा 
परेको उजूर  छान वन गर  आव यक नणय गनछ। 

63. गणु तर कायम रा  ु पनः ऐनको दफा १८ बमोिजम खानेपानीको ला ग नधारण गरेको गणु तर पानी आपू तकताले 
उपभो ालाई उपल ध गराउने खानेपानीमा कायम रा  ुपनछ। 

64. ोतलाई दु षत बनाउन नहनेुः पानी आपू तकताले ोतमा दषुण हनेु गर  संरचनाको नमाण गन तथा अ य कुनै 
कारको कायह  गन ुहदुन। 
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65. वातावरणमा उ लेखनीय तकूल असर पान नहनेुः पानी आपू तकताले वातावरणमा उ लेखनीय तकूल असर पन गर  
संरचनाको नमाण गन तथा अ य कुनै कारको कायह  गन ुहदुन। 

66. प रयोजनाको ममतः 
1. पानी आपू तकताले आ नै ोत र साधनको योग गर  प रयोजनाको सामा य ममत गन ुपनछ। 
2. पानी आपू तकताले आ नै ोत र साधनले मा  प रयोजनाको सामा य ममत गन नस ने भएमा नगरपा लकासँग आ थक 

सहयोग र खानेपानी शाखासगँ आव यक ा व धक सहयोग माग गर  प रयोजनाको सामा य ममत गन ुपनछ। 
3. पानी आपू तकताले प रयोजनाको ठूलो ममत गन ुपन भएमा अद  जनशि  र थानीय नमाण साम ी बालवुा, ढु ा, ग ी 

आ द उपभो ा स म त माफत उपल ध गराई प रयोजनाको ममत गनपुनछ। ममतको ला ग द  जनशि , अ य नमाण 
साम ी र ा व धक सहयोग नै चा हने भएमा पानी आपू तकताले द  जनशि  र नमाण साम ीह  स बि धत 
नगरपा लकाबाट र ा व धक सहयोग खानेपानी शाखासँग माग गर  प रयोजनाको ममत गन ुपनछ। 

4. उपबुँदा (३) बमोिजम स बि धत प रयोजनाको ठूलो ममत हनु नस ने भएमा पानी आपू तकताले यसको व ततृ ववरण 
स हतको जानकार  स बि धत नगरपा लकाको कायालयलाई दन ुपनछ। 

5. उपबुँदा (४) बमोिजमको जानकार  ा  भएप छ नगरपा लकाको कायालयले नर क ारा प रयोजनाको स ब धमा 
आव यकता अनसुार थलगत नर ण समेत गराई आव यक नदशन दई प रयोजनाको ठूलो ममत स भारको ला ग 
आ थक तथा ा व धक सहयोग उपल ध गराउन ुपनछ। 

6. उपबुँदा (१), (२), (३), (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न अनमु तप  ा  यि ले संचालन गरेको 
प रयोजनाको स पूण ममत आफैले गन ुपनछ। 

प ीकरण यस काय व ध को योजनको ला ग,- 
क) “सामा य ममत” भ ाले संरचनाबाट हनेु खानेपानीको चहुावट रोकथाम गन, ज मनमा ग डएका पाइपह  सतहमा देिखएमा 

पनु, संरचनाको सरसफाई गन, इ टेक, जलाशय, या वर, धारा आ द व एमा िजण ार गन तथा धाराको टुट , भ भ आ द 
फेन काय स झन ुपछ। 

ख) “ठूलो ममत” भ ाले दैवी कोपबाट संरचना भि कई वा अ य कुनै क समले आकि मक पमा त भएमा ग रन ुपन 
सामा य ममत बाहेकका अ य ममत स भार स ब धी काय स झन ुपछ। 

67. सेवा उपल ध गराउने आधारः पानी आपू तकताले सेवा उपल ध गराउँदा देहायका वषयलाई आधार बनाउनेछः 
क) भौगो लक ि थ त, 
ख) जनसं या, 
ग) ोतमा उपल ध हनु स ने पानीको प रमाण, 
घ) संरचनाको मता, 
ङ) अ य ा व धक कुराह  । 

68. सेवा उपयोग गन ाथ मकता दनेः 
1. पानी आपू तकताले बुदँा ६७ बमोिजम नधा रत आधारह को अधीनमा रह  देहायका उपभो ालाई सेवा उपयोग गन 

ाथ मकता दनेछः 
क) वा य चौक , अनाथालय, बृ ा म तथा सामािजक स म त, 
ख) बाढ , आगलागी, महामार  रोग याधी फै लई वा य तै अ य कुनै ाकृ तक वा दैवी कोपको कारणले अ थायी 

पमा खडा ग रएको िश वर, 
ग) व ालय, छा ावास, हर  चौक , सरकार , अध सरकार  वा गैर सरकार  कायालय तथा य तो कायालयको 

कमचार को आवास गहृ, 
घ) सवसाधारण नाग रकको आवास गहृ, 
ङ) ज र  सावज नक मह वको नमाण काय, 
च) उ ोग तथा कारखाना भए य तो उ ोग र कारखानामा काम गन कामदारह  । 

2. उपबुँदा (१) मा लेिखए देिख बाहेक सेवा उपल ध गराउने ाथ मकताको म नधारण गदा पानी आपू तकताले 
स बि धत नगरपा लका खानेपानी स म तसँग आव यक परामश गनछ । 
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69. उपभो ा हनुको ला ग दरखा त दन ुपनः 
1. पानी आपू तकताबाट सेवा उपयोग गन चाहने यि  वा नकायले पानी आपू तकताले तो क दएको ढाँचामा पानी 

आपू तकता सम  दरखा त दन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम दरखा त ा  भएप छ पानी आपू तकताले दरखा तवालाको माग बमोिजम सेवा उपल ध गराउन 

सकने नस कने स ब धमा ा व धक तथा अ य आव यक कुराह को जाँचबझु गनछ र यसर  जाचँबझु गदा सेवा 
उपल ध गराउन स कने भएमा सेवा उपल ध गराउँदा ला ने लागत रकमको इ मेट गर  रकम ज मा गन 
दरखा तवालालाई याद स हतको सूचना गनछ । 

3. उपबुँदा (२) बमोिजम दइएको याद स हतको सूचना अनसुार दरखा तवालाले रकम ज मा गरेमा पानी आपू तकताले 
य तो यि को नाम उपभो ाको सूचीमा समावेश गराई नजलाई सेवा उपल ध गराउन ुपनछ । 

4. उपबुँदा (२) बमोिजम जाचबँझु गदा दरखा तवालालाई सेवा उपल ध गराउन नस कने भएमा यसको जानकार  
स बि धत दरखा तवालालाई दन ुपनछ । 

5. उपबुँदा (४) बमोिजम पानी आपू तकताको नणय उपर िच  नबु ने दरखा तवालाले नगर खानेपानी स म त सम  उजूर  
दन स नेछ । 

6. उपबदा ँ (५) बमोिजम उजूर  ा  भएप छ नगर खानेपानी स म त सो उजूर  उपर आव यक जाचबँझु गर  उपयु  
आदेश दन स नेछ र य तो आदेश स बि धत पानी आपू तकता र उजूर कता दवैुलाई मा य हनेुछ । 

70. शतह  तो नेः  
1. पानी आपू तकताले उपभो ालाई सेवा उपल ध गराउँदा ऐन, यस नयमावल  तथा ऐनको दफा ११ बमोिजम रामपरु 

नगरपा लकाले ह ता तरण गरेको प रयोजना भए प रयोजना ह ता तरण गदा रामपरु नगरपा लकाले तोकेको शतह  
वपर त नहनेु गर  आव यक शतह  तो न स नेछ। 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम पानी आपू तकताले शतह  तो दा नगर खानेपानी स म त आव यक परामश गन ुपनछ । 
71. सेवा कटौती गन स नेः 
1. संरचनाको मता भ दा बढ  प रमाणमा खानेपानीको माग भई माग अनसुारको सेवा उपल ध गराउन नस ने अव था 

भएमा पानी आपू तकताले बुदँा ६८ बमोिजम नधा रत ाथ कताको मको आधारमा उपभो ाह लाई आिंशक वा पूण 
पमा सेवामा कटौती गन स नेछ । 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम सेवा कटौती गदा नगर खानेपानी स म तसँग परामश गन ुपनछ । 
72. सेवा ब द गन स नेः देहायका अव थामा पानी आपू तकताले उपभो ालाई दान गरेको सेवा ब द गन स नेछः 
क) उपभो ाले सेवा उपयोग गरे बापत बझुाउन ुपन सेवा शु क नबझुाएमा शु क नबझुाएस म, 
ख) उपभो ाले पानी आपू तकतासगँ गरेको स झौतामा उि लिखत कुनै शत उ लंघन गरेमा य तो शत पूरा नगरेस म, 
ग) संरचना त त भएमा वा हनेु संभावना भएमा आव यक ममत स भार नगरेस म, 
घ) ोत वा संरचनाको पानी दु षत भई वा अ य कुनै कारणले वा यको कोणले उपयोगी नभएस म । 
73. सूचना दन ुपनः बुदँा ७१ र बुदँा ७२ को ख ड (ग) र (घ) बमोिजमको कारणबाट उपभो ालाई त कालै सेवा उपल ध 

गराउन नस कने अव था परेकोमा बाहेक अ य कुनै कारणबाट सेवा ब द गन ुपरेमा पानी आपू तकताले क तीमा प  
दन अगावै सो कुराको सूचना सावज नक पमा काशन गर  यसको जानकार  स बि धत यि  वा नकायह लाई दन ु
पनछ । 

74. उपभो ाको कत यः उपभो ाको कत य देहाय बमोिजम हनुेछः 
क) आफूले सेवा उपयोग गरे वापत पानी आपू तकताले तोके बमोिजमको सेवा शु क समयमा नै पानी आपू तकतालाई 

बझुाउने, 
ख) कसैले सेवा अना धकृत पमा दु पयोग गरेको वा खानेपानीको चहुावट गरेको वा य तो क समको कृयाकलाप अ य  

गरेको वा गन लागेको कुरा थाहा हनु आएमा त कालै पानी आपू तकतालाई सूचना दने, 
ग) उपभो ा स म तले वकास गरेको संरचनाको ममत, स भार तथा सरु ाको कायमा पानी आपू तकतालाई आव यक 

सहयोग गन। 
75. उपभो ाले गन नहनेु कायः 
1. उपभो ाले देहाय बमोिजमका कायह  गन ुहुंदैनः- 
क) उपबुँदा ७४ वपर त कुनै काम गन, 



खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध, २०७६ 
 

467  

ख) सेवाको अना धकृत पमा दु पयोग गन वा खानेपानीको चहुावट गन वा य तो क समको अ य कृयाकलाप गन, 
ग) उपयोग ग ररहेको खानेपानीको लाइनबाट अ य यि लाई अल गै य तो लाइन दन, 
घ) धारा जडान गदा जडान ग रएको जल उपयोग मापक य  र यसमा लगाइएको सल तो न र बगान । 
2. कुनै उपभो ाले उपबुदँा (१) वपर त कुनै काम गरेमा पानी आपू तकताले य तो उपभो ालाई दान गरेको सेवा 

कटौती गन स नेछ । 
76. सेवा शु क नधारण स म तः 
1. अनमु तप  ा  यि ले वकास तथा संचालन गरेको प रयोजनाबाट उपभो ाले सेवा उपयोग गरे वापत बझुाउन ुपन 

सेवा शु कको दर नधारण गन देहाय बमोिजमको एक सेवा शु क नधारण स म तको गठन हनेुछः 
क) नगर मखु        - अ य  
ख) खानेपानी उपभो ा स म तह म येबाट अ य ले तोकेको १ जना  - सद य 
ग) उपभो ाह  म ये नगर मखुले तोकेको १ जना म हला स हत २ जना  - सद य 
घ) सामािजक वकास स म त       - सद य सिचव 

2. उपबुँदा (१) बमोिजमको स म तले सेवा शु कको दर नधारण गदा प रयोजनाको लागत, संरचनाको संचालन त रका, 
सेवाको क सम, ममत स भारमा ला ने खच, उपभो ाको सं या, वा षक आ दानी ास कटृी दर, उपयु  लाभ, मू य 
सूचीको प रवतन आ द कुराह को आधारमा गनछ । 

3. उपबुँदा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपभो ा स म तले वकास तथा संचालन गरेको वा ऐनको 
दफा ११ बमोिजम नेपाल सरकारले ह ता तरण गरेको प रयोजनाबाट उपभो ाले सेवा उपयोग गरे बापत बझुाउन ुपन 
सेवा शु क स बि धत पानी आपू तकताले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ । 

4. उपबुँदा (३) बमोिजम सेवा शु क नधारण गदा पानी आपू तकताले प रयोजनाको संचालन तथा ममत स भार गदा ला ने 
लागत नगर खानेपानी स म तको ा व धक सहयोग लई सेवा शु कको दर नधारण गन ुपनछ । 

77. नगद, िज सी वा जन मबाट सेवा शु क उठाउन स ने दफा ७६ को उपबुँदा (३) बमोिजम पानी आपू तकताले नधारण 
गरेको सेवा शु क पानी आपू तकताले उपभो ासँग नगद, िज सी वा जन मदानको मा यमबाट प न उठाउन स नेछ । 

78. सेवा शु क बझुाउने त रका र यादः  
1. उपभो ाले सेवा शु क बझुाउने त रका र याद पानी आपू तकताले तो क दए बमोिजम हनेुछ । 
2. पानी आपू तकताले उपभो ासगँ सेवा शु क लए प छ यसको र सद दन ुपनछ । 
79. वल व शु कः  
1. उपभो ाले पानी आपू तकताले नधारण गरेको समयमा सेवा शु क नबझुाएमा वल व शु क बझुाउन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम बझुाउन ुपन वल व शु कको रकम अनमु तप  ा  यि ले संचालन गरेको प रयोजनाको हकमा 

दफा बमोिजम ग ठत स म त र उपभो ा स म तले संचालन गरेको प रयोजनाको हकमा स बि धत पानी आपू तकताले 
तोके बमोिजम हनेुछ। 

80. खानेपानीको प रमाण नाप गन इकाईः सेवा शु क दर नधारण गन योजनको ला ग बुँदा ६८ बमोिजम ग ठत सेवा शु क 
नधारण स म तले खानेपानीको प रमाण ( घन मटर/हजार लटर त म हना) बमोिजम कायम गन ुपनछ । 

81. जल उपयोग मापक य  जडान गनः  
1. पानी आपू तकताले सेवा शु क नधारण गन योजनको ला ग उपभो ाले उपयोग गन खानेपानीको प रमाणको नाप गन 

येक उपभो ाको धारामा आव यक सल लगाई जल उपयोग मापक य  जडान गर  दन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न वशेष प रि थ तमा वा सरल करणको ला ग पानी आपू तकताले जल 

मापक य  जडान नगरेर प न उपभो ालाई सेवा उपल ध गराउन स नेछ । 
3. उपबुँदा (१) बमोिजम जडान भएको जल उपयोग मापक य  ब एमा, ना सएमा वा अ  कुनै कारणबाट काम नला ने 

भई उपयोग गरेको पानीको प रमाणमा नाप गन नस ने भएमा उपभो ाले सो कुराको सूचना यथाश य छटो पानी 
आपू तकतालाई दन ुपनछ । 

4. उपबुँदा (३) बमोिजम सूचना ा  हनु आएमा पानी आपू तकताले यथाश य छटो स बि धत उपभो ाको धारामा जडान 
ग रएको जल उपयोग मापक य को ममत स भार गन वा य तो धारामा नयाँ जल उपयोग मापक य  जडान ग र दन ु
पनछ । 



खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध, २०७६ 
 

468  

5. खानेपानी उपयोग मापक य मा पानी आपू तकताले लगाइएको सल पानी आपू तकताको तफबाट ख टई आएको यि  
बाहेक अ य यि ले फेन वा खो न हुं दैन । 

82. तपू त नधारण स म तः  
1. ऐनको दफा १५ को योजनको ला ग तपू त नधारण गन स बि धत नगर मखुको एक तपू त  
2. उपबुँदा (१) बमोिजमको स म तले स बि धत ज गाको धनीलाई वा त वक पमा पन गएको हा न नो सानीको मू या न 

गर  तपू त नधारण गनछ । 
3. बमोिजम तपू त नधारण स म तले नधारण गरेको तपू त दवैु प लाई मा य हनेुछ । 
4. उपबुँदा (२) बमोिजम तपू त नधारण स म तले नधारण गरेको तपू तको रकम अनमु तप  ा  यि ले स बि धत 

यि लाई तीस दन भ  दन ुपनछ । 
83. अ को घर ज गाको उपयोग वा ा को ला ग दरखा त दनेः 
1. ऐनको दफा १६ को उपबुँदा (१) बमोिजम ोत उपयोगको ला ग कसैको घर ज गा उपयोग वा ा  गन ु परेमा 

अनमु तप  ा  यि ले अनसूुची-७ बमोिजमको ढाचाँमा रामपरु नगरपा लका कायालय सम  नवेदन दन ुपनछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम नवेदन परेमा नगरपा लकाले सो नवेदन स ब धमा आव यक जाचबँझु गनछ र जाचबँझु गदा 

नवेदकको माग बमोिजमको घर ज गा उपल ध गराई दन आव यक देिखएमा च लत कानून बमोिजम संग ठत 
स म तलाई घर ज गा उपल ध गराई दए सरह नवेदकलाई घर ज गा उपल ध गराई दनेछ । 

84. योग गन नषधे ग रएको घर ज गाको तपू तः 
1. ऐनको दफा १६ को उपबुदँा (३) बमोिजम अनमु तप  ा  यि ले प रयोजनाको वकास वा उपयोग स ब धी कुनै 

नमाण काय गर  नेपाल सरकारले य तो नमाण कायको सरु ाको ला ग आव यक पन घर ज गा अ  कसैले कुनै 
खास कामको न म  योग गन नपाउने गर  नषेध गरेको कारणबाट स बि धत यि लाई पन गएको हा ननो सानी 
वापत अनमु तप  ा  यि ले स बि धत यि लाई तपू त दन ुपनछ । 

2. उपबुँदा (१) बमोिजम दइने तपू तको नधारण र त स ब धी अ य यव था उपबुदँा ८३ बमोिजम हनेुछ । 
85. नर कः 
1. प रयोजनाको नर ण गन नगर खानेपानी स म तले नर क तो न स नेछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम तो कएको नर कले प रयोजनाको समय समयमा नर ण गर  देहायका वषयह मा पानी 

आपू तकतालाई आव यक आदेश तथा नदशन दई सोको जानकार  नगर खानेपानी दन ुपनछः 
क) ोतको भौ तक सरु ा तथा तकूल वातावरणीय असरबाट संर ण, 
ख) संरचनाको नमाण, ममत, स भार तथा सरु ा, 
ग) ोत तथा संरचनामा भएको खानेपानीको प रमाणको लगत रा ,े खानेपानीको वाह घटाउने, बढाउने तथा खानेपानीको 

अन धकृत चहुावट र सेवाको दु पयोगबाट बचाउने, 
घ) खानेपानीलाई दषुण हनुबाट बचाउने तथा वा यकर बनाउने, 
ङ) उपभो ालाई उपल ध गराउने सेवाको यव थापन, खानेपानीको आपू त गन लगायत अ य ा व धक कुराह  । 
3. उपबुँदा (२) मा लेिखएदेिख बाहेक सेवा संचालन तथा उपयोग स ब धमा नगर खानेपानी स म त स बि धत पानी 

आपू तकतालाई आव यक आदेश तथा नदशन दन स नेछ । 
4. उपबुँदा (२) वा (३) बमोिजम नर क नगर खानेपानी स म तले दएको आदेश तथा नदशन स बि धत पानी 

आपू तकताले पालना गन ुपनछ । 
86. उजूर  दन स नेः 
1. सेवा उपयोग स ब धमा पानी आपू तकताले दएको नणयमा िच  नबु ने नगर खानेपानी स म त सम  उजूर  दन 

स नेछ । 
2. उपबुँदा (१) बमोिजम उजूर  ा  हनु आएमा नगरपा लकासँग परामश गर  आव यक आदेश दन स नेछ र यसर  

दएको आदेश स बि धत पानी आपू तकता वा उपभो ालाई मा य हनेुछ । 
87. अनसूुचीमा हेरफेरः रामपरु नगरपा लकाले सूचना काशन गर  यस काय व धको अनसूुचीमा आव यकता अनसुार हेरफेर 

गन स नेछ । 
88. नदिशका बनाई लागू गन स नेः पानी आपू तकताले उपभो ालाई सेवा उपल ध गराउने वषयमा काय व धको वपर त 

नहनेु गर  आव यकता अनसुार नदशका बनाई लागू गराउन स नेछ ।  
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अनसूुची -१ 
(वुदँा नं. ५ सँग स बि धत) 

उपभो ा स म त दताको ला ग दइने दरखा त 
           म तः  
ी नगर मखु यू, 

नगर जल ोत स म त, 
रामपरु नगरपा लका, पा पा। 
 
उपभो ा स म त दता गनको ला ग देहायका कुराह  खलुाई यो दरखा त गरेको छु । 
१. उपभो ा स म तको नाम र ठेगानाः- 
२. उपभो ा स म तको उ े यः- 
३. ोत रहेको थानः- 
४. उपयोग गन पानीको प रमाणः- 
५. प रयोजना शु  गन ला ने समयः- 
६. प रयोजना स प  गदा ला ने अनमुा नत खचः- 
७. रामपरु नगरपा लकाले वकास गर  ह ता तरण गन प रयोजना भए सो प रयोजनाको नाम र तत ्स ब धी अ य ववरणः- 
८. दरखा त साथ पेश गन ुपन कागजातह ः- 
क) प रयोजना स ब धी व ततृ ववरण उ लेख भएको कागजात । 
ख) प रयोजनाको ला ग कुनै स म तबाट आ थक सहायता यहो रने भए सो स ब धमा य तो स म तले य  गरेको तब ता 

र तत ्स ब धी कागजातः- 
मा थ लेिखएको यहोरा ठ क साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

नाम पद ह ता र 
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अनसूुची - २ 
(बुदँा ६ को उपबुदँा (१) सँग स बि धत) 

उपभो ा स म तको दता माणप  
ी…………………………    ………………………. 

 
महोदय, 
तपाईले म त ………………………मा दएको दरखा त बमोिजम उपभो ा स म त दता गर  यो माणप  दइएको छ । 
1. उपभो ा स म तको नाम र ठेगानाः- 
2. उपभो ा स म तको उ े यः- 
3. उपभो ा स म त स ालन गन प रयोजनाको नामः- 
4. प रयोजनाको ोतः- 
5. ोत रहेको थानः- 
6. उपयोग गन पाउने पानीको प रमाणः- 
7. उपभो ा स म तको काय े ः- 
8. प रयोजना शु  गन ुपन अव धः- 
9. स म त पालना गन ुपन शतह ः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 

 
माणप  दने अ धकार को,- 

सह ः- 
नामः- 
मखु शासक य अ धकृत 

रामपरु नगरपा लकाको कायालय 
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अनसूुची -३ 
(बुदँा ४६ उपबुदँा १ सँग स बि धत) 

मलु दता नवदेन प को ढाचँा 
 

ीमान अ य  यू, 
मलु दता स म त 
रामपरु नगरपा लका, पा पा । 
 
महोदय, 
हामीले ....................................... खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध, २०७६ बुदँा ४६ को 
उपबुँदा (१) बमोिजम मलु दता गराउन चाहेकोमा देहायको ववरण खलुाइ ता वत मलु दता स म तको एक त वधान र 
एक हजार पैयाँ द तरु स हत दरखा त दएका छ  । 
१. मलु दता स म तको नामः 
२. काय े ः 
३. उ े यह ः  
(क)           
(ख) 
४. सद यह को नाम ठेगाना पेशा र ना. ा.नं. 
५. उपयोग ग रने जल ोतको ववरणः 
क) जल ोतको ग रने नाम र रहेको ठाउँ 
ख) जल ोतबाट ग रने योगः 
ग) मलु दता स म तले उपयोग गन चाहेको जल ोतको प रमाणः 
घ) उ  जल ोतको हाल भैरहेको उपयोगः 
६. मलु दता स म तले परुाउन चाहेको सेवा स बि ध ववरणः 
   क) सेवाको क समः 
   ख) सेवा परुाउने े ः 
   ग) सेवाबाट लाभाि वत हनेु उपभो ाह को सं याः 
   घ) भ व यमा सेवा व तार गन स कने स भावनाः 
७. आ थक ोतको ववरणः 
 
८. कायालयको ठेगानाः नवदेक, उपभो ा स म तको तफबाट दरखा त दनेको  
सह ः 
नामः 
पदः 
ठेगानाः 
नगरपा लकाले भन ुपनः 
पानीको अव था पउनयो य छ/छैन ।अ दाजी ……..……..पानी छ ।मलु दता गदा कुनै बाधा अ चन छ/छैन । 
यस नगरपा लका अ तगत को वडा नं ……..मा दता हनु लागेको मलु सावज नक निज सरकार  ज गामा रहेको छ । साथै 
उ लेिखत प रयोजना संचालनको ला ग आव यक ममत र संभारको कायह मा यस उपभो ा स म तको तफबाट पूण सहयोग 
हनेु जानकार  गराई छ । 
 सफा रस गन पदा ध कार को, द तखतः           मािणत गनको द तखतः 
 

ा व धक शाखा मखु योजना शाखा मखु शासन अ धकृत 
स ह   
नाम   
म त   
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अनसूुची -४ 
(बुदँा ४६ को उपबुदँा ७ सँग स बि धत) 

मलु स म त दता माणप  
 

रामपरु नगरपा लका 
नगर कायपा लकाको कायालय 

रामपरु, पा पा । 
दता न बरः                 म तः................ 
ी (स बि धत मलु दता स म तको नाम).............................. खानेपानी उपभो ा स म त गठन तथा मलु दता काय व ध, 

२०७६ को बुदँा ४६ को उपबुदँा (७) बमोिजम ............... साल.........म हना..........गतेमा यस कायालयमा दता गर  यो 
दता माणप  दान ग रएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो ा स म त यव थापन काय व ध, २०७६ बमोिजम आ नो 
काय स ालन गन ुहोला । 

  
मािणकरण गनकोः 

दरखा तः 
नाम थरः 
दजाः 
पृ  स याः 
म तः 
कायालयको छापः                                                       
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अनसूुची - ५ 
(बुदँा 34 को उपबुदँा (1) र ४८ को उपबुदँा (१) सँग स बि धत) 

ोत सव ण गन अनमु तप को ला ग दइने दरखा त 
             म त: 
ी नगर मखु यू 

नगर जल ोत स म त 
रामपरु, पा पा। 
 
 खानेपानीको ोत सव ण गन अनमु तप को ला ग देहायका कुराह  खलुाई यो दरखा त गरेको छु । 
१. यि  वा संग ठत स म तको नाम र ठेगानाः- 
२. उ े यः- 
३. सव ण गन चाहेको ोतको नामः- 
४. ोत रहेको थानः- 
५. सव ण गन ला दा ला ने अव धः- 
६. सव ण गदा ला न जाने अनमुा नत खचः- 
७. अ य ववरणः- 
८. दरखा त साथ संल न गन ुपन कागजातह ः 
क) ोतको सव ण स ब धमा आ थक, ा व धक र वातावरणीय मू या न स ब धी तवेदन । 
ख) ोत सव ण ग रने थानको न सा । 
ग) स म त भए सो स म तको वधानको एक त । 
घ) आव यक अ य कागजात । 
 
मा थ लेिखएको यहोरा ठ क साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।संग ठत स म त भए य तो स म तको 
छाप  

 
दरखा त दनेको, 
सह ः- 
नामः- 
ठेगानाः- 
म तः 
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अनसूुची-६ 
(बुदँा 31 र ४९ सँग स बि धत ) 

ोत सव ण गन अनमु तप  
अनमु तप  सं या……………………… 
ी………………………. 

……………………….. 
महोदय, 
तपाईलाई देहाय बमोिजम खानेपानीको ोत सव ण गन पाउने गर  यो अनमु तप  दइएको छ । 
१. अनमु तप  ा  यि को नाम र ठेगानाः- 
२.सव णको उ े यः- 
३. सव ण गन े ः- 
४.सव ण शु  गन ुपन समयः- 
५.सव ण समा  गन ुपन अव धः- 
६.अनमु तप  बहाल रहने अव धः- 
७.अनमु तप  ा  यि ले पालना गन ुपन शतह ः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

अनमु तप  दने अ धकार को, 
सह ः- 
नामः- 
पदः- 
कायालयः- 
म तः- 
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अनसूुची-७ 
(बुदँा 29 को उपबुदँा (1) र ५० को उपबुदँा (१) सँग स बि धत ) 

ोत उपयोग गन अनमु तप को ला ग दइने दरखा त       
           म त : 
ी नगर मखु यू , 

नगर जल ोत स म त 
रामपरु नगरपा लका, पा पा। 
 
    खानेपानीको ोत उपयोग गन अनमु तप  पाउनको ला ग देहायका कुराह  खलुाई यो दरखा त गरेको छु । 
१. यि  वा संग ठत स म तको नाम र ठेगानाः- 
२.उ े यः- 
३. उपयोग गन चाहेको ोतको नामः- 
४. ोत रहेको अंचल ……………         िज ला नगरपा लका ………. वडा नं. ………….. 
५. ोत उपयोग गन पानीको प रमाणः- 
६. ोत उपयोग गदा ला ने अनमुा नत खचः- 
७. ोत उपयोग गदा खच गन आधारः- 
८. ोत उपयोगबाट लाभाि वत हनुे उपभो ा सं या र काय े ः- 
९.अ य ववरणह ः- 
१०.दरखा त साथ पेश गन ुपन कागजातह ः- 
क) ोतको उपयोग स ब धमा आ थक, ा व धक र वातावरणीय स ब धी तवेदन । 
ख) ोत उपयोग गन ठाउँको न सा । 
ग) संग ठत स म त भए सो स म तको वधानको एक त । 
घ) आव यक अ य कागजातह  । 
मा थ लेिखएको यहोरा ठ क साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । संग ठत स म त भए सो स म तको छाप 

दरखा त दनेको 
सह ः- 
नामः- 
ठेगानाः- 
म तः   
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अनसूुची-८ 
( बुदँा नं 29(2) र ५२ सँग स बि धत) 

ोत उपयोग गन अनमु तप  
 अनमु त प  स या         म त …………………… 
ी……………………….    ……………………….. 

 
महोदय, 
  तपाईलाई देहाय बमोिजम खानेपानीको ोत सव ण गन पाउने गर  यो अनमु तप  दइएकोछ । 
१. अनमु तप  ा  यि को नाम र ठेगानाः- 
२. ोत उपयोगको उ े यः- 
३. ोत उपयोग गन े ः- 
४. ोत उपयोग गन पानीको प रमाणः- 
५. ोत उपयोग गन स ब धमा काम शु  गन ुपन समयः- 
६.अनमु तप  बहाल रहने अव धः- 
७.अनमु तप  ा  यि ले पालना गन ुपन शतह ः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

अनमु तप  दने अ धकार को, 
सह ः- 
नामः- 
पदः- 
कायालयः- 
म तः- 
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अनसूुची-९ 
(बुदँा ८३ सँग स बि धत) 

अ को घर ज गा उपयोग वा ा को ला ग दइने दरखा त 
            म त : 
ी रामपरु नगरपा लका 

रामपरु,पा पा। 
वषयः घर ज गाको उपयोग वा ा  स ब धमा । 

उपरो  स ब धमा प रयोजनाको वकास तथा संचालनको ला ग देहायका घर ज गा आव यक परेकोले च लत कानून 
बमोिजम उ  घर वा ज गा ा  गराई दन देहायका ववरणह  खलुाई यो दरखा त गरेको छु । 
1. अनमु त ा  यि को नाम र ठेगानाः- 
2. प रयोजनाको नामः- 
3. प रयोजनाको स ालन गन े ः- 
4. प रयोजनाबाट उपल ध हनेु सु वधाः- 
5. प रयोजनाबाट लाभाि वत हनुे प रवार तथा यि को सं याः- 
6. कुल लागतः- 
7. प रयोजनाको संरचना नमाण काय शु  हनेु समय अव धः- 
8. प रयोजनाको संरचना नमाण काय समा  हनेु अव धः- 
9. प रयोजना स ालन हनेु समयः- 
10. चरणव  पमा प रयोजना स ालन गन भए शु  गन े  र अव धः- 
11. पूण पमा स ालन हनेु समयाव धः- 
12. ा  वा उपयोग गन ुपन घर ज गाको ववरणः 

स  .नं.  देश िज ला वडा नं. घर वा 
ज गा 
धनीको 
नाम 

मोह  भए 
मोह को 
नाम 

घर वा 
ज गाको 
े फल 

कै फयत 

        
        
        
        
        

 
13. ा  वा उपयोग गन ुपन घर वा ज गाको स ब धमा उ लेख गन ुपन अ य वषयः- 
क) ता वत प रयोजना े भ  अ  कसैले कुनै कारको आयोजना संचालन गरेको छ छैन । 
ख) प रयोजनाबाट उपल ध गराइने सेवा, सो े मा लाभाि वत हनेु जनसमूह, प रवार तथा जनसं याको ववरणः- 
ग) ा  वा उपयोग ग रन ुपन घर वा ज गामा आि त कृ ष, मक र उनीह को प रवारको ववरण । 
14. दरखा त साथ संल न गन ुपन कागजातः- 
क) नजी तरबाट य तो प रयोजना स ालन गन स ब धमा रामपरु नगरपा लकाबाट कुनै नी त वीकृत भएको भए य तो 

नी त स ब धी कागजात, 
ख) प रयोजना थलको न सा (प रयोजना े भ का गाउँ, शहर ब ती बाटोघाटो खोलानाला वन, ऐ तहा सक तथा 

पयटक थल लगायत प रयोजनाको मु य मु य संरचना देिखने न सा संल न गन) 
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ग) प रयोजना संचालन गदा भा वत हनेु यि , कृ ष, मक तथा उनीह को प रवारको क सम, सं या र उनीह लाई पन 
सामािजक, आथक असरको व ेषण मक अ ययन तवेदन, 

घ) प रयोजना संचालन गदा भा वत यि , कृ ष मक तथा उनीह को प रवारलाई उपल ध गराउने तपू त स ब धी 
काय णाल  तथा त स ब धी काय ब ध, 

ङ) प रयोजना संचालन गदा भा वत यि , कृ ष, मक तथा उनीह को प रवारको पनुवासको ला ग स ालन ग रने 
काय मको व ततृ ववरण तथा त स ब धी तवेदन । 

मा थ लेिखएको यहोरा ठ क साच  छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 
 
 
दरखा त दनेको, 
सह ः 
नामः 
ठेगानाः 
म तः 
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अनसूुची-१० 
(बुदँा ४3(2) सँग स बि धत) 

अनमु तप  द तरु जल ोत उपयोगको क सम द तरु 
 
अनमु तप  द तरु जल ोत उपयोगको क सम द तरु 
क) खानेपानी र घरेल ुउपयोग . १०००।- 
ख) संचाई . २०००।- 
ग) पशपुालन तथा म यपालन ज ता कृ षज य उपयोग . १०००।- 
घ) घरेल ुउ ोग, औ ो गक यवसाय तथा खानीज य उपयोग . २०००।- 
ङ) जल यातायात . ५०००।- 
च) आमोद मोदज य उपयोग . ५०००।- 
छ) अ य उपयोग . ५०००।- स म स म तले तोकेबमोिजम । 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
माणीकरण म त:- 2076/11/11 

   
आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १४          म त: 2076/११/११     
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको  

यवसाय कर स ब धी काय व ध, २०७६ 
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k|:tfjgf M gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] Joj;fox?sf] btf{, gjLs/0f, lgodg / vf/]hL tyf Joj;fox?sf] 
auL{s/0f ;DaGwL ljifodf k|s[ofut :ki6tf NofO{ Joj;fod}qL jftfj/0f lgdf{0f ug{ / Joj;fo s/nfO{ Jojl:yt 
Pjd\ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] !)@ sf] pkbkmf @ 
adf]lhd /fdk'/ gu/sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 .  

 
kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De M   
क) of] sfo{ljlwsf] gfd æJoj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^Æ /x]sf] 5 .  
ख) P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ a'emfpg' kg]{ bfloTj ePsf] JolQm hxfF;'s} /x] a;]sf] eP klg lghsf] xsdf 

;d]t nfu" x'g]5 .  
ग) of] sfo{ljlw gu/ sfo{kflnsfn] :jLs[t eO{ :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ePsf] ldltaf6 k|f/De x'g]5 . 
@=  kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df of] sfo{ljlwdf,- 
-s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 
-v_ æs/Æ eGgfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd gu/kflnsfn] cfˆgf] If]q leqsf] Joj;fodf k"FhLut nufgL, 

Joj;fosf] k|s[lt / cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df auL{s/0f u/L btf{ / gjLs/0fdf nufpg ;Sg] Joj;fo s/nfO{ 
;D´g'k5{ / of] zAbn] Joj;fo s/sf] cltl/Qm k|rlnt sfg"g adf]lhd ;f]df nfUg] Jofh jf xhf{gf jf z'Ns 
jf hl/jfgf ;d]tnfO{ hgfpF5 .  

-u_ æs/ clws[tÆ eGgfn]] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] s/ clws[tsf] ?kdf 
sfd ug{ lhDd]jf/L k|fKt k|d'v k|zf;sLo clws[tåf/f k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug{] gu/kflnsfsf] 
sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_æs/ PsfOÆ eGgfn] gu/kflnsfdf s/ ;DaGwL sfd, sf/jfxL / lg0f{o ug]{ lhDd]jf/L k|fKt sfo{kflnsfsf] 
sfof{no cGt{utsf] zfvf jf /fh:j k|zf;gsf nflu u7g ul/Psf] k|zf;lgs PsfO ;Demg' k5{ . 

-ª_ æs/bftfÆ eGgfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ ltg'{kg]{ bfloTj ePsf JolQm, kmd{ jf ;+:yfnfO{ ;D´g' kb{5 
/ of] zAbn] s/ clws[tn] s'g} s/sf] ljj/0f a'emfpg ;"rgf lbPsf] jf c? s'g} sf/afxL z'? u/]sf] JolQmnfO{ 
;d]t hgfpF5 .  

-r_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/ sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .  
-5_ æsfo{ljlwÆ eGgfn] Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ ;Demg' kb{5 . 
-h_ æsfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 / of] zAbn] gu/kflnsfsf] ;+u7g ;+/rgfdf /x]sf] 

zfvf jf /fh:j k|zf;gsf nflu u7g ul/Psf] k|zf;lgs PsfO{ jf j8f sfof{no ;d]tnfO{ hgfpF5 .  
-em_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf ;Demg' kb{5 .  
-`_ æJoj;foÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq ;+rfng ul/g] s'g} klg k|sf/sf] pBf]u, Jofkf/, k]zf jf o:t} cGo 

k|s[ltsf Jofj;flos sf/f]af/ ;D´g' kb{5 . 
-6_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsf cGtu{tsf] j8f sfof{nonfO{ ;Demg' kb{5 . 
-7_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf *$ adf]lhd lgo'St 

gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 . 
 

kl/R5]b @ 
Joj;fo btf{,gjLs/0f / auL{s/0f  

#= btf{ u/L Joj;fo ;~rfng ug'{kg]{ M  
1) gu/kflnsf If]qleq Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg] JolQm jf ;+:yfn] clen]v k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfdf 

clgjfo{ ?kdf Joj;fo btf{ ug'{kg]{5 . 
t/, Joj;fo ;~rfng ug{'k"j{ k|rlnt sfg"g adf]lhd tf]lsPsf] lgsfoaf6 cg'dlt lng'kg]{ cj:yfdf 
;DalGwt lgsfoaf6 cg'dlt lng'kg]{ bfloTj ;DalGwt Joj;fo ;~rfng ug]{ JolQmsf] x'g]5 . 

2) of] sfo{ljlw k|f/De x'g' cufj} gu/kflnsfdf btf{ gu/L ;~rfng e}/x]sf Joj;fo ;d]t o; sfo{ljlw 
adf]lhd clgjfo{ ?kdf btf{ u/fpg' kg]{5 .  
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3) pkbkmf -@_ adf]lhd Joj;fo btf{ ug]{ k|of]hgsf nflu sfof{non] lglZrt cjlw tf]sL Joj;fo btf{ 
u/fpgsf nflu cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf ;"rgf k|sfzg ug]{5 . 

4) pkbkmf -#_ adf]lhdsf] ;"rgfnfO{ sfof{non] :yfgLo /]l8of], 6]lnlehg, kqklqsf nufot cGo pko'Qm 
;+rf/ dfWodåf/f k|rf/ k|;f/sf] Joa:yf ldnfpg ;Sg]5 . 

5) pkbkmf -@_ adf]lhd btf{ gu/L ;~rfng ePsf Joj;fonfO{ sfof{non] lghn] ltg'{ kg]{ s/ c;'n pk/ u/L 
Joj;fo aGb ug{÷u/fpg ;Sg]5 .  

6) gu/kflnsf If]qleq ;+3Lo jf k|b]z sfg"g adf]lhd btf{ eO{ :yflkt a}+s, ljlQo ;+:yf, n3'ljQ, OG;'/]G;, 
dgL 6«fG;km/, ;xsf/L nufotsf Joj;fo jf ;]jf k|bfos ;+:yfx? o;} sfo{ljlw cg';f/ ;"lrs[t x'g'kg{]5 . 
;"lrs[t x'bfF cfly{s P]gn] tf]s] adf]lhd z'Ns nfUg]5 . To:tf ;+:yfnfO{ Joj;fo ;"lrs[t k|df0f kq cg';f/ 
lbOg]5 . ;f] ;+:yfn] jflif{s ;"lrs[t÷gljs/0f ug'{kg{]5 .  

$= Joj;fo btf{sf] nflu b/vf:t lbg] / btf{ ug]{ M  
1) gu/kflnsf If]qleq Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg]] JolQm jf ;+:yfn] cg';"rL–@ df plNnlvt 9fFrfdf j8f 

sfof{no dfkm{t gu/kflnsfdf b/vf:t lbg' kg]{5 .  
2) pkbkmf -!_ adf]lhdsf] b/vf:t lbFbf b]xfosf ljj/0f tyf sfuhft ;d]t ;+Ung u/]sf] x'g'kg]{5 M 

क) Joj;foLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnlk 

ख) k|rlnt sfg"g adf]lhd cGo lgsfoaf6 Joj;fo btf{ / Ohfht k|fKt u/]sf] eP ;f] k|df0fkqsf] k|ltlnlk  

ग) u}/ g]kfnL gful/ssf] xsdf ;DalGwt b]zsf] gful/stf jf gful/s hlgg] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

घ) ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 

ङ) sfof{non] tf]s]sf] cGo ljj/0f tyf sfuhftx? 

च) ;~rfnssf] b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] . 

छ) hUuf wgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnlk÷hUuf wgLn] lbPsf] d~h'/Lgfdf, 
3) pkbkmf -!_ adf]lhd b/vf:t k|fKt ePkl5 sfof{non] ;f] pk/ cfjZos hfFra'´ u/L cfly{s P]gdf tf]lsP 

adf]lhdsf] btf{ z'Ns lnO{ Joj;fo btf{ ug]{5 .  
4) pkbkmf -#_ adf]lhd Joj;fo btf{ ePkl5 s/ PsfO{n] btf{ ePsf] Joj;fosf] ljj/0f cg';"rL–# adf]lhdsf] 

Joj;fosf] k|s[lt 5'l§g] u/L Joj;fo btf{ lstfadf pNn]v u/L Joj;fosf] nut sfod ug]{5 .  
5) pkbkmf -#_ adf]lhd Joj;fo btf{ ePkl5 s/ PsfO{n] lgj]bsnfO{ cg';"rL–$ sf] 9fFrfdf Joj;fo btf{ 

k|df0fkq pknAw u/fpg]5 . 
6) j8f sfof{nod} Joj;fo btf{ ug]{ Joa:yf ldnfOPsf] cj:yfdf o; bkmf adf]lhd Joj;fo btf{sf] nflu 

b/vf:t lng] / Joj;fo btf{ u/L k|df0fkq lbg] sfo{ ;DalGwt j8f sfof{non] ug]{5 .  
7) pkbkmf -^_ adf]lhd btf{ ePsf Joj;fox?sf] ljj/0f dfl;s ?kdf s/ PsfOdf k7fpg' kg]{5 .  
8) s'g} JolQmsf] gfddf Pp6} p2]Zo ePsf] PseGbf a9L :yfgdf Joj;fo ;~rfng ug'{kg]{ ePdf k|rlnt 

sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf afx]s 5'§f5'§} Joj;fo btf{ u/fpg' kg]{5 . 
9) Ps k6s Joj;fo btf{ ePkl5 btf{ vf/]hLsf] lgj]bg gk/];Dd ;f] Joj;fo ;~rfngdf /x]sf] dfgL cl3Nnf] 

s/ c;"n ul/g]5 .  
10) sfof{non] o; bkmf adf]lhd btf{ ePsf Joj;fosf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk ;lxt btf{ ;DaGwL ljj/0f 

rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ ;d]t k7fpg' kg]{5 . 
%= Joj;fo gjLs/0f ug'{kg]{ M  

क) bkmf $ adf]lhd btf{ ePsf Joj;foLx?n] jflif{s ?kdf Joj;fo s/ r'Qmf u/L Joj;fosf] gjLs/0f u/fpg' 
kg]{5 . 

ख) pkbkmf -!_ adf]lhd s/ r'Qmf u/L gjLs/0f u/fpg] sfo{ k|To]s cfly{s jif{sf] c;f]h dlxgf leq u/fO{ 
;Sg'kg]{5 .  

ग) pkbkmf -@_ adf]lhd s/r'Qmf u/L gljs/0f ug]{ sfo{ rfn' cflYf{s jif{sf] cflZjg d;fGt kl5 ug]{ 
s/bftfnfO{ gu/kflnsfsf] k|rlnt sfg"g adf]lhd hl/jfgf u/fpg ;lsg]5 .  
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^=  3'DtL ;]jf ;~rfng ug{ ;lsg] M  
क) sfof{non] o; sfo{ljlw adf]lhd Joj;fosf] btf{, gjLs/0f / vf/]hL ;DaGwL sfo{sf] ;xhtfsf nflu 

Joj;foLnfO{ kfos kg]{ :yfgdf 3'DtL ;]jf ;~rfng ug{ ;Sg]5 .  
ख) pkbkmf -!_ adf]lhdsf] 3'DtL ;]jf ;~rfngsf nflu gu/kflnsfdf lqmofzLn Joj;flos tyf k]zfut ;+3–

;+:yfx?;Fu ;dGjo ug{ ;Sg]5 .  
&=  Joj;fosf] auL{s/0f ;DaGwL Joa:yf M  

क) gu/kflnsfn] Joj;fo s/ k|of]hgsf nflu cfkm\gf] If]qleq ;~rfng x'g] Joj;fonfO{ Joj;fosf] lsl;d, 
sf/f]af/ tyf k"FhL nufgL Pj+ :yfgut cj:yf ;d]tsf cfwf/df cg';"rL–% df plNnlvt 9fFrfdf juL{s/0f 
ug{ ;Sg]5 .  

ख) pkbkmf -!_ adf]lhd juL{s/0f ug]{ sfo{ Joj;fo btf{ ubf{s} avt ul/g] / ;f]sf] Joxf]/f Joj;fo 
k|df0fkqdf g} pNn]v ug{'kg]{5 . 

ग) s/ clws[tn] Joj;fo s/ lgwf{/0f ubf{ pkbkmf -!_ adf]lhd sfod ul/Psf] juL{s/0fnfO{ cfwf/ dfgL 
ug'{kg]{5 . 

kl/R5]b – # 
ljj/0f x]/km]/  

*= ljj/0f x]/km]/ ePdf hfgsf/L u/fpg'kg]{ M  
1) s/bftfn] Joj;fo ;~rfng ubf{ lgj]bg ;fy k]z u/]sf lja/0fdf x]/km]/, kl/jt{g jf gfd;f/L ug'{kg]{ 

ePdf To;sf] sf/0f k/]sf] ldltn] tL; lbgleq lgj]bg dfkm{t sfof{nodf hfgsf/L lbg' kg]{5 .  
2) pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df sfof{non] cfjZos hfFra'´ u/L Joxf]/f dgfl;j b]lvPdf lgj]bg k/]sf] 

k}tL; lbgleq lja/0f x]/km]/ ePsf] sf/0f Joj;fosf] k|s[lt / sf/f]af/ ug]{ j:t' tyf ;]jfsf] lsl;ddf 
;+zf]wg x'g] /x]5 eg] ;f] k|s[ltsf] Joj;fosf] nflu tf]lsPsf] s/ /sd / ljj/0f x]/km]/ jfkt cfly{s P]gdf 
tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ ljj/0f ;+zf]wg ul/lbg' kg]{5 .  

3) pkbkmf -@_ adf]lhd ;+zf]wg ul/Psf] ljj/0fsf] Joxf]/f s/ PsfOn] Joj;fo btf{ lstfa / k|df0fkqdf 
;d]t pNn]v u/L ;f]sf] ljj/0f kGw| lbg leq ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf 
sfof{nodf k7fpg' kg]{5 .  

4) pkbkmf -@_ adf]lhd Joj;fosf] k|s[lt / sf/f]af/ ug]{ j:t' tyf ;]jfsf] lsl;ddf kl/jt{g e} sfod x'g] 
gofF k|s[ltsf] Joj;fosf] s/ ;fljssf] k|s[ltsf] Joj;fosf] lgldQ tf]lsPsf] s/eGbf a9L nfUg] ePdf ;f] 
km/s /sd dfq c;'n ul/g]5 / sd nfUg] cj:yfdf cfufdL cfly{s jif{b]lv gofF sfod x'g] b/n] s/ lng] 
u/L rfn' cfly{s jif{sf] xsdf ;fljss} k|s[lt adf]lhd s/ c;'n ul/g]5 .  

5) o; bkmf adf]lhd ljj/0f x]/km]/ ;DaGwL sfo{ j8f sfof{no dfkm{t x'g] Joj:yf ldnfOPsf] cj:yfdf x]/km]/ 
ePsf] ljj/0f kGw| lbgleq s/ PsfO / ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ 
pknAw u/fpg' kg]{5 . 

(= ;fem]bf/ yk36÷7fpF;f/L ;DaGwL k|s[of M 
1) Ps JolQm jf PseGbf a9L JolQmsf] gfddf btf{ sfod ePsf] Joj;fodf ;f´]bf/ yk36 ug'{ k/]df 

cfjZos sfuhft ;d]t ;+nUg /fvL sfof{nodf lgj]bg lbg'kg]{5 .  
2) pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;DalGwt s/ PsfOn] cfjZos hfFra'́  u/L rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] 

s/ c;'n u/L cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] :jLs[ltn] ;f´]bf/ yk36 
;DaGwL lja/0f sfod u/L ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt Joj;foL / j8f sfof{nonfO{ ;d]t lbg' kg]{5 . 

3) gu/kflnsf If]qleq Ps :yfgdf ;~rfngdf /x]sf] Joj;fo gu/kflnsf If]qleq s} csf]{ :yfgdf 
7fpF;f/Lsf] nflu lgj]bg k/]df s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] s/ c;'n u/L 
sfof{nosf] nut tyf Joj;fo btf{ k|df0fkqdf ;d]t lja/0f cWofjlws ul/lbg' kg]{5 .  

4) pkbkmf -#_ adf]lhd 7fpF;f/L ePsf] hfgsf/L ;DalGwt j8f tyf ;fljssf] j8f sfof{no / ;DalGwt 
cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ ;d]t lbg'kg]{5 . 

5) gu/kflnsf If]qleq ;~rfngdf /x]sf] Joj;fo gu/kflnsf If]qeGbf aflx/ csf]{ :yfgdf 7fpF;f/Lsf] nflu 
lgj]bg k/]df s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] s/ c;'n u/L sfof{nosf] 
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nutdf lja/0f cWofjlws u/L 7fpF ;f/L hfg] :yfgLo txnfO{ n]vL k7fO{ ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt 
Joj;foL / j8f sfof{nonfO{ ;d]t lbg' kg]{5 .  

6) pkbkmf -@_, -$_ / -%_ adf]lhdsf] hfgsf/L k|fKt ePkl5 ;DalGwt j8f sfof{non] cfˆgf] Joj;fo nut 
lstfadf lja/0f hgfO{ nut cWofjlws ug'{ kg]{5 . 

7) pkbkmf -%_ adf]lhd nut vf/]hsf] nflu n]vL uPkl5 tf]lsPsf] ;doleq ;DalGwt sfof{nodf uO{ 
Joj;fosf] btf{ nut sfod u/fpg' ;DalGwt Joj;foLsf] st{Jo x'g]5 .  

!)= ljj/0f dfu ug{ / lgb]{zg lbg ;Sg] M  
1) s'g} k]zf, Joj;fo jf Jofkf/sf] ;DaGwdf lja/0f a'emfpg' kg]{ bfloTj ePsf] JolQmn] lja/0f ga'emfPdf jf 

lja/0f bflvnf ubf{ Joxf]/f km/s kf/L bflvnf u/]sf] egL z+sf ug{ ;lsg] cfwf/ / sf/0f ePdf s/ 
clws[tn] lghnfO{ cfwf/ / sf/0f vf]nL lja/0f bflvnf ug{ cfb]z lbg ;Sg]5 .  

2) pkbkmf -!_ adf]lhd cfb]z k|fKt ePdf ;DalGwt JolQmn] ;f] cfb]z k|fKt ePsf] ldltn] tL; lbgleq s/ 
PsfOdf ljj/0f bflvnf ug'{ kg]{5 .  

3) pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofbleq ljj/0f bflvnf ug{ g;Sg] ;DalGwt JolQmn] cfwf/ sf/0f vf]nL ;dofjwL 
yksf] nflu lgj]bg lbPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cf}lrTo x]/L tL; lbg;Ddsf] ;dofjlw yk lbg 
;Sg]5 .  

4) o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf k]zf jf Joj;fo ;+rfng ubf{ ;fdflhs ;bfrf/ sfod /fVg' kg]{5 / o; 
;DaGwdf sfof{non] lbg] lgb]{zgsf] kfngf ug]{ u/fpg] bfloTj ;DalGwt Joj;foLsf] x'g]5 .  

 
kl/R5]b – $ 

s/ a'emfpg] bfloTj, s/ lgwf{/0f / s/ bflvnf  
!!= s/ a'emfpg] bfloTj M 

1) gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf kÞF"hLut nufgL / cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df 
auL{s/0f u/L Joj;fo btf{ / gjLs/0fdf ;efåf/f :jLs[t cfly{s P]gn] tf]s]sf] b/df Joj;fo s/ nufpg] 
/ p7fpg]5 . 

2) P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd Joj;fo s/ a'emfpg] bfloTj Joj;fo ;~rfng ug]{ JolQm jf lghsf] 
k|ltlgwLsf] x'g]5 . 

3) s'g} Joj;fosf] ;DaGwdf pkbkmf -@_ adf]lhd s/ a'emfpg] bfloTj PseGbf a9L JolQm pk/ /x]5 eg] s/ 
a'emfpg] bfloTj ;a}sf] ;dfg x'g]5 / pgLx?dWo] cfk;L ;xdtLsf] h'g;'s} JolQmn] s/ a'emfpg ;Sg]5 . 
t/, ;a} s/bftfaf6 bfdf;fxLn] efu u/L s/ c;'n ul/g] 5}g . 

4) P]g / o; sfo{ljlw ad]flhd s/ ltg'{kg]{ JolQm gfafns /x]5 eg] lghn] a'emfpg kg]{ s/ lghsf] cleefjs 
jf lghsf] ;+/Ifsn] ltg'{kg]{5 . 

5) P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd Joj;fo btf{ u/fpg], tf]lsPsf] ;dodf lja/0f k]z ug]{, a'emfpg' kg]{ s/ tyf 
z'Ns jf hl/jfgf jf Jofh xhf{gf ;dod} bflvnf ug]{, s/ clws[t jf sfof{non] dfu u/]sf] ;"rgf jf 
tYof+s ;dod} pknAw u/fO{ ;xof]u k'/\ofpg] bfloTj ;d]t s/bftfsf] x'g]5 .  

!@= s/ lgwf{/0f M  
1) s/bftfn] bkmf $ adf]lhd Joj;fo btf{ ubf{ k]z u/]sf] lja/0f / kl/R5]b # adf]lhd x]/km]/ ePsf] lja/0f 

;d]tsf cfwf/df s/ clws[tn] s/ lgwf{/0f ug]{5 . 
2) o; sfo{ljlw adf]lhd s/bftfn] k]z u/]sf] laj/0f unt jf em'7f] b]lvPdf jf lja/0f oyfy{ b]vfPsf] egL 

ljZjf; ug{ ;lsg] dgfl;a sf/0f gb]lvPsf]] cj:yfdf s/ clws[tn] s/ kl/If0f u/L s/ lgwf{/0f ug{;Sg]5 .  
3) pkbkmf -@_ adf]lhd s/ lgwf{/0f ug'{kg]{ b]lvPdf s/ clws[tn] s/bftfnfO{ cfwf/ / sf/0f v'nfO{ cfkm\gf] 

:ki6Ls/0f k]z ug{ kGw| lbgsf] ;"rgf lbg' kg]{5 .  
4) pkbkmf -#_ adf]lhd ;"rgf k|fKt ePsf]df s/bftfn] ;"rgfdf tf]lsPsf] Dofbleq cfkm\gf] :ki6Ls/0f k]z 

ug'{ kg]{5 . 
5) s/ clws[tn] pkbkmf -$_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq :ki6Ls/0f k]z u/]sf]df ;f] ;d]tnfO{ cfwf/ dfgL 

tyf :ki6Ls/0f k]z gu/]sf] cj:yfdf o; bkmf adf]lhd s/ lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . 
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!#=  s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf M  
1) bkmf !@ adf]lhd s/ clws[taf6 s/ lgwf{/0f ePkl5 s/bftfn] a'emfpg' kg]{ s/ /sd, :yfg, ;do ;Ldf / 

a}+s vftf gDa/ ;d]t pNn]v u/L cg';"rL ^ adf]lhdsf] 9fFrfdf s/bftfnfO{ s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf lbg' 
kg]{5 . 

2) pkbkmf -!_ adf]lhd s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf k|fKt ePkl5 s/bftfn] ;f] ;"rgfdf plNnlvt :yfg / ;do 
;Ldfleq s/ bflvnf ug'{ kg]{5 . 

3) pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] a}+s vftfdf s/ bflvnf u/]sf] cj:yfdf s/bftfn] To;sf] a}+s ef}r/ 
sfof{nodf a'emfpg' kg]{5 . 

4) sfof{non] o; sfo{ljlw adf]lhd lgwf{/0f ul/Psf] s/ ljB'tLo dfWodaf6 ;d]t e'QmfgL ug]{ Joj:Yff 
ldnfpg ;Sg]5 . 

!$= s/ bflvnf ug'{kg]{ M  
1) s/bftfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd k|To]s cfly{s jif{sf] lgldQ ltg'{kg]{ s/ /sd ;f]xL cfly{s jif{sf] 

cfiff9 d;fGtleq sfof{nodf bflvnf ug'{ kg]{5 .  
2) pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg s/bftfn] rfx]df s'g} cfly{s aif{sf] s/ /sd sfof{non] 

tf]s]sf] a}+s vftfdf cl3Nnf] jif{df;d]t bflvnf ug{ ;Sg]5 .  
3) pkbkmf -@_ adf]lhd clu|d ?kdf s/ bflvnf ubf{ kfpg] 5'6 ;'ljwf gu/kflnsfsf] k|rlnt sfg"gdf tf]lsP 

adf]lhd x'g]5 . 
!%=  s/ bflvnfsf] lg:;f lbg'kg]{ M s/bftfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd a'emfpg' kg]{ s/ /sd bflvnf u/]kl5 

sfof{non] s/bftfnfO{ tTsfn To;sf] lg:;f lbg' kg]{5 . 
!^= s/ c;"nL ;DaGwL Joa:yf M  

1) P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd c;"n pk/ ug'{kg]{ s/ jfktsf] /sd s/bftfn] bkmf !$ adf]lhd tf]lsPsf] 
cjlwdf bflvnf gu/]df s/ clws[tn] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] k"j{ :jLs[lt lnO{ b]xfosf] Ps jf PseGbf 
a9L tl/sf ckgfO{ s/ c;"n ug{ ;Sg]5 M 

-s_ s/bftfnfO{ lkmtf{ ug'{kg]{ eP To;df s6\6L u/]/ . 
-v_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, gu/kflnsf jf ;/sf/L :jfldTjsf ;+3 ;+:yfaf6 s/bftfn] kfpg] /sdaf6 

s6\6L ug{ nufP/ . 
-u_ a}+s jf ljQLo ;+:yfdf /x]sf] s/bftfsf] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ . 
-3_ s/bftfsf] sf/f]af/ /f]Ssf u/]/ . 
-ª_ s/bftfsf] rn tyf crn ;DklQ bfjL jf /f]Ssf u/]/ . 
-r_ s/bftfsf] ;DklQ Ps}k6s jf k6sk6s u/L tf]lsPadf]lhd lnnfd ljqmL u/]/ . 
2) pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k|s[of k|f/De ug'{cl3 s/bftf nfO{ kGw| lbgsf] Dofb ;lxt lnlvt hfgsf/L u/fpg' 

kg]{5 .  
3) pkbkmf -!_ sf] v08 -r_ adf]lhd lnnfdsf] sf/jfxL z'? ePkl5 ;f] sf/jfxL ;dfKt x'g'k"j{ s/ bflvnf 

ug{ NofPdf a'emfpg afFsL s/ /sdsf] yk kfFr k|ltzt z'Ns ;lxt c;"n ul/g]5 . 
4) lnnfd af6 k|fKt /sd s/bftfn] ltg'{kg]{ s/ /sd eGbf a9L ePdf a9L ePhlt /sd ;f7\7L lbgleq 

;DalGwt s/bftfnfO{ lkmtf{ lbg'kg]{5 .  
5) pkbkmf -$_ adf]lhd /sd lkmtf{ ubf{ lghn] pknAw u/fPsf] a}+s vftfdf hDdf ul/lbg' kg]{5 .  

 
kl/R5]b – % 

Joj;fo btf{ vf/]hL tyf b08 hl/jfgf  
!&= Joj;fo btf{ vf/]h ug{ ;lsg] M 

1) s'g} s/bftfn] Joj;fo aGb ug{ rfx]df o; P]g adf]lhd nfUg] s/ a'emfO{ Joj;fo btf{ vf/]h ug{ lgj]bg 
lbg ;Sg]5 . 

2) pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg gk/];Dd Joj;fo ;~rfngd} /x]sf] dfgL s/ c;'n pk/ ul/g]5 .  
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3) Joj;foLn] o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf] Joj;fo aGb ug{ rfx]df ;f]sf] sf/0f vf]nL ;DalGwt j8f 
sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .   

4) pkbkmf -#_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 j8f sfof{non] cfjZos hfFra'́  u/L rfn' cfly{s jif{;Ddsf] 
s/ /sd c;"n u/L Joj;fo vf/]hLsf] nflu s/ PsfO{df l;kmfl/; ;lxt k7fpg' kg]{5 .  

5) pkbkmf -$_ adf]lhd j8f sfof{noaf6 l;kmfl/; e} cfPkl5 s/ PsfOn] sfuhft cWoog u/L nut s§f 
afkt cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ nut s§f u/L ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt j8f sfof{no, Joj;foL / 
;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ lbg'kg]{5 . 

6) o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg of] sfo{ljlw nfu'x'g' k'j{ btf{ eO{ ljut b]lv g} 
;~rfngdf g/x]sf Joj;fosf] xsdf nut s§fsf] nflu sfof{non] lglZrt cjlw tf]sL cfjZos k|df0f 
;lxt lgj]bg k]z ug{ ;"rgf k|sfzg ug{ ;Sg]5 . 

7) pkbkmf -^_ adf]lhd nut s6\6f ubf{ ckgfpg' kg]{ cGo sfo{ljlw ;do ;dodf sfo{kflnsfn] tf]lslbP 
adf]lhd x'g]5 . 

!*= hl/jfgf tyf yk b:t'/ nfUg] M  

1) P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ a'emfpg'kg]{ cjlwleq s/ ga'´fPdf cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b/df 
hl/jfgf ;lxt s/ c;'n ul/g]5 .  

2) pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg bkmf !& sf] pkbkmf -^_ adf]lhd nut s§f x'g] 
Joj;fosf] xsdf o; bkmf adf]lhdsf] hl/jfgf nufOg] 5}g . 

!(= s/ gltg]{sf] lja/0f k|sfzg ug{ ;Sg] M gu/kflnsfn] P]g tyf o; sfo{ljlw adf]lhd ltg'{ a'emfpg' kg]{ s/ 
/sd bflvnf gug]{ JolQm jf ;+:yfsf] gfd sfo{kflnsfaf6 lg0f{o u/L ;fj{hlgs ug{ P+j gu/kflnsf, j8f jf 
cGo ;/sf/L lgsfoaf6 lbOg] ;]jf /f]Sg ;Sg]5 . 

@)= Joj;fo ;+rfng gePsf] l;kmfl/; lbg;Sg] M  

1) k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf Joj;fo ljljw sf/0fn] ;~rfngdf g} cfpg g;ls Joj;fo jGbsf 
nflu ;DalGwt lgsfosf] gfddf l;kmfl/; lng rfxg] JolQmn] ;f]sf] lj:t[t sf/0f pNn]v u/L ;+ej 
eP;Ddsf k|df0f ;+nUg /fvL ;DalGwt j8f sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

2) pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 j8f sfof{non] cfjZos hfFra'́  u/L Joxf]/f dgfl;j b]lvg 
cfPdf cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ Joj;fo ;~rfngdf g/x]sf] Joxf]/f v'nfO{ cfkm\gf] nutdf s6\6f 
u/L Joj;fo vf/]hLsf] nflu ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; ug]{ / ;f]sf] hfgsf/L s/ PsfOnfO{ ;d]t lbg' 
kg]{5 .  

3) pkbkmf -@_ adf]lhd j8f sfof{noaf6 ul/g] nut ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;do ;dodf sfo{kflnsfn] 
tf]lslbP adf]lhd x'g]5 .  

@!= Joj;fo btf{ / gjLs/0f gu/L ;+rfng u/]df sf/jfxL x'g] M 

1) gu/kflnsf If]qleq k|rlnt sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ jf gjLs/0f gu/L Joj;fo ;+rfng u/]sf] 
kfOPdf sfof{non] ;DalGwt Joj;foLnfO{ k}lt; lbgsf] Dofb lbO{ Joj;fo btf{sf] nflu kqfrf/ ug'{kg]{5 .  

2) pkbkmf -!_ adf]lhd Joj;fo btf{ jf gjLs/0fsf nflu hgfp lbPsf] ldltn] k}lt; lbg leq Joj;fo btf{ 
jf gjLs/0f gu/]df ;DalGwt JolQmsf] xsdf gu/kflnsf af6 k|jfx x'g] ;a} lsl;dsf ;]jf ;'ljwfx? aGb 
ug{ ;lsg]5 .  

3) pkbkmf -@_ adf]lhd ;]jf ;'ljwf /f]Ssf /fv]sf] tLg dlxgfleq klg Joj;fo btf{ jf gjLs/0f gu/L 
Joj;fo ;+rfng u/]df gu/kflnsfn] afFsL aSof}tf s/ tyf hl/jfgf bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 
c;'n pk/ u/L btf{ vf/]hLsf nflu ;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg ;Sg]5 .  

4) pkbkmf -#_ adf]hd btf{ vf/]hLsf nflu n]vL k7fpg' k"j{ To:tf Joj;foLsf] ;"rL ;fj{hlgs ug{ ;lsg]5 . 

5) o; bkmf adf]lhd Joj;fo jGbsf] nflu ;DalGwt lgsfodf n]lv k7fpg' k"j{ ;DalGwt Joj;foLnfO{ cfˆgf] 
;kmfO{ k]z ug]{ kof{Kt df}sf lbg' kg]{5 . 
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kl/R5]b – ^ 
ljljw 

@@= k|ltlnlk lbg ;Sg] M  
1) Joj;fosf] btf{ k|df0fkq x/fPdf, RofltPdf jf o:t} cGo sf/0fn] gofF k|df0fkq pknAw u/fpg' kg]{ cj:yf 

ePdf s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L cfly{s P]gn] tf]s]sf] k|ltlnlk b:t'/ lnO{ k|ltlnlk k|df0fkq hf/L 
ug{ ;Sg]5 .  

2) pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gjLs/0f ug]{ dxn vfnL gePsf] cj:yfdf gofF k|df0fkq 
pknAw u/fpFbf o; bkmf adf]lhdsf] b:t'/ nfUg] 5}g .  

@#=  k|f]T;fxg ug{ ;Sg] M gu/kflnsfn] Psn dlxnf, ;LdfGts[t / pTkLl8t ju{ tyf ljkGg o'jfsf] pBdzLntf 
ljsf;nfO{ of]ubfg k'/\ofpg] k|s[ltsf Joj;fonfO{ k|j4{g ug{ cfly{s P]g tyf jflif{s gLlt tyf sfo{qmd 
dfkm{t cfjZos Joa:yf ug{ ;Sg]5 .  

@$= >lds ;DaGwL Joj:yf M Joj;fon] g]kfnsf] k|rlnt >d P]g tyf >d;Fu ;DalGwt k|rlnt lgod sfg"gsf] 
k"0f{ kfngf ug'{kg]{5 .  

@%= kmf]xf]/d}nf tyf jftfj/0f Joa:yfkgM  
1) ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd k|f/lDes jftfa/0fLo k/LIf0f tyf jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg u/L 

;~rfng ug'{kg]{ Joj;fosf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfosf] :jLs[lt lng' kg]{ bfloTj 
;DalGwt Joj;foLsf] x'g]5 .  

2) gu/kflnsfleq ;~rfng x'g] pBf]u jf Joj;fon] pTkfbg jf pT;h{g u/]sf] kmf]xf]/d}nf / k|b'if0fsf] 
Joj:yfkg ug]{ lhDd]jf/L :jod\ Joj;foL s} x'g]5 . 

3) Joj;fo ;~rfngsf] qmddf pTkfbg x'g] cf}Bf]lus, :jf:Yo ;+:yfhGo / xfgLsf/s kmf]xf]/d}nf afx]ssf] cGo 
;fwf/0f kmf]xf]/d}nf gu/kflnsfn] rfx]df tf]s]sf] ;]jfz'Ns lnO{ Joa:yfkg ul/lbg ;Sg]5 . 

@^= Joj;foLn] ;fdflhs pQ/bfloTj axg ug'{kg]{ M  
1) Joj;foLn] k|rlnt sfg"g adf]lhd tf]lsPsf] gfkmfsf] c+z ;fdflhs pQ/bfloTj zLif{sdf 5'6\ofO{ 

gu/kflnsfleq ;fdflhs ;]jfdf vr{ ug'{ kg]{5 .  
2) sfof{non] :yfgLo cfjZostf / cf}lrTosf cfwf/df Joj;foLnfO{ ;fdflhs pQ/bfloTj zLif{sdf 

5'6\ofOPsf] /sd vr{ ug]{ If]q tf]Sg ;Sg]5 .  
3) o; bkmf adf]lhd ;fdflhs ;]jfdf ul/Psf] vr{sf] ljj/0f Joj;foLn] sfof{nodf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

@&= j8f sfof{nosf] lhDd]jf/L M  
1) cfkm\gf] j8fleq ;~rfngdf /x]sf Jofkf/, Joj;fosf] clen]v cg';"rL–& adf]lhdsf] 9fFrfdf cBfjlws 

u/L ;f]sf] ljj/0f /fVg] lhDd]jf/L ;DalGwt j8f sfof{nosf] x'g]5 . 
2) pkbkmf -!_ adf]lhd j8f sfof{nodf ljj/0f cWofjlws gx'Fbf;Dd gu/kflnsf If]q leqsf] ;Dk"0f{ ljj/0f 

s/ PsfOdf /flvg]5 .  
3) pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg bkmf ( adf]lhd ;fem]bf/ yk36 tyf Joj;fosf] 7fpF;f/L 

;DaGwL sfo{ sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g]5 . 
@*= clwsf/ k|Tof]hg ug{ ;lsg] M o; sfo{ljlw sfof{Gjogsf] nflu sfo{kflnsf jf k|d'v k|zf;sLo clws[tdf 

lglxt /x]sf] clwsf/ dftxtsf clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;lsg]5 .  
@(= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M 

1) o; sfo{ljlw sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} afwf c8\sfp k/]df ;f] km'sfpg] clwsf/ sfo{kflnsfnfO{ x'g]5 .  
2) pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/sf] k|of]u ubf{ P]g / o; sfo{ljlwsf] d"ne"t s'/fnfO{ c;/ gkg]{ u/L dfq 

ug{ ;lsg]5 . 
#)= arfp M 

1) o; sfo{ljlwdf n]lvPsf s'/fdf o;} adf]lhd / gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 . 
2) o; cl3 gu/kflnsfaf6 eP u/]sf sfdx? o;} sfo{ljlw adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 . 
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cg';"rL–! 
-bkmf # sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

/fdk'/, kfNkf 
 

Joj;fo btf{ ug]{ ;DaGwL cToGt h?/L ;"rgf 
 

k|yd k6s k|sflzt ldlt @)&==.===.==== 
 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL *, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf %* tyf o; gu/kflnsfsf] Joj;fo 
s/ ;DaGwL sfo{ljlw,@)&^ sf] bkmf # sf] pkbkmf -@_ adf]lhd xfn;Dd gu/kflnsfdf btf{ gu/L ;~rfngdf /x]sf 
s'g} klg k|sf/sf] pBf]u, Jofkf/, k]zf jf o:t} cGo k|s[ltsf Jofj;flos sf/f]af/ ug]{ JolQm, kmd{ jf sDklgn] of] 
;"rgf k|sfzg ePsf] #% -k}lt;_ lbgleq b]xfosf lja/0f tyf sfuhft ;+nUg /fvL gu/kflnsfsf] sfof{no jf 
;DalGwt j8f sfof{nodf lgj]bg lbg' x'g ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . o; 
;"rgfsf] Dofb leq lgj]bg k]z gu/L ;~rfng x'g] Joj;fonfO{ gu/kflnsfsf] Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&^ sf] bkmf !^ adf]lhd lghnfO{ sfof{noaf6 lkmtf{ ug'{kg]{ eP To;df s6\6L u/]/ jf g]kfn ;/sf/, k|b]z 
;/sf/, gu/kflnsf jf ;/sf/L :jfldTjsf ;+3 ;+:yfaf6 s/bftfn] kfpg] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ jf a}+s jf 
ljQLo ;+:yfdf /x]sf] s/bftfsf] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ jf s/bftfsf] sf/f]af/ /f]Ssf u/]/ jf s/bftfsf] rn 
tyf crn ;DklQ bfjL jf /f]Ssf u/]/ jf s/bftfsf] ;DklQ Ps}k6s jf k6sk6s u/L lnnfdljqmL u/]/ lghaf6 
lng'kg]{ Joj;fo s/ c;"n pk/ u/L ;f]xL sfo{ljlwsf] bkmf # sf] pkbkmf -%_ adf]lhd Joj;fo aGbsf] sf/jfxL 
;d]t rnfpg ;lsg]5 . 
-s_ Joj;foLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
-v_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfoaf6 Joj;fo btf{ / Ohfht k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk  
-u_ u}/ g]kfnL gful/ssf] xsdf ;DalGwt b]zsf] gful/stf jf gful/s hlgg] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
-3_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; jf ;/hldg d'r'Nsf 
-ª_ Joj;fo ;~rfngdf /x]sf] cjlw v'Ng] sfuhftx? -3/ ef8f, kfgL ljh'nL lt/]sf] /l;b, s/ sfof{nodf s/ 

a'emfPsf] /l;b jf cGo o:t} sfuhft_ 
-r_ ;~rfnssf] b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] . 

 
 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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cg';"rL–@ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
Joj;fo btf{÷gjLs/0f lgj]bg kmf/fd               

ldltM ==================== 
>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 
/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
/fdk'/, kfNkf . 

ljifo M Joj;fo btf{÷gjLs/0f ;DaGwdf . 
d}n]÷xfdLn] lgDg :yfgdf ;~rfng ug{ nfu]sf] Joj;fo btf{ ug{÷;~rfng u/]sf] Joj;fo gjLs/0f ug{ cfjZos 
sfuhft ;lxt b/vf:t ug{ cfPsf 5'÷5f}+ . lgodfg';f/ nfUg] s/ a'´fpg'sf] ;fy} gu/kflnsfaf6 ;do–;dodf 
lbOg] cfb]z÷lgb]{zg ;d]t kfng ug{ d~h'/ 5'÷5f}+ . ;fy} d}n]÷xfdLn] k]z u/]sf] sfuhft tyf ljj/0fx? 7Ls ;fFrf] 
/x]sf] / km/s k/] sfg"g adf]lhd sfjf{xL ePdf d~h'/ 5'÷5f}+ . 
!= Joj;foLsf] gfd, y/ M ===================================================== 
@= Joj;foLsf] :yfoL 7]ufgf ================ lhNnf ================= uf=kf=÷g=kf= =============== j8f g+= ========= dfu{ 

==================== 3/ g+= ====== 
#=  Joj;foLsf] afa'sf] gfd, y/ M ============================================== 
$=  Joj;fo /xg] :yfgsf] 7]ufgf M j8f g+= ===== dfu{ ========== 3/ g+= ===== 
%=  ;Dks{ kmf]g g+= ============== df]afO{n g+= ============= Od]n M================ 
^=  ef8fdf ePsf] eP Joj;fo /xg] 3/÷hUuf wgLsf] gfd, y/ ====================================== 
&=  3/ hUuf wgLsf] 7]ufgf ===================== j8f g+================= 3/ g+= ========================= 
*=  Joj;fosf] ljj/0f÷k|s[lt M ========================================================= 
(=  k"FhL nufgL ?= ================================== 
!)= kmd{÷sDkgLsf] gfd M =================================== 
!!= kl/ro kf6Lsf] ;fOh M -nDafO{ ============= rf}8fO{ ======= ju{lkm6 ======_ 
!@= cGoq btf{ ePsf] eP, btf{ g+= =================== sfof{no M =============== 
!#= ;+nUg sfuhftx? M 
s_ cfˆg} 3/ hUuf eP hUuf wlg k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! jf ef8fdf a:g] eP ef8f /sd / e'QmfgL tl/sf ;d]t 

v'n]sf] jxfn ;D´f}tfkq–!,  
v_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! jf ljb]zL gful/ssf] xsdf g]kfnl:yt /fhb'tfjf;af6 Joj;foLsf] gfddf 

hf/L sfuhft–!,  
u_ Joj;foLsf] xfn;fn}sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt,  
3_ kmd{ sDkgL ePdf btf{, Ohfht k|df0fkq  
ª_ cfGtl/s /fh:j sfof{nodf cl3Nnf] cf=j=;Ddsf] s/ lt/]sf] s/bftf k|df0fkqsf] k|ltlnlk .  

           
            

                                       ============================ 
              lgj]bssf] b:tvt 

 
sfof{no k|of]hgsf nflu dfq M 

 
lgj]bg b:t'/ M ================ btf{ z'Ns ============= cf=a= =============== sf] Joj;fo s/ ============= kl/ro kf6L b:t'/ 
=============== hl/jfgf ================ hDdf ? ===================== nfUg] Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' . lghsf] Joj;fo k|df0fkq 
g+=-gjLs/0fsf] xsdf_ ================= /x]sf] 5 . 
 
 

=================    ======================= =          ===================== 
k]z ug]{     l;kmfl/; ug]{      :jLs[t ug]{ 
ldlt      ldlt      ldlt 

 

 

kmf]6f] 
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cg';"rL–# 
-bkmf $ sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

Jojf;fo btf{ lstfj 
 

/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

/fdk'/, kfNkf 
% g+= k|b]z, g]kfn 

 
Joj;fo btf{ lstfa  

cf=j= ============== 
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cg';"rL–$ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo btf{ k|df0fkq 
 

/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

/fdk'/, kfNkf 
 % g+= k|b]z, g]kfn 

Joj;fo btf{ k|df0fkq 
           
 
             
             ldlt M  
 
s/bftf g+= =================    btf{ ldlt M @)&====÷  ÷  ut] 
k|df0fkq g+= =======      ;fljs btf{ g+= M  
 
Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ adf]lhd kfNkf lhNnf /fdk'/ gu/kflnsf j8f g+====== a:g] >L 
=================================nfO{ lghsf] gfddf lgDg ljj/0f cg';f/sf] Joj;fo btf{ u/L of] k|df0fkq hf/L ul/Psf] 5 . 
 
Joj;fosf] gfd M ===================================== 
Joj;foLsf] gf= k|=g+= M ================hf/L ug]{ lhNNff M ================ hf/L ldlt M ============================= 
Joj;fo ;~rfng ePsf] jf x'g] ldlt M ========================== 
Joj;fo /xg] :yfg M ================================ 
af6f]sf] gfd M ==================== 3/ g+= =============== 6f]n ===================== 
Joj;fo /xg] 3/÷hUufwgLsf] gfd M ============================================== 
Joj;fosf] k|s[lt M ==================================================================== 
k"FhL nufgL -?=df_ M ======================================= 
Joj;fosf] ju{ M =========== 
kl/ro kf6Lsf] ;fOh M ============================= 
 

============     ==================     ================== 
;+rfns      tof/ ug]{              hf/L ug]{ 

 
!_ Joj;foLn] k|To]s cfly{s jif{sf] nflu tf]lsPsf] Joj;fo s/ pQm cf=j=sf] ;dfKt ePsf] c;f]h dlxgfleq 

a'´fO{ k|df0fkq gljs/0f ug'{kg]{5 . gu/kflnsfaf6 :ynut ?kdf Joj;fo s/ 6f]nL v6fOPsf] cj:yfdf 
Joj;foLsf] sfo{:ynd} Joj;fo k|df0fkq gljs/0f ug{ ;lsg]5 . 

@_ Joj;fo u/L cfPsf] :yfg kl/jt{g ug{ k/]df j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df gu/kflnsfaf6 k"j{ :jLs[lt lng'kg]{5 . 
#_ Joj;fo aGb ug'{ k/]df Joj;foLn] gu/kflnsfsf] ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df s/ PsfO{af6 Joj;fo 

aGb ePsf] hgfp kq clgjfo{ ?kdf lng'kg]{5 . cGoyf Joj;fo rfn' g} /x]sf] dfgL ;fnj;fnL ?kdf s/ 
nfUg]5 .  

$_ of] k|df0fkq Joj;fo u/]sf] :yfgdf ;a}n] b]lvg] u/L /fVg' kg]{5 . o:tf] k|df0fkq gu/kflnsfsf] sd{rf/Lx?n] 
x]g{ rfx]sf] avtdf t'?Gt b]vfpg' kg]{5 . 

%_ Joj;flos ultljlw ;~rfng ubf{ afn >ldsx? k|of]u ug{ kfOg] 5}g . olb ;f] u/]sf] kfOPdf k|rlnt sfg"g 
adf]lhd sf/jfxL u/L Joj;fo btf{ vf/]hL ;d]t ug{ ;lsg]5 . 

^_ Joj;foaf6 pTkfbg x'g] kmf]xf]/d}nf plrt Joj:yfkg ug]{ bfloTj Joj;foL :jo+sf] x'g]5 . 

 

   kmf]6f] 
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&_ Joj;fo ;~rfngsf] l;nl;nfdf gu/kflnsfaf6 ;do ;dodf lbg] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ Joj;foLsf] st{Jo 
x'g]5 . 

*_ pNn]lvt zt{gfdfx? kfngf gu/]df gu/kflnsfn] hg';'s} avtdf klg of] k|df0fkq /2 u/L Joj;fo aGbsf] 
sf/jfxL ;d]t ug{ ;Sg]5 . 

(_ of] k|df0fkq gu/kflnsfsf] :yfgLo s/ k|of]hgsf] nflu hf/L ul/Psf] xf] . s'g} k]zf jf Joj;fo k|rlnt sfg"g 
adf]lhd s'g} lgsfoaf6 cg'dlt lnP/ dfq ;~rfng ug'{kg]{ ePdf ;f] ;d]t lnP/ dfq ;~rfng ug'{ kg]{5 .  

 
 

gljs/0f ;DaGwL lja/0f 

btf{ gljs/0f 
gjLs/0f u/]sf] ldlt 
btf{÷gljs/0f z'Ns 

kmfF6jfnfsf] 
b:tvt 

k|dfl0ft ug{]sf] 
b:tvt 

s}}lkmot 

ldlt dfGo /xg] cjlw /l;b g+= /sd ?=    
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cg';"rL–% 
-bkmf & sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo juL{s/0fsf] 9fFrf 
 

qm=;+= Joj;fosf] lsl;d btf{ b:t'/ jflif{s s/ 
s au{ v au{ u au{ 

! Aofkfl/s j:t'  === s/f]8 eGbf 
a9L k'Flh 

nufgL ePsf 
jf l8n/ 

=== nfv b]lv 
=== s/f]8 ;Dd 
k'Flh nufgL 

ePsf 

==== nfv eGbf 
sd k'Flh 

nufgL ePsf 

!=! l8kf6{d]G6 :6f]/     
!=@ Hjn/L, On]S6«f]lgS; cflb     
!=# lgdf{0f ;fdu|L, kmlg{l;Ë, 

ljB'lto ;fdu|L, k]G6 
cflb 

    

 O6f jfn'jf l8kf], 
k]6«f]lnod kbfy{  

    

!=$ ;jf/L ;fwg, d]l;g/L 
tyf d]l;g/L kf6{;\, 
n'a।Ls]G6; cflb 

    

!=% ;j} lsl;dsf cf}iflw 
k;n 

    

!=^ b}lgs pkef]Uo vfB 
kbfy{, sk8f, s:6d]l6s, 
efF8f, h'Qf k;n cflb 

    

!=& So'l/of], :6]z;g/L tyf 
k':ts k;n 

    

!=* kmnkm'n, ;fu;AhL, df;'     
!=( cGo Aofkfl/s j:t'     
@= ljif]z1 ;]jf  ;+:yfut  AolQmut 
@=! lrlsT;s / OlGhlgo/ 

 
    

@=@ ;]o/ bnfn, sfg"g 
Joj;fo, n]vfk9L, 
lj1fkg, n]vfkl/Ifs, 
d]gkfj/ ;Knfo;{, k]G6/, 
;e]{o/, s।fkm\l6Ë, sfle{Ë 
cflb 

    

@=# cg';+wfg, ;e]{o/, 
cg'jfbs cflb 

    

#= ;]jf Joj;fo  7"nf demf}nf ;fgf 
#=! lgdf{0f Joj;fo     
#=@ 9'jfgL ;]jf     
#=# oftfoft ;]jf     
#=$ Ao'l6 kfn{/, d;fh, 

z}n'g, k]lG6Ë cflb 
    

#=% kfl6{ Kofn];, 6]G6 xfp;, 
Sof6l/Ë cflb 

    

#=^ s]jn, OG6/g]6, PkmPd, 
/]l8of], sDo'lgs]zg, 
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qm=;+= Joj;fosf] lsl;d btf{ b:t'/ jflif{s s/ 
s au{ v au{ u au{ 

kmf]6f] cflb 
#=& /]:6'/f, vfhf 3/, ld7fO{ 

k;n, b'w bxL k;n 
cflb 

    

#=* dd{t tyf l;nfO{ s6fO{ 
;]jf 

    

#=( l/on :6]6     
#=!) k'n xfp;, lhd, ;fpgf 

cflb 
    

#=!! cGo ;]jf     
$ pBf]u  === s/f]8 eGbf 

a9L k'Flh 
nufgL ePsf 

===s/f]8 b]lv 
=== s/f]8 ;Dd 
k'Flh nufgL 

ePsf 

=== s/f]8 eGbf 
sd k'Flh 

nufgL ePsf 

$=! :yfgLo sRrf kbfy{ 
pkof]u ul/ ;+rflnt 
O6f pBf]u  

    

 kfgL pBf]u      
$=@ jfn'jf, 9'Ëf h:tf vfgL 

hGo kbfy{ k|;f]wg ug]{ 
pBf]u  

    

$=# ko{6g d'ns pBf]u -
xf]6n, nh, l/;f]6{, 
/]i6'/]06, 6«fen Ph]G;L, 
:sLË, UnfO{l8Ë cflb_ 

    

$=$ pTkfbg d"ns pBf]u -
5fkfvfgf, rnlrq, KnfO{ 
p8, X'dkfO{k, Kofgn, 
u|Ln, Ans, sfhu, sf7, 
Knf:6Ls, cf}ifwL cflb_ 

    

$=% s[lifdf cfwfl/t pBf]u -
rfdn ldn, lj:s'6, 
j]s/L, kf]N6«L, 8]/L, lzt 
e08f/, bfgf cflb_  

    

$=^ cGo pBf]u     
% ljlQo ;]jf     
%=! a}+s, ljsf; 

a}+s/kmfO{gfG; / nw'ljQ 
;+:yfsf] d'Vo sfof{no  

    

%=@ a}+s, ljsf; 
a}+s/kmfO{gfG; / nw'ljQ 
;+:yfsf] zfvf sfof{no 

    

%=# ljdf sDkgL, ;xsf/L / 
d'b|f ;6xL 

    

^=  :jf:Yo ;]jf  === s/f]8 eGbf 
a9L k'Flh 

nufgL ePsf 

=== s/f]8 b]lv 
=== s/f]8 ;Dd 
k'Flh nufgL 

ePsf 

==== s/f]8 
eGbf sd k'Flh 
nufgL ePsf 
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qm=;+= Joj;fosf] lsl;d btf{ b:t'/ jflif{s s/ 
s au{ v au{ u au{ 

^=! lghL If]qjf6 ;+rflnt 
gl;{Ë xf]d tyf c:ktfn 

    

^=@ lSnlgs tyf Nofj, 
lkmlhof]y]/fkL 

    

^=# cGo :jf:Yo ;]jf     
&= lzIff ;]jf  pRr lzIff dfWolds tx cfwf/e"t tx 
&=! ;+:yfut ljBfno     
&=@ efiff k|lzIf0f     
&=# tflnd s]Gb| tyf cGo 

z}lIfs ;]jf 
    

* dfly gk/]sf cGo     
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cg';"rL–^ 
-bkmf !# sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo s/ lgwf{/0f 
 

s/bftf kl/rokq g+= M ===================================== 
s/bftfsf] gfdM=========================================== 
7]ufgfM================================================= 
s/ lgwf{/0f u/]s]f cfly{s jif{M============================= 
s/ lgwf{/0f u/]sf] ldlt M =================================== 

l;=g+= Joj;fosf] ljj/0f 
s/ nfUg] s'n 

/sd 

========= 
k|ltztn] 

sfod x'g] s/ 

clu।d 

bflvnf u/]sf] 
/sd 

ca bflvnf 
ug{ afFsL 
/sd 

s}lkm 
ot 

              
ut ljut jif{sf] aSof}tf  hDdf M 

            
 

 
s/ clws[t 
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cg';"rL–& 
-bkmf @& sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

/fdk'/ gu/kflnsf 
==========g+= j8f sfof{no 

/fdk'/, kfNkf % g+= k|b]z, g]kfn 
 

j8fdf /x]sf Joj;fosf] ljj/0f 
 

qm=;= 
Joj;foLsf] 

gfd 
Joj;fo/kmd{sf] 

gfd 
7]ufgf 

;Dks{ 
g+= 

btf{/gjLs/0f eP/gePsf] 
-cfly{s jif{ ;d]t pNn]v ug]{_ 

s}lkmot 
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cg';"rL–* 
-bkmf #-^_ ;Fu ;DalGwt_ 

/fdk'/ gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

/fdk'/, kfNkf  
Joj;fo÷;+Vof ;"lrs[t 

k|df0fkq 
  
;"lrs[t g+=            ;"lrs[t ldlt M 
k|df0fkq g+= -;fljs_ 
 
/fdk'/ gu/kflnsfsf] Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ adf]lhd kfNkf lhNnf, /fdk'/ gu/kflnsf j8f g+= 
========== df :yflkt eO{ a}+s÷n3'ljQ÷;xsf/L÷ljdf÷========= sf] If]qdf sfo{ ug{] >L ========================================= 
nfO{ /fdk'/ gu/kflnsfdf ;"lrs[t u/L of] k|df0fkq lbOPsf] 5 . 
 
 

  =================    ==================   ================== 
        ;+rfns       tof/ ug{]     hf/L ug{]  
  
 

b|i6Jo M  
!_ ;DalGwt ;+Vofn] cf=j= ;dfKt ePsf] # dlxgf -c;f]h dlxgf_ leq jflif{s ?kdf ;"lrs/0f÷gljs/0f ug'{kg{]5 . 
@_ pSt ;dodf ;"lrs/0f÷gljs/0f gu/]df cfly{s P]g adf]lhd hl/jfgf nfUg]5 .      
माणीकरण म त: 207६/11/11 

 
   आ ाले 

            बाबरुाम अयाल 
   मखु शासक य अ धकृत   
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १५          म त: 2076/११/११     
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

पयटन वकास स म त गठन तथा संचालन स ब धी काय व ध, २०७६ 
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तावना: रामपरु नगरपा लकाको आ थक समृ को अ भयानलाई अगा ड बढाउने मखु मा यमको पमा पयटन े  रहेको 
छ।नगर भ को पयटक य स भावनालाई उजागर गद पयटनको े मा नजी े को भ ुमका बढाउन नगरपा लका पूवाधार 
नमाण सम वय, सहयोग गद योजनाब  ढ ले पयटन े  वकास गन उ े यका साथ रामपरु पयटन वकास स म त गठन 
तथा संचालन गन थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 102(2) ले दएको अ धकार योग गर  यो काय व ध 
जार  ग रएको छ।  

 
प र छेद 1 

ारि भक 
1. संि  नाम र ार भ :  

क) यो काय व धको को नाम “रामपरु पयटन वकास स मत गठन तथा संचालन स ब धी काय व ध, २०७६” हनेुछ ।  
ख) यो काय व ध कायपा लकाबाट पा रत भई थानीय राजप मा काशन भएको म त देिख लागू हनेुछ । 

2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागमेा यस स म तमा  
क) “अ य ” भ ाले स म तको अ य  स झन ुपदछ ।  
ख) “पयटक य थल” भ ाले रामपरु नगरपा लका भ  पन सबै वडा भ का पयटक य, धा मक तथा साँ कृ तक थल 

स झनपुदछ ।  
ग) “कायालय” भ ाले यस स म तको कायालय स झन ुपदछ । 
घ) “स म त सद य” भ ाले यस स म तको अ य  तथा सद यह  स झन ुपदछ ।  
ङ) “स म त” भ ाले दफा 3 बमोिजम ग ठत रामपरु पयटन वकास स म तलाई स झन ुपदछ ।  
च) “वडा स म त” भ ाले स बि धत वडामा ग ठत स म तलाई स झनपुदछ। 
छ) “सिचवालय” भ ाले नगरपा लकामा रहेको कायकार  स म तलाई जनाउनेछ। 

 
प र छेद 2 

स मत गठन र बैठक व ध 

3. स म तको गठन या तथा संरचना :  
3.1. रामपरु पयटन वकास स म तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ । 

क) रामपरु नगरपा लकाका नगर मखु                  - अ य  
ख) नगरपा लकाको वडा अ य  (2 जना)         -सद य 
ग) कायपा लका सद यह वाट म हला स हत (२ जना)           -सद य 
घ) पयटन े मा विश  योगदान पु  याउने यि ह म येबाट  

(३ जना म हला स हत) ६ जना                         -सद य 
ङ) थानीय उ ोग यवसायी त न ध (१ जना)      -सद य 
च) होटेल तथा ाभल यवसायी त न ध (१ जना)      -सद य 
छ) थानीय प कार (१ जना)      -सद य 
ज) यातायात यबसायीह  म येवाट (१ जना)            -सद य 
झ) मखु शासक य अ धकृत            -सद य सिचव 

3.2. वडा तर य पयटन वकास स म तको गठन देहाय वमोिजम हनेुछ। 
क) वडा अ य                           संयोजक 
ख) वडा सद यह  म येबाट १ जना                 सद य 
ग) स बि धत वडाको यवसायीह  म येबाट १ जना          सद य 
घ) स बि धत वडाको प कार/समाजसेवीबाट 1 जना        सद य 
ङ) स बि धत वडाको पयटन व नमा काम  

गरेका यि ह बाट १ जना म हला स हत (२ जना)       सद य 
च) वडा सिचव                           सद य सिचव 

3.3. यस नगर पयटन वकास स म तका सद यह को पदाव ध तप सल अनसुार नयिु  म त देिख ३ बषको हनेुछ । 
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क) पयटन े मा विश  योगदान पु  याउने यि ह म येबाट (३ जना म हला स हत) ६ जना                               
ख) थानीय उ ोग यवसायी त न ध (१ जना)     
ग) होटेल तथा ाभल यवसायी त न ध (१ जना)      
घ) थानीय प कार (१ जना)       
ङ) यातायात यबसायीह  म येवाट (१जना)                   

3.4. मा थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न सद यह ले आ नो पद अनु प काम नगरेमा अ य ले नजलाई जनुसकैु 
बखत पदबाट हटाउन स नेछ । 

3.5. स म तको बैठकमा पदा धकार  नय मत उपि थत हनु ु पनछ।अ य लाई जानकार  नगराई ३ पटक लगातार 
अनपुि थत भएमा नजलाई पदबाट हटाउन स कनेछ । 

3.6. उपदफा (5) बमोिजम पदबाट हटाउन ुअिघ नजलाई आ नो सफाई पेश गन मौका दइनेछ । 
4. अयो यता : देहायका यि ह  स म तको सद यका ला ग यो य हनुे छैनन ्। 

क) गैर नेपाल  नाग रक,  
ख) नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको यि , 
ग) नयतवस बक तथा व ीय सं थाको ऋण न तर  च लत काननु बमोिजम कालो सूचीमा परेको । 
घ) नगर े भ को नाग रक नभएमा। 

5. स म तको काम, कत य र अ धकार : यस काय व धमा अ य  लेिखएका काम, कत य र अ धकारको  अ त र  रामपरु 
पयटन वकास स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :–  

क) रामपरु नगरपा लका भ का ाकृ तक, धा मक, साँ कृ तक, परुाता वक तथा पयटक य े को संर ण तथा वकास गन । 
ख) रामपरु नगरपा लका भ  रहेका पयटक य स भावनाको अ ययन ग र पयटन व न एवं वकास गन, 
ग) रामपरु नगरपा लका े को दगो पयटक य यव थापन गन काययोजना बनाउने,  
घ) रामपरु नगरपा लकाको दगो पयटक य यव थापनका ला ग बृहत पयटन वकासमा गु  योजना तयार गनका ला ग 

आव यक सहयोग गन, 
ङ) रामपरु नगरपा लका भ  रहेका प व  धा मक थलह  टाप ुधाम खटा , कृ ण मि दर, सताकु ड, केलाद  धाम, चमेरे 

गफुा, को चे घाट,राममि दर, रामघाट, खो टारपाट , यटुार रा चे, रामचलुो,दगुा मि दर (वडा नं २), तालपोखरा, ब णे र 
मि दर, र भादेवी मि दर, खैरेनी वन (उ र गंगा) स थान भजुात, िशव दगुा मि दर, स बाबा मि दर, लगायत मु य 
धा मक े लाई पयटन ग त यको पमा वकास गन ।  

च) जोिखमयु  र अ त संमवेदनशील े ह  प हचान ग र संर णका योजनाह  बनाउने र सोको काया वयन गन गराउने । 
छ) काल  नद को छेउमा बसोवास गन माझी, बोटे, कुमाल, दरै ज ता अ पसं यक जनजातीह को धम, सं कृ त, भेषभषुा, 

भाषाभाषी र पर पराको वकासको नि त योजना स हत उ  समदुायको मता अ भबृ  गन, गराउने । 
ज) काल ग डक  नद मा  याि ट  यवसायको पूवाधार वकासमा सहयोग पु  याउने। 
झ) यारा ला ड , या क , साइ क ल , िजप लाइ , केकवाइ  ज ता साहसी मनोर ना मक पेशालाई यवसायको पमा 

वकास र ो साहन गन ।  
ञ) नेपाल सरकारले घोषणा गरेका सय  पयटक य ग त यह मा पन सफल तालपोखरालाई वशेष पयटक य ग त यको 

पमा वकास गन । 
ट) आथक तथा ा व धक ोत जटुाउने, वेश शु क तथा अ य शु क तोक  कायपा लकामा सफा रस गन । 
ठ) योजना तथा काय मको काया वयन प को तो कए, बमोिजम अनगुमन र मु याङकन गन । 
ड) स बि धत नकाय र संघ सं थाह ारा आव यक सम वय कायम गन । 
ढ) मि दर यव थापन तथा धा मक पयटन वकास गन, धा मक पयटन े  छु ाउने । 
ण) रामपरु नगरपा लका े  भ  व यज त ुतथा संर ण े  वकासका अ य कायह  गन गराउने । 
त) नेपाल पयटन बोडसँगको सम वयमा नगरपा लका भ का ाकृ तक, धा मक, साँ कृ तक, पयटक य थलह लाई रा य 

तथा अ तरा य े मा िचनाउन चार सार गन ।  
थ) रामपरु नगरपा लका भ का पयटन यवसायीको मता बृ  गन गराउने । 
द) काल ग डक  उप यका भ  थानीय नकायह सँगको सम वयमा पयटन वधन गन । 
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ध) अ य पयटन व न स ब धी कायह  गन। 
6. स म तको बैठक स ब धी काय व ध : 
क) सामा यत स म तको बैठक मा सक पमा ब ने छ । साथै आव यकता अनसुार बैठक ब न स नेछ । 
ख) स म तको बैठक अ य को नदशनमा सद य सिचवले बोलाउनेछन ्। 
ग) स म तको बैठकको अ य ता अ य ले गनछ र नजको अनपुि थ तमा स म तका सद यह  म येबाट ये  सद यले 

बैठकको अ य ता गनछ । 
घ) स म तको कुल सद य सं याको पचास तशत भ दा बढ  सद य उपि थत भएमा स म तको बैठकको ला ग गणपूरक 

सं या पगेुको मा ननेछ । 
ङ) स म तको बैठकमा बहमुतको नणय मा य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ले नणायक मत दनेछ । 
च) स म तले आ नो काय स पादनका ला ग आव यकता अनसुार व भ  उपस म तको गठन गन स नेछ । 
छ) स म तको बैठकको नणय सद य सिचव ारा मािणत ग रनेछ । 
ज) स म तको बैठक स ब धी अ य काय व ध स म तले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ । 

प र छेद 3 
पदा धकार को काम, कत य र अ धकार 

7. अ य को काम, कत य र अ धकार : 
क) स म तको बैठकको अ य ता गन, 
ख) स म तको नी त, योजना तथा काय मको काया वयनको ि थ तका बारेमा समयसमयमा जानकार  लने र अनगुमन गन ।  
ग) स म तले स पादन गनपुन काम कारवाह  स ब धमा सद यह को िज मेवार  बाँडफाँड गन । 
घ) स म तको अ य आव यक कायह  गन गराउने । 
ङ) अनगुमन स बि धत काय गन। 
8. सद यको काम, कत य र अ धकार : सद यको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ ।  
क) आफूलाई तो कएको िज मेवार को े सँग स बि धत व भ  नकायसगँ सम वय ग र काय म काया वयन गन गराउने । 
ख) आफूलाई तो कएको िज मेवार को े सँग स बि धत योजना तथा काय म काया वयनको नय मत अनगुमन ग र 

स म तलाई जानकार  गराउने । 
ग) अ य ले तोके बमोिजमको अ य काम गन । 
9. स म तको नी त, रणनी त तथा नदशन पालना गनपुन : स म तले योजना तथा काय मको तजमुा, अनगुमन र 

मू याङकनको ला ग नधारण गरेको नी त, रणनी त तथा नदशनह  योजना काया वयन गन स ब  सबै नकायह ले 
पालना गनपुनछ । 

10. दा य व : यस काय व धको पालना गन स पूण सद यह को दा य व हनेुछ । 
11. पद र  हनेु अव था : देहायको अव थामा पद र  हनेुछ । 
क) पदाव ध पूरा भएमा,  
ख) आ नो पदबाट रािजनामा दएमा, 
ग) अयो य ठहर भएमा, 
घ) मगज ब ीएको मािणत भएमा, 
ङ) मृ य ुभएमा । 
12. स मतको सद यह को सेवा सु वधा : स म त सद यह को सेवा सु वधा नयमानसुार हनेुछ । वैठकमा उपि थत हुँदा 

नयमानसुार वैठक भ ा ा  गनछन।् 
13.  स म तको सिचवालय : 
१) स म तको आ थक तथा दै नक शास नक काम कारवाह  संचालनका ला ग रामपरु नगरपा लका कायालयमा एक 

सिचवालय रहनेछ ।सिचवालयका सद यह  नगर मखुले कायपा लकाको वैठकमा पेश गर  अनमुोदन 
गराउनपुनछ।सिचवालयमा देहाय वमोिजमका सद यह  रहनेछन:् 

क) नगर मखु 
ख) नगर मखुले स म तबाट तोकेको 3 जना सद य 



पयटन वकास स म त गठन तथा संचालन स ब धी काय व ध, २०७६ 
 

503  

ग) सद य सिचव 
२) सिचवालयको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ । 
क) स म तको आ थक तथा दै नक शास नक काम कारवाह  संचालन गन, 
ख) स म तको नणय, योजना तथा काय म काया वयन गन, 
ग) बैठकको ला ग ताव तयार गन, 
घ) तो कए बमोिजम अ य काम गन । 
ङ) सिचवालय सद यह को सेवा सु वधा नयमानसुार हनेुछ । 

14.  स म तका कमचार  : 
क) स म तको काम कारबाह  स ालनका ला ग नगरपा लकाले आव यक कमचार  खटाउन स नेछ। 
ख) कमचार ह को पा र मक तथा अ य सेवा सु वधा नगर कायपा लकाले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ।  
ग) स म तले आव यक ठानेका वषयगत े मा अव ध कटान गर  कुनै यि  वा सं थाबाट वशेष  तथा परामश सेवा 

लन स नेछ । 
प र छेद 4 

व वध 
15.  स म तको कोष :  
1. स म तको नाममा एउटा छु ै कोष रहेनछ । जसमा नगरपा लकाले स म तको ला ग छु ाएको रकम एक मु ट आ थक 

वषको सु मा उपल ध गराउने छ । 
2. अ य आ थक ोतह  देहाय बमोिजम हनेुछ । 
क) वदेशी यि , संघ, सं था वा नकायबाट ा  रकम । 
ख) वदेशी सरकार, संघ, सं था वा यि बाट ा  रकम । 
ग) स म तले यव था गरे बमोिजम अ य ोतबाट ा  रकम । 
3. कोषमा रहने रकम स म तले तोकेको बकमा स म तको आ नो नाममा अलग खाता खोल  ज मा ग रनेछ ।  
4. स म तको खाता संचालन सिचवालयले तोके वमोिजम हनेुछ। 
16. लेखा प र ण : स म तको आय ययको लेखाप र ण नेपाल सरकारबाट हनेुछ। 
17. तवेदन पेश गन : स म तले बषभर मा स पादन गरेका मु य मु य काम कारवाह ह , काया वयन गरेको योजना तथा 

काय म र सो अनसुार सरोकारवाला सं था वा नकायह बाट भएका काम तथा ा  उपल धीह  समेत समोवेश 
भएको बा षक तवेदन तयार गनपुनछ । सो तवेदन आव यकता अनसुार सावज नक गनछ । 

18. सफा रस :  
क) नगरपा लका भ  पयटन वकास तथा संर ण े मा कुनै प न काय गनका ला ग सरोकारवाला यि  तथा संघ 

सं थाले यस स म तको वीकृ त तथा सफा रस अ नवाय पमा लनपुदछ । 
ख) नगर पयटन स म तले नगर े भ का सबै पयट कय एवं धा मक े ह मा उपभो ा/संर ण स म त गठन नभएमा 

यस कारको स म तको स ालन आफै वा तदथ स म त गठन गराई काम कारवाह  अगाडी बढाउन स नेछ। 
19. नयम बनाउन स ने :यस काय व धको काया वयन गन स म तले आव यक नयम बनाउन स नेछ। ५१ तशत 

सद य सं याको उपि थ तमा काय व ध संशोधनको ला ग नगर कायपा लकामा पेश ग रनेछ । 
20. स मतको छाप र िच ह : च लत यव थाको तकुल नहनेु ग र स म तको एउटै छाप र िच ह अनसूुिच १ बमोिजम 

हनेुछ । 
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अनसूुिच १ 
( नयमा 20 संग स बि धत) 

स मतको लोगो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
माणीकरण म त : - 2076/11/11 

 
आ ाले 

बाबरुाम अयाल 
मखु शासक य अ धकृत 
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 रामपरु नगरपा लका 
थानीय राजप  

ख ड: ३         सं या: १६          म त: 2076/१२/२०     
भाग -2 

 थानीय सरकार स ालन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोिजम रामपरु 
नगरपा लकाको नगर कायपा लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको  
काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 
रामपरु नगरपा लकाको 

राहत सामा ी वतरण स ब धी काय व ध, २०७६ 
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k|:tfjgf M ljZj dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] COVID 19 -sf]/f]gf efO/;_jf6 g]kfn klg k|efljt x'g k'u]sf] 5 . o; 
dxf ljkQLsf] ;+qmd0fjf6 pTkGg vt/fk|lt gful/sx?nfO{ ;r]t u/fpFb} o;jf6 pGd'lQm kfpgsf nflu ;+3Lo 
;/sf/,k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/jf6 x/ ;+ej k|of;x? eO /x]sf 5g\ . o; lsl;dsf] dxfdf/L km}lnPsf 
ljZjsf ;a} d'n's ;lxt g]kfn klg !! r}q @)&^ b]lv ns 8fpgsf] cj:yfdf /x]sf] / o; ljifd kl/l:yltdf 
b}lgs Hofnfbf/Ldf hLjg lgjf{x ul//x]sf clt ljkGg / czQm kl/jf/x?sf nflu /fxt ljt/0f ug{ jf~5gLo 
ePsf]n] g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnosf] ldlt @)&^÷!@÷!( c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf c;xfox?nfO{ 
pknAw u/fOg] /fxt dfkb08 @)&^ tyf ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnosf] -jftfj/0f tyf ljkb 
Joj:yfkg zfvf_ ldlt @)&^÷!@÷!( sf] r=g+ $#( sf] ljifo /fxt ;DaGwsf] dfkb08 adf]lhd o; /fdk'/ gu/ 
sfo{kflnsfn] of] /fxt ;fdu|L ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ agfO{ hf/L u/]sf] 5 .   

 
kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

1. ;+lIfKt gfd / k|f/De M 
क) o; sfo{ljlwsf] gfd æ/fxt ;fdu|L ljt/0f ;DjGwL sfo{ljlw, @)&^Æ /x]sf] 5 . 
ख) of] sfo{ljlw t'?Gt nfu" x'g]5 . 

2. kl/efiff M ljifo jf k|;Ëun] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 
क) æsfo{ljlwÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfn] /fxt ;fdu|L ljt/0f ;DjGwL sfo{ljlw, @)&^ ;Demg' kb{5 . 
ख) ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 
ग) ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] sfo{kflnsf ;Demg' kb{5 . 
घ) æk|d'vÆeGGffn]] /fdk'/ gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ . 
ङ) æpkk|d'vÆeGGffn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] pkk|d'vnfO{ ;Demg'k5{ . 
च) æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn]] /fdk'/ gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ . 
छ) æj8f sfof{noÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf leqsf j8f sfof{nox?nfO{ ;Demg' kb{5 . 
ज) æ6f]n ljsf; ;+:yfÆ eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsf4f/f j8f dftxt u7g ePsf 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ 

;Demg' kb{5 . 
 

kl/R5]b @ 
p2]Zo tyf gu/ ;dGjo ;ldlt u7g 

3. p2]Zo M o; sfo{ljlwsf] p2]Zo COVID 19 -sf]/f]gf efO/;_ sf] lgoGq0fsf nflu /fdk'/ gu/kflnsf If]qleq 
c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf c;xfox?nfO{ Jojl:yt ta/n] /fxt ljt/0f ug'{ /x]sf] 5 . 

4. /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldlt 
-!_ gu/kflnsf txdf /fxt ljt/0f sfo{sf] ;dGjo ug{ b]xfo cg';f/sf] /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo 

;ldlt /xg] 5 M  
क) gu/ k|d'v          cWoIf 
ख) pkk|d'v         ;b:o 
ग) sfo{kflnsfsf] dlxnf ;b:o dWo]af6 ! hgf     ;b:o 
घ) jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o dWo]af6 ! hgf   ;b:o 
ङ) k|d'v k|zf;sLo clws[t       ;b:o ;lrj 

5. /fxt Joj:yfkg tyf ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/M 
क) c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf c;xfox?sf] nut j8f dfkm{t ;+sng ug]{ . 
ख) kl/l:ylt / cfjZostf cg';f/ /fxtsf] dfqf-Kofs]h_ to ug]{ . 
ग) /fxt ;fdu|L ljt/0f Pj+ Joj:yfkgsf] lhDd]jf/L tf]Sg] . 
घ) /fxt ;fdu|L ljt/0f Pj+ Joj:yfkgsf] cg'udg ug]{ jf u/fpg] . 
ङ) /fxt ;fdu|L ljt/0fsf nflu cfjZos hgzlQmsf] Joj:yfkg ug]{ . 
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च) cfjZostf cg';f/ cGo sfo{x? ug]{ . 
 

kl/R5]b # 
/fxt ;+sng tyf ljt/0f 

6. /fxt ;+sng tyf ljt/0f Joj:yfkg M 
6.1. gu/:t/df /fxt ;xof]u ;+sng tyf ljt/0f sfo{ gu/ ;dGjo ;ldltaf6 to eP adf]lhd x'g]5 . 
6.2. j8f :t/df /fxt ;+sng tyf ljt/0fsf nflu ;DalGwt j8fsf] j8f cWoIfn] ;+of]hg ug]{ u/L b]xfo 

adf]lhd ul/g]5 M 
क) cfkm\gf] j8fleq /x]sf b}lgs Hofnfbf/Ldf hLjg lgjf{x ul//x]sf / ns 8fpgsf] sf/0f b}lgs Hofnfbf/L 

sfd ug{ gkfPsf]n] b}lgs hLjgofkg ug{ sl7gfO{ ePsf 3/ kl/jf/sf] ljj/0f 6f]n ljsf; ;+:yf dfkm{t 
cg';"rL ! adf]lhdsf] lgj]bg lnO{ ;+sng ug]{ . 

ख) 6f]n ljsf; ;+:yf dfkm{t k|fKt ljj/0fnfO{ j8f cWoIfn] Plsg u/L k|dfl0ft ug]{ . 
ग) c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf c;xfox?nfO{ ;fd'lxs ?kdf cfjf; Joj:yf ldnfO{ vfglkgsf] 

Joj:yf u/]sf ;+3 ;+:yfx? / ltgn] xfn pQm ;]jf k|bfg ul//x]sf JolQmx?sf] ljj/0f ;+3 ;+:yf dfkm{t 
lng] . 

घ) ;xof]u ug{ rfxg] bftfx?;Fu ;dGjo ug]{ / pgLx?n] ;xof]u ug{ rfx]sf] gub jf lhG;L ;+sng ug]{ / 
;f]sf] kl/df0f ;lxt ljj/0f /fVg] . 

ङ) v08 -v_ adf]lhd j8f cWoIfn] k|dfl0ft u/]sf b}lgs Hofnfbf/Ldf hLjg lgjf{x u/]sf / xfn b}lgs 
u'hf/f rnfpg sl7gfO{ kl/ ;xof]u rflxg] JolQm tyf kl/jf/nfO{ ;fdfu|L pknAw u/fO{ cg';"rL @ sf] 
b]xfo adf]lhdsf] 9fFrfdf e/kfO{ u/fO{ a'emfpg] Joj:yf ldnfpg] . 

qm=;+= 
 
 

ljj/0f Kfl/jf/ ;b:o ;+Vof 

! hgf @ b]lv $ hgf % hgf eGbf w]/} 

! rfdn % s]]=hL @) s]]=hL @% s]]=hL 
@ bfn ! s]]=hL @ s]]=hL # s]=hL 
# t]n !÷@ ln6/ ! ln6/ !=% ln6/ 
$ g'g ! s=]hL ! s]]=hL @ s]=hL 
% ;fa'g  ! j6f @ j6f # j6f 
^ rgf ! s]=hL @ s]]=hL # s]=hL 
& cf}iflw    cfjZostf cg';f/ 

च) j8f txdf /fxt ;+sng tyf ljt/0f sfo{sf] ;dGjo tyf ;xlhs/0f ug]{ sfo{ ljkb\ Joj:yfkg P]gsf] 
bkmf ^ adf]lhd ul7t j8f :tl/o ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s /fvL k|f/De ug]{ . /fxt ljt/0f j8f 
cWoIf jf lghn] tf]s]sf] j8f ;b:o / ;DalGwt 6f]n ljsf; ;+:yfsf] cWoIf jf kbflwsf/Lsf] /f]xj/df 
ug]{ ul/ Joj:yf ldnfpg] . 

छ) /fxt ljt/0fsf nflu cfjZostf cg';f/;'/IffsdL{ ;lxt tLg hgfsf] l6d kl/rfng ug]{ . 
ज) /fxt ljt/0fdf vl6g]n] sDtLdf ! ld6/sf] SOCIAL DISTANCE ;lxt ;'/Iff ;DaGwL cfjZos 

;fjwfgL ckgfpg] . 
झ) ljt/0f k|0ffnL k"0f{t le8ef8 /lxt 9+un] Joj:yfkg ug]{ . 
ञ) ;xof]u k|bfg ug]{ bftfx?sf] ljj/0f tyf /fxt ;xof]u kfpg] 6f]n ;d]t v'Ng] ul/ kl/jf/ jf ;+3 

;+:yfsf] cg';"rL # sf] b]xfo adf]lhdsf] 9fFrfdf ljj/0f j8f ;lrjn] tof/ u/L j8f cWoIfn] k|dfl0ft 
u/L Ps k|lt j8fdf /fvL ! k|lt gu/kflnsfdf k7fpg] . /fxt ;xof]u ug]{ / /fxt lng]x?sf] gfdfjnL 
j8fn] cf cfkm\gf] j8fdf ;fj{hlgs ug]{ / gu/jf6 ;a} j8fjf6 /fxt ljt/0f ePsf] ljj/0f ;fj{hlgs 
ug{] . 
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kl/R5]b $ 
ljljw 

7. o; sfo{ljlwdf pNn]v ePsf s'/f o;} sfo{ljlw cg';f/ tyf cGo s'/fx? gu/kflnsfsf] k|rlnt sfg"g cg';f/ 
x'g]5g\ . 

8. of] sfo{ljlwsf] JofVof, ;+;f]wg tyf vf/]hL ug]{ ;Dk"0f{ clwsf/ gu/kflnsfdf lglxt /xg] 5 . 
9. /fxt ljt/0f sfo{qmdnfO{ kf/bzL{ agfpg lgDgfg';f/sf ljz]if cg'udg ;ldlt u7g ul/g]5 . 
  -s_ gu/ pkk|d'v                      ;+of]hs 
  -v_ O{nfsf k|zf;g sfof{no k|d'v             ;b:o 
  -u_ O{nfsf k|x/L sfof{no k|d'v              ;b:o 
  -3_ of]hgf clws[t                     ;b:o 
  -ª_ :yfgLo kqsf/                     ;b:o 
  -r_ k|zf;sLo clws[t                 ;b:o ;lrj 

10. sf]/f]gf efO/;sf] dxfdf/L cGTo ePkl5 of] sfo{ljlw :jtMlgis[o x'g]5 . 
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cg';"rL ! 
-lgod ^=@ -s_ ;+u ;DalGwt_ 

clen]vsf] 9fFrf 
/fxt k|fKt ug{] JolQmsf] ljj/0f  

1. gfd y/ 
2. afa'sf] gfd 
3. afh]sf] gfd 
4. :yfoL 7]ufgf 
5. xfnsf] 7]ufgf 
6. 6]lnkmf]g jf df]afOn gDa/ -ePdf_  
7. b}lgs Hofnfbf/Ldf sfo{/t :yfg 
8. ug{] u/]sf] sfdsf] ljj/0f 
9. k]z u/]sf] sfuhftsf] ljj/0f  

क) g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk  
ख) ul/a 3/ kl/jf/ kl/rokqsf] k|ltlnlk  
ग) ;jf/L rfns cg'dltkqsf] k|ltlnlk  घ) cGo 

10. /fxt lng] JolQmsf] :j: 3f]if0ff 
d / d]/f] kl/jf/sf ;b:on] /f]huf/L, :j/f]huf/L jf dfWodaf6 cfo cfh{g u/]sf] 5}gg\. d}n] o:tf] /fxt 
;'ljwf bf]xf]/f] lnPsf] 5}g / lng] klg 5}g. dfly k]z u/]sf] ljj/0f 7Ls ;fFrf] xf]. Joxf]/f Kfm/s k/]df k|rlnt 
sfg"g adf]lhd ;x'Fnf÷a'emfpFnf. 

                               cf}7fsf] 5fk 
lgj]bs  
b:tvt 
ldlt 
 
 
l;kmfl/; ug{] kbflwsf/L 
b:tvt 
gfd 
kb  
ldlt 

 
 
 

  

bfofF afofF 
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cg';"rL @ 
-lgod ^=@ -ª_ ;+u ;DalGwt_ 
/fxt ;fdfu|L a'em]sf] e/kl5 

 
/fdk'/ gu/kflnsf 

j8f g+  
/fxt ljt/0fsf] clen]v 

 
l;=g+= /fxt k|fKt ug]{ 

JolQmsf] gfd 
7]ufgf tyf 
6]lnkmf]g g+= 

Affj'sf] 
gfd 

Affh]sf] gfd /fxtsf] 
ljj/0f 

ldlt  /fxt 
a'lemlng]sf] 
b:tvt 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

/fxt ljt/0f ug]{sf]M 
b:tvtM 
gfd,y/M 
6]lnkmf]g g+=M 
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cg';"rL # 
-lgod ^=@ -`_ ;+u ;DalGwt_ 

k|ltj]bg 9fFrf  
 

/fdk''/ gu/kflnsf, j8f g+= ============ 
l;=g+= /fxt k|fKt ug]{ 

JolQmsf] gfd 
7]ufgf tyf 6]lnkmf]g 

g+= 
Affj'sf] 
gfd 

Affh]sf] 
gfd 

/fxtsf] 
ljj/0f 

ldlt  s}lkmot 

        
        
        
        

 
k|ltj]bg tof/ ug{]sf] 
b:tvtM 
gfd,y/M 
kbM j8f;lrj 
6]lnkmf]g g+=M 

 
k|dfl0ft ug]{sf]M 
b:tvtM 
gfd,y/M 
kbM j8fWoIf 
6]lnkmf]g g+=M 

 
माणीकरण म त:- 2076/12/20 
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