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स्थानीय विकास प्रवियामा टोल तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभावगता सवुनवित गर्दै 

समाजको आवथिक,सामावजक,सााँस्कृवतक लगायत विकासका सबै पक्षमावर्दगोपना र अपनत्ि सजृना गनि 

वनवित भौगोवलक क्षेत्रवभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभावगतामा िडा कायािलयको सहयोगीको रुपमा 

काम गने गरी टोल विकास संस्थाको गठन र पररचालनका लावग आिश्यक काननूी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय 

भएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा १२ को उपर्दफा २, क, २ को आधार बमोवजम 

धनकुटा नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध स्िीकृत गरी लाग ूगरेको छ ।  

 

परिच्छेद-१ 

प्रारवभभक 

 

१. सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भ  :  (१)यो कायिविवधको नाम “टोल विकास संस्था (गठन तथा पररचालन) 

कायिविवध,२०७८”रहकेो छ। 

(२) यो कायिविवध कायिपावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवतर्दवेि लाग ूहुनेछ । 

 

२. परिभाषा:विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा,- 

(क)  “कायािलय” भन्नाले धनकुटा नगरपावलकाको नगरकायिपावलकाको कायािलयलाई सभझनु 

पछि। 

(ख)  "टोल विकास संस्था" भन्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लावग वनवित भौगोवलक 

क्षेत्रका अवधकांश घर धरुीका प्रवतवनवधहरुको उपवस्थवतमा विकास वनमािण, सेिा प्रिाह र 

समावजक पररचालनको क्षेत्रमा काम गने उद्देश्यले विगतमा टोल बस्ती संगठनको नाममा 

गठन भर्ि नगरपावलकामा सवूचकृत भई वियाशील रहकेो र यस उप्रान्त गठन गरी िडा 

कायािलयमा सचूीकृत हुनेसामरु्दावयक संस्थालाई सभझन ुपछि । 

(ग)  “पर्दावधकारी” भन्नालेसंस्थाको कायिसवमवतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सवचि र 

सर्दस्यहरु समेतलाई सभझन ुपछि । 

(घ)  “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सभझन ुपछि । 

(ङ)  “िडा” भन्नाले गाउाँ। नगरपावलकाको िडालाई सभझन ुपछि। 

(च)  “विधान” भन्नाले संस्थाको विधानलाई सभझन ुपछि । 

(छ)  “सवमवत” भन्नाले संस्थाको कायिसवमवत सभझन ुपछि । 

(ज)   “साधारणसभा” भन्नाले संस्थाको साधारण सर्दस्यहरुको भलेा सभझन ुपछि। 

(झ) “संस्था” भन्नाले टोल विकास संस्थालाई सभझनपुछि । 
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परिच्छेद- २ 

ससं्थाको गठनतथासचूीकृत सम्बन्धी व्यवस्था  

 

३. संस्थाको गठन: (१) नगरपावलकाका क्षेत्रमा भौगोवलक तथा सामावजक सावमप्यताको आधारमा 

टोल तथा बस्तीका िावसन्र्दाको आमभलेाबाट टोल तथा बस्ती वभत्रका घरधरुी समािेश हुने गरी 

टोल विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम गठन हुने संस्थाको कायिसवमवतमा र्दहेाय बमोवजमका पर्दावधकारी तथा 

सर्दस्यहरुरहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक जना 

(ख) उपाध्यक्ष एक जना 

(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 

(घ) सवचि एक जना 

(ङ) सर्दस्यहरु (तीन र्दवेि सात जना सभम) 

(३) उपर्दफा (२) बमोवजम संस्था गठन गर्दाि टोल तथा बस्ती वभत्रका एक घरधरुीबाट एकजना भन्र्दा 

बढी नपने गरी भौगोवलक सन्तलुन तथा सामावजक समािेशीकरणको आधारमा सभा िा िडा कायािलयले 

तोकेको चार वकल्ला वभत्रका नागररकहरुको आमभलेाबाट सििसभमत रुपमा संस्थाको कायि सवमवत गठन 

हुनेछ ।  

तर, यस र्दफा बमोवजम आमभलेामा सििसभमत हुन नसकेमा उपवस्थत सर्दस्यहरुको बहुमतबाट कायि 

सवमवत गठन गनि बाधा पने छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बमोवजम कायिसवमवतको कायिकाल समाप्त भएपवछ साधारण सभाको सििसभमत 

िा सो नभएमा बहुमतबाट कायिसवमवतको पनुगिठन हुनेछ । 

(५) कायि सवमवतको कायाििवध गठन भएको वमवतले र्दईु िषिको हुनेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचिको पर्दमा लगातार र्दईु कायिकाल भन्र्दा बढी सोही पर्दमा 

काम गनि सक्ने छैन ।  

(७) कायि सवमवतमा अध्यक्ष, सवचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पर्दमा अवनिायि रुपमा मवहला 

हुनपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाि सकेसभम टोलका सभपणुि घरधरुीलाई एक घर एक सर्दस्यको रुपमा समेट्न ु

पनेछ ।  

(९) उपर्दफा ८ बमोवजम सिै घरधरुी समािेश हुन सभभि नभएमा कभतीमा ८० प्रवतशत घरधरुी 

सहभागी गराई टोल विकास संस्था गठन गनुिपने छ।  
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(१०) यस कायिविवध बमोवजम गठन गररने संस्थाको कायिसवमवतमा कभतीमा ५० प्रवतशत मवहला 

सर्दस्य हुन ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कायिक्षेत्र साधारण सभाले तोकेको चारवकल्ला वभत्र हुनेछ। साधारण सभाले टोल 

तथा बस्ती वभत्रका कुनै घरधरुी संस्थामा समािेश गरेको नपार्एमा िा कुनै घरधरुी िा बस्ती उक्त संस्थामा 

समािेश गनुि पने भन्ने लागेमा िडा कायािलयले त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती सभबवन्धत संस्थामा समािेश 

गनि लगाउनेछ।   

(१२) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेविएको भए तापवन िडा कायािलयले तोकेको भौगोवलक 

क्षेत्र वभत्र रहकेा बढीमा १०० घरधुरी समेट्ने गरी टोल विकास संस्था गठन गनि सवकने छ। एउटा घरधरुी एक 

भन्र्दा बढी टोल विकास संस्थाको सर्दस्य बन्न पाउने छैन। 

 

४. कायि सवमवतका पर्दावधकारीको पर्द ररक्त सभबन्धी व्यिस्थााः(१) र्दफा ३ बमोवजम गठन भएको कायि 

सवमवतका पर्दावधकारीहरुको पर्द र्दहेाय बमोवजमको अिस्थामा ररक्त हुनेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफि त कायिसवमवतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत अन्य सर्दस्यले 

अध्यक्षलाई राजीनामा वर्दएमा । 

(ि) भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौजर्दारी अवभयोगमा कसरुर्दार ठहररएमा । 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम अध्यक्षको पर्द ररक्त भएमा कायि सवमवतको बााँकी अिवधको लावग 

उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य पर्दावधकारीहरुको हकमा कायि सवमवतले बााँकी अिवधको 

लावग सवमवतका सर्दस्यहरु मध्येबाट कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो ररक्त पर्दमा कामकाज गनि लगाउन सक्नेछ। 

 

५. संस्था सचूीकृत:संस्थाको सचूीकृत र्देहाय बमोवजम हुनेछ : - 

(क) संस्थाको आमभलेाले वनणिय गरीअनसुचूी १ बमोवजमको ढााँचामा सोही वनिेर्दनमा 

उवल्लवित कागजातहरु समािेश गरी संस्था सचूीकरणका लावग िडा कायािलयमा वनिेर्दन 

वर्दन ुपनेछ । 

(ख) उपर्दफा (१) बमोवजम वनिेर्दन प्राप्त भएपवछ िडा कायािलयले संस्थाको चारवकल्ला वभत्रका 

सबै घरधुरी समािेश गरे नगरेको समेत हरेी अनसुचूी २ बमोवजमको ढााँचामा संस्था सचूीकृत 

गरेको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ग) र्दफा (क) बमोवजम प्राप्त वनिेर्दन बमोवजम सचूीकृतको लावग प्राप्त भएको टोल विकास 

संस्थामा समािेश हुनपुने घरधरुी िा बस्ती छुटेको पार्एमा त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती 

समेत समािेश गरी सचूीकरणको लावग पनु पेश गनि वनर्देशन वर्दन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कायािलयले यस र्दफा बमोवजम संस्था सचूीकृत गरेको वििरण मावसक रुपमा 

कायिपावलकाको कायािलयमा पठाउन ुपनेछ। 
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परिच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतिव्य,अवधकारहरु 

 

६. टोल विकास संस्थाका कायिहरु:(१) टोल विकास संस्थका काम, कतिव्य र अवधकार र्दहेायबमोवजम 

हुनेछ :-  

(क)  समरु्दायमाशावन्त, सरुक्षार अमनचयन कायम गनि सहयोग गने । 

(ख) सामरु्दावयक सर्दभाि, सवहष्णतुा र भार्चाराको विकास गने । 

(ग) टोलमा संचालन हुने विकास वनमािणका योजनाहरुको तजुिमा, कायािन्ियन र सपुररिेक्षण 

तथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

(घ) टोलमा हुनेपरभपरागत जात्रा, मेला, पिि तथा समारोहको व्यिस्थापनमा सहयोग गने। 

(ङ) टोलमा रहकेा साििजवनक तथा ऐलानी जग्गा,साििजवनक भिन, सभपर्दा तथा भौवतक 

पिूािधारहरुको संरक्षण गनि तथा अवतिमण हुन नवर्दन सहयोग गने । 

(च) टोलमाविपर्द ्व्यिस्थापन सभिन्धी िोज,उद्धार, राहत वितरण, पनुवनिमािण तथा पनुस्थािपना 

कायिमा सहयोग गने । 

(छ) टोलको सरसफाई व्यिस्थापनको लावग सहयोग र समन्िय गने/ गराउने  

(ज) छाडा पश ुचौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने/गराउने । 

(झ) सडक बत्ती, सामरु्दावयक पाकि , साििजवनक शौचालय जस्ता साििजवनक सभपवत्तको 

सञ्चालन र व्यिस्थापनमा सहयोग पुर ्याउने । 

(ञ) काननू बमोवजम वतनुि पने कर, र्दस्तरु,सेिाशलु्क बझुाउने कायिमा सहजीकरण गने । 

(ट) टोलमा बसोबास गने गररि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यवक्त तथा बेरोजगार व्यवक्तहरुको 

तथ्याङ्क संकलनकायिमा सहयोग गने । 

(ठ) टोलमा रहकेा शैवक्षकतथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन र गणुस्तर सधुारको लावग 

सहयोग गने । 

(ड) जन्म,वबबाह,बसाई सराई,सभिन्ध विच्छेर्द, मतृ्य ु जस्ता व्यवक्तगत घटना र्दतािको लावग 

टोलबासीलाई उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ढ) सामावजक सरुक्षा भत्ता वितरण कायिमा आिश्यक सहजीकरण गने । 

(ण)  विद्यतु ्चहुािट तथा चोरी वनयन्त्रण कायिमा सहयोग गने । 

(त) टोलमा िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पर्दाथि लगायत र्दवैनक उपभोग्य 

सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी रािी बजार अनगुमन कायिमा सहयोग 

गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको लावग पैरिी तथा जनचेतना अवभबवृद्ध गने।  
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(द) टोलमा हररयाली क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण संरक्षणको कायिमा सहयोग गने । 

(ध) स्थानीय आवथिक विकासका संभािनाका बारेमा छलफल गरी स्थानीय तह, गैर सरकारी 

तथा वनजी क्षेत्रसाँग समन्िय, सहजीकरण र पैरिी गने । 

(न) भिन वनमािण मापर्दण्ड तथा रावष्िय भिन संवहताको पालनाको लावग टोल बासीहरुलाई 

प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  विद्यालय भनाि, िोप अवभयान, साक्षरता अवभयान, सरसफाई, लैङ्वगक वहसंा उन्मलुन 

जस्ता रावष्िय अवभयानहरुमा सहयोग र समन्िय गने। 

(प) टोलमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सर्दस्यहरुलाई वनणिय प्रविया र श्रोतमा  

पररचालनमा समान अवधकार स्थावपत गनि सहजीकरण गने ।  

(फ) घरेलु वहसंा, यौनजन्य वहसंा,मानि तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, छाउपडी 

लगायतका सामावजक अपराध तथा िरािीहरुअन्त्य गनि जनचेतना अवभिवृद्ध गने । 

(ब) टोलमा उद्यम विकाससाँग सभबवन्धत कायििमहरु संचालन गनि आिश्यक सहजीकरण गने ।  

(भ) टोलको विकासका लावग विवभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम ्सर्दपुयोग गने। 

(म) टोलमा सरकारी वनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफि त सञ्चालन हुने कायििमहरु 

कायािन्ियनगनि सहयोग गने ।  

(य) आफ्नो टोललाई िातािरणमैत्री, बाल मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पणूि सरसफार्यकु्त बनाउन 

कायििमहरु संचालन गने तथा िडा कायािलय र नगरपावलकाका कायििम कायािन्ियनमा 

सहयोग, समन्िय र सहजीकरण गने । 

(र)  िडा कायािलय नगरपावलका तथा अन्य सरकारी वनकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासाँग गरेको 

सभझौता तथा समझर्दारी अनसुारका अन्य कायिहरु गने। 

परिच्छेद-४ 

संस्थाको कायि सवमवतको बैठक र पर्दावधकारीहरुको काम, कतिव्य र अवधकार 

 

७. संस्थाको कायि सवमवतको बैठक:(१)संस्थाको कायि सवमवतको बैठकको सञ्चालन र्दहेाय बमोवजम 

हुनेछ :- 

(क) कायि सवमवतको बैठक मवहनामा कवभतमा एक पटक र आिश्कता अनुसार बस्नेछ । 

(ख) सवमवतको बैठकमा िडा सवमवत तथा नगरपावलकाकाजनप्रवतवनवध, विज्ञतथा अन्य 

सरोकारिालहरुलाई आमन्त्रण गनि सवकनेछ । 

(ग)  सवमवतको िैठक वनणियको मस्यौर्दा सवचिले तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको वनणियहरु िैठकमा उपवस्थत पर्दावधकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरीप्रमावणत 

गराउन ुपनेछ। 
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(२) उर्दफा (१) बमोवजम बस्ने कायिसवमवतको बैठकको मार्न्यटु र संस्थाका प्रशासवनक तथा 

आवथिक कारोबारसाँग सभबवन्धत सभपूणि कागजातहरु अध्यक्ष, सवचिर कोषाध्यक्षको वजभमामा रहनेछन।् 

(३) कायि सवमवतको बैठक संस्थाको कायािलयमा बस्नेछ। संस्थाको कायािलय स्थापना भई नसकेको 

अिस्थामा कायिसवमवतका सबै सर्दस्यलाई पायक पने गरी उपयकु्त स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध्यक्षले तोक्न 

सक्नेछ। 

८. संस्थाका कायि सवमवतका पर्दावधकारीहरुको काम कतिव्य र अवधकार:-संस्थाका 

पर्दावधकारीहरुको काम कतिव्य र अवधकार र्दहेाय बमोवजम हुनेछाः 

(१) अध्यक्षको काम, कतिव्य र अवधकार 

(क) संस्थाको वनयवमत बैठक बोलाउने, बैठकका लावग वमवत, समय र स्थान तोक्ने ।  

(ख) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचालन गने । 

(ग) बैठकमा अनुशासनको पालन गनि लगाउने र छलफलका विषयहरु वटपोट गने िा 

गनि लगाउने । 

(घ) छलफल हुाँर्दा सिैको विचार संकलन गने र सििसभमत वनणिय गनि पहल गने । 

(ङ)  संस्थाका वनणियहरु लाग ूगने, गराउने। 

(च) संस्थाले प्राप्त गरेको नगर्द िा वजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ध वमलाउने। 

(छ) आिश्यकता अनसुार विशेष बैठक बोलाउने । 

(ज) कायिविवध बमोवजम अन्य कायिहरु गने । 

(२) उपाध्यक्षको काम कतिव्य र अवधकार: 

(क) अध्यक्षको अनपुवस्थवतमा अध्यक्षले गने भनी तोवकएका कायिहरु गने । 

(ख) कायि सवमवतले तोकेका अन्य कायिहरु गने। 

(३) सवचिको काम, कतिव्य र अवधकाराः 

(क) अध्यक्षको आर्दशेअनसुार बैठक बोलाउने । 

(ख) छलफलका प्रस्तािहरु संकलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको वनणिय लेिी 

वनणिय प्रमावणत गराउने । 

(ग) संस्थाको वियाकलापको बारेमा सर्दस्यहरुलाई जानकारी गराउने। 

(घ) कायिसवमवतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 

(४) कोषाध्यक्षको काम, कतिव्य र अवधकार 

(क) संस्थाको आभर्दानी र िचिको वहसाब राख्ने तथा वििरण तयार गने। 

(ख) बैंकमा िाता संचालन गर्दाि संयकु्त रुपमा िाता संचालन गने। 

(ग) संस्थाको नगर्द र वजन्सी सामानको वजभमा वलई सरुक्षा गने। 

(घ) कायिसवमवतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 
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(५) सर्दस्यहरुको काम,कतिव्य र अवधकार 

(क) सवमवतको बैठकमा उपवस्थत हुने र छलफलमा सिीय रुपमा सहभागी हुने ।  

(ख) सवमवतको वनणिय कायािन्ियनमा सहयोग गने। सवमवतको वनणिय कायािन्ियन भए 

नभएको हरेी आिश्यकताअनुसार सवमवतको बैठकमा छलफलमा ल्याउने।  

(ग) आिश्कता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचिर कोषाध्यक्षको काममा सघाउने । 

(घ) कायिसवमवतले तोकेका अन्य कायिहरु गने । 
 

परिच्छेद-५ 

आवथिक व्यिस्थापन 

९. संस्थाको आभर्दानी:(१) संस्थाले र्दहेाय बमोवजमका क्षेत्रबाट आभर्दानी प्राप्त गनि सक्नेछाः 

(क) नगरपावलकाबाट प्राप्त हुने अनरु्दान रकम ।  

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायहरु, सामरु्दावयक संस्था तथा व्यवक्तहरुबाट प्राप्त हुने 

सहायता तथा अनरु्दानको रकम । 

(ग) टोल विकास संस्थाले आयमलूक कायिहरु संचालन गरी प्राप्त हुने आभर्दानी । 

(घ) नगरपावलका, अन्य सरकारी वनकायतथा गैरसरकारी संघसंस्थासाँग विकास वनमािण िा 

कायििम सञ्चालनको लावग सभझौता बमोवजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्यहरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहकेो िैंक िातामा जभमा गनुि पनेछ। 

 

१०. संस्थाको िचिाः संस्थाको िचि र्दहेाय बमोवजम हुनेछाः 

(क)  कुनै वनकायबाट सभझौता बमोवजम प्राप्त हुने रकम सभझौतामा उवल्लवित शति बमोवजम 

तोवकएको कायिमा िचि गनुि पनेछ। 

(ख)  संस्थाको वनयवमत सञ्चालन तथा कायािलय व्यिस्थापन सभबन्धी िचि कायिसवमवतको 

वनणिय बमोवजम हुनेछ। 

 

११. संस्थाको लेिा, प्रवतिेर्दन तथा अन्याः  

(१) संस्थाको िाता िडा कायािलयको वसफाररसमा नगर कायिपावलकाको कायािलयले 

तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोवजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मवहला हुने गरी संस्थाका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सवचिमध्ये कुनै र्दईु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त र्दस्तितबाट 

सञ्चालन हुनेछ।  
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(३) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा वजन्सी आभर्दानी, सभपणूि विकास 

िचिको वििरण, संस्थाको संचालन र व्यिस्थापनमा भएको प्रशासवनक िचिहरुको 

वििरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षले आभर्दानी िचिको वहसाब वकतािचौमावसक रुपमा कायि सवमवतको 

बैठकमा पेश गनुि पनेछ। 

(५)  कायिसवमवतले प्रत्येक आवथिक िषिमा गरेको काम र आवथिक कारोबारको यथाथि 

वििरण तयार गरी आवथिक िषि समाप्त भएको वमवतले तीन मवहना वभत्र टोल भलेामा 

पेश गनुि पनेछ। 

(६) संस्थाले आफ्नो िावषिक कारोबारको प्रवतिेर्दन साधारणसभा, सभबवन्धत िडा कायिलय 

र नगरपावलकामा पेश गनुिपनेछ । 

(७) नगरपावलका तथा िडा कायािलयले आिश्यकता अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी 

आिश्यक वनर्देशन वर्दन सक्नेछ । 

१२. वजन्सी तथा िस्तगुत सहयोग वलन सक्नेाः (१) यस कायिविवधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेविएको 

भए तापवन विपर्द ् प्रभावित व्यवक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना कायिमा सहयोग गनि कुनै 

सरकारी वनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, वनजी क्षेत्र तथा व्यवक्त विशेषबाट वजन्सी सामान तथा 

िस्तगुत सहयोग वलन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपर्दफा (१) बमोवजम प्राप्त सहयोग िडा सवमवतको समन्ियमा त्यस्तो विपर्दबाट 

प्रभावित व्यवक्त तथा पररिारलाई वितरण गनि सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस र्दफा बमोवजम प्राप्त सहयोगको वििरण िावषिक प्रवतिेर्दनमा समेत समािेश गनुि 

पनेछ। 

 

पररच्छेर्द–६ 

विविध 

१३. समन्िय सवमवताः (१)संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनि हरेक 

िडामा र्दहेायबमोवजमको समन्िय सवमवत रहनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) िडा सवमवतका सर्दस्यहरु    - सर्दस्य  

(ग) टोलविकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकले तोकेका ३ जना -सर्दस्य  

(घ) िडा सवचि    - सर्दस्य सवचि 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बमोवजमका सर्दस्यहरुको पर्दािवध र्दईु िषिको हुनेछ । उक्त 

पर्दािवध समाप्त भएपवछ संयोजकले कायिकाल नर्दोहोररने गरी िडा वभत्रका अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु 

मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुि पनेछ। 
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(३) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठक कभतीमा चौमावसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतले िडा वभत्रका सबै संस्थाको काम कारिाहीलाई 

प्रभािकारी बनाउन कायि सवमवतलाई आिश्यक वनर्देशन वर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतले संस्थाको काम कारिाहीको सभबन्धमािावषिक प्रवतिेर्दन 

कायिपावलकामा पेश गनुि पनेछ। 

१४. बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेाःयो कायिविवध कायािन्ियनको िममा कुनै बाधा अड्चन आएमा 

कायिपावलकाले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

 

१५. कायि सवमवत भङ्ग गनि सक्नेाः साििजवनक सभपवत्तको वहनावमना गने, प्रचवलत काननू वबपररत 

कायि गने तथा भ्रष्टाचार िा आवथिक वहनावमना गरेको पार्एमा त्यस्तो कायिसवमवतलाई सभबवन्धत 

िडा सवमवतको वसफाररसमा कायिपावलकाले भङ्ग गनि सक्नेछ । यसरी कायिसवमवत भङ्ग भएको 

अिस्थामा एक मवहना वभत्र यसै कायििविवध बमोवजम नयााँ कायि सवमवत गठन गनुि पनेछ। 

 

१६. कायिविवध संशोधन तथा िारेज गनि सक्नेाः(१) कायिपावलकाले आिश्यकता अनसुार यो 

कायिविवध संशोधन तथा िारेज गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम यो कायिविवध िारेज भएको अिस्थामा यस कायिविवध बमोवजम 

स्थापना तथा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको सभपवत्त तथा र्दावयत्ि कायिपावलकाको नाममा हुनेछ। 
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अनसुचूी-१ 

टोल क्षवकास ससं्थालाई नगिपाक्षलकामासचूीकृत गने क्षनवेदनको नमुना 

वमवताः ………………….. 

श्री सवचिज्यू 

िडा सवमवतको कायािलय 

िडा नं....... धनकुटा नगरपावलका, धनकुटा । 

विषयाः टोल विकास संस्था सचूीकृत गने सभबन्धमा । 

उपयुिक्त सभबन्धमा यस नगरपावलकाको िडा नं …… वस्थत ……………..टोलमा गठन गररएको 

…………………………. टोल विकास संस्थालाई …………………………………सचूीकृत 

गररवर्दनहुुन वनभनानसुारका वििरण सवहत अनरुोध गर्दिछु । यस …………………………….. टोल 

विकास संस्थाको क्षेत्र वनभन उल्लेवित चार वकल्लावभत्र सीवमत रहनेछ । 

 

संलग्नाः  

   टोल भलेाको उपवस्थवत र वनणिय। 

   कायि सवमवतका सर्दस्यहरुको नाम थर। 

 

पिूि वसमानााः ……………………………… 

पविम वसमानााः …………………………. 

उत्तर वसमानााः ………………………….. 

र्दवक्षण वसमानााः …………………………. 

हालका जभमा घरधरुीाः 

 

वनिेर्दक   

 

सवमवतको तफि बाट 

अध्यक्षको नामाः ………टोल विकास संस्थाको     नामाः.............ठेगानााः  ........................... 
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अनसुचूी २ 

सचूीकृत गररएको पत्रको नमूना 

 

धनकुटा नगिपाक्षलका 

…नं वडा कायाालय 

 

टोल क्षवकास ससं्था सचूीकृत प्रमाण-पत्र 

 

धनकुटा नगरपावलका िडा नं.  ……………वस्थत ……………………… मा गठन भएको 

………………………………………………टोल विकास संस्थालाई यस कायािलयमा 

वमवत………………मा सचूीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

यस िडा तथा नगरपावलकाको आवथिक, सामावजक, सााँस्कृवतक तथा भौवतक पिुािधार विकास र सुशासन 

कायम गने क्षेत्रमा यस टोल विकास संस्थाको सिीय सहभावगताको अपेक्षा गर्दिछु 

 

……………… 

िडा सवचि 
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प्रस्तावनााः  

 

 धनकुटा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा 
४ िे ददएको अलधकारप्रयोग गरी नगरकाययपालिकाको लमलत २०७८/०१/०७ को बैठकिे यो 
काययविलध स्िीकृत गरी िाग ुगरेको छ । 

 
(१) संक्षिप्त नाम प्रारम्भ :  

(१) यो काययविलधको नाम "िैविक व ंसा लनिारण कोष लनयमाििी २०७८" र ेको छ । 

(२) यो लनयमाििी तरुुन्त प्रारम्भ  नुेछ ।  

(२) पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा : 
(क) "नगरपालिका" भन्नािे धनकुटा नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

(ख) "कोष" भन्नािे लनयम ३ बमोक्षजमको िैविक व ंसा लनिारण कोष सम्झनपुदयछ । 

(ग) "पीलडत" भन्नािे िैविक व ंसाबाट पीडीत िा प्रभावित व्यक्षि सम्झनपुदयछ । 

(घ) "स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा ात सलमलत" भन्निे लनयम ७ बमेक्षजम स्थालनय 
त मा गठन  नु ेस्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलत सम्झनपुदयछ । 

(ङ) "कायायिय" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको कायायिय भने्न सम्झन ुपछय 
(३) स्थालनय िैविक व ंसा लनिारण कोष : 

(१) धनकुटा नगरपालिकाबाट िैविक व ंसा लनिारण कोष नामको एक कोषको 
स्थापना गररन ेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको कोषमा र ेको रकमलनयम ५ को (१) बमोक्षजमको 
कामको िालग मात्र प्रयोग गनुय पनेछ । 

(४) कोषको स्थापना : 
(१)  िैविक व ंसा लनिारण कोष नामको एक कोष स्थापना गररएको छ । 

(२)  कोषमा दे ाय बमोक्षजमका रकम रु र नेछन ्: 
(क) नेपाि सरकाबाट प्राप्त रकम, 
(ख) प्रदेश सरकाबाट प्राप्त रकम, 
(ग) नगरपालिकाबाट प्राप्त  नु ेरकम, 
(घ) विदेशी व्यक्षि, अन्तरावरयय संघ संसथा िा सरकािे िावषयक रुपमा गने 

खचयको केन्र सरकािे तोके बमोक्षजमको रकम, 
(ङ) स्िदेशी व्यक्षि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम, 
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(५) कोषमा रकम जम्मा गने :  

(१) मव िा तथा बािबालिकाको  क व तको िेत्रमा धनकुटा नगरपालिका लभत्र काययरत 
गैर सरकारी संस्थािे िावषयक रुपमा गने खचयको धनकुटा नगरपालिकािे तोके बमोक्षजमको 
प्रलतशत बराबरको रकम नघटाई कोषमा जम्मा गनुय पने छ । 

(६) कोषको उपयोग : 
कोषको रकम दे ायको कामको िालग पीडीतिाई उपिब्ध गराउन उपयोग गररनेछ  

(क) तत्काि उद्वार गनय, 
(ख) औषलध उपचार गनय, 
(ग) रा त प्रदान गने तथा आलथयक स योग उपिब्ध गराउने । 

(घ) कानूनी स ायता, मनोिैज्ञालनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय । 

(ङ) कुनै व्यािसाय िा स्िरोजगार गनयको िालग बीउ पूूँजी (लसड मलन) को रुपमा 
प्रदान गनय,पनुयस्थापना गनय  

(च)  िैविक व ंसा र यौनजन्य दिुययि ारको कसूरबाट वपडीतिे प्रचलित कानून 
बमोक्षजम प्राप्त गनुयपने िलतपूलतय त्यस्तो कसूरदारको कुनै सम्पती नभएको 
कारणबाट प्राप्त गनय नसक्ने देक्षखई अदाितको आदेश बमोक्षजमको रकम 
पीडीतिाई िलतपूलतय स्िरुफ भराउन िेखी आएमा त्यस्तो िलतपूलतय ददन, 

(छ) पीलडतको िालग सञ्चािक सलमलतिे तोकेबमोक्षजमको अन्य काममा खचय गने। 

(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन सञ्चािकसलमलतिे 

िैविकव ंसाबाट पीलडत बािबालिका तथा वकशोरवकशोरी िा िैविक व ंसाबाटप्र 
भावितभई िागूपदाथयको दवु्ययसनमा फसेका िा सडकमा आएका व्यक्षििाई 
प्राथलमकताददई कोषको रकम खचय गनयसक्नेछ। 

(३) उपलनयम (१) बमोक्षजम कोषको उपयोगको िालग धनकुटा नगरपालिकािे आिश्यकता 
अनसुार काययविलध बनाई िागू गनयसक्नेछ।” 

(७) कोषको  रकम  अन्य  काममा  उपयोग  गनयन  सवकन े

(१) कोषको रकम लनयम ५मा िेक्षखबा ेकको अन्य काययमा उपयोग गनय सवकन ेछैन। 

(२)  उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन सञ्चािक सलमलतको सक्षचिािय 

तथा बैठक संञ्चािन गनय िाग्ने खचयको िालग कोषको रकम उपयोग गनय सवकनेछ। 

(८) स्थानीय  तत्काि  उद्वार  तथा  रा त  सलमलत 

(१) पीलडतिाई रा त तथा आलथयक स योग उपिब्ध गराउने कामको समेत को िालग तत्काि 

उद्वार तथा रा त सलमलत र नेछ। 

(२) स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतको गठन दे ाय बमोक्षजम र नेछ 

नगरप्रमखु, धनकुटा  नगरपालिका – सल्िा कार 
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(क)  उपप्रमखु धनकुटा  नगरपालिका – संयोजक 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत धनकुटा नगरपालिका – सदस्य 

(ग)  प्रमखु इिाका प्र रीकायायिय धनकुटा – सदस्य 

(घ)  प्रमखु काननु शाखा धनकुटा नगरपालिका – सदस्य 

(ङ)  िैंलगक व ंसा लनिारणको िेत्रमा काम गने संस्थाको तफय बाट १ जना – सदस्य 

(च)  प्रमखु मव िा विकास शाखा धनकुटा नगरपालिका – सदस्य सक्षचि 

(३) उपलनयम (२) को खण्ड (ङ) बमोक्षजमको सदस्यको  पदािलध २ िषयको   नुेछ। 

(४) स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतको सक्षचिािय धनकुटा नगरपालिकाको मव िा 
विकास शाखामा  नुेछ। 

(५) स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययविलध सो सलमलतिे 

आफैिे लनधायरण गरे बमोक्षजम  नुेछ। 

(६) उपलनयम (१) बमोक्षजमको सलमलतिे केन्रीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतसूँग 

समन्िय गरी काम गनुयपनेछ। 

(९) स्थानीय  तत्काि  उद्वार  तथा  रा त  सलमलतको  काम  कतयव्य अलधकार: 
स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतको काम कतयव्य अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछ 

(क) िैविक व ंसा लनिारणको सम्बन्धमा नेपाि सरकार प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबाट 

स्िीकृत नीलत योजना तथा काययक्रमको िालग कोषको रकम प्रयोग गने। 

(ख) वपडीतिाई तत्काि उद्वार तथा रा त र आलथयक स योग उपिब्ध गराउने। 

(ग)  िैविक व ंसा लनिारण कोषमा रकम थप िा जम्मा गनय आिश्यक प ि गने। 

(घ)  तत्काि उद्वार तथा रा त र आलथयक स योग को सदपुयोग भए िा नभएको सम्बन्धमा 
अनगुमन गने गराउने। 

(ङ)  धनकुटा नगरपालिकामा िैविक व ंसा लनिारणको िेत्रमा काययरत विलभन्न सघं, संस्था 
तथा लनकाय रुबीच समन्िय गने,  

(च)  िैविक व ंसा  नु नददनको िालग स्थालनय स्तरमा जनचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन 

गने। 

(छ)  कोष िदृद्वको िालग स्रोतको खोक्षज गने। 

(ज)  िैविक व ंसा लनिारण सम्बन्धी अन्य काम गने गराउने। 

(१०) रा त  तथा  आलथयक  स योग  उपिब्ध  गराउन े रकमको   द  र आधार: 
यस लनयमाििी बमोक्षजम पीलडतिाई रा त तथा आलथयक स योग उपिब्ध गराउूँदा दे ायको 
आधारमा दे ायको रकममा नबढ्ने गरी उपिब्ध गराइनेछ: 
(क)  पीलडतिाई तत्काि उद्वार गनुयपने भएमा सिारीसाधन प्रयोग गनुयपने भए साियजालनक 

सिारी साधनिाट यात्रा गदाय िाग्न ेभाडा रकम, खान खचय िापत प्रलतददन तीनसय रुपैयाूँ र 
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बास बस्न ुपने भए सो िापत छुटै्ट रकम ददनपुने भएमा प्रलतददन पाूँचसय रुपैयाूँ को दरिे 

बढीमा तीन  जार पाूँच सय रुपैयाूँ,  
(ख)  पीलडतिाई अस्पतािमा भनाय गरी औषधी उपचार गनुयपने भएमा, अस्पताि आउूँदा जाूँदा 

सिारी साधन प्रयोग गनुयपने भए साियजलनक सिारी साधन प्रयोग गदाय िाग्ने भाडा रकम, 

खाना खचय बापत प्रलतददन तीन सय रुपैयाूँ, अस्पतािमा बस्ने व्यिस्था नभई बाव र बस्न ु

परेमा बढीमा पाूँच ददनको बसोबास खचय बापत प्रलतददन पाूँच सय रुपैयाूँ र उपचार खचय 
समेत गरी बढीमा छ  जार रुपैयाूँमा नबढन ेगरी िागकेो यथाथय खचय र पीलडतसूँग आक्षित 

बािबच्चा भए त्यस्त बािबच्चाकािालग सो ी दरमा खाना खचय 
(ग)  कानूनी स ायता, मनोिैज्ञालनक उपचार िा मनोविमशयकािालग दईु  जार पाूँच सय रुपैयाूँ 

नबढ्ने गरी िागकेो यथाथय खचय,  
(घ)  कुनै व्यिसाय गनयका िालग बीउपूूँजीको रुपमा िस्तगुत नगद अनदुान समेत गरी बढीमा 

लबस  जार रुपैयाूँ,  
(ङ) पनुयस्थापनाको िालग बढीमा दईु  जार पाूँच सय रुपैयाूँ,  
(च)  सञ्चािक सलमलतिे तोकेबमोक्षजमको अन्य कामको िालग कामको प्रकृलत  ेरी बढीमा पाूँच 

 जार रुपैयाूँ, 
(छ)  धनकुटा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययलबलध अनसुार  नुेछ। 

(११) रा त तथा आलथयक स योग प्राप्त गनय लनिेदन ददन ुपने: 
(१)  यस लनयमाििी बमोक्षजम रा त तथा आलथयक स योग प्राप्त गनय चा ने पीलडत िा 

सरोकारिािा व्यक्षििे रा त तथा आलथयक स योग पाउनपुने मनालसि कारण खिुाई 

स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतमा अनसुचुी १बमोक्षजम लनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२)  उपलनयम (१) बमोक्षजम प्राप्त भएको लनिेदन जाूँचबझु गदाय पीलडतिाई रा त तथा 
आलथयक स योग गनुयपने देक्षखएमा स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतिे लनयम ९ 

को अलधनमार ी पीलडतिाई रा त तथा आलथयक स योग उपिब्ध गराउनेछ। 

(१२) तत्काि  रकम  उपिब्ध  गराउन  सक्ने: 
(१)  यस लनयमाििीमा अन्यन्त्र  जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन जिाईएको, एलसड प्रयोग 

गरी िा छकी िा त्यस्तो पदाथयिे पोिेको िगायतका गम्भीर प्रकृलतका घटनाका 
पीलडतिाई उद्वार, औषधी उपचार, पनुस्थायपना िा रा त िगायतको प्रयोजनको िालग 

तत्काि आलथयक स योग प्रदान नगरेमा गम्भीर मानिीय िती  नुेदेक्षखएमा र संञ्चािक 

सलमलतको तत्काि बैठक बस्न े अिस्था नर ेमा संञ्चािक सलमलतको अध्यििे 

आिश्यकता र औक्षचत्यताका आधारमा मनालसब रकम कोषबाट पीलडतिाई उपिब्ध 

गराउन सक्नेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको अिस्था परी संञ्चािक सलमलतको अध्यिबाट पीलडतिाई 

रकम उपिब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपिब्ध गराई पलछ बस्ने सञ्चािक 

सलमलतको बैठकबाट सो विषय को अनमुोदन गराउन ुपनेछ। 

(१३) छुटै्ट  खाता  खोल्नपुने 

(१)  नगरपालिकािे लनयम ७ बमोक्षजम प्राप्त भएको रकम स्थानीय िैविक व ंसा लनिारण 

कोषको नाममा रावरय िाक्षणज्य बैङ्कमा छुटै्ट खाता खोलि जम्मा गनुय पनेछ। 

(२)  उपलनयम (१) बमोक्षजमको खातको सञ्चािक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र िेखामा 
काम गने मखु्य कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट  नुेछ। 

(१४) कोषको  िेखा र िेखापरीिण: 
(१) कोषको आयब्ययको िेखा प्रचलित कानून बमोक्षजम राक्षखनेछ। 

(२) कोषको िेखापरीिण म ािेखापरीिक बाट  नुेछ। 

(१५) आिलतयत (ररभक्षल्भङ) कोष: 
यो कोष आिलतयत (ररभक्षल्भङ) कोषको रुपमा र नेछ। 

(१६) प्रलतिेदन पेश गने: 
(१) स्थानीय तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलतिे सो सलमलतबाट भए गरेका कामकारबा ीको 

िावषयक प्रलतिेदन आलथयक िषय समाप्त भएको तीन मव नालभत्र नगरपालिकाको 
काययपालिकामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको काययपालिकािे नगरपालिकाको कायायिय माफतय प्रलतिेदन 

साियजलनक गनय सक्नेछ। 

(१७) बैठक भत्ता: सलमलतका अध्यि िा सदस्यिे सो सलमलत को बैठकमा भाग लिए बापत तोके 

बमोक्षजमको रकम बैठक भत्ता बापत पाउनेछन।् 

(१८) लनदेशन ददन सक्न:े (१) नगरपालिकािे सलमलतको कामकारिा ीको सम्बन्धमा सो सलमलतिाई 

आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(१९) अनसुकु्षच संशोधन: नगरपालिकािे आश्यकताअनसुार स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुक्षचमा संशोधन िा थपघट गनय सक्नेछ। 
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अनसूुक्षच १ 

(लनयम११को उपलनयम (१) सूँग सम्बक्षन्धत ) 
 

विषय:  स योग  उपिब्ध  गराई  पाउूँ। 

 

िी अध्यि  ज्यू, 

स्थानीय  तत्काि उद्वार तथा रा त सलमलत .............. 
 

म ........मा बस्न ेिषय...... को लमलत ........ िैविक व ंसाबाट पीलडत भएको छु।मेरो आलथयकस्तर ज्यादै 

कमजोर र ेको छ।म उपर िैविक व ंसा...... भएको कारणिे मेरो मानलसक/शारीररक/समाक्षजक अिस्था 
कमजोर भई अशि अिस्थामा र ेको  नुािे मिाई औषधी उपचार/कानूनी स ायता एिं 

परामशय/उद्वार/मनोविमशय/स्िरोजगार/पनुयस्थापना/अन्य ............ कामको िागी स योगको आिश्यकता 
परेको  दुाूँ स्थानीय िैविक व ंसा लनिारण कोषबाट लनयमानसुार स योग रकम उपिब्ध गराई ददन ुनु यो 
लनिेदन पेश गरेको छु 

 

   लनिेदकको 
नामथर ............................... 
ठेगाना ................................ 
दस्तखत................................ 
लमलत ................................. 
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धनकुटा नगरपालिकाको कायय सञ् चािनिाई प्रभािकारी बनाउन, उपिव्ध स्रोत साधनको पररचािन 
एिं प्रयोगमा पारदक्षशयता, लमतव्यवयता र प्रभािकाररता ल्याई आलथयक सशुासन कायम गनय तथा 
उत्पादनमूिक तथा प्रलतफियिु िेत्रमा िगानी अलभिवृि गनय धनकुटा नगरपालिकाको काययविलध 
लनयलमत गने २०७५ को  दफा ४ बमोक्षजम काययपालिकािे यो लनदेक्षशका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. सक्षषिप्त नाम र प्रारम्भः- 
(क) यो लनदेक्षशकाको नाम “धनकुटा नगरपालिकाको काययसञ् चािन लनदेक्षशका, २०७८ 

”र ेको छ ।  

(ख) यो लनदेक्षशका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाक्षशत भएको लमलतदेक्षख िागू  नुछे ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- विषय िा प्रशििे अको अथय निागमेा यस लनदेक्षशकामाः- 
(क) "कमयचारी" भन्नािेनगर काययपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारीिाई जनाउूँछ ।  

(ख) "प्रशासलनकखचय" भन्नािे तिब, भत्ता,बैठक भत्ता, पोशाक, इन्धन,बीमा, क्षचयापान, 
काययशािा/तालिम/गोष्ठी/सेलमनार जस्ता काययक्रम तथा अलतलथ सत्कार खचय 
िगायत कायायिय सञ्चािनमा  नुे  दैलनक खचय जनाउूँछ ।  

(ग) "पदालधकारी" भन्नािे नगर काययपालिकाका पदालधकारी रुिाईजनाउने छ । सो 
शब्दिे नगर सभाका सदस्य रुिाई समेत जनाउूँछ।  

(घ) "बैठक" भन्नािे नगरसभा िा नगर काययपालिका िा विषयगत सलमलत रु िा िडा 
सलमलत िा कुनै काननुी िा नीलतगत ब्यिस्था बमोक्षजम गदठत सलमलत िा 
काययदि रुको बैठक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "मन्त्रािय" भन्नािे सष घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

बैठक भत्ता सम्िन्धी व्यिस्था 
३. िैठकः(1)नगरपालिकामा  नुे बैठकमा स भागी रुिे सङ्घ तथा प्रदेश काननुमा तोवकएको 

अिस्थामा सो ी बमोक्षजम र सङ्घ तथा प्रदेश काननुमा नतोवकएको अिस्थामा दे ाय 
बमोक्षजम बैठक भत्ता तथा अन्य सवुिधा पाउनेछन ्। 

(क) प्रचलित काननु, तथा नगरको कामका िालग तथा िावषयक काययक्रम 
बमोक्षजमकाययपालिका द्वारा गदठतसलमलत िा काययदिको बैठकका िालग मात्र 
िैठक भत्ता उपिव्ध गराउन सवकनेछ । 
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(ख) कायायियिे काययसूची तोवकएको िा एजेण्डा वकटान भएको विषयमा मात्र 
बैठक राख्न ु पनेछ ।यस्ता कायय सूची तोवकएका सलमलतिा काययदिको 
िैठकका िालग मात्र िैठक भत्ता तथा खाजा सवुिधा उपिब्ध  नुेछ । 

(ग) काययप्रकृलत अनसुार सकेसम्म लमतव्ययी  नुे गरी बैठक राख्न ुपनेछ । 

(घ) सलमलत िा काययदिका कूि सदस्य बा ेक सो]सषख्याको बढीमा पच्चीस 
प्रलतशतिे  नु आउने सषख्यामा विज्ञ, आमक्षन्त्रत सदस्य िा कमयचारीिाई 
मात्र यस लनदेक्षशका बमोक्षजम बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ।  

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन कायायिय समयमा बसेको 
बैठकको बैठक भत्ता उपिब्ध गराइने छैन।  

४. बैठक खचय सम्िन्धी ब्यिस्थाः(१)सलमलत तथा काययदिका पदालधकारी तथा कमयचारी रुिे 
दे ाय बमोक्षजम प्रलतव्यक्षि बैठक भत्ता पाउने छन ।  

(क) प्रमखु,उपप्रमखुको अध्यितामा  नु े बैठकमा प्रलत िैठक रु एक जार पाूँच 
सय 

(ख) अन्य पदालधकरी िा कमयचारीको अध्यितामा  नु े बैठकमा प्रलत बैठक रु 
एक जार दईु सय,  

(ग) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन एक व्यक्षििे एक ददनमा 
िढीमा दईु िटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

(घ) बैठक भत्तामा लनयमानसुार कर कट्टी  नुेछ । 

(२) बैठकमा स भागी व्यक्षि रुको पानी तथा खाजा खचय िापत बढीमा प्रलत व्यक्षि दईु 
सय पचास रुपैयाूँसम्म खचय गनय सवकने छ । 

 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्धी व्यिस्था 
५. खाजा खचयःदे ायकोअिस्थामा स्थानीय त का कमयचारीिाई खाजा खचय उपिव्ध गराउन सवकनेछ । 

(क) कायायिय समयमा सम्पादन  नु नसक्ने भनी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
तोकेको लनददयष्ट कामको िालग मात्र कायायिय समय अक्षघ िा पलछबैठक 
राख्निा कायायियको अन्य काममा िगाउन सवकनेछ ।प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको स्िीकृलत लबना राक्षखएको बैठकको बैठक भत्ता,खाजा खचय भिुानी 
 नुे छैन।कायायिय समय िा ेक कक्षम्तमा दईुघण्टा अलतररि समय कायय 
गरेको अिस्थामा मात्र खाजा खचयउपिब्ध गराइनेछ।  

(ख) अलतररि समयमा काम गनुयपने भएमा दे ाय िमोक्षजम खाजा तथा खाना खचय 
उपिब्ध गराउन िा सो बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सवकनछे । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(29) 
 

(१) साियजलनक विदाको ददन भए प्रलतददन प्रलतव्यक्षि बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खलु्न ेददन भए प्रलतददन प्रलतव्यक्षि बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) आठ घण्टा भन्दा बढी अिलध लनरन्तर बैठक बसेको अिस्थामा खाजा खचयमा 
थप पचास प्रलतशतसम्म भिुानी गनय सवकनेछ।  

(क) न्यावयक सलमलतको बैठकबसेको ददन न्यावयक सलमलतका सदस्या तथा 
स भागी कमयचारी रुिे दफा ४को उपदफा (२)बमोक्षजम खाजा खचयको 
सवुिधा पाउने छन ्।  

(ख) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन रासन िापतको सवुिधा लिएका 
िा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका कमयचारीिे खाजा खचयपाउन ेछैन । 

६. क्षचयापान र अलतलथ सत्कार खचयः 
(१) क्षचयापान तथा अलतलथ सत्कार बापतदे ाय बमोक्षजमका पदालधकारीिे दे ाय 

बमोक्षजमको रकममा नबढ्ने गरी मालसक रुपमा विविध खचयको आदेश ददन 
सक्नेछन ्।  

(क) नगर प्रमखुिे रु.बीस  जार,  

(ख) उपप्रमखुिे रु.पन्र  जार, 

(ग) नगरपालिकाको कायायियिे रु.दश  जार, 
(घ) िडाअध्यि/िडा कायायियिे रु.पाूँच  जार । 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको रकममा नबढ्ने गरी कायायिय व्यिस्थापन गने 
कमयचारीिे क्षजम्मा लिई सम्बक्षन्धत पदालधकारीको अनमुलतिे कायायिय 
प्रयोजनका िालग मात्र खचयको आदेश ददन पाउनेछ ।   

(३) उपदफा (१) र (२)मा उक्षल्िक्षखत सीमा भन्दा बढीको खचयको आदेश भएको 
अिस्थामा आधार र औक्षचत्य सव त काययपालिका बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 
काययपालिकाको स्िीकृलत नभई त्यस्तो रकम भिुानी  नुे छैन । 

 

पररच्छेद ४ 

दैलनक भत्ता तथाभ्रमण खचय सम्िन्धी व्यिस्था 
७. दैलनक भत्ता तथा भ्रमण खचयःकमयचारीिे सङ्घीय काननु बमोक्षजमको दरमा दैलनक तथा 

भ्रमण भत्ता पाउनेछन।्जनप्रलतलनलधको दैलनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यिस्था प्रदेश 
काननु बमोक्षजम  नुेछ। दैलनक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यिस्था दे ाय बमोक्षजम 
 नुेछः 
(१) साधारणतया नगरपालिकाका पदालधकारी/कमयचारी सम्िक्षन्धत कामको िालग 

वफल्डमा खवटन,ु खटाउन ु पदाय िा अनगुमन तथा सपुरीिेिण गनुय पदाय भ्रमण 
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आदेश स्िीकृत गराएर मात्र जान ुपनेछ।स्िीकृत भ्रमण आदेश लबना भ्रमणखचय 
तथा दैलनक भत्ता भिुानी गररने छैन।  

(२) दे ायका पदालधकारीिे भ्रमण िा काजको उदे्दश्य, अिलध र भ्रमण गने साधन 
तोकी भ्रमण आदेश स्िीकृत गनय सक्नेछन।  

(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको –प्रमखु,  

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत बा ेकका अन्य कमयचारी रुको –प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलननगर िेत्रबाव र भ्रमण गनुय 
पदायको अिस्थामा प्रमखुको भ्रमण आदेश नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत गराउन ु
पनेछ । 

(४) सात ददन भन्दा बढी अिलधको नगर िेत्रबाव रको भ्रमण गनुय पने अिस्थामा 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको भ्रमण आदेश नगर काययपालिकािाट स्िीकृत 
गराउन ुपनेछ । 

(५) पदालधकारी तथा कमयचारीको विदेश भ्रमण सम्िन्धी व्यिस्था सष घीय काननु 
बमोक्षजम  नुेछ ।  

(६)     कायायियको कामको लसिलसिामा बास बस्न ुपने गरी नगरिेत्र लभत्र र कायायिय 
र ेको स्थानबाटकम्तीमा दश वकिोलमटर बाव रको िेत्रमा भ्रमण िा काजमा 
खवटएको कमयचारीिे नेपाि सरकारिे तोकेको दर र प्रवक्रया बमोक्षजमकोदैलनक 
भत्ता तथा भ्रमण खचय पाउनेछन ्। 

तर, पदालधकारी तथा कमयचारीिे भ्रमण गदाय सरकारी सिारी साधन प्रयोग भएको 
अिस्थामा यातायात खचय पाईन े छैन । साियजलनक सिारी साधनमा भ्रमण गनुय 
परेमा प्रचलित भाडादर बमोक्षजमको रकम उपिव्ध गराईने छ । 

(७) भ्रमण खचय भिुानी माग गदाय अलनिायय रुपमा भ्रमण प्रलतिेदन कायायियमा पेश 
गनुय पनेछ । 

(८) सात ददन भन्दा बढी अिलधको िालग पदालधकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िा 
काजखटाउन ुपने भएमा भ्रमण आदेश स्िीकृत गने पदालधकारीिे त्यसको स्पष्ट 
कारण खोिी आफूभन्दा एक त  मालथको अलधकारीको स्िीकृलत लिई भ्रमण 
आदेश स्िीकृत गनुय पनेछ। 

(९) सरकारी खचयमा भ्रमण गने पदालधकारी िा कमयचारीिेसम्भि भएसम्म वकफायती 
र कम खक्षचयिोबाटो िा सिारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गनुयपनेछ । 

(१०) दैलनक भ्रमण भत्ता उपभोग गने कमयचारीिे दैलनक भत्ता उपभोग गरेको अिलधभर 
वफल्ड भत्ता, स्थानीय भत्ता िा अन्य कुनै वकलसमको भत्ता पाउने छैन । 
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(११) कुनै पदालधकारी िा कमयचारीिे भ्रमण िा काजमा र ेको अिलधमा लबदाबसेमा 
त्यसरी लबदामा बस्दाको अिलधमा लनजिे यस काननु बमोक्षजम पाउने दैलनकभत्ता, 
भ्रमण खचय पाउन ेछैन । 

(१२) भ्रमणमा खवटने पदालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण अलभिेख खाता कायायियिे  
व्यिक्षस्थत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१३) यस दफामा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन स्थानीय त का 
पदालधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण सम्िन्धी अन्य व्यिस्था नेपाि सरकारको 
भ्रमण खचय लनयमाििी बमोक्षजम  नुेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

पारि न तथा ईन्धन सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
८. पारि न सवुिधाः- 

(१) कायायियमा उपिब्ध सिारी साधन कमयचारीको क्षजम्मेिारी र लनज रुिे सम्पादन 
गनुयपने कायय चापको आधारमा समन्यावयक रुपमा उपिब्ध गराउने क्षजम्मेिारी 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको  नुेछ।प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे कायायियको 
नाममा र ेको तथा भाडामा लिई िा अन्य कुनै तररकािे कायायियिे प्रयोगमा 
ल्याएको सिारी साधन सरकारी कामको िालग मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यिस्था 
लमिाउन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई कायायियको कामको प्रयोजनको िालग 
उपिब्ध भए सम्म एक चारपाष र ेसिारी साधन उपिव्ध गराउन ेछ । 

(३) कायायियमा सिारी साधनको उपिव्धता नभएमा आलथयक िषयको प्रारम्भमै मापदण्ड 
तय गरी कायायियिे न्यूनतम मूल्यमा क्षजप/कार भाडामा लिन सक्नेछ। 

(४) कायायियका म ाशाखा/शाखा प्रमखुिाई कायायियबाट उपिब्ध भएसम्म सिारी 
साधनको व्यिस्था गररनेछ । 

(५) कुनै पदालधकारी िा कमयचारीिे सरकारी सिारी साधन कायायियको काम बा ेक 
अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनय पाइन े छैन। सरकारी सिारी साधनको व फाजत गरी 
सरुक्षित राख्न ु सम्िक्षन्धत सिारी साधन बझुी लिन े िा सिारी चिाउन े कुनै 
कमयचारीको क्षजम्मेिारी  नुेछ । साियजलनक विदाको ददन कायायियबाट उपिब्ध 
गराइएको सिारी पास लबना कायायियको सिारी साधन सञ्  चािन गनय पाइने छैन । 

(६) कायायियिे काननु बमोक्षजम सिारी साधनको राजस्ि लतने,  लबमा गने, प्रदूषण जाूँच 
गरी सिारी साधन चसु्त दरुुस्त राख्न ेव्यिस्था लमिाउनेछ। 
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(७) सरकारी सिारी साधन प्रयोग गने तथा सरकारी काममा लनजी सिारी साधान ( 
मोटर साइकि, स्कुटर ) प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा कायायिय आउन ेकमयचारीिाई 
लनजिे प्रयोग गरेको सिारी साधनको िालग ममयत विि बमोक्षजम बढीमा 
कार/क्षजपको िावषयक पचास  जारर मोटरसाईकि िा स्कूटरको िालग िावषयकदश 
 जार नबढ्न े गरी ममयत खचय उपिव्ध गराईन ेछ । यस भन्दा बढी रकमको 
सिारी साधनको ममयत सम्भार बापतको रकम भिुानी गनुय पने अिस्थामा 
काययपालिकाको लनणयय बमोक्षजम  नुछे।  

(८) सरकारी सिारी साधनमा लनजी नम्िर प्िेट राख् न पाइने छैन । 

९. इन्धन सवुिधाः 
(१) सरकारी तथा लनजी सिारी साधन प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा कायायियमा आउन े

कमयचारीिाई अनसूुची १ बमोक्षजमको इन्धन सवुिधा उपिब्ध  नुेछ । 

(२) लनजी सिारी साधन प्रयोग गने]{कमयचारी रुिे इन्धन सवुिधा लिन चा ेमा आफुिे 
प्रयोग गरेको सिारी साधनको ब्िूबकुको छायाूँप्रलत र सिारी चािक अनमुलतपत्र 
प्रलतलिवप अलनिायय रुपमा कायायियमा पेश गनुय पनेछ ।ब्िूबकुको र सम्बक्षन्धत 
कमयचारीको नाममा र ेको सिारी चािक अनमुलतपत्रको छायाूँप्रलतपशे नगरे सम्म 
इन्धन िापतको सवुिधा उपिब्ध गराइने छैन ।  

(३) कायायियिे इन्धन सवुिधा वितरणको अलभिेख अद्यािलधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सिारी साधन सम्िन्धी अन्य व्यिस्थाः   

(१) सिारी साधनको सवुिधा प्राप्त गने िा उपिव्ध गराउन ु पने पदालधकारी तथा 
कमयचारीिाई कायायियमा उपिब्ध सिारी साधन प्रयोग गने व्यिस्था 
लमिाइनेछ। कायायियमा सिारी साधन उपिब्ध नभएको अिस्थामा कायायियमा 
िोत उपिब्धताको अिस्था  ेरी दे ायिमोक्षजमको मापदण्डलभत्र र ी सिारी 
साधन खररद गनय सवकनेछ । 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई ५० िाख सम्मको सिारी साधन । 

(ख) मोटरसाईकि तथा स्कूटर २०० लस. लस. सम्म । 

(२) कायायियका सिारी साधन लनयलमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चाि ु  ाितमा 
राख्नपुनेछ । कायायियबाट नयाूँ सिारी साधन खररदिाई लनरुत्सा न गररनेछ। 
कायायियिे नयाूँ सिारी साधनखररद गनुय पने अिस्थामा ईिेक्षक्लकि तथा 
िातािरण मैत्री सिारी साधन खररद तथा प्रयोगमा जोड ददइनेछ। 
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पररच्छेद-६ 
सञ् चार, पोशाक, प्रोत्सा नभत्तासम्िन्धीव्यिस्था 

 

११. स्थानीय त का पदालधकारीको सञ् चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता: स्थानीय त का 
पदालधकारीको सञ्चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ता प्रदेश काननुमा भए िमोक्षजम  नुेछ  

१२. पत्रपलत्रका तथा सञ् चार सवुिधाः 
(१) कायायियिे पदालधकारी तथा कमयचारीिाई स्रोतको उपिब्धता  ेरी  पत्रपलत्रका 

खररद गरी उपिव्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई मालसकतीन (३)  जार रुपैयाूँमा नबढाई सञ् चार 
सवुिधा िापतको रकम िा मोबाइि ररचाजयको सवुिधा उपिब्ध गराइनेछ । 
कायय प्रकृलत अनसुार काययपालिकाको स्िीकृलतमा रु २००० दइु  जार सम्मको 
सञ्चार सवुिधा िापतको रकम िा मोिाइि ररचाजय अलधकृत स्तरका कमयचारीिाई 
पलन उपिब्ध गराउन सवकन ेछ । 

(३) कायायियिाट उपिव्ध भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रायोजनको िालग मात्र 
प्रयोग गनुयपनेछ । 

१३. पोशाक भत्ता:स्थानीय त का कमयचारीिाई प्रत्येक िषयको चैत्र मव नामा पोशाक भत्ता 
िापत नेपाि सरकारका कमयचारीिे पाए सर को रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 
तालिम/गोष्ठी/सेलमनार/काययशािा सञ्चािन 

१४. तालिम/गोष्ठी/सेलमनारः  

(१) िावषयक काययक्रम तथा िजेटमा समािेश भएका  तालिम/गोष्ठी/सेलमनार जस्ता 
काययक्रम रु उपिब्ध भएसम्म सरकारी  िमा नै सञ्चािन गररनेछ। 

(२) स्िीकृत िावषयक काययक्रम अन्तगयत सञ्चािन  नुे काययक्रममा प्रक्षशिक, स्रोत 
व्यक्षि, स भागी तथा काययपत्र प्रस्ततु कतायको पाररिलमक भिुानी दे ाय 
बमोक्षजम  नुेछ; 

(क) प्रक्षशिक तथा काययपत्र प्रस्ततुकतायिे दैलनक दईु सेसनको भिुानी लिन 
सक्नेछन ् तथा किा अिलध कक्षम्तमा डेड घण्टाको  नुपुदयछ ।प्रलत 
सेसन रु दईु जार रुपैया र काययपत्र तयारी रु एक  जारसम्म भिुानी 
गनय सवकनेछ। 

(ख) काययक्रम सञ्चािन गने स्थानीय त भन्दा िाव रबाट प्रक्षशिक तथा स्रोत 
व्यक्षि बोिाउनपुरेमा लनजिाई लनयमानसुार आतेजाते यातायात खचय र 
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दैलनक भत्ता तथा काययपत्र लनमायण र सेसन सञ्चािन भत्ता उपिव्ध 
गराईने छ । 

(ग) तालिम/गोष्ठी/सेलमनार/काययशािा जस्ता काययक्रममा पानी तथा खाजाको 
िालग प्रलतव्यक्षि प्रलतददन बढीमा तीनसय पचास  रुपैयाूँ र खाना 
खिुाउनपुने अिस्था भए खानाबापत बढीमा पाूँच सय रुपैयाूँ सम्म खचय 
गनय सवकनेछ । 

(घ) काययक्रममा स भागी रुका िालग तालिम/गोष्ठी मसिन्द बापत सात 
कायय ददन सम्मको िालगप्रलत स भागी बढीमा दईु सय पचासको 
तालिम/गोष्ठी मसिन्द सामरी खररद गरी उपिब्ध गराउन सवकनेछ  

(ङ) संयोजक भत्ता प्रलतददन एक  जार, स योगी भत्ता प्रलतव्यक्षि पाूँचसय 
तथा विविध खचय (प्रमाण पत्र,  सरसफाई, व्यानर आदद ७ काययददनको 
अनपुातमा) पाूँच  जारसम्म खचय गनय सवकनेछ । 

(च) सकेसम्म सरकारीछात्रािासमा िसोबासको  व्यिस्था गनुय पछय । यसका 
िालग घर भाडामा लिन पाईने छैन । दैलनक भत्ता पाउन े बा ेक 
व्यक्षिगत प िमा िास िस्न ुपरेमा प्रलत स भागी दैलनक एक  जारका 
दरिे आिास भत्ता उपिव्ध गराउन सवकनेछ । 

(छ) चार वकिोलमटर टाढाबाट आउन ु पने स भागी रुिाई साियजलनक 
यातायात बापतको खचय उपिव्ध  नुेछ।आिासीय काययक्रममा 
एकपटकको मात्र आतेजाते सवुिधा उपिब्ध गराइने छ । 

(ज) प्रलतिेदकको पाररिलमक एक ददनको एक  जारको दरिे उपिव्ध 
गराउन सवकनेछ ।प्रलतिेदन पशे गररसकेपलछ मात्र यस्तो रकम 
भिुानी  नुेछ । प्रलत काययक्रम तीन  जारमा निढ्ने गरी प्रलतिेदन 
तयारी खचय भिुानी ददन सवकनेछ ।कसैिे पलन दो ोरो सवुिधा लिन 
पाउनेछैन । 

(३) प्राविलधक विशेषज्ञ आिश्यक पने िा सेसन सञ्चािन गने आधाभन्दा बढी विषय 
विज्ञ बाव रबाट लिन ु पने अिस्थामा िा आिासीय रुपमा सञ्चािन गनुयपने 
काययक्रम कायायियबाट सोझै  सञ्चािन गनय नसवकन े भएमा प्रचलित 
साियजलनक खररद सम्बन्धी कानून बमोक्षजमको प्रकृयाबाट सेिा खररद गरी 
तािीम गोष्ठी जस्ता काययक्रम सञ्चािन गनय सवकनेछ। 
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पररच्छेद-८ 

पानी, लबजिुी, टेलिफोन तथा घरभाडा सम्बन्धी व्यिस्था 
 

१५. पानी,  लबजिुी, टेलिफोन तथा घरभाडा 
(१) कायायिाय तथा पदालधकारीिे पानी,  विजिुी, टेलिफोन जस्ता सवुिधाको प्रयोगमा 

लमतव्यवयता अपनाउन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे पानी, लबजिुी तथा टेलिफोनको विि समयमै भिुानी गरी जररिाना 
नलतने र छुट सवुिधा लिने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) कायायियको कामका बा ेक अनािश्यक रुपमा लबजिुी र टेलिफोन प्रयोग गनुय 
 दैुन । 

(४) कायायिय प्रयोजनका िालग बा ेक घरभाडामा लिइने छैन।कायायियमा उपिब्ध 
स्थानिे नपगु  नुे अिस्थामा कारण सव त काययपालिकाको लनणययबाट 
कायायियको कामको िालग घरभाडामा लिन ुपनेछ। 

(५) कायायियको िालग घरभाडामा लिन ु पने अिस्थामा प्रचलित साियजलनक खररद 
ऐन तथा खररद लनयमाििी बमोक्षजमको प्रवक्रयाबाट घरभाडामा लिन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा क्षजन्सी व्यिस्थापन 

 

१६. खररद सम्िन्धी व्यिस्था : 
(१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत कमयचारीको लिक्षखत 

आदेश लबना कसैिे कुनै मािसामान खररद गनय, गराउन  ुूँदैन । 

(२) मािसामान खररद सम्बन्धी कारबा ी शरुु गनुय अक्षघखररद एकाइिेम ाशाखा, 
शाखाबाट आिश्यक पने िस्त ुरुको माग सङ्किन गरी प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत कमयचारीबाट आिश्यक पने िस्त ुरुको 
कूि मागस्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको खररद मागमा दे ायका कुरा उल्िेख भएको  नु ुपनेछ: 
(क) मािसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण सम्बन्धी वििरण, 

(ख)  मािसामान आिश्यक पने समय, 

(ग)  खररदको अनमुालनत मूल्य, र 

(घ)  मूल्य व्य ोररने स्रोत । 

(४) खररदको िालग आिश्यक बजेट व्यिस्था नभई खररद कारबा ी शरुु गनुय  ुूँदैन । 
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(५) कायायियिे साधारणतया पेश्कीिाई लनरुत्साव त गनुयपनेछ । पेश्की फर्छ्यौट 
नगरी दो ोयायएर पेश्की रकम ददइने छैन । पेश्की रकम समयमै फर्छ्यौट गनुय 
प्रत्येक कमयचारीको कतयव्य  नुेछ। 

(६) खररदसम्बन्धीसम्पूणयव्यिस्थासाियजलनकखररदऐन२०६३तथा लनयमाििी बमोक्षजम 
 नुेछ । 

१७. क्षजन्सी व्यिस्थापन : 
(१)  कायायियमा प्राप्त प्रत्येक क्षजन्सी सामरीको िगीकरण गरी सामानको वििरण र 

मूल्य खिुाई म ािेखा परीिकिे स्िीकृत गरेको ढाूँचामा िगत तयार गरी 
अलभिेख राख्नपुनेछ l 

(२)  शाखा/उपशाखामा र ेको कुनै मािसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको 
लिक्षखत जानकारी उपयोगकतायिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई ददनपुनेछ । 

(3) प्रत्येक शाखा/उपशाखा तथािडा कायायियका प्रत्येक कोठामा भएका क्षजन्सी 
सामानको अलभिेख सो ी कोठामा टाूँस गनुयपनेछ । 

(४)  खचय भएर नजाने प्रत्येक क्षजन्सी सामरीमा क्षजन्सी सष केत नम्बर उल्िेख 
गनुयपनेछ । 

(५) आलथयकिषय समाप्त भएको ३ मव ना लभत्र गतिषयको मौज्दात, चाििुषयको 
खररद, स्तान्तरण भई प्राप्त सामानको पररमाण र मूल्य एिम ्सामानको अिस्था 
(सबतु,ममयत गनुयपने, लििाम गनुयपने र लमन् ा गनुयपने) खोिी क्षजन्सी शाखािे 
क्षजन्सी प्रलतिेदन तयार गनुयपनेछ । 

(६)  उपदफा(५) बमोक्षजम तयार भएको प्रलतिेदनको आधारमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत कमयचारीिे क्षजन्सी लनरीिण गरी राय 
सझुाब सव तको प्रलतिेदन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई ददनपुनेछ । 

(७)  उपदफा(६) बमोक्षजमको प्रलतिेदन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे छिफिका 
िालग काययपालिकाको बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८) क्षजन्सी व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचलित आलथयक काययविलध ऐन तथा 
लनयमाििी बमोक्षजम  नुेछ l 

 

पररच्छेद १० 
विविध 

 

१८.  लनजी सक्षचिािय सम्बन्धी व्यिस्था:-(१) प्रमखु/उपप्रमखुको लनजी सक्षचिाियमा स योगी 
व्यिस्थापन गनय िढीमा प्रमखुको िालग बीस  जार र उपप्रमखुको िालग अठार 
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 जारमालसक खचय गनय सवकने छ ।उि रकम एकमषु्ठ रकम उपिब्ध गराउने िा लनजी 
सक्षचिाियको िालग कमयचारी राख्न ेमध्ये कुनै एक तररकाबाट मात्र खचय गनय सवकनेछ । 

१९. दघुयटना विमा व्यिस्था:- दमकि, एम्बिेुन्स र नगरबस सञ् चािनको काममा तोवकएका 
कमयचारीको िालग कायायियिे दघुयटना बीमा गराउनेछ।  

२०. लनणयय गरी खचय गनुय पने- कायायियिे स्िीकृत काययक्रम अन्तगयत कुनै काययक्रम, तािीम, 
गोष्ठी आदद सञ्चािन गदाय साियजलनक खररद तथा आलथयक काययविलध सम्बन्धी काननु 
बमोक्षजम अलधकारप्राप्त अलधकारीबाट लनणयय गरेर मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ। अलधकारप्राप्त 
अलधकारीको स्िीकृलत बेगर गरेको खचय भिुानी गररने छैन।  

 

अनसूुची १  

लनयम ९ को उपलनयम (१)सूँग सम्बक्षन्धत 
कमयचारीको िालग मालसक इन्धन सवुिधा 

इन्धन(पेलोि/लडजेि लिटरमा) 
क्र.सं. त  /पद  नगरपालिका 
१ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत(चारपाषर)े ६० 
२ अलधकृतस्तर )दशौं र  एघारौं( (चारपाषर)े ६० 
३ अलधकृतस्तर )आठौं  र निौं((चारपाषर)े ४० 
४ अलधकृतस्तर )आठौं,  निौं, दशौं र एघारौं ) (मोटरसाइकि/स्कुटर(  १० 
४ अलधकृतस्तर ६ औ र ७औ )मोटरसाइकि/स्कुटर(  १० 
५ स ायकस्तर )मोटरसाइकि/स्कुटर(  १० 
६ स योगी स्तर )मोटरसाइकि/स्कुटर(  ७ 

इन्धन सवुिधा पाउन ेआधार रु, 
१. पदालधकारी र कमयचारीको िालग कायायियिे उपिब्ध गराएको िा आफ्नै गाडी िा 

मोटरसाइकि  नुपुनेछ । 

२. मव ना भरी विदामा र ेको अिस्थामा सो मव नाको इन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 

३. मालसक कोटा इन्धन सो ी मव ना लभत्र निगमेा अको मव ना थप  नु ेछैन । 

४. दमकि,एम्बिेुन्स र सरसफाइका साधनमा आिश्यकता अनसुार इन्धन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. कायायियको सिारी साधन भएमा सलभयलसिका िालग प्रत्येक तीन मव नामा कार/क्षजपको 
िालगपाूँच लिटर मोविि र प्रलत मोटरसाईकि एक लिटर मोविि उपिव्ध  नुेछ । 

६. चारपाष रिेा सो भन्दा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबकु भरी तोवकएको अलधकारीिे प्रमाक्षणत 
गरेको  नुपुनेछ । 
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प्रस्तावनााः 

नगरपावलकाबाट सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कायििमको प्रभािकारी कायािन्ियनका लावग स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १६ को उपर्दफा (४) िण्ड (ि) मा भएको ब्यिस्था िमोवजम गररने 

अनगुमन तथा सपुररिेक्षण कायिलाई ब्यिवस्थत र प्रभािकारी तलु्याउन िाञ्छनीय भएकोले, 

 धनकुटा नगरपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवमत गने ऐन, २०७५ को र्दफा ४ले वर्दएको 

अवधकार प्रयोग गरी कायिपावलकाले र्दहेायको कायिविवध बनाई लाग ूगरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािक्षम्भक 

१.  सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस कायिविवधको नाम “ धनकुटानगरपावलकाको अनगुमन तथा 

सपुररिेक्षण सवमवतको कायिसञ्चालन कायिविवध, २०७८” रहकेो छ ।  

  (२) यो कायिविवध नगरपावलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

वमवतर्दवेि प्रारभभ हुनेछ ।  

२.  परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा,– 

(क)  “प्रमिु” भन्नाले नगरपावलकाको प्रमुि सभझन ुपछि । 

(ि)  “अनगुमन” भन्नाले नीवत, योजना, कायििम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा 

साधनको प्रिाह उवचत ढङ्गले भए, नभएको िा अपेवक्षत नवतजा हावसल भएनभएको 

सभबन्धमा यस कायिविवध बमोवजम वनरन्तर िा आिवधक रुपमा गररने वनगरानी, 

सचूना सङ्कलन, विशे्लषण तथा सधुारात्मक कायि सभझन ुपछि । 

(ग)  “कायििम” भन्नाले नगरपावलकाबाट सञ्चालन हुने कायििम सभझन ु पछि र सो 

शब्र्दलेनगरपावलका क्षेत्रवभत्र गैर सरकारी संस्था एबम ् सामरु्दावयक संस्थाबाट 

सञ्चावलत कायििम समेतलाई जनाउाँछ । 

(घ)  “कायिपावलका” भन्नाले धनकुटा नगर कायिपावलका सभझन ुपछि । 

(ङ)  “नागररक समाज” भन्नाले नगरपावलका क्षेत्रवभत्र नागररक समाजको रुपमा र्दताि 

भएका िा नभएका नागररक अवधकारका लावग वियाशील संस्था िा व्यवक्त सभझन ु

पछि ।  

(च)  “प्रवतिेर्दन” भन्नाले यस कायिविवध बमोवजम तयार गररने अनुगमन तथा सपुररिेक्षण 

कायिको नवतजा समािेश गररएको र्दस्तािेज सभझन ुपछि । 

(छ)  “योजना” भन्नाले नगरपावलकाबाट सञ्चालन हुने विकास वनमािण कायि सभझन ुपछि र 

सो शब्र्दले नगरपावलका क्षेत्रवभत्र गैर सरकारी संस्था एबम ् सामरु्दावयक संस्थाबाट 

सञ्चावलत विकास वनमािण कायि समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ज)  “सवमवत” भन्नाले र्दफा ४ बमोवजमको सवमवत सभझन ुपछि । 
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(झ)  “सपुररिेक्षण” भन्नाले अपेवक्षत नवतजा हावसल गनि यस कायिविवध बमोवजम सवमवत 

िा सो कामको वनवमत्त वजभमेिार कमिचारी िा पर्दावधकारीबाट गररने स्थलगत वनरीक्षण 

िा चेकजााँच िा रेिर्दिे सभबन्धी कायि सभझन ुपछि । 

(ञ)  “संयोजक” भन्नाले सवमवतको संयोजक सभझन ुपछि । 

 

परिच्छेद– २ 

सक्षमक्षतको गठन तथा काम, कताव्य ि अक्षधकाि 

३.  अनुगमन तथा सपुरिवेिण सक्षमक्षतको गठन : (१) योजना तथा कायििमको लागत, पररमाण, 

समय सीमा र गणुस्तरीयताको आधारमा अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण वर्दनका लावग र्दहेाय बमोवजमको 

नगर अनुगमन तथा सपुररिेक्षण सवमवत रहनेछाः–  

 (क)  नगरपावलकाकोउपप्रमिु    –  संयोजक 

(ि)  कायिपावलकाले तोकेका एक जना मवहला सवहत कायिपावलकाका सर्दस्यहरु मध्येबाट 

र्दईु जना  –  सर्दस्य 

 (ग)  प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत    –  सर्दस्य 

 (घ)  प्रमिु िा प्रवतवनवध पूिािधार विकास शािा  – सर्दस्य 

 (ङ) प्रमिु प्रशासन योजना तथा अनगुमन शािा – सर्दस्य सवचि 

(२) उपर्दफा (१) बमोवजमको सवमवतमा आिश्यकता अनुसार नागररक समाजका प्रवतवनवध, 

सञ्चारकमी र सभबवन्धत क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गनि सवकनेछ ।  

(३) सवमवतले आफ्नो कामलाई वछटोछररतो र प्रभािकारी बनाउन कायिपावलकाबाट सवमवतमा 

प्रवतवनवधत्ि गने सर्दस्य मध्येबाट संयोजक रहने गरी विषयगत रुपमा अनगुमन टोली गठन गरी वजभमेिारी 

तोक्न सक्नेछ ।   

(४) यस र्दफा बमोवजम स्थलगत अनगुमन गर्दाि सभिवन्धत योजना तथा कायििम कायािन्ियन िा 

सपुररिेक्षणमा संलग्न कमिचारीलाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।   

४. सक्षमक्षतको काम, कताब्य ि अक्षधकािाः (१) योजना तथा कायििमबाट अपेक्षा गररएको नवतजा 

प्रावप्तका लावग सहजीकरण गने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सवमवतको प्रमिु वजभमेिारी हुनेछ । 

  (२) उपर्दफा (१) मा उवल्लवित कामका अवतररक्त सवमवतका अन्य काम, 

कतिब्य र अवधकार र्दहेाय बमोवजम हुनेछाः– 

(क)  नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजना तथा कायििम अनगुमनका लावग िावषिक 

कायितावलका तयार गरी कायिपावलकालाई जानकारी वर्दने, 

(ि)  कायितावलका अनसुार वनयवमत र आिश्यकता अनसुार आकवस्मक अनगुमन तथा 

वनरीक्षण गने, 
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(ग)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण कायिलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यकता अनसुार 

सवमवतकावियाकलापहरुमा विज्ञलाई संलग्न गराउने, 

(घ)  अनगुमन सभपन्न भएको सात वर्दनवभत्र सोको प्रवतिेर्दन कायिपावलकामा पेश गरी 

कायिपावलकाको बैठकमा छलफल गने गराउने, 

(ङ)  अनगुमनको िममा र्दवेिएका विषयमा सधुारका लावग सभबवन्धत प्राविवधक तथा 

सभबद्ध उपभोक्ता सवमवत, परामशिर्दाता एिम ्वनमािण व्यबसायीलाई वनर्दशेन वर्दने, 

(च)  योजना तथा कायििम कायािन्ियनको सन्र्दभिमा र्दिेा परेका वििार्द िा समस्याहरुको 

समाधानका लावग आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने, 

(छ)  योजना तथा कायििमको अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको िममा कुनै वहनावमना, 

अवनयवमतता िा तोवकएको गणुस्तर र पररमाण नभएको व्यहोरा यवकन हुन आएमा 

आिश्यक कारबाहीको लावग रायसवहत कायिपावलकामा पेश गने,  

(ज)  अनगुमन कायिको िावषिक प्रवतिेर्दन आवथिक िषिको अवन्तममा कायिपावलकामा पेश 

गने, 

(झ)  सवमवतको िावषिक प्रवतिेर्दन प्रत्येक िषिको श्रािण मवहनावभत्र कायािलयको िेबसार्ट र 

अन्य उपयकु्त माध्यमबाट साििजवनक गने ब्यिस्था वमलाउने ।  
 

परिच्छेद– ३ 

अनुगमन तथा सपुरिवेिण सम्बन्धी व्यवस्था 

५. योजना तथा कायाक्रमको वगीकिणाः (१) अनगुमन तथा सपुरीिेक्षणका लावग योजना तथा 

कायििमलाई विषयगत क्षेत्रका आधारमा र्दहेाय िमोवजम िगीकरण गररनेछाः–  

(क)  पिूािधार विकास योजना, 

(ि)  चेतनामलूक, क्षमता अवभिवृद्ध र सीप विकास सभिन्धी कायििम, 

(ग)  स्िरोजगार तथा उत्पार्दनमलूक र उद्यमशीलता प्रिद्धिन गने योजना र कायििम । 

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम गररएको िगीकरण एिम ् योजना तथा कायििममा गररने लगानी 

समेतका आधारमा सवमवतले अनुगमनको प्राथवमकता वनधािरण गनि सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोवजम गररने अनुगमन तथा सपुरीिेक्षणको लावग बेग्लाबेग्लै ढााँचा र विवधको 

प्रयोग गनि सवकनेछ ।  

६. अनुगमन गदाा ध्यान क्षदनुपनेाः अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सवमवतले यस कायिविवध बमोवजम 

योजना तथा कायििमहरुको अनगुमन गर्दाि र्दहेायका विषयमा ध्यान वर्दन ुपनेछाः– 

(क)  कायितावलका अनसुार काम भए नभएको एकीन गने, 

(ि)  कामको तोवकएको पररमाण, लागत र गणुस्तर कायम गराउने,  

(ग)  योजना िा कायििमको वडजार्न िा कायािन्ियनको िममा भएका गल्ती िा कमजोरी 

तत्काल सधुार गरी साििजवनक कोषको अपव्यय हुनबाट रोक्ने,  
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(घ)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण कायिलाई पारर्दशी र सहभावगतामलूक बनाई नागररकमा 

नगरपावलकाले गने विकास वनमािण कायिप्रवत सकारात्मक भािनाको विकास गराउने ।  

७.  अनुगमन क्षवक्षधाः (१) सवमवतले नगरपावलकाबाट सञ्चावलत एिम ्नगरपावलका क्षेत्रवभत्र गैर सरकारी 

संस्थाबाट सञ्चावलत योजना तथा कायििमहरुको अनुगमन गनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोवजम अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गर्दाि सवमवतले र्दहेायकामध्ये आिश्यकता 

अनसुार कुनै िा सबै विवधको प्रयोग गनि सक्नेछाः– 

(क)  कायािन्ियनमा संलग्न व्यवक्त समूह िा वनकायबाट वनयवमत प्रवतिेर्दन वलने, 

(ि)  स्थलगत अिलोकन गने, 

(ग)  लाभावन्ित िगि तथा सरोकारिालाहरुसाँग छलफल गने, 

(घ)  नागररक समाजका संस्था तथा आमसञ्चारका माध्यम पररचालन गने, 

(ङ)  साििजवनक परीक्षण तथा साििजवनक सनुिुाई आयोजना गने,  

(च)  योजनाको प्राविवधक परीक्षण गने, 

(छ)  सेिाग्राही सन्तवुष्ट सिेक्षण तथा सवमवतले उपयकु्त ठहर गरेका अन्य विवधहरु । 

(३) उपर्दफा (२) मा उवल्लवित विवधका अवतररक्त कुनै योजना िा कायििमको सभबन्धमा अन्य 

तररकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रवतविया िा सझुाि प्राप्त भएको अिस्थामा सवमवतले त्यस्तो विषयको अवभलेि 

रािी तथ्यगत विशे्लषणको आधारमा आिश्यक कारिाही अवघ बढाउन सक्नेछ ।     

८.  वडास्तिीय अनुगमन सक्षमक्षताः (१) िडास्तरमा सञ्चालन गररने योजनाको लागत, पररमाण, 

समय सीमा र गणुस्तरीयताका आधारमा अनगुमन गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण वर्दनका लावग र्दहेाय 

बमोवजमको िडास्तरीय अनुगमन सवमवत रहनेछाः– 

 (क)  सभबवन्धत  िडाध्यक्ष    –संयोजक 

 (ि)  िडा सवमवतका सर्दस्यहरु    – सर्दस्य  

 (ग)  िडा सवचि      – सर्दस्य सवचि 

 (२) िडास्तरीय अनगुमन सवमवतले आिश्यकता अनुसार सभबवन्धत योजना हनेे 

प्राविवधक कमिचारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ । 

 (३) िडास्तरीय अनगुमन सवमवतले अनगुमनको िममा र्दवेिएका विषयका सभबन्धमा 

नगर सवमवतलाई वनयवमत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

९. उपभोक्ता सक्षमक्षतबाट अनुगमन गनेाः (१) तोवकएको गणुस्तर तथा पररमाण कायम गरी 

वनधािररत समयमा योजना सभपन्न गनि उपभोक्ताहरुको भलेाबाट कभतीमा एक जना मवहला सवहत 

बढीमा पााँच सर्दस्यीय अनगुमन सवमवत गठन गनुिपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोवजमको अनगुमन सवमवत गठन गने कायि उपभोक्ता सवमवत गठन गर्दाि कै 

समयमा गनुिपनेछ ।   
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(३) यस र्दफा बमोवजम गवठत अनुगमन सवमवतको काम, कतिब्य र अवधकार र्दहेाय बमोवजम 

हुनेछाः– 

(क)  योजनाको कायािन्ियनमा र्दवेिएका िाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका लावग 

आिश्यक सहजीकरण गने, 

(ि)  योजना कायािन्ियन तोवकएको पररमाण, गणुस्तर र कायितावलका अनसुार भए नभएको 

एकीन गने र नभएको अिस्थामा सभबवन्धत पक्षलार् सचेत गराउने, 

(ग)  नगर सवमवत र िडास्तरीय अनगुमन सवमवतबाट गररने अनगुमन तथा सपुरीिेक्षणमा 

आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने, 

(घ)  योजनाको सफल कायािन्ियनका लावग आिश्यक अन्य कायिहरु गने ।  

(४)  उपभोक्ता सवमवतले योजनाको अवन्तम भकु्तानी माग गर्दाि यस र्दफा बमोवजमको अनगुमन 

सवमवतको प्रवतिेर्दन संलग्न गनुिपनेछ ।   

१०.  अनुगमन ताक्षलका तयाि गनुापने: (१) सवमवतले योजना कायािन्ियन तावलका अनरुुप हुने गरी 

िावषिक अनगुमन तावलका तयार गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) िमोवजम तयार भएको तावलकालाई सवमवतबाट वनणिय गराई कायिपावलका 

समक्ष पेश गनुि पनेछ  

(३) उपर्दफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको तावलका उपर आिश्यक छलफल गरी 

कायिपावलकाले आिश्यक पषृ्ठपोषण वर्दन सक्नेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोवजम तयार भएको अनगुमन तावलका सभबवन्धत उपभोक्ता सवमवत, वनमािण 

ब्यिसायी, आपवूतिकताि, सेिा प्रर्दायक, सभिवन्धत िडा सवमवत र सपुरीिेक्षणको लावग तोवकएको 

कमिचारीलाई अवग्रम रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

११.  अनुगमन कायाको लाक्षग स्रोतको प्रबन्धाः (१) अनगुमन कायितावलका बमोवजम सवमवतको 

कायिवजभमेिारी परूा गनि आिश्यक पने स्रोत साधनको प्रबन्ध कायिपावलकाले िावषिक बजेट तथा 

कायििममा समािेश गरी गनुिपनेछ ।     

(२) स्िीकृत िावषिक बजेटका आधारमा कायितावलका िमोवजम अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको 

लावग आिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्थापन गने वजभमेिारी प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतको हुनेछ ।  

(३) अनगुमन तथा सपुररिेक्षण कायिमा संलग्न रहने सवमवतका पर्दावधकारीको भत्ता तथा अन्य 

सवुिधा सभबन्धी व्यबस्था प्रचवलत प्रर्दशे काननूको अधीनमा रही कायिपावलकाले तोकेबमोवजम हुनेछ ।  

१२.  पूवााधाि क्षवकास योजनाको अनुगमनाः (१) सवमवतले पिूािधार विकास सभबन्धी योजनाको 

प्रकृवत र आकार हरेी सभभि भएसभम वनमािण कायि प्रारभभ हुनपुिूि, वनमािणाधीन अिस्था र वनमािण 

सभपन्न भएपवछ गरी तीन चरणमा अनुगमन गनुिपनेछ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोवजम वनमािण कायि प्रारभभ हुन ु अवघ गररने अनगुमन र्दहेायका 

विषयमा केवन्ित रही अनुसचूी १ को ढााँचामा गनुि पनेछाः  
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  (क)  योजनाको स्िीकृत लागत र लागत व्यहोने स्रोत, 

  (ि) योजना कायािन्ियन गररने स्थान, 

  (ग)  लाभग्राही समरु्दायका सरोकारका विषयहरु, 

  (घ) वनमािण गररने संरचनाको वकवसम, आकार िा पररमाण, वडजार्न, गणुस्तर, 

  (ङ)   आिश्यक पने वनमािण सामग्री तथा जनशवक्तको आपवूति स्रोत र सोको गणुस्तर, 

  (च) स्िीकृत लागत अनमुान तथा वडजार्नमा आउन सक्ने संभावित पररितिन तथा 

जोविम । 

(३) सवमवतले पिूािधार योजनाको वनमािणाधीन अिस्थामा र्देहायका विषयमा केवन्ित रही 

अनसुचूी २ को ढााँचामा अनगुमन गनुिपनेछाः–  

 (क) योजना कायािन्ियन तोवकएको गुणस्तर, लागत र समय अनरुुप भए नभएको,  

 (ि) योजना कायािन्ियनमा र्दवेिएका बाधा अिरोध,  

 (ग) सभझौताका शतिको पालना, 

 (घ) सवमवतले आिश्यक र्दिेेका अन्य विषयहरु । 

(४) उपर्दफा (३) बमोवजमको अनगुमन गर्दाि त्यस्तो योजना िा कायििम कभतीमा पचास प्रवतशत 

भन्र्दा बढी वनमािणकायि सभपन्न भसैकेको हुन ुपनेछ ।  

(५) सवमवतले पूिािधार योजनाको वनमािण कायि सभपन्न भएपवछ र्देहायका विषयमा केवन्ित रही 

अनसुचूी ३ बमोवजमको ढााँचामा अनुगमन गनुिपनेछाः– 

 (क)  योजना स्िीकृत वडजार्न अनुसार सभपन्न भए नभएको, 

 (ि)  स्िीकृत लागत अनमुान अनुसार काम सभपन्न भए नभएको, 

 (ग)  वनमािण कायिको गणुस्तर र समय, 

 (घ)  वडजार्न िा लागतमा पररितिन भएको भए सोको औवचत्य र स्िीकृवतको अिस्था, 

 (ङ)  योजनाबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्था भए नभएको, 

 (च)  योजनामा तोवकएबमोवजमको लागत सहभावगता र सभझौताका शतिको पालना भए 

नभएको, 

 (छ) योजनाको समग्र उपलवब्धको अिस्था र र्दीगोपना । 

१३. चेतनामूलक, िमता अक्षभवकृ्षि ि सीप क्षवकास कायाक्रमको अनुगमनाः सवमवतले 

चेतनामलूक, क्षमता अवभिवृद्ध र सीप विकास सभिन्धी कायििमको प्रगवत अनगुमन गर्दाि 

कायििम लागत, सहभावगता, समयािवध, वसकार्का विषयिस्त ुर लाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता 

विषय समािेश गरी अनसुूची ४ बमोवजमको ढााँचामा अनगुमन गनुि पनेछ ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रविान गने योजना ि कायाक्रमको 

अनुगमनाः सवमवतले स्िरोजगार तथा उत्पार्दनमलूक र उद्यमशीलता प्रिद्धिन गने योजना र 

कायििमको प्रगवत अनुगमन गर्दाि लाभग्राही समरु्दायले नगरपावलकाबाट प्राप्त ऋण िा अनरु्दानको 
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मात्रा, प्रर्दान गररएका यन्त्र औजार र उपकरण तथाप्राविवधक सहायताको प्रकृवत, प्राप्त सहायताको 

उपयोगको अिस्था, लाभग्राहीको संख्या, सहभागीलाई उपलब्ध गरार्एको सहयोगको पयािप्तता 

जस्ता विषयमा केवन्ित रही अनसुचूी ५ बमोवजमको ढााँचामा अनगुमन गनुि पनेछ ।    

१५.  अनुगमनको तयािीाः (१) सर्दस्य सवचिले सवमवतका पर्दावधकारीलाई स्थलगत अनगुमनमा 

जानअुवघ अनगुमन गररने योजना तथा कायििम, जाने र फवकि ने समय, भ्रमणको सिारी साधन 

लगायतका विषयमा जानकारी वर्दन ुपनेछ ।  

(२) स्थलगत अनगुमन गर्दाि सवमवतले योजना तथा कायििमसाँग सभबवन्धत लागत अनमुान, 

सभझौता जस्ता कागजातहरु तथा अनगुमन स्थलको जानकारी वलने तस्िीर विच्नको लावग क्यामेरा 

लगायतका साधनको समेत सवुनवितता गनुि पनेछ । 

(३) सर्दस्य सवचिले अनगुमनको िममा योजना तथा कायििम कायािन्ियनमा संलग्न उपभोक्ता 

सवमवत िा वनमािण व्यिसायी, लाभग्राही समहू र सपुररिेक्षणको लावग वजभमेिारी तोवकएको कमिचारीलाई 

अनगुमन स्थलमा उपवस्थवतको लावग पिूिसचूना गनुि पनेछ ।   

(४) सवमवतले स्थलगत अनुगमन गर्दाि प्रमिुलाई समेत अवग्रम जानकारी वर्दन ुपनेछ ।   

(५) सवमवतले स्थलगत अनगुमनको िममा नगरपावलका िा िडाको वनिािचनमा वनकटतम 

प्रवतद्वन्द्वी रहकेा उभमेद्वार िा र्दलसाँग आिद्ध व्यवक्त िा पर्दावधकारीलाई समेत सभलग्न गराई पषृ्ठपोषण प्राप्त 

गनि सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद– ४ 

प्रक्षतवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

१६.  अनुगमन प्रक्षतवेदन पेश गनुापनेाः (१) सवमवतले अनगुमन सभपन्न भएपिात बैठक बसी 

छलफल गने र सो छलफल तथा स्थलगत अनगुमनबाट सङ्कलन गररएका सचूना तथा वििरण 

समेतका आधारमा प्रवतिेर्दन तयार गरी अनगुमन सभपन्न भएको वमवतले सात वर्दनवभत्र 

कायिपावलका समक्ष पेस गनुि पनेछ ।   

(२) उपर्दफा (१) बमोवजमको प्रवतिेर्दनमा अनगुमनको िममा सभिवन्धत योजना िा कायििमको 

अिस्था झवल्कने गरी वलर्एका तस्िीर समेत संलग्न गनुि पनेछ । 

(३) यस र्दफा बमोवजमको अनगुमन प्रवतिेर्दन सर्दस्य सवचिले तयार गनुि पनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोवजम तयार भएको प्रवतिेर्दन सवमवतका संयोजक माफि त छलफलको वनवमत्त 

कायिपावलका िैठकमा प्रस्ततु गररनेछ ।  

(५) कायािपावलका िैठकबाट प्रवतिेर्दन तथा अनगुमन गररएका कायििम सभबन्ध प्राप्त पषृ्ठपोषण 

अनसुार सो र आगामी कायि सुधारात्मक गनुि पनेछ । 

(६) अनगुमन प्रवतिेर्दन बेगर सवमवतका पर्दावधकारीलाई कुनै वकवसमको भत्ता िा सवुिधा 

उपलब्ध गरार्ने छैन ।  
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१७. अनुगमन प्रक्षतवेदनमा समावेश गनुापने क्षवषयाः(१) अनगुमन सवमवतले र्दफा १६ बमोवजम 

तयार गररने अनगुमन प्रवतिेर्दनमा र्दहेायका विषयहरु समािेश गनुि पनेछाः– 

 (क)  स्रोत साधनको प्रावप्त स्िीकृत बजेट र समय तावलका अनसुार भए नभएको, 

 (ि)  अपेवक्षत प्रवतफल र लागत प्रभािकारी भए नभएको,  

 (ग)  कायािन्ियनकतािको कायिर्दक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

 (घ)  कायािन्ियनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानहरु र्दवेिएका छन् र वतनको 

समाधानका वनवमत्त के कस्ता उपायहरु अिलभबन गनुि पछि । 

(२) सवमवतले र्दफा २२ को उपर्दफा (२) बमोवजम िडास्तरीय अनगुमन सवमवतले पेश गरेको 

प्रवतिेर्दनमा उल्लेि भएका विषयलाई समेत आफ्नो प्रवतिेर्दनमा समािेश गनि सक्नेछ ।  

१८. प्रक्षतवेदन उपिको कािवाहीाः (१) सवमवतले र्दफा १६ बमोवजम पेश गरेको प्रवतिेर्दन उपर 

कायिपावलकाको िैठकमा कभतीमा र्दईु मवहनामा एक पटक छलफल गन ेव्यबस्था वमलाउन ुपनछे ।  

(२) सवमवतको प्रवतबेर्दनको आधारमा कायिपावलकाले योजना कायािन्ियनमा र्दवेिएका त्रवुटहरु 

सच्याउन तथा समय र गणुस्तर कायम गनि उपभोक्ता सवमवत, वनमािण व्यबसायी, परामशिर्दाता तथा सभबद्ध 

कमिचारीलाई आिश्यक वनर्दशेन वर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोवजम कायिपावलकाबाट वर्दर्एका वनर्दशेन पालना गनुि सभबवन्धत पक्षको 

कतिब्य हुनेछ ।  

१९.  भुक्तानी गदाा ध्यान क्षदनुपनेाः (१) कायािलयले योजना िा कायििमको अवन्तम वकस्ता भकु्तानी 

गर्दाि नगर सवमवत िा िडास्तरीय अनगुमन सवमवत र उपभोक्ता सवमवत अन्तगितको अनुगमन 

सवमवतले पेश गरेको कुनै अनगुमन प्रवतिेर्दन संलग्न गनुिपनेछ ।  

(२) योजना िा कायििमको अवन्तम वकस्ता भकु्तानी वर्दनअुवघ अनगुमन प्रवतिेर्दनले औल्याएका 

गभभीर प्रकृवतका विषयहरुमा आिश्यक सधुार गरेको व्यहोरा सभबवन्धत प्राविवधकबाट सवुनवित गररएको 

हुन ुपनेछ ।  

परिच्छेद – ५ 

क्षवक्षवध 

२०.  अनुगमन गनासकनेाः (१) यस कायिविवधमा अन्यत्र जनुसुुकै कुरा लेविएको भएतापवन 

कायािपावलका तथाप्रमिुले नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजना तथा कायििमको आिश्यकता 

अनसुार स्थलगत अनगुमन गनिसक्नेछ ।  

(२) सवमवतले िडास्तरीय अनगुमन सवमवतबाट र्दफा ८ बमोवजम अनगुमन गररने योजना तथा 

कायििमको समेत आिश्यकता अनुसार अनगुमन गनि सक्नेछ ।  

 क्षजम्मेवािी तोकनुपनेाः (१) कायािलयले यस कायिविवध बमोवजम गररने अनगुमन तथा 

सपुररिेक्षण कायिको समन्िय, सहजीकरण, कायािन्ियन र अवभलेि व्यिस्थापन सभबन्धी 

कायिका लावग प्रशासन योजना तथा अनगुमनशािालाई वजभमेिारी तोक्न ुपनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन नगरपावलकामा अनगुमन सभबन्धी 

कामका लावग बेग्लै शािा िा एकार् रहकेो अिस्थामा उपर्दफा (१) बमोवजमको कायि वजभमेिारी सोही 

शािा िा एकार्को हुनेछ ।  

२२. कायाक्षवक्षधको पालना गनुापनेाः (१) िडास्तरीय अनगुमन सवमवतबाट गररने अनगुमनमा समेत 

यस कायिविवधमा भएका व्यबस्थालाई पालना गनुिपनेछ । 

(२) िडास्तरीय अनगुमन सवमवतले अनगुमन गरी तयार गरेको प्रवतिेर्दनको एक प्रवत अनगुमन 

सभपन्न भएको सात वर्दनवभत्र नगर सवमवत समक्ष पेश गनुिपनेछ ।  

२३. चेकक्षलष्ट तयाि गना सकनेाः सवमवतले योजना तथा कायििमको स्थलगत अनगुमन गर्दाि यस 

कायिविवधमा भएको व्यबस्था अनरुुप वििरण संकलनका लावग अलग्गै चेकवलष्ट तयार गरी लागू 

गनि सक्नेछ । 

२४. सशंोधन वा हेिफेिाः कायिपावलकाले सवमवतसाँगको परामशिमा यस कायिविवधमा आिश्यकता 

अनसुार संशोधन िा हरेफेर गनि सक्नेछ । 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउाः यस कायिविवध कायािन्ियनको िममा कुनै िाधा उत्पन्न भएमा 

कायिपावलकाले िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

 

अनसुचूी– १ 

(र्दफा १२ को उपर्दफा (२) साँग सभबवन्धत) 

पूवााधाि क्षवकास सम्बन्धी योजनाको काया प्रािम्भ हुनु पूवा गरिने अनुगमन ढााँचा 

क्र.सं. क्षशषाक क्षवविण 

1.  अनगुमन गररने योजनाको नाम  

2.  योजनास्थल/ठेगाना  

3.  योजनाको स्िीकृत लागत अनमुान रु.  

4.  सभझौता रकम रु. कुल सभझौता रकम रु. ..... 

जनसहभावगता/लागत सहभावगताको 

रकम रु. ........... 

5.  बहुिषीय योजनाको हकमा कुल लागताः ...........चालु 

आ.ि.को विवनयोजन .......... 

6.  योजना सभझौता वमवताः  

7.  योजना शरुु तथा सभपन्न हुने वमवत शरुु हुने वमवताः ........ सभपन्न हुने 

वमवताः .... 

8.  लाभावन्ित जनसंख्या  
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क्र.सं. क्षशषाक क्षवविण 

9.  कायािन्ियन गने वनकायको नाम,  सभपकि  व्यवक्त र सभपकि  

नभबर 

 

10.  वनमािण गररने संरचनाको वकवसम, आकार िा पररमाण  

11.  संरचना वनमािण भए वडजार्न अनसुारको फाउण्डेशन भए 

नभएको 

 

12.  आिश्यक पने वनमािण सामग्री तथा जनशवक्त आपरू्िवतको 

स्रोत र सोको गणुस्तर 

 

13.  भौगोवलक एिं िातािरणीय जोविम  

14.  स्िीकृत लागत अनमुान तथा वडजार्नमा आउन सक्ने 

सभभावित पररितिन तथा जोविम 

 

15.  लाभग्राही समरु्दायको सरोकारको विषय, धारणा र 

सझुाि 

 

 

16.  संलग्न प्राविवधकको धारणा  

17.  नागररक समाज र राजनैवतक र्दलका प्रवतवनवधको धारणा  

18.  सवमवत/अनगुमनकतािको वटप्पणी र सुझाि  

 

नोटाः  

१.  ि.सं. ९ मा  उपभोक्ता सवमवतबाट कायािन्ियन भएको योजना भए उपभोक्ता सवमवतको अध्यक्षको नाम 

र सभपकि  नभबर राख्ने, गैरसरकारी संस्था/सामरु्दावयक संस्थाबाट कायािन्ियन भएको योजना भए  

सभबवन्धत संस्थाको तफि बाट तोवकएको सभपकि  व्यवक्तको नाम र सभपकि  नभबर र वनमािण व्यिसायीबाट 

कायािन्ियन भएको योजना भए सभबवन्धत वनमािण व्यिसायीको तफि बाट तोवकएको सभपकि  व्यवक्तको 

नाम र सभपकि  नभबर उल्लेि गने ।  

 

२. ि.सं. १३ िातािरणीय मलू्याङ्कन गनुिपने योजना भए सो बमोवजम मलू्याङ्कन भए नभएको र 

योजनाबाट अन्य वसंचाई, िानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय साििजवनक पिूािधार तथा वनजी भौवतक 

पिूािधारमा क्षवत पगु्न सक्ने अिस्था भए नभएको उल्लेि गने ।   
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अनसुचूी– २ 

( र्दफा १२ को उपर्दफा (३) साँग सभबवन्धत) 

पूवााधाि योजनाको क्षनमााणाधीन अवस्थामा गरिने अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढााँचा 

अनगुमन गरेको वमवताः ........... 

१. योजनाको नामाः ........................... 

२. योजना वनमािणस्थलाः ....................     

३. योजना वनमािण शरुु वमवताः ............... ४. योजना सभपन्न हुनपुने वमवताः ................ 

५. भौवतक प्रगवताः ................ प्रवतशत ५. वित्तीय प्रगवत ................ प्रवतशताः  

६. सभझौता रकमाः ...........हालसभम भकु्तानी रकमाः ..........भकु्तानी बााँकी रकमाः ....... 

७. योजना कायािन्ियन तोवकएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुपाः (क) भएको(ि) नभएको 

८. वनमािण कायिको अिस्थााः  

 (क) वनमािणस्थलमा आिश्यक वनमािण सामग्रीको उपलब्धता भए नभएको 

 (ि) उपलब्ध वनमािण सामग्री तोवकएको गणुस्तर बमोवजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नवतजा   

 (घ) आिश्यक जनशवक्तको पयािप्तता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजार र उपकरण व्यिस्थापनको अिस्था 

९.  योजना कायािन्ियनमा र्दवेिएका बाधा अिरोधाः ................................. 

१०.   योजना कायािन्ियनमा सभझौताका सतिको पालनााः (क) भएको (ि) नभएको 

  (ग) नभएको भए पालना नभएको विषय र सोको कारणाः ......................... 

११.  कायािन्ियन गने वनकायको आवधकाररक प्रवतवनवधको धारणा र प्रवतबद्धतााः ................ 

१२.  स्थानीय उपभोक्ता/नागररकहरुको धारणा िा प्रवतकृयााः ...................... 

१३.  संलग्न प्राविवधकको धारणा र प्रवतबद्धतााः ....................... 

१४.  अवघल्लो अनगुमनको िममा वर्दर्एका सझुाि कायािन्ियनको अिस्थााः .....................  

१५.  सवमवत/अनगुमनकतािको वटप्पणी, सुझाि र वनर्दशेनाः .................................... 

 

अनगुमन गने पर्दावधकारीहरु 

क. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः .............. 

ङ. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 
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अनसुचूी– ३ 

(र्दफा १२ को उपर्दफा (५) साँग सभबवन्धत) 

योजनाको क्षनमााण काया सम्पन्न भएपक्षछ गरिने अक्षन्तम अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने 

अनुगमनको ढााँचा 

अनगुमन गरेको वमवताः ........... 

१. योजनाको नामाः ........................... 

२. योजना वनमािणस्थलाः िडा नं. ......  स्थानाः .................. 

३. योजना वनमािण शरुु वमवताः ................    ४. योजना सभपन्न भएको वमवताः ............ 

५. सभझौता रकम रु. ...............  हालसभमको भकु्तानी रु. ............  

६. भौवतक प्रगवताः ................ प्रवतशत    

७.  योजना कायािन्ियन तोवकएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुप सभपन्न भए नभएको 

८.  योजना कायािन्ियनमा गररएका सभझौताका शतिको पालना भए नभएको 

९. उपभोक्ताहरुको लागत सहभावगताको अिस्थााः  

१०.  वडजार्न िा लागतमा पररितिन भएको भए सोको औवचत्य र स्िीकृवतको अिस्थााः ...... 

११.  योजनाबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्था भए नभएकोाः .................. 

१२.  योजनाको समग्र उपलवब्धको अिस्था र र्दीगोपना  ........................................ 

१३.  साििजवनक सनुुिाई तथा साििजवनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोक्ता सवमवत अन्तगित रहकेो अनुगमन सवमवतको वनणिय तथा सझुाि  

१५. कायािन्ियन गने वनकायको आवधकाररक प्रवतवनवधको धारणा र प्रवतबद्धतााः ............... 

१६. स्थानीय उपभोक्ता/नागररकहरुको धारणा िा प्रवतकृयााः ...................... 

१७.  अवघल्लो अनगुमनको िममा वर्दर्एका सझुािको कायािन्ियनको अिस्थााः  

१८. संलग्न प्राविवधकको धारणा र प्रवतबद्धतााः ....................... 

१९. सवमवत/अनगुमनकतािको वटप्पणी, सुझाि र वनर्दशेनाः .................................... 

 

अनगुमन गने पर्दावधकारीहरु 

क. नामाः ..........................   पर्दाः ................ र्दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................   पर्दाः ............. र्दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................   पर्दाः ................ र्दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................   पर्दाः ............. र्दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................   पर्दाः ................ र्दस्तिताः ............... 
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अनसुचूी –४ 

(र्दफा १३ साँग सभबवन्धत) 

चेतनामूलक, िमता अक्षभवृक्षि ि सीप क्षवकास कायाक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढााँचा 

अनगुमन गरेको वमवताः ........................ 

१. कायििमको नामाः ................ 

२. कायििम सञ्चालन स्थानाः िडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कायििम शरुु वमवताः ............   सभपन्न गनुिपने वमवताः ................. 

४. कायििमको प्रकृवताः  क. चेतनामलूक,  ि. क्षमता अवभिवृद्ध     ग. सीप विकास   

५. कायििमको कुल लागताः रु. ............... कायािलयबाट उपलब्ध हुने रकम रु. ...........  

 कायािन्ियन गने वनकायको लागत सहभावगता रु ......  

अन्य वनकायबाट प्राप्त सहयोग रु................ लाभग्राहीको सहभावगतााः रु .............. . 

६. जभमा लाभग्राही संख्यााः  

म
वह

ल
ा 

प
रुष

 

ज
भम

ा 

र्द
वल

त
 

ज
नज

ाव
त

 

ब्राभहण/ 

क्षत्री 
मधेशी 

मवुस्लम÷ 

अल्पसंख्यक 

अपाङ्गता भएक 

व्यवक्तहरु 

         

७. लाभग्राहीहरुको वनयवमत उपवस्थवत भए नभएको  

८.  कायििम कायािन्ियनमा गररएका सभझौताका सतिको पालना भएको: नभएको: 

९. कायििमको िाका (लाभग्राही, कायािन्ियन तररका, समय र लागत) मा पररितिन भएको भए 

सोको औवचत्य र स्िीकृवतको अिस्थााः ..................... 

१०.  कायििमबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्थााः ......................... 

११.  कायििममा तोवकएबमोवजमको लागत सहभावगता र सभझौताका सतिको पालना भए नभएको 

१२.  योजनाको समग्र उपलवब्धको अिस्था र र्दीगोपनााः ........................................ 

१३.  लाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रवतकृया : 

१४. कायािन्ियन गने वनकायको आवधकाररक प्रवतवनवधको धारणा र प्रवतबद्धतााः .............. 

१५.  िडा सवमवत िा िडास्तरीय अनगुमन सवमवतको प्रवतकृया भएाः .................... 

१६. अनगुमनकतािको वटप्पणी, सझुाि र वनर्दशेनाः .................................... 

अनगुमन गने पर्दावधकारीहरु 

क. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 
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अनसुचूी– ५ 

(र्दफा १४ साँग सभबवन्धत) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रविन गने योजना ि कायाक्रमको अनुगमन ढााँचा 

१. कायििमको नामाः ................ 

२. कायििम सञ्चालन स्थानाः िडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कायििम सुरु वमवताः ............   सभपन्न गनुिपने वमवताः ................. 

४. कायििमको प्रकृवताः  क. स्िरोजगार तथा उत्पार्दनमलूक   ि. उद्यमशीलता प्रबद्धिन गने  

५. कायििमको कुल लागताः रु. ................ कायािलयबाट उपलब्ध हुने रकम रु. ...........  

 कायािन्ियन गने वनकायको लागत सहभावगता रु ......   

अन्य वनकायबाट प्राप्त सहयोग रु................ लाभग्राहीको सहभावगतााः रु .............. . 

६. जभमा लाभग्राही संख्या 

मवहला परुुष जभमा र्दवलत जनजावत ब्राभहण/ 

क्षत्री 

मधेशी मवुस्लम/ 

अल्पसंख्यक 

अपाङ्गता भएका 

व्यवक्तहरु 

         

७.  कायािलयबाट सामग्री उपलब्ध गरार्एको भएमा    

सामग्रीको वििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैवफयत 

    

    

    

    

८.  कायििम कायािन्ियनमा गररएका सभझौताका सतिको पालना भए/नभएको 

९.  कायििमबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्थााः भए/नभएको 

१०.  कायििममा तोवकएबमोवजमको लागत सहभावगता र सभझौताका सतिको पालनााः भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र उपलवब्धको अिस्था र र्दीगोपनााः ........................................ 

१२.  लाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रवतकृया  

१३. कायािन्ियन गने वनकायको आवधकाररक प्रवतवनवधको धारणा र प्रवतबद्धतााः ............... 

१४.  िडा सवमवत िा िडास्तरीय अनगुमन सवमवतको प्रवतकृया भएाः .................... 

१५. अनगुमनकतािको वटप्पणी, सझुाि र वनर्दशेनाः .................................... 
 

अनगुमन गने पर्दावधकारीहरु 

क. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

ि. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः ............... 

घ. नामाः .......................  पर्दाः .............  र्दस्तिताः ............... 

ङ. नामाः ..........................  पर्दाः ................  र्दस्तिताः............... 
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प्रस्तावनााः  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६७ बमोवजम गवठत बजेट तथा कायििम तजुिमा सवमवतको 

काम, कतिव्य र अवधकारलाई थप स्पष्ट गरी सवमवतको भवूमकालाई प्रभािकारी र पररणाममिुी बनाउन 

िाञ्छनीय भएकोले,  

 धनकुटा नगरपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवमत गने ऐन, २०७५ को र्दफा ४ बमोवजम 

नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध तजुिमा गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािक्षम्भक 

१. सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यो कायिविवधको नाम “धनकुटा नगरपावलकाबजेट तथा कायििम 

तजुिमा सवमवतको कायिसञ्चालन कायिविवध, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो कायिविवध स्थानीय राजपत्रमा प्रकावशत भएको वमवतर्दवेि लाग ूहुनेछ । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यो कायिविवधमा,– 

  (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझन ुपछि । 

 (ि)  “सवमवत” भन्नाले ऐनको र्दफा ६७ बमोवजम गठन हुने बजेट तथा कायििम तजुिमा 

सवमवत सभझन ुपछि । 

 (ग)  “संयोजक” भन्नाले बजेट तथा कायििम तजुिमा सवमवतको संयोजक सभझन ुपछि । 

  (घ)  “सर्दस्य” भन्नाले सवमवतको सर्दस्य सभझन ुपछि । 

  (ङ) “सर्दस्य–सवचि” भन्नाले सवमवतको सर्दस्य–सवचि सभझन ुपछि । 
 

परिच्छेद– २ 

बजेट तथा कायाक्रम तजुामा सक्षमक्षतको कायािेत्र 

३.  सक्षमक्षतको कायािेत्राः सवमवतको कायिक्षेत्र ऐनको र्दफा ६७ उपर्दफा (२) मा उवल्लवित कामका 

अवतररक्त र्दहेाय बमोवजम हुनेछाः– 

(क) िावषिक बजेट तथा कायििम तजुिमा सभबन्धी कायितावलका तयार गरी कायिपावलकामा 

पेश गने, 

(ि) विषयगत सवमवतका सर्दस्यहरुको वजभमेिारी बााँडफााँट िा हरेफेर सभबन्धमा सझुाि सवहत 

कायिपावलकामा पेश गने, 

(ग) बस्ती र िडा तहको योजना तजुिमा कायि कायितावलका अनसुार भए नभएको अनगुमन 

तथा आिश्यक सहजीकरण गने, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामरु्दावयक संस्था, सहकारी संस्था र वनजी क्षेत्रसमेतको योजना तथा 

कायििम पेश गने ढााँचा तथा समयसीमा वनधािरण गने, 

(ङ) िडा सवमवत र गैर सरकारी संस्था, सामरु्दावयक संस्था, सहकारी संस्था र वनजी क्षेत्रबाट 

प्राप्त कायििम विषयगत रुपमा विभाजन गरी सभबवन्धत विषयगत सवमवतमा पठाउने, 
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(च) विषयगत सवमवतको बैठक आयोजनाको लावग समन्िय गने तथा आिश्यक प्राविवधक 

सहयोग उपलब्ध गराउने, 

(छ) योजना तथा कायििम कुन विषयगत सवमवतसाँग सभबवन्धत हो भन्ने विषयको वनक्यौल 

गने,  

(ज) बजेट सीमा र मागिर्दशिन बमोवजम विषयगत सवमवतहरुबाट बजेट तथा कायििम प्रस्ताि 

भए नभएको यवकन गने, 

(झ) आिवधक योजना अनरुुप मध्यमकालीन िचि संरचनालाई अवन्तम रुप वर्दई 

कायिपावलकामा पेश गने, 

(ञ) मध्यमकालीन िचि संरचना तजुिमा कायिर्दलको काममा आिश्यक मागिर्दशिन गने, 

(ट) मध्यमकालीन िचि संरचना र िावषिक बजेट तथा कायििमबीच सामञ्जस्यता कायम गने 

गराउने,  

(ठ) आयोजना बैंकमा समािेश गनुिपने आयोजनाहरुको पवहचान गरी कायिपावलकामा पेश 

गने,  

(ड) आयोजना बैंकमा समािेश भएका आयोजना र गाउाँपावलकाको समग्र विकासका लावग 

आिश्यक र्दवेिएका आयोजनाहरु प्राथवमकताका आधारमा िावषिक विकास कायििममा 

समािेश गनि प्रस्ताि गने, 

(ढ) अनसुचूी १ बमोवजमको ढााँचामा िावषिक नीवत तथा कायििमको मस्यौर्दा गरी 

अध्यक्षसमक्ष पेश गने, 

(ण) अनसुचूी २ बमोवजमको बजेट िक्तव्य र विवनयोजन विधयेकको मस्यौर्दा तयार गरी 

कायिपावलकामा पेश गने,  

(त)   कायिपावलकाले तोकेको तथा सवमवतले आिश्यक र्दिेेका अन्य कायि गने ।  
 

परिच्छेद –३ 

सक्षमक्षतका पदाक्षधकािीहरुको भूक्षमका 

४. सयंोजकको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः संयोजकको काम, कतिव्य र अवधकार र्दहेायबमोवजम 

हुनेछाः–  

(क)  सवमवतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

(ि)  सवमवतको बैठकको वमवत र समय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको सभभावित कायिसचूी तय गने, 

(घ)  बजेट तथा कायििम तजुिमासाँग सभबवन्धत अन्तर वनकायगत समन्िय गने, 

(ङ)  सर्दस्यहरुको वजभमेिारी बााँडफााँट गने, 

(च)  सवमवतको वनणिय प्रमावणत गने,  

(छ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने ।   
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५. सदस्यको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः सर्दस्यको काम, कतिव्य र अवधकार र्दहेायबमोवजम 

हुनेछाः– 

(क)  सवमवतको बैठकमा उपवस्थत भ ैआफ्नो सझुाि र धारणा राख्ने,   

(ि)  आफुलाई तोवकएको कायिवजभमेिारी वनिािह गने, 

(ग)  आफुले नेततृ्ि वलएको वियषयगत सवमवत र बजेट तथा कायििम तजुिमा सवमवतबीच 

समन्िय कायम गने, 

(घ)  आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पने नीवत तथा कायििम तजुिमा गनि आिश्यक समन्िय गने,  

(ङ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने । 

६. सदस्य–सक्षचवको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः सर्दस्य–सवचिको काम, कतिव्य र अवधकार 

र्दहेायबमोवजम हुनेछाः– 

(क)   सवमवतको सर्दस्य–सवचि भई काम गने,   

(ि) संयोजकसाँग समन्िय गरी बैठकको कायिसचूी तयार गने, प्रस्ताि तयार गने र 

सर्दस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  बजेट तथा कायििम तजुिमासाँग सभबवन्धत विषयहरुमा आिश्यक सचूना तथा तथ्याङ्क  

सङ्कलन, विशे्लषण गरी सवमवतको बैठकमा पेश गने, 

(घ)   मध्यमकालीन िचि संरचनाको मस्यौर्दा तयार गनि समन्िय र सहयोग गने, 

(ङ)   बजेट तथा कायििमलाई आिवधक योजना, मध्यमकालीन िचि संरचना तथा र्दीगो 

विकासका लक्ष्यका सचूकसाँग तार्दभयता वमलाउन आिश्यक समन्िय गने,   

(च)   सवमवतलाई नीवत तथा कायििम, बजेट बक्तव्य र विवनयोजन विधेयकको मस्यौर्दा तयार 

गनि सहयोग गने, 

(छ)   सवमवतको वनणिय कायािन्ियन गने गराउने, 

(ज)   सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने ।  

 

परिच्छेद– ४ 

सक्षमक्षतको बैठक सम्बन्धी कायाक्षवक्षध 

७. सक्षमक्षतको बैठकाः (१) सवमवतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन सवमवतको बैठक प्रत्येक आवथिक 

िषिको जेठ मसान्तवभत्र बसी अनुसूची ३ बमोवजमको ढााँचामा बजेट तथा कायििमको प्रस्ताि तयार गरी 

कायिपावलकामा पेश गररसक्नपुनेछ ।  

८. सक्षमक्षतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सवमवतको बैठक संयोजकले तोकेको वमवत,समय र 

स्थानमा बस्नेछ र सवमवतका सर्दस्यमध्ये कवभतमा एकाउन्न प्रवतशत सर्दस्यको उपवस्थवत भएमा 

बैठकको गणपरूक सङ्ख्या पुगेको मावननेछ ।  
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 (२) बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गनेछ र वनजको अनुपवस्थवतमा सवमवतमा प्रवतवनवधत्ि गने 

कायिपावलकाका सर्दस्यमध्येबाट जेष्ठ सर्दस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

 (३) सवमवतको बैठकको वनणिय सििसभमवतबाट हुनेछ । सििसभमवत हुन नसकेमा सवमवतका 

कूल सर्दस्य संख्याको बहुमतबाट गरेको वनणिय मान्य हुनेछ ।  

 (४) सवमवतले आिश्यकता अनुसार विषय विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ ।  

 (५) बैठकको वनणिय संयोजकले प्रमावणत गनेछ । 

 

परिच्छेद– ५ 

क्षवक्षवध 

९. सहयोग गनुापनेाः (१) सवमवतलाई िावषिक बजेट तथा कायििम तजुिमा गने सन्र्दभिमा राजनीवतक 

र्दलका स्थानीय प्रवतवनवध, वनजी क्षेत्र, सामावजक संघसंस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, 

उपभोक्ता सवमवतले आिश्यक सहयोग गनुिपनेछ । 

 (२) अन्य स्थानीय तह िा वनकायसाँगको साझेर्दारीमा आयोजना सञ्चालन गनेगरी बजेट तथा 

कायििममा समािेश गनुिपने अिस्थामा सवमवतले त्यस्ता वनकायका प्रवतवनवधलाई बैठकमा आमन्त्रण गनि 

सक्नेछ । 

 

१०. बैठक भत्ााः सवमवतका पर्दावधकारीले पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सवुिधा प्रर्दशे कानुन 

बमोवजम हुनेछ ।  
 

११.  उपसक्षमक्षत वा कायादल गठन गना सक्षकनेाः (१) सवमवतले आफ्नो काममा सहयोग पगु्नेगरी 

आिश्यकताअनसुार सवमवतका कुनै सर्दस्यको संयोजकत्िमा सभबवन्धत विषय क्षेत्रका विज्ञ समेत 

समािेश भएको उपसवमवत िा कायिर्दल गठन गनि सक्नेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोवजम गठन हुने उपसवमवत िा कायिर्दलको कायिवििरण त्यस्तो उपसवमवत 

िा कायिर्दल गठन गर्दािकै बित तोवकवर्दन ुपनेछ ।  

 (३) यस र्दफा बमोवजम गठन हुने उपसवमवत िा कायिर्दलका सर्दस्यलाई कुनै सेिा सवुिधा 

उपलब्ध गराउन ुपने अिस्थामा प्रचवलत काननुको अधीनमा रही कायिपावलकाले तोकेबमोवजम हुनेछ ।  

 

१२.  अक्षधकाि प्रत्यायोजनाः संयोजकले आफूलाई प्राप्त अवधकार सवमवतका सर्दस्यलाई प्रत्यायोजन 

गनि सक्नेछ । 

 

१३.  बाधा अड्काउ फुकाउने अक्षधकािाः यस कायिविवधमा उवल्लवित कुनै कुरामा वद्वविधा िा कुनै 

बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा कायिपावलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(58) 
 

अनुसूची– १ 

(कायिविवधको र्दफा ३ को िण्ड (ढ) साँग सभबवन्धत) 

वाक्षषाक नीक्षत तथा कायाक्रमको ढााँचा 

क.  संबोधन ि संस्मिणाः  

 सभबोधन  

 योगर्दान  

 ससं्मरण  

 आभार आवर्द  

ख.  क्षवद्यमान परिवेशाः 

 राजनीवतक 

 आवथिक  

 सामावजक 

 प्रशासवनक आवर्द  

ग.  क्षवकास ि समृक्षिको लक्ष्य प्राक्षप्तका लाक्षग गरिएका महत्वपूणा प्रयास, अवसि तथा चूनौती: 

 चावलएका कर्दम तथा महत्पणूि प्रयासहरु  

 विद्यमान अिसरहरु  

 विद्यमान चनूौतीहरु  

घ.  नीक्षत तथा कायाक्रम तजुामाका आधािहरुाः  

 सवंिधान  

 प्रचवलत काननूी व्यिस्था  

 सघं, प्रर्दशे र स्थानीय नीवत, योजना र लक्ष्य 

 अनभुि तथा वसकार् आवर्द  

ङ.  चालु आ.व.को हालसम्मका प्रमुख उपलक्षब्धहरुको संक्षिप्त क्षवविणाः 

 भौवतक उपलवब्ध 

 आवथिक सामावजक उपलवब्ध 

 िातािरणीय उपलवब्ध  

 ससं्थागत उपलवब्ध 

च.  आगामी आ.व.का प्राथक्षमकता प्राप्त प्रमुख कायाक्रमहरुाः 

 आवथिक विकास 

 सामावजक विकास 

 पिूािधार विकास 

 िन तथा िातािरण 

 सशुासन तथा संस्थागत विकास 

छ.  आगामी आ.व.का प्रमुख नीक्षतहरु    
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अनसुचूी– २ 

(कायिविवधको र्दफा ३ को िण्ड (ण) साँग सभबवन्धत) 

सभामा पेश गने वजेट वक्तव्यको ढााँचा 

१. सम्बोधन ि ससं्मिणाः  

 सभबोधन  

 योगर्दान  

 संस्मरण  

 आभार आवर्द  

२.  चालु आ.व.को हालसम्मका प्रमुख उपलक्षब्धहरुको सकं्षिप्त क्षवविणाः 

 भौवतक उपलवब्ध 

 आवथिक सामावजक उपलवब्ध 

 िातािरणीय उपलवब्ध  

 संस्थागत उपलवब्ध 

३. बजेटको सोंच, लक्ष्य, उदे्दश्य ि अपेक्षित उपलक्षब्धहरुाः– 

 (क) सोच :   आिवधक योजना तयार भए सो योजनािाट वलर्ने,  

(ि) लक्ष्य:  िावषिक बजेट तथा कायििमले सामावजक, आवथिक तथा िातािरणीय विकासमा 

हावसल गनि चाहकेो अिस्थामा योगर्दान परु ्याउने मावथल्लो तहको नवतजा उल्लेि गने,  

(ग)  उद्देश्यहरु : िावषिक बजेट तथा कायििम सञ्चालन भएबाट विषय क्षेत्रगत रुपमा हावसल हुने 

नवतजाहरु  उल्लेि  गने,  

(घ)  अपेवक्षत उपलवब्धहरु (प्रवतफल) : कायििम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गररएपवछ 

तत्काल हावसल हुन सक्नेउपलवब्धहरु उल्लेि गने । 

४. वाक्षषाक बजेट तथा कायाक्रम तजुामा गदाा अवलम्वन गरिएका प्रमुख नीक्षत तथा 

आधािहरुाः– 

(क)  समग्र नीवत तथा आधारहरु : राज्यका वनर्देशक वसद्धान्त, मौवलक हक, सङ्घीयता 

कायािन्ियन, गरीिी न्यनूीकरण, आवथिक तथा वित्तीय आत्मवनभिरता, वर्दगो विकास लक्ष्य 

आवर्द । 

(ि)  क्षेत्रगत नीवत तथा आधारहरु (प्रमुि रुपमा नीवत तथा कायििममा आधाररत हुने) : 

(१)  आवथिक क्षेत्र : उत्पार्दन, रोजगारी, व्यिसाय प्रिद्धिन, सहकाररता विकास, गररिी 

हटाउने 

(२) सामावजक विकास : अवनिायि तथा वनाःशलु्क वशक्षा र गणुस्तर, वशक्षमा सिैको पहुाँच, 

समािेशी विकास, भरे्दभाि तथा छुिाछुतरवहत समाज, स्िास्थ्य सेिामा पहुाँच, सिैका 

लावग िानेपानी, तथा सरसफाई, मवहला, बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेिा आवर्द । 
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(३)  पिूािधार क्षेत्र : यातायात पहुाँच, उत्पार्दन िवृद्ध उन्मिु, िाताििरण मैत्री, सेिा प्रिाहमा 

सरलताका लावग भिनहरु, बजार, आिासविवहनका लावग आिास योजना, वर्दगो 

पिूािधार उपयोग, उजाि, विद्यतु्, सञ्चारमा पहुाँच, तथा भकुभपको क्षवतको पुनिलाभ तथा 

पनुवनमािण । 

(४)  िन िातािरण तथा विपर्द व्यिस्थापन : िन, जैविक विविधता संरक्षण, िातािरणमैत्री 

विकास तथा शासन, जलिाय ू पररितिन अनकूुलन, प्रकोप नक्साङ्कन तथा विपर्द 

व्यिस्थापन आयोजना, िाढी वनयन्त्रण आवर्द । 

(५)  संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सुशासन : काननु वनमािण, सङ्गठन व्यिस्थापन, 

र्दरिन्र्दी तथा पर्दपवूति, पर्दावधकारी तथा कमिचारीको क्षमता विकास, विद्यतुीय प्रणाली, 

पारर्दवशिता, सञ्चार माध्यमको उपयोग, सेिामा नागररकहरुको पहुाँच, वित्तीय 

व्यिस्थापन तथा लेिा परीक्षण आवर्द।  

५. मुख्य आयोजना कायाक्रमहरुको क्षवविण तथा अनुमाक्षनत व्यय ि श्रोत व्यवस्थापनाः– 

 (क)   मखु्य आयोजना कायििमहरुको वििरण : विषय क्षेत्र/उपक्षेत्र अनसुार प्रवतफलबाट 

लाभावन्ित हुने जनसङ्ख्या, आयोजना सञ्चालन हुने स्थान, लागत र लागत 

सहभावगता आवर्द । 

 (ि)   अनमुावनत व्यय र श्रोत व्यिस्थापनाः  आन्तररक आय, सङ्घ तथा प्रर्दशे सरकारबाट 

हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्ि िााँडफााँड, ऋण आवर्द ।  

६.  धन्यवाद ज्ञापन 

७.  अनुसचूीहरु 

 

अनसुचूी– ३ 

(कायिविवधको र्दफा ७ को उपर्दफा (२) साँग सभबवन्धत) 
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प्रस्तावनााः 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ६५ बमोवजम गवठत स्थानीय राजस्ि परामशि 

सवमवतको काम, कतिव्य र अवधकारलाई थप स्पष्ट गरी सवमवतको भवूमकालाई प्रभािकारी र पररणाममिुी 

बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,  

 धनकुटा नगरपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवमत गने ऐन, २०७५ को र्दफा ४ बमोवजम 

धनकुटा नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध तजुिमा गरेको छ ।  

पररच्छेर्द– १ 

प्रािक्षम्भक 

१. सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यो कायिविवधको नाम “धनकुटा नगरपावलका स्थानीय राजस्ि 

परामशि सवमवतको कायिसञ्चालन कायिविवध, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो कायिविवध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवतर्दवेि लाग ूहुनेछ ।  

२. परिभाषााःवबषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा,– 

 (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझन ुपछि । 

 (ि)  “सवमवत” भन्नाले ऐनको र्दफा ६५ बमोवजम गठन हुने स्थानीय राजस्ि परामशि सवमवत 

सभझन ुपछि  

 (ग)  “संयोजक” भन्नाले सवमवतको संयोजक सभझन ुपछि । 

 (घ)  “सर्दस्य” भन्नाले सवमवतको सर्दस्य सभझन ुपछि । 

 (ङ)   “सर्दस्य सवचि” भन्नाले सवमवतको सर्दस्य सवचि सभझन ुपछि । 
 

परिच्छेद– २ 

िाजस्व पिामशा सक्षमक्षतको कायािेत्र 

३.  सक्षमक्षतको कायािेत्राः (१) ऐनको र्दफा ६५ उपर्दफा (२) मा उल्लेवित कामका अवतररक्त 

सवमवतको कायिक्षेत्र र्दहेाय बमोवजम हुनेछाः 

(क)  आय ठेक्का बन्र्दोबस्त तथा राजस्ि असलुीको लावग अपनार्एका विवधहरुको 

अनगुमन र   मलू्याङ्कन गने, 

(ि)   राजस्ि असलुीमा र्दवेिएका समस्याको पवहचान गरी समस्या समाधानको लावग 

कायिपावलकालाई सझुाि वर्दने, 

(ग)   राजस्ि प्रशासनमा काम गने जनशवक्तको क्षमता विकास सभबन्धी योजना तयार गने, 

(घ)   राजस्ि प्रशासनमा सचूना प्रविवधको उपयोग सभबन्धी नीवत तथा कायििम तयार गने, 

(ङ)   राजस्ि पररचालनको वनयवमत अनगुमन तथा लक्ष्य अनसुारको राजस्ि आभर्दानी भए 

नभएको समीक्षा गरी कायिपावलकालाई आिश्यक पषृ्ठपोषण वर्दने,  

(च)   राजस्ि अवभबवृद्धका लावग नीवतगत, कानुनी र संरचनागत सुधार सभबन्धी अध्ययन 

अनसुन्धान गने गराउने,  
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(छ)  राजस्ि सधुार सभबन्धी तयार गररएको कायियोजना कायािन्ियनमा पहल गने,  

(ज)  करर्दाता वशक्षा अवभयान सञ्चालन गने गराउने, 

(झ)   उत्कृष्ट करर्दाताको पवहचान गरी परुस्कृत गनि कायिपावलकालाई वसफाररस गने, 

(ञ)   प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहकेा सभभावित करर्दाता र सभभाव्य कर असलुीको वििरण 

अद्यािवधक गने, गराउन,े  

(ट)   करको र्दायरामा नआएका करर्दाताहरुको अवभलेि अद्यािवधक गरी कर असलुीको 

लावग ताकेता गने, गराउन,े  

(ठ)   राजस्ि पररचालनका लावग समन्िय र साझेर्दारीका सभभावित क्षेत्र पवहचान गरी 

कायिपावलकालाई वसफाररस गने, 

(ड)   राजस्िको प्रवतिेर्दन प्रणालीको प्रभािकाररताका लावग आिश्यक पषृ्ठपोषण प्रर्दान 

गने तथा वनयवमत प्रवतिेर्दन गने व्यिस्था वमलाउने, 

(ढ) कायिपावलकाले तोकेका र सवमवतले उपयकु्त ठहर ्याएका अन्य कायि गने ।    
 

 

परिच्छेद– ३ 

सक्षमक्षतका पदाक्षधकािीको काम, कताव्य ि अक्षधकाि 

४. सयंोजकको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः संयोजकको काम, कतिव्य र अवधकार र्दहेाय बमोवजम 

हुनेछाः–  

  (क)  सवमवतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

  (ि)  सवमवतको बैठकको वमवत र समय तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको सभभावित कायिसचूी तय गने, 

  (घ)  राजस्ि पररचालनसाँग सभबवन्धत अन्तर वनकायगत समन्िय गने, 

  (ङ)  सवमवतको प्रभािकारी कायिसभपार्दनको नेततृ्ि गने, 

  (च)  सर्दस्यहरुको वजभमेिारी बााँडफााँट गने, 

  (छ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने ।   

५. सदस्यको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः सर्दस्यको काम, कतिव्य र अवधकार र्देहायबमोवजम हनुछे :– 

  (क)  सवमवतको बैठकमा उपवस्थत भ ैआफ्नो सझुाि र धारणा राख्ने,  

  (ि)  आफुलाई तोवकएको कायिवजभमेिारी वनिािह गने, 

  (ग)  सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने । 

६. सदस्य सक्षचवको काम, कताव्य ि अक्षधकािाः सर्दस्य सवचिको काम, कतिव्य र अवधकार 

र्दहेायबमोवजम हुनेछ :– 

  (क) सवमवतको सवचि भई काम गने,   

  (ि)  संयोजकसाँग समन्िय गरी बैठकको कायिसचूी तयार गने, प्रस्ताि तयार गने र 

सर्दस्यहरुलाई पत्राचार गने, 
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  (ग)  राजस्िसाँग सभबवन्धत विषयहरुमा आिश्यक सचूना तथा तथ्याङ्क 

सङ्कलन, विशे्लषण गरी सवमवतको बैठकमा पेश गने, 

  (घ)  नगरपावलकाको राजस्ि सधुारका लावग योजना तयारी र कायािन्ियनमा 

समन्िय र सहजीकरण गने,  

  (ङ)  राजस्िका आधार, र्दर र र्दायराको विशे्लषण गरी आय अनमुान तयार गनि 

सवमवतलाई सहयोग गने,  

  (च)  सवमवतलाई आवथिक विधयेकको मस्यौर्दा तयार गनि सहयोग गने, 

  (छ)  सवमवतको िावषिक प्रवतिेर्दन तयार गरी सवमवतको बैठकमा पेश गने, 

  (ज)  सवमवतको वनणिय कायािन्ियन गने गराउने, 

  (झ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायि गने ।  

 

परिच्छेद– ४ 

सक्षमक्षतको बैठक सम्बन्धी कायाक्षवक्षध 

 

७. सक्षमक्षतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सवमवतको बैठक संयोजकले तोकेको वमवत, समय र 

स्थानमा बस्नेछ । सवमवतका सर्दस्यमध्ये कवभतमा एकाउन्न प्रवतशत सर्दस्यको उपवस्थवत भएमा 

बैठकको गणपरूक सङ्ख्या पुगेको मावननेछ ।  

  (२) बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गनेछ र वनजको अनपुवस्थवतमा सवमवतमा 

प्रवतवनवधत्ि गने कायिपावलकाका सर्दस्यमध्येबाट जेष्ठ सर्दस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

  (३) सवमवतको बैठकको वनणिय सििसभमतीबाट हुनेछ । सििसभमती हुन नसकेमा 

सवमवतका कूल सर्दस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट गरेको वनणिय मान्य हुनेछ ।  

  (४) सवमवतल ेआिश्यकता अनसुार विषय विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनि सक्नछे ।  

  (५) बैठकको वनणिय सवमवतको संयोजकले प्रमावणत गनेछ । 

 

८. सक्षमक्षतको बैठक ि कायासचूीाः  (१) सवमवतको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन सवमवतको बैठक प्रत्येक 

आवथिक बषिमा पौष १५ गतेवभत्र र बैशाि १५ गतेवभत्र गरी कवभतमा र्दईु पटक बस्नपुनेछ । 

  (३) उपर्दफा (२) बमोवजम पौष १५ गते वभत्र बस्ने बैठकको सभभावित कायिसचूी 

र्दहेायबमोवजम हुनेछाः– 

  (क)  राजस्ि प्रशासन सधुारका लावग स्िीकृत योजना तथा िावषिक कायििम 

अनरुुपका कृयाकलापहरु कायािन्ियन अिस्थाको समीक्षा गरी आिश्यक 

समन्िय र सहवजकरण गने, 
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  (ि)  अवघल्लो आवथिक िषि र चालु आवथिक िषिको लक्ष्य अनसुार राजस्ि 

असलुी भए नभएको समीक्षा गने, 

  (ग)  आगामी आवथिक िषिको आयको प्रक्षेपण गरी कायिपावलकामा पेश गने, 

  (घ)  सवमवतको िावषिक प्रवतिेर्दन उपर छलफल गरी कायिपावलकामा सझुाि पेश 

गने, 

  (ङ)  राजस्ि प्रशासनको वनयवमत अनगुमनको नवतजा उपर छलफल गरी 

कायिपावलकामा सझुाि पेश गने,  

  (च)  सवमवतले आिश्यक ठानेका अन्य विषयमा छलफल गने ।   

(४)  उपर्दफा (२) बमोवजम बैशाि १५ गतेवभत्र बस्ने बैठकको सभभावित 

कायिसचूी र्दहेायबमोवजम हुनेछाः– 

(क)  चालु आवथिक िषिको चैत्र मसान्तसभमको राजस्ि सङ्कलनको सवमक्षा 

गरी बााँकी अिवधमा उठ्न सक्ने राजस्िको संशोवधत अनमुान तयार गने,  

(ि)  आगामी आवथिक िषिको लावग नगरपावलकाले लगाउने कर र गैर 

राजस्िका र्दर वनधािरण गने,  

(ग)  कर र गैर करका र्दरमा हुने पररितिन र राजस्िको र्दायरा विशे्लषण गरी 

आगामी आवथिक िषिको आन्तररक आय अनमुान तयार गने, 

(घ)  आगामी आवथिक िषिको लावग प्राप्त बजेट सीमा, गत आवथिक िषिहरुको 

यथाथि आय र  चालु आवथिक िषिको संशोवधत अनमुानका आधारमा 

आगामी आवथिक िषिका लावग आय अनमुान तयार गने, 

(ङ)  आगामी आवथिक िषिका लावग आन्तररक आय सङ्कलनको न्यूनतम 

ठेक्का अङ्क अनमुान गने,  

(च)  नगरपावलकाको राजस्ि पररचालन नीवत तजुिमा तथा पनुरािलोकन गने, 

(छ)  आगामी आवथिक िषिका लावग राजस्ि प्रशासन सधुारको कृयाकलाप 

वनधािरण तथा कायािन्ियनका लावग आिश्यक श्रोतको अनमुान तयार गने, 

(ज)  आगामी आवथिक िषिको राजस्ि नीवत एिम ् कर तथा गैर करका र्दर 

पररमाजिन सभबन्धी विषयमा सरोकारिालाहरुसाँग परामशि गने, 

(झ)  आगामी आवथिक िषिको लावग आवथिक ऐनको मस्यौर्दा तयार गने, 

(ञ)   सवमवतले आिश्यक र्दिेेका अन्य विषयमा छलफल गने ।   

(ट)   उवल्लवित कृयाकलापहरुको आधारमा सवमवतको प्रवतिेर्दन तयार गरी 

कायिपावलकामा पेश गने । 
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परिच्छेद– ५ 

दि क्षनधाािण, आय प्रिेपण तथा आवक्षधक समीिा गने  

 

९. दि क्षनधाािण गदाा ध्यान क्षदनुपनेाः (१) सवमवतले करका र्दर वनधािरणका लावग वसफाररस गर्दाि 

करर्दाताको कर वतनि सक्ने क्षमतालाई आधार मान्न ुपनेछ ।  

  (२) गैर करका र्दर वनधािरणका लावग वसफाररस गर्दाि िस्त ु िा सेिाको लागत, 

सञ्चालन र ममित सभभार िचिलाई आधार मान्न ुपनेछ ।  

  (३) सवमवतले उपर्दफा (१) र (२) बमोवजम कर र गैर करको र्दर वसफाररस गर्दाि 

वछमेकी स्थानीय तहले वनधािरण गरेको र्दररेटलाई समेत ध्यान वर्दनपुनेछ ।  

  (४) कर तथा गैर करका र्दरहरु पुनरािलोकन गर्दाि विगतको र्दरमा एकै पटक ठूलो 

अनपुातमा बवृद्ध नहुनेगरी वसफाररस गनुिपनेछ ।  

१०. आय प्रिेपण गनेाः (१) सवमवतले र्दफा ९ बमोवजम वनधािरण गरेको कर तथा गैर करको र्दर तथा 

उपलब्ध सचूना एिम ्तथ्याङ्क अनरुुप कर तथा गैर करको आधार यवकन गरी आगामी आवथिक 

िषिको आन्तररक आयको प्रक्षेपण गनुिपनेछ ।  

  (२) नेपाल सरकार तथा प्रर्दशे सरकारबाट प्राप्त हुने अनरु्दान, राजस्ि बााँडफााँट र 

प्राकृवतक श्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकमको अनमुान गर्दाि प्राप्त भएको बजेट 

सीमालाई आधार मान्न ुपनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त हुने आयको सभबन्धमा सभबवन्धत पक्षसाँग भएको सभझौतालाई 

आधार मान्न ुपनेछ ।  

  (४) सवमवतले यस र्दफा बमोवजम आय प्रक्षेपण गर्दाि जनसहभावगता र अन्तर स्थानीय 

तह सहयोगस्िरुप प्राप्त हुने रकमको समेत अनमुान गनुिपनेछ ।  

  (५) राजस्ि प्रक्षेपण गर्दाि अिलभबन गनि सवकने विवध अनुसचूी १ मा तोवकएबमोवजम 

हुनेछ ।  

  (६) सवमवतले आय प्रक्षेपणको लावग महालेिा वनयन्त्रक कायािलयले समय समयमा 

तोवकवर्दए बमोवजमको एकीकृत आवथिक सङ्केत, िगीकरण र व्याख्या अनरुुपको अनसुचूी २ 

बमोवजमको ढााँचा प्रयोग गनुिपनेछ ।  

११.  आयको आवक्षधक समीिा गनुापनेाः (१) सवमवतले कायिपावलकाको त्रैमावसक र िावषिक प्रगवत 

समीक्षा बैठकमा आयको िावषिक तथा त्रैमावसक लक्ष्य र यथाथि प्रगवत वििरण तयार गरी पेश 

गनुिपनेछ । 

  (२) उपर्दफा (१) बमोवजम पेश गररने प्रगवत वििरणमा राजस्ि नीवत, सधुारका 

कृयाकलाप, लक्ष्य अनसुार राजस्ि पररचालन भए नभएको र राजस्ि पररचालनमा र्दवेिएका 

समस्या एिम ्समाधानका उपायहरु समेत समािेश गनुिपनेछ ।  
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१२.  उपसक्षमक्षत वा कायादल गठन गना सक्षकनेाः (१) सवमवतले आफ्नो काममा सहयोग पगु्नेगरी 

आिश्यकता अनसुार सवमवतका सर्दस्यको संयोजकत्िमा सभबवन्धत विषय क्षेत्रका विज्ञ समेत 

समािेश भएको उपसवमवत िा कायिर्दल गठन गनि सक्नेछ ।  

  (२) उपर्दफा (१) बमोवजम गठन हुने उपसवमवत िा कायिर्दलको कायिवििरण त्यस्तो 

उपसवमवत िा कायिर्दल गठन गर्दािकै बित तोवकवर्दन ुपनेछ ।  

  (३) यस र्दफा बमोवजम गठन हुने उपसवमवत िा कायिर्दलका सर्दस्यलाई कुनै 

वकवसमको सेिा सवुिधा उपलब्ध गराउन ुपने अिस्थामा कायिपावलकाले तोकेबमोवजम हुनेछ ।  

 

परिच्छेद– ६ 

क्षवक्षवध 

१३.  सक्षमक्षतको प्रक्षतवेदनाः (१) सवमवतले आफुले गरेको कामको िावषिक प्रवतिेर्दन तयार गरी 

कायिपावलकामा पेश गनुिपनेछ । 

  (२) उपर्दफा (१) बमोवजम पेश गररने िावषिक प्रवतिेर्दनको ढााँचा अनुसचूी ३ मा 

तोवकएबमोवजम हुनेछ ।   

१४.  सक्षचवालय सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) राजस्ि शािा/उपशािा िा राजस्ि सभबन्धी काम गनि 

तोवकएको एकार्ले सवमवतको सवचिालयको रुपमा काम गनेछ । 

  (२) सवचिालयले सवमवतको वनणिय पुवस्तका सरुवक्षत रुपमा राख्ने तथा यस कायिविवध 

बमोवजम तयार गररने प्रवतिेर्दन एिम ् राजस्िसाँग सभबवन्धत सचूना र तथ्याङ्कको व्यिवस्थत 

अवभलेि राख्न ुपनेछ ।  

१५.  अक्षधकाि प्रत्यायोजनाः संयोजकले आफुलाई प्राप्त अवधकार सवमवतका सर्दस्यलाई प्रत्यायोजन 

गनि सक्नेछ । 

१६.  बैठक भत्ााः सवमवतका पर्दावधकारीहरुले पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सवुिधा प्रर्दशे काननु 

बमोवजम हुनेछ ।  

१७.  बाधा अड्काउ फुकाउने अक्षधकािाः यस कायिविवधमा उवल्लवित कुनै कुरामा वद्वविधा िा कुनै 

बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा कायिपावलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

अनसुचूी– १ 

(र्दफा १० को उपर्दफा (५) साँग सभबवन्धत) 

िाजस्व प्रिेपणका लाक्षग अवलम्बन गरिने क्षवक्षध 

१   तथ्याङ्कीय आधाराः करर्दाता संख्या X करको औसत र्दर X र्दायरामा ल्याउन सवकने प्रवतशत । 

२.  विगतको आय िवृद्धको प्रिवृत्ताः कवभतमा ३ र्दिेी ५ बषिको औषत िावषिक िवृद्धर्दर वनकाली 

अवन्तम िषिको अनमुावनत आयमा सोही प्रवतशतको आधारमा िवृद्ध गर्द ैजाने । 
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३.  विवनयोजन तथा त्यसपवछ एकमुष्ट (Lum &Sum)िवृद्ध र्दराः सङ्घ र प्रर्दशे सरकारबाट प्राप्त हुने 

राजस्ि बााँडफााँट तथा अन्य वनकायबाट प्राप्त हुने अनमुावनत रकममा िावषिक १० प्रवतशतका र्दरले 

िवृद्ध गर्द ैजाने । 

४.  सभझौताको आधाराः ऋण तथा अन्य आयको सभझौता भएमा सोही सभझौताको आधारमा 

आयको प्रक्षेपण गने 

५.  अनमुानका आधारमा प्रक्षेपणाः विल्कुलै नयााँ आयका स्रोतहरू भई आय अनमुानका लावग कुनै 

आधार उपलब्ध नभएको अिस्थामा अनमुानका आधारमा प्रक्षेपण गने  । 

६. शनू्य प्रक्षेपणाः आयको कुनै सभभािना नभएका शीषिकहरूमाशनू्य प्रक्षेपण प्रयोग गने । 

 

अनसुचूी– २ 

(र्दफा १० को उपर्दफा (६) साँग सभबवन्धत) 

एकीकृत आक्षथाक सङ्केत वगीकिण ि व्याख्या अनुसाि िाजस्व तथा अनुदान प्राक्षप्तको अनुमान 

क) िाजस्व तथा अनुदान प्राक्षप्तको अनुमान 

/fhZj  

;+s]t 
/fh:jzLif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

10000 /fh:jtyfcg'bfg 
    

11000 s/     

11300 ;DklQs/     

11310 crn;DklQdfnfUg] s/     

11313 ;DklQ s/        

11314 e"ld s/÷dfnkf]t        

11315 3/hUuf /lhi6«]zgb:t'/        

11320 v'b ;DklQdfnfUg] rfn' s/     

11321 3/ axfn s/        

11322 axfnlj6f}/L s/        

11400 j:t' tyf ;]jfdfcfwfl/t s/     

11410 d"Noclej[l4 s/     

14411 afF8kmfF6eO{ k|fKtx'g] d'=c=s/      

11420 cGtMz'Ns     

14421 afF8kmfF6eO{ k|fKtx'g] cGtMz'Ns        

11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L 

;fwgdfnfUg] s/ 

    

11451 ;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f,     
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/fhZj  

;+s]t 
/fh:jzLif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

Ol/S;f_ 

11452 k"jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udfnfUg] s/     

11456 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] ;jf/L ;fwg s/      

11470 dgf]/+hg tyflj1fkg s/     

11471 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] dgf]/~hg s/        

11472 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] lj1fkg s/        

11600 cGo s/     

11630 s[liftyfkz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/     

11632 cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L 

/ lhjhGt' s/_ 

       

11690 cGo s/     

11691 cGo s/     

13000 cg'bfg     

13100 låkIfLoj}b]lzscg'bfg 
    

13110 låkIfLoj}b]lzsrfn" cg'bfg     

13111 låkIfLoj}b]lzsrfn" cg'bfg        

13120 låkIfLoj}b]lzs k'"hLutcg'bfg     

13121 l4kIfLoj}b]lzs k'"hLutcg'bfg     

13200 ax'kIfLoj}b]lzscg'bfg     

13210 ax'kIfLoj}b]lzsrfn' cg'bfg     

13211 cGt/fli6«ocGt/;/sf/L 

;+:yfaf6k|fKtrfn' cg'bfg 

    

13212 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L 

;+:yfaf6k|fKtrfn' cg'bfg 

    

13220 ax'kIfLoj}b]lzsk'FhLutcg'bfg     

13221 cGt/fli6«ocGt/;/sf/L 

;+:yfaf6k|fKtk'FhLutcg'bfg 

       

13222 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L 

;+:yfaf6k|fKtk'FhLutcg'bfg 

       

13230 cGoj}b]lzsrfn' cg'bfg 
    

13231 cGoj}b]lzsrfn' cg'bfg 
    

13240 cGoj}b]lzsk'FhLutcg'bfg     

13241 cGoj}b]lzsk'FhLutcg'bfg     

13300 cGt/;/sf/L ljQLox:tfGt/0f     
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/fhZj  

;+s]t 
/fh:jzLif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg     

13311 ;dfgLs/0fcg'bfg     

13312 z;t{ cg'bfgrfn'     

13313 z;t{ cg'bfgk'FhLut     

13314 ljif]zcg'bfgrfn'        

13315 ljif]zcg'bfgk'FhLut        

13316 ;dk"/s cg'bfgrfn'        

13317 ;dk"/s cg'bfgk'FhLut        

13318 cGocg'bfgrfn' -;fdflhs ;'/Iff_        

13319 cGocg'bfgk'FhLut        

13400 cGocfGtl/s cg'bfg     

13410 cGocfGtl/s cg'bfg     

13411 cGo ;+:yfutcfGtl/s cg'bfg-;8s af]8{ 

g]kfn_ 

       

13412 cGoJolQmutcfGtl/s cg'bfg -nfut 

;xeflutf_ 

       

14000 cGo /fhZj     

14100 ;DklQaf6k|fKtcfo     

14110 Jofh     

14111 ljQLolgsfoaf6k|fKtJofh     

14119 cGolgsfoaf6 k||fKtJofh     

14120 nfef+z     

14129 cGolgsfoaf6 k||fKtnfef+z        

14150 ef8ftyf /f]oN6L     

14151 ;/sf/L ;DklQsf] axfnaf6k|fKtcfo     

14153 afF8kmfF6eO{ k|fKtjg /f]oN6L        

14154 afF8kmfF6eO{ k|fKtvfgLtyfvlgh ;DaGwL 

/f]oN6L 

       

14155 afF8kmfF6eO{ k|fKthn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L        

14156 afF8kmfF6eO{ k|fKtljB'Q ;DaGwL /f]oN6L        

14157 afF8kmfF6eO{ k|fKtbxQ/ axQ/sf] las|L 

af6 k|fKt x'g] cfo 

       

14158 afF8kmfF6eO{ k|fKtkj{tf/f]x0fjfktsf] 

/f]oN6L  
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/fhZj  

;+s]t 
/fh:jzLif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

14159 cGo ;|f]taf6k|fKt /f]oN6L        

14190 cGoz'Ns     

14191 ko{6gz'Ns 
    

14200 a:t' tyf ;]jflalqmaf6k|fKt /sd 
    

14210 a:t' tyf ;]jflalqmaf6k|fKt /sd     

14211 s[lifpTkfbgsf] lalqmaf6k|fKt /sd        

14212 ;/sf/L ;DklQlalqmaf6k|fKt /sd        

14213 cGolaqmLaf6k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, 

gS;fcflb_ 

       

14216 lghLwf/f afktsf]] z'Ns        

14217 vfg]kfgL, gx/ tyfs'nf] pkof]u afktsf] 

z'Ns 

       

14218 ljB't\ ;]jfz'Ns        

14219 cGo ;]jfz'NstyflaqmL -kfs{, PDj'n]G; 

cflbtyfafn'jf, df6f], sf7laqmL ;d]t_  

       

14220 k|zf;lgs ;]jfz'Ns     

14221 Goflosb:t'/     

14224 k/LIffz'Ns     

14229 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns -af]nkq, 

kmf/fdljqmL_ 

    

14240 b:t'/     

14241 kfls{Ë z'Ns        

14242 gS;fkf; b:t'/        

14243 l;kmfl/;b:t'/ -k|dfl0ft ;d]t_        

14244 JolQmut36gfbtf{ b:t'/        

14245 gftfk|dfl0ftb:t'/        

14249 cGob:t'/ -btf{, cg'dlt, Ohfht_        

14250 cGok|zf;lgsb:t'/     

14253 Joj;fo /lhi6«]zgb:t'/     

14254 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfngb:t'/     

14260 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns     

14262 ljB't\ ;DaGwLb:t'/     

14263 hn;|f]t ;DaGwLcGob:t'/-kfgLlas|L_     
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/fhZj  

;+s]t 
/fh:jzLif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

14265 cGoIf]qsf] cfo -;fd'bflosjg k}bfj/ 

las|Laf6_ 

    

14300 b08, hl/jfgf / hkmt     

14310 b08, hl/jfgf / hkmt     

14311 Goflosb08, hl/jfgf / hkmt     

14312 k|zf;lgsb08, hl/jfgf / hkmt     

14313 w/f}6L ;b/:ofxf     

14400 cg'bfgafx]ssf] x:tfGt/0f     

14410 rfn' x:tfGt/0f     

14411 rfn' x:tfGt/0f     

14420 Kf'FhLutx:tfGt/0f     

14421 k'FhLutx:tfGt/0f        

14500 ljljw /fh:j     

14510 rfn' bfjLtyfcGoz'Nsx?     

14511 jLdfbfjLk|fKtL     

14520 cGo /fh:j     

14529 cGo /fh:j        

14530 k'FhLut /fh:j     

14531 ;/sf/L 3/, hUuf, 

u'8ljnlas|Laf6k|fKtcfo 

    

14610 Joj;fo s/     

14611 Joj;fo s/     

15000 ljljwk|flKt     

15100 ljljwk|flKt     

15110 ljljwk|flKt     

15111 a]?h'     

15112 lgsf;flkmtf{     

15113 cg'bfglkmtf{     

नोटः अनुसचूी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने । 
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अनुसचूी–३ 

(र्दफा १३ को उपर्दफा (२)साँग सभिवन्धत) 

धनकुटा नगरपावलका 

स्थानीय िाजस्व पिामशा सक्षमक्षतकोवाक्षषाक प्रक्षतवेदन 

(क) पषृ्ठभवूम 

(ि) राजस्िको मौजरु्दा अिस्थाको विशे्लषण(राजस्ि आभर्दानीको विगत ३ र्देवि ५ िषिको प्रिवृत्त विशे्लषण 

समेत) 

(ग) राजस्ि नीवतहरु(प्रस्तावित) 

(घ) करका आधारहरु(गैर कर समेत) 

ि.सं. 
कर तथा गैर करको विद्यमान 

आधार 

आगामी आवथिक िषिका लावग 

प्रस्तावित आधार 
पसु्ट्याई ं

    

    

    

(ङ) आगामी आ.ि.को लावग प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्ि र्दर 

वस.नं. कर तथा गैर करका आधार चाल ुआवथिक िषिको र्दर प्रस्तावित र्दर  पष्ु्टयाई ं कैवफयत 

      

      

      

(च) आगामी आ.ि.को लावग अनमुावनत कर तथा गैर कर राजस्ि रकम 

वस. 

नं. 

राजस्िको 

के्षत्रहरु 

गत आ.ि.कोयथाथि 

रकम 

चाल ुआ.ि.को 

संशोवधत अनमुान 

आगामी आ.ि.को 

अनमुान कै
वफ

त
 

      

      

      

(छ) वनष्कषि तथा सझुािहरु 

संयोजक ................ 

सर्दस्य ................. 

सर्दस्य ................. 

सर्दस्य ................. 

सर्दस्य ................. 
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प्रस्तावनााः  

धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ को दफा १०० िे ददएको अधधकार प्रयोग गरी 
धनकुटा नगरपालिकािे देहायका ननयमहरु बनाएको छ । 
 

परिच्छेद १ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि: (१) यो ननयमाविीको नाम "धनकुटा नगिपालिकाको 
सहकािी ननयमाविी‚ २०७8" रहेको छ । 

(२) यो ननयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२. परििाषा: ववषय वा प्रसङ ्गिे अको अर्थ निागेमा यस ननयमाविीमा‚— 

(क) "ऐन" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ िाई सम्झनुपछथ । 
(ख) "अनुदान" भन्नािे मन्राियिे तोकेको सहकारीको के्षर, सीमा र प्रकृनत 

अनुसार िगानी गनथ मन्रािय वा कायाथियबाट प्राप्त सहयोग रकम 
सम्झनुपछथ । 

(ग) "कर्ाा  वा  ऋण" भन्नािे चि अचि सम्पत्तत‚  धधतो‚  बन्धक वा अन्य 
आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्र्ािे लिएको, 
सदस्यिाई ददएको कजाथ वा ऋणको सााँवा‚ ब्याज  र हजथना समेतको रकम 
सम्झनुपछथ ।  

(घ) "कायाािय" भन्नािे धनकुटा नगर कायथपालिकाको कायाथियिाई सम्झनुपछथ । 
(ङ) "ननयलमत बचत" भन्नािे सदस्यिे दैननक, साप्तादहक, पाक्षक्षक, मालसक 

वा बावषथक रुपमा गने बचत रकम सम्झनुपछथ । 
(च) "बहुउदे्दश्यीय सहकािी संस्था" भन्नािे दईु वा दईुभन्दा बढी उद्देश्य लिई 

काम गने सहकारी संस्र्ा सम्झनुपछथ । 
(छ) "बबलिष्टीकृत सहकािी सङ्घ" भन्नािे प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८ 

र संघीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९ बमोत्जम गठन हुन े बबलशष्टीकृत 
सहकारी सङघ सम्झन ुपछथ । 

(ज) “मन्त्रािय” भन्नािे संघीय तर्ा प्रदेश नं. १ को सहकारी हेने मन्राियिाई 
सम्झनुपछथ । 

(झ) "व्यवस्थापक" भन्नािे सहकारी संस्र्ाको व्यवस्र्ापक वा प्रबन्धक सम्झनु 
पछथ । 

(ञ) "िम्र्ष्राि" भन्नािे संघको रत्जष्रार  सम्झनु पछथ र सो शब्दिे प्रदेश 
सहकारी रत्जष्रारको कायाथियको प्रमुखिाई समेत जनाउाँछ । 
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(ट) “संस्थागत पुुँर्ी” भन्नािे सहकारी संस्र्ाको पनछल्िो आधर्थक वषथको जगेडा 
कोष, अन्य कोषहरु, पुरस्कार तर्ा अनुदान रकम समेतिाई सम्झनुपछथ । 

(ठ) “दताा गने अधधकािी”  भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ 
को दफा ६९ को अधधकारीिाइ सम्झनुपछथ । 

 

परिच्छेद २ 

संस्था गठन दताा तथा सञ्चािन 

३. संस्था गठन, दताा तथा सञ्चािन : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोत्जम 
पेसागत सङगठनका आधारमा सहकारी संस्र्ा गठन गदाथ देहायका सतथहरू पूरा भएको 
हुनु पनेछ :- 

(क)  प्रचलित कानून बमोत्जम दताथ भएको पेशागत सङगठनका सदस्यहरू मार 
सदस्य हुनु पने, 

(ख)  संस्र्ाको कायथके्षर धनकुटा नगरपालिकालभर हुनु पने, 
(ग)  नगरपालिकामा आफ्नो पेसागत सङगठनको एकमार प्रारत्म्भक संस्र्ा गठन 

भएको हुनु पन े। 
(२) ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा सङगदठत पेसागत संस्र्ामा कायथरत प्राध्यापक, 

लशक्षक वा कमथचारीिे यस ननयम बमोत्जम गठन हुने कुनै एकमार संस्र्ामा सदस्यता लिन 
सक्नेछन ् 

(३) यस ननयम बमोत्जम दताथ भएका संस्र्ाहरूिे देहायका कायथहरू मार गनथ 
सक्नेछन ्:- 

(क) सदस्यहरूबाट ववननयममा तोककएको सीमासम्मको मालसक बचत सङकिन 
गन,े 

(ख) खण्ड (क) बमोत्जम सङकलित बचत रकम सदस्यहरूिाई ऋण तर्ा 
सापटीको रूपमा पररचािन गने, 

(ग) सदस्यहरूको बौविक ववकास, किा एवम ्सादहतयका के्षरमा रचनातमक कायथ 
गने। 

(४) यस ननयम बमोत्जमका संस्र्ाको गठन तर्ा अन्य व्यवस्र्ा कायाथियबाट स्वीकृत 
कायथववधध बमोत्जम हुनेछ ।  

(५)संस्र्ा दताथ गदाथ सम्बत्न्धत पेशागत संगठनको लसफाररस आवश्यक पनेछ । 
४. ववलिष्टीकृत सङ् ्घको गठनका आधाि तथा सञ्चािन प्रकृया: (१) प्रदेश सहकारी ऐनको 

दफा ८ र संघीय सहकारी ऐनको दफा ९ बमोत्जम संस्र्ाहरू लमिी ववलशष्टीकृत 
सहकारी सङ ्घ गठन गनथ सक्नेछन ्। 
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५. संस्था दतााको दर्ाास्तको ढाुँचा ि पेस गनुा पने ववविण: (१)् ऐनको दफा  ५ को 
उपदफा (१) बमोत्जम दताथ गने अधधकारी वा अधधकार प्राप्त अधधकारी समक्ष  संस्र्ा 
दताथ गनथका िाधग दरखास्त ददनुपनेछ । सो अनुसार दरखास्त प्राप्त भएपनछ दताथ गन े
अधधकारी वा अधधकार प्राप्त अधधकारीिे प्रचलित कानुन बमोत्जमको ढााँचामा प्रमाण 
पर ददन ुपनेछ । 
(२) उपननयम (१) बमोत्जम संस्र्ा दताथका िाधग दरखास्त ददाँदा ऐनको दफा ५ को 

उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोत्जमको प्रनतवेदन अनुसूची-१ को ढााँचामा र खण्ड (ग) 
बमोत्जमको वववरण अनुसूची-२ को ढााँचामा दरखास्त सार् संिग्न गरी पेश गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोत्जम ससं्र्ा दताथका िाधग दरखास्त ददाँदा दफा ५ को उपदफा 
(२) मा उत्ल्िखखत कागजातका अनतररक्त देहायका वववरण समेत संिग्न गनुथ पनेछ:-  

(क)  प्रारत्म्भक भेिाका ननणथयहरू‚  

(ख)  अनुसूची -३ को ढााँचामा व्यावसानयक कायथयोजना‚ 
(ग)  अनुसूची -४को ढााँचामा सदस्यबाट शेयर पुाँजी तर्ा प्रवेश शुल्क बापत 

सङकलित रकमको भरपाई‚ 

(घ)  अनुसूची -५ को ढााँचामा तदर्थ सञ्चािक सलमनतका सदस्यहरूको वववरण‚  

(ङ)  अनुसूची -६ को ढााँचामा स्व-घोषणा पर‚ 

(च)  अनुसूची -७ को ढााँचामा अधधकार प्रतयायोजन पर‚ 

(छ)  आवेदक संस्र्ाका पदाधधकारीहरु मध्ये कत्म्तमा दस प्रनतशत सदस्यिे एक 
ददवसीय पूवथ–सहकारी लशक्षा प्राप्त गरेको प्रमाण, 

(ज)  आवेदकहरूको नेपािी नागररकता प्रमाण-परको प्रनतलिवप‚  

(झ)  `पेशागत सङगठनका आधारमा दताथ हुने संस्र्ाको हकमा तयस्तो पेशागत 
सङगठनको आविताको पररचयपरको प्रनतलिवप,  

(ञ)  `संस्र्ाको कायक्षेर लभर बसोबास गरेको पुष््याइाँ हुने प्रमाण।  

६. बचत तथा ऋण सहकािी संस्था दतााको मापदण्ड: (१) ऐनको दफा ६ बमोत्जम दताथ 
हुाँदाका बखत एक वडा भन्दा कायथके्षर नबढ्ने गरी बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा 
दताथ गनुथपनेछ ।  

 (२) उपननयम (१) बमोत्जम दताथ भएका बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार गने 
संस्र्ाहरू तीन वषथलभर ननयम ३१ बमोत्जम एकीकरण गररसक्नुपनेछ ।  

तर मदहिामार सदस्य भएको संस्र्ा एकीकरण गदाथ मदहिामार सदस्य भएको 
संस्र्ासाँग वा एकीकरण पश्चात पनन मदहिाहरुको नेततृव सुननत्श्चत हुने गरी एकीकरण गनथ 
सककनेछ ।  
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७. सहकािी संस्थाको कायािेर : (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोत्जम 
कायथके्षर ववस्तार गदाथ उक्त दफामा उल्िेखखत आधारका अनतररक्त देहायका ववशेष 
व्यावसानयक आवश्यकतािाई समते आधार लिनु पनेछ :- 
(क) `उतपादनको सङकिन, सञ्चय, प्रशोधन र सुववधाका दृत्ष्टिे न्यूनतम 

आयतन (भोल्युम) कायम गनथ आवश्यक भएको, 

(ख) ननत्श्चत भौगोलिक के्षरसम्म उतपादन के्षर कायम भएको, 

(ग) लसाँचाइ सुववधा, प्राववधधक रेखदेख, रोगव्याधध ननयन्रणका दृत्ष्टिे उपयुक्त 
एकाई कायम गनुथपने भएको, 

(घ) `सेवाको माग, प्रनत एकाई िागत, सञ्चािन खचथ, व्यवस्र्ापकीय रेखदेख, 
त्स्र्र सम्पत्ततको उपयोग समेतवाट कायथके्षरको ववस्तार आवश्यक भएको । 

तर संस्र्ाको मौजुदा कायथके्षरमा सदस्यता एवम ् व्यावसानयक सेवा ववस्तारको 
मनालसब स्तर हालसि नभएसम्म तयस्तो संस्र्ाको कायथके्षर ववस्तार गनुथ हुाँदैन । 
८. सहकािी संस्थाको कायािेर पुन: ननधाािणका आधाि तथा प्रक्रिया :  (१) संस्र्ाको 

कायथके्षर पुन: ननधाथरण गदाथ देहायको प्रकिया पूरा गनुथपछथ :- 

(क) मौजुदा कायथके्षरमा संस्र्ाको सदस्यता एवं सेवा ववस्तारको िेखाजोखा (वडागत 
रुपमा जम्मा व्यावसानयक कारोवारको तीन प्रनतशत भन्दा बढी भएको), वा 
अध्ययन प्रनतवेदन प्राप्त गररएको‚  

(ख) र्प गररने कायथके्षरमा संस्र्ाको सेवा माग भएको‚ 
(ग) कायथके्षर ववस्तार गदाथ ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ववपरीत दोहोरो 

सदस्यता हुने अवस्र्ा नरहेको सनुनत्श्चत गररएको   

(घ) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोत्जम अनुसचूी –८ को ढााँचामा दताथ गन े
अधधकारी समक्ष ननवेदन ददएको र दताथ गन ेअधधकारीिे ववननयम संशोधनको 
प्रकिया पूरा गरी पेश गनथ आदेश ददएको हुनुपनेछ । 

(२) संस्र्ाको कायथके्षर पुनः ननधाथरणका िाधग ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) 
बमोत्जम संस्र्ािे देहायका वववरण पेश गनुथपनेछ :-  

(क) मौजुदा कायथके्षरमा संस्र्ाका शाखा कायाथिय‚ सेवा केन्र वा सम्पकथ  केन्र 
अनुसारको सञ्चािन खचथ‚ कारोबार र नाफा-नोक्सानको वववरण‚ 

(ख) मौजुदा कायथके्षरको वडा अनसुार सदस्यहरूको नाम‚ र्र‚ ठेगाना‚ शेयर र 
बचतको वववरण‚ 

(ग) मौजुदा कायथके्षरमा संस्र्ािे सञ्चािन गरेका उद्योग‚ िगानी र व्यावसानयक 
सेवा सुववधाहरूको वडाअनुसारको वववरण । 
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 (४)  कायथके्षर घटाउने ननदेशन दददंा खझककने कायथके्षरमा १० प्रनतशत भन्दा कम 
सदस्य रहेको वा १० प्रनतशत भन्दा कम कारोबार रहेको हुनुपनछे । 
९. संस्थाको उद्देश्य ि काया परिवतान सभबन्त्धी व्यवस्था: (१) कुन ैसहकारी संस्र्ाका 

सदस्यहरुिे आफ्नो व्यावसानयक आवश्यकताको आधारमा दताथ हुाँदाको बखतको 
उद्देश्य र कायथ पररवतथन गनथ चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कूि सदस्य 
सङख्याको बहुमतबाट ननणथय गराइ सोही बमोत्जम संस्र्ाको ववननयममा समेत 
संशोधन गरी सो को स्वीकृनतको िाधग दताथ गने अधधकारी समक्ष ननवेदन ददनु 
पनेछ । 
(२) बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा, बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्र्ा जस्ता बबततीय 

सहकारी संस्र्ाबाहेक उतपादक सहकारी संस्र्ा, सेवा सहकारी संस्र्ा (श्रलमक संस्र्ा, 
स्वास््य संस्र्ा, यातायात संस्र्ा), उपभोक्ता भण्डार समेतका उपभोक्ता सहकारी संस्र्ाको 
ववननयममा बचत तर्ा ऋणको  कारोबार गने गरी उद्देश्य वा कायथ समावेश गनुथ हुाँदैन ।  

(३) उपननयम (१) बमोत्जम पररवतथनको िाधग ववननयम संशोधन गदाथ प्रचलित 
ऐन तर्ा यस ननयमाविीको अधधनमा रही कायाथियवाट ननधाथररत सतथ र कायथववधध पूरा गरी 
गनुथ पनेछ । 

 (४) उपननयम (१) बमोत्जम कुनै ननवेदन प्राप्त भएमा दताथ गने अधधकारीिे 
आवश्यक जााँचबुझ गरी संशोधन गररएको ववननयम स्वीकृत गनुथ पनेछ । 
१०. संयुक्त रूपमा वा साझदेािीमा कािोबाि‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा परियोर्ना सञ्चािन: 

(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) बमोत्जम दईु वा दईुभन्दा बढी संस्र्ािे 
संयुक्त रूपमा वा साझदेारीमा आफ्नो उतपादन वा सेवाको बजारीकरणका िाधग 
देहायबमोत्जमका साझा आधार ववकास गरेर कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चािन गनथ सक्नछेन ्:- 

(क) सम्बत्न्धत संस्र्ाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधाररत उतपादनको मूल्य 
शङृ ्खिा ववकास‚  बजार पहुाँच वा ननयाथत प्रबन्ध, 

(ख) प्रस्ताववत कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजनाको स्वालमतव‚ स्रोत 
पररचािन‚ सञ्चांिन ववधध‚ सदस्यहरूको िोकतात्न्रक ननयन्रण प्रणािी‚ 
प्रनतफि ववतरण िगायत व्यावसानयक प्रस्तावनाको ववस्ततृ रूपरेखा तयारी, 

(ग) प्रस्ताववत संयुक्त वा साझदेारी कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजनाको 
सम्भाव्यता तयारी,  

(घ) सम्बि संस्र्ाहरू प्रतयेकको साधारण सभाको कुि सदस्य सङख्याको 
बहुमतबाट पाररत खण्ड (ख) बमोत्जमको प्रस्तावना‚  
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(ङ) खण्ड (घ) बमोत्जम पाररत प्रस्तावना संयुक्तरूपमा वा साझदेारीमा 
कायाथन्वयन गने सम्बि संस्र्ाहरूबीचको करार सम्झौता‚ 

(च) प्रचलित कानुनबमोत्जम स्र्ानीय तह वा अन्य ननकायमा प्रस्ताववत संयुक्त 
वा साझदेारी व्यवसाय दताथ गनुथपने भए दताथ गररएको, 

(छ) प्रस्ताववत संयुक्त वा साझदेारी व्यवसाय सञ्चािन गनथका िाधग प्रचलित 
कानुन बमोत्जम कुनै ननकायबाट इजाजत‚ सहमनत वा स्वीकृनत लिनुपने भए 
लिएको । 

(२) उपननयम (१) को अधधनमा रही अन्तरसहकारी सहयोगको भावनािे 
आवश्यकता अनुसार ववषयगत वा फरक ववषयगत वा बहुउदे्दश्यीय संस्र्ाहरु लमिी संयुक्त वा 
साझदेारी व्यवसाय सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्।    

(३) उपननयम (१) बमोत्जम कायथ पूरा गरी सम्बत्न्धत संस्र्ाहरूिे ततसम्बन्धी 
सम्पूणथ कागजात संिग्न राखी दताथ गने अधधकारी समक्ष ननवेदन ददनुपनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोत्जम प्राप्त ननवेदन उपर दताथ गने अधधकारीिे तीस ददन 
लभर आवश्यक जााँचबुझ गरी संयुक्त रूपमा वा साझदेारीमा कारोबार‚ उद्योग वा व्यवसाय 
सञ्चािन गन ेअनमुनत ददनुपनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोत्जम अनुमनत ददएकोमा दताथ गन े अधधकारीिे सोको 
अलभिेख छुटै्ट दताथ ककताबमा दताथ गरी राख्नुपनछे ।  

(६) यस ननयम बमोत्जम दताथ भएको संयुक्त वा साझदेारी कारोबार‚ व्यवसाय‚ 

उद्योग वा पररयोजनािे दताथ गने अधधकारीिे तोकेको ढााँचामा ननयलमत रूपमा प्रगनत 
प्रनतवेदनका सार्ै वावषथक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन पेश गनुथपनेछ । 
११. सहकािी संस्थाको ववननयम : (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोत्जम 

ववननयम बनाउाँ दा सहकारी संस्र्ािे अनुसूची –९ मा उत्ल्िखखत ववननयमका अङग 
तर्ा ववषयहरू समावशे गनुथ पनछे ।  

 (२) सहकारी संस्र्ाको प्रकृनत हेरी दताथ गने अधधकारीिे र्प ववननयमका 
अङग तर्ा ववषयहरू ववननयममा समावेश गने गरी तोक्न सक्नछे । 

 

परिच्छेद-३ 

सदस्यता 
 

१२. सदस्यताको समाम्प्त: (१) ऐनको दफा २३ बमोत्जम कुनै सदस्यको सदस्यता 
समात्प्त गदाथ देहायको प्रकिया परूा गरेको हुन ुपनेछ :- 

(क) सदस्यता समात्प्तको आधार सदहतको जानकारी संस्र्ामा प्राप्त भएको वा 
संस्र्ाको अलभिेखबाट देखखएको हुनुपने‚ 
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(ख) सदस्यता समात्प्त सम्बन्धी आधारका सम्बन्धमा सञ्चािक सलमनतिे 
उपसलमनत बनाई छानबबन गरी प्रनतवेदन लिएको हुनुपन‚े 

(ग) सदस्यता समात्प्त गररन े सदस्यिाई खण्ड (ख) बमोत्जमको सलमनतिे 
आफ्नो सफाइ पेश गने मुनालसब माकफकको मौका ददएको हुनुपन‚े 

(घ) सञ्चािक सलमनतको ननणथय भएको हुनुपने । 
(२) उपननयम (१) बमोत्जम सञ्चािक सलमनतको ननणथय धचतत नबुझमेा साधारण 

सभामा उजुरी गनुथ पनेछ ।साधारण सभाको ननणथय उपर धचतत नबुझमेा दताथ गने अधधकारी  
समक्ष उजुरी गनथ सक्नेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन ऐनको दफा २२ 
को उपदफा (१) बमोत्जम दोहोरो सदस्यता भए‚ नभएको सम्बन्धमा संस्र्ािे आफ्ना 
सदस्यहरूिाई यो ननयमाविी िागू भएको लमनतिे एक वषथ लभर स्व-घोषणा गनथ सूचना ददई 
दोहोरो सदस्यता भएको पाइएमा सोही अवधध लभर हटाई सक्नुपनछे।  

(४) उप-ननयम (३) बमोत्जम प्राप्त सूचनाका आधारमा ऐनको दफा २२ को 
उपदफा (१) ववपररत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा ननजिे चाहेको संस्र्ाको 
सदस्यता कायम राखी अन्य संस्र्ािे तयस्तो सदस्यको दोहोरो सदस्यता अन्तय गनुथपनेछ । 

(५) यस ननयममा अन्यर जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन दताथ गने अधधकारीिे 
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ववपरीत कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहेको देखखएमा 
सबै भन्दा पदहिा लिएको संस्र्ाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्र्ाको सदस्यता खारेज 
गनथ ननदेशन ददन सक्नेछ र तयस्ता संस्र्ािे तदनुसार सदस्यता अन्तय गनुथपनेछ । 

 

परिच्छेद-४ 

साधािण सिा 
१३. साधािण सिाको बैठक: (१) साधारण सभाको बैठक डाककएको सूचना र कायथसूची 

सबै सदस्यहरूिे समयमै प्राप्त गने गरी पराचार, ‘एस.एम.एस’, एफ.एम. रेडडयो, 
परपबरका िगायत सम्भव भएसम्म स्र्ानीय सञ्चारका बहुमाध्यमबाट ददनुपनेछ । 
(२) साधारण सभाको बैठकमा सदस्यहरू स्वयम ्उपत्स्र्त हुनुपनेछ । 
(३) सलमनतिे साधारण सभाको बैठकमा पेस गररने ववषयको कायथसूची सार् ै

ननणथयमा पुग्न सहयोगी कागजात सदस्यहरूिाई बैठक बस्नु अगावै यर्ाशक्य नछटो उपिब्ध 
गराउनु पदथछ । 

(४) साधारण सभाको बैठकको ननणथय बैठकको अध्यक्षता गने व्यत्क्त तर्ा आफूहरु 
मध्येबाट सञ्चािकिे चुनेका ४ जना सदस्यहरूिे प्रतयेक पानामा सहीछाप गरी प्रमाखणत 
गनुथपदथछ । 
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(५) सदस्य सङख्या एक हजार नाघेपनछ एकै स्र्ानमा सब ै जना जम्मा भएर 
साधारण सभाको बैठक गनथ असुववधा परी वडा–वडा वा पायकको एकभन्दा बढी स्र्ानमा 
समान कायथसूची राखेर साधारण सभा सञ्चािन गनुथ पदाथ प्रतयेक स्र्ानमा सञ्चािक तर्ा 
िेखा सुपररवेक्षण सलमनतका पदाधधकारीहरूको उपत्स्र्नत गराउनु पछथ र देहाय अनुसार 
साधारण सभा सञ्चािन गने ब्यवस्र्ा गनुथ पनेछ । 

(क) संस्र्ाको कायथके्षरिाई ववलभन्न एकाइमा सदस्य संख्याको आधारमा ववभाजन 
गन े। 

(ख) सम्बत्न्धत एकाइमा रहेका सदस्य संख्याको आधारमा प्रनतननधध संख्या यककन 
गन े। 

(ग) यककन भएको संख्याको आधारमा प्रनतननधध चयन गने र 

(घ) साधारण सभाको समान कायथ सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरु बीच छिफि 
गन े र एकाइमा रहेका सदस्यहरुको धारणाको प्रनतननधधतव चयन भएका 
प्रनतननधधिे गने । 

(ङ) प्रनतननधध चयन गदाथ साधारण सदस्यको १:१० अनुपातमा चयन गनुथपनेछ । 
(६) उपननयम (५) मा उत्ल्िखखत अवस्र्ामा प्रतयेक बैठकको अध्यक्षता गन े

व्यत्क्त र  आफूहरु मध्येबाट चुननएका २ जना सदस्यहरूबाट ननणथय प्रमाखणत गनुथपनेछ । 
(७) उपननयम (६) बमोत्जम भएका ननणथयहरू साधारणतया अत्न्तम बैठक बसेको 

सात ददनलभर संस्र्ामा प्राप्त गरी प्रतयेक बैठकबाट सलमनतका पदाधधकारीको जम्मा 
सङख्याको कम्तीमा दोब्बर सङख्या पुग्ने गरी कम्तीमा अध्यक्ष सदहत तीन जना चुननएका 
प्रनतननधधहरूिे प्रतयेक पानामा सहीछाप गरी अत्न्तम ननणथय प्रमाखणत गनेछन ्। 

(८) सबै वा कुनै बैठकको अध्यक्षता गरेकोमा बाहेक सञ्चािक वा िेखा सुपररवेक्षण 
सलमनतका पदाधधकारीहरूिे उपननयम (७) बमोत्जम प्रमाखणत हुने बैठकको ननणथय प्रमाखणत 
गनुथ आवश्यक हुनेछैन । 

(९) उपननयम (५) बमोत्जम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभाधगता सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्र्ा ववननयममा भएको व्यवस्र्ा बमोत्जम हुनेछ ।  

१४.  सञ्चािक सलमनतको बैठक: (१) सलमनतको बठैक अध्यक्षको ननदेशनमा सधचविे 
बोिाउनछे । 

(२) सलमनतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 
तर दईु बैठकबीचको अवधध साधारणतया साठी ददनभन्दा बढी हुनछैेन । 
(३) सलमनतको बैठकको गणपूरक सङख्या सलमनतका कुि सदस्य सङख्याको बहुमत 

संख्यािाई माननने छ । 
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(४) बैठकको अध्यक्षता सलमनतको अध्यक्षिे‚ ननज उपत्स्र्त नभएमा उपाध्यक्षिे र 
ननजसमेत उपत्स्र्त नभएमा सञ्चािकहरू मध्ये ज्येष्ठ सदस्यिे गनेछ । 

(५) उपननयम (२) को अवधधलभर उपननयम (१) बमोत्जम बैठक नबोिाइएमा  
बहुमत सदस्यिे बैठक बोिाउन अध्यक्ष समक्ष लिखखत अनुरोध गनथ सक्नेछन ् र तयस्तो 
अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षिे पन्र ददनलभर बैठक बोिाउनु पनेछ । 

(६) उपननयम (३) बमोत्जम बैठक नबोिाइएको अवस्र्ामा बहुमत सञ्चािक 
सदस्यहरू उपत्स्र्त भई उपत्स्र्त मध्येबाट ज्येष्ठ  सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चािक 
सलमनतको बैठक बस्न सक्नछे । 

(७) सलमनतको बैठकको ननणथय अध्यक्षता गने व्यत्क्तका सार् ैबहुमत सञ्चािकबाट 
प्रमाखणत गनुथपनेछ । 
१५. सलमनतको काम‚ कताव्य ि अधधकाि: ऐनको दफा ३२ मा उत्ल्िखखत कायथका 

अनतररक्त सलमनतको काम‚ कतथव्य र अधधकार देहायबमोत्जम  हुनछे :- 

(क) संस्र्ाको समग्र कायथ सञ्चािनमा सदस्यहरूको रचनातमक सहयोग 
र सहभाधगता जुटाउन आवश्यक कायथ गन,े  

(ख) सदस्यहरूिाई ननयलमत रूपमा सहकारी लशक्षा प्रदान गने व्यवस्र्ा 
लमिाउन‚े 

(ग) ऐन तर्ा यस ननयमाविी बमोत्जम हुने ननरीक्षण‚ अनुगमन कायथमा 
सहयोग पुर ्याउनुका सार्ै प्राप्त ननदेशनहरू कायाथन्वयनको व्यवस्र्ा 
लमिाउन‚े 

(घ) िेखा सुपररवेक्षण सलमनतबाट प्राप्त सुझावहरू कायाथन्वयन गने 
गराउने‚  

(ङ) संस्र्ाको कायथसञ्चािनमा पारदलशथता कायम राखी सम्पत्तत 
शुिीकरण (मनी िाउन्डररङ) ननवारण सम्बन्धी प्रचलित काननु 
बमोत्जमका व्यवस्र्ाहरूको कायाथन्वयन गने, गराउन‚े 

(च) आवश्यकता अनुसार उपसलमनतहरू गठन गने‚ 
(छ) सदस्य तर्ा पदाधधकारीहरूका िाधग आचार संदहता बनाई िागू गने‚ 
(ज) ववननयममा उत्ल्िखखत अन्य कायथहरू गने । 

१६. तदथा सलमनतको गठन : (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोत्जम सलमनत 
ववघटन भएमा संस्र्ाको दैननक कायथ सञ्चािन गनथ र अको सलमनतको ननवाथचन 
गराउन दताथ गने अधधकारी वा दताथ गने अधधकारीवाट अधधकार प्राप्त अधधकारीिे 
साधारण सदस्यहरु मध्येबाट सात जनाको एक तदर्थ सलमनत गठन गनुथ पनेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोत्जम तदर्थ सलमनत गठन गदाथ देहाय बमोत्जमका आधार 
लिनु पनेछः- 

(क)  सदस्यको नाममा संस्र्ाको नतनुथपने भाखा नाघेका ऋण वा अन्य बााँकी 
बक्यौता रहेको हुन नहुने, 

(ख)  एकै पररवारका एकभन्दा बढी सदस्य सलमनतमा रहेको हुन नहुन,े 

(ग)  साबबकमा कायम रहेको सलमनतको सदस्य वा तयस्तो पररवारको सदस्य हुन 
नहुन,े 

(घ)  जम्मा सदस्य सखं्याको कम्तीमा तेततीस प्रनतशत मदहिा हुनुपन े। 
१७. िेर्ा सपुरिवेिण सलमनतका पदाधधकािीको योग्यतााः ऐनको दफा ३७ को उपदफा 

(१)  बमोत्जमको िेखा सुपररवेक्षण सलमनतको संयोजक तर्ा सदस्य हुन देहाय 
बमोत्जमको योग्यता पुगेको हुन ुपनेछः- 

(क) सम्बत्न्धत सहकारी संस्र्ाको सदस्यता लिएको,  

(ख) संस्र्ािाई नतनुथ, बुझाउनुपने बेरुजु वा भाखा नाघेको कजाथ वा बक्यौता रकम 
नरहेको, 

(ग) संस्र्ािे आफै वा अन्य ननकायको तफथ बाट आयोजना गररन े िेखापािन वा 
िेखापरीक्षणसाँग सम्बन्धी तालिम लिएको । 

 

परिच्छेद-५ 

बचत तथा ऋणको परिचािन 

 

१८. उद्देश्य ववपिीत काया गिेको माननने:  बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोबार गन े
बहुउदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्र्ा बाहेकका संस्र्ािे ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) 
मा ननधाथररत समयलभर बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार नहुन ेगरी दताथ हुाँदाका 
बखतमा उल्िेख गररएको मुख्य कारोबार नगरेको खण्डमा तयस्तो संस्र्ािे ऐनको 
दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को उद्देश्य ववपरीत कायथ गरेको मानननेछ 
।  

१९. सदस्यको िकम क्रिताा: (१) सदस्यिे सदस्यता तयाग गरेको अवस्र्ामा ऐनको दफा 
४३ को उपदफा (१) बमोत्जम ननजिे पाउनुपने देहायको रकम सदस्यता तयाग 
गरेको आधर्थक वषथको िेखा परीक्षण प्रनतवेदन पाररत भएको बढीमा तीस ददनलभर 
संस्र्ािे ननजिाई कफताथ ददनुपनछे :- 

(क) ननजको शेयरको अङककत मूल्य बराबरको रकम, 
(ख) ननजिे भुक्तानी लिन बााँकी शेयर िाभाशं  बापतको रकम र  
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(ग) ननजिे भुक्तानी लिन बााँकी संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ बापतको रकम । 
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन ससं्र्ा घाटामा गएको 

अवस्र्ामा सञ ्् धचत घाटाको रकम शेयर पुाँजीबाट समानुपानतक रूपमा घटाई बााँकी रहेको 
दहसाबमा मार सदस्यिाई ददनुपने रकम कायम गरी कफताथ ददनपुनेछ । 

(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोत्जम संस्र्ामा जम्मा गरेको बचत रकम 
सदस्यिे मागेका बखत दानयतव कट्टा गरी बााँकी रकम ननजिाई तुरुन्त कफताथ गनुथपनेछ। 

 

परिच्छेद-६ 

कोष सभबन्त्धी व्यवस्था 
२०. संिक्षित पुुँर्ी क्रिताा कोष ववतिणका आधाि: (१) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (३) 

बमोत्जम संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको ववतरण गदाथ देहायबमोत्जम वावषथक कारोबारको 
आधार लिनुपनेछ :- 

(क) उतपादक संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ािाई बबिी गरेको उपजको खररद मूल्य‚ 

(ख) बचत तर्ा ऋण संस्र्ामा सदस्यिे ऋणमा नतरेको व्याज वा बचतमा प्राप्त 
गरको ब्याज, 

(ग)  अन्य उपभोक्ता संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ासाँग खररद गरेको वस्त ुवा सेवाको 
मूल्य‚ 

(घ) श्रलमक संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ाबाट प्राप्त गरेको ज्यािा‚  
(ङ) बहुउदे्दश्यीय संस्र्ामा खण्ड (क)‚ (ख) र (ग) मा उत्ल्िखखत आधार । 
(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन 

उतपादक संस्र्ािे सदस्यिाई आवश्यक सामग्री बबिी गरेकोमा तयस्तो कारोबारिाई समेत 
गणना गनथ सककनेछ । 

(३) उपननयम (१) को खण्ड (ख) बमोत्जम कोषको रकम ववतरण गदाथ बचत 
रकमको िाधग चािीस प्रनतशत र ऋणमा नतरेको ब्याज रकमको िाधग साठी प्रनतशत भार 
ददई गणना गररनेछ । 

(४) उपननयम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन ऋणको 
भाखा नघाएको सदस्यिाई तयस्तो ऋणमा नतरेको व्याजको आधारमा संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ 
ददइनेछैन ।  

(५) संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको रकम सदस्यिाई कफताथ गनुथपनछे ।  

(६) उपननयम (५) बमोत्जम कारोबार गरेको सदस्यसाँग सम्पकथ  हुन नसकेको 
अवस्र्ामा तयस्तो सदस्यिे प्राप्त गने रकम संस्र्ाको जगेडा कोषमा सानुथपनेछ । 
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(७) गत आधर्थक वषथको कारोबारको संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको रकम चािू आधर्थक 
वषथलभर ववतरण गररसक्नु पनेछ । 

(८) उपननयम (६) बमोत्जम कुनै आधर्थक वषथमा कुनै कारणबस ववतरण हुन 
नसकी बााँकी रहेको रकम सोही आधर्थक वषथको अन्तयमा जगेडा कोषमा सानुथपनछे । 
२१. अन्त्य कोष सभबन्त्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्र्ाको कुन ै वषथको खुद बचतको 

रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत रकम ऐनको दफा ४७ बमोत्जम जगेडा कोषमा 
जम्मा गरी बााँकी रहेको रकमिाई शत प्रनतशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस 
प्रनतशत रकम ऐनको दफा ४८ बमोत्जम संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोष र एक प्रनतशतिे 
हुन आउने रकम ऐनको दफा ४९ बमोत्जम सहकारी प्रविथन कोषमा छुट्टय्ाएर बााँकी 
रहेको रकमिाई शत प्रनतशत मानी देहाय बमोत्जमका कोषहरूमा कम्तीमा पााँच 
प्रनतशत रकमको दरिे छु्याई ववतरण गनुथपनेछ :– 

(क)  सहकारी लशक्षा कोष, 

(ख)  शेयर िाभांश कोष, 

(ग)  कमथचारी बोनस कोष, 

(घ)  सहकारी ववकास कोष, 

(ङ)  घाटापूनत थ कोष, 

(च)  सामुदानयक ववकास कोष, 

(छ)  साधारण सभािे स्वीकृत गरेको त्स्र्रीकरण कोष, 

(२) उपननयम (१) को खण्ड (ग) बमोत्जमको कमथचारी बोनस कोषबाट रकम 
ववतरण गदाथ बढीमा तीन मदहनाको तिब भन्दा बढी नहुने गरी रकम ववतरण गनुथ पनेछ। 

(३) सहकारी प्रविथन कोषको रकम पररचािन सङघीय सहकारी ननयमाविी २०७५ 
को ननयम २६ बमोत्जम हुनछे । 

(४) सहकारी सस्र्ािे साधारण सभाबाट ननणथय गरी अन्य कोषहरुको व्यवस्र्ापन 
गनथ सक्नेछ ।  

२२. अलििेर्: (१) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोत्जम सहकारी संस्र्ािे आफ्नो 
कायथ सञ्चािनको अलभिेखका सार्ै आफूिे गरेको कारोबारको िेखामान प्रचलित 
कानुनिे तोकेको ढााँचा अनसुार राख ्् नु पनेछ । 
(२) उपननयम (१) बमोत्जम अलभिेख तर्ा िेखा राख्दा अन्य कुराका अनतररक्त 

देहायका ककताब‚ खाताबही तर्ा वववरण समेत राख ्् नुपनेछ :- 

(क)  सदस्यता दताथ ककताब 
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(ख)  प्रारत्म्भक साधारण सभा‚ साधारण सभा‚ ववशेष साधारण सभा र सलमनत‚ 

िेखा सुपररवेक्षण सलमनत‚ उप-सलमनतहरूको बैठकहरूको छुट्टाछुटै्ट कारबाही 
ककताब‚ 

(ग)  नगदी बही‚ 
(घ)  सहकारी संस्र्ािे अन्य कुन ैव्यत्क्त वा सङ ्घ, संस्र्ा वा ननकायसाँग कुन ै

कारोबार गरेको भए सो कारोबार देखाउने दताथ ककताब‚ 

(ङ)  शेयर दताथ ककताब‚ 

(च)  मािसामानको मौज्दात (स्टक) दताथ ककताब‚ 

(छ)  ऋण िेनदेन दताथ ककताब‚ 

(ज)  बेरुजु एवं समपरीक्षण खाता‚ 
(झ)  आम्दानी‚ खचथ‚ सम्पत्तत र दानयतव सम्बन्धी अिग-अिग खाता तर्ा 

सहायक खाताहरू‚ 

(ञ)  प्रचलित कानुनिे तोकी ददएको ढााँचा बमोत्जमको दहसाब परीक्षा सूची‚ आय-
व्यय र  त्स्र्नत वववरण-पर‚   

(ट)  अनुदान प्रात्प्त र पररचािन खाता, 

(ठ)  समय-समयमा प्रचलित काननुिे तोककददएको अन्य अलभिेख एवम ्
खाताहरू । 

(३) एक करोड रुपैयां भन्दा बढी कारोबार गने सहकारी संस्र्ािे उपननयम (१) 
बमोत्जम राख ्् नुपन ेअलभिेख प्रचलित कानुनिे तोके बमोत्जम मापदण्ड पूरा भएको ववद्युतीय 
उपयोग कायथिमखणका (एत्प्िकेशन सफ्टवेयर)मा समते व्यवत्स्र्त गनुथपनेछ ।   

(४) सहकारी संस्र्ािे आफ्नो संस्र्ागत तर्ा व्यावसानयक कारोबारको वववरण 
सहकारी हेने सम्बत्न्धत सङघीय मन्रािय तर्ा सहकारी बबभागिे तोकेको सहकारी तर्ा 
गररबी सम्बन्धी सूचना व्यवस्र्ापन प्रणािी (COPOMIS) मा अननबायथ प्रववष्ट गनुथपनेछ ।  

तर यसमा िेखखएको कुनै कुरािे सदस्यको व्यत्क्तगत बचत िगायतका प्रचलित 
कानुन बमोत्जम गोप्य रहने सूचना अिग्गै संरक्षण गनथ बाधा पुर ्याएको माननने छैन ।  

(५) सहकारी संस्र्ािे आधारभतू अलभिेख तर्ा कारोबारको वववरण पषृ्ठ-सुरक्षा 
(ब्याकअप) व्यवस्र्ासदहत संरक्षण गनुथपनेछ । 

 

परिच्छेद-७ 

छुट, सुववधा ि सहुलियत 

२३. छुट, सुववधा ि सहुलियत: (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोत्जम सहकारी 
संस्र्ािे जग्गा जलमन िगायतका अचि सम्पत्तत खररद गदाथ आय दटकट 
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(रत्जष्रेशन) दस्तुर छुट, सुववधा वा सहुलियत प्राप्त गनथ सम्बत्न्धत संस्र्ािे 
देहायको वववरण सदहत दताथ गन ेअधधकारी समक्ष ददनु पनेछ :- 

(क) यसरी ननवेदन ददनु अनघ रत्जष्रेशन दस्तुर छुट सुववधा लिई अचि सम्पत्तत 
खररद गरेको भए जग्गाधनी प्रमाणपुजाथ र सम्बत्न्धत कागजातको प्रनतलिवप, 

(ख) साधारण सभाको बैठकबाट घर जग्गा धनीको नाम नामेसी, घर जग्गा रहेको 
ठेगाना, ककतता नम्बर, के्षरफि र मूल्य समेत खुिाई खररद सम्बन्धमा भएको 
ननणथयको प्रमाखणत प्रनतलिवप,  

(ग) अचि सम्पत्तत खररदमा बचत रकम उपयोग नहुने र जगेडा कोष तर्ा शयेर 
पूाँजीबाट खररद गनथ पुग्ने िेखापरीक्षकबाट प्रमाखणत ववततीय वववरण,   

(घ) अनघल्िो आधर्थक वषथको िेखा परीक्षण प्रनतवेदनमा उल्िेख गररएको भन्दा र्प 
शेयर पुाँजी र जगेडा कोषको रकमबाट खररद गनथ खोत्जएको भए पनछल्िो 
शेयर पुाँजी, जगेडा कोष र बचत रकमको िेखापरीक्षकिे प्रमाखणत गरेको 
ववततीय वववरण,   

(ङ) सहकारी संस्र्ाको अनुगमन तर्ा ननरीक्षण गदाथ कैकफयत देखाई सधुारका 
िाधग ननदेशन ददएको भए ननदेशन पािनाको अवस्र्ा खुल्न े कागजात र 
सुधारको कायथ योजना । 

(२) उपननयम (१) बमोत्जम प्राप्त ननवेदन जााँच गरी दताथ गने अधधकारीिे छुट 
सुववधा र सहुलियतको िाधग सम्बत्न्धत ननकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

 

परिच्छेद-८ 

ऋण असुिी तथा बाुँकी बक्यौता 
२४. ऋण तथा बाुँकी बक्यौता असिुी: (१) ऐनको दफा ५८ बमोत्जम संस्र्ाको बााँकी 

बक्यौता असुि उपर गनुथपने व्यत्क्तको जायजेर्ा लििाम बबिी गरी असुि उपर 
गदाथ संस्र्ािे देहायका कायथववधध अपनाउनु पनछे ।  

(क) बााँकी बक्यौता नतनुथ बुझाउनु पने ठहर भएको व्यत्क्तको नाममा बाटोको 
म्याद बाहेक पैंतीस ददनलभर नतनुथ बुझाउनु पने रकम नतनथ बुझाउन आउन ुर 
उक्त रकम नतरी बुझाइ सकेको भए तयसको प्रमाण पेश गनथ आउनु भनी 
पुजी पठाउनु पछथ । 

(ख) खण्ड (क) बमोत्जम म्याद पजूी जारी गररएकोमा उक्त म्यादलभर नतनुथ 
बुझाउनु पने रकम नतनथ बुझाउन नआएमा वा नतरी बुझाइसकेको प्रमाण पेश 
नगरेमा ननजको नाउाँमा लििाम वविी गने सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  
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(ग) धधतो राखकेो घर जग्गा-जलमन मािपोत कायाथियबाट रोक्का गराइएको छैन 
भने रोक्का गनथ िगाई तयसको प्रमाण राख ्् नु पनेछ ।  

(घ) धधतो राखेको चि अचि सम्पत्ततको लििाम बबिीको सूचना प्रकाशन गनुथ 
पदाथ धधतोको वववरण, ननजिे बुझाउनु पने सााँवा, व्याज र हजथनाको रकम 
समेत उल्िेख गरी सूचना प्रकाशन गरेको लमनतिे चि सम्पत्तत भए पन्र 
ददनलभर र अचि सम्पत्तत भए पैंतीस ददनलभर लििाम बबिी गरी सााँवा 
व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर गररन ेबारेको सूचना संस्र्ाको कायाथिय, 
नगरपालिका, सम्वत्न्धत वडा कायाथिय, सावथजननक स्र्ान र ऋणीिाई 
बुझाइ वा बुझ्न नमानेको हकमा घरद्वारमा टााँस गरी स्र्ानीय वा 
रात्ष्रयस्तरको कुनै एक दैननक पबरकामा प्रकाशन गनुथ पनछे ।  

तर सम्बत्न्धत व्यत्क्तिाई सचूना बुझाउन नसककएको वा ननज फेिा नपरेको 
खण्डमा दैननक पबरकामा प्रकालशत सूचना बमोत्जम लििाम बबिीको प्रकिया 
अगाडड बढाउन बाधा पनेछैन ।  

(ङ) धधतो लििाम वविी गदाथ कायाथिय खुल्न े समयदेखख शुरु गरी बन्द हुन े
समय भन्दा एक घण्टा अगाडड समाप्त गनुथ पनेछ तर लििाम बबिी हुन े
भनी तोककएको ददन ववदा पनथ गएमा तयसको भोलिपल्ट सोही स्र्ान र 
समयमा लििाम वविी गनुथ पनछे ।  

(च) धधतो लििाम बबिी गदाथ लििाम गररन ेचि अचि सम्पत्ततको नगरपालिका 
वा वडाको प्रनतननधध, त्जल्िा प्रशासन कायाथियको प्रनतननधध, लििाम बबिी 
हुन ेठाउाँ नत्जक कुनै सरकारी कायाथिय भए सो कायाथिय वा नगरपालिकाको 
मािपोत हेने कमथचारी, सम्बत्न्धत ववषयका प्राववधधक वा ननकाय वा 
कायाथियको प्रनतननधध र सम्बत्न्धत संस्र्ाको व्यवस्र्ापक सदहतको सलमनतिे 
चिनचल्तीको मोि कायम गरी सोही रकम भन्दा कम नहुन ेगरी बढाबढ 
गन ेव्यत्क्तहरू मध्ये सबै भन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यत्क्तको नाममा लििाम 
बबिी स्वीकृनत र मुचुल्का गराई बबिी गनुथपनेछ ।  

तर सञ्चािक सलमनतका पदाधधकारी, िेखा सुपररवेक्षण सलमनतका पदाधधकारी, उप 
सलमनतका पदाधधकारी, संस्र्ामा कायथरत कमथचारी र ननजका नत्जकका 
नातेदारिे डााँक बढाबढमा भाग लिन पाउने छैनन ्। 

स्पष्टीकरणः नत्जकको नातेदार भन्नािे बाबु, आमा, पनत, पत्तन, छोरा, छोरी, 
बुहारी, दाज,ु भाइ, दददी बदहनी, सासु, ससुरा, ज्वाइथ, सािा, सािी, 
धमथपुर, धमथपुरीिाइथ सम्झनु पछथ । 
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(छ) खण्ड (च) बमोत्जमका प्रनतननधधहरुको रोहबरमा लििाम बबिीको लसिबन्दी 
खोिेपनछ ववननयमिे तोकेबमोत्जमको ढााँचाको फाराममा ननजहरुिे बोिेको 
अङक अक्षर स्पष्ट खोिी ननजहरुको सहीछाप गराउनु पनछे ।   

(ज) संस्र्ािे चि, अचि सम्पत्तत लििामको डांक बढाबढ गदाथ गोप्य लसिबन्दी 
आब्हान गनुथ पनेछ । 

(२) लिखखत रूपमा अनुरोध गदाथ पनन उपननयम (१) को खन्ड (च) मा िेखखएका 
कुनै कायाथियको प्रनतननधध खटी नआएमा उपत्स्र्त प्रनतननधध र नगरपालिका वा वडा 
कायाथियका प्रनतननधधिाई साक्षी राखी लििाम बबिी गनुथ पनछे ।   

(३) बााँकी बक्यौता असुि उपर गनथ जुन व्यत्क्तको चि अचि सम्पत्तत लििाम 
बबिी गररन ेहो सो व्यत्क्तिाई लििाम बबिी हुने समय र ठाउाँ तोकी उपत्स्र्त हुन ेसूचना 
पठाउनु पनेछ ।  

तर तयसरी लििाम बबिी हुन े ददन सरोकारवािा व्यत्क्त उपत्स्र्त नभएमा पनन 
लििाम बबिी गनथ बाधा पुगेको माननने छैन ।  

(४)  ऐनको दफा ५८ को उपदफा (६) बमोत्जम धधतो राखेको सम्पत्तत लििाम 
बबिी गदाथ कसैिे सकार नगरेमा तयस्तो सम्पत्तत सम्बत्न्धत सहकारी संस्र्ा आफैं िे सकार 
गनथ सक्नेछ । 

तर तयसरी लििाम बबिी हुन े ददन सरोकारवािा व्यत्क्त उपत्स्र्त नभएमा पनन 
लििाम बबिी गनथ बाधा पुगेको माननने छैन । 
२५. लििाम बबिी स्थधगत गना सक्ने: लििाम बबिीको सचूना प्रकालशत भ्भइसकेपनछ 

मुनालसव माकफकको कुनै कारण परी सो लििाम बबिी स्र्धगत गनुथ पने देखखएमा 
लििाम बबिीको सूचना प्रकालशत गने सहकारी संस्र्ा वा दताथ गने अधधकारीिे 
तयस्तो लििाम बबिी केही समयको िाधग स्र्धगत गनथ सक्नेछ ।   

२६. असुि उपि हुन नसकेको िकम अरू र्ायर्ेथाबाट असुि उपि गने: (१) धधतो 
राखेको सम्पत्तत लििाम बबिी गदाथ आएको रकमबाट सााँवा,  व्याज र हजथनाको 
रकम असुि उपर हुन नसकेमा बाकी बक्यौता असुि उपर गनुथ पने व्यत्क्तको हक 
भोगको नेपािको जुनसुकै ठाउाँमा रहेको सम्पत्ततबाट एक वषथलभर प्रचलित ननयम 
बमोत्जमको कायथववधध अपनाई लििाम बबिी गरी असुि उपर गनुथ पनेछ ।   

(२) मोहीिे लिएको ऋणको हकमा ननजिे वा एकाघरको पररवारिे कमाएको वािी 
लििाम बबिी गरी सााँवा, व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) र (२) बमोत्जम लििाम बबिी गदाथ लििाम बबिी हुन े
ददनसम्मको सााँवा, व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर गरी बााँकी हुन आएको रकम 
सरोकारवािा व्यत्क्तिाई कफताथ गनुथ पनेछ । 
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२७. बेचबबर्न वा लििाम बबिी गना वा लिर्मा ददन नहुने : यस ननयमाविीमा अन्यर 
जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन संघीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३५ मा 
उत्ल्िखखत संस्र्ाको घर, जग्गा िगायतका त्स्र्र सम्पत्तत नेपाि सरकारको 
स्वीकृनत बबना बेचबबखन वा लििाम बबिी गनथ वा धधतो राख्न वा पााँच वषथभन्दा 
बढी अवधधका िाधग लिजमा ददनु हुाँदैन । 

तर तयस्ता संस्र्ािे ऋण वा अन्य बााँकी बक्यौता बापत धधतो लिएको वा 
संस्र्ा आफैं िे धधतो सकार गरेको घर, जग्गा यस ननयमाविी बमोत्जम लििाम 
बबिी गनथ नेपाि सरकारको स्वीकृनत आवश्यक पनेछैन । 

२८. लििाम सकाने व्यम्क्तबाट िकम असुि गन:े (१) लििाम बबिीको कायथ सककनासार् 
लििाम सकार गने व्यत्क्तबाट सकार गरेको मूल्यको दस प्रनतशत रकम उसै ददन 
धरौटीको रूपमा लिई राख ्् नुपनेछ र बााँकी नब्ब े प्रनतशत रकम लििाम सकारेको 
लमनतिे पन्र ददनलभर बुझाइ सक्नु पनेछ । सो म्यादलभर नबझुाएमा धरौटी वापत 
राखेको रकम जफत हुन ेव्यहोराको कागज गराइ राख ्् नु पनेछ ।  

(२) लििाम सकाने व्यत्क्तिे सकार गरेको मूल्यको दस प्रनतशत रकम उसै ददन 
नबुझाएमा ननजपनछ सबै भन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यत्क्तको नाममा लििाम सदर गनुथ पनछे ।   

(३) लििाम सकार गने व्यत्क्तिे यस ननयम बमोत्जम सकार गरेको पूरा मूल्य 
बुझाएमा ननजको नाउाँमा वा ननयम २४ को उपननयम (४) बमोत्जम संस्र्ािे सकारेमा 
संस्र्ाको नाममा सो जायजेर्ा प्रचलित कानुन बमोत्जम रत्जष्रेशन वा दाखखि खारेज समेत 
गररददनको िाधग सहकारी संस्र्ािे सम्बत्न्धत कायाथियमा िेखी पठाउनु पनेछ ।  

२९. लििाम बबिी निएमा र्ायर्ेथा सहकािी संस्थाको स्वालमत्वमा िहने : ननयम २४ र 
ननयम २६ बमोत्जम लििाम बबिी गनुथपने जायजेर्ा लििाम बबिी गदाथ कसैिे 
नसकारेमा सहकारी संस्र्ािे उक्त जायजरे्ाको स्वालमतव आफूमा लिन सक्नेछ र 
तयस्तो त्स्र्नतमा सम्बत्न्धत कायाथियिे सहकारी संस्र्ाको जनाउ बमोत्जम आफ्नो 
कायाथियमा रहेको स्रेस्तामा तदनसुार रत्जष्रेशन वा दाखखिा खारेज गररददन ुपनेछ।  

३०. र्ायर्ेथा क्रिताा ददनुपन े: ननयम २४ को उपननयम (४) बमोत्जम संस्र्ाको नाममा 
कायम हुन आएको जायजेर्ा छ मदहनालभर सम्बत्न्धत ऋणी सदस्यिे आफूिे नतनुथ 
बुझाउनुपन े सााँवा र अनघल्िो ददनसम्मको व्याज, हजथना र लििाम प्रकियासाँग 
सम्बत्न्धत खचथ समेत चुक्ता गरी कफताथ लिन चाहेमा कफताथ ददनपुनेछ । 

परिच्छेद-९ 

एकीकिण, ववघटन, दताा र्ािेर् ि समस्याग्रस्त संस्था ब्यवस्थापन 

३१. सहकािी संस्थाको एकीकिण: (१) ऐनको दफा ६५ बमोत्जम दईु वा दईु भन्दा बढी 
संस्र्ाहरु एकीकरण गदाथ देहायका सतथहरु पूरा भएको हुनुपनेछ । 
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(क)  कायथके्षर एक अकाथसाँग जोडडएको हुनुपने, 
(ख)  सदस्यहरु बीचको साझा बन्धन समान हुनुपन,े 

(ग)  एकै बबषय प्रकृनतका संस्र्ा हुनुपने वा फरक ववषय वा प्रकृनतका भए 
तापनन एकै स्र्ानमा रही दोहोरो सदस्यता रहेका र मूितः एकै बबषयमा 
प्रनतस्पधाथ भएको हुनुपने । 

(घ)  सदस्यको प्रतयक्ष सहभाधगता एबम ्िोकतात्न्रक ननयन्रण कायम रहन ुपने । 
(२) उपननयम (१) बमोत्जम एकीकरण गदाथ साधारणतया मौजुदा संस्र्ाको 

कायथके्षरको आधारमा वडा तर्ा नगरपालिका के्षरलभर पने गरी गररनेछ ।  

(३) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन नगरपालिकाको 
पूवथस्वीकृनत ववना लमनत २०४९।२।२ अनघ दताथ भएका साझा सहकारी संस्र्ाहरूिाई अको 
संस्र्ामा एकीकरण गनथ वा तयस्ता संस्र्ाहरूको घरजग्गा िगायतका त्स्र्र सम्पत्तत 
बेचबबखन गनथ वा धधतो राख्न वा पााँच वषथभन्दा बढी अवधधका िाधग लिजमा ददनु हुाँदैन ।  

तर कुन ैसहकारी संस्र्ािे साझा सहकारी संस्र्ाको  ववननयम तर्ा नाम स्वीकार 
गरी  एकीकरण हुन सक्नछे ।  

(४) मदहिाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्र्ाहरु र ववशेष रूपमा वपछडडएका 
समुदायमा स्र्ावपत सहकारी ससं्र्ा अन्य सहकारी संस्र्ासाँग सामान्यतया एकीकरण गररन े
छैन ।  

तर क्षमता बबकास, नेततृव बबकास तर्ा साङगठननक गनतशीिताको सुननत्श्चतता 
हुने गरी एकीकरण हुन भने बाधा पने छैन । 

(५) एकीकरणमा सहभागी ससं्र्ािाई दताथ अधधकारीबाट ननयम ४३ बमोत्जम 
प्रोतसाहन गनथ सककनछे।  

(६) एकीकरण पूवथको दवुै संस्र्ामा दानयतव ब्यवस्र्ापन र कर बक्यौता भुक्तानी 
सम्बन्धमा स्पष्ट गनुथपनेछ । 

(८) एकीकरणका अन्य सतथ, आधार र प्रकिया नगरपालिकाबाट स्वीकृत कायथववधधमा 
व्यवस्र्ा भए बमोत्जम हुनेछ । 
३२. सहकािी संस्थाको वविार्न: (१) ऐनको दफा ६५ बमोत्जम संस्र्ाको ववभाजन गदाथ 

संघीय तर्ा प्रदेश काननु बमोत्जम हुनेछ । 
३३. पूवा सहमनत लिनुपने: ननयम ३१ र ३२ मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भएता पनन 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्र्ानीय तह वा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारको 
ननकाय, बैंङक ववत्ततय संस्र्ा वा दात ृ ननकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारका 
उल्िेखनीय सहयोग रकम वा जेर्ा रहेका संस्र्ाको एकीकरण वा ववभाजन गदाथ 
सम्बत्न्धत पक्षको पूवथ सहमनत लिनुपनेछ । 
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३४. र्मानत ददने व्यम्क्तको दानयत्व : (१) ऋणीको ननलमतत जमानत ददने व्यत्क्तको 
दानयतव जमानत ददएको रकमको हदसम्म मार सीलमत रहनछे । 
(२) प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपननयम (१) बमोत्जम दानयतव जमानत 

ददने व्यत्क्तबाट सोझ ैअसुिउपर गनथ सककनेछ । 
३५.  समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन सलमनत सभबन्त्धी व्यवस्थााः (१) ऐनको दफा ७८ 

को उपदफा (२) बमोत्जम दताथ गने अधधकारीको लसफाररसमा नगर कायथपालिकािे 
देहाय बमोत्जम व्यवस्र्ापन सलमनतको गठन गनथ सक्नेछ ।  

(क)  दताथ गने अधधकारी     –अध्यक्ष 

(ख)  त्जल्िा सहकारी संघिे तोकेको सदस्य  –सदस्य  

(ग)  नगर कायथपालिकाबाट मनोनीत सहकारी ववज्ञ –सदस्य  

(घ)  नगर कायथपालिकाबाट मनोनीत िेखापरीक्षक  –सदस्य  

(ङ)  कायाथियको सहकारी हेने शाखा प्रमुख –सदस्य सधचब 

(२) व्यवस्र्ापन सलमनतका अध्यक्ष र सदस्य -सधचव बाहेक खण्ड ख, ग र घ 
बमोत्जम ननयुक्त सदस्यहरुको पदावधध दईु वषथको हुनेछ र नगर कायथपालिकािे आवश्यकता 
अनुसार ननजहरुको पदावधध दईु वषथ र्प गनथ सक्नेछ । 

(३) उपननयम (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन व्यवस्र्ापन सलमनतको 
सदस्यको कायथ सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नगर कायथपालिकािे ननजिाई पदबाट हटाउन 
सक्नेछ र तयसरी ररक्त पदमा र्प अवधधको िाधग सदस्यको ररक्त पद पूनत थ गनेछ । 

(४) सलमनतको बैठक सम्बन्धी कायथववधध तोककएबमोत्जम हुनेछ । 
३६.  व्यवस्थापन सलमनतको काम, कताव्य ि अधधकाि: ननयम ३५ बमोत्जम गठन भएको 

व्यवस्र्ापन सलमनतको काम, कतथव्य र अधधकार देहायबमोत्जम हुनेछ :  

(क) समस्याग्रस्त संस्र्ाको साधारण सभा, सलमनत तर्ा िेखा सुपरीवेक्षण सलमनतिे 
ऐन अन्तगथत बनेको ननयम वा ववननयम बमोत्जम प्रयोग गनथ पाउन े
सम्पूणथ अधधकार प्रयोग गने ,  

(ख) समस्याग्रस्त संस्र्ाका सलमनतको सदस्य, ननजका पररवार, नातेदार, संस्र्ाका 
कमथचारी,  सम्बि त्यको जानकारी भएका वा लमिोमतोबाट कारोवार 
गरररहेका अन्य व्यत्क्त  वा संस्र्ा िगायत व्यवस्र्ापन सलमनतिे 
आवश्यक ठानेका व्यत्क्तिाई व्यवस्र्ापन सलमनतमा उपत्स्र्त गराउने,  
सोधपुछ गन,े  बयान लिन,े  आवश्यक कागजात पेश गनथ िगाउन,े   

(ग)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पत्तत तर्ा दानयतवको एककन वववरण र त्याङक 
सङकिन गरी अध्ययन, ववश्िेषण, िेखाजोखा र मूल्याङकन गन,े  

(घ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पत्तत त्जम्मा लिने, 
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(ङ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको काम कारवाही सम्बन्धी ननणथय तर्ा अलभिेख 
िगायतको सम्पूणथ व्यवस्र्ापन आफ्नो ननयन्रणमा लिन,े  

(च)  समस्याग्रस्त संस्र्ािे असिू गनुथ पने ऋण, बााँकी बक्यौता तर्ा अन्य रकम 
ऐन,  यो ननयम वा ववननयम बमोत्जमको प्रकिया अविम्बन गरी असुि गने,  

(छ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको धधतोमा रहेको सम्पत्तत आवश्यकता अनुसार ऐन, यो 
ननयम वा ववननयम बमोत्जम लििाम बबिी गन,े 

(ज)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पत्तत बबिी गने , उपयोग गने तर्ा व्यवस्र्ापन 
गने,  

(झ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाका सदस्य तर्ा बचतकताथको बचत तर्ा शेयर रकम 
सम्बन्धी अलभिेख तयार गन,े  

(ञ)  सदस्य तर्ा बचतकताथको बचत कफताथ वा भुक्तानी ददने,  
(ट)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पत्तत व्यवस्र्ापन तर्ा दानयतव भुक्तानी गनथको 

िाधग ऐन, यो ननयम बमोत्जम लिक्वीडटेरिाई भएको सबै अधधकार प्रयोग 
गने ,  

(ठ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सञ्चािक, कमथचारी वा ननजका पररवारको सदस्यिे 
बचतकताथको बचत पूरै वा आंलशक रुपमा कुनै कम्पनी,  संस्र्ा वा आधर्थक 
कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा तयसरी प्रयोग भएको रकम 
वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तत कब्जामा लिने र सो सम्पत्ततमध्येबाट 
बचतकताथको बचत भरी भराउ गनथ लििाम बबकि वा असिू उपर सम्बन्धी 
आवश्यक कारबाही गन,े 

(ड)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको तफथ बाट कानुनी प्रनतरक्षा गने, 
(ढ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सञ्चािक र कमथचारी वा ननजहरुका पररवारका 

सदस्य वा अन्य ब्यत्क्तको नाममा राखकेोमा संस्र्ाको चि अचि सम्पत्तत 
वा संस्र्ाको सम्पत्ततबाट खररद गरेको अचि सम्पत्तत कब्जामा लिई 
तयस्तो सम्पत्तत लििाम बबिी समेत गरी बचतकताथिाई कफताथ ददिाउन े
काम गने । 

 
 

परिच्छेद-१० 

लिम्क्वडिेन सभबन्त्धी व्यवस्था 
३७.  लिक्वीडटेि ननयुम्क्त: (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोत्जम सहकारी 

संस्र्ाको सम्पत्तत   लिक्वीडसेन (िेखाजोखा) गदाथ लिक्वीडटेर ननयुत्क्त गनुथ पनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) अनुसार लिक्वीडटेर ननयुत्क्त गदाथ दताथ गने 
अधधकारीिे आफू मातहतका अधधकृत वा कमथचारीिाई लिक्वीडटेरको रुपमा काम 
गनथ तोक्न सक्नेछ । 

३८. लिक्वीडटेिको काम कताव्य ि अधधकाि: (१) ऐनको दफा ६७ अन्तगथत ननयुक्त 
लिक्वीडटेरको काम कतथब्य र अधधकार देहाय बमोत्जम हुनेछ । 
(क)  ववघटन भएका संस्र्ाबाट असिु हुन बााँकी रहेको रकम चकु्ता गनथको 

िाधग सो संस्र्ा वा हािवािा वा साववकवािा सदस्यहरू वा मतृ 
सदस्यहरूको जायजेर्ाबाट बााँकी रकम ननयम २0 र २2 को कायथववधध 
अपनाई असिु उपर गने ।   

(ख)  ववघटन भएका संस्र्ासाँग कुनै साहुको कुनै रकम बााँकी रहेको र सो कुरा 
संस्र्ाको दहसाब ककताबमा चढाइएको रहेनछ भने तयस्ता साहुिाई यो यनत 
म्याद लभर सो रकमको दावा गनथ आउन ू भनी वा सो बााँकी रहेको 
प्रमाखणत नभएसम्म तयनत रकम ववतरण नगररयोस ्भनी दाबा गनथ आउन ू
भनी सूचना गने ।   

(ग)  साहुहरू मध्ये कसिाई प्रार्लमकता ददने भन्ने प्रश ्् न उठेमा तयसको ननणथय 
गने ।   

(घ)  संस्र्ा ववघटन गने लसिलसिामा, संस्र्ाको जाय जेर्ा जम्मा गने र 
ववतरण गने सम्बन्धमा आवश्यक ननदेशन ददने ।  

(ङ)  दताथ अधधकारीको पूवथ स्वीकृनत लिई संस्र्ािे गरेको वा संस्र्ाको ववरुिमा 
गररएको दावीको सम्बन्धमा दवुै पक्ष बीचमा लमिापर गराउने ।  

(च)  ववघटनको िाधग आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोिाउने ।  

(छ)  संस्र्ाको खाताबही,  कागजात,  लिखत र जायजेर्ाको त्जम्मा लिने ।  

(ज)  संस्र्ाको सम्पत्तत वेचववखन गन े।   

(झ)  सरोकारवािाहरु समेतको परामशथमा संस्र्ाको जायजेर्ा ववतरण योजना 
तयार गरी ववतरण गने ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्जमको अधधकारहरूको प्रयोग गदाथ लिक्वीडटेरिे आवश्यक 
सम्झमेा संस्र्ाको गठन, काम, कतथव्य, सम्पत्तत वा अन्य कुराहरूको सम्बन्धमा आवश्यक 
जानकारी प्राप्त गनथ पक्ष, ववपक्ष, साक्षीहरू र संस्र्ाको कुनै पदाधधकारी वा कमथचारीिाई आफू 
समक्ष उपत्स्र्त गराइ सोधपुछ गनथ सक्नेछ ।  

३९. लिक्वीडिेन ननयन्त्रण गने दताा अधधकािीको अधधकाि: ननयम ३८ बमोत्जमको 
अधधकार प्रयोग गरी लिक्वीडटेरिे गरेको कामिाई दताथ अधधकारीिे दोहर ्याई हेरी 
देहाय बमोत्जम गनथ सक्नछे :  
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(क)  ननदेशन ववपरीत लिक्वीडटेरिे जारी गरेको आदेश खारेज गनथ, बदल्न वा 
आवश्यकतानसुार अको आदेश जारी गनथ,  

(ख)  संस्र्ाको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेर्ाहरू पेस गराउन,  

(ग)  लिक्वीडटेरको अधधकारमा आफूिाई उपयुक्त िागेको हद बन्देज तोककददन,  

(घ)  लिक्वीडटेरिे जााँचेको दहसाब ककताबको प्रनतवेदन लिन,  

(ङ)  ननयम ३८ को खण्ड (ङ) बमोत्जम लमिापर गराउन े र सो ननयमको 
खण्ड (झ) बमोत्जम जायजेर्ा ववतरण गने सम्बन्धमा सामान्य लसिान्त 
ननधाथरण गररददन,  

(च)  लिक्वीडटेरिे पाउने पाररश्रलमक एवम ्भतताको ननलमतत आवश्यक ननदेशन 
ददन, र   

(छ)  लिक्वीडटेरिाई पदबाट हटाई अको ननयुक्त गनथ।   

४०. दानयत्व िुक्तानी: (१) ऐनको दफा ६६ अन्तगथत दताथ खारेज वा ववघटन भएको 
सहकारी संस्र्ाको कोषबाट देहाय बमोत्जमको प्रार्लमकतािमअनुसार देहायमा 
िेखखएका कामको िाधग खचथ गनथ सककनेछ :–  

(क)  ववघटनको कामका ननलमतत भएका खचथहरू फछयौट गनथ,  
(ख)  सदस्यिाई बचतको रकम भकु्तानी गनथ, 
(ग) कमथचारीको तिब भतता ददन,  

(घ)  ऋण भुक्तानी गनथ,  
(ङ)  अन्य भुक्तानी ददनु पने रकमहरू ददन,  

(च)  शेयर पुाँजी कफताथ ददन,  

(छ)  िाभाशं नबााँडडएको अवधधको िाभांश ववतरण गनथ ।   

(२) कुन ैसहकारी संस्र्ाको ववघटनको काम समाप्त भैसकेपनछ पनन सो संस्र्ाको 
कुनै साहूिे पाउन ुपने रकम लिन नआएमा ववघटनको काम समाप्त भएको लमनतिे तीन 
मदहनालभर उक्त संस्र्ाको कोष उपर तयस्तो साहुिे आफूिे पाउनु पने रकमको दाबी 
गररसक्नु पनेछ । सो म्याद नाघेपनछ परेका दावी उपर कुनै कारवाही हुन ेछैन ।  

४१. लिक्वीडिेन पनछको सभपम्त्तको उपयोग :  (१) ऐनको दफा ६८ बमोत्जम सहकारी 
संस्र्ाको लिक्वीडशेन पश्चात ननयम ४० बमोत्जम सबै दानयतव भुक्तान गरी बााँकी 
रहेको सम्पत्तत दताथ गने अधधकारीको ननदेशन बमोत्जम ववघदटत सहकारी संस्र्ाको 
कायथके्षरमा सेवा पुर ्याउन सक्ने नत्जकको सोही प्रकृनतको अन्य कुनै सहकारी 
संस्र्ािाई हस्तान्तरण गनथ सककनेछ । 
(२) उपननयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन नगरपालिकािे नगर 

कायथपालिकाको लसफाररसमा ननयम ४० को उपननयम (१) अनुसार खचथ गररसकेपनछ बााँकी 
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रहन आएको सहकारी संस्र्ाको कोषको रकम यसै नगरपालिका कायथके्षर कायम गरी दताथ 
भएका गैर नाफामुखी सघं/ससं्र्ािाई हस्तान्तरण गनथ वा लशक्षा, स्वास््य वा मदहिा 
बािबालिका, अपाङग, आददवासी, जनजानत तर्ा जेष्ठ नागररकिाई प्रतयक्ष फाइदा पुग्न े
गरी स्र्ानीय सामुदानयक ववकासको प्रयोजनका िाधग हस्तान्तरण गनथ सक्नेछ । 

 
 

परिच्छेद-११ 

ननिीिण तथा अनुगमन 
४२. ननिीिण तथा अनुगमन सभबन्त्धी वविेष व्यवस्था: (१) धनकुटा नगरपालिका 

अन्तरगतका सहकारी संस्र्ाहरुको ननरीक्षण तर्ा अनुगमन गने कतथब्य दताथ गने 
अधधकारी्वा तोककएको अधधकृतस्तरको कमथचारीको हुनेछ । 
(२) उपननयम (१) बमोत्जम ननरीक्षण तर्ा अनुगमन गदाथ सहकारी ऐन, 

ननयमाविी, ववननयम तर्ा प्रचलित कानुन बमोत्जम सञ्चािन तर्ा ब्यबस्र्ापन भए/गरेको 
नपाइएमा प्रचलित कानुन बमोत्जम तयस्ता सहकारी संस्र्ा, सञ्चािक, ब्यबस्र्ापक, 
त्जम्मेबार सदस्य तर्ा कमथचारीहरुिाई कारबाही गनुथ पनछे । 

(३) उपननयम (२) बमोत्जम कारबाही गदाथ सदस्य तर्ा कमथचारीबाट संस्र्ामा 
आधर्थक दहनालमना भएको देखखएमा सोको त्जम्मेवार सदस्य तर्ा कमथचारीका सार्ै सञ्चािक 
सलमनतका पदाधधकारी समेत हुने र दहनालमना रकम ननजहरुबाट प्रचलित कानुन बमोत्जम 
असुि उपर तर्ा दण्ड जररवाना गररनेछ ।  

(४) बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्र्ािे एक करोड रुपैंया वा 
सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको संस्र्ािे यो ननयमाविी प्रारम्भ भएको लमनतिे एक 
वषथलभर र अन्य संस्र्ािे दईु वषथलभर मन्राियिे स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्र्ापन सूचना 
प्रणािी (COPOMIS) मा आबि भइसक्नुपनेछ । 

(५) उपननयम (१) बमोत्जमका संस्र्ाहरूिे सुरक्षण‚ ववततीय संरचना‚ सम्पत्ततको 
स्तर‚ तरिता‚ िगानीका के्षर िगायतमा मन्राियिे तोकेको मापदण्डहरू पािना गनुथपनेछ ।  

(६) उपननयम (२) बमोत्जम तोककएका मापदण्डहरूको पािनाको अवस्र्ा उपननयम 
(१) बमोत्जमको सूचना प्रणािीका आधारमा दताथ गने अधधकारीिे ननयलमत अनुगमन गरी 
पािना नभएको पाइएमा ततकाि ननदेशन ददनेछ । 

(७) दताथ गने अधधकारी वा ननजिे खटाएको आफ्नो मातहतका कुन ैकमथचारीिे 
पचास िाख रुपैंया सम्म कारोबार भएका संस्र्ाहरूको ननयलमत अनुगमन र पचास िाख 
रुपैंयाभन्दा बढी कारोबार भएका संस्र्ाहरूको सघन अनुगमन गने व्यवस्र्ा लमिाउनुपनछे । 
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तर यसमा िेखखएको कुनै कुरािे अन्य संस्र्ाहरूको ननयलमत वा सघन अनुगमन 
गनथ बाधा पुर ्याएको माननने छैन ।  

(८) यस ननयमबमोत्जम हुने ननरीक्षण तर्ा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा 
मन्रािय र नगरपालिकाबाट  स्वीकृत कायथववधध बमोत्जम हुनेछ । 

(९) उपननयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन धनकुटा नगरपालिकाको 
के्षराधधकार लभर प्रधान कायाथिय रही अन्य स्र्ानीय तहसम्म कायथके्षर भएका र अन्य 
स्र्ानीय तहमा प्रधान कायाथिय रही धनकुटा नगरपालिकाको के्षराधधकारलभर सेवा केन्र 
(शाखा कायाथिय) खोिी सञ्चालित सहकारी संस्र्ाहरुको ननरीक्षण तर्ा अनुगमन गनथ बाधा 
पने छैन । 
४३. दताा गन े  अधधकािीको काम कताव्य ि अधधकाि: दताथ गने अधधकारीको काम 

कतथब्य र अधधकार देहाय बमोत्जम हुनेछ:– 

(क)  सहकारी संस्र्ा दताथ गनथको िाधग परेको दरखास्त उपर आवश्यक जााँचबझु 
गरी सहकारी संस्र्ा दताथ गन ेर दताथको प्रमाणपर ददने¸ 

(ख)  ऐन र यस ननयमाविीको अधीनमा रही सहकारी संस्र्ािे आफ्नो कायथ 
सञ्चािन गनथ बनाएको ववननयम स्वीकृत गने¸ 

(ग)  ऐन र यस ननयमाविीको अधीनमा रही सहकारी संस्र्ाको एकीकरण, 

ववभाजन तर्ा कायथके्षर पुनः ननधाथरणसम्बन्धी कायथ गन,े 

(घ)  ननयलमत रूपमा सहकारी संस्र्ाको ननरीक्षण तर्ा दहसाबककताब जााँच 
गनुथका सार्ै स्र्ावपत सूचना प्रनतवेदन प्रणािीका आधारमा सहकारी 
संस्र्ाहरूको ननयलमत अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन ददने¸ 

(ङ)  सहकारी संस्र्ाको िेखापरीक्षणको ननयलमत अनुगमन गरी ननधाथररत 
अवधधलभर िेखापरीक्षण नगराउन ेसहकारी संस्र्ाहरुको िेखापरीक्षण गराउन 
ननदेशन ददने¸ 

(च)  ववपन्न ग्रामीण मदहिा, अपाङगता भएका व्यत्क्त, भुमीदहन कृषक, बेरोजगार 
श्रलमक र दलित तर्ा अल्पसङख्यक जनजानत समेतका सीमान्तकृत 
समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा लसपमा आधाररत 
स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रविथन गनथ योजना तर्ा कायथिम तजुथमा गरी 
स्वीकृत भएबमोत्जम कायाथन्वयन गने¸ 

(छ)  सहकारी व्यवसाय‚ अन्तर सहकारी कारोबार तर्ा कृवष उपजको मूल्य 
शङृ ्खिा ववकासका आयोजनाहरूिाई सहयोग पुर ्याउने¸ 

(ज) सहकारी लशक्षा तर्ा तालिम कियाकिापहरूको तजुथमा‚ सञ्चािन तर्ा 
ववस्तारका कायथहरूको समन्वय गने‚ 
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(झ)  सहकारी संस्र्ाहरूको ववकास‚ सहकारी लसिान्त‚ मूल्य मान्यताहरूको प्रचिन 
तर्ा सहकारी संस्र्ाहरूमा सुशासन कायम गराउनका िाधग आवश्यक 
ननदेशन गने‚ 

(ञ)  ऐन‚ यस ननयमाविी‚ अन्तगथत बनेका ननदेलशका‚  मापदण्ड‚ कायथववधध तर्ा 
ववननयम बमोत्जम कायथ नगने सहकारी संस्र्ाहरूिाई ऐनमा भएको 
व्यवस्र्ा बमोत्जम जररबाना तर्ा अन्य कारबाही गन‚े 

(ट)  ऐन तर्ा यस ननयमाविी बमोत्जम आफूिाई प्राप्त अधधकारहरू 
आवश्यकता अनुसार आफू मातहतका अधधकृतिाई प्रतयायोजन गने‚ 

(ठ)  आधर्थक वषथ समाप्त भएको तीन मदहनालभर सहकारी संस्र्ाहरुको वावषथक 
ननरीक्षण प्रनतवेदन कायथपालिकामा पेश गने‚ 

(ड)  बचत तर्ा ऋणको कारोबार गने सहकारी संस्र्ािे सदस्यहरुको बचत 
ननधाथररत सतथ बमोत्जम कफताथ गनथ सक्ने अवस्र्ा नरहेको वा संस्र्ा 
िगातार दईु वषथसम्म घाटामा गएको िेखा परीक्षण प्रनतवेदनमा देखखएमा 
वा संस्र्ामा गत्म्भर आधर्थक कदठनाई परी दामासाहीमा पनथ सक्ने अवस्र्ा 
रहेको भन्ने ननरीक्षण प्रनतवेदनमा उल्िेख भएमा दताथ अधधकारीिे तयस्तो 
संस्र्ािाई बचत सङकिनमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

(ढ)   प्रचलित कानून बमोत्जम सहकारी संस्र्ािे प्राप्त गनथ सक्ने छुट, सुववधा 
र सहुलियतका िाधग सम्बत्न्धत ननकायमा िेखी पठाउने । 

(ण)  यस ऐन‚ ननयमाविी र अन्तगथत बनेका ननदेलशका‚ मापदण्ड‚ कायथववधध तर्ा 
नगर कायथपालिकाबाट प्राप्त ननदेशन बमोत्जमका अन्य कायथहरू गने । 

 

 

परिच्छेद-१२ 

ववववध 

 

4४. संस्थािे नीनत, कायाववधध ि ननयमाविी बनाउनुपने : (१) सहकारी संस्र्ािे आधर्थक 
कायथववधध, ननयमाविी, शेयर पररचािन नीनत, बचत तर्ा ऋण पररचािन नीनत र 
िगानी व्यवस्र्ापन नीनत बनाउनु पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोत्जमका संस्र्ािे उपननयम (१) मा उत्ल्िखखत 
नीनत ननयमाविीका अनतररक्तत अन्य नीनत कायथववधध, ननयमाविी समेत बनाउन 
सक्नेछ । 
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४५. प्रनतननधी पठाउन सक्रकने :- संघको साधारण सभामा मताधधकार प्रयोग गने गररका 
प्रनतननधध पठाउाँ दा संघको ववननयममा व्यवस्र्ा भएबमोत्जम संस्र्ाका सदस्य संख्याको 
अनुपातको आधारमा बढीमा पााँच जनासम्म पठाउन सककनछे  

 

४६. अन्त्तिसहकािी कािोबाि :- (१) ऐनको दफा ९४ बमोत्जम अन्तरसहकारी कारोबार गदाथ 
संिग्न संस्र्ाहरुको ववननयममा ननधाथररत सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको 
हुनु पनेछ । 
(२) अन्तरसहकारी कारोबारमा संिग्न ववलभन्न संस्र्ाहरुिे आफ्ना सदस्यहरुबाट 

उतपाददत उपज अग्रणी संस्र्ा (लिड को-अपरेदटभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्र्ामाफथ त 
सङकिन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गन े व्यवस्र्ा लमिाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चािन 
गनथ सक्नेछन ्। 

(३) सहकारी संस्र्ािे ववननयममा व्यवस्र्ा गरी ववद्युतीय प्रणािी माफथ त आफ्ना 
सदस्यिे नेपाि भरको कुनै सहकारी संस्र्ाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गनथ र खझक्न 
सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गनथ सक्नेछ । 

(४)  बचत तर्ा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सम्बि सहकारी 
संस्र्ाहरुिे मन्राियिे सम्बत्न्धत ववषयगत संघ वा सहकारी बैंकको भूलमकासमेत ननददथष्ट 
गरी तोकेको मापदण्ड पािना गनुथ पनेछ । 

(६)  अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी व्यवस्र्ा मन्राियिे स्वीकृत गरेको 
कायथववधध बमोत्जम हुनेछ । 
 

4७. र्ानकािी गिाएि मार सवेा सञ्चािन गनुा पनेाः अन्य स्र्ाननय तहमा प्रधान 
कायाथिय रही नगरपालिकाको के्षराधधकार लभर सेवा केन्र (शाखा कायाथिय) खोल्न ु
अनघ कायाथियमा ननवेदन ददई अलभिेख कायम गरेर मार सेवा सञ्चािन गनुथ  
पनेछ । 

 

४८. अनुसूचीमा थपघट वा हेििेि गना सक्न े : नगर कायथपालिकािे आवश्यक देखेमा 
स्र्ानीय राजपरमा सचूना प्रकाशन गरी, ननयमाविी र अनुसूचीमा आवश्यक र्पघट 
वा हेरफेर गनथ सक्नेछ । 

 

४९. र्ािेर्ी ि बचाउाः सहकारी ननयमाविी, २०४९ बमोत्जम भए गरेका काम कारवाही 
यसै ननयमाविी बमोत्जम भए गरेको मानननेछ । 
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अनुसूची–१ 

 (ननयम ५ को उपननयम (२) संग सभबम्न्त्धत) 

सभिाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन ढाुँचा 
१. पररचय 

२. संस्र्ा गठन गनुथपनाथको कारण 

३. सदस्यताको जनसाङत्ख्यक आधार 

४. सहभाधगताको औधचतय 

५. व्यवसानयक सम्भाव्यता 
५.१ सदस्य केन्रीयताका आधारमा व्यावसानयक कारोबारको अनमुान 

५.२ सदस्यहरूको संरक्षण (Patronage) सुननत्श्चत गने आधारहरू 

५.३ कारोबारबाट हुने बचत (Surplus) को प्रके्षपण 

६. पुाँजी आवश्यकता र स्रोत 

 ६.१ आवश्यकताको अनुमान 

 ६.२ स्रोत 

 ६.३ पुाँजी पररचािनका तकथ सम्मत आधारहरू 

६. बजार ववश्िेषण 

७.१ नत्जकको बजार  

७.२ टाढाको बजार 

७.३ प्रनतस्पधाथको स्तर र प्रनतस्पधाथमा दटक्ने आधारहरू 

८. कायथ के्षरलभर रहेका समान प्रकृनतका सहकारी संस्र्ाहरूको सङख्या, सेवा र सदस्यताको 
प्रकाशमा प्रस्ताववत संस्र्ाको औधचतय 

९. पदहिे स्र्ापना भइसकेका समान प्रकृनतका संस्र्ाहरूमा सिंग्न हुन नसक्ने कारण  

१०. मदहिा सशक्तीकरण र सामात्जक समावेशीकरणका आयामहरू 

११. जनशत्क्त व्यवस्र्ा 
१२. संस्र्ाको ववकास र स्र्ानयतवका आधारहरू । 
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अनुसूची–२ 

(ननयम ५ को उपननयम (२) सगं सभबम्न्त्धत) 

आबेदकहरुको बबविण ढाुँचा 
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१             
 

 

२             
 

 

३   
 

         
 

 

४   
 

         
 

 

५   
 

         
 

 

६   
 

         
 

 

७   
 

         
 

 

८   
 

         
 

 

९   
 

         
 

 

 

अनुसूची– ३ 

 (ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (र्) सुँग सभबम्न्त्धत) 

व्यावसानयक कायायोर्नाको रुपिेर्ा 
सङघ, संस्र्ाको नाम:- 

ठेगाना :- 

क.उद्देश्य :-  

१............................................................ 

२............................................................ 

३............................................................ 
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ख. कायथहरु 

१............................................................ 

२................................................................. 
३............................................................ 

४............................................................ 

५............................................................ 

६............................................................ 

ग. आगामी तीन वषथ पनछको अवस्र्ा प्रके्षपण 

 ग-१. सदस्यता बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

 सदस्य संख्या     

-मदहिा     

-पुरुष 
    

-जम्मा     

 जम्मा सदस्यमा दलित समुदायको प्रनतशत 
    

ग-२. व्यावसानयक सेवा बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिोवषथ दोस्रोवषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

 सदस्यको उतपादन खररद  
    

-पररमाण (........)     

-रकम रु.     

-िाभात्न्वत हुन ेसदस्य जना     

 सदस्यिाई बस्तु वा सेवा बबिी     

-पररमाण (....)     

-रकम रु.     

-िाभात्न्वत हुन ेसदस्य जना     

 सदस्यिाई रोजगारीको अवसर श्रजृना 
-प्रतयक्ष पणूथकालिन जना  

-अप्रतयक्ष पणूथकालिन (वषथमा २,०८० घण्टाको १ 
जनाको दहसावमा जम्मा जना  

    

सदस्यिाई ऋण सेवा(वावषथक)रकम रु. 

-जना 
    

सदस्यिाई बचत सेवा मौज्दात रकम रु. 

-जना 
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ग-३. सहकारी गनतबबधध बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

 सदस्य लशक्षा वावषथक जना      

 गााँउ/टोि/उपके्षरीय सदस्य बठैकहरु 
आयोजना (वावषथक पटक) 

    

 सामुदानयक बबकासका योजनाहरु 
संचािन 

    

घ. पुाँजीको स्रोत र उपयोग बबवरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

 आबश्यकता     

-त्स्र्रपुाँजीतफथ  
(घर,जग्गा,कारखाना,उपकरण,फननथच
रआदद) 

    

-चाि ुपुाँजीतफथ  (मौज्दात मािसामान,उधारो 
बबिी,नगद मौज्दात आदद) 

    

-ऋण िगानीतफथ      

-जम्मा     

 स्रोत 
    

-शेयर पुाँजी     

-जगेडा कोष 
    

-अन्य (..........)     

-सदस्यको बचत (सदस्यिाई ऋण ददन 
मार) 

    

-जम्मा     

ङ. कायाथन्वयन त्जम्मेवारी बााँडफााँड 
  ङ-१. सञ्चािक सलमनतको त्जम्मेवारी 
  ङ-२. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकको त्जम्मेवारी 
 ङ-३. िेखा सुपररवेक्षण सलमनतको त्जम्मेवारी 
  ङ-४. व्यवस्र्ापन कमथचारीहरुको त्जम्मेवारी  

  ङ-५. प्रतयेक सदस्यको त्जम्मेवारी 
च. कायथयोजनाबाट सदस्यहरुको जीवनमा पने प्रभावका सचूकहरु 

छ. कायाथन्वयन प्रगनतको समीक्षा एवं जवाफदेही स्र्ापना ववधध  
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अनुसूची– ४ 

िेयि ि प्रवेि िुल्क बुझकेो िपााईको नमूना 
(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (ग) सुँग सभबम्न्त्धत)  

 

भपाथई दादै प्रस्ताववत ................सहकारी संस्र्ा लि. को तदर्थ सञ्चािक 
सलमनतका ......... श्री ............. आगे उक्त सहकारी संस्र्ा लि. का 
सदस्यहरुको ..............प्रारत्म्भक भेिाको लमनत............को ननणथयबमोत्जम 
प्रनत शेयर रु........।–का दरिे .......जनाबाट जम्मा ........ ककतताको हुन आउन े
जम्मा रकम रु...............।–(अके्षरवप........मार) र प्रवेश शुल्क प्रनतव्यत्क्त 
रु...........।–का दरिे हुन आउने रु.........।–(अके्षरपी.........मार) गरी 
जम्मा रु.........।– (अके्षरपी..........मार) सहकारर संस्र्ा दताथ भएपनछ संस्र्ाको 
नाममा बैंक खाता खोिी जम्मा गने कवोि गरी उक्त रकम मैिे बुखझलिई यो भरपाईमा 
सदहछाप गरी .............कायाथियमा पेश गरेको छु । प्राप्त रकम हाि मेरो 
........मा रहेको ..........दहसाव नं........ मा जम्मा गरी बैंक भौचर दाखखिा 
गरेको छु ।उक्त रकम संस्र्ा दताथ भई ननयमानुसार संस्र्ाको आफ्नै खाता नखोिेसम्म चिन 
नगरी सुरक्षक्षत राख्नेछु र संस्र्ाको बैंक खाता खोिेपनछ ततकािै दाखखिा गनेछु । फरक 
परेमा काननु बमोत्जम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ । 

ईनत सम्वत ्...... साि.......मदहना ......गते रोज...........शुभम ्। 
 

अनुसूची– ५ 

तदथा सञ्चािक सलमनतका सदस्यहरुको ववविण िािाम 

(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (घ) सुँग सभबम्न्त्धत) 

लस. 
न. 

बा
जेक

ो 
ना
म,

 
 

र्र
 

बा
ब ुक

ो 
ना
म,

 
 

र्र
 

 

पन
त 

वा
 
पत
नी
को
 
 

ना
म,

 
र्र

 

सञ्
चा
िक

को
 
 

ना
म,

 
र्र
 

पद
 

ठेग
ान
ा 

पेश
ा 

नन
वा
थधच
त 

लम
नत

 

बह
ाि
 
रह
ने 

 

लम
नत

 

औ
ठंा
छा
प 

फो
टो
 
र 
फो
टोम

ा 
 

पन
े ग

री 
सद
हछ

ाप
 

सम्
पक

थ न
ं. 

कैक
फय

त 

१   
 

 
        

 

 

 

 

२   
 

 
         

 

 

३             
 

 

४             
 

 

५             
 

 

६             
 

 

७             
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अनुसूची–६ 

(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (ङ) सुँग सभबम्न्त्धत) 

स्व घोषणा-परको नमनूा 
 

प्रस्ताववत श्री ........................सहकारी संस्र्ा लि. दताथ गनथ दरखास्त 
ददने हामी तपलशि बमोत्जमका आवेदकहरुिे प्रचलित कानुनसम्मत सहकारी संस्र्ा स्र्ापना 
गरी आफ्नो आधर्थक-सामात्जक उतर्ान गने कायथकारणबाहेक अन्य कुनै कायथकारण नभएको र 
देहायमा उत्ल्िखखत कुराका सार् ैअन्य कुनै कुरािे सहकारी ससं्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरी 
सेवा उपयोग गनथ अयोग्य नभएको स्व-घोषणा गदथछौं :  

हामी आवेदकहरु कोही पनन – 

 यही प्रकृनतको अन्य सहकारी संस्र्ाको सदस्य छैनौ; 

 बैंक, बबततीय संस्र्ा वा अन्य कुनै सहकारी संस्र्ा/सङघ/रात्ष्रय सहकारी बैंकको 
कानुन बमोत्जम कािो सचूीमा परेका व्यत्क्त हैनौ; 

 यस अनघ सहकारी संस्र्ा खोिी सदस्यहरुको रकम दहनालमना गरी कारबाहीमा 
परेका वा फरार रहेका व्यत्क्त हैनौ; 

 सम्पत्तत सुिीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएका व्यत्क्त हैनौ र 
 सहकारी दशथन,लसिान्त,मूल्य मान्यता र कानुन बमोत्जम स्वाविम्वन र 

पारस्पाररकताको भावनाबाट आफ्नो बहुआयालमक ववकासका िाधग यस संस्र्ाको सञ्चािन गनथ 
मञ्जुर छौं । 

उपयुक्त व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झठु्ठा ठहरे कानुन बमोत्जम सहुाँिा बुझाउाँिा भनी 
सदहछाप गने- 

लस. 
नं. 

सदस्यको नाम, र्र 
नागररकता नं. र  
लिएको त्जल्िा 

हािको ठेगाना र सम्पकथ  नं. सदहछाप 

१     

२     

३     
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अनुसूची –७ 
(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (च) सुँग सभबम्न्त्धत) 

अधधकाि प्रत्यायोर्नको नमुना 
लमनत..../...../..... 

श्री दताथ गने अधधकारी ज्य,ू 

धनकुटा नगर कायथपालिकाको कायाथिय,  

धनकुटा । 
बबषय:- अधधकार प्रतयायोजन । 

महोदय, 

यस प्रस्ताववत ............... सहकारी संस्र्ा लि ं को लमनत 
.../..../....मा बसेको दोस्रो प्रारत्म्भक भेिािे गरेको ननणथयानुसार संस्र्ा दताथ गन े
िममा प्रचलित कानुनबमोत्जम प्रकिया पूरा गने लसिलसिामा हाम्रो तफथ बाट ववननयममा 
सामान्य र्पघट गरी प्रमाणीकरण िगायतका आबश्यक काम कारबाही गनथ ननम्न दस्तखत 
नमुना भएको तदर्थ सञ्चािक सलमनतका ..................... श्री 
.............................. 

श्री.................................... र ........................... श्री 
............................ समेतिाई अधधकार प्रतयायोजन गररएको व्यहोरा 
अनुरोध गदथछौं । ननजहरुिे हाम्रो प्रनतननधधको रुपमा गरेका सम्पूणथ कामको त्जम्मेवारी लिन े
गरी हामी मञ्जुर छौं । 

 

अधधकार प्रतयायोजन गररएका व्यत्क्तको 
नाम ठेगाना पद दस्तखत नमूना 
१ श्री.......................    

२ श्री...........................    

३ श्री............................    

  

लस.नं. सदस्यहरुको नाम, र्र ठेगाना सदहछाप 

१    

२    

३    

 रस्टव्य: अधधकार प्रतयायोजन-परमा आवेदक सवकैो वववरण समावेश गनुथपनेछ । 
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अनुसूची-८ 

ननयम ८ (१) संग सभबम्न्त्धत 

(कायािेर पुनाः'ननधाािणका िाधग सहकािी संस्थािे पेि गनुा पने ननवेदनको ढाुँचा) 

 

श्री दताथ गने अधधकारी ज्य,ू 

धनकुटा नगर कायथपालिकाको कायाथिय,  

धनकुटा । 
 

ववषयः  कायािेर पुनाःननधाािण सभबन्त्धी प्रनतबेदन । 
सस्र्ाको नामः 
ठेगानाः 
साववक कायथके्षरः 
 

लस. 
नं. 

स्र्ान (गा.पा./न.पा. 
वडा) वडा वाइज 

सदस्य 
संख्या 

शेयर पूजी 
(रकम) 

बचत ननक्षेप 
(रकम) 

िगानी 
(रकम) 

      

      

      

      
जम्मा 

 

१. वडागत सदस्यता ववश्िेषणः 
२. र्प वा घटाउन माग गररएको कायथके्षरः 
3. र्प वा घटाउन पने कायथके्षरको कारण र  औधचतयः 
[  

छाप           

ननबेदक  

स्र्ाः 
दस्तखतः 
पदः 
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अनुसूची –९ 

(ननयम ११ सुँग सभबम्न्त्धत) 
ववननयममा उल्िेर् गनुापने अङ्ग तथा ववषयहरू : 

प्रस्ताबना : 

१. सक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

२. संस्र्ाको नाम र ठेगाना 
३. पररभाषा 
४. उद्देश्य 

५. कायथ 
६. कायथके्षर 

७. संस्र्ाको सदस्य 

८. सदस्यताको योग्यता 
९. सदस्यताको िाधग ननवेदन र प्रात्प्त  

१०. सदस्यताको अन्तय 

११. सदस्यको ननष्कासन 

१२. सदस्यताबाट रात्जनामा 
१३. पुन सदस्यता 
१४. सदस्यको काम, कतथब्य र अधधकार 

१५. सदस्यता खुल्िा रहने 
१६. सदस्यता प्रात्प्त, पुन प्रात्प्त र रात्जनामा स्वैत्च्छक हुनुपन े

१७. शेयर पूाँजी 
१८. सदस्य बन्न कम्तीमा एक शेयर खररद गनुथपने 
१९. र्प शेयर खररद गनथ सक्ने 
२०. शेयर कफताथ वा हस्तान्तरण 

२१. प्रवेश शुल्क 

२२. कृबरम छेकबार निगाइन े

२३. शेयर प्रमाण-पर 

२४. सदस्यको दानयतव सीलमत हुन े

२५. प्रारत्म्भक साधारण सभा 
२६. बावषथक साधारण सभा 
२७. बबशेष साधारण सभा 
२८. साधारण सभाको बैठक 
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२९. साधारण सभाको काम, कतथब्य र अधधकार 

३०. साधारण सभाको ननणथय अननवायथ हुन े

३१. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठक 

३२. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकका कायथहरु 

३३. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकको कायथ ब्यबस्र्ा 
३४. सञ्चािक सलमनत 

३५. सलमनतको काम, कतथब्य र अधधकार 

३६. सलमनतको बैठक 

३७. िेखा सुपररवेक्षण सलमनत  

३८. उततरदानयतव श्रृंखिा 
३९. अध्यक्षको काम, कतथब्य र अधधकार 

४०. ब्यबस्र्ापकको ननयुत्क्त 

४१. ब्यबस्र्ापकको काम, कतथब्य र अधधकार 

४२. बबशेष त्जम्मेवारी 
४३. कमथचारीको ननयुत्क्त तर्ा सेवाका सतथहरु 

४४. संस्र्ाको कोष 

४५. कोषको सुरक्षा 
४६. कोषको उपयोग 

४७. जगेडा कोष 

४८. संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोष 

४९. िाभांश ववतरण नगररने 
५०. जगेडा कोषमा रकम सानुथपने 
५१. बचत सङकिन गनथ सक्ने/नसक्ने  

५२. बचत सङकिनमा सीमा 
५३. ऋण ददन सक्ने 
५४. ऋण प्रवाहमा सीमा 
५५. ऋणबाहेकको प्रयोजनमा बचतको रकम िगाउन नहुन े

५६. साधारण सभाको स्वीकृनत लिनुपन े

५७. सदस्य केन्रीयता 
५८. स्वार्थ बाखझने ननणथयमा सहभाधगतामा प्रनतबन्ध 

५९. कमथचारीसाँगको कारोबारमा ननबथन्धन 

६०. जोखखम मूल्याङकन 
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६१. कारोबार नगररन े

६२. कारोबारको िेखा 
६३. खाताबही 
६४. आन्तररक दहसाव जााँच 

६५. वावषथक दहसाव जााँच 

६६.  बबद्युतीय प्रणािीको प्रयोग गदाथ जोखखम मूल्याङकन गनुथपने 
६७. अन्य आधारभूत कागजात 

६८. एकीकृत सूचना प्रणािीमा आबिता 
६९. दताथ अधधकारी वा दताथ अधधकारीबाट अधधकार प्राप्त अधधकारीसमक्ष प्रनतवेदन 

७०. बबत्ततय जानकारी/एकाईमा प्रनतवेदन 

७१. साधारण सभामा जानकारी गराउनु पने 
७२. हकवािाको मनोनयन 

७३. हक दाबी वा नामसारी 
७४. ननवाथचन 

७५. शपर् ग्रहण 

७६. एकीकरण वा ववभाजन 

७७. कायाथन्वयन अधधकारी 
७८. मध्यस्र्ता 
७९. समानता र समता 
८०. ववननयम संशोधन 

८१. साधारण सभािे कायथववधध बनाउन सक्न े

८२. ब्याख्या गन ेअधधकार 

८३. ऐन, ननयमाविीसाँग बाखझएकोमा अमान्य हुने । 
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प्रस्तावनााः 

आलथयक विकासका िालग म त्िपूणय िेत्रको रुपमा र ेका कृवष, पश,ु िघ ुउद्यम, पययटन, व्यापार तथा 
सीपमूिक तालिमबाट उत्पादनमा विविधीकरण गरी थप व्यािसावयक, प्रलतस्पधी र उत्पादन िागत 
प्रभािकारी यान्त्रीकीकरण, प्रविलधमैत्री एिम ्िातािरणमैत्री बनाउदै िैजान धनकुटा नगरपालिकाबाट 
सञ्चािन गररन े आलथयक विकास सम्बन्धी काययक्रम रु लमतव्ययी, प्रभािकारी, पारदशी, जिाफदे ी, 
उत्तरदायी एिम ्गणुस्तरीय बनाउन िाञ्छनीय भएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२ को उपदफा (२) को व्यिस्था अनरुुप धनकुटा नगरपालिकािे यस आलथयक विकास 
काययक्रम कायायन्ियन काययविलध, २०७८ तयार गरी जारी गरेको छ ।   

 

पररच्छेदः १ 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यस काययविलधको नाम धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास काययक्रम कायायन्ियन 
काययविलध, २०७८ र ेको छ ।  

ख. यो काययविलध धनकुटा नगरपालिकाको िेत्रलभत्र िागू  नुेछ ।  

ग. यो काययविलध राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख िागू  नुेछ ।  

पररभाषाः विषय िा प्रशििे अको अथय निागमेाः  

क. काययपालिका भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकािाई जनाउने छ ।  

ख. नगरपालिका भन्नािे धनकुटा नगरपालिकािाई जनाउन ेछ ।  

ग. प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु िाई जनाउने छ । 

घ. उप प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको उप प्रमखु िाई जनाउनेछ । 

ङ. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
तथा कायायिय प्रमखुिाई जनाउने छ ।  

च. शाखा प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास शाखाको प्रमखुिाई जनाउन े
छ ।  

छ. शाखा भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास शाखािाई जनाउने छ ।  

ज. आलथयक विकास सलमलत भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास सलमलतिाई 
जनाउने छ ।  

झ. सेिा केन्र भन्नािे नगरपालिकामा र ेका कृवष तथा पश ुसेिा केन्रिाई जनाउने छ 
 

पररच्छेदः २ 

उद्दशे्य 
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क. नगरपालिकाबाट सञ्चािन  नु ेआलथयक विकास काययक्रम (कृवष/ पश/ु घरेि ुउद्योग / 
याक्षन्त्रकरण/ स कारी/रोजगारी) कायायन्ियन प्रवक्रयािाई सरि, स ज, प्रभािकारी, 
पारदशी एिम ्गणुस्तरयिु बनाउन े।  

ख. कृवष व्यिसायिाई ददगो, मयायददत, प्रलतस्पधी एिम ्उत्पादनमूिक बनाउने ।  

ग. अनदुान वितरण प्रवक्रयािाई सरि, लनष्पि र पारदशी बनाउन े।  

घ. सेिा प्रिा को प्रवक्रयािाई लछटो, छररतो, स ज, सरि, लनष्पि बनाउने । 

ङ. रसायलनक मि / विषादीको प्रयोग व्यिक्षस्थत बनाउन े। 

च. िाभरा ीको छनौट प्रवक्रयािाई स्पष्ट र पारदशी बनाउन े।  

छ. बाूँझो जलमन राख्न लनरुत्सा न गने ।  

पररच्छेदः ३ 

आलथयक विकास काययक्रम तथा सञ्चािन प्रवक्रया 
१. कृवष औजार उपकरण खररदमा कृषकसूँग साझेदारी 
धनकुटा नगरिेत्रका कृषक/कृषक समू / स कारी संस्था/ ब्यक्षिगत फमयिाई अनदुान साझेदारी 
तथा स कारीको माध्यमबाट कृवष यन्त्र उपकरण उपिब्ध गराई कृवष पेशािाई आधलुनकीकरण गदै 
उत्पादकत्िमा िवृि गरी खेती प्रणािीिाई ब्यिक्षस्थत गररनेछ ।  

१.१ कायय सञ्चािन प्रवक्रया 
लनिेदन/प्रस्ताि पेश गनेः लनिेदक/ प्रस्तािकिे आिश्यक कागजात रु राखी अनदुान प्राप्त गनय 
तोवकएको ढाूँचामा लनिेदन/प्रस्ताि पेश गनुयपनेछ । साथै काययक्रम सञ्चािनका िालग सूचना 
प्रकाशन गररएको खण्डमा सूचनामा उल्िेक्षखत सतय रु िागू  नुेछन ्। 

लनिेदन/प्रस्तािका साथ पेश गनुयपने आिश्यक कागजात रुः 
 कृषक समू / कृवष स कारी/ कृवष फमय/ कृषकको अनसूुची-१ को ढाूँचामा माग लनिेदन, 
 कृषक समू /कृवष स कारी/ कृवष फमयको दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप , 
 कर चिुा प्रमाणपत्र/निीकरण, 
 सम्िक्षन्धत व्यक्षिको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र , 
 जग्गा धलनपजुायको प्रलतलिवप । 

यान्त्रीकीकरण अनदुान  स्तान्तरणमा प्राथलमकता ददईने :- यान्त्रीकीकरण अनदुान  स्तान्तरण गदाय 
दे ाय बमोक्षजमका कृषक/ कृषक समू / स कारी संस्थािाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

 कृवष सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी उद्योग व्यिसाय सञ्चािन गररर ेको । 

 कृवष समू / स कारी / लनजी फमय दताय गरी सञ्चािनमा र ेको । 

 स्िदेशी िम, लसप तथा स्थानीय कच्चा पदाथयको उपयोग गरी स्थापना एिम ्सञ्चािन 
भएका कृवष उद्योग तथा व्यिसाय भएको कृषक । 

 मव िा, दलित, अपाि, आलथयक एिम ्सामाक्षजक दृवष्टिे पलछ परेका कृषक, समू  रु । 
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 िातािरणमैत्री कृवष उद्योग व्यिसाय सञ्चािन गरेको कृषक । 

 खाद्यन्न बािी, तरकारी बािी, फिफूि बािीका िालग न्यूनतम १० रोपनी जग्गा भएको 
कृवष समू / स कारी / लनजी फमय िा जग्गा लिजमा लिएर उद्यम सञ्चािन गररर ेको । 

यान्त्रीकीकरण अनदुान  स्तान्तरण सम्बन्धी प्रवक्रया :- (१) काययक्रम संचािनाथय नगरपालिकाको 
तफय बाट प्रत्येक आलथयक िषयमा विलनयोक्षजत  नुे रकमको पररलधलभत्र र ी आिेदन साथ संिग्न 
प्रस्ताि अनसुार कृषकको िमता र यान्त्रीकीकरण अनदुान  स्तान्तरण काययक्रमबाट प्राप्त  नु े
उपिक्षब्ध र प्रभािका आधारमा यसै काययविलध बमोक्षजमको मापदण्ड पगुकेो कृषकसूँग अनसूुची–२ 
को ढाूँचामा सम्झौता गरी यान्त्रीकीकरण अनदुान  स्तान्तरण गररनेछ । 

(२) कृषकको आिश्यकता र कृवष व्यिसायबाट  नु े रोजगारीका आधारमा िागत 
अनमुानको बढीमा ८०% (असी प्रलतशत) सम्मको अनदुान उपिब्ध गराईनेछ । उपिब्ध गराईन े
याक्षन्त्रक अनदुानको कूि िागतको कम्तीमा २०% (बीस प्रलतशत) रकम कृषकिे व्य ोनुय पनेछ । 

(३) अनदुान काययक्रमको िालग छनौट भएका कृषकसूँग सम्झौता  नुपूुिय िागत 
स भालगता बापतको रकम कृषकिे आफ्नो खातामा जम्मा गरी सक्कि भौचर पेस गनुय पनेछ ।  

(४) सम्झौता पश्चात नगरपालिकाबाट तोवकएको अनदुान रकममा कक्षम्तमा २० प्रलतशत 
रकम साझेदारी गरी माग गरे बमोक्षजमको कृवष यन्त्र उपकरण कृषक स्ियम्िे खररद गरी ल्याउन ु
पनेछ । 

(५) कृषकिे खररद गरेको यन्त्र उपकरणको सक्कि लबिका साथ मेलसन औजारको फोटो 
समेत राखी अनदुान रकम भिुानीका िालग नगरपालिका समि प्रलतिेदन पेस गनुयपनेछ ।  

(६) कृषकबाट लबि/प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ आिश्यक परेमा नगरपालिकाबाट 
अनगुमन/लनरीिण गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गररन े अनदुान रकम कृषकको बैंक खातामा 
उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

१.२ यान्त्रीकीकरण अनदुान काययक्रम अन्तगयत  स्तान्तरण गररन ेकृवष औजार तथा उपकरण :- 
 

क्र.
स. 

कृवष औजार तथा 
उपकरणको  नाम 

सामरीको 
िमता 

न.पा.बाट ददईन े
अनदुान रकम 
(अलधकतम) 

कृषकको िागत 
स भालगता 
(न्यूनतम) 

१ लमलन वटिर ९ एच.पी.सम्म ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 

२ इिेक्षक्लक स्प्रयेसय  ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 

३ चाफ कटर  ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 

४ ब्रस कटर  ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 

५ पािर स्पेयर  ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 
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६ कृवष उत्पादनमा प्रयोग  नु े
साना तथा मझौिा 
औजार/उपकरण रु 

 ८० प्रलतशत २० प्रलतशत 

1.3 अनदुान  स्तान्तरणका सतय रु : 
(१) कृषक रुिे प्राप्त यान्त्रीकीकरण अनदुानको उक्षचत सदपुयोग गनुयपनेछ । 

(२) अनदुान प्राप्त गरेको लमलतिे ३ िषयसम्म अरुिाई  स्तान्तरण गनय पाईने छैन, सो 
भन्दा अगािै  स्तान्तरण िा विक्री वितरण गरेमा िा सम्झौता बमोक्षजम अनदुानको उपयोग नगने 
कृषकिाई प्रचलित काननु बमोक्षजम कारिा ी गरी सरकारी बाूँकी सर  असिु उपर गररनेछ र 
त्यस्ता कृषकिाई पनुः काययक्रम उपिब्ध गराइने छैन । 

(३) कुनै कृषकिे अनदुानको पूणय सदपुयोग गरी व्यिसायमा उन्नलत गनुयको साथै 
स्थानीयस्तरमा रोजगारी लसजयना गरी समदुायिाई उल्िेखनीय योगदान पयुायएमा त्यस्ता कृषकिाई 
पनुः अनदुान उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 

1.4 अनगुमन, लनरीिण तथा मूल्याङ्कन :-  यस काययविलध अनसुार उपिब्ध गराईने यान्त्रीकीकरण 
अनदुान सदपुयोग भए नभएको बारेमा कायायियिे जनुसकैु समयमा अनगुमन तथा लनरीिण गने र 
मूल्यांकन गरी प्रलतिेदन ददन सक्नछे । 
 

2. यिुाका िालग रोजगारः आलथयक विकासको आधार  

धनकुटा नगरपालिका िेत्रका यिुा (१८–५९ उमेर समू ) िाई व्यिसावयक कृवष, पशपुािनका 
िालग अनदुान, रोजगारमूिक काययक्रममा साझेदारी, उद्यमशीिता विकास तथा सीप विकास तालिममा 
स भागी गराउूँदै आलथयक उपाजयनका िेत्रमा स ायता प्रदान गररनेछ ।   
२.१ कायय सञ्चािन प्रवक्रया 
लनिेदन/प्रस्ताि पेश गनेः प्रस्तािक/ लनिेदकिे आिश्यक कागजात रु राखी सञ्चािन गनय 
खोक्षजएको काययक्रम/योजनाको प्रस्तािना पेश गनुय पनेछ । साथै काययक्रम सञ्चािनका िालग सूचना 
प्रकाशन गररएको खण्डमा सूचनामा उल्िेक्षखत सतय रु िागू  नुेछन ्। 

लनिेदन/प्रस्तािका साथ पेश गनुयपने आिश्यक कागजात रुः 
 समू / स कारी/ कृवष फमय/संस्था/ कृषकको माग- लनिेदन, 
 समू / स कारी/ कृवष फमय/ संस्थाको दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप , 
 कर चिुा प्रमाणपत्र/निीकरण, 
 सम्िक्षन्धत व्यक्षिको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, 
 आलथयक प्रस्तािना । 

काययक्रम सञ्चािनका िालग प्राथलमकता ददईने :- काययक्रम सञ्चािन गदाय दे ाय बमोक्षजमका कृषक/ 
कृषक समू / लनजी फमय/ स कारी संस्थािाई प्राथलमकता ददइनेछ । 
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 कृवष/ पशपुािन/ िघ ुउद्यम/ पययटन व्यिसाय सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी उद्योग 
व्यिसाय सञ्चािन गररर ेको । 

 उत्पादनमखुी र स्थानीय बजार मागिाई पूलतय गनय स योग पगु्न ेयोजना भएको । 

 समू / स कारी / लनजी फमय दताय गरी सञ्चािन गररर ेको । 

 स्िदेशी िम, लसप तथा स्थानीय कच्चा पदाथयको उपयोग गरी स्थापना एिं सञ्चािन 
भएका उद्योग तथा व्यिसाय । 

 मव िा, दलित, अपाि, आलथयक एिम ्सामाक्षजक दृवष्टिे पछालड परेको समू / कृषक । 

 िातािरणमैत्री उद्योग व्यिसाय सञ्चािन गरेको । 

 काययक्रम/ योजना कायायन्ियन गदाय स्थानीय स्तरमा अल्पकािीन तथा ददघयकािीन 
रोजगारी लसजयना  नु सक्न ेसलुनक्षश्चत भएको ।  

काययक्रम/योजना सञ्चािनका िालग स ायता प्रदान गने प्रवक्रया:- (१) काययक्रम/योजना सञ्चािनाथय 
नगरपालिकाको तफय बाट प्रत्येक आलथयक िषयमा विलनयोक्षजत  नु े रकमको पररलधलभत्र र ी आिेदन 
साथ संिग्न प्रस्ताि अनसुार प्रस्तािकको िमता र काययक्रमबाट प्राप्त  नु े उपिक्षब्ध र प्रभािका 
आधारमा यसै काययविलध बमोक्षजमको मापदण्ड पगुकेो प्रस्तािकसूँग सम्झौता गरी स ायता प्रदान 
गररनेछ । 

(२) नगरपालिकािे पाररत गरेको नीलत तथा काययक्रमसूँग सम्बक्षन्धत योजना तथा 
काययक्रम सञ्चािनका िालग माग भएका लनिेदन उपर शाखाबाट पशे भएको वटप्पणी स्िीकृत गरी 
काययक्रम/योजना सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(३) प्रस्तािक/लनिेदकिाई व्यिसाय प्रबद्र्धन तथा उत्पादनमा अनदुान रकम प्रदान गदाय 
प्रस्तावित िागत अनमुानको बढीमा ८० (असी) प्रलतशत रकम प्रदान गनुय पनेछ । उपिब्ध 
गराइएको अनदुानको २० (बीस) प्रलतशत साझेदारी रकम प्रस्तािक/लनिेदकिे ब्य ोनुय पनेछ । 

(४) नगरपालिकाबाट तोवकएको अनदुान रकममा कक्षम्तमा २० प्रलतशत रकम 
साझेदारीगरी योजना/काययक्रम सञ्चािन गने सम्झौता गनुयपनेछ ।  

(५) योजना/काययक्रम सञ्चािन गने लनक्षश्चत भए पलछ नगर काययपालिकाको कायायियिे 
प्रस्तािक/लनिेदकिाई कायायियको लनयमानसुार पेश्की रकम उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) प्रस्तािकिे योजना/काययक्रम सम्पन्न भएपलछ अनसुचुी–३ को ढाूँचामा प्रलतिेदन पेश 
गनुयपनेछ । सम्बक्षन्धत शाखाबाट कायय सम्पन्न भएको लनक्षश्चत भए पलछ अक्षन्तम भिुानीका िालग 
कायायिय प्रमखु समि लसफाररस गनुय पनेछ ।   

(७) प्रस्तािकबाट लबि भरपाई सव त प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ आिश्यक परेमा 
नगरपालिकाबाट अनगुमन/लनरीिण गरी अनदुान रकम प्रस्तािकको बैंक खातामा उपिब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

३. कृवष उत्पादनमा िवृिः नगरमा समवृि 
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प्रस्तािनामा आधाररत कृवष उत्पादन िवृि  नु ेखािका काययक्रम रु जस्तैः च्याउ, मौरी, 
तरकारी, फिफूि, पषु्प, कागती खेती आददमा कृषक रुिाई आकवषयत गरी उत्पादनमा िवृि सूँगसूँगै 
रोजगारी लसजयना गने र आयतिाई प्रलतस्थापन गने खािका काययक्रम कृषक/ कृषक समू / 
स कारी/ फमय सूँग सम्झौता गरी सञ्चािन गनुय पनेछ । 

४. मेयर कृवष पययटन काययक्रम 

प्रस्तािना/लनिेदनका आधारमा धनकुटा नगरपालिकािाई एभोकाडोको राजधानी तथा 
ड्रागनफिको पकेट िेत्रको रुपमा विकास गने तथा पव चान ददिाउन ेउदे्दश्यका साथ उत्पादन िवृि 
गने, प्रचारप्रसार तथा ब्यिसावयक खेती गने कृषक/सम ु/ स कारी/ फमय/संस्था सूँग सम्झौता गरी 
काययक्रम सञ्चािन गनुयपनेछ । 

 

५. घरेि ुउद्योग प्रबद्र्धन तथा साझेदारी/ उद्यमी प्रोत्सा न काययक्रम 

धनकुटा नगरपालिका िेत्रमा गररिी लनिारण, नयाूँ उद्यमी लसजयना तथा भैर ेका 
उद्यमी रुको स्तरोन्नलत गनयका िालग िालग िघ ुउद्यम विकास काययक्रम (मेड्पा) सूँग साझेदारी गदै 
प्रस्तािनाका आधारमा आिश्यक लसप विकास तालिम, पनुतायजगी तथा एड्भान्स तालिम, प्रविलध 
 स्तान्तरण, िजारीकरणमा स योग, िमता अलभिवृि, परुस्कार तथा अनदुान प्रदान गनय सम्झौता गरी 
काययक्रम सञ्चािन गनुय पनेछ । 

 

६. गाईगोठ सधुार काययक्रम 

कक्षम्तमा २ (दईु) िटा माउ गाई भएका र व्यािसावयक रुपमा गाइपािन व्यिसाय गनय 
सक्ने सम्भािना भएका कृषक/ फमयबाट प्राप्त आिेदन/ प्रस्तािनाका आधारमा पूिायधार विकास तथा 
िातािरण व्यिस्थापन शाखाको समन्ियमा िागत स्टीमेट तयार गरी कुि िागतको अलधकतम ८० 
(असी) प्रलतशत नगरपालिकाको तफय बाट र कक्षम्तमा २० (बीस) प्रलतशत रकम कृषकको साझेदारी 
 नुे गरी सम्झौता गरेर काययक्रम सञ्चािन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेदः ४ 

अनदुान काययक्रम कायायन्ियन प्रवक्रया 
क. नगरपालिकाकाको स्िीकृत बजेट तथा काययक्रमको पररलधमा र ी अनदुान प्राप्त गनय इच्छुक 

कृषक/आिेदक/प्रस्तािकिे प्रमखु समि लनिेदन पेस गनुय पनेछ । साथै सो सम्बन्धी लबषय 
उल्िेख गरेर नगरपालिकािे सचुना प्रकाशन समेत गनय सक्नेछ ।  

ख. प्राप्त लनिेदन साथ कृषक/ व्यिसायी/ कृषक समू / कृवष स कारी/ कृवष फमयिे तोवकए 
िमोक्षजमका कागजात रु एिं आफ्नो व्यिसायको विस्ततृ वििरण सव तको लनिेदन/ प्रस्तािना 
पेस गनुय पनेछ ।  
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ग. प्रस्तािनाका सम्बन्धमा कायायिय प्रमखुिे कायय स्थिमै गएर वफल्ड भेररवफकेसनका िालग 
आलथयक विकास शाखा सव तका प्राविलधक कमयचारी खटाउने छ ।  

घ. संिग्न प्रस्तािना/ लनिेदन, आिश्यक कागजात, बजेटको लसमा र वफल्ड भेररवफकेसनबाट 
प्राप्त वििरणको आधारमा शाखािे िाभरा ी छनौटको लनणययका िालग प्रमखु समि पेश गनुय 
पनेछ ।   

ङ. काययक्रम सञ्चािनका िालग भौलतक पूिायधार लनमायणको िागत अनमुान तयारी तथा स्िीकृलतको 
िालग पूिायधार विकास तथा िातािरण ब्यिस्थापन शाखािे गनेछ । अन्य सरकारी 
कायायियिाट तयार भइ पेश भएका िागत क्षस्टमेटिाई नगरपालिकाको स्िीकृलत आिश्यक 
पनेछ ।  

च. छनौट भएका िाभरा ीको लबबरण शाखा र सेिाकेन्र रु माफय त िाभरा ीिाई जानकारी 
गराउने  तथा िेिसाइटमा प्रकासन गररने छ ।  

छ. अनदुानका िालग छनौट भएका कृषक/ व्यिसायी/ संघ/ संस्था/ कृषक समू / कृवष 
स कारी/ कृवष फमय् सूँग कायय सञ्चािनका िालग सम्झौता गररने छ र उि सम्झौता 
िमोक्षजम कायय सम्पन्न पश्चात आिश्यकता अनसुार स्थिगत अनगुमन गरी शाखाको 
लसफाररसका आधारमा नगरपालिकािे भिुानी ददनेछ ।  

ज. काययक्रम सञ्चािन पलछ कृषक रुिाई आिश्यक पने प्राविलधक ज्ञान र स ायता कायायियमा 
र ेको सेिा केन्र सूँग समन्ियन गरी प्रदान गररने छ । 

झ. काययक्रम सञ्चािन सम्बन्धी आउन ेगनुासो व्यिस्थापन नगर काययपालिकािे गने छ ।  

ञ. कािो सूचीमा परेको फमय/ कृषक समू / कृवष स कारी/ संघसंस्थािाई अनदुान उपिब्ध 
गराइने छैन । साथै, अक्षघल्िो आ.ि. मा समािेस भएका िाभरा ीिाई सो ी शीषयकमा पनुः 
अनदुान  उपिव्ध गराइने छैन । 

ट. कुनै उद्यमी/कृषक/कृषक समू /फमय रुिाई लनज रुिे गरेको पुूँजीको थप मात्रा र थप 
व्यिसायका िालग थप अनदुान ददन आिश्यक देक्षखएमा पनुः अनदुान ददन िाधा पने छैन ।   

ठ. अन्य काययक्रमको  कमा क्षस्टमेट अनसुार कायायियको लनणययबाट काययक्रम संचािन  

गररनेछ । 
 

पररच्छेदः ५ 

आलथयक प्रशासन  

काययक्रमको िेखाङ्कन, कारोिार र िेखा पररिण, साियजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा साियजलनक 
खररद लनयमाििी, २०६४ िमोक्षजम  नु ेछ ।  

 

पररच्छेदः ६ 

थपघट िा  ेरफेर गनय सक्न े
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क. नगर काययपालिकािे यस काययविलधमा थपघट,  ेरफेर तथा खारेज गनय सक्नेछ ।  

ख. यस काययविलधको कायायन्ियनमा कुनै िाधा अिरोध र अस्पष्टता आएमा नगर काययपालिकािे 
त्यस्तो िाधा, अिरोध फुकाउने तथा व्याख्या गनय सक्नेछ । 

ग. यो काययविलध िागू  नु ुपूिय कायायन्ियन भएका योजना/काययक्रम रु यसै काययविलध बमोक्षजम 
भएको मालनने छ । 

अनसूुची-१ 

 

कृवष याक्षन्त्रकरण अनदुान स योगको िालग कृषकिे कायायियमा पेश गने लनिेदनको ढाूँचा 
 

लमलत.............. 
िीमान प्रमखु ज्यू, 
धनकुटा नगरपालिका । 

 

विषय:- कृवष याक्षन्त्रकरण अनदुान उपिब्ध गराई ददन ुनु । 

 

म ोदय, 
म  ामी .............................................. िे विगत .............बषय देक्षख ब्यिसावयक 

कृवष व्यिसाय गदै आएको र सो को प्रिियन गनयका साथै कृवषिाई आधलुनकीकरण गनय आिश्यक 
भएकोिे कृवष याक्षन्त्रकरण अनदुान अन्तगयत लनम्न बमोक्षजमको मेक्षशन/औजार/उपकरण उपिब्ध 
गराई ददन ु नु आिश्यक कागजात सव त यो लनिेदन पेश गरेको छु/छौ । 

 

लनिेदकको वििरण  

१. कृषकको नाम, थर र ठेगानाः    

२. व्यिसाय/फमयको नामः 
  ३. माग गरेको मेक्षशन/औजार/उपकरणको नामः  

 

संिग्न कागजात रु 

क. कृषक समू /कृवष स कारी/ कृवष फमयको दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप  

ख. करचिुा प्रमाणपत्र/नविकरण, 
ग. सम्िक्षन्धत व्यक्षिको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र , 
घ. जग्गा धलनपजुायको प्रलतलिवप । 
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अनसुचुी–२ 

यन्त्र उपकरण खररदका िालग साझेदारी गने सम्बन्धमा गररन ेसम्झौताको ढाूँचा 
 

धनकुटा नगरपालिका र िी  ...................... बीच साझेदारीमा  .................. खररद गनय 
अनदुान ददन ेसम्बन्धमा गररएको सम्झौता पत्र 

 

धनकुटा नगरपालिका (यसपलछ पव िो पि भलनएको) र िी .................., धनकुटा न.पा.–.... 
(यसपलछ दोिो पि भलनएको) बीच कृवषमा याक्षन्त्रकरण गरी उत्पादनिाई बढािा ददई कृवष िेत्रिाई 
ब्यिसावयकरण गने काययको िालग साझेदारीमा ............... खररद गनय अनदुान ददने/लिन े कायय 
गनय/ गराउन दिैु पि मञ्जुर भई यो सम्झौता पत्रमा  स्तािर गरी लियौँ, ददयौँ ।  
 

सम्झौताका शतय रु 

१.  पव िो पििे यन्त्र उपकरण खररदमा कुि िागतको अलधकतम ८० प्रलतशत रकम दोिो पििाई 
अनदुान स्िरुप उपिब्ध गराउनेछ । दोिो पििे कुि िागतको न्यूनतम २० प्रलतशत साझेदारी रकम 
आफ्नो नाममा र ेको बैंक खातामा जम्मा गरी सक्कि भौचर पव िो पििाई बझुाउन ुपनेछ । 

२.  पव िो पि र दोिो पि बीच सम्झौता सम्पन्न भए पलछ दोिो पििे आफूिाई स ज पने बजारबाट 
तोवकएको यन्त्र उपकरण खररद गरी ल्याउन ुपनेछ ।  

३.  यन्त्र/उपकरण खररदमा पव िो पिबाट अनदुान स्िरुप अलधकतम रु. ..................रकम उपिब्ध 
गराउनेछ ।  

४.  दोिो पििे खररद गरी ल्याएको यन्त्र उपकरणको प्रयोग तथा गणुस्तरीयताको सम्बन्धमा पव िो पििे 
आिश्यकता अनसुार अनगुमन तथा लनदेशन गनेछ ।  

५.  खररद गरी ल्याएको यन्त्र उपकरण रु सम ुमा पररचािन गनुयपरेमा दोिो पििे काययविधी बनाई 
पररचािन, ब्यिस्थापन तथा लनयन्त्रण गनुयपनेछ ।   

६.  दोिो पििे खररद गररएको यन्त्र उपकरणको बीि भरपाईका साथ लनिदेन पेश गररसकेपलछ पव िो 
पििे खररद सलुनक्षश्चतता गरी दोिो पिको बैंक खातामा अनदुान िापतको ८० प्रलतशत रकम उपिब्ध 
गराउनेछ ।  

७.  दोिो पििे प्राप्त याक्षन्त्रकरण अनदुानको उक्षचत सदपुयोग गनुयपनेछ । अनदुान प्राप्त गरेको लमलतिे ५ 
िषयसम्म अरुिाई  स्तान्तरण गनय पाईने छैन, सो भन्दा अगािै  स्तान्तरण िा विक्री वितरण गरेमा िा 
सम्झौता बमोक्षजम अनदुानको उपयोग नगरेको पाइएमा प्रचलित काननु बमोक्षजम कारिा ी गरी सरकारी 
बाूँकी सर  असिु उपर गररने र त्यस्ता कृषकिाई यस काययक्रमबाट बक्षञ्चत गररनेछ । 

८.  सम्झौताका शतय रु  ेरफेर गनुयपरेमा आपसी स मलतमा गनय सवकनेछ ।  
 

पव िो पिको तफय बाट    दोस्रो पिको तफय बाट 

 स्तािरः       स्तािरः 
नाम थरः      नाम थरः  
पदः      ठेगानाः  
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अनसुचुी–३ 

काययक्रम÷योजना सम्पन्न प्रलतिेदनको ढाूँचा 
१. काययक्रम÷योजनाको नामः 
२. काययक्रम भएको स्थानः 
३. काययक्रम÷योजना सञ्चािन गने ब्यक्षि÷संस्थाः 
४. मखु्य वक्रयाकिापः 
५. सम्पन्न लमलतः 
६. काययक्रम÷योजनाको कूि िागतः रु. .................. 

(क) नगरपालिकाको तफय बाटः रु. .................. 
(ख) प्रस्तािक÷लनिेदकको तफय बाटः रु. ............. 

७. काययक्रम÷योजना सम्पन्न पलछ रोजगारी लसजयना  नु ेसंख्याः 
(क) प्रतक्ष्यः .............जना 
(ख) अप्रतक्ष्यः .............जना 

८. काययक्रम÷योजनाबाट प्राप्त मखु्य उपिब्धी रुः 
९. संग्िन गनुयपने आिश्यक कागजात रुः 

(क) भिुानी मागको लनिेदन 

(ख) संस्थाको लनणयय 

(ग) काययक्रमको उपक्षस्थलत वििरण 

(घ) खचयको सक्कि विि भरपाई 

(ङ) सम्झौता पत्रको प्रलतलिपी 
(च) काययक्रमको फोटो रु 
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k|:tfjgf M  

धनकुटा नगरपालिकालभत्र नगदे बािीका रुपमा अलमिो जात फिफूिको उत्पादन 
भइर ेको अिस्थामा जििाय ुपररितयन तथा अन्य िातािरणीय तथा जैविक प्रभािका कारण उि 
उत्पादन पनुरुत्थान गनय आिश्यकता भइर ेको अिस्थामा िातािरण अनकूुलित एभोकाडो खेतीको 
माध्यमबाट कृषकको आयस्तर िवृि गनय तथा एभोकाडोको उत्पादनिाई पररमाणात्मक, गणुात्मक र 
प्रलतस्पधायत्मक बनाई धनकुटािाई एभोकाडोको राजधानीको रुपमा साथयकता ददिाई कृवष पययटनमा 
समेत टेिा प¥ुयाउन आिश्यक भएकािे wgs'6f gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw - lgoldt 
ug]{_ P]g @)&% sf] bkmf $ sf] clwsf/ k|of]u u/L धनकुटा नगरपालिकािे यो "धनकुटा 
नगरपालिकाको एभोकाडो खेती प्रबद्र्धन लनदेक्षशका, २०७८" hf/L u/]sf] 5 . 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो लनदेक्षशकाको नाम "धनकुटा नगरपालिकाको एभोकाडो खेती 
प्रबद्र्धन लनदेक्षशका, २०७८"  र ेको छ । 

(२) यो लनदेक्षशका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाक्षशत भएपलछ िागू  नुेछ । 

२. पररभाषाः लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस लनदेक्षशकामा, 
क.  "नगरपालिका" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

ख. "काययपालिका" भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

ग.  "प्रमखु" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछय । 

घ.  "क्षजल्िा" भन्नािे धनकुटा क्षजल्िािाई सम्झनपुछय । 

ङ.  "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई सम्झन ुपछय । 

च.  "कृषक" भन्नािे धनकुटा नगरपालिका िेत्र लभत्र व्यिसावयक एभोकाडो खेती, नसयरी 
व्यिसाय गररर ेका कृषकिाई सम्झन ुपछय । 

छ.  "उद्यमी" भन्नािे एभोकाडोजन्य नसयरी, खेती, उपभोग्य बस्त ु तथा पदाथय उत्पादन 
गररर ेका घरेि ुउद्यमीिाई सम्झन ुपछय । 

ज.  "अनदुान" भन्नािे यस लनदेक्षशका बमोक्षजम ददइने अनदुान सम्झन ुपछय । 

झ.  "आलथयक लबकास अलधकृत" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास 
अलधकृतिाई सम्झन ुपछय । 

ञ.  "कृवष सेिा केन्र" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको कृवष सेिा केन्रिाई सम्झन ुपछय । 

ट.  "उद्यम विकास स जकताय" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको  उद्यम विकासका िालग 
लनयिु भएका स जकताय कमयचारी सम्झन ुपछय । 
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३.  काययक्रमको उद्दशे्यः यस काययक्रमका उदे्दश्य दे ाय बमोक्षजमका  नुछेन,् 

(क) नगर िेत्रमा भइर ेको एभोकाडो खेतीको अिस्था बारे जानकारी लिन,ु ददन,ु 
(ख) दि प्राविलधक जनशक्षि उत्पादन तथा पररचािन गनुय, 
(ग) नसयरी ब्यिसायी तथा कृषकिाई गणुस्तरीय उत्पादनमा स योग गनुय, 
(घ) उद्योग तथा उद्यमीिाई एभोकाडोको स -उत्पादनको िालग प्रोत्साव त गनुय, 
(ङ) एभोकाडोको राजधानी स्थावपत गदै सोको क्षचनारी माफय त कृवष पययटनमा जोड ददन ु । 

 
 

पररच्छेद–२ 

सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था 
४.  अनदुान व्यिस्थापन तथा लसफाररस सलमलतः यस लनदेक्षशका बमोक्षजम काययक्रम सञ्चािनको िालग 

नगरपालिकामा दे ाय बमोक्षजम अनदुान व्यस्थापन तथा लसफाररस सलमलत र नेछ,  
(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत   - संयोजक 

(ख) कृवष सेिा केन्र, शाखा प्रमखु   –सदस्य 

(ग) आलथयक विकास अलधकृत    –सदस्य– सक्षचब 

५.  बैठक सम्बन्धी काययविलधः (१) सलमलतको बैठक संयोजकको लनदेशनमा सदस्य- सक्षचििे लमलत 
, समय र स्थान तोकी बोिाउन ुपनेछ ।  
(२)  ब मुत सदस्य रुको उपक्षस्थलतिाई बैठकको गणपरुक संख्या मालननछे ।  
(३)  सलमलतको बैठकको लनणयय ब मुतको आधारमा गररनेछ ।  
(४) सलमलतिे आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञ तथा सरोकारिािा रुिाई आमन्त्रण गनय 

सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यिस्था सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोक्षजम  नुेछ।  
६. सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकारः गदठत सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार दे ाय 

बमोक्षजमको  नुेछ। 

(क)  प्रचलित कानून बमोक्षजम काययक्रम सञ्चािनका िालग िेत्र लनधायरण गने तथा आिेदन 
साथ पेश गनुय पने आिश्यक कागजात रु लनधायरण गने,  

-v_  k|fKt cfj]bgx?sf] d"NofÍg u/L nfeu|fxLx?sf] ;Defljt gfdfjnL tof/ 

ug]{, 

-u_ sfo{qmdsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu ;dGjo, lg/LIf0f tyf cg'udg 

ug]{ 

-3_  ;~rflnt sfo{qmdsf] ;ldIff ul/ gu/ sfo{kflnsfdf k|ltj]bg k]z ug]{ / 

-ª_   sfo{qmd sfof{Gjogsf nflu cfjZos Joj:yf ug]{ .  
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पररच्छेद–३ 

काययक्रम सञ्चािन 

७.  एभोकाडोको लसकाइ केन्र स्थापना, खेती प्रबद्र्धन तथा प्रचारप्रसार गनेः नगरपालिका िेत्र लभत्र 
दे ाय बमोक्षजमका वक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ, 

(क) एभोकाडोको नसयरी सधुार, व्यािसावयक खेती तथा स -उत्पादन गने उद्यमीिाई 
अनदुान, 

(ख) रोग, प्रकोपको पव चान तथा कृषक तथा प्राविलधक जनशक्षिको िमता विकास, 
(ग) राक्षफ्टङ विरुिा उत्पादन तथा स लुियत दरमा वितरण, 
(घ) एभोकाडो गणना, 
(ङ) एभोकाडो लसकाइ केन्र स्थापना, 
(च) सम ु गठन तथा सीप विकास तालिम, 
(छ) एभा ]काडो म ोत्सब तथा प्रचार प्रसार । 

८.  काययक्रम सञ्चािन प्रवक्रयाः दे ायका प्रवक्रया परुा गरी काययक्रम सञ्चािन गनुय पनेछ, 
(क)  एभोकाडोको नसयरी सधुार, व्यािसावयक खेती तथा स -उत्पादन गने उद्यमीिाई अनदुानः 

(१) काययक्रम कायायन्ियनका िालग नगर काययपालिकाको कायायियिे आिश्यक कागजात 
सव त १५ ददन समयािलध ददई अनसूुची -१ बमोक्षजमको ढाूँचामा साियजलनक सूचना 
प्रकाशन गरी काययक्रममा स भागी  नु इच्छुक कृषक रुको आिेदन माग गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रकाक्षशत सूचना अनसुार काययक्रममा स भागी  नु 
इच्छुक कृषक रुिे अनसूुची -२ बमोक्षजमको ढाूँचामा कायायियमा व्यिसावयक कायययोजना 
सव त आिेदन पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम कायायियमा प्राप्त भएका आिेदन रु अनसु"ची -३ 
बमोक्षजमको मूल्याङ्कनका आधारमा सलमलतको बैठकबाट सम्भावित िाभरा ी छनौट गरी 
लनणययका िालग काययपालिका बैठकमा पेश गनुय पनेछ ।  

 (४) कायायियिे उपदफा (३) बमोक्षजम छनौट भएका िाभरा ी रुिाई छनौट 
भएको जानकारी नगरपालिकाको सूचना पाटी तथा िेबसाइटमा साियजलनक गनुय पनेछ । 

(५) कायायियिे उपदफा (३) बमोक्षजम छनौट भएका िाभरा ीसूँग अनसूुची–४ को 
ढाूँचामा सम्झौता गनुय पनेछ । 

(६) छनौट भएका कृषक रुिाई कृवष सेिा केन्रबाट आिश्यकता अनसुार 
प्राविलधक स जीकरण तथा िमता अलभिवृि तालिम सञ्चािन गनुय पनेछ । 

  (७) छनौट गररएका कृषक रुिे कायायियबाट प्रदान गररएको अनदुान रकममा 
थप पचास प्रलतशत रकम साझेदारी गरी योजना सञ्चािन गनुय पनेछ । 
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(८) कायायियबाट प्रदान गररएको अनदुान रकमको भिुानी कायय सम्पन्न मूल्याङ्कन, 

प्रलतिेदन, िीि भरपाई प्राप्त भएपलछ कृषकको बैंक खातामा एकमषु्ट प्रदान गनुय पनेछ ।  
(९) कृषकिे अनदुान िापत प्राप्त रकम जनु प्रयोजनका िालग प्राप्त गरेको  ो सो ी 

प्रयोजनमा मात्र खचय गनुय पनेछ । 

(ख)  रोग प्रकोपको पव चान तथा कृषक तथा प्राविलधक जनशक्षिको िमता विकासः (१) 
नगरपालिका िेत्रलभत्र एभोकाडोको फिमा िाग्ने रोग वकरा तथा विरुिामा िाग्ने रोग, 

प्रकोपको पव चान गरी लनिारणका उपाय रु बारे कृषकिाई जानकारी ददन कायायियमा 
र ेका कृवष प्राविलधक तथा क्षजल्िामा र ेका अनसुन्धान केन्रका विज्ञ रु समेटी प्राविलधक 
टोिी तयार गरी कायायियिे स्थिगत पररचािन गनुय पनेछ । 

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गरेको प्राविलधक टोिीिे 
एभोकाडो कृषकसूँग समन्िय गरी रोग, प्रकोपबारे विस्ततृ अध्ययन गनुय पनेछ । 

(३) प्राविलधक टोिीिे रोग, प्रकोपको पव चान गरी लनिारणका उपाय समेत 
उल्िेख गरेर कायायिय समि प्रलतिेदन पेश गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको प्रलतिेदन उपर कायायियिे जनप्रलतलनलध, 

कमयचारी, सरोकारिािा लनकायका प्रलतलनलध तथा कृषक राखी आिश्यक राय सल्िा  लिन ु     
पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजमको छिफिबाट समेवटएका राय सल्िा  समेत 
राखेर अक्षन्तम प्रलतिेदन काययपालिका बैठकमा पेस गरी समाधानका उपाय ठ र सव त 
प्रलतिेदन स्िीकृत गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम स्िीकृत भएको प्रलतिेदनमा उल्िेख भए 
बमोक्षजमका समाधानका उपाय रु कायायियिे पािना गनुय पनेछ । 

(७) रोग, वकराको प्रकोप तथा लनिारणका उपायबारे कृषकिाई जानकारी ददन 
कायायियिे तालिम, गोष्ठी तथा प्रचारप्रसारका काययक्रम रु सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(८) मालथ उल्िेक्षखत कायय रु सञ्चािन गनय कायायियिे आिश्यक बजेटको 
व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(ग)  राक्षफ्टङ विरुिा उत्पादन तथा स लुियत दरमा वितरणः (१) गणुस्तरीय एभोकाडो 
उत्पादनमा िवृि गनय तथा व्यिसावयक उत्पादनका िालग कायायियिे एभोकाडोको राक्षफ्टङ 
विरुिा उत्पादन गरी स लुियत दरमा कृषकिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमका विरुिा उत्पादनका िालग नगरपालिकािे आफ्नै 
नसयरी स्थापना तथा व्यिस्थापन गनय र सोका िालग स्थानीय कृषक, कृषक समू , स कारी 
तथा क्षजल्िामा र ेका कृवष अनसुन्धानको िेत्रमा कायय गररर ेका सरकारी कायायिय सूँग 
समन्िय गरी उत्पादन गनय सक्नेछ ।  
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(३) उपदफा (२) अनसुार उत्पादन भएका राक्षफ्टङ विरुिा वितरणका िालग 
कायायियिे साियजलनक सूचना गनुय    पनेछ । 

(४) उत्पादन भएका विरुिा स लुियत दरमा प्राप्त गनयका िालग कृषकिे 
अनसूुची–५ को ढाूँचामा तोवकएको कागजात संिग्न गरी कायायियमा लनिेदन पेश गनुय 
पनेछ ।  

(५) दफा (४) अनसुार गठन भएको सलमलतिे प्राप्त लनिेदनका आधारमा 
स लुियत दरमा विरुिा प्राप्त गने कृषक छनौटका िालग नामाििी काययपालिका बैठकमा 
पेश गनुय       पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम छनोट भएका कृषक रुको नामाििी कायायियिे 
सूचना पाटी तथा िेिसाइटमा प्रकाक्षशत गनुय पनेछ । 

(७) कृषकिे स लुियत दरमा विरुिा प्राप्त गनय साझेदारी िापत िझुाउन ुपने 
रकम स्थानीय दररेटका आधारमा कायायियिे तोके बमोक्षजम  नुछे । उि रकम 
कृषकिे कायायियको राजस्ि उपशाखामा दाक्षखिा गरेको प्रमाण पेश गनुय पनेछ ।  

(८) स लुियत दरमा वितरण गररएका विरुिा कृषकिे नगरपालिका िेत्र लभत्र 
नै रोप्न ुपनेछ । 

 

(घ)  एभोकाडो गणनाः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र एभोकाडो सम्बन्धी लबषयको व्यिक्षस्थत एिम ्
यथाथयपरक आूँकडा पत्ता िगाउने प्रयोजनका िालग स्तरीय िैज्ञालनक÷तथ्याङ्कीय र स्थिगत 
अििोकन विलध अनसुरण गरी तथ्याङ्क संकिन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको तथ्याङ्क सङ्किन गने काययका िालग कायायियिे 
आिश्यक बजेटको ब्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(३) एभोकाडो गणना सम्बन्धी कायय गनुय अक्षघ कायायियबाट प्रश्नाििी फाराम 
स्िीकृत गराइ प्रश्नाििी फाराम भराउन ुपनेछ । 

(४) नगरपालिका लभत्रका सिै एभोकाडो उत्पादन सूँग सम्बक्षन्धत कृषक रुको 
पव चान गरी कृषक घरधरुीको स्थिगत भ्रमण माफय त एभोकाडो िगाइएको िेत्रफि र 
उत्पादन िगायतका एभोकाडो सम्बन्धी विविध पि रुको वििरण संकिन गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम संकिन गररएको वििरण तथ्याङ्कीय विलध अपनाई 
प्रविवष्ट गनुय पनेछ ।  

(६) सिेिकिे अक्षन्तम प्रलतिेदन कायायिय समि पेश गनुय पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम प्राप्त प्रलतिेदन कायायियिे काययपालिका बैठकमा 
पेश गनुय पनेछ । 
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(८) उपदफा (७) बमोक्षजम पशे भएको प्रलतिेदन काययपालिका बैठकबाट 
अनमुोदन भएपलछ तथ्याङ्कीय वििरण रु कायायियिे आिलधक रुपमा प्रकाशन गने 
पकु्षस्तका िगायत अन्य माध्यम रुमा प्रकाशन गनुय पनेछ ।   

 

(ङ)  एभोकाडो लसकाइ केन्र स्थापनाः (१) एभोकाडो उत्पादन तथा एभोकाडो सम्बन्धी स्रोत 
तथा जानकारी उपिब्ध गराउन एभोकाडो लसकाइ केन्र स्थापना गनुय पनेछ । 

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजमको लसकाइ केन्रमा आिश्यक पने 
जनशक्षि तथा पूिायधार व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा उल्िेक्षखत व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकािे सरकारी 
तथा गैरसरकारी संघसंस्था सूँग स योग लिन तथा समन्िय गनय सक्नछे । 

(४) दफा (१) बमोक्षजमको लसकाइ केन्र कायायियबाट स्िीकृत बजेट्अनसुार 
लनमायण गनुय पनेछ ।  

(५) दफा (४) बमोक्षजम कायायियिे स्िीकृत गरेको िागत अनमुान तथा भिन 
लडजाइनको पररलध लभत्र र ी लसकाइ केन्र लनमायण गनुय पनेछ । 

(६) लसकाई केन्र लनमायण कायय नगरपालिकाको भिन संव ताको पािना  नु े
गरी गनुय पनेछ । 

(७) लसकाइ केन्रमा एभोकाडो सम्बन्धी जानकारी गराउने पत्रपलत्रका, 
िेखरचना, पसु्तक, अलडयो लभलडयो, इन्टरनेट िगायतका उत्पादन सम्बन्धी जानकारी लिन,े 
ददने संरचनाको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

 

(च)  समू  गठन तथा लसप विकास तालिमः (१) एभोकाडो उत्पादन  नु ेनगरपालिका लभत्रका 
िडा रु छनौट गरी समू  गठन माफय त कायायियिे एभोकाडोबाट स –उत्पादन गनय 
सवकने िेत्रमा िघ ुउद्यमी लसजयना  नुे गरी लसप विकास तालिम प्रदान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुारको समू  लनमायण गदाय समू  पररचािन, समू  सदस्य 
सषख्या, समू का सदस्य रु आिि र ेको समदुाय, भौगोलिक अिक्षस्थलतजस्ता पि रुिाई 
ध्यान ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम समू  लनमायण गदाय सामान्यतया एक समू मा 
कक्षम्तमा पाूँच जना सम्भाव्य िघ ुउद्यमी र न ेगरी समू  लनमायण गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम लनमायण भएको समू बाट लसप विकास तालिमका 
िालग स भालग छनौट गदाय उद्यम गनय चा न े ब्यक्षि, गररबीका कारण पछालड परेका 
समदुाय र रोजगारी लसजयना गनय सक्ने सम्भािना भएका ब्यक्षि रुबाट छनौट गनुय पनेछ । 

(५) लसप विकास तालिमको छनौट  नु े सषख्या र अिलध माग भएको 
तालिमको प्रकृलतका आधारमा तय गनुय    पनेछ । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(130) 
 

(६) तालिम सञ्चािन गदाय कायायिय तथा िडाका प्रलतलनलध् बाट तालिमको 
गणुस्तर र स भागीको लसकाइको स्तर अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(७) लबषय विज्ञ र सिम प्रक्षशिक रु पररचािन गरी तालिम सञ्चािन गनुय 
कायायियको दावयत्ि  नुेछ । त्यसरी तालिम सञ्चािन गदाय आिश्यक स जीकरणका 
िालग कायायियिे िघ ु उद्यम विकासका िालग छनौट भएका उद्यम विकास स जकताय 
पररचािन गनय सक्नेछ । 

(८) लसप विकास तालिमको स जकताय, शैक्षिक सामरी, तालिम सामरी, खाजा 
तथा यातायात खचय जस्ता सवुिधा कायायियको vr{ cfwf/ -gD;_ अनसुार उपिब्ध गराउन ु   
पनेछ । 

(९) तालिम प्राप्त गरेका उद्यमीिाई कायायियिे सम्झौता गरी उपयिु प्रविलध 
 स्तान्तरण गनय सक्नेछ । 

(छ)  एभोकाडो म ोत्सब सञ्चािन तथा प्रचार प्रसारः (१) नगरपालिकािे तोकेको लमलत, अिलध र 
स्थानमा नगरपालिका िेत्रलभत्रका तथा देशभरका एभोकाडो उत्पादक कृषक, व्यापारी, 
उद्यमीबाट एभोकाडोजन्य उत्पादन रुको प्रदशयनी, विक्री वितरण, प्रचारप्रसार तथा प्रबद्र्धन 
गराइ एभोकाडो म ोत्सब सञ्चािन गनेछ । 

(२) म ोत्सबको नाम कायायियिे तोके अनसुार उल्िेख गरी सञ्चािन गनुय 
पनेछ । 

(३) म ोत्सब आयोजना तथा सञ्चािन गनय नगरपालिकािे नगर िेत्रलभत्रका 
कृषक समू , स कारी, लनजी तथा गैर सरकारी संघसंस्थािाई आलथयक अनदुान प्रदान गनय 
सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको अनदुान प्राप्त गनय आिेदक समू  तथा 
संघसंस्थािे अनसूुची–६ को ढाूँचामा आिेदन पेश गनय सक्नेछन ् । आिेदनका साथ 
अनसूुची–७ को ढाूँचामा प्रस्तािना समेत पेश गनुय पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्राप्त आिेदन मध्येबाट नगरपालिका िेत्र लभत्र 
र ेर एभोकाडो उत्पादन िा प्रबद्र्धन गररर ेका कृषक समू  िा संघसंस्थािाई पव िो 
प्राथलमकता ददई काययपालिकाको बैठकबाट समू  िा संस्था छनौट गरी अनदुान प्रदान गनुय 
पनेछ । 

(६) म ोत्सब सञ्चािन गनय छनौट भएको संस्थािे अनसूुची–८ को ढाूँचामा 
कायायियसूँग सम्झौता गरी म ोत्सब सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(७) म ोत्सब सञ्चािनको व्यिस्थापकीय क्षजम्मेिारी पूणयरुपमा छनौट भएको 
आयोजकको  नुेछ । 
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(८) म ोत्सब सञ्चािनको क्रममा आिश्यक पने सरुिा व्यिस्था आयोजकिे 
नगरपालिका तथा सरुिा लनकाय बीच समन्िय गरी गनुय पनेछ । 

(९) स्टिको दररेट लनधायरण, प्रिेश शलु्क, उत्कृष्ट कृषक तथा व्यिसायीिाई 
प्रदान गररने परुस्कार, प्रमाणपत्र, मेडि िगायतका प्रािधान कायायियिे तोके बमोक्षजम गनुय 
पनेछ । 

(१०) म ोत्सि सञ्चािनको समयमा कायायियिे अनगुमन तथा लनरीिण गरी 
आयोजकिाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(११) नेपाि सरकारको प्रचलित ऐन लनयम तथा कायायियसूँगको सम्झौता 
बमोक्षजम म ोत्सि आयोजकिे अरसरता लिई पारदशी रुपमा म ोत्सब सञ्चािन गनुय 
पनेछ । काययक्रमको सञ्चािन स्िीकृत प्रस्ताि र सम्झौता अनसुार     नुेछ । 

 
 

पररच्छेदः ४ 
आलथयक प्रशासन 

 

काययक्रमको िेखाङ्कन, कारोिार र िेखा परीिण, साियजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा साियजलनक 
खररद लनयमाििी, २०६४ िमोक्षजम  नुेछ ।  

 
 

पररच्छेदः ५ 

थपघट िा  ेरफेर गनय सक्न े

 

क. नगर काययपालिकािे यस लनदेक्षशकामा yk36 x]/k]m/ tyf vf/]h ug{ ;Sg]5 .  

ख. यस लनदेक्षशकाको कायायन्ियनमा कुनै िाधा अिरोध र अस्पष्टता आएमा नगर 
काययपालिकािे त्यस्तो िाधा  ,अिरोध फुकाउन तथा व्याख्या गनय सक्नेछ । 

ग. यो लनदेक्षशका िागू  नु ु पूिय कायायन्ियन भएका योजना/काययक्रम रु यसै काययविलध 
बमोक्षजम भएको मालनन ेछ। 
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अनसूुची–१ 

साियजलनक सूचनाको ढाूँचा 
एभोकाडो खेती प्रबद्र्धनका िालग अनदुान प्राप्त गनय प्रस्ताि पशे गने बारेको सूचना 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाक्षशत लमलतः ................................) 
धनकुटा नगरपालिको चाि ुआ.ि. .............को बावषयक स्िीकृत काययक्रम एभोकाडो नसयरी र लसकाई 
केन्र स्थापना तथा एभोकाडो खेती प्रबद्र्धनका िालग तपलसि बमोक्षजमका एभोकाडोको िेत्रमा कायय गनय 
ईच्छुक व्यिसावयक कृषक÷ कृषक सम ु÷ लनजी फमय तथा उद्यमी रुिे सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे 
१५ ददन लभत्र आिश्यक कागजात रु संग्िन गरी तोवकएको ढाूँचामा व्यिसावयक कायय योजना सव त 
आिेदन पेश गनुय  नु सम्बक्षन्धत सिैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

क. प्रस्ताि पशे गनय सवकन ेिते्र रु 

क्र. 
स. 

िते्र कायायिबाट प्रदान 
गररन ेअनदुान 

रकम 

कृषकको 
साझेदारी 
रकम 

योग्य आिेदक रु 

१ एभोकाडोको 
नसयरी सधुार 
 

काययक्रमका िालग 
बजेट स्िीकृत भए 
बमोक्षजम 

न्यूनतम ५० 
)पचास (

प्रलतशत 

दताय भई एभोकाडोको विरुिा 
उत्पादन गररर ेका व्यिसावयक 
उत्पादक कृषक िा कृषक 
सम ु÷लनजी फमय 

२ एभोकाडोको 
व्यािसावयक 
खेती 
 

काययक्रमका िालग 
बजेट स्िीकृत भए 
बमोक्षजम 

न्यूनतम ५० 
)पचास (

प्रलतशत 

दताय भई एभोकाडो उत्पादन 
गररर ेका िा कक्षम्तमा १० बोट 
एभोकाडो भएका कृषक िा कृषक 
सम ु÷लनजी फमय 

३ एभोकाडोको 
स -उत्पादन 

काययक्रमका िालग 
बजेट स्िीकृत भए 
बमोक्षजम 

न्यूनतम ५० 
)पचास (

प्रलतशत 

व्यिसावयक रुपमा दताय भई 
एभोकाडोबाट ;x उत्पादन गनय चा न े
िा उत्पादन गररर ेका कृषक िा 
कृषक सम ु÷लनजी फमय तथा उद्यमी 

ख. आिश्यक कागजात रु 

१. कायायियबाट तोवकएको ढाूँचामा व्यिसावयक कायययोजना सव तको आिेदन  -  १ प्रलत 
२. फमय दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  -  १ प्रलत  
३. नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप -  १ प्रलत 

४. व्यिसावयक एभोकाडो खेतीमा अनदुान माग गनेको  कमा जग्गा धनीपूजायको प्रलतलिवप िा जग्गा 
भाडामा लिएको सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप      - १ प्रलत 

५. सम्बक्षन्धत तालिम लिएको भए सोको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप- १ प्रलत 
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अनसूुची–२ 

आिेदनको ढाूँचा 
                                                                 लमलतः 
िीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा । 

 

लबषयः अनदुान उपिब्ध गराइददन ु नु । 

 

प्रस्ततु लबषयमा त्यस कायायियको लमलत ................................... मा प्रकाक्षशत सूचना 
बमोक्षजम त ाूँबाट एभोकाडोको नसयरी सधुार÷व्यािसावयक एभोकाडो खेती÷ एभोकाडोको स -उत्पादन 
का िालग प्रदान गररन ेअनदुान रकम प्राप्त गनयका िालग ईच्छुक भएको  ुूँदा उि काययक्रममा म÷ 

मेरो फमयिाई समािेश गररददन ु  नु अनरुोध गदयछु । साथै सोका िालग आिश्यक कागजात रु 
समेत यसै लनिेदनका साथ पेश गरेको व्य ोरा अनरुोध छ । 

 

(क) आिेदकको नामः 
(ख) फमयको नामः 
(ग) आिेदकको ठेगानाः 
(घ) अनदुान माग गरेको लबषयः (१) एभोकाडोको नसयरी सधुार (२) एभोकाडोको व्यािसावयक खेती 

(३) एभोकाडोको स -उत्पादन (आफ्नो माग बमोक्षजम कुनै १ मा मात्र क्षचनो 
िगाउन ुोस)् 

(ङ) आिेदकको  स्तािर तथा फमयको छापः 
संिग्न कागजात रु 

१.  व्यािसावयक कायय योजना 
२.  फमय दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप 

३.  नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप 

४.  व्यािसावयक एभोकाडो खेतीमा अनदुान माग गनेको  कमा जग्गा धनीपूजायको प्रलतलिवप िा 
जग्गा भाडामा लिएको सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप 

५.  सम्बक्षन्धत तालिम लिएको भए सोको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप 

व्यािसावयक कायय योजनाको ढाूँचा 
१. आिेदकको सामान्य जानकारी 
प्रस्तावित काययक्रमको नाम  

प्रस्तावित फमयको नाम 
 

फमयको ठेगाना  
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दताय भएको लनकाय र लमलत 
 

सम्पकय  व्यक्षिको टेलिफोन/मोिाइि नं.  

प्रस्तावित काययक्रम कायायन्ियन  नु ेस्थान 
 

प्रस्तावित योजना काययfन्ियन गने स्थानमा लबद्यमान 
भौलतक सवुिधा रु 

 

सडक छ/्छैन  

पक् की/्कच्ची  

नक्षजकको बजारको नाम र दूरी  

विजिुी छ/्छैन  

पानीको व्यिस्था छ/्छैन  

अन्य पूिायधारको व्यिस्था  

 

२. प्रस्तावित वक्रयाकिाप रुको िागत अनमुानको विस्ततृ वििरण 

क्र.सं. 
मखु्य-मखु्य 
वक्रयाकिाप 

अनमुालनत 
िागत रकम 

रु 

माग गररएको 
अनदुान 
रकम रु. 

आिेदकको 
योगदान रकम 

रु. 
कैवफयत 

१      

२  
   

 

कूि जम्मा     

नोटः आिेदकको योगदानमा जग्गाको मूल्य र चािखुचय समािेस गनय पाइने छैन । 
३. एभोकाडो सम्बन्धी  ाि गररर ेका कायय रु 

 (क) 
 (ख) 
प्रस्तािकको 
नाम  
पद 

 

 स्तािर  

लमलत 
 

फमयको छाप  
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अनसूुची–३ 

प्रस्ताि मूल्याङ्कनका आधार रु÷मापदण्ड 
 

क्र.स. लबषय मापदण्ड पूणायङ्क प्राप्ताङ्क 

१ 

भौगोलिक अिस्था/ 

 ािापानीको 
उपयिुता/ उत्पादन 
योजना र 
सम्भाव्यताको अिस्था 

अनकुुि  र ेको 

20 

  

कम अनकुुि र ेको   

२ जग्गाको िेत्रफि 
५ रोपनी िा सो भन्दा बढी 

20 
  

५ रोपनी भन्दा कम   

३ 
पूिायधार संरचना 
सम्बन्धी व्यिस्था  

संचरना भएको 
१० 

  

संरचना नभएको   

४ लसूँचाई सवुिधा  
सधै लसूँचाईको सवुिधा भएको 

१० 
  

बषाययामको पानीमा लनभयर र नपुने   

५ यातायातको सवुिधा 
यातायातको  साधन पगु्न सक्न े

१० 
  

यातायातको साधन पगु्न नसक्न े   

६ जनशक्षिको अिस्था 
तालिम, अनभुि, ज्ञान, सीप भएको 

१० 

  

तालिम, अनभुि, ज्ञान, सीप को कलम 
भएको   

७ बजारको  सम्भािना 
उत्पादनको बजार सम्भािना पयायप्त भएको 

१० 

  

उत्पादनको बजार सम्भािना पयायप्त 
नभएको   

८ अन्य कायय रु   १०   

  जम्मा अङ्क   100   
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अनसूुची–४ 

कायायिबाट िाभरा ीसूँग गररन ेसम्झौता पत्रको ढाूँचा 
धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय र ....................... बीच गररएको सम्झौता पत्र २० 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय (यसपलछ भलनने पव िो पि) र ........ (यसपलछ 
भलनने दोस्रो पि) बीच धनकुटा नगरपालिका िडा नं. .....मा एभोकाडोको नसयरी सधुार÷व्यfिसावयक 
एभोकाडो खेती÷ एभोकाडोको स -उत्पादन सम्बन्धी काययक्रम सञ्चािन गनयका िालग सम्झौतामा 
उल्िेक्षखत शतय पािना गरी कायय गनय गराउन दिैु पि मञ्जुर भई यो सम्झौता गरी लियौँ, ददयौँ ।  
सम्झौताका शतय रु 

१.  दोस्रो पििे धनकुटा नगरपालिका िडा नं. ............मा एभोकाडोको नसयरी सधुार÷व्यfिसावयक 
एभोकाडो खेती÷ एभोकाडोको स -उत्पादन सम्बन्धी काययक्रम सञ्चािन गनेछ ।  

२.  पव िो पििे दोस्रो पििाई उि कायय गनयको िालग  रु. ........................ साझेदारी िापत 
अनदुान रकम कायय सम्पन्न भएर प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ एकमषु्ट उपिब्ध गराउने छ ।  

३.  पव िो पििे उपिब्ध गराएको अनदुान रकममा दोिो पिबाट कक्षम्तमा ५० (पचास) 
प्रलतशत रकम साझेदारी  नु ुपनेछ । 

४.  दोिो पििे उल्िेक्षखत काययक्रमको ब्यिस्थापन आफै गनुयपनेछ । काययक्रम सम्झौता भएको 
....... ददनलभत्र सम्पन्न गरर सक्न ुपनेछ ।  

५.  दोिो पििे उल्िेक्षखत कायय गदाय पव िो पिको स योग र समन्ियबाट गनुय पनेछ ।   
६.  पव िो पििे दोस्रो पििे गरेको काययको लनयलमत अनगुमन तथा आिश्यक प्राविलधक 

सल्िा  उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  
७.  दोस्रो पििे काययक्रम गनुय अक्षघ पव िो पििाई काययक्रमबारे अलनिायय जानकारी गराउन ुपनेछ ।  
८.  सम्झौताका शतय रु  ेरफेर गनुयपरेमा आपसी स मतीमा गनय सवकने छ ।  
९.  मालथ उल्िेक्षखत बा ेकका अन्य कुरा रु भएमा प्रचलित काननु अनसुार  नुेछ ।  
पव िो पिको तफय बाट    दोस्रो पिको तफय बाट 

 स्तािरः       स्तािरः 
नाम थरः       नाम थरः  
पदः       पदः  
धनकुटा नगरपालिका 
ठेगानाः 
नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा ।      
सािी 
 स्तािरः 
नामः  
पदः  
लमलतः 
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अनसूुची–५ 

स लुियत दरमा राक्षफ्टङ विरुिा प्राप्त गनय कृषकिे कायायियमा पेश गने लनिेदनको 
ढाूँचा 

 

लमलतः  
िीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा । 

 

लबषयः स लुियत दरमा एभोकाडोको राक्षफ्टङ विरुिा उपिब्ध गराइददने बारे । 

 

म ोदय, 

 प्रस्ततु लबषयमा धनकुटा नगर काययपालिका कायायियको लमलत ..................... गते 
प्रकाक्षशत सूचना अनसुार त ाूँबाट स लुियत दरमा उपिब्ध गराइने एभोकाडोको राक्षफ्टङ विरुिा 
.............िटा  उपिब्ध गराइददन ु नु सादर अनरुोध गदयछु । त ाूँ कायायियबाट उपिब्ध गराइन े
एभोकाडो विरुिाको िालग प्रलत गोटा रु. ......... का दरिे  नु आउन े कूि रकम 
रु......................... साझेदारी िापत लतनय प्रलतिि र ेको ब्य ोरा समेत अनरुोध छ ।  
 

लनिदेकको, 
नामः  
दस्तखतः 
ठेगानाः 
सम्पकय  नम्बरः 

 

िडा कायायियको लसफाररस 

 

लनिेदनकताय िी .......................................................... यस िडाको स्थायी बालसन्दा भएको 
र लनिदेनका साथ पेश भएका कागजात स ी साूँचो भएको साथै माग गरे बमोक्षजमका विरुिा रोप्न 
लनिेदकसूँग धनकुटा नगरपालिका िेत्र लभत्र  .............. िेत्रफि जग्गा भएको  ुूँदा अनदुानमा 
एभोकाडोको विरुिा उपिब्ध गराइददन ु नु लसफाररस गररएको व्य ोरा अनरुोध छ । 

 

िडा कायायियको छापः  

लसफाररस गने पदालधकारीको नाम र  स्तािर 
लमलतः  
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अनसूुची–६ 

एभोकाडो म ोत्सि सञ्चािनका िालग आलथयक स योग प्राप्त गनयका िालग ददइन े
आिेदन–पत्रको ढाूँचा 

लतः 
िीमान ्प्रमखु ज्यू, 

धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा । 

 
 

लबषयः एभोकाडो म ोत्सिका िालग आलथयक स योग उपिब्ध गराईददने बारे । 

म ोदय, 

प्रस्ततु लबषयमा धनकुटा नगरपालिका िेत्र लभत्र उत्पादन  नु े एभोकाडोको प्रचार प्रसार 
तथा उत्पादन विविलधरणको प्रबद्र्धनका िालग  ाम्रो यस संस्था धनकुटा नगरपालिकामा िेत्रमा 
एभोकाडो म ोत्सि सञ्चािन गनय इच्छुक भएकािे म ोत्सि सञ्चािनका िालग त ाूँबाट आलथयक 
स योग उपिब्ध गराइददन ु  नुका िालग लनम्नानसुार कागजात संग्िन राक्षख यो लनिेदन पेश 
गररएको छ ।  ालमिे आलथयक स योग प्राप्त गरेमा पेश गररएको प्रस्तािना एिम ्लनधायररत प्रवक्रया 
अनसुार सफितापूियक म ोत्सि आयोजना गनेछौ ।  
 
 

संग्िन कागजात रु 

(१) संक्षिप्त कायययोजना 
(२) संस्था÷समू  दतायको प्रमाणपत्र 

(३) म ोत्सि सञ्चािन गने सम्बन्धी संस्था÷समू को लनणयय 

(४) संस्था÷समू  सम्बन्धी थप वििरण (भएमा) 
 
 

लनिेदकको नामः 
दस्तखतः 
ठेगानाः 
संस्थाको छापः 
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अनूसूची–७ 

प्रस्तािनाको ढाूँचा 
 

१.  म ोत्सिको नामः 
२.  पररचयः 
३.  म ोत्सि आयोजना  नुे लमलत र स्थानः 
४.  म ोत्सिको उद्देश्यः 
५.  म ोत्सिको आयोजक, स –आयोजक एिम ्प्रबद्र्धक रुकोनामः 
६.  म ोत्सिमा सञ्चािन  नु ेवक्रयाकिाप रुः 
७.  म ोत्सिमा स भागी  नु े एभोकाडोसूँग सम्बक्षन्धत  स्टि रुको प्रारक्षम्भक अनमुालनत संख्या 

तथा प्रदशयनी  नु ेअन्य एभोकाडोसूँग सम्बक्षन्धत उत्पादन रुः 
८.  प्रारक्षम्भक अनमुालनत आय व्यय 

९.  कामको िाूँडफाूँड र क्षजम्मेिारीः 
 
 

अनसूुची–८ 

सम्झौता–पत्रको ढाूँचा 
सम्झौता पत्र 

 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा (यस पलछ पव िो पि भलनने) र 
..................(आयोजकको नाम) यस पलछ दोिो पि भलनने) का बीच धनकुटा नगरपालिकामा 
एभोकाडो म ोत्सि सफितापूियक सम्पन्न गनय लनम्न शतय रु पािना गने गरी यो सम्झौता गररएको 
छ । यस सम्झौताको १÷१ प्रलत आपसमा िकु्षझ लियौं ददयौं । 

शतय रु 

१.  पव िो पि एभोकाडो म ोत्सिको स –आयोजकको रुपमा र नेछ । प्रथम पििे 
एभोकाडोको प्रबद्र्धन गनयका िालग आयोजना गररएको एभोकाडो म ोत्सि सञ्चािनका िालग 
रु................. दोिो पििाई उपिब्ध गराउने छ । 

२.  पव िो पिबाट एभोकाडो म ोत्सिका िालग प्राप्त रकमबाट दोिो पििे स्टि लनमायण गरी 
कृषकिाई प्रलत स्टि रु. ......... का दरिे÷ लनःशलु्क उपिब्ध गराउन ु पनेछ ।  साथै 
दोिो पििे उि रकम म ोत्सि व्यिस्थापन, परुस्कार वितरण तथा अलतलथ सत्कारको 
काययमा खचय गनुय पनेछ । 

३.  दोिो पििे म ोत्सि अिलधभर सरोकारिािा पि रु सूँगको स कायय र समन्ियमा एभोकाडो 
उत्पादनको प्रबद्र्धनमा टेिा पगु्न े कायय रु सञ्चािन गनुय पनेछ । यसका अलतररि दोिो 
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पििे एभोकाडो कृषकिाई आिश्यक पने प्रदशयन किको व्यिस्था तथा व्यfिसावयक 
गलतविलधको सूचना आदान–प्रदानको व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ । 

४.  पव िो पििे म ोत्सिको क्रममा प्रदान गररने परुस्कारका िालग परुस्कृत  नुे कृषक तथा 
उद्यमीको छनौट गरी नामाििी दोिो पििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । साथै म ोत्सिको 
अनगुमन, लनरीिण तथा आिश्यक लनदेशन समेत ददन ुपनेछ । 

५.  दोिो पििे म ोत्सि सम्पन्न भए पलछ म ोत्सिको फोटो सव तको सम्पन्न प्रलतिेदन २ 
थानका साथै आिश्यक लबि, भरपाई कागजात सव त पव िो पि समि भिुानी माग गनुय 
पनेछ । यसरी भिुानी माग गरे पलछ पव िो पििे लनयमानसुार दोिो पििाई अक्षन्तम 
भिुानी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

६.  सम्झौतामा उल्िेख नभएका अन्य शतय रु नेपाि सरकारको प्रचलित काननु बमोक्षजम  नेुछ । 

 

पव िो पि      दोिो पि 

नामः       नामः 
पदः       पदः 
 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा   

संस्थाको नामः 
सािीः       सािीः  
लमलतः 
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k|:tfjgf M 

नेपािको संविधान प्रदत्त नागररकको मौलिक  क अन्र्तगत आिासको अलधकार सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ बमोक्षजम धनकुटा नगरपालिका लभत्र र ेका आठप ररया, दलित र विपन्न समदुायका 
पररिार रुिाई गणुस्तरीय जीिनयापनको िालग सरुक्षित र िातािरणमैत्री आिास लनमायण गनय 
जस्तापाता, ब्यिक्षस्थत बसोबासको िालग शौचािय, स्नानग ृ र भान्साघर लनमायणको िालग आन्तररक र 
बाह्य स्रोत ब्यिस्थापन गरी स योग गने उदे्दश्यका साथ संचािन  नु े आिास सधुार काययक्रम 
कायायन्ियन गनय िाञ्छनीय भएकोिे,  

धनकुटा नगरपालिकािे दे ायको काययविलध बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारक्षम्भक 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविलधको नाम “गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग आिास 
सधुार स योग काययक्रम, काययविलध,२०७७” र ेको छ ।  

(२) यो काययविलध धनकुटा नगरपालिका, काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत 
भएपलछ प्रारम्भ  नुेछ । 

२. पररभाषाः लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा, 
(क)  “संयोजक” भन्नािे लसफाररस सलमलतको संयोजक सम्झनपुछय । 

(ख)  “विपन्न समदुाय” भन्नािे न्यूनतम आिश्यकता रु गाूँस, बास, कपासको समस्या र ेको र 
सो को ब्यिस्था गनय आलथयक कदठनाई भएको धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्र बसोबास 
भएको पररिारिाई सम्झनपुछय । 

(ग)  “आठप ररया” भन्नािे नेपाि सरकारिे अल्पसंख्यक जालतको रुपमा पररभावषत गरेको 
धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्र बसोिास गने आठप ररया जालत सम्झनपुछय ।  

(घ)  “लसफाररस सलमलत” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्रका आठप ररया, दलित तथा 
विपन्न समदुायका अलत गररब पररिार रुको पव चान गरी िगत संकिन गने तथा 
प्राथलमकता क्रम समेत तोकी प्रलतिेदन पेश गने उदे्दश्यिे धनकुटा नगरपालिकामा 
गठन भएको लसफाररस सलमलत सम्झनपुछय ।  

(ङ)  “गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग आिास सधुार सधुार काययक्रम” भन्नािे धनकुटा 
नगरपालिका िेत्रलभत्र र ेका आठप ररया, दलित र विपन्न घरपररिारिाई आिास (घर) 
मा जस्तापाता िगाउन तथा जीिनस्तर सधुानयको िालग शौचािय, स्नानग ृ तथा 
भान्साघर लनमायणको िालग अनदुान स योग उपिब्ध गराउने काययक्रम सम्झनपुछय । 

(च)  “कायायिय” भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनपुछय । 

(छ)  “िाभरा ी” भन्नािे दफा ३ बमोक्षजम पव चान गररएका ब्यक्षि िा पररिािाई सम्झनपुछय । 
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(ज)  “प्रमखु” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु सम्झनपुछय । 

(झ)  “सदस्य” भन्नािे लसफाररस सलमलतको सदस्य सम्झनपुछय । 

(ञ)  “अनगुमन सलमलत” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकामा उपप्रमखुको संयोजकत्िमा गठन 
भएको सलमलत सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद २ 

िक्षित िगय पव चान र छनौटको आधार 
३.  िक्षित िगयको पव चानः (१) िक्षित िगयको पव चान दे ायका आधारमा गररनेछ ।  

(क)  धनकुटा नगरपालिका िेत्रमा बस्न ेआठप ररया, दलित र विपन्न घरपररिार, 
(ख)  विगत देक्षख सम्बक्षन्धत स्थानमा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रमाण, 

(ग)  िाभरा ी बसोबास गदै आएको घरको छाना खर, पराि, स्याउिा िा यस्तै प्रकृलतका 
आगो, पानी तथा  रुीबाट सक्षजिै प्रभावित  नु सक्ने अन्य सामरीबाट छाएको, 

(घ)  गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग सधुाररएको भान्सा, शौचािय तथा स्नानग ृ बनाउन 
चा ेको विपन्न घरपररिार, 

(ङ)  साियजलनक म त्ि राख्न ेगैरनाफामिुक संघसंस्था, कृवष तथा पशपंुक्षि फमय, टोि समू  
भिन तथा कायायिय रु 

४.  िाभरा ी छनौटको आधार तथा विलधः (१) नगर काययपालिका बैठकबाट िाभरा ी छनौट 
गनय तोवकएको सम्बक्षन्धत िडा कायायियबाट अनसूुची –१ बमोक्षजमको सूचना प्रकाक्षशत गरी 
काययक्रमबाट िाभाक्षन्ित  नु सक्न ेिाभरा ी रुिाई अनसूुची –२ बमोक्षजमको लनिेदन पेश गनय 
िगाई नगरपालिका समि पेश गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त लनिेदनको आधारमा िाभरा ी छनौटको प्रयोजनाथय 
काययपालिका बैठकिे गठन गरेको लसफाररस सलमलतका पदालधकारी रुिे प्राविलधक कमयचारी 
सव त स्थिगत लनररिण गरी अनसूुची –३ बमोक्षजमको िाभरा ी िगत संकिन फाराम भरी 
प्राथलमकता क्रम समेत तोकेर िाभरा ीको सूची नगर प्रमखु समि पशे गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम िाभरा ी छनौट गदाय ििृ, एकि मव िा, अनाथ 
बािबालिका तथा अपािता भएका घरमूिीिाई पव िो प्राथलमकता ददइनेछ।त्यसै गरी प्रकोपका 
कारण घरिारवि ीन भएका, भविष्यमा उि स्थानमा बसोबास गदाय जोक्षखममा र ेका र गररिीको 
कारण न्यूनतम जीिनस्तर कायम गनय नसकेका पररिारिाई समेत प्राथलमकता ददइनेछ ।  

(४) काययपालिका बैठकिे लसफाररस सलमलतबाट पव चान भई आएका िाभरा ीको 
सूचीिाट प्राथलमकताक्रमको आधारमा लनणयय गरी छनौट गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम िाभरा ी छनौट गदाय सगोिमा र ेका पररिारिे एउटा 
आिासको िालग मात्र अनदुान पाउने गरी छनौट गनुयपनेछ ।  
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पररच्छेद ३ 

अनदुान रकम तथा लनमायण सामरी 
  

५.  रकम उपिब्ध गराउनःे (१) कायायियिे िाभरा ीिाई गणुस्तरीय आिास लनमायण गनय 
िाभरा ीको खातामा रकम उपिब्ध गराउनेछ ।  

(२) रकम प्राप्त गने िाभरा ीिे कायायियिे लसफाररस गरेको बैंकमा खाता 
खोल्नपुनेछ । 

(३) िाभरा ीिाई रकम उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा कायायिय र िाभरा ी िीच 
अनसूुची–४ बमोक्षजमको ढाूँचामा सम्झौता गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमका िाभरा ी रुिाई कायायियिे अनसूुची–५ बमोक्षजमको 
अनदुान रकम उपिब्ध गराउनेछ । 

(५) कायायिय र सोझै रकम प्राप्त गने िाभरा ी बीच भएको सम्झौता बमोक्षजम 
कायायियिे रकम प्राप्त गने िाभरा ीिाई पव िो वकस्ता िापत स्िीकृत रकमको साठी 
प्रलतशत र कायय सम्पन्न भएको प्राविलधक प्रलतिेदन, लबि भरपाई तथा अनगुमन प्रलतिेदन प्राप्त 
भएको लमलतिे तीस ददनलभत्रमा बाूँकी रकम बैंक खाता माफय त उपिब्ध गराउने छ ।  

६.  लनमायण सम्पन्न भएको मालननःे िाभरा ीिे आिास लनमायण सम्पन्न गररसकेपलछ कायायियबाट 
तोवकएको प्राविलधक कमयचारी िा अनगुमन सलमलतिे काययसम्पन्न प्रलतिेदन कायायियमा पेश 
गररसकेपलछ लनर्रमायण सम्पन्न भएको मालननेछ । 

 

७.  िागत स भालगता योगदान र ब्यिस्थापनः (१) िाभरा ीिे कुि अनदुानको कक्षम्तमा दश 
प्रलतशत रकम िागत स भालगता िापत ब्य ोनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको िागत स भालगता िमदान, नगद िा लनमायण सामरी 
जनुसकैु  नु सक्नेछ ।  

 

८.  लनमायण सामरी उपिब्ध गराउनःे (१) गणुस्तरीय आिास लनमायणको िालग आिश्यक पने 
जस्तापाता कायायियिे खररद गरी िाभरा ीिाई उपिब्ध गराउन सक्नेछ । अन्य लनमायण 
सामरी रु काठ, मगरा, काूँटी,  कु, लसमेन्ट आदद िाभरा ी आफैिे खररद गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कायायियिे िाभरा ीिाई एकमषु्ट जस्तापाता उपिब्ध 
गराउन ु पने भएमा मात्र खररद गनेछ । अन्य अिस्थामा कायायियिे िाभरा ीिाई सोझै 
रकम उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) िाभरा ीिे भकुम्प प्रलतरोधी प्रविलधको प्रयोग गरी आिास लनमायण गनुयपनेछ । 

(४) लनमायण सामरी पररितयन गदाय थप रकम आिश्यक पने भएमा सम्बक्षन्धत 
िाभरा ीिे नै ब्य ोनुय पनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

सलमलत सम्बन्धी ब्यिस्था 
 

९.  िगत संकिन तथा लसफाररस सलमलतः काययक्रम कायायन्ियनको िालग काययपालिका बैठक 
माफय त दे ाय बमोक्षजमको एक आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलत गठन गनेछः– 
(क) प्रमखुिे तोकेको काययपालिका सदस्य    – संयोजक 

(ख) प्रमखुिे तोकेको एक मव िा सव त दईु जना काययपालिका सदस्य –सदस्य 

(ग) काययपालिका बैठकिे तोकेको कायायियको शाखा प्रमखु    – सदस्य 

(घ) पूिायधार विकास शाखाको शाखा प्रमखु    – सदस्य सक्षचि 

 

१०.  आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकारः आिास सधुार स योग 
लसफाररस सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजमको  नुछेः– 

(क) काययक्रम कायायन्ियन सम्बन्धी आिश्यक नीलत, बजेट तजुयमा तथा नगर िेत्रमा 
कायायन्ियन गररने आिास संख्या लनधायरण गरी लनणययाथय काययपालिका बैठकमा पेश गने, 

(ख) काययक्रम कायायन्ियनका िालग प्राप्त लनिेदनको आधारमा िाभरा ीको िगत 
संकिन गने, प्राथलमकता क्रम लनधायरण गरी लसफाररस साथ काययपालिका बैठकमा पेश गने, 

(ग) काययपालिका बैठकबाट प्राप्त लनदेशन कायायन्ियन गने, गराउने । 

(घ) काययक्रमको प्रगलत सलमिा गने, 

(ङ) काययक्रम कायायन्ियन सूँग सम्बक्षन्धत लनकाय रुबीच समन्ियन गने, 

(छ) ज्येष्ठ नागररक, एकि मव िा, अनाथ बािबालिका र अपािता भएका 
िाभरा ीिे ब्य ोनुय पने िागत स भालगता रकम आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलतको 
लसफाररसका आधारमा काययपालिका बैठकिे लनणयय गरी छुट ददन सक्ने । 

 

११. बैठक सम्बक्षन्ध ब्यिस्थाः (१) आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलतको बैठक 
आिश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(२) आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलतिे आिश्यकता अनसुार बैठकमा 
लनिायक्षचत पदालधकारी, कमयचारी, लबज्ञ रुिाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 

१२.  सेिा सवुिधाः (१) आिास सधुार स योग लसफाररस सलमलतका पदालधकारी रुिाई िगत 
संकिन गनय स्थिगत रुपमा खवटएको दैलनक प्रलतिेदनको आधारमा कायायियिे काययक्रम 
कायायन्ियन पश्चात बैठक भत्ता, खाजा तथा यातायात खचय एकमषु्ट उपिब्ध गराउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको दैलनक प्रलतिेदन सलमलतका संयोजकको लसफाररसमा 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रमाक्षणत गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद ५ 

विविध 

१३.  फरफारक  नुःे कुनै िाभरा ीिे कुनै कारणिश लनमायण कायय बीचैमा छाडेमा लनमायण 
काययको मूल्यांकन गरी सोको खचय फरफारक गररनेछ । 

१४.  कारबा ी  नुःे आिास सधुार स योग काययक्रमबाट िाभाक्षन्ित  नुे उदे्दश्यिे कुनै ब्यक्षििे 
झठुा वििरण पेश गरेमा िा त्यस्तो ब्य ोरा लसफाररस गरेको ठ र  नु आएमा त्यस्ता 
ब्यक्षििाई प्रचलित कानून बमोक्षजम कारबा ी  नुेछ । 

१५.  दो ोरो आिास सवुिधा नपाउनेः नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय त बाट यसअक्षघ 
आिास सवुिधा प्राप्त गने िाभरा ीिे यस काययविलध बमोक्षजम यस्ता कुनै सवुिधा पाउने छैन । 

१६.  प्रचलित कानून बमोक्षजम  नुःे यस काययविलधमा िेक्षखएका लबषयमा यसै काययविलध बमोक्षजम 
र निेक्षखएको लबषयमा प्रचलित कानून बमोक्षजम  नुेछ । 

१७.  असिु उपर गररनःे आिास लनमायण गनय रकम लिएपलछ आिास लनमायण नगरेमा उि रकम 
सरकारी लनयम अनसुार असिु गररनेछ । 

 

 
अनसूुची –१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
धनकुटा नगरपालिका 

.......... नं. िडा कायायिय, धनकुटा । 

सूचना !          सूचना !!          सूचना !!! 

लमलत : ........ /...../........ 
धनकुटा नगरपालिकाको लमलतः.................... को लनणययानसुार धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्रका 
गररबीको रेखामलुन र ेका, प्रकोपको कारण घरबार लबव न भएका, विपन्न घरपररिार रुिे सरुक्षित 
आिास लनमायण आफैिे गनय चा ेमा जस्तापाता र गणुस्तरीय जीिनस्तरको िालग विपन्न 
पररिार रुिाई भान्सा तथा स्नानग ृ लनमायण गनय अनदुान ददनको िालग ''गणुस्तरीय जीिनस्तरका 
िालग आिास सधुार स योग काययक्रम'' सञ्चािन गररने भएकोिे यस िडा कायायिय िेत्रलभत्र 
उपरोि अनसुारका घरधनी रुिे यस कायायियबाट आिेदन फाराम प्राप्त गरी आिश्यक वििरण 
भरी ३० (तीस) ददन लभत्र िडा कायायियमा बझुाउन  नु सम्बक्षन्धत सिैको जानकारीको िालग यो 
सूचना प्रकाक्षशत गररएको छ । साथै म्याद समाप्त भए पलछ प्राप्त  नु ेलनिेदन उपर कुनै वकलसमको 
कारबा ी न नु ेब्य ोरा समेत अनरुोध छ । 

 

िडा अध्यि 
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अनसूुची –२ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
िाभरा ीिे ददन ेलनिेदनको नमनुा 

लमलतः........ /......../...... 
िी ......... नं. िडा कायायिय,  

धनकुटा नगरपालिका । 

लबषयः आिास सधुार स योग काययक्रममा समािेश गररददन ेसम्बन्धमा । 

उपरोि लबषयमा गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग आिास सधुार स योग काययक्रम अन्तगयत 
िडा कायायियको लमलतः .............. मा प्रकाक्षशत सूचना अनसुार िक्षित िगय एिं िाभरा ी 
छनौटका आधार रु लभत्र मेरो घरपररिार पलन पने भएकोिे मेरो घरको स्थिगत लनररिण गरी मेरो 
घरपररिारिाई जस्तापाताको छानामलुन ल्याउन/े भान्साघर/ स्नानग ृ लनमायणको िालग आिश्यक 
ब्यिस्था लमिाइददन ु नुको िालग तपलसिका कागजात रु यसै लनिेदन साथ संिग्न गरी यो लनिेदन 
पेश गरेको छु।मैिे पेश गरेको प्रमाण रु स ी छ, झठुा ठ रे कानून बमोक्षजम स ुूँिा बझुौँिा। 

तपक्षशि: 

क्र .सं  संिग्न कागजात रुको वििरण कैवफयत 

१ नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप िा मतदाता पररचयपत्रको प्रमाक्षणत 
प्रलतलिवप। 

छ          / छैन 

२ िाभरा ी बसोबास गदै आएको घरको छानापराि/खर/स्याउिाआदद आगो, पानी 
तथा  रुीिाट स जै प्रभावित  नुसक्न ेसामारीिाट छाएको प्रमाक्षणत प्रलतलिवप । 

छ       / छैन 

३ गररबीको रेखामनुी र ेका आफैँ िे सरुक्षित आिास लनमायण गनय चा ेको तथा 
लनमायण गररर ेको घरपररिार भएको प्रमाक्षणत प्रलतलिवप । छ        /छैन  

४ जग्गाधनी प्रमाण पूजाय िा घर जग्गाको लतरो िा शलु्क बझुाएको प्रमाण िा 
लबजिुी, धारा िा अन्य सवुिधा शलु्क बझुाएको प्रमाणको प्रलतलिवप। 

छ         /छैन 

५ विगतदेखी त्यस स्थानमा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रमाणको प्रमाक्षणत 
प्रलतलिवप। छ         /छैन 

6 प्रकोपका कारण घरिारवि ीन भएको  कमा िडा कायायियको लसफाररसको 
प्रमाक्षणत प्रलतलिवप। छ        /छैन 

        लनिदेकको: 
स ी:  ..................................................................... 
नाम थर :................................................................ 
बिुा/पलत/पत्नीको नाम:................................................ 
बाजे/ससरुाको नाम:..................................................... 
सम्पकय  मोिाईि नं.: .................................................. 
टोिबक्षस्तको नामः:..................................................... 

लनिदेकको औठंा छाप 
दाूँया बाूँया 
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अनसूुची–३ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
धनकुटा नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा 
गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग आिास सधुार स योग काययक्रम  

िाभरा ी िगत संकिन फारम 

व्यक्षिगत वििरण 

नाम, थर ............................................................... 
बाब/ुपलतको नाम, थरः:............................................... 
िडा नं.............गाूँउ/टोि:  ...........................  

क. िाभरा ीको पररिारको संख्या : 

ख. लनिेदकसंग तपक्षशि बमोक्षजमको कुन प्रमाण छ, सोमा क्षचन्न िागाउने। 

क्र.सं तपक्षशि कैवफयत 

1 
नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप िा मतदाता पररचयपत्रको प्रमाक्षणत 
प्रलतलिवप 

छ            /छैन 

2 

िाभरा ी बसोबास गदै आएको घरको छाना  पराि/खर/स्याउिा आदद 
आगो, पानी तथा  रुीिाट स जै प्रभावित  नुसक्ने सामारीिाट छाएको 
प्रमाक्षणत प्रलतलिवप। 

छ          /छैन 

3 
गररबीको रेखामनुी र ेका आफैँ िे सरुक्षित आिास लनमायण गनय चा ेको 
तथा लनमायण गररर ेको घरपररिार भएको प्रमाक्षणत प्रलतलिवप। 

 छ          /छैन 

4 
जग्गाधनी प्रमाणपूजाय िा घरजग्गाको लतरो िा शलु्क बझुाएको प्रमाण 
िा लबजिुी, धारा िा अन्य सवुिधा शलु्क बझुाएको प्रमाणको प्रलतलिवप। 

 छ           /छैन 

5 
विगतदेखी त्यस स्थानमा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रमाणको 
प्रमाक्षणत प्रलतलिवप।  छ          /छैन 

6 
प्रकोपका कारण घरिारवि ीन भएको  कमा िडा कायायियको 
लसफाररसको प्रमाक्षणत प्रलतलिवप। छ            /छैन 

1.  ाि उपभोग/बसोिास  गररर ेको  घरको  वििरण: 

क. लनिेदकिे प्रयोग  गररर ेको घरको संख्या: 
ख. घरको िम्िाई............... घरको चौडाई .............घरको िेत्रफि .............. िगयवफट 

ग. आिश्यक जस्तापाता संख्याः ............... ............... ............ 
घ. िाभरा ीिे स्नानग ृ िा भान्साघर लनमायण गनय चा ेको  ो भन ेसो को िालग िाग्ने कूि खचय रकम रु. 

.............................. 
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2. घरको गारो/पखायिको वकलसम (५० प्रलतशत सम्ममा जे छ त्यसैिाई मान्न)े : 

क. बाूँस, क्षचरपट / कप्टेरो आदद िा त्यसमा पराि / स्याउिाको  टाटी  
ख. नलमिेको ढुिाको गारो, बाूँस, कप्टेरो, भकारी  आददमा माटोिे पोतेको तथा 

काठ / फल्याक, काूँचो ईंटामा माटोको जोनी 
 

ग. लमिेको ढुिाको गारो तथा पाकेका ईंटामा माटो / लसमेन्टको जोनी  
3. घरको छानाको वकलसम: 

क. फुस, स्याउिा, प्िावष्टक लसट आदद  
ख. खपडा, टायि  
ग. ढिान, ककय टपाता  

4. जग्गाको स्िालमत्ि: 

क. िािपजुाय भएको िा गाूँउब्िक (स्िालमत्ि पाउन सवकन)े िा स्िबासी र वििाद 
रव त जग्गा 

 

ख. नदी/खोिा वकनारमा बसोिास गरीर ेको  
5. घरमूिीको  कमा: 

क. अलतविपन्न, अस ाय, असि, ििृििृा, अनाथ बािबालिका,  एकि  मव िा जस्ता 
घरमूिी िाभरा ी भएका 

 

ख. अन्य  
 

 

 

 

 

 

िाभरा ीको औठंाछाप 
दाूँया बाूँया 

 

 

 

 

 

िाभरा ीको: 
स ी:  .................................................. 
नाम थर :.............................................. 
सम्पकय  नं.: ................................. 
 

(माथी उल्िेक्षखत सम्पूणय वििरण एिं जानकारी रु साूँचो  नु, उि वििरण म आफै राक्षजखुसी साथ यथाथय रुपमा कुनै 
दिाि विना ददएको  ुूँ।यसमा झठुा ठ र भएमा कानून बमोक्षजम स ुूँिा, बझुाउूँिा भनी यस सिेिण फारम सव  गने।) 

िगत संकिन गनेको: 
स ी:  ............................................... 
नाम थर :.......................................... 
पद : ............................................... 
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अनसूुची –४ 

(दफा ५ को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
 

धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय र सोझै रकम प्राप्त गने िाभरा ीबीच गणुस्तरीय 
क्षजिनस्तरका िालग आिास सधुार स योग काययक्रम सञ्चािनको िालग गररएको सम्झौता पत्र 

 

१.  सम्झौता गने पि रुः धनकुटा नगरपालिका र िी .................................................. 
२.  काययक्रम सञ्चािन  नुे स्थानः धनकुटा नगरपालिका िडा नं. ................ टोिः ................ 
३.  उदे्दश्यः जस्तापाता िगाउने÷ भान्सा घर लनमायण गने÷ स्नानग ृ लनमायण गने  
४.  कुि िागतः ........................................ (िाभरा ीको स भालगता िापतको अंश समेत) 
५.  प्रस्तावित लनमायण काययः 
 (क) शरुु  नुे लमलतः......... 
 (ख) पूरा  नु ेलमलतः 
६.  खचय ब्य ोने िोतः 
 (क) काययक्रमबाट ब्यो ोररन े

  (१) नगद रुपैँयाः 
  (२) लनमायण सामरीः..................................... 
 (ख) िाभरा ीको तफय बाट 

  (१) नगद रुपैँया 
  (२) लनमायण सामरी (मूल्यमा)...................... 
  (३) िम (मूल्यमा)  

  (४) कूि रकमः  
 

 
कायायियको तफय बाट        िाभरा ीको तफय बाट 

 स्तािरः...............         स्तािरः................ 
नाम थरः................        नाम थरः ................ 
पदः प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत          ठेगानाः ................ 
धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय, धनकुटा 
लमलतः ................ 
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अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (४) सूँग सम्बक्षन्धत) 
गणुस्तरीय जीिनस्तरका िालग आिास सधुार स योग काययक्रम अन्तगयत आिास लनमायणको 

िालग उपिब्ध गराउन ेअनदुान रकम 

 

लस. 
नं. 

वििरण 

प्रलत आिास इकाई लनमायणको 
िालग उपिब्ध  नु ेअनदुान 

रकम 

कैवफयत 

१ भइर ेको फुसको छाना  टाई जस्तापाता 
खररद गनय प्राविलधक मूल्याकंन अनसुार 

बढीमा रु  .६० ,०००।– सम्म 
 

२ गणुस्तरीय जीिनस्तरको िालग विपन्न 
पररिारिे आधलुनक भान्साघर÷शौचािय तथा 
स्नानघर लनमायणको िालग प्राविलधक 
मूल्याकंन अनसुार 

बढीमा रु  .५० ,०००।– सम्म 
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प्रस्तावना 
धनकुटा नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायथ लमतब्ययी, प्रभावकारी, ननयलमतता र कायथदक्षतापूणथ 
ढंगबाट सम्पादन गनथ, ववततीय प्रनतवेदन प्रणािीिाई ववश्वसनीय बनाउन तर्ा प्रचलित कानून बमोत्जम 

कायथसम्पादन गनथ आन्तररक ननयन्रण प्रणािी तयार गरी कायाथन्वयन गनुथपने भएको र आन्तररक 

ननयन्रण प्रणािी तयार गदाथ नगरपालिकाको कामको प्रकृनत अनुरुप ननयन्रणको वातावरण, जोखखम 

के्षरको पदहचान,ननयन्रणका गनतववधध, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तर्ा मूल्यांकन जस्ता 
बबषयिाई समे्न ुपन ेभएकोिे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ एवम ्स्र्ानीय तहको 
आन्तररक ननयन्रण प्रणािी तजुथमा ददग्दशथन, २०७८ बमोत्जम यो ननदेलशका तजथमा गररएको छ । 
 

१्सक्षिपं्त नाम ि प्रािभि 

(क)  यस ननदेलशकाको नाम “धनकुटा नगरपालिकाको आन्तररक ननयन्रण प्रणािी ननदेलशका, 
२०७८” रहेको छ । 

(ख)  यो ननदेलशका नगर कायथपालिकाबाट स्वीकृत भई स्र्ानीय राजपरमा प्रकाशन भएको लमनत 

देखख िागू हुनेछ । 
 

२्परििाषा 
ववषय वा प्रसङगिे अको अर्थ निागेमा यस ननदेलशकामा 

(क)  “अधधकार प्राप्त अधधकारी” भन्नािे नगरपालिकामा िागू हुन े प्रचलित ऐन ननयमाविी 
बमोत्जम कुनै कायथ गनथ अधधकारप्राप्त अधधकारी सम्झनु पदथछ । 

(ख)   “प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको  प्रमुखिाई सम्झन ुपदथछ । 

 (ग)   “अत्न्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा २४१, िेखापरीक्षण ऐन २०७५ 

को दफा ३ र स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ बमोत्जम महािेखापरीक्षकको 
कायाथियबाट  हुने िेखापरीक्षण सम्झनु पछथ  ।  

(घ)   “आन्तररक ननयन्रण” भन्नािे ननकायिे आफ्नो उदेश्य प्राप्तीको िाधग कायथसञ्चािनमा 
हुने जोखखमहरुको पदहचान र नतनको सम्वोन्धन गने कायथिाई सम्झनु पछथ  ।  

(ङ)   “आन्तररक ननयन्रण प्रणािी”भन्नािे आन्तररक ननयन्रण कायथ िाई ब्यवत्स्र्त  गनथ 
ननमाथण गररएको प्रणािीिाई सम्झन ुपदथछ । 

(च)   “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे नगरपालिकाको तोककएको आन्तररक िेखापरीक्षण शाखा 
वा उक्त शाखाका कमथचारीबाट हुन ेिेखा तर्ा अन्य कारोवार रसोसंग सम्वत्न्धत कागजात 

एवं प्रकियाको जांच, परीक्षण, ववश्िेषणको कायथ सम्झनु पदथछ ।  
(छ)   “एक तह माधर्को अधधकारी” भन्नािे वडा सधचवको हकमा शाखा प्रमुख र शाखाको हकमा 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत, प्रमुखप्रशासकीय अधधकृतको हकमा नगरपालिकाको प्रमुख र 

नगरपालिकाको प्रमुखको हकमा नगर कायथपालिका सम्झनु पदथछ । 
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(ज)  “ऐन ”भन्नािे नगरपालिकामा िागू भएको प्रचलित ऐन सम्झनु पदथछ । 
(झ)  “कायथपालिका” भन्नािे नगर कायथपालिका सम्झनु पदथछ । 
(ञ)  “कायाथिय” भन्नािे नगरकायथपालिकाको कायथपालिकाको कायाथिय सम्झनु पदथछ ।  
(ट)  “कायाथिय प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको रुपमा काम गने 

प्रशासकीय प्रमुख वा सो काम गनथ तोककएको पदाधधकारी वा ब्यत्क्त सम्झनु पदथछ । 

(ठ)  “कोष” भन्नािे नगरपालिकाको स्र्ानीय सत्ञ्चत कोष सम्झनु पदथछ र सो शब्दिे कानून 

बमोत्जम स्र्ापना भएका अन्य स्र्ानीय कोषिाई समेत जनाउाँछ । 
(ड)  “कोष तर्ा िेखाननयन्रक कायाथिय” भन्नािे महािेखा ननयन्रक कायाथिय अन्तगथतको 

त्जल्िात्स्र्त कोष तर्ा िेखा ननयन्रक कायाथिय सम्झनु पदथछ ।  
(ढ)  “त्जम्मेवार व्यत्क्त” भन्नािे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोत्जम कायथ सञ्चािन 

गने, त्जम्मा लिने, खचथगन,े िेखा राख्ने, प्रनतवेदन गने, आन्तररक वा अत्न्तम िेखापरीक्षण 

गराई बेरुज ु फछयौट गने गराउन,े सरकारी नगदी त्जन्सी असुि उपर गने गराउने तर्ा 
दाखखिा गने वा गराउन ेकतथव्य भएको ब्यत्क्त सम्झन ुपदथछ ।  

(ण)  “जोखखम” भन्नािे ननकायको उद्देश्य प्राप्तीिाई वाधा पुयाथउन सक्ने कुन ैकियाकिाप वा घटना 
हुनसक्न ेसंम्भावनािाई बुझाउंदछ ।  

(त)  “प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत” भन्नािे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ 

वमोत्जमको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत सम्झन ुपदथछ । 

(र्) “मन्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको सङघीय मालमिा तर्ा सामान्य प्रशासन मन्रािय 

सम्झनुपदथछ । 
(द)  “ववभागीय प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनु पदथछ । 
(ध)  “ववततीय उततरदानयतव” भन्नािे ववतत सम्वन्धी प्रनतफिमा सुधार गनथ, ववततीय अनुशासन, 

पारदलशथता तर्ा जवाफदेदहता कायम गनथ बहन गनुथपने त्जम्मेवारी, जवाफदेदहता तर्ा सोबाट 

प्राप्त हुन ेप्रनतफिप्रनतको उततरदानयतव तर्ा पररपािना सम्झनु पदथछ । 
(न) “ववततीय वववरण” भन्नािे स्र्ानीय तहको िाधग स्वीकृत भएकोकुनै ननत्श्चत अवधधमा भएको 

आधर्थक कारोवारको समत्ष्टगत त्स्र्नत दशाथउन े उद्देश्यिे शीषथक समेत खुल्नेगरी तयार 

गररएको वववरण सम्झन ु पदथछ र सो शव्दिे कारोवारको त्स्र्नत दशाथउन े गरी शीषथकका 
आधारमा वनाइएको बजेट अनुमान, ननकाशा,खचथ,आम्दानी, दाखखिा र बााँकीरकम समेत 

खुिाइएको प्राप्ती र भुक्तानी वववरण र सोसाँग सम्वत्न्धत िेखा, दटप्पणी र खुिासा 
समेतिाई जनाउाँछ ।  

(प) “वेरुज“ु भन्नािे प्रचलित काननू बमोत्जम पुयाथउन पुने रीतनपुयाथईकारोवार गरेको वा राख्न ु

पनेिेखा नराखकेो तर्ा अननयलमत वा वेमुनालसब तररकािे आधर्थक कारोवार गरेको भनी 
िेखापरीक्षण गदाथ औल्याइएको वा ठहयाथइको कारोवार सम्झनु पदथछ । 
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(फ)  “संपरीक्षण” भन्नािे आन्तररकवा अत्न्तम िेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा औल्याइएको बेरुजुको 
सम्बन्धमा पेशहून आएका स्पष्टीकरण वा प्रनतकिया सार् संिग्नप्रमाण तर्ा कागजातको 
आधारमा गररने फछ्र्यौट सम्वन्धी कायथिाई सम्झनु पदथछ ।  

३्आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािीको उद्धेश्य :- 

क)  कायथ सञ्चािनिाई व्यवत्स्र्त, लसिलसिाबि र ननयलमत गनुथ,  
ख)  स्रोत साधन तर्ा सम्पत्ततको उपयोगमा ननयलमतता, लमतव्यनयता, कायथदक्षता र 

प्रभावकाररता ल्याउन,ु 

ग)  प्रचलित ऐन, ननयम िगायतका काननूी व्यवस्र्ा तर्ा कायथववधधको पररपािना गराउनु, 
घ)  स्रोत साधन तर्ा सम्पत्ततको अपब्यय, दरुुपयोग र हानी नोक्सानी हुनबाट रोक्नु, 
ङ)   ववततीय वववरणको ववश्वसनीयता, गुणस्तररयता र प्रभावकाररता अलभववृि गनुथ,  
च)  ववततीय त्जम्मेवारी तर्ा अनुशासन कायम गरी ववततीय पारदलशथता र जवाफदेही प्रविथन 

गनुथ । 
४्आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायाथन्वयनका आधारः 
नगरपालिकािे आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको तजुथमा गदाथ देहायका नीनतगत एवम कानूनी 
वस्र्ाहरुिाई आधारको रुपमा लिएको छ,  

(क)   नेपािको संववधान  

(ख)   स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४  

(ग)   नगरपालिकाको आधर्थक कायथववधध तर्ा ववततीय उततरदानयतव ऐन र आधर्थक कायथववधध 

तर्ा ववततीय उततरदानयतव ननयमाविी 
(घ)   सावथजननक खररद ऐन,२०६३ र सावथजननक खररद ननयमाविी, २०६४ 

(ङ)   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमाविी,२०६५  

(च)   िेखापरीक्षण ऐन,२०७५ 

(छ)   धनकुटा नगरपालिका कमथचारी सेवा ऐन२०७७ 

(ज)   संघ प्रदेश र स्र्ानीय तह समन्वय तर्ा अन्तरसम्बन्ध ऐन,२०७७ एवम ् संघ प्रदेश र 

स्र्ानीय तह समन्वय तर्ा अन्तरसम्बन्ध ननयमाविी,२०७७ 

(झ)   महािेखा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फारामहरु (म.िे.प. फारामहरु)  

(ञ)   सरकारी कारोवार ननदेलशका, २०७६ 

(ट)   एकीकृत अधर्थक स ंके त तर्ा बगीकरण र व्याख्या,२०७४ (दोश्रो पररमाजथन सदहत)  

(ठ)   स्र्ानीय तहको वावषथक योजना तर्ा बजेट तजुथमा ददग्दशथन, २०७५ 

(ड)   स्र्ानीय तहमा बजेट तजुथमा, कायाथन्वयन, आधर्थक ब्यवस्र्ापन तर्ा सम्पत्तत हस्तान्तरण 

सम्बन्धी ननदेलशका, २०७४ 

(ढ)   स्र्ानीय तहको िेखापरीक्षण मागथदशथन, २०७४ 
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(ण)   नगरपालिकाको राजश्व सुधार कायथयोजना तजुथमा ददग्दशथन, २०७६ 

(त)   नगरपालिका ववपद ब्यवस्र्ापन कोष (सञ्चािन)  कायथववधध, २०७७ 

(र्)   नगर कायथपालिका (कायथसम्पादन)  ननयमाविी, २०७८ 

(द)   स्र्ानीय सत्ञ्चत कोष ब्यवस्र्ापन प्रणािी (सुर)  

(ध) ्आन्तररक ननयन्रण प्रणािी सम्बन्धी अन्य ननकायका प्रचलित रात्ष्टय एवम ्अन्तरात्ष्टय 

अभ्यासहरु  

५्आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािीका िेर :  

नगरपालिकाको आन्तररक ननयन्रण प्रणािीमा देहायको ववषय के्षरहरु समेदटएको छ  

(क)   संगठनातमक संरचना, जनशत्क्त व्यवस्र्ापन तर्ा नैनतक आचरण ननयन्रण 

(ख)   सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासननक कायथको ननयन्रण  

(ग)   सचूना तर्ा संञ्चार, अलभिेखीकरण र प्रनतवेदन सम्वन्धी ननयन्रण  

(घ)   सचूना तर्ा संञ्चार, अलभिेखीकरण र प्रनतवेदन सम्वन्धी ननयन्रण 

(ड)   ननरीक्षण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन तर्ा मूल्याकंन  

(च)   राजश्व तर्ा प्राप्त हुनुपने दहसावको ननयन्रण 

(छ)   बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा, स्वीकृनत, ननकाशा र रकमान्तर ननयन्रण  

(ज)   बजेट खचथ तर्ा पेश्कीको ननयन्रण 

(झ)   बैक खाता संञ्चािन, दहसाव लभडान, भुक्तानी ननयन्रण  

(ञ)   अनुदान प्राप्ती तर्ा उपयोग सम्वन्धी ननयन्रण 

(ट)   प्रशासननक खचथ, तिव तर्ा सुववधा र सवारी साधन तर्ा उपकरणको उपयोग 

(ठ)   खररद कायथको ननयन्रण—मािसामान खररद, ननमाथण कायथ तर्ा सेवा खररद  

(ड)   प्रनतविता खचथ तर्ा भुक्तानी ददन बांकी दहसाव सम्वन्धी ननयन्रण 

(ढ)   आकत्स्मक तर्ा दैवी प्रकोपको अवस्र्ाको खचथ ननयन्रण 

(ण)   सम्पत्तत, तर्ा त्जन्सी व्यवस्र्ापन सम्वन्धी ननयन्रण  

त)   धरौटी कारोवार तर्ा कोष सञ्चािनको ननयन्रण  

र्)   िेखाकंन तर्ा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववततीय प्रनतवेदन सम्वन्धी ननयन्रण  

(द)   जनसहभाधगता र सावथजननक जवाफदेदहता  
ध)   िेखापरीक्षण तर्ा बेरुजु फछ्र्यौट सम्वन्धी ननयन्रण  

 

६्सङगठनातमक सरंचना, जनशत्क्त व्यवस्र्ापन एवम ्नैनतकता र आचारसंदहता 
६.१ सङ्गठनात्मक सिंचना 
६.१.१. सङ्गठनात्मक सिंचना ननमााण गदाा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

सङगठनातमक संरचना ननमाथण गदाथ नगरपालिकाको उद्देश्य पररपूनत थ हुने गरी ननमाथणगररने छ ।  
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६.१.२. सङ्गठनात्मक सिंचना ननमााण गदाा मुख्य रुपमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेछन ् 

क)   सङगठनातमक संरचना तयार गदाथ कायथबोझ र आयको ववश्िेषण नगरी बोखझिो 
संरचना तयार हुनसक्न े। 

ख)   व्यत्क्तगत स्वार्थ र सम्वन्धको आधारमा सङगठन संरचना तयार हुन सक्ने । 
ग)   सङगठनको उद्देश्य पूनत थको िाधग आवश्यक पूणथ संरचना तयार नहुन सक्ने । 
घ)   सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेक्षण प्रनतवेदन सभाबाट स्वीकृत नगरी कायाथन्वयन हुन 

सक्ने । 
६.१.३. सङ्गठनात्मक सिंचना ननमााण गदाा देहायका प्रकृया अपनाइनछे । 

क)  नगरपालिकाको सङगठन संरचना तर्ा दरवन्दीको अध्ययन गदाथ आफ्नो कायथबोझ र 

राजस्वक्षमता समेतिाई ववश्िेषण गरी सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सभेक्षण गररनेछ । 
ख)   प्रशासननक खचथको सीमा पािना हुने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गररनेछ ।  
ग)  सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सभेक्षण गराउाँ दा ववषयगत शाखा र वडा कायाथिय सदहतको 

पूणथ  
घ)  सङगठन संरचना सहभाधगतामूिक ववधधबाट तयार गररनेछ । 
ङ)   सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सभेक्षण गदाथ सङघीय र प्रदेश कानून तर्ा मापदण्डको पािना 

गररनेछ  

च)   सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेक्षण प्रनतवेदन सभाबाट अननवायथ रुपमा स्वीकृत 

गराइनेछ । 
६.१.४.  सङ्गठनात्मक सिंचना ननमााणको मुख्य म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

कायापालिकाको हुनेछ ।  

६.१.५.  स्वीकृत सङ्गठन सिंचना सावार्ननक गिी मन्त्रािय ि प्रदेि मुख्य मन्त्री तथा मम्न्त्रपरिषद्को 
कायााियमा पठाइनेछ ।  

६.१.६. म्र्ल्िा समन्त्वय सलमनत तथासुिासन सलमनतबाट सङ्गठनात्मक सिंचनाननमााण कायाको 
अनुगमन गिाइनेछ ।  

 

७्जनशत्क्त व्यवस्र्ापन  
७.१. सङ्गठनात्मक सिंचना ननमााण गदाा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   स्वीकृत दरवन्दीको ररक्त पदमा पररपूनत थगररनेछ । 
ख)   कमथचारीको योग्यता, क्षमता र रुचीको आधारमा पदस्र्ापन गररनेछ । 

ग)   प्रचलित कानून ववपररत कमथचारी काजमा राखखन ेछैन । 

घ)   कायथसम्पादनमा आधाररत भई प्रोतसाहन, पुरस्कार तर्ा दण्डको ब्यवस्र्ा िागू गररनेछ ।  
७.२. र्निम्क्त व्यवस्थापन गदाा देहायका र्ोखर्महरु हुन सक्नेछ 

क)  जनशत्क्त व्यवस्र्ापन योजना तयार नगररने । 
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ख)   प्रदेश िोकसवेा आयोगमा ररक्त पद माग नगने । 
ग)   दरबन्दी नभएको स्र्ानमा कानूनमा व्यवस्र्ा भएभन्दा बढी अवधधको कमथचारी काजमा 

राख्ने। 
घ)   कमथचारीको योग्यता, क्षमता र रुधचबारे जानकारी नराखी पदस्र्ापन गररन े। 
ङ)    सम्पकथ  सम्बन्ध र आस्र्ाको आधारमा कमथचारीको पदस्र्ापना हुने । 

७.३.    र्निम्क्त व्यवस्थापन तथा पदपूनत ा गदाा देहायका प्रकृयाहरु अपनाउन ुपनेछ 

क)   जनशत्क्त व्यवस्र्ापन योजना तयार गररनेछ ।  

ख)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको पद ररक्त भए ततकाि ैसङघीय मालमिा तर्ा सामान्य 

प्रशासन मन्राियमा अनुरोध गररनेछ ।  
ग)   प्रदेश िोकसवेा आयोगमा पदपूनत थको िाधग समयम ैअनुरोध गरी पठाइनेछ । 
घ)   कमथचारीहरुको पदस्र्ापन गदाथ शैक्षक्षक योग्यता, तालिम, अनुभव आददिाई दृत्ष्टगत 

गरी उपयुक्त व्यत्क्त उपयुक्त स्र्ानमा पदस्र्ापन गररनेछ । 
ङ)   कमथचारी ननयुत्क्त वा पदस्र्ापन गदाथ अननवायथ रुपमा कायथवववरण ददने व्यवस्र्ा 

गररनेछ ।  

च)   स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मार कानुनमा भएको व्यवस्र्ा बमोत्जम समय तोकी 
कमथचारीिाई काजमा खटाइनेछ । 

७.४.  पदपूनत ा तथा र्निम्क्त व्यवस्थापन गने प्रमुर् दानयत्व प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

कायापालिकाको हुनेछ । यस सभबन्त्धी प्रमुर् क्रियाकिापकाहरु ि ववविण अद्यावधधक गिी  
वेवसाइटमा िाखर्नेछ ।  

७.५. पदपूनत ा तथा र्निम्क्त व्यवस्थापन सभबन्त्धी प्रमुर्  क्रियाकिापकाहरुको अनुगमन ि 

मूल्याङ्कन नगिसिािे गनेछ ।  
 

८्नैनतकता र आचारसदहतंा 
८.१. नैनतकता ि आचािसदहतंाका सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभबन गरिनेछ । 

क)   पदाधधकारीको आचार् संदहता र कमथचारीको पेशागत आचार संदहता तयार गरी िागू  

गररनेछ । उक्त आचार्संदहता उल्िङघनको अवस्र्ामा कानुन बमोत्जम कारवाही गररनेछ ।  
८.२. नैनतकता ि आचािसदहतंा पािनाका सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेछन ्। 

क)   नगरपालिकाका पदाधधकारी र कमथचारीहरुको आचार्संदहता तयार नगररन े।  

ख)   स्वीकृत भएको आचार्संदहता िागू नगररने ।  
ग)   आचरण पािनाको अनुगमन गने संयन्र स्र्ापना नगररन े।  
घ)   आचरण उल्िङघन भएता पनन कारवाही नहुने ।  

८.३. नैनतकता ि आचाि्सदहतंा पािनाका सभबन्त्धमा देहायका प्रकृयाहरु अपनाइनेछ ।  

क)   पदाधधकारीको आचार संदहता स्वीकृत गराई वेभसाइट माफथ त सावथजननक गररनेछ ।  
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ख)   पदाधधकारीिे आफ्नो सम्पत्तत वववरण सावथजननक गनुथपनेछ ।  

ग)   आचार संदहता पररपािनाको अवस्र्ा मूल्याङकनका सूचकहरु समेत तयार गररनेछ ।  

घ)   पदाधधकारी र जनशत्क्तिाई आचार्संदहता पािना गने प्रनतविता परमा हस्ताक्षर गने 
गराउने र सोको अलभिेख राख्न ेव्यबस्र्ा समेत लमिाइनेछ ।  

ङ)   ननजी स्वार्थ गााँलसएको ववषयसाँग सम्बत्न्धत ननणथयमा सहभागी नहुने व्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ ।  

च)   आचरणहरु उल्िङघन गरे, नगरेको सम्वन्धमा जााँचबुझ तर्ा अनुगमन सुशासन 

सलमनतिे गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ । 
छ)   आचरण उल्िङघन सम्वन्धी गुनासो उजुरीहरु उजुरी पेटीका/अन्य ववद्युतीय 

माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरी सूचना वा पषृ्ठपोषण गने ब्यवस्र्ा  
लमिाइनेछ ।  

ज)   आचारसंदहता उल्िंघन सम्वन्धी अलभिेख राखी प्रचलित कानून बमोत्जम कारवाही गने 
गराउने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

झ)   तेस्रो पक्ष वा सावथजननक सुनुवाइ माफथ त आचार संदहताको वावषथक अनुगमन गने व्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ ।  

८.४.  स्वीकृत आचाि सदहतंा तथा तेस्रो पिबाट िएको अनुगमनको प्रनतवेदन वेबसाइटमा िाखर्नेछ । 

८.५.  सुिासन सलमनतिे आचाि् सदहतंा कायाान्त्वयन सभबन्त्धमा आवश्यक अनुगमन गिी ननदेिन 

ददनेछ।  

९्सेवा प्रवाह र प्रशासननक ननणथय प्रकृया  
९.१  सेवा प्रवाह  

९.१.१  सेवा प्रवाह सभबन्त्धी व्यवस्था लमिाउन देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  सुशासनका ननत्म्त प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्र्ा लमिाइने छ ।  

९.२.  सेवा प्रवाह प्रिावकािी बनाउन ेसंदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   आवश्यक सूचना सदहतको अद्यावधधक नागररक बडापर सवैिे देख्ने स्र्ानमा नराखखने । 

ख)   कदठनाई भोगेका खास वगथका जनताको घरदैिोमा सेवा प्रवाहको व्यवस्र्ा नगररने ।  

ग)   घुम्ती सेवा सुगम र सहज ठाउाँमा मार गररन सक्न े। 
घ)   सावथजननक उततरदानयतव अलभववृि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्र्ा नगररने । 
ङ)  सेवाको समय तर्ा िागत बढी िाग्न ेदढिासुस्ती, अनुधचत िेनदेन हुन सक्ने । 

९.३. सेवा प्रवाह प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   नागररक बडापर नगर कायथपालिकाको कायाथिय, वडा कायाथिय र ववषयगत कायाथियको 
पररसर लभर सवैिे देख्ने उपयुक्त स्र्ानमा राख्न ेब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

ख)   सम्भव भएसम्म डडत्जटि नागररक बडापरको व्यवस्र्ा गररनेछ । 
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ग)   नागररक बडापरमा क्षनतपूनत थ सम्वन्धी व्यवस्र्ा समेत शुरुवात गररनेछ । 
घ)   सवै प्रनत लशष्ट व्यवहार गररनेछ । 
ङ)   सेवाग्राही प्रनत मयाथददत र समान व्यवहार गररनेछ ।  
च)   सेवाग्राहीिाई भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गररनेछ । 
छ)   सेवा प्रवाहको मापदण्ड र कायथववधध तयार गरी पारदलशथता कायम गररनेछ ।  
ज)   घुम्ती सेवा सञ्चािन सम्बन्धी काननूी व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
झ)   कायाथियबाट टाढा रहेका समुदाय वा जनता, सेवा प्राप्त गनथ कदठनाई भोधगरहेका 

सेवाग्राही, वपछडडएका के्षरको वगथका सेवाग्राहीिाई ववशेष ध्यान ददइनेछ ।  
ञ)   घुम्ती सेवा वा सूचना प्रववधधको प्रयोगबाट सेवाप्रवाहमा सरि र सहज पहुाँचको 

व्यवस्र्ागररनेछ । 
ट)   सावथजननक सम्पत्ततको संरक्षण र सम्विथनमा जोड ददइनेछ ।  

ठ)   सामात्जक परीक्षण, सावथजननक परीक्षण, सावथजननक सुनुवाई जस्ता सामात्जक 

उततरदानयतव सम्वन्धी औजार अविम्वन गनुथपने गरी कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ड)   सामात्जक परीक्षण तर्ा सावथजननक परीक्षणको आवधधक रुपमा अनुगमन गने व्यवस्र्ा  
लमिाइनेछ ।  

ढ)   स्रोत साधनको उपिब्धता र कायथ प्रकृनत सुहाउाँ दो  ववद्युतीय सूचना प्रववधधको ववकास गरी 
प्रयोग गररनेछ ।  

ण)  सेवा प्रवाहकोिाधग सङघीय वा प्रदेश मन्रािायबाट ववकास गरेको उपयुक्त प्रववधध भए 

प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  
त)  प्रववधधको माध्यमबाट सेवा प्रवाह सम्वन्धी त्याङक र अलभिेख राखखनछे ।  

९.४.  सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ेप्रमुख दानयतव कायथपालिकाको ननदेशनमा प्रमुख प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ । 

९.५.  सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड नीनत सूचनाराजपर र अन्य काम कारबाही वेबसाइटमा राखी 
सावार्ननक गरिनेछ । 

९.६.  कायापालिकािे सेवा प्रवाह सभबन्त्धमा आवश्यक अनुगमन गिी ननदेिन ददनेछ ।  

 

१०् प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया 
१०.१.  प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया प्रिावकािी बनाउन देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  सावथजननक सेवा प्रवाहिाई नछटो छररतो, पारदशी, उततरदायी र सूचना प्रववधधमैरी बनाइनेछ ।  

१०.२. प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया सन्त्दिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   ननणथयको कायथववधध, समय र आधार स्पष्ट नखुिाई स्वेच्छाचारी दहसाविे ननणथय गररने ।  
ख)  ननणथयको आधार तयार नगरी अननयलमतता र सरकारी हानी नोक्सानी हुने गरी ननणथय गने ।  
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ग)  कायथहरुिाई प्रार्लमकताको आधारमा वगीकरण नगररने ।  
घ)  पदाधधकारी र कमथचारीिे आफैिे गनथ सक्ने काम नगरी त्जम्मेवारी पन्छाउन े तर्ा 

प्रशासननक ननणथयका तह बढी हुन े। 
१०.३. प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   ननणथय गदाथ प्रचलित कानून बमोत्जमका ननत्श्चत कायथववधध अपनाइनेछ ।  
ख)   कानूनमा तोककए बमोत्जम ननत्श्चत समयावधधलभर ननणथय गने गराइनेछ ।  
ग)   ननणथय गदाथ प्रचलित कानून बमोत्जमको आधार वा अन्य आधार, पुष्टयाई तर्ा कारण 

स्पष्टखुिाउन ेव्यवस्र्ा िागू गररनेछ ।  
घ)   प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे ननणथयको उपयुक्ततावारे ननगरानी रसुपररवेक्षण 

गररनेछ ।  

ङ)   कामको महतव अनुसार वगीकरण गरी कायथ फर्छ्यौट गने समयावधध तोक्न ेर तोककएको 
समय लभर कायथ फर्छ्यौट गनथ मापदण्ड बनाई कायाथन्वन गररनेछ ।  

च)   कायथ फर्छ्यौट गने समय देहाय बमोत्जम गने गराइनेछ । 

प्रार्लमकता 
ब्यत्क्त आफै िे फर्छ्यौट 

गने 
माधर्ल्िो तहमा पेश गरेकोमा सो तहिे 

फर्छ्यौट गने 
तुरुन्त सोही ददन  सोही ददन 

(कायाथिय उठ्ने समय परेमा कायाथिय खुल्ना सार्)  

अनत जरुरी  ३ ददन लभर २ ददन लभर 

जरुरी  ५ ददन लभर २ ददन लभर 

साधारण  १० ददन लभर ७ ददन लभर 

 छ)  प्रतयेक कमथचारीको त्जम्मेवारी र कायथसम्पादन मापन गरी मूल्याङकन गने पिनतको 
ववकास गररनेछ ।  

ज)  ननणथयकताथिे ननणथय कानूनमा तोककएको शतथ तर्ा ननधाथररत अवधधलभर रही गरे 

नगरेकोअनुगमन र मूल्याङकन गररनेछ ।  

झ)   कानूनी जदटिता वा द्ववववधा भएको ववषय बाहेक माधर्ल्िो पदाधधकारी वा अधधकारी 
समक्ष ननणथयको िाधग पेश गनथ नपने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

१०.४  प्रिासननक ननणाय प्रकृयािाई प्रिावकािी बनाउने मुख्य म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ ।  

१०.५  प्रिासननक ननणाय प्रकृयािाई प्रिावकािी बनाउन े कायाको अनगुमन गने म्र्भमेवािी 
कायापालिकाको हुनेछ । 
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११् सूचना तथा सञ्चाि, अलििेर्ाङ्कन ि प्रनतवेदन  

११.१  सूचना तर्ा सञ्चार 

११.१.१ सूचना तथा सञ्चाि प्रणािीको उपयोग संदिामा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)  कायाथियको कायथसम्पादनमा प्रभावकारी एवम ् पारदलशथता ल्याउन सूचना तर्ा सञ्चार 

प्रणािीको उपयोगमा जोड ददइने छ ।  

११.२.  सूचना तर्ा सञ्चार प्रणािीको उपयोग संदभथमा देहायका जोखखमहरु रहन सक्ने देखखन्छ ।  

क)   व्यवत्स्र्त सूचना प्रणािीको अभावमा सम्वत्न्धत पक्षहरूिाई समयमा उधचत जानकारी  
उपिब्ध गराउन नसककन े।  

ख)  ववश्वसनीय सूचनाको अभावमा काम कारवाहीमा प्रभावकाररता ल्याउन नसककने । 
ग)   महतवपूणथ नीनत, ननदेशनवारे जानकारी नहुन सक्ने ।  
घ)   ववद्युतीय सञ्चार माध्यम (वेबसाइट) बाट सूचना प्रवाह नगररने ।  

ङ)   सावथजननक महतवका ननणथय तर्ा प्रनतवेदन सवथसाधारणका िाधग सावथजननक नहुन सक्ने ।  

च)   त्यमा आधाररत नभएका र अपूणथ सचूना प्रवाह हुन सक्ने ।  
छ)  ननणथय तर्ा सूचना सावथजननक गदाथ ववद्युतीय मध्याम प्रयोग नगररने ।  

११.३. सूचना तथा सञ्चाि प्रणािीको उपयोगिाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभवन 

गरिनेछ । 

क)  प्रववधधमा आधाररत सूचना प्रणािीिाई कायाथियलभर तर्ा मातहतको वडा कायाथिय वा 
एकाइहरुमा समेत ननयलमत रुपमा िागू गररनेछ । 

ख)   महतवपूणथनीनत, पररपर, ननदेशन, आदेशहरु कायाथियमा तर्ा मातहतका वडा र इकाइिाई 

जानकारी गराउनु पदाथ ववद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गररनेछ ।  
ग)  कायाथियबाट मातहतसाँग सूचना तर्ा सञ्चार गदाथ तर्ा मातहतका वडा र इकाइबाट कुन ै

प्रनतवेदन प्राप्त गदाथ वा पराचार गदाथ ववद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गररनेछ ।  
घ)  सावथजननक सूचना प्रवाह गदाथ ववद्युतीय सञ्चार पोटथि (वेबसाइट)  मा राख्न े ब्यवस्र्ा 

लमिाइनेछ । 
ङ)   सूचना र त्याड्क कम्प्यूटरमा व्यवत्स्र्त गररनेछ । 
च)  सूचना प्रववधधको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको पषृ्ठपोषण र गुनासो व्यवस्र्ापन गररनेछ ।  
छ)  आफ्नो वेवपेज ननमाथण गरी नागररक बडापर, कायथ सञ्चािन कायथववधध, सेवा 

प्रवाहसाँगसम्बत्न्धत सूचनाहरु राखखनेछ । 

ज)   सूचना, पररपर, आदेश, त्याङक आदद वेबसाइटमा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत वा 
ननजिे तोकेको अधधकृतबाटप्रमाखणत गराई राखखनेछ ।  

झ)   सूचना प्रववधधको सञ्चािनको िाधग उपयुक्त जनशत्क्तको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ञ)   सूचना प्रववधध सम्बन्धी जनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एवम ्अन्तरकिया गररनेछ ।  
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ट)   ववद्युतीय सञ्चार माध्यम (इमेि, फ्याक्स आदद)  माफथ त प्राप्त जानकारी एवम ्सूचनाको  
आधारमा पनन कारबाही अनघ बढाउने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

११.४. सावार्ननक र्ानकािी गिाउन सूचना अधधकािी ि प्रवक्ता तोकी म्र्भमेवािी ददइनेछ ।  

११. ५. प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतिे सो कायाको अनुगमन गनेछ । 
 

१२्  अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था  
१२.१. अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था संदिामा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  कायाथियको महतवपूणथ नीनत, प्रनतवेदन, ननणथय सम्बन्धी कागजातको अलभिेखीकरण 

व्यवत्स्र्त गररनेछ ।  
ख)   कायाथियिे पदाधधकारी तर्ा कमथचारीको व्यत्क्तगत वववरण तर्ा अलभिेखहरु सुरक्षक्षत 

राख्न ेब्यवस्र्ा गररनेछ । 
१२.२. अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)  महतवपूणथ ववषय र कागजातहरु अलभिेखीकरण गनथ उधचत ब्यवस्र्ा नगररने ।  
ख)   अलभिेखीकरण अस्पष्ट,्अपूणथ , अप्रमाखणत र अववश्वसनीय हुन सक्न े।  
ग)   व्यत्क्तगत वववरण तर्ा अलभिेखहरु व्यवत्स्र्त नहुने । 
घ)   अलभिेख नरहेको वा खोजेको समयमा नपाइएका कारण ननणथय प्रकियामा समस्या एवम ्

दढिाइ हुने । 
ङ)   प्रोफाइि तयार नहुने ।  

१२.३. अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   महतवपूणथ नीनत, बैठकको ननणथय, पररपर, वावषथक कायथिम, वावषथक प्रनतवेदन, सम्झौता,  
ननदेलशका, मागथदशथन, योजना तर्ा कायथिम, अध्ययन प्रनतवेदन जस्ता कागजात कानून 

बमोत्जम सुरक्षक्षत राख्न अलभिेखाङकनको आवश्यक व्यवस्र्ा गररनेछ । 
ख)   अलभिेखाङकन गने कमथचारी तर्ा ननजको त्जम्मेवारी तोककनेछ ।  
ग)   कायाथिय तर्ा वडा कायाथियको अलभिेख एकीकरण गनथ एकीकृत व्यवस्र्ापन सूचना 

प्रणािी (सफ्टवेयर)  ववकास गरी मातहतका वडामा समेत प्रयोग गने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
घ)   कायाथियिे देहायका अलभिेख सुरक्षक्षत रुपमा राख्ने ब्यवस्र्ा गररनु पनेछ –  

क)   स्वदेशी तर्ा वैदेलशक अविोकन भ्रमण, तािीम वा गोष्ठीको ववषय, लमनत, अवधध, 

सहभागी िगायतका वववरण ।  
ख)  प्रतयेक वषथ खचथ भएको ववदा र सत्ञ्चत रहेको ववदाको वववरण ।  
ग)   कमथचारीको बैयत्क्तक वववरण तर्ा अलभिेख फाइिहरु । 

घ)   कमथचारीिे पाएको दण्ड, पुरस्कार र कारवाहीको वववरण ।  
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ङ)   प्रचलित कानून बमोत्जमको ननम्न वववरण तर्ा प्रनतवेदन तोककएको ढााँचामा 
तोककएको  सयम सीमालभर तयार गररनेछ ।  

च)   वस्तुगत वववरण (प्रोफाइि)   

छ)   सामात्जक परीक्षण प्रनतवेदन िगायत कानूनिे तोकेका अन्य प्रनतवेदन  

१२.४.  अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  कायाको मुख्य म्र्भमेवािी सभबम्न्त्धत िार्ाका कमाचािीको हुनेछ । 

१२.५.  अलििेर्ाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  कायाको अनुगमन गने म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतको 
हुनेछ ।  

 

१३्ननिीिण, सपुिीवेिण ि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

१३.१. ननिीिण, सपुिीवेिण 

१३.१.१. ननिीिण, सपुिीवेिण संदिामा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   आफ्नो कायाथिय तर्ा मातहतका वडा र योजनाको ननरीक्षण गरी तयसको अलभिेख राख्न े 

ब्यवस्र्ा गररनेछ । 

ख)  ननरीक्षणको िममा अननयलमतता देखखएमा आवश्यक कारवाही गररनेछ ।  
ग)   योजना र कायथकंमको प्रगनत समीक्षा ननयलमत रुपमा गररनेछ ।  

१३.२. ननिीिण, सपुिीवेिण संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ ।  

क)   ननरीक्षणको िममा गम्भीर रुटी वा अननयलमतता भए पनन उक्त ववषयको अलभिेख तर्ा 
प्रनतवेदन तयार नगन ेर आवश्यक कारवाही समेत नहुन े।  

ख)   मातहतका सम्पूणथ योजनाको प्रगनतको समीक्षा नहुने । 
ग)   प्रगनतको समीक्षा बैठकमा सम्बत्न्धत पक्षहरूको सहभाधगता नहुने र प्रनतवेदन समेत 

तयार नहुने । 
घ)   आधर्थक कियाकिापहरूको ननयलमत सुपररवेक्षण नहुन े।  

ङ)   आधर्थक अननयलमतता तर्ा मस्यौट हुन सक्न े। 

१३.३. ननिीिण, सपुिीवेिणिाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   `नगरपालिका प्रमुखिे आफ्नो कायाथिय तर्ा मातहतका वडा र योजनाको काम कारवाही 
सम्वन्धमा कानूनिे तोके बमोत्जम आफैिे वा कुनै पदाधधकारीिाई अत्ख्तयार सुत्म्पई 

अननवायथ रुपमा ननरीक्षण गने गराइनेछ । 

ख)   ननरीक्षण गदाथ प्रचलित ऐन ननयम बमोत्जम कायाथियको प्रशासननक काम कारवाही, 
कमथचारी प्रशासन,िेखा तर्ा अलभिेख, कायथिम कायाथन्वयन आदद वारेमा जानकारी 
लिइनेछ ।  

ग)   ननरीक्षणको िममा देखखएको सुधार गनुथपने ववषयको सम्वन्धमा सम्बत्न्धतिाई मौखखक 

वा लिखखत तवरिे ननदेशन ददइनेछ ।  
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घ)   ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी अलभिेख राख्ने र आवश्यकता अनुसार ननदेशन ददइनेछ ।  

ङ)   कुन ैव्यत्क्तबाट गम्भीर रुटी वा अननयलमतता भएको वा सम्पादन हुनपुने काम कारबाही 
नगरेको पाइएमा ननम्नानुसार गररनेछ । 
क)   प्रचलित कानून बमोत्जम आफैिे कारबाही गनथ सककने भए ततकाि ैकारबाही गने ।  

ख)  आफैिे कारवाही गनथ नलमल्ने भएमा अधधकार प्राप्त अधधकारी वा ननकाय समक्ष 

कारबाहीको  िाधग लसफाररस सार् िेखी पठाउन े। 

च)   मातहतका योजनाको प्रगनतको समीक्षा तोककएको समय लभर गररनेछ ।  

छ)   समस्याहरु समाधान गनथ आवश्यक ननदेशन ददइनेछ ।  

ज)   योजनाको प्रगनत समीक्षा प्रनतवेदन र ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गररनेछ ।  
झ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे आफै वा मातहतका अधधकृत माफथ त कायाथियको आधर्थक 

प्रशासन सञ्चािनको सम्वन्धमा ननयलमत रुपमा ननरीक्षण तर्ा सुपररवेक्षण गन े

गराइनेछ। 
ञ)   ननरीक्षण तर्ा सुपररवेक्षण गदाथ मातहतका कायाथिय/इकाइिे आधर्थक प्रशासन 

सञ्चािनमा कानूनको पािना गरे नगरेको जााँचवुझ गररनेछ ।  

ट)   आधर्थक अननयलमतता तर्ा मस्यौट भएको पाइएमा ततकाि कायथवाहीको प्रकृया 
अनघबढाइनेछ । 

१३.४.  ननिीिण ि सुपरिवेिण गने मुख्य म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।  

१३.५.  नगिपालिका प्रमुर्िे आफ्नो कायाािय तथा मातहतका वडा कायााियहरुको काम कािबाहीको 
अनुगमन गनुा पनेछ ।  

 

१४् अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

१४.१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संदिामा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   योजनाको अनुगमन गनथको िाधग कानून बमोत्जम अनुगमन तर्ा सुपररवेक्षण सलमनत 

गठन  गररनेछ । 

ख)   आफनो तर्ा मातहतको वडा कायाथियको आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायाथन्वयनवारे  

अनुगमन गररनेछ । 
ग)   बढी िागत भएका योजनाको प्रभाव मूल्याङकन गररनेछ ।  

 

१४.२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ। 

क)   कानून बमोत्जम अनुगमन तर्ा सुपररवेक्षण सलमनत गठन नगररने ।  

ख)   गठन गररएका सलमनत कियाशीि नहुने ।  
ग)   अनुगमन ननदेलशका/ कायथववधध तयार नगररने ।  
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घ)   अनुगमन कायथयोजना तर्ा सूचकहरु तयार नगररने ।  
ङ)   अनुगमन ननदेलशका कायाथन्वयन नहुने ।  
च)   आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायाथन्वयनको प्रभावकारीतावारे ननयलमत अनुगमन नगररने ।  

छ)   अनुगमन गदाथ तोककएको परीक्षण सूची प्रयोग नहुने ।  
ज)   प्रभाव मूल्याङकन गनुथपने योजनाको मूल्याङकन नगररन े।  

झ)   प्रभाव मूल्याङकनबाट आएका सुझावहरु कायाथन्वयन नहुने ।  
१४.३. ननिीिण, सपुिीवेिणिाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   योजना तर्ा कायथिमको अनुगमन गरी पषृ्ठपोषण गनथको िाधग अनुगमन तर्ा 
सुपररवेक्षण सलमनत गठन गररनेछ ।  

ख)   यस्तो सलमनत गठन गदाथ उप प्रमुखको संयोजकतवमा तोककएको सदस्यहरु समावेश 

गररनेछ । 

ग)   वडास्तरीय योजना तर्ा कायथिमको अनुगमनका िाधग वडास्तरीय अनुगमन सलमनत 

गठन गररनेछ ।  

घ)  अनुगमन कायथिाई व्यवत्स्र्त गनथ अनुगमन ननदेलशका/्कायथववधध तयार गररनेछ । 
ङ)   अनुगमन तर्ा सुपररवेक्षण सलमनतिे सम्पादन गनुथपने कायथहरू ननम्नानुसार रहेका छन–् 

क)   वावषथक अनुगमन कायथ योजना तयार गने ।  
ख)  अनुगमनको िाधग आवश्यक सूचकहरुको ववकास गने ।  
ग)   कानूनिे तोके बमोत्जम अनुगमन गरी प्रनतवेदन पेश गने । 
घ)   योजनाको कायाथन्वयनमा देखखएको समस्या तर्ा ननमाथण कायथको गुणस्तरको जााँच 

गने ।  
ङ)   योजना कायाथन्वयनमा देखखएका समस्या समाधानको िधग आवश्यक ननदेशन ददने ।  
च)   वडा अनुगमन सलमनतको प्रनतवेदन प्राप्त गरी एकीकृत प्रनतवेदन तयार गने ।  

च)   कायाथिय र मातहतका वडा शाखा वा इकाइको आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको 
प्रभावकाररतावारे  ननयलमत रुपमा अनुगमन तर्ा मूल्याङकन गररनेछ ।  

छ)   आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको अनुगमन गदाथ यस ददग्दशथनमा ददइएको फाराम प्रयोग 

गररनेछ ।  

ज)   अनुगमन प्रनतवेदन तयार गररनेछ । 

झ)  आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायाथन्वयनका कमी कमजोरी समाधानको िाधग कायथयोजना  
तयार गरी कायाथन्वयन गररनेछ ।  

ञ)   कानूनिे तोकेको रकम भन्दा वढी िागत अनुमान भएको योजना सम्पन्न भएको २ 

वषथलभर प्रभाव मूल्याङकन गररनेछ ।  
ट)   प्रभाव मूल्याङकन गदाथ कानूनिे तोकेको ववधध र प्रकृया पािना गररनेछ । 
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ठ)   प्रभाव मूल्याङकन प्रनतवेदन तयार गरी सावथजननक गररनेछ ।  
ड)   प्रभाव मूल्याङकनबाट प्राप्त भएका सुझाव अनुसार बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा र 

कायाथन्वयनमा सुधार गररनेछ ।  

१४.४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने मुख्य म्र्भमेवािी अनुगमन मूल्याङ्कन सलमनतको हुनेछ ।  

१४.५. नगिपालिका प्रमुर्िे आफ्नो कायाािय तथा मातहतका वडा कायााियहरुको काम कािबाहीको 
अनुगमन गनेछ ।  

 

१५्िार्स्व तथा प्राप्त हुनु पने दहसावको ववविण  

१५.१. िार्स्व संकिन  

१५.१.१. िार्स्व संकिन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   संववधान बमोत्जम आफ्नो अधधकार के्षर लभरको राजश्व उठाउने सम्बन्धी नीनत, कानून 

तर्ा कायथयोजना तयार गररनेछ ।  

ख)   राजश्व सुधार कायथयोजना तयार गदाथ राजश्वसाँग सम्बत्न्धत सवै ववषय र सम्भाव्य के्षर 

पदहचान गररनेछ ।  
ग)  आफ्नो कायथके्षर अन्तगथतको कर, दस्तुर तर्ा सेवा शुल्क कानूनद्वारा तोककए बमोत्जमको 

अधधकार प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमा असूि गररनेछ । 
घ)   आफ्नो कायथके्षर अन्तगथतको कर, दस्तुर तर्ा सेवा शुल्क असूिी प्रभावकारी बनाउन 

प्रोतसाहन एवम ्दण्ड जररवानाको व्यवस्र्ा समेत गररनेछ ।  
१५.१.२. िार्स्व संकिन कायामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   राजश्व उठाउने ववषयमा नीनत,काननू तर्ा कायथयोजना तयार नहुने । 
ख)   अधधकार के्षर बादहर गई कर िगाउन सक्ने ।  

ग)   राजश्व सुधार कायथयोजना तयार गदाथ राजश्वसाँग सम्बत्न्धत सम्पूणथ ववषयवस्तु र 

सम्भाव्य के्षरहरू पदहचान हुन नसक्ने । 
घ)   के्षराधधकार लभरका सम्भाव्य कर असुिीका िाधग कानूनी प्रवन्ध नगररन े।  
ङ)   आधर्थक ऐनमा तोककएका सबै कर नउठाउन े।  

च)   सवै करदाता करको दायरामा नआउने ।  
छ)   दस्तुर तर्ा सेवा शुल्कहरु सम्बत्न्धत सेवाग्राही/व्यत्क्तबाट नउठाइन े। 
ज)   बााँडफााँट गनुथपनथ राजस्व बााँडफााँट नगने ।  
झ)   करदाताको िगत नराखखन े।  

ञ)   प्रोतसाहन एवम ्दण्ड जररवानाको ब्यवस्र्ा व्यवहारमा िागू नगररने ।  
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१५.१.३. िार्स्व संकिन कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   कर िगाउने, उठाउन ेवा करका दर पररवतथन गने कायथहरु आधर्थक ऐनमा व्यवस्र्ा गरेर 

मार गररनेछ ।  
ख)   राजश्व सुधार कायथयोजना तजुथमा सम्बन्धी ददग्दशथन, २०७६ को अधीनमा रही राजश्व 

सुधारसम्बन्धी आफ्नो कायथयोजना तयार गररनेछ ।  
ग)   राजश्व सुधार कायथयोजना तजुथमा सम्बन्धी ददग्दशथन अनुसार राजश्वसाँग सम्बत्न्धत सव ै

ववषयहरूको पदहचान गरी पदाधधकारी तर्ा जनप्रनतननधधहरू, वडा कायाथियहरु र 

सरोकारवािाहरुिाई सहभागी गराई राजश्व सुधार कायथयोजना तजुथमा कायथशािा गोष्ठी 
गररनेछ । 

घ)   व्यापक छिफि, अध्ययन एवम ् ववश्िेषण गरी यर्ार्थ, वस्तुगत र कायाथन्वयन योग्य 

कायथयोजना तयार गररनेछ । आफ्नो अधधकार के्षर अन्तरगतका कर तर्ा सेवा शुल्क 

कानून बमोत्जम असूि गनथदेहाय बमोत्जम गररनेछ ।  
१)   कर तर्ा गैरकरको प्रभावकारी पररचािनका िाधग आवश्यक नीनतगत र कानूनी 

व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
२)   प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िाधग आवश्यक जनशत्क्त, त्याङक र सूचना 

प्रववधधको  उपयोग माफथ त कर्प्रशासनिाई सुदृढ गररनेछ । 

३)   करदाता दताथ र करदाता लशक्षा अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

४)   प्रदान गररएका लसफाररस र असि भएको दस्तुर रकमिाई समय समयमा रुजु गरी 
सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुनपुने रकम सुननत्श्चत गररनेछ ।  

५)   असूि भएको राजश्व कानून बमोत्जमको समय सीमा लभर राजश्व खातामा दाखखिा 
गने ब्यवस्र्ा लमिाई सोको ननयलमत अनुगमन गररनेछ । 

६)   प्रचलित काननू बमोत्जम प्रदेश सरकारसाँग बााँडफााँट गनुथपने राजस्व समयम ै

बााँडफााँट गररनेछ।  

 ७)   कानून बमोत्जम कर वुझाउन ुपने दानयतव भएका करदाताको िगत राखी प्रतयेक 

वषथअध्यावधधक गररनेछ । 

८)   समयमा कर वुझाउने करदातािाई छुट ददने र बढी कर बुझाउने करदातािाई 

प्रोतसाहन गनथ कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

९)   कर वुझाउनु पने दानयतव भएका करदातािे समयमा कर नबुझाएमा कानून 

बमोत्जम दण्ड  जररवाना गरी असूि गने व्यवस्र्ा कडाइका सार् िागू गररनेछ ।  
१५.१.४. आफ्नो अधधकाि िेर अन्त्तिगतका कि तथा सेवा िुल्क कानून बमोम्र्म असूि गने म्र्भमेवािी 

िार्स्व प्रिासन उपिार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

१५.१.५. स्थानीय िार्स्व पिामिा सलमनतिे अनुगमन गिी आवश्यक पिामिा ददनेछ । 
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१५.२.  िार्स्व िेर्ा प्रणािी  
१५.२.१.  िार्स्व िेर्ा प्रणािी सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   राजस्व िेखा तोककएको ढााँचामा राखी अद्यावधधक गररनेछ । 
ख)   आधर्थक प्रशासन शाखािे राजश्वका भौचर ननयलमत रुपमा लभडान गरी तोककए बमोत्जम 

दहसाव लभडान वववरण तयार गररनेछ ।  
१५.२.२. िार्स्व िेर्ा प्रणािी संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ  

क)   सवै प्रकारको राजस्व रकम समयमा नै जम्मा नहुने । 
ख)   वक्यौता करको िगत नराखखन,े  

ग)   नगदै राजस्व लिएको अवस्र्ामा रलसद उपिब्ध नगराउन े।  

घ)   रलसद ननयन्रण खाता नराखखने ।  

ङ)   राजश्वका भौचर ननयलमत रुपमा लभडान नगररने । 
च)   तोककएको दहसाव लभडान वववरण तयार नगररन े। 

१५.२.३. िार्स्व िेर्ा प्रणािी सभवन्त्धी कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन 

गरिनेछ । 

क)   राजश्व आम्दानी महािेखा ननयन्रक कायाथियबाट तोककएको एकीकृत आधर्थक सड्केत, 

वगीकरण तर्ा ब्याख्या अनुरूप राजश्व शीषथक छु्याई आम्दानी बााँधधनछे ।  
ख)   राजश्वको स्रेस्ता राख्दा महािेखा परीक्षकको कायाथियबाट स्वीकृत म.िे.प.फारामहरु 

प्रयोगमा ल्याइनेछ । 
ग)   सूचना प्रववधधमा आधाररत राजस्व प्रणािी अविम्वन गररनेछ । 
घ)   राजश्व प्रशासन उपशाखा प्रमुखिे राजश्व रकम बैंक स्टे्मेण्टसाँग लभडाई अद्यावधधक 

गने र सोको व्यवत्स्र्त अलभिेख राख्नुपनेछ । 
ङ)   राजस्व असुिी गदाथ तोककएको रकम नगद रलसद ददई बुखझलिने र समय लभर बैक दाखखिा 

गने । नगदी रलसदको िाधग रलसद ननयन्रण खाता राखखनेछ ।  
च)   तोककएको रकम भन्दा वढी रकमको कर तर्ा शुल्क बैंक दाखखिा गरी भौचर पेश गनथ 

िगाइनेछ । 
छ)   तोककएको समयसीमा भन्दा पछी कर, गैरकर, शुल्क असूि हुाँदा कानून बमोत्जम जररवाना 

र र्प  दस्तुर समेत असुि गररनेछ । 
 ज)   प्राप्त राजस्व रकम बैङकमा खोलिएको राजश्व खातामा जम्मा गररनेछ ।  
झ)   राजस्वको िगत राख्दा असूि गनथपने, असूि भएको र उठ्न बााँकी कर तर्ा अन्य आय 

रकमखुिाई िगत राखी राजश्व आम्दानीको िगत तर्ा असूिी प्रनतवेदन (म.िे.प.फा. नं 
.११३) तयार गररनेछ ।  
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ञ)   राजश्वको िेखा राख्न े र िगत तयार गने प्रयोजनको िाधग स्र्ानीय तहको िाधग 

तोककएको सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ ।  
ट)   दाखखिा भएका भौचरहरु र बैंक स्टेटमेण्ट ननयलमत रुपमा लभडान गरी राजश्वको वकै 

दहसाव लमिान वववरण (म.िे.प.फा.नं . १०९)  तयार गररनेछ ।  

ठ)   राजश्वको बैक दहसाव र कायाथियको स्रेस्ता दहसाव फरक पनथ गएमा फरक पनाथको कारण 

खोिी मालसक रुपमा बैंक दहसाव लमिान वववरण तयार गररनेछ । 

१५.२.४.  िार्स्व िेर्ा प्रणािी सभवन्त्धी कायािाई प्रिावकािी बनाउन ेमुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन 

िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

१५.२.५. िार्स्व िेर्ा प्रणािी सभवन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतिे  

गनेछ । 

१५.३. ऋण प्राप्ती  
१५.३.१. ऋण प्राप्ती सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   स्र्ानीय तहिे ऋण लिदंा कानूनिे तोके को प्रकिया अविम्वन गररनेछ । 

१५.३.२. ऋण प्राप्ती संदिा मा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ  

क)   कमजोर प्रनतफि हुन ेआयोजनाको िाधग ऋण लिने ।  
ख)   ऋण प्रात्प्तका शतथहरु पािना नगररने  

१५.३.३. ऋण प्राप्ती कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ । 

क)   संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आधर्थक रुपिे संभाव्य उच्च प्रनतफि प्राप्त हुन े

आयोजनामा पयाथप्त पूवथतयारी गरी ऋण लिइनेछ ।  

ख)   ऋण भुक्तानी तालिका अनुरुप समयमै ऋणको सााँवा ब्याज भुक्तानी गररनेछ ।  

ग)  आयोजना पदहचान तर्ा कायाथन्वयनको प्राववधधक क्षमता ववकासमा जोड ददइनछे । 

घ)   ऋण लिन ुअगाव ैआयोजना सञ्चािन र व्यवस्र्ापन सम्बन्धी ववधध तय गररनेछ । 

१५.३.४. कायााियिे प्राप्त गने ऋणको अलििेर् िाख्नेि प्रनतवेदन गने मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक 

प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

१५.३.५.  कायााियिे प्राप्त गने ऋणको अलििेर् िाख्नेि प्रनतवेदन गने कायाको अनुगमन प्रमुर् 

प्रिासकीय अधधकृतिे गनेछ । 

१५.४. प्राप्त गनुापन ेदहसाव  

१५.४.१.  प्राप्त गनुापन ेदहसाव सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   प्राप्त गनुथपने दहसावको िेखा तोककएबमोत्जम ब्यवत्स्र्त रुपमा राखी असुिीको िाधग 

ननयलमतरुपमा कारवाही गररनेछ । 

१५.४.२.  प्राप्त गनुापन ेदहसाव संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   प्राप्त गनुथपने दहसावको िेखा अध्यावधधक नराखखन े।  
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ख)   प्राप्त गनुथपने रकम असुिीको िाधग कारवाही नगररन े। 
१५.४.३.  प्राप्त गनुापन ेदहसाव प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ । 

क)   िगत कायम हु ने राजश्व बाहेक प्राप्त गनुथपने सवै प्रकारको दहसाविाई प्राप्त गनुथपने 
दहसावको रुपमा िेखाङकन गररनेछ ।  

ख)   प्राप्त गनुथपने दहसावमा कायाथियिे लिन बााँकी रकमहरु र कारवाही गरी असूि गनुथपने कर 

दस्तुर जररवाना िगायत अन्य प्रकारको रकमहरु समावेश गरी असूिीको िाधग ननयलमत 

रुपमा कारवाही गररनेछ । 

१५.४.४.  कायााियिे र्रिद कानून ि प्रचलित कानून बमोम्र्म असूि गनुापने हर्ााना, िनतपूनत ा, र्ित, 

दण्ड, र्रिवाना आदद िकमको ननधाािण गिी सोको व्यवम्स्थत अलििेर् िार्ी समयमा नै 
असुिीको कािवाही गने मुख्य म्र्भमेवािी िार्स्व प्रिासन उपिार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

१५.४.५.  प्राप्त गनुापन ेदहसाव प्राप्त िए निएको अनुगमन गने म्र्भमेवािी प्रमरु् प्रिासकीय अधधकृत 

ि िार्स्व पिामिा सलमनतको हुनेछ । 

१५.५.  िार्श्व सभबन्त्धी प्रनतवेदन  

१५.५.१.  िार्श्व सभबन्त्धी प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   राजश्व कारोवारको मालसक प्रनतवेदन र वावषथक प्रनतवेदन तयार गरी कायथपालिका समक्ष 

पेश गररनेछ ।  
१५.५.२. िार्श्व सभबन्त्धी प्रनतवेदन संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ । 

 क)  राजश्वको मालसक प्रनतवेदन तर्ा वावषथक प्रनतवेदन तोककए बमोत्जमको ढााँचामा तयार 

नगररने । 
ख)   तोककएको समयलभर सम्बत्न्धत ननकायमा नपठाइने ।  

१५.५.३. िार्श्व सभबन्त्धी प्रनतवेदन कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ।  

 क)   कायाथियिे राजस्वको बैङक दहसाब लमिान गरी वावषथक तर्ा मालसक वववरण अर्ाथत 

राजश्वको  आधर्थक वववरण फााँटवारी (म.िे.प.फा.नं . ११०)  तयार गरी तोककएको 
समयलभर सम्बत्न्धत  ननकायमा पेश गररनेछ । 

 ख)   िगती राजश्वको हकमा राजश्व आम्दानीको िगत तर्ा असुिी प्रनतवेदन (म.िे.प.फा. 
नं.११३) तयार गरी तोककएको समयलभर सम्बत्न्धत सम्बत्न्धत मन्रािय/ननकायमा पेश 

गररनेछ ।  

ग)   प्रतयेक आधर्थक वषथ समाप्त भएको पैंतीस ददन लभर राजस्वको वावषथक आधर्थक वववरण 

रप्रनतवेदनहरु तयार गररनेछ । 

घ)   राजश्वको प्रनतवेदन तयार गनथको िाधग तोककएको ववद्युतीय ववधधमा आधाररत 

प्रणािीकोप्रयोग गररनेछ । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(173) 
 

१५.५.४.  िार्स्व सभबन्त्धी ववविण एवम ्प्रनतवेदन तयाि गने मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा 
प्रमुर् ि त्यसमा सहयोग गने िार्स्व प्रिासन उपिार्ा प्रमुर्को कताव्य हुनेछ ।  

१५.५.५.  िार्स्व सभबन्त्धी ववविण एवम ् प्रनतवेदन तयाि गने कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ ।  

 

१६  बर्ेट तथा कायािम तरु्ामा, स्वीकृनत, ननकासा ि िकमान्त्ति ननयन्त्रण 

१६.१.    बर्ेट तथा कायािम तर्ुामा  
१६.१.१. बर्ेट तथा कायािम तर्ुामा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   वावषथक वजेट तर्ा कायथिम तयार गदाथ आवधधक योजनाको िक्ष्य, उद्देश्य, नीनत र रणनीनत 

एवम संघीय तर्ा प्रादेलशक नीनत तर्ा कायथिमसाँग मेिखान ेगरी तयार पाररनेछ ।  
ख)   योजना तर्ा कायथिम तजुथमा गदाथ प्रनतफििाई सुननत्श्चत गररनेछ ।  

ग)   योजना छनौट,कायाथन्वयन र अनुगमन तर्ा मूल्याङकनमा जनसहभाधगता सुननत्श्चत 

गररनेछ । 

घ)   योजना तजुथमा गदाथ आवधधक योजना, मध्यमकािीन खचथ संरचना र वावषथक बजेटबीच 

उधचत तािमेि र समन्वय कायम गररनेछ ।  
ङ)   आवधधक योजना तजुथमा गदाथ यर्ासम्भव स्र्ानगत योजना तजुथमा गररनेछ । 
च)  स्र्ानीय वावषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमाका चरण र कायथववधधहरु पूरा गरी वावषथक बजेट 

तर्ा कायथिम तजुथमा गररनेछ । वावषथक बजेट तयार गदाथ सम्भाव्य सवै आन्तररक र वाह्य  

स्रोतको अनुमान गररनेछ ।  

छ)   बैदेलशक सहायताको प्रात्प्तमा तोककएको कायथववधध पािना गररनेछ ।  
ज)   बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा गरी तोककएको समय सीमा लभरै नगरसभाबाट पाररत गररनेछ ।  

१६.१.२. बर्ेट तथा कायािम तर्ुामा सन्त्दिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ । 

क)   आवधधक योजना नै तजुथमा नहुन े। 

ख)   आवधधक योजना र सङघीय सरकारको पञ्चववषथय योजना तर्ा प्रदेश आवधधक 

योजनाबीच तािमेि नहुन े। 

 ग)   योजना तर्ा कायथिम छनौट गदाथ िागत िाभ ववश्िेषण नगररने । 
घ)   योजना तर्ा बजेट तजुथमा मागथदशथनका प्रकिया र आधारहरु उल्िङघन हुने । 
 ङ)   योजना कायाथन्वयनमा उपभोक्ताको सहभाधगता न्यून हुने । वावषथक बजेट तर्ा कायथिम 

सङघीय तर्ा प्रादेलशक नीनत तर्ा कायथिमसाँग तािमेि नहुने ।  
च)   योजनाको छनौट, कायाथन्वयन र अनुगमन तर्ा मूल्याङकनमा जनताको माग र 

आवश्यकता बमोत्जम नहुने  
 छ)   मध्यमकािीन खचथ संरचना तयार नगररने ।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(174) 
 

ज)   मध्यमकािीन खचथ संरचना र वावषथक बजेट बीच तािमिे नहुने । 
झ)   स्र्ानगत ववशेषतामा आधाररत (Spatial) आवधधक योजना तजुथमा नगररने ।  
ञ)   वावषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमाको चरणहरु औपचाररकतामा मार सीलमत गररन े। 

ट)   टोि/वस्तीस्तरमा बजेट तजुथमाको िाधग छिफि नगररने ।  
ठ)   त्यगत भन्दा ब्यत्क्तगत प्रभावमा प्रार्लमकता ननधाथरण गररने । 
ड)   सवै प्रकारको बैदेलशक सहायता वावषथक बजेटमा समावशे नगररने । 
ढ)   बजेट तर्ा कायथिम तोकेको समय सीमा लभर पेश गरी पाररत नगररन े। 

१६.१.३. बर्ेट तथा कायािम तर्ुामा कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   प्रचलित कानून अनुसार स्र्ानीय ववकासको िधग आवधधक, वावषथक, रणनीनतक, ववषय/ 

के्षरगत मध्यमकािीन तर्ा दीघथकािीन ववकास योजना तयार गररनेछ ।  
ख)  आवधधक योजनािाई मध्यमकािीन खचथ संरचना तयार गरी वावषथक बजेट तर्ा कायथिम 

माफथ त कायाथन्वयन गररनेछ ।  
ग)   आवधधक योजना र वावषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा गदाथ सङघीय सरकारको पञ्चववषथय 

योजना तर्ा प्रदेश सरकारको आवधधक योजना र नीनत तर्ा कायथिमसाँग तािमेि हुने गरी 
गररनेछ ।  

घ)  ववकास योजनाको बजेट प्रस्ताव गदाथ आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन प्रनतवेदनको 
गुणस्तर पररक्षणको प्रबन्ध गने तर्ा िागत अनुमान भई आधर्थक, प्राववधधक तर्ा 
वातावरणीय आधारमा उपयुक्त तर्ा िाभ-िागतको आधारमा प्रार्लमकीकरण गरी  
प्रनतफिमुखी आयोजना छनौट गररनेछ ।  

ङ)  ववकास योजना प्रस्ताव गदाथ आधर्थक ववकास तर्ा गररबी ननवारणमा योगदान गने, 
उतपादनमूिक तर्ा नछटो प्रनतफि प्राप्त हुन,े जनताको जीवनस्तर र रोजगारी बढने, 

अधधक स्र्ानीय सहभाधगता रहने, कम िागत भएको र स्र्ानीय स्रोत साधनको पररचािन 

हुने जस्ता योजना छनौटका आधारहरु पािना गररनेछ ।  
च)   ठूिा आयोजनाको बजेट समावशे गदाथ सोको ददगो कायाथन्वयन तर्ा सङघीय र प्रदेश 

योजनासाँग समन्वय कायम गररनेछ ।  
छ)   आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनािाई छनौटमा प्रार्लमकता ददइनेछ ।  
ज)  आयोजनाको छनौट गदाथ जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गररनेछ ।  
झ)  आयोजनाको छनौट गदाथ वस्ती, टोि र समुदायमा छिफि गने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
ञ)  योजना तजुथमा र कायाथन्वयन गदाथ प्रचलित कानून बमोत्जम नागररक सहभाधगतािाई 

सुननत्श्चत गररनेछ ।  
ट)   नागररक सहभाधगता वढी हुने आयोजना छनोटमा प्रार्लमकता ददइनेछ ।  
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ठ)   छनौट भएका आयोजनाहरु कायाथन्वयन हुने वषथ सदहतको कायथयोजना आवधधक योजनामा 
समावेश गररनेछ ।  

ड)   स्रोत अनुमान तर्ा बजेट सीमा ननधाथरण सलमनतिे आन्तररक आय, संघ तर्ा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त हुन ेअनुदान, राजश्व बााँडफााँट, रोयल्टी, जनसहभाधगता तर्ा ऋण सदहत 

कूि स्रोतको अनुमान गररनेछ ।  
ढ)   कुि स्रोत अनुमानको आधारमाववषय के्षरगत बजेट सीमा तर्ा मागथदशथन तयार गरी 

ववषयगत शाखा र वडा कायाथियिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

ण)   बजेट तर्ा कायथिम तजुथमाका चरणहरु अननवायथ पािना गररनेछ । 

त)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे बजेट सीमा, मागथदशथन तर्ा आयोजना प्रार्लमकताका 
आधारहरू वैशाख १५ गतेलभर बबषयगत शाखा तर्ा वडा सलमनतिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

र्)   टोि वस्ती स्तरीय योजनाको माग सङकिन गदाथ अधधकतम जनसहभाधगता कायम हुन े

गरी स्र्ानीय तहका सरोकारवािाहरुिाई सहभागी गराइनेछ ।  
द)   बैदेलशक सहयोग पररचािन गदाथ अन्तरात्ष्रय ववकास सहायता पररचािन नीनत, २०७६ 

तर्ा प्रचलित कानूनिे तोके को प्रार्लमकता प्राप्त के्षरमा मार गररनेछ ।  
ध)   वैदेलशक सहायता प्राप्त गदाथ प्रचलित काननू बमोत्जम नेपाि सरकारको पूवथ स्वीकृनत 

लिइनेछ ।  
न)   प्राप्त हुने सवै प्रकारका बैदेलशक सहायतािाई अननवायथ रुपमा बजेट तर्ा कायथिममा 

समावेश गररनेछ ।  
प)   योजना तजुथमाका चरणहरु पूरा गरी बजेट तर्ा कायथिम चाि ुआधर्थक वषथको असार १० गत े

लभर सभामा प्रस्तुत गररनेछ ।  
फ)   वावषथक बजेट तर्ा कायथिम नगरसभामा पयाथप्त छिफिको व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

ब)   वावषथक बजेट तर्ा कायथिम नगरसभाबाट असार मसान्तलभर अननवायथ रुपमा पाररत 

गररनेछ ।  

१६.१.४.  बरे्ट तथा कायािम तर्ुामा गने मुख्य म्र्भमेवािी बरे्ट तथा कायािम तर्ुामा सलमनतको हुनेछ ।  

१६.१.५.  बर्ेट तथा कायािम तर्ुामा कायाको अनुगमन कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

१६.२.  अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति  

१६.२. १. अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ  

क)   वजेट स्वीकृत भए पनछ अत्ख्तयारी ददने र ननकासा ददने कायथ गररनेछ ।  

ख)   आधर्थक वषथको अन्तयमा खचथ हुन नसकी बााँकी रहेको रकम स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषमा कफताथ 
दाखखिा गररनेछ ।  

ग)   वजेट रकमान्तर गने कायथ प्रचलित कानूनद्वारा तोककएको प्रकिया र रकमगत सीमा लभर 

रही गररनेछ । 
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१६.२. २. अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ । 

क)  स्वीकृत बजेट बमोत्जम अत्ख्तयारी नददने ।  
ख)   आधर्थक बषथको अन्तयमा बााँकी रहेको रकम स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषमा समयमै कफताथ 

दाखखिा नगररने ।  

ग)  आधर्थक बषथको अन्तयमा बााँकी रहेको सवै रकम अत्ख्तयारी दददंा तोककएको समय र 

प्रकियाको पािना नगररने । 
घ)   वजेट रकमान्तर गदाथ तोककएको कायथववधध र सीमा पािना नगररने ।  

१६.२.३. अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति कायािाई प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन 

गरिनेछ ।  

क)  एउटा आयोजनामा स्वीकृत भएको बजेट अको आयोजनामा खचथ गररने छैन ।  
ख)  सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात ददनलभर प्रमुखिे प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिाई 

बजेट खचथ गने अत्ख्तयारी प्रदान गररनेछ ।  
ग)  प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे १५ ददनलभर सम्वत्न्धत शाखा वा शाखा प्रमुख र वडा 

सधचविाई बजेट खचथ गने अत्ख्तयारी ददनेछ । 

घ)   आधर्थक वषथको अन्तयमा खचथ हुन नसकी बााँकी रहेको सवै रकम प्रचलित ऐन अनुसार 

तोककएको प्रकिया अपनाई स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषमा कफताथ दाखखिा गररनेछ ।  

ङ)   सत्ञ्चत कोषमा कफताथ दाखखिा गरेको जानकारी सम्वत्न्धत कोष तर्ा िेखा ननयन्रक 

कायाथिय समेतिाई ददइनेछ ।  
च)   ननयत वस रकम कफताथ नगने वा अन्यर सारेको अवस्र्ामा त्जम्मेवार अधधकारी वा  

कमथचारीिाई कानून बमोत्जम कारवाही गररनेछ ।  
छ)   अधधकार प्राप्त आधधकारीिे कोषको त्स्र्नत हेरी आवश्यक कायथको िाधग मार वजेट 

रकमान्तर स्वीकृत गनेछ ।  
ज)   चाि ुशीषथकबाट पाँजूीगतमा र पाँजूीगतबाट पाँजूीगत शीषथकमा मार रकमान्तर गनथ स्वीकृनत 

ददइनेछ ।  
झ)   रकमान्तर गदाथ जुन शीषथकमा रकमान्तर गररने हो सो शीषथकमा २५ प्रनतशतसम्म र्प गनथ 

सककने छ । 

१६.२.४.  अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति सभबन्त्धी समन्त्वय गनेमुख्य म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ । 

१६.२. ५.  अम्ख्तयािी, ननकासा िकमान्त्ति सभबन्त्धमा अनुगमन कायापालिकाबाट हुनेछ ।  
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१७्बर्ेट र्चा तथा पेश्कीको ननयन्त्रण  

१७.१. बर्ेट र्चा ब्यवस्थापन  

१७.१.१. बर्ेट र्चा ब्यवस्थापन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   स्वीकृत बजेट खचथ गदाथ ननयलमतता,लमतव्यनयता, कायथदक्षता, प्रभावकाररता कायम 

गररनेछ । 

ख)   अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट मार खचथ गने आदेश ददने वा खचथ स्वीकृत गने व्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  

ग)  खचथ गने तोककएको कायथववधध र प्रकिया पािना भएको सुननत्श्चत गरेर मार खचथ गररनेछ ।  
घ)  पूवाथधार ववकास योजनामा भएको खचथ िेख्दा तोककएको ननमाथण सम्वन्धी कायथववधध पूरा 

गररनेछ । 

ङ)  योजना र कायथिमको खचथ गदाथ सहायता सम्झौता बमोत्जम ग्राह्य खचथ मार खचथ गररनेछ ।  

च)  तालिम, गोष्ठी जस्ता कायथिम सञ्चािन खचथ गदाथ िागत अनुमान एवम ् तालिम 

कायथिमको प्रनतवेदन प्राप्त गररनेछ । 
छ)  खचथ िेख्दा ननयमानुसार िाग्न े आयकर, मूल्य अलभवदृ्वव कर,धरौटी तर्ा पेश्की कट्टी 

गररनेछ।  

१७.१. २.बर्ेट र्चा ब्यवस्थापन संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)  प्रचलित कानून पूणथ रुपमा पािना नहुने ।  
ख)   अनावश्यक के्षर तर्ा कायथमा खचथ हुने ।  
ग)  समय र िागत बढी खपत हुन े।  
घ)  बजेट अनुशासनमा कमी कमजोरीहरु देखखने ।  
ङ)   अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट आदेश नभई खचथ गररने ।  
च)  स्वीकृत वावषथक कायथिम र बजेटको पररधधभन्दा बादहर खचथ गररने । 
छ)  स्वीकृत ऐन, ननयम, ननदेलशका/कायथववधध, मापदण्ड तर्ा नम्सथको पािना नगरी खचथ 

गररने ।  
च)  योजनाको सभ,े डडजाइन, िागत अनमुान जस्ता प्रारत्म्भक तयारी पूरा नगररने ।  
झ)  खररद सम्वन्धी कायथवाही र प्रकियाहरु पूरा नगररन े।  
ञ)  तालिम/गोष्ठी सम्वन्धी कायथिम गदाथ िागत अनुमान तयार गरी स्वीकृनत नगराइने ।  
ट)  तालिम कायथिमको प्रनतवेदन र प्रभावकाररता मूल्याङकन नगररने । 
ठ)  सम्झौता प्रनतकूि कायथ वा कियाकिापमा खचथ गररने ।  
ड)  कानूनतः अननवायथ दानयतव कट्टी नगरी भुक्तानी हुने ।  
ढ)  धरौटी र पेश्की वववरण अध्यावधधक नगरी भुक्तानी हुने । 
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१७.१.३. बर्ेट र्चा ब्यवस्थापन प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे बजेट खचथ गदाथ प्रचलित कानूनी व्यवस्र्ा पािना गराउनेछ ।  
ख)   प्राववधधक तर्ा प्रशासननक कमथचारीिाई खररद व्यवस्र्ापन तर्ा आधर्थक प्रशासन 

सम्बन्धी बबषयमा क्षमता ववकास गने गराउइनेछ ।  

ग)   खचथका मापदण्ड, कायथिम/योजना सञ्चािन ननदेलशका/कायथववधध ननमाथण र कायाथन्वयन 

गने गराइनेछ ।  
घ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे प्रचलित आधर्थक कायथववधध ऐन ननयम अनुसार आफै वा 

अधधकारी तोकी ननजबाट खचथ गने वा खचथको आदेश ददने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
ङ)  प्रचलित कानून अनुसार पेश भए नभएको एककन गरी ननम्न अवस्र्ामा खचथ स्वीकृत 

गररनेछ  

१) ् स्वीकृत बजेट तर्ा खचथशीषथकलभर रही खचथ गरेको,  
२)   योजना स्वीकृत भएको,  
३)  खचथ गनथ ननकासा फुकुवा भएको,  
४)  वैदेलशक स्रोतबाट खचथ व्यहोने भएमा स्रोत फुकुवा भएको 

१७.१.३.१. अधधकाि प्राप्त अधधकािीबाट ननभनानुसाि र्चा गरिनेछ । 

 क)   स्वीकृत बजेट, कायथिम र उपिब्ध स्रोतको आधारमा अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट खचथ 
स्वीकृत गररनेछ ।  

 ख)   खचथमा एकरुपता र लमतव्यनयता ल्याउन खचथ सम्वन्धी मापदण्ड वा ननदेलशका ननमाथण 

गरीसोको पािना गररनेछ ।  
ग)   लशक्षा, स्वास््य, कृवष जस्ता के्षरगत कायथिम सम्वन्धी खचथ गदाथ स्वीकृत मागथदशथन, 

कायथववधध एवम ्शतथहरु पािना भएको सुननत्श्चत गररनेछ ।  
घ)   खचथको कागजात र कारोवार पुष्टी भएको आधार र आवश्यक बबि भरपाई पेश गनथ  

िगाइनेछ  

ङ)   ववकास योजना सम्वन्धी खचथ गदाथ योजनाको सभ,े डडजाइन, िागत अनुमान तर्ा 
कायथिम तयार एवम ् स्वीकृत भएको सुननत्श्चत गनथ चेकलिष्ट तयार गरी रुज ु गने 
व्यवस्र्ा गररनेछ । 

च)   स्वीकृत कायथिम अनुसार समयम ैकायथसम्पादन र मािसामानको प्राप्तीका िाधग खररद 

सम्बन्धी प्राववधधक एवम ्प्रशासननक प्रकिया पूरा गररनेछ ।  
छ)   स्र्ानीय पूवाथधार ननमाथण र ममथत सम्वन्धी ववि भुक्तानी गदाथ सम्वत्न्धत वडा कायाथिय 

र िाभग्राही तर्ा उपभोक्ताबाट अननवायथ रुपमा लसफाररस गनुथपने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
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ज)   िागत साझदेारीमा कायाथन्वयन गररएका योजनाहरुको सम्वन्धमा सम्झौता बमोत्जम 

सम्वत्न्धत िाभग्राही, उपभोक्ता सलमनत वा स्र्ानीय संस्र्ाको योगदानको सुननत्श्चतता 
गररनेछ ।  

झ)  िागत साझदेारी ब्यहोररएको श्रमदान वा योगदान रकमको खचथ गणना गने ब्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  

ञ)   तालिम कायथिमको िागत अनुमान तयार गदाथ कायथिम सञ्चािन सम्वन्धी नम्सथ र 

मापदण्डको आधारमा खचथ गने व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ट)   तालिम, गोष्ठी सञ्चािन गदाथ कायथिमको प्रस्ताव र िागत अनुमान तयार गरीअधधकार 

प्राप्त अधधकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ ।  
ठ)   स्वीकृत प्रस्ताव र िागत अनुमान अनुसार कायथ सम्पन्न गरी पेश भएको प्रनतवेदनको 

आधारमा रकम भुक्तानी गररनेछ ।  
ड)  तालिम कायथिमका सहभागीबाट पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसार समीक्षाको 

व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ढ)  वैदेलशक सहायता अन्तगथत सञ्चालित कायथिमको खचथ गदाथ दात ृ संस्र्ाको सम्झौता 

बमोत्जम खचथ ब्यहोन ेखचथ शीषथक वा कियाकिापमा मार गररनेछ ।  

ण)   आधर्थक तर्ा सम्बत्न्धत कमथचारीको िाधग आयोजना िेखा सम्बन्धी ज्ञान, लसप तर्ा 
क्षमता बबकास गररनेछ । 

त)   सम्झौता बमोत्जम खचथको शीषथक (क्याटोगोरी)  लमिाई खचथ िेखाड्कन गरे नगरेको एककन 

गररनेछ ।  

र्)   खचथको सोधभनाथ माग गने कायथमा सहयोगी हुन ेआधर्थक र अन्य वववरण समयमा तयार 

गररनेछ ।  

१७.१.३.२. अधधकाि प्राप्त अधधकािीबाट ननभनानुसाि र्चा स्वीकृत गनेाः  
क)   ववि भुक्तानी गदाथ प्रचलित कानूनिे तोकेको आयकर, मूल्य अलभववृि कर, धरौटी कट्टी 

गरेर मार भुक्तानी ददने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ख)   पेश्की बााँकी भए सम्झौता अनुसार कट्टी गरेर मार भुक्तानी ददइनेछ ।  
ग)   कट्टी गररएको आयकर रकम समयम ैबैंक दाखखिा गररनेछ ।  
घ)   आयकर कट्टी गररएको कमथचारी, व्यत्क्त वा संस्र्ाको नाम नामेसी सदहतको वववरण र 

मूल्य अलभबवृि कर भुक्तानी ददएको नाम नामेसी सदहतको वववरण आन्तररक राजश्व 

कायाथियमा पठाइनेछ ।  
ङ)   ववि ववजक पेश गरेर मार भुक्तानी ददइनेछ ।  

१७.१.४.  बर्ेट र्चा ब्यवस्थापनको मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर् ि प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ ।  
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१७.१. ५. बर्ेट र्चा ब्यवस्थापनको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

 

१८्पेश्की ब्यवस्थापन  

१८.१. पेश्की ब्यवस्थापन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ  

क)   अधधकार प्राप्त अधधकारीिे स्वीकृत कामको ननत्म्त आवश्यक रकम मार पेश्की ददइनेछ ।  

ख)  दैननक तर्ा भ्रमण भतता, मािसामान खररद र ठेक्का प्रयोजनकोिाधग पेश्की दददंा कानूनी  
प्रकियाहरु पूरा गररनेछ ।  

ग)  कानून बमोत्जम अधधकार प्राप्त अधधकारीिे पेश्की फर्छ्यौट गने गराइनेछ ।  
घ)  त्जम्मेवार अधधकारीिे पेश्की फर्छ्यौट कायथ समयमा नगरेमा ऐन ननयम बमोत्जम 

कारवाही गररनेछ ।  
१८.२. पेश्की ब्यवस्थापन संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ । 

क)   पेश्की नददए हुनेमा पनन पेश्की ददने ।  
ख)   पुरानो पेश्की बााँकी रहे तापनन नयााँ पेश्की ददने ।  
ग)  पेश्कीको िगत कायम नगररने ।  
घ)  पेश्की फर्छ्यौट तोककएको समय लभर नगररने ।  
ङ)   मािसामान खररदको िाधग आवश्यक भन्दा बढी पेश्की ददने ।  

च)   खररद सम्झौता अनुसार बैङक ग्यारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भुक्तानी हुन े।  
छ)   ठेक्का अवधध भरको बैंक ग्यारेण्टी नहुने । 
ज )  आवश्यक र पूणथ कागजात नभई पेश्की फर्छ्यौटको िाधग पेश हुने । 
झ)   तोककएको म्याद लभर पेश्की फर्छ्यौट नहुने ।  
ञ)   पेश्की लिएको प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनमा खचथ देखाई फर्छ्यौट हुने । 
ट)   पेश्की फर्छ्यौट कायथ प्रार्लमकतामा नपने ।  

१८.३. पेश्की र्चा ब्यवस्थापन प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ । पेश्कीमा 
ननभन ननयन्त्रणको उपाय अपनाइनछे  

क)   पेश्की सम्बन्धी काम, प्रयोजन र चादहने रकम र वववरण खुिाई आवश्यक रकम मार 

पेश्की  ददइनेछ ।  

ख)   पेश्की माग गनेको पुरानो पेश्की बााँकी रहे नरहेको जााँच गने र पुरानो पेश्की फर्छ्यौट भई  

नसके को अवस्र्ा भए सो पेश्की फर्छ्यौट गराई मार नयााँ पेश्की ददइनेछ ।  

ग)   कमथचारी बाहेकको हकमा पेश्की लिने व्यत्क्तको तीन पुस्त,े स्र्ायी र अस्र्ायी ठेगाना प्रष्ट 

िेखी पेश्की ददइनेछ ।  

घ)   पेश्की खातामा पेश्कीको िगत कायम गरी अनुगमन गने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
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ङ)   भ्रमण र मािसामान खररद पेश्की दददंा भ्रमण आदेश र खररदआदेश स्वीकृनत र बजेटको  
उपिब्धतािाई ध्यान ददइनेछ ।  

च)   सावथजननक खररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अनुसार पेश्की दददंा सम्झौताको शतथ 
बमोत्जम सम्झौता अवधध भरको बैङक ग्यारेण्टी लिई मार ददइनेछ ।  

छ)  बैंक ग्यारेण्टीको म्याद ननयन्रण खाता राखी समयम ैम्याद र्प गराइनेछ ।  
१८.३.१. पेश्की िर्छ्यौट गदाा ननभन बमोम्र्म गने गिाइनेछ । 

क)   पेश्की लिनेददने दबुैिे पेश्की प्रयोजन अनुसार तोककएको म्यादलभर कानून बमोत्जमको 
कायथववधध अपनाई फर्छ्यौट गने गराइनेछ । 

ख)   पेश्की रकम लिने कमथचारी, व्यत्क्तबाट बबि भरपाईको पछाडी प्रमाखणत गरी फााँटवारी 
सदहतको ननवेदन पेश गने व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ग)   आधर्थक प्रशासन शाखािे पेश्की फर्छ्यौटको िाधग प्राप्त बबि भपाथई जााँची लिनुददन पन े

रकम ठहरय्ाई पेश्की फर्छ्यौटको िाधग पेश गनेिाई भरपाई ददने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

घ)   तालिम सम्वन्धी कायथिमको पेश्की फर्छ्यौट गदाथ तालिम सम्पन्न प्रनतवेदन संिग्न 

राखखनेछ ।  
ङ)  पेश्की खाता अध्यावधधक गरी राखखनेछ । फर्छ्यौट गनथ बााँकीको वववरण तोककएको 

ढााँचामातयार गने र प्रतयेक आधर्थक बषथमा पेश्की बााँकीको त्जम्मेवारी सारी अनुगमन 

गररनेछ । 

१८.३.२. पेश्की िर्छ्यौट सभवन्त्धी कािवाही ननभन बमोम्र्म गरिनेछ । 

 क)  म्याद नाघेको पेश्कीको हकमा काननूी व्यवस्र्ा कडाईका सार् िागू गररनेछ ।  
ख)  फर्छ्यौट गनथ अटेर गरेमा वा म्याद लभर फााँटबारी नबुझाएमा पदाधधकारी वा कमथचारीको 

हकमा तिब वा सुववधा रोक्का गररनेछ ।  
ग)  तिब वा सुववधा रोक्का गदाथ पनन अटेर गरेमा प्रचलित कानून बमोत्जम कारबाही गररनेछ ।  
घ)  सरकारी कमथचारी बाहेकका अन्य व्यत्क्तको हकमा सरकारी बााँकी सरह ब्याज सदहत असिू 

उपर गरी कारवाही गररनेछ ।  
१८.४. पेश्की र्चा ब्यवस्थापनको मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

१८.५. पेश्की र्चा ब्यवस्थापनको अनुगमन प्रमुर् ि प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतवाट हुनेछ । 
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१९्बैक र्ाता सञ्चािन तथा दहसाव लिडान एवम ्िकम दाखर्िा तथा 
िुक्तानी  

१९.१. बैंक र्ाता सञ्चािन  

१९.१.१. बैंक र्ाता सञ्चािन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

 क)  स्र्ानीय सत्ञ्चत कोष िगायतका ववलभन्न कोषहरु सञ्चािन गनथको िाधग आवश्यक 

स्वीकृनत लिई मार तोककएको बैंकमा खाता खोिी कारोवार गररनेछ ।  
ख)  स्र्ानीय राजश्व, खचथ र धरौटी िगायतका कारोवारको िाधग प्रचलित काननू बमोत्जम 

तोककएको समूहको कायथ सञ्चािन स्तरको खाता खोिी कारोवार सञ्चािन गररनेछ ।  
१९.१.२. बैंक र्ाता सञ्चािन सदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ  

क)   तोककएको बैंकमा कोष खाताहरु नखोलिने ।  
ख)  खाता खोल्दा को.िे.नन.का.बाट आवश्यक स्वीकृनत नलिइने ।  
ग)  खाता सञ्चािन तोकेको पदाधधकारी बाहेक अन्य ब्यत्क्तबाट हुन े।  
घ)  को.िे.नन.का.को आवश्यक सहमनत बेगर आफू खुसी बैंक खाता खोिी कारोवार गने ।  

१९.१.३. बैंक र्ाता सञ्चािन प्रिावकािी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ ।  

क)   कानून बमोत्जम प्राप्त सवै ककलसमको आम्दानी रकम तोककएको बैकमा ग-४ समहको 
स्र्ानीय सत्ञ्चतकोष खातामा जम्मा गररनेछ ।  

ख)   स्र्ानीय ववववध कोष, ववभाज्य कोष, आकत्स्मक कोष र ववपद् व्यवस्र्ापन कोषको िाधग 

िमशः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोलिनछे ।  

ग)  को.िे.नन.का.को लसफाररस लिई नेपाि राष्र बैकबाट स्वीकृनत प्राप्त बैंकमा खाता 
खोलिनेछ ।  

घ)  प्राप्त सव ैरकमहरु कोषको खातामा आम्दानीको स्रोत देखखने गरी बैंक दाखखिा गररनेछ ।  
ङ)   कोषको सञ्चािन कानूनिे तोके को पदाधधकारीबाट मार गररनेछ । 
च)  राजश्व, ववननयोजन वा धरौटी कारोवारको िाधग को.िे.नन.का. को लसफाररस लिई 

तोककएको बैकमा िमशः ग-१, ग-२ र ग-३ समूहको खाता खोलिनछे ।  

छ)   ववननयोत्जन तफथ को चाि खूचथ तर्ा पाँजूीगत खचथ, ववततीय ब्यवस्र्ा र ववववध खचथको 
िाधग कायथ सञ्चािनस्तरको तोककएको उप-समूहको खाता खोिी कारोवार गररनेछ ।  

ज)   आन्तररक राजश्व, राजश्व बााँडफााँट, अनुदान, ऋण तर्ा ववततीय ब्यवस्र्ाबाट प्राप्त 

रकमहरु तोककएको ४.१ ग१ उपसमूहको रकम जम्मा गनथ लमल्ने खातामा जम्मा गररनेछ ।  

झ)   धरौटी, जमानत, अनेष्ट मनी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टी गरेको रकम जम्मा तर्ा कारोवार 

गनथ तोककएको ग-३ समूहका खाता खोिी कारोवार गररनेछ ।  
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ञ)   राजश्व, ववननयोजन र धरौटी खाताको सञ्चािन प्रचलित कानून बमोत्जम गररनेछ ।  

ट)  ववशेष अवस्र्ा परी कायाथियको नाममा ववशेष खाता खोल्न ुआवश्यक भएमा सम्बत्न्धत 

को.िे.नन.का.बाट आवश्यक सहमनत लिई खाता सञ्चािन गररनेछ ।  
ठ)  बैक पररवतथन गनुथ परेमा को.िे. नन.का. बाट आवश्यक सहमनत लिइनेछ ।  

१९.१.४.  बैंक र्ाता सञ्चािन सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक 

प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हनेछ ।  

१९.१.५.  बैंक र्ाता सञ्चािन सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

१९.२.  दहसाव लिडान तथा समायोर्न  

१९.२.१. दहसाव लिडान तथा समायोर्न सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  प्रचलित िेखा ननदेलशका बमोत्जम कायाथियको राजश्व, ववननयोजन बजेट तर्ा कोष 

खाताको बैंक स्टेटमेण्ट ननयलमत रुपमा लभडान गरी दहसाव लमिान वववरणहरु तयार 

गररनेछ ।  

ख)   राजस्व, धरौटी र खचथको दहसाव समायोजन प्रचलित िेखा ननदेलशका बमोत्जम तोककएको 
कायथववधधहरु अपनाई गररनेछ ।  

१९.२.२.  दहसाव लिडान तथा समायोर्न संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   राजश्व, ववननयोजन, धरौटी तर्ा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट सम्बत्न्धत बैकबाट 

ननयलमत रुपमा  प्राप्त नगने ।  
ख)  बैक दहसावसाँग बजेट खचथ भएको तर्ा बााँकी रकमको लभडान नगररन े।  

ग)  बैंक दहसाव लमिान वववरण तोककएको ढााँचामा तयार नगररने ।  
घ)  जारी भएको तर रद्द भएको चेकहरुको दहसाव समायोजन नगररने । 

ङ)  खचथ िेख्दा रुटी भएको अवस्र्ामा दहसाव समायोजन नगररने ।  
 

१९.२.३.  दहसाव लिडान तथा समायोर्न प्रिावकािी बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

िेखा प्रमुख र् त्जम्मेवार कमथचारीिे बैंक दहसाव लभडान प्रचलित िेखा र सरकारी कारोवार ननदेलशका 
बमोत्जम ननम्नानुसार तयार गनेछन ् 

क)   कायाथियको बजेट खचथ, राजश्व, कोष र धरौटी खाताको बैक स्टेटमेण्ट ननयलमत रुपमा 
प्राप्त गरी मालसक रुपमा दहसाव लभडान गररनेछ ।  

ख)   राजश्व खातामा रकम दाखखिा भएको तर कायाथियमा भौचर पेश नभएको भौचरको 
वववरण तयार गररनेछ ।  

ग)   बजेट खचथतफथ  कायाथियबाट चेक जारी भएको तर वैंकबाट भुक्तानी हुन वााँकी चेकको 
वववरण तयार गररनेछ । 
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घ)   बजेट खचथ, राजश्व, कोष र सम्बत्न्धत बैक खाताको स्टेटमेण्ट वीच फरक परेको रकम 

तोककए बमोत्जमको बैंक दहसाव लमिान वववरणहरु (म.िे.म.फा.नं.१०९, २१२) प्रतयेक 

मदहनाको ७  गते  लभर तयार गररनेछ ।  
ङ)   बैक दहसाव लमिान वववरणहरु कायाथिय प्रमुख वा त्जम्मेवार अधधकृतबाट प्रमाखणत गराई 

राखखनेछ ।  
च)   राजस्व, धरौटी र खचथदहसावको समायोजन प्रचलित िेखा सरकारी कारोवार ननदेलशका 

बमोत्जम गररनेछ ।  
छ)   आधर्थक वषथ लभर जारी भएको चेकहरुमध्ये वैंकबाट भुक्तानी हु न वााँकी चेकहरुको वववरण 

तयार गरी प्रमाखणत गराई राखखनेछ ।  
ज)   कायाथियबाट जारी भएको ववशेष कारण तोके को म्यादलभर नसादटएमा चेकहरु रद्द गरी सो 

चेक बरावर रकमको खचथ घटाई वा समायोजन गरी दहसाव लमिान गररनेछ ।  
झ)   आधर्थक वषथ लभर जारी भएको चेकहरुमध्ये कुन ैचेक रद्द गरी सोको सट्टा अको चेक जारी गनुथ 

पदाथ पुनः खचथ भौचर तयार गरी नयााँ चेक जारी गररनेछ । 
ञ)   आधर्थक वषथको अन्तयमा ववननयोजन खातामा वचत रकम ननणथय गराई स्र्ानीय 

सत्ञ्चतकोष खातामा रान्सफर गररनेछ ।  

 
१९.२.४.  बैंक र्ाता सञ्चािन सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक 

प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

१९.२.५.  बैंक र्ाता सञ्चािन सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
१९.३.  प्राप्त िकमको सुििा तथा बैंक दाखर्िा  
१९.३.१. प्राप्त िकमको सुििा तथा बैंक दाखर्िा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ  

क)  राजश्व, आन्तररक आय, धरौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचर आदद सुरक्षक्षत रुपमा 
राखखनेछ ।  

ख)  प्राप्त हुन े नगद तर्ा चेक रकम प्रचलित आधर्थक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोत्जम 

तोककएको बैंकमा समयलभर नै दाखखिा गररनेछ ।  
१९.३.२. प्राप्त िकमको सुििा तथा बैंक दाखर्िा संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   नगद, चेक भौचर आदद सुरक्षक्षत रुपमा राख्न त्जम्मेवार ब्यत्क्त नतोककने ।  
ख)   असुिी रकम सुरक्षक्षत तवरिे नराखखने ।  
ग)   असुिी रकमको िगत नराखखने र नराखेको कारण रकम दहनालमना हुन े।  
घ)   प्राप्त नगद तर्ा चेक तोककएको समयमा बैक दाखखिा नहुन े। 

ङ)   नगद र चेक बैक दाखखिा नगरी दहनालमना वा दरुपयोग हुने ।  
च)  दहनालमना वा दरुुपयोग भएको अवस्र्ामा कानून बमोत्जम कारवाही नहुने । 
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१९.३.३. दहसाव लिडान तथा समायोर्न प्रिावकािी बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   असुि गरेको नगद, बैङक चेक, धरौटी र राजस्व रकम सुरक्षक्षत तवरिे राख्न े त्जम्मेवारी 
आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमखको हुनेछ । 

ख)   त्जम्मेवार ब्यत्क्तिे असुि गरेको नगद, बैङक चेक, धरौटी र राजस्व रकम सुरक्षक्षत तवरिे 

राख्न आवश्यक भौनतक तर्ा सुरक्षा ब्यवस्र्ा गररनेछ । 
ग)   नगदी रकम असुि गदाथ भरपाई वा नगदी प्राप्ती रलसद ददने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

घ)   रलसद ननयन्रण खाता राख्ने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ङ)   रकम असूि गदाथ आधर्थक संकेत र शीषथक खुिाई गने गराइनेछ ।  
च)   असुिी नगद, चेक र भौचरहरुको दैननक गोश्वारा िगत वा अलभिेख राख्न े ब्यवस्र्ा 

गररनेछ ।  

छ)   प्राप्त नगद तर्ा चेक रकम तोककएको बैंकको सम्बत्न्धत खातामा शीषथक खुिाई सोहीददन 

वा तयसको भोलि पल्ट सम्म बैंक दाखखिा गररनेछ ।  
ज)   बैंक टाढा रहेको कारण तोककएको म्यादलभर रकम बैंक दाखखिा गनथ नसककने अवस्र्ामा 

एक तह माधर्को अधधकारीको स्वीकृनत लिई तोककएको समय्सीमा लभर रकम दाखखिा 
गररनेछ ।  

झ)   तोककए बमोत्जमको म्यादलभर रकम दाखखिा नगरेको अवस्र्ामा यस्तो रकम सम्बत्न्धत 

ब्यत्क्तबाट असूि गरी कानून बमोत्जमको जररवाना र अन्य कारवाही गररनेछ ।  
१९.३.४.  प्राप्त िकमको सुििा तथा बैंक दाखर्िा सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा 

प्रमुर्को हुनेछ ।  

१९.३.५.  प्राप्त िकमको सुििा तथा बैंक दाखर्िा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ । 
  

१९.४.््िुक्तानी ननयन्त्रण  

१९.४.१. िुक्तानी ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   भुक्तानी आदेश ददने कायथको िाधग पदाधधकारी तर्ा त्जम्मेवारी तोककनेछ ।  
ख)  भुक्तानी आदेश दददंा प्रचलित काननू बमोत्जम रीत पुगे नपुगेकोजााँच गरी भुक्तानी आदेश 

जारी गने र खचथ िेखखनेछ ।  
ग)   भुक्तानी दददा प्रचलित कानून तर्ा िेखा ननदेलशका बमोत्जम तोके को कायथववधधहरु 

पािनागररनेछ ।  
१९.४.२. िुक्तानी ननयन्त्रण संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ ।  

क)   भुक्तानी आदेश ददने आधधकारीक ब्यत्क्त नतोककन े। 

ख)  भुक्तानी आदेश ददने पदाधधकारीिे जवाफदेहीता पािना नगने ।  
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ग)   तोककएको रीत वा प्रकृयाहरु पूरा नगरी भुक्तानी आदेश ददने ।  
घ)   भुक्तानी आदेश र गौश्वारा भौचर तयार नगरी चेक जारी गने । 
ङ)   भुक्तानीको प्रकृया पािना नगने ।  

च)   जारी भएको चेकहरु सम्बत्न्धतिाई समयमा नबुझाउन े।  

छ)   खचथ िेखेको चेकहरु आधर्थक वषथलभर नबुझकेोमा भौचर उठाई दहसाव समायोजन नगने । 
१९.४.३. िुक्तानी ननयन्त्रण प्रिावकािी बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   प्रचलित कानूनमा उल्िेख भए बमोत्जम भुक्तानी आदेश ददने आधधकारीक पदाधधकारी 
तोककनेछ ।  

ख)   भुक्तानी आदेश ददने पदाधधकारीको अधधकार र कतथब्य सदहत जवाफदेही बहन गनुथपन े

ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ग)   तोकेको व्यत्क्तहरु सरुवा वात्जम्मवेारीमा हेरफेर हुाँदा कानून बमोत्जम भुक्तानी आदेश 

ददने अको पदाधधकारी तोककनेछ ।  
घ)   भुक्तानी आदेश दददंा ननम्न कुरामा ननत्श्चत भएर मार गररने छ  

१)  स्वीकृत बजेट कायथिम, अत्ख्तयारी, ननकासा र फुकुवा समेतको आधारमा खचथ 
िेख्न लमल्ने रकमको मार भुक्तानी आदेश ददइनेछ ।  

२)   भुक्तानी आदेश दददंा खचथको प्रकृया पूरा भएको र वविभरपाई िगायतका आवश्यक 

कागजात प्राप्तभएको सुननत्श्चत गररनेछ ।  
३)   खचथका सवै प्रकृयाहरु पूरा भएकोजााँच गरी मार तोककए बमोत्जमको गौश्वारा भौचर 

तयार गरी चेक जारी गररनेछ । 
१९.४.३.१ म्र्भमेवाि पदाधधकािीिे िुक्तानी दददंा ननभन कायाववधध अपनाइनेछ  

क)  भुक्तानी दददंा प्रचलित कानून बमोत्जम भुक्तानी पाउने सम्बत्न्धत ब्यत्क्त वा फमथको 
खातामा बैंक माफथ त सोझ ैरकम जम्मा गने वा चेक जारी गने गरी भुक्तानी ददइनेछ ।  

ख)   भुक्तानी पाउन ेव्यत्क्त, फमथ, संस्र्ा वा कम्पनीको नाम नामेसी र ठेगाना खुिाइनछे । 

ग)   सही भएको चेकहरु सुरक्षक्षत रुपमा राखी सम्बत्न्धत व्यत्क्त, फमथ वा कम्पनीिाई 

अवविम्बबुझाउने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
१९.४.४.  िुक्तानी ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन 

िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

१९.४.५.  िुक्तानी ननयन्त्रण सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  
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२०् अनुदानको प्राप्ती तथा उपयोग सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

२०.१. अनुदान प्राप्ती  
२०.१.१. अनुदान प्राप्ती सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   कायथसम्पादनमा आधाररत ववततीय समानीकरण अनुदान प्रात्प्तका िाधग तोककएका 
शतथको पािना गररनेछ । 

ख)   समपूरक रववशेष अनुदान प्रात्प्तका िाधग आयोजना तर्ा कायथिम तयारी पूरा गरी 
समयम ैमाग गररनेछ ।  

२०.१.२. अनुदान प्राप्ती सन्त्दिा मा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ  

क)   समानीकरण अनुदान प्रात्प्तका िाधग तोककएका शतथहरु पािना नहुने । 
ख)   आयोजना माग नै नगने ।  

ग)  तयारी पूरा नगरी आयोजना माग गने ।  
घ)  तोककएको समयमा आयोजना माग नगने  

२०.१.३. अनुदान प्राप्ती प्रिावकािी बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   रात्ष्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववतत आयोगद्वारा ननधाथररत कायथसम्पादनमा आधाररत 

अनुदान पिनतका सूचक र सोको आधार बारे स्पष्ट भइनेछ । 
ख)   तोककएको आधारहरु र सूचक बमोत्जम सम्पादन गनुथपने कायथ समयम ैगररनेछ ।  
ग)   रात्ष्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववतत आयोग र सङघीय तर्ा प्रदेश अर्थ मन्राियमा 

उपिब्धगराउनपुन ेआगामी आधर्थक बषथको आय र ब्ययको प्रके्षपण िगायतका वववरण 

समयमा नै  उपिब्ध गराइनेछ ।  

घ)   समपुरक र ववशेष अनुदानबाट सञ्चािन गनथ सककने प्राववधधक सम्भाव्यता र िागत िाभ 

ववश्िेषण गरी उपयुक्त देखखएका आयोजनाहरुको सूची तयार गररनेछ ।  
ङ)   समपुरक र ववशेष अनुदानका िाधग नेपाि सरकार र प्रदेशिे स्वीकृत गरेको कायथववधधमा 

तोककए बमोत्जमको प्रकृया पूरा गरी आयोजना माग गररनेछ ।  
२०.१.४.  अनुदान प्राप्ती सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन 

िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२०.१.५. अनुदान प्राप्ती सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२०.२.  अनुदानको उपयोग 

२०.२.१. अनुदानको उपयोग सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   अनुदान रकम खचथ गदाथ स्वीकृत ननदेलशका तर्ा कायथववधधको पािना गररनेछ ।  

ख)   अनुदान रकमको िेखा राख्ने तर्ा िेखापरीक्षण गराउने कायथ ब्यवत्स्र्त गररनेछ ।  
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२०.२.२. अनुदानको उपयोग संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

 क)   उपिब्ध गराएको अनुदान रकम तोककएको कायाथन्वयन ननदेलशका तर्ा कायाथववधधको 
पािना नगरी खचथ गने । 

ख)   अनुदान खचथको िेखा ब्यवत्स्र्त रुपमा नराख्ने । 

ग)  खचथको िेखापरीक्षण नगराउने ।  
२०.२.३. अनुदान प्राप्ती प्रिावकािी बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ  

क)   तोककएको अनुदान कायाथन्वयन, पुत्स्तका, ननदेलशका, नम्शथ र कायथववधधको पािना गरी 
खचथ गररनेछ ।  

ख)   अनुदान खचथ सम्वन्धमा तोककएको खररद प्रकिया अपनाइनछे ।  
ग)   खचथको फााँटवारी, ववि, भरपाई प्रमाखणत गरी राखखनेछ ।  
घ)   अनुदान रकम तोककएको प्रयोजन र कायथको िाधग मार खचथ गररनेछ ।  

ङ)   खचथ प्रगनत सम्वन्धमा ननयलमत रुपमा अनुगमन गररनेछ ।  
च)   आधर्थक बषथको अन्तयमा खचथ नभई बााँकी रहेको किज हुने अनुदान रकम समयम ै कफताथ 

गररनेछ ।  

छ)   अनुदानको आम्दानी खचथको अध्यावधधक दहसाव राखी प्रगनत प्रनतवेदन सङघीय र प्रदेश 

ननकाय समक्ष पेश गररनेछ। 
ज)   सवै प्रकारको अनुदान खचथको तोककए बमोत्जम िेखा राख्न ेर ववततीय प्रनतवेदन तयार गन े

ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
झ)  अनुदान खचथको अननवायथ रुपमा आन्तररक तर्ा अत्न्तम िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

ञ)   ववततीय प्रनतवेदन र िेखापरीक्षण प्रनतवेदन सम्बत्न्धत ननकायिाई पठाइनेछ ।  

 

२०.२.४.  अनुदान उपयोग सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन 

िार्ा प्रमुर्को हनेछ ।  

२०.२.५.  अनुदान उपयोग सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

  

२१्प्रिासननक र्चा - तिव तथा सुववधा, सवािी साधन तथा उपकिणको 
उपयोग ि ममातको ननयन्त्रण  

२१.१. तिव सुववधा र्चा  
२१.१.१.  तिव सुववधा र्चा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  कानून बमोत्जम ननयुक्त कमथचारीिाई प्रचलित ऐन ननयम बमोत्जमको तिव भतता  
उपिब्ध गराईने छ । 

ख)   तिब भुक्तानी गदाथ प्रचलित कानून बमोत्जमको कोष रकमहरु कट्टा गरी भुक्तानी गररनेछ ।  
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ग)  तिव सुववधा भुक्तानी गदाथ तोककएको रकम भन्दा वढी पाररश्रलमक पाउनेको हकमा 
पाररश्रलमक करकट्टी गरी दाखखिा गररनेछ ।  

२१.१.२.  तिव सुववधा र्चा संदिा मा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   तिव तिवी प्रनतवेदन पाररत नगरी तिव खचथ िेख्न े।  

ख)   नपाउन ेअवधधको तिव भतता भुक्तानी गने । 

ग)   वढी अवधध काजमा राखेकोमा तिव भतता ददने ।  

घ)   ववदा स्वीकृत नगराएकोमा पनन तिव ददइन े।  

ङ)   मालसक तिबबाट प्रचलित कानून बमोत्जम कट्टी गनुथपने रकमहरु कट्टी नगररने ।  
च)   कट्टी गरेको रकम समय मै तोककएको ननकायमा जम्मा गनथ नपठाउन े। 
छ)   बैंक माफथ त तिव भुक्तानी नगरी नगदै भुक्तानी गररने ।  

२१.१.३.  तिव सुववधा र्चा व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   प्रचलित कानून बमोत्जम ननयुक्त भएका कमथचारीको मार तिव खुवाइने । ऐन ननयम  

ववपररत अस्र्ायी वा ज्यािादारी र करारमा कमथचारी राखेकोमा तिव भतता खुवाइन ेछैन । 
ख)  कमथचारीिाई कानून बमोत्जमको तिव, भतता र सुववधा मार उपिब्ध गराइने । 
ग)   पदाधधकारीको सुववधा प्रदेश कानूनमा उल्िेख भए बमोत्जम मार ददइने ।  

घ)  कानून ववपररत कमथचारी ननयुक्त गरी काममा िगाएमा वा अननयलमत सुववधा खुवाएमा 
यस्तो कमथचारीिे खाएको तिव सुववधा वापतको रकम असूि गने ब्यवस्र्ा गररनेछ । 

२१.१.३.१.  ननभन बमोम्र्मको प्रक्रकया पुगेको सुननम्श्चत गिी िुक्तानी गरिनेछ । 

क)  कायथरत कमथचारीहरुको तिवी प्रनतवेदन नगरसभाबाट पाररत गररनेछ ।  
ख)   प्रशासन शाखाबाट हात्जर वववरण रुजु गरी मार तिव उपिब्ध गराईने छ । 
ग)   कमथचारीको स्र्ायी िेखा नम्वर (पान) अननवायथ रुपमा लिन िगाई सो नम्वर तिवी 

वववरणमा राखखनेछ ।  
घ)  पदाधधकारीको मालसक सुववधा बापतको रकम प्रदेश कानून बमोत्जम भएको सुननत्श्चत 

गररनेछ ।  

ङ)   प्रस्ताववत मदहनाको कूि तिव खचथ ववगत मदहनाको तिव खचथ भन्दा सारभूत रुपमा 
फरक भए नभएको हेरी फरक रहेको भए सोको कारण सुननत्श्चत गररनेछ ।  

२१.१.३.२. तिव र्चा िेख्दा ननभनानसुाि ननयन्त्रण कायम गरिनेछ । 

क)   मदहना भुक्तान भएपनछ तिव भतता उपिब्ध गराईने छ । 

ख)   पदमा बहािी गरेको ददनदेखख मार तिव भतता उपिब्ध गराईने छ । 
ग)  ननिम्वनमा परेकोमा कानून अनुसार पाउन ेतिव भतता मार ददइनेछ ।  
घ)   एक वषथको सेवा अवधध पुगे पनछ मार तिव ववृि (गे्रड)  ददइनेछ । 
ङ)   चाडपवथ खचथ सुववधा तोककएको चाडपवथको िाधग मार ददई अलभिेख राखखनेछ ।  
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२१.१.३.३. ननभन बमोम्र्मको तिव िुक्तानी नगरिने । 

क)   ववदा स्वीकृत गराएको बाहेक अनुपत्स्र्त अवधधको तिव ददइने छैन ।  

ख)   बेतिबी ववदा वा असाधारण ववदा लिएकोमा तिव भुक्तानी गररन ेछैन ।  
ग)   कमथचारीिाई सेवा सम्बन्धी ऐन ननयम ववपरीत हुन ेगरी काजमा खटाएको वा वढी अवधध 

काजमा राखेकोमा सो अवधधको तिव भतता ददइने छैन ।  
घ)   बढी अवधध काज खटाएमा प्रचलित कानून बमोत्जम कमथचारीिे खाएको तिब, भतता काज 

खटाउन ेपदाधधकारीबाट असूि गररनेछ ।  

२१.१.३.४. मालसक तिवबाट ननभन बमोम्र्मको कट्टी गिी िुक्तानी गरिनेछ । 

 क)   दश प्रनतशतका दरिे कमथचारी सञ्चय कोष रकम कट्टा गरी सोमा शत प्रनतशत रकम र्प 

गररनेछ ।  

ख)  नागररक िगानी कोष वा अन्य कोषमा योगदान गरेका कमथचारीहरुको हकमा मालसक  

तिबबाट तोककएको प्रनतशत रकम कट्टी गररनेछ।  

ग) योगदानमा आधाररत अवकास कोषमा योगदान गरेका कमथचारीहरुको हकमा तोककएको 
प्रनतशत रकम कट्टा गरी सो रकममा तोककएको प्रनतशत रकम र्प गररनेछ ।  

घ)   तोककएको प्रनतशतमा कोष कट्टी गररएको रकम सम्बत्न्धत कोषमा तोककएको समयलभर 

दाखखिा गनथ पठाइनेछ ।  
ङ)   तोककएको ननकायमा कोष कट्टी रकम जम्मा गनथ र सो सम्बन्धी अलभिेख रुजु गनथ 

ववद्युतीय माध्यमको उपयोग गररनेछ ।  
च)   तिव सुववधा भुक्तानी गदाथ प्रतयेक पदाधधकारी वा कमथचारीिे वावषथक रुपमा पाउन ेतिव, 

भतता र सुववधा समेतको कुि रकममा आयकर ऐन बमोत्जम कर योग्य आय गणना गरी 
मालसक तिबबाट अधग्रम रुपमा कर कट्टा गरेर मार तिव खचथ िेखखनेछ । 

छ)   तिवी वववरणमा प्रतयेक पदाधधकारीको स्र्ायी िेखा नम्वर (पान)  अननवायथ रुपमा 
राखखनेछ ।  

ज)   भुक्तानीमा कट्टा गरेको पाररश्रलमक कर रकम सम्भव भएसम्म ववद्युतीय आयकर कट्टी 
प्रणािी माफथ त सम्बत्न्धत राजश्व कायाथिय पठाई कर अधधकृतबाट प्रमाणीकरण गराई 

ननस्सा राखखनेछ ।  
२१.१.३.५.कमाचािी ि पदाधधकािीको तिव सुववधा िकम िुक्तानी गदाा ननभन प्रक्रियाहरु अपनाउनेाः  

क)  तिव सुववधा ववतरणको िाधग बैंक तोकी सो बैंकमा प्रतयेक ब्यत्क्तको खाता खोल्न िगाई 

बैंकमाफथ त रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

ख)   तिव भुक्तानी वववरणमा बैंक खाता माफथ त रकम जम्मा गरेको प्रमाण संिग्न गराइनेछ ।  
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२१.१.४.  तिव सुववधा र्चा सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन 

िार्ाप्रमुर्को हुनेछ ।  

२१.१.५.  तिव सुववधा र्चा सभबन्त्धमा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन िेर्ापिीिण ि सुिासन सलमनतबाट 

हुनेछ ।  

 

२१.२.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा  
२१.२.१.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   पदाधधकारी तर्ा कमथचारीको बैठक भतता, दैननक भतता एवम ्भ्रमण खचथ आदद कानून 

बमोत्जम मार ववतरण गररनेछ ।  

ख)   ववववध खचथ मापदण्ड बनाइ खचथ गने गराउने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ग)  प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोत्जम आधर्थक सहायता ववतरण गने गराउने ब्यवस्र्ा 

२१.२.२.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

क)   प्रचलित ऐन ननयम ववपररत भतता तर्ा सुववधा ददईन े।  

ख)  ननणथय बबना भतता तर्ा सुववधा ददएबाट स्र्ानीय तहको प्रशासननक खचथ बढ्ने ।  
ग)   मापदण्ड ववपररत ववववध खचथ िेखखने ।  
घ)   प्रचलित कानून र मापदण्ड ववपररत आधर्थक सहायता ववतरण हुन े।  
ङ)  पहुाँचको आधारमा ववतरण हुने । 

२१.२.३.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   अनत आवश्यक कामको िाधग मार अधधकार प्राप्त अधधकारीको स्वीकृनतमा बैठक 

राखखनेछ ।  
ख)   बैठक भतता, दैननक तर्ा भ्रमण भतता खचथ सम्बत्न्धत कानूनमा तोककएको दरमा 

मारददइनेछ । 

ग)   पदाधधकारीको सञ्चार सुववधा, खाजा खचथ, मालसक भतता, सभा भतता आदद सुववधा 
प्रचलित्कानून बमोत्जम र कमथचारीको अनतररक्तसमयभतता , प्रोतसाहन भतता जस्ता 
सुववधा काननू बमोत्जम मापदण्ड तर्ा सूचक तोकेर मार उपिव्ध गराइनेछ ।  

घ)   भतता तर्ा सुववधा ववतरण गने र ननयन्रण गने सम्वन्धमा सङघीय वा प्रदेश ननकायिे 

कुन ैमागथदशथन  गरेको भए सोको पािना गने गराउने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
ङ)   िेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु ततकाि ननयलमत वा असुि फर्छ्यौट गने गराइनेछ । 
च)  ववववध खचथ अन्तगथत व्होररन े खचथको प्रकार सम्वन्धमा स्पष्ट ब्याख्या गरी मापदण्ड 

स्वीकृत गररनेछ ।  

छ)   अननयलमत खचथ सम्वन्धमा िेखापरीक्षणबाट बेरुजू कायम भएमा ततकाि असूि फर्छ्यौट 

गने गराइनेछ । 
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ज)   आधर्थक सहायता ववतरणको िाधग वस्तुगत मापदण्ड तर्ा सूचक तयार गरी सोको 
आधारमा मार  ददने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

झ)  सङघीय तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट आधर्थक सहायता ववतरण गररने छैन ।  
ञ)   सङघीय वा प्रदेश मन्रािय/ननकायद्वारा जारी भएका मागथदशथन पािना गराइनेछ ।  
ट)   अननयलमत खचथ सम्वन्धमा िेखापरीक्षणबाट बेरुजू कायम भएमा ततकाि असूि फर्छ्यौट 

गने गराइनेछ ।  
२१.२.४.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२१.२.५.  ित्ता, सुववधा तथा ववववध र्चा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन िेर्ापिीिण ि सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२१.३. सवािी साधन तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात  

२१.३.१.  सवािी साधन तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   सवारी साधन र मेलशनरी उपकरणको प्रयोग गने सुववधा कानूनिे तोकेको पदाधधकारी तर्ा 
कमथचारीिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

ख)   सवारी साधन र मेलशनरी उपकरण यर्ा् समयमा न ैआवश्यक ममथत तर्ा सलभथलसङग 

गराई ममथत खचथमा तोककए बमोत्जमको ननयन्रण ब्यवस्र्ा कायम गररनेछ ।  
२१.३.२. सवािी साधन तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने 
देखर्न्त्छ ।  

क)   सुववधा नपाउन ेपदाधधकारीहरुिे पनन सुववधा लिने ।  

ख)   सवारी साधन र मेलशनरी उपकरण अनधधकृत रुपमा प्रयोग गने । 
ग)   सरकारी काम वाहेकमा सवारी साधनहरु प्रयोग हुन े। 

घ)   सवारी साधन र उपकरण ममथत सम्भार र सलभथलसङग समयमा नगररन े।  

ङ)   सवारी साधन र उपकरण अनावश्यक रुपमा ममथत गराईने । 
च)   ममथत खचथमा ननयन्रण कायम नहुने ।  

२१.३.३. सवािी साधन तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु 

अविभवन गरिनेछ । 

क)  कानूनद्वारा सवारी साधन प्रयोग गनथ पाउन े पदाधधकारी वा अधधकारीका िाधग सवारी 
साधनको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ख)  सवारीसाधनरउपकरणहरु सरकारी काममाप्रयोग गनथ पाउने गरी ननयन्रणको ब्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  
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ग)  कायाथियको कामको लसिलसिामा सवारी साधन प्रयोग गदाथ स्वीकृनत आदेश ददने लिन े

व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
२१.३.३.१सवािी साधन ि उपकिणको ममातमा ननभन बमोम्र्मको व्यवस्था गरिनेछ । 

क)  सवारी साधन र उपकरणको ममथत सम्भार र सलभथलसङग गनुथपने सम्बत्न्धत कम्पनीको कायथ 
तालिकाको अलभिेख ब्यवत्स्र्त रुपमा राखी सो बमोत्जम ममथत सम्भार गने ब्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ ।  

ख)  चाि ुसवारी साधन र उपकरण सञ्चािनको अलभिेख राखखनेछ । ववगे्रको अवस्र्ामा ततकाि ै

जानकारी गराउनु पन े ब्यत्क्त तोक्ने । ममथतको खररद कायथ गदाथ सावथजननक खररद ऐन 

यमाविीको प्रकिया पािना गराइनेछ ।  
ग)   सवारी साधन र उपकरणको ममथत सम्भार गराउाँ दा प्राववधधक जााँच गराई ममथत गनुथपने 

सामानको वववरण र िागत अनुमान तयार गरी तोकेको अधधकारीबाट स्वीकृनत गराउन े 

ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
घ)   सवारी साधन र उपकरण कुन कुन लमनतमा के कनत पाटथ पुजाथ कनत िागतमा ममथत 

गररएको हो सोको वववरण खुिाई ममथत सम्भार तर्ा संरक्षणको (म.िे.प.फा.नं .४१५)  

अलभिेख राखखनेछ ।  

ङ)  सवारी साधनको ममथत गराउाँ दा चािकबाट प्रमाखणत गराउने । पुरानो पाटथपुजाथ सामान भण्डार 

कफताथ गराउन े। तोके को रकमभन्दा बढी मूल्य सामान पररवतथत गदाथ ममथतको अलभिेख 

राखखनेछ ।  
च)  सवारी साधनको ववमा खचथ र तेस्रो पक्ष दानयतव भुक्तानी गदाथ अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट  

स्वीकृनत गराई संिग्न गराइनेछ ।  
 

२१.३.४. सवािी साधन ि उपकिणको ममात सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि  

आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२१.३.५. सवािी साधन ि उपकिणको ममात सभबन्त्धी कायाको अनुगमन िेर्ापिीिण ि 

सुिासनसलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२१.४.इन्त्धन र्चा  
२१.४.१. इन्त्धन र्चा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   सवारी साधन र उपकरणको इन्धन खचथ सम्वन्धमा तोककएको ननयन्रण ब्यवस्र्ा पािना 
गररनेछ ।  

२१.४.२. इन्त्धन र्चा संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

 क)  सवारी साधन र उपकरणको इन्धन खचथको अलभिेख तोककए बमोत्जम नराखखने ।  
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 ख)   सवारी साधन र उपकरणको इन्धन खचथमा ननयन्रण कायम नहुन े।  

२१.४.३. इन्त्धन र्चा व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  प्रचलित कानूनिे इन्धन सुववधा पाउने पदाधधकारी वा अधधकारीको हकमा इन्धन पाउन े 

कोटा तोकी सोही बमोत्जम इन्धन उपिब्ध गराउने व्यवस्र्ा गने । इन्धन खचथ माग गन े 

फाराम स्वीकृत गराउने व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ख)  प्रयोग भएको इन्धनको पररमाण सदहत तोककएको ढााँचामा िगवुक (म.िे.प.फा.न.९०५)  

राखखनेछ ।  
ग)   कायाथियमा न ैइन्धन मौज्दात राखी उपिब्ध गराउने ब्यवस्र्ा गदाथ माग फाराम, खररद 

आदेश, दाखखिा प्रनतवेदन सदहत िगबुक पेश गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
 

२१.५. सेवा महिुि िाडा तथा ववज्ञापन र्चा  
२१.५.१.  सेवा महिुि, िाडा तथा ववज्ञापन र्चा सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   सेवा महशुि, सूचना प्रकाशन र भाडा खचथ गदाथ लमतव्ययी ब्यवस्र्ा पािना गररनेछ ।  

२१.५.२.  सेवा महिुि िाडा तथा ववज्ञापन र्चा संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   सेवा महशुिको भुक्तानी समयमा नगरी जररवाना नतने ।  

ख)  सेवा महशुि र भाडा खचथ गदाथ तोककएको ननयन्रण कायथववधध नअपनाउन े।  
ग)  अधधकार प्राप्त अधधकारीको बबना स्वीकृनत सूचना प्रकाशन गने । सञ्चार माध्यमबाट छुट 

सुववधा नलिई अपब्यय गने ।  

२१.५.३. सेवा महि ु ि िाडा तथा ववज्ञापन र्चा व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन  

गरिनेछ ।  

क)   सेवा महशुि र भाडाको भुक्तानी तोककएको समयमा न ैगररनेछ । 
ख)   सेवा महशुि भुक्तानीमा सेवाप्रदायकिे ददने छुट प्राप्त गररनेछ । 

ग)   कायाथियिे कुनै पनन प्रकारको घर बहाि तर्ा अन्य सामान भाडामा लिाँदा अननवायथ रुपमा 
सम्झौता गररनेछ ।  

घ)   घर बहाि तर्ा अन्य भाडा भुक्तानी गदाथ सम्झौताका शतथ बमोत्जमको रकम भुक्तानी 
ददइनेछ।  

ङ)   वविम्व शुल्क भुक्तानी गदाथ अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट ननणथय गराइनेछ ।  
च)   आवश्यक सूचनाहरु मार अधधकार प्राप्त अधधकारीको स्वीकृनतमा तोककएको उपयुक्त 

माध्यमबाट प्रकाशन गने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

छ)   सूचना प्रकाशन गदाथ सम्बत्न्धत टेलिलभजन, एफ.एम. सञ्चािक वा पबरका प्रकाशक 

माफथ त सोझ ैसूचना प्रकाशन गरी नतनीहरुिे ददने कलमशन वा छुट सुववधा कट्टा गरी मार 

खचथ िेखखनेछ ।  
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ज)  पबरकामा प्रकाशन नगरी नहुने सूचना मार सम्भव भएसम्म सानो साईजमा पबरकामा 
प्रकाशन गरी अन्य सूचना वेबसाइट माफथ त सावथजननक गररनेछ ।  

२१.५.४. सेवा महिु ि िाडा तथा ववज्ञापन र्चा सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२१.५.५. सेवा महिुि िाडा तथा ववज्ञापन र्चा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन िेर्ापिीिण ि सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२२्र्रिद कायाको ननयन्त्रण-मािसामान र्रिद, ननमााण काया तथा सेवा 
र्रिद  

२२.१. र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी  
२२.१.१. र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  खररद कायथको व्यवस्र्ापन गनथ प्रचलित कानून द्वारा तोके अनुसारको संस्र्ागत व्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  

ख)   वावषथक खररद योजना र आवश्यकता अनुसार खररद गुरु योजना तयार गररनेछ ।  
ग)   खररद गनुथ अगाडी खररद सम्बन्धी तयारी कायथहरु पूरा गररनेछ । 

घ)  खररद कायथ गनुथ अनघ मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवाको स्पेलसकफकेशन तयार गररनेछ ।  
 

२२.१.२. र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी संदिा मा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न े 

देखर्न्त्छ ।  

क)   प्रचलित कानूनिे तोके अनूसार खररद ननयमाविी तजुथमा नगने । 
ख)   खररद एकाइ तर्ा कमथचारीको ब्यवस्र्ा नगररने ।  
ग)  ववज्ञ कमथचारीको अभावमा खररद कायथ प्रभाववत हुने । 

घ)   खररद ऐन, ननयमाविी अनुसारको वावषथक खररद योजना र खररद गुरु योजना तयार 

नगररने  
ङ)   खररद सम्बन्धी आवश्यक तयारी कायथहरु नगररने वा यर्ा्समयमा नगररने ।  
च)   खररद गने मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवाको वववरण र स्पेलसकफकेशन तयार नगररने ।  

२२.१.३. र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन 

गरिनेछ ।  

क)  खररद ननयमाविी बनाई िागू गररनेछ ।  
ख)  खररद कायथबोझ र कायथ प्रकृनतको आधारमा खररद एकाइको स्र्ापना गने । खररद कायथ गनथ  

कमथचारी तोककनेछ ।  
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ग)   खररद कायथ सावथजननक खररद अनुगमन कायाथियिे तोके को योग्यता भएको र खररद कायथ 
सम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कमथचारीबाट गराइनेछ ।  

घ)  कमथचारीिाई खररद सम्बन्धी आवश्यक तालिम उपिब्ध गराइनेछ ।  

ङ)   वावषथक ५ िाख रुपैयाभन्दा बढी रकमको खररद कायथ गदाथ वावषथक खररद योजना अननवायथ 
रुपमा तयार गररनेछ ।  

च)   वावषथक १० करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको खररद कायथ गदाथ र बहु बषीय योजनाका िाधग 

खररद गदाथ खररद गुरुयोजना तयार गरी तोककएको अधधकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ ।  

छ)   खररद गुरुयोजना तयार गरेकोमा सो योजना समेतिाई आधार लिई वावषथक खररद योजना 
तयार गररनेछ ।  

ज)   खररद गुरुयोजना र वावषथक खररद योजना तयार गनथ त्जम्मेवार कमथचारी तोककनेछ ।  
२२.१.३.१.र्रिद गनुा अगाडी सावार्ननक र्रिद ननयमाविीमा ब्यवस्था िए बमोम्र्मको ननभनुसाि तयािी 
कायाहरु गरिनेछ । 

 क) खररद आवश्यकताको पदहचान, आपूनत थकताथको उपिब्धता, अनघल्िा वषथहरुमा भएको 
समान प्रकृनतको खररद प्रकियाको अध्ययन, खररदको वववरण, पररमाण र के्षर, खररद 

समूहमा ववभाजन वा प्याकेज ननमाथण, खररदको आधर्थक स्रोत र रकमको पदहचान, खररद 

ववधधको छनौट, बोिपरयोग्यता वा पूवथ योग्यताको कारबाहीको आवश्यकता आदद ।  
ख)  खररद कायथप्रकृनत अनुसार आपूनत थकताथ, ननमाथण व्यवसायी, परामशथदाता, गैर सरकारी 

संस्र्ा वा सेवा प्रदायकको योग्यताको आधारमा छुट्टाछुटै्ट मौजुदा सूची तयार गने ।  
 ग)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे खररद तयारी कायथको त्जम्मेवारी तोक्ने ।  

२२.१.३.२.मािसामान, ननमााण कायावा सेवा आदद र्रिद गनुा अनघ ननभन काया गरिनेछ । 

क)   मािसामान,ननमाथणकायथवा सेवा आददको स्पेलसकफकेशन, योजना, नक्शा, डडजाइन, ववशेष 

आवश्यकता वा अन्य वववरणहरु तयार गररनेछ ।  
ख) सम्बत्न्धत मािसामान, ननमाथण कायथ वा सेवाको वस्तुगत प्राववधधक तर्ा गुणस्तरजन्य्

ववशेषता र कामको आधारमा वववरण तयार गररनेछ ।  
ग)   वववरण मामािसामान, ननमाथण कायथ वा सेवाको खासब्राण्ड, रेडमाकथ , नाम, पेटेण्ट, 

डडजाइन, प्रकार आदद ववशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुखझने गरी उल्िेख गररनेछ । तर, 

प्रनतस्पधाथिाई सीलमत गनेगरी उतपत्तत वा उतपादकको नाम र खास प्रकारको वववरण, 

आधार, सङकेत वा शब्दाविी उल्िेख गररनेछैन ।  
२२.१.४.  र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी र्रिद इकाइप्रमुर्को 

हुनेछ ।  

२२.१.५. र्रिद कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ ।  
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२२.२.  िागत अनुमान सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

२२.२.१.  िागत अनुमान सभबन्त्धी ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   िागत अनुमान तयार गरेर मार मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवा खररद कायथ गररनेछ ।  

ख)   मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवा खररदको िागत अनुमान तयार गदाथ खररद ऐन, 

ननयमाविीमा तोके बमोत्जमको कायथववधध पूरा गररनेछ ।  

२२.२.२.  िागत अनुमान सभबन्त्धी ननयन्त्रण संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवा खररदको िाधग िागत अनुमान तयार नगररने ।  
ख)   िागत अनुमान तयार गने जनशत्क्तमा दक्षताको अभाव हुने ।  
ग)  िागत अनुमान तयार गदाथ खररद ननयमाविीको प्रावधान बमोत्जम नगररन े।  
घ)  तोककएको दरभाउ, नम्सथ, दर्ववश्िेषण, कायथववधध आददको पािना नगररने ।  
ङ)   प्रकिया पुरा भएको सुननत्श्चत नगरी िागत अनुमान स्वीकृत गररने । 
च)   अधधकार नभएको अधधकारीबाट िागत अनुमान स्वीकृत गररने । 

२२.२.३.  िागत अनुमान सभबन्त्धी ननयन्त्रणमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   तोकेको रकमभन्दा बढीको मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवा खररद गनुथ अनघ खररद ऐन 

ननयमाविीमा उल्िेख भएका ववषय दृत्ष्टगत गरी अननवायथ रुपमा िागत अनुमान तयार 

गररनेछ ।  

ख)   कुन ैआ.ब.को िाधग स्वीकृत भएको िागत अनुमान अनुसार खररद कायथ नभएमा पनछल्िा 
आ.ब.मा ननयमाविीमा तोके को प्रकिया अपनाई अध्यावधधक गररनेछ ।  

ग)   िागत अनुमानको तयारी आन्तररक जनशत्क्तबाट गराउने । यदद दक्ष जनशत्क्तको 
अभाव भएमा अन्य ननकायको सहयोग लिई तयार गररनेछ ।  

घ)   खररद एकाइ प्रमुखिे खररद ननयमाविी अनुसारको कायथहरु पूरा गरी िागत अनुमान्
भएको सुननत्श्चत गरी स्वीकृनतको िाधग पेश गनेछ । 

२२.२.३.१.  ननमााण कायाको िागत अनुमान तयाि गदाा ननभनानुसाि गरिनेछ । 

 क)   स्वीकृत नम्सथ, दर ववश्िेषणको आधारमा िागत अनुमान तयार गररनेछ । 

ख)  ननमाथण सामग्रीको दरभाउ, मेलशन तर्ा उपकरणको भाडा वा कामदारको ज्यािा ननधाथरण 

गदाथ दररेट ननधाथरण सलमनतिे तोकेको दररेटको आधारमा गररनेछ ।  
ग)  ननमाथण कायथको डडजाइन, ड्रईङको जााँच िागत अनुमान तयार गने प्राववधधकभन्दा एक तह 

माधर्को प्राववधधक वा प्राववधधकहरुको समूहिाई जाचाँ गनथ िगाई कुनै रुटी भएमा 
सच्याइनेछ ।  

घ)  मािसामानको िागत अनुमान तयार गदाथ ननयमाविी अनुसार आफै वा त्जल्िाको अन्य 

सावथजननक ननकायिे सोही प्रकृनतको खररद गदाथ िागेको वास्तववक िागत, स्र्ानीय बजार 
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वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र सामान आपूनत थ अनुमाननत ढुवानी खचथ, उद्योग 

वाखणज्य सङघिे जारी गरेको दररेट आदद िाई आधार लिइनेछ ।  

ङ)   परामशथ सेवाको िागत अनुमान तयार गदाथ खररद ननयमाविी अनुसार तोकेको नम्सथ, 
सम्बत्न्धत्परामशथसेवाको कायथ् के्षरगत शतथ, परामशथदाताको जनशत्क्तको पाररश्रलमक, 

भ्रमण, सञ्चािन्खचथ, तालिम गोष्ठी आदद खचथिाई ध्यान ददइनेछ ।  
च)   अन्य सेवा तफथ को सवारी साधन, मेलशनरीऔजार आददभाडामा लिने, मािसामान ममथत 

सम्भार र घर भाडा रसेवा करार आददकोिागत अनुमानतयार गदाथखररद ननयमाविीमा 
उल्िेखखत कायथववधध र आधार पूरा गरी गररनेछ ।  

छ)  िागत अनुमानजााँच तर्ास्वीकृत गने अधधकारीिे तोककएको आधारबाट िागत अनुमान 

तयार भएको सुननत्श्चत गररनेछ।  
ज)  अधधकार प्राप्त अधधकारीिे तयारीको प्रकिया पुरा भएको सुननत्श्चत गरी िागत 

अनुमानस्वीकृत्गनेछ ।  
२२.२.४. िागत अनुमान तयािी ि सो को ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी िौनतक पूवााधाि िार्ा 

प्रमुर्को हुनेछ ।  

२२.२.५. िागत अनुमान ननयन्त्रण कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतबाट हुनेछ । 
  

२२.३. र्रिद ववधध सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

२२.३.१. र्रिद ववधध सभबन्त्धी ननयन्त्रणमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  खररद कानून बमोत्जम तोककएको खररद ववधध छनौट तर्ा प्रककया पूरा गरेर मार 

खररदकायथ गररनेछ ।  
२२.३.२. र्रिद ववधध सभबन्त्धी ननयन्त्रणमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

क)  खररद कानूनमा तोके बमोत्जमको आवश्यक खररद ववधध छनौट नगने ।  
ख)  प्रनतस्पधाथ सीलमत हुन ेगरी खररद कायथ टुिा टुिा पारी खररद गररन े।  

ग)  आवश्यक ब्यवस्र्ा नभए तापनन खररद प्रकृया शुरु गररने ।  
२२.३.३. र्रिद ववधध सभबन्त्धी ननयन्त्रण व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)  मािसामान, ननमाथण कायथ, सेवा खररद तर्ा परामशथ सेवा खररद गने कायथ सावथजननक 

खररद ऐन ननयमाविीमा तोककए बमोत्जम खररद मूल्यको आधारमा बोिपर, लसिवन्दी 
दरभाउपर, सोझ ैखररद, उपभोक्ता सलमनत, अमानत िगायतका तोककएको खररद ववधध 

छनौट गरी खररद कायथ गररनेछ ।  
ख)   कानूनद्वारा कर निाग्न े वा कर छुट भएको रकमसम्म वा दगुथम के्षर भनी तोकेको 

त्जल्िाको खररद कायथ बाहेक स्र्ायी िेखा नम्बर र मूल्य अलभवदृ्नघ कर दताथ प्रमाणपर 

प्राप्त गरेका व्यत्क्त,फमथ, संस्र्ाबाट खररद गररनेछ ।  
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ग)   मािसामान, ननमाथण कायथ र सेवा खररद कायथ गदाथ प्रनतस्पधाथ सीलमत हुने गरी टुिा टुिा 
पारी खररद गररने छैन ।  

घ)  खररदको िाधग आवश्यक बजेट र ननमाथणस्र्िको व्यवस्र्ा नभई खररद सम्बन्धी काम 

कारबाही शुरु गररने छैन । 

ङ)  खररद गदाथ नेपािमा उतपाददत मािसामानिाई प्रार्लमकता ददइनेछ । 
च)  खररद एकाई प्रमुख र आधर्थक् प्रशासन् शाखा् प्रमुखिे कायाथियको खररद प्रकृया 

ननयमानुसार भएकोवारे ननरन्तर सुपररवेक्षण गररनेछ ।  
२२.३.४. र्रिद ववधध ि सो को ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी र्रिद इकाइ प्रमुर्को हुनेछ ।  

२२.३.५. र्रिद ववधध सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतबाट हुनेछ ।  
 

२२.४. बोिपर सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध  

२२.४.१.  बोिपर सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  बोिपर सम्बन्धी तोककएको प्रकिया, चरण र कायथववधध पािना गररनेछ ।  
ख)  बोिपर आह्वान गदाथ तोककए बमोत्जमको खररद कागजात तर्ा शतथ छनौट गरी सूचना 

आह्वान गररनेछ ।  

ग)  बोिपर आह्वानको सूचना काननूिे तोककए बमोत्जम प्रकाशन गररनेछ ।  
घ)  बोिपर खोल्न,े परीक्षण गने कायथ कानूनद्वारा तोककए बमोत्जम गररनेछ ।  
ङ)  खररद कानून बमोत्जम बोिपरको मलु्याङकन गराई वोिपर स्वीकृत गररनेछ ।  

२२.४.२. बोिपर सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

 क  बोिपर सम्बन्धी चरणबि प्रकिया तर्ा कायथववधध पािना नगररने ।  
ख)  खुल्िा र भेदभाव रहीत वोिपर प्रकिया नअपनाइन े।  
ग)  स्वीकृत बोिपर सम्बन्धी कागजात तर्ा शतथहरु छनौट नगरी बोिपर आह्वान गररने ।  
घ)  बोिपरको सूचना सावथजननक नहुने । 
ङ)  बोिपरको सूचना तोककएको कायाथियको वेबसाइटमा नराखखन े।  
च)  बोिपर खोल्न ेर परीक्षण गने कायथ ऐनको प्रावधान बमोत्जम नगररन े।  

छ)  बोिपरको मूल्याङकन तोककए बमोत्जम सलमनतबाट नहुने ।  
ज)  बोिपर स्वीकृनत तोककएको तहको अधधकारीबाट नगररन े।  

झ)  बोिपर स्वीकृत गदाथ कायथ प्रकृया पूरा नगररन े।  
२२.४.३. बोिपर सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ 

क)  तोककए बमोत्जम रकम वा खररद प्रकृनत अनुसार बोिपरको प्रकृया, चरण र पूवथ योग्यता 
सम्बन्धी प्रकियाहरु अविम्वन गररनेछ ।  

ख)  बोिपर सम्बन्धी आवश्यक कागजात र कायथववधध अपनाई बोिपर आह्वान गररनेछ ।  
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ग)  योग्य बोिपरदातािाई ववना भेदभाव खररद प्रकियामा सहभागी हुने समान अवसर प्रदान 

गररनेछ ।  

घ)  त्जम्मेवार अधधकृतिे वोिपर प्रकृयावारे सुननत्श्चत गरी वोिपर कायथ अनघ वढाइनेछ ।  
ङ)  खररद सम्झौता छनौट गदाथ सावथजननक खररद अनुगमन कायाथियबाट जारी भएको 

नमुनाबोिपर सम्बन्धी कागजातिाई आधार लिइनेछ ।  
च)  सावथजननक खररद अनुगमन कायाथियबाट नमूना कागजात जारी नभएको अवस्र्ामा  

आफूिाई आवश्यक परेको खररद कायथको सम्झौता सदहतको कागजात तयार गररनेछ ।  
छ)  त्जम्मेवार अधधकृतिे बोिपर आह्वान गनुथ अगाव ैउपयुक्त बोिपर सम्बन्धी कागजात 

छनौट गररएको सुननत्श्चत गरी प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतबाट स्वीकृत गराइनेछ ।  
ज)  खररद ननयमाविीमा उल्िेखखत कुराहरु खुिाई बोिपर वा पूवथ योग्यता ननधाथरणको प्रस्ताव 

आह्वानको सूचना रात्ष्रय स्तरको दैननक पर पबरकामा प्रकाशन गररनेछ ।  
झ)  अन्तराथत्ष्रय स्तरको बोिपरको हकमा अन्तराथत्ष्रय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन  

गररनेछ ।  

ञ)  बोिपरको सूचना स्र्ानीय तहको वेबसाइटमा राखखनेछ । 
ट)  बोिपरको सूचना सावथजननक खररद अनुगमन कायाथियको वेबसाईटमा राख्न सककनेछ ।  
ठ)  त्जम्मेवार अधधकृतिे उक्त बमोत्जम सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकालशत गराउनेछ ।  
ड)  त्जम्मेवार अधधकृतिे ननयमाविीको व्यवस्र्ा पूरा भएको सुननत्श्चत भए पनछ वोिपर  

कायथ अनघ वढाउनेछ ।  
२२.४.३.१.वोिपर र्ोल्दा ि पिीिण गदाा ननभन काया गरिनेछ  

क) बोिपर पेश गने अत्न्तम लमनत र समय समाप्त भएको िगततै सोही ददन बोिपर 

सम्बन्धी कागजातमा उल्िेखखत समय र स्र्ानमा तोककए बमोत्जम प्रकियाहरु अपनाई 

बोिपरहरु्खोलिनेछ ।  
ख)   खोलिएको बोिपर सम्बन्धी कागजातमा जमानत रकम (ववड बण्ड)  र आवश्यक कागजात  

पेश भएको यककन गरी मचुिुक्ा तयार गररनेछ ।  

ग)  उपिब्ध भएसम्म बोिपरदाता, ननजका प्रनतननधध वा नत्जकको कायाथियको प्रनतननधधको 
सहभाधगता गराइनेछ ।  

२२.४.३.२.बोिपर स्वीकृनतमा ननभन कायाववधध अपनाइनछे  

क)   खररद कानून बमोत्जम ग्राह्य वा योग्य बोिपरहरु मूल्याङकन प्रकियामा समावेश गरी 
बोिपर मूल्याङकन सलमनतबाट मूल्याङकन गराइनेछ ।  

ख)   बोिपरको मिूय्ाङकन गदाथ सोको आधार र तररका समेत खुल्न ेगरी सलमनतबाट प्रनतवेदन 

प्राप्त गररनेछ ।  
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ग)  सलमनतको लसफाररसमा न्यूनतम मूल्यङककत सारभत रुपमा प्रभावग्राही बोिपर अधधकार 

प्राप्त अधधकारीबाट खररद कानून बमोत्जम स्वीकृत गररनेछ ।  
घ)  बोिपर छनौट भएको बोिपरदातािाई बोिपर स्वीकृत गने आशयपर ददइनेछ ।  
ङ)   तोककएको समयलभर ैबोिपर मूल्याङकन प्रकिया सम्पन्न गररनेछ ।  
च)   सम्बत्न्धत शाखा प्रमुखिे खररद प्रकृया पूरा भएको सुननत्श्चत गरी स्वीकृत गराउनेछ ।  

२२.४.४. बोिपर कायाववधध ि सो को ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी सभबम्न्त्धत िार्ा  प्रमुर्को 
हुनेछ ।  

२२.४.५. बोिपर कायाववधध ि सो को ननयन्त्रण कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतबाट  हुनेछ ।  
 

२२.५. र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग  

२२.५.१. र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  खररद सम्बन्धी त्याङक तर्ा सूचनाहरु एवम ् कागजात कम्प्यूटर प्रणािीमा 
अध्यावधधक गरी  राखखनेछ ।  

ख)  कानून द्वारा तोककए बमोत्जम ववधुतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररद कारवाही गररनेछ ।  
ग)  खररद सम्झौता गदाथ तोककए बमोत्जमको आवश्यक प्रकिया पूरा गररनेछ । 

२२.५.२. र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

 क)  खररद सम्बन्धी त्याङक, सूचना एवम ्कागजात तोककएको कम्प्यूटर प्रणािीमा नराखखन े

र अध्यावधधक नगररने । 
ख)  तोककए बमोत्जम ववद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररद सम्बन्धी कारवाही नगररने ।  
ग)  खररद सम्झौता गने कायथ तोककए बमोत्जम नगररने ।  
घ)  कायथ सम्पादन जमानत नलिने ।  
ङ)  तोककएको अवस्र्ामा जमानत जफत नगररने ।  

२२.५.३.र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)  खररद एकाइ प्रमुखिे खररद सम्बन्धी कागजात, त्याङक, सूचना (खररद योजना 
तयारी,खररद आवश्यकताको ननधाथरण, आपूनत थकताथको मौजुदा सूची, िागत अनुमान तर्ा 
खररदकागजात  तयार गने,खररद प्याकेज ननधाथरण गने, स्पेलशकफकेशन तोक्न े आदद) 

तयार गनथ तोककएको  सफ्टवेयर वा कम्प्यूटर प्रणािी उपयोग गने र सुरक्षक्षत तर्ा 
अध्यावधधक रुपमा राख्ने प्रवन्ध  गररनेछ ।  

ख)   ववद्युतीय माध्यमबाट्खररद्कारवाही्गदाथ्सावथजननक्खररद्अनगुमन्कायाथियको् 

आधधकाररक्ववद्युतीय्खररद प्रणािीमा आवि भई सो पोटथिमा दताथ भई खररद कारोबार 

सञ्चािन गररनेछ ।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(202) 
 

ग)   सावथजननक खररद ऐन ननयमाविी बमोत्जम तोककएको रकमभन्दा वढीको ननमाथण कायथ वा 
मािसामान तर्ा परामशथ सेवा खररद गदाथ अननवायथ रुपमा ववद्युतीय खररद प्रणािीबाट 

गररनेछ । 

२२.५.३.१र्रिद सभझौता गदाा ननभन ननयन्त्रण प्रक्रिया अपनाइनछे  

क)   फुटकर खररद बाहेकको खररद सम्वन्धमा खररद ऐन ननयमको अधधनमा रही खररद 

सम्झौता गररनेछ ।  
ख)   खररद सम्झौता गदाथ खररद कागजातमा उल्िेखखत शतथहरु समावेश गररनेछ ।  
ग)   खररद सम्झौता गनुथ अनघ खररद ऐन बमोत्जम तोककएको ढााँचाको कायथसम्पादन जमानत 

लिइनेछ । सम्झौता गनेिे सम्झौता बमोत्जम काम शुरु नगरेमा, बीचैमा छोडमेा वा 
सम्झौता  बमोत्जम कामको प्रगनत नगरेमा खररद कानून बमोत्जम कारवाही गरी सम्झौता 
अन्तय गरी प्राप्त  कायथ सम्पादन जमानत जफत गररनेछ ।  

घ)   सम्झौताको शतथमा ब्यवस्र्ा भए बमोत्जम मार पररचािन पेश्की (मोवविाईजेसन 

एडभान्स)  बैंक  जमानत अधग्रम रुपमा लिई मार ददइनेछ ।  
ङ)   बैक जमानतको म्याद ननयन्रण खाता राखी ननयलमत ननगरानी गरी म्याद समाप्त नहुाँदै 

नववकरण गराइनेछ ।  
२२.५.४. र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी र्रिदकाया गने िार्ाको िार्ा 

प्रमुर्को हुनेछ । 

२२.५.५. र्रिद कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतबाट्हुनछे । 

२२.६.लसिबन्त्दी दििाउपर ि सोझ ैर्रिद  

२२.६.१. लसिबन्त्दी दििाउपर ि सोझ ैर्रिद सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  लसिबन्दी दरभाउपरबाट खररद गदाथ खररद कानूनमा तोककएको प्रकृया पूरा गररनेछ ।  
ख)  सोझ ैखररद सम्बन्धी कायथ तोककए बमोत्जमको अवस्र्ामा मार गररनेछ ।  

२२.६.२. लसिबन्त्दी दििाउपर ि सोझ ैर्रिद संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

क)  खररद कानूनको दरभाउपर सम्बन्धी कायथववधध पािना नगररने । 
ख)  दरभाउपरको सूचना तोककए बमोत्जम सावथजननक नहुन े। 

क)  सोझ ैखररद गदाथ खररद ऐन ननयमाविीको आवश्यक प्रकिया पािना नगररन े।  
२२.६.३. लसिबन्त्दी दििाउपर ि सोझ ैर्रिद व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु अविभवन  गरिनेछ  

 क)  खररद ऐन ननयमाविीमा तोककए बमोत्जम २० िाख रुपैंयाको रकमगत सीमालभर रही मार 

मािसामान, ननमाथण कायथ वा अन्य सेवा लसिबन्दी दरभाउपरद्वारा खररद गररनेछ ।  

ख)  लसिबन्दी दरभाउपर माग गनुथ अनघ खररद गने मािसामान, ननमाथण कायथ वा सेवाको 
स्पेलसकफकेशन, गुणस्तर, पररमाण, आपूनत थका शतथहरु र समय तर्ा आवश्यक कुराहरु्
खुिाई्दरभाउपर फाराम तयार गररनेछ ।  
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ग) लसिबन्दी दरभाउपरको आह्वानको सूचना रात्ष्रयवा स्र्ानीयस्तरको परपबरकामा  
तोककएको अवधध ददई सूचना प्रकाशन गररनेछ ।  

घ)  ननमाथण कायथ, मािसामान वा परामशथ सेवाको सोझ ैखररद गने कायथ सावथजननक खररद ्
ऐन् ननयमाविीमा उल्िेखखत रकम गत सीमा लभर रही तोककएको अवस्र्ावा ववशेष 

पररत्स्र्नतमा मार गररनेछ ।  
ङ)  सोझ ै खररद गनुथपने मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनबटा आपनूतथकताथ वा सेवा 

प्रदायकबाट प्रस्ताव लिएर मार खररद गररनेछ ।  

च)  सोझ ैखररद गदाथ एक आधर्थक वषथमा खररद कानूनिे तोकेको रकमभन्दा बढी रकम हुने गरी 
एउटै व्यत्क्त, फमथ, कम्पनी वा संस्र्ाबाट पटक पटक खररद गररने छैन ।  

छ)   सोझ ैखररदका िाधग आपूनत थकताथ वा सेवा प्रदायकको मौजुदा सूची अद्यावधधक गररनेछ । 

२२.६.४. लसिबन्त्दी दििाउपरि सोझ ैर्रिद सभबन्त्धी सभबम्न्त्धत िार्ाको िार्ा प्रमुर्को  हुनेछ । 

२२.६.५. लसिबन्त्दी दििाउपरि सोझ ैर्रिद सभबन्त्धी कायाको्अनुगमन्प्रमुर््प्रिासकीय अधधकृतबाट 

हुनेछ । 

 

२२.७.अन्त्य र्रिद प्रकृया सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध  

२२.७.१. अन्त्य र्रिद प्रकृया सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

उपभोक्ता सलमनत, गैरसरकारी संस्र्ा र अमानतबाट खररद कायथ गराउाँ दा कानूनमा तोककएको 
बमोत्जम हुनेछ ।  

२२.७.२. अन्त्य र्रिद प्रकृया सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न े

देखर्न्त्छ ।  

क)  खररद कानून ववपररत उपभोक्ता सलमनत वा िाभग्राही समुदायबाट कायथ गराउने ।  
ख)  उपभोक्ता सलमनतिे ठेकेदारबाट काम गराउने ।  
ग)  सलमनतमा गैर उपभोक्ता संिग्न हुने ।  

२२.७.३. अन्त्य र्रिद प्रकृया सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु 

अविभवन गरिनेछ  

क)  उपभोक्ता सलमनत वा िाभग्राही समुदायबाट ननमाथण कायथ गराउाँ दा काममा लमतव्यनयता, 
गुणस्तरीयता वा ददगोपना अलभववृि हुन े वा पररयोजनािे रोजगारीको सजनृा गने र 

िाभग्राही समुदायिाई सहभागी गराउन ेवा सामान्य प्रकृनतको साना र ममथत सम्भारको  
काम मार खररद ऐन ननयमाविी बमोत्जम तोककएको रकमलभर रही गराइनेछ ।  

ख)  उपभोक्ता सलमनतिे पािना गने आचार संदहताको ननमाथण र सोको पािनामा कडाइ 

गररनेछ ।  

ग)   सम्पादन गरेको कामको अनुगमन र मुल्याङकन प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
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घ)  कायथरत जनशत्क्तबाट गनथ नसककने जनचेतना सम्बन्धी अलभमुखीकरण, तालिम, 

सवलिकरण, मूि प्रवाहीकरण जस्ता कायथ स्पष्ट कारण र औधचतय खुिाई 

गैरसरकारीसंस्र्ाबाट गराइनेछ ।  
ङ)   सामान्य प्रकृनतको ममथत सम्भार, सानानतना ननयलमत कायथ वा सरसफाई जस्ता कायथ 

अमानतबाट गनथ एक तह माधर्को अधधकारीको पूवथस्वीकृनत लिइनेछ ।  
च)  उपरोक्त काम गराउने सम्बन्धी खररद कानूनको प्रावधान पािना गररनेछ ।  

२२.७.४.  अन्त्य र्रिद प्रकृया ननयन्त्रण कायाववधध सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी सभबम्न्त्धत िार्ा  प्रमुर्को 
हुनेछ ।  

२२.७.५. अन्त्य र्रिद प्रकृया सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाववधध कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ । 

 

२२.८.र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्तानी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

२२.८.१. र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्तानी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका  नीनत 

अविभवन गरिनेछ । 

क)   ननमाथण कायथ र मािसामान तोककए बमोत्जम जााँच गरेर मार स्वीकार गनुथपने ।  
ख)  बबि् ववजकको भुक्तानी खररद ऐन, ननयमाविी र सम्झौतामा तोककएको कायथववधध पूरा 

भएपनछ मार ददनपुने ।  
२२.८.२. र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्तानी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण देहायका र्ोखर्महरु िहन 

सक्नेदेखर्न्त्छ  

 क)  ननमाथण कायथ र मािसामानको जााँच प्रकिया पूरा नगरी स्वीकार गररने  
 ख)  खररद सम्बन्धी आवश्यक कागजात तर्ा प्रकियाहरु पूरा नगररने ।  
ग)     प्रकृया पूरा नभए तापनन भुक्तानीको लसफाररस ददइने ।  

२२.८.३. र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्तानी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण व्यवम्स्थत बनाउन  देहायका 
उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क) आपूनत थ गररएका मािसामान सम्झौतामा उल्िेखखत स्पेलसकफकेशन र गुणस्तर 

बमोत्जमको भए नभएको अननवायथ रुपमा ननरीक्षण वा परीक्षण गने गराइनेछ ।  

ख)  सम्पन्न ननमाथण कायथ, आपूनत थ भएको मािसामान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकार गदाथ 
खररद ननयमाविी बमोत्जमका कुरा समावेश गरी कायथ स्वीकार प्रनतवेदन तयार गन े

गराइनेछ । 
२२.८.३.१. र्रिद कायाको िुक्तानी गदाा ननभन ननयन्त्रण प्रक्रिया अपनाइनेछ । 

 क)  खररद सम्बन्धीबबि/ववजकको भुक्तानी दददंा खररद सम्झौताको अधीनमा कायथ वा 
सम्झौता र करारका शतथ पूरा भएको यककन गरी मार लसफाररस गररनेछ ।  
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ख)  रननङ बबि वा अन्य कुन ैवविको भुक्तानी गदाथ सम्बत्न्धतबाट खररद सम्झौता बमोत्जम 

आवश्यक कागजात पेश गनथ िगाइनछे ।  
ग)  पेश भएको बबिबबजक र कागजात सम्बत्न्धत अधधकारीिे तोककएको अवधधलभर न ै

भुक्तानीको िाधग लसफाररस गररनेछ । 
घ)   त्जम्मेवार अधधकारीिे प्रकृया पूरा भएको सुननत्श्चत गरी भुक्तानी स्वीकृत गने सम्बत्न्धत्

शाखािे आवश्यक प्रकिया परा भएको सुननत्श्चत गररनेछ ।  
२२.८.४. र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्ता नी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण प्रमुर् म्र्भमेवािी  र्रिद 

इकाइ प्रमुर्को हुनेछ ।  

२२.८.५. र्रिद कायाको पिीिण तथा िुक्तानी लसिारिस सभबन्त्धी ननयन्त्रण कायाको अनुगमन प्रमुर् 

प्रिासकीय अधधकृत ि सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
  

२३्प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण  

२३.१. प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन 

गरिनेछ ।  

क)   ववततीय स्रोतको बदहथगमन हु ने प्रनतवि खचथ दानयतवको पदहचान गररने छ ।  
ख)   आन्तररक तर्ा वैदेलशक ऋण दानयतवको पदहचान गररनेछ ।  
ग)   कानूनी व्यवस्र्ा वा ननणथयबेगर आधर्थकदानयतव सजनृा गने र बजेटभन्दा बढी खचथ हुन े

गरी दानयतव श्रजृना गने कायथ गररने छैन ।  

घ)  आगामी वषथको बजेटतयार गदाथसजनृा भएका प्रनतवि दानयतव तर्ा भकु्तानी ददन बााँकी 
दहसाविाई समावेश गररनेछ ।  

ङ)  प्रनतवि खचथ तर्ा भुक्तानी बााँकी रकम वावषथक कायथिममा समावेश भएको आधारमा मार 

भुक्तानी ददइनेछ ।  
२३.२. प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण संदिामा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न े

देखर्न्त्छ ।  

क)  ववततीय स्रोतको बदहथगमन हुने प्रनतवि खचथ दानयतवको पदहचान नगररन े। 

ख)  ऋण दानयतवको पदहचान उपयुक्त ककलसमिे नगररने  
ग)   ऋणको सााँवा व्याज भुक्तानीको िेखा नराखखन े 

घ)  प्रनतवि खचथ दानयतवको िेखा नराखखने ।  
ङ)  प्रनतवि खचथ दानयतवको िेखा तोककए बमोत्जमको ढााँचामा नराखखन े

च)  कानूनी व्यवस्र्ा वा ननणथय बेगर आधर्थक दानयतव पने ववषयमा ननणथय लिने ।  
छ)  बजेटको सीमाभन्दा बढी खचथ गरी अको वषथिाई दानयतव श्रजृना गने ।  

ज)  प्रनतवि खचथ तर्ा भुक्तानी बााँकी रकम वावषथक बजेट तयार गदाथ समावेश नगररने ।  
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झ)  वावषथक बजेट तर्ा कायथिममा समावेश नभएको प्रनतवि खचथ तर्ा ववगतको कायथिम  

खचथ भुक्तानी ददने ।  
२३.३.  प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण व्यवम्स्थत बनाउन देहायका उपायहरु 

अविभवन गरिनेछ ।  

२३.३.१. आधथाक कािोवािसञ्चािन सभवन्त्धमा तोक्रकएको िकमिन्त्दा माधथका ननभन बमोम्र्मको र्चाहरु 

प्रनतवद्ध र्चा दानयत्वको रुपमा समावेि गरिनेछ ।  

क)  मािसामान वा सेवा प्राप्त भई सके को वा सम्झौता र करार अनुरुप भुक्तानी ददन पने रकम,  

ख)  खररद सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त हुन ेमािसामान, ननमाथण कायथ तर्ा सेवा  वापत 

लसजथना भएको दानयतव वा प्रनतवि रकम, 

ग)  कुन ैसम्झौता बापत प्रतयेक वषथ बुझाउनु पने शुल्क, दस्तुर वापतको रकम,  

घ)  खररद सम्झौता वा कायाथदेश बमोत्जम नतनुथपने गरी सजनृा भएको पुरस्कार, क्षनतपूनत थ्  

जस्ता रकम ।  
२३.३.२. आन्त्तरिक तथा बैदेलिक ऋण सभबन्त्धी सभझौताहरुको अध्यावधधक रुपमा अलििेर् िाखर्नेछ ।  

क)  आन्तररक तर्ा बैदेलशक ऋण सम्झौतामा उल्िेखखत भुक्तानी तालिका बमोत्जम नतनुथपन े

सााँवा व्याज तर्ा अन्य खचथ िगायतको दानयतव रकमहरुको पदहचान गरीदहसावको  
तोककए बमोत्जम िेखा राखखनेछ ।  

ख)  प्रनतवि खचथ दानयतवको िेखा अननवायथ रुपमा राखखनेछ ।  
ग)  प्रनतवि खचथ दानयतवको िेखा तोककए बमोत्जमको ढााँचामा राख्न ेब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

घ)  िेखा अध्यावधधक रुपमा राखीसोको आधारमा् ववततीय् वववरण् तयारगरी् प्रमखु  

प्रशासकीय अधधकृतबाट प्रमाखणत गराई राख्न ेब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ङ)   तोककए बमोत्जमको प्रनतवेदन सम्बत्न्धत ननकायिाई उपिव्ध गराइनेछ ।  
च)  पदाधधकारी र कमथचारीहरु िाई काननू ननयम द्वारा तोककएको सुववधा मार प्रदान गने । 

कानून्द्वारा्तोककएको भन्दा बढी हुने गरीर्प सुववधा ददने वा साववकको सुववधा ववृि् 

हुने गरी र्प आधर्थकदानयतव ब्यहोदाथ अननवायथ रुपमा कायथपालिकाबाट ननणथय गराइनेछ ।  

छ)  त्जम्मेवार अधधकारीिे चाि ू आधर्थक वषथको स्वीकृत बजेट, कायथिमको आधारमा मार 

खचथगन े र बजेटिे नखाम्न ेगरी बढी खचथ हुनेगरी आगामी वषथको िाधग दानयतव श्रजृना 
गररने् छैन ।  

ज)  ववशेष कारण एव म्पररत्स्र्नत्वशबजेट भन्दा बढी खचथ भएमा यस्तो कारण खोिी ननणथय 

गराई खचथको बबिभपाथई बमोत्जमको रकमखुिाई भुक्तानी ददन बााँकीकोखाता तर्ा  
कच्चावारी सदहत प्रमाखणत गरी राखखनेछ । 
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२३.३.२.आगामी आ.ब.को बर्ेट तथा कायािम तयाि पादाा ननभनानुसािको प्रनतवद्ध दानयत्व ि िुक्तानी 
ददन बाुँकी िकमहरु समावेि गरिनेछ  

क)   ननमाथण ठेक्का सम्झौता अनुसार भुक्तानी ददन पुने गरी दानयतव सजनृा भएका पेश्की,  
मूल्यववृि रकमहरु,  

ख)   नगरपालिकािे ददनपुने क्षनतपूनत थ , मआुब्जाहरु,  

ग)   आन्तररक तर्ा वाह्य ऋणको सााँवा ब्याज वापत नतनुथपनेरकमहरु, 

घ)   प्रशासननक तर्ा कमथचारी खचथ वापत भुक्तानी दानयतव बााँकी रहेको रकमहरु,कायाथियिे्
अन्य ननकायिाई नतनथ बााँकी रहेको रकमहरु,  

ङ)   कर तर्ा गैर कर, भन्सार, शुल्क वापत नतनुथपने रकमहरु आदद ।  
च)   चाि ूवषथमा सनथ आएको प्रनतवि खचथ दानयतव तर्ा ववगत वषथको भुक्तानी बााँकी रकमहरू 

देहाय बमोत्जम मार भुक्तानी ददनेः  
१)   चाि ू स्वीकृत वावषथक बजेट तर्ा कायथिममा समावेश भएको ववगतको कायथिम 

खचथहरु,  

२)   प्रमाखणत दानयतव दहसाव वा भुक्तानी ददन बााँकी को खाता तर्ा कच्चावारी 
म.िे.प.फा.मा समावेश भएको रकमहरु,  

३)   ववगतको प्रनतवि दानयतव रकम वा पतनतनुथपनेर्प दस्तुर तर्ा व्याजको दहसाव गरी 
भुक्तानी गररनेछ ।  

४)   चाि ूआ.व मा भएको खचथ भुक्तानी रकम अभावका कारण आगामी आ.व का िाधग 

सनथ् गएको दानयतव रकम  

२३.४.  प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण सभबन्त्धमा प्रमुर् म्र्भमेवािी्प्रमरु् 

प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२३.५. प्रनतवद्ध र्चा तथा िुक्तानी ददन बाुँकी दहसावको ननयन्त्रण सभबन्त्धी कायाको अनुगमन  

कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

 

२४्आकम्स्मक काया तथा ववपद् व्यवस्थापन कायामा र्चा ननयन्त्रण  

२४.१.आकम्स्मक काया तथा ववपद् व्यवस्थापन कायामा र्चाननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका नीनत  

अविभवन गरिनेछ ।  

क)  आपतकािीन कायथ तर्ा ववपदको ब्यवस्र्ापन गनथ आवश्यक संगठनातमक संरचना तर्ा 
कोषको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ख)  आपतकािीन कायथ तर्ा ववपद ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी कायथ गदाथ सङघीय तर्ा प्रदेशका 
सम्वि  ननकायसाँग आवश्यक समन्वय कायम गररनेछ ।  

ग)  आपतकािीन कायथ सञ्चािन केन्रिे ववपद ब्यवस्र्ापनको कायथसञ्चािन गनेछ ।  
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घ)  ववपद् ब्यवस्र्ापन कोषको खाता सञ्चािन पारदशी रुपमा गररनेछ ।  
ङ)  आपतकािीन योजना र सेवा सुचारु योजना तयार गरी िागू गररनेछ ।  

२४.१.१. आकम्स्मककाया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा र्चा ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु 

िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   आपतकािीन कायथ तर्ा ववपदको ब्यवस्र्ापन गनथ संगठनातमक संरचनाको ब्यवस्र्ा नगररने ।  
ख)   आवश्यक कोषको व्यवस्र्ा तर्ा कायथववधधहरु तयार नगररने ।  
ग)   आवश्यक समन्वय कायम नगररन े।  
घ)   तोककएको कानून र कायथववधधको पािना नगररने ।  
ङ) कोषको आपतकािीन कायथसञ्चािन केन्रिे तोककएको कायथववधधको पािना नगने ।  

च)   आम्दानी खचथ देखखने गरी अध्यावधधक रुपमा अलभिेख र दहसाव नराखखन े।  
छ)   खाता सञ्चािन गदाथ पारदलशथता कायम नगररन े।  
ज)   आपतकािीन योजना र सेवा सुचारु योजना तयार नगररन े।  

२४.१.२. आकम्स्मक काया तथा ववपद् व्यवस्थापन कायामा र्चा ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु 

अविभवन्गरिनेछ ।  

क)   स्र्ानीय ववपद व्यवस्र्ापन सलमनत,वडास्तरीय ववपद्व्यवस्र्ापन सलमनत र 

आपतकािीन केन्र जस्ता आवश्यक संरचनाको ववकास तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन उपशाखा 
गठनगरी आवश्यक कमथचारीको प्रवन्ध गररनेछ ।  

ख)  आवश्यक स्रोतसाधनको उपिव्धता सुननत्श्चत गनथ प्रचलित कानून बमोत्जमको 
आकत्स्मक कोष  तर्ा ववपद व्यवस्र्ापन कोषको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ग)   कोष रकमिाई व्यवत्स्र्त रुपमा पररचािन गनथ आवश्यक ऐन, ननयम र कायथववधधहरु 

तयार्गरी  िागू गररनेछ ।  
घ)   सङघीय तर्ा प्रदेशका सम्वि ननकायहरुसाँग आवश्यक सम्पकथ  तर्ा समन्वय कायम 

गररनेछ ।  

ङ)   कोष् सञ्चािन् गने् ननदेलशका् तर्ा् कायथववधधहरु् तयार् गदाथ् सङघीय तर्ा प्रदेश 

सरकारको  मागथदशथन अनुरुप हुने गरी गररनेछ ।  
च)   सङघीय तर्ा प्रदेश सरकारको सम्वि ननकायहरुसाँग समन्वय तर्ा सम्पकथ  कायम 

राखीववपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथिम तजुथमा र सञ्चािन गररनेछ।  

छ)  ववपद् ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी कायथको सूचना तर्ा त्याङक आदान प्रदान गररनेछ ।  

२४.१.२.१.ववपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सभवन्त्धमा ननभनानुसाि गरिनेछ । 

क)  ववपद् व्यवस्र्ापन कोषमा सम्बत्न्धत ऐन तर्ा कायथववधध अनुसार वजेटमाफथ त स्वीकृत  

रकम, अन्य स्र्ानीय तहबाट प्राप्त रकम, कोषमा जम्मा हुने गरी सङघीय तर्ा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त रकम, व्यत्क्त वा संस्र्ा आददबाट प्राप्त रकम जम्मा गररनेछ ।  
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ख)  कोषमा जम्मा हुन े गरी प्राप्त वस्तुगत सहायता तर्ा सामग्रीहरुको सम्वन्धमा कोष 

सञ्चािन कायथववधध अनुसार प्रचलित मूल्यमा आम्दानी जनाइनछे ।  
ग)  कोषमा जम्मा भएको रकम तर्ा सामग्रीहरु ववपद् पूवथ तयारी, प्रनतकायथ तर्ा पूनथ िाभ र 

पुनथस्र्ापना कायथमा पररचािन गररनेछ ।  

घ)  कोषमा जम्मा भएको रकम तर्ा सामग्रीहरुको आम्दानी खचथ देखखने गरी अध्यावधधक 

रुपमा अलभिेख र दहसाव राखखनेछ ।  
२४.१.२.२.ववपद व्यवस्थापनको काया गदाा सभबम्न्त्धत ऐन तथा कायाववधधद्वािा तोक्रकएको ननभन कायाहरु 

गरिनेछ । 

क)   ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनतको ननदेशन तर्ा समन्वयमा कायथ गररनेछ ।  
ख)   प्रभाववत के्षरको ववपद् सम्बन्धी सूचना सङकिन गररनेछ ।  
ग)  ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनतको समन्वयमा स्र्ानीय तहमा कायथरत सरकारी तर्ा 

गैरसरकारी ननकाय, नागररक समाज र नीत्ज के्षरसाँग ववपद् प्रनतकायथ तर्ा शीघ्र्पुनथिाभ 

कायथिाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकायथ गररनेछ ।  
घ)  ववपद् प्रनतकायथ तर्ा पनुिाथभका कायथिाई पारदशी, त्जम्मेवारयुक्त र प्रभावकारी बनाउन  

तोककएको सूचना व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथ गररनेछ ।  
ङ)  केन्रिे प्रयोग गने अलभिेख दताथ ककताब, िगबुक, सूचनावववरण फाराम, प्रनतवेदनको 

नमूना आदद रात्ष्रय आपतकािीन कायथ सञ्चािन केन्र ववपद् व्यवस्र्ापन कोषको खाता 
सञ्चािन ननम्नानुसार गररनेछ 

च)  कोषको बैक खाता प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत वा ननजिे तोकेको अधधकृत र आधर्थक 

प्रशासन शाखा प्रमुख वा ननजिे तोके को कमथचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गररनेछ ।  

छ)  वस्तुगत सहायता सामग्रीको ननकासा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत वा ववपद् व्यवस्र्ापन 

उपशाखा प्रमखु रत्जन्सी इकाई प्रमखुबाट गराइनेछ । 
ज)  सामग्रीको व्यवत्स्र्त अलभिेख राखी ननकासा गने वस्तुको मूल्यमा खचथ जनाई 

अलभिेखराखखनछे ।  

झ)   तोके को रकमभन्दा वढी रकमको भुक्तानी ददनु पदाथ बैंक माफथ त गररनेछ ।  
ञ)  कोषिाई किज नहुने व्यवस्र्ा लमिाई आवती कोषको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

तोककएको रकमभन्दा कम मौज्दात भएमा सम्पूनत थ गदै गइनेछ । 

 

२४.१.२.२.ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन ननभनानुसाि गरिनेछ  

क)   कोषको रकम प्रचलित कानूनको अधधनमा रही खचथ गररनेछ ।  

ख)   कोषमा जम्मा भएको रकम कायाथियको ननयलमत प्रशासननक खचथ व्यहोनथ, पदाधधकारी 
तर्ा कमथचारी तिव भतता तर्ा भ्रमण खचथ, चन्दा उपहार ददनिाई उपयोग गररने छैन ।  
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ग)   कोषको िेखा तोककएको ढााँचामा राखी सावथजननक गररनेछ ।  
घ)  कोषको आयव्यय खुल्ने गरी वावषथक प्रनतवेदन तयार गरी कायथपालिका माफथ त नगर 

सभामा पेश गररनेछ ।  

ङ)  आपतकािीन योजनािाई वावषथक योजनाको अलभन्न अङग बनाइनेछ ।  
च)   आपतकािीन योजना र सेवा सुचारु योजना तयार गरी िागू गररनेछ।  

छ)   आवधधक योजना तजुथमा गदाथ आपतकािीन योजना समावेश गरी वावषथक योजना माफथ त 

कायाथन्वयनमा ल्याइनेछ ।  
ज)   योजना तयारी र कायाथन्वयनमा अन्य स्र्ानीय तह, प्रदेश तर्ा सङघीय सरकारका 

ननकायसाँग आवश्यक सहकायथ र समन्वय गररनेछ ।  

झ)   ववपदका समयमा अतयावश्यक सेवा सुचारु गनथ आवश्यक स्रोत व्यवस्र्ा गरी कायथ 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२४.१.४.  आकम्स्मक काया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा र्चा ननयन्त्रण सभबन्त्धमा प्रमुर्  म्र्भमेवािी 
प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२४.१.५.  आकम्स्मक काया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा र्चा ननयन्त्रण सभबन्त्धीकायाको अनुगमन 

कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

 

२४.२. यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन  

२४.२.१.  यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  ववपद्ब्यवस्र्ापनका िाधग्सुरक्षा ननकाय तर्ा सरोकारवािासाँग समन्वय गररनेछ ।  
ख)  ववपद ब्यवस्र्ापन कायथमा प्रयोग हुन े वारुणयन्र, एम्वुिेन्स िगायतका साधनको 

उधचतब्यवस्र्ापन गररनेछ ।  
ग)  वारुणयन्र, एम्वुिेन्स जस्ता साधनहरुको सञ्चािनमा अन्य स्र्ानीय तह साँग िागत 

साझदेारी गनथ सककने छ ।  

२४.२.२.यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने्
देखर्न्त्छ ।  

क)  ववपद ब्यवस्र्ापनमा सुरक्षा ननकाय तर्ा अन्य ननकायसाँग आवश्यक समन्वय  नगररने । 
ख)  खोज उिार कायथमा समन्वय नहुन े।  
ग)  वारुणयन्र, एम्वुिेन्स तयारी अवस्र्ामा नरहने ।  
घ)  आवश्यक साधन उपकरणहरु समन्वयातमक ढङगबाट प्रयोग नगररने ।  
ङ)  एक्िैिे प्रबन्ध गदाथ िागत बढी भै सम्भाव्य नहुन े।  
च)  एम्वुिेन्स जस्ता साधनको दरुुपयोग हुन े।  
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२४.२.३. यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)  वाढी,पदहरो,आगजनी, भूकम्प, अनतवषृ्टी,रोग, महामारीजस्ता ववपद्को खोज, उिार् र 

राहत ववतरण कायथमा आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनको िाधग स्र्ानीय रुपमा उपिब्ध्
हुनसक्न ेसङघीय तर्ा प्रदेश सरकार मातहतका सुरक्षा ननकायहरुसाँग सम्वन्ध स्र्ावपत 

गररनेछ । 

ख)   खोज्तर्ा्उिार्कायथमा्सङघीय्तर्ा्प्रदेश्सरकारमा्तह्तका्उपिब्ध सुरक्षा 
ननकायहरु साँग आवश्यक सहयोग माग गरी ततकाि खोज उिार कायथ समन्वयातमक 

ढङगबाट अनघ बढाइनेछ ।  
ग)  खोज तर्ा उिार र राहत ववतरण कायथमा आफू मातहतको नगर प्रहरी तर्ा तर्ा स्र्ानीय 

सङघसंस्र्ा, समुदाय, नागररक समाज समेतको सहयोग लिई समन्वयातमक ढङगबाट 

पररचािन गररनेछ ।  
घ) ववपद्व्यवस्र्ापनमा उपयोग भएको मानवीय, त्जन्सी र नगदी स्रोतसाधनको उधचत 

अलभिेख राखखनेछ ।  

ङ)  ववपद् ब्यवस्र्ापन सलमनतिे ववपद् ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी कायथको प्रगनत वववरण सङघीय 

तर्ा प्रदेश ननकायमा पठाइनेछ ।  
च)  ववपद्ब्यवस्र्ापनमा प्रयोग हुन े वारुणयन्र, एम्वुिेन्सको आवश्यक ममथत सम्भार गरी 

तयारी अवस्र्ामा राखखनेछ ।  
छ)  ववपद् कायथमा सङघीय र प्रदेश सरकारमातहतका ननकाय रस्र्ानीय संघ संस्र्ारननजीके्षर 

बाट स्र्ानीय रुपमा उपिब्ध हुन सक्ने वारुणयन्र, एम्वुिेन्स र उपकरणतर्ा उिार् 

सामग्री उपकरणहरुवारे आवश्यक जानकारी राखखनेछ ।  

ज)   सवैसाँग आवश्यक समन्वय कायम गरी ववपद् ब्यवस्र्ापन कायथमा वारुणयन्र, एम्वुिेन्स 

र उपकरण तर्ा उिार सामग्री तर्ा उपकरणहरु समूधचत उपयोग गनथगराउने ब्यवस्र्ा  
लमिाइनेछ ।  

झ)  वारुणयन्र, एम्वुिेन्स र यन्र उपकरण प्रयोगको अलभिेख राख्न ेब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
२४.२.३.१.वारुणयन्त्र, एभवुिेन्त्स र्स्ता साधनहरु सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन ननभनानुसाि गरिनेछ । 

 क)   यन्र उपकरण प्राप्तीमा िागत साझेदारीका िाधग अन्य स्र्ानीय तहसाँग समन्वय गररनेछ ।  

ख)  साधन सञ्चािनमा िागत साझदेारीको कायथववधध बनाई कायथसञ्चािन गररनेछ । 

ग)   उपयोग सम्बन्धी आवश्यक रणनीनत बनाइ िागू गररनेछ। 

२४.२.४.  यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृत ि ववपद् व्यवस्थापन सलमनतको हुनेछ ।  

२४.२.५. यन्त्र उपकिणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सभबन्त्धी कायाको अनुगमन कायापालिकाबाट 

हुनेछ । 
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सभपम्त्त तथा म्र्न्त्सी व्यवस्थापन सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

२५.१. सभपम्त्त तथा म्र्न्त्सी व्यवस्थापन सभबन्त्धी ननयन्त्रण सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन्
गरिनेछ । 

क)   सहायता वा हस्तान्तरण भई प्राप्त हु ने सवै त्जन्सी सामानहरु आम्दानी बााँधधनेछ ।  

ख)   कायाथियमा प्राप्त सवै प्रकारको त्जन्सी मािसामान जााँच एवम ् दाखखिा गरी िगत  

अध्यावधधक गररनेछ ।  

ग)  त्जन्सी सामानको मूल्य खुिाइनछे । 

घ)  त्जन्सी सामानको स्रेस्ता काननूिारा तोककएको ढााँचामा राखखनेछ ।  
२५.१.१. सभपम्त्ततथा म्र्न्त्सीव्यवस्थापन सभबन्त्धी्ननयन्त्रणमा्देहायका र्ोखर्महरु िहन् सक्ने्देखर्न्त्छ ।  

क)  सामानको स्पेलशकफकेशन र अवस्र्ा नजााँधचन े। 

ख)  सामानको त्जन्सी दाखखिा नगररने । प्राप्त सामान आम्दानी नबााँधधन े।  
ग)   त्जन्सी दाखखिा प्रनतवेदन तयार नगररने  
घ)  सहायतािाई आधर्थक वववरणमा समावेश नगररने ।  
ङ)  त्जन्सी सामानको मुल्य कायम नगररने तर्ा नखुिाइन े।  
च)  त्जन्सी सामानको स्रेस्ता राखखए तापनन तोककएको ढााँचामा नराखखने  

२५.१.२. सभपम्त्त तथा म्र्न्त्सी व्यवस्थापन सभबन्त्धी ननयन्त्रणसभबन्त्धमा देहायका उपायहरु  अविभवन 

गरिनेछ ।  

क)  खररद गरेको, वस्तुगत सहायता वा हस्तान्तरण भई प्राप्त भएको त्जन्सी सामानिाई सात 

ददनलभर त्जन्सी दाखखिा गररनेछ ।  

ख)  प्राप्त सामान दाखखिा गदाथ सामानको स्पेलशकफकेशन र अवस्र्ा प्राववधधकबाट जााँच 

गनुथपन ेभए जाँचाउन ेर सामानमा कुनै कैकफयत भए सो समेत जनाउन िगाइनेछ । सामान 

जााँच गनथ् कायाथियमा प्राववधधक कमथचारी नभएमा अन्य कायाथियसाँग सहयोग लिई 

प्रमाखणत गराई त्जन्सी दाखखिा गनथ पठाइनेछ ।  
ग)  त्जन्सी मािसामानको दाखखिा वा िगत खडा गदाथ पररमाण तर्ापरि मूल्यको सार् ै

सामानको स्पेलशकफकेशन, उतपादक कम्पनी तर्ा मुिुक, साइज तर्ा क्षमता, अनुमाननत  

आय, प्राप्तीको स्रोत, राजश्व छुट आददको वववरण खुिाई सामान पदहचानको िाधग्
कोडडगं सुरक्षा समेतको ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

घ)  त्जन्सी शाखाबाट मािासामानहरु ननधाथररत ढााँचा रसमयमा दाखखिा गरी दाखखिा्
प्रनतवेदन तयार गररनेछ । 

ङ)  वैदेलशक सहायताबाट त्जन्सी मािसामान वा वस्तुगत सहायता प्राप्त गरेपनछ प्रचलित 

कानून बमोत्जम मूल्य, वववरण र भन्सार छुट भए नभएको व्यहोरा खुिाई ७ ददनलभर्
आम्दानी बााँधधनेछ ।  
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च)  आम्दानी बााँधधएको सवै वस्तुगत सहायता कानुन बमोत्जम आधर्थक वववरणमा समावेश 

गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

छ)  बजेटमा समावेश नभई ववशेष पररत्स्र्नतमा प्राप्त वस्तुगत वा अन्यप्रकारको  सहायताको 
अलभिेख राखी छुटै्ट्वववरण बनाई िेखापरीक्षण समक्ष पेश गररनेछ ।  

ज)  खररद वा अन्य ककलसमिेप्राप्त खचथ भएर नजान े सम्पत्ततको िगत खररद मूल्य वा  
सम्पत्तत प्राप्तीको वववरणमा उल्िेखखत मूल्यको आधारमा राखखनेछ ।  

झ)  कायाथियमा मौजुद रहेको तर कारणवश मूल्य खुल्न नसके को पुरानो मािसामानको 
हकमा प्रचलित कानूनमा तोकेको प्रकिया अपनाई प्रचलित बजार मूल्य समेत ववचार्गरी 
मूल्य कायम गररनेछ ।  

ञ)  वैदेलशक सहायता अन्तगथत प्राप्त वा हस्तान्तरण भएको सामानको वववरण, प्रचलित 

कानून र िेखामान र िेखा ननदेलशका बमोत्जम कूि मूल्य, प्रनत ईकाइ मूल्य र प्राप्त लमनत 

र भन्सार छुटको व्यहोरा खुिाई सामानको िगत राखखनेछ ।  
ट)  खररद वा सहायता अन्तगथत प्राप्त सामानवा वस्तुको मूल्य कायम गदाथ प्रचलित्

सावथजननक के्षर िेखामान तर्ा िेखा ननदेलशका बमोत्जम सामान र वस्तु प्राप्त गदाथ्
दातािे खुिाएको मूल्य, सोको्िाधग्नतरेको्भन्सार्तर्ा कर रकम, ढुवानी तर्ा ववमा 
खचथ िगायतको कुि खचथजोडी िगत कायम गररनेछ ।  

ठ)  त्जन्सीको स्रेस्ता म.िे.प.को कायाथियबाट स्वीकृत ढााँचा र िेखा ननदेलशकामा उल्िेख भए 

बमोत्जम एक वषथलभर खचथ भएर जाने (म.िे.प. फा.नं .४०७) र खचथ भएर नजाने् वा खप्न े

(म.िे.प.फा.नं .४०८)  त्जन्सीखातामा अिगअिग छु्याई राखखनेछ । 
ड)  त्जन्सी सामानको िेखा राख्नेप्रयोजनको िाधग माग फाराम (म.िे.प. फा.नं.४०१), आदेश 

(म.िे.प.फा.नं.४०२),् दाखखिा् प्रनतवेदन (म.िे.प. फा.नं .४०३) , खचथत् तर्ा ननकासा 
फाराम (म.िे.प.फा.नं.४०४), हस्तान्तरण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४०६),् ववन् काडथ्
(म.िे.प.फा.नं.४०९), त्जन्सी ननरीक्षणफाराम् (म.िे.प.फा.नं.४११), ममथत सम्भारको 
अलभिेख खाता (म.िे. प.फा.न.ं४१५) , त्जन्सी मौज्दातको वावषथक वववरण (म.िे.प.फा.न ं

.४१३)् िगायत् म.िे.प.कायाथियबाट स्वीकृत भएका अन्य फारमहरु् कारोवारको 
आवश्यकतानसुार प्रयोगमा ल्याइनछे ।  

ढ)  त्जन्सी शे्रस्ता राख्दा स्वीकृत िेखा ननदेलशका समेतको पािना गररनेछ ।  
ण)  त्जन्सी मौज्दातको वावषथकवववरण (म.िे.प.फा.न ं.४१३)  वावषथक रुपमा तयार गरी प्रमाखणत 

गराई राखखनेछ ।  

त)  त्जन्सी स्रेस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गररनेछ ।  
२५.१.३. सभपम्त्त्तथा्म्र्न्त्सी व्यवस्थापन्सभबन्त्धी्प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

म्र्न्त्सी िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(214) 
 

२५.१.४. सभपम्त्त तथा म्र्न्त्सी व्यवस्थापन सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२५.२.म्र्न्त्सी सामानको म्र्भमेवािी  
२५.२.१. म्र्न्त्सी सामानको म्र्भमेवािी सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)  त्जन्सी सम्पत्तत र मािसामानको त्जम्मा एवम ्संरक्षण र सम्भार गने उततरदानयतव बहन 

गररनेछ । 

२५.२.२. म्र्न्त्सी सामानको म्र्भमेवािी सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ ।  

क)  त्जन्सी सम्पत्तत र मािसामानको त्जम्मा एवम ् संरक्षण र सम्भारको त्जम्मेवारी  
नतोककन े।  

ख)  तोककएको कमथचारीबाट त्जम्मेवारी बहन नगररन े।  

२५.२.३. म्र्न्त्सी सामानको म्र्भमेवािी सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)  कायाथियमा प्राप्त हुन आएको सम्पूणथ त्जन्सी संरक्षणको प्रवन्ध लमिाउन ु त्जम्मेवार 

अधधकृतको कतथव्य हुनेछ ।  
ख)  कायाथिय प्रमुखिे आफ्नो रेखदेखमा कायाथियको त्जन्सी मािसामान र तत ् सम्बन्धी 

स्रेस्ता राख्ने र िगत तयार गरी मािसामान त्जम्मा लिने त्जम्मेवारी सञ्चय वा त्जन्सी 
शाखा अधधकृत्द्वारा गराउनेछ ।  

ग)  त्जन्सीको त्जम्मा लिने पद ररक्त भएको अवस्र्ामा कायाथिय प्रमुखिे त्जम्मेवारी लिन े

कमथचारी तोक्नछे । 

घ)  कमथचारीहरुको कायथकक्षमा रहेका सामानको पत्ञ्जका तयार गरी प्रयोगकताथ र त्जन्सी 
शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखत गराई प्रतयेक कायथकक्षमा राख्न ेव्यवस्र्ा लमिाइनेछ । 

२५.२.४.  म्र्न्त्सी सामानको प्रमुर् म्र्भमेवािी म्र्न्त्सी िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

२५.२.५.  म्र्न्त्सी सामानको म्र्भमेवािी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत हुनेछ ।  

 

२५.३. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन  

२५.३.१. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  प्रतयेक वषथ त्जन्सी सामानको ननरीक्षण वा भौनतक परीक्षण गराई त्जन्सी ननरीक्षण 

प्रनतवेदन तयार गररनेछ ।  
ख)  वावषथक त्जन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन उपर आवश्यक कारवाही गररनेछ ।  

ग)  त्जन्सी सामानको लमनाहा वा हस्तान्तरण गदाथ तोककएको कानूनी प्रकिया पािना गररनेछ ।  

घ)  त्जन्सी मौज्दातको वावषथक वववरण तयार गररनेछ ।  
२५.३.२. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)  त्जन्सी मािसामानको ननरीक्षण वावषथक रुपमा नगराईने ।  
ख)  त्जन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार नगररने । 
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 ग)  त्जन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन बमोत्जम मािसामानको ममथत सम्भार नगररन े। 

घ)  प्रयोगमा आउन नसक्ने मािमामान लििाम बबिी वा हस्तान्तरण आदद नगररने । 
ङ)  त्जन्सी सामान हस्तान्तरण गदाथ वा हानी नोक्सानी भएका सामान लमनाहा गदाथ कानूनिे्

तोकेको कायथववधध पूरा नगररन े।  
च)  त्जन्सी मौज्दातको वावषथक वववरण तयार नगररने ।  
ज)  सवै त्जन्सी सामानहरु वावषथक वववरणमा समावेश नगररने । 

२५.३.३. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे कायाथियमा रहेका त्जन्सी मािसामानको त्स्र्नतबारे यककन 

गनथ हरेक वषथ कम्तीमा एकपटक आफै वा अन्य कमथचारी र प्राववधधकद्वारा त्जन्सी 
ननरीक्षण र्भौनतक परीक्षण गराउनेछ ।  

ख)  आधर्थक कायथववधध तर्ा ववततीय उततरदानयतव ननयमाविी बमोत्जम मािसामानको 
ववगतको मौज्दात, चाि ूआ.ब.को खररद, हस्तान्तरण्तर्ा् वस्तुगत्सहायता माफथ त 

प्राप्त एवम ् लििाम, लमन्हा, हस्तान्तरण भईखचथभएको रमौज्दात बााँकी मािसामानको 
पररमाण,् मूल्य तर्ा अवस्र्ा खुिाई तोके बमोत्जम त्जन्सी ननरीक्षण 

फाराम(म.िे.प.फा.नं .४११)  र्सोको प्रनतवेदन तयार गररनेछ ।  
ग)   त्जन्सीननरीक्षण्प्रनतवेदन्प्राप्त्भएपनछ्आम्दानी्बााँध्न छुट भएको कुन ैमािसामान 

भेदटएमा मूल्य र वववरण खुिाई आम्दानी बााँध्न िगाइनेछ । 
२५.३.३.१. म्र्न्त्सी ननिीिण प्रनतवेदन उपि ननभनानुसाि कािवाही गरिनेछ । 

क)  ममथत सम्भार गराउन पुने भनी उल्िेख भएको सामानको सन्दभथमा प्रचलित कानून 

बमोत्जमममथत गराई संरक्षण गररनेछ ।  
ख)  टुटफुट तर्ा बेकम्मा भई पुनः प्रयोग गनथ नसककन,े ममथत गनथ पाटथपुजाथ नपाइन ेर ममथतमा 

बढी खचथ हुने सामानको सम्वन्धमा जााँचबुझ गरी लििाम वविी गररनेछ ।  
ग)  आवश्यकता्भन्दा बढीसामान खररद भई वा अन्य कारणिे सामान उपयोग हुन नसक्न ेर 

अरु कायाथियको िाधग उपयोग हुन सक्ने सामान तर्ा उपकरण अन्य ननकायिाई 

हस्तान्तरण गररनेछ ।  
घ)  त्जन्सी्प्रनतवेदन्अनसुार्कुनै् व्यत्क्त्वा्कमथचारीिे् त्जन्सी्सामान्दहनालमनावा 

हानी नोक्सानी गरेको देखखएमा यस्तो कायथ गनेिाई प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे प्रचलित 

कानून बमोत्जम कारबाही गने वा कारवाहीको लसफाररस गनेछ । 
ङ)  त्जन्सी सामानको संरक्षण गनथ काननूिारा तोककएको ननम्न कारवाही गनेः  

१. लििाम गने ठहर भएको मािसामानको हकमा परि मूल्यको आधारमा प्रचलित ऐन 

ननयम बमोत्जमको कायथववधध अपनाई र तोके को समयलभर लििाम बबिी गररनेछ ।  
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२. त्स्र्र सम्पत्ततको लििाम वविी वा भवन, जग्गा जस्ता सम्पत्ततको हक 

हस्तान्तरण गदाथ अधधकार प्राप्त ननकाय वा अधधकारीको बबना ननणथयगररनेछैन ।  

३. सामानको हस्तान्तरण गदाथ अधधकारप्राप्त अधधकारीबाट आवश्यक ननणथय गराई र 

प्रकिया पुयाथई गररनेछ ।  
४.  काब ूबादहरको पररत्स्र्नतिे वा सुख्खा जती वा खखइएर, सडरे हानी नोक्सानी भएको 

वालििाम बढावढ हुाँदा नउठेको सामान र सफ्टवेयर आदद प्राववधधक प्रनतवेदनको 
आधारमा लमनाहाको कारवाही गनथ सककनेछ। 

२५.३.३.२.म्र्न्त्सी मौज्दातको वावषाक ववविण ननभनानुसाि तयाि गरिनेछ  

क)  त्जन्सी मौज्दातको वावषथक वववरण तयार गदाथ कुि मौज्दात बााँकी रहेको सामानको्नाम, 

सामानको वगीकरण, एकाई, पररमाण, दर र जम्मा मूल्य िगायतका वववरण्खुिाइनछे।  
ख)  मौज्दात बााँकी सामान मध्ये सवुत, ममथत सम्भार गनुथपने, लििाम गनुथपने सामानको 

भौनतक अवस्र्ा समेत खुिाइनछे ।  
ग)  स्वीकृत सफ्टवेयर प्रणािी समेतको प्रयोग गरी तोककएको वववरण खुिाई वववरण तयार 

गररनेछ ।  

२५.३.४.  म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धी प्रमुर्म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि 

म्र्न्त्सी िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२५.३.५.  म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२५.४. म्र्न्त्सी सामान विवुझािथ गने  
२५.४.१. म्र्न्त्सी सामान विवुझािथ गन ेसभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  मािसामान कायाथिय प्रयोजनको िाधग त्जम्मामा लि ं दा बरबुझारर् गने व्यवस्र्ा  
गराइनेछ ।  

ख) त्जन्सी सामानको दरुूपयोग वा मस्यौट भएको भनी िेखापरीक्षणबाट औल्याएको  ब्यहोरा 
उपर कारबाही गररनेछ ।  

२५.४.२. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)  सामान बरबरबुझारर् नगररन े।  
ख)   बरबुझारर् नगरेकोमा कानून बमोत्जम कारवाही गरी असूि नगररने ।  
ग)  िेखापरीक्षणबाट औल्याएको ब्यहोरा उपर कारबाही नगररन े।  

२५.४.३. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   कुन ै पदाधधकारी वा कमथचारीिे कामको लसिलसिामा सामान ब्यत्क्तगत रुपमा बुझ्दा्
प्रयोजन खुिाई आवश्यक स्वीकृनतको आधारमा मार ददइनेछ ।  

ख)  सामान बुझ्ने र कफताथ लिने सम्वन्धमा म.िे.प.फा.नं .२११ समेत प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  
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ग)  पदाधधकारी वा कमथचारीिे कायाथिय छोड्दा वा िामो समय ववदामा रहाँदा आफ्नो त्जम्मा्
मा्रहेको्सरकारी्सामान वा कागजात बरबुझारर् गने गराउने ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

घ)  बरवुझारर् नगने ब्यत्क्त उपर तिवभतता, ननवततभृरण वा उपदान रोक्का राख्न े 

िगायतका कारवाही गरी सामान कफताथ गराउने आवश्यक कायथ गररनेछ ।  
ङ)  समयमा बरबुझारर् नगरेको कारणबाट त्जन्सी वा धनमाि नोक्सानी भएमा  िापरवाही 

गनेबाट नोक्सानी रकम र बबगो रकम प्रचलित कानून बमोत्जम सम्बत्न्धत  व्यत्क्तबाट 

असुि गररनेछ ।  
च)  िेखापरीक्षण वा ननरीक्षण वा जााँचवुझ हुाँदा सामान मस्यौट वा दरुुपयोग भएको देखखन 

आएमा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे मस्यौट वा दरुुपयोग गने उपर प्रचलित कानून 

बमोत्जम कारबाही गनेछ । 

छ)  कारवाही गनथ नलमल्ने पदाधधकारीको हकमा कानून बमोत्जम अधधकार प्राप्त पदाधधकारी 
वा ननकाय समक्ष पेश गने वा कारवाही चिाउन िेखी पठाउनेछ ।  

ज)   त्जन्सी्सामानको मस्यौट भएको्भनी्म.िे.प. कायाथियबाट्कारवाहीको्िाधग िेखी 
आएकोमा सम्बत्न्धत अधधकारीिे कारवाही नगरे त्जम्मेवार अधधकारीिाई 

ननयमबमोत्जम कारवाही हुन सक्नेछ ।  
२५.४.४. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि  

म्र्न्त्सी िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२५.४.५. म्र्न्त्सी ननिीिण तथा प्रनतवेदन कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 
२५.५. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण  

२५.५.१. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  नगरपालिकाको नाममा रहेको भवन, जग्गा, सम्पदा आददको िगत खडा गरी स्वालमतव 

प्राप्ती गररनेछ । 
ख  त्स्र्र सम्पत्ततको िगत राख्दा मूल्य तर्ा वववरण समेत खुिाई राखखनेछ ।  

२५.५.२. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)  कायाथियिे आफ्नो घर जग्गाको िगत अध्यावधधक नराख्न े एवम ् िगतमा रहेका घर 

जग्गाको स्वालमतव प्राप्त नगने ।  
ख)  त्स्र्र सम्पत्ततको ववमा गररएकोमा अलभिेख नराखखने । र सम्पत्ततको िगतमा 

तोककएको वववरण र मूल्य नखुिाउन े।  
२५.५.३. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  आफ्नो स्वालमतवमा रहेको घर जग्गाको िगत अध्यावधधक गरी घरजग्गाको िगत्
ककताव (म.िे.प.फा.नं.४१७) को ढााँचामा राखखनेछ ।  
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ख)  घरजग्गाको जग्गाधनी पूजाथ, घरको नाप नक्सा, ननमाथण सम्पन्न प्रनतवेदन िगायतको 
वववरण खुिाई तोककए बमोत्जम िगत तर्ा सम्बत्न्धत कागजात सुरक्षक्षत रुपमा राखखनेछ ।  

 ग)  उपयोग गरेको घर जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपुजाथ अन्य ननकायको नाममा दताथ भएको वा 
वेदताथ रहेको भए आफ्नो नाममा ल्याउन प्रचलित कानून वमोत्जम कारवाही अनघ बढाइनेछ ।  

घ)  एक वषथभन्दा वढी खप्न ेसामान तर्ा लििाम गदाथ मूल्य आउने मेलशन, उपकरण, सवारी 
साधन िगायतको सम्पत्ततको िाधग त्स्र्र सम्पत्तत मूल्याङकन फाराम 

(म.िे.प.फा.नं.४१८) मा सम्पत्ततको िागत मूल्य, ह्रास खचथ र ममथत सम्भार खचथ आदद 

खुिाई िगत राखखनेछ । 
ङ)  सम्पत्ततको ववमा गरेको भए ववमारकम, ववमागने कम्पनी, समावेश दानयतव, ववमा 

अवधध,् नववकरण खचथ, ववमा गनथ स्वीकृत ददने पदाधधकारी आदद वववरण खुिाई 

अलभिेख राखखनेछ ।  

च)  नेपाि सावथजननक के्षर िेखामानिे सम्पत्ततहरुको वववरण ऐनतहालसक वा मूल्याङककत 

िागतमा राखी अनतररक्त खुिासा गनथ प्रोतसाहन गरेकोिे सो अनुरुप र्प वववरण राख्न 

सककनेछ ।  

छ)  सम्पत्ततको उपयोग, हस्तान्तरण, वविी वा अपिेखन ननःसगथ खुिाई अलभिेख्
अध्यावधधक राखखनेछ ।  

 
२५.५.४.  सभपम्त्त्तथा्घि्र्ग्गाको्सिंिण्सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी्प्रमरु्प्रिासकीय अधधकृत 

ि म्र्न्त्सी िार्ाको हुनेछ ।  

२५.५.५. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 
२५.६. म्र्न्त्सी सामान तथा सभपम्त्तको सिंिण  

२५.६.१. म्र्न्त्सी सामान तथा सभपम्त्तको सिं िण सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  त्जन्सी सामान र सम्पत्ततको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्र्ा गरी अनधधकृत व्यत्क्तगत प्रयोग 

र हानी नोक्सानी हुनबाट रोकी संरक्षणको उधचत व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ख)  स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन बमोत्जम सावथजननक सम्पत्ततको सुरक्षा तर्ा संरक्षण 

गररनेछ ।  

२५.६.२. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिं िण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

 क)  सम्पत्ततको संरक्षण नहुाँदा दहनालमना हुने । सरकारी बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुने ।  
ख)  हानी नोक्सानी भए तापनन क्षनत रकम असुि नगररने ।  

ग)  सावथजननक सम्पत्ततको सुरक्षा तर्ा संरक्षणको प्रवन्ध नगररने ।  
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२५.६.३. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   कायाथियको घरजग्गा, मेलशन उपकरण, फननथचर िगायतका सवै त्जन्सी तर्ा सम्पत्ततको 
हानी्नोक्सानी्तर्ा्दरुुपयोग् हुनबाट्रोक्न्आवश्यक्भौनतक सरुक्षा र संरक्षणको 
ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

ख)   त्जन्सी सामान तर्ा सम्पत्तत सुरक्षक्षत रुपमा राख्न उपयुक्त भण्डारणको ब्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ 

ग)   आफ्नो् भवन् तर्ा् जग्गाको् के्षरको् सााँध् लसमाना अन्य् व्यत्क्त र समूहबाट 

अनधधकृत प्रयोग वा कब्जा र्अनतिमण हुनबाट जोगाउन सीमा पखाथि, तारवार आददको्
व्यवस्र्ा गरी सीमाकङन गने र सुरक्षा प्रवन्ध गररनेछ ।  

घ)  पुराना भतकेका भवन, सीमा पखाथि, तारवार आददको ममथत सम्भार गरी उधचत 

संरक्षणकोव्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ङ)   कुन ैव्यत्क्तिे स्वीकृनत बबना सम्पत्तत अनधधकृत प्रयोग गरेमा वा कब्जा वा अनतिमण  

गरेमा सामान कफताथलिन वा आफ्नो ननयन्रणमा लिन आवश्यक कारवाही गररनेछ ।  

च)  त्जन्सी सामान वा सम्पत्ततको क्षनत र नोक्सानी हुनगएमा प्रचलित कानून बमोत्जम 

असुिीको कारवाही गररनेछ ।  
 

२५.६.३.१.आफ्नो िेरमा िहेको ननभन सभपम्त्त िहेको स्थान, िेरिि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, ममात 

सभिाि वा म्र्णोद्वाि िगायतका आवश्यक ववस्ततृ ववविण र्ुिाई अध्यावधधक अलििेर् िाखर्नेछ 

क) सरकारी, सामुदानयक तर्ा सावथजननक सम्पत्तत,  

ख)   आफ्नो कोषबाट बनेको वा खररद गरेको वा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा कुन ैसंस्र्ा 
वा व्यत्क्तबाट प्राप्त भएको सम्पत्तत,  

ग)  ढि, नािा, पुि पोखरी, धालमथक स्र्ि, पाटी पौवा, धारा, इनार, गौचर, सडक, बाटो,  जस्ता 
सम्पत्तत,  

घ) आफ्नो स्वालमतवमा रहेको भवन जग्गा, पाकथ , उद्यान, चौतारो, बगैचा, वसपाकथ  जस्ता 
संरचना,  

ङ)   रात्ष्रय ननकुञ्ज, वन्यजन्त,ु आरक्ष, सीमसार के्षर, अन्य बन ।  
च)  प्राकृनतक सम्पदा  
छ)  सम्पत्ततको रेखदेख तर्ा सुरक्षाको प्रवन्ध गरी आवश्यक ममथत सम्भार तर्ा संरक्षणको  

ब्यवस्र्ा गररनेछ । 
ज)   सम्पत्ततको संरक्षण वा ममथतगनथप्रतयेक वषथगरेको ननमाथण कायथ र खचथको वववरण 

अध्यावधधक रुपमा राखखनेछ । 
झ)  आफ्नो नाउाँमा रहेको अचि सम्पत्तत बेचववखन वा हस्तान्तरण गररनेछैन । 
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२५.६.४. म्र्न्त्सी सामान तथा सभपम्त्तको सिंिणको प्रमुर् म्र्भमेवािी प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत् ि्
म्र्न्त्सी िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

२५.६.५.  म्र्न्त्सी सामान तथा सभपम्त्तको सिंिण कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२६्धिौटी कािोवाि तथा कोष संचािनको ववविण  

२६.१. धिौटी कािोवाि  

२६.१.१. धिौटी कािोवाि सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   धरौटीको खाता खोिी सञ्चािन गने कायथ कानून बमोत्जम मार गररनेछ ।  
ख)   कानून बमोत्जम धरौटीको िेखा राख्न े तर्ा िेखापरीक्षण गराउन े त्जम्मेवारी वहन  

गररनेछ ।  

ग)   धरौटी रकम आम्दानी बााँध्नेतर्ा िेखा राख्न ेकायथ गदाथ तोककए बमोत्जमको कायथववधधहरु 

पािना गररनेछ ।  
घ)  धरौटी कारोवारको खचथ िेख्ने कायथ तोककए बमोत्जम गररनेछ ।  
ङ)   धरौटी रकम तोककएको अवस्र्ामा जफत र राजस्वमा दाखखिा गररनेछ ।  
च)   धरौटी दहसाव लभडान तर्ा लमिान ननयलमत रुपमा गररनेछ ।  

२६.१.२. धिौटी कािोवाि सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ ।  

क)   धरौटी खाता सरकारी कारोवार गनथ तोककएको बैकमा नखोलिन े। 
ख)   धरौटी खाताको सञ्चािन तोककएको ब्यत्क्तबाट नगररन े।  

ग)   कानून बमोत्जम धरौटी प्राप्त नगररने ।  
घ)   धरौटीको िेखा राख्ने तर्ा िेखापरीक्षण गराउने त्जम्मेवारीको पािना नगररने ।  
ङ)   धरौटी रकम तोककए बमोत्जम आम्दानी नबााँधधन ेतर्ा खातामा नचढाइने ।  
च)   धरौटी रकम कायाथियिे अन्य प्रयोजनको ननलमतत खचथ गने ।  
छ)   जफत गनुथपने धरौटी रकम जफत नगरीने ।  
ज)   जफत गररएको धरौटी रकम राजस्वमा दाखखिा नगने ।  
झ)   धरौटी खाताको दहसाव लभडान नगररने ।  
ञ)  धरौटीको मास्केवारी तर्ा ववततीय वववरण तयार नगररने वा समयमा तयार नगररने, 

दहसाव लमिान वववरण तयार नगररने ।  
२६.१.३. सभपम्त्त तथा घिर्ग्गाको सिंिण सभबन्त्धमा देहायका उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)   प्राप्त गरेको नगदी धरौटी रकम वा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी)  रकम जम्मा गनथ 
को.िे.नन.का.को स्वीकृनतमा त्जल्िाको सरकारी कारोबार गनथ तोककएको बैंकमा ख–३ 

समूहको खाता खोलिनेछ। 
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ख)  धरौटीको बैंक खाता सञ्चािन प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतवा ननजिे तोकेको अधधकृत र 

आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट गररनेछ । 
ग)   प्राप्त गरेको नगद वाहेकको अन्य प्रकारको धरौटी वा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी)  को 

कागजात वा अन्य वस्तु सुरक्षक्षत रुपमा राख्ने व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

२६.१.३.१प्रचलित कानून बमोम्र्म देहायको धिौटी िकम मार प्राप्त गरिनु पदाछ । 

 क)   नगर कायथपालिकाको कायाथियिाई बुझाउनु पन ेकर, दस्तुर आदद रकम बुझ्न वा राजस्व 

वुझाउन ुपने रकम ककटान नभएको अवस्र्ामा अधग्रम बुखझलिने रकम,  

ख)   खररद सम्बन्धी बोिपर वा लििाममा भाग लिन वा सम्झौता गनथ तोककएको धरौटी रकम, 

ग)   ठेक्का रकम भुक्तानी गदाथ ननयमानसुार कट्टी गनुथपने रकम,  

घ)   कुन ैकाम गनथ अधग्रम धरौटी रकम राख्नुप्नुने शतथ तोककए बमोत्जमको रकम,   

ङ)   धरौटी रकम प्राप्त गदाथ धरौटीको प्रयोजन, प्रकार, रकम र सेवाग्राही, ननमाथण ब्यवसायी वा 
आपूनत थ् िगायतको वववरण खुिाउन ेव्यवस्र्ा गररनेछ ।  

च)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे धरौटीको िेखा राख्ने र िेखापरीक्षण गराउने उततरदानयतव 

वहन गनेछ ।  
छ)   आधर्थक् प्रशासन् शाखा् प्रमखुिे् धरौटी् िेखा् तोककएको् ढााँचामा् राख्ने् र् राख्न 

िगाउन े त्जम्मेवारी बहन गनेछ ।  
ज)   धरौटी कारोवारको आन्तररक र अत्न्तम िेखापरीक्षण अननवायथ रुपमा गराइनेछ ।  

झ)   व्यत्क्त वा संस्र्ाबाट प्राप्त भएको धरौटी रकमको भौचर र बैंक भौचर तर्ा स्टेटमेन्टको 
आधारमा गोश्वारा भौचर तयार गरी आम्दानी वााँधधनेछ ।  

ञ)  धरौटी कारोवारको िेखाराख्दा प्रचलित िेखा प्रणािी अनुसार तोककएको म.िे.प. फाराम 

प्रयोग गरी गोश्वारा धरौटी खाता र व्यत्क्तगत धरौटी खाता िगायतका आवश्यक खाताहरु 

राखखनेछ ।  
ट)   धरौटी खचथको गोश्वारा भौचर बनाइ धरौटीको वैंक नगदी ककताव राख्ने । धरौटी खाता किज 

नहुन ेखाताको रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

ठ)   आधर्थक वषथको अन्तयमा बााँकी रहेको धरौटी रकम अको आधर्थक वषथमा त्जम्मेवारी 
साररनेछ । धरौटी रकम खचथ वा कफताथ दददंा ननम्न कायथववधध अपनाइनेछ । 

ड)   सम्बत्न्धतिे बुझाएको धरौटी रकम (राजस्व दाखखिा नहुने वा जफत वा कट्टा नहुने भएमा) 
कायथ सम्पन्न भएपनछ वा धरौटी कफताथ पाउने म्याद लभर तोकेको प्रकिया पुरय्ाई कफताथ 
ददइनेछ ।  

ढ)   सम्वत्न्धतिे कर चुक्ता गरेको प्रमाणपर बुझाए पनछ मार धरौटी कफताथ गररनेछ ।  

ण)   धरौटी रकम कफताथ दददा व्यत्क्तगत धरौटी खाता र धरौटी बााँकीको वववरणसाँग कफताथ 
ददनपुन ेरकम लभडाई कफताथददइनेछ ।  
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त)   धरौटी रकम कफताथ खचथ िेख्दा वासदर्स्याहा गदाथ गोश्वारा भौचर तयार गरी चेक जारी 
गररनेछ ।  

र्)   आधर्थक कारोवारको िममा प्राप्त धरौटी रकम अन्य कामको िाधग खचथ गने वा सापटी ददन े

कायथ गररने छैन ।  
द)   कुन ै काम गनथ वा जमानत वापत राखखएको धरौटी काम पुरा नगरेको कारणिे कानून 

बमोत्जम वा करारको शतथनामा बमोत्जम जफत गनुथपने अवस्र्ा भएमा आवश्यक ननणथय 

गराई धरौटी रकम जफत गरी राजश्व दाखखिा गररनेछ ।  

ध)   कायाथियिे कुनै राजश्ववा कर ननधाथरण प्रयोजनको िाधग धरौटी रकम प्राप्त गरेको भए 

तोककएको काम पूरा भएपनछ काननू वा करारको शतथ बमोत्जम राजस्व दाखखिा गनुथपने 
रकमको हकमा ननणथय गराई राजश्व दाखखिा गररनेछ ।  

न)  धरौटी दहसावको मास्केवारी तयार गनुथ अनघ बैक दहसावसाँग मालसक रुपमा लभडान गररनेछ ।  
प)   फरक परेको रकम पदहचान र जााँच गरी आवश्यक दहसाव लमिान गररनेछ ।  
फ)   धरौटीको दहसाव लभडानको िममा कुनै रकम स्रेस्तामा आम्दानी जननएको तर बैङक जम्मा 

नभएकोवा कम भएको अवस्र्ामा आवश्यक जााँच तर्ा छानववन गरी मस्यौट 

वािापरवाहीको कारण हुन गएको भए सम्बत्न्धतिाई कानून बमोत्जम कारबाही गररनेछ।  
ब)   धरौटी दहसावको मास्केवारी मदहना भुक्तान भएको लमनतिे सात ददनलभर र धरौटीको 

वावषथक आधर्थक वववरण आधर्थक वषथ समाप्त भएको पैंतीस ददनलभर तयार गरी 
को.िे.नन.का. मा पठाइनेछ ।  

२६.१.४.  धिौटी कािोवाि सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२६.१.५.  धिौटी कािोवाि सभबन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि सुिासन्सलमनतबाट 

हुनेछ ।  

 

२६.२.वविेष कोषहरुको सञ्चािन  

२६.२.१. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   स्र्ानीय ववववध कोष, ववभाज्य कोष, आकत्स्मक कोष र ववपद् व्यवस्र्ापन कोष जस्ता 
कोषको ्सञ्चािन कोष सञ्चािन ननदेलशका बमोत्जम गररनेछ ।  

ख)   स्र्ानीय ववववध कोष, ववभाज्य कोष, आकत्स्मक कोष र ववपद् व्यवस्र्ापन कोष जस्ता 
कोषको खाता सञ्चािन तोककए बमोत्जम गररनेछ ।  

ग)  कोषहरुबाट खचथ िेख्ने कायथ कानूनमा तोककए बमोत्जम गररनेछ ।  
२६.२.२. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने देखर्न्त्छ ।  

क)   कोषहरुको सञ्चािन गदाथ ननदेलशकाका प्रावधान उल्िङघन हुने । 

ख)   कोषहरुको सञ्चािन तोककए बमोत्जम नगररन े।  
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ग)   कोषबाट खचथ िेख्ने कायथ काननूमा तोककए बमोत्जम नगररने ।  

घ)   कोषको उद्देश्य ववपररत अन्य प्रयोजनमा खचथ हुन े।  

२६.२.३. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  आन्तररक आय, सङघीय तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हु ने अनुदान, प्राप्त ऋण रकम, 

जनसहभाधगता िगायतका रकम स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ।  
ख)  आकत्स्मक कायथको िाधग खचथ जुटाउन आकत्स्मक कोष सञ्चािन गररनेछ ।  
ग)   प्रचलित कानून बमोत्जम प्रदेश सरकारसाँग वााँडफााँट हुन े कर रकम वााँडफााँट गनुथ अनघ 

ववभाज्य कोषमा जम्मा गररनेछ ।  

घ)  ववभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये काननू बमोत्जम नगरपालिकािे प्राप्त गन े

रकम स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषमा राखी प्रदेश सरकारिाई उपिब्ध गराउनु पने रकम 

ननयलमत रुपमा  प्रदेश सत्ञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ ।  
ङ)   स्र्ानीय ववववध कोष, ववभाज्य कोष, आकत्स्मक कोष र ववपद् व्यवस्र्ापन कोषको िाधग 

सरकारी कारोवार गने बैंकमा िमशः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोलिनछे ।  

च)   कोषहरुको सञ्चािन सम्बत्न्धत ननकायको स्वीकृनतमा मार गने । कोषहरुको कारोवार 

बैंकमाफथ त मार गररनेछ ।  
छ)  कोष खाताबाट खचथ िेख्दा कानून बमोत्जम रीत पुयाथई अत्ख्तयारप्राप्त अधधकारीको  

स्वीकृनतमा खचथ िेखखनेछ ।  

ज)   खचथ् िेख्दा् वविभरपाई्सदहत्गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउने । कोषको िेखा 
तोककएको म.िे.प.फा.नं.को ढााँचामा राखखनेछ ।  

झ)  कोषमा (किज हुन ेबाहेक)  आधर्थक वषथको अन्तयमा बााँकी रहेको रकम अको आधर्थक वषथका 
िाधग त्जम्मेवारी साररनेछ ।  

ञ)   कोषको आयब्यय वववरण तयार गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

ट)   कोषको उद्देश्य ववपररत खचथ गनेिाई कानून बमोत्जम कारबाही गररनेछ । 
२६.२.४.  ववशेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धी प्रमुख त्जम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत् र्

आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुखकोहुनछे ।  
२६.२.५. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सभबन्त्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२७् िेर्ाङ्कन तथा िेर्ा सफ्टवेयिको सञ्चािन ि ववत्तीय प्रनतवेदन 

सभबन्त्धी ननयन्त्रण 

२७.१.ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा  
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२७.१.१. ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)  महािेखा ननयन्रक कायाथियबाट स्वीकृत ढााँचा बमोत्जम िेखापािन गने गराइनेछ ।  
ख)  नेपाि सावथजननक क्षेर िेखामानमा उल्िेखखत वववरणहरुको तयारी तर्ा खुिासा गररनेछ ।  

ग)   िेखा राख्दा एकीकृत आधर्थक सङकेत तर्ा वगीकरण र ब्याख्याको अनशुरण गररनेछ ।  

२७.१.२. ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न े

देखर्न्त्छ ।  

क)  िेखापािन गने कायथमा महािेखा ननयन्रक कायाथियबाट स्वीकृत ढााँचा प्रयोग नगररने  
ख)  नेपाि सावथजननक के्षर िेखामान अनुरुप आश्यक सूचना तर्ा वववरण नराखखने ।  
ग)   िेखा राख्दा एकीकृत आधर्थक सङकेत तर्ा वगीकरण र ब्याख्याको अनशुरण नगररने ।  

घ)   िेखापािन गने त्जम्मेवारी बहन नगररने ।  

२७.१.३. ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ ।  

क)  िेखा राख्दा महािेखा ननयन्रक कायाथियबाट स्वीकृत नेपाि सावथजननक के्षर िेखामान, 

प्रचलित िेखा ननदेलशका िगायतमा उल्िेखखत िेखा नीनत, लसिान्त र कायथववधधको 
पािना गररनेछ ।  

ख)  िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रववधधमा आधाररत वनाउन नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको 
प्रणािी अविम्वन गररनेछ ।  

ग)  प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत र त्जम्मेवार व्यत्क्तिे प्रचलित कानूनिे तोके बमोत्जमको रीत 

पुरय्ाई िेखा राख्ने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

घ)   आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुखिे कायाथिय वा अन्तगथतका एकाइको िेखा तोककएको ढााँचामा 
राखी अद्यावधधक भए नभएको स्वयम ्वा अन्य कमथचारी माफथ त ननयलमत रुपमा जााँच र 

ननरीक्षण गररनेछ ।  
ङ)   ननरीक्षणको िममा िेखापािन गनुथपने कमथचारीिे िेखा नराखेको कारण हानीनोक्सानी 

भएको देखखएमा सम्बत्न्धत नोक्सानी रकम असूि गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

च)   आधर्थक कारोवार गदाथ गोश्वारा भौचर, नगदी रलसद, माग फाराम, खररद आदेश, 

भुक्तानीको रलसद र भरपाई जस्ता म.िे.प. फारामहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ । 
छ) वजेट खचथ दहसाव राख्न ेप्रयोजनको िाधग बजेट खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), बैक नगदी 

ककताव (म.िे.प.फा.नं. २०९), समूहगत र व्यत्क्तगत सहायक खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), 

अत्ख्तयारी खाता (म.िे.प. फा.नं. ३०२), वजेट रोक्का फुकुवा खाता (म.िे.प. फा.नं. ३०६), 

रकमान्तर स्रोतान्तर खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०७), सोधभनाथ खाता (म.िे.प. फा.नं. ३०८), 

ठेक्कागत अलभिेख खाता (म.िे.प.फा.नं. ५०६), जस्ता आवश्यक सवै खाताहरु प्रयोगमा 
ल्याइनेछ ।  
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ज)   राजश्व, स्र्ानीय सत्ञ्चत कोष तर्ा अन्य कोष, अनुदान प्राप्ती, धरौटी र त्जन्सी तफथ का 
आवश्यक िेखा तोककएको म.िे.प. फारामहरुका ढााँचामा राखखनेछ ।  

झ)   प्राप्त ऋणको दहसाव तोककएको ढााँचामा राख्ने ब्यवस्र्ा गररनेछ । 

ञ)  नेपाि सरकारबाट नगदमाआधाररत नेपाि सावथजननक के्षर िेखामान अनुरुप आवश्यक  

वववरणहरु तयार गररनेछ ।  

ट)  िेखामान अनुरुप तेश्रोप क्षबाट भएको भुक्तानी, सम्पत्तत तर्ा दानयतव, लिनुददनु पन े

दहसाव आदद जस्ता र्प कारोवारको अलभिेख राखखनेछ ।  

ठ)  ववननयोजन, राजश्व र धरौटीको िेखा राख्दा नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत आधर्थक 

सङकेत तर्ा वगीकरण र ब्याख्या अनुरुपको खाता सूची कोडहरुसाँग सामञ्जयता हुने गरी 
आधर्थक सङकेत तर्ा वगीकरणहरु खुिाई िेखा राख्न ेब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

२७.१.४. ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी आधथाक 

प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२७.१.५. ववननयोर्न, िार्श्व ि धिौटी कािोवािको िेर्ा ननयन्त्रण सभबन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् 

प्रिासकीय अधधकृत ि सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२७.२. वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा  
२७.२.१. वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायको नीनत 

अविभवन गरिनेछ ।  

क)  बैदेलशक सहायता तफथ  खचथ गरेको रकमको तोककएको ढााँचामा आयोजना िेखा (सहायक 

खाताहरु)  राखखनेछ ।  
ख)  आयोजना र कायथिमहरुको सम्झौताको शतथ बमोत्जम आयोजना िेखा तर्ा प्रनतवेदन तयार 

गररनेछ ।  

२७.२.२. वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु 

िहन सक्नेदेखर्न्त्छ ।  

क)   बैदेलशक सहायताको खचथमा तोककएका आयोजना िेखाका सहायक खाता तर्ा वववरण 

नराखखन े।  

ख)   शोधभनाथ हुने गरी भएको खचथको सोधभनाथ समयमा माग नगने । 
ग)   आयोजना दहसावको प्रनतवेदन तोककएको ढााँचामा तयार नगररने । 

घ)   प्रनतवेदनहरु समयमा तयार नगररने।  
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२७.२.३. वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु 

अविभवन गरिनेछ ।  

 क)  वैदेलशक अनुदान र ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायथिमहरुको िेखा राख्दा 
आयोजनासाँग सम्बत्न्धत प्रमुख खाता र सहायक खाताहरु राखखनेछ ।  

ख)  सोधभनाथ दहसाव, वस्तुगत सहायता, सीध ैभुक्तानी, प्राववधधक सहायताको दहसाब राख्ने र 

वववरण पेश गने कुरा िेखा ननदेलशका अनुसार लमिाइनेछ ।  
ग)  शोधभनाथ हुनेगरी भएको खचथको रकम सम्झौता अनुसार समयमा नै शोधभनाथ माग गरी 

सोको िेखा अध्यावधधक गने । 

घ)  बैदेलशक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायथिमको िाधग तयार गनुथपने िेखा 
वववरणहरु तोके को ढााँचामा तयार गरी पठाइन ेछ।  

ङ)  आयोजना दहसाव तयार गदाथ िेखा ननदेलशकामा उल्िेख भएका ननम्न दहसावमध्ये 

उपयुक्त प्रकारको प्रनतवेदन तयार गररनेछ  

क)   पूणथ वववरण प्रकिया,  
ख)   खचथको वववरण प्रकिया,  
ग)   आयोजना व्यवस्र्ापन प्रनतवेदन, ववततीय व्यवस्र्ापन प्रकिया,  
घ)   कायथसम्पादनमा आधाररत सोधभनाथ प्रकिया ।  

२७.२.४. वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा ननयन्त्रण सभबन्त्धी प्रमुर् 

म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२७.२.५.  वैदेलिक सहायतामा सञ्चालित आयोर्ना ि कायािमको िेर्ा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन 

प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  
 

२७.३.ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने  
२७.३.१. ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

क)   मालसक ववततीय वववरण तोके को समयलभर को.िे.नन.का. समक्ष पेश गररनेछ ।  
ख)  आयव्यय वववरण, बजेट खचथको रैमालसक प्रगनत वववरण र सत्ञ्चत कोषको वववरण 

तोककएको अवधध लभर तयार गरी पेश गररनेछ ।  

ग)  आधर्थक वषथ समाप्त भएपनछ तोककएको वावषथक ववततीय वववरणहरु तयार गरी सम्बत्न्धत 

ननकायमा पेश गनुथपने । 
२७.३.२. ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ । 

 क)   मालसक रुपमा ववततीय वववरणहरु तयार नगररन े।  
ख)  मालसक ववततीय वववरणहरु समयमा सम्बत्न्धत समक्ष पेश नगररने ।  
ग)  वावषथक रुपमा पेश गनुथपने ववततीय वववरणहरु तयार गरी सम्बत्न्धत ननकायमा पेश 

नगररने ।  
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२७.३.३. ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क)   ववततीय वववरणहरु मालसक रुपमा तयार गरी तोककएको समयलभर को.िे.नन.का.मा 
पठाइनेछ । 
क)   खचथको फााँटवारी (म.िे.प.फा.नं .२१०), फछ्र्यौट गनथ बााँकी पेश्कीको मास्केवारी्

(म.िे.प. फा.नं .२११) र्बैङक्दहसाव्लमिान्वववरण  (म.िे.प. फा.नं .२१२)   

ख)   राजस्व आम्दानीको मालसक फााँटवारी (म.िे.प.फा.नं . ११०) 

ग)   राजस्वको बैङक दहसाब लमिान वववरण (म.िे.प.फा.नं . १०९) 

घ)   धरौटीको ववततीय वववरण (म.िे.प.फा.नं . ६०७)  

ङ)   कोष अवस्र्ाको मालसक वववरण (म.िे.प. फा.नं . ११५)   

च)   प्राप्त रकमको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं . २२२)  

ख)  आयव्ययको वववरण प्रतयेक मदहनाको ७ गतेलभर सावथजननक गररनेछ ।  
ग)   वजेट खचथको रैमालसक वववरण तयार गने र उक्त वववरण प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतबाट  

रैमालसक अवधध समाप्त भएको १५ ददनलभर नगरकायथपालिकाको वैठकमा पेश गररनेछ ।  
घ)  स्र्ानीय सत्ञ्चत कोषको आयव्ययको रैमालसक शीषथकगत वववरण तयार गरी सङघीय 

अर्थ मन्रािय, प्रदेश अर्थ मन्रािय तर्ा रात्ष्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववतत आयोगमा 
पठाइनेछ ।  

ङ)   प्रतयेक आधर्थक वषथ समाप्त भएपनछ प्रचलित कानून बमोत्जम देहायका वावषथक ववततीय 

वववरण तयार गरी सम्बत्न्धत को.िे.नन.का. र म.िे.प. कायाथिय िगायतका सवै 
सम्बत्न्धत ननकायमा  पेश गररनेछ–  

१)  ववननयोजन खचथको ववततीय वववरण  

२)  राजस्व आम्दानीको आधर्थक वववरण  

३)  धरौटीको वावषथक आधर्थक वववरण  

४)  सत्ञ्चत कोष तर्ा अन्य ववलभन्न कोषहरुको आधर्थक वववरण 

५)  त्जन्सी मौज्दातको वावषथक वववरण 

६)  प्रनतविताको वावषथक वववरण  

७)  भुक्तानी ददन बााँकीको कच्चावारी  
च)   ववततीय प्रनतवेदन तयार गनथ तोककएको सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ ।  

२७.३.४.  ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

२७.३.५.  ववत्तीय प्रनतवेदन पेि गने सभबन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ ।  
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२७.४.्िेर्ा एकीकिण  

२७.४. १. िेर्ा एकीकिण सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ ।  

 क)   एकीकृत ववततीय वववरण तयार गरी पेश गररनेछ । 
२७.४.२. िेर्ा एकीकिण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न ेदेखर्न्त्छ ।  

क)   एकीकृत ववततीय वववरण तोकेको ढााँचा र समयमा तयार नगने । 

ख)  एकीकृत ववततीय वववरणमा सवै कारोवार समावेश नगने ।  
२७.४.३. िेर्ा एकीकिण सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क)   ववननयोजन, राजस्व, धरौटी िगायत सबै कारोवारको प्रनतवेदन समयमा प्राप्त गन े

व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
ख)   कायाथिय र मातहतका ननकायको सबै कारोवार समावेश गरी ववननयोजन, राजस्व, धरौटी 

िगायतको एकीकृत ववततीय वववरण तयार गररनेछ ।  
ग)  ववननयोजन, राजस्व, धरौटी िगायतको ववततीय वववरण महािेखा ननयन्रक कायाथिय 

तर्ा नगर सभामा पेश गररनेछ । ववननयोजन, राजस्व, धरौटी िगायत सबै कारोवारको 
िेखा एकीकरण गनथ स्र्ानीय सत्ञ्चत कोष व्यवस्र्ापन प्रणािी (सुर)  प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

२७.४.४. िेर्ा एकीकिण सभबन्त्धी प्रमुर् म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ ।  

२७.४.५. िेर्ा एकीकिण सभबन्त्धमा कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत सुिासन सलमनतबाट 

हुनेछ । 
 

२७.५. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा 
२७.५.१. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)  िेखा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन तर्ा सुरक्षाको िाधग उधचत सुरक्षा प्रवन्ध गररनेछ । 
२७.५.२. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न े

देखर्न्त्छ । 
क)   सफ्टवेयरको डाटा तर्ा सूचना सूरक्षा प्रवन्ध नलमिाउन े। 

२७.५.३. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन 

गरिनेछ । िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािी सञ्चािन ि सुििाको िाधग ननभन ब्यवस्था गनेाः 
क)   सफ्टवेयर सञ्चािन, ननयमन, समस्या समाधान र सुरक्षाको िाधग आवश्यक कोठा र 

सुरक्षाको  व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ख)   सफ्टवेयर सञ्चािनको िाधग आवश्यक ववज्ञ तर्ा जनशत्क्त र तालिमको व्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  
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ग)   कायाथिय र अन्तगथतका ननकायमा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन गने त्जम्मेवार व्यत्क्त 

तोक्न ेर यस्तो व्यत्क्तिाई प्रणािीमा दताथ हुन ेव्यवस्र्ा गररनेछ ।  
घ)   प्रयोगकताथ कोड लिने र प्रयोगको िग राख्न ेव्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ङ)   प्रतयेक व्यत्क्तको िाधग फरक फरक पासवडथ प्रदान गररनेछ ।  
च)   सम्बत्न्धत व्यत्क्त सरुवा भई वा ववशेष कारण परी प्रणािीको सञ्चािन त्जम्मेवार 

व्यत्क्त बाहेक  अन्यबाट गनुथपने भएमा स्वीकृनत लिने ददने व्यवस्र्ा गररनेछ । 

२७.५.४. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा सभबन्त्धी प्रमरु् म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन  

िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 
२७.५.५. िेर्ा सफ्टवेयि प्रणािीको सञ्चािन तथा सुििा सभबन्त्धी कायाको अनुगमन प्रमुर् प्रिासकीय 

अधधकृत ि सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

२८्र्नसहिाधगता ि सावार्ननक र्वािदेदहता  
२८.१.र्नसहिाधगता  
२८.१.१. नगिपालिकाको कायामा र्नसहिाधगता सुननश्चत गना देहायका नीनत 

अविभबन गरिनेछ । 
क) नेपािको संववधानिे समानुपानतक समावेलशता र सहभाधगतामूिक लसिान्तको स्पष्ट 

ब्यवस्र्ा गरेकोिे नगरपालिकािे सोही बमोत्जम प्रनतननधधतवको सुननत्श्चत गनेछ । 

ख)   योजनामा जनताको प्रतयक्ष सहभाधगता र स्वालमतव सम्बन्धी व्यवस्र्ा कायम गनथ 
योजनाको छनौट कायथमा जनसहभाधगता हुने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  

ग)  नगरपालिकािे योजना तजुथमा तर्ा कायाथन्वयन गदाथ स्र्ानीय जनता, बुविजीवी, ववषय 

ववज्ञ िगायतका सरोकारवािाहरुको सहभाधगतामा गराइनेछ । 

२८.१.२. नगिपालिकाको कायामा र्नसहिाधगता सुननश्चत गने सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्म िहन 

सक्नेछन । 

क)  समानुपानतक  समावेलशता र सहभाधगतामूिक लसिान्तका आधारमा सहभाधगता 
नगराईने ।  

ख)   कानूनिे व्यवस्र्ा गरे अनुसार सरोकारवािाहरुको सहभाधगता नगराईने ।  
ग)  योजना र कायथिम कायाथन्वयनमा गदाथ ऐनिे ननदेश गरे बमोत्जम सरोकारवािाहरुको 

सहभाधगता नगररने ।  
घ)   औपचाररकतामा मार सीलमत सहभाधगता गराइने ।  
ङ)   योजनाको छनौट गदाथ जनताको माग र आवश्यकता तर्ा जनसहभाधगताको आधारमा 

नगररने ।  
च)  योजनाको कायाथन्वयनमा सरोकारवािाहरुको सहभाधगता नगराईने ।  
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छ) आयोजनाको सञ्चािन, अनुगमन मूल्याङकनमा सरोकारवािाहरुिाई सहभाधगता 
नगराउने । 

२८.१.३. नगिपालिकाको कायामा र्नसहिाधगता सुननश्चत गने सभबन्त्धमा देहायका प्रकृया अपनाइनेछ । 

क)   नेपािको संववधानिे समानुपानतक समावशेी र सहभाधगतामूिक लसिान्तको स्पष्ट 

ब्यवस्र्ा गरेकोिे स्र्ानीय तहिे मदहिा, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट समेत 

प्रनतननधधतवको सुननत्श्चत गररनेछ ।  
ख)   नगरपालिकािे सरोकारवािाहरुको अधधकतम सहभाधगता गराउने नीनत र पिनत 

अपनाइनेछ ।  
ग)   आयोजनामा जनताको प्रतयक्ष सहभाधगता र स्वालमतव सम्बन्धी व्यवस्र्ा कायम गनथको 

िाधग आयोजनाको छनौट गदाथ जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गररन,े 

आयोजनाको सञ्चािन उपभोक्ता सलमनत माफथ त गने व्यवस्र्ा लमिाइने र आयोजनाको 
कायाथन्वयन, अनुगमन तर्ा मूल्याङकनमा जनसहभाधगता सुननत्श्चत हुने व्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ ।  

घ)  सरोकारवािाहरुको सहभाधगताको सुननत्श्चत गनथको िाधग अलभमुखखकरण गोष्ठी आदद 

कायथिम संचािन गररनेछ ।  
ङ)   सहभाधगतािाई ब्यवहारमा ब्यापक रुपमा िागू गरी अर्थपूणथ बनाइनेछ ।  

च)   आयोजनामा जनताको प्रतयक्ष सहभाधगता र स्वालमतव कायम गनथको िाधग आयोजनाको 
छनौट गदाथ जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गररनेछ । 

छ)  आयोजनाको छनौट गदाथ स्र्ानीय जनता संग माग र आवश्यकतावारे छिफि गरी माग 

संकिन गररनेछ । वडाहरुिाई माग संकिनमा सकिय बनाइनेछ ।  
ज)   योजना तजुथमा र कायाथन्वयन गदाथ स्र्ानीय बुवित्जवी, ववषयववज्ञ, अनुभवी, पेशाववद, 

सीमान्तकृत तर्ा िोपोन्मुख समुदाय, मदहिा, बािबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, 

अपाङगता भएका व्यत्क्त, जेष्ठ नागररक िगायतका सरोकार वाि हरुको अधधकतम 

सहभाधगता गराइनेछ ।  
झ) जनताको आवश्यकता, जनसहभाधगता, िागत, प्रनतफि आदद पक्षको ववचार गरी 

योजनाहरुको प्रार्लमकता ननधाथरण गरी कायाथन्वयन योग्य उपयुक्त योजना छनौट 

गररनेछ ।  

ञ)   छनोट गररने योजनामा जनसहभाधगता हुन ेकुरा सुननत्श्चत गररनेछ । 

२८.१.४. र्नसहिाधगता प्रवद्धान मुख्य म्र्भमेवािी कायापालिकाको हुनेछ ।  

२८.१.५. र्नसहिाधगता प्रवद्धान गने कायाको अनुगमन म्र्ल्िा समन्त्वय सलमनत ि नगि सिािे गनेछ । 
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२९्सावार्ननक र्वािदेदहता 
२९.१. सावार्ननक र्वािदेदहता प्रवद्धान गना देहायका नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)  सवथसाधारण तर्ा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोधन गनथ सावथजननक सुनुवाई तर्ा 
गुनासो व्यवस्र्ापन गररनेछ ।  

ख)   सावथजननक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उततरदायी र जबाफदेही बनाउन सामात्जक परीक्षण 

र सावथजननक परीक्षण संचािन गररनेछ । 

२९.२ सावार्ननक र्वािदेदहता प्रवद्धान गने सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्न्त्छन । 

क)   प्रदान गरेको सेवा सम्वन्धमा कानूनिे तोके बमोत्जम सावथजननक सुनुवाई  नगररने ।  
ख)   सेवाग्राहीको गुनासाको उधचत व्यवस्र्ापन र सम्वोधन नगररने । 
ग)   कानून बमोत्जम सामात्जक परीक्षण र सावथजननक परीक्षण कायथिम संचािन नगररने ।  
घ)   कायथिम गरे पनन औपचाररकतामा सीलमत रहन सक्ने ।  

 
 

२९.३. सावार्ननक र्वािदेदहता प्रवद्धान गना देहायका प्रकृयाहरु अविभबन गरिनेछ । 

क)  सामात्जक परीक्षण, सावथजननक परीक्षणजस्ता कायथिम अननवायथ रुपमा गने गराउने 
कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ख)   कानून बमोत्जम सो सम्बन्धी ननदेलशथका तजुथमा गने र प्रयोगमा ल्याई कायथिम संचािन 

गन ेब्यवस्र्ा लमिाइनेछ । 
ग)  यस्ता कायथिमहरु सञ्चािन गरेपनछ सो सम्वन्धी अलभिेख राख्ने र प्रनतवेदन तयार गने  

व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
घ)   सामात्जक परीक्षण तर्ा सावथजननक परीक्षणको आवधधक रुपमा अनुगमन गने व्यवस्र्ा 

लमिाइनेछ । 
ङ)   नगरपालिकािे सेवाग्राही तर्ा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोधन गनथ कानूनमा तोककए 

बमोत्जम सावथजननक सुनुवाईको ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  
च)  कायाथियको सेवाको गुणस्तर,प्रभावकारीता र कमथचारीको कामकारवाही सम्वन्धमा  

सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न उजुरी पेदटका र वेभसाइट र टेलिफोन मध्ये कुन ै पनन 

माध्यमबाट गनथ सक्न ेब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

छ)   गुनासो सुन्ने त्जम्मेवार अधधकारी तोकी गुनासोप्राप्त भएको लमनतिे चौबीस घन्टालभर 

गुनासो व्यवस्र्ापनका िाधग सुझाव सदहत प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत समक्षपेश गने 
ब्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ज)   प्राप्त गुनासाहरुको अलभिेखाकंन गने ब्यवस्र्ा लमिाई ननत्श्चत समयलभर कायथ 
टुग्यांउन ेवा कारवाही गने ब्यवस्र्ा गररनेछ । 
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झ)   गुनासो व्यवस्र्ापनबारे अनुगमन गने ब्यवस्र्ा समेत लमिाइनेछ । 
२९.४.  सावार्ननक र्वािदेदहता प्रवद्धान मुख्य म्र्भमेवािी नगि कायापालिकाको हुनेछ ।  

२९.५.   सावार्ननक र्वािदेदहता प्रवद्धान गने कायाको अनुगमन म्र्ल्िा समन्त्वय सलमनत ि नगिसिािे गनेछ । 

३०्िेर्ापिीिण तथा बेरुरू् िर्छ्यौट सभबन्त्धी ननयन्त्रण  

३०.१. आन्त्तरिक िेर्ापिीिण  

३०.१.१. आन्त्तरिक िेर्ापिीिण सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   आधर्थक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  
ख)  कायाथियबाट अत्न्तम िेखापरीक्षण हुन ु अगावै आन्तररक िेखापरीक्षणबाट ननस्केका 

बेरुज ुसम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी बेरुजु फर्छ्यौट गररनेछ । 
३०.१.२. आन्त्तरिक िेर्ापिीिण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने्देखर्न्त्छ । 

क)  आन्तररक िेखापरीक्षणको िाधग आवश्यक संरचना र जनशत्क्तको ब्यवस्र्ा नगररने । 
ख)   सबै ननकाय र कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउने ।  
ग)   आन्तररक िेखापरीक्षणबाट ननस्केका बेरुज ुअत्न्तम िेखापरीक्षण अनघ फर्छ्यौट नगररने । 

३०.१.३. आन्त्तरिक िेर्ापिीिण सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क) आन्तररक िेखापरीक्षणको िाधग आवश्यक संरचना र जनशत्क्तको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  
ख)   आन्तररक िेखापरीक्षकको व्यवस्र्ा नभएमा को.िे.नन.का.िाई अनुरोध गरी आन्तररक 

िेखापरीक्षण गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ ।  
ग)   सवै ननकायको ववननयोजन, राजस्व, धरौटी र सञ्चािनमा रहेका सव ैकोषहरुको आय 

व्ययको आन्तररक िेखापरीक्षण ननयलमत रुपमा गराइनेछ ।  
घ)   आन्तररक िेखापरीक्षकबाट सम्बत्न्धत कानून वा ननदेलशकामा तोककएको ववधध 

बमोत्जम आधर्थक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गने गराइनेछ ।  

ङ)   आन्तररक िेखापरीक्षकिाई िेखापरीक्षणको सवथमान्य लसिान्त अनुसार स्वतन्ररुपमा 
िेखापरीक्षण गरी प्रनतवेदन ददन सक्ने वातावरण लमिाइनेछ ।  

च)   आन्तररक िेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा समावेश भएका वेरुजुको िगत राख्न े ब्यवस्र्ा 
लमिाइनेछ । 

ज)   आन्तररक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन अत्न्तम िेखापरीक्षकिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

झ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे आफू मातहत ननकायको आन्तररक िेखापरीक्षण समयम ै

भए वा नभएको जााँच गरी आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउन े उपर कानून बमोत्जम 

कारवाहीको िाधग लसफाररस गनेछ ।  

ट)   आन्तररक िेखापरीक्षणबाट ननस्केका बेरुजु सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अत्न्तम 

िेखापरीक्षण हुनु भन्दा अगावै फर्छ्यौट गने गराइनेछ ।  
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ठ)   ववशेष कारण परी अत्न्तम िेखापरीक्षण हुन ुअनघ बेरुजु फर्छ्यौट गनथ नसककने अवस्र्ा 
परेमा फर्छ्यौट हुन नसकेको स्पष्ट कारण खुिाई अत्न्तम िेखापरीक्षक समक्ष जानकारी 
गराइनेछ ।  

ड)   आन्तररक िेखापरीक्षणबाट औल्याईएका बेरुजुको सम्बन्धमा काननू बमोत्जमको 
म्यादलभर ननयलमत वा असूि उपर सम्वन्धी कारवाही गरी बेरुजु फर्छ्यौटको िाधग जवाफ 

तर्ा प्रमाण पेश गररनेछ । 
३०.१.४. आन्तररक िेखापरीक्षण गराउने मुख्य त्जम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको हुनेछ । 

३०.१.५. नगरपालिका प्रमुखिे आन्तररक िेखापरीक्षण कायथको अनुगमन गनेछ । 
 

३०.२. अत्न्तम िेखापरीक्षण 

३०.२.१.अत्न्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   िेखापरीक्षणका् िाधग िेखापरीक्षकबाट माग भएको आवश्यक ववततीय वववरण, 

कागजात र प्रनतवेदनहरु उपिब्ध गराइनेछ ।  
ख)   िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

३०.२.२. अम्न्त्तम िेर्ापिीिण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने्देखर्न्त्छ।  

क)   सवै आधर्थक कारोवारको अत्न्तम िेखापरीक्षण नगराउने  
ख)    िेखापरीक्षक समक्ष आवश्यक ववततीय वववरण, कागजात एवम ्प्रनतवेदनहरु उपिब्ध नगराइने ।  

ग)  िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन आधर्थक प्रशासन शाखाबाट आवश्यक सहयोग नहुन े।  

घ)  प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत िेखापरीक्षण समय र िेखापरीक्षण बैठकमा अनुपत्स्र्त रहने । 

३०.२.३. अम्न्त्तम िेर्ापिीिण सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क)   प्रतयेक आधर्थक वषथ समाप्त भए पश्चात ववननयोजन, राजस्व, धरौटी तर्ा अन्य कोषको 
कानून बमोत्जम महािेखापरीक्षकको कायाथियबाट खदटएका िेखापरीक्षकबाट अत्न्तम 

िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

ख)   बजेटमा समावेश भएका वैदेलशक सहायता अन्तगथत प्राप्त भएको सवै प्रकारको नगदी 
सहायतारकम ववततीय वववरणमा समावेश गरी महािेखापरीक्षकको कायाथियबाट 

िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

ग)   वस्तुगत सहायता प्राप्त भएकोमा मािसामानको मूल्य खुिाई आधर्थक वववरणमा 
सम्बत्न्धत कागजात पेश गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

घ)   आधर्थक कारोवारसाँग सम्बत्न्धत िेखा, ववततीय वववरण र कागजात एवम ्प्रनतवेदनहरु 

तयार गरी अत्न्तम िेखापरीक्षणको िाधग पेश गररनेछ ।  
ङ)   अत्न्तम िेखापरीक्षणको िममा उपिब्ध गराउनु् पन े ववततीय वववरण र प्रनतवेदनहरु 

सामान्यतया देहाय बमोत्जम रहेका छन ्
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♣ ववननयोजन, राजश्व, धरौटी, अन्य कोष कारोवारको ववततीय वववरणहरु,  

♣् आन्तररक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन, 

♣ खचथको फााँटवारी (म.िे.प.फा.नं .२१०) , 

 ♣ वैंक नगदी ककताव र वैंक स्टेटमेण्टहरु, 

 ♣ पेश्कीको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं .२११) , 

 ♣ बैक दहसाव लमिान वववरण (म.िे.प.फा.नं . २१२) , 

 ♣ भुक्तानी ददन बााँकीको कच्चावारी (म.िे.प. फा.नं .२२१) , 

♣ फर्छ्यौट हुन बााँकी बेरुजुको वववरण,  

च)   त्जन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन,  

छ)   िेखापरीक्षणको लसिलसिामा माग भएको जुनसुकै प्रश्नको जवाफ एवम ्िेखा, वववरण, 

कागजात,  जानकारी उपिब्ध गराउने त्जम्मेवारी बहन गररनेछ । 
ज)   तोककएको म्यादलभर िेखापरीक्षणको प्रश्नको जवाफ वा माग भएको वववरण वा कागजात 

पेश गनथ नसककने भएमा कारण सदहत म्याद र्पको िाधग अनुरोध गरी िेखापरीक्षक 

द्वारा ददइएको र्प समयलभर पेश गररनेछ ।  
झ)   िेखापरीक्षणबाट माग भएको िेखा, कागजात वा जानकारी पेश गनथ नसके को कारणबाट 

कायम भएको बेरुजु वा कैकफयत वा जररवाना प्रनत सम्बत्न्धत अधधकृत वा कमथचारी नै 
त्जम्मेवार हुनेछ ।  

ञ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत, आधर्थक शाखा प्रमुख तर्ा कमथचारी िेखापरीक्षणको 
अवधधमा आफ्नो कायथस्र्िमा उपत्स्र्नत भई िेखापरीक्षण सम्पन्न गनथ गराउन 

आवश्यक सहयोग गररनेछ । 
ट)   िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षकद्वारा आयोजना हुन े आरम्भ बैठक तर्ा 

बदहगथमन बैठकमा अननवायथ रुपमा उपत्स्र्त भई जानकारी ददने र ववषय स्पष्ट पाररनेछ ।  
ठ)   िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षण टोिीिे कुन ैकायथको स्र्िगत अविोकनको 

िाधग अनुरोध गरेमा सो समेतको प्रवन्ध गररनेछ । 

३०.२.४. अम्न्त्तम िेर्ापिीिण गिाउने मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा प्रमुर्को हुनेछ । 

३०.२.५. अम्न्त्तम िेर्ापिीिण कायाको अनुगमनप्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत ि नगि प्रमुर्िे गनेछ । 

 

३०.३. सभपिीिण तथा बेरुर्ु िर्छ्यौट 

३०.३.१. सभपिीिण तथा बेरुर्ु िर्छ्यौट सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क) िेखापरीक्षण हुाँदा औल्याइएको बेरुजु छिफि एवम ्फर्छ्यौटको िाधग नगर सभामा पेश 

गररनेछ । 

ख)  
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३०.३.२. सभपिीिण तथा बेरुर् ुिर्छ्यौट सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्नेदेखर्न्त्छ। 

क)   प्रयाथप्त प्रमाण ववना सभाबाट बेरुजु फर्छ्यौट हुन े।  
ख)   म.िे.प. बाट बेरुजु फर्छ्यौटको िगत कट्टा नहुन े। 
ग)   सम्बत्न्धत कमथचारीिे बेरुजु फर्छ्यौटको कायथ नगने ।  
घ)   आधर्थक कारोवारमा संिग्न अधधकारीबाट कानून बमोत्जम बेरुजु फर्छ्यौटको त्जम्मेवारी 

ननवाथह नहुने । 
३०.३.३. सभपिीिण तथा बेरुर्ु िर्छ्यौट सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क)   आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुखिे िेखापरीक्षण हुाँदा औल्याइएको बेरुजु फर्छ्यौटको 
त्जम्मेवारी बहन गनुथ पनेछ ।  

ख)   बेरुज ुफर्छ्यौटको िाधग कायथ योजना वनाई कायथ गररनेछ ।  
ग)   िेखा उततरदायी अधधकृतिे महािेखापरीक्षकको कायाथियबाट िेखापरीक्षण हुाँदा 

औल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा तोकेको म्यादलभर बेरुजु जवाफ वा फर्छ्यौट वा 
सम्परीक्षण गराउने ब्यवस्र्ा लमिाइनेछ। 

३०.३.३.१.प्रचलित कानून अनुसाि प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतिे िेर्ापिीिण प्रनतवेदनमा औल्याएको 
बेरुर्ु िर्छ्यौटको ननभन उत्तिदानयत्व बहन गनेछ । 

क)   बेरुज ुअसुि फर्छ्यौट तर्ा ननयलमत गररनेछ ।  

ख)   असूि गनुथपने तर्ा नतनुथ बुझाउनु पनेबेरुजुको हकमा कारोवारमा संिग्न पदाधधकारीसाँग 

आवश्यक वववरण वा स्पष्टीकरण लिई फर्छ्यौट गररनेछ ।  
ग)  जानीजानी वा िापरवाही सार् कारोवार गरी हानी नोक्सानी भएको देखखएमा तयस्तो 

रकमत्जम्मेवार ब्यत्क्तबाट असूि गररनेछ । 
घ)   िेखापरीक्षण हुाँदा सरकारी नगदी वा त्जन्सी मािसामानको िगत राख्न छुट भएको वा 

सरकारी हानी नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा तयस्तो हानी नोक्सानी भएको 
रकम असूि गरी कसूरको मारा अनुसार कानून बमोत्जम कारबाही गने वा कारवाहीको 
लसफाररस गने ।  

ङ)   असूि उपर गनुथपने र नतनुथ बुझाउन पने भनी औल्याइएका बेरुज ुबाहेक प्रचलित कानून 

बमोत्जम रीतसम्म नपुगेको तर सरकारी नगदी त्जन्सीको हानी नोक्सानी नभएको 
बेरुजुको हकमा खचथ ननयलमत गराउन अधधकार प्राप्त अधधकारी समक्ष पेश गररनेछ ।  

च)  कानूनको् रीत नपूगी अननयलमत भएको तर जााँचवुझ गदाथ सरकारी हानी नोक्सानी 
नभएको भनी ठहर भएको बेरुज ुसम्वन्धमा ननयलमत गराई फर्छ्यौट गनथ प्रचलित कानून 

बमोत्जम आवश्यक स्वीकृनत लिइनेछ ।  
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छ)   प्रमुख् प्रशासकीय अधधकृतिे बेरुजु ननयलमत गने सम्वन्धमा कुनै कायाथिय वा 
अधधकारी वा सम्बत्न्धत व्यत्क्तसाँग बुझ्न आवश्यक भएमा बुझी मार ननयलमतको 
प्रकिया अनघ वढाउनेछ ।  

ज)   पेश्की बेरुजुको हकमा पेश्की लिने सम्बत्न्धतबाट फछयौट गररनेछ ।  
झ)   महािेखापरीक्षकको वावषथक प्रनतवेदनमा औल्याइएका बेरुजुहरूको सम्बन्धमा नगरसभामा 

सम्परीक्षण गराई िगत कट्टाका िाधग महािेखापरीक्षकको कायाथियमा पठाइनेछ ।  

ञ)   बेरुज ुफछयौटको गने गराउने कायथमा िेखापरीक्षण सलमनतिाई सकिय बनाइनेछ । 
३०.३.४.  सभपिीिण् तथा् बेरुर् ु िर्छ्यौट गिाउने मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा ि प्रमुर् 

प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ । 
३०.३.५.  नगिपालिका प्रमुर्िे सभपिीिण तथा बेरुर्ु िर्छ्यौट गने गिाउने कायाको अनुगमन गनेछ । 

 

३०.४. वेरुर्ूको िगत ि प्रगनत ववविण 

३०.४.१.  वेरुर्ूको िगत ि प्रगनत ववविण सभबन्त्धमा देहायको नीनत अविभवन गरिनेछ । 

क)   बेरुजुको िगत अध्यावधधक रुपमा राख्ने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ । 
ख)   बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगनत वववरण आवधधक रुपमा तयार गरी सभामा पेश गररनेछ ।  

ग)   कारोवारमा संिग्न पदाधधकारीिे त्जम्मेवारीबाट अिग हुाँदा बेरुजु फर्छ्यौटको वववरण 

बरबुझारर् गने व्यवस्र्ा गररनेछ । 
 

३०.४. २. वेरुर्ू को िगत ि प्रगनत ववविण सभबन्त्धमा देहायका र्ोखर्महरु िहन सक्ने्देखर्न्त्छ 

क)   बेरुजुको िगत नराखखन ेएवम ्अध्यावधधक नगररन े। 

ख)  बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगनत वववरण तोककएको ढााँचा र समयमा तयार नगररने ।  
ग)   बेरुज ुफर्छ्यौट नगरी रमाना वा अवकाश लिन सक्ने ।  
घ)   त्जम्मेवारीबाट अिग हुाँदा बरबुझारर् नगने । 

३०.४.३. वेरुर् ूको िगत ि प्रगनत ववविण सभबन्त्धमा देहायको उपायहरु अविभवन गरिनेछ । 

क)  िेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा औल्याएका बेरुजु र बेरुजु फर्छ्यौटको िगत राख्न े व्यवस्र्ा 
गररनेछ ।  

ख)   आन्तररक तर्ा अत्न्तम िेखापरीक्षणको बेरुजुको िगत अिग अिग राखखनेछ ।  
ग)  िेखापरीक्षणबाट कायम भएको चािू वषथको र ववगत वषथको फर्छ्यौट भएको र फनछथन 

बााँकी बेरुजु रकम समेत खूिाई मालसक, अधथ वावषथक, वावषथक प्रगनत प्रनतवेदन तयार 

गररनेछ ।  

घ)  बेरुज ूफर्छ्यौटको प्रगनत वववरण तोककएको ढााँचा र समयमा तयार गररनेछ ।  
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ङ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे बेरुजू फर्छ्यौटको प्रगनत वववरण नगर सभामा पेश गरी 
छिफि गराई प्राप्त हुन ेआवश्यक ननणथय र ननदेशन कायाथन्वयन गनेछ ।  

च)   बेरुजुको िगत राख्न ेकायथ सूचना प्रववधध प्रणािीमा आधाररत वनाइनेछ ।  
छ)   कारोवारमा संिग्न पदाधधकारी सरुवा, बढुवा वा अन्य कारणिे त्जम्मेवारीबाट अिग हुाँदा 

बेरुज ुफर्छ्यौट गराएर मार रमाना ददइनेछ ।  
ज)   ततकाि ै बेरुज ु फर्छ्यौट गनथ गराउन नसककने हकमा सम्बत्न्धत ब्यत्क्तबाट 

िेखापरीक्षणबाट देखखएका कैकफयत सम्वन्धमा जवाफ प्रनतकिया लिएर मार रमाना 
ददइनेछ ।  

झ)   साववकका त्जम्मेवार अधधकारी र आधर्थक कारोवारमा संिग्न पदाधधकारी बेरुज ुफर्छ्यौट 

नहुाँदै सरुवा,बढुवा वा अन्य कारणिे कायाथियमा नरहने भएमा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्धी 
कागजात हािको त्जम्मेवार व्यत्क्तिाई हस्तान्तरण गरी हािको अधधकारीिे त्जम्मेवारी 
बहन गनेछ । 

३०.४.४. वेरुर्ू को िगत ि प्रगनत ववविण तयाि गने गिाउने मुख्य म्र्भमेवािी आधथाक प्रिासन िार्ा 
प्रमुर्को हुनेछ । 

३०.४. ५. प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृतिे वेरुर्ूको िगत ि प्रगनत तयाि गने गिाउने कायाको अनुगमन गनेछ । 
 
 

३१्आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 
३१.१. आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी अनुगमन सलमनत 

आन्तररक ननयन्रण प्रणािीिाई प्रभावकारी कायाथन्वयन गरी आधर्थक कारोवार सम्वन्धी जोखखमको 
न्यूनीकरण गनथ प्रचलित कानून तर्ा अन्तरात्ष्टय असि अभ्यास बमोत्जम अनुगम कोब्यवस्र्ागनथ 
नगरपालिकामा देहाय बमोजमको पदाधधकारीहरु रहेको आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनत 

रहनेछः– 

क)   प्रमुख        संयोजक 

ख)   उपप्रमख ु        सदस्य  

ग)   सुशासन सलमनतको अध्यक्ष     सदस्य  

घ)  कायथपालिकाको सदस्य् मध्ये १ जना मदहिा सदहत प्रमुखननवाथधचत भएको राजनीनतक दि 

भन्दा अन्य दिको १ जना सदस्य गरी कायथपालिकािे तोकेका २ जना  सदस्य  

ङ)   प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत     सदस्य 

च)   प्रशासन योजना अनुगमन शाखाको प्रमुख     सदस्य 

छ)   आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुख     सदस्य 

ज)   आन्तररक िेखापरीक्षक      सदस्य सधचव 
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३१.२. बैठकमा आमन्त्रण गना सक्ने 
सलमनतको संयोजकिे आवश्यक्तानसुार अन्य पदाधधकारी एवम ्ववज्ञिाई सलमनतको बैठकमा आमन्रण 

गनथ सक्नेछ । 

३१.३. आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे प्रनतवेदन पेि गनुापने  
आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे देहायका ववषयमा ननयलमत रुपमा अनुगमन गरी सुधार 

गनुथपने देखखएका ववषयमा आफ्नो सुझाव सदहत रैमालसक रुपमा नगर कायथपालिकामा प्रनतवेदन पेश  

गनुथपने छः 
क)   आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको कायाथन्वयन अवस्र्ा,  
ख)   ववततीय जोखखम न्यूनीकरण गनथ गररएको प्रवन्ध,  

ग)  तयार भएका ववततीय वववरणको ववश्वसनीयता,  
घ)   बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगनत,  

ङ)   नीनत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  
च)   कायाथियबाट सम्पाददत कायथको दक्षता एवम ्प्रभावकाररता,  
छ)   ननकायगत अन्तरसम्वन्ध र समन्वय,  

ज)   दण्ड र पुरस्कार नीनतको पयाथप्तता,  
झ)   सलमनतिे आवश्यक देखेका अन्य ववषयहरु । 

३१.४. वडा स्तिीय आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी अनुगमन सलमनताः 
वडा कायाथियबाट सञ्चािन हु ने ववकास ननमाथण तर्ा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गनथ 
वडा तहमा देहाय वमोत्जमको वडा स्तरीय आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनत रहने छः 

क)   वडाध्यक्ष     संयोजक  

ख)   मदहिा वडासदस्य १ जना    सदस्य  

ग)   वडासधचव      सदस्य सधचव 

सलमनतको संयोजकिे आवश्यकतानसुार अन्य पदाधधकारी एवम ्ववज्ञिाई सलमनतको बैठकमा आमन्रण 

गनथ  सक्नेछ । 

३१.५. वडास्तिीय आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे आिूिे सभपादन गिेको काया ि 

सुधािका 
ववषयमा आवश्यक सुझाव सदहतको प्रनतवेदन द्वैमालसक रुपमा आन्तररक ननयन्रण प्रणािी 

अनुगमनसलमनत्समक्ष पेश गनुथपने छ । यसरी प्राप्त भएको प्रनतवेदनमा उल्िेख भएका ववषयहरु मध्ये 

आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे उधचत ठहयाथएका ववषयहरु आफ्नो प्रनतवेदनमा समावेश 

गनेछ । वडास्तरीयआन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे अनुगमन गदाथ देहायका ववषयमा 
केत्न्रत हुनपुनेछः 

क)  आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको कायाथन्वयन अवस्र्ा,  
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ख)  ववततीय जोखखम न्यूनीकरण गनथ गररएको प्रवन्ध,  

ग)  बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगनत,  

घ)  नीनत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  
ङ)  कायाथियबाट सम्पाददत कायथको दक्षता एवम ्प्रभावकाररता,  
च)  ननकायगत अन्तरसम्वन्ध र समन्वय,  

छ)  दण्ड र पुरस्कार नीनतको पयाथप्तता,  
ज)  सलमनतिे आवश्यक देखेका अन्य ववषयहरु ।  
आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमनका िाधग प्रयोग गररन े ढााँचा अनसुची (१)  मा तोककए 

बमोत्जम हुनेछ । 
 

३१.६्आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतको बैठक सभबन्त्धी्व्यवस्था  
क)   आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतको बैठक संयोजकिे बोिाउनेछ । 

ख)  यस्तो बैठक एक आधर्थक वषथमा कत्म्तमा चार पटक बस्नेछ सार् ैएक बैठक र अको बैठकबीचको 
समय तीन मदहनाभन्दा बढी नहुने गरी आयोजना गनुथपने छ ।  

ग)  वडास्तरीय आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतको बैठक द्वैमालसक रुपमा बस्नेछ ।  

घ)  सलमनतको ननणथय सवथसम्मनतको आधारमा हुनेछ ।  

ङ)  सवथसम्मनत कायम हुन नसकेमा बहुमतद्वारा सलमनतको ननणथय हुनेछ । 
च)  सलमनतको ननणथय संयोजकिे प्रमाखणत गनेछ ।  
छ)  बैठकको ननणथय पुत्स्तका तयार गरी सुरक्षक्षत राख्न,े प्रनतवेदन गने र सलमनतको ननणथय 

कायाथन्वयनका िाधग समन्वय गने त्जम्मेवारी सदस्य-सधचवको हुनेछ । 

आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी सभबन्त्धी तालिम ि िमता ववकास 

क)  आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको कायाथन्वयनको िाधग पदाधधकारी एवम ्कमथचारीहरुको क्षमता 
ववकासका िाधग आवश्यक तालिमको व्यवस्र्ा गररनेछ ।  

ख)  यो प्रणािी कायाथन्वयनको िाधग सूचना एवम ्त्याङक सङकिन, ववश्िेषण एवम ्प्रनतवेदनको 
ननलमतत सूचना प्रववधधको प्रयोग गनथ सककनेछ ।  

ग)  तालिम र क्षमता ववकास आवश्यक स्रोत वावषथक कायथिम तर्ा बजेटमा समावेश गने दानयतव 

कायथपालिकाको हुनेछ । 
घ)  नगरपालिकािे यस कायथका िाधग अन्य संस्र्ा वा ननकायको सहयोग समते प्राप्त गनथ सक्नेछ । 

आन्त्तरिक ननयन्त्रण प्रणािी कायायोर्नाको ढाुँचा 
नगरपालिकािे देहाय बमोत्जमको ढााँचामा आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायथयोजना तयार गरी सो को 
यस ननदेलशकामा उल्िेख भए बमोत्जम आवधधक अनुगमन गने व्यवस्र्ा लमिाउनु पनेछ । 
(क)  ननकायको नाम र ठेगाना  
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(ख)  ननकायको मूि उद्देश्य 

लस.ं 

न. 

कृयाकिाप
को वववरण 

अन्तरननहीत 

जोखखमहरु 

ननयन्रणका 
कृयाकिाप र 

प्रकृया 

त्जम्मेवार 

व्यत्क्त वा 
ननकाय 

संचार र 

समन्वय 

अनुगमन 

एवम ्

मूल्याकंन 

 १.  

२.  

३. 

१.१  

१.२  

२.१  

२.२ 

    

       

       

       

थपघट ि हेििेिाः  
यस ननदेलशकाको कायाथन्वयनको िममा कुन ैबाधा अवरोध र अस्पष्टता भएमा तयस्तो बाधा अडचन 

फुकाउन े प्रयोजनका िाधग कायथपालिकािे यस ननदेलशकामा आवश्यकता अनुसारर्पघट, व्याख्या, 
संशोधन वा हेरफेर गनथ सक्नेछ । 

प्रचलित कानून बमोम्र्म हुने 
यस ननदेलशकाको कुन ैप्रावधान प्रचलित कानून बमोत्जम एवम ्स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

संग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । 

अनुसची – १ 

आन्त्तरिक ननयन्त्रण अनुगमन पिीिण सूची 
(क)  अनुगमन गरेको कायाथिय/वडा कायाथिय/आयोजनाको नामः .............  
(ख)  अनुगमन गरेको लमनतः...............  
(ग)  अनुगमन गने पदाधधकारी/सलमनत ............... 

ि.स सूचकहरुको वववरण 

१ सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ/छैन ?  

क)  छ् ख)  छैन  

• गरेको भए अध्ययन गरेको लमनत........................... 

२ सङगठन तर्ा व्यवस्र्ापन प्रनतवेदन स्वीकृत गरेको छ/छैन ?  

क)  छ् ख)  छैन  

• गरेको भए स्वीकृत लमनत........................... 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(241) 
 

३ कायाथियिे सबै पदहरूको काम, कतथव्य, उततरदानयतव, अधधकार स्पष्ट रुपमा उल्िेख गरेको 
कायथवववरण तयार गरी कमथचारीिाई उपिव्ध गराइएको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैन ग)  आंलशक छ 

• कायथवववरण उपिव्ध गररएको र आंलशक गरेको भए, पुष्टी गने कागजात ............ 

४ कायाथिय कमथचारीको हात्जरी ननयन्रण ब्यवस्र्ा िागू गरेको र काम ववशेषिे बादहर जााँदा 
पुत्स्तका राख्न ेगरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन 

• गरेको भए सो कुरा पुत्ष्ट गने पुत्स्तका........................................ 
५ कायाथियिे पररसरलभर सवैिे देख्ने उपयुक्त ठाउाँमा नागररक बडापर राखेको छ/छैन ? 

बडापरमा पालिकािे प्रदान गने सवै सेवा सम्बन्धी ब्यहोराहरु खुिाएको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैन्ग)  आंलशक छ 

•नागररक बडापर राखेको स्र्ान र ब्यहोरा अविोकन गरेको प्रमाण सम्बन्धी ब्यहोरा.............. 
६ कायाथियिे सेवा दददंा सेवाग्राहीप्रनत देहाय बमोत्जमको दानयतव र सेवा व्यवस्र्ापन गने कायथ 

गरेको छ/छैन? 

क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको 
क)  सूचनापाटी र हेल्प डसे्क वा सोधपछु काउन्टरको व्यवस्र्ा छ/छैन........... 

ख)  पदहिो आउन े सेवाग्राहीिाई पदहिो सेवा ददने ब्यवस्र्ा िागू गरेको छ/छैन...........  

ग)  उजुरी पेटीका वा गुनासो राख्न ेब्यवस्र्ा छ/छैन........... 

७ महतवपूणथ ननणथय तर्ा सूचना सरोकारवािािाई वेभसाइट माफथ त जानकारी गराउने ब्यवस्र्ा 
गरेको छ/छैन ? 

क)  ऐन, कानून, मापदण्ड, बजेट तर्ा कायथिम, सभा र कायथपालिकाका ननणथय तर्ा प्रगनत 

प्रनतवेदन राख्ने गरेको ।  
ख)  ्ऐन, कानून, मापदण्ड, बजेट तर्ा कायथिम मार राख्न ेगरेको । 
 ग)  ्उत्ल्िखखत ननणथय तर्ा सूचना आंलशक मार राख्न ेगरेको । 

८ नगरपालिकािे न्याय ननरोपण गने कायथ तोककएको अवधध लभर गने गरेको छ/छैन ? 

क)  पूणथ रुपमा गने गरेको छ ।ख)  आंलशक रुपमा गने गरेको छ ।  
ग)  गरेको छैन 

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 
९ नगरपालिकािे सामात्जक सुरक्षा भतता तोके को समय र माध्यमबाट ववतरण गने ब्यवस्र्ा 

लमिाएको छ/ छैन ? 

 क)  छ्ख)  आंलशक छ ग)  छैन 

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा........................................... 
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१० नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने ववलभन्न ककलसमका सेवाहरु ननयलमत रुपमा उपिब्ध गराउन 

सम्वत्न्धत पदाधधकारीको अनुपत्स्र्नतमा वैकत्ल्पक ब्यवस्र्ा लमिाएको छ/छैन ?  

क)  छ ख)  आंलशक छ ग)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 
११ भवनको नक्सा पास गनथ िाग्ने समय ननधाथरण गरी सोको पािना गने ब्यवस्र्ा गरेको छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  आंलशक छ ग)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा................................................ 
१२ प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे कायाथिय र अन्तगथतको प्रतयेक आधर्थक वषथमा कम्तीमा एक पटक 

आफैिे वा आफूिे अत्ख्तयार सुम्पेको कमथचारीद्वारा अननवायथ रुपमा ननरीक्षण गरेको वा 
गराएको छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  आंलशक छ्ग)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा................................................ 
१३ संकिन गरेको राजश्व रकम तोककएको समयमा बैङकमा दाखखिा गने प्रणािी वा व्यवस्र्ा िागू 

गरेको छ/ छैन ?  

क)  छ ख)  आंलशक छग)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 
१४ आधर्थक वषथको राजश्व दहसाव र बैंक वववरणवीच दहसाव लभडान गरी लमिान गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................. 
१५ ववकास योजनाको बजेट तर्ा कायथिम तजथमा गदाथ तोककए बमोत्जम योजनाहरु प्रार्लमकीकरण 

गन ेब्यवस्र्ा िागू गरेको छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको 
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

१६ वावषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा गदाथ तोककए बमोत्जम सरोकारवािाहरुको सहभाधगता गन े

ब्यवस्र्ा गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको  
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

१७ अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट मार खचथ गने आदेश ददने र खचथ स्वीकृनत गने ब्यवस्र्ा िागू 

गरेको छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको  
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 
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१८ सवारी साधन ममथत तर्ा ईन्धन खचथको िगवुक राख्न ेगरेको छ/छैन ? 

 क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको  
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 

१९ तालिम, सेलमनार, गोष्ठी, आदद सम्बन्धी खचथ गदाथ िागत अनुमान स्वीकृत गने र भुक्तानी गनुथ 
अनघ प्रनतवेदन पेश गने व्यवस्र्ा छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको 
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

२० ववकास ननमाथण सम्वन्धी कायथको सम्झौतामा तोककए बमोत्जम सरोकारवािाहरुको िागत 

सहभाधगताको रकम वा श्रमदान ब्यहोररएको छ/छैन ? 

 क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको 
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

२१ खचथ िेख्दा कानन बमोत्जम धरौटी, पेश्की र कर कट्टी गरेर मार भुक्तानी ददएको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैनग)  आलश ंक मार गरेको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 

२२ पेश्की दददंा पेश्की आवश्यकताको जााँच गरी सोको आधारमा आवश्यक रकम मार पेश्की ददने 
ब्यवस्र्ा गरेको छ/छैन ? 

क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा................................................ 

२३ पेश्की ददएको रकम तोककएको समयलभर फर्छ्यौट नगरी पेश्की बााँकी राखकेो छ/छैन ? 

 क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको 
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 

२४ ननयलमत रुपमा बैंक स्टेटमेण्ट प्राप्त गरी बैक दहसाव र कायाथिय दहसावसाँग लभडान एवम ्

समायोजन गरेको छ/ छैन ?  

क)  छ ख)  छैन  

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 
२५ कमथचारीको तिवी प्रनतवेदन पाररत भएको छ/छैन ?  

क)  छ ख)  छैन 

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा................................................ 

२६ खररद एकाइको गठन र खररद सम्वन्धी कायथका िाधग त्जम्मेवार कमथचारी तोके को छ/छैन ? 

 क)  छख)  छैनग)  आंलशक मार गरेको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा................................................ 
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२७ खररद काननू बमोत्जम वावषथक खररद योजना तर्ा खररद गुरुयोजना तोकेको ढााँचामा तयार गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ्ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेकोघ)  वनाउन नपने  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

२८ आधर्थक वषथको बजेटिे नखाम्न ेगरी दानयतव लसजथना गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैन 

• छैन भने आधर्थक वषथको भुक्तानी ददन बााँकीको वववरण वा भुक्तानी ददन बााँकी वविहरु 

परीक्षण गदाथ देखखएको ब्यहोरा..................... 
२९ ववपद् ब्यवस्र्ापन सलमनत, वडास्तरीय ववपद् ब्यवस्र्ापन सलमनतहरु गठन गरेको र सो 

सलमनतहरु कियाशीि रहेको छ/छैन ? 

 क)  छख)  छैन ग)  आंलशक मार गरेको  
• छ/ आंलशक छ भने सो पुष्टी गने गठनको ननणथय र बैठक बसेको माइन्यूट परीक्षणबाट 

देखखएको ब्यहोरा............. 
३० ववपद् ब्यवस्र्ापन गनथमा प्रयोग हुने वारुणयन्र, एम्वुिेन्वस र उपकरण उधचत ममथत सम्भार 

गरी चाि ू हाितमा राखेको छ/छैन?  

क)  छ ख)  छैन्ग)  आंलशक मार गरेको  
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

३१ वषथमा कम्तीमा एक पटक त्जन्सी सामान तर्ा सम्पत्ततको ननरीक्षण गराई प्रनतवेदन तयार गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन 

 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................ 
३२ आफ्नो स्वालमतवमा रहेको घर, जग्गा तर्ा पती ऐिानी र सावथजननक जग्गा एवम ् पूजीीँगत 

सम्पत्ततको हानी नोक्सानी नहुने गरी अध्यावधधक िगत राखी संरक्षणको ब्यवस्र्ा गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन् ग)  आंलशक मार गरको 
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा........................................ 

३३ ववननयोजन, राजस्व, धरौटी, त्जन्सी र अन्य आम्दानी खचथको िेखा महािेखापरीक्षकको 
कायाथियबाट स्वीकृत ढााँचामा राखेको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन ग)  आंलशक मार राखकेो 
 • अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा......................................... 

३४ आधर्थक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गनथ आन्तररक िेखापरीक्षकको व्यवस्र्ा गरी 
ननयलमत रुपमा िेखापरीक्षण गराएको छ/छैन ? 

 क)  छ ख)  छैन ग)  आंलशक मार गराएको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा......................................... 
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३५ ववननयोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कोषको अत्न्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकको 
कायाथियबाट गराएको छ/छैन ? 

 क)  छ् ख)  छैन ग)  आंलशक मार गराएको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................... 

३६ ववननयोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कोषको वावषथक ववततीय वववरण तयार गरेको र तोके को 
समयलभर को. िे.नन.का.र अन्य सम्बत्न्धत ननकायमा पठाएको छ/छैन ?  

क)  छ् ख)  छैन ग)  आंलशक मार पठाएको 
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.............................................. 

३७ अत्न्तम िेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा औल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा पैंतीस ददनलभर 

कायाथियको जवाफ पेश गरेको छ/छैन? 

क)  छ ख)  छैन् ग)  आंलशक मार ददएको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा.......................................... 

३८ आन्तररक तर्ा अत्न्तम िेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको िगत राख्ने तर्ा िगत 

अध्यावधधक गने ब्यवस्र्ा गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ख)  छैन् ग)  आंलशक मार ददएको  
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................. 

३९ िेखापरीक्षणबाट हानीनोक्सानी वा दहनालमना भएको भनी िगत कायम भएको बेरुजुको 
सम्वन्धमा सम्बत्न्धतबाट कानून बमोत्जम समयमा नै असूि गरी फर्छ्यौट गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ् ख)  छैन् ग)  आंलशक गरेको घ)  िागू नहुन े 

• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................ 
४० कोष कट्टी, धरौटी र करकट्टी गरेको रकम समयमै बैंक दाखखिा गने गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ   ख)  छैन   ग)  आंलशक गरेको 
• अवस्र्ा पुष्टी गने संक्षक्षप्त व्यहोरा............................................ 
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wgs'6f gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs vl/b 
lgodfjnL, @)&* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gu/ ;ef÷sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M 

@)&*÷!!÷)( 
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:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf &$ sf] pk bkmf @ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L 

wgs''6f gu/sfo{kflnsfn] wgs'6f gu/kfnlsfsf] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)&* :jLs[t u/L 

nfu' u/]sf] 5 .  

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ oL lgodx?sf] gfd æwgs'6f gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs vl/b 

lgodfjnL, @)&*Æ /x]sf]5 .  

-@_ of] lgodfjnL sfo{kflnsfaf6 :jLs[t eO :yfgLo /fhkqdf k|sfzg 

ePsf] ldlt b]lv nfu' x'g]5 .  

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf,— 

-s_ æclwsf/ k|fKt clwsf/LÆ eGgfn] o; lgodfjnL adf]lhd vl/b ;DjGwL 

sfo{ :jLs[t ug{] clwsf/ k|fKt clwsf/L ;Demg' k5{ .  

-v_ æk|d'vÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ . 

-u_ æcdfgtÆ eGgfn] gu/kflnsf cfkm}n] ug]{] s'g} lgdf{0f sfo{ ;Demg' k5{ . 

-3_ æcfo jGbf]j:tÆ eGgfn] lgod !#* cg';f/ ul/g] cfGtl/s cfosf] 

7]Ssf jGbf]j:tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-ª_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj jf zfvf÷dxfzfvf÷ 

ljefuLo k|d"vsf] xsdf k|d"v k|zf;sLo clws[t, k|d"v k|zf;sLo 

clws[tsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|d"v / gu/kflnsfsf] k|d"vsf] xsdf 

gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-r_ æpkef]Qmf ;ldltÆ eGgfn] lgdf{0f sfo{af6 k|ToIf nfe kfpg] JolQmx?n] 

s'g} lgdf{0f sfo{sf] lgdf{0f, ;~rfng, dd{t ;Def/ ug{sf] nflu 

cfkm"x?dWo]af6 u7g u/]sf] ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-5_ æP]gÆ eGgfn] ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# ;Demg' k5{ . 

-h_ æcf}iflwhGo dfn;dfgÆ eGgfn] cf}ifwL, vf]k jf EoflS;g, l;l/~h, /ut 

/fVg] emf]nf k|of]uzfnfdf pkof]u x'g] /;fog -l/Ph]G6_, kl/jf/ 

lgof]hgsf xdf{]gn pTkfbg jf /f]usf] lgbfg tyf pkrf/sf] nflu 

k|of]u x'g] jf ;f]lx k|sf/sf :jf:Yo ;DjGwL pks/0f ;Demg' k5{ . 

-em_ æsaf]n cÍ -la8 k|fO;_Æ eGgfn] s'g} af]nkqsf] k/LIf0faf6 sfod x'g 

cfPsf] /sd ;Demg'  k5{ . 

-`_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .  

-6_ æsfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' k5{ . 

-7_ æsfof{no k|d"vÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d"v k|zf;sLo clws[tsf] 

?kdf sfd ug{] sd{rf/L ;Demg' k5{ . 

-8_ æsf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{noÆ eGgfn] dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

cGtu{tsf] sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no ;Demg' k5{ .  

-9_ æsf]ifÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] :yfgLo ;l~rt sf]if ;Demg' k5{ / ;f] 

zAbn] sfg"g adf]lhd :yfkgf ePsf cGo :yfgLo sf]ifnfO{ ;d]t 

hgfpF5 . 
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-0f_ æb//]6 lgwf{/0f ;ldltÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] bkmf !# 

sf] k|of]hgsf nflu lgod !%* adf]lhdsf] ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-t_ æk'g/fjnf]sg ;ldltÆ eGgfn] P]gsf] bkmf $* sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

ul7t ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-y_ æk|f]k|fO6/L dfn;fdfgÆ eGgfn] s'g} dfn;fdfg, oGq jf pks/0fsf] 

lgdf{tfn] To:tf] dfn;fdfg, oGq jf pks/0f ;~rfng jf dd{t 

;Def/sf] nflu agfPsf] ;xfos pks/0f tyf kf6{k"hf{ ;Demg' k5{ . 

-b_ æk|d"v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

sf] bkmf *$ jdf]lhdsf] k|d"v k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ . 

-w_ æax'aifL{o ;Demf}tfÆ eGgfn] Ps jif{eGbf a9L cjlw ePsf] ;Demf}tf 

;Demg' k5{ . 

-g_ æljB'tLo af]nkqÆ eGgfn] ljB'tLo vl/b k|0ffnLsf] pkof]u u/L 

af]nkqbftfn] k]z u/]sf] af]nkq ;Demg' k5{ . 

-k_ æljB'tLo vl/b k|0ffnLÆ eGgfn] ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] 

lgod !%^ adf]lhd ljB'tLo ;~rf/ dfWodsf] k|of]u u/L :yfkgf, 

;~rfng / Joj:yfkg u/]sf] vl/b k|0ffnL ;Demg' k5{ . 

-km_ æljB'tLo ;~rf/ dfWodÆ eGgfn] ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] 

ljB'tLo vl/b k|0ffnL :yfkgf, ;~rfng / Joj:yfkg ug{ pkof]udf 

NofPsf] ljB'tLo ;~rf/ k|ljlw, k4lt jf dfWod ;Demg' k5{ . 

-a_ æljefuLo k|d"vÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d"vnfO{ ;Demg' k5{ .  

-e_ æJoj:yfkg ;Demf}tfÆ eGgfn] cg';"rL–* sf] v08 -r_ adf]lhdsf] 

;Demf}tf ;Demg' k5{ . 

-d_ æd"NofÍg ;ldltÆ eGgfn] lgod !%& adf]lhdsf] ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-o_ ædf}h'bf ;"rL -:6flG8Ë ln:6_Æ eGgfn] lgod !( adf]lhdsf] ;"rL 

;Demg' k5{ .  

-/_ æ/fzgÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf /fzg ;'ljwf kfpg] u/L 

lgo'Qm sd{rf/L, c:ktfnsf lj/fdL, sf/fuf/sf y'g'jf / kz'k+IfL 

cflbsf] vfgfsf ;DaGwdf ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] tf]lslbPsf lhG;L 

;Demg' k5{ . 

-n_ æ;Demf}tf d"No -sG6«ofS6 k|fO{;_Æ eGgfn] vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt 

vl/b d"No ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] To:tf] ;Demf}tf cGtu{t e]l/Pzg 

cfb]]z hf/L ul/Psf]df To:tf] cfb]z adf]lhd ePsf] sfd gfk hfFr 

ubf{ sfod ePsf] d"No / d"No ;dfof]hg ePsf]df To:tf] 

;dfof]hgaf6 sfod ePsf] vl/b d"No ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-j_ æ;j–sG6«fS6/Æ eGgfn] s'g} vl/b ;Demf}tf ug]{ lgdf{0f Joj;foL, 

cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfos;+u 5'§} ;Demf}tf u/L To:tf] 

vl/b ;Demf}tf cGtu{tsf] s'g} sfo{ ug]{ lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, 

k/fdz{bftf jf ;]jfk|bfos ;Demg' k5{ . 
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-z_ æ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{noÆ eGgfn] P]gsf] bkmf ^$ cg';f/sf] 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{no ;Demg' k5{ . 

-if_ æl;naGbL b/efpkqÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] ;"rgf adf]lhd s'g} lgdf{0f 

sfo{ ug{ jf dfn;fdfg jf cGo ;]jf pknAw u/fpgsf] nflu O{R5's 

JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn]  l;naGbL vfdleq d"No ;d]t pNn]v 

u/L k]z u/]sf] ljj/0f ;Demg' k5{ . 

-;_ æ;+/rgfTds jf PsfO{ b/ ;Demf}tfÆ eGgfn] cg';"rL–& sf] v08 -v_ 

adf]lhdsf] ;Demf}tf ;Demg' k5{ . 
 

 

kl/R5]b–@ 

vl/b sf/afxLsf] tof/L, vl/b of]hgf / nfut cg'dfg 

 

#= vl/b sf/afxLsf] tof/L ug'{ kg]{M gu/kflnsfn] s'g} vl/b sf/afxLsf] tof/L ubf{ b]xfo 

adf]lhd ug'{ kg]{5 M—  

-s_ vl/b cfjZostfsf] klxrfg ug]{, 

-v_ vl/b ;DaGwL ljleGg k|fljlws s'/f ;dfwfg ug{ / 

cfk"lt{stf{sf] pknAwtf Plsg ug{ ahf/df k|rlnt vl/b 

;Demf}tfsf] hfgsf/L lng],  

-u_ cl3Nnf jif{x?df ;dfg k|s[ltsf] dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf 

k/fdz{ ;]jf jf cGo ;]jf vl/b ul/Psf] eP To:tf] vl/b 

k|lqmofsf] cWoog ug]{, 

-3_ vl/bsf] ljj/0f, kl/df0f / If]q Plsg ug]{, 

-ª_ vl/bnfO{ a9L ;'ljwfhgs ;d"xdf ljefhg ug]{ jf Kofs]hdf 

;dfj]z ug{], 

-r_  vl/b of]hgf tof/ ug{ nufpg], 

-5_ vl/bsf] nfut cg'dfg tof/ ug]{, 

-h_ vl/bsf] cfly{s ;|f]t / /sdsf] klxrfg ug]{, 

-em_ vl/b ljlwsf] 5gf}6 ug]{, /  

-`_ b'O{ s/f]8 ?k}ofF;Ddsf] lgdf{0f sfo{sf] vl/beGbf afx]ssf] cGo 

vl/bdf af]nkq of]Uotf jf k"j{of]Uotfsf] sf/afxL ug'{ kg]{ jf gkg]{ 

s'/f Plsg ug]{ . 

$= clwsf/ k|fKt clwsf/Lsf] cfb]z lagf vl/b ug{ gx'g]M clwsf/ k|fKt clwsf/Lsf] lnlvt 

cfb]z lagf s;}n] s'g} vl/b ug{ u/fpg x'Fb}g .  

%= vl/b dfu k|fKt ug'{ kg]{M -!_ dfn;fdfg vl/b ;DaGwL sf/afxL z'? ug'{cl3 vl/b 

PsfO{n] dxfzfvf÷zfvf÷j8f sfof{noAff6 vl/b dfu k|fKt u/L ;f] dfu clwsf/k|fKt 

clwsf/Laf6 :jLs[t u/fpg' kg]]]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vl/b dfudf b]xfosf s'/f pNn]v ePsf]] 

x'g' kg]{5 M— 

-s_ dfn;fdfgsf] k|sf/, u'0f:t/, kl/df0f ;DaGwL ljj/0f, 

-v_ dfn;fdfg cfjZos kg]{ ;do,  
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-u_ vl/bsf] cg'dflgt d"No, /  

-3_ d"No Joxf]l/g] ;|f]t .  

^=   dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ / ;]jfsf] ljj/0f :jLs[t ug'{ kg]{M -!_  k|d"v k|zf;sLo 

clws[tn] dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf ;]jf vl/b ug{' cl3 To; ;DaGwL  :k]lzlkms]zg, 

of]hgf, gSzf, l8hfOg, ljz]if cfjZostf Jff cGo ljj/0fx? tof/ ug{' jf u/fpg' kg{]5 

. ljj/0f tof/ ubf{ To:tf dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf ;]jfsf] ;Da¢ j:t'ut k|fljlws 

tyf u'0f:t/hGo lji]fztf / sfdsf] cfwf/df tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ jdf]lhd tof/ ePsf] ljj/0f lgod !% jdf]lhdsf] 

clwsf/Ljf6 :jLs[t x'g' kg{]5 . 

-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ;'?ªdfu{, /]ndfu{, 

/Hh'dfu{, s]ansf/dfu{ / ljz]if k|s[ltsf ;8sdfu{ h:tf hl6n / ljz]if k|s[ltsf 

;+/rgfsf] :k]l;lkms]zg, of]hgf, gSzf, l8hfOg, ljz]if cfjZostf jf cGo ljj/0fx¿ 

ljefuLo k|d'vaf6 :jLs[t u/fpg' kg]{5 . 

-$_ pklgod -!_ adf]lhd tof/ ul/Psf] ljj/0f b]xfosfdWo] s'g} 

cj:yfdf ;+zf]wg ug{ ;lsg]5 M–  

-s_ ljj/0f tof/ ubf{sf avt k"jf{g'dfg ug{ g;lsg] ef}ule{s ¿kn] 

hl6n k|s[ltsf] lgdf{0f sfo{ ePdf,  

-v_ ljj/0f tof/ ul/;s]kl5 k|fs[lts k|sf]khGo kl/l:ylt l;h{gf 

ePdf,  

-u_ ljefuLo gD;{ kl/jt{g ePdf,  

-3_ lgdf{0f sfo{ ;~rfng ug]{ k"j{ lgwf{l/t k|ljlw jf k4lt kl/jt{g 

ePdf,  

-ª_ ljz]if / hl6n k|s[ltsf] ;+/rgf eO{ ;f]sf] sfof{Gjogdf sl7gfO 

pTkGg ePdf . 

-%_ pklgod -!_ adf]lhd tof/ ePsf] ljj/0f pklgod -$_ df plNnlvt 

cj:yfdf ;+zf]wg ug{' k/]sf]df afx]s P]gsf] bkmf %s sf] pkbkmf -@_ adf]lhd sfg"gL 

sf/afxL ug]{ u/fpg] st{Jo  k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] / lgh :jod\n] pklgod -!_ 

adf]lhdsf] ljj/0f :jLs[t u/]sf] /x]5 eg] Ps tx dflysf] clwsf/Lsf] x'g]5 . 

-^_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd ljj/0f tof/ ubf{ dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ 

jf ;]jfsf] ljz]iftfx? :ki6 ?kdf a'lemg] u/L pNn]v ug]{ csf]{ s'g} pkfo gePsf] 

cj:yfdf afx]s s'g} vf; a|f08, 6]«8dfs{, gfd, k]6]06, l8hfOg, k|sf/, pTklQ jf 

pTkfbssf] gfd pNn]v ug{ ;lsg]] 5}g .  

     t/, To;/L pNn]v gu/L gx'g] cj:yfdf s'g} vf; a|f08, 6]«8dfs{, 

gfd, k]6]06, l8hfOg, k|sf/, pTklQ jf pTkfbssf] gfd pNn]v u/L æ;f] ;/xÆ eGg] 

+zAbx? pNn]v ug{ ;lsg]5 . 

-&_ af]nkq jf k"j{ of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf dfn;fdfg jf lgdf{0f 

sfo{ jf cGo ;]jfsf] k|fljlws jf u'0f:t/hGo ljz]iftfx?sf] ljj/0f / k/LIf0f -6]l:6ª_, 

dfls{+Ë, Kofs]lhË, n]alnË jf k'li6s/0fsf] k|df0fkq -sgkm/ld6L ;l6{lkms]6_ ;DaGwL 

cfwf/ jf ;+s]t jf zAbfjnL pNn]v ubf{ To:tf] dfn;fdfg jf lgdf{0f sfo{ jf cGo 
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;]jfsf] sfd;+u c;Da4 x'g], of]Uo af]nkqbftfnfO{ vl/b k|s[ofdf ;xefuL x'g s'g} 

lsl;dn] afwf k'¥ofpg] jf cf}lrTo lagf k|lt:kwf{nfO{ ;Lldt ug]{ u/L ljj/0f, cfwf/, 

;+s]t jf zAbfjnL pNn]v ug{ ;lsg] 5}g . 

&= ah]6 tyf lgdf{0f :ynsf] Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] vl/bsf] nflu cfjZos ah]6 

Joj:yf geO{ vl/b sf/AffxL z'? ug{' x'Fb}g .  
-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg b]xfosf] cj:yfdf 

ah]6sf] Joj:yf geP klg vl/b sf/afxL z'? ug{ ;lsg]5 M— 

-s_ ax'jif{L{o ;Demf}tf adf]lhd ul/g] vl/bsf] xsdf klxnf] jif{sf] nflu cfjZos ah]6 

Joj:yf ePkl5 cGo jif{sf] nflu vl/b sf/afxL ug{, / 

-v_ vl/b ;DaGwL] k|f/lDes tof/L ug'{ cTofjZos eO{ l;naGbL b/efpkq jf af]nkq 

cfXjfg ug]{, k"j{of]Uotfsf] b/vf:t cfXjfg ug]{, k/fdz{bftfsf] ;"rL tof/ ug{ ;"rgf 

k|sfzg ug{], k/fdz{bftfaf6 k|:tfj dfu ug{] jf l;naGbL b/efpkqsf] kmf/fd, 

af]nkq jf k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhft jf k|:tfj ;DaGwL sfuhft pknAw u/fpg] 

h:tf sfo{ ug{ .  

-#_ gu/kflnsfn] lgdf{0f:ynsf] Joj:yf geO{ lgdf{0f sfo{sf] vl/b sf/afxL 

z'? ug'{ x'b}g . 

*= vl/bsf] u'? of]hgf tof/ ug'{kg]{M -!_ Ps jif{eGbf a9L cjlw;Dd ;~rfng x'g] of]hgf 

jf cfof]hgfsf] nflu gu/kflnsfn] jflif{s bz s/f]8 ?k}ofFeGbf a9L /sdsf] vl/b ubf{ 

vl/bsf] u'? of]hgf tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vl/bsf] u'? of]hgfdf cGo s'/fsf] cltl/Qm 

b]xfosf s'/fx? pNn]v ug'{ kg{]5 M—  

-s_ vl/bsf] k|sf/, kl/df0f / df]6fdf]6L cg'dflgt d"No, 

-v_ vl/b ljlw, 

-u_ clwstd k|lt:kwf{sf] nflu vl/bnfO{ 6'SØfO{g] jf Kofs]h agfOg] 

eP ;f] ;DaGwL Joj:yf, 

-3_ ;du| vl/b sf/afxL k"/f ug{sf] nflu ul/g] ;Demf}tfx?sf] 

df]6fdf]6L ;+Vof / To:tf] vl/b sf/afxL;Fu ;DalGwt d'Vo d'Vo 

sfd,  

-ª_ vl/bsf] nflu k"j{ of]Uotfsf] sf/afxL ug'{ kg]{eP ;f] ;DaGwL 

s'/f, 

-r_ vl/b sf/afxLsf] df]6fdf]6L ;do tflnsf,  

-5_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] vl/bsf] u'? of]hgfdf 

;dfj]z ug'{kg]{ egL ;do ;dodf lgwf{/0f u/]sf s'/f . 

-#_ o; lgod adf]lhd tof/ ePsf] vl/b u'? of]hgf sfo{kflnsfjf6 

:jLs[t ePsf] x'g' kg]{5 . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhd :jLs[t ePsf] vl/bsf] u'? of]hgf 

gu/kflnsfn] k|To]s cfly{s jif{df cBfjlws ug'{ kg]{5 .  
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(= jflif{s vl/b of]hgf tof/ ug'{ kg]{M -!_ gu/kflnsfn] jflif{s bz nfv ?k}ofFeGbf a9L 

/sdsf] vl/b ug'{ kg]{ ePdf cfufdL cfly{s jif{sf] cg'dflgt jflif{s sfo{s|d tyf ah]6 

tof/ ubf{ cfufdL cfly{s jif{df ug]{ jflif{s vl/b of]hgf tof/ ug'{ kg]{5 . To;/L vl/b 

of]hgf tof/ ubf{ lgod * adf]lhd vl/bsf] u'? of]hgf ;d]t tof/ ePsf] /x]5 eg] 

To:tf] u'? of]hgfsf] ;d]t cfwf/ lng' kg]{5 .  

-@_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] jflif{s vl/b of]hgfdf 

b]xfosf s'/fx? pNn]v ug'{ kg]{5M M— 

-s_ vl/bsf] k|sf/ ;DaGwL ljj/0f,  

-v_ vl/bsf] ;Defljt Kofs]h, 

-u_ vl/b sf/afxLsf] ;do tflnsf, 

-3_ vl/b ljlw, 

-ª_ vl/bsf] nflu ul/g] ;Demf}tfsf] lsl;d, / 

-r_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] jflif{s vl/b of]hgfdf 

;dfj]z ug'{ kg]{ egL ;do ;dodf lgwf{/0f u/]sf s'/f . 

-#_ pklgod -@_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] ;do tflnsfdf b]xfosf] sfd 

ug]{ ;dofjlw pNn]v x'g' kg]{5 M– 

-s_ dfn;fdfg vl/b ug]{ eP :k]l;lkms]zg tof/ ug]{, 

-v_ vl/bsf] nfut cg'dfg tof/ ug]{, 

-u_ l;naGbL b/efpkq kmf/fd, k"j{of]Uotfsf] k|:tfj jf af]nkq 

cfJxfg ug]{ jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj ;DaGwL sfuhft tof/ 

ug{], 

-3_ l;naGbL b/efpkq, k"j{ of]Uotfsf] k|:tfj, af]nkq cfJxfg jf 

k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj dfu ug{ ;"rgf k|sfzg ug]{, 

-ª_ l;naGbL b/efpkq, k"j{ of]Uotfsf] k|:tfj, af]nkq jf k/fdz{ 

;]jfsf] k|:tfj d"Nof+Íg ug]{, 

-r_ l;naGbL b/efpkq, k"j{of]Uotfsf] k|:tfj, af]nkq jf k/fdz{ 

;]jfsf] k|:tfj :jLs[lt ug{], 

-5_ ;Demf}tf ug]{, 

-h_ sfo{ cf/De ug{], / 

-em_ sfo{ k"/f ug{] . 

-$_ k|d'vn] rfn" cfly{s jif{sf] :jLs[t sfo{s|d tyf ah]6 ;efaf6 k|fKt 

ePkl5 o;  lgod adf]lhd tof/ ePsf] jflif{s vl/b of]hgf :jLs[t ug'{ kg]{5 .  

-%_ k|d"v k|zf;sLo clws[tn] o; lgodfjnL adf]lhd tof/ ePsf] 

jflif{s vl/b of]hgfsf]  Ps k|lt cfufdL cfly{s jif{sf] cg'dflgt jflif{s sfo{s|d tyf 

ah]6 ;fy ;+nUg u/L cg'udg k|of]hgsf nflu lhNnf ;dGjo ;ldltdf k7fpg' kg]{5 . 

;fy} To:tf] of]hgfsf] Ps k|lt ;DalGwt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nodf ;d]t 

k7fpg' kg]{5 . 

!)= nfut cg'dfg tof/ ubf{ ljrf/ ug'{ kg]{ s'/fM -!_ s'g} vl/bsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ 

b]xfosf] s'/f ljrf/ ug'{ kg]{5 M– 
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-s_ vl/b ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd Pp6} vl/b ;Demf}tfaf6 x'g ;Sg] jf 

sfd lkR5] 5'§} vl/b ;Demf}tf ug'{ kg]{,  

-v_ vl/b ;Demf}tf gaLs/0f ug{ kg]{ jf gkg]{,  

-u_ vl/bsf] cGo s'g} ljsNk eP To:tf] ljsNk,  

-3_ vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;DkGg ug{sf] nflu nfUg ;Sg] 

clwstd /sd tyf ;do, /  

-ª_ nfut cg'dfg tof/ ubf{ larf/ ug'{kg]{ egL ;fj{hlgs vl/b 

cg'udg sfof{non] lgwf{/0f u/]sf cGo s'/f .  

-@_ nfut cg'dfg tof/ ubf{ af]nkq hdfgt jf sfo{ ;Dkfbg hdfgt 

nufot df]ljnfO{h]zg / l8df]ljnfO{h]zg vr{, ladf, k/fdz{bftfnfO{ lbg'kg]{ ;'ljwf 

afktsf sfo{x?, u'0f:t/ kl/If0f, Joj;fohGo :jf:Yo / ;'/Iff, Ph ljN6 gSzf, sfo{ 

;Dkfbg hdfgtsf] sldzg vr{ cflbsf] 5'§} cfO6d agfO{ nfut cg'dfgdf ;dfj]z 

ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod ! jdf]lhd nfut cg'dfg tof/ ubf{ lgod ^ jdf]lhdsf] 

ljj/0f ;d]tsf] cfwf/ lng'kg{] 5 . 

!!= lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfgM -!_ lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ lgod !) sf] 

cwLgdf /xL tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ k"/ftflTjs pTvgg ;DaGwL / ;'?ª vGg], l8k 6\o'jj]n cflb h:tf 

hldgd'lg ul/g] sfo{sf] nfut cg'dfg g]kfn ;/sf/, dlGqkl/ifb\af6 :jLs[t gD;{ 

adf]lhd tof/ ug'{ kg]{5 . 

-#_ o; lgod adf]lhd nfut cg'dfg tof/ ubf{ dfn;fdfg :ynut 

?kdf pknAw x'g] jf gx'g] cWoog u/L lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ nfUg] ;dofjlw ls6fg 

ug'{ kg]{5 .  

-$_ nfut cg'dfg tof/ ug]{ l;nl;nfdf l;d]G6, kmnfd] 808L, O{+6f, 9'Ëf, 

df6f], ss{6kftf lj6'ldg tyf OdN;g, OGwg, kf]lnlyg kfO{k, hL=cfO{= kfO{k, 8L=cfO{ 

kfO{k, :oflg6/Lsf ;fdfg, ljh'nLsf ;fdfg, lh= cfO{= jfo/  / o:t} cGo lgdf{0f 

;fdu|Lsf] b/efp, d]lzg tyf pks/0fsf] ef8f jf sfdbf/sf] Hofnf lgwf{/0f ubf{ 

:yfgLo b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] tf]s]sf] b//]6sf] cfwf/df lgwf{/0f ug'{  kg]{5 . o; lgod 

adf]lhd :yfgLo b//]6 lgwf{/0f ubf{ lhNnf b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] 

b//]6nfO{ cfwf/ dfGg ;lsg]5 . 

t/, b//]6 lgwf{/0f ;ldltsf] b//]6 pknJw gePsf]df lgdf{0f:yn 

glhs}sf] ;DalGwt ;/sf/L sfof{no jf ;/sf/L :jfldTj ePsf] ;+:yfg, k|flws/0f, 

lgud jf o:t} k|s[ltsf cGo ;+:yfn] tf]s]sf] b/efp jf pBf]u jfl0fHo ;+3n] lbPsf] 

b/efp, ef8f jf Hofnfsf cfwf/df lgwf{/0f ug'{ kg]{5 .  

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf] b/efp, ef8f jf Hofnf ;d]t pknAw x'g 

g;s]sf]] cj:yfdf To:tf] b//]6 lgwf{/0f ubf{ gu/ sfo{kflnsfn] tf]lslbPsf] b/efp, 

ef8f jf Hofnfsf] cfwf/df lgwf{/0f ug'{ kg{]5 .  

-^_ o; lgod adf]lhd tof/ ePsf] lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfg To:tf] 

nfut cg'dfg tof/ ug]{ k|fljlws eGbf Ps tx dflysf] k|fljlws jf k|fljlwsx?sf] 
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;d"xnfO{ l8hfO{g 8«O{ª ;d]t hfFRg nufO{ s'g} q'l6 b]lvPdf To:tf] q'l6 ;Rofpg nufpg' 

kg]{5 . dflyNnf] txsf] k|fljlws gePdf sfo{kflnsfn] To:tf] nfut cg'dfg hfFRg] 

pko'Qm Joj:yf ldnfO{ lbg' kg]{5 .  

-&_ lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfg cg';"rL–! sf] 9fFrfdf tof/ ug'{ kg]{5 .  

!@= dfn;fdfgsf] nfut cg'dfg M -!_ dfn;fdfgsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ lgod !) / 

;DalGwt dfn;fdfgsf] :k]l;lkms]zgsf] cwLgdf /xL tof/ ug{' kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd dfn;fdfgsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ 

b]xfosf s'/fnfO{ cfwf/ lng'  kg]{5 M– 

-s_ :yfgLo ahf/df k|rlnt b/efp, 

-v_ cGo ahf/sf] k|rlnt b/efp / dfn;fdfg cfk"lt{ ug]{ :yfg;Dd 

nfUg] cg'dflgt 9'jfgL vr{, 

-u_ lhNnf÷:yfgLo pBf]u jfl0fHo ;+3n] hf/L u/]sf] b//]6, 

-3_ lhNnf leqsf cGo gu/kflnsfn] rfn" jf cl3Nnf jif{x?df ;f]xL 

k|s[ltsf] vl/b ubf{ nfu]sf] jf:tljs nfut .  

!#= k/fdz{ ;]jfsf] nfut cg'dfg M -!_ k/fdz{ ;]jfsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ lgod !) 

sf] cwLgdf /xL tof/ ug{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k/fdz{ ;]jfsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ 

b]xfosf s'/fnfO{ cfwf/ lng' kg]{5 M– 

-s_ ;ª\3Lo ;/sf/sf] ;DalGwt dGqfnon] k/fdz{ ;]jfsf] nfut 

cg'dfg ;DaGwL gD;{ tof/ u/]sf] eP To:tf] gD;{,  

-v_ ;DalGwt k/fdz{ ;]jfsf] sfo{ If]qut zt{,  

-u_ rfn" jf cl3Nnf jif{x?df ;f]xL k|s[ltsf] vl/b ubf{ nfu]sf] 

jf:tljs nfut .  

t/, o; v08sf] cfwf/df nfut cg'dfg tof/ ubf{ cl3Nnf jif{x?sf] 

b/df d"No ;dfof]hg u/L nfut cg'dfg tof/ ug'{ kg]{5 .  

-#_ o; lgod adf]lhdsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ b]xfosf vr{x? 

v'nfpg' kg]{5 M– 

-s_ d'Vo hgzlQm Pj+ cGo hgzlQmsf] kfl/>lds, 

-v_ e|d0f vr{, hgzlQmsf] a;f]af; vr{, sfof{no vr{, cfjZos 

dfn;fdfg pks/0f / ;]jf vr{, k|ltj]bg / cGo sfuhftsf] 

cg'jfb, 5kfO{ vr{, 

-u_ k/fdz{bftfn] tflnd, uf]i7L jf e|d0fsf] Joj:yf ug'{kg]{ eP 

To:tf] sfdsf] nflu nfUg] vr{ / cGo vr{ . 

-$_ k/fdz{ ;]jf / cGo ;]jfsf] nfut cg'dfg cg';'rL–@ sf] 9fFrfdf 

tof/ ug{' kg]{5 . 

!$= cGo ;]jfsf] nfut cg'dfg M -!_ cGo ;]jfsf] nfut cg'dfg lgod !) sf] cwLgdf /xL 

tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ ef8fdf lnO{g] ;jf/L ;fwg, d]zLg/L cf}hf/, pks/0f jf 

dfn;fdfgsf] ef8fsf] nfut cg'dfg tof/ ug{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] To:tf ;fwg, 
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cf}hf/, pks/0f jf dfn;fdfg ;DaGwL  1fg ePsf a9Ldf tLg hgf bIf k|fljlwsx?sf]] 

Ps ;ldlt u7g ug'{ kg]{5 . To:tf k|fljlws hgzlQm geP sfo{kflnsfn] ;ldlt 

u7gsf] pko'Qm Joa:yf u/L lbg' kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] ;ldltn] ef8fsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ 

b]xfosf s'/fnfO{ ljrf/ u/L df]6fdf]6L nfut cg'dfg tof/ ug'{ kg]{5 M– 

-s_ ef8fdf lng kg]{ ;jf/L ;fwg, d]lzg/L cf}hf/, pks/0f jf 

dfn;fdfgsf] ljj/0f, :k]l;lkms]zg, cj:yf / cfo' 

-v_ k|rlnt ahf/ b/, 

-u_ ef8fdf lng] cjlw, 

-3_ O{Gwgsf] d"No / vkt, /  

-ª_ ;ldltn] pko'Qm 7x¥ofPsf] cGo s'/f . 

-$_ 9'jfgLsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ gu/ b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] 

lgwf{/0f u/]sf] b//]6sf] cfwf/df df]6fdf]6L nfut cg'dfg tof/ ug'{ kg{]5 . o; lgod 

adf]lhd gu/ b//]6 lgwf{/0f ubf{ lhNnf b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] b//]6nfO{ 

cfwf/ dfGg ;lsg]5 . 

-%_ s'g} dfn;fdfg dd{t ;Def/sf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ ;DalGwt 

ljz]if1 jf bIf sd{rf/L eP To:tf] sd{rf/Laf6 / To:tf] sd{rf/L geP To:tf] sfd ug]{ 

JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfaf6 nfut cg'dfg tof/ u/fpg' kg]{5 .  

-^_ 3/ ef8f / ;]jf s/f/ ;DaGwL nfut cg'dfg tof/ ubf{ k|rlnt 

ahf/ b/ / ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] ;f] ;DaGwL gD;{ hf/L u/]sf] eP ;f] 

gD;{ cg';f/ df]6fdf]6L nfut cg'dfg tof/ ug'{ kg]{5 . 

!%= nfut cg'dfgsf] :jLs[lt M -!_ lgod !!, !@, / !$ adf]lhd tof/ ePsf] nfut 

cg'dfg b]xfosf] clwsf/Laf6 :jLs[t x'g' kg]{5 M– 

 -!_ Ps s/f]8 ?k}ofF ;Ddsf] nfut cg'dfg /fhkqflÍt t[tLo >]0fL jf ;/xsf] zfvf 

k|d'v 

-@_ ;ft s/f]8 ?k}ofF ;DDdsf] nfut cg'dfg /fhkqflÍt l4lto >]0fLsf] jf ;f] ;/xsf] 

zfvf k|d'v 

-#_ kGw| s/f]8 ?k}ofF ;Ddsf] nfut cg'dfg k|d'v k|zf;sLo clws[t 

-$_ kGw| s/f]8 ?k}ofF eGbf a9L /sdsf] nfut cg'dfg k|d'v 

-@_ lgod !# adf]lhd tof/ ePsf] nfut cg'dfg b]xfosf] clwsf/Laf6 :jLs[t x'g'  kg]{5 M– 

-!_ bz nfv ?k}of ;Ddsf] nfut cg'dfg /fhkqflÍt t[tLo >]0fL jf ;f] ;/xsf] zfvf 

k|d'v 

-@_ klRr; nfv ?k}ofF ;Ddsf] nfut cg'dfg /fhkqflÍt l4lto >]0fLsf] jf ;f] ;/xsf] 

zfvf k|d'v 

-#_ krxTt/ nfv ;Ddsf]  nfut cg'dfg k|d'v k|zf;sLo clws[t 

-$_ krxTt/ nfv ;Dd eGbf dfyL Ps s/f]8 ?k}ofF;Ddsf] nfut cg'dfg k|d'v 

!^= nfut cg'dfg cWofjlws ug'{ kg]{M -!_ lgod !% adf]lhd :jLs[t ePsf] nfut cg'dfg 

cg';f/ vl/b gePdf o; lgodfjnLsf] k|s[of ckgfO{ k|To]s cfly{s jif{ o:tf] nfut 

cg'dfg cWofjlws ug'{ kg]{5 . 
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-@_ o; lgod adf]lhd nfut cg'dfg cBfjlBs gu/L l;naGbL 

b/efpkq / af]nkq cfXjfg ug{ jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj dfu ug{ kfOg] 5}g . 

!&= vl/b dxfzfvf, zfvf jf PsfO{sf] sfdM -!_ gu/kflnsfn] vl/b ;DaGwL sfo{af]em / 

sfo{ k|s[ltsf] cfwf/df cfjZostf cg';f/ 5'§} vl/b zfvfsf]] :yfkgf ug{' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vl/b  zfvf :yfkgf ubf{ To:tf zfvf 

k|d'vsf] lhDd]jf/L jxg ug]{ u/L vl/b clwsf/L tf]Sg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] vl/b clwsf/Ln] P]gsf] bkmf & sf] pkbkmf -

#_ df plNnlvt sfdsf] cltl/Qm b]xfo adf]lhdsf] sfo{;Dkfbg ug{' kg]{5 M–  

-s_ vl/b u'?of]hgf / jflif{s vl/b of]hgf tof/ u/L cBfjlws /fVg],  

-v_ vl/b sf/afxL;Fu ;DalGwt sfddf ;dGjo ug]{,  

-u_ vl/b dfu ;Íng u/L :jLs[ltsf] nflu clwsf/ k|fKt clwsf/L 

;dIf k]z ug]{,  

-3_  lgod !%( adf]lhd vl/b sf/afxLsf] clen]v /fVg], /  

-ª_ Dofb yk, sfo{ ;Dkfbg hdfgt / cg';"rL–# adf]lhdsf] k|lttkqsf] 

clen]v /fVg] . 
 

 

kl/R5]b–# 

vl/b / vl/b ;Demf}tfsf] 5gf}6 

 
!*= g]kfndf pTkflbt dfn;fdfg vl/b ug'{ kg]{M o; lgodfjnLdf plNnlvt s'g} ljlw 5gf}6 

u/L vl/b ubf{ ljb]zL dfn;fdfgeGbf g]kfndf pTkflbt dfn;fdfg kGw| k|ltzt;Dd 

dx+uf] ePtf klg g]kfnL dfn;fdfg g} vl/b ug'{ kg]{5 . 

!(= df}h'bf ;"rL -:6flG8Ë lni6_ tof/ ug]{ Joj:yfM -!_ P]gsf] bkmf ^s= adf]lhd df}h'bf 

;"rLdf btf{ x'g jf cBfjlws x'g rfxg] JolQm, ;+:yf, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, 

k/fdz{bftf, u}/ ;/sf/L ;+:yf jf ;]jf k|bfosn] b]xfosf sfuhftsf] k|ltlnlk ;+nUg 

u/L cg';"rL–$ adf]lhdsf] 9fFrfdf sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 M–  

-s_ ;+:yf jf kmd{ btf{sf] k|df0fkq,  

-v_ :yfoL n]vf gDa/ jf d"No clej[l4 s/ btf{sf] k|df0fkq,  

-u_ s/ r'Qmf k|df0fkq, /  

-3_ cfjZostf cg';f/sf] Joj;flos Ohfhtkq .   
-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|fKt ePsf] lgj]bgdf cfjZos hfFra'em u/L 

btf{ u/fO{ cg';"rL–%= adf]lhdsf] lg:;f lgj]bsnfO{ lbg' kg]{5 .  

-#_ gu/kflnsfn] P]gsf] bkmf ^ s= adf]lhdsf] 5'§f5'§} df}h'bf ;"rLsf] 

ljj/0f cg';"rL–^ adf]lhdsf] 9fFrfdf clen]v /fvL k|To]s cfly{s jif{df cBfjlws ug{' 

kg]{5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] df}h'bf ;"rLsf] ljj/0f sfof{nosf] 

;"rgfkf6Ldf 6fF; u/L jf j]a;fO6df /fvL cw{jflif{s ¿kdf ;fj{hlgs ug{' kg]{5 .  
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-%_ o; lgoddf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg df}h'bf ;"rLdf g/x]sf 

af]nkqbftf jf k|:tfjbftfnfO{ l;naGbL b/efpkq, af]nkq jf k|:tfjdf efu lng 

jl~rt ug{ kfOg] 5}g\ .  

@)= :yfoL n]vf gDa/ / d"No clej[l4 s/ btf{ k|df0fkq k|fKt u/]sf;+u vl/b ug'{ kg]{ M -!_ 

s'g} vl/b ubf{ cfGtl/s /fhZj sfof{noaf6 :yfoL n]vf gDa/ / d"No clej[l¢ s/ btf{ 

k|df0fkq k|fKt u/]sf JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLaf6 dfq vl/b ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg b]xfosf] cj:yfdf 

d"No clej[l¢ s/ btf{ k|df0f kq k|fKt gu/]sf JolQm, kmd{{, ;+:yf jf sDkgLaf6 ;d]t 

vl/b ug{ ;lsg]5 M– 

-s_  jL; xhf/ ?k}ofFeGbf sd /sdsf] dfn;fdfg vl/b ubf{ jf lgdf{0f 

sfo{ u/fpFbf,  

-v_ d"No clej[l¢ s/ gnfUg] dfn;fdfg vl/b ubf{, k/fdz{ ;]jf jf 

cGo ;]jf vl/b ubf{ .  

-u_ 3/ ef8fdf lng' kbf{, / 

-3_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ ;xefuL u/fO{ lgdf{0f 

sfo{ u/fpg'  kbf{ .  

@!= vl/b ;Demf}tfsf] 5gf}6 M -!_ gu/kflnsfn] s'g} vl/b sf/afxLsf] ;DaGwdf vl/b ljlw 

5gf}6 u/]kl5 dfn ;fdfg jf cGo ;]jf vl/b ul/g] eP lgod @@, lgdf{0f sfo{ vl/b 

ul/g] eP lgod @#, / k/fdz{ ;]jf vl/b ul/g] eP lgod @$ df plNnlvt vl/b 

;Demf}tfdWo] s'g k|sf/sf] ;Demf}tf u/L vl/b ul/g] xf] ;f] vl/b ;Demf}tf 5gf}6 ug'{ 

kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd vl/b ;Demf}tfsf] 5gf}6 ubf{ b]xfosf ljifox? 

ljrf/ u/L 5gf}6 ug'{ kg]{5 M– 

-s_ vl/bsf] k|sf/ / kl/df0f,  

-v_ ;dfg k|s[ltsf]] vl/b k'gM ul/g] ;Defjgf eP gePsf],  

-u_ gu/kflnsf / cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL jf k/fdz{bftf / cGo 

kIfaLr ul/g] hf]lvdsf] afF8kmFf8, / 

-3_ ;Demf}tf ;'kl/j]If0f ug]{ tl/sf .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhd vl/b ;Demf}tf 5gf}6 ubf{ ;fj{hlgs vl/b 

cg'udg sfof{noaf6 hf/L ePsf] gd'gf af]nkq ;DaGwL sfuhftdf /x]sf] vl/b 

;Demf}tf cg'¿k 5gf}6 ug{' kg]{5 .  

t/, ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{noaf6 gd'gf af]nkq ;DaGwL 

sfuhft hf/L geO{ ;s]sf] cj:yfdf cfkm"nfO{ cfjZos k/]sf] vl/b ;Demf}tf ;lxtsf] 

af]nkq ;DaGwL sfuhft tof/ u/L ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf] ;xdltaf6 

pkof]udf Nofpg ;Sg]5 .  

-$_ o; lgod adf]lhd Psk6s af]nkq ;DaGwL sfuhft / vl/b 

;Demf}tf 5gf}6 u/L af]nkq cfXjfg ul/;s] kl5 o; lgodfjnLdf cGoyf pNn]v 

ePsf]df afx]s To;/L 5gf}6 ePsf] gd'gf vl/b ;Demf}tf kl/jt{g ug{ ;lsg] 5}g . 
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@@= dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] vl/b ;Demf}tf M -!_ gu/kflnsfn] dfn;fdfg jf cGo ;]jf 

vl/b ubf{ cg';"rL–& adf]lhdsf] ;Demf}tfdWo] s'g} Ps ;Demf}tf u/L vl/b ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;Demf}tf ubf{ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

plNnlvt k|fljlws :k]l;lkms]zg / cjlwdf cfwfl/t eO{ ug'{ kg]{5 .  

-#_ vl/b ;Demf}tf ;DjGwdf o; lgodfjnLdf Joj:yf ePsf] s'/fdf o; 

lgodfjnL adf]lhd / o; lgodfjnLdf Joj:yf gePsf] s'/fdf j:t' ljqmL s/f/ 

;DaGwL k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

-$_ o; lgod adf]lhd dfn;fdfgsf] vl/b ;Demf}tf jf dfn;fdfg 

x:tfGt/0f -8]lne/L_ ;DaGwL zt{x? cGt//fli6«o Jofkf/df k|o'Qm x'g] zJbfjnL -

O{G6/g]zgn sdl;{on 6d{; -O{Gsf]6d{__ adf]lhd tof/ ug'{ kg]{5 . 

-%_ o; lgod adf]lhdsf] ;Demf}tf cGtu{t e'QmfgL ubf{ ;fdfGotof 

cfk"lt{stf{n] dfn;fdfg pknAw u/fPsf] sfuhft k]z ePkl5, k|lttkqsf] dfWod jf 

af]nkq ;DaGwL sfuhftdf plNnlvt dfWod adf]lhd ug{' kg{]5 . 

@#= lgdf{0f sfo{sf] nflu vl/b ;Demf}tf M gu/kflnsfn] s'g} lgdf{0f sfo{ u/fpgsf] nflu 

cg';"rL–* adf]lhdsf] ;Demf}tfdWo] s'g} Ps ;Demf}tf ug{ ;Sg]5 . 

@$= k/fdz{ ;]jfsf] vl/b ;Demf}tfM gu/kflnsfn] k/fdz{ ;]jf vl/b ug{sf] nflu cg';"rL–( 

adf]lhdsf] ;Demf}tfdWo] s'g} Ps ;Demf}tf u/L vl/b ug{ ;Sg]5 . 

@%= zt{ /fVg ;lsg]]M  s'g} vl/b ;Demf}tfsf ;DaGwdf o; kl/R5]bdf plNnlvt zt{sf 

cltl/Qm af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf cGo s'g} yk zt{ 

/fVg'\ k/]df ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] hf/L u/]sf] gd'gf af]nkq ;DaGwL 

sfuhft jf k|:tfj ;DaGwL sfuhftsf] vl/b ;Demf}tfsf zt{x¿df ;f/e"t ¿kdf km/s 

gkg]{ u/L yk zt{ /fVg ;lsg]5 . 

kl/R5]b —$ 

of]Uotfsf cfwf/, k|fljlws Ifdtf / k|fljlws :k]l;lkms]zg 

 

@^= dfn;fdfg cfk"lt{ ug]{ af]nkqbftfsf] of]Uotfsf cfwf/M -!_ gu/kflnsfn] dfn;fdfg 

cfk"lt{ ;DaGwL vl/b sf/afxLdf efu lng] af]nkqbftfsf] jf k"j{ of]Uotfsf] 

k|:tfjbftfsf] of]Uotfsf] cfwf/ lgwf{/0f ubf{ b]xfosf s'/fx?dWo] cfjZostfg';f/ s'g} 

jf ;a} s'/fnfO{ ljrf/ u/L lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 M— 

-s_ k|fljlws Ifdtf,  

-v_ dfn;fdfg pTkfbg ;DaGwL lnvt -Dofg'kmofSrl/ª /]s8{_, 

-u_ dfn;fdfgsf] k|fljlws :k]l;lkms]zg 

-3_ cfly{s / ljQLo Ifdtf,  

-ª_ dfn;fdfg h8fg ug{' kg]{ ePdf h8fg sfo{df ;+nUg x'g] 

k|fljlwssf] bIftf,  

-r_ cfk"lt{ x'g] dfn;fdfg vf; cjlw ;Dd ;'rf??kn] ;~rfng x'G5 

eGg] s'/fsf] k|Tofe"lt,  

-5_ dfn;fdfg dd{t ;Def/sf] Joj:yf, 

-h_ ;]jf / hu]8f kf6k"hf{sf] pknAwtf,  
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-em_ h8fg -O{G;\6n]zg_ ;d]t ug'{ kg]{ u/L dfn;fdfg cfk"lt{ ug]{ 

cfk"lt{stf{sf] xsdf lghsf] zLk, lgk"0f{tf, cg'ej / ljZj;lgotf .  

-@_ o; lgod adf]lhd af]nkqbftf jf k|:tfjbftfsf] of]Uotf / k|flalws 

Ifdtf k|dfl0ft ug]{ sfuhft dfu ubf{ gu/kflnsfn] dfn;fdfgsf] k|s[lt, kl/df0f, 

dxTj jf k|of]u cg';f/ b]xfosf dWo] s'g} jf ;a} sfuhft dfu ug{ ;Sg]5 M—  

-s_ af]nkqbftfn] ljut tLg jif{sf] cjlwdf ;/sf/L lgsfo jf lghL 

;+:yfnfO{ cfk"lt{ u/]sf] dfn;fdfgsf] k|sl[t, kl/df0f, ;Demf}tf 

/sd, ldlt / To:tf] ;/sf/L lgsfo jf lghL ;+:yfsf] gfd / 

7]ufgf, 

-v_ vl/b ul/g] dfn;fdfg hl6n jf c;fwf/0f k|s[ltsf] ePdf 

gu/kflnsf cfk}m jf ;f]] lgsfosf] tkm{af6 af]nkqbftf jf 

k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftf ;+:yflkt ePsf] b]zsf] cflwsfl/s 

lgsfon] lghsf] pTkfbg Ifdtf hfFr u/]sf] sfuhft, 

-u_ cflwsfl/s u'0f:t/ lgoGq0f ;+:yf jf dfGotf k|fKt lgsfon] vl/b 

ul/g] dfn;fdfgsf] lg/LIf0f u/L To:tf] dfn;fdfgsf] :k]l;lkms]zg 

/ u'0f:t/ ;DaGwdf lbPsf] k|df0fkq,  

-3_ cfk"lt{ ul/g] dfn;fdfgsf] cflwsfl/stf k|dfl0ft ug{ cfjZos kg]{ 

gd"gf, k'/s ljj/0f jf kmf]6f]x?, 

-ª_ ;j–sG6«fs6/af6 u/fpg rfx]sf] cfk"lt{ ;DaGwL sfdsf] cg'kft . 

-#_ cfk"lt{ ul/g] dfn;fdfg af]nkqbftf jf k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftf 

cfkmF}n] gjgfpg] jf pTkfbg gug]{ ePdf To:tf] dfn;fdfgsf] pTkfbsn] af]nkq jf 

k"j{of]Uotfsf] nflu k|:tfj k]z ug]{, dfn;fdfg cfk"lt{ ug]{ / h8fg ug]{ ;DaGwL clwsf/ 

cfkm"nfO{ Psnf}6L ?kdf /Ltk"j{s k|bfg u/]sf] s'/f k|dfl0ft ug]{ sfuhft af]nkqbftf jf 

k"j{ of]Uotfsf] k|:tfjbftfn] k]z ug'{ kg]{5 .  

-$_ g]kfnleq Jofkf/ Joj;fo ;~rfng gePsf] af]nkqbftf jf 

k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftfn] lghn] vl/b ;emf}tf k|fKt u/]df To:tf] ;Demf}tf adf]lhd 

cfk"lt{ ul/Psf] dfn;fdfg dd{t ;Def/ ug]{, lalqm kZrft\sf] ;]jf k|bfg ug]{ tyf 

cfjZos hu]8f kf6{k"hf{ df}Hbft /fvL cfk"lt{ ug]{ ;DaGwL bfloTj lgjf{x ug{ ;Sg] 

lghsf]] Ph]G6 jf clws[t ljs|]tf g]kfndf /xg] s'/f k|dfl0ft ug]{ sfuhft k]z ug'{[{ kg]{5 . 

 

@&= lgdf{0f Joj;foLsf] of]Uotfsf cfwf/M -!_ gu/kflnsfn] b'O{ s/f]8 ?k}ofFeGbf dflysf] 

lgdf{0f sfo{ ;DaGwL vl/b sf/afxLdf efu lng] af]nkqbftfsf] jf k"j{of]Uotfsf] 

k|:tfjbftfsf] of]Uotfsf] cfwf/ lgwf{/0f ubf{ b]xfosf s'/f dWo] cfjZostfg';f/ s'g} jf 

;a} s'/fnfO{ ljrf/ u/L lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 M— 

-s_ d''\\Vo ;Demf}tfstf{ -k|fO{d sG6«ofS6/_ eO{ Psnf}6L ?kdf sfd 

u/]sf] jf Joj:yfkg ;Demf}tf u/L sfd u/]sf] jf ;+o'Qm pkqmdsf] 

;fem]bf/ jf ;j–sG6«fs6/sf] ?kdf sfd u/]sf] ;fdfGo cg'ej,  

-v_ Psnf}6L ?kdf sfd ;DkGg u/]sf] jf ;+o'Qm pkqmdsf] ;fem]bf/sf] 

x}l;otn] sfd u/]sf] ;d]t u/L af]nkq ;DaGwL sfuhft jf 
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k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf pNn]v ePsf] ;Ldf jf ;f]eGbf a9L 

/sdsf]] lgdf{0f sfo{sf] Go"gtd ;/b/ jflif{s sf/f]jf/, 

   t/, /fli6«o:t/df v'nf af]nkq cfXjfg ul/Psf] 

cj:yfdf bz jif{sf] sf/f]jf/ dWo]sf] s'g} tLg jif{sf] clwstd 

;/b/ jflif{s sf/f]jf/nfO{ cfwf/ lnOg]5 . 

-u_ Psnf}6L ?kdf jf Joj:yfkg ;Demf}tf u/L jf ;+o'Qm pkqmdsf] 

;fem]bf/ jf ;a–sG6«fS6/sf] ?kdf af]nkq ;DaGwL sfuhft jf 

k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf pNn]v ePsf] Go"gtd /sd 

a/fa/sf] lgdf{0f sfo{ dfl;s jf jflif{s ?kdf u/]sf] / k|:tfljt 

vl/b ;Demf}tf;+u d]n vfg] k|s[lt, hl6ntf / lgdf{0f k|ljlwsf 

vl/b ;Demf}tf To:tf] sfuhftdf pNn]v ePsf] ;+Vofdf 

;kmntfk"j{s ;DkGg u/]sf] ljz]if cg'ej, 

-3_ vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] lgdf{0f sfo{ z'? ug{sf] nflu cfjZos 

/sd e'QmfgL gkfpg] jf kfpg l9nfO{ x'g] cj:yfdf k|:tfljt 

lgdf{0f sfo{ / ;DalGwt af]nkqbftf jf k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftfn] 

;~rfng u/L /x]sf] jf ;~rfng ug{ k|ltj4tf hfx]/ u/]sf] cGo 

lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ cfjZos kg]{ gub k|jfxsf] Joj:yf ug{ 

;Sg] t/n ;DkQL, shf{ ;'ljwf / cGo ljQLo ;|f]t -s'g} vl/b 

;Demf}tf cGtu{tsf] k]ZsL /sd afx]s_ pknAw ePsf] jf To:tf] 

;DklQsf] ;|f]tdf kx'Fr ePsf] cfly{s / ljQLo Ifdtf, 

-ª_ af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf pNn]v 

eP adf]lhdsf bIf hgzlQm,  

-r_ af]nkqbftf jf k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftfsf] cfk\mg} :jfldTjdf /x]sf] 

jf vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt cjlwe/ lgjf{w ?kdf pkof]u ug{ 

;Sg] u/L ef8f, lnh, ;Demf}tf jf cGo Joj;flos dfWodaf6 

pknJw x'g] rfn' xfntsf af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k"j{of]Uotf 

;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf d'Vo pks/0f . 

-@_ /fli6«o lgdf{0f Joj;foLsf] xsdf pklgod -!_ sf] v08 -v_ / -u_ 

sf] /sd u0fgf ubf{ d"No clej[l4 s/ jfktsf] /sd s6fO{ x'g cfpg] /sd dfq u0fgf 

ul/g]5 / To:tf] /sdnfO{ g]kfn /fi6« a}+ssf]  cBfjlws d"No ;"rsf+s cg';f/ 

;dfof]hg ul/g]5 . 

 -#_ o; lgod adf]lhd lgdf{0f Joj;foLsf] k||fljlws Ifdtf k|dfl0ft ug]{ 

sfuhft dfu ubf{ af]nkqbftf jf k"j{of]Uotfsf] k|:tfjbftfaf6 lgdf{0f sfo{sf] k|s[lt 

cg';f/ b]xfosf s'g} jf ;a} sfuhft dfu ug{ ;Sg]5 M—  

-s_ ljut kfFr jif{sf]] cjlwdf lghn] ;DkGg u/]sf] lgdf{0f sfo{sf] 

d"No, ldlt / sfo{ :ynsf] ljj/0f, 

-v_ lghn] ;j–sG6«fs6/ dfk{mt u/fpg rfx]sf] k|:tfljt sfdsf] 

cg'kft,  
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-u_ k|:tfljt sfd ;DkGg ug{sf nflu lgh;Fu ePsf k|fljlws 

hgzlQm, pks/0f / KnfG6sf]   ljj/0f . 

-3_  k|:tfljt lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ af]nkqbftfsf] P]gsf] bkmf !# sf] 

pkbkmf -@_ sf] v08  -9$_ adf]lhdsf] k|fljlws Ifdtf k|dfl0ft 

ug{ ;f]xL bkmfsf] pkbkmf -@_ sf] v08 -9#_ adf]lhdsf] ljj/0f .  

-$_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg b'O{ s/f]8 

¿k}ofF;Ddsf] nfut cg'dfg ePsf] ljB't u[x, 6jf{Og, k'n, ;'?ªdfu{, /]ndfu{, /Hh'dfu{, 

s]jnsf/dfu{, ax'tn] ejg jf ;8sdfu{ h:tf hl6n jf ljz]if k|s[ltsf ;+/rgf nufot 

gu/kflnsfaf6 tf]lsPsf] cGo ;+/rgfsf] lgdf{0f sfo{sf] nflu P]gsf] bkmf !) sf] 

pkbkmf -%_ adf]lhd of]Uotf lgwf{/0f ug{' kg]{5 . 

@*= k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfjbftfsf] of]Uotfsf] cfwf/ M -!_ gu/kflnsfn] k/fdz{ ;]jf ;DaGwL 

vl/b sf/afxLdf efu lng] k|:tfjbftfsf] of]Uotfsf] cfwf/ lgwf{/0f ubf{ b]xfosf s'g} jf 

;a} s'/f ljrf/ u/L lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 M— 

-s_ k|:tfjbftf JolQm eP lghsf] / kmd{ jf ;+:yf eP cfjZos 

;+:yfut sfo{ cg'ej, 

-v_ k|:tfjbftfsf] d'Vo d'Vo sd{rf/Lsf] cfjZos z}lIfs of]Uotf / 

p:t} k|s[ltsf] sfo{sf] cfjZos cg'ej, 

-u_ sfo{ ;Dkfbg ug]{ tl/sf, sfo{ljlw, sfo{If]qut zt{ k|ltsf] 

k|efju|flxtf, k|ljlw x:tfGt/0f / ;do tflnsf,  

-3_ k|:tfjbftfsf] Joj:yfkg Ifdtf,  

-ª_ k|:tfjbftfsf] cfly{s Ifdtf,  

-r_ cGt/f{li6«o:t/af6 k|:tfj dfu ul/Psf] ePdf :jb]zL hgzlQmsf] 

;xeflutf, / 

-5_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf] cGo s'/f . 

-@_ o; lgod adf]lhd k|:tfjbftfsf] k|fljlws Ifdtf k|dfl0ft ug]{ 

sfuhft dfu ubf{ k|:tfljt k/fdz{ ;]jfsf] k|s[lt cg';f/ b]xfosf] s'g} jf ;a} sfuhft 

dfu ug{ ;lsg]5 M—  

-s_ ljut kfFr jif{sf] cjlwdf k|:tfljt k/fdz{ ;]jf;+u ldNg] k|s[ltsf] 

k/fdz{ ;]jf k|bfg u/]sf] ;fj{hlgs jf lghL ;+:yf, /sd / ldlt 

v'Ng] ljj/0f, 

-v_ k|:tfljt sfd ;DkGg ug{sf] nflu k|:tfj ul/Psf d'Vo sd{rf/Lsf] 

of]Uotf ;DaGwL ljj/0f, 

-u_ lghsf] ljut tLg jif{sf Joj:yfksLo sd{rf/L / ;/b/ jflif{s 

hgzlQmsf] ljj/0f, / 

-3_ ;j–sG6«fs6/ dfk{mt k|bfg ug{ rfx]sf]] k|:tfljt k/fdz{ ;]jfsf] 

c+z .  

 

@(= ;+o'Qm pkqmdsf] of]Uotfsf cfwf/M -!_ s'g} vl/b sf/af{xLdf efu lng] k|of]hgsf] nflu 

af]nkqbftfx?n]] Ps ;+o'Qm pkqmd agfO{ af]nkq k]z ug{ ;Sg]5g\ .  
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t/, Ps af]nkqbftfn] ;+o'Qm pkqmdsf] ;fem]bf/ jf JolQmutdWo] s'g} 

Pp6f dfq af]nkq k]z ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;+o'Qm pkqmddf /xg] ;fem]bf/sf] Go"gtd 

lx:;f / d'Vo ;fe]mbf/ / cGo ;fe]mbf/sf] Go"gtd of]Uotf af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

tf]Sg ;Sg]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd of]Uotf lgwf{/0f ubf{ To:tf] pks|ddf /xg] 

;fem]bf/sf] ;DaGwdf b]xfosf s'/f ljrf/ u/L lgwf{/0f ug'{ kg]{5 M— 

-s_ lghsf] ;/b/ jflif{s sf/f]jf/, 

-v_ lghsf] ljz]if cg'ej / lghn] ;Dkfbg u/]sf] k|d'v sfo{, 

-u_ lgdf{0f sfo{ ;~rfng ug{ lgh;+u ePsf] gub k|jfx, 

-3_ lghsf] hgzlQm ;DaGwL Ifdtf, /  

-ª_ lghsf] cf}hf/ jf pks/0f ;DaGwL Ifdtf . 

-$_ s'g} ;+o'Qm pkqmdn] af]nkq ;DaGwL sfuhftdf plNnlvt Go"gtd 

of]Uotfsf cfwf/x? k"/f u/] gu/]sf] Plsg ug{sf] nflu To:tf] pkqmdsf] ;a} ;fem]bf/sf] 

of]Uotf u0fgf ug'{ kg]{5 .  

-%_ ;+o'Qm pkqmdsf] ;fem]bf/sf] JolQmut of]Uotfsf] cfwf/ lgwf{/0f ubf{ 

b]xfosf s'/f ljrf/ u/L lgwf{/0f ug'{ kg]{5 M— 

-s_ ;DjlGwt sfddf lghsf] ;fdfGo cg'ej, 

-v_ cGo ;Demf}tf adf]lhd lghn] u/L/x]sf] jf ug]{ sfd ;DkGg ug{ 

cfjZos kg]{ ;|f]tsf] kof{Kttf, 

-u_ ljQLo ;Ifdtf, /  

-3_ ljutsf vl/b ;DaGwL d'2f dfldnf / ;f]sf] glthf . 

-^_ s'g} ;+o'Qm pkqmd vl/b ;Demf}tfsf] nflu 5gf}6 ePdf To:tf] ;+o'Qm 

pkqmdnfO{ To:tf] pks|dsf] ;+o'Qm bfloTj / ;+o'Qm pks|dsf ;fem]bf/sf] JolQmut 

bfloTj ;d]t /xg] u/L cfGtl/s /fh:j sfof{nodf :yfoL n]vf gDa/ / d"No clej[l4 

s/ btf{ ug{ nufpg' kg]{5 .  

-&_ s'g} ;+o'Qm pkqmdn] af]nkq k]z ubf{ af]nkq hdfgt ;d]t k]z 

ug{'kg]{ ePdf To:tf] af]nkq hdfgt pklgod -!_ adf]lhdsf] ;+o'Qm pkqmdsf ;j} 

;fem]bf/sf] gfddf / ;a} ;fem]bf/sf] bfloTj x'g] u/L] hf/L ul/Psf] x'g' kg]{5 .   

-*_ ;+o'Qm pkqmd ;DaGwL cGo zt{ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v 

eP adf]lhd x'g]5 . 

#)= cfly{s / ljQLo Ifdtf v'Ng] sfuhft dfu ug{ ;Sg]M  -!_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

af]nkqbftfsf] cfly{s / ljQLo Ifdtf k|dfl0ft ug]{ sfuhft dfu ubf{ lgdf{0f sfo{sf] 

k|s[lt cg';f/ b]xfosf dWo] s'g} jf ;a} sfuhft dfu ug{ ;lsg]5 M—  

-s_ lghsf] a}+s :6]6d]06,  

-v_ lghsf] Joj;fo ;DaGwL sf/f]jf/sf] cfly{s ljj/0f, 

-u_ lghsf] ;DklQ, bfloTj tyf gfkmf gf]S;fgsf] ljj/0f v'Ng] 

jf;nft,  

-3_ lghsf] cfly{s / ljQLo x}l;ot v'Ng] cGo s'/f, / 
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-ª_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf plNnlvt cGo ljj/0f . 

-@_ pklgod -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] jf;nft dfu ubf{ sfdsf] 

k|s[lt cg';f/ ljut b'O{b]lv kfFr cfly{s jif{sf] jf;nft dfu ug{ ;lsg]5 . 

#!= ;a–sG6«fs6/af6 sfd u/fpg] ;DaGwL Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] ;j–sG6«fs6/af6 

;d]t lgdf{0f sfo{ u/fpg ;Sg] u/L af]nkq cfJxfg ug]{ ePdf af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 M–  

-s_ lghn] ;a–sG6«fs6/af6 sfd u/fpg ;Sg]] s'/f, 

-v_ clwstd kRrL; k|ltzt;Dd ;j–sG6«fS6/af6 sfo{ u/fpg ;lsg] 

s'/f / ;f] sf] sfo{ k|s[ltsf] ljj/0f,   
-u_ cfjZostfg';f/ ;j–sG6«fs6/sf] of]Uotfsf cfwf/ . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd of]Uotfsf] cfwf/ pNn]v ul/Psf]df 

af]nkqbftfn] vl/b ;Demf}tf ug{' cl3 ;a–sG6«fs6/sf] of]Uotfsf] cfwf/ k'i6of+O{ ug]{ 

sfuhft k]z ug'{ kg]{5 .  

 

kl/R5]b—% 

af]nkq ;DaGwL Joj:yf 

  
#@= af]nkqsf] dfWodåf/f vl/b ug'{ kg]{M -!_ gu/kflnsfn] aL;nfv ¿k}ofFeGbf a9Lsf] 

dfn;fdfg, ;]jf  jf s'g} lgdf{0f sfo{ u/fpFbf af]nkqsf] dfWodåf/f vl/b ug'{ kg]{5 . 

-@_ P]gsf] bkmf !% sf] cj:yfdf cGt/f{li6«o:t/df v'nf af]nkq cfJxfg 

u/L dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf cGo ;]jfsf] vl/b ug'{ kg]{5 .  

 

##=   Psd'i6 b/ ljlwaf6 ul/g] vl/bsf] sfo{ljlw M -!_ gu/kflnsfn] s'g} of]Uotf cfjZos 

gkg]{ k|s[ltsf] b'O{ s/f]8 ¿k}ofF;Dd nfut cg'dfg ePsf] lgdf{0f sfo{ vl/b ug{' kbf{ 

nfut cg'dfg ;fj{hlgs u/L /fli6«o:t/sf] af]nkqsf] dfWodåf/f Psd'i6 b/ ljlwsf] 

cfwf/df k|lt:kwf{ u/fO{ vl/b ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd af]nkqbftfn] af]nkq bflvnf ubf{ s"n nfut 

cg'dfgdf lglZrt k|ltzt 36L jf a9L k|ltztdf sfd ug]{ Psd'i6 b/ saf]n u/L 

af]nkq k]z ug{' kg]{5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljlw ax'jifL{o ;Demf}tf ug{' kg]{ vl/b 

sf/afxLdf k|of]u ug{ ;lsg] 5}g . 

#$=  pTkfbs jf clws[t ljqm]tfåf/f lgwfl/t b/df -Sof6nu ;lkË_ ljlwjf6 ul/g] vl/bsf] 

sfo{ljlwM -!_ gu/kflnsfn] x]eL OlSjkd]G6, ;jf/L ;fwg, cf}hf/, d]lzg/L, pks/0f, 

PS;/] jf Pdcf/cfO{ h:tf :jf:Yo ;]jfsf] nflu cfjZos kg]{ pkrf/hGo oGq jf o:t} 

cGo oflGqs dfn;fdfgx¿ To:tf] ;dfg :t/sf] dfn;fdfg pTkfbg jf ljt/0f ug]{ 

pTkfbs sDkgL jf To;sf] cflwsfl/s laqm]tfnfO{ sDtLdf ;ft lbgb]lv a9Ldf kG„ 

lbg;Ddsf] lnlvt ;"rgf lbO{ k|lt:kwf{ u/fO{ vl/b ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ pklgod -!_ adf]lhd ;"rgf k|flKt ePkl5 To:tf] dfn;fdfg laqmL 

ug{ rfxg] pTkfbs sDkgL jf To;sf] cflwsfl/s laqm]tfn] pTkfbgsf] cflwsfl/s 
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:k]lzlkms]zg, u'0f:t/, d"No / ;'ljwf ;lxtsf] ljj/0f -Sof6nu jf a|f];/_ ;+nUg /fvL 

gu/kflnsfdf lgj]bg btf{ u/fpg' kg]{5 .  

            t/, o;/L lgj]bg btf{ ubf{ af]nkq hdfgt cfjZos kg]{ 5}g .  

 -#_ pklgod -@_ adf]lhd btf{ ePsf pTkfbs sDkgL jf To;sf] 

cflwsfl/s laqm]tfn] k]z u/]sf] :k]lzlkms]zg, u'0f:t/, d"No / ;'ljwf ;lxtsf] ljj/0f -

Sof6nu jf a|f];/_ x]/L ;dfg :k]lzlkms]zg / u'0f:t/ ePsf pTkfbgx¿sf] pTkfbs 

sDkgL jf To;sf] cflwsfl/s laqm]tfsf] ;"rL tof/ ug{' kg]{5 .  

 -$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] ;"rLsf] cfwf/df vl/b ul/g] dfn;fdfgsf] 

kl/df0f vf]nL pTkfbs jf clws[t laqm]tfaf6 tf]lsPsf] d"No / ;'ljwfdWo] d"Nodf 5'6 

jf ;'ljwfdf yk x'g ;Sg] ljj/0f ;lxtsf] cfly{s k|:tfj dfu ug{' kg]{5 . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf] k|:tfj k|fKt ePkl5 d"Nodf kfOg] 5'6 / 

;'ljwfdf x'g] yk ;d]tsf] cfwf/df o; lgodfjnL adf]lhd d"NofÍg u/L Go"gtd 

d"NoflÍt ;f/e"t ?kdf k|efju|fxL k|:tfjbftfsf] 5gf}6 ug{' kg]{5 .  

-^_ pklgod -%_ adf]lhd 5gf}6 ePsf] k|:tfjbftf;Fu lgod !!# 

adf]lhd sfo{;Dkfbg hdfgt lnO{ vl/b ;Demf}tf ug{' kg]{5 .  

-&_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljlw ax'jifL{o ;Demf}tf ug{' kg]{ vl/b 

sf/afxLdf k|of]u ug{ ;lsg] 5}g . 

 

#%=  ;Lldt af]nkq -lnld6]8 6]08l/Ë_ ljlwjf6 ul/g] vl/bsf] sfo{ljlwM -!_ gu/kflnsfn] 

;Lldt dfqfdf pknJw ePsf] jf x'g] s'g} dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{, k/fdz{ ;]jf jf cGo 

;]jf vl/b ug{' k/]df To:tf] k|s[ltsf] cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf 

;]jfk|bfosx¿ tLg jf ;f] eGbf sd ;+Vofdf pknAw ePsf] cj:yf olsg u/L To:tf 

cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jfk|bfosx¿ aLr dfq k|ltikwf{ x'g] u/L 

kG„ lbgsf] af]nkq cfXjfgsf] ;"rgfsf] dfWodåf/f af]nkq jf k|:tfj dfu u/L vl/b 

ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljlw ax'jifL{o ;Demf}tf ug{' kg]{ vl/b 

sf/afxLdf k|of]u ug{ ;lsg] 5}g .  

-#_ ;Lldt af]nkq ljlwsf] dfWodaf6 vl/b ug{' kbf{ Ps tx dflysf] 

clwsf/Lsf] k"j{:jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

#^=   gofF lng] k'/fgf] lbg] -afO{ Jofs d]y8_ ljlwaf6 ul/g] vl/bsf] sfo{ljlwM -!_ 

gu/kflnsfn] cfkmgf] :jfldTjdf /x]sf] s'g} ;jf/L ;fwg, cf}hf/, d]lzg/L pks/0f, oGq, 

/;fog, dn, ljifflb jf o:t} k|s[ltsf cGo dfn;fdfgx¿sf] pTkfbs sDkgLn] tf]s]sf] 

jf/]G6L jf Uof/]G6Lsf] ;do;Ldf cjlw k"/f ePkl5 dd{t;Def/ u/L ;~rfngdf NofpFbf 

nfut k|efjsf/L gx'g] / To:tf] pTkfbs sDkgLn] tf]s]sf] dfkb08 cg'¿ksf] kl/0ffd 

glbg] jf k'gMk|of]u ug{ gldNg] jf cf}lrToxLg x'g] / To:tf dfn;fdfg hg:jf:Yo jf 

jftfj/0fLo b[li6n] e08f/0f u/L /fVg] jf lnnfd ug{ ;d]t pko'Qm gx'g] cj:yf ePdf 

To:tf] cj:yfsf] olsg u/L k'/fgf] dfn;fdfg ;DalGwt pTkfbs jf cflwsfl/s laqm]tf 

jf cfk"lt{stf{nfO{ lkmtf{ lbO{ ;f]xL k|s[ltsf] gofF dfn;fdfg ;f]xL pTkfbs jf cflwsfl/s 

laqm]tf jf cfk"lt{stf{af6 ;§fk§f u/L lng ;Sg]5 .  
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-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;§fk§f ubf{ To:tf] dfn;fdfgsf] pTkfbs jf 

cflwsfl/s laqm]tf jf cfk"lt{stf{;Fu k'/fgf] dfn;fdfgsf] d"NofÍg k|:tfj lnO{ gofF 

dfn;fdfgsf] lgwf{l/t laqmL d"Nodf k'/fgf] dfn;fdfgsf] d"NoflÍt /sd s§f u/L vl/b 

;Demf}tf u/L vl/b ug{' kg]{5 .  

-#_ o; lgod adf]lhd vl/b ul/g] gofF dfn;fdfg dfGotf k|fKt 

;+:yfaf6 u'0f:t/ k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .  

-$_ pklgod -@_ adf]lhd vl/b ;Demf}tf ubf{ vl/b x'g] gofF 

dfn;fdfgsf] hLjg rqm kZrft o; ljlw k|of]u u/L k'gM ;§fk§f ug{ ;lsg] jf g;lsg] 

s'/f v'nfpg' kg]{5 .  

-%_ ;fj{hlgs lgsfon] pklgod -!_ adf]lhd vl/b ubf{ k'/fgf] 

dfn;fdfg / ahf/df pknAw gofF dfn;fdfgsf] ;"rL tof/ u/L ljefuLo k|d'vaf6 

:jLs[lt lnP/ dfq vl/b ug{' kg]{5 .  

-^_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljlw ax'jifL{o ;Demf}tf ug{' kg]{ vl/b 

sf/afxLdf k|of]u ug{ ;lsg] 5}g .  

#&=  :jb]zL af]nkqbftfx¿ aLr dfq k|lt:kwf{ u/fO{ vl/b ul/g]M -!_ P]gsf] bkmf !! sf] 

pkbkmf -@_ adf]lhd Ps r/0fsf] v'nf af]nkq cfXjfg ubf{ b'O{ s/f]8 ¿k}ofFeGbf a9L / 

Ps c/a ¿k}ofF;Ddsf] nfut cg'dfg ePsf] lgdf{0f sfo{sf] vl/bdf P]gsf] bkmf !% sf] 

cj:yfdf afx]s /fli6«o:t/sf] v'nf af]nkqsf] dfWodåf/f :jb]zL af]nkqbftfx¿ aLr 

dfq k|lt:kwf{ u/fO{ vl/b ug{' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd vl/b ug{' kbf{ k|fljlws / cfly{s k|:tfj b'O{ cnu 

cnu vfddf /fvL l;naGbL u/L k|To]s vfdsf] aflx/ s'g k|:tfj xf] :ki6 ¿kn] pNn]v 

u/L b'j} k|:tfjnfO{ csf]{ 5'§} aflx/L vfddf l;naGbL u/L af]nkq k]z ug{'kg]{ Joxf]/f 

af]nkq cfXjfgsf] ;"rgf / af]nkq ;DaGwL sfuhftdf v'nfpg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhd af]nkq ;DaGwL sfuhft tof/ ubf{ k|fljlws 

k|:tfjsf] nflu lgod @^, @&, @* / @( adf]lhdsf] k|fljlws tyf cfly{s / ljQLo 

Ifdtf k|dfl0ft ug]{ of]Uotfsf] cfwf/ pNn]v ug{' kg]{5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] k|fljlws k|:tfj P]gsf] bkmf #@ adf]lhdsf] 

k|lqmofaf6 vf]nL bkmf @# / lgod ^(, &), &! / &@ adf]lhd k/LIf0f u/L ;f/e"t 

¿kdf k|efju|fxL af]nkq lgwf{/0f ug{' kg]{5 .  

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf of]Uotfsf] ;a} cfwf/df ;kmn x'g] af]nkq ;f/e"t 

¿kdf k|efju|fxL af]nkq dflgg]5 / To:tf] ;kmn ;a} af]nkqbftfx¿nfO{ cfly{s k|:tfj 

vf]Ng] :yfg, ldlt / ;do pNn]v u/L ;f] ldlt / ;dodf pkl:yt x'g sDtLdf ;ft 

lbgsf] cjlw lbO{ ;"rgf ug{' kg]{5 . 

     -^_ pklgod -$_ adf]lhd k|fljlws k|:tfjsf] d"NofÍg ubf{ of]Uotfsf] cfwf/df c;kmn 

x'g] ;a} af]nkqbftfx¿sf] cfly{s k|:tfj ;DalGwt af]nkqbftfx¿nfO{ lkmtf{ ug{' kg]{5 .  

-&_ pklgod -$_ adf]lhd ;kmn af]nkqbftfx¿sf] lgod ^* adf]lhdsf] 

k|lqmofaf6 cfly{s k|:tfj vf]nL P]gsf] bkmf @% / lgod ^(, &#, &$ adf]lhd cfly{s 

tyf ljz]if d"NofÍg u/L Go"gtd d"NoflÍt ;f/e"t ¿kdf k|efju|fxL af]nkqsf] 5gf}6 

ug{' kg]{5 . 
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#*= ;+o'Qm pkqmdaf6 ;xefuL x'g' kg]{M -!_ P]gsf] bkmf !% adf]lhd cfXjfg ul/Psf] Ps 

ca{ ¿k}ofF eGbf dfly kfFr  ca{ ¿k}ofF;Ddsf] nfut cg'dfg ePsf] lgdf{0f sfo{ ;DaGwL 

cGt/f{li6«o:t/sf] af]nkqdf ;xefuL x'g rfxg] ljb]zL kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] :jb]zL 

kmd{, ;+:yf jf sDkgL;Fu ;+o'Qm pkqmd u/L ;xefuL x'g'  kg]{5 .  

      -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vl/b sf/afxLdf lgod #& sf] Joj:yf nfu" x'g]5 . 

  

#(=   lgdf{0f sfo{sf] cfly{s k|:tfj dfu u/L vl/b ug]{ sfo{ljlw M -!_ P]gsf] bkmf %( sf] 

pkbkmf -&_ adf]lhd vl/b ;Demf}tf cGTo eO{ ;f]xL bkmfsf] pkbkmf -(_ adf]lhd To:tf] 

lgdf{0f sfo{ vl/b ug{' kbf{ P]gsf] bkmf @% adf]lhd 5gf}6 ePsf af]nkqbftfx¿nfO{ 

kG„ lbgsf] Dofb lbO{ cfly{s k|:tfj dfu u/L vl/b ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] Dofb lbO{ vl/b ug{' kbf{ l;naGbL cfly{s 

k|:tfj dfq k]z ug{' kg]{ Joxf]/f v'nfpg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhd vl/b ug]{ k|of]hgsf] nlu af]nkq ;DaGwL 

sfuhft tof/ ubf{ vl/b ;Demf}tf cGTo x'Fbfsf] ;do;Dd l8hfOg jf nfut cg'dfg 

cg'¿k ;DkGg eO;s]sf] sfo{x¿ s§f u/L afFsL sfdsf] nflu cfjZostf cg';f/sf] 

l8hfOg jf nfut cg'dfg kl/dfh{g u/fO{ lgod -^_ adf]lhd :jLs[t ePsf] x'g' kg]{5 .  

-$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] cfly{s k|:tfj lgod ^* adf]lhdsf] 

k|lqmofaf6 vf]nL P]gsf] bkmf @% / lgod ^(, &# / &$ adf]lhd cfly{s tyf ljz]if 

d"NofÍg u/L Go"gtd d"NoflÍt ;f/e"t ?kdf k|efju|fxL af]nkqsf] 5gf}6 ug{' kg]{5 . 

$)= k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf pNn]v ug'{ kg]{ s'/fM gu/kflnsfn] k"j{of]Uotf lgwf{/0f 

u/L af]nkq cfJxfg ug]{ ePdf To:tf] af]nkq cfJxfg ug'{cl3 k"j{of]Uotf ;DaGwL 

sfuhft tof/ ug'{ kg]{5 . To:tf] k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhftdf b]xfosf s'/f pNn]v 

ug'{ kg]{5 M– 

-s_ k|:tfljt sfdsf] nflu cfjZos kg]{ of]Uotf / ;+o'Qm pkqmdsf] 

xsdf  ;fem]bf/sf] of]Uotf, 

-v_ k|:tfjbftfn] cfk\mgf] of]Uotf / u|fx\otf k'li6 ug{ k]z ug'{ kg]{ 

sfuhft / hfgsf/L, 

-u_ dfn;fdfg jf lgdf{0f sfo{sf] 5'6\6f 5'6\6} ;d"x jf Kofs]h agfO{ 

vl/b ug'{ kg]{ ePdf To:tf] ;d"x jf Kofs]h ,  

-3_ k|:tfj tof/ ug]{ tl/sf, 

-ª_ k"j{of]Uotfsf] k|:tfj d"Nof+Íg ug]{ k|s[of, 

-r_ vl/b ;Demf}tfsf d'Vo d'Vo zt{, 

-5_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] k"j{of]Uotf ;DaGwL 

sfuhftdf pNn]v ug'{kg]{ egL ;do ;dodf lgwf{/0f u/]sf cGo 

ljifo, /  

-h_ k"j{of]Uotfsf] k|:tfj k]zug]{ tl/sf :yfg, clGtd ldlt / ;do . 

 

$!= k"j{of]Uotfsf] cfwf/ :jLs[t u/fpg' kg]{M  gu/kflnsfn] k"j{of]Uotfsf] k|:tfj cfJxfg ug'{ 

cl3 lgod @^ jf @& adf]lhd lgwfl{/t k"j{of]Uotfsf cfwf/ k|d'vaf6 :jLs[t u/fpg' 

kg]{5 . 
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$@= k"j{of]Uotfsf] sfuhft pknAw u/fpg' kg]{M -!_  gu/kflnsfn] k"j{of]Uotf ;DaGwL 

sfuhft tof/ ug{ nfu]sf] vr{sf] cfwf/df OR5's JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLaf6 

b]xfo adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhft pknJw u/fpg' kg]{5 . 

-s_ b'O{ s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly bz s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nflu kfFr xhf/ 

¿k}ofF,  

-v_ bz s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly kRrL; s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nflu bz 

xhf/ ¿k}ofF,  

-u_ kRrL; s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly hlt;'s} /sdsf nflu kG„ xhf/ 

¿k}ofF .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sfuhftdf k|d'v k|zf;sLo clws[t jf 

lghn] tf]s]sf] sd{rf/Lsf] b:tvt / sfof{nosf] 5fk nfu]sf] x'g' kg]{5 .   

 

$#= of]Uo cfj]bssf] 5gf}6M -!_ d"Nof+Íg ;ldltn] k"j{of]Uotfsf] cfj]bs4f/f k"j{of]Uotf 

;DaGwL sfuhftdf plNnlvt of]Uotfsf k|To]s cfwf/ k"/f u/] gu/]sf] ljifodf cfjZos 

k/LIf0f ug'{ kg]{5 . To;/L k/LIf0f ubf{ of]Uotfsf ;a} cfwf/ k"/f ug]{ cfj]bs of]Uotf 

k/LIf0fdf 5gf}6 ePsf] dflgg] / ;j} of]Uotfsf cfwf/ k"/f gug]{ cfj]bs 5gf}6 ePsf] 

dflgg]  

5}g .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k/LIf0fdf 5gf}6 ePsf k"j{of]Uotfsf] cfj]bs 

;DalGwt vl/b sf/afxLsf] nflu af]nkq k]z ug{ of]Uo ePsf] dflgg]5 . 

$$= k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{M -!_ d"Nof+Íg ;ldltn] lgod $# adf]lhd u/]sf] k/LIf0fsf] lj:t[t 

ljZn]if0f ;lxtsf] k|ltj]bg tof/ u/L d"Nof+Íg sfo{ z'? u/]sf] ldltn] kGw|| lbgleqdf 

k]z ug'{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k|ltj]bgdf d"Nof+Íg ;ldltn] b]xfosf s'/f 

v'nfpg' kg]{5 M– 

-s_ cfj]bssf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ cfj]bssf] of]Uotfsf] k|To]s cfwf/ k'li6 ug]{ sfuhft, 

-u_ tflnsf cfjZos eP To:tf] tflnsf, 

-3_ ;+o'Qm pkqmdsf] ?kdf k|:tfj k]z ul/Psf] eP ;+o'Qm pkqmd 

;DaGwL sfuhft k"0f{ eP jf gePsf] / To:tf] pkqmdsf] k|To]s 

;fem]bf/sf] lx:;f / bfloTj,  

-ª_ dfn;fdfg jf lgdf{0f sfo{sf] 5'6\6f 5'6\6} ;d"x jf Kofs]h agfO{ 

vl/b ug'{ kg]{ ePdf To:tf] ;d"x / Kofs]hsf] k/LIf0f ug{ 

ckgfO{Psf] k|lqmof tyf To:tf] ;d"x / Kofs]hsf] vl/b sf/afxLdf 

efu lngsf] nflu 5gf}6 ePsf cfj]bs, 

-r_ cfj]bs 5gf}6 x'g' jf gx'g'sf] sf/0f . 

$%= af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v ug'{ kg]{ s'/fM gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf P]gsf] bkmf !# df plNnlvt s'/fsf] cltl/Qm cfjZostfg';f/ b]xfosf s'/f 

pNn]v ug{ ;Sg]5 M– 
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-s_ k|:tfljt sfdsf] of]hgf, gSzf,  

-v_ ljn ckm SjflG66Lh,  

-u_ dfn;fdfgsf] kl/df0f,  

-3_ af]nkqbftfn] ug'{kg]{ e}kl/ cfpg] sfd, 

-ª_ dfn;fdfg cfk"lt{ ug]{, lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug]{ ;do,  

-r_ jf/]06L tyf dd{t ;+ef/ ;DaGwL Joj:yf,   

-5_ af]nkqbftfn] k|bfg ug'{kg]{ cfjZos tflnd / ;'k/Lj]If0fsf] 

lsl;d / kl/df0f,  

-h_ cfk"lt{ ul/g] dfn;fdfg jf hu]8f kf6{k"hf{x? gofF / ;SsnL 

x'g'kg]{ s'/f, 

-em_ k|:tfljt vl/bsf] nflu cfjZos kg]{ /sd k|fKt x'g] ;|f]t . 

-`_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] lgwf{/0f u/]sf cGo s'/fx¿ . 

$^= e]befj ug{ gx'g] M -!_ P]gsf] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -h_ / bkmf !$ sf] 

pkbkmf -*_ sf] cj:yfdf jfx]s vl/b sf/afxLdf af]nkqbftfnfO{ lghsf] /fli6«otfsf] 

cfwf/df e]befj ug'{ x'b}g . 

-@_ af]nkq ;DaGwL sfuhft adf]lhd cfjZos kg]{ s'g} lnvt 

af]nkqbftfn] k|fKt ug{ g;s]sf] cj:yfdf lghn]] k]z u/]sf] To:tf] lnvt ;/xsf] cGo 

lnvtnfO{ dfGotf lbg' kg]{5 .  

$&=  Ph]G6sf] ljj/0f pNn]v ug'{ kg]{ M -!_ ljb]zL af]nkqbftfn] af]nkq k]z ubf{ g]kfndf 

cfˆgf] Ph]06 lgo'Qm u/]sf] /x]5 eg] lghn] To:tf] Ph]G6sf] ;DaGwdf b]xfosf ljj/0f 

pNn]v ug'{ kg]{5 M—  

-s_ Ph]06sf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ Ph]06n] kfpg] sldzgsf] cÍ, d'b|fsf] lsl;d / e'QmfgLsf] tl/sf,  

-u_ Ph]06;Fusf] cGo s'g} zt{,  

-3_ :yfgLo Ph]06 eP lghsf]] :yfoL n]vf gDa/ btf{ k|df0fkqsf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk / lghn] Ph]06 x'g :jLsf/ u/]sf] kq . 

-@_ ljb]zL af]nkqbftfsf] tkm{af6 Ph]06n] af]nkq k]z ubf{ pklgod -!_ 

sf] v08 -v_ / -u_ df plNnlvt s'/f :ki6 ?kdf pNn]v ug'{ kg]{5 .   

-#_ ljb]zL af]nkqbftfn] pklgod -!_ df plNnlvt s'/f :ki6 ?kdf 

gv'nfPdf jf :yfgLo Ph]06 gePsf] egL af]nkq k]z u/]sf]df kl5 Ph]06 ePsf] 

k|dfl0ft ePdf jf Ph]06nfO{ lbg] sldzg sd pNn]v u/]sf]df kl5 Ph]06n] a9L 

sldzg lnPsf] k|dfl0ft ePdf To:tf] af]nkqbftfnfO{ gu/kflnsfn] lgod !%@ adf]lhd 

sfnf] ;"rLdf /fVg] sf/jfxL ug'{ kg]{5 .  

$*= af]nkqbftfsf] u|fXotf ;DaGwL cfwf/ / sfuhft pNn]v ug{' kg]{M -!_ gu/kflnsfn] 

af]nkq ;DaGwL sfuhftdf af]nkqbftfsf] u|fXotf -O{lnlhljln6L_ sf] cfwf/ tyf To:tf] 

cfwf/ k|dfl0ft ug{ af]nkqbftfn] k]z ug'{ kg]{ sfuhftsf] k|ltlnlk ;d]t pNn]v ug{' 

kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ df plNnlvt sfuhft b]xfo adf]lhd x'g]5g\ M– 

-s_ kmd{, ;+:yf jf sDkgL btf{sf] k|df0fkq, 
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-v_ Joj;fo btf{{sf] O{hfhtkq, 

  :ki6Ls/0f M o; v08sf] k|of]hgsf] nflu æJoj;fo btf{sf] 

OhfhtkqÆ eGgfn] lgdf{0f Joj;foLn] lgdf{0f Joj;fo 

;~rfng ug]{ p2]Zon] lgdf{0f Joj;foL ;DaGwL k|rlnt 

sfg"g adf]lhd k|fKt u/]sf] k|df0fkq ;Demg'  k5{ . 

-u_ d"No clej[l¢ s/ btf{ k|df0fkq / :yfoL n]vf btf{ gDa/ -Kofg_ 

k|df0fkq, 

-3_ gu/kflnsfn] tf]s]sf] cjlw;Ddsf] cfGtl/s /fhZj ljefuaf6 

k|fKt s/ r'Qmf u/]sf] k|df0fkq jf s/ ljj/0f k]z u/]sf] sfuhft 

jf cfo ljj/0f k]z ug{ Dofb yk ePsf] lg:;f jf k|df0f .   

-ª_ af]nkqbftfn] vl/b sf/afxLdf efu lng cof]Uo gePsf], k|:tfljt 

vl/b sf/afxLdf cfkm\gf] :jfy{ gaflemPsf]] / ;DjlGwt k]zf jf 

Joj;fo ;DaGwL s;"/df cfkm"n] ;hfo gkfPsf] egL lnlvt ?kdf 

u/]sf] 3f]if0ff, 

-r_ gu/kflnsfn] cfjZos 7fg]sf] cGo sfuhft . 

-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg u}/ afl;Gbf 

af]nkqbftfn] ;f] pklgodsf] v08 -u_ / -3_ adf]lhdsf sfuhft k]z ug'{ kg{] 5}g . 

-$_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pklgod -@_ adf]lhdsf sfuhft pNn]v 

ug{ 5'6]df jf :ki6 ?kdf pNn]v gePdf jf cGo s'g} s'/f ;+zf]wg ug'{ k/]df af]nkq 

k]z ug]{ cjlwleq} /fli6«o :t/sf] b}lgs ;dfrf/kqdf / cGt/f{li6«o:t/sf] af]nkqsf] 

xsdf cGt/f{li6«o ;~rf/ dfWoddf k|sfzg u/L To:tf sfuhft pNn]v ug{, :ki6 ug{ 

jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 . 

t/, o;/L ;"rgf k|sfzg ubf{ af]nkqbftfnfO{ af]nkq k]z ug{ yk ;do 

cfjZos kg]{ ePdf af]nkq k]z ug]{ clGtd ;do ;d]t a9fpg' kg]{5 . 

-%_ pklgod -!_ / -@_ adf]lhdsf sfuhft k]z gug]{ af]nkqbftfsf] 

af]nkq pk/ sf/afxL x'g] 5}g .  

$(= af]nkqsf] efiff M -!_ P]g / o; lgodfjnLdf cGoyf Joj:yf ePsf]df jfx]s, k"j{of]Uotf 

;DaGwL sfuhft, af]nkq ;DaGwL sfuhft, k|:tfj cfJxfg ;DaGwL sfuhft, 

k"j{of]Uotf, af]nkq jf k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf / vl/b ;Demf}tf ;Dej eP;Dd g]kfnL 

efiffdf / ;Dej geP c+u|]hL efiffdf tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ af]nkqbftfn] g]kfnL jf c+u|]hL b'j} efiffdf n]lvPsf] vl/b ;DaGwL 

sfuhft jf d'lb|t ;fdu|L k]z ug{ ;Sg]5g\ . 

t/, To:tf] sfuhft jf d'lb|t ;fdu|Lsf] ;DalGwt c+z ;DalGwt b]zsf] 

cflwsfl/s ;+:yfaf6 cu|]hL efiffdf cg'jfb ul/Psf] x'g' kg]{5 / To:tf] sfuhft jf 

d'lb|t ;fdu|L / To;/L cg'jflbt c+zdf n]lvPsf] s'/fdf s'g} låljwf ePdf cg'jflbt 

c+z dfGo x'g]5 . 

%)= dfn;fdfgsf] k|fljlws ljj/0fdf pNn]v ug'{ kg]{ s'/fM gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf dfn;fdfgsf] k|fljlws ljj/0f pNn]v ubf{ cfjZostf cg';f/ b]xfosf s'/f 

pNn]v ug'{ kg]{5 M— 
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-s_ k|:tfljt sfdsf] of]hgf, gSzf / l8hfO{g,  

-v_ ljn ckm SjflG66Lh,  

-u_ dfn;fdfgsf] ;fGble{s ef}lts tyf /;folgs ljz]iftf, ck]lIft 

sfo{;Dkfbg ;DaGwL ljz]iftf,  

-3_ k|fljlws agfj6 -sGkmLUo'/]zg_ 

-ª_ dfn;fdfgsf] cfo' cjlwe/sf] nflu cfjZos kg]{ hu]8f kf6{k"hf{ 

/ plNnlvt ;]jf pknAw x'g] jf gx'g],  

-r_ af]nkqsf ;fy k]z ug'{kg]{ dfn;fdfgsf] ljj/0ffTds k'l:tsf jf 

gd"gf, 

-5_ ck]lIft sfo{;Dkfbg tyf u'0f:t/ k|Tofe"ltsf] ljj/0f, 

-h_ jf/]06L tyf dd{t ;Def/ ;DaGwL Joj:yf,    

-em_ dfn;fdfgaf6 jftfj/0fdf s'g} k|efj kg]{ eP To:tf] k|efj / 

To:tf] k|efj sd ug{ ckgfpg' kg]{ dfkb08,  

-`_ cfk"lt{ ePsf] dfn;fdfg af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v 

ePsf] :k]l;lkms]zg adf]lhdsf] eP gePsf] s'/f k/LIf0f ug{ 

ckgfOg] dfkb08 / tl/sf, / 

-6_ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] cGo cfjZos s'/fx? .  

 

%!= lgdf{0f sfo{sf] k|fljlws ljj/0fdf pNn]v ug'{ kg]{ s'/f M gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf lgdf{0f sfo{sf] k|fljlws ljj/0f pNn]v ubf{ cfjZostf cg';f/ b]xfosf 

s'/fx? pNn]v ug'{'  kg]{5 M– 

-s_ k|:tfljt lgdf{0f sfo{sf] sfo{If]q / p2]Zo,  

-v_ lgdf{0f:ynsf] ef}lts k|s[lt / cj:yf,  

-u_ k|:tfljt lgdf{0f sfo{sf] l8hfO{g, lgdf{0f, pks/0f h8fg -

O/]Szg_, pTkfbg, h8fg      -OG;\6n]zg_ h:tf sfo{sf] ljj/0f, 

-3_ lgdf{0f sfo{sf] x/]s PsfO{ cfO{6dsf] cg'dflgt kl/df0f ePsf] 

ljn ckm SjflG6l6h, 

-ª_ lgdf{0f sfo{af6 jftfj/0fdf k|efj kg]{ eP To:tf] k|efjsf] ljj/0f 

/ To:tf] k|efj sd ug{ ckgfpg' kg]{ dfkb08,  

-r_ d]sflgsn, :oflg6/L tyf NklDaË / ljB't h8fg ;DaGwL sfd 

;d]t ug'{kg]{ eP ;f] sfd ;DaGwL ljz]if k|fljlws :k]l;lkms]zg,  

-5_ cfk"lt{ ug'{kg]{ pks/0f / kf6k"hf{sf] lj:t[t ljj/0f, 

-h_ ck]lIft sfo{;Dkfbg jf u'0f:t/sf] k|Tofe"lt ;DaGwL ljj/0f,  

-em_ lgdf{0f sfo{sf] ljleGg r/0fdf ul/g] lg/LIf0f tyf k/LIf0f,  

-`_ sfo{ ;DkGg k/LIf0f -sDKnL;g 6]i6_,  

-6_ lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePkl5 lgdf{0f Joj;foLn] pknAw u/fpg' kg]{ 

k|fljlws sfuhft, lgdf{0f eP adf]lhdsf] b'?:t -Ph laN6_ 

gSzf, cfjZostf cg';f/ pks/0f ;~rfng k'l:tsf -ck/]l6Ë 

Dofg'cn_, 
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-7_ lgdf{0f sfo{ :jLsf/ ug{sf] nflu gu/kflnsfn] ug'{kg]{ lg/LIf0f / 

sfo{;Dkfbg -k/km/d]G;_ k/LIf0f,  

-8_ lgdf{0f sfo{ k|f/De / ;DkGg ug]{ ;dosf] sfo{tflnsf, / 

-9_ gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] cGo cfjZos s'/f . 

 

%@= cGo ;]jfsf] ljj/0fdf pNn]v ug'{kg]{ s'/f M af]nkq ;DaGwL sfuhftdf cGo ;]jfsf] 

ljj/0f pNn]v ubf{ cfjZostf cg';f/ b]xfosf s'/f v'nfpg' kg]{5 M—  

-s_ ;]jfsf] k|of]hg / sfo{If]q,  

-v_ ck]lIft sfo{;Dkfbg, ;]jf k|bfosn] k|bfg ug'{kg]{ sfd / ;]jf,  

-u_ af]nkqbftfn] af]nkq;fy pknAw u/fpg' kg]{ ljj/0ffTds k'l:tsf 

jf gd"gf,   

-3_ ;]jf k|bfosn] kfngf ug'{kg]{ zt{, 

-ª_ ;]jf k|bfosn] k|bfg u/]sf] ;]jf d"Nof+Íg ug]{ cfwf/ / tl/sf,  

-r_ sfd jf ;]jfsf] u'0f:t/ k/LIf0f / lg/LIf0f,  

-5_ sfo{;Dkfbg / u'0f:t/ k|Tofe"ltsf] ljj/0f, 

-h_ ;]jf k|bfosn]] k|bfg ug'{kg]{ tflnd / ;'k/Lj]If0fsf] lsl;d / 

kl/df0f, / 

-em_ gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf cGo cfjZos s'/f . 

%#= af]nkq ;DaGwL sfuhftdf ;dfj]z ug'{ kg]{ sfuhft M gu/kflnsfn] vl/b ul/g] 

dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf cGo ;]jfsf] k|s[ltnfO{ ljrf/ u/L af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf cfjZostfg';f/ b]xfosf sfuhft ;dfj]z ug'{ kg]{5 M– 

-s_ af]nkq lgb]{lzsf tyf af]nkq kmf/fd, 

-v_ af]nkq hdfgtsf] 9fFrf, 

-u_ sfo{;Dkfbg hdfgtsf] 9fFrf, 

-3_ k]ZsL e'QmfgL hdfgtsf] 9fFrf, 

-ª_ vl/b ;Demf}tfsf] zt{ / gd"gf,  

-r_ :k]l;lkms]zg / gS;f, 

-5_ sfo{ k|f/De / ;DkGg ug]{ ;dosf] sfo{ tflnsf, e'QmfgL ul/g] 

d'b|f, ;fdu|L pknJw x'g ;Sg] ;|f]t / :yfg, / 

-h_  P]gsf] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -9#_ adf]lhdsf] ljj/0f, 

-em_  af]nkq;fy k]z ul/Psf sfuhftsf] j}wtfsf] ljifodf ;DalGwt 

af]nkqbftf lhDd]jf/ x'g] ljifo, /  

-`_   gu/kflnsfn] cfjZos 7fg]sf cGo sfuhft . 

%$= af]nkq tof/ ug]{ / k]z ug]{ lgb]{zgM -!_ gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL sfuhftdf af]nkq 

tof/ ug]{ / k]z ug]{ lgb]{zg lbbf b]xfosf ljifosf ;DjGwdf lgb]{zg lbg ;Sg]5 M– 

-s_ af]nkq tof/ ug]{ efiff, 

-v_ cGt/f{li6«o Jofkf/df k|o'Qm x'g] zJbfjnL O{G6/g]zgn sdl;{on 

6d{;\ -O{Gsf]6D;{_ cg';f/ d"No cleJoQm ug]{ tl/sf, 

-u_ ;+o'Qm pkqmd af/] cfjZos hfgsf/L, 
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-3_ af]nkqbftfn] af]nkq;fy k]z ug'{kg]{ sfuhftsf] ;"rL, 

-ª_ af]nkqbftfn] k]z ug'{kg]{ dfn;fdfgsf] gd"gf / gd"gfsf] ;+Vof, 

-r_ dfn;fdfg vl/bsf] xsdf dfn;fdfgsf] lgdf{tfn] l;kmfl/; u/]sf] 

To:tf] dfn;fdfgsf] hu]8f kf6k"hf{x?sf] ;"rL tyf lgh;Fu /x]sf] 

k|To]s kf6{k"hf{sf] df}Hbft kl/df0f, k|lt PsfO{ d"No / vl/b 

;Demf}tfsf] cjlw ;dfKt ePkl5 To:tf] kf6{k"hf{sf] d"No j9\g] 

gj9\g] ;DaGwL s'/f pNn]v ug'{kg]{ gkg]{,  

-5_ af]nkqbftfn] cfk"lt{ ug]{ dfn;fdfgsf] pTkfbs, pTkfbg ePsf]] 

b]z, a|f08, df]8n / Sof6nu gDj/ af]nkqdf v'nfpg' kg]{ s'/f, 

-h_  vl/b sf/afxLsf ;DaGwdf af]nkqbftfn] s'g} s'/f a'em\g k/]df 

To:tf] s'/f :ki6 ug{ gu/kflnsfaf6 tf]lsPsf] ;Dks{ sd{rf/Lsf]] 

gfd, kb / 7]ufgf, 

-em_  af]nkqbftfn]] vl/b ;Demf}tf adf]lhd gu/kflnsfsf sd{rf/LnfO{ 

tfnLd k|bfg ug'{kg]{ eP jf To:tf] lgsfonfO{ k|ljlw x:tfGt/0f 

ug'{kg]{ eP ;f] ;DaGwL s'/f,  

-`_   P]gsf] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -9$_ adf]lhd k|fljlws 

Ifdtf u0fgf gx'g] s'/f,  

-6_   bflvnf ePsf af]nkq :jLs[t jf c:jLs[t ug]{ clwsf/ 

gu/kflnsfdf ;'/lIft /x]sf] Joxf]/f, /  

-7_   gu/kflnsfn] cfjZos 7fg]sf cGo s'/f . 

 

%%= af]nkq ;DaGwL sfuhft :jLs[t ug{' kg]{M af]nkq ;DaGwL sfuhft af]nkq cfXjfg 

cufj} k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] :jLs[t ug{' kg]{5 . 
 

%^= af]nkq ;DaGwL sfuhftsf] b:t'/M -!_ af]nkq ;DaGwL sfuhft  vl/b ug{ rfxg] 

OR5's JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] 

clws[tsf] b:tvt / sfof{nosf] 5fk nfu]sf] af]nkq ;DaGwL sfuhft gu/kflnsfaf6 

b]xfo adf]lhdsf] b:t'/ lt/L lng' kg]{5 M– 

-s_ aL; nfv ¿k}ofFeGbf dfly b'O{ s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nflu tLg xhf/ 

¿k}ofF,  

-v_ b'O{ s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly bz s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nflu kfFr xhf/ 

¿k}ofF,  

-u_ bz s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly kRrL; s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nflu bz 

xhf/ ¿k}ofF,  

-3_ kRrL; s/f]8 ¿k}ofFeGbf dfly hlt;'s} /sdsf nflu aL; xhf/ 

¿k}ofF 

-@_ s'g} JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] b:t'/ / 

nfUg] x'nfs jf s'/Lo/ dx;'n lt/L af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k|:tfj cfJxfg ;DaGwL 

sfuhft k7fO{lbg lnlvt cg'/f]w u/]df  gu/kflnsfn] To:tf] JolQm, kmd{, sDkgL jf 

;+:yfnfO{ x'nfs jf s'l/o/ dfkm{t af]nkq ;DaGwL sfuhft k7fO{ lbg' kg]{]5 .  
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t/, To;/L k7fpFbf To:tf] JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn] af]nkq ;DaGwL 

sfuhft ;dodf g}} k|fKt ug{ g;s]df ;f]sf nflu gu/kflnsf hjfkmb]xL x'g]5}g . 

%&= af]nkqsf] ;"rgfdf nfut cg'dfg v'nfpg' kg]{ M b'O{ s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf] nfut cg'dfg 

ePsf]] lgdf{0f sfo{sf] af]nkq cfAxfgsf] ;"rgfdf nfut cg'dfg /sd v'nfpg' kg]{5 .  

%*=  af]nkq cfXjfgsf] ;"rgfdf v'nfpg' kg]{ s'/fM gu/kflnsfn] P]gsf] bkmf !$ df plNnlvt 

s'/fsf cltl/Qm af]nkq cfXjfgsf] ;"rgfdf b]xfo adf]lhdsf yk s'/f ;d]t v'nfpg' 

kg]{5 M– 

-s_ /fli6«o jf cGt/f{li6«o:t/sf] af]nkqsf] hfgsf/L,  

-v_ k"j{of]Uotf, of]Uotf;lxt jf of]Uotf/lxt af]nkqsf] hfgsf/L,  

-u_ af]nkq cfXjfg ul/Psf] vl/b ljlwsf] hfgsf/L,  

-3_ ljB'tLo af]nkq bflvnf ug]{ tl/sfsf] hfgsf/L,  

-ª_ lgod ## sf] pklgod -!_ adf]lhd nfut cg'dfgsf] /sd,  

-r_ lgod #% adf]lhdsf] ;Lldt af]nkq eP To:tf] ;Lldt af]nkqbftfnfO{ 

lbg'kg]{ ;"rgf,  

-5_ P]gsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -*_ adf]lhdsf] af]nkq eP :jb]zL 

af]nkqbftfn] dfq efu lng kfpg] s'/f,  

-h_ P]gsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -!!_ adf]lhdsf] af]nkq eP :jb]zL lgdf{0f 

Joj;foL;Fusf] ;+o'Qm pkqmdn] k|fyldstf kfpg] s'/f,  

-em_ P]g adf]lhd sfnf];"rLdf k/]sf] JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLsf 

;~rfnsn] gofF kmd{, sDkgL jf ;+:yf vf]nL sf/f]af/ u/]sf] eP To:tf] 

JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] af]nkq k]z ug{ g;Sg] s'/f,  

-`_ gu/kflnsfn] cfjZos 7fg]sf cGo s'/f . 
 

%(= lgdf{0f :ynsf] e|d0fM -!_ af]nkq tof/ ug{ / vl/b ;Demf}tf ug{ cfjZos ;"rgf k|fKt 

ug{ af]nkqbftf cfkm} jf lghsf] sd{rf/L jf Ph]G6nfO{ cfkm\g} vr{df ;Defljt 

hf]lvdk|lt cfkm} pQ/bfoL x'g] u/L lgdf{0f :ynsf] e|d0f ug{ u/fpg ;Sg]5 . 

-@_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd lgdf{0f:ynsf] e|d0f ug{ cg'dlt lbg' kg]{ ePdf 

To:tf]] cg'dlt lbg' kg]{5 . 

-#_ gu/kflnsfn] af]nkqbftfnfO{ lgdf{0f:ynsf] oyfy{ hfgsf/L lbg lgod ^) adf]lhd 

x'g] a}7s cl3 lgdf{0f:ynsf] e|d0f u/fpg ;Sg]5 . 
 

^)= af]nkq k]z ug'{ k"j{sf] a}7s M -!_ gu/kflnsfn] af]nkqbftfnfO{ af]nkq ;DaGwL 

sfuhft, k|fljlws :k]l;lkms]zg, lgdf{0f:yn jf cGo o:t} s'/f ;DaGwL hfgsf/L 

u/fpg af]nkq k]z ug]{ clGtd lbgeGbf /fli6«o:t/sf] af]nkq cfXjfgsf] ;"rgfsf] 

xsdf sDtLdf bz lbg / cGt/f{li6«o:t/sf] af]nkq cfXjfgsf] ;"rgfsf] xsdf sDtLdf 

kGw| lbg cufj} af]nkqbftfx?sf] a}7ssf] cfof]hgf ug{ ;Sg]5 . 

t/, P]gsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -$s_ / -$v_ adf]lhd k'gMaf]nkq 

cfXjfgsf] ;"rgf ul/Psf] cj:yfdf af]nkq k]z ug{' k"j{sf] a}7s ;~rfng eO{ g;s]sf] 

eP af]nkqbftfnfO{ k'gMaf]nkq ;DaGwL s'/fx¿sf] yk hfgsf/L lbg /fli6«o:t/sf] 

af]nkqsf] xsdf sDtLdf kfFr lbg / cGt/fl{\i6«o:t/sf] af]nkqsf] xsdf sDtLdf ;ft 

lbg cufj} To:tf] a}7ssf] cfof]hgf ug{ ;lsg]5 . 
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-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] a}7sdf af]nkqbftfn] gu/kflnsf ;dIf 

vl/b sf/afxL ;DaGwL s'g} k|Zg jf lh1f;f /fVg ;Sg]5 / gu/kflnsfn] k|Zgstf{x?sf] 

>f]t pNn]v gu/L ;a} af]nkqbftfnfO{ To:tf] k|Zg jf lh1f;fsf] hjfkm / a}7ssf] 

dfO{Go'6 oyflz3| pknJw u/fpg' kg]{5 . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhd ePsf] a}7saf6 af]nkq ;DaGwL sfuhftsf] 

s'g} k|fljlws jf Jofkfl/s kIfdf x]/km]/ ug'{kg]{ b]lvPdf gu/kflnsfn] ;f] sfuhftdf 

;f]xL adf]lhd ;+zf]wg u/L af]nkq ;DaGwL sfuhft vl/b ug]{ ;a} af]nkqbftfnfO{ 

To:tf] ;+zf]wg ul/Psf] Aoxf]/f To:tf] a}7s ePsf] k+Ffr lbgleq k7fpg' kg]{5 . 

^!= af]nkq hdfgtM -!_ gu/kflnsfn] vl/bsf] k|s[lt cg';f/ ;a} af]nkqbftfnfO{ ;dfg 

?kn] nfu' x'g] u/L :jLs[t nfut cg'dfg /sdsf] b'O{b]lv tLg k|ltzt /sdsf] l;dfleq 

/xL lglZrt /sd tf]sL af]nkq cfJxfgsf] ;"rgfdf af]nkqbftfn] af]kq;fy k]z ug]{ 

af]nkq hdfgt /sd pNn]v ug'{ kg]{5 . o:tf] /sd gub} jf jfl0fHo a}+sn] hf/L u/]sf] 

;f] /sd a/fa/sf] af]nkq hdfgt x'g' kg]{5 .  

t/, nfut cg'dfg gv'Ng] jf PsfO{ b/dfq v'Ng] u/L af]nkq cfJxfg 

ul/Psf] cj:yfdf gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k"j{of]Uotf ;DaGwL 

sfuhft / af]nkq cfJxfgsf] ;"rgfdf af]nkq hdfgtsf] nflu Psd'i6 /sd tf]Sg 

;Sg]5 .   

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] af]nkq hdfgtsf] dfGo cjlw af]nkqsf] 

dfGo cjlweGbf sDtLdf tL; lbg a9Lsf] x'g' kg]{5 .  

-#_ s'g} af]nkqbftfn] gu/kflnsfnfO{ s'g} vf; jfl0fHo a}+s jf ljQLo 

;+:yfn] hf/L u/]sf] af]nkq hdfgt u|fXo x'g] gx'g] eGg] s'/f v'nfO{ lbg cg'/f]w u/]df 

To:tf] gu/kflnsfn] ;f] ;DaGwdf tTsfn} hjfkm lbg' kg]{5 .  

-$_ ljb]zL a}+sn] hf/L u/]sf] af]nkq hdfgt g]kfn leqsf] jfl0fHo a}sn] 

k|lt–k|Tofe"lt       -sfpG6/ Uof/]G6L_ u/]sf] x'g' kg]{5 . 

-%_ gu/kflnsfn] af]nkqsf] dfGo x'g] cjlwleq vl/b ;Demf}tf u/L ;Sg' 

kg]{5 . s'g} sf/0fjz ;f] Dofbleq vl/b ;Demf}tf ug{ g;lsg] ePdf /Lt k'u]sf ;a} 

af]nkqbftfx¿nfO{ af]nkqsf] dfGo x'g] cjlw a9fpg kq k7fpg' kg]{5 . 

-^_ pklgod -%_ adf]lhdsf] kq cg';f/ af]nkqsf] dfGo x'g] cjlw 

a9fpg] jf ga9fpg] eGg] ;DaGwdf af]nkqbftfn] lg0f{o ug{ ;Sg] 5g\ . af]nkqsf] dfGo 

x'g] cjlw ga9fpg] af]nkqbftfsf] af]nkq hdfgt hkmt ug{ kfO{g] 5}g . af]nkqsf] 

dfGo x'g] cjlw a9fpg] af]nkqbftfn] ;f]xL cg'?k ;DalGwt a}+saf6 dfGo cjlw ;d]t 

yk u/L af]nkq hdfgt k]z ug'{ kg]{5 . o;/L af]nkqbftfn] cjlw yk u/L af]nkq 

hdfgt k]z gu/]df af]nkqsf] dfGo x'g] cjlw a9fPsf] dflgg] 5}g . 

-&_ s'g} af]nkqbftfsf] af]nkq hdfgt hkmt ePsf] cj:yfdf 

gu/kflnsfn] lghn] /fv]sf] hdfgt /sd cfkm"nfO{ e'QmfgL ug{ To:tf] hdfgt hf/L ug]{ 

a}+s ;dIf hdfgt dfGo /xg] cjlw leq} bfjL ug'{ kg]{5 . 

-*_ gu/kflnsfn] P]g jf o; lgodfjnL adf]lhd hkmt ug'{ kg]{ af]nkq 

hdfgt afx]s cGo af]nkq hdfgt vl/b ;Demf}tf ePsf] tLg lbgleq ;DalGwt 

af]nkqbftfnfO{ lkmtf{ ug{' kg]{5 . 
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^@= af]nkq dfGo x'g] cjlwM gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k|:tfj cfJxfg 

;DaGwL sfuhftdf af]nkq jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfjsf] dfGo x'g] cjlw pNn]v ubf{ 

b]xfo adf]lhdsf] cjlw pNn]v ug'{ kg]{5M– 

-s_ bz s/f]8 ?k}ofF;Dd nfut cg'dfg ePsf] af]nkq jf k/fdz{ 

;]jfsf] k|:tfjsf] nflu –   gAa] lbg 

-v_ bz s/f]8 ?k}ofFeGbf hlt ;'s} a9L nfut cg'dfg ePsf] af]nkq 

jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfjsf] nflu –      Ps ;o aL; lbg 

 

^#=  af]nkq jf k|:tfj :jLs[t ug]{ cfzosf] ;"rgf lbg] cjlw M ;fj{hlgs lgsfon] af]nkq jf 

k|:tfj vf]n]sf] ldltn] af]nkq dfGo cjlwleq af]nkq jf k|:tfj :jLs[t ug]{ cfzosf] 

;"rgf af]nkqbftf jf k|:tfjbftfnfO{ lbg' kg]{5 . 

 

^$= af]nkqsf] cfjZos k|lt k]z ug{' kg]{M af]nkqbftf jf k|:tfjbftfn] k"j{ of]Uotfsf] 

k|:tfj, af]nkq jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj k]z ubf{ k"j{ of]Uotf ;DaGwL sfuhft, af]nkq 

;DaGwL sfuhft jf k|:tfj cfJxfg ;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf] 

cfjZos k|lt k]z ug'{ kg]{5 . 

t/, dfu ul/P adf]lhdsf] af]nkq jf k|:tfjsf] k|lt k]z gu/]sf] 

sf/0faf6 s'g} af]nkqbftf jf k|:tfjbftfnfO{ k|lt:kwf{af6 jl~rt ug{ kfOg] 5}g . 

 

^%= btf{ lstfj /fVg' kg]{ / ekf{O{ lbg' kg]{M -!_ gu/kflnsfn] k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhft, 

af]nkq ;DaGwL sfuhft jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfjsf] laqmL / btf{sf] clen]v 5'§f 5'§} 

/fVg'  kg]{5 . 

-@_ af]nkqbftf jf k|:tfjbftf cfkm}n] jf lghsf] k|ltlglwn] k"j{of]Uotfsf] 

k|:tfj, af]nkq jf k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj k]z ug{ NofPdf a'lemlnO{ lghnfO{ ldlt / 

;do v'n]sf] ekf{O{ lbg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhd k|fKt ePsf] af]nkqsf] aflx/L vfddf pklgod 

-!_ adf]lhd btf{ lstfadf btf{ ePsf] btf{ gDa/ pNn]v ug'{ kg]{5 . 

-$_ af]nkq lalqm / btf{ x'g] ;do ;dfKt ePkl5 k|d'v k|zf;sLo 

clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] pklgod -!_ adf]lhdsf] lstfjdf b:tvt u/L aGb 

ug'{ kg]{5 . 
 

^^= af]nkqsf] ;'/Iff M -!_ gu/kflnsfn] o; lgodfjnL adf]lhd k|fKt ePsf] af]nkq jf 

k/fdz{ ;]jfsf] k|:tfj ;f] af]nkq vf]Ng] ;docl3 s;}n] vf]Ng gkfpg] u/L ;'/lIft 

tj/n] /fVg' kg]{5 .  

-@_ af]nkqsf];fy k]z ePsf] gd"gfsf] ljz]iftf af]nkq vf]Ng'cl3 

;fj{hlgs gx'g] u/L uf]Ko / ;'/lIft tl/sfn] /fVg' kg]{5 . 

 

^&= af]nkq lkmtf{ jf ;+zf]wg M -!_ ljB'tLo af]nkq jf k|:tfjsf] xsdf To:tf] af]nkq jf 

k|:tfj k]zug]{ clGtd ;do cjlw;Dd ljB'tLo ;~rf/ dfWodaf6 lkmtf{ jf ;+zf]wg ug{ 

;lsg]5 . 
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-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ljB'tLo af]nkq jf k|:tfj afx]s cGo 

tl/sfaf6 af]nkq jf k|:tfj k]zug]{ af]nkqbftf jf k|:tfjbftfn] cfkm"n] k]z u/]sf] 

af]nkq jf k|:tfj lkmtf{ lng jf ;+zf]wg ug{ rfx]df af]nkq jf k|:tfj k]zug{ tf]lsPsf] 

clGtd ;do ;dfKt x'g'eGbf rf}aL; 306f cufj} l;naGbL lgj]bgsf] vfdsf] aflx/L 

efudf b]xfo adf]lhdsf s'/f pNn]v u/L af]nkq jf k|:tfj lkmtf{ jf ;+zf]wgsf] nflu 

lgj]bg lbg' kg]{5 M–  

-s_ af]nkq jf k|:tfjsf] ljifo,  

-v_ af]nkq jf k|:tfj cfXjfg lgsfo jf clwsf/Lsf] gfd / 7]ufgf,  

-u_ af]nkq jf k|:tfj ;+zf]wg ul/Psf] jf lkmtf{ dfu ul/Psf] ljifo, /  

-3_ af]nkq jf k|:tfj vf]Ng] lbg / ;dodf dfq vf]Ng' kg]{ .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] lgj]bg Ps k6seGbf a9L lbg kfOg] 5}g .  

-$_ pklgod -@_ adf]lhdsf] lgj]bg tyf Ps k6s ;+zf]wg eO;s]sf] 

af]nkq jf k|:tfj lkmtf{ lng ;lsg] 5}g .  

-%_ af]nkq jf k|:tfjbftfn] cfkm"n] k]z u/]sf] af]nkq jf k|:tfj lkmtf{ 

lng jf ;+zf]wg ug{' kbf{ af]nkq jf k|:tfj k]z ubf{ h'g dfWodaf6 af]nkq jf k|:tfj 

k]z u/]sf] xf] ;f]xL dfWodaf6 dfq lkmtf{ jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 / km/s dfWodaf6 k]z 

u/]sf] lgj]bg pk/ sf/afxL x'g] 5}g . 

-^_ pklgod -@_ adf]lhdsf] l;naGbL lgj]bg vfd k|fKt x'g cfPdf 

gu/kflnsfn] To:tf vfd lgod ^^ adf]lhd ;'/lIft /fVg'\ kg]{5 .   
 

^*= af]nkq vf]Ng]M -!_ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] btf{ ePsf af]nkq jf k|:tfj k|d'v 

k|zf;sLo clws[tsf] ;+of]hsTjdf ul7t k|zf;g, of]hgf tyf cg'udg clws[t, cfly{s 

k|zf;g zfvfsf] k|d'v, ef}lts k"jf{wf/ tyf jftfj/0f Joj:yfkg zfvfsf] k|d'v / cfn]k 

zfvfsf] k|d'v ;b:o /x]sf] ;ldltn] af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglwsf] /f]xj/df 

k"j{lgwf{l/t ;dodf af]nkq jf k|:tfj vf]Ng' nufpg' kg]{5 .  

t/, af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglw pkl:yt gePsf] sf/0fn] dfq af]nkq vf]Ng afwf 

kg]{  5}g .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd af]nkq vf]Ng'cl3 Dofb gf3L k|fKt x'g cfPsf] 

af]nkqsf] vfd, af]nkq lkmtf{ jf ;+zf]wg ug{sf] nflu lbOPsf] lgj]bgsf] vfd / 

/Ltk"j{s btf{ ePsf af]nkqsf] vfdnfO{ 5'6\ofO{ Dofb gf3L k|fKt x'g cfPsf af]nkq 

gvf]nL ;DalGwt af]nkqbftfnfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 . o;/L lkmtf{ ubf{ ;f]sf] Joxf]/f, ldlt 

/ ;do ;d]t v'nfO{ vl/b sf/afxLsf] k|ltj]bg tof/ ug'{  kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd af]nkq lkmtf{ u/]kl5 af]nkqbftfn] lkmtf{ ug{ 

dfu u/]sf] af]nkqsf] vfd vf]nL To:tf] af]nkqbftfsf]] gfd k9]/ ;'gfpg' kg]{5 / 

To;kl5 af]nkq ;+zf]wg ug{sf] nflu lbOPsf ;j} vfd vf]nL To:tf vfdleq /x]sf] 

Aoxf]/f k9]/ ;'gfpg' kg]{5 . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] Joxf]/f k9L ;s]kl5 bflvnf ePsf af]nkq 

qmd};+u vf]nL To:tf] af]nkqsf] b]xfosf] s'/f k9]/ ;'gfO{ ;f]sf] d'r'Nsf tof/ ug'{ kg]{5 / 

To:tf] d'r'Nsfdf pkl:yt af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglwsf] b:tvt u/fpg' kg]{5 M– 
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-s_ af]nkqbftfsf] gfd /  7]ufgf,  

-v_ af]nkqsf] saf]n cÍ, 

-u_ af]nkqdf s'g} 5'6 lbg k|:tfj ul/Psf] eP ;f]sf] Joxf]/f, 

-3_ k|fljlws :k]l;lkms]zgsf] ljsNk k|:tfj ul/Psf] eP ;f]sf] 

saf]n cÍ,  

-ª_ af]nkq hdfgt eP jf gePsf],  

-r_ cÍ / cIf/sf aLr leGgtf eP ;f] leGgtfsf] ljj/0f, 

-5_  af]nkq kmf/fd -n]6/ ckm la8_ / d"No ;"rL -k|fO; ;]8Ø'n_ df 

af]nkabftf jf lghsf] k|ltlglwsf] x:tfIf/ eP jf gePsf], 

-h_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf ;RofO{Psf] jf s]/d]6 u/]sf]df s]/d]6 

u/L pNn]v u/]sf] /sd / Joxf]/f,  

-em_ s]/d]6 ePsf] jf ;RofOPsf] :yfgdf af]nkqbftf jf lghsf] 

k|ltlglwsf] x:tfIf/ eP jf gePsf],  

-`_ af]nkq kmf/fddf af]nkqbftfn] s'g} s}lkmot pNn]v u/]sf] eP 

;f]sf] Joxf]/f / b//]6 ljj/0f dfu u/]sf] eP ;f]sf] ljj/0f, / 

-6_ gu/kflnsfn] pko'Qm 7fg]sf] cGo cfjZos s'/f .  

-%_ o; lgod adf]lhd af]nkq vf]Nbfsf] ;dodf af]]nkq :jLs[t jf 

c:jLs[t ug]{ lg0f{o ug{ ;lsg] 5}g . 

-^_ pklgod -!_ adf]lhd af]nkq jf k|:tfj vf]Nbf lgod #& / #* 

adf]lhdsf] af]nkq jf k|:tfj eP P]gsf] bkmf #@ adf]lhdsf] k|lqmofaf6 af]nkq jf 

k|:tfjsf] aflx/L vfd vf]nL cfly{s k|:tfjnfO{ gvf]nL 5'6\ofO{ lgod ^^ adf]lhd 

;'/lIft /fVg' kg]{5 . 

^(= af]nkqsf] k"0f{tfsf] k/LIf0fM  af]nkqsf] k"0f{tfsf] k/LIf0f ubf{ d"Nof+°g ;ldltn] P]gsf] 

bkmf @# sf] pkbkmf  -#_ df pNn]v ePsf s'/fsf] cltl/Qm b]xfosf s'/fsf] k/LIf0f ug'{ 

kg]{5 M- 
-s_ af]nkqbftf JolQmut ?kdf jf ;+o'Qm pkqmdsf] ;fem]bf/sf] 

?kdf PseGbf j9L af]nkqdf ;+nUg eP jf gePsf],  

-v_ af]nkqbftf P]gsf] bkmf ^# sf] pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd vl/b 

sf/afxLdf efu lng cof]Uo eP jf gePsf],   

-u_ gu/kflnsfaf6 lalqm ePsf] af]nkq ;DaGwL sfuhftdf af]nkq 

k]z eP gePsf], 

-3_ ;DalGwt JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgL cfk}mn] vl/b u/]sf] 

af]nkq ;DaGwL sfuhft e/L k]z u/] jf gu/]sf]] . 

&)= af]nkqsf] d"Nof+Íg M -!_ cGt/f{li6«o:t/sf] af]nkqdf af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

af]nkqsf] d"No ljleGg d'b|fdf pNn]v ug{ ;lsg] Joj:yf ePdf To:tf] af]nkqx?sf 

d"NonfO{ ;f]xL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf] ljlgdob/ / d'b|f cg';f/ Pp6} d"Nodf 

kl/jt{g u/L af]nkqsf] d"Nof+Íg / t'ngf ug'{ kg]{5 .  

-@_ af]nkqsf] d"NofÍg / t'ngf ubf{ d"No clej[l4 s/ afx]ssf] saf]n 

cÍ sfod u/L t'ngf ug'{ kg]{5 . 
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-#_ k|rlnt P]g jf o; lgodfjnLdf Joj:yf ul/P adf]lhd jfx]s s'g} 

af]nkqbftf jf cflwsfl/s ?kdf lg0f{o k|s[ofdf ;+nUg gePsf cGo s'g} JolQmnfO{ 

af]nkqsf] k/LIf0f, To:tf] k/LIf0f ug]{ l;nl;nfdf af]nkqbftf;Fu dfu ul/Psf] hfgsf/L 

jf k|fKt hfgsf/L, d"NofÍg tyf t'ngf;Fu ;DalGwt hfgsf/Lx? lbg kfOg] 5}g . 

-$_ d"NofÍg ;ldltn] P]gsf] bkmf @% sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

d"NofÍgsf] nflu ;dfj]z ePsf af]nkqsf] d"NofÍg ubf{ To:tf] af]nkqsf] af]nkq 

;DaGwL sfuhftdf pNn]v ePsf] cfwf/ / tl/sf cg';f/ ug'{ kg]{5 .  

-%_ pklgod -$_ adf]lhd af]nkqsf] d"Nof+Íg ubf{ af]nkqsf] k|fljlws, 

Jofkfl/s / cfly{s kIfsf] d"Nof+Íg ug'{ kg]{5 .  

-^_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]lvt If]q, u'0f:t/, ljz]iftf, zt{, 

sfo{ ;Dkfbg jf cGo s'g} cfjZostfdf tflTjs km/s / ulDe/ c;/ gkg]{ 

gu/kflnsfnfO{ :jLsfo{ ;fgfltgf km/s ePsf af]nkqx?nfO{ ;f/e"t?kdf k|efju|fxL 

af]nkq dflgg]5 / To:tf af]nkqsf] d"NofÍg ubf{ nfutdf s'g} k|efj kg]{ ePdf To:tf] 

k|efjsf] d"No ;dfg cfwf/df sfod u/L af]nkqsf] saf]n cÍdf ;dfof]hg u/L 

af]nkqsf] d"NoflÍt /sd lgsfNg' kg]{5 .  

-&_ pklgod -^_ / lgod &!, &@ / &# adf]lhd lgsflnPsf] af]nkqsf] 

d"Nof+lÍt /sd af]nkqsf] t'ngf ug]{ k|of]hgsf] nflu dfq k|of]u x'g]5 / vl/b 

;Demf}tfsf] d"Nodf ;dfj]z ug{ kfO{g] 5}g .  

-*_ af]nkqsf] d"n k|lt / k|ltlnlk k|ltdf d"No jf cGo s'g} s'/fdf 

leGgtf kfOPdf d"n k|ltdf pNn]v ePsf] d"No jf s'/f dfGo x'g]5 . 

-(_ d"Nof+Íg ;ldltn] pklgod -^_ adf]lhdsf] ;fgfltgf km/ssf]] d"No 

sfod ubf{ ;DalGwt sfdsf] nfut cg'dfg jf k|rlnt ahf/ d"No jf Jofhb/sf] 

cfwf/df sfod ug'{ kg]{5 . To:tf] nfut cg'dfg, k|rlnt ahf/ d"No jf Jofh b/ 

lglZrt gePsf] cj:yfdf ;f]xL cfO6dsf] cGo ;f/e"t ?kdf k|efju|fxL af]nkqdf 

pNn]v ePsf] d"Nosf] cf};tsf cfwf/df sfod ug'{ kg]{5 . 

-!)_ o; lgod adf]lhd sfod ul/g] d"Nosf] cf}lrTotfsf] ;DaGwdf 

af]nkqbftf;Fu k/fdz{ ug'{ x'b}g .  

&!= af]nkqsf] k|fljlws kIfsf] d"Nof+ÍgM -!_ d"Nof+Íg ;ldltn] lgod &) sf] pklgod -%_ 

adf]lhd af]nkqsf] k|fljlws kIfsf] d"NofÍg ubf{ b]xfosf s'/fsf] d"Nof+Íg ug'{ kg]{5 M— 

-s_ dfn;fdfg cfk"lt{, lgdf{0f sfo{ jf cGo ;]jfsf] If]q, 

-v_ d'Vo d'Vo dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf cGo ;]jfsf] k|fljlws 

:k]l;lkms]zg / sfo{ ;~rfng tyf sfo{ ;Dkfbg -ck/]l6Ë P08 

kkm{d]G;_ ljz]iftfx?, / 

-u_ jf/]l06sf] ;dofjlw .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd d"Nof+Íg ubf{ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

plNnlvt s'/f / af]nkqbftfn] af]nkqdf pNn]v u/]sf] s'/fdf s'g} leGgtf kfOPdf 

d"Nof+Íg ;ldltn] ;f] leGgtf ;d]t pNn]v ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] leGgtfsf] d"No af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

pNn]v eP adf]lhdsf] cfwf/ / tl/sf adf]lhd u0fgf u/L sfod ug'{ kg]{5 . 
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&@= af]nkqsf] Jofkfl/s kIfsf] d"Nof+ÍgM -!_ lgod &! adf]lhd af]nkqsf] k|fljlws kIfsf] 

d"Nof+Íg ePkl5 d"NofÍ+g ;ldltn] To:tf] af]nkqsf] lgod &) sf] pklgod -%_ adf]lhd 

Jofkfl/s kIfsf] d"Nof+Íg ubf{ b]xfosf s'/fsf] d"Nof+Íg ug{' kg]{5 M— 

-s_ dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf cGo ;]jf cfk"lt{ jf ;DkGg ug]{ 

cjlw,  

-v_ e'QmfgLsf] zt{,  

-u_ af]nkqbftfn] ;dodf sfd ;DkGg gu/] jfkt ltg'{ kg]{ 

k"j{lgwf{l/t Ifltk"lt{ tyf ;do cufj} sfo{ ;DkGg u/] jfkt 

kfpg] af]g;,  

-3_ k|Tofe"lt ;DaGwL af]nkqbftfsf] bfloTj, 

-ª_ af]nkqbftfn] k"/f ug'{kg]{ bfloTj, 

-r_ af]nkqbftfn]] k|:tfljt vl/b ;Demf}tfdf cGo s'g} zt{ yk u/]sf] 

eP To:tf] zt{ .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd d"Nof+Íg ubf{ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf 

plNnlvt s'/f / af]nkqbftfn] af]nkqdf pNn]v u/]sf] s'/f hfFrL s'g} leGgtf kfOPdf 

d"NofÍg ;ldltn] ;f] leGgtf ;d]t pNn]v ug'{ kg]{5 . 

-#_ d"NofÍg ;ldltn] pklgod -@_ adf]lhdsf] leGgtfsf] d"No sfod 

ubf{ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf] cfwf/ / tl/sf adf]lhd u0fgf 

u/L sfod ug'{ kg]{5 . 

&#= af]nkqsf] cfly{s kIfsf] d"Nof+Íg M -!_ lgod &! / &@ adf]lhd af]nkqsf] k|fljlws / 

Jofkfl/s kIfsf] d"Nof+Íg ePkl5 To:tf] af]nkqsf] cfly{s kIfsf] d"Nof+Íg ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd cfly{s kIfsf] d"Nof+Íg ubf{ k|fljlws / 

Jofkf/Ls kIfsf s'/fx?dWo] cfjZos s'/fx?sf] / cfjZostfg';f/ b]xfosf s'/f ;d]tsf] 

af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v ePsf] cfwf/ / tl/sf adf]lhd d"No lgwf{/0f u/L 

af]nkqsf] d"Nof+lst /sd sfod ug'{ kg]{5 M–  

-s_ cfGtl/s 9'jfgL vr{, 

-v_ k|fljlws ljz]iftf .  

-#_ pklgod -@_ sf] v08 -v_ adf]lhd k|fljlws ljz]iftfsf] d"No+fÍg ubf{ 

af]nkq ;DaGwL sfuhftdf plNnlvt vl/b ;DaGwL Go"gtd b/, Ifdtf jf k|ltkmneGbf 

j9L b/, Ifdtf jf k|ltkmnsf] af]nkq k]z ePsf]df d"Nof+Íg ;ldltn] Go"gtd b/, Ifdtf 

jf k|ltkmnsf] dfq d"NofÍg ug'{ kg]{5 .  

-$_ af]nkq ;DaGwL sfuhftdf :jb]zL dfn;fdfg / :yfgLo lgdf{0f 

Joj;foLnfO{ k|fyldstf lbO{g] s'/f pNn]v ePsf]df af]nkqsf] cfly{s kIf d"NofÍg ubf{ 

d"Nof+Íg ;ldltn] :jb]zL dfn;fdfg jf lgdf{0f Joj;foLnfO{ lbO{g] k|fyldstfsf] /sd 

u0fgf u/L To:tf] /sd ljb]zL af]nkqbftfsf] saf]n cÍdf hf]8L d"Nof+lst cÍ sfod 

ug'{ kg]{5 .  

-%_ d"Nof+Íg ;ldltn] af]nkq d"NofÍg ubf{ af]nkqbftfn] l;kmfl/; u/]sf] 

hu]8f kf6{k"hf{sf ;DaGwdf ljrf/ ug'{ xF'b}g . 
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&$= lgdf{0f sfo{sf] af]nkqsf] ljz]if d"Nof+Íg M -!_ lgdf{0f sfo{sf] af]nkq d"Nof+Íg ubf{ 

d"Nof+Íg ;ldltn] lgod &!, &@ / &# df plNnlvt s'/fsf] cltl/Qm b]xfosf s'/fsf] 

d"Nof+Íg ug'{ kg]{5 M— 

-s_ lgdf{0f sfo{sf] sfo{ of]hgf, sfo{ ;Dkfbg tflnsf / kl/rfng 

;do af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP cg';f/sf] eP jf 

gePsf],  

-v_ af]nkqbftfn] ljn ckm SjflG66Ldf ;+nUg cfO6dsf] nflu pNn]v 

u/]sf] k|lt PsfO b/ ljZj;gLo eP jf gePsf] ,  

-u_ saf]n cÍ b]xfosf] sf/0fn] c;Gt'lnt eP jf gePsf] M– 

-!_ vl/b ;Demf}tfsf] k|f/lDes r/0fdf ug'{ kg]{ sfdsf] cfO6dsf] 

nflu af]nkqbftfn] c:jfefljs pRr b/ pNn]v u/]sf]n], jf 

-@_ af]nkqbftfn] lan ckm SjflG66Lsf] s'g} cfO6ddf Go"g 

cg'dfg ePsf] egL ljZjf; u/]sf] cfO6dsf] nflu lghn] 

c:jfefljs pRr b/ pNn]v u/]sf]n] . 

-3_ af]nkqbftfn] k]z u/]sf] P]gsf] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -

9#_ adf]lhdsf] ljj/0f cg'¿k ;f] lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ ;Sg] 

lghsf] k|fljlws Ifdtf eP jf gePsf] . 

-@_ pklgod -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] cj:yfdf jf af]nkqbftfn] 

;Gtf]ifhgs ?kdf sfd ;DkGg ug{ g;Sg] u/L Go"g saf]n cÍ pNn]v u/]sf] jf lgdf{0f 

sfo{sf] If]q jf k|fljlws :k]l;lkms]zg unt ?kdf a'emL jf ga'emL c:jfefljs Go"g 

saf]n cÍ pNn]v u/]sf] jf k|f/lDes r/0fdf ul/g] lgdf{0f sfo{sf] nflu a9L b/n] 

pNn]v u/]sf] -k|mG6 nf]l8Ë_ 5 5}g eGg] s'/f d"NofÍg ;ldltn] hfFr ug'{ kg]{5 . To;/L 

Go"g saf]n cÍ pNn]v u/]sf] cj:yfdf d"Nof+Íg ;ldltn] To:tf] af]nkqbftf;Fu b/ 

ljZn]if0f ;lxtsf] :ki6Ls/0f dfu ug'{ kg{]5 .  

-#_ d"Nof+Íg ;ldltn] pklgod -@_ adf]lhd dfu]sf] :ki6Ls/0f 

;Gtf]ifhgs ePdf To:tf] af]nkqbftf;Fu lghsf] saf]n cÍsf] cf7 k|ltztn] x'g] /sd 

a/fa/sf] yk sfo{ ;Dkfbg hdfgt lnO{ af]nkq :jLs[t ug]{ l;kmfl/; ug{ / To:tf] 

:ki6Ls/0f ;Gtf]ifhgs gePdf To:tf] af]nkq c:jLs[t ug{  l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhd lnOPsf] yk sfo{ ;Dkfbg hdfgt clGtd ljn 

e'QmfgL ePkl5 lkmtf{ ug'{ kg]{5 .  

&%= k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{M d"Nof+Íg ;ldltn] lgod ^(, &), &!, &@, &# / &$ adf]lhd 

u/]sf] k/LIf0f tyf d"NofÍgsf] lj:t[t ljZn]if0f / b]xfosf s'/f v'nfO{ ;f]sf] k|ltj]bg 

tof/ ug'{ kg]{5 / ;f] k|ltj]bg d"Nof+Íg sfo{ z'? u/]sf] ldltn] kGw|| lbgleqdf 

gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 M– 

-s_ af]nkqbftfsf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ af]nkqbftfx?sf] s"n saf]n /sd / d'b|f, 

-u_ P]gsf] bkmf @# sf] pkbkmf -*_ / -(_ adf]lhd q'l6 ;RofO{Psf] 

eP To:tf] q'l6 ;RofO{ sfod ePsf] s"n saf]n /sd / d'b|f, 
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-3_ af]nkqbftfn] s'g} 5'6 lbg k|:tfj ul/Psf] s'/f cfly{s k|:tfj 

vf]n]sf] d'r'Nsfdf pNn]v ePsf] eP d"Nof+Íg ;ldltn] To;/L 5'6 

lbg k|:tfj ul/Psf] /sd ;dfof]hg u/]sf] s'/f, 

-ª_ P]gsf] bkmf !# pkbkmf -@_ sf] v08 -r_ adf]lhd af]nkq t'ngf 

ug{ k|of]u ePsf] d'b|f / plNnlvt ldltsf] ljlgdo b/sf] cfwf/df 

sfod ePsf] /sd, 

-r_ P]gsf] bkmf @# sf] pkbkmf -@_, -#_, -$_ / -^_ adf]lhd k/LIf0f 

ubf{ kfO{Psf cfwf/x?, 

-5_ P]gsf] bkmf @% sf] pkbkmf -*_ adf]lhd Go"gtd d"Nof+lÍt 

;f/e"t?kdf k|efju|fxL af]nkqsf] d"Nofs+gsf] cfwf/ / t/Lsf . 

&^= af]nkq :jLs[t ug]{ clwsf/LM -!_ b]xfosf] /sdsf] af]nkq :jLs[t ug]{ clwsf/ b]xfo 

adf]lhdsf clwsf/LnfO{  x'g]5 M– 

!_ Ps s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf]  /fhkqflÍt t[tLo >]0fL jf ;f] ;/xsf] zfvf k|d"v  

-@_ kfFr s/f]8 ¿k}ofF;Ddsf]  /fhkqflÍt låtLo >]0fLsf] jf ;f] ;/xsf] zfvf k|d"v 

-#_ bz s/f]8 ¿k}ofF;Dd  /sdsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 

-$_ bz s/f]8 ¿k}of eGbf a9L  /sdsf] k|d'v  

&&= dfn;fdfgsf] gd"gf M -!_ af]nkq d"Nof+Íg x'Fbf c;kmn ePsf] af]nkqbftfn]] cfkm"n] k]z 

u/]sf] dfn;fdfgsf] gd"gf lkmtf{ lng gu/kflnsf  ;dIf vl/b ;Demf}tf ePsf]] ;ft 

lbgleq lnlvt ?kdf cg'/f]w ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd cg'/f]w ePsf]df To:tf] dfn;fdfgsf] gd"gf 

k/LIf0fdf gi6 gePsf] eP 9'jfgL ug{] / Kofs]lhª ug{] nufotsf ;Dk"0f{ vr{ 

af]nkqbftfn] g} Joxf]g]{ u/L To:tf] gd"gf gu/kflnsfn] lghnfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 .  

-#_ :jLs[t af]nkqsf] af]nkqbftfn] k]z u/]sf] dfn;fdfgsf] gd"gfsf] cfk"lt{ 

ul/g] dfn;fdfg;Fu t'ngf ug]{ k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfn] af]nkq d"Nof+Íg ;ldltaf6 

k|dfl0ft u/fO{ ;'/lIft /fVg' kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b–^ 

k/fdz{ ;]jf ;DaGwL Joj:yf 

&*= sfo{ If]qut zt{ tof/ ug'{ kg]{ M gu/kflnsfn] k/fdz{ ;]jf vl/b ug{sf] nflu  b]xfosf 

s'/f ;lxtsf] sfo{ If]qut zt{ tof/ ug'{ kg]{5 M– 

-s_ k/fdz{bftfn] ug'{ kg]{ sfdsf] k[i7e"ld / p2]Zo,  

-v_ k/fdz{bftfsf] sfo{If]q / lghn] ;Dkfbg ug'{ kg]{ sfd,  

-u_ sfd;+u ;DalGwt cWoog tyf cfwf/e"t tYof+s pknAw eP 

;f]sf] ljj/0f,  

-3_ k/fdz{bftfn] gu/kflnsfnfO{ s'g} 1fg jf zLk x:tfGt/0f ug{' kg]{ 

eP ;f] ;DaGwL ljj/0f,  

-ª_ tflnd k|bfg ug'{kg]{ eP tflnd lbg' kg]{ sd{rf/Lsf] ;+Vof, 

-r_ k/fdz{bftfsf] d'Vo hgzlQmsf] sfd tyf of]Uotf / lghn] ug'{kg]{ 

sfdsf] nflu nfUg] cg'dflgt ;do, 
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-5_ k/fdz{bftfn] sfd z'? ug]{ / ;Dkfbg ul/;Sg' kg]{ ;do, 

-h_ gu/kflnsfn] k/fdz{bftfnfO{ pknAw u/fpg] ;"rgf, ef}lts 

;'ljwf, pks/0fsf] ljj/0f, / 

-em_ k/fdz{bftfn] k]z ug'{kg]{ k|ltj]bg, tYof+s, gS;f, ;e]{ k|ltj]bg 

cflbsf] ljj/0f . 

 

&(= v'nf ?kdf cfzokq dfu u/L ;+lIfKt ;"rL tof/ ug'{kg]{M -!_ gu/kflnsfn] jL; nfv 

?k}+ofFeGbf a9L d"Nosf] k/fdz{ ;]jf vl/b ug{ P]gsf] bkmf #) adf]lhd ;"rgf k|sfzg 

u/L cfzokq dfu ug'{  kg]{5 . 

-@_ ;fdfGotof bz s/f]8 ?k}ofFeGbf a9L /sdsf] k/fdz{ ;]jf vl/b ug'{ 

k/]df cGt/f{li6«o:t/sf] cfzokq dfu ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod -!_ / -@_ adf]lhd cfzokq dfu ug]{ ;"rgfdf b]xfosf 

s'/fx? v'nfpg' kg]{5 M—  

-s_ gu/kflnsfsf] gfd / 7]ufgf,  

-v_ k|:tfljt sfd jf cfof]hgfsf] ;fdfGo ljj/0f,  

-u_ k|:tfljt sfdsf] vr{ Joxf]g]{ ;|f]t, 

-3_ cfzokqbftfsf] of]Uotf, 

-ª_ cfzokqbftf kmd{ jf sDkgL eP,  

-!_ kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f, ;+u7g / sd{rf/L,  

-@_ b'O{ jf b'O{eGbf a9L kmd{ jf sDkgLn] ;d"x, ;+u7g jf 

;+o'Qm pkqmdsf] ?kdf k/fdz{ ;]jf lbg] eP To:tf kmd{ jf 

sDkgLsf] gfd, 7]ufgf, ljj/0f tyf d'Vo eO{ sfd ug]{ kmd{ 

jf sDkgLsf] gfd, 

-#_ ljut ;ft jif{df ;DkGg u/]sf] ;dfg k|s[ltsf] sfd / 

:yfgsf] ljj/0f, / 

-$_ k|:tfljt sfo{df ;+nUg x'g] k|d'v hgzlQmsf] j}olQms 

ljj/0f . 

-r_ JolQmut k/fdz{bftfsf] xsdf ljut rf/ jif{df ;DkGg u/]sf] 

;dfg k|s[ltsf] sfd / :yfgsf] ljj/0f tyf lghsf] j}oltms 

ljj/0f, 

-5_  k|:tfljt sfo{ ;DkGg ug{ nfUg] cg'dflgt ;do,  

-h_ ;+lIfKt ;"rLdf k/]sf JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLaf6 dfq 

k/fdz{ ;]jf vl/b ;DaGwL k|:tfj dfu ul/g] s'/f, 

-em_ cfzokqbftfn] k]z ug'{ kg]{ sfuhftx?,   

-`_ cfzokq tof/ ug]{ lgb]{zg / cfzokq k]z ug]{ clGtd ldlt tyf 

:yfg, /  

-6_ gu/kflnsf;+u ;Dks{ ug]{ 7]ufgf / ;Dks{ JolQm .  

-$_ cGt/f{li6«o:t/sf] cfzokq dfu ubf{ Ps tx dflysf] clwsf/Lsf] 

l:js[lt lng' kg]{5 . 
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-%_ o; lgod adf]lhd kg{ cfPsf cfzokqbftfsf] of]Uotf, cg'ej / 

Ifdtf ;d]t d"Nof+Íg u/L To:tf] cfzokqbftfsf] of]Uotf, cg'ej / Ifdtf d"NofÍg ug]{ 

cfwf/ ;d]t olsg u/L To:tf] k/fdz{ ;]jf lbg ;Sg] cf;okqbftfsf] 5gf}6 ug{' kg]{5 .  

t/, :jLs[t d"NofÍgsf cfwf/x¿ cfzokq bflvnf eO{ ;s]kl5 kl/jt{g 

u/L d"NofÍg ug{ ;lsg] 5}g . 

-^_ cGt/{fli6«o:t/sf] cfzokqbftfsf] 5gf}6 ubf{ ljleGg d'n's, k[i7e"ld 

/ Ps :yfgLo kmd{ jf sDkgLsf]] 5gf}6 ug'{ kg]{5 .  

-&_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgf adf]lhd cfzokq k]z gug]{ Voflt 

k|fKt k/fdz{bftf;+u ;Dks{ u/L lghsf] gfd ;+lIfKt ;"rLdf ;dfj]z ug{ ;lsg]5 . 

-*_ o; lgod adf]lhd cfzokqbftfsf] 5gf}6 ubf{ jf pklgod -&_ 

adf]lhd gfd ;dfj]; ubf{ sDtLdf tLg j6f cfzokqbftf 5gf}6 x'g g;s] k'gM ;"rgf 

k|sfzg u/L cfzokq dfu ug'{ kg]{5 . 

-(_ pklgod -*_ adf]lhd bf];|f] k6s ;"rgf k|sfzg ubf{ klg sDtLdf 

tLg j6f cfzokq  5gf}6 x'g g;s]df 5gf}6 ePsf hlt cfzokqbftfsf] dfq ;"rL 

sfod ug{ ;lsg]5 . 

-!)_ o; lgod adf]lhd tof/ ePsf] ;"rLsf] hfgsf/L cfzokq k]z ug]{ 

;a} cfzokqbftfnfO{ lbg' kg]{5 . 

-!!_ pklgod -@_ adf]lhd k/fdz{ ;]jfsf] vl/bsf] xsdf ljb]zL 

cfzokqbftfn] :jb]zL k/fdz{bftf JolQm, kmd{ jf sDkgL;Fu ;+o'Qm pkqmd u/]df 

To:tf] ljb]zL cfzokqbftfnfO{ k|fyldstf lbg ;lsg]5 .  

t/, o;/L ;+o'Qm pkqmd sfod ubf{ bf]xf]/f] kg]{ u/L ;+o'Qm pkqmd ug{ 

;lsg] 5}g .  

-!@_ pklgod -%_ adf]lhd Ifdtfsf] d"NofÍg ubf{ k/fdz{ ;]jfsf] s"n 

nfut cg'dfgsf] Ps ;o krf; k|ltztdf ga9\g] u/L x'g] sf/f]af/ /sd -6g{cf]e/_ sf] 

cfwf/ lng' kg]{5 .  

-!#_ pklgod -%_ adf]lhd cfzokqbftfsf] 5gf}6 ubf{ lgod ^# 

adf]lhdsf] cjlwleq sfo{ ;DkGg x'g] u/L 5gf}6 ug{' kg]{5 .  

-!$_ o; lgod adf]lhd cfzokqbftf 5gf}6 ubf{ s'g} cfzokqbftfn] 

cfkm"n] k|fKt u/]sf] cÍ / 5gf}6df kg{ g;s]sf] sf/0f dfu u/]df kfFr lbgleq lghn] 

k|fKt u/]sf] cÍ / 5gf}6 x'g g;s]sf] sf/0f cfzokqbftfnfO{ lbg' kg]{5 .  

*)= k|:tfj dfu ug]{ M -!_ lgod &( adf]lhd ;+lIfKt ;"rL tof/ ePkl5 gu/kflnsfn] ;f] 

;"rLdf k/]sf cfzokqbftfx?nfO{ k|:tfj ;DaGwL sfuhft, x'nfs, s'l/o/ jf JolQm jf 

ljB'tLo ;~rf/ dfWod dfkm{t k7fO{ aL; nfv ¿k}ofF;Dd nfut cg'dfg ePsf] vl/bsf 

nflu sDtLdf kG„ lbg / ;f] eGbf a9L nfut cg'dfg ePsf] vl/bsf nflu sDtLdf 

tL; lbgsf] ;do lbO{ lghx?af6 k|:tfj dfu ug'{ kg]{5 . o;/L k7fOg] k|:tfj ;DaGwL 

sfuhftsf] s'g} z'Ns nfUg] 5}g . 

-@_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf P]gsf] bkmf #! df plNnlvt s'/fsf 

cltl/Qm b]xfosf s'/fx? pNn]v ug'{ kg]{5  M—  

-s_ k|:tfj dfu kq,  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(284) 
 

-v_ k|:tfjbftfn] k|:tfj u/]sf] k|d'v hgzlQmn] cfk\mgf] xfn;fn}sf] 

j}olQms ljj/0f ;To / k"0f{ /x]sf] s'/f k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{ 

Joxf]/f,   

-u_ k|fljlws k|:tfj d"Nof+Íg u/]kl5 dfq cfly{s k|:tfj vf]lng] s'/f, 

-3_ k|fljlws k|:tfjdf k|:tfjbftfn] k|fKt ug'{ kg]{ pQL0ff{Í, 

-ª_ k|:bftfjbftfn] ;DalGwt sfdsf] nflu cfˆgf] 5'§} sfo{of]hgf tyf 

hgzlQm k|:tfa ug{ ;Sg] jf g;Sg], 

-r_ k|:tfjbftfn] sfo{If]qut zt{df l6Kk0fL ug{ ;Sg] jf g;Sg], / 

-5_ k|:tfljt sfo{ ug{ cfjZos kg]{ /sd Joxf]g]{ ;|f]t .  

-#_ gu/kflnsfn] k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf k|:tfj d"Nof+Ígsf] cÍef/ 

pNn]v ug'{ kg]{5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhd cÍef/ pNn]v ubf{ b]xfo adf]lhd ug'{ kg]{5 M– 

-s_ k|:tfjsf] 5gf}6 u'0f:t/ / nfut ljlw ckgfO{ ul/g] ePdf sfdsf] 

k|s[lt / hl6ntf cg';f/ k|fljlws tyf cfly{s k|:tfjsf] s"n 

cÍef/ Ps;o x'g] u/L / To:tf] s"n cÍef/ dWo] k|fljlws 

k|:tfjsf] s"n cÍef/ ;Q/Lb]lv gAa] / cfly{s k|:tfjsf] cÍef/ 

tL;b]lv bz;Dd x'g] u/L lgwf{/0f ug{' kg]{5 .  

-v_ k|:tfjsf] 5gf}6 u'0f:t/ ljlw, lglZrt ah]6 ljlw / Go"g nfut 

ljlw ckgfO{ ul/g] ePdf k|fljlws k|:tfjsf] s"n c+Íef/ Ps;o 

x'g] u/L lgwf{/0f ug'{ kg]{5 .  

-%_ lglZrt ah]6 ljlwaf6 k/fdz{bftfsf] 5gf}6 ug{ k|:tfj cfJxfg ubf{ 

pknAw ah]6 k|:tfjdf v'nfpg' kg]{5 . 

-^_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf k/fdz{bftfsf] 5gf}6 ug{ cÍef/ pNn]v 

ubf{ b]xfo adf]lhdsf] cÍsf] ;Ldf ggf£g] u/L sfdsf] k|s[lt / hl6ntf cg';f/ pko'Qm 

cÍ pNn]v ug{' kg]{5 M—  

-s_ k|:tfjbftfsf] vf; sfdsf] cg'ej s"n cÍsf] kRrL; k|ltzt;Dd 

-v_ sfo{ ;Dkfbg ug]{ tl/sf / sfo{ If]qut 

zt{ k|ltsf] k|efju|fxLtf 

s"n cÍsf] aL;b]lv k}+tL; 

k|ltzt;Dd  

-u_ d'Vo d'Vo hgzlQmsf] of]Uotf / cg'ej s"n cÍsf] tL;b]lv ;f7L 

k|ltzt;Dd 

-3_ k|ljlw x:tfGt/0f jf tflnd s"n cÍsf] bz k|ltzt;Dd 

-ª_ :jb]zL hgzlQmsf] ;xeflutf s"n cÍsf] bz k|ltzt;Dd 

hDdf  s"n cÍ !)) 

-&_ pklgod -^_ sf] v08 -ª_ df plNnlvt cÍef/ /fli6«o:t/sf] 

k|:tfjsf] xsdf nfu" x'g]5}g . 

-*_ pklgod -^_ df plNnlvt ;a} d"Nof+Ígsf cfwf/nfO{ tLg j6f pk–

cfwf/df ljefhg u/L ;f] jfktsf] cÍ ;d]t lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . 

-(_ pklgod -#_ adf]lhd cÍef/ pNn]v ubf{ pQL0ff{Í ;d]t pNn]v ug'{ 

kg]{5 . 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(285) 
 

-!)_ k/fdz{ ;]jfsf] vl/bsf] k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf k/fdz{bftf 

5gf}6 ug]{ cÍef/ pNn]v ubf{ s'g} k/fdz{bftf JolQm, kmd{ jf sDkgL;Fu eO/x]sf sfd 

-js{ Og Xof08_ sf] hgzlQm ;f]xL xb;Dd kl5Nnf] k|:tfjsf] d"NofÍgsf] ;dodf u0fgf 

gx'g] s'/f pNn]v ug{' kg]{5 .  

-!!_ o; lgod adf]lhd k|:tfj d"NofÍg ubf{ pklgod -*_ adf]lhd 

ul/Psf] ljefhg / ;f] jfktsf] cÍef/sf] cfwf/df dfq d"NofÍg ug{' kg]{5 . 

*!= df}h'bf ;"rLdf /x]sf k/fdz{bftfaf6 k|:tfj dfu u/L k/fdz{ ;]jf lng ;lsg]M -!_ aL; 

nfv ?k}ofFeGbf sd /sdsf] k/fdz{ ;]jf P]gsf] bkmf ^s= adf]lhdsf] df}h'bf ;"rLdf 

/x]sf k/fdz{bftfaf6 lnlvt ?kdf k|fljlws / cfly{s k|:tfj dfu u/L vl/b ug{ 

;lsg]5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|:tfj dfu ubf{ ;Dej eP;Dd 5 j6f / sDtLdf tLg j6f 

k/fdz{bftfnfO{ k|:tfj ;DaGwL sfuhft k7fO{ k|fljlws / cfly{s 5'§f 5'§} vfddf dfu 

ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] k|:tfj d"Nof+Íg ljlw u'0f:t/ / nfut ljlw cg';f/ 5gf}6 

ug'{   kg]{5 . 

*@= k|:tfj tof/ ug{ lbO{g] lgb]{zgdf pNn]v ug'{kg]{ s'/fM P]gsf] bkmf #! sf] pkbkmf -@_ sf] 

v08 -u_ adf]lhdsf] k|:tfj tof/ ug{ k|:tfjbftfnfO{ lbOg] lgb]{zgdf b]xfosf s'/f 

pNn]v ug'{ kg]{5 M— 

-s_ k|fljlws k|:tfj / cfly{s k|:tfjsf] 9fFrf, 

-v_ k|fljlws / cfly{s k|:tfj tof/ ug]{ / k]z ug]{ t/Lsf,  

-u_ sfd slt r/0fdf k"/f x'g] xf] / yk sfd lbg ;lsg] g;lsg] s'/f, 

-3_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftsf ;DaGwdf k|:tfjbftfn] s'g} hfgsf/L 

lng' kg]{ eP To:tf] hfgsf/L lng ;lsg] tl/sf,  

-ª_ k|:tfljt sfdsf] s'g} c+z k/fdz{bftfn] ;a–sG6«ofS6df lbg 

;Sg] g;Sg] s'/f, 

-r_ gu/kflnsfn] pknAw u/fpg] ;"rgf, ;]jf, pks/0f ;DaGwL 

hfgsf/L, 

-5_ k|:tfj k]z ug'{cl3 k|:tfjbftfsf] a}7s x'g] gx'g] s'/f, 

-h_ k|:tfj dfGo x'g] cjlw, 

-em_ k|:tfljt vl/b sf/afxL cGtu{t ;[hgf x'g] s'g} dfn;fdfg 

cfk"lt{, lgdf{0f sfo{, cGo ;]jf jf k/fdz{ ;]jf ;DaGwL sfd 

k/fdz{bft[ kmd{ jf lgh;+u ;Da4 JolQm ;+:yfnfO{ lb+bf k|:tfljt 

k/fdz{ ;]jf;+usf] :jfy{ aflemg ;S5 eGg] gu/kflnsfnfO{ nfu]df 

To:tf] k|:tfjbftf jf JolQmnfO{ To:tf] sfd lbg g;lsg] s'/f, 

-`_ k|:tfjbftf / lghsf] hgzlQmn] ltg{' kg]{ s/ jf/]sf] hfgsf/L / 

k|:tfjbftfn] s/ jf cGo s'g} ljifodf yk hfgsf/L lng rfx]df 

lghn] ;Dks{ ug'{ kg]{ cflwsfl/s cGo lgsfo, 

-6_ k|:tfjsf] efiff, 

-7_ gu/kflnsfn] k|:tfj ;DaGwL sfuhft ;+zf]wg ug]{ sfo{ljlw, 
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-8_ k|:tfj k]z ug]{ tl/sf,  

-9_ k|:tfj vf]Ng] tl/sf, 

-0f_ uf]klgotf ;DaGwL zt{ . 

*#= k|:tfj 5gf}6 ljlwM -!_ gu/kflnsfn] b]xfosf] sfdsf] nflu k/fdz{ ;]jf vl/b ubf{ 

u'0f:t/ ljlw 5gf}6 u/L vl/b ug{ ;Sg]]5 M—  

-s_ cfkm\gf] If]qsf] cfly{s jf If]qut cWoog, jx'If]]lqo -dN6L ;]S6/n_ 

;DefJotf cWoog, 3fts kmf]x/d}nf Aojl:yt ug]{ Pj+ tx 

nufpg] ;+oGqsf] l8hfOg, zx/L u'?of]hgfsf] l8hfOg, ljlQo If]q 

;'wf/ h:tf k/fdz{bftfaf6 ck]lIft sfo{ :ki6?kdf olsg ug{ 

g;lsg] k|s[ltsf] / gu/kflnsfn] k/fdz{bftfaf6 vf]hk"0f{ 

k|:tfjsf] ck]Iff u/]sf] sfd,  

-v_ 7"nf afFw jf k|d'v k"jf{wf/ lgdf{0fsf] ;DefJotf cWoog jf 

;+/rgfTds OlGhlgol/Ë l8hfOg, dxTjk"0f{ gLlt ;DaGwL cWoog, 

ljifout If]qsf] Joj:yfkg cWoog h:tf pRr bIftf cfjZos 

kg{] / eljiodf uDeL/ tyf b"/ufdL k|efj kfg]{ lsl;dsf] sfd,  

-u_ Joj:yfkg k/fdz{, If]qut -;]S6/n_ tyf gLltut cWoog h:tf 

;]jfsf] d"No sfdsf] u'0f:t/df lge{/ x'g] jf JolQm, ;+:yf lkR5] 

;f/e"t ?kdf cnu cnu tl/sfaf6 ;Dkfbg ug{ ;lsg] / 

k|lt:kwL{ k|:tfjsf] nfut t'ngf ug{ g;lsg] lsl;dsf] sfd . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd u'0f:t/ ljlw 5gf}6 ug{ k|d'vsf] :jLs[lt lng' 

kg]{5 . 

-#_ n]vfk/LIf0f, ;fdfGo OlGhlgo/LË l8hfOg tyf vl/b Ph]G6 h:tf 

/fd|/L cEof; eO;s]sf, lgoldt k|s[ltsf / sd nfut nfUg] sfdsf nflu Go"g nfut 

ljlw 5gf}6 ug{ ;lsg]5 .  

 *$= k|:tfj vf]Ng] tl/sfM -!_ gu/kflnsfn] P]gsf] bkmf #@ adf]lhd k|:tfj vf]Nbf k|:tfjbftf 

jf lghsf] k|ltlglwsf] /f]xj/df vf]Ng' kg]{5 .  

t/, k|:tfjbftf jf lghsf] k|ltlglw pkl:yt gePsf] sf/0fn] k|:tfj 

vf]Ng afwf kg]{ 5}g . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|:tfj vf]Ng'cl3 Dofb gf3L k|fKt x'g cfPsf] 

k|:tfjsf] vfd / /Ltk"j{s btf{ ePsf k|:tfjsf] vfdnfO{ 5'6\ofO{ Dofb gf3L k|fKt x'g 

cfPsf k|:tfj gvf]nL ;DalGwt k|:tfjbftfnfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 . To;/L lkmtf{ ul/Psf] 

s'/f, ldlt / ;do vl/b sf/afxLsf] k|ltj]bgdf v'nfpg' kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd k|:tfj lkmtf{ u/]kl5 /Ltk"j{s btf{ ePsf 

k|:tfjsf] aflx/L vfd qmd};+u vf]nL ;f] vfd;Fu /x]sf] k|fljlws k|:tfjsf] vfd vf]nL 

b]xfosf s'/f k9]/ ;'gfO{ ;f]sf] d'r'Nsf tof/ ug'{ kg]{5 M—  

-s_ k|:tfjbftfsf] gfd /  7]ufgf,  

-v_ k|:tfjdf k|:tfjbftfsf] x:tfIf/ eP gePsf,]  

-u_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf ;RofO{Psf] jf s]/d]6 u/]sf]df 

k|:tfjbftf jf lghsf] k|ltlglwn] x:tfIf/ u/] gu/]sf],  
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-3_ gu/kflnsfn] pko'Qm 7fg]sf] cGo cfjZos s'/fx? . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] d'r'Nsfdf pkl:yt k|:tfjbftf jf lghsf] 

k|ltlglwsf] b:tvt u/fpg' kg]{5 . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhd vf]lnPsf] k|fljlws k|:tfj oyflz3| d"Nof+Íg 

;ldltdf k7fpg' kg]{5 . 

 

*%= k|fljlws k|:tfjsf] d"Nof+Íg ug]{ tl/sfM -!_ k|fljlws k|:tfj d"Nof+Íg ubf{ d"Nof+Íg 

;ldltsf k|To]s ;b:on] 5'§f 5'§} ?kdf lgod *) sf] pklgod -^_ df plNnlvt cfwf/ 

adf]lhd d"Nof+Íg u/L k|:tfjbftfn] k|fKt u/]sf] cÍ olsg ug'{ kg]{5 . 

-@_ d"NofÍg ;ldltn] k|fljlws k|:tfjsf] d"NofÍg ug{sf] nflu ;xof]u 

k'¥ofpg ;DalGwt lj1x¿ ;lxtsf] tLg ;b:oLo pk;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhd cÍ olsg ePkl5 ;f] ;ldltsf] k|To]s ;b:on] 

k|bfg u/]sf] cÍ u0fgf u/L ;f] ;ldltn] To:tf] k|:tfjn] k|fKt u/]sf] cf}ift cÍ lgsfNg' 

kg]{5 .  

-$_ pklgod -!_ / -#_ adf]lhd d"Nof+Íg kl5 d"Nof+Íg ;ldltn] lgod 

*) sf] pklgod -(_ adf]lhdsf] pQL0ff{Í k|fKt ug{] k|:tfjbftfx?sf] ;"rL tof/ ug'{ 

kg]{5 .  

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;"rL tof/ ubf{ pRrtd c++Í k|fKt ug{] 

k|:tfjbftfb]lv s|d};+u tof/ ug'{ kg]{5 .  

-^_ d"Nof+Íg ;ldltn] k|fljlws k|:tfjsf] d"Nof+Ígsf] sfo{ ;dfKt gx'~h]n 

cfly{s k|:tfj vf]Ng   x'+b}g . 

-&_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;"rLdf /x]sf k|:tfjbftfsf] dfq lgod ** 

adf]lhd cfly{s k|:tfj vf]lng]5 .  

-*_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;"rLdf ;dfj]z x'g g;s]sf k|:tfjbftfsf] 

k|:tfj gvf]nL ;DalGwt k|:tfjbftfnfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 . 

*^= d"Nof+Íg k|ltj]bg tof/ ug'{ kg]{ M -!_ d"NofÍg ;ldltn] lgod *% adf]lhdsf] d"Nof+Íg 

;DaGwL sf/afxL kl5 k|:tfjsf] u'0f:t/ ;DaGwdf k|ltj]bg tof/ ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k|ltj]bgdf b]xfosf s'/fx? ;d]t pNn]v ug'{ 

kg]{5 M–   

-s_ k|:tfjbftfsf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ k|:tfjbftf jf lghsf] clwsf/ k|fKt k|ltlglwsf] ;lx5fk eP jf 

gePsf], 

-u_ k|:tfjbftf k|:tfj k]z ug{ sfg"g adf]lhd of]Uo ePsf]] k'i6\ofO{ 

ug]{ sfuhftx? k]z eP jf gePsf], 

-3_ ;+o'Qm pkqmd ;DaGwL ;Demf}tf cfjZos eP ;f] k]z eP jf 

gePsf], 

-ª_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf k|:tfjbftfnfO{ lbOPsf] lgb]{zg cg'?k 

k|:tfj k"0f{ eP jf gePsf]], / 

-r_ k|To]s k|:tfjsf] ;fk]lIfs ;jntf, b'j{ntf / d"NofÍgsf] kl/0ffd . 
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*&=  k|fljlws k|:tfj d"Nof+Íg ubf{ 5gf}6 ePsf] k|:tfjbftfnfO{ ;"rgf lbg' kg]{ M -!_ 

gu/kflnsfn] lgod *% sf] pklgod -$_ adf]lhdsf] ;"rLdf ;dfj]z ePsf 

k|:tfjbftfnfO{ cfly{s k|:tfj vf]Ng] :yfg, ldlt / ;do pNn]v u/L ;f] ldlt / ;dodf 

pkl:yt x'g ;"rgf lbg' kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|:tfjbftfnfO{ pkl:yt x'g ;"rgf lb+bf 

/fli6«o:t/sf]] k|:tfjsf] xsdf sDtLdf ;ft lbg / cGt/f{li6«o:t/sf] k|:tfjsf] xsdf 

sDtLdf kGw| lbgsf] cjlw lbg' kg]{5 . 

-#_ pQL0ff{+Í k|fKt gug]{ k|:tfjbftfnfO{ lghsf] k|fljlws k|:tfj 5gf}6 x'g 

g;s]sf] sf/0f v'n]sf] ;"rgf ;lxt lghsf] cfly{s k|:tfj lkmtf{ lbg' kg]{5 .  

-$_ o; lgodfjnL adf]lhd k|:tfjbftf 5gf}6 ubf{ s'g} k|:tfjbftfn] 

cfkm"n] k|fKt u/]sf] cÍ / 5gf}6df kg{ g;s]sf] sf/0f dfu u/]df kfFr lbgleq lghn] 

k|fKt u/]sf] cÍ / 5gf}6 x'g g;s]sf] sf/0f k|:tfjbftfnfO{ lbg' kg]{5 .  

 

**= cfly{s k|:tfj vf]Ng]M -!_ d"Nof+Íg ;ldltn]] cfly{s k|:tfjsf] vfd vf]Nbf k|:tfjbftf jf 

lghsf] k|ltlglwsf] pkl:yltdf vf]Ng' kg]{5 . 

t/, k|:tfjbftf jf lghsf] k|ltlglw pkl:yt gePsf] sf/0fn] cfly{s 

k|:tfj vf]Ng afwf kg]{  5}g . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd cfly{s k|:tfjsf] vfd vf]n]kl5 d"Nof+Íg 

;ldltn] k|:tfjbftfsf] gfd, lghn] k|fljlws k|:tfjdf k|fKt u/]sf] cÍ / cfly{s 

k|:tfjdf k|:tfj u/]sf] ;]jf z'Ns k9]/ ;'gfO{ b]xfo adf]lhdsf] d'r'Nsf tof/ ug'{ kg]{5 M— 

-s_ k|:tfjbftfsf] gfd / 7]ufgf,  

-v_ k|:tfljt ;]jf z'Ns,  

-u_ k|:tfljt ;]jf z'Nsdf s'g} 5"6 lbg k|:tfj ul/Psf] eP ;f]sf] 

Joxf]/f, 

-3_ cÍ / cIf/sfaLr leGgtf eP ;f] leGgtfsf] ljj/0f, 

-ª_ cfly{s k|:tfjdf k|:tfjbftf jf lghsf] k|ltlglwsf] x:tfIf/ eP 

gePsf], 

-r_ cfly{s k|:tfjdf s'g} s'/f jf Joxf]/f s]/d]6 u/]sf] eP ;f] 7fpFdf 

k|:tfjbftf jf lghsf] k|ltlglwn] x:tfIf/ u/] gu/]sf] tyf s]/d]6 

u/]sf] /sd / Joxf]/f,  

-5_ gu/kflnsfn] pko'Qm 7fg]sf] cGo cfjZos s'/fx? . 

*(= cfly{s k|:tfjsf] d"Nof+Íg M -!_ k|:tfj ;DaGwL sfuhftdf cGoyf pNn]v ul/Psf]df 

afx]s cfly{s k|:tfjsf] d"Nof+Íg k|of]hgsf] nflu ;f] k|:tfjdf d"No clej[l4 s/ afx]s 

k|rlnt sfg"g adf]lhd k/fdz{bftfnfO{ nfUg] s/ tyf k/fdz{bftfsf] e|d0f, ;DalGwt 

sfuhftsf] cg'jfb, k|ltj]bg 5kfO{ jf lz/f]ef/ vr{ h:tf ;f]wegf{ x'g] vr{ ;d]t 

lghsf] ;]jf z'Nsdf ;dfj]z ul/Psf] dflgg]5 .  

-@_ d"Nof+Íg ;ldltn] k|To]s k|:tfjbftfsf] cfly{s k|:tfjsf] d"Nof+Íg ubf{ 

k|:tfjdf s'g} cÍ ul0ftLo q'l6 kfOPdf gu/kflnsfn] To:tf] q'l6 ;Rofpg ;Sg]5 / 

To;/L q'l6 ;Rofp+bf PsfO b/ / s"n /sddf leGgtf ePdf PsfO b/ dfGo x'g]5 / 
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;f]xL b/ adf]lhd s"n /sd ;Rofpg' kg]{5 . To;/L q'l6 ;RofO{Psf] ePdf ;f]sf] 

hfgsf/L ;DalGwt k|:tfjbftfnfO{ lbg' kg]{5  . 

-#_ k|:tfjbftfn] cfly{s k|:tfjdf pNn]v u/]sf] /sd cÍ / cIf/df 

km/s k/]df cIf/df n]lvPsf] /sd dfGo x'g]5 .  

-$_ k|:tfljt saf]n c+Ídf k|:tfjbftfn] s'g} 5"6 lbg k|:tfj ul/Psf] 

s'/f cfly{s k|:tfj vf]n]sf] d'r'Nsfdf pNn]v ePsf] eP d"Nof+Íg ;ldltn] To;/L 5"6 

lbg k|:tfj ul/Psf] /sd ;dfof]hg ug'{ kg]{5 .  

-%_ pklgod -@_, -#_ / -$_ adf]lhdsf]  d"Nof+Íg kl5 ;a} k|:tfjbftfsf] 

sfod x'g cfPsf] saf]n c+Ísf] ;"rL tof/ ug'{ kg]{5 . 

()= k|:tfjbftfsf] 5gf}6 M -!_ k|:tfjsf] 5gf}6 ug{ u'0f:t/ / nfut ljlw ckgfO{Psf] ePdf 

d"Nof+Íg ;ldltn] b]xfo adf]lhd k|fljlws / cfly{s k|:tfjsf] d"Nof+Íg u/L ;kmn 

k|:tfjbftfsf] 5gf}6 ug'{ kg]{5 M– 

-s_ d"Nof+Íg ul/g] k|:tfjbftfsf] k|fljlws k|:tfjsf] k|fKtf+snfO{ 

k|fljlws k|:tfjsf] nflu 5'6\ofO{Psf] cÍef/n]] u'0fg u/L k|fKt 

u'0fgkmnnfO{ Ps;on] efu ubf{ cfpg] efukmnsf] cÍ k|fljlws 

k|:tfjsf] v'b k|fKtf+s x'g]5 .                                             

-v_ k|fljlws k|:tfjsf] d"Nof+Ígaf6 ;kmn ePsf k|:tfjx?dWo] ;a}eGbf 

36L saf]n c+ÍnfO{ cfly{s k|:tfjsf] nflu 5'6\ofO{Psf] cÍef/n]] 

u'0fg u/L k|fKt u'0fgkmnnfO{ d"Nof+Íg ul/g] k|:tfjbftfsf] saf]n 

c+Ín] efu ubf{ cfpg] efukmnsf] cÍ cfly{s k|:tfjsf] v'b 

k|fKtf+s x'g]5 .  

-u_ k|fljlws k|:tfj / cfly{s k|:tfjsf] v'b k|fKtf+s hf]8L ;+o'Qm 

d"NofÍg ubf{ ;a}eGbf a9L cÍ kfpg] k|:tfjbftf ;kmn x'g] x'+bf 

lghnfO{ 5gf}6 ug'{ kg]{5 . 

pbfx/0f M -!_ k|fljlws k|:tfjnfO{ 5'6\ofOPsf] s"n c+Íef/ = *)  

lgwf{l/t ptL0ff{Í Nofpg] s, v / u k|:tfjbftfn] k|fljlws 

k|:tfjdf kfPsf] c+Í M– 

s= () 
v= *% 

u= *)  

pko'{Qm c+Ísf] cfwf/df k|fljlws k|:tfjdf kfpg] cÍ u0fgf ug]{ 

tl/sf M– 

s= () X *)   = &@ 

       !)) 

v= *% X *)   = ^* 

       !)) 

u= *) X *)   = ^$ 

       !)) 
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 -@_ cfly{s k|:tfjnfO{ 5'6\ofOPsf] c+Íef/ = @) 

k|fljlws k|:tfjdf ptL0f{ ePsf s, v / u k|:tfjbftfn] cfly{s 

k|:tfjdf saf]n u/]sf] /sd M– 

s= $, %) ))).– 

v= $, #) ))).– 

u= $, @) ))).–  

t;y{ ;j}eGbf  36L saf]n u/]sf] /sd = $,@) ))).– 

pko'{Qm c+Ísf] cfwf/df cfly{s k|:tfjdf kfpg] cÍ u0fgf ug]{ 

tl/sf M– 

s= $,@) ))) X @)   = !*=^^ 

        $,%) ))) 

v= $,@) ))) X @)   = !(=%# 

        $,#) ))) 

u= $,@) ))) X @)   = @)=)) 

       $,@) ))) 

-#_ k|fljlws k|:tfj / cfly{s k|:tfjsf] ;+o'Qm d"Nof+Ígaf6 kfpg] 

s"n c+Í ljj/0f M– 

k|:tf

jbtf 

k|fljlws 

k|:tfjsf] 

v'b k|fKtfÍ 

cfly{s 

k|:tfjsf] 

v'b k|fKtfÍ 

s"n 

cÍ 
s}lkmot 

s &@ !*=^^ ()=^^ ;a} eGbf a9L s"n 

cÍ kfpg] k|:tfjbftf 

æsÆ 5gf}6 ug'{ kg]{ . 

v ^* !(=%# *&=%#  

u ^$ @)=)) *$  

-@_ k|:tfjsf] 5gf}6 ug{ u'0f:t/ ljlw ckgfO{Psf] ePdf d"Nof+Íg ;ldltn] 

P]gsf] bkmf #% sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -v_ adf]lhd k|fljlws k|:tfjdf pRrtd c+Í 

k|fKt ug]{ k|:tfjbftfsf] dfq 5gf}6 ug'{ kg]{5 .  

-#_ k|:tfjsf] 5gf}6 ug{ lglZrt ah]6 ljlw ckgfO{Psf] ePdf d"Nof+Íg 

;ldltn] P]gsf] bkmf #% sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhd To:tf] ah]6sf] ;LdfeGbf 

a9L nfut ePsf] k|:tfj /2 ug]{5 / To:tf] ah]6sf] ;Ldfleq k/L k|fljlws k|:tfjdf 

pRrtd c+Í k|fKt ug]{ k|:tfjbftfsf] k|:tfj 5gf}6 ug'{ kg]{5 . 

-$_ k|:tfjsf] 5gf}6 ug{ Go"g nfut ljlw ckgfO{Psf] ePdf d"Nof+Íg 

;ldltn] P]gsf] bkmf #% sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -3_ adf]lhd k|fljlws k|:tfjdf ;kmn 

x'g lgwf{l/t Go"gtd c+Í k|fKt ug]{ k|:tfjbftfdWo] ;j}eGbf sd nfut ePsf] 

k|:tfjbftfsf] k|:tfj 5gf}6 ug'{ kg]{5 .  
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-%_ o; lgod adf]lhd 5gf}6 ePsf] k|:tfjbftf;+u jftf{ ug'{kg]{ ePdf 

gu/kflnsfn] k|:tfj 5gf}6 ePsf] ;ft lbgleq To:tf] k|:tfjbftfnfO{ ldlt, ;do / 

:yfg vf]nL jftf{ ug{ cfpg ;"rgf lbg' kg]{5 . 

-^_ pklgod -%_ adf]lhd k|:tfjbftfnfO{ jftf{sf] nflu af]nfpFbf 

/fli6«o:t/sf] k |:tfj eP ;ft lbg / cGt/f{li6«o:t/sf] k|:tfj eP kG„ lbgsf] Dofb lbg' 

kg]{5 .  

-&_ P]gsf] bkmf #* adf]lhd ;Demf}tf ug]{ k/fdz{bftfn] ;Demf}tf u/]sf] 

tL; lbgleq ;Demf}tfsf] s"n /sd ;d]6\g] u/L gu/kflnsfnfO{ lgzt{ e'QmfgL x'g] 

k]zfut bfloTj aLdf -k|f]km];gn nfolaln6L OG;f]/]G;_ k]z ug{' kg]{5 .  

-*_ o; lgodfjnL adf]lhd ;Demf}tf ug]{ k/fdz{bftfn] pklgod -&_ 

adf]lhdsf] Dofbleq k]zfut bfloTj aLdf bflvnf gu/]df gu/kflnsfn] To:tf] vl/b 

;Demf}tfsf] cGTo u/L lghnfO{ sfnf] ;"rLdf /fVg ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; ug{' 

kg]{5 . 

(!=   k/fdz{ ;]jf ;DaGwL k|:tfj :jLs[t ug]{ clwsf/LM -!_ b]xfosf] k/fdz{ ;DaGwL k|:tfj 

:jLs[t ug]{ clwsf/ b]xfosf clwsf/LnfO{ x'g]5 M–  

!_  bz nfv ¿k}ofF;Ddsf]  /fhkqflÍt t[tLo >]0fL jf ;f] ;/xsf] zfvf k|d"v  

-@_  krf; nfv ¿k}ofF;Ddsf] /fhkqflÍt låtLo >]0fLsf] jf ;f] ;/xsf] zfvf k|d"v 

-#_  b'O{ s/f]8 ¿k}of;Dd  /sdsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 

-$_  b'O{ s/f]8 ¿k}of eGbf a9L  /sdsf] k|d'v  

(@= ;f]e}m jftf{af6 M gu/kflnsfnfO{ pkof]uL / cfjZos kg]{ tfnLd, uf]i7L / ;]ldgf/ h:tf 

ljifodf ;]jf lng k/]df kfFr nfv ?k}ofF;Ddsf] k/fdz{ ;]jfdf k|d'v k|zf;sLo clws[t 

cfk}+mn] / ;f]eGbf dflysf] /sdsf] xsdf k|d'vsf] :jLs[lt lnO{ P]gsf] bkmf #& sf] 

k|lts"n gx'g] u/L ;f]e}m jftf{af6 vl/b ug{ ;lsg]5 . 

(#= cGo ljlwM b]xfosf] ca:yfdf s'g} k/fdz{bftfnfO{ ljz]if1tf / of]Uotfsf] cfwf/df 

lgo'Qm ug{ ;lsg]5 M– 

-s_ s'g} sfd ug{ pRr :t/sf] laz]if1tf cfjZos k/]df jf,  

-v_ 5f]6f] ;dosf] nflu k/fdz{ cfjZos k/]df jf k/fdz{bftf lgo'Qm 

ug{] ;do Go"g ePdf jf, 

-u_ cfjZos sfo{ ;DkGg ug{ s]xL k/fdz{bftf dfq of]Uo ePdf jf, 

-3_ k/fdz{bftfsf] 5gf}6 ug{ w]/} ;do nfUg] eO{ ;do ckof{Kt ePdf . 

 

kl/R5]b–& 

vl/b ;DaGwL cGo Joj:yf 
 

($= l;naGbL b/efpkq ;DaGwL Joj:yfM -!_ gu/kflnsfn] :jLs[t sfo{qmd / vl/b of]hgf 

cg';f/ aL; nfv ¿k}ofF;Dd nfut cg'dfg ePsf] dfn;fdfg, lgdf{0f sfo{ jf h'g;'s} 

;]jf P]gsf] bkmf $) adf]lhd l;naGbL b/efpkq cfXjfg u/L vl/b ug{ ;Sg]5 .  

-@_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg krf; nfv 

¿k}ofF;Ddsf] PS;/], Ol;hL, cf}iflwhGo dfn;fdfg, /f]usf] lgbfg tyf pkrf/sf] nflu 

k|of]u x'g] :jf:Yo ;DaGwL pks/0fx¿ vl/b ubf{ l;naGbL b/efpkq cfXjfg u/L vl/b 

ug{ ;lsg]5 . 
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-#_ l;naGbL b/efpkqsf] kmf/fddf P]gsf] bkmf $) sf] pkbkmf -@_ df 

plNnlvt s'/fsf] cltl/Qm b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 M— 

-s_ cfk"lt{ ug'{kg]{ dfn;fdfg, ;DkGg ug'{kg]{ lgdf{0f sfo{ jf k|bfg 

ug'{kg]{ ;]jfsf] ljj/0f,  

-v_ l;naGbL b/efpkqbftfsf] of]Uotf -lgdf{0f vl/b afx]s_ 

-u_ sfo{ ;Dkfbg hdfgt cfjZos kg]{ eP ;f] s'/f,  

-3_ l;naGbL b/efpkq dfGo /xg] cjlw,  

-ª_ l;naGbL b/efpkq kmf/fddf b/efpkqbftfn]] /Ltk"j{s ;xL5fk 

u/]sf]]] x'g' kg]{ s'/f,  

-r_ l;naGbL b/efpkq d"NofÍg ug]{ tl/sf, 

-5_ dfn;fdfgsf] xsdf jf/]G6L ;DaGwL bfloTj / lgdf{0f sfo{sf] 

xsdf q'l6 ;Rofpg] cjlw ;Ddsf] bfloTj .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhd kmf/fd tof/ ePkl5 l;naGbL b/efpkq dfu 

ug{ P]gsf] bkmf $) sf] pkbkmf -#_ adf]lhd ;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 / To:tf] ;"rgfdf 

b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 M— 

-s_ l;naGbL b/efpkq kmf/fd kfO{g] :yfg / ;f] jfkt nfUg] b:t'/, 

-v_ hdfgt cfjZos kg]{ eP ;f]sf] lsl;d, /sd / ;dofjlw, 

-u_ l;naGbL b/efpkq k7fpg] tl/sf, 

-3_ l;naGbL b/efpkq k7fpg' kg]{ sfof{no jf clwsf/Lsf] gfd / 

7]ufgf, 

-ª_ l;naGbL b/efpkq bflvnf ug'{kg]{ clGtd ldlt / ;do, 

-r_ l;naGbL b/efpkq vf]Ng] ldlt, ;do / :yfg, 

-5_ cGo cfjZos s'/fx? . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhd ;"rgf k|sfzg ubf{ tLgeGbf sd l;naGbL 

b/efpkq k]z x'g cfPdf jf b/efpkq k]z g} gePdf ;f] ;DaGwdf s'g} s'/f pNn]v 

gu/L ;f]xL pklgod adf]lhd bf];|f] k6s ;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 .  

-^_ pklgod -%_ adf]lhd bf];|f] k6s ;"rgf k|sfzg ubf{ klg cfjZos 

;+Vofdf l;naGbL b/efpkq k]z x'g gcfPdf k]z x'g cfPsf b/efpkqdWo]af6 

b/efpkq :jLs[t ug{ afwf kg]{ 5}g .  

-&_ l;njGbL b/efpkq k]z ug{ OR5's JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] 

Ps xhf/ ?k}+ofF lt/L b/efpkqsf] kmf/fd vl/b u/L ;f]xL kmf/fddf l;njGbL b/efpkq 

k]z ug'{ kg]{5 .  

-*_ pklgod -&_ adf]lhdsf] b/efpkqsf] kmf/fddf k|d'v k|zf;sLo 

clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tsf] b:tvt eO{ 5fk nfu]sf] x'g' kg]{5 . 

-(_ l;naGbL b/efpkqsf] hdfgt dfu ubf{ :jLs[t nfut cg'dfg 

/sdsf] b'O{b]lv tLg k|ltzt /sdsf] ;Ldfleq /xL lglZrt /sd tf]sL l;naGbL 

b/efpkq dfusf] ;"rgfdf hdfgt /sd pNn]v ug{' kg]{5 . o:tf] hdfgt /sd gub 

jf jfl0fHo a}Íaf6 krxQ/ lbgsf] dfGo cjlw /xg] u/L hf/L ePsf] a}Í hdfgt -a}Í 
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Uof/]G6L_ l;naGbL b/efpkq lbg] JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn] l;naGbL b/efp 

kq;fy k]z ug{' kg]{5 .  
-!)_ l;naGbL b/efpkqsf] dfGo cjlw  k+}tfnL; lbgsf] x'g]5 . 

-!!_ l;njGbL b/efpkq k]z ug]{ clGtd ;do ;lsPsf] nuQ} l;njGbL 

b/efpkq cfJxfgsf] ;"rgfdf tf]lsPsf] :yfgdf ;Dej eP;Dd l;njGbL b/efpkqbftf 

jf lghsf] k|ltlglwsf] /f]xj/df l;njGbL b/efpkq kmf/fd vf]Ng' kg]{5 .  

-!@_ d"Nof+sg ;ldltn] l;naGbL b/efpkqsf] kl/If0f / d"NofÍg ug]{{5 . 

-!#_ pklgod -!!_ adf]lhd l;njGbL b/efpkq vf]n]sf] ldltaf6 kGw| 

lbgleq P]gsf] bkmf $) sf] pkbkmf -%_ adf]lhd l;njGbL b/efpkq :jLs[t ug'{ kg]{5 

/ ;f]sf] hfgsf/L ;a} l;njGbL b/efpkqbftfnfO{ lbg' kg]{5 .  

-!$_ pklgod -!#_ adf]lhd l;njGbL b/efpkq :jLs[t ePsf]] ;ft 

lbgleq ;DalGwt b/efpkqbftfnfO{ vl/b ;Demf}tf ug{ cfpg ;"rgf lbg' kg]{5 . 

-!%_ pklgod -!$_ adf]lhdsf] ;"rgf k|fKt ug]{ l;njGbL 

b/efpkqbftfn] ;f] ;"rgf kfPsf] ldltn] ;ft lbgleq lgod !!( adf]lhdsf] sfo{ 

;Dkfbg hdfgt k]z u/L vl/b ;Demf}tf ug{' kg]{5 . 

-!^_ l;njGbL b/efpkqbftfn] pklgod -(_ adf]lhd /fv]sf] hdfgt 

b]xfosf] cj:yfdf hkmt x'g]5 M– 

-s_ 5gf}6 ePsf] l;njGbL b/efpkqbftfn] vl/b ;Demf}tf gu/]df,  

-v_ l;njGbL b/efpkq kmf/fddf plNnlvt sfo{;Dkfbg hdfgt 

vl/b ;Demf}tf ug]{ Dofb leq lbg g;s]df,  

-u_ P]gsf] bkmf ^@ adf]lhdsf] cfr/0f ljk/Lt sfd  

u/]df . 

-!&_ l;njGbL b/efpkq ;DaGwL cGo sfo{ljlw kl/R5]b tLgdf plNnlvt 

Joj:yf adf]lhd x'g]5g\ . 

 

(%= ;f]em} vl/b ;DaGwL Joj:yf M -!_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ adf]lhd 

vl/b ubf{ pklgod -!!_ sf] cwLgdf /xL k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] lg0f{on] kfFr nfv 

¿k}ofF;Dd nfut cg'dfg ePsf] lgdf{0f sfo{, dfn;fdfg jf k/fdz{ ;]jf ;f]em} vl/b 

ug{ ;lsg] 5 . 

-@_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg aL; nfv 

¿k}ofF;Ddsf] cf}iflwhGo dfn;fdfg jf g]kfndf pTkflbt kG„ nfv ¿k}ofF;Ddsf] 

dfn;fdfg To:tf] dfn;fdfgsf] pTkfbsn] /fli6«o:t/sf] ;dfrf/kqdf ;"rgf k|sfzg 

u/L tf]s]sf] laqmL d"Nodf ;f]em} vl/b ug{ ;lsg]5 . o;/L ;f}em} vl/b ubf{ pknAw 

eP;Dd g]kfn u'0f:t/ lrGx k|fKt dfn;fdfg vl/b ug{' kg]{5 .  

Tf/, s'g} cf}iflwhGo dfn;fdfg pTkfbg ug]{ ljZj :jf:Yo ;Ë7gaf6 

k"j{of]Uotf k|fKt Psdfq cf}iflw pTkfbs sDkgL ePsf]df To:tf] pTkfbsaf6 vl/b 

ug{'kbf{ ;f]em} jftf{ u/L hlt;'s} ¿k}ofF;Ddsf] eP klg To:tf] cf}iflwhGo dfn;fdfg 

vl/b ug{ ;lsg]5 .  
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-#_ pklgod -!_ / -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps cfly{s 

jif{df Ps} k6s jf k6s k6s u/L ;LdfeGbf a9L /sdsf] jf Pp6} JolQm, kmd{, sDkgL 

jf ;+:yfaf6 Ps k6seGbf a9L ;f]em} vl/b ug{ ;lsg] 5}g .  

-$_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 

gu/kflnsfsf] lgdGq0ffdf e|d0fdf /x]sf ljb]zL d'n'ssf] ;/sf/ jf cGt/f{li6«o cGt/ 

;/sf/L ;+:yfsf] clt ljlzi6 jf ljlzi6 JolQmnfO{ cfltYotf / xf]6naf; ;'ljwfsf] 

nflu kfFr nfv ¿k}ofF;Dd ;f]em} vl/b ug{ ;lsg]5 .  

-%_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vl/bsf] xsdf ;+/rgfTDfs jf PsfO{ b/ 

;Demf}tf u/L ug{ ;lsg] 5 . 

-^_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhd cfk"lt ug]{ 

clwsf/ Pp6f dfq cfk"lt{stf{;Fu ePsf] cj:yfdf To:tf k|f]k|fO6/L dfn;fdfg jf 

cf}iflwhGo dfn;fdfg ;f] cfk"lt{stf jf lghsf cflwsfl/s las]|tf jf cflwsfl/s Ph]G6 

dfkm{t vl/b ug{ ;lsg]5 . 

-&_ pklgod -^_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gu/kflnsfnfO{ 

cfjZos kg]{ dfn;fdfgsf] pTkfbs g]kfndf Pp6f dfq ePsf] / cGo pko'Qm ljsNk 

gePdf k|d'vaf6 lg0f{o u/fO{ ;f]xL Joxf]/f clen]v u/L pTkfbs;Fu ;f]em} vl/b ug{ 

;lsg]5 .  

-*_ pklgod -@_ / -&_ adf]lhd pTkfbsaf6 ;f]em} vl/b ubf{ b]xfosf 

zt{x? k"/f u/]sf] pTkfbsaf6 ug'{ kg]{5 M–  

-s_ To:tf] pTkfbsn] cfkm\gf] pTkfbgsf] v'b|f tyf l8n/ laqmL d"No 

;"rL /fli6«o:t/sf] ;dfrf/kqdf k|sfzg u/]sf], 

-v_ To:tf] pTkfbsn] :yfgLo l8n/nfO{ lbP ;/xsf] 5'6 lbPsf] .  

-(_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] pklgod -&_ adf]lhd vl/b 

ePsf] cj:yfdf To:tf] vl/b;Fu ;DalGwt pBf]usf] pTkfbg nfutsf] k/LIf0f ug{ jf 

u/fpg ;Sg]5 . To;/L k/LIf0f ubf{ nfut c:jfefljs ePsf] kfOPdf To:tf] pBf]unfO{ 

sfnf];"rLdf /fVg ;lsg]5 .  

-!)_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg g]kfn 

;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L :jb]zL 3/]n' pBf]u egL tf]lslbPsf] 3/]n' 

pBf]uaf6 pTkflbt kRrL; nfv ¿k}ofF;Ddsf] dfn;fdfg To:tf] 3/]n' pBf]u;Fu vl/b 

;Demf}tf u/L ;f]em} vl/b ug{ ;lsg]5 . 

-!!_ Ps nfv ?k}ofFeGbf a9L /sdsf] ;f]em} vl/b ubf{ df}h'bf ;"rLdf 

/x]sf sDtLdf tLgj6f cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jfk|bfosaf6 

lnlvt?kdf b/efpkq jf k|:tfj dfu u/L vl/b ug'{ kg]{5 . 

-!@_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -3_ adf]lhdsf] k|f]kfO6/L 

dfn;fdfg ;f]em} vl/b ubf{ ;fljs ;Demf}tf d"Nosf] tL; k|ltzt d"No;Dd vl/b ug{ 

;lsg]5 . 

-!#_ s'g} ;fj{hlgs lgsfoaf6 pTkflbt jf ljtl/t s'g} dfn;fdfg jf 

;]jf vl/b ug{' k/]df To:tf] dfn;fdfg jf ;]jf pTkfbg jf ljt/0f ug]{ ;fj{hlgs 

lgsfosf] clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 lgwf{l/t laqmL d"Nodf ;f]em} vl/b ug{ ;lsg]5 .  
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-!$_ s'g} cGt/f{li6«o cGt/;/sf/L ;+:yf jf ljb]zL d'n'ssf] ;/sf/ jf 

To:tf] d'n'ssf] ;fj{hlgs lgsfo;Fu s'g} dfn;fdfg vl/b ug{' kbf{ To:tf] ;+:yf, ;/sf/ 

jf lgsfoaf6 lgwf{l/t laqmL d"Nodf ;f]em} vl/b ug{ ;lsg]5 .  

-!%_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gu/kflnsfn] 

pklgod  -!#_ / -!$_ adf]lhd vl/b ug{'kbf{ s'g} hdfgt dfu ug{' kg]{5}g . 

-!^_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ / -ª_ sf] cj:yfdf 

afx]s cGo v08sf] cj:yfdf ul/Psf] ;f]em} vl/bsf] xsdf To:tf] vl/bsf] k|s[lt, sf/0f 

/ cfwf/ ;lxt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfossf] gfd v'nfO{ 

;fj{hlgs ?kdf ;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 . 

-!&_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -3_ sf] cj:yfdf vl/b ug{ 

Ps tx dflysf] clwsf/Lsf] :jLs[lt lng' kg{]5 . 

(^= ;f]em} vl/b ug'{cl3 olsg ug'{kg]{ s'/fM -!_ gu/kflnsfn] ;f]e}m vl/b ug'{cl3 b]xfosf 

s'/f olsg ug'{ kg]{5 M– 

-s_ vl/b ug'{kg]{ dfn;fdfg e08f/df df}Hbft eP jf gePsf], 

-v_ k|:tfljt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf 

k|bfos;Fu vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfo{ ;Dkfbg ug{ cfjZos 

of]Uotf eP jf gePsf], 

-u_ k|:tfljt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf 

k|bfosn] gu/kflnsfsf] dfu adf]lhd k]z u/]sf] k|:tfj tf]lsPsf] 

:k]l;lkms]zg tyf k|fljlws u'0f:t/ adf]lhdsf] eP jf gePsf], / 

-3_ k|:tfljt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf cGo ;]jf 

k|bfosaf6 k|:tfj ul/Psf] d"No plrt eP jf gePsf] . 

-@_ pklgod -!_ sf] v08 -3_ adf]lhdsf] d"No plrt eP gePsf] s'/f 

olsg ug{ gu/kflnsfn] ahf/ cWoog, k"j{ vl/b d"No, nfut cg'dfgsf cfwf/df b/ 

ljZn]if0f u/L k|:tfljt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf cGo ;]jf 

k|bfos;Fu jftf{ ug{ ;Sg]5 . 

-#_ P]gsf] bkmf $! sf] pkbkmf -#_ adf]lhd vl/b ;Demf}tf ubf{ 

kqfrf/sf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

 

(&= k|ltof]lutf u/fO{ l8hfOg vl/b ug{ ;Sg]M gu/kflnsfn] cfls{6]Sr/n Jff zx/L of]hgf 

h:tf ljifosf] l8hfOg vl/b ug'{ kbf{ To:tf] l8hfOg ;DaGwL lj:t[t ljj/0f ;lxtsf] 

sfuhft tof/ u/L To:tf] sfuhft cg'?k l8hfOg k|ltof]lutf u/fO{ pko'Qm l8hfOg 

vl/b ug{ ;Sg]5 .  

 

(*=  vl/b ;DaGwL cGo Joj:yf M P]gsf] bkmf ^& sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -v_ cg';f/ vl/b 

ubf{ g]kfn ;/sf/ / bft[kIfaLr ePsf] ;Demf}tf adf]lhdsf] bft[ kIfsf] vl/b lgb]{lzsf 

-k|f]Sof]/d]G6 ufO8nfOg_ df pNn]v gePsf s'/fx¿sf] xsdf P]g / o; lgodfjnL 

adf]lhd x'g]5 .  
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kl/R5]b – * 

/fzg vl/b ;DaGwL Joj:yf 

 

((= nfut cg'dfgsf] tof/L / :jLs[ltM -!_ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] :jLs[t b/jGbL 

cg';f/ /fzg Joj:yf ug'{ kg{] cfkm' dftxtsf lgsfosf] nflu k|To]s jif{sf] efb| 

d;fGtleq g]kfn /fi6« a}+saf6 k|sflzt x'g] ;DalGwt If]qsf] pkef]Qmf d"No;"rL, s[lif 

pkhsf] d"No lgwf{/0f ug{] ;/sf/L lgsfon] k|sflzt u/]sf] d"No ;"rL, ;8s ;'ljwf, 

:yfgLo ahf/ b/ tyf ut jif{sf] vl/b ;Demf}tf b//]6 tyf ;fj{hlgs vl/b cg'udg 

sfof{noaf6 s'g} lgb]{lzsf hf/L ePsf] eP To:tf] lgb]{lzsfsf] cfwf/df nfut cg'dfg 

tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd tof/ ul/Psf] nfut cg'dfg :jLs[ltsf] nflu 

b]xfo adf]lhdsf] ;ldlt ;dIf k]z ug'{ kg]{5 M–  

-s_  pkk|d'v                      – cWoIf 

-v_ k|d'v, k|zf;sLo clws[t       – ;b:o 

-u_ s[lif If]q x]g]{ zfvf k|d'v,                    – ;b:o 

-3_ gu/kflnsf :t/Lo pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw / ;f] gePdf 

lhNnf pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw    – ;b:o 

-ª_  gu/kflnsfsf] cfly{s k|zf;g zfvf k|d"v — ;b:o 

-r_ /fzg Joj:yf ug'{ kg]{ If]q;Fu ;DalGwt zfvfsf] k|d"v – ;b:o 

-5_ vl/b OsfO{ k|d'v              – ;b:o ;lrj 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] ;ldltn] o; lgod adf]lhd nfut cg'dfg 

:jLs[t ubf{ pklgod -!_ df plNnlvt s'/fnfO{ cfwf/ lnO{ cg';"rL–!) adf]lhdsf] 

9fFrfdf :jLs[t ug'{ kg]{5 . 

!))= /fzg vl/b aGbf]a:t ug]{M -!_ /fzg aGbf]a:t ubf{ k|To]s ;fnsf] df3 Ps ut]b]lv gofF 

cfk"lt{stf{n] /fzg  cfk"lt{ ug'{kg]{ u/L P]g / o; lgodfjnL adf]lhd l;naGbL 

b/efpkq jf af]nkq cfJxfg u/L /fzgsf] vl/b aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd cfJxfg ul/g] l;njGbL b/efpkq jf af]nkq 

dfu ubf{ b]xfosf s'/f ;d]t pNn]v ug'{ kg]{5 M– 

-s_ /fzg, bfgf, cfxf/fsf] lsl;d, u'0f:t/, 

-v_ b}lgs cfjZos kl/df0f,  

-u_ ;Demf}tf cjlw e/ d"Noj[l4 glbO{g], /  

-3_ g]kfnL gful/s;Fu dfq ;Demf}tf ug{ ;lsg] . 

-#_ o; lgod adf]lhd vf]lnPsf l;naGbL b/efpkq jf af]nkqsf] 

t'NfgfTds tflnsf cg';"rL– !! adf]lhdsf] 9fFrfdf agfpg'[ kg]{5 . 

-$_ gu/kflnsfn] pklgod -$_ adf]lhdsf b/efpkq jf af]nkqsf] 

k/LIf0f / d"NofÍg P]g / o; lgodfjnL adf]lhd u/L ;a}eGbf 36L b/jfnfsf] l;naGbL 

b/efpkq jf af]nkq :jLs[t ug'{ kg{]5 / To:tf] 3l6 b/jfnf;Fu ;Demf}tf ug'{ kg]{5 . 

-%_ o; lgod adf]lhd l;njGbL b/efpkq jf af]nkq k]z ug]{ l;naGbL 

b/efpkqbftf jf af]nkqbftfn] b'O{ jf b'O{ eGbf a9L cfO6dsf] dfn;fdfgsf] b//]6 
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k|rlnt ahf/ d"Nosf] zt k|ltzt eGbf a9L pNn]v u/]sf] kfOPdf d"NofÍg ;ldltn] 

To:tf] l;njGbL b/efpkq jf af]nkq /2 ug{ l;kmfl/; ug{ ;Sg]5  . 

-^_ o; lgod adf]lhd vl/b ;Demf}tf ePsf] ;ft lbgleq k|d'v 

k|zf;sLo clws[tn] pklgod -$_ adf]lhdsf] t'ngfTds tflnsf ;lxtsf] k|ltj]bg 

tof/ u/L ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nodf hfgsf/L lbg' kg]{5 . 

-&_ s'g} lsl;dsf] l9nf;':tL eO{ /fzg aGbf]a:t x'g g;s]df jf ;/sf/L 

xflg gf]S;fgL x'g uPdf To:tf] xfgL gf]S;fgL k|lt k|d'v k|zf;sLo clws[t lhDd]jf/ 

x'g]5 . 

-*_ /fzg aGbf]a:t ug]{ gu/kflnsfn] o; kl/R5]bdf pNn]v ePsf] 

s'/fsf] xsdf o;} adf]lhd / cGo s'/fsf] xsdf P]g / o; lgodfjnLsf] Joj:yf kfngf 

u/L /fzg aGbf]a:t ug'{ kg]{5 . 

!)!= lg/LIf0f ug{ ;Sg]M -!_ cfk"lt{stf{n] ;Demf}tf cg';f/sf] u'0f:t/sf] /fzg pknAw u/fP 

gu/fPsf] ;DaGwdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfjZostfg';f/ lg/LIf0f ug{ ;Sg]5 / 

;Demf}tf cg';f/sf] u'0f:t/sf] /fzg pknAw gu/fPsf] kfOPdf vl/b ;Demf}tf eË ug]{ 

sf/afxL ug{ ;Sg]5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd jf cGo s'g} sf/0fn] ;Demf}tf eË u/]sf]df 

cfk"lt{stf{n] gu/kflnsfnfO{ s'g} k]ZsL /sd ltg{ afFsL eP To:tf] k]ZsL /sd / ;f] 

/sddf k]ZsL lnPsf] ldltb]lv jflif{s bz k|ltztsf b/n] x'g] Aofh ;d]t ltg'{ kg]{5 . 

lghn] To;/L ;Demf}tf eË u/]sf] tL; lbgleq glt/]df ;f] /sd lghjf6 ;/sf/L afFsL 

;/x c;"n pk/ ul/g]5 . 

!)@= k]ZsL lbbf+ hdfgt lng' kg]{M -!_ gu/kflnsfn] cfk"lt{stfnfO{ vl/b ;Demf}tf ePkl5 

k]ZsL lbg' kg]{ ePdf lghaf6 To:tf] k]ZsL /sdnfO{ vfDg] u/L jfl0fHo a}+saf6 hf/L 

ePsf] / sDtLdf ;ft dlxgfsf] dfGo cjlw ePsf] a}+s hdfgt lnO{ saf]n cÍsf] 

kRrL; k|ltzt;Dd k]ZsL lbg ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lbPsf] k]ZsL /sd cfk"lt{stf{sf] k|To]s 

dlxgfsf] lanaf6 krf; k|ltztsf] lx;fan] s§L u/L rfn" cfly{s jif{sf] cGt;Dddf 

;Dk"0f{ k]ZsL /sd c;"n u/L ;Sg' kg]{5 . 

-#_ cfk"lt{stf{nfO{ k|yd k6s lbPsf] k]ZsL /sd c;'n ePkl5 

ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] lghaf6 sDtLdf ;ft dlxgfsf] dfGo cjlw ePsf] hdfgt 

lnO{ gofF cfly{s jif{sf] >fj0f dlxgfdf saf]n cÍsf] kRrL; k|ltzt;Dd k]ZsL k'gM 

lbg ;Sg]5 / To;/L lbO{Psf] k]ZsL /sd pklgod -@_ adf]lhd s§L u/L ;f]xL] cfly{s 

jif{sf] kf}if d;fGt;Dddf k]ZsL /sd c;"n ul/;Sg' kg]{5 . 

-$_ cfk"lt{stfn] pklgod -!_ / -#_ adf]lhd lbO{Psf] k]ZsL /sd 

a/fa/sf] /fzg lghsf] uf]bfddf df}Hbft /fVg' kg]{5 .  

 

!)#= /fzgsf] lgldQ cGo Joj:yf ug{ ;lsg]M gu/kflnsfn]  /fzgsf] ;§f gub pknAw 

u/fpg'  kg]{ ePdf sfo{kflnsfaf6 lg0f{o u/L lgod (( adf]lhd :jLs[t nfut cg'dfgsf] 

b/ / :jLs[t b/aGbLsf] lx;fjn] x'g cfpg] /sd gub} pknJw u/fpg ;Sg]5 .  
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kl/R5]b – ( 

3/ hUuf ef8fdf lng] tyf ;]jf s/f/df lng] Joj:yf 

 

!)$= 3/ hUUff ef8fdf lng] ;DaGwL Joj:yfM -!_ gu/kflnsfn] 3/ hUuf ef8fdf lng' kbf{ 

zx/L If]qsf] xsdf sDtLdf kGw| lbgsf] cjlwsf] ;"rgf /fli6| \o :t/sf] ;dfrf/kqdf 

k|sfzg u/L / u|fdL0f  If]qsf] xsdf :yfgLo ;dfrf/ kq, :yfgLo Pkm=Pd= dfkm{t 

;'rgf ug{] / To:tf] lgsfo / b]xfosf sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf sDtLdf ;ft lbgsf] 

cjlwsf] ;"rgf 6fF; u/L ef8fsf] k|:tfj dfu ug'{ kg]{5 M– 

-s_ ;DjlGwt j8f sfof{no, 

-v_ lhNnf ;dGjo ;ldltsf] sfof{no, / 

-u_ sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgfdf b]xfosf s'/f v'nfpg' kg]{5M– 

-s_ gu/kflnsfsf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ 3/ hUuf cfjZos ePsf] If]q jf :yfg  

-u_ ef8fdf lng vf]h]sf] 3/ hUufsf] k|s[lt, If]qkmn / cGo cfjZos 

ljj/0f, 

-3_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] b//]6df dfq 3/ 

hUuf ef8fdf lnOg] s'/f,  

-ª_ 3/ hUufwgLn] k|:tfj k]z ug]{ tl/sf / To:tf] k|:tfjsf ;fy k]z 

ug'{ kg]{ Go"gtd ljj/0f,  

-r_ k|:tfj bflvnf ug]{ :yfg / clGtd ldlt,  

-5_ 3/ hUufsf] ef8f e'QmfgLsf zt{x? / s/ s§Lsf] ljifo, /  

-h_ gu/kflnsfn] pko'Qm 7fg]sf cGo s'/f . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] cjlwleq bflvnf ePsf] 3/ hUuf ef8fdf 

lbg] k|:tfj vf]nL pklgod -$_ adf]lhdsf] ;ldltdf k]z ug'{ kg]{5 . 

-$_ gu/kflnsfn] ef8fdf lng] 3/ hUufsf] ef8f lgwf{/0f ug{ b]xfo 

adf]lhdsf] 3/ef8f lgwf{/0f ;ldlt /xg]5 M–  

-s_ k|d'v      – cWoIf 

-v_ k|d'v k|zf;sLo clws[t                   – ;b:o 

-u_ k|d'v, k|fljlws dxfzfvf÷zfvf ,  – ;b:o 

-3_ 3/ hUuf ef8fdf lng] zfvfsf] k|d'v      – ;b:o 

-ª_ cfly{s k|zf;g k|d'v         – ;b:o ;lrj 

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt 

cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

-^_ pklgod -$_ adf]lhdsf] ;ldltn] pklgod -#_ adf]lhd k]z ePsf 

k|:tfjsf] d"NofÍg b]xfosf cfwf/df u/L 3/ hUufsf] ef8f lgwf{/0f ug]{5M– 

-s_ 3/ hUuf /x]sf] :yfg / af6f]sf] ;'ljwf, 

-v_ 3/ hUufsf] agfj6 / If]qkmn, 

-u_ ef}lts ;'ljwf, 
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-3_ 3/ hUufsf] kl/;/,  

-ª_ 3/ hUuf wgLn] k|:tfj u/]sf] ef8f /sd, / 

-r_ 3/ef8fsf] k|rlnt b//]6 . 

-&_ pklgod -^_ adf]lhd 3/ hUuf ef8fsf] /sd lgwf{/0f u/]kl5 3/ 

hUuf ef8f lgwf{/0f ;ldltn] ;f]sf] hfgsf/L gu/kflnsfnfO{ lnlvt ?kdf lbg' kg]{5 . 

-*_ pklgod -&_ adf]lhdsf] hfgsf/L k|fKt ePkl5 gu/kflnsfn] 

;DalGwt 3/ hUufwgL;Fu ;Demf}tf u/L 3/ hUuf ef8fdf lng' kg]{5 . 

-(_ pklgod -*_ adf]lhdsf] ;Demf}tf 3/ hUuf wgL / gu/kflnsfsf] 

d~h'/Ldf gjLs/0f ug{ ;lsg]5 . 

-!)_ 3/ hUuf ef8fsf] b//]6df a[l4 ug{' k/]df pklgod -$_ adf]lhdsf] 

;ldlt ;dIf k]z ug'{ kg{]5 .  

-!!_ gu/kflnsfn]  jflif{s kfFr nfv ?k}ofF;Dd 3/hUuf ef8f ltg'{kg]{ 

u/L 3/hUuf ef8fdf lng' k/]df pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgf adf]lhd k|fKt 

k|:tfjdWo] pko'Qm k|:tfjdf ;]jf, ;'ljwf tyf ef8f /sd ;DaGwdf 3/ hUuf wgL;Fu 

;f]em} jftf{ u/L 3/hUuf ef8fdf lng ;Sg]5 . 

 

!)%= ;]jf s/f/df lng] ;DaGwL sfo{ljlwM -!_ sfof{no ;'/Iff, lr7\7Lkq cf];f/ k;f/, 

;/;kmfO{, ljB't / wf/fsf] ;~rfng tyf /]vb]v, kz':jf:Yo tyf s[lif k|;f/ sfo{, 

au}+rfsf] ;Def/ / /]vb]v, 6fO{lkª jf sDKo'6/ 6fO{k, 8«fO{leª h:tf b}lgs sfo{ ;~rfng 

ug{ cfjZos kg{] ;]jf s/f/df lng' k/]df gu/kflnsfn] s'g} JolQm, kmd{, ;+:yf jf 

sDkgL;Fu s/f/ u/L To:tf] ;]jf s/f/df lng ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;]jf s/f/df lnbfF To:tf] ;]jfsf] 

cfjZostf, lsl;d, ;dofjlw, u'0f:t/, ;]jf ;~rfng ljlw, nfUg] df]6fdf]6L vr{ / sfo{ 

If]qut zt{ tof/ u/L k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 :jLs[t u/fpg' kg]{5 .  

-#_ kfFr nfv ?k}+ofF;Dd  ;]jf z'Ns nfUg] ;]jf jftf{ u/L vl/b ug{ 

;lsg]5 . ;f] /sd eGbf a9L ;]jf z'Ns nfUg] ;]jfsf] xsdf kGw| lbgsf] ;"rgf /fli6«o 

;dfrf/ kqdf jf :yfgLo kqklqsfdf   k|sfzg u/L / gu/kflnsf Pa+ b]xfosf 

sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf ;"rgf 6fF; u/L k|:tfj dfu ug{ ;lsg]5 M–  

-s_ lhNnf k|zf;g sfof{no, 

-v_ lhNnf ;dGjo ;ldlt sf] sfof{no, / 

-u_ sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] ;"rgfdf b]xfosf s'/f v'nfpg' kg]{5M– 

-s_ ;DalGwt gu/kflnsfsf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ ;]jfsf] k|s[lt, kl/df0f, zt{ / cGo cfjZos s'/f, 

-u_ ;]jf k|bfg ug'{ kg]{ :yfg / cjlw, 

-3_ k|:tfjbftfn] k|:tfj;fy k]z ug'{ kg]{ Go"gtd sfuhft / ljj/0f,  

-ª_ k|:tfj bflvnf ug'{kg]{ clGtd ldlt / :yfg, 

-r_ ;]jf z'Ns e'QmfgLsf zt{ / s/ s§Lsf] ljifo, / 

-5_ cGo cfjZos s'/f . 
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-%_ gu/kflnsfn] Dofbleq k|fKt ePsf k|:tfj lgod ^* adf]lhd vf]nL 

k|:tfjbftfsf] k|:tfj d"NofÍg ug'{ kg]{5 . 

-^_ pklgod -%_ adf]lhd k|:tfj d"NofÍg ubf{ pklgod -@_ adf]lhdsf] 

sfo{ If]qut zt{ k"/f u/L ;j}eGbf 36L ;]jf z'Ns k|:tfj ug]{] k|:tfjbftfsf] k|:tfj 

:jLs[t u/L ;]jf s/f/ ;Demf}tf ug{' kg]{5 .  

-&_ pklgod -^_ adf]lhd :jLs[t k|:tfjsf] k|:tfjbftf ;]jf s/f/ ug{ 

gcfPdf To;kl5sf] ;j} eGbf 36L ;]jf z'Ns k|:tfj ug]{ k|:tfjbftf;Fu ;]jf s/f/ ug{ 

;lsg]5 .  

-*_ ;]jf k|bfosn] k|bfg u/]sf] ;]jfsf] cg'udg gu/kflnsfn] ;do 

;dodf  ug'{ kg]{5 . To;/L cg'udg ubf{ ;]jf ;Gtf]ifhgs ePsf] gkfOPdf jf s/f/ 

adf]lhdsf] gePdf ;]jf k|bfosnfO{ ;]jfsf] :t/ j[l4 ug{ ;"rgf lbg' kg]{5 / To;/L 

;"rgf lb+bf klg ;]jfsf] :t/ j[l4 gePdf ;]jf s/f/ /2 u/L csf]{ ;]jf s/f/sf] Joj:yf 

ug'{ kg]{5 . 

-(_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg :yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf *# sf] pkbkmf -*_ adf]lhdsf kbx?af6 ;Dkfbg ul/g] 

sfo{ Go"gtd kfl/>lds tf]sL JolQm jf ;+:yf;Fu s/f/ u/L s/f/ ;]jfaf6 ;Dkfbg ug'{ 

kg]{5 . 

!)^= dfn;fdfg dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] sfo{ljlwM -!_ gu/kflnsfdf /x]sf] s'g} dfn;fdfg 

dd{t ;Def/ ug'{ kg]{ eP ;f]sf] lnlvt hfgsf/L To:tf] dfn;fdfgsf] pkof]ustf{n] 

k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ lbg' kg]{5 . To;/L hfgsf/L k|fKt ePkl5 lghn] lgod !$ 

sf] pklgod -%_ adf]lhd nfut cg'dfg tof/ u/fO{ :jLs[t ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd nfut cg'dfg :jLs[t ePkl5 dfn;fdfgsf] 

dd{t cfkm\g} js{zk jf dd{t s]Gb| eP To:tf] dfn;fdfgsf] dd{t To:tf] js{zk jf 

dd{t s]Gb|af6 u/fpg' kg]{5 . To;/L dd{t u/fpFbf s'g} dfn;fdfg, pks/0f jf kf6k"hf{ 

k]m/abn ug'{kg]{ ePdf To:tf] dfn;fdfg, pks/0f jf kf6k"hf{ df}Hbftaf6 lnO{ / 

df}Hbftdf geP P]g / o; lgodfjnLsf] k|lqmof cjnDjg u/L vl/b ug{'kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd pks/0f jf kf6k"hf{ vl/b u/]sf]df To:tf] 

dfn;fdfg jf pks/0f lhG;L bflvnf u/fO{ k|lt PsfO{ d"No kfFr xhf/ ?k}ofFFeGbf a9L 

kg]{ pks/0f jf kf6k"hf{sf] clen]v /fVg' kg]{5 / To:tf kf6k"hf{ k'/fgf pks/0f jf 

kf6{k"hf{sf] nflu k|lt:yfkg ul/Psf] s'/f ;DalGwt k|fljlwsaf6 k|dfl0ft u/fO{ k'/fgf 

;fdfg lhG;L bflvnf ug'{ kg]{5 .  

-$_ cfkm\gf] js{zk jf dd{t s]Gb| gePsf] cj:yfdf P]g / o; 

lgodfjnLsf] k|s[of cjnDjg u/L dfn;fdfg dd{t ;Def/ u/fpg' kg]{5 . 

-%_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg cfkm\g} js{zk 

jf dd{t s]Gb| ePsf] cj:yfdf dd{t sfo{ clen]v kmf/fddf -ha sf8{_ /]s8{ /fvL dd{t 

kZrft\ nfut l:js[t ug{ ;lsg]5 . 

 

!)&= pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfd u/fpg] sfo{ljlwM -!_ o; lgodfjnLdf 

cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps s/f]8 ?k}ofF;Ddsf nfut cg'dfg ePsf] 
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lgdf{0f sfo{ jf ;f] ;DaGwL ;]jf pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfojf6 u/fpg jf 

k|fKt ug{ ;lsg]5 . 

-@_ pklgod -!_ sf] k|of]hgsf] nflu ;DalGwt sfd jf ;]jfsf] k|s[lt, 

kl/df0f, nfUg] /sd, pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] Joxf]{g] jf Joxf]g'{ kg]{ /sd 

/ cGo cfjZos s'/fx? v'nfO{ ;fj{hlgs ;"rgf k|sfzg u/L k|:tfj dfu ug{ jf To:tf] 

;ldlt jf ;d'bfo cfkm}n] k|:tfj jf lgj]bg k]z ug{ ;Sg]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] k|:tfj jf lgj]bg k|fKt ePkl5 gu/kflnsf 

/ To:tf] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] cfjZostfg';f/ 5nkmn, jftf{ jf 

lgdf{0f :ynsf] e|d0f u/L To:tf] sfd jf ;]jfsf ;DaGwdf vl/b ;Demf}tf ug'{' kg]{5 . 

To:tf] ;Demf}tfdf b]xfosf] s'/fx? pNn]v ug'{ kg]{5M– 

-s_ lgdf{0f sfo{ jf ;]jfsf] k|s[lt, kl/df0f, nfut cg'dfg, pkef]Qmf 

;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] Joxf]{g] jf Joxf]g'{ kg]{ /sd, sfo{ jf 

;]jf ;DkGg ug'{ kg]{ cjlw, 

-v_ ;f7L nfv ?k}ofFeGbf a9L nfut cg'dfg ePsf] sfo{df k|To]s 

sfo{ PsfO{df pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] ug'{ kg]{ 

of]ubfg, 

-u_ gu/kflnsfn] ;DalGwt sfo{sf] l8hfOg, nfut cg'dfg tof/ ug]{, 

:jLs[t ug]{, k|fljlws ;Nnfx lbg], gf+khfFr ug]{, hfFrkf; ug]{ / 

cGo cfjZos k|fljlws ;xof]u pknAw u/fpg], ;'k/Lj]If0f, 

u'0f:t/ lgoGq0f ug]{,  

-u_ lgdf{0f sfo{ jf ;]jf gu/kflnsf  / pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL 

;d'bfosf] ;xeflutfdf ;DkGg jf pknAw x'g]],  

-3_ ;DkGg lgdf{0f sfo{sf] ;~rfng jf dd{t ;Def/ pkef]Qmf ;ldlt 

jf nfeu|fxL ;d'bfon] ug'{ kg]{, 

-ª_ gu/kflnsfn] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ pknAw 

u/fO{g] k]ZsL /sd, 

-r_ ;DkGg lgdf{0f sfo{ jf ;]jfsf] e'QmfgLsf] zt{ / tl/sf, / 

-5_ cGo cfjZos s'/fx? .  

-$_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ lgdf{0f sfo{ jf ;]jfsf] sfd 

lb+bf pklgod -#_ sf] v08 -v_ adf]lhdsf] nfut cg'dfgdf /x]sf] d"No clej[l4 s/, 

cf]e/x]8, slG6Gh]G;L /sd / hg;xeflutfsf] c+z s§f u/]/ dfq e'QmfgL lbg'kg]{5 .  

-%_ ;fdfGotof pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfo{ u/fpFbf 

k]ZsL pknAw u/fOg] 5}g . t/, cfof]hgfsf] k|s[lt cg';f/ k]ZsL /sd glbP;Dd sfd 

k|f/De gx'g] cj:yf ePdf ;Demf}tf /sdsf] a9Ldf aL; k|ltzt /sd;Ddsf] clu|d 

?kdf k]ZsL lbg ;Sg]5 . To;/L lbPsf] k]ZsLsf] clGtd ls:tf e'QmfgL ug'{' cl3 km5\of}6 

u/L ;Sg'kg]{5 . 

-^_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] x/]s ls:tfsf] sfdsf] 

k|fljlws d"NofÍg, lan, ekf{O{ / vr{{ k|dfl0ft ug]{ cGo sfuhft To:tf] ;ldlt jf 

;d'bfosf] a}7saf6 cg'df]bg u/fO{ gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  
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        -&_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] cfkm"n] k|To]s ls:tfdf u/]sf] vr{sf] 

;"rgf ;fj{hlgs :yndf 6fF; ug'{kg]{5 / cfkm"n] u/]sf sfdsf/afxLsf] ;DaGwdf gu/ 

sfo{kflnsfn] tf]s]sf] k|lqmof adf]lhd tf]s]sf] cjlwleq ;fj{hlgs kl/If0f ug'{kg]{5 . 
-*_ gu/kflnsfn] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ ;DalGwt 

sfdsf] nflu k|fljlws ;xof]u pknAw u/fpg g;Sg] ePdf ;f] sfdsf] nflu cfjZos 

k|fljlws hgzlQm ;f] ;ldlt jf ;d'bfo cfkm}n] s/f/df lgo'Qm ug{ ;Sg]5 . To;/L 

lgo'Qm ul/Psf] k|fljlwsnfO{ lbg'kg]{ kfl/>lds gu/kflnsfn] s6\6f u/]sf] slG6Gh]G;Laf6 

e'QmfgL ug'{kg]{5 .  

t/, To:tf] kfl/>lds nfut cg'dfgsf] tLg k|ltzt eGbf a9L x'g] 5}g .  

-(_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 ;~rflnt x'g] lgdf{0f 

sfo{df nf]8/, PS;fe]6/, /f]n/, 8f]h/, u|]8/ lj6'ldg l8:6«LJo'6/, lj6'ldg AjfOn/ h:tf 

x]eL d]zLgx? k|of]u ug{ ;lsg] 5}g . 

t/, nfut cg'dfg tof/ ubf{sf] ;dosf x]eL d]zLg k|of]u ug'{ kg]{ hl6n 

k|s[ltsf] sfo{ egL pNn]v ePsf] /x]5 eg] ;DalGwt k|fljlwssf] l;kmfl/;df 

gu/kflnsfaf6 ;xdlt lnO{ To:tf d]zLg k|of]u ug{ ;lsg]5 .  

-!)_ pklgod -(_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+z ljk/Lt x]eL d]zLg k|of]u 

u/]sf] kfOPdf To:tf] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfo;Fu ePsf] ;Demf}tf /2 

ul/g]5 . 

-!!_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d"bfon] kfPsf] sfd cfk}mn] ;DkGg 

ug'{ kg]{5 / s'g} lgdf{0f Joj;foL jf ;a sG6|\fS6/af6 u/fpg ;lsg] 5}g . s'g} 

sf/0fjz ;f] ;ldlt jf ;d'bfo cfk}mn] ;dodf ;f] sfd ;DkGg ug{ g;Sg] ePdf ;f] 

s'/fsf] ;"rgf gu/kflnsfnfO{ lbg' kg]{5 . To;/L ;"rgf k|fKt ePkl5 gu/kflnsfn] ;f] 

;DaGwdf cfjZos hfFr u/L ;f]  ;ldlt jf ;d'bfo;Fu ePsf] ;Demf}tf tf]8L afFsL sfd 

P]g / o; lgodfjnL adf]lhd u/fpg' kg]{5 .  

-!@_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] lgdf{0f sfo{ ;DkGg 

ul/;s]kl5 gu/kflnsfn] v6fPsf] k|fljlws sd{rf/Laf6 To:tf] sfdsf] hfFrkf; u/fO{ 

gu/kflnsfnaf6 k|fKt /sd / hg;xeflutfaf6 Joxf]l/Psf] >d, gub jf lhG;L ;d]t 

s"n vr{sf] ljj/0f gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . gu/kflnsfn] To;/L k|fKt ePsf] 

ljj/0f tyf pQm lgdf{0f sfo{sf] ;e]{, l8hfOg, nfut cg'dfg, ;'kl/j]If0f / sfo{;Dkfbg 

ug]{ JolQm tyf kbflwsf/Lsf] gfd / kb ;d]t v'Ng] u/L sfo{ ;DkGg k|ltj]bg tof/ u/L 

clen]v /fVg' kg]{5 .  
-!#_ pklgod -!@_ adf]lhd lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePkl5 gu/kflnsfn] 

;f]sf] /]vb]v, dd{t ;Def/ ug]{ lhDd]jf/L ;d]t tf]sL cfof]hgfsf] :jfldTj pkef]Qmf 

;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ g} x:tfGt/0f ug'{ kg]{5 .  

-!$_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] cfkm"n] k|fKt u/]sf] s'g} 

/sd b'?kof]u u/]sf] kfOPdf gu/kflnsfn] 5fglag u/L To:tf] /sd pkef]Qmf ;ldltsf 

kbflwsf/Lx?af6 bfdf;fxLn] ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ ug'{ kg]{5 . To:tf] /sd 

c;'n pk/ ug]{ sfo{df gu/kflnsfnfO{ ;xof]u k'¥ofpg' ;DalGwt k|d'v lhNnf 

clwsf/Lsf] st{Jo x'g]5 .  
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-!%_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfon] k|fKt u/]sf] s'g} sfddf 

lgdf{0f Joj;foLnfO{ ;+nUg u/fOPsf] kfOPdf gu/kflnsfn] pQm pkef]Qmf ;ldlt jf 

nfeu|fxL ;d'bfo;Fu ePsf] ;Demf}tf /2 u/L To:tf] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL 

;d'bfonfO{ eljiodf To:tf] lsl;dsf] s'g} sfd ug{ glbg] clen]v /fvL ;f] sfd ug]{ 

lgdf{0f Joj;foLnfO{ sfnf] ;"rLdf /fVg ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nodf l;kmfl/; 

ug'{ kg]{5 . 

-!^_ o; lgod adf]lhd pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfd 

u/fpFbf gu/kflnsfn] b]xfosf ljifosf ;DaGwdf ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw ;fj{hlgs vl/b 

cg'udg sfof{non] tf]s]adf]lhd x'g]]5 M—  

-s_ >d d"ns sfdsf] lgwf{/0f,  

-v_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d"bfosf] u7g ljlw / sfd, st{Jo 

/ clwsf/, 

-u_ sfd jf ;]jfdf ldtJolotf, u'0f:t/Lotf, lbuf]kgf clej[l4 ug]{ 

tl/sf, 

-3_ cfDbfgL vr{sf] clen]v /fVg], 

-ª_ sfd jf ;]jfsf] ;'kl/j]If0f / cg'udg,  

-r_ lgdf{0fsfo{sf] km/kmf/s / hfFrkf;, / 

-5_ cGo cfjZos s'/fx? . 

-!&_ pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d"bfon] pklgod -!#_ adf]lhd 

x:tfGtl/t cfof]hgfsf]] ;]jf pkof]u u/] jfkt pkef]Qmfn] ltg'{kg]{ ;]jf z'Ns tf]Sg 

;Sg]5 / To:tf] z'Ns hDdf ug]{ s'g} sf]if v8f u/L ;f]xL sf]ifaf6 To:tf] lgdf{0f sfo{ 

;~rfng tyf dd{t ;Def/ ug{'kg]{5 . 

!)*= cdfgtaf6 lgdf{0f sfo{ u/fpg]M -!_ gu/kflnsfn] cdfgtaf6 sfd ug{ vr{ ug]{ 

clwsf/ k|fKt clwsf/Ln] cfkm'eGbf Ps tx dflysf] clwsf/Lsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

-@_ cdfgtaf6 sfd ug'{kbf{ ;f] sfdsf] nflu cfjZos kg]{ k|fljlws ;]jf 

/ lgdf{0f ;fdu|L P]g / o; lgodfjnLsf] k|s[of adf]lhd vl/b u/L Hofnfdf sfd 

u/fpg' kg]{5 .  

-#_ o; lgodfjnL adf]lhd cdfgtaf6 lgdf{0f sfo{ ug'{ k/]df To:tf] 

sfd Psnfv ?k}ofFdf ga9fO{ v08 v08 u/L jftf{af6 u/fpg jf lgdf{0f ;DaGwL sfd 

cfjZos lgdf{0f ;fdu|L pknAw u/fO{ Hofnfdf lbg ;lsg]5 . 

 

!)(= u}/ ;/sf/L ;+:yfaf6 sfd u/fpg] ;DaGwL Joj:yfM -!_ gu/kflnsfn] P]gsf] bkmf $^ 

adf]lhd u}/ ;/sf/L ;+:yfaf6 sfd u/fpgsf]] nflu To:tf] sfdsf] cfjZostf, lsl;d, 

;dofjlw, sfdsf] u'0f:t/, hgzlQm, sfo{ ;~rfng ljlw ;lxtsf] sfo{If]qut zt{ / 

nfUg] /sdsf] df]6fdf]6L cg'dfg tof/ ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sfd u/fpgsf] nflu To:tf] sfd ug]{{ p2]Zo 

/fvL k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf] / lgod !( adf]lhdsf] df}h'bf ;"rLdf ;dfj]z 

ePsf u}/ ;/sf/L ;+:yfnfO{ sDtLdf kGw| lbgsf] cjlw lbO{ /fli6«o:t/ jf :yfgLo:t/sf] 

b}lgs ;dfrf/kqdf ;"rgf k|sfzg u/L ;f] ;+:yfaf6 k|:tfj dfu ug'{ kg]{5 .  
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-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] ;"rgfdf b]xfosf s'/fx? v'nfpg' kg]{5M– 

-s_ gu/kflnsfsf] gfd / 7]ufgf, 

-v_ k|:tfljt sfo{sf] k|s[lt, kl/df0f / cGo cfjZos ljj/0f, 

-u_ k|:tfljt sfo{ ug'{ kg]{ :yfg / ;DkGg ug'{kg]{ cjlw, 

-3_ k|:tfj bflvnf ug'{ kg]{ clGtd ldlt / :yfg, 

-ª_ k|:tfjsf] 9fFrf, 

-r_ k|:tfjbftfn] k|:tfj;fy k]z ug'{kg]{ sfuhft,  

-5_ e'QmfgLsf zt{ / s/ s6\6L, / 

-h_ gu/kflnsfn] cfjZos 7fg]sf cGo s'/f . 

-$_ pklgod -@_ adf]lhdsf] dfu cg';f/ kg{ cfPsf k|:tfjx? 

k|:tfjbftfsf] /f]xj/df vf]nL d'r'Nsf tof/ ug'{ kg]{5 . 

-%_ d"NofÍg ;ldltn] pklgod -!_ adf]lhdsf] sfo{If]qut zt{ k"/f u/L 

Go"gtd /sd k|:tfj ug]{ k|:tfjbftfsf] k|:tfj :jLs[ltsf nflu k|d'v k|zf;sLo clws[t 

;dIf l;kmfl/; ug'{ kg]{5 .  

-^_ pklgod -%_ adf]lhd l;kmfl/; ePsf] k|:tfj pko'Qm b]lvPdf 

gu/kflnsfn] To:tf] k|:tfj :jLs[t u/L ;DalGwt k|:tfjbftfnfO{ ;Demf}tf ug{ cfpg 

ldlt vf]nL ;"rgf lbg' kg]{5 / To:tf] ldltdf lgh pkl:yt ePdf lgh;Fu ;Demf}tf ug{' 

kg]{5 . 

-&_ pklgod -^_ adf]lhd ;"rgf lbO{{Psf] k|:tfjbftf ;Demf}tf ug{ 

gcfPdf lghkl5sf] pklgod -!_ adf]lhdsf] sfo{ If]qut zt{ k"/f u/L ;j}eGbf sd 

/sd k|:tfj ug]{ k|:tfjbftf;Fu ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  
 

 

kl/R5]b– !) 

k'g/fjnf]sg ;DaGwL Joj:yf 

 
!!)= k|d'v k|zf;sLo clws[t ;dIf lbO{g] lgj]bgdf v'nfpg' kg]{ s'/fM vl/b sf/afxL jf 

lg0f{osf] k'g/fjnf]sgsf] nflu P]gsf] bkmf $& adf]lhd k|d'v k|zf;sLo clws[t;dIf 

lgj]bg lbg rfxg]  af]nkqbftf jf k|:tfjbftfn] To:tf] lgj]bgdf b]xfosf s'/fx? v'nfO{ 

x:tfIf/ u/]sf] x'g' kg]{5 M— 

-s_ lgj]bssf] gfd, 7]ufgf, 6]lnkmf]g, km\ofS; gDj/ / O{d]n 7]ufgf, 

-v_ ;Ël7t ;+:yf eP To;/L lgj]bg lbg ;f] ;+:yfn] k|bfg u/]sf] 

clwsf/ kq, 

-u_ af]nkq ;+Vof,  

-3_ lgj]bg lbg'kg]{ tYout / sfg"gL cfwf/,  

-ª_ ;Da4 sfuhftsf] k|ltlnlk . 

!!!= /sdsf] xb M P]gsf] bkmf $& sf] pkbkmf -*_ sf] k|of]hgsf] nflu b'O{ s/f]8 ?k}ofFeGbf 

sd /sdsf] vl/b sf/afxLsf] ;DaGwdf k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf lgj]bg lbg ;lsg] 

5}g .    
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t/, k"j{of]Uotf jf k|fljlws k|:tfj h:tf d"No gv'Ng] k|s[ltsf af]nkq jf 

k|:tfjsf] d"NofÍg pk/ k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf lgj]bg lbg o; lgodn] afwf kg]{ 

5}g .  

!!@= k'g/fjnf]sgsf] nflu lbOg] lgj]bgdf v'nfpg' kg]{ s'/fM -!_ P]gsf] bkmf $( adf]lhd 

k'g/fjnf]sgsf] nflu lgj]bg lbg rfxg] af]nkqbftf jf k|:tfjbftfn] ;f] lgj]bgdf 

b]xfosf s'/f v'nfO{ x:tfIf/ u/]sf] x'g' kg]{5 M—      

-s_ lgj]bssf] gfd, 7]ufgf, 6]lnkmf]g gDa/, ˆofS; gDj/ / Od]n 7]ufgf,  

-v_ ;Ful7t ;+:yfsf] tkm{af6 lgj]bg lbOg] eP To;/L] lgj]bg lbg clwsf/ 

k|bfg ug]{ sfuhft,  

-u_ vl/b sf/afxLsf] ;+lIfKt ljj/0f,   

-3_ vl/b ;Demf}tf eO;s]sf] eP To:tf] ;Demf}tf ePsf] ldlt / k|fKt ug]{ 

cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfos,  

-ª_ lgj]bsn] vl/b ;Demf}tf kfpg' kg]{ tYout tyf sfg"gL cfwf/,   

-r_ vl/b ;Demf}tf k|fKt ug]{n] To:tf] ;Demf}tf kfpg gkg]{ tYout tyf 

sfg"gL cfwf/,  

-5_ lgj]bssf] ;fDklQs -k|f]k/fO{6/L_, Jofkfl/s / cGo uf]Ko hfgsf/L ;'/Iff 

ug{sf] nflu k'g/fjnf]sg ;ldltn] s'g} ljz]if pkfo ul/lbg' kg]{ eP 

To:tf] ljz]if pkfo, /  

-h_ ;Demf}tf k|fKt gu/]sf sf/0fn] lgj]bsnfO{ ePsf] jf k'Ug ;Sg] 

jf:tljs xflg gf]S;fgL .  

 -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] lgj]bgsf] ;fy lgj]bsn] cfkm"n] u/]sf] bfjL 

k'li6 ug{] sfuhftsf] k|ltlnlk ;+nUg ug{' kg]{5 . To:tf] sfuhft lgh;Fu x'g g;Sg] 

k|s[ltsf] ePdf lghn] To:tf] sfuhft ;DalGwt lgsfoaf6 lemsfO{ kfpg k'g/fjnf]sg 

;ldlt ;dIf cg'/f]w ug{ ;Sg]5 .      

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] lgj]bgdf plNnlvt ljifosf ;DaGwdf 

lgj]bsn] k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf ;'g'jfO{ u/fpg rfx]df ;f] ;DaGwL sf/0f / cfwf/ 

To:tf] lgj]bgdf v'nfpg' kg]{5 .  
 

!!#= hdfgt /fVg' kg]{ M -!_ P]gsf] bkmf %) adf]lhd lgj]bg lbg] lgj]bsn] af]nkq jf 

k|:tfjdf cfkm"n] saf]n u/]sf] /sdsf]] )=!% -z'Go bzdna Ps kfFr_ k|ltztn] x'g 

cfpg] /sd a/fa/sf] gub /sd jf sDtLdf gAa] lbg dfGo cjlw ePsf] a}Í hdfgt 

k]z ug'{ kg]{5 .     

-@_ k"j{of]Uotf jf k|fljlws k|:tfj h:tf d"No gv'Ng] k|s[ltsf k|:tfjsf] 

d"NofÍg pk/ k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf lgj]bg lbg' kbf{ k"j{of]Uotf k|:tfjsf] xsdf 

lgod ^! sf] pklgod -!_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+zsf] cwLgdf /xL tf]lsPsf] Psd'i6 

/sd / k|fljlws k|:tfjsf] xsdf af]nkq hdfgtsf] bz k|ltztn] x'g] /sd a/fa/ 

hdfgt /fVg' kg]{5 . 

-#_ k'g/fjnf]sg ;ldltn] cfkm" ;dIf k/]sf] lgj]bg pk/ ug]{ sf/afxL 

;DaGwL Joa:yf ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 .      
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!!$= k'g/fjnf]sgsf] lgj]bg k7fpg] tl/sf M -!_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf k'g/fjnf]sg 

;ldlt ;dIf k'g/fjnf]sgsf] nflu lbg] lgj]bg af]nkqbftf jf k|:tfjbftf cfkm}n] 

a'emfpg jf x'nfs, s'l/o/ jf ljB'tLo dfWodjf6 k7fpg ;Sg]5 .     

-@_ pklgod -!_ adf]lhd x'nfs, s'l/o/ jf ljB'tLo dfWodjf6 k7fOPsf] 

lgj]bg P]g jf o; lgodfjnLdf tf]lsPsf] ;dofjlwleq gk'u]df To:tf] lgj]bg pk/ s'g} 

sf/afxL x'g] 5}g .    

-#_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd k'g/fjnf]sgsf] lgj]bg k/]sf] 

hfgsf/L k|fKt u/]kl5 k'g/fjnf]sg ;ldltn] lg0f{o glbP;Dd vl/b ;Demf}tf /f]Ssf /fVg' 

kg]{5 .  

 

!!%= hfgsf/L tyf k|ltlqmofdf pNn]v ug'{kg]{ s'/f M -!_ P]gsf] bkmf %) sf] pkbkmf -#_ 

adf]lhd sfof{non] k'g/fjnf]sg ;ldltnfO{ lbg] hfgsf/L tyf k|ltlqmofdf 

k'g/fjnf]sgsf] lgj]bgdf ul/Psf] bfjL ;DaGwL tYout ljj/0f, vl/b sf/afxLsf] sfg"gL 

cfwf/ / ;Dj4 sfuhftsf] k|ltlnlk ;+nUg ug'{ kg]{5 .     

-@_ k'g/fjnf]sg ;ldltn] sfof{nonfO{ vl/b;Fu ;DalGwt sfuhftdWo] 

pko'Qm sfuhft jf To;sf] s'g} c+z k]z ug{ cfb]z lbPdf sfof{non] cfb]z adf]lhdsf] 

sfuhft pknAw u/fpg' kg]{5 .       

!!^= pkl:yt x'g'kg]{ M k'g/fjnf]sg ;ldltn] k'g/fjnf]sgsf] qmddf pkl:yt x'g ;"rgf u/]sf] 

cj:yfdf ;"rgf adf]lhd cflwsfl/s k|ltlglw pkl:yt x'g] Joa:yf sfof{non] ldnfpg' 

kg]{5 .     

!!&= ph"/L ;DaGwL lg0f{osf] clen]v M k'g/fjnf]sgsf] ;DaGwdf sfof{no, k'g/fjnf]sg ;ldlt 

jf cGo lgsfoaf6 ePsf] lg0f{o / To:tf] lg0f{osf] ;DaGwdf ckgfOPsf] pkrf/fTds 

sbdx?sf] clen]v /fvL To;sf] hfgsf/L k|To]s jif{ ;fj{hlgs vl/b cg'udg 

sfof{nonfO{ lbg' kg]{5 . 

kl/R5]b – !! 

vl/b ;Demf}tf ;DaGwL Joj:yf 

 

!!*= ah]6 ;+s]t pNn]v ug'{kg]{M gu/kflnsfn] vl/b ;Demf}tfdf ah]6 ;+s]t pNn]v ug'{ kg]{5 . 

 

!!(= ;Demf}tf ug{ sfo{;Dkfbg hdfgt k]z ug'{kg]{M -!_ :jLs[t af]nkqsf] af]nkqbftfn] 

P]gsf] bkmf @& sf] pkbkmf -$_ adf]lhd sfo{;Dkfbg hdfgt k]z ubf{ af]nkq ;DaGwL 

sfuhftdf pNn]v ePsf] 9f+rfdf P]gsf] bkmf @& sf] pkbkmf -#_ adf]lhdsf] Dofbleq 

jfl0fHo a}+saf6 hf/L ePsf] sfo{;Dkfbg hdfgt k]z ug'{ kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sfo{ ;Dkfbg hdfgt k]z ubf{ P]gsf] bkmf 

@& sf] pkbkmf -$_ df pNn]v u/] adf]lhdsf] /sd x'g' kg]{5 .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhd vl/b ;Demf}tfdf /sd gv'Ng] ;Demf}tfsf] 

xsdf gu/kflnsfn] af]nkq ;DaGwL sfuhftdf tf]sL lbPsf] sfo{;Dkfbg hdfgt k]z 

ug'{ kg]{5 . 

-$_ vl/b ;Demf}tfdf cGoyf Joj:yf ePsf]df afx]s pklgod -!_ 

adf]lhdsf] sfo{;Dkfbg hdfgtsf] dfGo cjlw To:tf] ;Demf}tfdf plNnlvt dfn;fdfg 
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cfk"lt{ jf x:tfGt/0f ug{'kg]{] clGtd cjlw jf k|Tofe"lt -jf/]G6L_ sf] cjlw jf lgdf{0f 

sfo{sf] q'l6 ;Rrfpg] bfloTj -l8km]S6 nfolalnl6h_ sf] cjlweGbf sDtLdf Ps dlxgf 

a9L cjlwsf] x'g'kg]{5 . 

-%_ ljb]zL j}+sn] hf/L u/]sf] sfo{ ;Dkfbg hdfgt g]kfndf :yfkgf 

ePsf] s'g} jfl0fHo a}+sn] k|lt k|Tofe"lt -sfp06/ Uof/]G6L_ u/]sf] ePdf dfq dfGo x'g]5 . 

 

!@)= ;Demf}tf sfof{Gjog ;DaGwL Joj:yfM -!_ gu/kflnsfn] vl/b ;Demf}tf sfof{Gjog ubf{ 

cfjZostfg';f/ b]xfosf sfd ug{' kg]{5 M— 

-s_ vl/b ;Demf}tf ePkl5 ;DalGwt cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf, ;]jf 

k|bfos jf lgdf{0f Joj;foL;Fu cfjZos eP a}7s -kf]i6 la8 

sGkm|]G;_ ug]{, 

-v_ ;Demf}tf sfof{Gjog ;DaGwL sfo{of]hgf / sfo{tflnsf tof/ ug{],  

-u_ ;Demf}tfsf] zt{ adf]lhd ;doleq} k|lttkq vf]Ng] Joj:yf ug]{, 

-3_ cfjZos ePdf ;Demf}tf sfof{Gjog 6f]nL u7g ug]{, 

-ª_ ;Demf}tf k|zf;g sfo{of]hgf cg';f/ vl/b ;Demf}tf sfo{fGjogsf] 

k|ult cg'udg ug]{ / u'0f:t/ kIfsf] lg/LIf0f / k/LIf0f ug]{,  

-r_ lgdf{0f Joj;foLnfO{ lgdf{0f sfo{:yn ;'Dkg] / ;f] :yn;Dd 

kxF'rsf] Joj:yf ldnfpg], vl/b ;Demf}tfsf] x]/km]/, e]l/Pzg 

cfb]z, d"No ;dfof]hg, vl/b ;Demf}tf lgnDjg jf cGt, sfo{ 

;DkGg k|df0fLs/0f, e'QmfgL cflbsf] Joj:yfkg ug]{, 

-5_ gu/kflnsf / cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf, ;]jf k|bfos jf lgdf{0f 

Joj;foLaLr s'g} ljjfb pTkGg eP To:tf] ;Demf}tfdf plNnlvt 

ljjfb ;dfwfgsf] pkfo ckgfpg], ;Demf}tf pNn+3g ePsf] 

cj:yfdf ;Demf}tfdf plNnlvt pkrf/ ;DaGwL Joj:yf cg';f/ 

sf/afxL cl3 a9fpg], 

-h_ ah]6 / nfut n]vf -s:6 PsfpG6LË_ sf] kIf nufot ;Demf}tf 

sfof{Gjogsf] ljQLo kIfsf] Joj:yfkg ug]{,  

-em_ lgdf{0f Joj;foLn] lgdf{0f sfo{:yndf cg';"rL–!@ adf]lhdsf] 

ljj/0f ;"rgf kf6Ldf clgjfo{ ¿kdf /fVg] Joj:yf ug{' kg]{, 

-`_ ;Demf}tf sfof{Gjog;Fu ;DalGwt sfuhft l;nl;nfa¢ / 

Jojl:yt 9+un] /fVg], 

-6_ ;Dkfbg ePsf] sfd :jLs[t ug]{, / 

-7_ ;Demf}tf sfof{Gjogsf] cfjlws k|ltj]bg Ps tx dflysf] clwsf/L 

;dIf k]z ug]{ . 

-@_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg vl/b 

;Demf}tf sfof{Gjogsf] ;'k/Lj]If0f ug]{ gu/kflnsf jf cGo lgsfon] cfk"lt{stf{, 

k/fdz{bftf, ;]jf k|bfos jf lgdf{0f Joj;foLsf] vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt clwsf/df 

k|lts'n c;/ gkg]{ u/L] gSzf, :k]l;lkms]zg / vl/b ;Demf}tfsf] zt{ cg';f/ vl/b 

;Demf}tf sfof{Gjog eP gePsf] ;'k/Lj]If0f ug{ ;Sg]5 . 
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!@!= aLdf u/fpg' kg]{M -!_ vl/b ;Demf}tfdf cGoyf Joj:yf ePsf]]df afx]s bz nfv 

?k}ofFFeGbf a9L d"Nosf] lgdf{0f sfo{ ug]{ lgdf{0f Joj;foLn] b]xfosf] s'/fsf] aLdf u/fpg' 

kg]{5 M—  

-s_ lgdf{0f ;fdu|L, k|of]u ul/g] d]lzg, cf}hf/ jf Knf06 nufot 

lgdf{0f sfo{sf]] k"0f{ k|lt:yfkg vr{,  

:ki6Ls/0fM o; v08sf] k|of]hgsf] nflu ævr{Æ eGgfn] gfkmf 

;d]tnfO{ hgfpF5 .  

-v_ k]zfut z'Ns, lgdf{0f sfo{sf] s'g} efu eTsfpg, x6fpg tyf 

s'+8f ss{6 jf v]/ uPsf] ;fdu|L x6fpgsf] nflu nfUg] vr{ 

nufot xfgL jf gf]S;fgL eP jfkt x'g] vr{ jf ;f] ;DaGwL 

cfg'ifflËs vr{ ;d]6\gsf nflu v08 -s_ adf]lhdsf] k|lt:yfkg 

vr{sf] kGw| k|ltzt /sd jf vl/b ;Demf}tfdf pNn]v eP 

adf]lhdsf] cltl/Qm /sd,  

-u_ lgdf{0f Joj;foLn] lgdf{0f:yndf NofPsf] cfkm\gf] pks/0f / cGo 

j:t'sf] lgdf{0f :yndf k|lt:yfkg ug{ nfUg] kof{Kt /sd,  

-3_ lgdf{0f Joj;foLnfO{ lgdf{0f:yn ;'lDkPsf] ldltb]lv x:tfGt/0f 

k|df0fkq hf/L ul/g] ldlt;Dd lgdf{0f sfo{sf] s'g} v08 jf c+zdf 

pklgod -@_ df pNn]v ePsf] sf/0f afx]s cGo h'g;'s} 

sf/0faf6 x'g] ;a} xfgL gf]S;fgL, 

-ª_ lgdf{0f Joj;foLsf] b]xfosf bfloTjx? M  

-!_ lgdf{0f Joj;foLn] q'l6 ;Rofpg] bfloTjsf] cjlwdf cfkm\gf] 

bfloTj kfng ug]{ qmddf ePsf] xfgL gf]S;fgL, / 

-@_ q'l6 ;Rofpg]] bfloTjsf] cjlw k|f/De x'g'cl3 pTkGg ePsf] 

s'g} sf/0faf6 q'l6;Rofpg] bfloTjsf] cjlwdf ePsf] xfgL 

gf]S;fgL . 

-@_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg lgdf{0f 

Joj;foLn] pklgod -!_ sf] v08 -3_ adf]lhdsf] jLdfaf6 b]xfosf sf/0faf6 ePsf] 

xfgL gf]S;fgL jf Ifltsf] nflu bfloTj jxg ug'{ kg]{ 5}g M– 

-s_ o'4, zq'tf jf cfqmd0f,  

-v_ ljb|f]x, qmflGt, laKnj jf ;}lgs zf;g jf u[x o'4,  

-u_ ljls/0fsf] km}nfj6, cf0fljs OGwgsf] ljls/0f jf cf0fljs 

OGwgsf] Hjngaf6 pTkGg cf0fljs kmf]x/ jf ljls/0fo'Qm ljiffbL 

ljikmf]6 jf cGo xflgsf/s tTjx?sf] ljikmf]6 jf cf0fljs ;+of]hg 

jf ;f]sf] cf0fljs c+zsf] k|b'if0f,  / 

-3_ Wjlgs jf ltj| Wjlgs ultdf p8\g] xjfO{ hxfh jf xjfO{ oGqåf/f 

>[lht jfo'sf] rfk .   

-#_ vl/b ;Demf}tfdf cGoyf Joj:yf ePsf]df afx]s lgdf{0f sfo{ ubf{ jf 

To;df /x]sf] s'g} q'l6 ;'wf/ ubf{ ePsf] jf To:tf sfo{sf] kl/0ffd:j?k ePsf] b]xfosf] 
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xfgL gf]S;fgL jfktsf] Ifltk"lt{sf] bfjL / To:tf] bfjL ;DaGwL sf/afxL ubf{ nfu]sf] vr{ 

tyf b:t'/ lgdf{0f Joj;foLn] Joxf]g'{ kg]{5 M— 

-s_ s'g} JolQmnfO{ rf]6k6s nfu]df jf lghsf] d[To' ePdf, jf  

-v_ lgdf{0f sfo{df afx]s sfo{ ;~rfng / ;DkGgsf] l;nl;nfdf s'g} 

;DklQdf ePsf] xfgL gf]S;fgL, 

-$_ dfn;fdfg vl/bdf l;=cfO{=kL= -Sofl/h P08 OG;f]/]G; k]8 6''''''_ d"Nosf] 

sDtLdf !!) k|ltzt /sd a/fa/sf] uf]bfdb]lv uf]bfd;Dd o'4, x8tfn / cfuhgL 

;d]tsf] ;a} hf]vLd Aoxf]g]{ u/L aLdf u/fpg' kg]{5 . 

-%_ k/fdz{ ;]jf vl/bdf k/fdz{bftfn] ;Demf}tf u/]sf] tL; lbg leq 

;Demf}tfsf] s'n /sdsf] ;a} lsl;dsf] hf]lvd Joxf]g]{ u/L gu/kflnsfnfO{ lgzt{ e'QmfgL 

x'g] k]zfut bfloTj aLdf -k|f]km];gn nfolaln6L OG;f]/]G;_ u/fpg' kg]{5 . 

-^_ k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] lnlvt :jLs[lt lagf aLdfsf zt{df s'g} 

kl/jt{g ug{ ;lsg] 5}g .  

 

!@@= k]ZsL e'QmfgL / km5of}{6 ug]{ Joj:yfM -!_ cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfosnfO{ 

P]gsf] bkmf %@s= sf] cwLgdf /xL vl/b ;Demf}tfdf Joj:yf eP adf]lhd k]ZsL lbg 

;lsg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lbOPsf] k]ZsL /sd hDdf ePsf] a}+ssf] vftf 

/ vr{sf] k|of]hg v'Ng] dfl;s ljj/0f cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL jf ;]jf k|bfosn] 

gu/kflnsfnfO{ lgoldt ¿kdf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhd k]ZsL lbFbf cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL jf 

;]jfk|bfosaf6 To:tf] k]ZsL /sd vfDg] u/L / lghn] ;Demf}tf adf]lhd sfd gu/]df ;f] 

lgsfon] cg'/f]w u/]kl5 tTsfn To:tf] lgsfonfO{ e'QmfgL ug]{ u/L jfl0fHo a}Íaf6 hf/L 

ePsf] a}Í hdfgt Pj+ To:tf] a}Í hdfgt ljb]zL a}Ín] hf/L u/]sf] eP g]kfn leqsf] 

jfl0fHo a}Ín] k|lt k|Tofe"lt -sfpG6/ Uof/]06L_ lnO{ k]ZsL lbg' kg]{5 . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] a}+s hdfgtsf] dfGo cjlw vl/b 

;Demf}tfdf pNn]v ePsf] k]ZsL km5of}6 ug'{ kg{] cjlw eGbf sDtLdf Ps dlxgf eGbf 

a9L cjlwsf] x'g' kg]{5 . 

-%_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd lbPsf] k]ZsL vl/b ;Demf}tfdf 

pNn]v eP adf]lhd Kf|To]s /lgË lan jf cGo lan aLhsaf6 s§f ug'{ kg]{5 .  

-^_ cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfosn] vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] 

sfd To:tf] ;Demf}tfdf plNnlvt ;dofjlw leq ;Dkfbg gu/]sf] sf/0fn] o; lgod 

adf]lhdsf] k]ZsL km5\of}6 x'g g;s]df gu/kflnsfn] pklgod -#_ adf]lhdsf] a}+s 

hdfgtsf] /sd ;DalGwt a}+saf6 k|fKt u/L k]ZsL km5of}6 ug'{ kg]{5 / lghaf6 To:tf] 

k]ZsL /sdsf] ;os8f bz k|ltzt Aofh ;d]t c;"n pk/  ug'{ kg]{5 . 

-&_ gu/kflnsfn] k|lttkqåf/f dfn;fdfg l´sfpFbf cfˆgf] sfof{nodf 

dfn;fdfg k|fKt ePsf] ldltn] tL; lbgleq k|lttkq vf]n]sf] k]ZsL /sd km5\of}{6 ug'{ 

kg]{5 . 
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-*_ dfn;fdfg pknAw u/fpg] ;DalGwt cfk"lt{stf{af6 dfn;fdfg 

pknAw x'g g;s]sf]df jf dfn;fdfg pknAw u/fpg] lgwf{l/t ;doleq dfn;fdfg 

k|fKt x'g g;s]df ;fwf/0ftof k|lttkq /2 ug'{ kg]{5 / ;f] jfkt a}+sdf hDdf ePsf] 

/sd lkmtf{ lnO{ k|lttkq vf]n]sf] k]ZsL /sd km5\of}{6 ug'{ kg]{5 . 

!@#= lk|l;kd]G6 lg/LIf0fM -!_ ljb]zaf6 vl/b ul/g] dfn;dfgsf] lk|l;kd]G6 lg/LIf0f ug{'kg]{ 

ePdf gu/kflnsfn] ;f] b]zdf cfkm\gf] k|ltlglw lgo'Qm u/L To:tf] lg/LIf0f u/fpg 

;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|ltlglw lgo'Qm ubf{ P]g / o; lgodfjnL 

adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ lgo'Qm ug'{kg]{5 . 

!@$= dfn;fdfgsf] lg/LIf0f / :jLs[ltM -!_ gu/kflnsfn] cfk"lt{ ul/Psf dfn;fdfg 

;Demf}tfdf plNnlvt k|fljlws :k]l;lkms]zg / u'0f:t/ adf]lhdsf eP gePsf]] lg/LIf0f 

jf k/LIf0f ug'{ u/fpg' kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lg/LIf0f jf k/LIf0f ubf{ u/fpFbf dfn;fdfg 

lg/LIf0f jf k/LIf0f ;DaGwL k|rlnt sfg"g eP ;f]xL] sfg"g adf]lhd / gePdf vl/b 

;Demf}tfdf plNnlvt sfo{ljlw adf]lhd ug'{ kg]{5 . To:tf] sfo{ljlw klg geP 

gu/kflnsfn] pko'Qm ;Dem]sf] sfo{ljlw adf]lhd ug'{ kg]{5 .  

-#_ pklgod -!_ sf] k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfn] To:tf] lg/LIf0f jf 

k/LIf0f ug]{ k|of]hgsf nflu Ps jf PseGbf a9L lgsfo jf clwsf/L tf]Sg jf ;DalGwt 

dfn;fdfg ;DaGwL a9Ldf tLg hgf lj1 /x]sf] Ps ;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] lgsfo, clwsf/L jf ;ldltn] cfk"lt{ ul/Psf 

dfn;fdfg lgl/If0f jf k/LIf0f ubf{ gu/kflnsfn] To:tf]] dfn;fdfgsf] gd'gf / 

ljlzi6tf l;naGbL u/L /fv]sf] eP To:tf]] gd"gf / ljlzi6tf adf]lhd hfFr ug'{kg]{5 . 

To;/L hfFr ubf{ To:tf] gd"gf / ljlzi6tf cg'?k ePsf] dfn;fdfg :jLs[t u/L gePsf 

dfn;fdfg cfk"lt{stf{nfO{ g} lkmtf{ ug'{ kg]{5 . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhd lg/LIf0f jf k/LIf0f ubf{ cfjZostfg';f/ ;a} 

dfn;fdfg jf ;f]sf] gd"gf 5gf}6 u/L lg/LIf0f jf k/LIf0f ug{ ;lsg]5 .  

-^_ lg/LIf0f jf k/LIf0f ug]{ lgsfo, clwsf/L jf ;ldltn] pklgod -$_ / 

-%_ adf]lhd lg/LIf0f jf k/LIf0f u/L ;s]kl5 :jLs[t / c:jLs[t dfn;fdfgsf] ljj/0f 

pNn]v u/L lg/LIf0f k|ltj]bg tof/ ug'{ kg]{5 . To:tf] k|ltj]bgdf hfFr ePsf] 

dfn;fdfgsf] gfd, k|ltzt, :k]l;lkms]zg, lg/LIf0f jf k/LIf0fsf] kl/0ffd pNn]v ug'{ 

kg]{5 / To:tf] k|ltj]bgnfO{ gu/kflnsfn] vl/b sf/afxLsf] clen]vsf] ?kdf /fVg'  

kg]{5 . 

-&_ o; lgod adf]lhd dfn;fdfg lg/LIf0f jf k/LIf0f ubf{ lg/LIf0f jf 

k/LIf0f ug]{ lgsfo, clwsf/L jf ;ldlt / cfk"lt{stf{aLr s'g} ljjfb pTkGg ePdf 

To:tf] ljjfb vl/b ;Demf}tfdf pNn]v ePsf] ljjfb ;dfwfgsf] k|s[of adf]lhd ;dfwfg 

ug'{kg]{5 . 

-*_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg kRrL; xhf/ 

?k}ofFF;Ddsf]] dfn;fdfg gu/kflnsfsf] e08f/ zfvfsf] k|d'vn] cfjZos lg/LIf0f jf 

k/LIf0f u/L a'lemlng ;Sg]5 .  
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!@%= dfn;fdfgsf] lnnfd las|L tyf /sd c;"nL ug]{M -!_ lgod !@$ sf] pklgod -$_ 

adf]lhd c:jLs[t dfn;fdfg cfk"lt{stf{n] tTsfn lkmtf{ gnu] vl/b ;Demf}tfdf 

tf]lsPsf] ;dfofjlw leq To:tf] dfn;fdfg p7fO{ lkmtf{ n}hfg / ;f]sf] ;§f 

:k]l;lkms]zg adf]lhdsf] ;fdfg cfk"lt{ ug{ gu/kflnsfn] cfk"lt{stf{nfO{ lnlvt 

hfgsf/L lbg' kg]{5 .  

-@_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] hfgsf/L x'nfs jf s'l/o/ 

;le{; dfkm{t k7fpg] eP lkmtL{ /l;b ;lxtsf] kq k7fpg' kg]{5 .   

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgfsf] cjlwleq cfk"lt{stf{n] dfn;fdfg 

a'lemlng c:jLsf/ u/]df jf vl/b ;Demf}tfdf tf]lsPsf] ;dfofjlw leq p7fO{ gnu]df 

gu/kflnsfn] To:tf] dfn;fdfg ;fj{hlgs lnnfd las|L u/L ;f] dfn;fdfg e08f/0f ug{ 

nfu]sf] vr{ / To; ;DaGwL cGo vr{x?, afFsL /x]sf] k]ZsL /sd, k"j{ lgwf{l/t Ifltk"lt{ 

/ lghn] gu/kflnsfnfO{ ltg'{kg]{ cGo s'g} /sd eP ;f] /sd ;d]t lnnfd las|L 

d"Noaf6 s6\6f u/L af+sL /x]sf] /sd cfk"lt{stf{nfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 .  

-$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] lnnfd las|Laf6 k|fKt ePsf] /sd ;d]taf6 

c;"n x'g g;s]sf] /sd cfk"lt{stf{af6 k|rlnt sfg"g adf]lhd ;/sf/L afFsL ;/x 

c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@^= sfo{ :jLsf/ k|ltj]bgM -!_ gu/kflnsfn] ;DkGg ePsf] lgdf{0f sfo{, cfk"lt{ ul/Psf] 

dfn;fdfg jf k|bfg ul/Psf] ;]jf :jLsfbf{ ;f]sf] k|ltj]bg tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k|ltj]bgdf b]xfosf s'/f pNn]v x'g' kg]{5 M— 

-s_ vl/b ;Demf}tf ;+Vof,  

-v_ ;DkGg ePsf] lgdf{0f sfo{, k|fKt ePsf]] dfn;fdfg jf ;]jfsf] 

ljj/0f, 

-u_ lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf] jf dfn;fdfg jf ;]jf k|fKt ePsf] 

ldlt,  

-3_ ;DkGg lgdf{0f sfo{, k|fKt dfn;fdfg jf ;]jf :jLs[t ePsf] ldlt 

.  

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] k|ltj]bg tof/ ePkl5 gu/kflnsfn] 

cfjZos k|ls|of k"/f u/L e'QmfgLsf] nflu cfly{s k|zf;g zfvf jf lgsfodf clanDj 

n]vL k7fpg'' kg]{5 . 

!@&= e]l/Pzg cfb]zM -!_ vl/b ;Demf}tf ubf{sf] avt k"jf{g'dfg ug{ g;lsPsf] kl/l:ylt ;f] 

;Demf}tf sfof{Gjogsf] qmddf l;h{gf eO{ P]gsf] bkmf %$ adf]lhd gu/kflnsfn] 

e]l/P;g cfb]z hf/L ug{' kg]{ ePdf o; lgodfjnL adf]lhdsf] k|lqmof k"/f u/L b]xfo 

cg';f/ kbflwsf/Ln] hf/L ug{ ;Sg]5 M  

-s_ kfFr k|ltzt;Ddsf] e]l/Pzg k|d'v k|zf;sLo clws[tn], 

-v_ kGw| k|ltzt;Ddsf] e]l/Pzg gu/ k|d'vn], 

-u_ kGw| k|ltzteGbf dflysf] e]l/Pzg gu/ sfo{kflnsfn] . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lgdf{0f sfo{sf] e]l/P;g cfb]z hf/L ug{' kbf{ 

b]xfo adf]lhdsf] ljj/0f v'nfO{ P]gsf] bkmf %$ adf]lhd To:tf] e]l/P;g :jLs[t ug]{ 

clwsf/ k|fKt kbflwsf/Ln] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 M– 
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-s_ lgdf{0f sfo{sf] 8«O{ª, l8hfO{g tyf :k]l;lkms]zg cflb abNg' kg]{ jf 

gkg]{ / abNg' kg]{ ePdf lgdf{0f sfo{sf] cfwf/e"t k|s[lt jf If]q 

kl/jt{g x'g] jf gx'g] s'/f,  

-v_ e]l/Pzg kl/df0fsf] k|fljlws k'i6\ofO{+ / sf/0f,  

-u_ P]gsf] bkmf %s= sf] pkbkmf -@_ adf]lhd nfut cg'dfgdf k|efj 

kg]{ eP ;f]sf] k|ltzt, /  

-3_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{qmddf k/] jf gk/]sf] s'/f .  
-#_ pklgod -!_ adf]lhd dfn;fdfg jf cGo ;]jf sfo{sf] e]l/P;g 

cfb]z hf/L ug{' kbf{ b]xfo adf]lhdsf] ljj/0f v'nfO{ P]gsf] bkmf %$ adf]lhd o; 

lgodsf] pklgod -!_ df tf]lsP adf]lhd e]l/P;g :jLs[t ug]{ clwsf/ k|fKt 

kbflwsf/Ln] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 M–  

-s_ dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] 8«O{ª, l8hfO{g tyf :k]l;lkms]zg cflb 

abNg' kg]{ jf gkg]{ / abNg' kg]{ ePdf To:tf] dfn;fdfg jf 

;]jfsf] cfwf/e"t k|s[lt jf If]q kl/jt{g x'g] jf gx'g] s'/f,  

-v_ e]l/Pzg kl/df0fsf] k|fljlws k'i6\ofO{+ / sf/0f,  

-u_ P]gsf] bkmf %s= sf] pkbkmf -@_ adf]lhd nfut cg'dfgdf k|efj 

kg]{ eP ;f]sf] k|ltzt,  

-3_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{qmddf k/] jf gk/]sf] s'/f .  
-$_ pklgod -!_ adf]lhd k/fdz{ ;]jfsf] e]l/P;g cfb]z hf/L ug{' kbf{ 

b]xfo adf]lhdsf] ljj/0f v'nfO{ P]gsf] bkmf %$ adf]lhd o; lgodsf] pklgod -!_ df 

tf]lsP adf]lhd e]l/P;g :jLs[t ug]{ clwsf/ k|fKt kbflwsf/Ln] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 M–  

-s_ k/fdz{ ;]jfsf] sfo{If]q, cfjZostf, sfo{If]qut zt{, of]Uotf jf 

ljz]if1tf cflb abNg' kg]{ gkg]{ / abNg' kg]{ ePdf To:tf] ;]jfsf] 

cfwf/e"t k|s[lt jf If]q jf k|:tfljt bIf jf ljz]if1 kl/jt{g x'g] 

jf gx'g] s'/f,  

-v_ e]l/Pzg kl/df0fsf] k|fljlws k'i6\ofO{+ / sf/0f,  

-u_ P]gsf] bkmf %s= sf] pkbkmf -@_ adf]lhd nfut cg'dfgdf k|efj 

kg]{ eP ;f]sf] k|ltzt, /  

-3_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{qmddf k/] jf gk/]sf] s'/f . 

-%_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd e]l/P;g cfb]z hf/L ubf{ 

ljz]if1x¿sf] ;d"x dfkm{t cfjZos hfFra'em u/fO{ k|fKt l;kmfl/;sf] cfwf/df dfq hf/L 

ug{ ;Sg]5 . 

 

!@*= d"No ;dfof]hgM -!_ gu/kflnsfn] d"No ;dfof]hg ug{ ;lsg] s'/f vl/b ;Demf}tfdf 

pNn]v ug'{  kg]{5 . 

-@_ vl/b ;Demf}tfdf d"No ;dfof]hgsf] Joj:yf ubf{ b]xfosf s'/fx? 

;d]t pNn]v ug{' kg]{5 M— 

-s_ d"No ;dfof]hg ug]{ cj:yf,  

-v_ lgwf{/0f ug]{ ;"q,  
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o; v08 adf]lhd ;"q lgwf{/0f ubf{ ;DkGg ePsf] 

sfddf nfu]sf] >d, ;fdu|L / pks/0fx?sf] dfq d"No ;dfof]hg 

x'g] u/L ;"q lgwf{/0f ug'[{ kg]{5 . 

-u_ d"No ;dfof]hgsf]] clwstd /sd,  

-3_ v08 -v_ adf]lhdsf] ;"qdf k|of]u ul/g] d"Nosf] ;+/rgf ->d, 

pks/0f, ;fdu|L, O{Gwgsf] d"No cflb_,  

-ª_ k|To]s d"No ;+/rgfsf] d"No ;dfof]hg ug{ k|of]u ul/g] ;Dj4 

d"No;"rL -O{G8L;]h_  

-r_ d"No;"rL pNn]v ug{ k|of]u ul/g] d'b|f / e'QmfgL lbg k|of]u ul/g] 

d'b|fjLrsf] ljlgdo b/sf] 36j9 dfkg ug]{ tl/sf,  

-5_ d"No ;dfof]hg ;"q k|of]u ug{ lnOg] cfwf/ ldlt -a];nfOg 8]6_, 

-h_ d"No ;dfof]hg ;"q nfu" x'g] ;dosf] cGt/fn, / 

-em_ d"No ;dfof]hg ;"qsf] k|of]uaf6 b]lvg' kg]{ Go"gtd d"No a[l4 / 

d"No ;dfof]hg ;DaGwL k|fjwfg nfu" x'g k"/f x'g' kg]{ cGo zt{ 

tyf jGb]h .  

-#_ o; lgod adf]lhd ul/g] d"No ;dfof]hgsf]] clwstd /sd 

;fdfGotof z'? ;Demf}tf d"Nosf] kRrL; k|ltzteGbf a9L x'g]5}g . d"No ;dfof]hgsf] 

/sd ;f] d"NoeGbf a9L x'g] ePdf gu/kflnsfn] vl/b ;Demf}tf cGTo ug{, ;Demf}tf 

d"NonfO{ :jLs[t ah]6leq kfg{sf] nflu lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf 

k/fdz{bftf;Fu jftf{ ug{ jf vr{ 36fpg] cGo pkfo cjnDjg ug{ ;Sg] jf yk ah]6 

Joj:yf ul/g] Joj:yf vl/b ;Demf}tfdf ug{ ;lsg]5 . 

!@(= vl/b ;Demf}tfsf] cjlw yk ug{ ;lsg]M -!_ P]gsf] bkmf %^ adf]lhdsf] cj:yf k/L] vl/b 

;Demf}tf adf]lhdsf] sfd To:tf] ;Demf}tfsf] cjlw leq k"/f ug{ g;lsg] ePdf 

;DalGwt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf k/fdz{bftfn]]] sf/0f v'nfO{ vl/b 

;Demf}tfsf] Dofb ;lsg' sDtLdf ;ft lbg cufj} gu/kflnsfdf cjlw yksf] nflu 

lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 ;DalGwt clwsf/ k|fKt 

clwsf/Ln] ;f] ;DaGwdf cfjZos hfFra'em ug{ jf u/fpg ;Sg]5 . To;/L hfFra'em ubf{ 

jf u/fpFbf lghn] b]xfosf s'/f ljrf/ ug'{ kg]{5M– 

-s_ ;DalGwt lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf 

k/fdz{bftfn] vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;do d} ;DkGg ug{ 

e/dUb'/ k|of; u/]sf] lyof] jf lyPg, 

-v_ gu/kflnsfn] lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf 

k/fdz{bftfnfO{ ;Demf}tf adf]lhd pknAw u/fpg' kg]{ s'/f 

pknAw u/fPsf] lyof] jf lyPg,  

-u_ P]gsf] bkmf ^&s= adf]lhd sfuhft lemsfPsf] sf/0faf6 sfddf 

l9nfO ePsf] xf] jf xf]Og, / 

-3_ sfa'aflx/sf] kl/l:yltsf] sf/0faf6 sfddf l9nfO{ ePsf] xf] jf 

xf]O{g . 
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-#_ pklgod -@_ adf]lhd hfFra'em ubf{ lgj]bgdf plNnlvt sf/0f 

dgfl;a b]lvPdf 5  dlxgf;Ddsf] cjwL af]nkq :jLs[t ug]{ clwsf/L / ;f]eGbf a9L] 

cjlwsf] sfo{kflnsfn] yk ug{ ;Sg]5 . 

!#)= k"j{ lgwf{l/t Ifltk"lt{M vl/b ;Demf}tfdf k"j{ lgwf{l/t Ifltk"lt{sf ;DaGwdf b]xfosf] 

Joj:yf ug{ ;lsg]5M– 

 -s_ cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf, ;]jf k|bfos jf lgdf{0f Joj;foLsf] 

l9nfO{sf] sf/0fn] vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;f] ;Demf}tfdf 

tf]lsPsf] Dofbdf ;DkGg x'g g;s]df lghn] gu/kflnsfnfO{ 

;Demf}tf /sdsf] bz k|ltztdf gj9\g] u/L ;fwf/0ftof k|lt lbg 

;Demf}tf /sdsf] z'Go bzdna z'Go kfFr k|ltzt k"j{ lgwf{l/t 

Ifltk"lt{ lbg' kg]{ t/ lghsf] sfa' aflx/sf] kl/l:ylt k/L jf s'g} 

ulNt jf x]nrs|\|ofO{ geO{ sfo{;Dkfbg jf cfk"lt{ ug{ l9nf ePdf 

To:tf] Ifltk"lt{ ltg{ gkg]{, / 

-v_ v08 -s_ adf]lhdsf] k"j{ lgwf{l/t Ifltk"lt{ ltb{}df ;DalGwt 

cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf, ;]jf k|bfos jf lgdf{0f Joj;foL vl/b 

;Demf}tf adf]lhdsf] sfo{ ;Dkfbg ug]{ bfloTjaf6 d'Qm x'g g;Sg] . 

!#!= lan jf ljhsdf pNn]v x'g'kg]{ s'/fM -!_ lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf 

k/fdz{bftfn] o; lgod adf]lhd e'QmfgLsf] nflu k]z ug]{ /lgª lan jf cGo s'g} lan 

ljhsdf sDtLdf b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5M–  

-s_ lan jf ljhssf] ldlt, 

-v_ cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfsf] gfd 

7]ufgf, 

-u_ vl/b ;Demf}tf,  

-3_ cfk"lt{ ul/Psf] dfn;fdfg jf ;]jfsf] ljj/0f jf ;DkGg ePsf] 

lgdf{0f sfo{sf] gfk, cfsf/, kl/df0f / d"No, 

-ª_ l;kd]G6 tyf e'QmfgLsf] zt{, 

-r_ vl/b ;Demf}tf adf]lhd lan jf ljhs ;fy k]z ug{'kg]{ cfjZos 

sfuhft, 

-5_ dfn;fdfgsf] vl/bsf] xsdf lan jf ljhs;fy vl/b cfb]z, 

vl/b ;Demf}tf jf af]nkq :jLs[lt kqdf lbO{Psf] lgb]{zg adf]lhd 

gu/kflnsfn] tf]s]sf] 9fFrfsf] l;lkË jf cGo cfjZos sfuhft, 

/ 

-h_ cfkm\gf] ;Dks{ 7]ufgf .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd lan jf ljhs k|fKt ePkl5 gu/kflnsfn] 

To:tf] lan jf ljhs  vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt k|fjwfg adf]lhdsf] eP gePsf] hf+Fr 

u/L ;f] cg'?ksf] gePdf ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, 

;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfnfO{ t'?Gt lbg' kg]{5 .  
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!#@= lan jf ljhssf] e'QmfgLM -!_ vl/b ;Demf}tf cg';f/ gu/kflnsfn] /lgª lan jf cGo 

s'g} lan ljhssf] e'QmfgL ubf{ s/f/sf zt{ adf]lhd b]xfosf s'g} jf ;a} cfwf/ 

adf]lhd ug{ ;Sg] s'/f pNn]v ug{ ;lsg]5 M– 

-s_ dfl;s cfwf/df,  

-v_ k|fljlws gfk hfFr u/L gfkL lstfa -d]h/d]G6 j's_ df pNn]v 

ePsf] jf:tljs sfo{;Dkfbgsf] cfwf/df,  

-u_ vl/b ;Demf}tfdf ;DkGg sfo{ dfkg ug]{ ;"rsfÍ tf]lsPsf]df 

To:tf] ;"rsfÍ k|fKt ePkl5 / To:tf] ;"rsfÍ gtf]lsPsf]df 

;DkGg ePsf] sfo{sf] cfwf/df,  

-3_ x:tfGt/0f ul/Psf] jf k"/f ul/Psf] sfo{sf] kl/df0fsf] cfwf/df, / 

-ª_ lgod !#! sf] pklgod -!_ adf]lhd jf k|lttkqsf] zt{sf] 

cfwf/df . 

-@_ /lgª lan jf cGo s'g} lan ljhssf] e'QmfgL lngsf] nflu 

cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfn] vl/b ;Demf}tf adf]lhd 

cfjZos kg]{ sfuhft k]z ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k]z ePsf] /lgª lan jf cGo s'g} lan 

lahs / sfuhft ;DalGwt clwsf/Ln] #) -tL;_ lbgleq :jLs[t u/L vl/b ;Demf}tf 

cg';f/sf] cjlwleq e'QmfgL ;d]t ug{' kg]{5 . 

-$_  gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd e'QmfgL ubf{ l/6]G;g dgL jfkt 

/lgª jf cGo lan jf ljhsdf plNnlvt /sdsf]] kfFr k|ltzt /sd s§f u/L /fVg' 

kg]{5 . 

t/, vl/b ;Demf}tfdf l/6]G;g dgL s§f ug'{ gkg]{ Joj:yf ePdf To:tf] 

/sd s§f ul/g] 5}g . 

-%_ vl/b ;Demf}tfdf lan jf lahs adf]lhdsf] /sd lz3| e'QmfgL u/]df 

cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfn] To:tf] e'QmfgLsf] lglZrt 

/sd jf k|ltzt 5'6 lbg] s'/f pNn]v ul/Psf] ePdf gu/kflnsfn] To;/L e'QmfgL ubf{ 

5'6 /sd s§f u/]/ dfq e'QmfgL lbg'  kg]{5 . 

-^_ gu/kflnsfn] vl/b ;Demf}tfdf b]xfosf Joj:yf ug{ ;Sg]5M– 

-s_  vl/b ;Demf}tfdf cl3Nnf] s'g} /lgª lan jf cGo s'g} lan 

ljhsdf n]lvPsf s'/f s'g} sf/0fjz jf e"njz n]lvg uO{ 

e'QmfgL /sd ;Rofpg' kg]{ ePdf cfkm}n] jf ;DalGwt cfk"lt{stf{, 

lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfsf] cg'/f]wdf To; 

kl5sf /lgª lan jf cGo s'g} lan ljhsdf To:tf] e'QmfgL /sd 

;Rofpg jf x]/km]/ ug{ ;lsg], / 

-v_  cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfn] vl/b 

;Demf}tfsf] zt{ adf]lhd sfo{;Dkfbg gu/]df /lgª lan jf cGo 

s'g} lan ljhs adf]lhdsf]  e'QmfgL glbg jf sf6\g ;Sg] . 
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-&_ gu/kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] e'QmfgL vl/b ;Demf}tfdf 

plNnlvt cjlwleq lbg' kg]{5 . ;f] cjlwleq e'QmfgL glbPdf vl/b ;Demf}tf 

adf]lhdsf] Jofh e'QmfgL ug'{ kg]{5 . 

-*_ cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jfk|bfos jf k/fdz{bftfnfO{ kRrL; 

xhf/ ?k}+ofFeGbf a9L /sd e'QmfgL ubf{ PsfpG6 k]oL r]s jf ljw'tLo dfWodaf6 

e'QmfgL ug'{ kg]{5 . 

 

!##= clGtd e'QmfgLM -!_ vl/b ;Demf}tf adf]lhd ;DkGg ePsf] sfo{ gu/kflnsfn] :jLsf/ 

u/]kl5 cfk"ltstf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jf k|bfos jf k/fdz{bftfnfO{ s/f/sf zt{ 

adf]lhd clGtd e'QmfgL lbg'  kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd clGtd e'QmfgL lb+bf lgdf{0f sfo{sf] xsdf q'l6 

;Rrfpg] cjlw ;dfKt ePkl5 sfo{ ;Dkfbg hdfgt / lgod !#@ sf] pklgod -$_ 

adf]lhd s6\6f ul/Psf] l/6]G;g dgL /sdsf] krf; k|ltzt /sd lkmtf{ ug'{ kg]{5 . 

l/6]G;g dgLsf] afFsL krf; k|ltzt /sd ;DalGwt cfk"ltstf{, lgdf{0f Joj;foL jf 

;]jf k|bfosn] ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{nodf s/ ljj/0f k]z u/]sf] k|df0f 

sfuhft k]z u/]kl5 e'QmfgL lbg' kg]{5 .  

t/, q'l6 ;Rrfpg] cjlwleq ;DalGwt lgdf{0f Joj;foLn] q'l6 g;RofPdf 

gu/kflnsfn] l/6]G;g dgL jf hdfgt jfktsf] /sd k|of]u u/L q'l6 ;Rofpg ;Sg]5 . 

-#_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ;+o'Qm pkqmdsf] 

xsdf l/6]G;g dgL e'QmfgL ubf{ cfGtl/s /fhZj sfof{nodf s/ ljj/0f k]z u/]sf] 

sfuhft k]z ePkl5 e'QmfgL lbOg]5 . 

-$_ vl/b ;Demf}tfdf lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf 

k/fdz{bftfn] pklgod -!_ adf]lhd clGtd e'QmfgL lngsf] nflu gu/kflnsf;Fu 

b]xfosf bfjL afx]s cGo bfjL gug]{ s'/f pNn]v ug{ ;lsg]5 M—  

-s_ ljz]if bfjL, 

-v_ vl/b sfo{ ;Dkfbg ubf{ pTkGg ePsf] jf x'g] t];|f] kIf k|ltsf] 

lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf k/fdz{bftfsf] 

bfloTj, / 

-u_ vl/b ;Demf}tfsf] ;Dkfbg ubf{ t];|f] kIfsf ;DaGwdf lgdf{0f 

Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos jf k/fdz{bftfn] Joxf]/]sf] t/ 

gu/kflnsf;Fu bfjL gu/]sf] / ;dodf hfgsf/L gePsf] bfloTj 

;DaGwL ;f]wegf{sf] bfjL .  

!#$= sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z ug'{kg]{M -!_ vl/b ;Demf}tf adf]lhd lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf] 

tL; lbgleq ;DalGwt lgdf{0f Joj;foLn] lgdf{0f eP adf]lhdsf] -Ph laN6_ gSzf 

gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

-@_ s'g} lgdf{0f sfo{ ;DkGg eO{ q'l6 ;Rofpg] bfloTjsf] cjlw ;dfKt 

ePkl5 k|d'v k|zf;sLo clws[tn] To:tf] lgdf{0f sfo{ :jLs[t 8«OË, l8hfOg jf 

:k]l;lkms]zg adf]lhd eP gePsf] s'/f k|fljlws sd{rf/Laf6 hfFra'´ u/fO{ sfo{ 

;DkGg k|ltj]bg tof/ u/fpg' kg]{5 . 
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-#_ pklgod -@_ adf]lhd hfFra'em ug]{ k|fljlwsn] ;DkGg lgdf{0f sfo{ 

:jLs[t 8«OË, l8hfOg jf :k]l;lkms]zg adf]lhd eP gePsf] hfFr u/L gu/kflnsf 

;dIf k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{5 . 

-$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] lgdf{0f eP adf]lhdsf] gSzf / pklgod -#_ 

adf]lhd k]z ePsf]] sfo{ ;DkGg k|ltj]bg af]nkq :jLs[t ug]{ clwsf/L ;dIf k]z ug'{ 

kg]{5 .  

t/, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] af]nkq :jLs[t u/]sf] eP o:tf] k|lta]bg 

k|d'v ;dIf / k|d'vn] g} af]nkq :jLs[t u/]sf] eP sfo{kflnsf ;dIf k]z ug'{ kg]{5 . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhdsf] clwsf/Ln] cfjZos b]v]df sfo{ ;DkGg 

k|ltj]bgdf plNnlvt ljifosf ;DaGwdf cfkm}+n] hfFra'´ ug{ jf s'g} k|fljlws sd{rf/L 

jf k|fljlws sd{rf/Lx?sf] 6f]nL dfkm{t hfFra'´ u/fpg ;Sg]5 .  

-^_ pklgod -%_ adf]lhd hfFra'em ubf{ ;DkGg lgdf{0f sfo{ :jLs[t 

8«OË, l8hfOg jf :k]l;lkms]zg adf]lhd ePsf] kfOPdf To:tf] clwsf/Ln] To:tf] lgdf{0f 

sfo{ :jLs[t ug'{ kg]{5 . 

-&_ pklgod -^_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg pklgod -$_ 

adf]lhd sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z ePsf] ldltn] kF}tfnL; lbgleq pklgod -%_ 

adf]lhd hfFra'em ug]{ sfo{ ;DkGg gePdf To:tf] lgdf{0f sfo{ :jtM :jLs[t ePsf] 

dflgg]5 . 

-*_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg pklgod -#_ 

adf]lhd k]z ePsf] sfo{ ;DkGg k|ltj]bg bz nfv ?k}+ofF;Ddsf] lgdf{0f sfo{sf] xsdf 

gu/kflnsfn] k|fljlws sd{rf/Laf6 hfFr u/fpg' kg{]5 . To;/L hfFr ubf{ jf u/fpFbf 

To:tf] lgdf{0f sfo{ :jLs[t 8«OË, l8hfOg jf :k]l;lkms]zg adf]lhd ePsf] kfOPdf k|d'v 

k|zf;sLo clws[tn] sfo{ ;DkGg k|ltj]bg :jLs[t ug'{ kg]{5 . 

-(_ o; lgod adf]lhd sfo{ ;DkGg k|ltj]bg :jLs[t ePkl5 

gu/kflnsfn] ;DalGwt lgdf{0f Joj;foLnfO{ sfo{ ;DkGg k|df0fkq -js{ sDKnL;g 

;l6{lkms]6_ lbg' kg]{5 .  

  

!#%= ;doeGbf cl3 sfd ;DkGg ug]{nfO{ k'/:sf/ lbg ;lsg]M -!_ vl/b ;Demf}tfdf tf]lsPsf] 

cjlweGbf cl3 sfd ;DkGg ug]{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ gu/kflnsfn] k'/:sf/ lbg ;Sg] 

Joj:yf ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] k'/:sf/sf] /sd lgwf{/0f ubf{ vl/b 

;Demf}tfdf tf]lsPsf] ;do eGbf hlt lbg cl3 sfo{ ;DkGg ePsf] xf] Tolt lbgsf nflu 

pklgod -#_ adf]lhdsf] cfwf/df lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] b/ lgwf{/0f ubf{ lgdf{0f Joj;foLn] v/Lb 

;Demf]}tfdf tf]lsPsf] cjlwleq sfd ;DkGg ug{ g;s] jfkt b}lgs ?kdf hlt /sd 

gu/kflnsfnfO{ k"j{ lgwf{l/t Ifltk"lt{ ltg'{ kg]{ xf] Tolt g} /sd a/fa/sf] b/ lgwf{/0f 

ug'{ kg]{5 .  

-$_ o; lgoddf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg k'/:sf/sf] s'n 

/sd ;Demf}tf /sdsf] bz k|ltzteGbf a9L x'g] 5}g . 
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!#^= ;'lj:tfsf] cfwf/df vl/b ;Demf}tfsf] cGTo ubf{ lbg'kg]{ e'QmfgL]M -!_ gu/kflnsfn] 

P]gsf] bkmf %( sf] pkbkmf -$_ adf]lhd ;fj{hlgs lxtsf] nflu ;'lj:tfsf] cfwf/df 

;Demf}tfsf] cGTo u/]sf]df ;DalGwt cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jf 

k|bfosnfO{ b]xfo adf]lhdsf] /sd e'QmfgL lbg' kg]{5 . To;/L e'QmfgL lb+bf lghn] s'g} 

k]ZsL /sd lnPsf] /x]5 eg] To:tf] k]ZsL s6fP/ dfq e'QmfgL lbg' kg]{5 M– 

-s_ :jLsfo{ ?kdf ;DkGg eO{;s]sf] sfo{, cfk"lt{ jf ;]jf jfkt ug'{kg]{ 

e'QmfgL afFsL eP ;f] e'QmfgL,  

-v_ vl/b ;Demf}tf adf]lhd gu/kflnsfsf] k|of]hgsf] nflu pTkflbt 

dfn;fdfgsf] d"No, lgdf{0f:yndf NofOPsf lgdf{0f ;fdu|L, 

-u_ lgdf{0f :ynaf6 pks/0f x6fpg nfUg] dgfl;j vr{, 

-3_ lgdf{0f sfo{df dfq nufO{Psf ljb]zL sd{rf/Lsf] :jb]z lkmtL{ vr{,/  

-ª_ cfjZos eP lgdf{0f sfo{sf] ;+/If0f / ;'/Iff vr{ . 

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gu/kflnsfn] 

;fj{hlgs lxtsf] nflu ;'lj:tfsf] cfwf/df vl/b ;Demf}tf cGTo ug{ lbPsf] ;"rgf 

cfk"lt{stf{n] k|fKt u/]sf] ldltn] ;ft lbgleq l;kd]G6sf] nflu tof/ x'g] / tof/ ePsf 

dfn;fdfg To:tf] ;Demf}tfsf zt{ / d"Nodf :jLsf/ ug'{ kg]{5 .  

-#_ pklgod -@_ df plNnlvt dfn;fdfg afx]s cGo ;fdfgsf] ;DaGwdf 

gu/kflnsfn] b]xfo adf]lhd ug{ ;Sg]5 M— 

-s_ dfn;fdfgsf] s'g} c+z k"/f u/fO{ ;Demf}tfdf plNnlvt zt{ / 

d"Nodf k|fKt ug]{, jf 

-v_ afFsL /x]sf dfn;fdfgsf] cfk"lt{ cfb]z /4 ug]{ / cfk"lt{stf{n] 

cf+lzs ?kdf tof/ u/]sf] dfn;fdfg jf ;]jf / ;Demf}tf cGTo 

x'g' cufj} cfk"lt{stf{n] vl/b u/]sf] ;fdu|L jf kf6{k"hf{ jfkt 

cfk;L ;xdltaf6 d~h'/ ul/Psf] /sd lghnfO{ e'QmfgL ug]{ . 

!#&= vl/b ;Demf}tf pNn+3g eP k|fKt x'g] pkrf/M -!_ vl/b ;Demf}tfdf cfk"lt{stf{, lgdf{0f 

Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfosn] vl/b ;Demf}tfsf] pNn+3g u/]df gu/kflnsfnfO{ 

k|fKt x'g] pkrf/ pNn]v ug'{ kg]{5 .  

   -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] pkrf/ P]gsf] bkmf %( df n]lvPsf] 

cltl/Qm b]xfo adf]lhd x'g  ;Sg]5 M— 

-s_ q'l6k"0f{ sfo{ c:jLsf/ ug]{,  

-v_ q'l6k"0f{ dfn;fdfg tTsfn x6fpg] / ;DalGwt cfk"lt{stf{, lgdf{0f 

Joa;foL, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfosaf6 k|lt:yfkg ug{ nufpg], 

-u_ ;dodf sfo{ ;Dkfbg x'g g;s] jfktsf] k"a{ lgwf{l/t Ifltk"lt{ 

k|fKt ug]{, 

-3_ ;Demf}tfsf] cGTo ug]{ / ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd gug]{ 

cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, ;]jf k|bfos jf k/fdz{bftfsf] 

vr{df To:tf] sfo{ ;DkGg u/fpg], 

-ª_ cfg'iff+lus Ifltk"lt{ e/fpg], / 

-r_ k|rlnt sfg"g jf vl/b ;Demf}tf adf]lhd pknAw x'g] cGo pkrf/ . 
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kl/R5]b–!@ 

cfo 7]Ssf aGbf]a:t ;DaGwL Joj:yf 

 

!#*= cfGtl/s cfosf] nflu 7]Ssf jGbf]j:t ug{ ;Sg]M -!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ;efn] lg0f{o 

u/] cg';f/sf] s/, ;]jfz'Ns, b:t"/ tyf cGo cfGtl/s cfo c;"n ug{ Ps cfly{s 

jif{sf] nflu 7]Ssf aGbf]j:t ug{ ;lsg]]5 . 

   t/, cfGtl/s cfo a[l4 x'g] b]lvPdf jf k6s k6s 7]Ssf aGbf]a:t ubf{ 

k|zf;lgs bfloTj a9\g hfg] cj:yfdf a9Ldf tLg jif{;Ddsf] nflu Ps}k6s 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 . 

:ki6Ls/0fM o; lgodsf] k|of]hgsf] nflu æcfGtl/s cfoÆ eGgfn] 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL– * / cGo ;+3Lo tyf k|b]z sfg"gn] k|bfg u/]sf] clwsf/ 

cGtu{t /xL cfkm\\gf] If]qleq ;+sng ug{ kfpg] cfo ;Demg' k5{ . 

-@_ o; lgod adf]lhd 7]Ssf aGbf]a:t ubf{ nfut k|efjsf/L x'g], 

k|zf;lgs ;xhtf x'g]  jf cfo a[l4 x'g;Sg] cj:yfdf P]g / o; lgodfjnLsf] cwLgdf 

/xL cGo ufpFkflnsf jf gu/kflnsf;+u cfk;L ;xdltåf/f ;+o'Qm ?kdf 7]Ssf aGbf]a:t 

ug{ ;lsg]5 . 

-#_ o; lgod adf]lhd 7]Ssf aGbf]a:t ubf{ ;fdfGotof cfly{s jif{ z'? 

x'g' cufl8 g} 7]Ssf ;Demf}tf ul/;Sg' kg]{5 .  

-$_ pklgod -!_ adf]lhd 7]Ssf aGbf]j:t ubf{ b]xfosf] sfo{ljlw 

ckgfpg' kg]{5 M– 

s=  cfufdL cfly{s jif{sf] nflu k|To]s cfGtl/s cfo >f]tsf] pknAwtf, 

;Defljt kl/rfng, ;f] >f]t kl/rfngsf] Joj:yfkg tyf nfut / 

rfn' jif{sf] 7]Ssf cÍ ;d]t ljrf/ u/L cfGtl/s cfosf] k|If]k0f 

u/L Go"gtd 7]s cÍ / c;'nL sfo{tflnsf ;d]t ePsf] sfof{Gjog 

sfo{ of]hgf tof/ ug{' kg]{5 . 

v=  v08 s= adf]lhd c;"nL sfo{tflnsf / sfof{Gjog sfo{of]hgf 

tof/ eO{;s]kl5 7]Ssf aGbf]a:t ug{sf] nflu cfly{s P]gn] 

lgwf{/0f u/]sf] b//]6, 7]Ssfsf ;fdfGo tyf ljz]if zt{x? / 

;"rgfdf pNn]v ul/g] s'/fx? tyf cGo cfjZos ljj/0fx? ;d]t 

;dfj]z ePsf] 7]Ssf ;DaGwL sfuhft tof/ ug{' kg]{5 . 

u=  v08 s= adf]lhdsf] sfof{Gjog sfo{ of]hgfsf] cfwf/df s'g} 

cfGtl/s cfo kfFr nfv ?k}ofF eGbf sd p7\g] ePdf ;f]em} 

jftf{åf/f / ;f] eGbf a9L p7\g] ePdf af]nkq cfXjfg u/L 

;Demf}tf ug{' kg]{5 . 

3=  v08 u= adf]lhd af]nkq cfXjfg ubf{ bznfv ?k}ofF;Dd eP 

:yfgLo :t/df lgoldt k|sfzg x'g] b}lgs klqsf jf /fli6«o:t/sf] 

klqsfdf sDtLdf kG„ lbgsf] Dofb lbO{ ;"rgf k|sfzg ug{' kg]{5 

/ To:tf] ;"rgf sfof{no, j8f sfof{nox?, lhNnf k|zf;g 

sfof{no, lhNnf ;dGjo ;ldltsf] sfof{no, dfnkf]t sfof{no, 
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sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, tyf lgdf{0f Joj;foL ;+:yf eP 

To:tf ;+:yfsf] sfof{nodf ;d]t ;j}n] b]Vg] u/L ;fj{hlgs 7fpFdf 

;"rgf 6fF; u/L ;f]sf] d'r'Nsf jf 6fF;]sf] hfgsf/L k|fKt ug{' kg]{5 

. bznfv ?k}ofF eGbf a9L ePdf sDtLdf tL; lbgsf] Dofb lbO{ 

/fli6«o:t/sf] b}lgs klqsfdf ;"rgf k|sfzg ug{' kg]{5 . o:tf] 

;"rgf sfof{nosf] j]e;fO{6df ;d]t /fVg' kg]{5 .  

ª= v08 3= adf]lhdsf] ;"rgfdf b]xfosf s'/fx? v'nfpg' kg]{5 M– 

-!_  7]Ssfsf d'Vo d'Vo zt{x?, 

-@_  >f]tut / :yfgut ljj/0f / p7fpg' kg]{ cfGtl/s cfosf] 

;Defljt kl/df0f, 

-#_  7]Ssf ;Demf}tf adf]lhdsf] /sd Psd'i6 a'emfFpbf 5'6 lbO{g] 

eP ;f] s'/f, 

-$_  af]nkq kmf/d k|fKt x'g] :yfg / tl/sf, 

-%_  af]nkq k7fpg' kg]{ tl/sf, 

-^_  af]nkq k7fpg' kg]{ sfof{no jf clwsf/Lsf] gfd, 

-&_  af]nkq afkt nfUg] b:t'/, 

-*_  af]nkq bflvnf x'g'kg]{ clGtd ldlt / ;do, tyf af]nkq 

vf]lng] ;do, ldlt / :yfg, 

-(_  af]nkq pk/ lg0f{o x'g] ldlt,  

-!)_ hdfgt afkt /fVg' kg]{ /sd jf j}+ÍUof/]G6Lsf] lsl;d / dfGo 

cjlw, 

-!!_ cGo cfjZos s'/fx? . 

r=  v08 ª= sf] pkv08 -&_ adf]lhd af]nkq kmf/fdsf] b:t'/ sfod 

ubf{ lgod %^ df pNn]v eP adf]lhdsf] d"No sfod ug{' kg]{5 . 

5=  v08 ª= adf]lhd k|sflzt ;"rgfsf] Dofbleq kg{ cfPsf 

af]nkqx?sf] btf{, vf]Ng] sfo{ljlw, af]nkqbftfsf] k|ltlglwn] k]z 

ug{'kg]{ ljj/0f tyf cGo sfo{ljlw o;} lgodfjnLdf pNn]v eP 

adf]lhd x'g]5 . 

h= v08 3= adf]lhd k|yd k6s af]nkq cfJxfg ubf{ af]nkq kg{ 

gcfPdf jf /Lt k"j{ssf] Pp6f klg af]nkq k|fKt gePdf jf 

saf]n cÍ cg'dflgt Go"gtd 7]Ssf cÍeGbf sd ePdf klxnf] 

k6ssf] nflu tf]lsPsf] DofbeGbf sDtLdf cfwf Dofb lbO{ k'gM 

af]nkq cfXjfg ug{' kg]{5 . 

em= v08 h= adf]lhd bf];|f] k6s ;"rgf k|sfzg ubf{ klg af]nkq 

gk/]df sDtLdf ;ft lbgsf] Dofb lbO{ v08 ª= adf]lhdsf] 

;"rgfdf b]xfosf] s'/fx? yk u/L ;fj{hlgs a9fa9sf] ;"rgf 

k|sfzg ug{' kg]{5M– 

-!_ a9fa9 x'g] :yfg, 

-@_ a9fa9 x'g] ;do / ldlt, 
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-#_ cGo cfjZos s'/fx? . 

-%_ pklgod -$_ sf] v08 ª= / v08 em= adf]lhd k|sflzt ;"rgf 

adf]lhd af]nkq lbg] jf  8fFs af]Ng] JolQmn] cfkm"n] sa"n u/]sf] cÍsf] kfFr k|ltzt 

/sd gub} jf ;"rgfdf tf]lsPsf] a}+Ídf hdfgt jfkt /sd hDdf u/]sf] ;Ssn ef}r/ 

jf g]kfn /fi6« a}+Íaf6 dfGotf k|fKt a}Ín] hf/L u/]sf] sDtLdf gAa] lbg Dofb ePsf] 

lj8j08sf] ;Ssn k|lt ;+nUg /fVg' kg]{5 . 

 t/, o; lgod adf]lhd j9fj9 ubf{ sjf]n cÍ tf]lsP adf]lhdsf] 

Go"gtd cÍeGbf 36L x'g cfPdf /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] l;kmfl/;df gofF Go"gtd cÍ 

sfod u/L k"gM o; lgodfjnL cg';f/sf] k|s[of ckgfO{ cfGtl/s cfo ;+sngsf] 

Joj:yf ug{ ;lsg]5 . 

-^_ o; lgodfjnL adf]lhd hkmt x'g] cj:yfdf afx]s pklgod -%_ 

adf]lhd /flvPsf] hdfgt jfktsf] /sd ;f] hdfgt /fVg] JolQm jf ;+:yfn] lbPsf] 

af]nkq jf af]n]sf] 8fFs c:jLs[t ePsf] ldltn] tL; lbgleq lghnfO{ lkmtf{ ug{' kg]{5 . 

t/, s'g} 7]Ssfsf] rng k"hL{ glnP;Dd jf k§f gp7fP;Dd hdfgt lkmtf{ 

gu/L :ylut /fVg afwf kg]{ 5}g . 

-&_ pklgod -$_ cGtu{t k|sflzt ;"rgfdf a9fa9sf] nflu tf]lslbPsf] 

;do jf ldlteGbf kl5 jf To:tf] ;"rgfdf a9fa9sf] nflu tf]lslbPsf] :yfgdf afx]s 

cGo s'g} :yfgdf jf x'nfs, kmf]g jf km\ofS;åf/f af]n]sf] s'g} klg 8fFs pk/ s'g} 

sf/afxL ul/g] 5}g . 

-*_ o; lgod adf]lhd kg{ cfPsf jf]nkq jf 8fFs a9fa9sf] k|:tfjsf] 

nflu k]z ePsf sfuhftx? af]nkqsf ;t{ adf]lhd eP gePsf] x]/L o; lgodfjnL 

adf]lhdsf] af]nkq d"Nof+sg ;ldltn] l;kmfl/; ;lxt lg0f{osf] nflu k]z ug'kg]{5 . 

 

!#(= 7]Ssf :jLs[t ug]{M -!_ lgod !#* adf]lhd k|sflzt ;"rgf cg';f/ bflvnf ePsf]  s'g} jf 

;a}  af]nkq jf af]n]sf] s'g} jf ;a} 8fFs lgod !#* sf] pklgod -*_ adf]lhdsf] 

l;kmfl/;sf cfwf/df s'g} sf/0f b]vfO{ jf gb]vfO{ :jLs[t jf c:jLs[t ug{ ;Sg]5 . 

-@_ o; lgod adf]lhd 7]Ssf :jLs[t ubf{ 7]Ssfsf ;t{x? k"/f u/L 

;f/e"t ?kdf k|efju|fxL b]lvPsf af]nkqx? dWo] ;a}eGbf a9L c+s saf]n ug]{sf] 

af]nkq :jLs[t ug{' kg]{5 . 

-#_ lgod !#* adf]lhd 8fFs a9fj9 ubf{ Go"gtd cÍaf6 a9fa9 z'? 

u/L ;a}eGbf a9L 8fFs saf]n ug]{jfnfsf] 8fFs tTsfn} lgod ^! adf]lhdsf] w/f}6L jf 

j}+Í Uof/]G6L lnO{ :jLs[t ug{' kg]{5 . 

-$_ o; kl/R5]b adf]lhdsf] af]nkq jf ;fj{hlgs a9fa9sf] 8fFs :jLs[t 

ug]{ clwsf/ lgod &^ df plNnlvt clwsf/Lx?nfO{ ;f]xL lgoddf pNn]v eP adf]lhd 

x'g]5 . 

 

!$)= k§f lbg] / sa'lnot u/fpg]M -!_ o; lgodfjnL adf]lhd cfGtl/s cfo p7fpg] af]nkq 

jf 8fFs :jLs[t e};s]kl5 sfof{non] ;ft lbgleq ;f]sf] ;"rgf af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ 

lbg'kg]{5 . 
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-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;"rgf hf/L ubf{ af6f]sf Dofb afx]s ;ft 

lbgsf] Dofb lbO{ ;f] Dofbleq cfˆgf] sa"n adf]lhd sa'lnot ug{ gcfPdf To; kl5sf] 

af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ 7]Ssf lbOg] ljifo :ki6 vf]nL ;"rgf tfd]n ug{' u/fpg' kg]{5 .  

:ki6Ls/0fM o; lgodsf] k|of]hgsf] nflu :yfgLo kqklqsfdf k|sflzt 

ul/Psf] ;fj{hlgs ;"rgfnfO{ ;"rgf tfd]nL ePsf] dflgg]5 .  

-#_ pklgod -!_ / -@_ adf]lhd hf/L ePsf] ;"rgfsf] Dofbdf af]nkq jf 

8fFsjfnf xflh/ eO{ sa'lnot ug{ d~h"/ u/]df lghaf6 t'?Gt sa'lnot u/fO{ lghnfO{ 

k§f jf rng k"hL{ lbg' kg]{5 . To:tf] af]nkq jf 8fFsjfnf xflh/ gePdf jf cfˆgf] 

sa'n adf]lhd sa'lnot ug{ d~h"/ gu/]df lgh kl5sf] bf];|f], t];|f] qmd cg';f/ c? 

af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ k|fyldstf lbO{ pklgod -@_ adf]lhdsf] ;"rgf hf/L u/L 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{' kg]{5 . o;/L bf]>f], t]>f] qmd cg';f/ ;Demf}tf ug'{kg]{ cj:yfdf ;Demf}tf 

ug{ gcfpg]] af]nkq jf 8fFsjfnfsf] w/f}6L hkmt ug{'kg]{5 . hkmt u/]sf] w/f}6L /sd 

eGbf tNnf] qmddf hfFbfsf] af]n /sdsf] cGt/ j9L x'g] ePdf ;f] cGt/ j/fj/sf] /sd 

cl3Nnf] qmdsf] af]nstf{jf6 ;/sf/L jfFsL ;/x c;"n pk/ ul/g]5 . 

t/, o;/L 7]Ssf jGbf]j:t ubf{ To:tf] /sd cg'dfg u/]sf] cÍ eGbf sd 

x'g] /x]5 eg] o; lgodfjnLsf] k|s[of k'of{O{ k'gM af]nkq cfJxfg ug{'kg]{5 . 

-$_ lgod !#* sf] pklgod -@_ adf]lhd ;+o'Qm ?kdf af]nkq cfJxfg 

ug'{kg]{ cj:yfdf ;f]sf] Joj:yfsf] nflu af]nkq jf a9fa9sf] nflu sfo{;t{ tf]sL ;+o'Qm 

;ldltsf] Joj:yf ug{'kg]{5 . ;+o'Qm ;ldltsf] clVtof/jfnfn] af]nkq vf]lnPsf] jf 8fFs 

af]nfOPsf] tLg lbgleq af]nkq jf 8fFs :jLs[t ug]{ jf gug]{ lg0f{osf nflu ;+o'Qm 

;ldlt ;dIf k]z u/L lgsf;f eP adf]lhd ug{' kg]{5 . ;+o'Qm ;ldltn] k]z ePsf] kG„ 

lbgleq af]nkq jf 8fFs :jLs[t eP jf gePsf] lgsf;f lbO;Sg'kg]{5 . tf]lsPsf] 

Dofbleq k]z gu/]sf] jf lgsf;f glbPsf] sf/0fn] s'g} xfgL gf]S;fgL ePdf o;/L xfgL 

gf]S;fgL ePsf] /sd h;sf] l9nfO{ jf nfk/jfxLn] ubf{ xfgL gf]S;fgL ePsf] xf] ;f]xL 

JolQmaf6 c;"n pk/ ul/g]5 . 

-%_ af]nkq jf 8fFs :jLs[t eP kl5 To:tf] jf]nkqbftf jf 8fFsjfnfaf6 

:jLs[t 7]Ssf cÍsf] s'n /sdsf] g]kfn /fi6« a}Íaf6 dfGotf k|fKt jfl0fHo a}+Ísf] 

sDtLdf 5 dlxgf Dofb ePsf] k/km/d]G; j08 jf gub} /sd k|fKt ePkl5 7]Ssf kfpg] 

;a} zt{ v'nfO{ ;DalGwt 7]s]bf/;Fu sj'lnot u/fO{ k§f lbg' kg]{5 . 

-^_ af]nkq jf 8fFs :jLs[t ePsf] ;"rgf k|fKt ePkl5 ;f] ;"rgfdf 

tf]lsPsf] Dofbleq af]nkq jf 8fFsjfnfn] rng k"hL{ glnPdf jf k§f gp7fPdf lghn] 

lgod !#* sf] pklgod -%_ adf]lhd /fv]sf] hdfgt hkmt u/L ;+lrt sf]ifdf bflvnf 

ul/g]5 . 

!$!= 7]Ssf /sdsf] ls:tf a'emfpg] tl/sfM -!_ cfGtl/s cfo p7fpg] sfo{sf] 7]Ssf aGbf]a:t 

ubf{ c;"n ug{' kg]{ ls:tfsf] cÍ lgwf{/0f 7]Ssf ;DaGwL ;"rgf / af]nkqdf plNnlvt 

c;"nL sfo{tflnsf / cGo zt{ adf]lhd x'g]5 . 

t/, o;/L sfo{tflnsf agfpFbf /fh:j p7\g] ;DefJo ;do / e'QmfgL ug]{ 

ls:tfsf] ;do ldnfg ePsf] / ls:tfx? aLrsf] ;dofGt/ rf/ dlxgfeGbf a9L gePsf] 

x'g' kg]{5 . 
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-@_ 7]s]bf/n] ;Demf}tfsf] ;dodf 7]s cg';f/sf] ;Dk"0f{ /sd Psd'i6 

a'emfPdf cf}lrTo x]/L a9Ldf bz k|ltzt;Dd 5"6 lbg ;lsg]5 . 

       t/ o:tf] 5"6sf] k|ltzt af]nkq jf a9fa9sf] ;"rgfdf pNn]v ePsf] x'g' kg]{5 . 

!$@= 7]Ssf tf]8\g]M -!_ k§f sa'lnotsf] s'g} zt{ alv{nfk x'g] sfd u/]sf]df jf To:tf] zt{ 

adf]lhd ug{' kg]{ s'g} sfd gu/]df afx]s o; lgodfjnL adf]lhd k§f sa'lnot 

e};s]kl5 7]Ssfsf] cjlw e'Qmfg gx'Fb} aLr}df s'g} 7]Ssf tf]8\g jf 5f]8\g x'Fb}g . 

-@_ s'g} 7]s]bf/n] tf]s]sf] b/eGbf a9L b/df s/ c;"n u/]df jf 

;Demf}tfdf pNn]v gePsf dfnj:t'df s/, ;]jfz'Ns jf b:t'/ c;"n u/]df jf cGo 

txn] lnPsf] s/sf] k|df0f x'Fbfx'Fb} bf]xf]/f] x'g] u/L s/ c;"n u/]df To:tf] /sd / ;f]xL 

/sd a/fa/sf] /sd xhf{gf :j?k To:tf] 7]s]bf/af6 c;"n u/L a9L lnPsf] jf bf]xf]/f] 

kg{ uPsf] /sd ;DalGwt JolQmnfO{ lkmtf{ ul/g]5 . 

-#_ pklgod -@_ df plNnlvt lqmofsnfk k'gM bf]xf]l/Pdf To:tf] 

7]s]bf/sf] 7]Ssf tf]8L w/f}6L hkmt ul/g]5 . o;/L w/f}6L hkmt u/L gofF 7]Ssf jGbf]j:t 

ubf{ ;fljssf] /sd eGbf sd /sd k|fKt ePdf / gofF 7]Ssf jGbf]j:t ubf{ nfu]sf] 

/sd c;"n pk/ gePdf ;/sf/L jfFsL ;/x c;"n pk/ u/L lghsf] gfd sfnf];"rLdf 

/fvL cGo :yfgLo txx? / Joj;fo btf{ jf Ohfht kq lbg] sfof{nonfO{ ;d]t 

hfgsf/L lbOg]5 . 

-$_ pklgod -#_ adf]lhd 7]Ssf tf]l8Psf] cj:yfdf afFsL 7]Ssf cjlwsf] 

lgldQ af]nkq jf 8fFs a9fa9sf] k|lt:kwf{df /x]sf qmdfg';f/sf af]nkqbftf jf 

8fFsjfnf;Fu bfdf;fxLn] gofF 7]Ssf c+s sfod u/L lgodfg';f/sf] w/f}6L /sd / a}+s 

Uof/]06L lnO{ ;fljssf] :jLs[t 7]Ssfsf] b/df gofF c;"nL sfo{tflnsf agfO{ 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 . o;/L afFsL cjlwsf] nflu 7]Ssf aGbf]a:t ug{ g;lsPdf 

sfof{non] k'gM af]nkq cfx\jfg ug'{kg]{5 . 

-%_ pklgod -$_ adf]lhd gofF 7]Ssf aGbf]a:t ug{ jf k'gM 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{ nfUg] ;do ;Ddsf] aLrsf] cjlwsf nflu sfof{non] cfo ;+sng ;DaGwL] 

cGo pko'Qm Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

-^_ pklgod -#_ adf]lhd 7]Ssf tf]l8Psf]df To;af6 ePsf] gf]S;fgL / 

;DjlGwt 7]s]bf/af6 lng' kg]{ afFsL ePdf To;sf] bz k|ltzt 5'6 ;d]t ;f] 7]s]bf/n] 

/fv]sf] hdfgtaf6 c;"n geP lghaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;"n pk/ ul/g]5 . 

t/ cfly{s P]gn] tf]s]sf] cfwf/df sfa' aflx/sf] kl/l:ylt k/L 7]s]bf/n] 

;f] 7]Ssfsf] sfd ug{ g;s]sf] /x]5 eg] ;efn] ;f] adf]lhd c;"n ug{' kg]{ /sddWo] 

/fhZj k/fdz{ ;ldltsf] k/fdz{df pko'Qm /sd ldgfxf lbg ;Sg]5 . 
 

!$#= aSof}tf /sd c;"nL ;DaGwL Joj:yfM -!_ sfof{non] ljleGg sf/0fjf6 c;"n x'g g;sL 

jfFsL /x]sf] aSof}tf /sd c;"n ug{ aSof}tf c;"nL sfo{of]hgf jgfO{ /sd c;"n pk/ 

ug{' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd c;"n ug{'kg]{ /sd c;"nLsf] nflu :yfgLo 

k|zf;g, k|x/L, gful/s ;dfh jf cGo JolQmsf] ;d]t ;xof]u lng ;lsg]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhd ;xof]u k|fKt e} aSof}tf /sd c;"nL ePdf 

;DalGwt JolQm jf ;+:yfnfO{ c;"nL cÍsf] a9Ldf % k|ltzt;Dd /sd k'/:sf/ :j?k 
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pknJw u/fpg ;lsg]5 . Ps eGbf j9L JolQm jf ;+:yfsf] ;lqmotfdf aSof}tf /sd 

c;"nL ePsf] eP o:tf] k'/:sf/ /sd bfdf;fxLaf6 pknJw u/fpg' kg]{5 . 

-$_ pklgod -!_,-@_ / -#_ adf]lhdsf] k|s[ofaf6 klg /sd c;"n pk/ 

x'g g;s]df ;/sf/L jfFsL ;/x /sd c;"n pk/ ul/g]5 . 
 

!$$= ;DklQ tyf pTkfbgsf] lalqm ;DjGwL Joj:yfM -!_ gu/kflnsfn] cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] 

/ cfkm"n] u/]sf] pTkflbt j:t' tyf ;]jfsf] lalqm ubf{ o; lgodsf] clwgdf /xL 

ug{'kg]{5. 

t/, crn ;DklQ laqmL ubf{ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt lng'kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ cg';f/ cGo pTkfbgx?sf] d"No lgwf{/0f Pj+ laqmL 

k|lqmof Joj:yfkgsf nflu sfo{kflnsfn] cfjZos sfo{ljlw to ug{;Sg]5 . 

 

kl/R5]b–!# 

ljjfb ;dfwfg ;DaGwL Joj:yf 

 

!$%= ljjfb ;dfwfg ;DaGwL ;+oGqM  gu/kflnsf / lgdf{0f Joj;foL, cfk"lt{stf{, ;]jf k|bfos 

jf k/fdz{bftf aLr vl/b ;Demf}tf sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} ljjfb pTkGg ePdf 

P]gsf] bkmf %* jdf]lhd cfk;L ;xdltaf6 ljjfb ;dfwfg ug{'kg{] ljifo, ljjfb 

;dfwfgsf] nflu lgj]bg lbg] k|lqmof, cfk;L ;xdltsf] nflu x'g] a}7s tyf lg0f{ox?sf] 

k|lqmof ;d]t vl/b ;Demf}tfdf pNn]v u/L To:tf] ljjfb ;dfwfg ug{'kg{]5 .  

!$^= dWo:ysf] dfWod4f/f ljjfb ;dfwfg ug]{M lgod !$% adf]lhdsf] k|lqmofåf/f vl/b 

;Demf}tf sfof{Gjogsf] ljifodf gu/kflnsf / lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf jf 

;]jfk|bfosaLr pTkGg ePsf] ljjfb cfk;L ;xdltjf6 ;dfwfg x'g g;s]df k|rlnt 

sfg"g adf]lhd dWo:ysf] dfWodaf6 To:tf] ljjfb ;dfwfg ug]{ sf/afxL z'? ug{'kg]{5 .  

 

kl/R5]b–!$ 

kf/blz{tf / cfr/0f ;DaGwL Joj:yf 

 

!$&= vl/b sf/afxL ;DaGwL sfuhft pknAw u/fpg' kg]{M k|rlnt sfg"g adf]lhd n]vf 

k/LIf0f, cg'udg, cg';Gwfg jf lg/LIf0f ug{ clwsf/ k|fKt lgsfon] vl/b sf/afxL 

;DaGwL s'g} sfuhft dfu u/]df gu/kflnsfn] To:tf] sfuhft dgfl;j ;dodf pknJw 

u/fpg' kg]{5 .  

!$*= vl/b ;Demf}tfsf] ;fj{hlgs ;"rgfM -!_ vl/b ;Demf}tf ;DkGg ePsf] tLg lbgleq ;f] 

;"rgf gu/kflnsfn] cfk\mgf] ;"rgf kf6Ldf 6fF; u/L lhNnf ;dGjo ;ldltsf] sfof{no, 

sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf ;d]t 6fF; ug{ nufpg] Joj:yf ug'{ 

kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgf gu/kflnsfn] cfkm\gf] j]j;fO6df /fvL 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nodf ;d]t k7fpg' kg]{5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgfdf af]nkq jf k/fdz{ ;]jf d"NofÍg 

kl/0ffdsf] cltl/Qm af]nkq, k|:tfj jf l;njGbL b/efpkq ;DaGwL ;"rgf k|sfzg 
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ePsf] ldlt, ;dfrf/kqsf] gfd, ;"rgf ;+Vof, vl/bsf] ljifo, ;Demf}tf ug]{ af]nkqbftf, 

k|:tfjbftf jf l;njGbL b/efpkqbftfsf] gfd / 7]ufgf / ;Demf}tfsf] d"No v'nfpg' 

kg]{5 .  

!$(= k/fdz{bftfn] :jfy{ aemfpg gx'g]M -!_ k/fdz{bftfn]] gu/kflnsfsf] ;jf]{kl/ lxt x'g] u/L 

Jofj;flos, j:t'ut / lgikIf k/fdz{ ;]jf k|bfg ug'{ kg]{5 .  

-@_ k/fdz{bftfn] k/fdz{ ;]jf k|bfg ubf{ cfkmgf] jt{dfg jf eljiosf] 

cGo sfd;Fu :jfy{ aflemg] u/L sfd ug'{ x'+b}g .  

-#_ k/fdz{ ;]jf ;DaGwL sfdsf] k|s[lt k/fdz{bftfsf] cGo s'g} ;]jfu|fxL 

k|ltsf] ljut jf jt{dfg bfloTj;Fu aflemg] vfnsf] jf lghn] gu/kflnsfsf] ;jf]{Qd 

lxt x'g] u/L sfo{ ;DkGg ug{ g;Sg] vfnsf] ePdf lghnfO{ k/fdz{bftfsf] ?kdf lgo'lQm 

ug{ ;lsg] 5}g .  

pbfx/0fM s'g} cfof]hgfsf] O{lGhlgol/Ë l8hfO{g tof/ ug{sf] nflu lgo'Qm 

ul/Psf] k/fdz{bftfnfO{ ;f]xL cfof]hgfsf] jftfj/0fLo d"NofÍg ug]{ k/fdz{bftf lgo'Qm 

ug{ jf ;/sf/L :jfldTjsf] s'g} ;+:yfsf] lghLs/0f ;DaGwL k/fdz{bftfnfO{ To:tf] 

;DklQ vl/b ug]{ vl/bstf{sf] k/fdz{bftf lgo'Qm ug{ jf lghnfO{ jf lghsf] glhssf] 

gft]bf/ jf lghsf] ;+:yfsf] ;fem]bf/sf] gfddf To:tf] ;DklQ vl/b ug{ cg'dlt lbg 

;lsg] 5}g .  

t/ 6g{ sL ;Demf}tf jf l8hfO{g / lgdf{0f ;Demf}tfsf] xsdf of] Joj:yf 

nfu" x'g]5}g . 

-$_ s'g} cfof]hgfsf] nflu dfn;fdfg pknAw u/fpg] jf lgdf{0f sfo{ ug]{ 

kmd{ / To;;Fu ;DalGwt cGo ;+:yf jf JolQmn] ;f]xL cfof]hgfsf] nflu k/fdz{ ;]jf 

k|bfg ug{ / s'g} of]hgf tof/ jf sfof{Gjog ug]{ sfdsf] nflu lgo'Qm ePsf] k/fdz{bft[ 

kmd{ jf ;f];Fu ;DalGwt cGo ;+:yf jf JolQmn] To:tf] cfof]hgfsf] nflu dfn;fdfg 

cfk"lt{ ug{ ;Sg] 5}g . 

!%)= k|nf]eg, e|i6frf/ jf hfn;fhLhGo Jojxf/sf] ;"rgfM gu/kflnsfsf s'g} kbflwsf/Ln] 

lghnfO{ s'g} af]nkqbftf jf k|:tfjbftfn] k|nf]eg lbg k|:tfj u/]df jf cGo s'g} 

e|i6frf/ jf hfn;fhLhGo sfd u/]sf] yfxf kfPdf ;f]sf] ;"rgf k|d'v jf ;fj{hlgs 

vl/b cg'udg sfof{nonfO{ lbg' kg]{5 . 

!%!= ;'kl/j]If0f / hfFFra'em ug{ ;Sg]M vl/b sf/afxLdf ;+nUg kbflwsf/Ln] P]g / o; 

lgodfjnLdf plNnlvt sfo{ljlw kfng u/] gu/]sf] ;DaGwdf gu/kflnsfn] ;do 

;dodf ;'kl/j]If0f / hfFra'em u/fpg' kg{]5 . 

!%@= sfnf];"rLdf /fVg]M -!_ gu/kflnsfn] P]gsf] bkmf ^# adf]lhd s'g} af]nkqbftf, 

k|:tfjbftf, k/fdz{bftf, ;]jfk|bfos, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL jf cGo JolQm, kmd{, 

;+:yf jf sDkgLnfO{ sfnf] ;"rLdf /fVg' k/]df To; ;DaGwL lj:t[t ljj/0f / sf/0f 

v'nfO{ ;Da4 sfuhft ;lxt ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nonfO{ n]vL k7fpg' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] 

af]nkqbftf, k|:tfjbftf, k/fdz{bftf, ;]jfk|bfos, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL jf cGo 

JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLnfO{ sfnf] ;"rLdf /fVg], vl/b sf/jfxLdf efu lng /f]s 

nufpg] / ;f]sf] clen]v /fVg] k|lqmof k|rlnt ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 . 
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-#_ of] lgodfjnL k|f/De x'g' cl3 gu/kflnsfn] s'g} af]nkqbftf, 

k|:tfjbftf, l;naGbL b/efpkqbftf, k/fdz{bftf, ;]jfk|bfos, cfk"lt{stf{, lgdf{0f 

Joj;foL jf cGo JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLnfO{ sfnf] ;"rLdf /fv]sf] jf /fVg] lg0f{o 

u/]sf] ePdf ;f] s'/fsf] hfgsf/L of] lgodfjnL k|f/De ePsf] tL; lbgleq ;fj{hlgs 

vl/b cg'udg sfof{nonfO{ k7fpg' kg]{5 . 

!%#= sfnf] ;"rLaf6 km's'jf ug]{M  sfnf] ;"rLaf6 km's'jf ug{] sfo{ k|rlnt ;+3Lo sfg"g 

adf]lhd ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{noaf6 x'g]5 . 

 

kl/R5]b–!% 

ljljw 

 

!%$= vl/b sfo{sf] cg'udg ;DaGwL Joj:yfM o; lgodfjnL adf]lhd ul/g] ;fj{hlgs vl/b 

sfo{sf] cg'udg P]gsf] bkmf ^% tyf k|rlnt cGo ;+3Lo sfg"gdf pNn]v eP adf]lhd 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] ug]{5 .  

!%%= ljz]if kl/l:yltdf vl/b ug]{ ;DaGwL Joj:yfM -!_ P]gsf] bkmf ^^ adf]lhd vl/b ubf{ 

gu/kflnsfn] vl/bsf] cfjZostfsf] lnlvt ljj/0f, u'0f:t/, kl/df0f, zt{ / sfo{ 

;DkGg ug]{ cjlw h:tf ljj/0f tof/ u/L cfsl:ds kl/l:yltsf] ;fdgf ug{ cfjZos 

kl/df0f / ;dfofjlwsf nflu dfq oyf;Dej k|lt:kwf{ u/fO{ jf Pp6f dfq lgdf{0f 

Joj;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfos;Fu lnlvt b/efp jf k|:tfj lnO{ 

:jR5 / plrt d"Nosf] nflu jftf{ u/L vl/b ug{' kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd vl/b ul/Psf] ePdf b]xfosf s'/f v'Ng] 

sfuhft lgod !%( adf]lhdsf] clen]vdf /fVg' kg]{5 M—  

-s_ ljz]if kl/l:ylt ;DaGwL ljj/0f, 

-v_ tTsfn vl/b gubf{ ;fj{hlgs ;'/Iff, lxt tyf ;fd'bflos 

:jf:Yodf kg]{ ;+s6, 

-u_ vl/bsf cGo ljlw ckgfpg g;lsg] sf/0f / cfwf/ . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhd gu/kflnsfn] bznfv ?k}ofFeGbf a9L /sdsf] 

vl/b u/]sf] ePdf To;/L vl/b ePsf] ljj/0fsf] ;fj{hlgs ;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 / 

;f]sf] hfgsf/L ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nonfO{ k7fpg' kg]{5 . 

!%^= ljB'tLo ;+rf/ dfWodsf] k|of]uM -!_ P]gsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -@_ sf] k|of]hgsf] nflu 

gu/kflnsfn] oyf;Dej ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf] j]j kf]6{n k|of]u u/L  

ljB'tLo k|0ffnLaf6 vl/b Joj:yfkg ug{'kg{]5 . 

-@_ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] ;do ;dodf hf/L u/]sf] 

ljB'tLo vl/b k|0ffnLaf6 x'g] vl/bsf] sfo{ljlw, k|0ffnL / o;sf cGt/lglxt l;4fGt 

gu/kflnsfn] cg'z/0f ug{'kg{]5 .  

!%&= d"NofÍg ;ldltM -!_ P]gsf] bkmf &! adf]lhdsf] d"NofÍg ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd 

x'g]5M–  

-s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t      – ;+of]hs 

-v_ k|zf;g, of]hgf tyf cg'udg zfvfsf] k|d'v  – ;b:o 
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-u_  cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v – ;b:o 

-3_ ef}lts k"jf{wf/ tyf jftfj/0f Joj:yfkg zfvfsf] k|d'v        

       – ;b:o 

-ª_    sfg"g clws[t -pknAw ePdf dfq_       – ;b:o 

  -@_ vl/b PsfO{sf] k|d'vn] pklgod -!_ adf]lhdsf] ;ldltsf] ;lrjsf] ?kdf 

sfd ug]{5 .  

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] d"NofÍg ;ldltn] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] 

:jLs[lt lnO{ ;/sf/L jf u}/ ;/sf/L If]qsf ljifo ljz]if1nfO{ cfkm\gf] a}7sdf cfdGq0f ug{ 

;Sg]5 .   

-$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;ldltnfO{ k/fdz{bftfsf] ;xof]u cfjZos 

ePdf :jLs[t sfo{s|d / ah]6sf] cwLgdf /xL gu/kflnsfn] P]g / o; lgodfjnLsf] 

sfo{ljlw ckgfO{ k/fdz{bftf lgo'Qm u/L lbg ;Sg]5 .  

-%_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;ldltn] b/efpkq, af]nkq jf k|:tfj 

d"NofÍg ug]{ sfddf cfkm"nfO{ ;xof]u ug{ pk;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 .  

-^_ d"NofÍg ;ldltsf] ;lrjn] ;ldltsf] a}7ssf] dfO{Go'6 tof/ u/L /fVg' 

kg]{5 / ;ldltdf 5nkmn ePsf ;Dk"0f{ ljifosf] kmfO{n v8f u/L /fVg' kg]{5 . 

-&_ d"NofÍg ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm} lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 . 

-*_ d"NofÍg ;ldltn] o; lgoddf pNn]v eP adf]lhd k|d'v ;dIf 

d"NofÍg k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{5 . 

!%*= b//]6 lgwf{/0f ;ldltM -!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qe/ jf s'g}  efudf 5'§} nfu" x'g] u/L 

lgdf{0f ;fdu|L / 9'jfgLsf] b//]6, d]lzg tyf pks/0fsf] ef8f / sfdbf/sf] Hofnf 

lglZrt ug{ b]xfosf ;b:ox? /x]sf] Ps b//]6 lgwf{/0f ;ldlt /xg]5 M– 

-s_ k|d"v–        cWoIf 

-v_ k|d"v k|zf;sLo clws[t   –  ;b:o 

-u_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf] sfo{kflnsf ;b:o  Ps hgf – ;b:o 

-3_ k|d'v÷k|zf;g, of]hgf tyf cg'udg zfvf     – ;b:o 

-ª_ k|ltlglw, gu/:t/Lo g]kfn lgdf{0f Joj;foL dxf;+3  – 

 -r_ k|ltlglw, gu/:t/Lo pBf]u jfl0fHo ;+3   –          ;b:o 

-5_ k|d'v, ef}lts k"jf{wf/ tyf jftfj/0f Joj:yfkg zfvf  – 

-@_ b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] lgdf{0f ;fdu|L jf 9'jfgLsf] b//]6 lgwf{/0f ubf{ 

k|rlnt ahf/ b/sf] cfwf/df lgwf{/0f ug'{ kg{]5 . o;/L lgwf{/0f ul/g] b//]6 efb| !% 

ut]leq lgwf{/0f u/L ;Sg' kg{]5 . o;/L cfKfm\gf] If]qleq nfu"x'g] b//]6 lgwf{/0f ubf{ 

l5d]ssf cGo gu/kflnsf;Fu ;d]t ;dGjo u/L lgwf{/0f ug{' kg{]5 . 

-#_ b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] k|To]s jif{ gu/kflnsfdf rng rNtLdf /x]sf 

9'jfgL ;fwgsf] 9'jfgL b/ ;d]t tf]lslbg' kg{]5 .  

-$_ o; lgod adf]lhd lgwf{l/t b//]6 sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L ;f]sf] 

hfgsf/L lhNnf k|zf;g sfof{no / sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{ndf k7fpg' kg]{5 . 

-%_ b//]6 lgwf{/0f ;ldltsf] j}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;ldlt cfkm}n] 

lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
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!%(= vl/b sf/afxLsf] clen]vM -!_ gu/kflnsfn] x/]s vl/b sf/AffxLsf] lglDt 5'§} kmfOn 

v8f u/L /fVg' kg]{5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] kmfO{ndf cGo sfuhftsf cltl/Qm b]xfosf 

sfuhftx? ;d]t /fVg' kg]{5 M  

-s_ ;Demf}tf kmfOnsf] k+lhsf,  

-v_ af]nkq jf k"j{of]Uotfsf] nflu ul/Psf] cfXjfgsf] ;"rgf, 

-u_ af]nkq, k"j{of]Uotf jf k|:tfj cfJxfg ;DaGwL sfuhftx?,  

-3_ af]nkq ;DaGwL sfuhft, k"j{of]Uotf ;DaGwL sfuhft jf k|:tfa ;DaGwL 

sfuhft ;DaGwdf af]nkqbftfn] :ki6Ls/0fsf] nflu u/]sf]] cg'/f]w / ;f] 

;DaGwdf gu/kflnsfn] ;j} ;xefuL af]nkqbftf jf k|:tfabftfx?nfO{ 

k7fPsf] hjfkm, 

-ª_ af]]nkqbftf jf k/fdz{bftf;Fu ul/Psf] af]nkq k]z ug'{ k"j{sf] 

a}7ssf] dfO{Go'6 / gu/kflnsfn] ;f] dfO{Go'6sf] k|ltlnlk ;j} 

;xefuL af]nkqbftf jf k|:tfjbftfx?nfO{ k7fPsf] k|df0f, 

-r_ af]nkq vf]Nbfsf] dfO{Go'6, 

-5_ af]nkqsf] d"n k|lt,  

-h_ af]nkq d"Nof+sg ;ldltn] af]nkq d"Nof+sgsf] l;nl;nfdf 

af]nkqbftf jf k|:tfjbftfnfO{ ;f]w]sf] k|Zg / ;DalGwt 

af]nkqbftf jf k|:tfjbftfaf6 gu/kflnsfnfO{ k7fPsf] hjfkm, 

-em_ k"j{of]Uo ePsf af]nkqbftfsf] of]Uotf d"NofÍgsf] k|ltj]bg,   

-`_ k"j{of]Uo af]nkqbftfsf] ;"rL,  

-6_ jftf{ ul/Psf] eP ;f]sf] dfO{Go'6, 

-7_ ;kmn af]nkqbftfnfO{ k7fOPsf] :jLs[ltsf] k|f/lDes ;"rgfsf] 

k|ltlnlk,  

-8_ c;kmn af]nkqbftfx?nfO{ k7fOPsf] ;"rgfsf] k|ltlnlk,  

-9_ vl/b ;DaGwdf k|sflzt ;a} ;"rgf, 

-0f_ k|d'v k|zf;sLo clws[t ;dIf / k'g/fjnf]sg ;ldlt ;dIf 

lbPsf] lgj]bg / ;f]sf ;DaGwdf ;DalGwt gu/kflnsfn] k]z 

u/]sf] /fo k|ltlqmof, hfgsf/L tyf ;f] ;DaGwdf ePsf] lg0f{o,  

-t_ vl/b ;Demf}tf,  

-y_ k|ult k|ltj]bg, OGEjfO; / lg/LIf0f k|ltj]bg h:tf vl/b 

;Demf}tfsf] sfof{Gjog;Fu ;DalGwt sfuhft,  

-b_ vl/b ;Demf}tfdf ;+zf]wg ul/Psf] eP ;f] ;DaGwL sfuhft, 

-w_  dfn;fdfg k|flKt, lg/LIf0f / :jLs[lt nufotsf sfuhft,  

-g_ lgdf{0f Joa;foL, cfk"lt{stf{, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfos;Fu 

ePsf ;Dk"0f{ kqfrf/, 

-k_ ;j–sG6«fS6/sf] cg'/f]w / ;f] ;DaGwdf ufpkflnsf÷gu/kflnsfn] 

lbPsf] hjfkm,  

-km_ d"NofÍg k|ltj]bg / ;f];Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ sfuhft, /  
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-a_ vl/b ;Demf}tf ;DaGwL ljjfb ;dfwfg ug{ ePsf] sf/afxL;Fu 

;DalGwt sfuhft . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] clen]v vl/b sf/afxL 6'+uf] nfu]sf] sDtLdf 

;ft jif{;Dd ;'/lIft /fVg' kg]{5 . 

-$_ o; lgod adf]lhd clen]v /fVbf o; lgodfjnLdf To:tf] 

clen]vsf] 9fFrf lgwf{/0f ul/Psf]df ;f]xL adf]lhd / 9f+rf lgwf{/0f gePsf]]df ;fj{hlgs 

vl/b cg'udg sfof{non] lgwf{/0f u/]sf] 9fFrf adf]lhd /fVg' kg]{5 .  

-%_ o; lgod adf]lhd clen]v /fVbf gu/kflnsfn] k|To]s ef}lts 

;Dkltsf] clen]v /fVg' kg]{5 . 

-^_ pklgod -%_ adf]lhd clen]v /fVbf To:tf] ;Dkltsf] d"No krf; 

nfv ?k}ofFeGbf a9L /x]5 eg] ;f] ;Dkltsf] nfut d"No, xf|;s6\6L / dd{t ;Def/ vr{ 

;lxtsf] ljj/0f v'nfpg' kg]{5 . 

-&_ af]nkqsf] dfWodaf6 ul/g] vl/b sfo{sf] ;Demf}tf sfof{Gjog 

eO;s]kl5 ;f] sfo{;DkGg ePsf] ;+lIfKt ljj/0f k|dfl0ft u/L cfkm\gf] sfof{nosf] jf 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf] j]e ;fO6df /fVg'kg]{5 . 

!^)= clwsf/ k|Tofof]hg M -!_ P]g / o; lgodfjnLdf Joj:yf ePsf nfut cg'dfg  ;+zf]wg 

ug]{, vl/b ;Demf}tf  ;+zf]wg ug]{, vl/b ;Demf}tfsf] Dofb yk ug]{ / e]l/Pzg cfb]z ug]{ 

clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;lsg] 5}g . 

-@_ pklgod -!_ df plNnlvt clwsf/x? afx]s o; lgodfjnL adf]lhd 

Joj:yf ePsf c? clwsf/x? ;f] clwsf/ k|of]u ug]{ clwsf/ k|fKt clwsf/Ln] cfkm" 

d'lgsf] s'g} clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .  

-#_ pklgod -@_ adf]lhd k|Tofof]hg ePsf] clwsf/sf ;DaGwdf To;/L 

clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ clwsf/Lsf] pQ/bfloTj /lx /xg]5 . 

-$_ pklgod -@_ adf]lhd clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ clwsf/Ln] cfkm"n] 

k|Tofof]hg u/]sf] clwsf/ adf]lhd eP u/]sf sfdsf] ;DaGwdf ;DalGwt clwsf/Laf6 

;do ;dodf cfjZos hfgsf/L lnO{ /fVg' kg]{5 .  

!^!= 9fFrf tf]Sg ;Sg]M -!_ o; lgodfjnL adf]lhd vl/b ul/g] dfn;fdfg, k/fdz{ ;]jf / cGo 

;]jfsf] nfut cg'dfg nufotsf ljifosf] 9fFrf dxfn]vf k/LIfsåf/f tf]lsPsf] 9fFrf;Fu 

d]n vfg] u/L sfo{kflnsfn] tf]Sg ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhd :jLs[t ul/Psf] 9fFrf :yfgLo /fhkqdf ;"rgf 

k|sfzg ug'{kg]{ 5 .   

!^@= cg';"rLdf x]/km]/ jf yk36 M  gu/ sfo{kflnsfn]  k|rlnt ;+3Lo sfg"gdf tf]lsPsf] 

9fFrf;Fu d]n vfg] u/L :yfgLo /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L cg';"rLdf cfjZos yk36 

jf x]/km]/ ug{ ;Sg]5 . 

!^# = arfpM o; cl3 gu/kflnsfn] k|rlnt sfg'g jdf]lhd u/]sf vl/b ;DjGwL sfd 

sf/jfxL o;} lgodfjnL adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 . 
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cg';"rL – ! 

-lgod !! sf] pklgod -&_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfg lgsfNg] tl/sf 

 

cfO6d PsfO{ 
cfO6dsf] hDdf 

b//]6 

cfO6dsf] hDdf 

kl/df0f 

cfO6dsf] 

hDdf vr{ 

cfO6d -!_ 

cfO6d -@_ 

cfO6d -#_ 

OToflb 

 -r_ 

-5_ 

-h_ 

-6_ 

-7_ 

-8_ 

-r_ X -6_ 

-5_ X -7_ 

-h_ X -8_ 

hf]8 = -j_ = -rX6+5X7+hX8 +  =====================================_ 

js{ rf6{ :6fkm vr{ – -j_ sf] @=% k|ltztn] = )=)@%X-t_ 

;fgfltgf cGo vr{ – -j_ sf] @=% k|ltztn] = )=)@%X-t_ 

hDdf nut Oli6d]6 cÍ = !=)% X -t_ 
 

gf]6 M af]nkqsf] cÍnfO{ t'ngf ubf{ nut cg'dfg cÍ -j_ nfO{ dflgg' k5{ . 

 

cfO6dsf] hDdf -s'n_ b//]6 lgsfNg] tl/sfM 

>ldsx?sf] vr{ ===========================================================-s_ 

lgdf{0f ;fdu|Lsf] vr{ ============================================== -v_ 

oflGqs pks/0fsf] ef8f -t}No kbfy{ ;lxt_ ================= -u_ 

jf:tljs b//]6 -s+v+u_ = -3_ 

af]nkq bftfsf] cf]e/x]8 -3 sf] !% k|=z=_ – )=!% X -ª_ 
 

hDdf b//]6 -ª_ = !=!% X -3_ 

 

gf]6 M pk/f]Qm cg';f/ nfut cg'dfg tof/ ul/;s]kl5 ah]6 Joj:yfkgsf] nflu 

cfjZostfg';f/ hDdf nfut cg'dfgdf d"No ;dfof]hg slG6Gh]lG; jfkt !) k|ltztn], 

lkmlhsn slG6Gh]lG; jfkt !) k|ltztn] / d"No clej[lå s/ /sd ;d]t yk u/L nfut 

cg'dfg sfod ug'{ kg]{5 . 
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cg';"rL–@ 

-lgod !# sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

k/fdz{ ;]jfsf] nfut cg'dfgsf] 9fFrf 

;]jf vr{ zLif{s 

-s_ 

PsfO{ 

-v_ 

zLif{ssf] 

k|ltPsfo b/ 

-u_ 

zLif{ssf] hDdf 

kl/df0f 

-3_ 

lzif{ssf] 

hDdf nfut 

-ª_= -u*3_ 

zLif{s -!_  

hgzlQmsf] kfl/>lds -ª!_  

 

zLif{s -@_  

e|d0f, a;f]af;, dfn;fdfg jf 

pks/0f jf ;]jf nufotsf 

;f]wegf{ x'g] vr{ -ª@_  

 

zLif{s -#_  

tfnLd, uf]i7L, sfuhft 5kfO{ 

jf cg'jfb nufotsf cGo 

k'm6s/ vr{ -ª#  

   ª!=-u*3_  

 

 

 

ª@=-u*3_  

 

 

 

 

 

 

ª#=-u*3_  

s'n hDdf nfut  

-r_  
   -r_=- 

ª!+ª@+ª#_  

sfof{nosf  

Joj:yfkg vr{ %k|ltzt -5_  

   -5_=-r* )=)%_  

 

s"n nfut cg'dfg cÍ -h_     h_=- r+ 5_ 

     

af]nkq t'ngfsf] nflu s'n nfut cg'dfg cÍ -h_ x'g]5 .  

@= kfl/>lds vr{ -ª!_, ;f]wegf{ x'g] vr{ -ª@_ / cGo k'm6s/ vr{ -ª#_ sf] lj:t[t ljj/0f 

tof/ u/L o; nfut cg'dfg kmf/fdsf] ;fydf /fvL k|:t't ug'{ kg]{5 .  

#= pk/f]Qm cg';f/ nfut cg'dfg tof/ ul/;s]kl5 ah]6 Joj:yfkgsf] nflu cfjZostf 

cg';f/ hDdf nfut cg'dfgdf d"No ;dfof]hg slG6Gh]G;L jfkt !) k|ltztn], ljleGg s/ 

jfkt !) k|ltztn] / d"No clej[lå s/ /sd ;d]t yk u/L s"n nfut cg'dfg cÍ sfod ug'{ 

kg]{5 . 
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cg';"rL–# 

-lgod !& sf] pklgod -#_ v08 -r_ ;Fu ;DalGwt_ 

wgs'6f gu/=sfo{kflnsfsf]= sfof{no 

k|b]z g+=!  

k|lttkq clen]v vftf 

vftf kfgf g+= 

++l;
=g

+= 

k
|lt

t
k
q
 
v
f]l
n
g
] 
k
md

{s
f] 
g
fd

 

k
|lt

t
k
q
 
g
+= 
/
 
ld

lt
 

/
s
d
 

lj
if
o
 

c
j
lw
 

k
|lt

t
k
q
 
v
f]n

]s
f] 
a
}+s
s
f] 
g
fd

 
/
 
7
]u
fg

f 

a
G
b
 
x
'g
] 
ld

lt
 

D
o
fb
 
y
k
 
u
/
]s
f] 
ld

lt
 

a
G
b
 
e
P
s
f] 
ld

lt
 

k
]Z
s
L 
v
ft

f 
k
fg

f 
g
+= 

;fdfg pTklQ 

ePsf] 

s
}lk
mo

t
 

b]z 

pTkfbg 

ePsf] 

ldlt / 

df]8]n 

 

 
             

 

 

r9fpg]sf] gfd y/ M–    k|dfl0ft ug]{sf] gfd y/ M– 

;xL M–      ;xL M– 

ldlt M–      ldlt M– 
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cg';"rL–$ 

-lgod !( sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_  
df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf nflu lbOg] lgj]bgsf] 9fFrf  

 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho"                               

ldlt===================== 

wgs'6f gu/=sfo{kflnsfsf]= sfof{no 

ljifo M df}h'bf ;"rLdf btf{ u/L kfpF  
 

;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)&* sf] lgod !( sf] pklgod -!_ adf]lhd tklzndf plNnlvt 

ljj/0f cg';f/sf]] k'i6\ofO{ ug]{ sfuhft ;+nUg u/L df}h'bf ;"rLdf btf{ x'g of] lgj]bg k]z u/]sf] 

5' . 

 

tklzn M 

++ 

!= df}h'bf ;"rLsf] nflu lgj]bg lbg] JolQm, ;+:yf, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf 

jf ;]jf k|bfossf] ljj/0f M 

-s_ gfd M  -v_ 7]ufgf M  

-u_ kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M  -3_ d'Vo JolQmsf] gfd M  

-ª_ 6]lnkmf]g g++= M  r_ df]jfO{n g+= M  

@= df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf] nflu lgDg adf]lhdsf] k|df0fkq ;+nUg ug'{xf]nf .  
 

 

s_ ;+:yf jf kmd{ btf{sf] k|df0fkq 5 ÷5}g  

-v_ gljs/0f ul/Psf] 5 ÷5}g 

-u_ d"No clej[l4 s/ jf :yfoL n]vf gDj/ btf{sf] k|df0fkq 5 ÷5}g 

-3_ s/ r'Stfsf] k|df0fkq 5 ÷5}g  

-ª_ s'g vl/bsf] nflu df}h'bf ;"rLdf bftf{ x'g lgj]bg lbg] xf], ;f] sfdsf] nflu Ohfht 

kq cfjZos kg]{  

ePdf ;f] sf] k|ltlnlk 5 ÷5}g 

#= ;fj{hlgs lgsfoaf6 x'g] vl/bsf] nflu btf{ x'g rfx]sf] vl/bsf] k|s[ltsf] ljj/0f M  

-s_ dfn;fdfg cfk"lt{ M -dfn;fdfgsf] k|s[lt ;d]t pNn]v 

ug]{_  

-v_ lgdf{0f sfo{  

-u_ k/fdz{ ;]jf M -k/fdz{ ;]jfsf] k|s[lt ;d]t pNn]v ug]{_  -3_ cGo ;]jf M -cGo 

;]jfsf] k|s[lt pNn]v ug]{_  

 

lgj]bg lbPsf] ldlt M  

cf= j= M  

 

kmd{sf] 5fk M  

 

lgj]bssf] gfd M  

x:tfIf/ M  
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cg';"rL–%

-lgod !( sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

df}h'bf ;"rLdf btf{ ePsf] lg:;fsf] 9fFrf

>L wgs'6f gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

k|b]z g+ ! 

 

df}h'bf ;"rLdf btf{ ePsf] k|df0f

k|=k=g+= M  

;"rL btf{ g+= M  

 

>L==============================================af6 o;============= gu/  sfo{kflnsfsf] sfof{no cfly{s 

jif{ ===========sf nflu=========================lgdf0f{ sfo{÷ ;]jf÷dfn;fdfg pknAw u/fpg] k|of]hgfy{ 

df}h'bf ;"rLdf ;"rLs[t x'g kfpF egL ldlt =========================== df o; sfof{nodf lgj]bg 

k|fKt x'g cfPsf] df}h'bf ;"rLdf btf{ u/L of] lg:;f÷k|df0f pknAw u/fOPsf] 5 .  

 

             btf{ ug]{ clwsf/Lsf], 

gfd M 

kb M 

 

 

 

cg';"rL –^

-lgod !( sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsfsf] 9fFrf

>L wgs'6f gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no्k|b]z g+ !  

 

df}h'bf ;"rLsf] clen]v btf{ k'l:tsf 

-cfly{s jif{ ===========_ 

=g+

= 

btf{ 

g+= 

 

JolQm÷kmd{sf] ljj/0f sfdsf] ljj/0f -

lgdf{0f, 

dfn;fdfg, 

k/fdz{ ;]jf, 

u}=;=;=,cGo ;]jf_ 

dfn;fdfg÷

;]jfsf] k|s[lt 

 

s
}lk
mo

t
 

gfd 7]ufgf ;Dks{ 

JolQm 

;Dks{ 

g+= 
 

7]ufgf 

 

;Dks{ 

JolQm 

;Dk

s{ g+= 
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cg';"rL – & 

-lgod @@ sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] vl/b ;Demf}tf 

 

dfn;fdfg jf cGo ;]jf vl/b ubf{  b]xfo  adf]lhdsf] ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf u/L 

vl/b ug{ ;lsg]5 M– 

-s_ vf; dfn;fdfg jf cGo ;]jf cfk"lt{ ;Demf}tfM s'g} vf; sfdsf] nflu cfjZos kg]{ 

sRrf kbfy{, pks/0f, kmdf{:o'l6sN;, cf}iflw, cf}hf/ jf cGo o:t} ljz]if k|s[ltsf 

dfn;fdfg vl/b ug{sf] nflu vf; dfn;fdfg jf cGo ;]jf cfk"lt{ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

-v_ ;+/rgfTds jf PsfO{ b/ ;Demf}tfM  vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt dfn;fdfg jf cGo ;]jf 

gu/kflnsfn] dfu u/]sf] ;dodf vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt b/ / zt{ adf]lhd Ps jf 

Ps eGbf a9L cfk"lt{stf{af6 k|fKt ug]{ Joj:yf ug{sf] nflu ;+/rgfTds jf PsfO{ b/ 

;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

of] ;Demf}tfdf gu/kflnsfn] vl/b ug]{ dfn;fdfg jf cGo ;]jfsf] Go"gtd / clwstd 

kl/df0f v'nfpg' kg]{5 . 

of]] ;Demf}tf ;fdfGotof Ps jif{ eGbf j9L cjlwsf] x'g] 5}g .  

-u_  ax'jifL{o ;Demf}tfM b]xfosf] cj:yfdf ax'jifL{o ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 M– 

-s_ jflif{s vl/b ;Demf}tf u/L vl/b ug'{ eGbf ax'jifL{o ;Demf}tf u/L vl/b ubf{ 

gu/kflnsfnfO{ ;f/e"t ?kdf nfe x'g] ePdf,  

-v_ vl/b ;Demf}tfsf] cjlwdf vl/bsf] kl/df0f ;f/e"t ?kdf yk36 gx'g] ePdf,  

-u_ vl/b ;Demf}tf cjlwe/ vl/b ul/g] dfn;fdfgsf] l8hfO{g kl/jt{g gx'g] ePdf, /  

-3_ dfn;fdfg cfk"lt{;Fu ;DalGwt k|fljlws hf]lvd a9L gePdf . 

-3_ l8hfO{g, cfk"lt{ / h8fg ;Demf}tfM 7"nf kfj/ KnfG6 jf kDkLª :6]zg h:tf pRr jf 

hl6n k|ljlw o'Qm dfn;fdfgsf] l8hfOg ug]{, lgdf{0f :yndf cfk"lt{ u/L h8fg ug]{ 

k/LIf0f ;~rfng ug]{  / To:tf] dfn;fdfgsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt gu/kflnsfsf 

sd{rf/LnfO{ cfjZostfg';f/ tflnd lbg] Joj:yf ug{ l8hfOg, cfk"lt{ / h8fg ;Demf}tf 

ug{ ;lsg]5 . o:tf] ;Demf}tf l8hfOg, cfk"lt{ / h8fg sfo{ dWo] s'g} b'O{ sfo{ ug{sf] 

nflu ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

-ª_ 6g{ sL ;Demf}tfM dnvfb pTkfbg ug]{, b'Uw k|zf]wg ug]{ h:tf pRr k|ljlwo'Qm cf}Bf]lus 

NkfG6sf] sfo{ ;Dkfbg Ifdtf pNn]v u/L To:tf] NkfG6sf] l8hfOg, cfk"lt{, lgdf{0f / 

h8fg sfo{ vl/b ;Demf}tfdf pNn]v eP adf]lhd ;DkGg u/L gu/kflnsfnfO{ x:tfGt/0f 

ug]{ Joj:yf ug{sf] nflu 6g{sL ;Demf}tf ug{ ;lsg]5   

-r_  l8hfO{g, cfk"lt{, h8fg / dd{t ;Def/ ;Demf}tfM 7"nf af]On/, 7"nf kfj/ KnfG6, klDkª 

:6]zg, 6af{Og, /Hh'dfu{, /]ndfu{, s]ansf/, P;]DanLnfOg, cf}Bf]lus KnfG6 h:tf pRr 

jf hl6n k|ljlw o'Qm dfn;fdfgsf] l8hfOg ug]{, lgdf{0f :yndf cfk"lt{ u/L h8fg ug]{, 

k/LIf0f ;~rfng ug]{, To:tf] dfn;fdfgsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf 

sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ tfnLd lbg] / To:tf] ;+/rgfsf] dd{t ;Def/ ;d]t ug]{ 

Joj:yf ug{ l8hfOg, cfk"lt{, h8fg / dd{t ;Def/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

gf]6M v08 -s_, -v_, -3_ / -ª_ adf]lhdsf ;Demf}tf jx'jifL{o ;Demf}tf ;d]t x'g ;Sg]5 . 
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cg';"rL – * 

-lgod @# ;Fu ;DalGwt_ 

lgdf{0f sfo{sf] vl/b ;Demf}tf 

 

gu/kflnsfn] s'g} lgdf{0f sfo{ u/fpgsf] nflu b]xfosf] ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf ug{  ;Sg]5 M— 

 

-s_ PsfO{ b/ ;Demf}tf M lgdf{0f sfo{sf] kl/df0f ;Demf}tf x'+bfsf avt olsg gePsf] jf lgdf{0f sfo{ k|lt PsfO{ 

sfo{ lan ckm SjfG6L6Ldf plNnlvt b/df u/fpg] Joj:yf ug{ PsfO{ b/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . o:tf] PsfO{ 

b/df af]nkqbftfn] k|:tfljt lgdf{0f sfo{ ;DkGg ug{ cfjZos kg]{ ;fdu|L, >d / cGo s'/f ;dfj]z ug'{ 

kg]{5 .  

gu/kflnsfn] o; ;Demf}tf adf]lhd ePsf] sfd jfkt e'QmfgL ubf{ lgdf{0f :ynsf] gfk hfFraf6 

olsg ePsf]] lgdf{0f sfo{sf] kl/df0fnfO{ k|lt PsfO{ b/n] u0fgf u/L x'g cfpg] /sd e'QmfgL ug'{ kg]{5 .  

 

-v_ Psd'i6 /sd ;Demf}tfM e"ldut kfgLsf] kfO{knfO{g h8fg h:tf gfk hfFr ug{ sl7g x'g] lgdf{0f sfo{{ jf 

k'nsf] ;+/rgf h:tf gfk hfFr ug{ ;lsg] lgdf{0f sfo{ u/fpg Psd'i6 /sd ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] 

;Demf}tf ubf{ lgdf{0f sfo{ ;DaGwL ;a} k|sf/sf hf]lvd / bfloTj lgdf{0f Joj;foLdf /xg] u/L ug'{ kg]{5 . 

t/ ;Demf}tf eO{ lgdf{0f sfo{ ;'? ePkl5 gu/kflnsfn] lgdf{0fdf s'g} lsl;dsf] kl/jt{g ug{ 

cfb]z lbPsf] sf/0fn] lgdf{0f Joj;foLsf] cfly{s bfloTj j[l4 ePdf To:tf] bfloTj ufpkflnsf÷gu/kflnsfn] 

Joxf]g'{ kg]{5 . 

 

-u_ nfut ;f]wegf{ ;Demf}tfM lgdf{0f Joj;foLn] PsfO{ b/ ;Demf}tf adf]lhd sfd ug{ d~h'/ gug]{ jf ug{ g;Sg] 

7"nf] hf]lvdo'Qm / sfd ug]{ kl/l:ylt k"jf{g'dfg ug{ g;lsg] k|s[ltsf] lgdf{0f sfo{ u/fpgsf nflu nfut 

;f]wegf{ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tf u/L ul/g] lgdf{0f sfo{ jfkt lgdf{0f Joj;foLnfO{ e'QmfgL lb+bf 

lghn] To:tf] lgdf{0f sfo{ ubf{ u/]sf] jf:tljs vr{, ;f] sfo{sf]] lz/f]ef/ vr{ / :jLs[t nfut cg'dfgdf 

pNn]v ePsf] d'gfkmf ykL x'g cfPsf] /sd e'QmfgL lbg ;lsg]5 . of] ;Demf}tf u/L lgdf{0f sfo{ u/fpFbf 

gu/kflnsfsf] k|d'vn] nfut ;f]wegf{sf] clwstd /sdsf] ;Ldf lgwf{/0f ug'{ kg]{5 / ;f] ;Ldf eGbf a9L 

nfut ;f]wegf{ lbg' kg]{ ePdf ljefuLo k|d'vsf] k"j{ :jLs[tL lng' kg]{5 . 

 

-3_ ;do / ;fdu|L b/ ;Demf}tfM vl/b ;Demf}tf ug{] ;dodf s'g} lgdf{0f sfo{sf] dd{t ;Def/ ug{ nfUg] >d / 

;fdu|Lsf] k"jf{g'dfg ug{ g;lsg] eO{ >dnfO{ ;dosf] cfwf/df / ;fdu|LnfO{ PsfO{ b/sf] cfwf/df u0fgf u/L 

sfd u/fpgsf] nflu ;do / ;fdu|L b/ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tf ubf{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ b]xfo 

adf]lhd e'QmfgL x'g] s'/f :ki6 ?kdf pNn]v ug'{ kg]{5 M– 

-s_ lgdf{0f Joj;foLsf] >dnfO{ k|lt306f jf k|lt lbg jf k|lt dlxgfsf] cfwf/df ljefhg u/L x'g 

cfPsf] /sddf lz/f]ef/ vr{ / :jLs[t nfut cg'dfgdf pNn]v ePsf] d'gfkmf hf]8\bf x'g 

cfpg] /sd, / 

-v_ vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt /sdsf] ;Ldf leq /xL dd{t ;Def/ ug{ nfu]sf] ;fdu|Lsf] 

d"Nosf] e'QmfgL /sd .  
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-ª_  l8hfOg / lgdf{0f ;Demf}tfM s'g} lgdf{0f sfo{sf] l8hfOg / lgdf{0f Pp6} lgdf{0f Joj;foLaf6 u/fpgsf] nflu 

l8hfOg / lgdf{0f ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . gu/kflnsfn] o; ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;'? ubf{ k|fljlws jf 

k|fljlwsx?sf] ;d"xnfO{ lgdf{0f sfo{sf] l8hfO{g hfFRg nufO{ :jLs[t u/]kl5 dfq ;'? ug'{ kg]{5 . To;/L 

l8hfOg hfFr ug]{  k|fljlws jf k|fljlwsx?sf] ;d"xn] To:tf] l8hfO{g, 8«O{ª tyf nfut cg'dfg hfFr / 

:jLs[t ubf{ o; lgodfjnL adf]lhd hfFr tyf :jLs[t ug]{ sfo{ljlw ckgfO{ hfFr tyf :jLs[t ug'{ kg]{5 .  

 

-r_ Joj:yfkg ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{sf] u'0f:t/ / ;DkGg ug]{ cjlw ;DaGwL sfg"gL Pj+ ;Demf}tfhGo bfloTj 

gu/kflnsf;Fu vl/b ;Demf}tf ug]{ lgdf{0f Joj;foLn] g} jxg ug]{ u/L To:tf] sfo{ lghsf] ;'k/Lj]If0f jf 

Joj:yfkgdf ljleGg ;j–sG6«fs6/åf/f u/fpgsf nflu Joj:yfkg ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . 

of] ;Demf}tf adf]lhdsf] sfdsf] e'QmfgL gu/kflnsf;Fu ;Demf}tf ug]{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ dfq 

lbO{{g]5 . 

 

-5_   sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t dd{t ;Def/ jf Joj:yfkg ;Demf}tfM s'g} lgdf{0f sfo{sf] dd{t ;Def/ jf Joj:yfkg 

ug{{ cfjZos kg]{ pks/0f / ljleGg PsfO{ hGo -cfO6djfOh_ sfo{ pNn]v gu/L clGtd sfo{ ;Dkfbg dfq 

pNn]v u/L To:tf] lgdf{0f sfo{ u/fpgsf] nflu sfo{ ;Dkfbgdf cfwfl/t ;Def/ jf Joj:yfkg ;Demf}tf ug{ 

;lsg]5 .  

 

-h_ lk;js{ ;Demf}tfM k6s] ?kdf u/fO{ /xg' kg]{ ;fgfltgf ;Def/ / dd{t ;DaGwL lgdf{0f sfo{ cfjZos k/]sf 

avt u/fpgsf] nflu To:tf] lgdf{0f sfo{sf] d"No ;"rL sfod u/L  lk; js{ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

 

em_  lgdf{0f / dd{t ;Def/ ;Demf}tf M 7"nf ›'tdfu{, 7"nf hnfzo ;lxtsf] kfj/ KnfG6 jf klDkª :6]zg jf 6af{Og, 

/Hh'dfu{, /]ndfu{, s]ansf/ jf o:t} cGo pRr jf hl6n k|ljlwo'Qm ef}lts ;+/rgfsf] lgdf{0f ug{, k/LIf0f 

;~rfng ug]{, To:tf] ;+/rgfsf] ;~rfng ug{ ;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ 

tfnLd lbg] / To:tf] ;+/rgfsf] dd{t ;Def/ ;d]t ug]{ Joj:yf ug{ lgdf{0f / dd{t ;Def/ ;Demf}tf ug{ 

;lsg]5 . 

 

-̀ _ 6g{sL ;Demf}tf M 7"nf ›'tdfu{, 7"nf hnfzo ;lxtsf] kfj/ KnfG6 jf klDkª :6]zg jf 6af{Og, /Hh'dfu{, 

/]ndfu{, s]ansf/, pRr k|ljlwo'Qm k'n jf ;8sdfu{ jf o:t} cGo pRr jf hl6n k|ljlwo'Qm ef}lts 

;+/rgfsf] lgdf{0f ug{, k/LIf0f ;~rfng ug]{, To:tf] ;+/rgfsf] ;~rfng ug]{ sfo{ ;DkGg u/L ;fj{hlgs 

lgsfonfO{ x:tfGt/0f ug]{ Joj:yf ug{sf] nflu 6g{sL ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .  

o; ;Demf}tfsf] cjlw ;fdfGotof Ps jif{ eGbf a9Lsf] x'g]5}g . 
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cg';"rL – ( 

- lgod  @$ ;Fu ;DalGwt _ 

k/fdz{ ;]jfsf] vl/b ;Demf}tf 

gu/kflnsfn] k/fdz{ ;]jf vl/b ug{sf] nflu b]xfosf ;Demf}tf dWo] s'g} Ps ;Demf}tf 

u/L vl/b ug{ ;Sg]5 M 

-s_= Psd'i6 /sd ;Demf}tfM ;DefJotf cWoog, cfof]hgfsf] l8hfO{g, af]nkq ;DaGwL 

sfuhftsf] tof/L h:tf :ki6 ?kdf klxrfg ePsf], k/fdz{bftfdf Go"g hf]lvd /xg] 

/ u'0f:t/ dfkg ;lhn};Fu ug{ ;lsg]  sfdsf] nflu k/fdz{ ;]jf lng Psd'i6 

;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tfdf k/fdz{bftfn] lgwf{l/t ;dofjlw leq 

sfo{If]qut zt{df plNnlvt k|fljlws ljz]iftf ePsf] sfd u/L gu/kflnsf  ;dIf 

k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{ / ;f] jfkt lghn] ;]jf z'Ns kfpg] s'/f pNn]v ug{' kg]{5 . 

-v_ ;doj¢ ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{sf] ;'kl/j]If0f ug]{]{, 7"nf Joj;flos ;+:yfsf] Joj:yfkg 

ug]{ jf jfFw, ;'?Ë h:tf h6Ln ;+/rgfsf] l8hfO{g ug]{ h:tf k/fdz{ ;]jfsf] cjlw 

cg'dfg ug{ g;lsg] ePdf To:tf] sfdsf] nflu ;doj¢ ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] 

;Demf}tfdf k/fdz{bftfsf] ;]jf z'Ns b]xfo adf]lhd to x'g] s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 M–  

-s_ k/fdz{bftfnfO{ vl/b ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ug{{ jf:tljs ?kdf 

nfu]sf] ;don] ;Demf}tfdf plNnlvt kfl/>ldssf] b/nfO{ u'0fg u/L 

cfpg] /sd,  

-v_ lan e/kfO{ cg';f/sf] jf:tljs k'm6s/ vr{sf] ;f]wegf{ /sd .  

-u_  sfo{ ;DkGgtfsf] cfwf/df z'Ns lbO{g] ;Demf}tfM vl/b ;Demf}tfdf pNn]v ePsf] sfo{ 

ug{ k/fdz{bftfnfO{ cfjZos k/]sf] ;dodf jf]nfpg] u/L jf lghn] ;DkGg u/]sf] 

sfo{sf] cfwf/df ;]jf z'Ns lbg] u/L k/fdz{ ;]jf lng' kbf{ sfo{ ;DkGgtfsf] cfwf/df 

z'Ns lbO{g] ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] k/fdz{bftfsf] ;]jf z'Ns To:tf] ;Demf}tfdf 

pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

-3_ k|ltztdf cfwfl/t ;Demf}tfM dfn;fdfg lg/LIf0f ug]{ ;]jf, cfls{6]S6sf] ;]jf, 

;'kl/j]If0f jf cg'udg ;]jf jf cGo o:t} k|s[ltsf ;]jf vl/b ug{ k|ltztdf cfwfl/t 

;Demf}tf ug{ ;lsg]5 . of] ;Demf}tfdf k/fdz{bftfnfO{ ;]jf z'Ns lbbf+ ;DalGwt 

lgdf{0f sfo{ jf cfof]hgfsf] cg'dflgt jf jf:tljs nfut jf vl/b ul/Psf] jf 

lg/LIf0f ul/Psf] dfn;fdfgsf] nfutsf]  k|ltzt cg';f/ lbO{g] s'/f pNn]v ug'{ kg]{5 .  

-ª_ ;]jf ;do lglZrt gePsf] ;Demf}tfM lgdf{0f sfo{ ;~rfngdf Nofpgsf nflu ;do 

;dodf cfjZos kg]{ ;Nnfxsf/, vl/b ;Demf}tf ;DaGwL ljjfb lg?k0fstf{ jf 

dWo:ystf{, ;+:yfut ;'wf/ jf vl/b ;DaGwL k/fdz{bftf, k|fljlws ;d:of 

;dfwfgstf{ h:tf vf; sfdsf] ;DaGwdf cfjZos k/]sf] ;dodf k/fdz{ ;]jf 

lngsf] nflu ;]jf ;do lglZrt gePsf] ;Demf}tf ug{ ;lsg]5 .   

of] ;Demf}tfdf b]xfosf s'/f pNn]v ug'{ kg]{5M–  

-s_ k/fdz{bftfn] ;Demf}tfdf plNnlvt sfd gu/kflnsfnfO{ cfjZos k/]sf] 

;dodf vl/b ;Demf}tfdf plNnlvt b/df ug{' kg]{,  

-v_ k/fdz{bftfnfO{ sfd ug{ jf:tljs ?kdf nfu]sf] ;dosf] cfwf/df 

kfl/>lds e'QmfgL ul/g] . 
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-lgod (( sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

>L wgs'6f gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

k|b]z g+ ! 

/fzgsf] nfut cg'dfg ljj/0f 

/fzg cfjZos kg]{ sfof{noM 

sfof{no /x]sf] :yfgM 
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cg';"rL–!@ 

-lgod !@) sf] pklgod -!_ sf] v08 -em_ ;Fu ;DalGwt_ 

lgdf{0f sfo{:yn ;"rgf kf6L 

 

cfof]hgfsf] gfd =============================================  

;DalGwt ;fj{hlgs lgsfosf] gfd M================================================  

lgdf{0f sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M======================================7]ufgf M==================  

k/fdz{bftf sDkgL÷kmd{÷;+:yfsf] gfd M ==========================7]ufgf M======================  

cfof]hgf ;Demf}tf ldlt M========================== sfo{ k|f/De ePsf] ldlt M===================  

;DkGg ug'{ kg]{ ldlt M=================================== nfut cg'dfg /sd M====================  

;Demf}tf /sd M====================================== ah]6sf] ;|f]t M g]kfn ;/sf/ ¿= M========, a}b]lzs 

C0f÷cg'bfg ¿=  

d'Vo d'Vo sfdsf] ;do tflnsf M 

l;= g+= 
d'Vo d'Vo 

sfdsf] 

ljj/0f 

;DkGg x'g] 

;dofjlw 

lgwf{l/t ;dodf 

;DkGg gePsf] eP 

;f] sf] sf/0f 

yk nfUg] 

;do 
s}lkmot 
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wgs'6f gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs hjfkmb]lxtf 

k|j4{g ;DaGwL sfo{ljlw, @)&* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gu/ ;ef÷sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M 
@)&*÷!!÷)( 
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प्रस्तािना 
नगरपालिकाको सेिा प्रिा िाई पारदशी, उत्तरदायी र जिाफदे ी बनाउन नीलत, योजना तथा 
काययक्रमको कायायन्ियन प्रकृया, प्राप्त उपिक्षब्ध र त्यसिे पारेको आलथयक सामाक्षजक प्रभािको 
मूल्याङ्कन गरी नीलत, योजना तथा सेिा प्रिा  प्रकृयामा सधुार गनय, साियजलनक कोषको अत्यतु्तम 
पररचािन गरी अपेक्षित उदे्दश्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय र जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीिाई थप 
क्षजम्मेिार बनाई साियजलनक जिाफदे ीता अलभबवृि गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 
दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको िालग प्रशासकीय काययविलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को 
दफा ४ को उपदफा १ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे यो काययविलध जारी गरेको छ ।  

 

  भाग-१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारक्षम्भकः (१) यो  काययविलधको  नाम  ×साियजलनक जिाफदेव ता प्रिियन 
सम्बन्धी काययविलध, २०७8" र ेको छ ।  
(२) यो काययविलध काययपालिकािे स्िीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख िागू  नुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा:- 
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ि) “सभा” भन्नािे नेपािको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोक्षजमको नगर 
सभा सम्झनपुछय । 

(ग) “काययपालिका” भन्नािे संविधानको धारा २१६ िमोक्षजम गठन भएको नगर 
काययपालिकािाई सम्झनपुछय। 

(घ)  “प्रमखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपभोिा सलमलत” भन्नािे नगरपालिकािारा स्िीकृत आयोजना िा काययक्रमबाट 
प्रत्यि िाभ पाउन े व्यक्षि रुको समू िे आयोजना िा काययक्रम लनमायण, सञ्चािन, 

व्यिस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िालग आफू रु मध्येबाट नगरपालिकािारा लनधायररत 
प्रवक्रया बमोक्षजम गठन गरेको सलमलत सम्झनपुछय।  

(च)  “कायायिय”भन्नािे  नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ु पछय र सो शब्दिे 
नगरपालिका अन्तगयतका िडा कायायिय, सेिा केन्र, विषयगत शाखा िा लनकाय 
समेतिाइय बझुाउन ेछ।  

(छ) “कोष”भन्नािे नगरपालिकाको स्थानीय सक्षञ्चत कोष सम्झन ुपछय र सो शब्दिे स्थानीय 
कानून बमोक्षजम स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई समेत जनाउन ेछ । 

(ज) “प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ 
िमोक्षजमको प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय । 
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(झ)  “विकास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसूँग भएको सम्झौता बमोक्षजम नगद, क्षजन्सी 
एिं प्राविलधक स योग उपिव्ध गराउन े दद्वपिीय एिं ब पुिीय दात ृ लनकाय, संयिु 
रारसंघीय लनकाय रु तथा अन्तरावरय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झन ुपछय र सो शब्दिे 
नगरपालिकासंग भएको सम्झौता बमोक्षजम नगद, क्षजन्सी एिं प्राविलधक स योग उपिव्ध 
गराउन ेरावरय गैर सरकारी संस्था समेतिाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामाक्षजक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 
उपदफा (५) को व्यिस्था बमोक्षजम नगरपालिकाको योजना, नीलत, काययक्रम, आयोजना 
कायायन्ियन र सेिा प्रिा िे आलथयक सामाक्षजक िेत्रमा पारेको समर प्रभािको 
िेखाजोखा, विश्लषेण र मूल्याकंन कायय सम्झन ुपछय। 

(ट) “साियजलनक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 
उपदफा (५) को व्यिस्था बमोक्षजम नगरपालिकािे संचािन गने काययक्रम, विकास 
योजना तथा आयोजनाको िक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपिक्षब्धको बारेमा 
सरोकारिािा रुबीच जानकारी गराउन,े िेखाजोखा गने र मूल्याकंन गने कायय सम्झन ु
पछय । 

(ठ) “साियजलनक सनुिुाइ” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 
उपदफा (५) को व्यिस्था बमोक्षजम नगरपालिकाको सेिा प्रिा  र विकास व्यिस्थापन 
िगायत काययमा सरोकार राख्न े सियसाधारण नागररक र नगरपालिकाका 
पदालधकारी रुबीच साियजलनक थिोमा खिुा छिफि गने प्रवक्रया सम्झन ु पछय।यस 
शब्दिे नगरपालिकासूँग भएको सम्झौता, साझेदारी, किलुियत, शतय अनसुार 
नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्रमा काययक्रम सञ्चािन गने विकास साझेदार तथा गैर 
सरकारी संस्थािे आफ्नो कायय क्षजम्मेिारीको सन्दभयमा गने सनुिुाइिाइय समेत जनाउनेछ । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस काययविलधको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून 
बमोक्षजम स्थापना भएका र नगरपालिकाको सभाबाट आफ्नो काययक्रम स्िीकृत गराई 
नगरपालिकाको समन्ियमा काययक्रम सञ्चािन गने गैर नाफामूिक संस्था सम्झनपुछय ।  
“सामदुावयक संस्था” भन्नािे जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अलभमखुीकरण, सीप विकास, 

बचत, कजाय पररचािन, समािेशी विकास र सशिीकरण गने उदे्दश्यिे लनक्षश्चत प्रवक्रया 
अििम्बन गरी प्रचलित कानून बमोक्षजम स्थापना भएका संस्था तथा नगरपालिकामा 
सूचीकृत भएका समदुायमा आधाररत संस्था सम्झनपुछय । 

(ढ) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा 
(१) मा उल्िेख भए बमोक्षजम नगरपालिकाको समर विकास लनमायण सम्बन्धी तयार 
पाररएको आिलधक, बावषयक र रणनीलतगत तथा विषयिेत्रगत योजना र यस्तै प्रकारका 
अन्य योजनािाई सम्झन ुपछय. 
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(ण) “काययक्रम” भन्नािे लनक्षश्चत उद्देश्य प्रालप्तका िालग नगरपालिकािारा िगानी ढाूँचा सव त 
तयार गररएको िेत्रगत िा ि िुते्रगत काययक्रम सम्झनपुछय । 

(त) “आयोजना”भन्नािे नगरपालिकािे कुनै भौगोलिक िेत्र िा काययिेत्रमा लनक्षश्चत अिधी र 
िगानी रकम तोकी लनधायररत उद्दशे्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झन ु
पछय । 

(थ) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकािाई प्राप्त  नु ेवित्तीय 
समानीकरण, सशतय, समपरुक तथा विशेष अनदुानिाई सम्झन ुपछय । साथै सो शब्दिे 
नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका विलभन्न मन्त्रािय र अन्तगयतका लनकाय र नपेाि 
सरकारको स्िीकृलतमा दात ृ लनकायबाट उपिब्ध  नु े वित्तीय, प्राविलधक एिं िस्तगुत 
स योग समेतिाई जनाउन ेछ । 

(र्द) “िक्षित समू ”भन्नािे नपेािको संविधानको धारा ४२ बमोक्षजम सामाक्षजक न्यायको  क 
प्राप्त गने आलथयक, सामाक्षजक िा शैक्षिक दृवष्टिे पछालड परेका मव िा, दलित, आददिासी 
जनजालत, मधेशी, थारु, मकु्षस्िम, वपछडा िगय, अल्पसषख्यक, सीमान्तीकृत, अपािता भएका 
व्यक्षि, िैविक तथा यौलनक अल्पसषख्यक, वकसान, िलमक, उत्पीलडत िा वपछलडएको 
िेत्रका नागररक तथा आलथयक रुपिे लबपन्न खस आययको व्यक्षि िा व्यक्षिको समू िाई 
सम्झन ुपछय । साथै, सो शब्दिे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िक्षित समू  भनी 
तोकेका अन्य िगय एिं समदुाय समेतिाई जनाउछ । 

(ध) “सामाक्षजक क्षजम्मेिारी”भन्नािे नगरपालिकािे प्रचलित कानून बमोक्षजम समािेशी र 
समतामिुक विकासका िालग उपयिु नीलत, योजना, काययक्रम तजुयमा र कायायन्ियन गने 
साथै िक्षित सम ुिाई ध्यान ददई सेिा प्रिा  गने दावयत्ििाई सम्झन ुपछय। 

(न) “साियजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून िा अन्य प्रचलित कानून बमोक्षजम 
करार गनय योग्य कानूनी व्यक्षिबीच करार शतयमा ब्यिस्था भए बमोक्षजमको सेिा प्रदान 
तथा सञ्चािन गने र त्यसको जोक्षखम शतय बमोक्षजम ि न गने गरी भएको करार 
ब्यिस्था सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “नागररक िडापत्र” भन्नािे नगरपालिकािे उपिब्ध गराउन ेविलभन्न सेिा तथा सवुिधाको 
नाम, वििरण, समयािधी, क्षजम्मेिार कमयचारी काययकिको वििरण, सेिा प्राप्त गनय प¥ुयाउन ु
पने प्रवक्रया, िाग्न ेशूल्क एिं दस्तरुका साथै सेिा अिरुि भएमा उजरुी सनेु्न अलधकारी 
उल्िेख गरी सियसाधारणिाई ससूुक्षचत गनय साियजलनक स्थि िा कायायियमा टाूँलगएको 
िा टाूँसेर राक्षखएको िा विद्यलुतय माध्यम द्वारा प्रकाक्षशत िाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(प) “बव गयमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नािे सेिारा ी रु सेिा लिई कायायियबाट बाव र 
लनक्षस्कन ेसमयमा कायायियको सेिाप्रिा को विषयमा िेखी िा िेखाइददएको अलभमत िा 
सझुाि सम्झन ुपछय । 
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(फ) “नागररक प्रलतिेदन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेिारा ी नागररकिे 
कायायियबाट सेिा लिंदा प्रत्यि अनभुि गरेका, भोगेका र देखेका कुरा रुिाई उल्िेख 
गरी सेिा भौलतक िा अभौलतक माभ्यमिाट कायायियिाई पषृ्ठपोषण ददने पिलत सम्झन ुपछय। 

(ब) “समदुायबाट संचािन  नुे योजना” भन्नािे नगरपालिकाको स योगमा उपभोिा सलमलत, 

गैर सरकारी संस्था, टोि विकास संस्था र सामदुावयक संस्थाबाट संचािन  नु े लनमायण 
तथा आलथयक एिं सामाक्षजक विकास सम्बन्धी आयोजना तथा काययक्रम सम्झन ुपछय। 

(भ) “साना काययक्रम िा आयोजना”भन्नािे यस नगरपालिकाको  कमा पाूँच िाख रूपयूँ 
भन्दा कम िगानी भएका काययक्रम िा आयोजना सम्झन ुपछय। 

(म) “ठुिा काययक्रम िा आयोजना”भन्नािे यस नगरपालिकाको  कमा पाूँच िाख रूपयाूँ िा 
सो भन्दा मालथ िगानी भएका काययक्रम िा आयोजना सम्झन ुपछय। 

(य) “गनुासो” भन्नािे जनु सकैु माध्यमबाट कायायिय िा यसको लनकायको काम, सेिा 
प्रिा , विकास लनमायण तथा नगरपालिकाको काम तथा अलधकार सम्बन्धी विषयमा 
सरोकारिािा व्यक्षि िा लनकायिे गने लिक्षखत िा अलिक्षखत  लसकायत सम्झन ुपछय। 

(र) “ उजरुी” भन्नािे नगरपालिका िा यस अनतरगतका लनकायको काम, सेिा प्रिा , 
विकास लनमायण सम्बन्धमा पदालधकारी िा कमयचारीको काययसम्पादन, सेिाको गणुस्तर, 
लनयलमतता, िागत तथा समयको विषयमा सम्बन्धमा लिक्षखत िा मौक्षखक रुपमा व्यि 
गरेको असन्तवुष्ट सम्झन ुपदयछ। 

 

भाग– २  

गनुासो व्यिस्थापन काययविलध 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अलभिेखन तथा प्रराक्षम्भक कारिा ी 
३. गनुासोको अलभिेख राख्न ुपनेः (१) कायायियिे दे ायका कुनै माध्यमबाट आएका गनुासोको 

अनसूुची–१ बमोक्षजमको ढाूँचामा अलभिेख राख्न ुपनेछः  
(क) प्रमखु, उपप्रमखु िा िडा अध्यि समि मौक्षखक िा लिक्षखत रुपमा, 
(ि) कायायिय प्रमखु समि मौक्षखक रुपमा,  

(ग) कायायियमा लनिेदन दताय गरेर,  

(घ) कायायियको टेलिफोन,  टिाइन, फ्याक्स माफय त, 
(ङ) कायायियको इमेि,एस एम एस माफय त,  

(च)  िुाक, एक्सप्रसे डेलिभरी माफय त,  

(छ) उजरुी पेवटका माफय त, 
(ज) पत्रपलत्रका, विद्यतुीय संचार माध्यम, सामाक्षजक संजाि माफय त, 
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(झ) साियजलनक पररिण, सामाक्षजक पररिण, साियजलनक सनुिुाई जस्ता काययक्रममा प्रश्न 
गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका लनकायमा सम्पकय  गरेर । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई गनुासोको माध्यम सव त गनुासो 
सूने्न अलधकारीिे दे ाय बमोक्षजम बगीकरण गरी अलभिेखमा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बन्धी गनुासो, 
(ि) वपर मकाय परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(ग) साियजलनक खररद सम्बन्धी गनुासो, 
(घ) पूिायधार लनमायणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बन्धी गनुासो, 
(ङ) वित्तीय अनशुासन सम्बन्धी गनुासो, 
(च) सेिा प्रिा मा अलतररि शलु्क भिुानी गनुय परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(छ) आयोजना तथा काययक्रम छनोट तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी गनुासो, 
(ज) उपभोिा सलमलतसूँग सम्बक्षन्धत गनुासो, 
(झ) विद्यमान कानूनी प्रािधान सम्बन्धी गनुासो, 
(ञ) कमयचारीको आचरण तथा व्यि ार सम्बन्धी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम पनय आएका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलधकारीिे प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत माफय त सात ददन लभत्र प्रथम सम्बोधन गरी अलभिेखमा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम गरेको प्रथम सम्बोधनको जानकारी गनुासो सनेु्न अलधकारीिे 
सम्बक्षन्धत गनुासोकतायिाई लिक्षखत मौक्षखक इमेि एसएमएस िा अन्य कुनै उपयिु तररकाबाट ददन ु
पनेछ। 

(५) प्रचलित कानूनमा र ेको अस्पष्टता िा अपयायप्तता िा िेत्रालधकार लभत्र नपरेको िा 
अन्य कुनै कारणिे गनुासो सनेु्न अलधकारी र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको त बाट सम्बोधन  नु 
नसकेका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलधकारीिे गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम पेश भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो समन्िय सलमलतिे 
गनुासोसूँग सम्बक्षन्धत कानूनी व्यिस्था र त्यस्ता गनुासो समाधानको िालग गनुयपने लनणययको प्रस्ताि 
समेत तयार गरी अनसूुची–२ बमोक्षजमको ढाूँचामा काययपालिका बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

४. काययपालिकािे लनणयय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोक्षजम प्राप्त प्रस्ताि समेतको 
आधारमा गनुासो समाधानको िालग काययपालिकािे आिश्यक लनणयय िा लनदेशन ददनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम काययपालिकािे गनुासो समाधानको िालग कुनै लनणयय गदाय िा 

लनदेशन ददंदा आिश्यकता अनसुार कानूनी परामशय लिन सक्नेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजम भएको लनणयय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे कायायन्ियनको 
क्रममा गनुासो सनेु्न अलधकारी माफय त सम्बक्षन्धत गनुासोकतायिाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस काययविलध बमोक्षजम पनय आएका गनुासो समाधानको िालग कानूनी तजुयमा िा 
संशोधन गनुय पने देक्षखएमा त्यस्तो कानून तजुयमाको िालग काययपालिकािे प्रकृया अगालड बढाउनेछ। 

 

 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यिस्थापनको संस्थागत व्यिस्था 
५. गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नःे (१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे कायायियमा उपिब्ध िररष्ठ 

कमयचारीिाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तोवकएको अलतररि गनुासो सनेु्न अलधकारीको काम कतयव्य र 

अलधकार  नुेछः 
(क) कायायियमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभिेख राख्न,े 
(ि) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र गनुासोसूँग सम्बक्षन्धत पदालधकारी तथा कमयचारीसूँगको 

समन्ियमा पनय आएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 
(ग) अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बक्षन्धत लनकायमा पठाउने, 
(घ) काययपालिका बैठकमा पेश गने गनुासोको वििरण तयार गरी प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत समिय पेश गने, 
(ङ) गनुासो समाधान समन्िय सलमलतको सदस्य सक्षचि भई कायय गने, 
(च) गनुासो सम्बोधनको िालग भएका लनणयय रुको अलभिेख राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्धमा काययपालिका तथा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट भएको 

लनणयय कायायन्ियन गनय स योग गने, 
(ज) पव िे लनणयय भइसकेका विषयमा गनुासो पनय आएमा सोको जानकारी प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृतिाई गराउने, 
(झ) काययपालिका तथा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोके बमोक्षजमका अन्य कायय गने। 

(३) गनुासो सनेु्न अलधकारीिाइय उपदफा (२) मा तोवकएका काम, कतयव्य र अलधकार 
िा ेक अन्य क्षजम्मेिारी समेत ददएको अिस्थमा त्यस्तो क्षजम्मेिारी समेत परुा गनुय पनेछ। 

 

६. गनुासो समाधान समन्िय सलमलतको गठनः (१) यस काययविलध बमोक्षजम पनय आएका 
गनुासोमध्ये दफा ३ को उपदफा (५) बमोक्षजम काययपालिकामा पेश गनुय पने गनुासो समाधान 
गनय काययपालिका बैठकमा प्रस्ताि पेश गने प्रयोजनको िालग दे ाय बमोक्षजमको गनुासो 
समाधान समन्िय सलमलत र नेछः 

(क) उपप्रमखु                    संयोजक 
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(ि) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत                  सदस्य 

(ग) प्रमखुिे तोकेको कम्तीमा एकजना मव िा सव त दईुजना काययपालिका  सदस्य                                

 सदस्य 

(घ)  प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा प्रमखु         सदस्य  

(ङ) आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु     सदस्य 

(च) गनुासो सनेु्न अलधकारी          सदस्य सक्षचि 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सलमलतिे आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञ र सम्बक्षन्धत 
कमयचारीिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ।  

७. िडा कायायियको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) िडा कायायियमा प्राप्त  नु े
गनुासोको व्यिस्थापनको िालग सम्बक्षन्धत िडाको िडा सक्षचििे गनुासो सनेु्न अलधकारी भई 
काम गनेछ । 

(२) िडा कायायियमा प्राप्त  नु आएका गनुासो रुको वििरण िडा सक्षचििे अनसूुची –१ 
बमोक्षजमको ढाूँचामा तयार गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको गनुासो सनेु्न अलधकारीिे यस काययविलध बमोक्षजम िडा 
कायायियको िेत्रालधकार लभत्रका गनुासो रु िडा अध्यिसूँग समन्िय गरी सम्बोधन गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम गनुासो समाधानको िालग गररएका कायय रुको वििरण िडा 
सक्षचििे िडा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(५) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणिे िडा सलमलतबाट समाधान  नु नसकेका गनुासोको 
सम्बोधनको िालग त्यस्ता गनुासो रुको वििरण अनसूुची– ३ बमोक्षजमको ढाूँचामा तयार गरी  प्रमखु 
प्रशासकीय  अलधकृत माफय त गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पनेछ।  

(६) काययपालिका िा अन्य कायायियसूँग सम्बक्षन्धत गनुासो रु िडा कायायियमा प्राप्त  नु 
आएमा िडा सक्षचििे त्यस्ता गनुासो रु काययपालिका िा सम्बक्षन्धत कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

 

८. अन्य कायायियको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) नगरपालिका मात तका विषयगत 
कायायिय िा शाखा प्रमखुिे आफूभन्दा लनकटतम मलुनका कमयचारीिाई गनुासो सनेु्न अलधकारी 
तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको गनुासो सनेु्न अलधकारीिे सम्बक्षन्धत कायायिय।शाखा 
प्रमखुसूँग समन्िय गरी कायायिय िा शाखामा पनय आएका गनुासो रु सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(३) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणिे समाधान  नु नसकेका गनुासोको सम्बोधनको 
िालग कायायिय िा शाखा प्रमखुिे त्यस्ता गनुासो रुको वििरण अनसूुची–३ बमोक्षजमको ढाूँचामा 
तयार गरी गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पनेछ। 
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पररच्छेद –३ 

गनुासो समाधान प्रवक्रया 
९. गनुासो पवेटका राख्नपुनेः (१) कायायियिे कायायियको मूि गटे नक्षजकै सबैिे देख्न ेसरुक्षित 

स्थानमा गनुासो पेवटका राख्न ुपनेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको गनुासो पेवटकामा िगाएको तािा गनुासो सनेु्न अलधकारीिे 

कम्तीमा प्रत्येक  प्ता कायायिय प्रमखु िा अन्य दईुजना पदालधकारी िा कमयचारीको रो िरमा 
खोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ुपनेः कायायिय प्रमखुिे कायायियमा प्राप्त भएका गनुासो मध्ये अनसुन्धान 
र छानलबन गनुयपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यक्षि िा लनकायको नाम गोप्य राखी त्यस्ता 
गनुासोको सम्बन्धमा आिश्यक छानलबन र अनसुन्धान गने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

११.  िेखी पठाउन सक्नःे कायायियमा प्राप्त गनुासो मध्ये आलथयक अलनयलमतता िा भ्रष्टाचारसूँग 
सम्बक्षन्धत गनुासो रु काययपालिकाको लनणययिे छानलबन तथा अनसुन्धानको िालग 
अक्षख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा िेखी पठाउन सवकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायायन्ियन गनेः कायायियिे अक्षख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
म ािेखा परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकाय रु र क्षजल्िा 
समन्िय सलमलत माफय त प्राप्त गनुासो र सझुाि रुिाई प्राथलमकतासाथ कायायन्ियन गनेछ । 

१३. गनुासोकतायिाई जानकारी ददनःे (१) यस काययविलध बमोक्षजम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपलछ 
गनुासो सनेु्न अलधकारीिे सम्बक्षन्धत गनुासोकतायिाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 
(२) यस काययविलध बमोक्षजम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनुासो झठुा ठ रे पलन 

सो ी व्य ोरा उपदफा (१) बमोक्षजम सम्बक्षन्धत गनुासोकतायिाई जानकारी गराइनेछ।  

 

भाग-३ 

सामाक्षजक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
पररच्छेद –१ 

सामाक्षजक परीिण सम्बन्धी संस्थागत व्यिस्था 
१४. सामाक्षजक परीिण गनुयपनेः (१) नगरपालिकािे  रेक आलथयक िषयमा सम्पादन गरेका 

काययक्रम तथा काययसम्पादनको िेखाजोखा र त्यसको सामाक्षजक उपिब्धी मापन गनय 
सामाक्षजक परीिण गनुयपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको सामाक्षजक परीिण दे ायका विषयमा आधाररत र ी गनुयपनेछ 
।  

(क)  नेपािको संविधानको अनसूुची ८ मा उक्षल्िक्षखत विषय रु 
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(ख)  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोक्षजम तोवकएका 
विषय रु, 

(ग)  नगरपालिकाबाट स्िीकृत कानून बमोक्षजम सम्पादन गरेका कायय रु, 
(घ)  नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेशन बमोक्षजम 

सम्पादन गनुयपने कायय रु, 
(ङ)  काययपालिकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दता रु l 
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजमको सामाक्षजक परीिण कायय प्रत्यक आलथयक िषय 

समाप्त भएको लमलतिे चार मव नालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) काययपालिकाको लनणययिे कुनै एक काययक्रम िा आयोजनाको समेत सामाक्षजक परीिण 
गनय सवकनेछ ।  

१५. सामाक्षजक परीिण समन्िय सलमलतको गठनः (१) सामाक्षजक परीिण काययमा स योग तथा 
समन्ियको िालग दे ाय अनसुार पदालधकारी र ेको सामाक्षजक परीिण समन्िय सलमलत र न े
छ। 

(क)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत    संयोजक 

(ख) योजना म ाशाखा।शाखा शाखा प्रमखु   सदस्य 

(ग) प्रमखुिे तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था िा सामदुावयक संस्थाको  एक 
जना प्रलतलनलध     सदस्य 

(घ) संयोजकिे तोकेको विषयगत शाखा प्रमखु   सदस्य  
(ङ) सामाक्षजक विकास शाखा प्रमखु    सदस्य–सक्षचि 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सलमलतको सामाक्षजक परीिण समन्िय सलमलतको काम, 
कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछः  

(क) सामाक्षजक पररिकको छनोट गने 

(ि) पररिण गररन ेकाययक्रम तथा आयोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था िा व्याक्षिको योग्यताको पररिण गरी स्िीकृत गने, 
(घ) पररिण काययको िालग स्रोत तथा पूिायधारको व्यिस्था गने, 
(ङ) िैकक्षल्पक योजना तथा काययक्रमको पव चान गरी सूक्षच तयार गने, 
(च) सामाक्षजक परीिण काययमा आिश्यक स योग, समन्िय र स क्षजकरण गने। 

१६. तेस्रो पिबाट सामाक्षजक परीिण गराउन ुपनेः (१) यस काययविलध बमोक्षजम गररन ेसामाक्षजक 
परीिण कायय कायायियिे तेस्रो पिबाट सामाक्षजक परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचलित साियजलनक खररद कानून बमोक्षजम  नुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम छनोट गररने सामाक्षजक परीिकको काययवििरण र योग्यता 
अनसूुची–४ बमोक्षजम  नुेछ । 
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पररच्छेद – २ 

सामाक्षजक परीिण विलध र प्रलतिेदन 

१७. सामाक्षजक परीिणका विषय रुः (१) सामाक्षजक परीिकिे दे ायका बमोक्षजमका सामरीको 
अध्ययन गरी नगरपालिकािे सामाक्षजक क्षजम्मेिारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समीिा र 
विश्लषेण गनुय पनेछः 

(क) स्थानीय त  सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेक्षशक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) नगरपालिकािे िनाएका स्थानीय कानून, काययविलध रू र लनदेक्षशका रू,  

(ग) नगरपालिकको आिलधक तथा िावषयक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) नगरपालिकाको चौमालसक तथा िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन 

(च) साियजलनक सनुिुाई प्रलतिेदन 

(छ) साियजलनक परीिणका प्रलतिेदनन रु 

(ज) आन्तररक िेखापरीिण प्रलतिेदन 

(झ) अक्षन्तम िेखापरीिण प्रलतिेदन 

(ञ) िावषयक योजना तथा बजेट तजुयमासूँग सम्बक्षन्धत लनणयय रु 

(ट)  न्यावयक सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन 

(२) सामाक्षजक परीिकिे उपदफा (१) बमोक्षजमका सामरीको अध्ययनबाट देक्षखएका 
वििरण रुमा दे ाय बमोक्षजमका विलध अििम्बन गरी पषु्याईं लिन ुपनेछ । 

(क) नगरपालिकाका पदालधकारी तथा सम्बक्षन्धत कमयचारीसूँग अधयसंरक्षचत (Semi-
structured) अन्तरिाताय,  

(ख) आयोजना तथा काययक्रम कायायन्ियन स्थिको स्थिगत लनरीिण, अििोकन र 
समू  छिफि l 

(३) सामाक्षजक परीिकिे उपदफा (२) बमोक्षजम पषु्याईं लिंदा नगरपालिकाको सामाक्षजक 
क्षजम्मेिारी ब नमा देक्षखएका प्रमखु समस्या, चनुौती  र भािी काययददशाका बारेमा समेत छिफि 
गराई अनसूुची –५ बमोक्षजमको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ । 

१८. साियजलनक छिफि गराउन ु पनेः (१) सामाक्षजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) 
बमोक्षजम तयार गरेको प्रलतिेदनको मस्यौदामालथ साियजलनक छिफि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको छिफिमा सामाक्षजक परीिकिे अनसूुची– ५ र 
अनसूुक्षच–६ बमोक्षजमको प्रलतिेदनमा आधाररत र ी अनसूुक्षच–७ बमोक्षजमको काययक्रम संचािन 
विलध र प्रकृया अनसुार प्रस्ततुीकरण गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको छिफि  नु े लमलत समय र स्थान तोकी उपदफा (४) 
बमोक्षजमका सदस्य रुिाई कम्तीमा पाूँचददन अगािै जानकारी गराउन ुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको छिफि काययक्रम प्रमखुको अध्यितामा सञ्चािन  नुेछ । 
(५) उपदफा (१) बमोक्षजमको छिफिमा काययपालिकाका सदस्य रु, कायायियका 

कमयचारी, स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, उद्योग िाक्षणज्य संघ, पत्रकार म ासंघ, उपभोिा 
सलमलतका अध्यि रु, टोि विकास संस्थाका प्रलतलनलध रु, नागररक समाजका प्रलतलनलध रु र 
स्थानीय बदुद्दजीिी रु समेतिाई स भागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामाक्षजक परीिकिे उपदफा (१) बमोक्षजमको छिफिमा काययपालिका सदस्य 
बा ेकका स भागीबाट उठाइएका विषय रुमा प्रमखुको धारणा राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(७) कायायियिे यस दफा बमोक्षजमको काययक्रम बैठकको गलतविलध स्थानीय सञ्चार 
माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि काययक्रममा उपक्षस्थत  नुे आयोजक तथा 
स भालगिे अनसूुक्षच–८ बमोक्षजमको आंचरसव ता पािाना गनुयपनेछ। 

१९. अक्षन्तम प्रलतिेदन तयार गनुयपनेः (१) सामाक्षजक परीिकिे दफा १८ बमोक्षजमको छिफिमा 
उठेका विषय रु समेत लमिाई अनसूुची–९ बमोक्षजमको अक्षन्तम प्रलतिेदन तयार गरी 
कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रलतिेदनमा दे ायका विषय रुिाई सारांशको रुपमा 
समािेश गनुय पनेछः  

(क) नगरपालिकाकाको प्राथलमकता तथा िक्ष्य रू  
(ि) गत आलथयक िषयको मखु्य मखु्य उपिब्धी रू  
(ग) सामाक्षजक क्षजम्मेिारी ब न गने िमता 
(घ) क्षजम्मेिारी ब न गने सन्दभयमा देक्षखएका समस्या रू 

(ङ) सधुारको िालग चाल्नपुने कदम तथा सझुाि रू  
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश भएको प्रलतिेदन अध्यि।प्रमखुिे काययपालिका बैठकमा 

पेश गनय िगाउन ुपनेछ । 

(४) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रलतिेदन कायायियको िेिसाइटमा राख्न ु 

पनेछ । 

२०. सामाक्षजक परीिणमा समािेश गराउनपुनेः नगरपालिकाका अन्तगयतका विषयगत शाखा रू र 
नगरपालिकाको िावषयक योजना।काययक्रम। आयोजनामा समािेश भएका गैर सरकारी 
संस्था रूको  कमा नगरपालिका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाक्षजक परीिणमा समािेश 
गनुयपनेछ । 

२१. कागजात उपिब्ध गराउन ुपनेः सामाक्षजक परीिकिे मागकेो वििरण, तथ्यांक, सूचना तथा 
कागजात नगरपालिकाका, विषयगत म ाशाखा िा शाखा, सम्बक्षन्धत गैर सरकारी संस्था तथा 
अन्य लनकायिे उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 
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२२. प्रलतिेदन सभामा पशे गनयपनेः (१)काययपालिकािे सामाक्षजक परीिणको प्रलतिेदनमा उल्िेख 
भएका विषयमा छिफि गरी कायायन्ियन  नु सक्न े सझुाि रु कायायन्ियनको व्यिसथा 
लमिाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोक्षजम काययपालिकािाट कायायन्ियन गररएका विषय, काययपालिकािाट 
समाधान  नु नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका विषय रु समािेश गरी सामाक्षजक परीिण प्रलतिेदनका 
प्रमखु विषय समािेश भएको प्रलतिेदन सभाको िैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

२३. अन्य लनकाय रुको सामाक्षजक परीिण सम्बन्धी व्यिस्थाः नगरपालिकाको िेत्रलभत्र काययक्रम 
सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियजलनक संस्था रूिे समाक्षजक परीिण गदाय 
यस काययविलधको प्रयोग गनुय पनेछ।  

भाग-३ 

साियजलनक परीिण 

पररच्छेद–१ 

साियजलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
२४. साियजलनक परीिण गनुयपनेः (१) नगरपालिकाबाट सञ्चािन गरेका सबै वकलसमका काययक्रम तथा 

आयोजना रुको साियजलनक परीिण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक परीिण  रेक काययक्रम िा आयोजना सम्झौता 
बमोक्षजमको काम सम्पन्न भएपलछ अक्षन्तम वकस्ता भिुानी पूिय कम्तीमा एक पटक अलनिायय रुपमा 
गराउन ुपनेछ।  

तर कायायियिे काययक्रम िा आयोजनाको प्रकृलत  ेरी कुनै काययक्रम िा आयोजनाको 
कायायन्ियन सम्झौता गदाय नै एक पटक भन्दा बढी पटक साियजलनक परीिण गने व्यिस्था 
लमिाउन यो व्यिस्थािे बाधा पयुायएको मालनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम काययक्रम िा आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुयपने व्यिस्था 
काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियन गने लनमायण व्यिसायी िा उपभोिा सलमलत िा गैरसरकारी 
संस्थासूँग गररने सम्झौतामा उल्िेख गररनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक परीिणमा दे ाय बमोक्षजमका व्यक्षि रुिाई 
स भागी गराउन ुपनेछः 

(क)  काययक्रम िा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्य रु, 
(ख)  िडा सलमलतका सदस्य रु मध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य, 
(ग)  काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियनको िालग सम्झौता गने उपभोिा सलमलत टोि 

विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था िा लनमायण व्यिसायीका प्रलतलनलध, 
(घ)  सम्बक्षन्धत काययक्रम िा आयोजना संचािनको िालग कायायियिे तोकेको प्राविलधक 

कमयचारी l 
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२५. साियजलनक परीिण गराउन े क्षजम्मेिारीः (१) यस काययविलध बमोक्षजमको साियजलनक परीिण 
गराउन े क्षजम्मेिारी नगरपालिकासूँग काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियन गनय सम्झौता गने 
लनकायको  नुेछ  

(२) यस काययविलध बमोक्षजम साियजलनक परीिण गनय िाग्ने खचय काययक्रम िा 
आयोजनाको िागत अनमुानमा नै समािेश गने व्यिस्था कायायियिे लमिाउनेछ । 

२६. काययक्रम सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई अक्षन्तम वकस्ता रकम लनकासा न नेुः लनमायण 
व्यिसायी, उपभोिा सलमलत तथा अन्य लनकाय िा संस्थािाट कायायन्ियन  नुे सिै खािका 
काययक्रम तथा आयोजनाको साियजलनक परीिण नभई अक्षन्तम वकस्ताको रकम भिुानी ददने छैन  

 

पररच्छेद – २ 

उपभोिा सलमलतबाट कायायन्ियन  नु ेकाययक्रम िा आयोजनाको साियजलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
२७. साियजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) उपभोिा सलमलतका अध्यििे िडा अध्यिको समन्ियमा 

काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियनको कायायदेश प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददन लभत्र 
काययक्रमका प्रत्यि िाभरा ी रुिाई काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियन अक्षघको साियजलनक 
जानकारीको िालग उपक्षस्थत  नु लमलत स्थान र समय उल्िेख गरी साियजलनक सूचना ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सञ्चािन गररन ेकाययक्रममा उपभोिा सलमलतको अध्यि िा 
लनजिे तोकेको उपभोिा सलमलतको सदस्यिे दे ायका विषय रु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  आयोजनाको कूि िागत  

(ख)  उपभोिाबाट व्य ोररन ेिागतको पररमाण  

(ग)  सम्पादन गनुयपने मखु्य मखु्य कामको वििरण  

(घ)  आयोजना सम्पन्न गनुय पने अिलध   

(ङ)  आयोजनाको िालग तोवकएको साइट इन्चाजयको नाम पद र सम्पकय  नम्बर 

(च)  उपभोिा िा अन्य सरोकारिािाको तफय बाट कुनै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो 
राख्न सवकन ेपदालधकारी िा कमयचारीको नाम र सम्पकय  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोक्षजम गररन ेकाययक्रमको अध्यिता िडाध्यि िा लनजिे तोकेको िडा 
सलमलतको सदस्यिे गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम काययक्रम िा आयोजनाको वििरण प्रस्ततु गररसकेपलछ 
काययक्रमको अध्यिता गने व्यक्षििे काययक्रमका स भागी रुिाई कुनै क्षजज्ञासा िा सझुाि भए 
पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्राप्त भएका कुनै क्षजज्ञासा िा सझुािको सम्बन्धमा उपभोिा 
सलमलतका सदस्य रु िा अध्यिता गने व्यक्षििे स्पष्ट पानुय पनेछ ।   
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(६) उपदफा (१) बमोक्षजम गररन ेकाययक्रमको उपक्षस्थलत र छिफिमा उठेका विषय रु 
समेत समािेश गरी लनणयय तयार गने व्यिस्था सम्बक्षन्धत उपभोिा सलमलतिे लमिाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम गररएको लनणयय उपभोिा सलमलतिे सरुक्षित रुपमा राख्न ुपनेछ 
र कायायियिे मागकेो बखत िा भिुानीको िालग कागजात पेश गदाय संिग्न गनुय पनेछ । 

२८. साियजलनक परीिण गनुयपनेः (१) उपभोिा सलमलतिे कायायियसूँग भएको सम्झौता बमोक्षजम 
तोवकएको कायय सम्पन्न गररसकेपलछ साियजलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) उपभोिा सलमलतको अध्यििे उपदफा (१) बमोक्षजमको कायय सम्पन्न साियजलनक 
परीिणको िालग िडाध्यिसूँग समन्िय गरी काययक्रम िा आयोजनाको साियजलनक परीिण  नु ेलमलत 
स्थान र समय तोकी उपक्षस्थलतको िालग उपभोिा रुिाई साियजलनक सूचना प्रसारण गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम सञ्चािन  नु े साियजलनक परीिण काययक्रममा उपभोिा 
सलमलतको अध्यि िा लनजिे तोकेको सदस्यिे दे ायका विषय रु सव त अनसूुक्षच–११ बमोक्षजमको 
आयोजना िा काययक्रम सम्बन्धी वििरणको ढाूँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  आयोजनाको उद्देश्य 

(ख)  आयोजनाको कूि िागत 

(ग)   ािसम्म लनकासा भएको कूि रकम 

(घ)  आयोजना कायायन्िियनमा भएको कूि खचय 
(ङ)  उपभोिाबाट भएको स भालगताको कूि अंश 

(च)  काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियनको क्रममा परेका उजरुी िा गनुासोको 
वििरण 

(छ)  सम्झौता गररएको काम र सम्पन्न भएको काम बीचको तिुना  

(४) यस दफा बमोक्षजमको साियजलनक परीिण काययक्रमको अध्यिता अध्यिता उपभोिा 
सलमलतको अध्यििे गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोक्षजम सञ्चािन  नुे सामाक्षजक परीिण काययक्रमको उपक्षस्थलत 
छिफिमा उठेका विषय र आयोजनाको सम्बन्धमा गररएको लनणयय सव तको अनसूुक्षच–१२ 
बमोक्षजमको वििरण उपभोिा सलमलतिे तयार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम तयार गररएको लनणययको व्य ोरा उपक्षस्थत उपभोिा रुिाई 
पढेर सनुाई काययक्रमको अध्यिता गने व्यक्षि र उपभोिा सलमलतका सक्षचििे प्रमाक्षणत गनुय पनेछ। 

(७) उपभोिा सलमलतिे उपदफा (६) बमोक्षजम प्रमाक्षणत भएको लनणयय अक्षन्तम वकस्ता 
लनकासा माग गनयको िालग कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(८) स जकतायिे अनसूुक्षच–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुक्षच–१७ बमोक्षजमको 
चेकलिष्टको तयारी गरी साियजलनक परीिण काययक्रमको स क्षजकरण गनुयपनेछ। 
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पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायायन्ियन  नु ेकाययक्रम िा आयोजनाको साियजलनक परीिण सम्िन्धी 
ब्यिस्था 

२९. साियजलनक सूचना प्रिा  गनुयपनेः  (१) कुनै काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियन गनय 
कायायदेश पाएको लमलतिे सात ददनलभत्र काययक्रम िा आयोजनासूँग सम्बक्षन्धत उपभोिा तथा 
सरोकारिािा रुिाई कायय प्रारम्भ गनुय अक्षघ काययक्रम िा आयोजना सम्बन्धी प्रारक्षम्भक 
जानकारीको िालग काययक्रममा उपक्षस्थलत  नुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बक्षन्धत 
गैरसरकारी संस्थािे साियजलनक सूचना प्रिा  गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको काययक्रममा सम्बक्षन्धत िडाको िडाध्यि सव त सम्पूणय 
िडा सदस्य रुिाई समेत आमन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक परीिण काययक्रममा काययक्रम आयोजना गने 
गैर सरकारी संस्थाको तफय बाट दे ायका कुरा रु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  काययक्रम िा आयोजनाको उद्देश्य 

(ख)  काययक्रम िा आयोजनाको िाभरा ीको वििरण 

(ग)  काययक्रम िा आयोजनाको कूि िागत 

(घ)  काययक्रम िा आयोजनाको शरुु  नु ेर सम्पन्न  नु ेलमलत 

(ङ)  कायायियबाट व्य ोररन ेबजेट 

(च)  गैरसरकारी संस्थाबाट व्य ोररन ेबजेट 

(छ)  उपभोिाको तफय बाट व्य ोनुयपने िागतको अंश र प्रकार 

(ज)  काययक्रम िा आयोजनाको मखु्य मखु्य वक्रयाकिाप रु 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको प्रस्ततुीपलछ काययक्रममा स भागी िाभरा ी रुिाई 
काययक्रम िा आयोजनाको सम्बन्धमा कुनै क्षजज्ञासा िा सझुाि भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम िाभरा ी रुबाट राखेका क्षजज्ञासा िा सझुािको सम्बन्धमा 
काययक्रमको आयोजकबाट स्पष्ट पानुय पनेछ । 

(६) यस दफा बमोक्षजमको काययक्रममा उपक्षस्थत िडा सलमलतका सदस्य रुिाई काययक्रम 
िा आयोजनाको सम्बन्धमा कायायियको तफय बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ । 

३०. काययक्रम सम्पन्न पश्चात साियजलनक परीिण गनुयपनेः (१) कायायियसूँगको सम्झौता 
बमोक्षजमको काम सम्पन्न भएपलछ काययक्रम िा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे 
साियजलनक परीिण काययक्रममा उपक्षस्थलतको िालग लमलत स्थान र समय तोकी साियजलनक 
सूचना प्रिा  गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको काययक्रममा िडाअध्यि िगायत िडा सलमलतका सदस्यिाई 
आमन्त्रण गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक परीिणमा अनूसकु्षच–११ बमोक्षजमको यथाथय 
वििरण प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोिा िा िाभरा ी र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको िगानी तथा कायायियबाट  ािसम्म प्राप्त भएको रकमको वििरण समेत प्रस्ततु 
गनुयपनेछ । 

 (५) काययक्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे यस दफा बमोक्षजम  नु े साियजलनक 
परीिण काययक्रमको उपक्षस्थलत र लनणयय सव त अनसूुक्षच–१२ अनसुारको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम तयार भएको वििरण र लनणयय गैरसरकारी संस्थािे बजेट 
लनकासाको िालग कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(७) स जकतायिे अनसूुक्षच–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुक्षच–१७ बमोक्षजमको 
चेकलिष्टको तयारी गरी  साियजलनक परीिण काययक्रमको स क्षजकरण गनुयपनेछ। 

 

 

पररच्छेद – ४ 

लनमायण व्यिसायीबाट सञ्चािन  नु ेआयोजनाको साियजलनक परीिण सम्िन्धी ब्यिस्था 
 

३१. साियजलनक परीिण गने क्षजम्मेिारीः (१) लनमायण व्यिसायी माफय त संचालित भौलतक पूिायधार 
लनमायण सम्बन्धी आयोजना रूको साियजलनक परीिण गने क्षजम्मेिारी सो आयोजनाको रेखदेख 
तथा अनगुमनको िालग कायायियबाट तोवकएको प्राविलधक कमयचारीको  नुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गररन ेसाियजलनक परीिण काययक्रममा लनमायण व्यिसायीको 
प्रलतलनलधिाई अलनिायय उपक्षस्थत गराउन ुपनेछ । 

३२.  लनमायण प्रारम्भ  नुपुिय साियजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) लनमायण व्यिसायी माफय त सञ्चािन 
 नु े आयोजनाको िालग कायायियसूँग सम्झौता भइसकेपलछ आयोजना लनमायण स्थिमा 
आयोजनाका िाभरा ी व्यक्षि रुको उपक्षस्थलतमा आयोजनाको विस्ततृ वििरण ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको जानकारी ददनका िालग  नुे काययक्रममा आयोजनाको 
रेखदेख तथा अनगुमनको िालग तोवकएको प्राविलधक कमयचारीिे सम्बक्षन्धत लनमायण व्यिसायीसूँगको 
समन्ियमा आयोजनाको िाभरा ी व्यक्षि रुिाई उपक्षस्थलतको िालग लमलत, स्थान र समय तोकी 
साियजलनक सूचना प्रिा  गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको काययक्रममा आयोजना सञ्चािन  नु े िडाका िडा 
सलमलतका पदालधकारी रु र आिश्यकता अनसुार प्रमखु र उपप्रमखु समेतिाई आमन्त्रण गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम  नुे काययक्रममा प्राविलधक कमयचारीिे दे ायका विषय रु 
प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत, 
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(ख) आयोजना शरुु नु ेर सम्पन्न  नु ेअिलध, 
(ग) आयोजनाको मखु्य मखु्य अपेक्षित उपिक्षब्ध, 
(घ) आयोजनाको लनमायण व्यिसायीको नाम र लनमायण व्यिसायीको स्थानीय 

प्रलतलनलधको नामथर ठेगाना र सम्पकय  नम्बर, 
(ङ) कायायियको तफय बाट रेखदेख र अनगुमनको िालग तोवकएको प्राविलधक 

कमयचारीको नाम पद र सम्पकय  नम्बर, 
(च) आयोजना कायायन्ियनको सम्बन्धमा गनुासो िा सझुाि ददन सवकन े

पदालधकारीको नाम पद र सम्पकय  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोक्षजमको काययक्रममा आयोजनाका िाभरा ी रुिाई आयोजनासूँग 
सम्बक्षन्धत विषयमा कुनै क्षजज्ञासा िा सझुाि भए ददन ेअिसर उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोक्षजमको काययक्रममा लनमायण व्यिसायीिे तोवकएको समयमा नै काम 
सम्पन्न गने प्रलतबिता जनाउन िगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोक्षजम  नु ेकाययक्रममा उपक्षस्थत  नु ेपदालधकारी, लनमायण व्यिसायीको 
प्रलतलनलध तथा आयोजनाका िाभरा ी रुको उपक्षस्थलत पकु्षस्तका तयार गरी राख्न ेक्षजम्मेिारी प्राविलधक 
कमयचारीको  नुेछ । 

३३. आयोजनाको लनमायण सम्पन्नपलछ साियजलनक परीिण गनुयपनेः (१) आयोजनाको लनमायण सम्पन्न 
पश्चात सम्बक्षन्धत आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम  नुे साियजलनक परीिण काययक्रममा सम्बक्षन्धत प्राविलधक 
कमयचारीिे लनमायण व्यिसायीसूँगको समन्ियमा आयोजनाका िाभरा ी व्यक्षििाई उपक्षस्थत  नु लमलत 
स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगािै साियजलनक सूचना प्रिा  गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको साियजलनक परीिण काययक्रममा आयोजना सञ्चािन 
भएको िडाको िडा सलमलतका सदस्य रु र आिश्यकता अनसुार प्रमखु िा उपप्रमखुिाई आमन्त्रण 
गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजमको काययक्रममा लनमायण व्यिसायीको प्रलतलनलधिे आयोजनाको 
सम्बन्धमा लनम्न विषय रु सव त अनसूुक्षच–१३ बमोक्षजमको वििरणको ढाूँचामा प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क) आयोजना शरुु भएको लमलत, 
(ख) आयोजनाको कूि खचय, 
(ग) आयोजना स्िीकृत लडजाइन इवष्टमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ) आयोजनासूँग सम्बक्षन्धत मखु्य मखु्य विषय रु । 

(५) उपदफा (२) बमोक्षजमको काययक्रममा प्राविलधक कमयचारीिे लनमायण व्यिसायीका 
प्रलतलनलधको प्रस्तलुतपलछ दे ायका प्रश्न रू राखी खिुा छिफिको माध्यमबाट स भागी रूको 
प्रलतवक्रया लिन ुपनेछः 
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(क) आयोजना संचािन गने लनमायण ब्यबसायीिे प्रस्ततु गरे अनसुारको आयोजना 
सम्पन्न भए नभएको 

(ख) आयोजना तोवकएको समयमा शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आयोजना िा काययक्रम कायायन्ियन प्रारम्भ नु ु अक्षघ साियजलनक जानकारी ददन े

कायय भए। नभएको 
(घ) आयोजनामा काम गने व्यक्षििे ज्यािा पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामरी रू गणुस्तरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बक्षन्धत प्राविलधक कमयचारीबाट समय समयमा अनगुमन 

तथा लनरीिण भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन तथा लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुाि रू कायायन्ियन भए ÷नभएको 
(ज) प्राविलधकबाट ददइएका सल्िा  र सझुाि रू उपयिु भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोक्षजम काययक्रमका स भागी रुिे प्रस्ततु गरेका विचार रूिाई 

प्राविलधक कमयचारी र लनमायण व्यिसायीिे प्रलतवक्रया ददन ेव्यक्षिको नाम सव त वटपोट गनुयपनेछ र 
स भागीिे प्रस्ततु गरेका प्रलतवक्रया तथा सझुािमालथ लनमायण व्यिसायी एिं प्राविलधक कमयचारीिे थप 
स्पष्ट पानुय पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोक्षजम सञ्चािन  नु ेकाययक्रममा उपक्षस्थत पदालधकारी तथा िाभरा ी 
व्यक्षि रुको उपक्षस्थलत पकु्षस्तका तयार गरी उपदफा (५) बमोक्षजम प्राप्त प्रलतवक्रया समेत समािेश 
गरी अनसूुक्षच–१४ अनसुारको ढाूँचामा वििरण तयार गने क्षजम्मेिारी सम्बक्षन्धत प्राविलधक कमयचारीको 
 नुेछ। 

(८) यस दफा बमोक्षजम सञ्चािन  नु े साियजलनक परीिण काययक्रम सञ्चािन गदाय 
अनसूुची–१५ बमोक्षजमको आचारसंव ता स भागी रुिे पािना गनुयपनेछ । 

(९) स जकतायिे अनसूुक्षच–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुक्षच–१७ 
बमोक्षजमको चेकलिष्टको तयारी गरी  साियजलनक परीिण काययक्रमको स क्षजकरण गनुयपनेछ। 
 

पररच्छेद – ५ 

साियजलनक परीिण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
३४. गनुासो रु प्रस्ततु गनुयपनेः दफा ३४ बमोक्षजमको साियजलनक परीिण काययक्रममा 

आयोजनासूँग सम्बक्षन्धत विषयमा पदालधकारी, अनगुमन सलमलत तथा कायायियमा लिक्षखत िा 
मौक्षखक रुपमा कुनै गनुासो प्राप्त भएको भए काययक्रमको स जकतायिे सो समेत प्रस्ततु गनुय 
पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनय सक्नःे (१) यस काययविलध बमोक्षजमको साियजलनक 
परीिण काययक्रम सञ्चािनको िालग कायायियिे प्रचलित कानून बमोक्षजम सामदुावयक संस्था, 
गैर सरकारी संस्था िा अन्य संघ संस्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक परीिण काययक्रमको िालग गैरसकारी संस्था 
पररचािन गरेको अिस्थामा काययक्रमको िालग सूचना प्रिा  गने, पदालधकारी, कमयचारी तथा लनमायण 
व्यिसायीका प्रलतलनलधिाई काययक्रममा उपक्षस्थलतको िालग अनरुोध गने, काययक्रमको सञ्चािन तथा 
स जीकरण गने, उपक्षस्थलत पकु्षस्तका तयार गने, लनणयय तयार गने र काययक्रमको प्रलतिेदन तयार 
गने क्षजम्मेिारी समेत सो ी संस्थाको  नुेछ । 

३६. लनमायण सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक न नुःे यस 
काययविलध बमोक्षजम आयोजना लनमायण सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई 
आयोजनाको फरफारक तथा अक्षन्तम वकस्ता भिुानी  नु ेछैन । 

३७. आयोजनास्थिमा सूचना पाटी राख्न ुपनेः कायायियबाट संचािन  नु ेकाययक्रम िा आयोजनाको 
लनमायण स्थिमा लनमायणसूँग सम्बक्षन्धत उपभोिा सलमलत, गैर सरकारी संस्था िा व्यिसायीिे 
अनसूुची–१८ बमोक्षजमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. साियजलनक सनुिुाई गनुयपनेः (१) यस पररच्छेद बमोक्षजम साियजलनक परीिण गनुयपने 
आयोजनामध्ये ब िुषीय आयोजना रुको साियजलनक सनुिुाई समेत गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै आयोजनाको साियजलनक सनुिुाई गरेको भए पलन उि 
आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुय पनेछ । 

३९. साियजलनक परीिणमा प्राप्त सझुाििाई पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनःे साियजलनक परीिणको 
क्रममा स भागी रूिे व्यि गरेका विचारिाई कायायियिे पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनेछ । 

४०. यथाथय वििरण पशे गनुयपनेः यस भाग बमोक्षजम साियजलनक परीिण काययक्रममा आयोजनासूँग 
समबक्षन्धत पििे तयार गरेको आलधकाररक वििरण मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

४१. साियजलनक परीिणको िालग आिश्यक बजेट व्यिस्थाः यस भाग बमोक्षजम गररने साियजलनक 
परीिणको िालग आिश्यक बजेट सम्बक्षन्धत आयोजनाको िालग छुयाइएको कक्षन्टन्जेन्सीको 
रकमबाट प्रचलित कानून बमोक्षजम उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

 

पररच्छेद – ६ 

विविध 

४२. प्रलतिेदन पशे गनुयपनेः यस काययविलध बमोक्षजम गररन े साियजलनक परीिणको एवककृत 
प्रलतिेदन उपप्रमखुिे काययपालिका बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

 

४३. अन्य लनकाय रुिाट यस साियजलनक परीिण विलधको प्रयोगः नगरपालिका िेत्र लभत्र काययक्रम 
िा आयोजना संचािन गदाय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियजलनक संस्था तथा लनकाय रूिे 
पलन यस काययविलध बमोक्षजम साियजलनक परीिण गने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

४४. अलभमखुीकरण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कायायियिे काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियनको 
िालग सम्झौता भइसकेपलछ अनसूुक्षच–१० अनसुारको विषयिस्त ु समेत समािेश गरी 
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उपभोिा सलमलतको क्षजम्मेिारी, साियजलनक परीिणको विलध, प्राविलधक कमयचारीको 
क्षजम्मेिारी, रकम लनकासाको िालग आिश्यक कागजात, काम सम्पन्न गनुय पने समय सीमा 
समेतको जानकारी ददन उपभोिा सलमलतका अध्यि उपाध्यि सक्षचि र कोषाध्यििाई 
एकददन ेअभीमखुीकरण गनेछ । 
(२) यस्तो अलभमखुीकरण काययक्रम कायायियिे यो काययविलध बमोक्षजम साियजलनक परीिण 

गनुयपने भनी तोवकएका लनकाय िा व्यक्षि रुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम  नु े अलभमकु्षखकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने विषयको ढाूँचा 
अनसूुची–१० बमोक्षजम  नुेछ । 

भाग–५ 

साियजलनक सनुिुाई काययविलध 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यिस्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायायियिे आफ्नो कायायिय  ातालभत्र सबैिे देख्न ेस्थानमा 

नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको नागररक बडापत्रमा दे ायका विषय उल्िेख भएको  नुपुनेछः 

(क)  नगरपालिकािे ऐन, लनयम बमोक्षजम ददन ेसेिा सवुिधाको वििरण, 

(ख)  सेिा सवुिधा प्रदान गनय िाग्न ेसमयािलध, 

(ग)  सेिा सवुिधा प्रदान गने क्षजम्मेिार काययकि तथा कमयचारी, 
(घ)  सेिारा ीिे तोवकएको सेिा सवुिधा प्राप्त गनय आिश्यक कागजात, 

(ङ)  शूल्क दस्तूर िाग्न ेभए सोको वििरण, 

(च)  शूल्क दस्तूर निाग्न ेभएमा सो ी व्य ोरा, 
(छ) सेिा सवुिधा उपिब्ध।प्रदान  नुे काययकिको तथा कमयचारीको नम्बर िा संकेत, 

(ज)  उजरुी सनेु्न अलधकारी िा त , 

(झ)  नगरपालिकाको टेलिफोन नं., इमेि र िेभसाइट, 

(ञ)  गनुासो, पीर मकाय राख्न ेफोन नं., कमयचारी र इमेि ठेगाना, र 
(ट)  नागररक िडापत्र बमोक्षजम सेिा प्रदान गनय नसके सेिारा ीिाई प्रदान गररन े

ितीपूलतयको वििरण,  
(ठ)  काययपालिकािे तोकेका अन्य आिश्यक कुरा ।  
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजमको नागररक बडापत्रमा उल्िेख भएका मखु्य 

मखु्य विषय रु समािेश गरी कायायिय पररसरमा लडक्षजटि बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम 
प्रदान गररन ेसेिाको िालग सम्बक्षन्धत कानून बमोक्षजम तोवकएका वििरण रु राख्न ुपनेछ ।  
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४६. नागररक बडापत्रमा संशोधन गनय सवकनःे (१) कायायियिे दफा ४५ को उपदफा (२) मा 
उक्षल्िक्षखत विषयका वििरणमा कुनै पररितयन भएमा नागररक बडापत्रको संशोधन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोक्षजमको  नुे संशोधनमा नागररक िडापत्रमा समािेश गनुयपने नयाूँ 
विषय भएमा सोसमेत समािेश गरी अध्यािलधक गनुय पनेछ। 

पररच्छेद‒२ 

साियजलनक सनुिुाई सम्िन्धी व्यिस्था 
४७. साियजलनक सनुिुाई गनुयपनेः (१) काययपालिकाको कायायिय र िडा कायायियिे आलथयक िषयको 

प्रत्येक चौमालसक अिलधमा काययियबाट सञ्चालित सम्पणुय योजना, काययक्रम तथा सेिा 
प्रिा को साियजलनक सनुिुाई गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम  नु े काययपालिकाको कायायियको साियजलनक सनुिुाईमा 
प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र िडा कायायियको साियजलनक सनुिुाईमा िडा 
सलमलतका सदस्य रु र िडा  सक्षचि स भागी  नु ुपनेछ। 

तर प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र िडा अध्यि काययिेत्र बाव र र ेको अिस्थामा 
त्यस्तो पदालधकारीको स्थानमा क्रमशः उपप्रमखु, कायायियको िररष्ठ कमयचारी र िडा सलमलतको 
सदस्य स भागी  नु ेगरी साियजलनक सनुिुाई गनय यस दफािे बाधा पयुायएको मालनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक सनुिुाईमा विषयगत शाखा।कायायियका 
प्रमखु रु समेत स भागी  नु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन कामको क्षजम्मेिारी अनसुार 
विषयगत शाखा।कायायिय िा कुनै काययक्रम तथा आयोजनाको िालग छुटै्ट साियजलनक सनुिुाई 
काययक्रम गने गरी काययपालिकािे लनणयय गनय सक्नेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतय अनदुानबाट सञ्चालित काययक्रम िा 
आयोजनाको िालग उपिब्ध गराइएको शतयमा साियजलनक सनुिुाई गनुयपने भनी उल्िेख भएको 
अिस्थामा सो ी बमोक्षजम र उल्िेख नभएको अिस्थामा दफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक 
सनुिुाईमा नै त्यस्तो काययक्रम िा आयोजनाको विषय समािेश गररनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोक्षजमको साियजलनक सनुिुाईमा कायायियिे सबै सरोकारिािा रु  
स भागी  नसुक्न ेगरी काययक्रम सञ्चािन  नु ेलमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगािै 
साियजलनक सूचना प्रिा  गनुय पनेछ । 

(७) यस दफा बमोक्षजम सञ्चािन  नु े साियजलनक सनुिुाईमा सञ्चार माध्यमका 
प्रलतलनलध रुिे स ज रुपमा उपक्षस्थत  नु, तस्बीर  तथा लभलडयो क्षखच्न र प्रत्यि प्रशारण गनय 
पाउनछेन । 
४८. सेिारा ीको अलभमत लिन ु पनेः (१) कायायियिे साियजलनक सनुिुाई गनुय अगािै कम्तीमा 

सात ददनको कायायिय समयमा सेिा लिन आएका सेिारा ी रुबाट अनसूुची–१९ 
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बमोक्षजमको ढाूँचामा नागररक प्रलतिेदन पत्र र अनसूुची–२० बमोक्षजमको ढाूँचामा बव गयमन 
अलभमत लिन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजम अलभमत ददन े सेिारा ी रुिाई साियजलनक 
सनुिुाई काययक्रममा उपक्षस्थलतको िालग अनरुोध गनेछ ।  

४९. साियजलनक सनुिुाईका विषयिस्तःु यस काययविलध बमोक्षजम गररन े साियजलनक साियजलनक 
सनुिुाईमा दे ाय बमोक्षजमका विषयिस्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) अक्षघल्िो पटकको साियजलनक सनुिुाईमा प्रलतबिता व्यि गररएका विषय र 
त्यस्ता विषयमा भए गरेका प्रयास, 

(ि) नागररक प्रलतिेदन पत्र र बव गयमन अलभमतको नलतजा, 
(ग) सेिा प्रिा का सम्बन्धमा प्राप्त जनगनुासो र सझुािको वििरण र त्यस्ता विषयमा 

भए गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतिेदनका मखु्य मखु्य विषय रु, 
(ङ) साियजलनक परीिण प्रलतिेदनका मखु्य मखु्य विषय रु, 
(च) सामाक्षजक प्रलतिेदनको मखु्य विषय रु,  
(छ) नगरपालिकाको नीलत योजना तथा काययक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चालित काययक्रम तथा 

आयोजना रु । 

५०. व्यक्षि िा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सक्नःे (१) कायायियिे दफा ४८ बमोक्षजम 
सेिारा ी बव गयमन अलभमत र नागररक प्रलतिेदन पत्र सङ्किन गनयको िालग कुनै व्यक्षि िा 
गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ । 

(२) यस काययविलध बमोक्षजम  नु े साियजलनक सनुिुाईको व्यिस्थापन गनय तथा 
स जीकरण गनयको िालग प्रचलित खररद कानून बमोक्षजम कुनै व्यक्षि िा गैरसरकारी संस्थािाई 
पररचािन गनय सवकनेछ । 

५१. साियजलनक सनुिुाईको माग गनय सक्नःे (१) जनप्रलतलनलध, उपभोिा तथा साझेदार संस्थािे 
कुनै आयोजना विशेष िा साियजलनक म त्िको विषयमा साियजलनक सनुिुाई गनय कायायियमा 
अनरुोध गनय सक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक सनुिुाई माग भएको अिस्थामा कायायियिे एक 
मव नालभत्र सम्बक्षन्धत आयोजना िा साियजलनक म त्िको विषयमा साियजलनक सनुिुाई गनेछ । 

५२. काययक्रम िा आयोजना शरुु नु ुभन्दा अगािै साियजलनक सनुिुाई गनय सवकनःे दीघयकािीन नीलत 
तथा योजना िा ब िुषीय आयोजनाको स्िीकृलत र आलथयक, सामाक्षजक र िातािरणीय िेत्रमा 
दीघयकािीन प्रभाि पाने कुनै काययक्रमको स्िीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना िा 
काययक्रमको उद्देश्य, िि, अपेक्षित उपिक्षब्ध र कायायन्ियन प्रकृयाको सम्बन्धमा काययक्रम 
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िा आयोजना शरुु नु ुभन्दा अगािै साियजलनक सनुिुाई गनय सवकनछे । 

५३. क्षजम्मेिार पदालधकारीिे सम्बोधन गनुयपनेः (१) यस काययविलध बमोक्षजम गररने साियजलनक 
सनुिुाईको क्रममा उठेका क्षजज्ञासा सझुाि र गनुासोको सम्बन्धमा काययक्रममा स भागी 
प्रमखुिे सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक सनुिुाईको क्रममा उठेका क्षजज्ञासा सझुाि र 
गनुासोको सम्बोधन गदाय सम्बक्षन्धत पदालधकारी कमयचारी िा विज्ञको सझुाि लिन े व्यिस्था 
कायायियिे लमिाउनेछ । 

पररच्छेद ‒३ 

साियजलनक सनुिुाईको प्रकृया 
५४. स जकताय तोक्न ु पनेः (१) यस काययविलध बमोक्षजम गररन े साियजलनक सनुिुाईका िालग 

कायायियिे एक जना साियजलनक सनुिुाई स जकताय तोक्नेछ । 

(२) कायायियिे दफा ५० को उपदफा (२) बमोक्षजम स जीकरणको िालग व्यक्षि िा 
संस्थािाई पररचािन गरेको अिस्थामा त्यस्तो व्यक्षि िा संस्थासूँगको समन्ियमा साियजलनक सनुिुाई 
स जकताय तोक्नेछ । 

५५. साियजलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बमोक्षजम तोवकएको स जकतायिे 
दे ायका कुरामा ध्यान ददई साियजलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चािन गनेछः 

(क) क्षशष्ट एिं विनयशीि भाषाको प्रयोग गने,   

(ि) लनष्पि रुपिे मध्यस्थता गने, 

(ग) मव िा जनजालत तथा वपछलडएका िगयिाई आफ्ना भनाइ राख्न प्रोत्साव त गने,  

(घ) स भागीिे व्यि गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाि, प्रलतवक्रया तथा वटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिने,  
(च) व्यक्षि िा संस्थाको साियजलनक मयायदा र क्षशष्टाचारिाई कायमराख्न,े  

(छ) स भालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) विषय िस्तमुा केक्षन्रत र ी छिफि गराउन े। 

(२) यस काययविलध बमोक्षजम सञ्चािन  नु े साियजलनक सनुिुाई काययक्रमको ढाूँचा 
अनसूुची–२१ बमोक्षजम  नुेछ। 

(३) स जकतायिे यस काययविलध बमोक्षजम साियजलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चािन गदाय 
काययक्रमका स भागी रुिाई अनसूुची–२२ बमोक्षजमको आचारसंव ता पािना गराउन ुपनेछ। 

(४) स जकतायिे यस काययविलध बमोक्षजम साियजलनक सनुिुाई काययक्रम सम्पन्न भएको 
लमलतिे सात ददन लभत्र अनसूुची–२३ बमोक्षजमको ढाूँचामा कायायियमा प्रलतिेदन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्षजमको प्रलतिेदन त्यसपलछ बस्न े काययपालिका बैठकमा 
छिफिको िालग प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रस्ततु गनुय पनेछ। 
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५६. बजेट व्यिस्था गनेः (१) यस काययविलध बमोक्षजम गररन े साियजलनक सनुिुाईको िालग 
आिश्यक पने बजेट िावषयक काययक्रम  तथा बजेटमा समािेश गररनछे ।  

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोक्षजमको बजेट प्रचलित साियजलनक खररद कानून 
बमोक्षजम खचय गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम भएको खचयको वििरण स जकतायिे साियजलनक सनुिुाई 
काययक्रममा समेत साियजलनक गनुयपनेछ । 

५७. अन्य साियजलनक लनकायिे साियजलनक सनुिुाई गनुयपनेः नगरपालिका काययिेत्र लभत्र काययक्रम 
सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियजलनक लनकाय रूिे कायायियसूँग समन्िय 
गरी यसै काययविलध बमोक्षजम साियजलनक सनुिुाई गनुय पनेछ।  

भाग– ६ 

विविध 

५८. प्रििा तोक्नःे  (१) काययपालिकािे काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जनािाई प्रििा 
तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तोवकएको प्रििािे काययपालिका बैठकका 
लनणयय रु बैठक बसेको तीन ददन लभत्र साियजलनक गनेछ। 

५९. सूचना अलधकारी तोक्नःे (१) प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको लसफाररसमा 
काययपालिकाको कायायियका एकजना अलधकृत कमयचारीिाई सूचना अलधकारी तोक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तोवकएको सूचना अलधकारीिे सूचनाको  क 
सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सूचनाको  क सम्बन्धी लनयमाििी २०६५ िे तोकेको प्रकृया 
बमोक्षजम सूचना माग गने व्यक्षि िा लनकायिाई काययपालिका तथा कायायियका लनणयय तथा 
लनणययसूँग सम्बक्षन्धत कागजात रु उपिब्ध गराउन ेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा रु िेक्षखएको भएता पलन प्रचलित कानून 
बमोक्षजम गोप्य राख्न ु पने भनी तोवकएका विषय रु सूचना अलधकारीिे कुनै व्यक्षि िा 
लनकायिाई उपिब्ध गराउन सक्न ेछैन।  

६०. आम्दानी र खचय साियजलनक गनुयपनेः (१) कायायियिे प्रत्येक मव नाको सात गतेलभत्र 
अक्षघल्िो मव नासम्म भएको आम्दानी र खचयको वििरण साियजलनक गनुय पनेछ। 

(२) िडा कायायिय तथा विषयगत शाखािे उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक 
गरेको आम्दानी र खचयको वििरण साियजलनक गरेको तीन ददन लभत्र काययपालिकाको 
कायायियमा पठाउन ुपनेछ। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, िडा कायायिय र 
विषयगत कायायियका प्रमखु रुसूँग प्रत्येक चौमालसक अिलध समाप्त भएको लमलतिे पन्र ददन 
लभत्र चौमालसक समीिा गनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको चौमालसक समीिामा समीिा अिलधको दे ायका 
विषयमालथ समीिा गररनेछः 

(क) समीिा अिलधको आम्दानी र खचयको अिस्था,  
(ख) स्िीकृत िावषयक कायययोजना कायायन्ियनको अिस्था,  
(ग) कायायियमा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको िालग गररएका काययको 

वििरण, 
(घ) साियजलनक सनुिुाईमा उठेका मखु्य मखु्य विषय रुको वििरण, 
(ङ) साियजलनक परीिणका विषय रु, 
(च) सामाक्षजक परीिण प्रलतिेदनिे ददएका सझुाि रु, 
(छ) अनगमन सलमलतिे गरेका कायय रुको प्रलतिेदन, 
(ज) रकमान्तर सम्बन्धी वििरण, 
(झ)  क्षजल्िा समन्िय सलमलतबाट प्राप्त सझुाि रु । 

(ञ) काययपालिकािे तोवकददएका अन्य विषय रु। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समीिाबाट काययपालिकािे कायायियिाई 
आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बक्षन्धत कायायिय र 
कायायिय प्रमखुको कतयव्य  नुछे। 

(४) यस दफा बमोक्षजम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतिेदन त्यस्तो समीिा 
सम्पन्न भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र कायायियको िेिसाइट र प्रििा माफय त साियजलनक 
गररनेछ। 

६२. िावषयक समीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय िडा कायायिय विषयगत 
शाखा िा कायायिय र साझेदार संस्था रुका प्रमखु रुको स भालगतामा प्रत्येक आलथयक िषय 
समाप्त भएको लमलतिे दईु मव नालभत्र िावषयक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको िावषयक समीिा प्रमखुको अध्यितामा  नु ेतथा 
यस समीिामा दे ाय बमोक्षजमका विषय रुमा छिफि गररनेछः 

(क) िावषयक आम्दानी र खचयको अिस्था, 
(ख) ििको तिुनामा भएको आम्दानी र खचयको तिुना, 
(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानको वििरण, 
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त भएको 

बजेटको तिुना, 
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतय समपूरक र विशेष अनदुान 

अन्तगयतका आयोजना रुको वििरण र ती आयोजना रुको भौलतक र 
वित्तीय प्रगलत, 
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(च) आलथयक सामाक्षजक र पूिायधार विकासका उपिक्षब्धको वििरण, 
(छ)  आिलधक तथा रणनीलतक योजनाको िि र प्राप्त उपिक्षब्धको तिुना, 
(ज) साझेदार संस्थासूँगको स कायय र समन्ियमा सम्पादन गररएका मखु्य मखु्य 

कायय रु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुजू फर्छ्यौटको अिस्था, 
(ञ) अक्षख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रािय िगायत नपेाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकाय 
र क्षजल्िा समन्िय सलमलतबाट प्राप्त सझुाि रु, 

(ट) बुूँदा नं (ञ) बमोक्षजमका सझुाि रु कायायन्ियनको अिस्था, र 
(ठ) काययपालिकािे तोकेका अन्य विषय रु। 

(३) यस दफा बमोक्षजमको समीिामा प्रस्ततु गररन ेवििरणमा एकरुपता कायम 
गनयको िालग काययपालिकाको कायायियिे उपदफा (२) मा उक्षल्िक्षखत विषय रुको आधारमा 
िडा कायायिय विषयगत शाखा िा कायायिय र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाूँचा 
उपिब्ध गराउनेछ। 

(४) यस दफा बमोक्षजम सम्पन्न  नुे िावषयक समीिाको प्रलतिेदन उपदफा (२) 
मा उक्षल्िक्षखत विषय रु समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम तयार भएको प्रलतिेदन काययपालिकाको 
कायायियको िेिसाइटमा राक्षखनेछ साथै उि प्रलतिेदन क्षजल्िा समन्िय सलमलत प्रदेश 
सरकारको मखु्यमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररषदको कायायिय र सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्राियमा पठाउने क्षजम्मेिारी काययियको  नुेछ। 

६३. प्रलतिेदन सभामा प्रस्ततु गनुयपनेः यस काययविलध बमोक्षजम सम्पादन गररएका कायय रुको 
प्रलतिेदन प्रमखुिे छिफिको िालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र  ेरफेरः  यस काययविलधको कायायन्ियनको क्रममा कुनै िाधा अिरोध र अस्पष्टता 
भएमा त्यस्तो बाधा  अड्चन फुकाउन े प्रयोजनका िालग काययपालिकािे यस काययविलधमा 
आिश्यकता अनसुार ब्याख्या, थपघट, संसोधन िा  ेरफेर गनय सक्नेछ। 

६५. प्रचलित कानून बमोक्षजम  नु:े यस काययविलधको कुनै प्रािधान प्रचलित कानून एिं स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यिस्थापन ऐन २०७४ संग 
बाक्षझएमा बाक्षझएको  दसम्म अमान्य  नुेछ । 
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अनसूुची– १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
गनुासो दताय वकताब 

लस 
नं 

गनुासोक
तायको नाम 

थर 

गनुासोको 
संक्षिप्त 
वििरण 

गनुासोसूँग 
सम्बक्षन्धत 

पदालधकारी तथा 
म ाशाखा।शाखा 

गनुासोको 
बगीकरण 

गनुासो उपर 
गररएको 
प्रथम 

सम्बोधन 

दताय 
गनेको 
नामथर 
र पद 

कै
वफ
यत

 

        

        

        

        

        

 

 

अनसूुक्षच–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सूँग सम्बक्षन्धत) 
गनुासो समाधानको िालग प्रस्ताि 

लस 
नं 

गनुासोको 
सक्षषिप्त 
व्य ोरा 

गनुासो समाधानको 
िालग विद्यमान 
कानूनी तथा 

संस्थागत व्यिस्था 

गनुासो समाधानको 
िालग कानूनी तथा 
संस्थागत व्यिस्थामा 

र ेको कमी 

कानूनी तथा 
विषयविज्ञको 

राय 

गनुासो 
समाधानको 
िालग गनुयपने 

लनणयय 

      

      

      

गनुासो समाधान समन्िय सलमलतका 
संयोजकः   नाम थरः    पदः  दस्तखतः 
सदस्यः  नाम थरः   पदः  दस्तखतः 
सदस्यः  नाम थरः   पदः  दस्तखतः 
सदस्यः  नाम थरः   पदः  दस्तखतः 
सदस्य सक्षचिः नाम थरः   पदः  दस्तखतः 
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अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पशे गनुय पने वििरण 

लस 
नं 

गनुासोको 
सक्षषिप्त 
वििरण 

गनुासो समाधानको िालग 
अपयायप्त कानून तथा 

संस्थागत व्यिस्था तथा 
अलधकारिेत्रको वििरण 

कानून तथा 
विषयविज्ञको 

राय 

गनुासो 
समाधानको 
िालग गनुय पने 
लनणययको प्रस्ताि 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

गनुासो सनेु्न अलधकारीको नामः    कायायिय प्रमखुको नामः 
दस्तखतः      दस्तखतः 
लमलतः      लमलतः 

 

 

 

अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
सामाक्षजक परीिक सम्िन्धी व्यिस्था 
नगरपालिकािे एक बषयसम्म सम्पादन गरेका काम रूबाट के कलत सामाक्षजक विकास भयो िा 
सामाक्षजक क्षजम्मेिारी परुा गनय सम्पादन भएका काम रू, उपिब्धी रू र प्रभाि रूको िेखाजोखा गरी 
प्रलतिेदन पेश गनय सामाक्षजक परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको सम ुिाई सामाक्षजक परीिकको 
रूपमा प्रचलित खररद कानून अनसुार सेिा करारमा लनयिु गनुयपनेछ। कुनै संस्था िा कम्पनीिाई 
समेत सामाक्षजक परीिकको रूपमा सेिा करारमा लिन सवकनेछ । संस्था िा  कम्पनीिाई 
सामाक्षजक परीिकको रूपमा सेिा करारमा लिदाको अिस्थामा लनधायररत योग्यता भएको मानि िोत 
भएको  नु ुपनेछ । 

१. सामाक्षजक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्िक्षन्धत िते्रमा अनभुि, 

(ि) सामाक्षजक परीिण सम्बन्धी अनकु्षशिण प्राप्त 

(ग) यस नगरपालिकाको काययक्रम िा आयोजनामा प्रत्यि सिंग्न नर ेको  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  

 

      

(370) 
 

२.पाररिलमक 

प्रचलित खररद कानून अनसुार तयार भएको िागत अनमुानको आधारमा सामान्यतया सामाक्षजक 
परीिणका िालग पाररिलमक तय गनय सवकनेछ। 

 

३.सामाक्षजक परीिकका काम रू 

सामाक्षजक परीिणका कामिाई ३ चरणमा विभाजन गररएको छ।  
 

क) तयारी 
यस चरणमा लनजिे बाह्य िा आन्तररक रूपमा सूचना संकिन गनुय पनेछ। सामाक्षजक परीिकिे 
सन्दभय सामालरको रूपमा स्थानीय त सूँग सम्बक्षन्धत संघीय तथा प्रदेश कानून, यस नगरपालिकािे 
तयार गरेका ऐन, लनयम, काययविलध रू र लनदेक्षशका रू, स्थानीय त को सामाक्षजक क्षजम्मेिारी, िक्ष्य, 

उद्देश्य, आिलधक तथा िावषयक योजना (विषयगत कायायिय रूको समेत), सामाक्षजक उपिब्धी, कायय 
सम्पादन, पररणाम र प्रभाि सम्बन्धी अलभिेख तथा सूचना, नागररक बडापत्र, साियजलनक परीिणका 
प्रलतिेदन रू, साियजलनक सनुिुाइ प्रलतिेदन, िावषयक तथा चौमालसक प्रलतिेदन रू, गत बषयको सामाक्षजक 
परीिण प्रलतिेदन तथा अन्य आिश्यक सामारीको अध्ययन गनुय पनेछ । 

 

ख) वििरण तयारी तथा प्रस्ततुी 
नगरपालिकाको सामाक्षजक काययसम्पादनका विषयमा स्पष्ट भएपलछ नगरपालिकाका पदालधकारी रू, 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, विभाग।म ाशाखा।शाखा  प्रमखु, क्षजम्िेिार  कमयचारीसूँग  अधयसंरक्षचत  
(Semi-structured) अन्तरिाताय लिनपुनेछ । अन्तरिातायबाट समेवटन नसकेका विषय रूका िालग 
सम्बक्षन्धत कमयचारी रूको सानो सम ु बनाई सम ु छिफि गनुय पनेछ । लतनी रूको सम्पादनको 
अिस्था प्रमखु समस्या, चनुौती र भािी काययददशाका बारेमा ग न अध्ययन गरी सो समेत अनसूुची २ 
र ३ अनसुारको वििरण तयार गनुय  पनेछ । अन्त्यमा सम्पूणय सरोकारिािाको भेिामा सो वििरण 
प्रस्ततु गरी छिफि गनुय पनेछ ।  
 

ग) प्रलतिेदन चरण 

सरोकारिािाको  भेिा  पश्चात सामाक्षजक  परीिकिे  अक्षन्तम  प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ।भेिामा 
उठेका सझुाि तथा लनणयय रू र कायययोजना सव त भेिा अध्यििाई प्रलतिेदन िझुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
धनकुटा नगरपालिका 

समाक्षजक परीिकको प्रलतिेदन 

      (ब ृत छिफिमा प्रस्ततु गररन)े 
धनकुटा नगरपालिका    लमलतः 
१. नगरपालिकाको पररचय (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
२. स्थानीय त को प्राथलमकता तथा िक्ष्य रू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
३. गतिषयको मखु्य मखु्य उपिब्धी रू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
४. यसिषयको मखु्य मखु्य उपिब्धी रू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामाक्षजक क्षजम्मेिारी र कायय सम्पादनको िेखाजोखाM 

सामाक्षजक क्षजम्मेिारीको िेत्र 

गत
 ब

षयक
ो 

अि
स्थ

ा 

प्रय
ास

 

उप
िब्

धी
 

स्िास्थ्य 
 

स्िास्थ्य चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि िा यातायात प ूूँच भएको घरधरुी 
संख्या 

   

५ बषय मनुीका बािबालिकाको प्रलतशत    

खोपमा प ूूँच भएको जनसंख्या (एक बषय मनुीका बािबालिकाको आधारमा)    

४ पटक गभयिती जाूँच गररएको मव िाको संख्या (प्रलतशतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी  गररएका मव िाको संख्या    

झाडा पखािाबाट मतृ्य ु नु ेबािबालिका संख्या    

सि  ेल्थपोष्ट िा  ेल्थपोष्टबाट सेिा लिने घरधरुी पररिार संख्या    

क्षशिा 
आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक विद्यािय नपगु्न ेिाििालिकाको संख्या    

पूिय प्राथलमक क्षशिामा खदु भनायदर    

प्राथलमक विद्याियमा प ूच नभएका सो    

उमेर सम ुका बािबालिका संख्या।प्रलतशत    

किा १ मा खदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक त मा  किा छोड्ने किा दो ोयायउन ेर किा उक्षत्तणय  नुे दर    

प्राथलमक त मा तालिम प्राप्त क्षशिक संख्या    
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प्रलत किा कोठा विद्याथी संख्या    

बाह्य स योगमा  लनलमयत विद्यािय कोठा संख्या    

स्थानीय त बाट लनलमयत विद्यािय कोठा संख्या    

दलित बािबालिकाको क्षशिामा प ूूँच    

खानपेानी तथा सरसफाई 

स्िच्छ पानी पगुकेो पररिार संख्या िा प्रलतशत    

शौचािय भएको संख्या िा प्रलतशत    

खानेपानी सवुिधा भएको प्राथलमक विद्यािय    

शौचािय भएको पररिार संख्या    

सधुाररएको चिुो भएको पररिार संख्या    

बािबालिका, मव िा तथा समािेशी िते्र 

बाि लबिा को संख्या    

सामाक्षजक लबकृलत, विसंगलत    

सामाक्षजक सरुिा (जेष्ठ नागररक, एकि मव िा,  अपांग, वपछलडएको िते्र तथा 
िोपनु्मखु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररिी लनिारण 

बाि िमको अिस्था    

बाि क्िि रूको अिस्था    

मव िा व ंशा    

रोजगारीको अिस्था    

स्िरोजगारका प्रयास रू    

गररिी लनिारणका प्रयास रू    

सामाक्षजक पररचािन    

ितािरण सधुारका प्रयास रू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

विकासमा समान स भालगता सेिा रूमा प ूूँच 

स्थानीय िजार पगु्न िाग्ने समय    

कृवष सेिा केन्र जान िाग्ने समय    

भौगोलिक िेत्र, मव िा, वपछलडएका तथा सीमान्त  िगयको  संख्या,  लनज रूिे  
पाएको सेिा तथा ददइएको विशेष अिसर रू 
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जनशक्षि    

नीलत तथा काययक्रम    

भौलतक व्यिस्था    

समन्िय र स काययका प्रयास रू    

अन्य सामाक्षजक सम्पादनका िेत्र रू    

६. गत िषयमा भोगकेा समस्या रू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सधुारको िालग चाल्नपुने कदम रू तथा सझुाि (िुंदागत रूपमा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामाक्षजक परीिकको नाम- 
दस्तखतः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 

अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
..........विषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था  

धनकटा क्षजल्िा धनकुटा नगरपालिका 
सामाक्षजक परीिकको प्रलतिेदन 

 (ब ृत छिफिमा प्रस्ततु गररन)े  

१. विषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.  िक्ष्य  

क.  
ख.  
ग.  
घ. 

३. मखु्य उद्देश्य बुंदागत रूपमा िेख्न)े  
क. 
ख.  
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ग.  
घ. 

४. गत आलथयक िषयमा संचालित विकास योजना तथा काययक्रमको वििरण 

संचालित काययक्रम।आयोजनाको नाम िक्ष्य उपिक्षब्ध कैवफयत 

    

    

    

५. सरोकारपिको चा ना तथा िक्षित िगयिाई सेिा तथा सवुिधा ददन लबगत एक िषयमा गररएका 
मखु्य मखु्य नीलतगत व्यिस्था तथा प्रकृयागत सधुार रू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ख.  
ग.  
घ= 

६. सामाक्षजक क्षजम्मेिारी ब न गने िमताः 
सामाक्षजक क्षजम्मेिारीको िेत्र सूचक सव तको कामको वििरण 

  

  

  

  

  

७.  आयोजना तथा काययक्रम कायायन्ियन गदाय भोगकेा समस्या रू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ख.   

ग.  
घ. 

८. भािी काययक्रम संचािनको िालग चाल्नपुने कदम रू तथा सझुाि रू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

सामाक्षजक परीिकको नामः  
दस्तखतः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुक्षच–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
 

सामाक्षजक परीिण प्रारक्षम्भक प्रलतिेदन प्रस्तलुतको काययक्रम संचािन विलध 

 

1. सामाक्षजक परीिण प्रलतिेदन प्रस्तलुत काययक्रममा स भागी रूको उपक्षस्थलत पकु्षस्तका राख्न ुपने 
र । उि पकु्षस्तकामा स भागी रूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलधत्ि गरेको संस्था उल्िेख 
 नु ुपनेछ । 

2. काययक्रमको प्रारम्भमा स भागी रूिाई काययक्रमको उद्देश्य, सञ्चािन विलध, समय र आचार 
संव ताबारे जानकारी ददनपुने । 

3. सामाक्षजक परीिकिे अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोक्षजमको ढाूँचामा तयार गररएको वििरण 
प्रस्ततु गने । 

4. काययक्रममा प्रलतिेदन वििरण प्रस्ततु भएपलछ सामाक्षजक परीिण समन्िय सलमलतको तफय बाट 
काययक्रमका स भागी रू समि लनम्न प्रकारका प्रश्न रू क्रमशः राखी खिुा छिफिको 
माध्यमबाट स भागी रूको प्रलतवक्रया तथा सझुाि आह्वान गनुयपने– 

(क) नगरपालिकािे लनमायण गरेका कानून तथा नीलतगत लनणयय तथा प्रवक्रयागत सधुारिे 
पारेको प्रभाि सचुकको आधारमा, 

(ि) नगरपालिकािे गरेका विकास योजना रूमा जन स भालगताको क्षस्थलत, 
(ग) नगरपालिकािे समयमा सेिा सवुिधा ददन सेिा ददन नसकेको अिस्थामा जनतािे 

भोग्न ुपरेका समस्या रू, 
(घ) नगरपालिकाको तफय बाट पशे गरेको वििरण प्रलतको विश्वासनीयता, 
(ङ) िाििालिका, मव िा, दलित, जनजालत ,गररब,  जेष्ठ नागररक तथा वपछलडएका िगयिाई 

मूिधारमा ल्याउन गरेका प्रयास रूको प्रभािकाररता, 
(च) नगरपालिकािे ददएको सेिाको गणुस्तर, दस्तरु, सेिा ददन िगाएको समय र कायय 

सम्पादनको स्तर, 
(छ) सामाक्षजक उत्तरदावयत्ि परुा गनय नगरपालिकाको ितयमान कायय तथा काययशैिीमा 

सधुार ल्याउन प्राप्त सझुाि रू। 

5. स भागी रूिे काययक्रममा राखेका विचार, सझुाि तथा प्रलतवक्रया रूिाई सामाक्षजक परीिण 
समन्िय सलमलतका पदालधकारी रू तथा सामाक्षजक परीिकिे वटपोट गरी राख्नपुदयछ र 
स भागीिे राखेका क्षजज्ञासा तथा विचारमा नगरपालिकाका पदालधकारी, क्षजम्मेिार कमयचारी 
तथा सामाक्षजक परीिकिे स्पष्ट पानुय पने। 

6. सामाक्षजक परीिण काययक्रममा उठेका विषयिस्त ुरूको आधारमा सामाक्षजक परीिकिे मूख्य 
विषय अक्षन्तम प्रलतिेदनमा समािेश गनुय पने । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(376) 
 

अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सूँग सम्बक्षन्धत) 
छिफि काययक्रममा स भालगिे पािाना गनुयपने आचारसंव ता 

सामाक्षजक परीिण प्रारक्षम्भक प्रलतिेदन प्रस्ततु गररन ेकाययक्रममा उपक्षस्थत आयोजक, स जकताय तथा 
स भागी रूिे पािना गनुयपने आचारसंव ता 

(क) विषयिस्तमुा मात्र केक्षन्रत र ी छिफि गने । 

(ि) तथ्यांक र सूचनाको आधारमा र ी विचार राख्न े। 

(ग) लनजी िा व्यक्षिगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यक्षिगत आिपे निगाउन े। 

(घ) स भागी रूिे व्यि गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सझुाि तथा वटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा लिन े। 

(च) व्यक्षि िा संस्थाको साियजलनक मयायदा र क्षशष्टाचारिाई कायम राख्न े। 

(छ) स भागी रूिाई विचार राख्न प्रोत्सा न गने र विचारका िालग धन्यिाद ददन े। 

(ज) सामाक्षजक परीिकिे बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र स भागी रूिे आफ्ना कुरा रू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्न ेर एउटा व्यक्षििे एकपटक मात्र बोल्न े। 

(ञ) आफ्नो कुरािाई छोटकरीमा स्पष्ट रूपमा राख्न ेर बीचमा अकायको कुरा नकाट्ने । 

अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
 सामाक्षजक परीिकिे नगरपालिका प्रमखु समि पेश गने प्रलतिेदनको ढाूँचा 

िी धनकुटा नगरपालिका 
१.  पषृ्ठभलूम 

२.  सामाक्षजक परीिणको उद्देश्य  
३.  अध्ययन विलध 

४.  अध्ययनको सीमा 
५.  ब ृत ्छिफि काययक्रमको वििरणः 

क) लमलतः   ख) स्थानः  ग) समयः 
६.  नगरपालिका र विषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्थाको वििरण संिग्न राख्न े(अनसूुची२ र ३) 
७.  सामक्षजक परीिणिाट देक्षखएका सिि पि रु (िदुागत रुपमा िेख्न)े 
८.  सामक्षजक परीिणिाट देक्षखएका चनुौती तथा कलम कमजोरी रु (िदुागत रुपमा िेख्न)े  
९.  सामाक्षजक क्षजम्मेिारी परुा गनय नगरपालिकािे चाल्न ुपने कदम रु िा सझुाि रु 

सामाक्षजक परीिकको नामः  
दस्तखतः   संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M    
लमलतः 
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अनसूुची —१० 

( दफा ४७ सूँग सम्बक्षन्धत) 
साियजलनक परीिण अलभमकु्षखकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने विषयिस्त ु

 क) वित्तीय िेखा परीिणः  
यसिे नगरपालिकाको वित्तीय कारोिारको िेखाजोखा तथा पवुष्ट गदयछ । जसमा म ािेखा 
परीिणको कायायियिाट वित्तीय कारोिारको िेखा र त्यसको जाूँच गरी वित्तीय कारोिारको 
अक्षन्तम प्रलतिेदन ददन े कायय  नु्छ। यस लभत्र आन्तररक िेखा परीिण र अक्षन्तम 
िेखापरीिण समाबेश  नु्छन ्।  

ख) साियजलनक परीिणः  
नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र संचालित योजना तथा काययक्रम रूको कायायन्ियन सलुनक्षश्चत गरी 
सम्पादन  नेु िा सम्पाददत कामको पररमाण, िागत, गणुस्तर समेतको िेखाजोखा गनय स्थानीय 
उपभोिा तथा सरोकारिािा रूको स भालगतामा साियजलनक परीिण गदयछ। साियजलनक 
परीिणको प्रवक्रयािे संचालित योजनाको उद्देश्य प्रालप्तमा मात्र स योग प¥ुयाउने नभई योजनाको 
सकारात्मक र सधुार गनुयपने पिका प्राप्त अनभुि र दृष्टान्त रूिाई विश्लषेण गरी लनणयय प्रवक्रयाका 
त मा पषृ्ठपोषण गदयछ । संचालित योजना तथा काययक्रम रू लनधायररत समय र काययतालिका 
अनरुुप कायायन्ियन भए, भएनन ्? त्यसमा के कलत र कसिाट िगानी भएको छ  के मा कलत 
खचय भयो ?कामको गणुस्तर कस्तो छ ?खचय प्रवक्रया तथा वििरण ठीक छन ् िा छैनन ् ? के 
कस्ता सधुार कायय उपयोगी  नु्छ आदद पिबारे सरोकारिािसंग गररन े छिफि, अन्तरवक्रया, 
विश्लषेण र सूचनाको आदान प्रदानिे नगरपालिकाबाट गररन े विकासका काययक्रम रूिाई पारदशी, 
उत्तरदायी र जनमखुी तलु्याउन ेमात्र  ोइन स्थानीय उपभोिा  रूिाई आफना भािना व्यि गनय 
सिम बनाउूँदछ। साियजलनक परीिण, सामाक्षजक सशक्षिकरण, सामदुावयक स भालगता तथा 
नागररक लनगरानीको लनम्ती आिश्यक व्यिस्थापकीय औजार पलन  ो ।  
साियजलनक परीिण, योजना संचािनमा जनस भालगता बवृि गनय तथा जनता रूिाट सझुाि 
तथा प्रलतवक्रया लिन ेउदे्दश्यिे संचािन  नु्छ, त्यसैिे सािजयलनक परीिणमा स भागी रूिाट 
ब्यि भएका विचार रू भविष्यको नीलत लनमाणको िालग आधार  नु सक्दछ । योजना 
फरफारक गने काम प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भएका आधार रू तथा पेश भएका प्रमाणको 
आधारमा गनुय पनेछ। योजना फरफारकको क्रममा साियजलनक परीिणका बखत ब्यि 
विचारिाई आधार लिई फरफारक गने नगने भने्न लनणयय गनुय  ुूँदैन।  

२.  साियजलनक परीिणको िते्रः  
क) आन्तररक रुपमा संचािन  नुःे  

साियजलनक परीिण काययपालिकािे आन्तररक रुपमा सम्पादन गदयछ गराउदछ। यसिे 
संचालित योजनाको गणुस्तरमा सधुार ल्याउूँछ तथा कायायन्ियन गने लनकायको आन्तररक 
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ब्यिस्थापनको सधुारका िालग सझाुि लिन तथा प्राप्त सझुाििाई कायायन्ियन गने उदे्दश्यिे 
संचािन गररन्छ। यो आम उपभोिा रूिाट सचांलित योजनाको प्रारक्षम्भक जाूँचपास पलन 
 ो।  

ख) उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाूँच तथा सधुारः  
साियजलनक परीिण काययमा उपभोिा िगयिाई स्ियूँम ् संिग्न गराई स भालगतामूिक र पारदशी 
ढंगिे भए गरेका कायय रूको वििचेना गने, िेखाजोखा गने, सबि र दबुयि पि रूको विश्लषेण गरी 
आगामी ददन रूमा गनुयपने सधुारात्मक काययको पव चान गररन्छ। यसिाट संिग्न सरोकारिािा रूिे 
सम्पन्न भैसकेका काययक्रमबाट लसकेका नयाूँ लसकाइ।पाठ आदान प्रदान गरी थप सधुारात्मक 
उपाय रूको पव चान गररन्छ ।  

ग) सरोकार पि रूको स भालगता र खलु्िा छिफिः  
साियजलनक परीिण कायय मखु्यत उपभोिा रूको चा ना तथा प्रलतवक्रया बझु्न संचािन 
गररन्छ। साियजलनक परीिणमा सबै उपभोिा तथा योजनाका सरोकार पि रूको प्रलतलनलधत्ि 
गराई उपभोिािाई िागकेा कुरा रू िोल्न स्ितन्त्रता ददइन्छ । 

३. साियजलनक परीिणको उद्दशे्यः 
(क) योजनाको आम्दानी खचय तथा अन्य वििरण रू आम उपभोिा रू समि राखी 

उपभोिा रूको प्रलतवक्रया लिन े। 

(ख) काययक्रम प्रलत जनचासो िवृि गरी सम्बक्षन्धत सरोकारिाि रूको स भालगता िवृि गने । 

(ग) लनणयय प्रवक्रयामा प्रजाताक्षन्त्रक प्रवक्रया र पारदशी व्यि ार अििम्बन गनय गराउन सजग 
गराउन े। 

(घ)  काययक्रममा  नुसक्ने अलनयलमतता लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलमतता भएको पाइएमा 
लनयन्त्रण गनय उपभोिा रूिाई क्षजम्मेिार बनाउन े। 

(ङ)  योजनामा आम उपभोिा रूको स्िालमत्ि भाि स्थावपत गने । 

४. साियजलनक परीिण पद्दलतः 
साियजलनक परीिण गदाय गररन ेकाययकािारेमा जानकारी गराउन े 
५. साियजलनक परीिणमा ध्यान ददनपुने कुरा रूः  
o आम उपभोिा भेिा भए, नभएको  
o मव िा, दलित र वपछलडएको िगयको उक्षचत प्रलतलनलधत्ि भए।नभएको  
o काययक्रमिे समेट्न ेिेत्रको समानपुालतक प्रलतलनलधत्ि भए।नभएको  
o आयोजना।काययक्रमको  ािसम्मको कायायन्ियन क्षस्थलत जानकारी गराइएको।नगराइएको  
o आयोजना।काययक्रमको भौलतक र वित्तीय प्रगलत जानकारी गराइएको।नगराइएको  
o विगतका परीिणबाट औलँ्याइएका सझुाि रूको कायायन्ियन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचक रू तयार गररएको, नगररएको  
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o अनगुमनबाट देक्षखएका कमी कमजोरी रूको सधुार गररएको, नगररएको  
o स भागी रूिाई िागको कुरा रू बोल्न ददइएको, नददइएको  
o स भागी रूका विचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतिेदनमा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

६.  फाराम रूको प्रयोगः (अनसूुचीमा ब्यिस्था भएका फाराम रूको ब्याख्या गने)  
७.  नगरपालिकािे सािजयलनक परीिण अलभमकु्षखकरण काययक्रममा स भागी गराउन ुपनेः- 
o स भालग रू (अलधकतम ५० जना)M   
o नगरपालिकाका पदालधकारी रू  
o प्रमखु तथाउपप्रमखु रू 

o काययपालिकाका सदस्य रु 

o नगरपालिकाका शाखा तथा इकाई प्रमखु रू  
o विकास आयोजनाको कायायन्ियन संग सम्बक्षन्धत कमयचारी रू  
o उद्योग िाक्षणज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था म ासंघ, जस्ता पेशागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलनलध रू  
o राजनैलतक दिका प्रलतलनलध रू  
o मव िा, दलित, जनजालत, वपछलडएका िगय आददको उत्थानमा काययरत संघ संस्थाका 

प्रलतलनलध रू  
o काययरत प्रमखु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलध रू  
o प्रमखु करदाता रू  
o काययरत सामदुावयक संस्थाका प्रलतलनलध रू  
o नागररक समाजका प्रलतलनलध रू 

 

अनसूुची – ११ 

(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
उपभोिा सलमलत िा सामदुावयक संस्थािे तयार गने आयोजना िा काययक्रम सम्बन्धी वििरणको ढाूँचा 
१. काययक्रम िा आयोजनाको 

(क) नामः..............................(ख) स्थि........................ 
(ग) पव िो वकस्ता रकम.......................प्राप्त लमलत.................... 
(घ) िागत रकमः................................... 
(ङ) शरुु  नु ेिा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न  नुे िा भएको लमलत............................. 

२. उपभोिा सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोि विकास संस्था।सामदुावयक संस्थाको 
(क) नामः .....................(ख) अध्यिको नाम........... 
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(ग) सदस्य संख्याः........... मव िा संख्या...........परुुष संख्या.......... 
३. आम्दानी खचयको वििरणः 

(क) आम्दानी तफय  
आम्दानीको स्रोत (क ाूँबाट नगद िा क्षजन्सी प्राप्त भयो 

स्रोत खिुाउने) 
रकम तथा पररमाण कैवफयत 

   

   

(ख) खचय तफय  
खचयको वििरण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामारी (के के सामारी खररद भए ?)    

    

    

२. ज्यािा (के िापत कलत ज्यािा भिुानी भयो 
? 

   

    

३. िमदान वििरण (कलतजनािे कुन काममा 
िमदान गरेको)  

   

    

४. ब्यिस्थापन खचय (ढुिानी तथा अन्य खचय)    

    

(ग) मौज्दात 

वििरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ख) ब्यक्षिको क्षजम्मा   

२. सामरी   

   

(घ) भिुानी ददन बाूँकी 
वििरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 
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४.योजनाको िि तथा प्रगलत वििरण 

कामको वििरण िि प्रगलत पषु्याूँइको आधार 
    

५. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाक्षन्ित जनसंख्या (योजना संचािन भएको 
स्थानका उपभोिा रू) 

६. आयोजना िा काययक्रम संचािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको क्षजम्मेिारी िाूँडफाूँड (कस कसिे के 
कस्तो कामको क्षजम्मेिारी लिएका लथए खिुाउनेः- 

७. आयोजना िा काययक्रम संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
८. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगकेा समस्या रू (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
९. काययक्रम संचािनको क्रममा भएको राम्रो लसकाइ (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय भविष्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुाि अन्य के ी भए (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
१२. उपभोिा सलमलत।सामदुावयक संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्य रूको दस्तखतः 
 

====================          ==============================            =============================== 

नामः              नामः                   नामः 
कोषाध्यि             सक्षचि                   अध्यि 

वििरण तयार लमलतः 
अनसूुची – १२ 

(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सूँग सम्बक्षन्धत) 
साियजलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाूँचा 

िी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 
धनकुटा नगरपालिका, 
१.  योजनाको  

क) नामः   
ख) स्थिः 
ग) िागत अनमुानः 
घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
च) योजनाको अिस्थाः सम्पन्न, अधरुो, लबरकेो 

२.  उपभोिा सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुावयक संस्थाको  
क) नामः 
ख) अध्यिको नामः 
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ग) सदस्य संख्याः मव िा .....       परुुष..... 
३.  साबयजलनक परीिण भएको क) लमलतः ख) स्थानः ग) समयः 
४.  उपक्षस्थलतः (उपक्षस्थलतको छाूँयाप्रलत संिग्न गनुय पने )  

नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. योजनाको िि तथा प्रगलत वििरणःM  

कामको वियरण िि प्रगलत 

   

   

   

६. उपभोिा सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुावयक संस्थािे पशे गरेको आम्दानी खचयको वििरणः 
आम्दानी तफय  

वििरण रकम रु. 
नगरपालिका। स योगी संस्थाबाट लनकासा  

सामरी  

जनस भालगता  

िमदान  

 

  खचयको वििरण  

अनदुान तफय   िमदान तफय   

वििरण रकम रु. वििरण रकम रु. 
क.लनमायण सामरी  क.लनमायण सामरी  

    

    

    

ख.कामदार  ख.कामदार  
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ग.ढुिानी  ग.ढुिानी  

   

   

घ मेसनरी  औजार  घ मेसनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  

७. उपभोिा सलमलत र सामदुावयक संस्थािे पेश गरेको वििरण मालथ साबयजलनक परीिणमा उपक्षस्थत 
ब्यक्षि रूको प्रलतवक्रया तथा सझुािः  

क्र.सं. 
सझुािकतायको नाम 

थर 
सझुािको िेत्र, प्रलतवक्रया तथा 

सझुािको सारसंिेप 
कैवफयत 

    

    

    

उपयिु खचय वििरण उपभोिा सलमलतिे पेश गरेको वििरण सूँग मेि खान्छ िा खाूँदनै, मेि नखान े
भएमा कैवफयत जनाउनेः  
८. जानकारीका िालग सो वििरण सिै सरोकारिािा रूिाई सूक्षचत गनय साियजलनक स्थिको सूचना 
पाटी टाूँस भए ÷ नभएको 
 

                                             
                                                       
                    

 

 

 

 

 

प्रलतिेदन बझुाएको लमलतः 
 

  

....................  
नामः  
उपभोिा सलमलतको अध्यि 

....................  
नामः नगरपालिकाको  
पदालधकारी 

..................  
नामः  
स जकताय÷ प्राविलधक 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सूँग सम्बक्षन्धत) 
 

साबयजलनक परीिणको िालग लनमायण व्यिसायीिे तयार गने वििरणको ढाूँचा 
 

१. योजनाको 
क)नामः .......................................ख) स्थिः................................. 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण ब्यिसायीकोः 
क) फमयको नामः..................................   ख) प्रोप्राइटरको नामः 

३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः 
कामको वििरण (मखु्य मखु्य कायय रू खिुाउन े िागत अनमुान यथाथय 

   

   

४. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाक्षन्ित जनसंख्या (योजना संचािन भएका) 
स्थानका उपभोिा रूः 

५. योजना संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
६. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगकेा समस्या रू (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय के गनय आिश्यक छ (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
 

 

 

........................ 
नामः  
ठेकेदार िा प्रलतलनलधको दस्तखतः                                
लनमायण ब्यिसायको नामः 
वििरण पशे गरेको लमलतः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सूँग सम्बक्षन्धत) 
लनमायण व्यािसायीिाट संम्पन्न काययक्रम िा आयोजनाको साबयजलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाूँचा 

िी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

१. योजनाको  
क) नामः   
ख) स्थिः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण ब्यिसायीकोः  
क) फमयको नामः 
ख) प्रोप्राइटरको नामः 

३. साबयजलनक परीिण भएको  
क) लमलतः  

ख) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपक्षस्थलतः 
नाम ठेगना पद 

   

   

   

   

   

५. योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः 
कामको वििरण (मखु्य मखु्य कायय रू खिुाउने) िागत अनमुान अनसुार यथाथय 
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६. लनमायण व्यिसायीिे पशेगरेको वििरण मालथ साबयजलनक परीिणमा उपक्षस्थत ब्यक्षि रूको प्रलतवक्रया 
तथा सझुािः 
क्र. 
सं. 

सझुािकतायको नाम थर सझुािको िेत्र प्रलतवक्रया तथा सझुािको सारसंिेप कैवफयत 

     

     

     

७ . स भागीिाट आएका विचार तथा अििोकनिाट देक्षखएका तथ्य रूको विश्लषेण 

 

..............            ................                  ................ 
नामःनामः             नामः 
स जकताय÷प्राविलधक        लनमायण व्यिसायी        नगरपालिकाको पदालधकारी 
प्र लत िेदन बुझा एको  लम लतः   

 

 

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सूँग सम्बक्षन्धत) 
साियजलनक परीिण काययक्रमको आचारसंव ताः 

साियजलनक परीिण काययक्रमिाई प्रभािकारी बनाउन, ब्यिक्षस्थत काययतालिका तयार गरी छिफि 
सञ्चािन गनय र स जकतायिे छिफििाई विषयमा केक्षन्रत गरी ब्यिक्षस्थत रुपमा सञ्चािन गनय 
अनसूुची–१६ मा ददइएको नमूना काययक्रम तालिका प्रयोग गनुय पनेछ। साियजलनक परीिण 
काययक्रममा उपक्षस्थत आयोजक, स जकताय तथा स भागी रूिे लनम्न बमोक्षजमको आचार संव ता 
पािना गनुयपनेछः 
1. विषयिस्तमुा मात्र केन्रीत र ी छिफि गने । 

2. लनजी िा व्यक्षिगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यक्षिगत आिपे निगाउन े। 

3. स भागी रूिे व्यि गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सझुाि तथा वटप्पणीिाई 
सकारात्मक रुपमा लिन े। 

4. व्यक्षि िा संस्थाको साियजलनक मयायदा र क्षशष्टाचारिाई कायम राख्न े। 

5. स भागी रूिाई विचार राख्न प्रोत्सा न गने र विचार राखे िापत धन्यिाद ददन े। 

6. स जकतायिे बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र स भागी रूिे आफ्ना कुरा रू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्न ेर एउटा व्यक्षििे एकपटक मात्र बोल्न े। 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(387) 
 

अनसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सूँग 
सम्बक्षन्धत) 

स जकतायिे साियजलनक परीिण गनय प्रयोग गनुयपने काययक्रमको नमूना 
काययक्रम क्षजम्मेिारी समयािलध 

काययक्रम औपचाररक िा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेिाको उदे्दश्यबारे जानकारी गराउने   

योजनाको क्षस्थलत िा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योजनाको क्षस्थलतबारे स भागीको वटप्पणी   

योजनाको आम्दानी खचय वििरण प्रस्ततु गने   

आम्दानी खचय उपर स भागीको वटप्पणी लिन े   

भेिाको सझुाि उल्िेख गने   

रेकडय गररएको सझुाि तथा स ीछाप   

 

 

अनसूुची – १७ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सूँग 
सम्बक्षन्धत) 

 

साियजलनक परीिणका िालग स जकतायिे प्रयोग गनुयपने चेकलिष्ट 

 

काययक्रम िा आयोजना सम्बन्धी वििरण 

(क)  काययक्रम िा आयोजना समदुायिे माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ख)  िाभाक्षन्ित घरधरुी संख्या। 

(ग)  िक्षित िगय समािेशी (दलित, जनजालत, मव िा, गरीब, वपछलडएको िगय) को संख्या । 

(घ)  योजनाबाट  नु ेउपिब्धीका सूचक रू प्रष्ट छन ्छैनन।् 

(ङ)  िक्ष्य र उपिब्धी बीचको फरक। 

(च)  योजनाको ददगोपनका िालग समदुायको स भालगता तथा योगदान। 

(छ)  योजना समयमा सम्पन्न भयो िा भएन ? भएन भने कारण रू। 

(ज)  योजना संचािन गनय गदठत उपभोिा सलमलतको गठन प्रवक्रया उपयिु भए नभएको । 

(झ)  उपभोिा सलमलतमा िास्तविक उपभोिाको प्रलतलनलधत्ि भए नभएको । 
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योजनाको ब्यिस्थापन तथा िेखाप्रणािी 
(क)  क्षजम्मेिारी तालिका प्रष्ट रुपमा छ छैन तथा योजना संचािन गनेिे प्रस्ततु गरे अनसुारको 

योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ख)  खररद प्रवक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेक्षशका बमोक्षजम भयो भएन। प्रलतस्पधायत्मक कोटेशन 
अनसुार नभएको भए कारण खिुाउने। 

(ग)  रु ५००० भन्दा मालथको खररदमा मूल्य अलभिवृि करको लबि समािेश भए 
नभएको।विि रूमा त्रवुट रू भए नभएको। 

(घ)  स्टोर ब्यिस्थापनमा त्रवुट र े नर ेको। 

(ङ)  अलरम भिुानी रकम योजनाको उपभोिा सलमलत िा सञ्चािक सलमलतिे गरेको लनणयय 
भन्दा फरक छ छैन । 

(छ)  कावटएको चेक, बैंकको वििरण सूँग चभअयिअक्षष्भ (लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज)  खचय वििरणमा उक्षल्िक्षखत अनसुारका मालनसिे काम गरेको  ो,  ोइन ? 

(झ)  काम गने मालनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ)  नगरपालिकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ, छैन ? लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुाि रू 
कायायन्ियन भए, भएनन ्? 

 

 

पारदक्षशयता 
(क)  योजना स्थिमा योजनाको िगानी बारे प्रष्ट  नुे गरी सूचना बोडय राक्षखयो राक्षखएन ?  
(ख)  योजनाको सञ्चािन खचयको वििरण प्रष्ट छ छैन । 

(ग)  लमजरमेन्ट िकु (नापी वकताि) प्रष्ट लसत राक्षखएको छ छैन । 

(घ)  आयोजना िा काययक्रम कायायन्ियन  नु ु अक्षघ पयायप्त जानकारी गराउने काम भए  
नभएको । 

 

अन्य 

(क)  स भागीमध्ये कसैिे उपभोिा सलमलतको कुनै सदस्यको विशेष प्रशंसा मात्र गरेको िा 
विरोध गरेको अिस्थामा कारण पत्ता िगाउने। 

(ख)  सूचना प्रिा मा दलित, मव िा, बािबालिका र वपछलडएका िगयको स भालगता रह्यो र ेन । 
कतैबाट अिरोध छ छैन पत्ता िगाउने। 

(ग) प्राविलधक रूबाट समयमै सझुाि र सल्िा  प्राप्त भयो,भएन ? ददइएका सल्िा  र सझुाि रू 
उपयिु लथए, लथएनन ्? 

(घ)  योजनािाई प्रभािकारी रुपमा संचािन गनय भविष्यको योजना के छ ? 

(ङ)  योजना संचािनको क्रममा म त्िपूणय लसकाइ के रह्यो ? 
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अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सूँग सम्बक्षन्धत) 
आयोजनाको सूचना पाटीको ढाूँचा 

 आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थि 

 कुि िागत÷बजेट (रु.)M नगरपालिकाको िगानी (रु.) 
 जनस भालगता (उपभोिा िा समदुायिे िे ोने) रकम (रु.)M अन्य िगानी (रु.) 
 पररयोजना शरुु लमलतM सम्पन्न  नुे लमलत 

 लनमायण व्यिसायी,उपभोिा सलमलत िा कायायन्ियन गने लनकाय 
संस्थाको नामM 

सम्पकय  व्यक्षि नाम र 
सम्पकय  नं.  

 िाभाविन्त घरपररिारM िाभाक्षन्ित जनसंख्या 
अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत प्रश्नाििी भाग — १) 
नागररक प्रलतिेदन (Citizen Report Card ) 

(सन्तवुष्ट िा असन्तवुष्ट जनाउने) 
उत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
लििः         मव िा (   )   परुुष   (  )      उमेर .............  
क्षशिाः ..................................... पेशा..................................  
ठेगानाः धनकुटा नगरपालिका,  िडा नं. ....... सम्पकय  फोन नं. ................  

१ सेिाको सन्तवुष्ट 

 

१.१ तपाइूँिे यस कायायियबाट समरमा कलतको सन्तवुष्ट पाउन ुभयो? 

 सन्तषु्ट (     )     ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      )  
१.२ सेिा लिन जाूँदा कमयचारीको व्यि ारप्रलत तपाई कलतको सन्तषु्ट  नु ुनु्छ ?  
      सन्तषु्ट (     )     ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      ) 

२. 

सेिाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनसुार तपाईिे प्राप्त गनुयपने सेिामा िागेको समय प्रलत 
कक्षत्तको सन्तषु्ट  नु ुनु्छ ?  

    सन्तषु्ट (     )      ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      )  
२.२ कायायिय लनयलमत रुपमा (पदालधकारी र कमयचारीको उपक्षस्थलत, समय पािना, 
काययचसु्तता) संञ्चािन भएको छ भन्ने कुरामा कलतको विश्वस्त  नु ुनु्छ ? 

    विश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अविश्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेिा लिन जाूँदा अलतररि रकम लतनुय भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     
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२.४ यस कायायियिे साियजलनक चासो तथा समस्या समाधान गनय औसत कलत ददन िगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेरै ददन  (   )   
३. सेिा प्रलतको जनविश्वास  

 

३.१ यस संस्थािे ददने सेिाप्रलत तपाई कलतको विश्वस्त  नु ुनु्छ ?  
     विश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अविश्वस्त (      )  
३.२ यस कायायियिे प्रदान गरेको सेिाको बारेमा अरुिाई जानकारी तथा कक्षत्तको प्रचार गनुय भएकोछ?                   
धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  
३.३ यस संस्थामा काययरत कमयचारी प्रलत तपाईको विश्वास कक्षत्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   विश्वास छैन (      )  
३.४ यस कायािययिे विपन्न िगयको िालग छट्ुयाएको सेिा प्रयोग गरेको था ा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलिअलि था ा छ  (   ) 

४. 

 सेिाको गणुस्तर  
४.१ यस कायायियबाट सिो लिंदा कायायियिे ददएको जानकारीबाट कक्षत्तको सन्तषु्ट  नु ु नु्छ ?   
     सन्तषु्ट (   )  कम सन्तषु्ट (   )   असन्तषु्ट (   )  
४.२ तपाई यस कायायियमा आउूँदा कसको स योग लिनभुयो?   

आफै (   )  गाउूँका ठूिाबडाको(   )      मध्यस्थकताय (   )  
४.३ यस कायायियमा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक धाउन ुप¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा िढी (   ) 

५. 

 सेिा सम्बन्धी जानकारी  

५.१ कायायियको भौलतक अिस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायायियमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिाइ जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंक्षशक जानकारी छ  (  )  कुनै जानकारी छैन (   ) 
५.३ कायायिय र सेिागा्र ी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पालिका त मा सञ्चािन गररने सािजयलनक काययक्रममा सीमान्त िगयको उपक्षस्थलत 
कलत प्रलतशत सम्म  नुे गरेको छ ?  

     २० प्रलतशत जलत(  ) ५० प्रलतशत भन्दा मालथ ( )  था ा छैन (  )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउूँदा र काययपालिकामा नीलत, लनयम र लनदेक्षशका र मापदण्ड  
तजुयमा गदाय छिफिमा प्रलतलनलधत्ि भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलधत्ि साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेवटका ÷ गनुासो सनेु्न अलधकारी सम्बन्धमा   
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६.१ तपाईको विचारमा सेिारा ीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन  दसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको विचारमा नगरपालिका िा यसका सेिाप्रदायक रुिे नागररक बडापत्र 
अनरुुप कलत  दसम्म सेिा परान गरेको जस्तो िाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको विचारमा उजरुी पेवटकाको उपयोग कुन  दसम्म भएको छ ? 

     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 
नागररक प्रलतिेदन पत्र 

प्रश्नाििी भाग —२ 

१. लसफाररस सम्बन्धी  
१.१  लसफाररसको िालग चाव न ेआिश्यक कागजात रुको प्रष्ट जानकारी पाउन ु भयो?       

 पाएूँ (   )  ठीकै पाएूँ (   )  स्पष्ट पाइूँन  (   )      
१.२ कुनै लसफाररसको िालग िाग्न ेदस्तरु बा ेक अलतररि रकम ददन ुप¥यो?         

       ददएूँ  (  )  थोरै ददएूँ (  ) मालगएन र ददइएन पलन  (   )  
१.३ त्य ाूँबाट ददन ेलसफाररस लिूँदा कसको स योग लिनभुयो?  

    आफै (   )  मध्यस्थकताय िा कायकय ता एकै मान्छे (   )  नेता ÷ठूिाबडा (   ) 
१.४ राजस्ि को–कससूँग उठाउन ेगदछयन ्? 

सबैसूँग उठाउूँछन(् )सीलमत व्यक्षिसूँग मात्र उठाउूँछन(्) आयको आधारमा उठाउूँछन(् ) 
१.५ शलु्क, सेिादस्तरु को–कससूँग उठाउन ेगदछयन ्?  
 सेिारा ीसूँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै सेिारा ीसूँग उठाउने गरेका छन(   ) 

२. 
  

पूिायधार विकास, िातािरण र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कायायियमा सरसफाईको अिस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      खराब (   ) 
२.२ कायायियमा सेिा प्रिा  र काययसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाय त्यसमालथ कारिा ी 
कक्षत्तको गररन्छ? 

तरुुन्तै  नु्छ (  )  पटक पटक भने पलछ मातै्र  नु्छ (   )   जलत भने पलन  नु्न (   ) 
२.३ तपाईको विचारमा नगरपालिकािे पूिायधार सम्बन्धी कायत्ररmम के कस्तो वकलसमिे 
गछय? 

    लनयलमत र राम्रोसूँग (  )    ठीकै गछय  (   )     लनयलमत रुपमा गदैन (   ) 
२.४ तपाईको नगरपालिकामा विकास लनमायणको क्षस्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        खराब (   )   
२.५ तपाईको पालिकामा संचािन गरेका आयोजना रु कक्षत्तका प्रभािकारी छन?् 
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     प्रभािकारी छन ्(  )  ठीक छन ्(  ) प्रभािकारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको लबि भिुानी ददन ेव्यिस्था कस्तो छ?  

     स ज ( )   अस ज (   )    ठीकै ( )   अप्ठया्रो  (   )  
२.७  नगरपालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाूँचपास गदाय प्राविलधक रुिाई रकम 
ददनपुछय? 

     पदैन (  )मागरैे लिन्छन ्( )  रकम नददए अप्यारो पाछयन(्  )  
२.८ आयोजना सञ्चािन गदाय नगरपालिकािाट प्राविलधक स योग कक्षत्तको पाउन ुभयो? 

सक्षजिै पाइयो( ) कव िेकाूँ ी पाइयो ( )  माग गदाय पलन पाइएन(  )  
२.९ नगरपालिकामा विकास लनमायणका बारेमा जानकारी माग्दा पाउन ु नु्छ?  

    सक्षजिै पाइन्छ(  )सोधेपलछ पाइन्छ (   )सोधेपलन पाइदैन (   )  
२.१० नगरपालिकािाट आचार संव ता पािना भएको छ?  

   पािना भएको छ (  )ठीकै पािना भएको छ (  )कक्षत्त पलन पािना भएको छैन (  )  
२.११ आयोजना सञ्चािन गदाय नगरपालिकािाट कक्षत्तको स योग पाउन ुभएको छ? 

 धेरै स योग पाएको छु (   ) ठीकै स योग पाएको छु (  ) लनरुत्साव त गररन्छ (   )   
३.   नगरपालिकाको वित्तीय व्यिस्थापन र काययसम्पादन, 
 ३.१ आलथयक िोत कस्तो छ ?     

 आिश्यक िोत उपिब्ध (  ) कम िोत उपिब्ध  (  ) अलत कम िोत उपिब्ध (  )  
३.२ काम गने प्रणािी र प्रवक्रया कस्तो छ ?       

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जवटि (   )  
३.३ कायायियमा भएका कमयचारीमा वित्त व्यिस्थापन र पररचािनमा सीप कस्तो छ ?    

    आिश्यक सीप छ (  ) आिश्यकता भन्दा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ (   )  
३.४ नगरपालिकाको आम्दानी र खचय कायायिय बाव र सूचना पाटीमा टाूँसेको देख्नभुयो ?   
 टाूँसेको देखेको छु (  )  कव िेका ी टाूँसेको देक्षखन्छ (  )    खै कतै देक्षखएन (   )   
३.५ कायय सम्पन्नको आधारमा मूल्यांकन भएको छ वक छैन ? 

छ (  )   ठीकै मूल्याङ्कन  नु ेगरेको छ (   ) कव िे पलन भएको था ा छैन (   ) 
३.६ कायय सञ्चािन संरचना प्रलत कक्षत्तको सन्तषु्ट  नु ुनु्छ ?  

    सन्तषु्ट (   )     ठीकै (   )    कुनै जानकारी छैन (   ) 
४.  पारदक्षशयता सम्िन्धी,   
 ४.१ यस नगरपालिकाको िावषयक नीलत, काययक्रम र िोतका बारेमा जानकारी पाउन ुभएको छ? 

धेरै जानकारी पाएको छु(  )ठीकै जानकारी पाएको छु(  )कम जानकारी पाएको छु (  ) 
४.२ नगरपालिकािे लनमायण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणयय, बजेट काययक्रम, काययप्रगलत 
आदी सम्बन्धी वििरण साियजलनक  नुे गदयछ ? 
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  नु ेगरेको छ (  )  नुे गरेको छैन  (   ) जानकारी नै छैन (   ) 
४.३ साियजलनक  नु ेमाध्यम के के  नु ्? 

  िेिसाइट(  ) सूचना पाटी (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  साियजलनक सनुिुाई  (  ) 
४.४ नगरपालिकाको कायायियबाट तपाइयिे चा ेको वििरण पाउूँन ुभएको छ? 

स जै पाए  (   ) धेरै पटक भनपेलछ पाए (   ) पाइन (   ) िास्ता नै गररएन (   ) 
 

अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
बव गयमन अलभमत (Exit Poll) संकिन गने ढाूँचा 

क. बव गयमन अलभमत (Exit Poll) सिेिणको प्रश्नाििी 
 

१) सेिारा ीको लििः— परुुष।स्त्री  
२) जातः  
३) उमेरः  
४) क्षशिाः 
५) कायायिय सम्म आइपगु्दा िागकेो समयः  
६) आउनकुो उद्देश्यः यस कायायियको काममा मात्र आउन ुभएको  ो िा अन्य कामको िालग पलन 

 ो? 

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

७) कायायियमा दे ायको कुन कामको िालग आउन ुभएको  ो ? रेजा (-_) क्षचन्  ददन ुोस ्। 

क) लसफाररस लिन।पयुायउन   
ख) अनमुलत।दताय।निीकरण   
ग) आलथयक स योग लिन   
घ) योजना माग गनय   
ङ) योजनाको वकस्ता लिन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अक्षन्तम भिुानी लिन   
ज) स्थानीय सरकारिे राखेको सूचना प्राप्त गनय   
झ) सूचनामूिक सामरी प्राप्त गनय   
ञ) अन्य कुनै भए    
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८) सेिा सवुिधा प्राप्ती सम्बन्धी तपाइको स्िमूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस. 
नं. 

सेिाको नाम 
स्िःमूल्यायाङ्कन –उपयिु कोष्ठमा रेजा  

( ) िगाउन े

१.  सेिा लिन को सूँग सम्पकय  गने भन्नेमा तपाईको 
धारणा के–कस्तो छ? 

अलत स्पष्ट 

( ) 
ठीकै 

( ) 
अस्पष्ट ( ) 

२.  सेिा प्रदायक कमयचारीिे तपाईको आिश्यकता 
र अपेिा कलत बझेु जस्तो िाग्यो ?  

अलत धेरै 

( ) 
ठीकै 

( ) 
थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रलत सेिा प्रदायक कमयचारीिे कस्तो 
व्यि ार गरे ? 

लमिनसार र 
मैत्रीपूणय ( ) 

ठीकै 

( ) 

अभर। 

अमयायददत 

( ) 
४.  सेिा प्राप्त गनय आिश्यक सूचना रु (प्रमाण—

कागजात र शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 
सेिाप्रदायक कमयचारीिे स्पष्ट गरे वक ? 

अलत स्पष्ट 
गररददए 

( ) 

ठीकै 

( ) 

अिमि  नुे गरी 
अस्पष्ट सूचना ददए 

( ) 
५.  तपाईिे राख्नभुएका समस्यािाई के–कस्तो 

समाधान ददए ?   

अलत सक्षजिो 
तररकाबाट 
समाधान ददए 

( ) 

ठीकै 

( ) 
समाधान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेिा प्राप्त गनय अपनाइएको प्रवक्रया के–कस्तो 
िाग्यो?  

अलत सक्षजिो 
(छोटो) ( ) 

ठीकै 

( ) 
िामो ( ) 

९. कायायियको कुन–कुन पि रु धेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सधुार गनुयपने देक्षखयो ?    
राम्रा िागको कुरा रु सधुार गनुयपने विषय रु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
(साियजलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चािनको ढाूँचा) 

काययक्रम सञ्चािनको ढाूँचा 
क)  अध्यिता र ण तथा काययक्रम शरुु भएको घोषणा गने, 

ख)  काययक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकाश पाने , 
ग)  आचार संव ताबारे जानकारी गराउन,े 

घ)  साियजलनक सेिा प्रिा बारे संक्षिप्त जानकारी ददन,े 

ङ)  नागररक प्रलतिेदन पत्र सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्ततु गने ,  
च)  बव गयमन अलभमत सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्ततु गने, 

ङ)  स भागी रुबाट तोवकएको लबषयमा लिक्षखत तथा मौक्षखक प्रश्न रु संकिन गने,  

ज)  क्षजम्मेिार पदालधकारी तथा कमयचारी रुिे क्षजज्ञासा रु स्पष्ट पाने, 

झ)  स्पष्टता पलछ थप क्षजज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ)  सम्बक्षन्धत पदालधकारीबाट थप क्षजज्ञासामा स्पष्टता ल्याउन े,  
ट)  समापन मन्तव्य, धन्यिाद ज्ञापन र काययक्रम विसजयन गने । 

अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सूँग सम्बक्षन्धत) 
साियजलनक सनुिुाइमा पािना गनुयपने आचार संव ता 

१.  स भागीिे बोल्नका िालग  ात उठाएर संकेत गनुयपनेछ । 

२.  स भागीिे प्रश्न िा सझुाि के राख्न े ो, पव िे स्पष्ट गनुयपनेछ। 

३.  स जकतायिे बोल्न ेसंकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सव त प्रश्न िा क्षजज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४.  सेिारा ी स भागी नागररक रु धैरैिाई प्रश्न गनय समय ददनपुने भएकािे बुूँदागत रुपमा 
छोटकरीमा प्रश्न प्रलतवक्रया राख्नपुनेछ र स जकतायिे लनधायरण गरेको समय लबतेपलछ 
तत्काि प्रस्तलुत रोक्नपुनेछ । 

५.  आफूभन्दा पव िेका स भागीिे बोिेका कुरािाई दो ो¥याउन जरुरी  नुेछैन। 

६.  क्षचत्त नबझेुमा स जकतायको अनमुलत लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ। 

७.  स भागीिे लबना आधार कसैप्रलत िाञ्छनायिु भाषाको प्रयोग गनय पाइन ेछैन। 

८ .  सनुिुाइका ििा तथा स भागीिाई उते्तक्षजत पाने िा बदिाको भािनाबाट भनाइ राख्न िा 
बोल्न पाइन ेछैन । 

९.  सनुिुाइिाई लबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै स भागी लमिेर शािीनतापूियक 
समाधान खोज्ने प ि गनुय सबैको कतयव्य  नुेछ । 

१०.  सनुिुाइिाई विषयान्तर  नुबाट रोक्न सबै स भालग सचेत  नु ुपनेछ । 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सूँग सम्बक्षन्धत) 
साियजलनक सनुिुाइ संबन्धी प्रलतिेदनको ढाूँचा 

 

साियजलनक सनुिुाइ संयोजन गने व्यक्षिको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुिुाइ गररएका विषयिस्त ुरु 

क) 
ख) 
ग) 
घ) 
काययक्रम आयोजना स्थिः— 

काययक्रम आयोजना गररएका लमलत र समयः 
काययक्रम सञ्चािन गररएको समयािलध (घण्टा।लमनेटमा) 
उठेका प्रश्न।क्षजज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
संख्या 

प्रश्नकताय गनुासो गने िा 
सझुाि ददनकेो नाम, थर र 

ठेगाना 

स भागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाि 

जिाफ ददन े
पदालधकारीको नाम, थर 

र ठेगाना 

जिाफको 
छोटकरी व्य ोरा 

   

  

  

  

 

   

प्रलतिेदन ददएको लमलतः  

साियजलनक सनुिुाइ संयोजकको दस्तखतः 
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प्रस्तावना : 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अवधकार के्षत्र वभत्रको 

विकास वनमािण सभिवन्ध कायि संचालनको लावग नगरपावलकाले उपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन 

गनि आिश्यक र्देविएकोले धनकुटा नगरपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवमत गने ऐन २०७४ को र्दफा ४ को 

उप र्दफा १बमोवजम नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध जारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािक्षम्भक 

१.  सकं्षिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस कायिविवधको नाम धनकुटा नगरपावलकाको उपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन 

तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७८ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवतर्देवि लागु हुनेछ ।  

२.   परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा:– 

(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता सवमवतको अध्यक्षलाई सभझन ुपर्दिछ ।   

(ि)  “आयोजना” भन्नाल ेनगरपावलका िा सो अन्तरगतको िडािाट पणूि िा आंवशक लागत साझेर्दारीमा 

सञ्चावलत योजना िा कायििम िा आयोजना िा पररयोजनालाई सभझनु पछि । र यसले नगरसभाबाट 

स्िीकृत भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामलूक संस्था िा अन्य सामरु्दावयक संस्थाको 

आयोजना समेतलाई जनाउनेछ । 

(ग)  “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावन्ित हुने आयोजना सञ्चालन हुने के्षत्र वभत्रका 

व्यवक्तलाई जनाउछ ।  

(घ)  “उपभोक्ता सवमवत” भन्नाले आयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सभभार गनिको 

लावग उपभोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सवमवत सभझन ुपर्दिछ । 

(ङ)  “कायािलय” भन्नाले नगर कायिपावलकाको कायािलयलाई बुझाउाँछ । सो शब्र्दले िडा कायािलय 

समेतलाई बुझाउनेछ  

(च)  “कायिपावलका” भन्नाले नगर कायिपावलकालाई सभझनु पर्दिछ । 

(छ)  “ठूला मेवशनरी तथा उपकरण” भन्नाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास पयुािउने प्रकृवतका ठूला 

मेवशनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममलूक प्रविवधलाई विस्थावपत गने िालका 

मेवशनरी तथा उपकरण सभझनु पर्दिछ। 

(ज)  “पर्दावधकारी” भन्नाले उपभोक्ता सवमवतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सभझनु पर्दिछ ।  

(झ) “िडा” भन्नाले नगरपावलका वभत्रका १० िटा िडालाई सभझन ुपर्दिछ ।  

(ञ)  “िडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सभझन ुपर्दिछ । 

(ट)  “सर्दस्य”भन्नाले उपभोक्ता सवमवतका सर्दस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्र्दले उपभोक्ता सवमवतका 

पर्दावधकारीलाई समेत जनाउनेछ ।  

(ठ)  “सभझौता”भन्नाले आयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सभभार गनिको लावग 

कायािलय र उपभोक्ता सवमवतबीच भएको वलवित करारनामा िा कबुवलयतनामालाई जनाउनेछ ।  

३. कायाक्षवक्षधको पालना गनुापनेाः(१) नगरपावलका वभत्र कायािन्ियन हुने आयोजनाको वनमािण, सञ्चालन,ममित 

सभभार कायि गनिको लावग गठन हुने उपभोक्ता सवमवतले पणूिरुपमा यो कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  
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(२) कुल लागत रु १ करोडसभम भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कायि 

सभपन्न गनि सक्नेआयोजनाको कायािन्ियन उपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सक्षमक्षतको गठन ि सञ्चालन 

४. उपभोक्ता सक्षमक्षत गठनसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) उपभोक्ता सवमवत गठन र्देहाय बमोवजम गनुि पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावन्ित उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अवधकतम सहभावगतामा सभबवन्धत 

आयोजनास्थलमा नै सातर्देवि एघार (७ र्देवि ११ जना) सर्दस्यीय उपभोक्ता सवमवत गठन गनुिपनेछ । 

(ि) सवमवत गठनको लावग आम भेला हुने समय, वमवत, स्थान र भेलाको वबषय  त्यस्तो भेला हुने वमवतले 

कवभतमा सात वर्दन (७ वर्दन) अगािै साििजवनक रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग)  नगरपावलकास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लावग उपभोक्ता सवमवतको गठन गर्दाि कायिपावलकाले 

तोकेको कायिपावलकाका सर्दस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(घ)  िडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लावग उपभोक्ता सवमवत गठन गर्दाि सभिवन्धत िडाको िडा 

अध्यक्ष िा िडा सर्दस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(ङ)  उपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाईएको भेलामा योजनाको संवक्षप्त वििरण र सवमवतको संरचना 

सवहतको जानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपनेछ । 

(च)  उपभोक्ता सवमवत गठन गर्दाि समािेशी वसद्धान्तको अिलभिन गनुि पने छ । सवमवतमा कवभतमा तेत्तीस 

प्रवतशत (३३%) मवहला सर्दस्य हुनपुनेछ । सवमवतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षमध्ये कभतीमा 

एकजना मवहला पर्दावधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ)  एक व्यवक्त एकभन्र्दा बढी उपभोक्ता सवमवतको सर्दस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट 

एकजना भन्र्दा बढी व्यवक्त एउटै उपभोक्ता सवमवतको सर्दस्य हुन पार्ने छैन ।  

(ज)  उपभोक्ता सवमवतको गठन सकेसभम सििसभमत तररकाले गनुिपनेछ । सििसभमत हुन नसकेमा 

उपभोक्ताहरुको बहुमतबाट उपभोक्ता सवमवतको गठन गररने छ । 

(झ)  उपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता सवमवतबाट कायािन्ियन 

गनि प्राथवमकता वर्दईनेछ । 

(ञ)  उपभोक्ता सवमवतले सभझौता बमोवजम गनुि पने काम सवमवत आफैं ले गनुि गराउन ुपनेछ । अन्य कुनै 

वनमािण व्यिसायी िा अन्य व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कामा वर्दई गनि गराउन पार्ने छैन । 

(ट)  कायािलयले आयोजना सञ्चालन एिम ् कायािन्ियनमा संलग्न उपभोक्ता सवमवतको अवभलेि 

अनसुचूी १ बमोवजमको ढााँचामा व्यिवस्थत गनुि पनेछ । 

(ठ)  एक व्यवक्त एक उपभोक्ता सवमवतमा रहनपुने छ । एउटा उपभोक्ता सवमवतले एक भन्र्दा बढी योजना 

सञ्चालन गनि पाउने छैन ।  

५. उपभोक्ता सक्षमक्षतका सदस्यको योग्यतााः (१) उपभोक्ता सवमवतका सर्दस्यको योग्यता र्दहेाय बमोवजम हुनु पनेछ । 

 (क) सभिवन्धत आयोजना के्षत्रको स्थायी िावसन्र्दा भएको 

 (ि) १८ िषि उमेर परुा भएको 

 (ग) फौजर्दारी अवभयोगमा अर्दालतबाट कसरुर्दार नठहररएको 
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 (घ) सरकारी बााँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बााँकी नरहकेो 

 (ङ) अन्य उपभोक्ता सवमवतमा सर्दस्य नरहकेो 

(२) र्दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन जनप्रवतवनवध,राजनीवतक र्दलका पर्दावधकारी, बहालिाला 

सरकारी कमिचारी र वशक्षक, पेश्की बााँकी रहकेो, वनमािण व्यिसायी, उपभोक्ता सवमवतको सर्दस्यमा बस्न पाईने छैन । 

 

६.  उपभोक्ता सक्षमक्षतको काम, कताब्य ि अक्षधकािाः उपभोक्ता सवमवतको काम कतिब्य र अवधकार र्देहाय बमोवजम 

हुनेछ ।  

(क)  सभझौता बमोवजमको कायि सभपार्दन गने, 

(ि)  उपभोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा मागिर्दशिनको जानकारी गराउने, 

(ग)  सभझौता बमोवजम कायि शुरु गर्दाि कायािलयबाट आिश्यक वनर्देशन प्राप्त गनुि पने भए प्राप्त गरेर मात्र 

शरुु गने, 

(घ)  उपभोक्ता सवमवतको कायि सभपार्दनलाई प्रभािकारी बनाउन सवमवतका सर्दस्यहरुको कायि विभाजन र 

वजभमेिारी बााँडफााँड गने, 

(ङ)  उपभोक्ता सवमवतका सर्दस्यहरुको क्षमता विकास गने । 

(च)  सभझौता बमोवजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पररितिन गनुि पने र्देविएमा 

कायािलयलाई अनरुोध गने, 

(छ)  आयोजनाको वर्दगो व्यिस्थापन सभबन्धी आिश्यक अन्य कायि गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायाान्वयन तथा ब्यवस्थापन 

७. आयोजना कायाान्वयनाः (१) कायािलयले आ.ि. शुरु भएको १५ वर्दन वभत्र उपभोक्ता सवमवतबाट संचालन हुने 

आयोजना, पररयोजना र कायििमहरु पवहचान/छनौट गरी कायािन्ियन योजना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता सवमवत 

गठन पिात आयोजनाको ड्रईङ, वडजाईन र लागत अनमुान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्िीकृत गरी 

उपभोक्ता सवमवतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायािन्ियनको लावग उपभोक्ता सवमवत र कायिलयबीच अनुसचूी २ बमोवजमको ढााँचामा 

सभझौता गनुिपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहभावगताको ढााँचा र अनपुात (नगर्द िा श्रमर्दान िा 

बस्तुगत) तोक्न ुपनेछ । 
 

८. आयोजना सम्झौताको लाक्षग आवश्यक कागजातहरुाः (१) उपभोक्ता सवमवतले कायािलयसाँग सभझौता गर्दाि 

तपवशलमा उवल्लवित कागजातहरु पेश गनुिपनेछ  

(क)  उपभोक्ता सवमवत गठन गने आम भेलाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि)  उपभोक्ता सवमवतका सर्दस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग)  आयोजनाको लागत अनमुान वििरण 

(घ)  उपभोक्ता सवमवतबाट सभझौता गने र सभझौताको लावग वजभमेिार पर्दावधकारी तोवकएको उपभोक्ता 

सवमवतको वनणिय  
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(ङ)  आयोजनाको कायािन्ियनको कायि तावलका । 

(च)  िाता सञ्चालन गने पर्दावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग आिश्यक 

कागजातहरु  

(छ)  तीन सर्दस्य अनगुमन सवमवत गठनको वनणिय, 

(ज)  लागत सहभावगता िापतको रकम जभमा गरेको बैंक भौचर 

 

९. उपभोक्ता सक्षमक्षतको िमता क्षवकासाः (१) कायािलयले आयोजनाको कायािन्ियन अगािै उपभोक्ता सवमवतका 

पर्दावधकारीहरुलाई वनभन विषयमा अवभमवुिकरण गनुि पनेछ 

(क)  उपभोक्ता सवमवतको काम, कतिब्य र अवधकार, 

(ि)  सभपार्दन गनुि पने कामको वििरण, काम सभपन्न गनुिपने अिवध, लागत र उपभोक्ताको योगर्दान 

(ग)  वनमािण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण 

(घ)  िररर्द, रकम वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अवभलेि व्यिस्थापन 

(ङ)  कायािन्ियन र अनगुमन प्रकृया  

(च)  साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण  

(छ)   अन्य आिश्यक विषयहरु ।  

(ज)  साििजवनक सुनिुाई ।  

 

१०. खाता सञ्चालनाः (१) उपभोक्ता सवमवतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवमवतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको संयकु्त र्दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । 

िाता सञ्चालकहरु मध्ये कवभतमा एकजना मवहला हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयााः(१) आयोजनाको भकु्तानी वर्दंर्दा उपभोक्ता सवमवतको नाममा रहकेो बैक िातामाफि त वर्दन ु 

पनेछ । उपभोक्ता सवमवतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि भन्र्दा मावथको रकम भकु्तानी गर्दाि चेक माफि त 

मात्र गनुि पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सवमवतलाई सभझौता बमोवजमको कामको प्राविवधक मलू्यांकन, कायि सभपन्न प्रवतिेर्दन र अन्य 

आिश्यक कागजातको आधारमा वकस्तागत र अवन्तम भकु्तानी वर्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सवमवतले सभपार्दन गरेको काम र भएको िचिको वििरण सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी 

भकु्तानीको लावग आिश्यक कागजात सवहत कायािलयमा पेश गनुिपनेछ । 

(४) आयोजनाको अवन्तम भकु्तानी हुनु भन्र्दा अगािै कायािलयबाट अनगुमन गने व्यिस्था वमलाउनु पनेछ    

(५) आयोजना सभपन्न भई फरफारक गनुि भन्र्दा अगािै उपभोक्ता सवमवतले अवनिायि रुपमा कायािलयको 

प्रवतवनवधको रोहिरमा साििजवनक परीक्षण गनुि पनेछ । साििजवनक परीक्षण प्रवतिेर्दनको ढााँचा अनसुचूी ३ बमोवजम 

हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता सवमवतले आफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचिको सचूना अनुसूची ४ बमोवजमको ढााँचामा 

साििजवनक गनुि पनेछ ।  
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(७) आयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि भन्र्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमाउपभोक्ता सवमवतले काम 

शरुु गनुि भन्र्दा अगािै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेर्दारीको अिस्था, काम शरुु र सभपन्न गनुि पने अिवध 

समेत र्देविने गरी तयार गररएको अनसुूची ५ बमोवजमको ढााँचामा आयोजना सचूना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नु 

पनेछ  

(८) उपभोक्ता सवमवतलाई सभबवन्धत कायािलयले ड्रर्ङ्ग, वडजार्न, लागत अनमुान तयार गने, प्राविवधक 

सल्लाह वर्दने, जााँचपास गने लगायत अन्य प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कायािन्ियनको समयमा 

कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेमा सभझौतामा उल्लेि गरी तोवकएको िचिको 

सीमा वभत्र रही उपभोक्ता सवमवतले करारमा प्राविवधक वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रर्ङ्ग, 

वडजार्न, लागत अनमुान, कायिसभपन्न प्रवतिेर्दन र भकु्तानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हुने आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराउने र्दावयत्ि र वजभमेिारी 

जनप्रवतवनवध, सभबवन्धत प्राविवधक कमिचारी, उपभोक्ता सवमवत र अनगुमनसवमवतको हुनेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायि गने उपभोक्ता सवमवत, प्राविवधक कमिचारी र सभबवन्धत कमिचारीलाई सभाको वनणिय 

बमोवजम िावषिक रूपमा उवचत परुस्कार प्रर्दान गनि सवकनेछ । 

(११) तोवकएको समयमा उपभोक्ता सवमवत गठन हुन नसकेमा, सभझौता हुन नसकेमा िा सभझौताको शति 

बमोवजम कायि सभपार्दन हुन नसकेमा कायािलयले अन्य प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।   
 

१२. क्षनमााण कायाको गुणस्ति सकु्षनक्षितता गनुा पनेाः उपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने आयोजना गुणस्तर 

सवुनवित गनुि सभिवन्धत उपभोक्ता सवमवतको कतिव्य हुनेछ । गुणस्तर सवुनवितता गनिको लावग अन्य कुराहरुको 

अवतररक्त वनभन विषयहरु पणूि रुपमा पालना गनुि पनेछ ।  

(क)  वनमािण सामाग्रीको गुणस्तराः वनमािण सामाग्री ड्रर्ङ, वडजाईन र स्पेवसवफकेसन बमोवजमको गुणस्तर 

कायम गनुि पनेछ । 

(ि)  वनमािण विवध र प्रकृयाको गुणस्तराः वनमािण विवध र प्रकृया कायािलयसाँग भएको सभझौता बमोवजम 

गनुि पनेछ  

(ग)  वनमािण कायिको वर्दगोपनााः उपभोक्ता सवमवतबाट कायािन्ियन भएको योजनाको वर्दगोपनाको लावग 

सभिवन्धत उपभोक्ता सवमवतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ)  गुणस्तर सवुनवित गने वजभमेिारीाः उपभोक्ता सवमवत माफि त हुने कामको वनधािररत गुणस्तर कायम गने 

वजभमेिारी सभबवन्धत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कमिचारी र उपभोक्ता 

सवमवतको हुनेछ । 

(ङ)  लगत राख्न ुपनेाः उपभोक्ता सवमवतबाट हुने कामको सभझौता बमोवजमको समय, लागत र गुणस्तरमा 

सभपन्न हुन नसकेमा सभिवन्धत प्राविवधक कमिचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृवत हरेी आिश्यकता 

अनसुार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता सवमवतको लगत रािी उपभोक्ता सवमवतका 

पर्दावधकारीलाई वनवित समयसभमको लावग अन्य उपभोक्ता सवमवतमा रही काम गनि वनषेध गनेछ । 
 

१३. अनुगमन सक्षमक्षतको व्यवस्थााः(१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा सभपन्न गनि गराउन 

उपभोक्ता सवमवतले सभपार्दन गने कायिको अनुगमन गरी आयोजनाको गणुस्तर, पररमाण सवुनवित गनि र्दफा ४ (१) 

(क) बमोवजमको भेलाबाट कवभतमा एक जना मवहला सवहत ३ सर्दस्यीय एक अनुगमन सवमवत गठन गनुि पनेछ । 
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(२)    अनगुमन सवमवतको काम, कतिव्य अवधकार र्देहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क)  आयोजनाको कायािन्ियनमा सहजीकरण गने तथा र्दवेिएका बाधा, व्यिधान र समस्या 

समाधानका लावग आिश्यक समन्िय गने,  

(ि)  आयोजनाको कायािन्ियन कायितावलका अनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

पार्एमा सभबवन्धत पक्षलाई सचेत गराउने,    

(ग)  उपभोक्ता सवमवतबाट कायि सभपन्न पिात भकु्तानीका लावग सभबवन्धत वनकायमा अनुगमन 

सवमवतको राय सवहत वसफाररस गने ।  

 

परिच्छेद– ४ 

क्षवक्षवध 

 

१४. अन्य ससं्थाबाट काया गिाउन सक्षकनेाःयस कायिविवध बमोवजम उपभोक्ता सवमवतबाट गररने कायि लाभग्राही 

समहू,सामरु्दावयक संस्था जस्तै सामरु्दावयक िन, सामरु्दावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, 

आमा समहू, कृवष समहू, काननु बमोवजम गठन भएका अन्य सामरु्दावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट वनणिय भई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बमोवजम कायि संचालन 

गनि/गराउन सवकने छ । 

 

१५. सहक्षजकिण ि सहयोग गनुा पनेाःउपभोक्ता सवमवतले आयोजनाको सपुररिेक्षण, अनगुमन/वनरीक्षण गनि 

कायािलयबाट आएको अनगुमन सवमवत, पर्दावधकारी िा कमिचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने 

तथा आयोजनास्थल अनगुमनको लावग सहवजकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

 

१६. उपभोक्ता सक्षमक्षतको दाक्षयत्वाःउपभोक्ता सवमवतले कायािलयसाँग भएको सभझौता बमोवजमको कायि सभपार्दन 

गर्दाि कायािलयले तोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनभन र्दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क)  आयोजनाको वर्दगो व्यिस्थापनको लावग ममित सभभार गने सभबन्धी आिश्यक कायि, 

(ि)  आयोजना कायािन्ियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सन्तुलन कायम गने सभबन्धी कायि, 

(ग)  अन्य आयोजनाहरुसाँग अन्तरसभबन्ध कायम गनुिपने, 

(घ)  असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ)  उपभोक्ता सवमवतले आयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा कागजात पेश गर्दाि अनसुचूी ६ 

बमोवजमको ढााँचामा आयोजनाको भौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेर्दन पेश गनुि पनेछ ।  

 

१७. मापदण्ड बनाउन सकनेाः(१) आयोजनाको गुणस्तर सवुनवितताको लावग कायािलयले अनगुमन, मलु्याङ्कन 

गरी सभिवन्धत उपभोक्ता सवमवतलाई सल्लाह, सझुाि र आिश्यकता अनसुार वनर्देशन वर्दने तथा समन्िय गनुि 

पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृवत हरेी गुणस्तर सवुनवितता गने प्रयोजनको लावग 

कायािलयले थप मापर्दण्ड तथा मागिर्दशिन बनाई लागु गनि सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(काययविलधको दफा ४ (१) ट संग सम्बक्षन्धत) 
उपभोिा सलमलतको िगत 

धनकुटा नगरपालिका 
आ.ि. 

क्र. 
स. 
 

उपभोिा सलमलतको 
नाम र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र 
सम्पकय  नं. गठन 

लमलत 

बैंकको 
नाम 

खाता नं. 
सम्पकय  
नं. 

अध्
यक्ष

 

उप
ाध्य

क्ष 

सध
चव

 

को
षाध्

यक्ष
 

          

          

          

          

          

          

 

 

अनसूुची २ 

काययविलधको दफा ७(२) सूँग सम्िक्षन्धत) 
धनकुटा नगरपालिका 
योजना सम्झौता फाराम 

१.  सम्झौता गने पि र आयोजनाः 
क) उपभोिा सलमलतको वििरणः 

  १. नामः 
  २. ठेगानाः 

ख) आयोजनाको वििरणः 
  १. नामः 
  २. आयोजना स्थिः 
  ३ उद्देश्यः 
  ४. आयोजना सरुु  नुे लमलतः 
२. आयोजनाको िागत सम्िक्षन्ध वििरणः 
 क) िागत अनमुान रु 
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 ख) िागत व्य ोने स्रोत रु 

  १. कायायियः 
  २. उपभोिा सलमलतः 
  ३. अन्यः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण सामारीको नाम  एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय त बाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोिा सलमलतबाट  
 ७. अन्य लनकायबाट  
घ)  आयोजनाबाट िाभाक्षन्ित  नुेः 
 १. घरपररिार संख्याः 
 २. जनसंख्याः 
 ३. संगदठत संस्थाः 
४=  अन्यः  
३.  उपभोिा सलमलत÷समदुायमा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणः 

क) गठन भएको लमलतः 
ख) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र क्षजल्िा) 

१. अध्यि 

२. उपाध्यि 

३. कोषाध्यि 

४. सक्षचि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपक्षस्थत िाभाक्षन्ितको संख्याः 
४.  आयोजना सञ्चािन सम्िक्षन्ध अनभुिः 
५. उपभोिा सलमलत समदुायमा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वििरणः 
वकस्ताको क्रम लमलत वकस्ताको रकम लनमायण समारी पररमाण   कैवफयत 

पव िो 
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दोिो 
तेिो 
जम्मा 
६.  आयोजना ममयत संभार सम्बन्धी व्यिस्था  

क)आयोजना ममयत संभारको क्षजम्मा लिने सलमलत÷संस्थाको नामः 
ख) ममयत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

 जनिमदानः 
 सेिा शलु्कः 
 दस्तरु, चन्दाबाट  
 अन्य के ी भएः  

 

सम्झौताका शतय रु 

उपभोिा सलमलतको क्षजम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतय रुः 
१.  आयोजना लमलत .................देक्षख शरुु गरी लमलत......................सम्ममा परुा गनुय पनेछ । 

२=  प्राप्त रकम तथा लनमायण सामारी सम्िक्षन्धत आयोजनाको उिेश्यका िालग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३=  नगदी, क्षजन्सी सामानको प्राप्ती, खचय र बाूँकी तथा आयोजनाको प्रगलत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४=  आम्दानी खचयको वििरण र काययप्रगलतको जानकारी उपभोिा समू मा छिफि गरी अको 
वकस्ता माग गनुय पनेछ । 

५=  आयोजनाको कुि िागत भन्दा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो 
मतुाविकनै अनदुान र िमदानको प्रलतशत लनधायरण गरी भिुानी लिन ुपनेछ । 

६.  उपभोिा सलमलतिे प्राविलधकको राय, परामशय एिं लनदेशन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
७=  उपभोिा सलमलतिे आयोजनासंग सम्िक्षन्धत विि, भरपाई रु, डोर  ाक्षजरी फाराम रु, क्षजन्सी 

नगदी खाता रु, सलमलत÷सम ुको लनणयय पकु्षस्तका आदद कागजात रु कायायियिे मागकेो बखत 
उपिव्ध गराउन ुपनेछ र त्यसको िेखापरीिण पलन गराउन ुपनेछ । 

८.  कुनै सामारी खररद गदाय आन्तररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िेखा नम्िर र मलु्य 
अलभबवृि कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्षि िा फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सो ी 
अनसुारको विि भरपाई आलधकारीक व्यक्षिबाट प्रमाक्षणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  मूल्य अलभबवृि कर (VAT)िाग्न े बस्त ु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी 
मूल्यको सामारीमा अलनिायय रुपमा मूल्य अलभबवृि कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्षि 
फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उि वििमा उक्षल्िक्षखत म.ुअ.कर 
बा ेकको रकममा १.५% अरीम आयकर बापत करकवट्ट गरी बाूँकी रकम मात्र सम्िक्षन्धत 
सेिा प्रदायकिाई भिुानी  नुेछ । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामारी खररदमा 
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पान नम्िर लिएको व्यक्षि िा फमयबाट खररद गनुय पनेछ । अन्यथा खररद गने पदालधकारी 
स्ियम ्क्षजम्मेिार  नुेछ । 

१०. डोजर रोिर िगायतका मेक्षशनरी सामान भाडामा लिएको एिम ्घर ब ािमा लिई विि भरपाई 
पेश भएको अिस्थामा १०% प्रलतशत घर भाडा कर एबम ्ब ाि कर लतनुय पनेछ । 

११. प्रक्षशिकिे पाउन े पाररिलमक एिम ् स भागीिे पाउन े भत्तामा प्रचलित लनयमानसुार कर 
िाग्नेछ । 

१२. लनमायण काययको  कमा शरुु िागत अनमुानका कुनै आईटम रुमा पररियतन  नुे भएमा 
अलधकार प्राप्त व्यक्षि÷कायायियबाट िागत अनमुान संसोधन गरे पश्चात मात्र कायय गराउन ु
पनेछ । यसरी िागत अुनमान संशोधन नगरी कायय गरेमा उपभोिा सलमलत÷सम ुनै क्षजम्मेिार 
 नुेछ । 

१३. उपभोिा सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाूँकी र न गएका खप्ने सामान रु ममयत संभार 
सलमलत गठन भएको भए सो सलमलतिाई र सो नभए सम्िक्षन्धत कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ 
। तर ममयत सलमलतिाई बझुाएको सामानको वििरण एक प्रलत सम्िक्षन्धत कायायियिाई 
जानकारीको िालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बमोक्षजम आयोजना सम्पन्न भएपलछ अक्षन्तम भिुानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतिेदन, 

नापी वकताि, प्रमाक्षणत विि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्िक्षन्धत उपभोिा सलमलतिे आयोजना 
संचािन गदाय भएको आय व्ययको अनमुोदन सव तको लनणयय, उपभोिा भेिाबाट भएको 
साियजलनक िेखा परीिणको लनणययको प्रलतलिपी तथा सम्िक्षन्धत कायायियको िडा कायायियको 
लसफाररस सव त अक्षन्तम वकस्ता भिुानीको िालग लनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाूँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै 
आयोजानाको आिश्यक ममयत संभारको व्यिस्था सम्िक्षन्धत उपभोिा रुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायन्ियन गने सम ु िा उपभोिा सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा वित्तीय 
प्रगती प्रलतिेदन अनसूुची ६ को ढाूँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोक्षजम कायायियमा पेश गनुय 
पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै काम उपभोिा सलमलत÷सम ुको लनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

कायायियको क्षजम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतय रुः 
१.  आयोजनाको िजेट, उपभोिा सलमलतको काम, कतयव्य तथा अलधकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतिेदन 

आदद विषयमा उपभोिा सलमलतका पदालधकारी रुिाई अनकु्षशिण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
२.  आयोजनामा आिश्यक प्राविलधक स योग कायायियबाट उपिव्ध गराउन सवकन े अिस्थामा 

गराईनेछ र नसवकने अिस्था भएमा उपभोिा सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अन्तगयत 
सेिा लिन सक्नेछ ।  
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३.  आयोजनाको प्राविलधक सपुररिेिणका िालग कायायियको तफय बाट प्राविलधक खटाईनेछ । 
उपभोिा सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत सपुररिेिण गने क्षजम्मेिारी लनज प्राविलधकको 
 नुेछ ।  

४.  पेश्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना संचािन नगने उपभोिा सलमलतिाई कायायियिे 
लनयम अनसुार कारिा ी गनेछ । 

५.  िममिुक प्रविलधबाट कायय गराउने गरी िागत अनमुान स्िीकृत गराई सो ी बमोक्षजम 
सम्झौता गरी मेक्षशनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभोिा 
सलमलतसंग सम्झौता रि गरी उपभोिा सलमलतिाई भिुानी गररएको रकम मलु्याकंन गरी 
बढी भएको रकम सरकारी बाूँकी सर  असिु उपर गररनेछ । 

६.  आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाूँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७.  आिश्यक कागजात संिग्न गरी भिुानी उपिव्ध गराउन सम्िक्षन्धत उपभोिा सलमलतबाट अनरुोध भई 
आएपलछ उपभोिा सलमलतको बैंक खातामा भिुानी ददन ुपनेछ ।  

८.  यसमा उल्िेख नभएका कुरा रु प्रचलित कानून िमोक्षजम  नुेछ । 

मालथ उल्िेख भए बमोक्षजमका शतय रु पािना गनय  ामी लनम्न पि रु मन्जरु गदयछौं । 

 
 

उपभोिा सलमलत÷सम ुको तफय बाट   कायायियको तफय बाट 

दस्तखत...................    दस्तखत............. 
नाम थर.....................    नाम थर............. 
पद.............................    पद................. 
ठेगाना..........................    ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................    सम्पकय  नं............... 
लमलत............................    लमलत..................... 

 

 

 

अनसूुची ३ 

(काययविलधको दफा ११ (५) सूँग सम्िक्षन्धत) 
साियजलनक परीिण फारामको ढाूँचा पेश गरेको कायायिय धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय 

१.  आयोजनाको नामः       

क) स्थिः 
ख) िागत अनमुानः         

ग) आयोजना शरुू भएको लमलतः   

घ) आयोजना सम्पन्न भएको लमलतः  
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२.  उपभोिा सलमलत÷सामदुावयक संस्थाको    
क) नामः   
क) अध्यिको नामः    

ख) सदस्य संख्याः      मव िाः    परुूषः  
३.  आम्दानी खचयको वििरणः  
क) आम्दानीतफय  जम्माः- 
आम्दानीको िोत )क ाूँबाट कलत नगद 

तथा क्षजन्सी प्राप्त भयो खिुाउने( 
रकम िा पररमाण 

कैवफयत 

 

   
   

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामारी (के के सामारी खररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के मा कलत भिुानी भयो ?)    

    

    

३. िमदान (कलत जनािे िमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापन खचय (ढुिानी तथा अन्य खचय)    

    

ग) मौज्दात  
 वििरण  रकम िा पररमाण  कैवफयत 

१्नगद 
  

बैंक 
  

व्यत्क्तको्त्जम्मा   

२्सामग्रीहरु 
  

घ) भिुानी ददन बाूँकी 
वििरण रकम िा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरण 

कामको वििरण िक्ष्य प्रगलत 
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५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाभ तथा प्रत्यि रूपमा िाभाक्षन्ित जनसंख्या (आयोजना सञ्चािन भएको 
स्थानका उपभोिा रू) ।  

६.  आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको क्षजम्मेिारी बाूँडफाूँड (कस कसिे कस्तो 
कस्तो कामको क्षजम्मेिारी लिएका लथए सो वििरण खिुाउन ुपनेछ ।  
उपक्षस्थलतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 

रो िरः नामथरः       

पदः    

लमलतः 
रष्टव्यः साियजलनक पररिण काययक्रममा उपक्षस्थत सरोकारिािा रुको उपक्षस्थलत अलनिायय रूपमा 
संिग्न  नुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-काययविलधको दफा ११ (६) सूँग सम्िक्षन्धत) 
 

खचय साियजलनक सूचना फाराम 

लमलतः २०  ।   ।   .  
१. आयोजनाको नामः—         

२. आयोजना स्थिः—  

३. विलनयोक्षजत िजेटः—   

४. आयोजना क्षस्िकृत भएको आ.िः—   

५. आयोजना सम्झौता भएको लमलतः—  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः—      

७. काम सम्पन्न भएको लमलतः—  

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृत गरेको लमलतः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

आभदानी र्चा 
ववविण िकम्रू ववविण िकम 

प्रर्म्ककस्ता  ज्यािा  

दोश्रो्ककस्ता  ननमाथण्सामाग्री्खररद 
 

तेश्रो्ककस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान 
 भाडा  

वस्तुगत्सहायता  व्यवस्र्ापन्खचथ  

िागत्सहभाधगता    

    

    

 

उपयुयिानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण यथाथय  ो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचय रु 
समािेश गररएको छ । साथै उपभोिा रुको प्रत्यि स भालगतामा आयोजना कायायन्ियन गररएको 
छ । यसको एक प्रलत िडा कायायियमा समेत पेश गररएको छ । 

  
 

..................       .....................      ......................  
  कोषाध्यि    सक्षचि                     अध्यि 
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अनसूुची ५ 

-काययविलधको दफा ११(७) संग सम्िक्षन्धत) 
 

आयोजना सूचना पाटीको नमूना 
१.  आयोजनाको नामः 
२.  आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामः 
३.  उपभोिा सलमलतको अध्यिको नाम र सम्पकय  नं.M 
४.  आयोजनाको कुि िागत रकम रुः 
 ४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्य ोने िागत रुः 
 ४.२. जनस भालगताबाट व्य ोने िागत रकम रुः 

४.३. आयोजनामा िगानी गने अन्य लनकायको नाम  र व्य ोने िागत रकम रुः 
५.  आयोजना सम्झौता लमलतः 
६.  आयोजना सम्पन्न गने लमलतः 
७.  आयोजनाबाट िाभाक्षन्ित जनसंख्याः 

 

 

 

 

अनसूुची ६ 

-काययविलधको दफा १६(ङ) सूँग सम्िक्षन्धत) 
उपभोिा सलमलतको भौलतक तथा वित्तीय प्रगलत प्रलतिेदन 

 

वििरण पेश गरेको कायायिय धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय 

१.  आयोजनाको वििरण  
आयोजनाको नामः      

िडा नं.M टोि÷बस्तीः   उपभोिा सलमलतका अध्यिः सक्षचिः  
२.  आयोजनाको िागतः प्राप्त अनदुान रकम रू. .................  

चन्दा रकम रू.......... जनस भालगता रकम रू. ===========जम्मा रकम रू. .......... 
३.   ािसम्मको खचय रू. ============== 

क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१.  लनमायण सामरीमा (लसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, लगट्टी, उपकरण आदद) रू.=====  
२.  ज्यािाः–  दि रूः–    अदि रू.     जम्मा रू.  
३.  मसिन्द सामान (कवप, किम, मसी, कागज आदद) रू.    
४.  दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.    

५.  अन्य   
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ख.  जनस भालगताबाट व्य ोररएको खचय रूः ...................  

िमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  
क्षजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   

कूि जम्मा रू. ............. 
 

४.  प्राविलधक प्रलतिेदन बमोक्षजम मूल्याकंन रकम रू. ............. 
 

५.  उपभोिा समू को लनणयय बमोक्षजम÷समीिाबाट खचय देक्षखएको रू. ............. 
 

६.  कायायन्ियनमा देक्षखएका मखु्य समस्या रूः क. ख. ग.  
 

७.  समाधानका उपाय रू  
क.  
ख. 
ग.  

 

८.  कायायियबाट र अन्य लनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुािः  
 

९.   ाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
 

१०. मखु्य खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त रकम आयोजना बा ेक अन्य काययमा खचय गने गराउन ेछैनौ ।   
 

 

.............  ............. .............  ............. 
तयार गने    सक्षचि   कोषाध्यि  अध्यि 
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प्रस्तािना: 
धनकुटा नगररपालिकाको सूचना तथा अलभिेख प्रणािीिाई व्यिक्षस्थत िनाई आलथयक, सामाक्षजक, 

साूँस्कृलतक, जनसाूँक्षख्यक, प्रशासलनक तथा प्राकृलतक स्रोतसूँग सम्बक्षन्धत तथ्याङ्क रुको उत्पादन, 

संकिन, प्रशोधन, संरिण र सम्प्रषेण तथा वितरण काययिाई व्यिक्षस्थत गरी स्थानीय सेिा प्रिा िाई 
नविनतम प्रविलधयिु िनाई व्यिक्षस्थत एिं पारदशी िनाउन िाञ्छनीय भएकोिे प्रशासकीय  
काययविलध लनयलमत गने ऐन,२०७५ को दफा ४ को उपदफा १ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
काययपालिकािे यो काययविलध जारी गरेको छ 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविलधको नाम “धनकुटा नगरपालिकाको सूचना तथा 
अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्धी काययविलध, २०७८” र ेको छ ।  

(२)यो काययविलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको लमलत देक्षख प्रारम्भ  नुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा:- 

(क) “प्रमखु” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपदछय । 

(ि) "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा 
८४ िमोक्षजमको प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(घ) “कायायिय” भन्नािे  धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय । 

(ङ) "सूचना तथा अलभिेख केन्र" भन्नािे काययविलध दफा ३ अनसुार स्थापना भएको 
केन्रिाई सक्षम्झन ुपदयछ। 

पररच्छेद-२ 

स्थापना तथा सञ्चािन 

३. सूचना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना: (१) काययपालिकािे नगरपालिकासूँग सम्बक्षन्धत सूचना तथा 
तथ्याङ्कको व्यिक्षस्थत अलभिेख तथा संर को िालग रावरय सूचना तथा प्रविलध केन्रिे तोकेको 
मापदण्डको अलधनमा र ी कायायियमा एक "सूचना तथा अलभिेख केन्र" को स्थापना गनेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोक्षजम स्थापना भएको केन्रमा काययपालिका अन्तगयतका 
शाखा/इकाइ एिम ्िडा कायायियबाट उत्पादन प्रशोधन तथा वितरण भएका सूचना, तथ्याङ्क 
तथा अलभिेख भण्डारणको व्यिस्था गररनेछ ।  

(३) उपदफा(२) अनसुार भण्डारण  नुे अलभिेख तथा सूचना रुको भौलतक एिं 
विद्यतुीय प्रलत तयार गरी केन्रमा सरुक्षित राक्षखनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम स्थापना  नुे केन्रमा आिश्यक पने भौलतक तथा मानिीय 
िोतको व्यिस्था कायायियिाट व्यिस्था गररनेछ । 
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४. सूचना तथा अलभिेख केन्रको सञ्चािन: (१) दफा ३ बमोक्षजम स्थापना  नुे केन्रको मखु्य 
सभयर कायायियमा र ने छ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सभयरबाट काययपालिका, िडा कायायिय रु र अन्तयगतका 
प्रशासलनक ईकाइ रुमा सञ्जािीकरणका माध्यमबाट िव्य-दृष्य नागररक िडापत्र, गनुासो 
व्यिस्थापन सूचना प्रणािी, टोि फ्री नम्िर, िव्य सूचना िोडय, टोकन प्रणािी, अन्य विलभन्न 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणािी रु, नगर पाश्वय क्षचत्र, लसलस क्यामेरा, ईमेि, जनसंख्या गणना तथ्याङ्क, 

भ-ूसूचना, अनिाईन िैठक सफ्टिेयर रु र म्यासेक्षजङ समेत एकीकृत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

(३) सूचना केन्र साियजलनक विदाका ददन िा ेक लनयलमत रुपमा सञ्चािन  नुेछ। 

(४) नगर काययपालिकािे लनशलु्क उपिब्ध गराउने भनी तोकेका सूचना रु केन्रिे 
लनशलु्क उपिब्ध गराउनेछ। 

(५) नगर काययपालिकािे स्थानीय राजपत्र िगायत लबक्री गने भनी तोकेका अन्य 
सूचना, तथ्याङ्क तथा अलभिेख रु अनसूुची- ३ मा उक्षल्िक्षखत दरमा विक्री वितरण गनेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोक्षजम लनशलु्क उपिब्ध गराउूँदा िा शलु्क लिएर 
उपिब्ध गराउूँदा त्यस्तो सूचना, तथ्याङ्क अलभिेख िा प्रकाशनको मूि प्रलत सूचना केन्रमा 
सरुक्षित राख्न ेव्यिस्था लमिाउन ुपनेछ। 

५. सबै सचुनाजन्य सामरीको अलभिेक्षखकरण गनुय पनेः (१)यस काययविलध बमोक्षजम स्थापना  नु े
सूचना तथा अलभिेख केन्रमा प्राप्त  नुे भौलतक तथा विद्यतुीय सबै सूचना तथ्याङ्क तथा 
अलभिेखिाई उपिब्ध प्रलत समेत उल्िेख गरी अनसूुची -१ बमोक्षजम दताय गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त भएका सामरीको खचयको अलभिेख सूचना 
अलधकारीिे अनसूुची- २ बमोक्षजम राख्न ुपनेछ। 

 (३) सूचना तथा अलभिेख केन्रिे स्थानीय राजपत्र तथा अन्य लबक्री गनुय पने सूचना 
तथ्याङ्क तथा अलभिेख रु अनसूुची- ३ मा उक्षल्िक्षखत दरमा लबक्री गनेछ। 

पररच्छेद -३ 

जनशक्षि सम्बन्धी व्यिस्था 
६. सूचना अलधकारीको व्यिस्थाः (१) कायायियिे केन्रमा र ेको सूचना प्रिा गने प्रयोजनको िालग 

सूचना अलधकारीको व्यिस्था गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सूचना अलधकारीिाई स योग गनय कायायियिे 
आिश्यकता अनसुार थप जनशक्षि खटाउन सक्नेछ। 

७. सचुना अलधकारीको काम, कतयब्य र अलधकारः (१) सूचना तथा अलभिेख केन्र सञ्चािन गने 
प्रयोजनका िालग सूचना अलधकारीको काम, कतयब्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछ। 

(क) सबै शाखा/एकाइ/केन्र र िडा कायायियबाट प्रकाक्षशत सूचना तथ्याङ्क 
तथा अलभिेखको सङ्किन गने, 
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(ख) सियसाधारणको िालग उपिब्ध गराउन सवकने सूचना तथ्याङ्क तथा 
अलभिेखको वििरण तयार गरी सो ी अनसुार उपिब्ध सूचना तथ्याङ्क र 
अलभिेखको व्यिस्थापन गने, 

(ग) सूचना केन्रमा आिश्यक पने टेलिफोन, इन्टरनेट, कम्प्यटुर, फ्याक्स 
जस्ता सञ्चारका साधनको लनयलमत व्यिस्था गने, 

(घ) सूचनामा नागररकको प ुूँच सरि र स ज बनाउने। 

(ङ) नगरपालिकासूँग सम्बक्षन्धत सूचना अद्यािलधक गरी प्रकाशन गने 
गराउने. 

(२) सचुना अलधकारीिे उपदफा (१) अनसुारका सचुना प्रदान गदाय दे ायका 
विषयसूँग सम्बक्षन्धत सूचना प्रत्येक तीन मव नामा अद्यािलधक गरर प्रकाशन गनेछ। 

(क) कायायियमा र ने कमयचारी संख्या र कायय वििरण, 

(ि) कायायियबाट प्रदान गररने सेिा, 
(ग) सेिा प्रदान गने शाखा र क्षजम्मेिार अलधकारी, 
(घ) सेिा प्राप्त गनय िाग्ने दस्तरु र अिलध, 

(ङ) गनुासो तथा उजरुी सनेु्न अलधकारी, 
(च) ऐन, लनयम,  विलनयम, काययविलध मापदण्ड र लनदेक्षशकाको सूची, 
(छ) आम्दानी, खचय तथा आलथयक कारोबार सम्बन्धी अद्यािलधक वििरण, 

(ज) कुनै काययक्रम िा आयोजना  सञ्चािन गरेको भए सोको वििरण, 

(झ) नेपाि सरकारको स्िीकृलतमा प्राप्त गरेको िैदेक्षशक स ायता, ऋण, 

अनदुान एिं प्राविलधक स योग सम्बन्धी वििरण, 

(ञ) िावषयक काययक्रमको प्रगलत वििरण। 
 

पररच्छेद- ४ 

अलभिेख तथा संप्रषेण 

८. सूचना तथा अलभिेख रु उपिब्ध गराउन ु पने: (१)सूचनाको  क सम्बन्धी ऐन, २०६४ िे 
गोप्य राख्न ुभनकेा िा ेक गाउूँपालिका।नगरपालिकाका सम्पूणय लनणयय रु, भए गरेका अध्ययन 
अनसुन्धान प्रलतिेदन रु, प्रकाक्षशत स्थानीय राजपत्र रु, र िेखा पररिण प्रलतिेदन रु तथा अन्य 
सम्पूणय अलभिेख तथा सूचना रु सम्बक्षन्धत शाखा/म ाशाखा िे केन्रमा अलनिायय रुपमा पठाउन े
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम केन्रमा प्राप्त अलभिेख तथा सूचनािाइ साियजालनक 
गानुय पने र साियजलनक गनय नलमल्ने।न नुे अलभिेख तथा सूचनािाइय छुट्टाछुटै्ट अलभिेख 
ब्यिस्थापन गरी केन्रिे साियजलनक गनुय पने सूचनािाइ लनयलमत रुपमा प्रकाशन तथा 
साियजलनवककरण गने ब्यिस्था लमिाउन ुपनेछ। 
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९. अलभिेख तथा सचुना उपिब्ध गराउन ेप्रकृया:(१) नगरपालिकासूँग सम्बक्षन्धत कुनै सूचना प्राप्त 
गनय चा न े व्यक्षििे त्यस्तो सूचना प्राप्त गनुय पने कारण खिुाई सम्बक्षन्धत सूचना अलधकारी 
समि लनिेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम लनिेदन प्राप्त भएमा सूचना अलधकारीिे तत्काि उपिब्ध 
गराउन सवकने प्रकृलतको सूचना भए तत्काि र तत्काि उपिब्ध गराउन नसवकन ेप्रकृलतको 
सूचना भए लनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र लनिेदकिाई सूचना उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम तत्काि सूचना उपिब्ध गराउन नसवकने भएमा सूचना 
अलधकारीिे सोको कारण सव तको जानकारी तरुुन्त लनिेदकिाई गराउन ुपनेछ । 

(४) सूचना अलधकारीिे लनिेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भि भएसम्म माग भएको 
स्िरुपमा नै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन लनिेदकिे माग गरेको 
स्िरुपमा सूचना उपिब्ध गराउूँदा सूचनाको स्रोत लबरने, भत्कने िा नष्ट  नुे सम्भािना भएमा 
सूचना अलधकारीिे सोको कारण खोिी उपयिु स्िरुपमा लनिेदकिाई सूचना उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

(६) सूचना तथा अलभिेख केन्रिे तोवकएको दस्तरु बझुाएको नगदी रलसद िा 
कायायियको नाममा खोलिएको तोवकएको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको आधारमा 
यस दफा बमोक्षजम सूचना तथ्याङ्क तथा अलभिेख उपिब्ध गराउने छ।  

१०. अलभिेख िा सूचना प्राप्त नभएमा गनुासो सनेु्न अलधकारी: (१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
कायायियमा उपिब्ध िररष्ठ कमयचारीिाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) सम्बक्षन्धत पदमा र ी गनुय पने कामका अलतररि गनुासो सनेु्न अलधकारीिे दे ाय 
बमोक्षजमका कायय गनुयपनेछः 

(क)  प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभिेख राख्न,े 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र गनुासोसूँग सम्बक्षन्धत पदालधकारी तथा 
कमयचारीसूँगको समन्ियमा पनय आएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 

(ग) अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बक्षन्धत लनकायमा पठाउने, 
(घ) मालथल्िो पदालधकारी समि पेश गने गनुासोको वििरण तयार गने, 

(ङ) गनुासो सम्बोधनको िालग भएका लनणयय रुको अलभिेख राख्न,े 

(च) गनुासोको सम्बन्धमा काययपालिका तथा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट भएको 
लनणयय कायायन्ियन गनय स योग गने, 

(छ) पव िे लनणयय भइसकेका विषयमा गनुासो पनय आएमा सोको जानकारी प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई गराउने, 
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पररच्छेद-५ 

अनगुमन, मूल्याकंन तथा प्रलतिेदन 

११. सूचना तथ्याङ्क तथा अलभिेखको सरुिा गनुयपनेः (१) सूचना अलधकारीिे सूचना केन्रमा प्राप्त 
सबै सूचना, तथ्याङ्क तथा अलभिेखको दताय गरी सरुक्षित राख्न ुपनेछ। 

(२) सूचना अलधकारीिे उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क तथा अलभिेखिाई 
घाम पानी मसुा कीरा जस्ता नाशक तत्िबाट सरुक्षित राख्न ेव्यिस्था लमिाउन ुपनेछ। 

१२. अनगुमन, मूल्याकंन तथा प्रलतिेदन:(१) प्रमखुबाट लनयलमत रुपमा सूचना तथा अलभिेख 
केन्रको अनगुमन गरी लनरन्तर सधुार कायययोजना अनसुार केन्रको सञ्चािन गररनेछ।  

(२) केन्रको काययसम्पादनिाइय प्रभािकारी बनाउने कतयव्य सूचना अलधकारीको  नुेछ।  

(३) सूचना तथा अलभिेखको व्यिस्थापनिाई प्रभािकारी तथा चसु्त बनाउन आिश्यक 
पूिायधार उपिब्त्र गराउन एिम ् केन्दको प्रभािकारीता अलभबवृि गनुय प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको कतयव्य  नुेछ । 

(४) केन्रको काययसम्पादनको िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी सूचना अलधकारी िे प्रमखु 
प्रशासवकय अलधकृत समि र प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे काययपालिका समि पेश गनुय 
पनेछ।  

पररच्छेद-६ 

विविध 

१३. रावरय तथा प्रादेक्षशक सूचना तथा तथ्याङ्क राख्न ु पनेः (१) कायायियिे नेपाि सरकार तथा 
प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय त  रुबाट प्रकाशन भएका सूचना, तथ्याङ्क तथा अलभिेख 
समेत सूचना केन्रमा राख्न ेव्यिस्था लमिाउन ेछ। 

(२) सूचना अलधकारीिे उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क तथा 
अलभिेखिाई सियसाधारणिे समेत उपयोग गनय सक्ने व्यिस्था लमिाउने छ। 

१४. इन्टरनटे सवुिधा उपिब्ध गराउनःे कायायियिे सूचना केन्रमा इन्टरनेटको सवुिधा उपिब्ध 
गराउने छ। 

१५. सेिारा ीिाई सलुबधा उपिब्ध गराउन ुपनेः (१) कायायियिे सूचना केन्रमा सेिा लिन आउन े
सेिारा ीिाई पािो पक्षखयनेका िालग बस्न ेसवुिधा लमिाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सवुिधा उपिब्ध गराउूँदा अपािता भएका 
व्यक्षि जेष्ठ नागररक गभयिती मव िा तथा बािबालिकािाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

१६. काययविलधमा संशोधनः  यस काययविलधमा संशोधन गनुयपने भएमा संस्थागत तथा सशुासन 
सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे आिश्यक संशोधन गनय सक्नेछ।  

१७. बाधा अडकाउ फुकाउनःे  यस काययविलधको कायायन्ियनका क्रममा कुनै बाधा अिरोध आएमा 
काययपालिकािे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

दफा ५ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत 

दताय वकताब 

दताय 
नं 

लमलत 

सूचना तथ्याङ्क 
तथा अलभिेखको 
नाम।वििरण 

प्रकाशन 
गने शाखा 

प्रनत 
सूचनाको प्रकृलत 

(गोप्य।लनशलु्क।सशलु्क) 

      

      

      

अनसूुची २ 

दफा ५ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत 

सूचना तथा अलभिेख केन्रको खचय वकताब 

लस 
नं 

सूचना तथ्याङ्क तथा 
अलभिेखको वििरण 

दताय नं प्रकृलत 
बकु्षझलिनेको 

नाम 
प्रलत रलसद नं 

       

       

       

अनसूुची ३ 

दफा ६ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत 

सूचना तथा अलभिेख केन्रबाट लबक्री  नु ेसामरीको लबक्री दर 

लसनं वििरण प्रलत एकाइ मूल्य कैवफयत 

१ स्थानीय राजपत्र रु १०  

२ लनणययको प्रलतलिवप ५ पेज सम्मको लनशलु्क र त्यस भन्दा 
बढीको  कमा प्रलत पेजको रु २ 

 

३ चौमालसक तथा िावषयक प्रगलत वििरण लनशलु्क  

४ िावषयक योजना तथा बजेट रु १००  

५ आिलधक योजना रु २००  

६ मूल्य उल्िेख भएका सामरी रु तोवकएको मूल्य  

७ कम्प्यटुरमा र ेको सामरी प्रलत पेज रु २  

८ िेिसाइटमा राक्षखएको सामरीको 
विद्यतुीय प्रलत (वपलडएफ फम्यायट मात्र) 

लनशलु्क  
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१. पषृ्ठभलूम 

नेपािको संविधानिे समानपुालतक समािेशी र स भालगतामूिक लसिान्तका आधारमा समतामूिक 
समाजको लनमायण गने संकल्प गरेको छ। संविधानिे ददशा लनदेश गरेबमोक्षजम समतामूिक 
समाजको लनमायण गनय धनकुटा नगरपालिका र यस अन्तगयतका सबै िेत्रगत विषय रूमा समेत 
सामाक्षजक समािेशीकरणको विषयिाई आन्तररकीकरण, मूिप्रिा ीकरण र संस्थागत गनय आिश्यक 
भएको छ । यसबाट सबै िगय, जात जालत, लिि र िेत्रिाई समािेशीकरणको मान्यताअनरुुप 
स भागी गराई सामाक्षजक समािेशीकरणका सिाि रूिाई नीलतगत तथा काननुीरूपमा थप व्यिक्षस्थत 
गनय मद्दत पगु्ने अपेिा गररएको छ । मिुकुिे संङघीय िोकताक्षन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणािी 
अििम्िन गरेको सन्दभयमा सम्बि विषय िेत्र र अन्तगयत सञ्चािन  नु े सबै योजना तथा 
काययक्रम रूिाई समािेशीमैत्री बनाउन यो सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत जरुरी भएको छ। 

यस सन्दभयमा विभेदरव त, समिृ र न्यायपूणय समाजको स्थापनाका िालग सबै िगय, जात जालत, लिि 
तथा वपछलडएको िेत्रको समान स भालगता, अरसरता र लनणयय प्रवक्रयामा स भालगताको भलूमकािाई 
सलुनक्षश्चत गनय आिश्यक देक्षखन्छ। सामाक्षजक समािेशीकरण माफय त सबैिे आत्म सम्मान बोध  नु े
िातािरण लनमायण गनय सबै िेत्र तथा संरचना रूमा मूिप्रिा ीकरणको माध्यमबाट समािेशी शासन 
पिलतिाई संस्थागत गनय यसका समर िेत्रिाई सम्बोधन गने नीलतको आिश्यकता म सूस 
भएकािे प्रशासकीय काययविलध लनयलमत गने ऐन,२०७५ को दफा ४ को उपदफा १ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे  सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत, २०७८' तजुयमा गरी िागू 
गरेको छ। 

२. लबगतका व्यिस्था र प्रयास रू 

नेपािमा विगतदेक्षख नै मव िा, दलित, आददिासी जनजालत, मधेशी, मकु्षस्िम, वपछलडए कासमदुाय, 

बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, अशि तथा अपािता भएका व्यक्षि रू, सामाक्षजक, आलथयक िा शैक्षिक 
रूपमा पछालड परेका व्यक्षि तथा समदुाय िगायतिाई विकासको समर प्रवक्रया तथा प्रलतफिको 
व स्सेदारीमा मूिप्रिा ीकरण गने प्रयास गररएको छ। यसका लनलमत्त स्रोत, साधन र साियजलनक 
सेिामा प ुूँच बढाउन, राज्यको  रेक संरचना एिम ् लनणयय प्रवक्रया तथा सो को कायायन्ियनमा 
न्यायोक्षचत प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय र िक्षित िगयको उत्थान,विकास र सशिीकरण िगायत 
सामाक्षजक सरुिाका िालग लबलभन्न काययक्रम रू संस्थागतरूपमा सञ्चािन भएका छन ्। यी 
काययक्रम रूबाट िक्षित िगयको सशिीकरणमा उल्िेख्य योगदान पगुकेो छ। दशौं योजना 
(२०५९-२०६४) मा िैविक समानता र सामाक्षजक समािेशीकरण अिधारणािाई अन्तर-सम्बक्षन्धत 
लबषय (Cross-cutting issues) का रूपमा स्थान ददईएको लथयो। नेपािको अन्तररम संविधान, 

२०६३ िे राज्यको अरगामी पनुःसंरचना गरी देशमा विद्यमान िगीय, जातीय, िेत्रीय तथा िैविक 
विभेद रूिाई समाधान गनय संकल्प गरे अनरुूप नेपािमा सामाक्षजक समािेशीकरणको विषयिाई 
प्रमखु ब सको रूपमा अिीकार गररएको लथयो । आलथयक िषय २०६४/०६५ देक्षख नेपाि 
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सरकारका सबै मन्त्राियबाट िैविक उत्तरदायी बजेट प्रणािीको अभ्यास  ुूँदै आएको छ । यस 
अनरुुप समािेशीकरण नीलत तजुयमा गने कायय र सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी संरचना रू 
स्थापना गने काययको थािनी पलन  ुूँदै आएको सन्दभयमा िैविक समानता र सामाक्षजक समािेशीकरण 
सम्बन्धी नीलत, २०६६ कायायन्ियनमा र ेको छ । सामाक्षजक समािेशीकरणका विषय रुिाई 
सम्बोधन गनय स्थानीय सरकार (संचािन) ऐन, २०७४ िगायतका कानून रु र रावरय िैविक 
समानता नीलत, २०७७, कायायन्ियनमा र ेका छन ् । धनकुटा नगरपालिकाको िैविक उत्तरदायी 
बजेट तजुयमा लनदेक्षशका, २०७७ तजुयमाको क्रममा र ेको छ । 
नेपािको संविधानको प्रस्तािनामा िगीय, जातीय, िेत्रीय, भावषक, धालमयक, िैविक विभेद र सबै 
प्रकारका जातीय छुिाछुतको अन्त्य गरी आलथयक समानता, समवृि र सामाक्षजक न्याय सलुनक्षश्चत गनय 
समानपुालतक समािेशी र स भालगतामूिक लसिान्तका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्िेख भएको  

छ । साथै समतामूिक समाजको लनमायण गनय तथा सामाक्षजक समािेशीकरणिाई मूतयरूप ददन 
विलभन्न मौलिक  कको प्रत्याभलूत गनुयका साथै मौलिक  क सम्िन्धी काननु रू सङ्घीय संसदबाट 
अनमुोदन भैसकेको अिस्था छ । धनकुटा नगरपालिका  विलभन्न पद रूमा समेत जातीय, िैविक 
िगायतको प्रलतलनलधत्िको व्यिस्था भएको छ । आफ्नो भाषा धमय, संस्कृलतको संरिण र संिियनका 
िालग सचेतना तथा वक्रयाक्षशितामा अलभिवृि भएको तथा राज्यका लबलभन्न अि तथा विषय िेत्रमा 
यस्ता पछालड परेका समदुाय तथा िेत्रको प्रलतलनलधत्ि बढ्दै गएकािे समािेशीकरणको प्रवक्रया थप 
प्रभािकारी बन्दै गएको छ । विगत देक्षखनै समािेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रमको 
प्रभािकारीरूपमा तजुयमा एिम ् कायायन्ियन गनय स्थानीय लनकाय िैविक उत्तरदायी तथा सामाक्षजक 
समािेशी बजेट तजुयमा एिम ् परीिण लनदेक्षशका, २०६८ र स्थानीय लनकाय स्रोत पररचािन तथा 
व्यिस्थापन काययविलध, २०६९ अनसुार तत्कािीन स्थानीय लनकायको लनःशतय पुूँजीगत बजेटको 
कम्तीमा १० प्रलतशत रकम आलथयक तथा सामाक्षजक रूपमा पछालड परेका विपन्न मव िा, १० 
प्रलतशत बािबालिका र १५ प्रलतशत उपेक्षित िगय तथा समदुायका िालग छुयाउन ुपने व्यिस्था 
गररएको पाइन्छ । साथै तत्कािीन स्थानीय लनकाय रूमा मव िा, दलित, आददिासी जनजालत, 
वपछलडएका समदुाय, बादी, अपािता समन्िय सम्िन्धी संरचना रू गठन गरी ती समदुायिाई 
संस्थागतरूपमा शासकीय संरचनामा आबि गने प्रयास गररएको र सामाक्षजक पररचािनमाफय त ् 
आलथयक तथा सामाक्षजक रूपमा वपछलडएका समदुायको आलथयक-सामाक्षजक उत्थानका िालग विलभन्न 
काययक्रम रू सञ्चािन गने जस्ता म त्िपूणय प्रयास रू भएको पाईन्छ।  

पन्रौ योजनामा सामाक्षजक विषय िेत्रअन्तगयत मव िा, विलभन्न िक्षित समदुाय, ज्येष्ठ नागररक, अपािता 
भएका व्यक्षि, बािबालिका, वकशोरवकशोरी रू िगायतिाई विकासको मूिप्रिा मा ल्याई समािेशी र 
समतामूिक रारको लनमायण गने विषय उल्िेख गररएको छ।साथै, उि योजनाको अन्तरसम्बक्षन्धत 
विषय अन्तगयतको 'समािेशीकरण' विषय उपिेत्रमा समानपुालतक समािेशी विकास र प ुूँचको 
सलुनक्षश्चतता गनय समािेशीकरण िक्षित सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत तथा काययनीलतसमेत लनक्षश्चत गरी 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(424) 
 

कायायन्ियनमा िैजान जोड ददइएको छ । योजनामा समािेशीकरणको विषय िेत्रगत िक्ष्यमा मानि 
विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछ्िालड परेका समदुाय रूको सशिीकरण र समानपुालतक विकास 
गने िक्ष्य लिइएको छ। 

३. ितयमान क्षस्थलत 

आलथयक, सामाक्षजक, राजनैलतक र प्रशासलनक दृवष्टिे पछ्िालड परेका विलभन्न िक्षित िगय रू (मव िा, 
दलित, आददिासी जनजालत, मधेशी, थारू, मकु्षस्िम समदुाय, वपछडािगय, सीमान्तकृत, अल्पसषख्यक, 

अपािता भएका व्यक्षि, िैविक तथा यौलनक अल्पसषख्यक, वकसान, िलमक, उत्पीलडत िा वपछलडएको 
िेत्रका नागररक तथा आलथयकरूपिे विपन्न खस आयय) िाई नेपािको संविधानिे समानपुालतक 
समािेशी लसिान्तको आधारमा राज्यको लनकायमा स भागी  नु पाउने  किाई मौलिक  कको 
रूपमा व्यिस्था गरेको छ। नेपािको संविधानमा नै अन्य आयोग रूको व्यिस्था गरी 
समािेशीकरणिाई थप व्यिक्षस्थत, सलुनक्षश्चत तथा प्रभािकारी बनाउन ेकाययको मागय प्रशस्त गररएको 
छ। 

नेपािमा वि.सं. २०६६ को रावरय जनगणना बमोक्षजम कुि जनसषख्याको ५१.५ प्रलतशत मव िा 
र ेकामा मव िाको सािरता ५७.७ प्रलतशत र परुुषको सािरता ७५.६ प्रलतशत र ेको छ । यस्तै, 

सम्पक्षत्तमा स्िालमत्ि पगुकेा मव िा २६ प्रलतशत मात्र र ेको देक्षखन्छ । मव िा परुुषको िमशक्षि 
स भालगता दर क्रमश: २६.३ र ५३.८ प्रलतशत र ेको छ । नेपािको कुि जनसषख्याको कररब 
१.९४ प्रलतशत जनसषख्यामा कुनै एक िा बढी प्रकारको अपािता देक्षखएको छ । 

पन्रौं योजना अनसुार मिुकुमा लनरपेि गररबीको रेखामलुन र ेको जनसषख्या १८.७ र ब  ु
आयालमक गररबी २८.६ प्रलतशत र ेको छ । प्रदेशगत गररबी  ेदाय प्रदेश नं १ र सदूुरपक्षश्चम 
प्रदेशको गररबीको रेखामलुन र ेको जनसषख्या प्रलतशत बीच झण्डै तेब्बरको अन्तर र ेको  

देक्षखन्छ । मिुकुको मानि विकास सूचकाङ्क ०.५७९ र ेको छ। यसमा पलन विलभन्न भौगोलिक 
िेत्र, लिि र सामाक्षजक समू  रूबीचको आलथयक असमानता र गररबीको सघनता बढी देक्षखन्छ । 
 जनसाक्षषख्यक विविधतािाई अध्ययन गदाय मिुकुको पलछल्िो रावरय जनगणना, २०६८ बमोक्षजम 
कुि जनसषख्याको १ प्रलतशत भन्दा कम जनसषख्या  नुे विलभन्न जातजालत रूको संख्या १११ 
भन्दा बढी र ेको छ । भाषागत विविधता  ेदाय नेपािमा कररब १२३ भन्दा बढी मातभृाषा रू 
र ेको देक्षखन्छ । नेपािमा व न्द ु धमय माने्न जनसषख्या अलधक भए तापलन यस बा ेक अन्य ९ 
भन्दा बढी धमायििम्बी रू र ेको देक्षखन्छ। यी आूँकडा रूिे नपेािी समाजमा आलथयक तथा 
सामाक्षजक, जातीय, िेत्रीय, िैविक र िगीय विविधता र ेको दशायउूँदछ । यी विविधता लभत्र पलन 
भौगोलिक, िैक्षन्गक, जातीय बीच गररबीको असमानता र ग नताको अन्तर अझै उल्िेख्यरूपमा 
विद्यमान र ेको विलभन्न तथ्याङ्कबाट देक्षखन्छ। यसथय समािेशी विकासको मान्यतािाई आत्मसात ् गरी 
यी असमानता रूिाई सम्बोधन गनय सबै िेत्र र अन्तगयत लनकाय रुिाई अझै बढी प्रभािकारीरूपमा 
पररचािन गनय आिश्यक देक्षखएको छ । 
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धनकुटा नगरपालिकाको पाश्वयक्षचत्र २०७५ अनसुार औषत पररिारको आकार ३.९५ र ेको  

पाइन्छ । नगरपालिकाको कुि जनसंख्या ३४१५६ मध्ये १८०२६ मव िाको जनसंख्या र ेको छ 
। िैविक अनपुाि ८९: १०० र ेको पाइन्छ । यस नगरपालिकामा २२.९२% िेत्री, १४.६१% 
राई, १२.४४% आठप रीया ८.६१% तामाि, ७.६९% व्रामण, ७.६२% मगर, ४.४९% कमी, 
३.८४% लिम्ब,ु १.८९% दमाइ, १.४२% साकी, १.१४% भजेूि, १.०९% ठकुरी ३.९२% अन्य 
जातीको िसोिास र ेको पाइन्छ । भाषागत रुपमा  ेदाय नपेािी ७३.४२%, राई १२.९७%, नेिार 
२.९७%, तामाि २.३८%, मगर १.९६%, भोजपरुी १.९०%, लिम्ब ु१.०९% र अन्य ३.३०% 
भाषा बोल्न ेजनसंख्या पाइन्छ । व न्द ुधमय ६७.९३%, वकरात धमय २०.९०%, िौि धमय ९.६०%, 
वक्रक्षश्चयन धमय १.२१%, इश्लाम धमय ०.१७% अन्य ०.३७% धमायििक्षम्ब रुको िसोिास र ेको 
पाइन्छ । नगरपालिकामा ८३.२३% सािर प्रलतशत र केको छ भने १६.७४% लनरिर र ेका 
छन यो प्रलतशत ५ िषय माथीको जनसंख्या मात्र  ो । नगरपालिकामा ६८.२२% पररिार आफ्नै 
आम्दानीिे १२ मव ना खान पगु्न े संख्या  र ेको छ । ४.९९% ९-११ मव ना, ६.३९% ७-९ 
मव ना, १२.२२%  ४-६ मव ना, ८.०४% ३ मव ना आफ्नो कमाइबाट खान पगु्ने जनसंख्या 
र ेको छ । 
४. समस्या तथा चनुौती रू 

समािेशी िोकतन्त्रिाई संस्थागत गनय, सामाक्षजक न्याय कायम गनय र सबै नागररकको समतामूिक 
प ुूँच स्थावपत गनय सामाक्षजक समािेशीकरण आिश्यक छ। यस सन्दभयमा सामाक्षजक 
समािेशीकरणका मखु्य समस्या रुमा सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी एकीकृत नीलत तजुयमा न नु,ु 

स्रोत, साधन, अिसर र िाभको वितरणमा िक्षित िगय एिम ् िेत्रको न्यायोक्षचत प ुूँच सलुनक्षश्चत न नु,ु 

सामाक्षजक समािेशीकरणका िालग आिश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाि र न,ु पछालड परेका िगय र 
समदुायिाई आलथयक तथा सामाक्षजकरूपमा सशिीकरण गनय नसक्न,ु शासकीय प्रणािीमा सबै लिि, 

िगय र िेत्रका नागररक रूको अथयपूणय स भालगता सलुनक्षश्चत  नु नसक्न,ु अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र 
प्रलतिेदन प्रणािीमा समािेशीकरण सम्बन्धी सूचक रूिाई समािेश गनय नसवकन,ु लबलभन्न िक्षित िगय, 
िेत्र र समदुायबीच आलथयक तथा सामाक्षजक विकासमा उच्च अन्तर र न,ु विलभन्न लिि, िगय, िेत्र, 
समदुाय र जातजालतबीच  नेु व्यि ारगत विभेद  ट्न नसक्न ुिगायत र ेका छन ् । 

धनकुटा नगरपालिकामा सामाक्षजक समािेशीकरणका मखु्य चनुौलत रुमा सामाक्षजक समािेशीकरणको 
अिधारणामा सरोकारिािा रू बीच साझा दृवष्टकोण कायम नगनुय, नीलत लनमायण र कायायन्ियनमा 
संिग्न लनकाय रू बीच प्रभािकारी समन्िय नगनुय, स्रोत साधन, अिसर र िाभमा पछालड परेका सबै 
िगय, िेत्र र जातजालतको समन्यावयक प ुूँच सलुनक्षश्चत नगनुय, पछ्िालड परेका िगय, िेत्र, उमेर, लिि र 
जातजालतमा व्याप्त गररबी घटाउन,ु विलभन्न समदुाय तथा िगयबीच र ेको आलथयक, सामाक्षजक तथा 
शैक्षिक विभेदको अन्तर कम नगनुय, संस्थागत संरचनामा िक्षित समदुायको प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत 
नगनुय र ेका छ्न ् ।  
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५. नीलतको आिश्यकता 
सामाक्षजक समािेशीकरणमा देक्षखएका चनुौती रूको सामना एिम ् समस्याको समाधान गनय दे ायका 
कारणिे सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत आिश्यक र ेको छः 
१. संविधानिे पररकल्पना गरेको समानपुालतक समािेशी शासन व्यिस्थाको प्रबियन गनय, 
२.  समािेशीकरण सम्िन्धी नीलतगत एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गनय, 
३.  नीलत, योजना तथा काययक्रम रूिाई मागयदशयन गनय, 
४.  नीलत, काननु, संरचना, काययक्रम, योजना र आयोजनाको सबै चरणमा समािेशीकरणिाई 

मूिप्रिा ीकरण र आन्तररकीकरण गनय, 
५.  समािेशीकरण सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको कायायन्ियनमा स योग पचु्याउन, 

६.  रावरय तथा अन्तरायवरयस्तरमा गररएका समािेशीकरण सम्िन्धी प्रलतबिता अनरुूपको दावयत्ि 
पूरा गनय, 

७.  िोकतन्त्रका िाभ रूिाई सबै नागररक रूबीच न्यायोक्षचत लबतरण व्यिस्था माफय त 
सामाक्षजक न्याय स्थापना गनय। 

६.  दीघयकािीन सोंच, िक्ष्य तथा उद्दशे्य 

सामाक्षजक समािेशीकरण नीलतका दीघयकािीन सोंच, िक्ष्य र उदे्दश्य रू लनम्नानसुार र न ेछन ् 
६.१  दीघयकािीन सोँच 

सामाक्षजक समािेशी प्रणािीका माध्यमबाट समतामूिक र समिृ समाजको लनमायण । 

६.२  दीघयकािीन िक्ष्य 

सामाक्षजक समािेशीकरणिाई सबै अियि रूमा मूिप्रिा ीकरण तथा आन्तररकीकरण गदै 
यसको संस्थागत सदुृढीकरण गने । 

६.३  उद्दशे्य 

आलथयक र सामाक्षजक रुपिे पछ्िालड परेका समदुाय र व्यक्षि रूको सशक्षिकरण र 
समतामूिक विकासको माध्यमबाट सबै विषय िेत्र तथा संरचनामा प ुूँच सलुनक्षश्चत गने। 

७  रणनीलत रु 

७.१  सामाक्षजक समािेशीकरणको अिधारणािाई सबै विषय िेत्रमा संस्थागत गने । 

७.२  नीलत लनमायण तथा लनणयय प्रवक्रयामा प ुूँच नभएका लसमान्तीकृत नागररक रूको अथयपूणय 
स भालगता अलभिवृि गने । 

७.३  पछालड परेका िगय, िेत्र, लिि र समदुायिाई विकास प्रवक्रया र िाभ प्रालप्तमा न्यायोक्षचत 
अिसर सलुनक्षश्चत गने। 

७.४  उपिब्ध स्रोतसाधन तथा अिसरको प्रालप्त र उपयोग गनय िक्षित समदुायको सशिीकरण गने। 

७.५  सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम कायायन्ियनमा सम्बि 

सरोकारिािा रूको िमता अलभिवृि गने । 
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८. नीलत तथा काययनीलत रु 

रणनीलत १: सामाक्षजक समािेशीकरणको अिधारणािाई सबै लबषय िते्रमा संस्थागत गने। 

८.१.१  स्थानीय आिश्यकता अनकूुि  नु े गरी सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी नीलत, काननु 
तथा काययविलध तजुयमा गरी कायायन्ियन गररनेछ । 

8.१.२  सामाक्षजक समािेशीकरणको अिधारणा अनरुूप नगरपालिकािाट िते्रगत विषय, काननु, 

नीलत, योजना, रणनीलत, काययविलध, मापदण्ड तजुयमा तथा पररमाजयन गररनछे। 

८.१.३  नगरपालिकाका मौजूदा काननु रूिाई समय सापेि रूपमा समािेशी मैत्री बनाउन 
आिश्यकता अनरुूप पनुराििोकन गरी पररमाजयन गररनेछ । 

८.१.४  समािेशी सम्बन्धी काननु तथा काययविलध तजुयमा तथा पररमाजयन गदाय िक्षित समदुाय तथा 
सम्बि सरोकारबािा रूसूँग परामशय तथा समन्िय गररनेछ । 

८.१.५  नेपाि पि भएका यस सम्बन्धी अलभसक्षन्ध रू अनरुूपका दावयत्ि रूिाई कायायन्ियन गनय 
काननु तथा काययविलध पररमाजयन तथा तजुयमा गररनेछ । 

८.१.६  आलथयक, सामाक्षजक तथा भौगोलिकरूपिे पछालड परेका नागररक रूको सबै विषय िेत्रमा 
अथयपूणय प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय मौजूदा काननु रूमा पररमाजयन गररनेछ। 

८.१.७  सामाक्षजक समािेशीकरणको अिधारणािाई स्थानीय गैह्र सरकारी संस्था र 
सरोकारिािा रूको नीलत तथा रणनीलतमा आत्मसात ् गराउन प ि गररनेछ । 

८.१.८  स कारी, सामदुावयक संस्था, गै सरकारी र लनजी िेत्र िगायत सबैको भलूमका र दावयत्ि 
स्पष्ट गरी पररचािन गनय ती लनकायबाट संचालित समािेशीकरण सम्बन्धी योजना तथा 
काययक्रम रूिाई स्थानीय त को योजना प्रवक्रयामा आिध्द गररनेछ । 

८.१.९  टोि तथा बस्तीस्तरदेक्षख नै समस्या रू पव चान गरी िक्षित समू  माफय त 
स भालगतामूिक समािेशी िक्षित काययक्रम तजुयमा तथा कायायन्ियन गने प्रणािीिाई 
संस्थागत गररनेछ । 

८.१.१० समािेशीकरणका िालग लबलभन्न लनकाय िा सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित िक्षित काययक्रम रूमा 
दो ोरोपना आउन नददन समन्िय गररनेछ । 

८.१.११ सामाक्षजक समािेशीकरणको िेत्रमा भएको िगानी र सोको करो एकीकृत प्रलतिेदन प्रणािी 
स्थापना गरी मूल्याङ्कन गररनेछ । 

८.१.१२ समािेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम प्रभािकारी रूपमा कायायन्ियन गनय सबै 
संयन्त्रिाई पररचािन गररनेछ । 

८.१.१३ विद्यमान संरचना रूमा समािेशीकरण सम्बन्धी आिश्यक संरचना रूिाई समािेस गरी 
िक्षित काययक्रमको तजुयमा, कायायन्ियन, अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन, मूल्याड्गन तथा 
समन्ियको कायय गररनेछ । 
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८.१.१४ सामाक्षजक समािेशीकरण सम्पकय  पदालधकारी (:0091 201500) तोक्ने व्यिस्था गरी 
क्षजम्मेिारी प्रदान गरी सूचना आदान प्रदान गने पिलत स्थावपत गररनेछ। 

८.१.१५ जोक्षखम र पाररिाररक व ूँसामा परेका व्यक्षिको संरिणका िालग भइर ेका संरिण 
ग ृ रूको संरिण र उपयोग गदै आिश्यकतानसुार नयाूँ संरचना स्थापना र सञ्चािन गनय 
प ि गररनेछ। 

८.१.१६ पछालड परेका िक्षित िगय तथा समदुायका नागररक रूको स भालगतामा िाभरा ी तथा 
उपभोिा सलमलत गठन गरी िक्षित काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.१.१७ जोक्षखम तथा पाररिाररक व ंसामा परेका, मव िा, बािबालिका, वकशोर, वकशोरी, अपाि, 

अनाथ, टु रुा, सडक बािबालिका िगायत अलभभािक लब ीन नागररकको संरिण, 

पनुःस्थापन तथा िमता विकास गनय सामदुावयक, स कारी तथा गै सरकारी संस्था रू र 
लनजी िेत्र समेतिाई पररचािन गररनेछ । 

८.१.१८ प्रत्येक िडा लभत्रका पछालड परेका नागररक रूको पव चान गरी सामाक्षजक 
समािेशीकरणको मान्यता बमोक्षजम सशिीकरण गनय सामदुावयक, स कारी तथा 
गैह्रसरकारी संस्था रूसूँग समन्िय गररनेछ । 

८.१.१९ सामदुावयक, स कारी तथा गै सरकारी संस्था रू र लनजी िेत्रिाई विषय िेत्रगत ज्ञान 
तथा अनभुिका आधारमा िक्षित िगयको ब पुिीय व तका िालग काययगनय आिश्यक 
योजना तजुयमा गरी काययक्रम कायायन्ियन गनय गराउन अलभप्ररेरत गररनेछ। 

८.१.२० उत्पीलडत तथा वपछलडएको िेत्रका नागररकको संरिण, उत्थान, सशिीकरण, विकास र 
आधारभतू आिश्यकता पररपूलतयका अिसर तथा िाभका िालग काययक्रम बनाई कायायन्ियन 
गनय सामदुावयक, स कारी तथा गै सरकारी संस्था रूिाई समेत पररिक्षित गररनेछ। 

८.१.२१ आिश्यकतामा आधाररत भई समािेशी विकास प्रकृयामा योगदान पयुायउन विकास साझेदार, 

स कारी तथा गै रसरकारी संस्था रूसूँग स कायय गररनेछ । आिश्यकता र 
प्राथलमकताका िेत्रमा मात्र सामदुावयक तथा गै सरकारी संङ्घ संस्थािाई पररचािन 
गररनेछ। 

८.१.२२ पछालड परेका िगय तथा समदुायिाई िक्षित गरी सामाक्षजक समािेशीकरणको म त्ि, 

आिश्यकता र अपरर ाययताका सम्बन्धमा सचेतनामूिक काययक्रम रू सञ्चािन गररनेछ। 

८.१.२३ प्रत्येक िडामा र ने टोि विकास संस्था रूको गटन प्रवक्रयामा पछालड परेका व्यक्षि तथा 
समदुायिाई समेट्न ेगरी प्रलतलनलधत्िको सलुनक्षश्चतता गररनेछ । 

८.१.२४ टोि लबकास संस्था, उपभोिा सलमलत, समू  पररचािन तथा स्थानीय स कारी संस्था रू 
िगायतिाई िेत्रगत काययक्रम रूमा पछालड परेका व्यक्षि तथा समदुायको स भालगता तथा 
संिग्नता िवृि गनय समन्ियात्मक रूपमा पररचािन गररनेछ । 
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८.१.२५ िक्षित िगयको स भालगतामा यस्ता काययक्रम रूको साियजलनक परीिण तथा साियजलनक 
सनुिुाई गने काययिाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ । 

८.१.२६ सामाक्षजक समािेशीकरणका नीलत रूको प्रभाि र पररणामका सम्बन्धमा आिलधक रूपमा 
तथ्यगत तथा िस्तलुनष्ठ समीिा गररनेछ ।  

रणनीलत २: नीलत लनमायण तथा लनणयय प्रवक्रयामा प ुूँच नभएका सीमान्तीकृत नागररक रूको अथयपूणय 
स भालगता अलभिवृि गने। 

८.२.१  प्रत्येक िडामा मानि विकास सूचकाङ्क, ि आुयालमक गरीवि मापन िगायत अन्य आधारमा 
पछालड परेका लबलभन्न िेत्र, िगय र समदुायको पव चान गरी िडागत अच्चािलधक खण्डीकृत 
तथ्याङ्क राक्षखनेछ ।साथै िडागत खण्डीकृत तथ्याङ्कको आधारमा सबै िडा रुको एकीकृत 
तथ्याङ्क (डाटािेस) तयार गररनेछ । 

८.२.२  पछालड परेका व्यक्षि तथा समदुायको आधारभतू खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्किन, विश्लषेण, 

अलभिेखन, प्रलतिेदन तथा संप्रषेणका िालग बास्तविक समयमा आधाररत सूचना प्रणािी 
(Real Time Basis-On Line Information System) को लडजाइन तथा विकास गरी 
कायायन्ियनका िालग प ि गररनेछ । 

८.२.३  सामाक्षजक समािेशीकरणको अिस्था तथा पछालड परेका रूको तथ्याङ्क/सूचना प्राप्त  नु े
गरी विधमान प्रलतिेदन प्रणािी रूमा समािेशी सूचक रूको लबकास गरी एकीकृत गनय 
प ि गररने छ । 

८.२.४  निीनतम ् सूचना प्रविलधको उपयोग गरी िस्तलुनष्ठ र यथाथयपरक तथ्याङ्कका आधारमा 
दो ोरोपना नआउन े गरी िडा र विषय िेत्रबाट िक्षित काययक्रम रूको तजुयमा, 
कायायन्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

८.२.५  सूचना प्रविलधको अििम्बन र उपयोग गनय िडा र विषय िेत्रको िमता विकास र 
संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ । 

८.२.६  समानपुालतक समािेशी लसिान्त बमोक्षजम िक्षित िगयको प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय स्थानीय 
मौजदुा काननु रूमा पनुराििोकन गरी भईर ेका काननु पररमाजयन तथा आिश्यकता 
अनरुूप नयाूँ काननु तजुयमा गररनेछ । 

८.२.७  योजना प्रवक्रयाका चरण रू िगायत अिसर तथा िाभ लबतरणमा िक्षित िगयको 
प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय आिश्यक कानून, काययविलध तथा मापदण्डको पररमाजयन तथा 
तजुयमा गररनेछ । 

८.२.८  िक्षित समदुायको प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय भइर ेका काययविलध तथा मापदण्ड रूको 
पनुराििोकन गरी पररमाजयन गररनछे । साथै आिश्यकता अनसुार नयाूँ काययविलध तथा 
मापदण्ड रूको तजुयमा गररनेछ । 
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८.२.९  विलभन्न जालत, लिि एिम ् िेत्रबीच आलथयक, शैक्षिक तथा स्िास्थ्य िेत्रमा र ेका अन्तर कम 
गनय िक्षित काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.२.१० पछालड परेका िगय रूको आधारभतू तथ्याङ्कका आधारमा आिश्यकता पव चान गरी योजना 
छनौट तथा कायायन्ियन गररनेछ। साथै अलत विपन्न िगयका िालग लनक्षश्चत काययक्रम तथा 
बजेटको सलुनक्षश्चतता गररनेछ । 

८.२.११ िक्षित समदुाय रूिाई योजनाबाट लसक्षजयत िाभ लिन तथा अिसर रूको उपयोग गनय 
स्थानीय स्तरमा समू  पररचािन, पारदक्षशयता र स्िमूल्याङ्कन विलधको अििम्बन गररनेछ । 

८.२.१२ िक्षित िगय, िेत्र र समदुायिाई आलथयक तथा सामाक्षजकरूपिे सशिीकरण गनय 
सकारात्मक विभेद िगायत दिता अलभिवृि तथा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.२.१३ आलथयक, सामाक्षजकरूपिे पछालड परेका िक्षित िगयिाई उपिव्ध रोजगारीका अिसर 
उपयोग गनय सिम तलु्याउन सीप विकास तालिम प्रदान गररनेछ ।  

८.२.१४ िक्षित िगयको िमता विकासका िालग नगरपालिका िेत्र लभत्र वक्रयाशीि गै रसरकारी 
संस्था,नागररक समाज र सञ्चार माध्यमिाई पररचािन गररनेछ । 

रणनीलतः३ पछालड परेका िगय, िते्र, लिि र समदुायिाई विकास प्रवक्रया र िाभ प्रालप्तमा न्यायोक्षचत 
अिसर सलुनक्षश्चत गने । 

८.३.१  लबलभन्न िक्षित िगय र समदुायबीच सामाक्षजक िेत्रमा र ेको अन्तरिाई कम गनय त्यस्ता 
िगय, िेत्र र समदुायको पव चान गरी स्थानीय संरचना, स्रोत साधन, अिसर र िाभमा 
न्यायोक्षचत प ुूँचको व्यिस्था गररनेछ । 

८.३.२  िक्षित समदुायका मानि विकास सूचकाड्डकका आधारमा विशेष काययक्रम रू सञ्चािन 
गरी जीिनस्तर सधुानय प ि गररनेछ । 

८.३.३  सीमान्तीकृत तथा वपछलडएका िेत्रका नागररक रूको आलथयक तथा सामाक्षजक विकासका 
िालग िक्षित काययक्रम रू सञ्चािन गररनेछ। 

८.३.४  समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभािजन्य व्यि ार, छुिाछुत र  कुरीलतको अन्त्यका 
िालग आिश्यक काननु रूको तजुयमा गररनेछ । 

८.३.५  समाजमा विधमान नकारात्मक सामाक्षजक मूल्य मान्यता, क्रीलत, छुिाछुत तथा भेदभािजन्य 
प्रचिन र व्यि ार विरूि जनचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.३.६ सामाक्षजक आचरण र व्यि ारसम्िन्धी आचार संव ता लनमायण गरी कायायन्ियनमा ल्याईनेछ। 

८.३.७  सामाक्षजक भेदभािजन्य कायय विरुिका काननु रूको िडा तथा गाउूँस्तरमा प्रबोधीकरण 
गरी काननुी व्यिस्थाको पररपािनामा जोड ददइनेछ। 

८.३.८  बािवििा , ब वुििा , िैविक व सा, छुिाछुत, द ेज तथा दाइजो, बाििम, मानि बेचविखन 
जस्ता सामाक्षजक कुरीलत र अन्धविश्वास अन्त्य गनय गराउन सबै िडा कायायिय रुिाई 
सवक्रय गराइनेछ। 
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रणनीलत ४: उपिब्ध  नु े स्रोत साधन तथा अिसरको प्रालप्त र उपयोग गनय िक्षित समदुायको 
सशिीकरण गने । 

८.४.१  मव िा तथा विपन्न िगयिगायत पछालड परेका समदुाय तथा व्यक्षि रूका िालग सीप 
लबकास तालिम, छात्रिकृ्षत्त कजाय, क्षशिा तथा रोजगारीमा प्राथलमकता ददइनेछ। 

८.४.२  आलथयक तथा सामाक्षजक रूपिे पछालड परेका िक्षित िगयिाई सीप विकास तालिम प्रदान 
गरी िमता अलभिवृि गररनेछ। 

८.४.३  अस ाय अिस्थामा र ेका एकि मव िा रूको पव चान गरी उनी रूको सीप, िमता र 
योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथलमकता ददई जीविकोपाजयन गनय सघाउ पयुायउने 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.४  जोक्षखममा परेका, सामाक्षजक र पाररिाररक बव ष्करणमा परेका तथा व सा पीलडत 
मव िािाई पनुस्थापना, संरिण र सशिीकरण गरी स्िाििम्बन गराउन आिश्यक 
काययक्रम सञ्चािनमा जोड ददइनेछ। 

८.४.५  प्रजनन अिस्थाका सेिा सवुिधा रूको सलुनश्चतता गनय, बािबालिका रूको सिोत्तम व त गनय 
तथा बािबालिकाको पािनपोषण र पररिारको  ेरचा का काम र योगदानिाई आलथयक 
रूपमा मूल्याङ्कन गनय विषय िेत्रगत लनकाय माफय त आिश्यक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.६ `आलथयक, सामाक्षजक रूपिे पछालड परेका िक्षित िगयको आलथयक विकासका िालग 
स लुियतपूणय कजाय प्रिा का साथै स कारी एिम ् समू  िचत पररचािन माफय त वित्तीय 
स्रोतमा प ुूँच स्थावपत गररने छ। 

८.४.७  िक्षित िगयिाई बचत पररचािन कायय माफय त आलथयक रूपिे सबिीकरण गनय वित्तीय 
सािरता काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.८  आलथयक, सामाक्षजक तथा सांस्कृलतक रूपिे वपछलडएका िगय तथा नागररक रूिाई िक्षित 
गरी समदुायस्तरमा स कारी व्यिसाय माफय त ् उनी रूको जीिनस्तर अलभिवृि गने कायय 
सञ्चािनका िालग प ि गररनेछ । 

८.४.९ स्थानीयस्तरमा परम्परागत पेशाको आधलुनकीकरण र व्यिसायीकरण गरी आय आजयनमा 
स योगी बनाउन प ि गररनेछ। 

८.४.१० िक्षित िगयमा रोजगारीका अिसर, 'िाभको न्यायोक्षचत वितरण र समतामूिक प ुूँचको 
सलुनक्षश्चत गरी सामाक्षजक सरुिा प्रदान गनय आिश्यक काययविलध तथा मापदण्ड तयार 
गररनेछ। 

८.४.११ गरुुकुि/आिम, गोन्पा (गमु्बा), मदरसा िगायतका धालमयक शैक्षिक संस्था रूको संस्थागत 
िमता सदुृढीकरण गररनेछ । 

८.४.१२ स्थानीय िोपोन्मखु भाषा तथा लिवप रूको खोज, अध्ययन, अनसुन्धान गरी अलभिेखन तथा 
संरिण गररनेछ । 
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८.४.१३ गठुी, संर ािय, किा केन्र, सांस्कृलतक सम्पदाको जगनेाय गरी परम्परागत ज्ञान, सीप, किा, 
संस्कृलत, सामाक्षजक परम्परा र अनभुििाई संरिण र संिियन गनय आिश्यक काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.१४ िोपोन्मखु, सीमान्तकृत, अल्पसषख्यक िगायत विपन्न िगयको पव चान गदै उनी रूको 
सम्मानपूियक बाूँच्न पाउन ेअलधकार सलुनक्षश्चत गनय तथा अिसर तथा 'िाभका िालग विशेष 
व्यिस्था गदै ती समदुाय तथा िगयसूँग सरोकार राख्न े विषयका लनणययमा उनी रूिाई 
स भागी गराउन िमता विकासका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.१५ आददिासी, जनजालत, दलित, मधेसी, थारु, मकु्षस्िम, वपछडािगय, अल्पसषख्यक 'िगायतको 
मातभृाषा तथा संस्कृलतको संरिण एिम ् प्रिियन गने काययमा संिग्न विलभन्न लनकाय रूको 
संस्थागत सदुृढीकरण र िमता अलभिवृि गररनेछ । 

८.४.१६ आददिासी जनजालत, दलित, मधेशी, थारु, मकु्षस्िम समदुाय, वपछडािगय, अल्पसषख्यक, 
िोपोन्मखु जातजालतको िोपोन्मखु भाषा एिम ् संस्कृलतिाई संरिण र प्रिियन गनय 
आिश्यक अनसुन्धान, असि अभ्यास तथा लसकाईको अनसुरण एिम ् सम्बक्षन्धत िगयको 
संिग्नता र त्यसप्रलत जागरुकता ल्याउने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

८.४.१७ स्थानीय भाषा तथा संस्कृलतको संरिण गनय सम्बि गै सरकारी संस्था रूिाई समेत 
पररचािन गररनेछ। 

८.४.१८ सामाक्षजक सरुिा र सामाक्षजक न्याय प्रदान गदाय सबै लिि िेत्र र समदुाय लभत्रका 
आलथयकरूपिे लबपन्न बगयिाई गररनेछ आलथयक रूपिे विपन्न िगयिाई प्राथलमकता ददई 
काययक्रम सञ्चािन छ । 

८.४.१९ िडा कायायिय रूमाफय त ् जोक्षखम र पाररिाररक व सामा परेका व्यक्षि रूको पव चान गरी 
अलभिेखीकरण गने कायय गररनेछ। 

८.४.२० जोक्षखम र व सामा परेका व्यक्षि रूिाई पररिार र समाजमा पनुस्थायपना गनय आिश्यक 
मनोसामाक्षजक परामशय सेिा उपिब्ध गराइनेछ । 

८.४.२१ अपािता भएका व्यक्षि, बािबालिका तथा िैविक संिेदनामैत्री भौलतक पूिायधार तथा 
संरचना रू लनमायणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कायायन्ियन गने गराउन प ि गररनेछ । 

८.४.२२ िैविक संिेदनशीि विषय रूको पव चान गरी सो अनरुूप काययस्थि िातािरणिाई 
अनकूुि तलु्याइनेछ । 

८.४.२३ भौगोलिक विकटता र विपन्नताका कारण स्िास्थ्य तथा उपचार सेिा नपाई जीिन 
जोक्षखममा र ेका मव िा तथा बािबालिका रूिाई तत्काि उिार गरी स्िास्थ्य सेिा 
प्रदान गनय आिश्यक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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८.४.२४ िैविक व ंसामा परेका व्यक्षि, संरिण गनुयपने बािबालिका तथा मानलसक समस्या भएका 
व्यक्षि िगायतको पव चान गरी आिश्यक संरिण, पनुस्थायपन र सशिीकरण गररनेछ। 
साथै स्थानीय स्तरमा र ेका पनुस्थायपन केन्र तथा सेिा केन्र रूको सदुृढीकरण गररनेछ । 

८.४.२५ अपािमैत्री, बािबालिकामैत्री तथा िैविकमैत्री भौलतक संरचना लनमायणको सलुनक्षश्चतताका 
िालग सरोकारिािा रूको िमता विकास गररनेछ । 

८.४.२६ पव चान गररएका िक्षित िगय िगायतिाई समािेशीकरणको अिधारणा समेतका विषयमा 
जानकारी ददन चेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८.४.२७ सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी चेतनामूिक तथा प्रचार प्रसारमूिक िव्य दृश्य 
'िगायतका सामारी रू लनमायण गरी उपयोग गररनेछ । 

८.४.२८ जनचेतनामूिक काययक्रम रू सञ्चािन गनय स्थानीय संचार माध्यम िगायत स योगी सङ्घ 
संस्था रूिाई समेत पररचािन गररनेछ । 

८.४.२९ सामाक्षजक समािेशीकरण सम्बन्धी नीलतको िडा तथा गाउूँस्तरमा प्रबोधीकरण गररनेछ। 

८.४.३० समािेशीकरणका मान्यतािाई संस्थागत गनय सबै िडा रूमा सामाक्षजक समािेशीकरण 
नीलतको कायायन्ियन ढाूँचा तयार गरी सो अनरुूप िाग ् गनय प्ररेरत गररनेछ। 

रणनीलत ५: सामाक्षजक समाबेशीकरण सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम कायायन्बयनमा सम्बि 
सरोकारिािा रूको संस्थागत िमता अलभिृवि गने । 

८.५.१  िक्षित काययक्रम सञ्चािन गनय सम्बध्द लनकाय तथा पदालधकारी रुको िमता विकास तथा 
संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ । 

८.५.२  िक्षित काययक्रम रूको सञ्चािन गने लनकाय रूको संस्थागत िमता अलभिवृि गनय त्यस्ता 
लनकाय रूको विषय काययिेत्रगत अनभुि समेतका आधारमा सूची तयार गरी स्रोत 
साधनको प्रिेपण गररनेछ। 

८.५.३  सबै िडा रुमा समािेशीकरण सम्बन्धी एकीकृत सूचना व्यिस्थापन प्रणािी विकास गरी 
यस िेत्रसूँग सम्बक्षन्धत सूचना रू आदान प्रदान गररनेछ। 

८.५.४  िडा कायायिय रुबाट भएका असि अभ्यास रूको पव चान तथा दस्तािेजीकरण गरी 
प्रचार प्रसार गररनेछ । 

८.५.५  सामाक्षजक समािेशीकरणका िालग सञ्चालित काययक्रम रूबाट प्राप्त अनकुरणीय लसकाइिाई 
अनशुरण गनय विलभन्न िडा र विषय िेत्रबीच अनभुि आदान प्रदान गररनेछ। 

८.५.६  समािेशीकरणका िालग अन्तरायवरय सङ्घ संस्थासूँग भएका अलभसक्षन्ध र दद्वपिीय तथा 
ब पुिीय प्रलतबिता रूको कायायन्ियनमा जोड ददइनेछ। 

८.४.७  समािेशीकरणका रावरय तथा अन्तरायवरय असि अभ्यास तथा अनभुि रूको आदान प्रदान 
गरी स्थानीय काययक्रम कायायन्ियमा प्रभािकाररता ल्याइनेछ। 
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९. संस्थागत व्यबस्था 
९.१  यस नीलतमा भएका प्रािधानिाई समािेशीकरणको अिधारणा अनरुुप प्रभािकारीरूपमा 

कायायन्ियन गनय दे ाय बमोक्षजमको सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत लनदेशक सलमलत र नेछः 
नगरपालिकाका प्रमखु     –संयोजक 

उपप्रमखु       - सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत     -सदस्य 

सामाक्षजक विकास सलमलतका संयोजक    -सदस्य 

काययपालिकाका सदस्य रुमध्येबाट कक्षम्तमा २ जना 
मव िा सव त संयोजकिे तोकेका तीन जना   -सदस्य 

सामदुावयक संङघ संस्था रूमध्येबाट समािेशी प्रलतलनलधत्ि 

 नुे गरी संयोजकिे तोकेका दईु जना    -सदस्य 

प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा,आलथयक विकास शाखा,िातािेण व्यिस्थापन 
उपशाखा,क्षशिा,यिुा खेिकुद विकास शाखाका शाखा प्रमखु ४ जना      -सदस्य 

सामाक्षजक लबकास शाखाका प्रमखु   - सदस्य सक्षचि 

सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत लनदेशक सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम र ेको छः 
१.  सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत पनुराििोकन र पररमाजयनका िालग खाका तयार गने 

गराउने । 

२.  नीलत कायायन्ियनका िालग सम्बि िडा तथा लनकायबीच स कायय, स जीकरण र समन्िय 
गने गराउने । 

३.  सामाक्षजक समािेशीकरणसम्बन्धी बजेट तथा काययक्रम तजुयमा र सञ्चािन गनय आिश्यक 
समन्िय, स कायय तथा प्रोत्सा न एिस ् स योग गने । 

४.  सामाक्षजक समािेशीकरणसम्बन्धी काययको अनगुमन गने/ गराउने । 

५.  सामाक्षजक समािेशीकरण स योगी नीलत रूसूँग सामञ्जस्यता स्थापना गने र आिश्यक 
स योग आदान प्रदान गने । 

६.  सामाक्षजक समािेशीकरण मूिप्रिा ीकरणका िालग संस्थागत प्रणािी, विलध एिम ् प्रवक्रया रू 
स्थावपत गनय स योग गने । 

७.  बडा कायायिय रुमा सामाक्षजक समािेशीकरणका दृवष्टकोणिे काययक्रम तजुयमा गनय संस्थागत 
िमता विकासमा स योग गने । 

८.  योजना, काययक्रम तथा बजेट तजुयमा एिम ् अनगुमन तथा प्रलतिेदन प्रणिीमा सामाक्षजक 
समािेशीकरणको आििता र मूिप्रिा ीकरणका िालग स जीकरण गने । 

९.  सरकारी तथा गै रसरकारी सङघ संस्था र नागररक समाजमा सामाक्षजक समािेशीकरणिाई 
प्रभािकारीरुपमा कायायन्ियन गनय स योग पगु्याउन े। 
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१०.  बडागत लबकास काययक्रमको सामाक्षजक िेखाजोखा र परीिण गने गराउने । 

११.  अन्तरायवरय रुपमा गरेका सामाक्षजक समािेशीकरणसूँग सम्बक्षन्धत प्रलतबिता रु स्थानीय 
स्तरमा िागू एिम ् कायायन्ियन गनय गराउन स जीकरण, प्रोत्सा न र आिश्यक स योग 
पयुायउने । 

१२.  आलथयक एिम ् सामाक्षजकरूपमा पछालड परेका िगय, जात जालत, लिि, िेत्र एिम ् समदुायिे 
प्रत्यि फाइदा पाउन ेसमािेशीकरणका काययक्रम िा आयोजनाका िालग आिश्यक बजेट 
विलनयोजन भए नभएको अनगुमन गने । 

१३.  सामाक्षजक समािेशीकरण नीलत कायायन्ियन गने क्रममा आउन सक्न े सम्भावित 
जोक्षखम रूको आंकिन र जोक्षखम सम्बोधन गने गराउने  

 

सलमलतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ। सलमलतको बैठकसम्बन्धी अन्य काययविलध सलमलत 
आफैिे लनधायरण गरे बमोक्षजम  नुछे । 

 

९.२  नीलतको कायायन्ियन तथा अनगुमन सम्िन्धी व्यिस्था: 
लनदेशक सलमलतको लनदेशनमा सम्िक्षन्धत म ाशाखा/शाखा एिं लनकायबाट नीलत 
कायायन्ियनको आिश्यक व्यिस्था लमिाईनेछ। अनगुमन तथा सपुरीिेिण सलमलतबाट नीलत 
कायायन्ियनको लनयलमत अनगुमन गरी िावषयक प्रलतिेदन पेश गररनेछ । 

 

१०. नीलतको मूल्याङ्कन 

यस नीलतको कायायन्ियनको प्रभािकाररता, उपयिुता र उपादेयताको मूल्याङ्कन गरी नीलतमा 
समसामवयक पनुराििोकन तथा पररमाजयन एिम ् सधुार गररनेछ । सामान्यतया पाूँच िषयपलछ 
यस नीलतको पनुराििोकन गररनेछ । 

 

११. सम्भावित जोक्षखम न्यूनीकरण योजना 
उक्षल्िक्षखत रणनीलत तथा काययनीलत रूको कायायन्ियनमा आउन सक्न े सम्भाव्य जोक्षखमको 
लनराकरणका िालग दे ाय बमोक्षजमको उपाय रू अििम्बन गररनेछः 

क्र. 
स. 

सम्भावित जोक्षखम 
जोक्षखम न्यूनीकरण गने 

उपाय 
क्षजम्मेिार लनकाय 

१. सामाक्षजक समािेशीकरणको विषय 
िडाको कम प्रथालमकतामा पनय 
सक्ने 

नीलत, मागयदशयन एिं िावषयक 
योजना तथा काधयक्रमबाट 
प्राथलमकतामा राख्न े

सम्बन्ध शाखा एवं 
सम्बत्न्धत वडा कायाथिय 
तर्ा सहयोगी सङघ 
संस्र्ाहरु । 
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2. सामाक्षजक समािेशीकरणका 
िाभ र अिसरमा िक्षित िगय 
र समदुायको प ुूँच कम  नु  

सक्ने । 

िक्षित समदुायको पव चान 
गने सूचक लनधायरण र 
नक्साश्ङ्कन गने तथा िक्षित 
काययक्रम सञ्चािन गने । 

सम्बन्ध शाखा एवं 
सम्बत्न्धत वडा कायाथिय 
तर्ा सहयोगी सङघ 
संस्र्ाहरु । 

3. नीलत कायायन्ियनमा संिग्न 
लनकाय रुबीच प्रभािकारीरुपमा 
समन्िय न नु सक्ने । 

नीलत लनदेशक सलमलतको 
लनयलमत बैठकको व्यिस्था  

गने । 

सम्बन्ध शाखा एवं 
सम्बत्न्धत वडा कायाथिय 
तर्ा सहयोगी सङघ 
संस्र्ाहरु । 

4. समाक्षजक समािेशीकरण 
सम्बन्धी बझुाइमा विविधता 
 नु सक्न े। 

सचेतनामूिक तथा िमता 
अलभबवृिका काययक्रम 
संचािन गने । 

सम्बन्ध शाखा एवं 
सम्बत्न्धत वडा कायाथिय 
तर्ा सहयोगी सङघ 
संस्र्ाहरु । 

5. समािेशीकरण प्रबियन िक्षित 
काययक्रम रुिाई लनयलमत योजना 
तथा काययक्रममा मूिप्रिा ीकरण 
न नु सक्ने 

आिश्यक स्रोत आंकिन गरी 
व्यिस्थापन गनय मागय 
लनदेशनद्वारा लनदेक्षशत गने । 

सम्बन्ध शाखा एवं 
सम्बत्न्धत वडा कायाथिय 
तर्ा सहयोगी सङघ 
संस्र्ाहरु । 
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प्रस्तािनाः  
 नेपािको संविधानको अनसूुची ८ बमोक्षजम स्थानीय त को अलधकारको सूचीमा र ेको मेिलमिाप र 
मध्यस्थतासम्बन्धी व्यिस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोक्षजम 
गठन  नुे न्यावयक सलमलतिे सो ी ऐनमा उल्िेख गररएका वििाद मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान 
गने काययमा स योग गनय मेिलमिाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी काययविलध बनाउन िाञ्छनीय 
भएकोिे,धनकुटा नगरपालिकाको  काययपालिकािे धनकुटा नगरपालिका न्यावयक सलमलत (काययविलध 
सम्बन्धी) ऐन, २०७५ को दफा४ को उप दफा १ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
नगरकाययपालिकािे यो मेिलमिाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी काययविलध, २०७८ जारी गरेको छ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारक्षम्भक 

१. सक्षषिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविलधको नाम “मेिलमिाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी 
काययविलध, २०७७” र ेको छ।  

(२) यो काययविलध तरुुन्त प्रारम्भ  नुेछ।   

२. पररभाषाः लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका न्यावयक सलमलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, 

२०७५ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्र” भन्नािे यस काययविलध बमोक्षजम स्थापना भएको मेिलमिाप केन्र सम्झन ु
पछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय। 

(घ) “नगरपालिका” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पव िो पिको लनिेदनको आधारमा मेिलमिाप िातायको िालग 

मेिलमिाप केन्रिे बोिाएको वििादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्यावयक सलमलत” भन्नािे नेपािको संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोक्षजम धनकुटा नगरपालिकाको उपप्रमखुको 
अध्यितामा गदठत न्यावयक सलमलत सम्झन ुपछय।  

(छ) “पव िो पि” भन्नािे वििाद समाधानको िालग मेिलमिाप केन्रमा लनिेदन ददन े
व्यक्षि सम्झन ुपछय। 

(ज) “पि” भन्नािे वििादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्त्रािय” भन्नािे संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय सम्झन ुपछय। 

(ञ) “मेिलमिाप” भन्नािे प्रचलित कानून बमोक्षजम मेिलमिाप  नुसक्ने प्रकृलतका 
वििादमा मेिलमिाप गराउन ेगरी धनकुटा नगरपालिकाबाट सञ्चालित सेिा सम्झन ु
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पछय । र यो शब्दिे धनकुटा नगरपालिकाको स्िीकृलतमा समदुायमा सञ्चािन 
भएको सामदुावयक मेिलमिाप सेिािाई समेत जनाउन ेछ। 

(ट) “मेिलमिापकताय” भन्नािे पि बीचको वििादिाई छिफिद्वारा स ज िातािरण 
सजृना गनय तथा सो विषयमा स मलत कायम गनयका िालग उत्प्ररेरत गनय मेिलमिाप 
सम्बन्धी आधारभतू तािीम लिई धनकुटा नगरपालिकामा सूचीकृत व्यक्षि सम्झन ु
पछय। 

(ठ)  “मेिलमिाप सत्र” भन्नािे मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप प्रकृयाद्वारा वििाद 
समाधानका िालग वििादका सरोकारिािाको रूपमा र ेका वििादका पि सक्षम्मलित 
सरुक्षित एिम ्स ज स्थानमा िाताय तथा छिफि गराउने उदे्दश्यिे सञ्चािन गररन े
बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “िडा” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाका िडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संयोजक” भन्नािे मेिलमिाप केन्र सञ्चािन भएको िडाको सक्षचि सम्झन ुपछय । 
साथै सो शब्दिे मेिलमिाप संयोजकको रूपमा काम काज गने गरी तोवकएको िडा 
कायायियको कमयचारीिाइय समेत बझुाउने छ। 

 

पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्रको स्थापना, काम, कतयब्य र अलधकार 

 

३. मेिलमिाप केन्रको स्थापनाः (१) न्यावयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका वििाद मेिलमिाप 
प्रवक्रयाद्वारा समाधानमा स योग परु्र याउन नगरपालिकाको प्रत्येक िडामा आिश्यकता 
अनसुार मेिलमिाप केन्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कायायियिे नगरपालिकाको कायायिय भिन िा िडा कायायियको भिन िा 
काययपालिकािे तोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोक्षजमको कायायिय स्थापना गनेछ। 

  

४. मेिलमिाप केन्रको काम, कतयव्य र अलधकारः (१) मेिलमिाप केन्रको काम, कतयव्य र 
अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछः 
(क) वििादका पिबाट वििादसूँग सम्बक्षन्धत विषयको अनसूुची–१ को ढाूँचामा लनिेदन 

लिने र दताय गने। 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्धी वििादका पििाई सूचना ददने।  

(ग) मेिलमिापकताय  नु ेयोग्यता पगुकेो व्यक्षििे मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत  नु 
मेिलमिाप केन्रमा लनिेदन ददएमा न्यावयक सलमलतमा पठाउने।  

(घ) न्यावयक सलमलतबाट मेिलमिापकतायको शपथ लिएका व्यक्षििाई मेिलमिापकतायको 
काममा िगाउने। 
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(ङ) सूचीकृत मेिलमिापकताय मध्येबाट वििादका पििाई मेिलमिापकताय छनौट गनय 
िगाउने।  

(च) मेिलमिाप प्रवक्रयामा स जीकरण गने।  

(छ) वििादको लनिेदन, अन्य कागजात तथा स मलत पत्रको न्यावयक सलमलतिे तोके 
बमोक्षजम अलभिेख राख्न ेतथा तोवकएको स्थानमा प्रलतिेदन ददने। 

(ज) मेिलमिाप प्रकृया बमोक्षजम स मलत  नु नसकेको विषय न्यावयक सलमलतमा वफताय 
पठाउने।  

(झ) वििादको दोस्रो पि उपक्षस्थत भएर मेिलमिापकतायको छनौटको काम सवकएको 
लमलतिे तीन मव ना लभत्र मेिलमिापको माध्यमबाट वििादको समाधान गने व्यिस्था 
लमिाउने। 

(ञ) पि बीचको स मलत कायायन्ियनको िालग वििादको लमलसि न्यावयक सलमलतमा 
पठाउने।  

(ट) वििादका पिबाट मेिलमिापको प्रकृयाबाट भएको स मलत कायायन्ियन गरे नगरेको 
लनयलमत रुपमा अनगुमन गने गराउने तथा पिको आपसी सम्बन्ध बारे जानकारी 
लिने।  

(ठ) स्थानीय बालसन्दािाई मेिलमिाप सेिा प्रयोग गनय अलभप्ररेरत गने। 

(ड) मेिलमिापकतायको िमता अलभबवृिसम्बन्धी आिश्यक कायय गने। 

(ढ) नगरपालिकाको काययक्रम बमोक्षजम मेिलमिाप सेिाको प्रचार प्रसार गने र 
सचेतनामूिक काययक्रम चिाउने।  

(ण) न्यावयक सलमलतबाट तोवकएका िा अलधकार प्रत्यायोजन गररएका अन्य काम गने। 

५. मेिलमिाप केन्रमा  नु पने आधारभतू सवुिधा रूः केन्रमा दे ाय बमोक्षजमका आधारभतू 
सवुिधा र नेछनः्– 

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािनका िालग गोपनीय र सरुक्षित स्थान। 

(ख) मेिलमिापकताय, वििादका पि एिम ् सरोकारिािाको सवुिधाको िालग मेिलमिाप 
किमा आिश्यक कुसी, टेबि िगायत पयायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सव तको सूची र मेिलमिाप 
केन्रको साईन बोडय। 

(घ) वििादका पिको िालग स्िच्छ वपउने पानी तथा शौचािय। 

(ङ) वििाद दताय लनिेदनको फारम र वििाद दताय गने रक्षजष्टर, मेिलमिापकताय रोजेको 
रेकडय राख्नको िालग फारम, दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारम, 

मेिलमिापकतायिाई जानकारी गराउने फारम, स मलत–पत्रको फारम, प्रगलत प्रलतिेदन 
फारम, अलभिेख राख्न ेरक्षजष्टर िगायतका अन्य मसिन्द सामरी।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(441) 
 

पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सेिाको व्यिस्थापन 

६. वििाद दतायः (१) न्यावयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका वििाद समाधानको िालग न्यावयक 
सलमलत िा न्यावयक सलमलतिे तोकेको स्थानमा दताय  नुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम न्यावयक सलमलतिे वििादका प्रथम पि बसोबास गने िडामा 
र ेको मेिलमिाप केन्रमा समेत लनिेदन दताय गनय सक्ने गरी लनणयय गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम कुनै व्यक्षििे लिक्षखत नभै मौक्षखक रुपमा 
गनुासो।उजरुी।लनिेदन व्यि गरेमा त्यसिाई लिक्षखत रुपमा उतार गरी कायायिय िा मेिलमिाप 
केन्रिे लनजको स ीछाप गराई दताय गने व्यिस्था लमिाउनेछ।  

(४) यस दफा बमोक्षजम न्यावयक सलमलतमा दताय भएको लनिेदन सो सलमलतिे मेिलमिाप 
गने प्रयोजनको िालग सम्बक्षन्धत िडामा र ेको मेिलमिाप केन्रमा पठाउने व्यिस्था लमिाउन ु
पनेछ। 

 

७. मेिलमिापकतायको छनौट प्रकृयाः (१) प्रत्येक िडामा कक्षम्तमा एक मेिलमिाप केन्र 
र नेछ।  

(२) प्रत्येक मेिलमिाप केन्रमा कक्षम्तमा ६ जना मेिलमिापकताय र नछेन।्  

तर एउटा मेिलमिाप केन्रमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिे अन्य मेिलमिाप केन्रमा 
सूचीकृत भै मेिलमिाप सेिा प्रदान गनय चा ेमा त्यस्तो मेिलमिापकतायिाई सूचीकृत गरी मेिलमिाप सेिा 
सचुारु गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(३) पििे रोजेको मेिलमिापकतायबाट मेिलमिाप सम्बन्धी कायय सञ्चािन गररने छ।  

(४) नगरपालिकाको मखु्य कायायिय र ेको स्थानमा समेत मेिलमिाप केन्रको स्थापना गनय 
सवकने छ।  

(५) यो काययविलध िागू  ुूँदा साविकदेक्षख स्थानीय मेिलमिाप केन्रमा काययरत 
मेिलमिापकताय कायमै र नेछन।् 

(६) वििादको संख्या बढ्न गई िा अन्य कारणिे मेिलमिापकतायको संख्या कमी भएमा 
कायायियिे उपदफा (२) मा उल्िेक्षखत संख्याको अलतररि आिश्यक संख्यामा थप मेिलमिापकताय 
सूचीकृत गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(७) न्यावयक सलमलतिे आफू समि दताय भएका िा काययविलध बमोक्षजम तोवकएको स्थानमा 
दताय भएका वििाद कुनै पलन मेिलमिाप केन्रबाट मेिलमिाप प्रकृया अपनाउन ेगरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कायायियिे सूक्षचकृत भएका मेिलमिापकतायको वििरण अनसूुक्षच-२ बमोक्षजमको ठाूँचामा 
तयार गरी कायायिय तथा सम्बक्षन्धत िडाको मेिलमिाप केन्रमा राख्न ेव्यिस्था लमिाउने छ।  
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८. मेिलमिापको िालग मेिलमिापकतायको छनोटः (१) मेिलमिाप केन्रमा वििाद दताय गराउन े
पव िो पििे मेिलमिाप केन्रमा र ेको अनसूुची–२ बमोक्षजम तयार गररएको 
मेिलमिापकतायको सूचीबाट मेिलमिापकताय छनौट गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम वििादको पव िो पििे रोजेको व्यक्षि बा ेक दोस्रो पििे 
मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम भएका अन्य कुनै पलन मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय पाउन ेछन।्  

(३) वििादका पव िो र दोस्रो पििे मेिलमिापकताय छनोट गरे पश्चात संयोजकिे 
छालनएका दईुजना मेिलमिापकतायसूँगको समन्िय गरी मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम उल्िेख 
भएका अन्य मेिलमिापकताय मध्येबाट तेस्रो मेिलमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वििादका पििे मेिलमिापकताय छनौट गदाय कुनै वििादको सम्बन्धमा न्यावयक 
सलमलतको संयोजक िा कुनै सदस्यको लनजी सरोकार िा स्िाथय गाूँलसएको िा त्यस्तो संयोजक िा 
सदस्यको नाता लभत्रका व्यक्षि वििादको पि भएमा त्यस्तो मेिलमिापकतायको सट्टामा अको 
मेिलमिापकताय रोज्न पाउन ेछन।् 

   

९. वििादका पिको उपक्षस्थलतः (१) वििादका पि मेिलमिाप केन्रबाट तोवकएको लमलत, स्थान र 
समयमा मेिलमिापको िालग उपक्षस्थत  नुपुनेछ।  

(२) मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा दबैु पि उपक्षस्थत भएपलछ मात्र 
मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रकृया अक्षघ बढाउन ुपछय। 

(३) वििादका पििाई मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा वििादका पििाई लनधायरण 
गरेको समय भन्दा पव िा नै मेिलमिाप किमा मेिलमिापकताय उपक्षस्थत  नु ुपनेछ। 

(४) मेिलमिापका िालग तोवकएको ददनमा कुनै एक पि िा दिैु पि उपक्षस्थत नभएमा 
मेिलमिापकतायिे सो ी व्य ोरा जनाई अनसूुची–३ को ढाूँचामा मेिलमिाप केन्रमा प्रलतिेदन सव त 
वफताय पठाई ददन ुपनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्चािन प्रकृयाः (१) दफा ८ बमोक्षजम छनौट भएका तीन जना 
मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमका मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप केन्रमा तोवकएको लमलतमा 
उपक्षस्थत  नु संयोजकिे जानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम पव िो मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको रुपमा काम गनय 
असमथयता देखाएमा केन्रिे वििादको दिैु पििाइय बाूँकी मेिलमिापकताय मध्येबाट तीन तीन जना 
मेिलमिापकताय रोजी  प्राथलमकता समेत तोक्न िगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम तोवकएका मेिलमिापकतायिाइय केन्रिे प्राथलमकताक्रमको 
आधारमा मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गनय िगाउने छ।  
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(५) वििादका दिैु पििे एकै जना मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय स मलत गरेमा एकजना 
मेिलमिापकतायिे मात्र पलन मेिलमिाप प्रवक्रया सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका मेिलमिापकतायिे पिसूँग समन्िय गरी मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गने लमलत 
र स्थान तय गनुय पनेछ।  

(७) वििादका पि र मेिलमिापकताय पूिय लनधायररत स्थान, लमलत र समयमा मेिलमिाप 
सत्रमा उपक्षस्थत  नु ेव्यिस्था संयोजकिे लमिाउन ुपनेछ।   

(८) वििादका पि उपक्षस्थत भैसकेपलछ छालनएका मेिलमिापकतायिे वििादका पििाई 
सरुक्षित मेिलमिाप किमा गई मेिलमिाप प्रवक्रया र मेिलमिापकतायको भलूमका बारे जानकारी ददन े
र मेिलमिाप सत्र सञ्चािन  ुूँदा पािन गनुयपने आधारभतू लनयम लनधायरण गरी मेिलमिाप प्रवक्रयाका 
चरण अपनाउूँदै वििाद समाधान गनय स जीकरण गनुय पनेछ। 

(९)  मेिलमिाप सत्र आिश्यकता अनसुार एक िा सो भन्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) वििाद दताय भएको िडा बा ेक अन्य कुनै िडामा सूचीकृत भएका 
मेिलमिापकतायिाई समेत यस दफा बमोक्षजम मेिलमिाप केन्रिे न्यावयक सलमलतसूँग अनमुती लिई 
मेिलमिापकतायको रुपमा काम गने व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ।  

११. मेिलमिापकतायिे ध्यान ददनपुने कुरा रूः मेिलमिापकतायिे काययसम्पादन गदाय दे ायका 
विषयमा ध्यान ददन ुपनेछ। 

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गदाय उठेका विषय वटपोट गने र त्यसको अथय पििाई 
बझुाउने। 

(ख) वििादमा लनणयय नददन े र आफूिाई लनणययकताय नभई वििाद समाधान प्रकृयाको 
स जकताय सम्झने र छिफि।िाताय।संिादबाट वििाद समाधानका िालग 
स जीकरण गने। 

(ग) कुनै पििाई जात, जालत, धमय, िणय, लिि, सम्प्रदाय िा राजनीलतक आस्था िा अन्य 
कुनै आधारमा भेदभाि नगरी लनष्पि र तटस्थ र ने। 

(घ) मानि अलधकार, मौलिक  क, मानि अलधकार र सामाक्षजक न्यायको विषयमा 
संिेदनशीि र ने। 

(ङ) मेिलमिाप सत्रको समालप्तपलछ स मलत बा ेक िेखेका अन्य वटपोट सम्बन्धी सामरी 
नष्ट गरी गोपनीयता कायम गने। 

(च) कुनै कानूनी जवटिता आएमा कायायिय एिम ् न्यावयक सलमलतको स योगमा 
विशेषज्ञसूँग परामशय लिएर मात्र कानूनसम्मत रुपमा पिबीच स मलत गराउने।  

(छ) वििादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउूँदा मेिलमिाप केन्रबाट  नु े वििाद 
समाधानका प्रकृयाका सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत पििाई संयोजकिे यथेष्ट जानकारी 
गराउने। 
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१२. स मलतपत्र तयार गनुय पनेः(१) मेिलमिापकतायिे वििादका पििे वििादको विषयमा 
स मलत गरेमा अनसूुची–४ बमोक्षजमको ढाूँचामा तीन प्रलत स मलत पत्र तयार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार भएको स मलतपत्रमा वििादका पि तथा 
मेिलमिापकतायिे स ीछाप गरी मेिलमिाप केन्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार भएको स मलतपत्रको एक एक प्रलत मेिलमिापकतायिे 
मेिलमिाप गने पििाई तत्काि उपिब्ध गराउन ुपछय।  

(४) स मलत पत्रको तेस्रो प्रलतिाई लमिापत्र र मेिलमिाप स मलत कायायन्ियन गने 
प्रयोजनका िालग मेिलमिाप केन्रिे न्यावयक सलमलत समि पठाउन ुपनेछ।  

(५) स मलत कायायन्ियन गनय लनिेदन साथ कुनै पि न्यावयक सलमलत समि उपक्षस्थत 
भएमा िा मेिलमिाप केन्रबाट स मलतपत्र प्राप्त भएमा न्यावयक सलमलतिे सम्बक्षन्धत पिसूँग बझुी 
स मलतपत्र।लमिापत्रमा िेक्षखएको व्य ोरा ठीक छ भने्न प्रमाक्षणत भएमा उि लिखतमा न्यावयक 
सलमलतका सदस्यिे स ीछाप गरी लमिापत्रको रुपमा अनमुोदन गरी त्यसिाई कायायन्ियनको िालग 
सम्बक्षन्धत पििाई आदेश ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम अनमुोदन भएको स मलतपत्र कायायन्ियनको िालग न्यावयक 
सलमलतिे सो स मलत पत्र काययपालिकामा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बमोक्षजम प्राप्त स मलतपत्र कायायियिे कायायन्ियनको िालग कुनै लनकाय 
िा संस्थामा पठाउन ु पने भएमा स मलतपत्रको व्य ोरा बमोक्षजम गनय सम्बक्षन्धत लनकायमा िेखी 
पठाउन ुपनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बमोक्षजम मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान गदाय मेिलमिापकताय लनयकु्षि 
भएको लमलतिे तीन मव नालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वििादमा पििाइय जानकारी ददनःे (१) यस काययविलध बमोक्षजम मेिलमिाप केन्रबाट 
वििादमा मेिलमिाप भएमा िा मेिलमिाप  नु नसकेमा सो ी कुरा उल्िेख गरी सम्बक्षन्धत 
पििाई संयोजकिे जानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप  नु नसकेका वििादका पििाई तारेख तोकी उि वििादमा अन्य प्रकृया 
अपनाउन दताय भएको लनिेदन सव तका सम्पूणय कागजात मेिलमिाप केन्रको संयोजकिे न्यावयक 
सलमलत समि पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्िन्धमा धनकुटा नगरपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार 

१४. धनकुटा नगरपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्धी काम, कतयव्य र अलधकारः मेिलमिाप सेिा 
विस्तार र विकासका िालग धनकुटा नगरपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय 
बमोक्षजम  नुेछः 
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(क) स्थानीयस्तरमा मेिलमिाप सेिा विस्तार र विकास बारे िावषयक योजना एिम ्
काययक्रम तजुयमा र कायायन्ियन गने। 

(ख) मेिलमिापबाट भएको स मलत–पत्रको अलभिेख राख्न े र सो सम्बन्धी काययक्रमको 
िालग आिश्यक बजेट विलनयोजन गने। 

(ग) मेिलमिाप सेिा सञ्चािनका िालग मेिलमिाप केन्र स्थापना र आिश्यक भौलतक 
सामरी र मसिन्द व्यिस्थापन गने।  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्धी तािीमका िालग स भागीको छनौट गने र गैरसरकारी संस्था तथा 
अन्य लनकायसूँग समन्िय गने तथा तािीम आयोजना गनय प्राविलधक, आलथयक तथा 
आिश्यक स योग परु्र याउने।  

(ङ) तोवकएको योग्यता पूरा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू 
मेिलमिाप तालिम प्राप्त गरेका मेिलमिापकतायिाई शपथ गराई मेिलमिापकतायको 
सूचीमा सूचीकृत गने। 

(च) एक िषय भन्दा अगालड मेिलमिाप सम्बन्धी आधारभतू तालिम लिएका व्यक्षििाई 
सूचीकृत गनुय अक्षघ तोवकएको पायक्रम बमोक्षजमको पनुतायजगी तालिम लिएर 
सूचीकृत  नु पाउने व्यिस्था लमिाउने। 

(छ) मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिाई प्रत्येक िषय 
मेिलमिापकतायको पनुतायजगी तालिममा स भागी  नुे व्यिस्था लमिाउने।   

(ज) मेिलमिाप सम्बन्धी प्रक्षशिक प्रक्षशिण लिएका व्यक्षि िा काननु बमोक्षजम 
अलधकारप्राप्त लनकायबाट तालिम ददने संस्थाको रुपमा सूचीकृत भएका संस्थाबाट 
मात्र मेिलमिाप सम्बन्धी तालिम सञ्चािन गनय पाउने व्यिस्था लमिाउने।  

(झ) न्यावयक सलमलतको लनणयय िा मेिलमिापको स मलत बमोक्षजम न्यावयक सलमलतबाट 
अनमुोदन भै लमिापत्र भएका विषयको कायायन्ियन गने, गराउने र स मलत 
कायायन्ियनको अनगुमन र समीिा गने।  

(ञ) सरोकारिािा अन्य लनकायबाट  नुे अनगुमनको काययिाई स योग परु्र याउन े र 
अनसूुची-५ बमोक्षजमको ठाूँचामा अलभिेख राख्न।े 

(ट) मेिलमिाप केन्रको अनगुमन गने, मेिलमिाप सेिािाई सबैको प ुूँचमा परु्र याउन 
आिश्यक कायय गने। 

(ठ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप सेिा उपिब्ध गराए िापत पाररिलमक िा यातायात 
खचय र भत्ताको व्यिस्था गने। 

(ड) मेिलमिाप कोष खडा गने र आिश्यकता अनसुार मेिलमिाप केन्र स्थापना र 
सञ्चािन गनय कोषको प्रयोग गने।  
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(ढ) मेिलमिाप कोष सञ्चािन लनदेक्षशका तयार गरी काययन्ियनमा ल्याउने तथा 
मेिलमिापकतायिाई प्रोत्साव त गने गलतविलध सञ्चािन गने। 

(ण) मन्त्राियसूँग स कायय गरी मेिलमिाप सेिािाई प्रभािकारी बनाउन कायय गने।  

१५. मेिलमिाप केन्र संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकारः मेिलमिाप केन्र संयोजकको काम, 

कतयव्य र अलधकार दे ायबमोक्षजम  नुेछः 
(क) मेिलमिाप केन्रमा आएको लनिेदन रक्षजष्टरमा दताय गरी, वििादका पिको नाम र 

ठेगाना, छनौट भएका मेिलमिापकतायको नाम र सम्पकय  नं., मेिलमिाप सत्र सञ्चािन 
लमलत, स मती पत्रको स्पष्ट खलु्ने गरी अलभिेख राख्न ेएिम ्अन्य कागजात सरुक्षित 
राख्न।े 

(ख) वििादका पििाई मेिलमिाप केन्रको तफय बाट पत्राचार गने। 

(ग) वििादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोजेका मेिलमिापकतायिाई जानकारी गराउन ेर मेिलमिापको िालग स मलत 
लिन।े 

(ङ) मेिलमिापको सत्र सञ्चािन  नुे ददन र समयको जानकारी पि र 
मेिलमिापकतायिाई ददने। 

(च) मेिलमिाप केन्रमा आिश्यक भौलतक र अन्य सामरी र न्यनुतम सेिा सवुिधा 
सलुनक्षश्चत गराउने। 

(छ) मेिलमिापको प्रकृयामा सक्षम्मलित  ुूँदा वििाद समाधान गनय स ज  नु े र 
मेिलमिापको प्रकृयािे वििाद समाधानमा पाने सकारात्मक प्रभािको जानकारी 
ददने। 

(ज) पिको मेिलमिाप प्रकृयाप्रलतको संशय  टाउन े र मेिलमिापकतायिे स जीकरण 
सम्बन्धको बारेमा पिको क्षजज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) मेिलमिापकतायको व्यक्षिगत वििरण सव तको अलभिेख राख्न।े 

(ञ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएको कुराको जानकारी 
गराउने।  

(ट) मेिलमिाप कि र सत्र सञ्चािनको िातािरण बनाउन ेर सोको व्यिस्थापन गने। 

(ठ) स मलत भएका िा  नु नसकेका वििादको अलभिेख राख्न।े 

(ड) िलमिापको मालसक, चौमालसक तथा िावषयक प्रगती वििरण कायायियमा पठाउने।  

(ढ) स मलत नभएमा स मलत  नु नसकेको कुराको लिक्षखत जानकारी वििादका पििाई 
ददने। 

(ण) स मलत कायायन्ियन गनय न्यावयक सलमलत र िडा कायायियबाट तोवकए बमोक्षजमको 
क्षजम्मेिारी ि न गने। 
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(त) कायायियिे तोकेका अन्य कायय गने। 

१६. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र अलधकारः मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र अलधकार 
दे ायबमोक्षजम  नुेछः 
(क) मेिलमिापको प्रवक्रयामा गरी स जकतायको  ैलसयतिे वििाद समाधानमा स योग 

परु्र याउने। 

(ख) वििाद समाधान गनय स योग गदाय न्यायाधीश, मध्यस्थ िा कानूनी सल्िा कारको 
भलूमका लनिाय  नगरी स जकतायको मात्र भलूमका लनिाय  गने। 

(ग) मेिलमिाप समीिा बैठकमा सूचना बमोक्षजम स भागी  नु ेर मेिलमिाप सेिािाई 
प्रभािकारी बनाउन आफ्नो सझुाि प्रस्ततु गने। 

(घ) मेिलमिापको विकास र विस्तारका िालग काययरत र ने। 

(ङ) स मलत कायायन्ियनमा स योग परु्र याउने। 

(च) मेिलमिाप सत्र स जीकरण गदाय डर, त्रास, दिाि र प्रभािबाट मिु  नुे र 
वििादका पििाई पलन मिु राख्न।े 

(छ) मानिअलधकार, मौलिक  क, सामाक्षजक न्यायको विषयमा सचेत र न।े  

(ज) आघातमा परेका िा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्यामा र ेका पििाई मनोसामाक्षजक 
परामशयको िालग पठाउन मेिलमिाप केन्र संयोजकिाई जानकारी गराउने।  

(झ) मेिलमिाप प्रवक्रयािाई उक्षचत व्यिस्थापन गने र स मलतको िालग पििाई 
स्ितन्त्र रुपमा भलुमका लनिाय  गनय ददने। 

(ञ) पििाई मेिलमिापको अनकु्षचत प्रयोगबाट  नु ेनोक्सानीबाट बचाउन सचेत र ने।  

(ट) मेिलमिाप िातायको सन्दभयमा वििादका पिबाट व्यि भएका कुराको गोपनीयता 
कायम राख्न।े 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृया अपनाउूँदा पलन पि लमल्न स मत नभएमा स मलत  नु 
नसकेको कुराको प्रलतिेदन अनसूुची–३ को ढाूँचामा न्यावयक सलमलतिाई ददने। 

(ड) अनसूुची-६ मा तोवकएको आचारसंव ताको पािना गने। 

पररच्छेद – ५ 

विविध 

१७. प्राविलधक सेिा उपिब्ध  गराउनःे (१) कायायिय एिम ्िडा कायायियिे मेिलमिापकतायिाई 
आिश्यक प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराउने छ।  

  (२) कायायिय एिम ् न्यावयक सलमलतिे मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप गराउने काययमा 
दिता विकास गनय आिश्यक तािीम उपिब्ध गराउन आिश्यकता अनसुार रावरय िा स्थानीय 
स्तरका गैर  सरकारी  संस्था िा समदुायमा आधाररत संस्थािाई एिम ् विज्ञिाइय पररचािन गनय 
सक्नेछ। 
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१८. मेिलमिाप नतीजाको अलभिेख व्यिस्थापनः (१) कायायिय एिम ् िडा कायायियिे दताय 
भएका वििाद तथा समाधान भएका वििाद र वििादका पिको अलभिेख राख्न ु
पनेछ।वििादको लनरुपण भएको अिस्थामा मेिलमिाप केन्रमा दिैु पिको र 
मेिलमिापकतायको  स्तािर सव तको स मलत पत्र समेत तयार पारी राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अलभिेख राख्नका िालग कायायियिे लनम्न अनसुारका फाराम 
तयार गनेछ। 

(क) वििाद दताय पकु्षस्तका, 
(ख) वििाद र वििादका पिको वििरण खलु्ने गरी तोवकएको फारम, 

(ग) लनिेदन पत्रको फारम, 

(घ) दोस्रो पििाई जानकारी गराउन ेफारम,  

(ङ) मेिलमिापकताय छनौट फारम,  

(च) मेिलमिापकतायिाई सूचना ददने फारम,  

(छ) मेिलमिाप केन्रमा पिको उपक्षस्थलतको अलभिेख फारम,  

(ज) स मलत–पत्र फारम, 

(झ) वििाद अनगुमन फारम  

(ञ) कायायियिे तोकेका अन्य फारम। 

 

१९. मेिलमिाप गराउन तालिम लिनपुनेः ऐनिे तोकेको योग्यता पगुकेा व्यक्षििे नगरपालिकामा 
मेिलमिाप गराउन कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू मेिलमिाप तालिम गरेको 
 नुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको तालिम कानून बमोक्षजम अलधकार प्राप्त लनकायमा सूचीकृत 
भएको संस्था िा मेिलमिापको आधारभतु प्रक्षशिक प्रक्षशिण प्राप्त व्यक्षिबाट कायायियिे तालिम ददन े
व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ।  

 

२०. मेिलमिाप तालिम ददन ेसंस्था सूक्षचकृत  नुपुनेः (१) प्रचलित कानून बमोक्षजम नगरपालिका 
िा अलधकार प्राप्त लनकायमा सूचीकृत भएका संस्थािाइय कायायियिे मेिलमिाप तालिम ददन 
सूचीकृत गनुय पनेछ ।    

(२) कायायियिे मेिलमिापको तालिम ददने संस्थािाई पररचािन गदाय एकै कामका िालग 
एकभन्दा बढी संस्थािाई क्षजम्मेिारी ददन ेछैन।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको तािीम सञ्चािन गने सूचीकृत संस्थािे तालिमको िालग 
िोत व्यक्षिको रोष्टर तयार गरी नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप सम्बन्धी आधारभतू र अन्य तालिम मन्त्रािय एिम ् काययपालिकाबाट 
स्िीकृत पायक्रम बमोक्षजम सञ्चािन गनुय पनेछ। 
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(३) स्िीकृत मेिलमिापको पायक्रममा उक्षल्िक्षखत विषयमा तोवकएको प्रकृया अपनाई 
मेिलमिापको तालिम सञ्चािन  नुछे। 

(५) कायायिय िा मेिलमिापको तािीम ददन ेसंस्थािे मेिलमिापको तािीम सम्पन्न गरेको 
प्रमाण पत्र ददूँदा स भागीिाई अनसूुची–७ बमोक्षजमको प्रलतबिता पत्रमा स ीछाप गराई 
नगरकाययपालिकाको कायायिय र संस्थामा अलभिेख राख्न ेव्यिस्था लमिाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंव ताको पािनाः यस काययविलधको अनसूुची–६ बमोक्षजमको आचारसंव ता सबै 
मेिलमिापकतायिे पािन गनुयपनेछ। 

 

२२. शपथः मेिलमिापकतायिे यस काययविलध बमोक्षजम लनष्ठापूियक काम गने शपथ लिन ुपनेछ। 
मेिलमिापकतायको  ैलसयतिे संिग्न  नु चा ने योग्यता पगुकेा मेिलमिापकतायिाई न्यावयक 
सलमलतका संयोजकबाट अनसूुची–८ बमोक्षजमको शपथ लिएपलछ मेिलमिाप केन्रमा 
मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गररनेछ। 

  

२३. आचारसंव ता र शपथको अनगुमनः (१) मेिलमिापकतायिे आचारसंव ता अनकूुि काम गरे 
िा नगरेको र मेिलमिापकतायको रुपमा लिएको सपथको सम्बन्धमा न्यावयक सलमलत र 
काययपालिकािे अनगुमन गनेछन।्  

(२) आचारसंव ता पािना नगरेको भने्न उजरुी परेमा न्यावयक सलमलतिे सम्बक्षन्धत 
मेिलमिापकतायिाई उजरुिािाको नाम गोप्य राखी उजरुी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको 
समय ददइय लिक्षखत रूपमा जानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको समय लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा िा प्राप्त स्पष्टीकरण 
क्षचत्त बझु्दो नभएमा न्यावयक सलमलतिे आचारसंव ता उल्िंघनको कारिा ी अक्षघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम आचारसंव ता उल्िङ्घन गरेको ठ र न्यावयक सलमलतिे 
सम्बक्षन्धत मेिलमिापकतायिाई सचेत गराउन, के ी समयको िालग मेिलमिापकतायको काम गनय 
बन्देज िगाई नलस त ददन िा मेिलमिापकतायको सूचीबाट  टाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) न्यावयक सलमलतिे गरेको आचारसंव ता उल्िङ्घनको कारिा ी िा सजायमा क्षचत्त नबझेु 
सम्बक्षन्धत मेिलमिापकतायिे काययपालिका समि पनुरािेदन गनय सक्नछेन।् 

(६) आचारसंव ता र शपथको सम्बन्धमा न्यावयक सलमलतको लनणयय उपर पनुरािेदन परेमा 
काययपालिकाको लनणयय अक्षन्तम  नुछे। 

 

२४. पििाइय मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी  नुःे  मेिलमिापमा भएको स मलत वििादका 
पि र संिग्न सरोकारिािाको लनक्षम्त बाध्यात्मक  नुेछ। उि स मलत कायायन्ियन गनय 
वििादका पि र सरोकारिािा बाध्य  नुेछन।् 
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२५. स मलत कायायन्ियनः (१) मेिलमिाप केन्रमा स मलत भै लमिापत्र भएको लमलतिे तीस 
ददनलभत्र सम्बक्षन्धत पििे त्यस्तो लमिापत्र कायायन्ियन गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अिलधलभत्र सम्बक्षन्धत पििे उपदफा (१) बमोक्षजम 
लमिापत्र कायायन्ियन नगरेमा कायायियिे प्रचलित कानूनी काययविलध अपनाई लमिापत्रको कायायन्ियन 
गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम लनिेदन प्राप्त भएमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ५२ (१) बमोक्षजम काययपालिकािे न्यावयक सलमलतबाट भएको यसै काययविलधको दफा १२ 
बमोक्षजम स मलत भए बमोक्षजमको लमिापत्र िा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ 
को उपदफा (२) बमोक्षजम भएको लनणययको कायायन्ियन गने गराउन ेछ।   

 

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्रको बोडयको व्यिस्थाः (१) मेिलमिापको िोगो अनसूुची–९ 
बमोक्षजम  नुेछ र सो िोगोको प्रयोग दे ायको अिस्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्रको बोडयमा। 

(ख)  मेिलमिाप गदाय प्रयोग  नु ेव्यानरमा। 

(ग) काययक्रमको प्रबियन गने काययक्रम सञ्चािन गदाय। 

(घ) मेिलमिाप सम्बन्धी विलभन्न कृयाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) मेिलमिाप केन्रको बोडय अनसूुची–१० बमोक्षजमको  नुेछ। 

२७. पररचयपत्र सम्बन्धी व्यिस्थाः कायायियिे सूचीकृत मेिलमिापकतायिाई अनसूुची–११ 
बमोक्षजमको ढाूँचामा पररचयपत्र ददनेछ। 

२८. प्रोत्सा न परुस्कारको व्यिस्थाः नगरपालिकािे न्यावयक सलमलतको लसफाररसमा मेिलमिाप 
काययक्रममा उल्िेखनीय योगदान ददन ेमेिलमिाप केन्र, संघसंस्था तथा मेिलमिापकतायिाई 
उक्षचत प्रोत्सा न परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

  

२९. काययविलधको प्रयोगः नगरपालिका लभत्र मेिलमिाप काययक्रमिाई सचुारु र समन्ियात्मक रुपमा 
सञ्चािन गरी स्थानीयस्तरमा सामाक्षजक सद्भाि, आपसी स योग र मैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबियन 
गनय यो काययविलधको प्रयोग  नुेछ। 

 

३०. प्रलतिेदन पशे गनुयपनेः कायायियिे क्षजल्िा समन्िय सलमलत, प्रदेश तथा मन्त्राियमा अनसूुची–
१२ बमोक्षजमको प्रलतिेदन तयार गरी पठाउन ुपनेछ। 

 

३१. काययविलधको व्याख्या गने िा िाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकारः काययविलधको कायायन्ियनको 
लसिलसिामा कुनै दद्वविधा  नु गएमा सोको व्याख्या िा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार 
नगर काययपालिकािाई  नुेछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सूँग सम्बक्षन्धत) 
वििाद दताय।अलभिेख फारमको नमूना 

धनकुटा नगरपालिकाको कायायिय, धनकुटा  क्षजल्िा 
वििादका पिको वििरण   
दताय नं. दताय लमलतः 
क्षजल्िाः ................... पालिकाः िडा नम्िरः 
वििादको प्रकारः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) मा उक्षल्िक्षखत आधारमा 
१. वििादको नामः वििादको प्रकृलतः 
२. वििादको पव िो  पिको वििरणः 
नामः लििः जात।जालतः उमेरः 
क्षजल्िाः .......................... पालिकाः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।मोिाइि .......................................): 
२.१ शैक्षिक योग्यता 
१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ५. उच्च माध्यलमक ६. स्नातक िा सो भन्दा मालथः 
२.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण) 
प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 
२.३ अन्य सरोकारिािाको नाम।संख्याः 

२.४ यसभन्दा पव िे मेिलमिाप सेिाः १. लिएको २. नलिएको 
३. वििादको दोस्रो  पिको वििरणः 
नामः लििः जात।जालतः उमेरः 
क्षजल्िाः ................ पालिकाः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।इमेि आदद): 
३.१ शैक्षिक योग्यता 

१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ४. उच्च माध्यलमक ६. स्नातक िा सो भन्दा मालथः 
३.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण): 
प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 
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३.३ अन्य सरोकारिािाको नाम।संख्याः  

३.४ यसभन्दा पव िे मेिलमिाप सेिाः १. लिएको २. नलिएको 
नोटः १. वििादको पव िो पि भन्नािे साधारणतया लबिाद दताय गनेिाई जनाउूँछ । 

४.१. वििाद सरुु भएको लमलतः 
४.२ मेिलमिाप केन्रमा आउन ुअक्षघ कुनै लनकायमा समाधानको िालग प्रयास भएको लथयो ?  

१. भएको लथयो २. भएको लथएन  

४.३ प्रयास भएको भए कुन लनकायमा भएको लथयो? 

१. स्थानीय प्र री कायायिय २.िडा कायायिय ३. क्षजल्िा प्र री कायायिय 

४. क्षजल्िा प्रशासन कायायिय ५.  अदाित       ६.अन्य............................ 
४.४ वििादको पररणाम के भयो कारण खिुाउन े.......................... 
४.५ अन्य कुनै ठाउूँमा यो वििाद चलिर ेकोः  १. छ ।      २. छैन । 

४.६ यदद कुनै लनकायिे मेिलमिापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो लनकायको नामः 
 

अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
मेिलमिाप केन्र 

धनकुटा नगरपालिका िडा नं......क्षजल्िाः धनकुटा 
मेिलमिापकतायको सूची 
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अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सूँग सम्बक्षन्धत 

मेिलमिापकतायको प्रलतिेदन 

 

.......... मेिलमिाप केन्र, 

धनकुटा नगरपालिका 
 

प्रथम पि िी........................ र दोस्रो पि िी........................ भएको 
................................ वििादमा मेिलमिाप गराउन  ामीिाई लमलत .......... गते 
मेिलमिापकतायको रुपमा रोक्षजएकोमा मेिलमिापको प्रकृया अपनाई मेिलमिाप गराउूँदा पि लमल्न 
मञ्जुर नभएकािे।मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा पि अनपुक्षस्थत भएकािे मेिलमिाप  नु 
नसकेको व्य ोराको यो प्रलतिेदन पशे गरेका छौं।  

 

वििादको प्रथम पिः                          वििादको दोस्रो पिः 

नामः नामः 
स ीछापः स ीछापः 
मेिलमिापकतायः  
नामः दस्तखतः 
नामः दस्तखतः 
नामः    दस्तखतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सूँग सम्बक्षन्धत) 

स मलत–पत्रको ढाूँचा 
मेिलमिाप केन्र 

धनकुटा नगरपालिका िडा नं. ......................... क्षजल्िाः धनकुटा 
स मलत पत्र 

वििादको लबषयः.......................................। 

धनकुटा क्षजल्िा धनकुटा नगरपालिका िडा नं......बस्ने िषय. को िी .................र धनकुटा क्षजल्िा  
धनकुटा नगरपालिका िडा नं......... बस्ने िषय ...... को िी .............बीच उक्षल्िक्षखत लबषयमा 
असमझदारी भई लसजयना भएको वििादमा मेिलमिापको िालग यस मेिलमिाप केन्रमा प्राप्त भएको 
 नुािे दबैु पििाई राखी मेिलमिाप प्रवक्रयाद्वारा लमलत .... ।.......। .... गतेमा छिफि गराउूँदा 
तपक्षशिका बुूँदामा  ामी दबैु पिको क्षचत्त बझु्दो स मलत भएकोिे स मत भएको बुूँदािाई लनष्ठापूियक 
पािना गने गरी मेिलमिापकतायको उपक्षस्थलतमा राजी खशुीिे यो स मलत पत्रमा स ी छाप गरी 
लियौँ।ददयौँ।  

स मलतका िुूँदा रु 

१....................................................................... 
२....................................................................... 
३....................................................................... 
४....................................................................... 
 

स मत  नु ेपि रूः 
पव िो पि       दोस्रो पि 

नामः       नामः 
ठेगानाः        ठेगानाः 
 स्तािरः                                   स्तािरः 
मेिलमिापकताय           

नामः 
ठेगानाः 
 स्तािरः 

नामः 
ठेगानाः 
 स्तािरः 

नामः 
ठेगानाः 
 स्तािरः 

  ईलत सम्बत.्..... साि...... मव ना... गते.....रोज शभुम।्                                        
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अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सूँग संबक्षन्धत) 
मेिलमिाप अनगुमन फाराम 

नगरपालिकाको नामः धनकुटा नगरपालिका     िडा नं.  क्षजल्िा धनकुटा 
अनगुमन गररएको अिलध.......देक्षख......सम्म। 

मेिलमिाप केन्रको संयोजकको नामः 
मेिलमिाप काययक्रममा आलथयक तथा प्राविलधक स योग गने संस्थाको नामः  

तलिम प्राप्त 
कुि  

मेिलमिापक
तायको 
संख्याः 

वक्रयाशीि 
मेिलमिा
पकतायको 
संख्याः 

वििाद 
दताय 
सं
ख्याः 

समाधान 
भएको संख्याः 

मेिलमिाप 
प्रकृयामा र ेको 

संख्याः 

समाधान  नु 
नसकी न्यावयक 

सलमलतमा 
पठाएको संख्याः 

कै
वफ
यत

 

       

       

 

१. मेिलमिाप केन्रको भौलतक अिस्थाः  

२. आचार संव ताको पािनाको अिस्थाः 
३. विलनयोक्षजत बजेट र खचयको अिस्थाः 
४. मेिलमिापकतायको िालग पनुतायजगी।उच्च तालिमको आिश्यकताः 
५. मेिलमिापकतायको पयायप्तता।अपयायप्तताः 
६. अनगुमनकतायको वटप्पणी 
७. अनगुमनकतायको सझुािः 
 

अनगुमनकताय 
१. .................. 
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अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सूँग सम्बक्षन्धत) 
नगरपालिकामा सूचीकृत मेिलमिापकतायको आचारसंव ता 

१. मेिलमिापकतायको पशेागत आचरण  

(क) नेपािको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र यस काययविलध बमोक्षजम मेिलमिाप सम्बन्धी 
काम कारिा ी लनष्पि रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, आर , पूिायर  िा सो देक्षखने कुनै व्यि ार गनुय  ुूँदैन,  

(ग) कुनै पििाई डर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन  ुूँदैन,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्धी काम कारिा ीको लसिलसिामा पिसूँग आलथयक तथा अन्य स्िाथयजन्य 
कुनै काम कारिा ी िा िेनदेन व्यि ार गनुय  ुूँदैन, 

(ङ) मेिलमिापकतायिे वििादको विषयिस्त ु िा वििादका पिसूँग अनकु्षचत िा जािसाजपूणय 
तिरिे कुनै काम कारिा ी गनुय  ुूँदैन,  

(च) मेिलमिापको काम कारिा ी िा मेिलमिापको प्रवक्रयामा जानाजान त्रटुी िा अलनयलमतता 
गने, अनािश्यक रुपमा िम्ब्याउन,े वढिो गने िा मेिलमिाप सम्बन्धी काम कारिा ीमा 
अलभरुची नदेखाउन ेजस्ता कायय गनुय  ुूँदैन, 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पि र मेिलमिापकतायको िीचमा भएका कुरा र पिको पररचय 
िगायत मेिलमिापकतायिाई जानकारी  नु आएका तथ्य गोप्य राख्नकुा साथै पिको व त 
प्रलतकूि  नु ेगरी प्रकट गनुय  ुूँदैन,  

(ज) संविधान, प्रचलित कानून, साियजलनक नीलत र अधय न्यावयक।न्यावयक लनकायको गररमा उच्च 
बनाउंदै पिको सामाक्षजक मयायदा र आत्मसम्मानिाई सम्मान पगु्ने कायय गनुय पदयछ। 
वििादका पिसूँग मेिलमिाप गराईददए िापत ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररिलमक लनधायरण नगर 
काननुिे तोकेको लसमामा र ी पिसूँगको स मलत बमोक्षजमको पाररिलमक स्िीकार गनुय 
पनेछ।     

१.१.    मेिलमिाप सम्बन्धी काययविलधको पािना गनुय पनेः 
(क) मेिलमिाप सम्बन्धी कायय संविधान, ऐन कानून र यस काययविलध बमोक्षजम मेिलमिाप प्रकृया 

सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान गररन ेव्यिस्था भएमा त्यस्तो वििाद सो ी 
सम्झौतामा उल्िेख भएको काययविधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि मेिलमिाप गनय स मत भएमा मेिलमिापकतायिे सो व्य ोराको मेिलमिापको लिखत 
खडा गरी स मलत भएका बूूँदा र त्यसको पररणामको बारेमा पििाई स्पष्टसूँग बताएर मात्र 
सो कागजमा पिको स ीछाप गनय िगाई आफ्नो समेत  स्तािर गरी स मलतपत्र तयार 
गनुयपछय।  
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१.२. मेिलमिापकतायको क्षजम्मेिारीः 
(क) मेिलमिाप भएमा स मलतपत्रको कागज सव त तोवकएको समय लभत्र वििादका पििाई 

सम्बक्षन्धत लनकायमा पठाइ ददन ु पनेछ। मेिलमिाप  नु नसकेमा तोवकएको ढाूँचामा 
नगरपालिका समि प्रलतिेदन पेश गनुयपनेछ।  

(ख) मेिलमिापको काययविलध अपनाउूँदा पि बीच मेिलमिाप गराउन नसवकएमा मेिलमिापद्वारा 
वििाद समाधान नभएको व्य ोराको लिक्षखत जानकारी ददन ुपनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतायको दावयत्िः  

(क) मेिलमिापकतायिे वििादको विषयिस्तमुा छिफि गनुय अक्षघ मेिलमिापको प्रवक्रयामा 
अपनाइने काययविलध, स मलत िा लनष्कषयमा पगु्ने काम पि स्ियंको भएको र मेिलमिापकताय 
स जकतायको भलूमकामा मात्र र ेको कुरा जानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेिलमिापको प्रवक्रयामा भए गरेका कायय पििे पलन गोप्य राख्न ुपने विषय, मेिलमिापको 
प्रवक्रयामा संिग्न भै क्षचत्त नबझेुमा कुनै पलन समयमा अिग  नु पाउने विषयमा पििाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग)  मेिलमिापकतायको रुपमा छनोट भएको व्यक्षििे मेिलमिापकताय भई काम गनय नचा ेमा 
आफुिे छनोटको सूचना पाएको सात ददनलभत्र सोको लिक्षखत जानकारी सम्बक्षन्धत िडा 
कायायिय िा मेिलमिाप केन्रिाई ददन ुपनेछ। 

(घ) मेिलमिापकताय छनोट भएको व्यक्षििे मेिलमिाप गदाय मैत्रीपूणय तिरबाट वििाद समाधान 
गनय पििाई स्ितन्त्र, तटस्थ र लनष्पि भएर स योग गनुय पनेछ।  

(ङ) वििादको विषयिस्त ु उपर मेिलमिापकतायको कुनै स्िाथय लनव त र ेको भए िा आफुिे 
स्ितन्त्र तथा लनष्पि रुपमा काम गनय नसक्न े प्रकृलतको वििाद भएमा वििादका पि र 
वििाद प्रवेषत गने लनकायिाई लिक्षखत जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैविक विभेद, धमय, जातजालत, आलथयक स्तर िा राजनैलतक संिग्नताको आधारमा कुनै 
प्रकारको झकुाि र पूिायरा ी भािना नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न  नु ु पनेछ र लनधायररत 
समयमा मेिलमिाप कायय सम्पन्न गनय प्रयास गनुय पनेछ।  

(छ) मेिलमिापकतायिे प्राकृलतक स्रोत साधन सम्बन्धी वििादमा र व्यापाररक प्रकृलतको वििादमा 
मेिलमिापको प्रकृया, विषयगत दिता र तत्सम्बन्धी अभ्यास तथा प्रचिनिाई म त्ि ददन ु
पनेछ र सामदुावयक वििादमा मेिलमिाप गदाय सम्बक्षन्धत समदुायमा उपिब्ध वििाद 
समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्िीकृत मान्यतािाई ध्यान ददई लनष्पिता, िस्तलुनष्ठता, 
स्िच्छता र न्यायका लसिान्तबाट सदैि लनदेक्षशत  नु ुपनेछ।  

(ज) मेिलमिापकतायिे आफै मेिलमिाप प्रकृयामा संिग्न भएको वििादमा कुनै पलन पिको 
तफय बाट कानून व्यिसायी, मध्यस्थकताय िा न्यायाधीशको रुपमा संिग्न भै वििाद सनुिुाई 
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नगरी स जकतायको मात्र भलूमका लनिाय  गने र मेिलमिापद्वारा भएको वििादको समाधानिाई 
 ारजीतको रुपमा नलिन उत्प्ररेरत गनुय पनेछ।  

२.  मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सकु्षचकृत भएको संस्थाको दावयत्िः मेिलमिापको प्रक्षशिण 
गनय अनमुती प्राप्त संस्थािे स्िीकृत पायक्रम मेिलमिाप सम्बन्धी मान्य लसिान्तिाई पूणय 
रुपमा पािन गरी मेिलमिाप सम्बन्धी प्रक्षशिण सञ्चािन गनुय पनेछ। मेिलमिापको प्रक्षशिण 
प्रदान गने संस्थािे प्रक्षशिण पश्चात सम्बक्षन्धत व्यक्षििाई धनकुटा नगरपालिकासूँगको 
समन्ियमा मेिलमिापको तालिम सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ। मेिलमिापको 
तालिम सञ्चािन गने संस्थािे मेिलमिापकताय र सियसाधारणिाई िक्षित गरी मेिलमिाप 
सेिाको प्रभािकारीताको िारेमा प्रचार प्रसार गनय गराउन र मेिलमिाप सेिा प्रबियन सम्बन्धी 
आिश्यक कायय गनुय पनेछ।   

 
 

अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सूँग सम्बक्षन्धत) 

                 मेिलमिापकतायको प्रलतििता 
 
 
 
 

म ............. मेिलमिापकतायको आचारसंव ता र शपथमा उक्षल्िक्षखत सिै बुूँदािाई स्िीकार गरी 
मेिलमिापकतायको रुपमा पािना र कायय गनय प्रलतिि छु।म मेिलमिापकतायको रुपमा लनष्पि र 
तटस्थ भलूमकामा र दै यसका कतयव्यबाट कुनै वकलसमिे पलन विचलित  नुेछैन।मैिे तालिममा 
लसकेका सीपको प्रयोग गरी मेिलमिाप प्रवक्रया अपनाई मेिलमिापकतायको भलूमका लनिाय  
गनेछु।मेिलमिापकतायको आचारसंव ता र शपथमा उल्िेक्षखत शब्द र भािनािाई उच्च नैलतक 
आदशयको रुपमा पािन गनय कवटिि  नुेछु। आचारसंव ताको उल्िंघनको विषयमा म व्यक्षिगत 
रूपमा जिाफदे ी  नुेछु। 

१. मेिलमिाप गदाय मैत्रीपूणय तिरबाट वििाद समाधान गनय पििाई स्ितन्त्र तथा लनष्पि तररकािे 
स योग गनेछु। पिको व तिाई सिोपरी राखी न्यावयक प्रवक्रया प्रलतको क्षजम्मेिारी िोध गदै 
वििादका पििाई डर िा दबाि िा अनकु्षचत प्रभािबाट मिु राख्न स जकतायको भलूमकामा 
प्रस्ततु  नुेछु। 

२. सदैि पिको  क तथा दावयत्ििाई म त्ि ददंदै व्यापाररक प्रकृलतको वििादमा भए सो विषयको 
अभ्यास तथा प्रचिन, समदुायमा आधाररत संयन्त्रबाट लसक्षजयत वििादमा भए सम्बक्षन्धत 
समदुायमा उपिब्ध वििाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्िीकृत मान्यतािाई ध्यान 
ददई लनष्पिता, िस्तलुनष्ठता, स्िच्छता र न्यायका लसिान्तबाट सदैि लनदेक्षशत  नुेछु। 
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३. मैिे िैविक, जातजालत, आलथयक, राजनैलतक िा अन्य यस्तै कुनै आधारमा कुनै प्रकारको झकुाि 
र पूिायरा ी भािना नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न  नुेछु र लनधायररत समयमा मेिलमिाप कायय 
सम्पन्न गनय प्रयास गनेछु। 

४. वििादका पिसूँग व्यक्षिगत सम्िन्ध भए मेिलमिाप शरुु गनुय अक्षघ पििाई जानकारी गराउने छु। 

५. वििादको विषयिस्त ु उपर मेरो कुनै स्िाथय लनव त र ेको भए पििाई जानकारी गराई लनजिे 
अनमुलत ददएमा िा ेक मेिलमिाप प्रवक्रयािाट अिग भई न्यावयक सलमलतिाइय जानकारी गराउने छु।  

६. दिैु पिको जानकारीमा मात्र मेिलमिाप कायय प्रारम्भ गनेछु र पििाई मेरो भलूमका र 
मेिलमिाप प्रवक्रयाको िारेमा जानकारी गराउूँदै दिैु पििाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा 
राख्न मौका ददनेछु।  

७. मेिलमिाप भएमा िा नभएमा मेिलमिाप प्रवक्रयामा भए गरेका काययको गोपलनयता कायम 
गनेछु। स मलत भई िा नभई लनिेदन।उजरुी वफताय  ुूँदा मेिलमिाप प्रवक्रयाको क्रममा आफुिे 
था ा पाएको सूचना िा गरेको अनभुि लनणययकताय समेत कसैिाई नभनी पिको गोपलनयता 
सलुनक्षश्चत गनेछु। 

८. संविधान, कानून, न्यावयक लनकायको गररमा उच्च बनाउूँदै पिको सामाक्षजक मयायदा, 
आत्मसम्मान र गररमािाई सम्मान पगु्न ेकायय गनेछु। वििादका पिसूँग मेिलमिाप गराईददए 
िापत ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररिलमक लनधायरण नगरी काननुिे तोकेको सीमामा र ी पाररिलमक 
स्िीकार गनेछु।   

९. स मलत भएका बूूँदा र त्यसको पररणामको बारेमा पििाई स्पष्टसूँग बताएरमात्र स मलतपत्रमा 
सव  गनय िगाउनेछु। 

१०. आफुिे मेिलमिाप गरेको वििादमा त्यसै विषयमा कुनै पलन पिको तफय बाट कानून 
व्यिसायीको रुपमा प्रलतलनलधत्ि गने छैन र न्यायाधीश र मध्यस्थकतायको रुपमा संिग्न नर ी 
तटस्थ बने्नछु।  

११. यदद कुनै कारणबश िा पररक्षस्थतीजन्य कारणिे मेिलमिापकतायको रुपमा आचार–संव ता पािना 
गनय नसक्ने िागमेा आफुिाई सो वििादबाट अिग राख्नछुे। 

१२. यसमा उक्षल्िक्षखत प्रलतििता, मेिलमिापकतायको आचार–संव ता र सपथका कुनै बुूँदाको उिङ्घन 
गरेमा मिाई मेिलमिापकाययको िालग अयोग्य भएको घोषणा गररएमा स्िीकार गनेछु। 

 

दस्तखतः– ................................... 

नामः– 

ठेगानाः 
फोन नं.– 

लमलतः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सूँग सम्बक्षन्धत) 
मेिलमिापकतायको शपथपत्र 

शपथको ढाूँचा 
म........ईश्वरको नाममा।सत्य लनष्ठापूियक मेिलमिापकतायको रुपमा शपथ लिन्छु वक मैिे मेिलमिाप 
सम्बन्धी प्रवक्रयाको लसिलसिामा कुनै पि प्रलत मरमोिाव जा नराखी, पिपात नगरी, गोपलनयता र 
लनष्पिता कायम गदै कानून र न्यावयक प्रवक्रया प्रलत सम्मान तथा समपयणको भािना राखी काम 
गनेछु। मैिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित कानून र मेिलमिापकतायिे पािन गनुय 
पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई सकु्षम्पएको दावयत्ि इमान्दारीपूियक लनिाय  गनेछु। 

 

शपथ लिनेको–                        शपथ गराउनेको–  

स ीः       स ीः  

नामः       नामः 
पदः       छापः  

      कायायियः 
      लमलतः 
 

अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 

मेिलमिापको िोगो 
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अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 

मेिलमिाप केन्रको बोडय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

अनसूुची–११ 

(दफा २७ सूँग सम्बक्षन्धत) 
 

मेिलमिापकतायको पररचय–पत्र 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

  

....... मेिलमिाप केन्र 

धनकुटा नगरपालिका 
िडा नं.  ....... 

  क्षजल्िा धनकुटा      

 

   धनकुटा नगरकाययपालिकाको कायायिय 

िडा नं.... 
मेिलमिापकतायको पररचयपत्र 

नामः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिम प्राप्त गरेको लमलतः 
सूचीकृत भएको लमलतः 
अिलधः                                                                             
 

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

प्रमाक्षणत गने  

 

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सूँग सम्बक्षन्धत) 
मेिलमिाप काययक्रमको प्रगती प्रलतिेदनको ढाूँचा 

 

नगरपालिको नामः धनकुटा  िडा नं. 
क्षजल्िा धनकुटा 
प्रलतिेदनको अिलधः आलथयक िषयः..... को देक्षख...... सम्म 

 

मेिलमिापकतायको 
संख्या वििादको 

प्रकार 

वििादको 
संख्या 

मेिलमिाप 
भएको 
संख्या 

मेिलमिाप 
प्रवक्रयामा 

र ेको संख्या 

मेिलमिाप  नु  
नसकी 

अदाितमा 
पठाएको संख्या मव िा परुुष 

       

       

जम्मा      
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प्रस्तािना: 
धनकुटा नगरपालिकाको योजना लनमायण प्रवक्रयामा विकासको आधारशीिाको रूपमा र ेका यिुाको 
अथयपूणय स भालगता बढाउन े उदे्दश्यिे स्थानीय त को आिश्यकता र प्राथलमकताको आधारमा 
यिुासूँगको स काययिाई व्यिक्षस्थत र प्रभािकारी बनाउन बान्छलनय भएकोिे प्रशासकीय  काययविलध 
लनयलमत गने ऐन,२०७५ को दफा ४ को उपदफा (१) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
काययपालिकािे धनकुटा नगरपालिकाको योजना प्रवक्रयामा यिुा स भालगता सम्बन्धी काययविलध 
२०७८ जारी गरेको छ। 

पररच्छेद – १ 

प्रारक्षम्भक 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविलधको नाम "धनकुटा नगरपालिकाको योजना 
प्रवक्रयामा यिुा स भालगता सम्बन्धी काययविलध २०७८" र ेको छ । 

(२) यो काययविलध काययपालिकाबाट स्िीकृत भइ राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतबाट िाग ु
 नुेछ । 

२. पररभाषा: 
लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा,- 

(क)  'प्रमखु' भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाका प्रमखु सम्झनपुदयछ । 

(ख)  'उपप्रमखु' भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमखु सम्झनपुदयछ ।  

(ग)  'प्राथलमकता समू का यिुा' भन्नािे भौगोलिक, सामाक्षजक-सांस्कृलतक, आलथयक, मानविय 
तथा राजनीलतक रुपमा वपछलडएको समूदायमा र ेका यिुा रुिाई सम्झनपुछय । 

(घ)  'धनकुटा नगरपालिका' भन्नािे नगरकाययपालिकाको कायायिय समेतिाई सम्झनपुदयछ । 

(ङ)  'यिुा' भन्नािे १६ देक्षख ४० िषयसम्मका नागररकिाई सम्झनपुदयछ । 
(च)  'यिुाको अथयपूणय स भालगता' भन्नािे योजना प्रवक्रयामा यिुाको स भालगता िक्षित 

समू , साझेदार र नेततृ्िको रूपमा  नुे सम्झनपुदयछ । 

(छ)  'यिुा समािेशी स भालगता' भन्नािे  नगरपालिकाको यिुा समन्िय सलमलत गठन, 

स भागी सदस्यको चयन र मनोनयनमा समािेशी लसिान्तको आधारमा कम्तीमा 
पचास प्रलतशत यिुा मव िाको प्रलतलनलधत्ि सम्झनपुदयछ । 

(ज)  'यिुा समू ' भन्नािे यिुाका िेत्रमा सवक्रय यिुा क्िब, यिुा सामाक्षजक सङ्घ संस्था, 
स्काउट, यिुा तथा विद्याथी सिठन र उद्यमी यिुा, स्ियम्सेिक जस्ता सिदठत यिुाको 
समू  भने्न सम्झनपुदयछ। 

(झ)  'विषयगत सलमलत' भन्नािे धनकुटा नगरकाययपालिकाको कायय विभाजन लनयमाििी 
बमोक्षजम स्थानीय त मा गठन  नु ेविषयगत सलमलत सम्झनपुदयछ । 
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(ञ)  'विशेष प्राथलमकताको समू का यिुा' भन्नािे द्वन्द्वपीलडत, जोक्षखममा परेका, अपािता 
भएका,सीमान्तकृत,िोपोन्मखु, अल्पसषख्यक,दलित मकु्षस्िम समदुायका र वपछलडएको 
िेत्रका यिुा सम्झनपुदयछ । 

(ट)  'सलमलत' भन्नािे दफा १४ बमोक्षजमको यिुा समन्िय सलमलत सम्झनपुदयछ । 

(ठ)  'सरोकारिािा लनकाय' भन्नािे यिुाका िालग सरोकार राख्न ेसरकारी लनकाय, विकास 
साझेदार, राजनीलतक दि, लनजी िेत्र, सञ्चार िेत्र, सामदुावयक, सांस्कृलतक तथा 
सामाक्षजक सङ्घसंस्था, धालमयक सङ्घसंस्था, रावरय तथा अन्तरायवरय गैरसरकारी संस्था, 
शैक्षिक संस्था, समदुाय, पररिार, आफन्त र यिुा समू  भने्न सम्झनपुदयछ  

पररच्छेद -२ 

यिुाको अिस्था पव चान र स कायय सम्बन्धी व्यिस्था 
 

३.  यिुाको तथ्याङ्क अधािलधक गने र अलभिेखीकरण गने: (१) यिुाको जनसषख्या, लिि, 

जातजालत, भाषा, धमय, शैक्षिक अिस्था, आलथयक अिस्था, अपािता, पेशा व्यिसाय जस्ता विषयमा तथ्याङ्क 
राख्न ेर अध्यािलधक गररने छ । 

(२) यिुाको िेत्रमा सवक्रय समू को पव चान गरी अलभिेख राख्न ेयिुा क्िब, यिुा सामाक्षजक 
सङ्घ संस्था, स्काउट, राजनीलतक दि, उच्चमी यिुा, स्िंयसेिी जस्ता सिदठत यिुाको समू िाई 
स काययका िालग आह्वान गररने छ । 

(३) इच्छुक यिुािाई विज्ञता िा अनभुिको प्राथलमकताका आधारमा रुक्षचअनसुारको िेत्रमा 
संिग्न गराउन रोष्टर तयार गरी आिश्यकता अनसुार स भागी गराइने छ । 

(४) सूचना प्रविलधको प्रयोग गरी तथ्याङ्कको संकिन, अद्यािलधक र अलभिेख व्यिस्थापन 
गररनेछ  

(५) नगरपालिका लभत्रका विलभन्न विषयगत योजना लनमायण प्रवक्रया, कायायन्ियन र अनगुमन 
काययमा यिुािाई संिग्न, साझेदार र विज्ञ सल्िा कारको रूपमा स भागी गराइने छ । 

४.  नीलत लनमाणय तथा कायायन्ियनमा यिुाको स भालगता: (१) यिुाको िमता विकास गरी 
आधारभतू शक्षिका रूपमा स्थावपत गरी सबै त का नीलत तथा योजना लनमायण, लनणयय एिम ् 
कायायन्ियनमा यिुाको स भालगता गराइनेछ । 

(२) योजना छनौट र लनमायण प्रवक्रयामा प्रत्यि रूपमा यिुािाई संिग्न गराउन संस्थागत 
प्रणािीको विकास गररनेछ । 

(३) यिुािाई लबलभन्न िेत्रमा स्िंयसेिकका रुपमा स भागी  नु अिसर प्रदान गरी 
नेततृ्िदायी भलूमकामा स्थावपत गनय र उदा रणीय यिुामैत्री स्थानीय सरकारको अिधारणािाई थप 
प्रभािकारी बनाईनेछ। 
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५.  यिुामैत्री काययक्रमको तजुयमा: (१) यिुामैत्री काययक्रम तजुयमा, यिुाका सबाि र सरोकारका 
विषयमा ब स, अन्तरवक्रया र पैरिीका िालग अनकूुि िातािरण सजृना गररनेछ । 

(२) नगरपालिकाको आलथयक, सामाक्षजक र सांस्कृलतक विकासमा यिुाको ज्ञान, लसप, धारणा र 
समयको प्रभािकारी सदपुयोग गने व्यिस्था लमिाइनेछ । 

(३) समािेशी लसिान्त र सकारात्मक विभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछालड पाररएका 
मव िा यिुा, अपािता भएका यिुा, दलित यिुा जस्ता प्राथलमकता र विशेष प्राथलमकताका समू का 
यिुा रूिाई मूिप्रिा ीकरण गनयका िालग आिश्यक व्यिस्था लमिाइनछे । 

(४) विलभन्न उमेर समू का यिुाको अिस्था र आिश्यकता फरक  नु ेभएकािे यिुािाई दईु 
फरक उमेर समू मा िगीकरण गरी १६-२४ िषय र २५-४० िषय गरी दईु समू मा विभाजन गरी 
िक्षित काययक्रम रू सञ्चािन गररनछे । 

६.     लबलभन्न संघ संस्थासूँग स कायय तथा समन्िय: (१) नगरपालिकाको विकासमा यिुाबीचको 
स कायय र समन्ियको िेत्रिाई सिदठत गरी प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

(२) यिुाको ब ृत्तर विकासमा कायय गनय चा ने नगरस्तरीय सङ्घसंस्था, क्िब, रावरय तथा 
अन्तरायवरय गैरसरकारी संस्थासूँग समन्िय गरी सरि र स ज कायय िातािरण सजृना गररनेछ । 

पररच्छेद -३ 

योजना प्रवक्रयामा यिुाको स भालगता सम्बन्धी व्यिस्था 
 

७. योजना तजुयमा प्रवक्रयामा यिुा स भालगता: (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोक्षजम 
िडास्तरीय आयोजना काययक्रम पव चानको त देक्षख नै  रेक चरणमा यिुाको स भालगतामा गराउन े
व्यिस्था लमिाइनेछ । 

(२) योजना छनौट प्रवक्रयामा  नु ेछिफि, प्राथलमकीकरण र छनोट प्रकृयामा सिदठत िा 
असिदठत यिुाको अथयपूणय स भालगता बढाउूँदै िलगनेछ र आलथयक तथा प्राविलधक रूपमा सम्भाव्य 
पररयोजना छनौट गनय यिुाको समािेशी स भालगता सलुनक्षश्चत गराइनेछ। 

(३) योजना छनौटको अन्तरवक्रयामा ब ृत ् यिुा भेिाको आयोजना गरी यिुा क्िब, यिुा 
सञ्जाि र नगरस्तरीय त  यिुा पररषद्का प्रलतलनलधको स भालगतामा यिुाका सिाि रू पव चान गने 
र योजना बनाउने व्यिस्था लमिाइनेछ । 

(४) योजनाको प्राथलमकीकरण गदाय यिुाका सबािसूँग प्रत्यि सरोकार राख्न े विषयिाई 
सम्बोधन  नुे गरी आिश्यक व्यिस्था लमिाइनेछ । 

(५) योजना कायायन्ियनका िालग आन्तररक िोतको पव चान गरी उपयोग गनय यिुािाई 
पररचािनको उक्षचत प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

(६) योजना कायायन्ियनका क्रममा िातािरण संरिणका िालग सचेतनामूिक काययमा 
यिुा रुिाई पररचािन गररनेछ । 
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८. उपभोिा सलमलतको गठनमा यिुाको स भालगता: उपभोिा सलमलत गठन गदाय यिुाको प्रलतलनलधत्ि 
सलुनक्षश्चत गररनेछ । 

9.  यिुािाई लबशेष अिसर प्रदान गनेः (१) यिुािाई सिदठत र नेततृ्ि विकास गनय तथा 
स्िंयसेिाका िेत्रको पव चान गरी विविध िेत्रमा योगदान गने गरी अिसर प्रदान गनय आिश्यक 
व्यिस्था लमिाइनेछ। 

(२) योजना छुनौट गदाय स्थानीय त  लभत्रका आलथयक, सामाक्षजक, सांस्कृलतक र पयायिरणीय 
विषयमा जनचेतना अलभिवृि तथा सशिीकरण गने काययमा यिुाको भलूमकािाई प्राथलमकता 
ददइनेछ।  

(३) विपद, कोलभड जस्ता प्राकृलतक विपदको समयमा टेलिफोन, इन्टरनेट िा अन्य विद्यलुतय 
माध्यमको प्रयोग गरी सरोकारिािा बीच आिश्यक छिफि, अन्तरवक्रया, बैठक आयोजना गरी 
आिश्यक स जीकरणका िालग यिुाको पररचािन गररनेछ ।  

१०.    िावषयक बजेट लबलनयोजन सम्बन्धी व्यिस्था: यिुा िक्षित काययक्रम कायायन्ियनका िालग 
छुट्टाइएको िा तोवकएका बजेट तथा तोवकएका काययक्रम अलनिायय रुपमा संचािन गने व्यिस्था 
लमिाइनेछ । 

११.    योजना कायायन्ियनमा यिुा स भालगता: (१) योजना कायायन्ियनमा साियजलनक सूचना 
सम्प्रषेकको भलूमका लनिाय  गने गरी यिुािाई म त्िपूणय साझेदारको रूपमा सवक्रय स भागी गराउन 
प ि गररनेछ । 

(२) साझेदारीमा विलभन्न विषय तथा िेत्रगत काययक्रम सञ्चािनका िालग यिुािाई आह्वान 
गररनेछ ।  

(३) यिुासूँगको साझेदारीमा सीप विकास, उद्यमशीिता, सशुासन प्रिियन, भ्रष्टाचार लनयन्त्रण र 
सामाक्षजक लबसिलत विरुिका अलभयान जस्ता काययक्रममा स कायय गाररनछ । 

(४) स्थानीय त स्तरमा यिुा पररषद् , यिुा सञ्जाि र िडा क्िबिाई योजनाको प्रवक्रयामा 
संिग्न गराइ आिश्यक पषृ्ठपोषण लिईनेछ। 

१२. अनगुमन तथा सपुरीिेिणमा यिुाको संिग्नताः (१) योजना कायायन्ियको काययकुशिता एिं 
प्रभािकाररताको अनगुमन गने एिं साियजलनक जिाफदेव ताको सलुनक्षश्चताको िालग साियजलनक सनुिुाइ 
र सामाक्षजक परीिण जस्ता औजार प्रयोग गने गराउन ेकाययमा यिुािाई संिग्न गराइनेछ । 

(२) नगरस्तरमा सञ्चालित विकास आयोजनाको अनगुमन तथा सपुरीिेिण काययमा यिुाको 
विषयगत विज्ञता भएको आधारमा समन्िय सलमलतको लसफाररसमा स भालगता सलुनक्षश्चत गराइनेछ । 

(३) नगरस्तरमा यिुाबाट सञ्चालित योजनाको अनगुमन तथा सपुरीिेिणमा आिश्यकता 
अनसुार योजना कायायन्ियन  नु ेिडाको बडास्तरका अनगुमन सलमलतका प्रलतलनलधिाई समेत स भागी 
गराउने व्यिस्था लमिाइनेछ  
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(४) यिुाका लबषयमा र यिुासूँगको साझेदारीमा भएका काययक्रमको लनयलमत अनगुमन, 

सपुरीिेिण र मलु्याङ्कन यिुा समन्िय सलमलतिे गरी काययपालिकामा प्रलतिेदन पेश गने व्यिस्था 
लमिाइनेछ । 

(५) नगरस्तरीय योजना अनुगमन तर्ा सुपरीवेक्षणमा संिग्न उतकृष्ट युवा तर्ा् युवा 
कायथिमिाई वावषथक रूपमा पुरस्कृत गने व्यवस्र्ा लमिाइनेछ । 

परिच्छेद - ४ 

यिुा समन्िय सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था 
१३. यिुा समन्िय सलमलतको गठन: (१) यिुाको योजना लनमायणमा स भालगता र यिुासूँग सम्बक्षन्धत 
काययक्रमको समन्ियका िालग धनकुटा नगरपालिकामा दे ाय बमोक्षजमको सलमलत गठन गररने छ । 

(क) संयोजक, सामाक्षजक सलमलत      संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत      सदस्य 

(ग) संयोजक, आलथयक सलमलत िा लनजिे तोकेको सलमलतको मव िा सदस्य  -सदस्य 

(घ) उपाध्यि, धनकुटा नगरपालिका स्तरको यिुा पररषद्           सदस्य  
(ङ) वक्रयाशीि यिुा, यिुा क्िब, यिुा सामाक्षजक सङ्घसंस्था मध्येबाट प्रमखुिे समािेशी 

आधारमा मनोलनत गरेका दईु जना मव िा समेत छ जना    सदस्य 

(च) नगरपालिकाको  यिुा  ेने शाखाको शाखा प्रमखु            सदस्य सक्षचि 

(२) उपदफा (१) मा भएको सलमलतको िैठकमा क्षजल्िा यिुा सलमलतका अध्यि, यिुाको 
िेत्रमा विशेष योगदान पयुायएका व्यक्षि िगायतिाई समेत आिश्यकता अनसुार आमन्त्रण गनय 
सवकनेछ । 

१४. मनोलनत सदस्यको योग्यता: (१) दे ायको योग्यता पगुकेो यिुा व्यक्षि समन्िय सलमलतमा 
मनोनयनका िालग योग्य  नुेछः 

(क)  १६ देक्षख ४० िषयसम्म उमेर भएका । 

(ख)  आधारभतू क्षशिा पूरा गरेको । 

(ग)   यिुासूँग सम्बक्षन्धत आलथयक, सामाक्षजक, सांस्कृलतक, राजनीलतक, स्िंयसेिा िा लनजिे 
प्रलतलनलधत्ि गने िेत्र   कृवष, उद्यम, खेिकुद जस्ता िेत्रमा कम्तीमा दईु िषयको कायय 
अनभुि भएको । 

(घ)  नैलतक पतन देक्षखने कुनै फौजदारी अलभयोग निागकेो । 

(ङ)  नैनतक पतन देखखने कुनै फौजदारी अलभयोग िागेको व्यत्क्त भए सो 
अलभयोगबाट सफाई पाएको तीन िषय पूरा भएको ।(च) सरकारी सम्पक्षत्त व नालमना 
नगरेको । 

१५.  सलमलतका पदालधकारी तथा सदस्यको पदािलध: (१) सलमलतका मनोलनत सदस्यको पदािलध चार 
िषयको  नुेछ । 
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(२) मनोलनत सदस्यको पदािलध एक काययकािका िालग थप गनय सवकनेछ । 

१६.  मनोलनत सदस्यको पद ररि  नुःे (१) दे ायको अिस्थामा सलमलतका मनोलनत सदस्यको पद 
ररि भएको मालननेछ : 
(क)  पदबाट राजीनामा ददएमा । 

(ख)  नैलतक पतन देक्षखने कनै फौजदारी अलभयोग प्रमाक्षणत भएमा । 

(ग)  पदीय आचरण विपररत काम गरेमा । 

(घ)  मतृ्य ुभएमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षजम पदबाट  टाउने कारबा ी गनुय अक्षघ लनजिाई 
सफाइ पेश गने मौका ददइनेछ । 

(३) सलमलतको कुनै पलन पद ररि भएमा बाूँकी अिलधको िालग िेत्रगत प्रलतलनलधत्ि कायम 
राखी मनोलनत गनय सवकनेछ । 

१७.  सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार; (१) सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार अन्यथा उल्िेख 
भए अलतररि दे ायबमोक्षजम  नुेछः 

(क)  नगरस्तरमा र ेका यिुाको अलभिेखीकरण गने, वििरण अद्यािलधक गने तथा 
उनी रूको रुचीको िेत्र पव चान सव त योग्य र सिम यिुाको छनौट गनय 
नगरपालिकािाई स योग गने । 

(ख)  यिुासम्बन्धी काययक्रम एिं आयोजना सञ्चािन गनय आिश्यक समन्िय गने । 

(ग)  िावषयक योजना तजुयमा प्रवक्रयामा यिुाको स भालगताका िालग समन्िय गने । 

(घ)  योजनाचक्रमा यिुाको स भालगता अलभिवृि गनय िडा यिुा क्िब, नगरपालिका स्तरीय 
यिुा सञ्जाि, पालिका यिुा पररषद्  र अन्य सरोकारिािासूँग लनयलमत समन्िय र 
स कायय गने । 

(ङ)  यिुाको प्रलतलनलधत्िको समीिाका साथै काययक्रम रूको अनगुमन तथा सपुरीिेिण 
गने। 

(च)  यिुािे सञ्चािन गरेका आयोजना िा वक्रयाकिाप सम्बन्धी अलभिेखिाई दरुुस्त राख्न े।  
(छ)  यिुाका िेत्रमा काम गने यिुा, सङ्घसंस्था, लनजीिेत्र िगायत अन्य सलमलत तथा 

विभागसूँग समन्िय गरी यिुाका विषयिाई मूिप्रिा ीकरण गने । 

(ज)  यिुाको िमता अलभिवृि तथा स्ियसेिाका िेत्र रूको पव चान गरी आिश्यक काययक्रमका 
िालग काययपालिकािाई लसफाररस गने । 

(झ)  लबद्याियस्तरमै यिुा क्िब गठन र उनी रूको स भालगतािाई अलभिवृि गरी सिि 
यिुा र सिम नागररक बनाउन भलूमका लनिाय  गने । 

(ज)  स्थानीय त िे तोकेका यिुा समन्ियसम्बन्धी अन्य कायय गने । 
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(२) उपदफा (१) मा तोवकएको काम कतयव्य र अलधकारका अलतररि नगरपालिकािे यिुा 
पररचािनको आिश्यकता देखेमा यिुा समन्िय सलमलतसूँगको परामशयमा काययपालिकाबाट लनणयय 
गराई थप क्षजम्मेिारी तोक्न बाधा पनु्याएको मालननेछैन । 

१८.  सलमलतको बैठकसम्बन्धी व्यिस्था: (१) सलमलतको बैठक सामान्यतया दईु मव नामा एक पटक 
बस्नेछ, आिश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न सवकनेछ । 

(२) बैठकमा कक्षम्तमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्य उपक्षस्थत भएमा गणपरुक संख्या पगुकेो 
मालनने छ। ब मुतको लनणययिाई बैठकको लनणयय मालननेछ । 

(३) बैठकको अध्यिता सलमलतको संयोजकिे गनेछ । संयोजकको अनपुक्षस्थलतमा उपक्षस्थत 
मध्ये जेष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यिता गनेछ । 

(४) बैठकसम्बन्धी अन्य काययविलध सलमलत आफैिे लनधायरण गनय सक्नेछ । 

१९.  सलमलतका पदालधकारी एिं सदस्यको आचारसंव ता सम्बन्धी व्यिस्था: यिुा समन्िय सलमलतका 
पदालधकारी तथा सदस्यिे सलमलतका लनणयय र काम कारबा ीिाई पारदशी र विश्वालसिो बनाउन 
सलमलतको बैठकबाट आचारसंव ता बनाई िागू गनुयपनेछ। 
  

परिच्छेद्-्५ 

समन्त्वय्तथा्सहकाया् सभबन्त्धी्व्यवस्था 
२०. नगरस्तरीय योजना प्रवक्रयामा यिुा स भालगता: (१) दे ाय बमोक्षजमका व्यक्षि तथा संस्थािाई 
नगरस्तरीय योजना प्रवक्रयामा यिुा स भालगतासम्बन्धी सरोकारिािाको रूपमा पव चान गररनेछ:  

(क)  नगर काययपालिकाको कायायियको क्षशिा, यिुा र खेिकुद शाखा, 
ख)  नगरपालिका स्तरका विलभन्न राजनीलतक दि र भात ृसिठन, 

(ग)  नगरस्तरमा काम गने विलभन्न रावरय र अन्तरायवरय गैरसरकारी संस्था तथा विकास 
साझेदार, 

(घ)  सञ्चार माध्यम, 

(ङ)  विलभन्न पेशा व्यिसायमा संिग्न यिुा उद्यमी, अनसुन्धानकताय, विद्वत िगय, 
(च)  नगरस्तरका व्यिस्थापन सलमलत, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, बजार व्यिस्थापन सलमलत, 

फो ोर व्यिस्थापन सलमलत, िातािरण, टोि विकास संस्था/सलमलत, उपभोिा सलमलत, 

मव िा/ आमा समू , स कारी र धालमयक समदुाय जस्ता विलभन्न विषयगत समू , 

(छ)  यिुा समू  । 

२१.  नगरस्तरीय योजना प्रवक्रयामा यिुा स भालगतासम्बन्धी सरोकारिािाको भलूमका: 
(१)   नगरपालिकाको भलूमका 

(क)  नगरस्तरीय नीलत लनमायण प्रवक्रयामा यिुाको अथयपूणय स भालगता सलुनक्षश्चत गने । 

(ख)  नगरस्तरमा यिुा पररषद् , नगरस्तरीय यिुा सञ्जाि गठन गने र प्रत्येक िडामा िडा यिुा 
क्िब गठन गरी यिुाका िालग नेततृ्ि विकास र स्िंय सेिाका अिसर सजृना गने । 
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(ग)  क्षशिा, यिुा र खेिकुद शाखािे विभागका काययसूँग समाव त गदै थप काययक्रमका 
िालग प्रत्येक आलथयक िषयमा आन्तररक, बाह्य र सशतय बजेटका िालग प िकदमी 
लिने। 

(घ)  योजना प्रवक्रयामा यिुाको स भालगता, स कायय र नेततृ्ि विकास गने । 

(ङ)  नमनुा यिुामैत्री पालिकाका रूपमा स्थावपत  नु आिश्यता अनसुार रावरय यिुा 
पररषद्सूँग समन्िय गने । 

(२) लबकास साझेदार रुको भलूमका 
(क) अन्तरायवरय गैरसरकारी िते्र, अन्तरदेशीय लनकाय, संयिु रारसङ्घ जस्ता विकास 

साझेदारिे यिुाको नेततृ्ि विकास  नुे काययक्रममा िगानी गने । 

(ख) नगरकाययपालिकासूँगको समन्िय र स काययमा काययक्रम तय गने ।  
(ग) नगर काययपालिकािे प्राथलमकीकरण गरेका यिुाका िेत्रका काययक्रमिाई आधार बनाई 

काययक्रम संचािन कायययोजना बनाउने । 

(३) लनजी िते्रको भलूमका 
(क) लनजी िेत्रिे सामाक्षजक उत्तरदावयत्ि अन्तगयत यिुा िक्षित काययक्रम सञ्चािन गने । 

(ख) लनजी िेत्रको नेततृ्िमा  नुे काययक्रममा यिुाको स योग लिने र यिुािगयिाई उत्प्ररेरत 
गने । 

(४) सामाक्षजक सङ्घ संस्था रुको भलूमका 
(क) सामाक्षजक सङ्घसंस्थाका सञ्जािमा यिुाको नेततृ्ि र मदु्दािाई प्राथलमकता ददन े। 

(ख) यिुामा सदाचार प्रिियन गने, नेततृ्ि विकास गने खािका काययक्रम तय गने । 

(ग) यिुाको नेततृ्ि विकासका िालग उनी रको लसप तथा िमता अलभिवृि  नु े काययक्रम 
िाग ुगने । 

(घ) नगरपालिकासूँगको समन्ियमा यिुा िक्षित काययक्रम कायायन्ियन गने । 

(५) सञ्चार िते्रको भलूमका 
(क) यिुाको स भालगताका विषयमा सञ्चार माध्यममा प्राथलमकताका साथ उठाउने । 

(ख) यिुािे गरेका सकारात्मक काययको प्रसार प्रसार गने । 

(ग) यिुािाई नैलतक क्षशिा  नु ेखािका काययक्रमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोड ददन े। 

(घ) यिुाको नेततृ्िमा भएका सफितािाई प्राथलमकताका साथ प्रचार प्रसार गने । 

२२. समन्िय र स कायय; (१) यिुाको स भालगता अलभिवृिका िालग संघस्तरमा यिुा तथा खेिकुद 
मन्त्रािय, रावरय योजना आयोग र विलभन्न विषयगत मन्त्रािय, रावरय यिुा पररषद्  र 
मात तका सलमलत, प्रदेश सरकार यिुा मालमिा मन्त्रािय, प्रदेश नीलत तथा योजना आयोग र 
अन्य विषयगत मन्त्राियबाट  नु े यिुासम्बन्धी सङ्घ तथा प्रदेशका नीलत तथा काययक्रम र 
बजेटका िालग उक्षचत समन्िय र स कायय गररनेछ । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(472) 
 

(२) योजना लनमायण प्रवक्रयामा यिुा स भालगता सलुनक्षश्चत गनय नगरस्तरबाट यिुाको विकासका 
िालग गररएका प्रयासमा साझेदारी बढाई यिुा संयन्त्रको विकास गररनछे। 

(३) यिुाको समर विकास गरी नेततृ्ि स्थावपत गनय र स्ियसेिाका अिसर सजृना गनय 
विलभन्न यिुा सङ्घ सिठन, रावरय तथा अन्तरायवरय गैरसरकारी संस्था, स कारी, लनजी िेत्र र लबकास 
साझेदारबाट साझा रूपमा विलभन्न काययक्रम सञ्चािनका िालग प ि गररनेछ । 

(४) यिुाका िेत्रमा काययरत सङ्घ संस्था, सञ्जाि, यिुा क्िब, रेडक्रस, स्काउट, लनजी िेत्रका 
यिुा, उद्यमी संस्थाको साझेदारीमा स कायय गरी यो काययविलध कायायन्ियन गनय विशेष काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ। 

परिच्छेद्-्६ 

बबववध 

२३.  स योग गनुयपनेः यस काययविलध बमोक्षजम यिुा स भालगता बढाउनको िालग आिश्यक 
स योग गनुय सम्बलधत सबैको कतयव्य  नुेछ । 

२४.  ब्याख्या गने अलधकार: यस काययविलधमा भएका कुनै पलन व्यिस्था अस्पष्ट भएमा सोको 
अक्षन्तम व्याख्या नगरकाययपालिकािे गनेछ । 

२५.  बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नःे यो काययविलध कायायन्ियनको क्रममा कुनै बाधा अड्चन 
आएमा नगर काययपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

२६. संशोधन गनय सक्ने: नगर काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार काययविलधमा संशोधन गनय सक्नेछ । 

 

अनुसुची्-्१ 

(दिा्३्को्उपदिा्१्सुँग्सभबम्न्त्धत्) 
यिुाको तथ्याङ्क अलभिेखीकरण र अद्यािलधक गने फारामको ढाूँचा 

पररचयात्मक खण्ड 

नाम थरः 
नगरपालिकाको नामः                                            िडा नं. 
घरमिुीको नामः                                               जातजालतः 
पररिार संख्याः                                                मव िाः 
परुुषः                                                       अन्यः 
अपािता भए अपािताको वकलसमः 
व्यक्षिगत खण्ड 

16 देक्षख 40 िषयको उमेर समू का िालग 

१) उमेरः                                             

२) लिि/म/प/ुअ 
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3) िैिाव क अिस्थाः वििाव त/अवििाव त/एकि               

4) अपािताको अिस्थाः 
5) शैक्षिक अिस्थाः                                      

6) पेशा व्यिसायः 
7) आबिताः 
शैक्षिक अिस्था 
शैक्षिक संस्थामा पढ्न िेख्न गएको            

कव ल्यै विद्यािय/विश्वविद्यािय नगएको 
 ाि पढ्न िेख्न गइर ेको विद्यािय/विश्वविद्याियः 
शैक्षिक स्तर 

क) सािरता/अनौपचाररक क्षशिा            

ख) माध्यलमक त /आधारभतु क्षशिा 
ग) +२ त              

घ) स्नातक त              

ङ) स्नातकोत्तर त           

च) विद्यािाररलध 

अध्ययन गरेको िेत्र       

मानविकी तथा सामाक्षजक क्षशिा            व्यिस्थापन 

क्षशिा                                विज्ञान तथा प्रविलध 

स्िास्थ्य/क्षचवकत्साशास्त्र                  इक्षन्जलनयररङ 

काननु                               कृवष 

िन                      पशवुिज्ञान/पशकु्षचवकत्सा र मत्यपािन 

कम्प्यटुर/सूचना विज्ञान           अन्य            था ा छैन 

पशेा/व्यिसाय 

घरेि ु        उद्योग       व्यापार         सेिा         कृवष 

िैदेक्षशक रोजगार        िेरोजगार                अधयरोजगार 

पूणयरोजगार                  पूणयबेरोजगार 

सीप/ तालिमः                 सीप िा तालिम प्राप्त लनकायः 
मालसक आम्दानीः               िावषयक आम्दानीः 
सम्पक्षत्तको वििरणः 
अपािको अिस्थाः 
(१) अपािता भएको                 (2) अपािता नभएको 
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अपािता भएको भए अपािताको वकलसम 

क) शारीररक अपािता         ख) बव रा        ग) ससु्तििण  

घ) पूणय दृवष्टलबव न                   ङ) न्यून दृवष्टयिु        

च) स्िर तथा बोिाइसम्बन्धी              छ) ििण दृवष्टलबव न                   ज) अनिंुशीय 
रििाि ( ेमोफेलिया) 
झ) अवटजम                        ञ) बोविक अपािता 
ट) मनोसामाक्षजक अपािता             ठ) ब अुपािता 
विज्ञताको िेत्रः 
रुक्षचको िेत्रः   

 
 

अनसुचुी - २ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सूँग सम्बक्षन्धत ) 
इच्छुक यिुािाई विज्ञता िा अनभुिको प्राथलमकताका आधारमा रुक्षचअनरुूप संिग्न  नु ेफारामको 

ढाूँचा 
 

िी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 
धनकुटा नगरकाययपालिकाको कायायिय 

 

लमलतः........................ 
लबषयः स्िंयसेिकका रूपमा स भागी  नु पाउूँ । 

 

म ोदय, 

म विगत .... िषयदेक्षख ... ... विषयमा काम गदै आइर ेको छु । यस  नगरपालिकामा सो ी 
बमोक्षजमका योजना र काययक्रमको सरुुिात गररएकािे मेरो शैक्षिक योग्यता, काययअनभुिका आधारमा 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. काययका िालग स्ियम्सेिा गनय इच्छुक र ेकािे यो लनिेदन पेश गरेको छु । 

१. नाम थर: 
 

२. ठेगाना : 
(क) स्थायी ठेगाना, धनकुटा नगरपालिका  िडा नं.: ......... टोि ........ 
(ख) अस्थायी ठेगाना, ....... नगरपालिका िडा न.:........ टोि .........सम्पकय  नम्िर.......... 
इमेि................३. लिि ......... 
 

४. जन्म लमलत (विक्रम सम्ित): ........... 

 ािसािै क्षखचेको 
पासपोटय 

साइजको फोटो 
 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(475) 
 

 

५. उमेर : 
 

६. िैिाव क क्षस्थलत : वििाव त/अवििाव त : 
 

७. लबिाव त भए पलत /पत्नीको नाम : 
८. धमय: 
 

९, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी भएको लमलत र क्षजल्िा : 
 

१०. बाबकुो नाम : 
 

११. आमाको नाम : 
 

१२. शैक्षिक योग्यता : 
 

१३. अपािता भएमा सोको वििरण : 
 

१४. सेिा गनय चा ेको िेत्र विज्ञता र रुक्षचको विषय : 
 

१५, सेिा गनय चा ेको समयािलध : 
 

सम्बक्षन्धत विषयमा कुनै तालिम लिएको भए :  

१.                       

२. 
 

सेिा गनय चा ेको विषयको अनभुि भएमा 
.............देक्षख......... सम्म....................पद.............कायायिय । 

.............देक्षख..............सम्म............पद............कायायिय । 

 

 (यो लनिेदनसूँगै नागररकताको प्रलतलिपी, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र तालिम लिएको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र अनभुिको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुयपनेछ । ) 
 

आिेदकको नाम, थर : 
दस्तखतः 
लमलतः 
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अनसूुची -३ 

(दफा ९ को उपदफा १ र दफा १७ को उपदफा १ को (ज) सूँग सम्बक्षन्धत) 
यिुाको नतेतृ्ि विकास र स्िंयसेिाका िते्र 

१. नतेतृ्ि विकासका िते्र 

(१) यिुाको िमता लबकास 

यो काययविलधिे साियजलनक नीलत लनमायण, योजना लनमायण, लनणयय प्रवक्रया, कायायन्ियन र अनगुमनमा यिुा 
स भालगता बढाउने र यिुाको नेततृ्िमा सामाक्षजक, आलथयक रूपान्तरण र िातािरणीय समस्या समाधान 
गरी रार लनमायणमा यिुा स्िंयसेिािाई आम संस्कृलतका रूपमा विकास गनय र यिुािाई योजना लनमायण 
प्रवक्रयाको नेततृ्िमा पचु्याउन लनम्न िेत्रमा यिुाको िमता विकास गनय आिश्यक छ । 

(क)  यिुा नेततृ्ि लबकासका िालग यिुाको रुची, ज्ञान, लसप र धारणाको आधारमा रारलनमायणमा 
संिग्न  नु उत्प्ररेणा जगाई काम गने अिसर सजृना गने । 

(ख)  यिुा विकास तथा तालिम, आपसी छिफि, गोष्ठी, अध्ययन, अनसुन्धान, नेततृ्ि तालिम र 
िमता अलभिवृि, सांस्कृलतक आदान-प्रदान र स काययको संस्कृलत बनाउन स्थानीय त मा 
यिुा विकास स्रोत केन्र लनमायण गने । 

(ग)  यिुा, नागररक सङ्घ संस्था, सञ्जाि, उद्यमशीि यिुा, िगायत विशेष प्राथलमकता समू का 
विलभन्न प्रलतभािान यिुा छनौट गरी नेततृ्ि विकासका िालग विक्षशवष्टकृत तालिम सञ्चािन 
गने । 

(घ)  यिुा नेततृ्ि प्रलतष्ठान स्थापना गरी लनयलमतरूपमा यिुाको नेततृ्ि गने जनशक्षि तयारगने। 

(ङ)  यिुाको नेततृ्ि विकास र िमता अलभिवृिका िालग प्रादेक्षशक, संघीय, अन्तरदेशीय, दक्षिण 
एक्षशयािी र अन्तरायवरय तालिम, गोष्ठी तथा यिुा िक्षित काययक्रम र क्षशविरमा यिुािाई 
स भागी गराउने । 

(च)  यिुा प्रलतभाको खोजी गरी प्रोत्सा न गने तथा लनजको विकास गनय मद्दत पगु्याउने । 

(२) नबप्रितयन, सीप लबकास र उद्यमशीिता प्रिदयन 

(क)  यिुाका निीनतम विचारिाई संकिन र मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट विचारिाई सम्मान  

गने । 

(ख)  यिुािाई स कारी जस्ता विलभन्न सामाक्षजक आलथयक समू मा आबि गराई उत्पादनका 
िेत्रमा सररक गराउन ेर अगिुा उद्यमी यिुा उत्पादन गने । 

(ग)  यिुाको लसपिाई रोजगारी र बजारसूँग जोड्ने । उद्यमशीिता प्रिियनमा भइर ेका 
काययक्रममा सरकारी आलथयक स ायता, प्रविलधको उपिब्धता र स लुियतपूणय कजाय 
स योग जस्ता विषयमा वित्तीय संस्था र यिुा बीचमा स जीकरण गने । 

(घ)  यिुा सूचना केन्रको िमता अलभिवृि गरी सो माफय त ् यिुा रोजगार काययक्रमिाई 
समन्ियात्मक तररकािे िडा त  सम्म विस्तार गने । 
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(ङ)  विदेशमा र ेका प्रलतभािान यिुाको लसप, िमता र प्रलतभािाई प्रोत्सा न र सम्मान गदै 
स्िदेशको व तमा सदपुयोग गने । 

(३) यिुा क्िब र सञ्जाि गठन तथा पररचािन 

(क)  छररएर र ेका यिुािाई सिदठत गने । प्रत्येक िडामा िडास्तरीय यिुा क्िब गठन गने 
र सबै िेत्रका यिुा र िडा यिुा क्िबबाट प्रलतलनलधत्ि  नुे गरी यिुा सञ्जाि लनमायण गरी 
यिुा संस्था तथा सञ्जािसूँग स कायय गने । 

(ख) बढ्दो स रीकरण र अव्यिक्षस्थत बसोबासिाई व्यिस्थापन गनय र सबै प्रकारका 
जोक्षखमबाट सरुक्षित र न यिुा समू िाई जागरुक गराउन े। 

(ग)  यिुा लनरिरता उन्मूिन, िातािरण संरिण, रामीण स्िास्थ्य स्ियसेिा, लसप विकास र 
उद्यमशीिताकािालग यिुा सञ्जाििाई स योग उपिब्ध गराई पररचािन गने । 

(घ)  साियजलनक सेिा प्रिा , नीलतलनमायण, विकास व्यिस्थापन, सामाक्षजक, आलथयक रूपान्तरणमा 
यिुा स भालगता सलुनक्षश्चत गरी म त्िपूणय क्षजम्मेिारी प्रदान गने । 

(ङ)  प्रादेक्षशक, रावरय, अन्तरायवरय सेिा र अिसरमा यिुाको स भालगता सलुनक्षश्चत गने । 

(च)  मव िा, दलित, अपाि, आददिासी जनजालत, वपछलडएको िेत्रका, अल्पसषख्यक, िैविक तथा 
यौलनक अल्पसषख्यक यिुाको समािेक्षशता म त्िपूणय स्थानमा सलुनक्षश्चत भए नभएको था ा 
पाउन समािेशीता परीिण काययक्रम सञ्चािन गने । 

(४) यिुा  क अलधकारको सलुनक्षश्चतता (क) सामाक्षजक र नागररक अलधकार र दावयत्िसम्बन्धी चेतना 
अलभिवृि गनय यिुा िक्षित काययक्रम सञ्चािन गने । 

(ख)  विद्यािय, विश्वविद्यािय र यिुा क्िबमाफय त यिुा नेततृ्ि, यिुाको नीलत लनमायण त मा 
नेततृ्िको म त्ि, यिुा समािेशी अलधकार, यौन तथा प्रजनन ् स्िास्थ्य अलधकार, गणुस्तरीय 
क्षशिा तथा रोजगारको अलधकार, यिुाको भलूमका तथा प्राकृलतक स्रोत साधन मालथको 
अलधकार, यिुाको खाद्य अलधकार, यिुाको आलथयक, राजनीलतक, सामाक्षजक तथा सांस्कृलतक 
अलधकार तथा िातािरणीय अलधकारका लबषयमा सचेतना काययक्रम रू सञ्चािन गने । 

(ग)  क्षजम्मेिार यिुा नागररक तयार गरी िोकतन्त्र, मानिअलधकार र सशुासन प्रिियन गनय 
यिुाको समाज, पररिार, िातािरण र समर रारप्रलतको दावयत्िसूँग सम्बक्षन्धत 
उत्प्ररेणामूिक काययक्रम सञ्चािन गने । 

(५)  यिुा स कायय 
(क)  मानि अलधकार, िोकतन्त्र, सशुासन, िातािरण संरिण, यिुा लबकास र अलधकारका िालग 

अन्तरायवरय सङ्घ संस्था, गैर आिासीय नेपािी यिुा, दात ृ लनकाय तथा विलभन्न प्रदेश तथा 
देशका यिुा लबच स कायय बढाउने । अन्य स्थानीय त सूँग यिुा भलगनी र लमतेरी 
काययक्रम सञ्चािन गने । 
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(ख)  सामाक्षजक सांस्कृलतक सक्षम्मिनका िालग विविध जालत, धमय, सम्प्रदाय, लिि, िेत्रका 
यिुाबीच स -अक्षस्तत्ि, स कायय र सद्भाि विकास गनय अन्तर सांस्कृलतक यिुा सम्मेिन, 

म ोत्सि गने । 

(ग)  परुानो पसु्ताको अनभुि र नयाूँ पसु्ताको उजायको सलमिण गरी दिैु पसु्ता बीचमा 
स कायय (Intergenerational partnership) गरी समवृिका िालग पसु्तान्तरण, सकरात्मक 
अनभुिको  स्तान्तरण र रूपान्तरण काययक्रम सञ्चािन गने। 

(६) आमसञ्चार र यिुा 
(क)  स्थानीय, प्रादेक्षशक, रावरय, अन्तरायवरय ज्ञान, अिसर तथा प्रविलधका विषयमा यिुािाई 

ससूुक्षचत गराउन एिं सामाक्षजक, विकृलत र विसंगलत, व ंसा, अपराध, बेचलबखन तथा 
दवु्ययसनका विषयमा यिुािाई सचेत गराउन रेलडयो तथा टेलिलभजन काययक्रम सञ्चािन 
गने, बिेुवटन, खबरपलत्रका प्रकाशन गने । 

(ख)  सूचना सम्प्रषेणका िालग यिुाको नेततृ्िमा स्थानीय सूचना केन्रबाट सेिा प्रिा  गनुयका 
साथै छुटै्ट अनिाइन खबरपलत्रका, िेिसाइ सञ्चािन गने । 

(७) सामाक्षजक समािेक्षशता 
(क)  स्थानीय त िे संचािन गने काययक्रममा अपािता भएका यिुा, जोक्षखममा र ेका यिुा, दन्र 

प्रभावित यिुा, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत यिुा, दलित मकु्षस्िम समदुाय र वपछलडएको 
िेत्रका यिुा जस्ता िक्षित समू का यिुाको स भालगता सलुनक्षश्चत गने । 

(ख) यिुालभत्रको सामाक्षजक समािेक्षशता अलभिवृिका िालग स्थानीय भाषामा सूचना प्रकाशन, 

बे्रिलिपी, दोभाषकेो व्यिस्था, अपािमैत्री सामाक्षजक संरचना, िैविक संिेदनशीि भाषा र 
संरचनाको व्यिस्था गने। 

(ग)  प्राथलमकता र विशेष प्राथलमकतामा र ेका यिुाको सशिीकरण र अलभमखुीकरण, 

आिश्यकता अनसुारको लसपमूिक र व्यािसावयक क्षशिा, स्िास्थ उपचार सेिा र रोजगारी 
िगायतका विषयमा विशेष ध्यान ददने । 

२. यिुा स्ियसेिाका िते्र 

(१) मानिीय काययमा यिुा स्ियसेिा 
(क)  शैक्षिक बेरोजगार यिुािाई िक्षित गरी विलभन्न िेत्रमा स्िंयसेिक पररचािन गने र 

यसिाई िवृि गदै िैजान े। यस्ता स्ियसेिक, क्षशिा, सामाक्षजक चेतना, रामीण स्िास्थ्य, 

िातािरण, सूचना केन्र, कृवष तथा सेिा िेत्र रूमा पररचािन गने । 

(ख)  रिदान, सरसफाइ जस्ता स्ियम्सेिी काययक्रम रू आयोजना गने । यस्ता काययक्रम यिुा 
क्िब रू माफय त अक्षघ बढाउन े। 

(ग)  नेपािी सेना, नेपाि प्र री, सशस्त्र प्र री बि, रावरय स्ियम ्सेिा दि, नेपाि स्काउट, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी, विद्याथी, राजनीलतक सिठन, क्िब तथा यिुा सङ्घ जस्ता संघ संस्थाको 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(479) 
 

समन्ियमा आपतकािीन स्िंयसेिा प्रक्षशिण ददने तथा पररचयपत्र प्रदान गरी समाजसेिाका 
विलभन्न िेत्र जस्तै भकूम्प र प्राकृलतक विपक्षत्त, म ामारी, दघुयटना, खाध संकट र भोकमरी, 
डढेिो, द्वन्द्व तथा बाढीपव रो जस्ता विपत्त रूमा पररचािन गने । 

(२) बन तथा िातािरण संरिण र पययटन प्रिियनमा यिुा संिग्नता 
(क)  यथु रीन क्िब लनमायण गरी िातािरण सचेतना र संरिण, सरसफाइ, ििृारोपण 

िगायतका काययक्रम सञ्चािन गने । 

(ख)   ैलसयत लबरेका िन, उपयोगव न खािी जग्गा र ेको िन िेत्र, सडक, बाटो र खोिाका 
वकनार, लबद्यािय र साियजलनक स्थिमा िृिारोपण तथा िन संरिणमा यिुा पररचािन गने । 

(ग)  पययटन लबकासका िालग  ोमस्टे, नयाूँ पदयात्रा गन्तव्य र सा लसक पययटनको 
सम्भािनाको खोजी, सांस्कृलतक सम्पदा संरिण, नयाूँ पययटकीय स्थिको प्रिियन गनय 
यिुाको नेततृ्ि र स भालगतामा लबलभन्न म ोत्सि र काययक्रम आयोजना गने । 

(३)   स्िंयसेिािाई लबकासको आधारशीिाको रूपमा स्थावपत गने 

(क)  स्िंयसेिा गरेका यिुािाई रोजगारीका अिसर, लनिाय  भत्ता, पदोन्नलत र अन्य सेिाका िालग 
सकारात्मक मूल्याङ्कन गने । यिुा स्िंयसेिक समू  गठन गरी विपत ् तथा आपतकािीन 
अिस्थामा पररचािन गनय यिुा स्िंयसेिक तयार गने । स्िंयसेिाको अनभुि भएका 
यिुािाई विशेष प्राथलमकतामा राख्न े। 

(ख)  प्रत्येक िषय लडसेम्बर पाूँच मा मनाइने अन्तरायवरय स्िंयसेिक ददिसका अिसरमा विलभन्न 
िेत्रमा स्िंयसेिा गने रू मध्येबाट फरक लबधाका स्िंयसेिकिाई सम्मान गने । 

(४). सामाक्षजक विकृलत विसिलत विरुि यिुा अलभयान 

(१)  विद्यमान मव िा व ंसा, जातीय विभेद तथा छुिाछुत, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो प्रथा, बाि 

वििा ,ब वुििा  जस्ता सामाक्षजक विकृलत विसिलत विरुि अलभयान सञ्चािन गनय स्थानीय 
यिुा क्िब, यिुा सञ्जाि तथा यिुा सक्षम्मलित लनजी िेत्रिाई उत्प्रेररत र प्रोत्साव त गने । 

(२)  िागूपदाथय दवु्ययसनी, कुित, एचआईभी संक्रमण, आप्रिासन, मनोसामाक्षजक समस्या 
िगायतका लबषयमा अगिुा भई सचेतना काययक्रम सञ्चािन गने । 

(३)  साइिर क्राइम तथा आधलुनक प्रविलधको दरुुपयोग सम्बन्धी सचेतना अलभयान सञ्चािन गने । 

(४)  मव िा व ंसा, मानब बेचलबखन, िागपुदाथय ओसार पसार तथा विलभन्न सामाक्षजक विकृलत 
लनयन्त्रण गनय प्र री तथा यिुाको सामदुावयक प्र री सेि स्थापना गरी पररचािन गने । 

(५)  छोरी-ब ुारी बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बालिका क्षशिा, बालिका लबमा जस्ता अलभयानमूिक काययक्रम 
यिुाको नेततृ्िमा सञ्चािन गने । 

(६)  यिुा नेततृ्िका विषयिाई विद्याियका पायक्रममा समेत समािेश गने।लबद्यािय स्तरमा 
बाि क्िब गठन र उनी रूको स भालगतािाई अलभिवृि गरी सिि यिुा र सिम 
नागररक बनाउन भलूमका लनिाय  गने । 
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प्रस्तािना : 
धनकुटा नगरपालिका िेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद् बाट सियसाधारणको जीउज्यान 
रसाियजलनक, लनजी तथा व्यक्षिगत सम्पक्षत्त, प्राकृलतकएिम ्साूँस्कृलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको 
संरिण गनयका िालगविपद् जोक्षखम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै वक्रयाकिापको समन्ियात्मक 
र प्रभािकारी रूपमा कायायन्ियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) को अलधकार प्रयोग गरी नगरसभािे यो 
ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 
प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “धनकुटा नगरपालिका विपद् जोक्षखम 
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७८”  र ेको छ । 

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्िीकृत भइ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको 
लमलतदेक्षख िाग ु नुेछ। 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस ऐनमा,- 
(क) “ प्रमखु”  भन्नािे नगर प्रमखु सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष”  भन्नािे दफा १२ बमोक्षजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ु

पछय । 
(ग) “ गैरप्राकृलतक विपद्”  भन्नािे म ामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म 

जीिाण ुआतङ्क, पश ुतथा चराचरुुिीमा  नु ेफ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपयदंश, 
जनािर आतङ्क, खानी,  िाई, सडक, जि िा औद्योलगक दघुयटना, 
आगिागी, विषाि ग्याूँस, रसायन िा विवकरण च ुािट, ग्याूँस विष्फोटन, 
विषाि खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाशिा भौलतक संरचनाको 
िलत तथा प्रकोप उिार काययमा  नुे दघुयटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक 
कारणिे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछय । 

(घ) “ क्षजल्िा विपद् व्यिस्थापन" सलमलत भन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ 
बमोक्षजम धनकुटा क्षजल्िामा गठन भएको क्षजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत 
सम्झन ुपछय ।  

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोक्षजम”  भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको 
लनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोक्षजम सम्झन ुपछय । 

(च) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत”  भन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोक्षजम 
प्रदेश नं. १ मा गठन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनपुछय। 

(छ) “ प्रमखु”  भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 
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(ज) “ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत”  भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(झ) “ प्राकृलतक विपद्”  भन्नािे व मपात, अलसना, व मपव रो, व मताि विस्फोटन, 
अलतिवृष्ट, अनािवृष्ट, बाढी, पव रो तथा भ-ूस्खिन, डबुान, खडेरी, आूँधी,  रुी 
बतास, शीति र, तातो  ािाको ि र, चयाि, भकूम्प, ज्िािामखुी 
लबस्फोट, डढेिोिा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुसकैु विपद् 
सम्झन ुपछय । 

(ञ) “ रावरय काययकारी सलमलत”  भन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोक्षजमको 
काययकारी सलमलत सम्झनपुछय। 

(ट) “ रावरय पररषद”  भन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोक्षजमको विपद् जोक्षखम 
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन रावरय पररषद् सम्झनपुछय। 

(ठ) “ रावरय प्रालधकरण”  भन्नािे संघीय ऐनको दफा १०  बमोक्षजम गठन भएको 
रावरय विपद् जोक्षखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण सम्झनपुछय। 

(ड) “ विपद्”  भन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अिस्था लसजयना भई जन िा 
धनको िलतको साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूि असर पाने 
प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद् सम्झन ुपछय । 

(ढ) “ विपद् खोज तथा उिार समू ”  भन्नािे विपद्को अिस्थामा खोजी तथा 
उिार गनय वक्रयाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनय तयार 
गररएको विक्षशष्टीकृत खोज तथा उिार समू  सम्झन ु पछय र सो शब्दिे 
तालिम प्राप्त मानिीय स ायताकमीिाई समेत जनाउूँछ । 

(ण) “ विपद् जोक्षखम न्यूनीकरण”  भन्नािे विपद्पूिय गररने जोक्षखमको विश्लषेण तथा 
मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िाविपद् बाट  नु े िलतको न्यूनीकरण तथा 
विकासका काययमा विपद् जोक्षखमिाई कम गने सम्बन्धी कायय सम्झन ु
पछय । 

(त) “ विपद्पनुिायभ”  भन्नािे विपद्को घटनापलछ गररने पनुलनयमायण एिम ्
पनुस्थायपनासूँग सम्बक्षन्धत कायय सम्झन ुपछय । 

(थ) “ विपद् प्रलतकायय”  भन्नािे विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, 
उिार एिम ् रा तसूँग सम्बक्षन्धत कायय सम्झन ु पछय र सो शब्दिे विपद् 
प्रलतकाययको पूियतयारीिाई समेत जनाउूँछ। 

(द) “ विपद् व्यिस्थापन”  भन्नािे विपद् जोक्षखम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायय र 
विपद् पनुिायभसूँग सम्बक्षन्धत सम्पूणय वक्रयाकिाप सम्झन ुपछय । 
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(ध) “ व्यािसावयक प्रलतष्ठान”  भन्नािे उद्योग, किकारखाना, लसनेमा घर, सवपि 
मि, ब उुदे्दश्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झनपुछय। 

(न) “सलमलत”  भन्नािे दफा ३ बमोक्षजमको नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलत 
सम्झनपुछय । 

(ऩ)  “ संघीय ऐन”  भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोक्षखम न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(प) “ संघीय मन्त्रािय”  भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन  ेने गरी 
तोवकएको मन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

(फ) “साियजलनक संस्था”  भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणय िा आंक्षशक 
स्िालमत्ि भएको संस्था, प्रचलित कानून बमोक्षजम स्थापना भएका सिदठत 
संस्था िा सबै प्रकारका स्िास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था सम्झन ुपछय । 

 
पररच्छेद – २ 

नगर विपद्व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्य र अलधकार 
३. नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलत:(१) धनकुटा नगरपालिका लभत्रको विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी काययिाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनय एक नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलत 
र नेछ । 

(२) सलमलतको गठन दे ाय बमोक्षजम  नुेछ:- 
(क) प्रमखु      -संयोजक 
(ख) उपप्रमखु     -सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत    -सदस्य 
(घ) विषयगत सलमलतका संयोजक रु    -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, क्षजल्िा प्रशासन कायायिय   -सदस्य 
(च) सामाक्षजक विकास शाखा प्रमखु   -सदस्य 
(छ) योजना शाखाका प्रमखु    -सदस्य 
(ज) पूिायधार विकास शाखा प्रमखु   -सदस्य 
(झ) नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्रलभत्र र ेका 
संघीयसरुिा लनकायका प्रमखु िा प्रलतलनलध   -सदस्य 
(ञ) नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्र लभत्र र ेका 
प्रदेश प्र री कायायियको प्रमखुिा प्रलतलनलध   -सदस्य 
(ट) नगर प्र री प्रमखु    -सदस्य 
(ठ) रावरय मान्यता प्राप्त दिका नगरपालिका क्षस्थत प्रमखु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
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(ड) नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)  -सदस्य 
(ढ) लनजी िेत्रको उद्योग िाक्षणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको 
नगर त को अध्यि िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध(१ जना)  -सदस्य 
(ण) गैरसरकारी संस्था म ासंघका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)  -सदस्य 
(त) नेपाि पत्रकार म ासंघ को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)  -सदस्य 
(थ) विपद् व्यिस्थापन  ेने गरर तोवकएको शाखा प्रमखु     -सदस्य सक्षचि 
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन क्रम संख्या (ट), (ठ), 

(ड), (ढ), (ण) र  (त) का सदस्य रू उपिब्ध नभएको अिस्थामा पलन सलमलत गठन 
एिम ्काम कारिा ी गनयमा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजमको सलमलतिे संघीय ऐनको दफा १७ बमोक्षजमको 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 
सलमलतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य-सक्षचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी 
बैठकमा छिफि  नु े विषयसूची सव तको सूचना बैठक बस्न ेसमयभन्दा चौबीस घण्टा 
अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलतका पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्य उपक्षस्थत भएमा बैठकको िालग 
गणपूरक सषख्या पगुकेो मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन सलमलतको बैठक 
तत्काि बोिाउन आिश्यक भएमा अध्यििे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यि र घटीमा ३ जना सदस्य सव त सदस्य सक्षचि 
उपक्षस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यितामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणयय ब मुतद्वारा  नुेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे लनणाययक 

मत ददनेछ। 
(७)सलमलतिे आिश्यकता अनसुार सम्बक्षन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सलमलत आफैिे लनधायरण गरे 

बमोक्षजम  नुेछ । 
(९) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्षचििे प्रमाक्षणत गरी राख्नछे । 

५ . सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार:सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम 
 नुेछ:- 
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(क) ट स्िीकृत रावरय नीलत तथा 
योजना एिम ् रावरय काययकारी सलमलत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा िेत्रगत नीलत योजना र काययक्रम 
अनरुुप  नु ेगरी नगर विपद् व्यिस्थापन नीलत तथा योजना तजुयमा गरी 
काययपालिका समि पेश गने, 

(ख)  नगरसभाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा र ी विपद् जोक्षखम 
न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बन्धी एकीकृत तथा 
िेत्रगत नीलत, योजना तथा काययक्रम स्िीकृत गरी िागू गने, गराउन,े 

(ग) नगरपालिकाबाट सञ्चािन  नु े विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययक्रम 
तथा बजेट प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 

(घ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको संस्थागत िमता 
विकास गने, गराउने, 

(ङ) नगरपालिकाका पदालधकारी, कमयचारी, स्ियंसेिक, सामाक्षजक पररचािक 
तथा समदुायिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रक्षशिण ददने व्यिस्था 
लमिाउन,े 

(च) विपद्का घटना  नुासाथ खोज, उिार र रा त िगायतका प्राथलमक 
कायय रू तत्काि गनयको िालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचालित  नु े
गरी आिश्यक काययविलध तथा मापदण्ड तजुयमा गरी िागू गने, गराउन,े 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेक्षशक कानूनको 
अलधनमा रव  साियजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा 
संस्थािे लनिाय  गनुय पने भलूमका लनधायरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा 
लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र काययक्रममा विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी विषय समािेश गनय िगाउने, 

(ज) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यम रुको भलूमका सम्बन्धी 
आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायायन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाक्षजक 
पररचािक िगायत सम्बक्षन्धत सबै पिको समन्िय र संिग्नतामा विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय गने, गराउने, 

(ञ) भौलतक संरचना लनमायण गदाय भिनसंव ता िगायत अन्य स्िीकृत 
लनदेक्षशका िा मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय साियजलनक पूिायधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोक्षखम 
मूल्याङ्कन गने, गराउने, 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(486) 
 

(ठ) नदी वकनार, बगर, पव रो जान सक्ने लभरािो जलमन र डबुान  नु ेिेत्र 
िा विपद् जोक्षखमको सम्भािना भएका असरुक्षित िेत्रमा बसोबास गने 
व्यक्षि तथा समदुायिाई सरुक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयिु 
स्थानको खोजी काययमा स योग गने तथा सरुक्षित स्थानमा बसोबास 
सम्बन्धी सचेतना जगाउन,े 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा साियजलनक िेत्रबाट भइर ेको सेिा 
प्रिा मा अिरोध आइपरेमा सोको पनुःसञ्चािनका िालग सेिालनरन्तरताको 
योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन सम्बन्धी कायय गने,गराउने । 

(ढ)  स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्सूँग सम्बक्षन्धत 
योजना तथा काययक्रम तजुयमा गनय तथा विपद्को घटना  नुासाथ 
प्रलतकाययका िालग पररचालित  नु िडा तथा समदुायस्तरमा समािेशी 
विपद् पूियतयारी तथा प्रलतकायय सलमलत गठन गने, 

(ण) विद्यािय त को शैक्षिक पायक्रममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय 
समािेश गनयप ि गने, 

(त) विपद् प्रलतकाययका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनय सवकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य 

उपकरण रू तयारी  ाितमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कािीन काययसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन 

गने, 
(ध) नगरपालिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूियचेतािनी 

प्रणािीको विकास र सञ्चािन गने, गराउने, 
(न) विपद् प्रभावित िेत्रमा तत्काि उिार तथा रा तको व्यिस्था लमिाउन,े 
(प) विपद् मा परी  राएका, लबरकेा िा नष्ट भएका कागजातको यवकन 

तथ्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रभावित घरपररिारको पव चान, स्तर लनधायरण तथा पररचयपत्र 

वितरण गने, गराउने, 
(ब) विपद्को समयमा जोक्षखममा र ेको समू  विशेषगरी मव िा, 

बािबालिका, वकशोरी, अपािता भएका व्यक्षिउपर  नु सक्न े घटना 
(िैविक व ंसा, बेचविखन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) 
रोकथामको िालग विशेष सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययक्रम 
सञ्चािन गने, 
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(भ) विपद् प्रभावित रूको प्रत्यि र सवक्रय स भालगतामा विपद् प्रभावित 
िेत्रमा आलथयक वक्रयाकिापको पनुस्थायपना, रोजगारीका अिसरको 
सजृना तथा जीिनयापनका िालग आयआजयन काययक्रम सञ्चािन गने, 
गराउने, 

(म) विपद्को जोक्षखममा र ेका मव िा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, 
सीमान्तकृत िगयतथा समदुाय, अशि तथा अपािता भएका 
व्यक्षि रूको िालग विशेष योजना तथा काययक्रम बनाई कायायन्ियन 
गने, गराउन,े 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक 
प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोक्षजम कायय गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रावरय काययकारी सलमलत, प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत तथा क्षजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय 
अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय गने, गराउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नपेाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका 
मन्त्रािय, विभाग तथा अन्य लनकायसूँग स कायय गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नपेाि सरकार, प्रदेश सरकार िा 
नगरसभािे तोकेका अन्य कायय गने, गराउन,े  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेक्षशक कानूनको प्रलतकूि 
न नुे गरी नगर काययपालिकािे तोके बमोक्षजमका अन्य कायय गने, 
गराउने, 

(ष)  विलभन्न संघसंस्था, व्यक्षिबाट प्राप्त  नु े रा त तथा पनुलनयमायण र 
पनुिायभका लबषयिस्तिुाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको 
स्थान र मापदण्ड अनसुार गने,गराउने । 

पररच्छेद – ३ 
िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्य र अलधकार 

६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत:(१) नगरपालिकाको प्रत्येक िडामा एक् िडा 
स्तरीयविपद् व्यिस्थापन सलमलत र नेछ । 

(२)िडा स्तरीयविपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन दे ाय बमोक्षजम  नुेछ:- 
(क) िडाअध्यि  -संयोजक  
(ख) िडा सदस्य रू  -सदस्य 
(ग) िडा लभत्र र ेका विषयगत शाखा/ईकाई कायायिय प्रमखु रू  -सदस्य 
(घ) िडा लभत्र र ेका सरुिा लनकायका प्रमखु रू  -सदस्य 
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(ङ) रावरयमान्यता प्राप्त दिका िडाक्षस्थत प्रमखु िा प्रलतलनलध  -सदस्य 
(च) स्थानीय रेडक्रस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संघसंस्था तथा यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे तोके बमोक्षजम न्यूनतम २ मव िा सव त ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सक्षचि - सदस्य सक्षचि 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकिे तोकेको 
लमलत, समय र स्थानमाबस्नेछ । 

(४) सलमलतको सदस्य-सक्षचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी 
बैठकमा छिफि  नु े विषयसूची सव तको सूचना बैठक बस्न ेसमयभन्दा चौबीस घण्टा 
अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ। 

(५)सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्षस्थत भएमा बैठकको िालग 
गणपूरक सषख्या पगुकेो मालननेछ । 

(६)उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन सो सलमलतको बैठक 
तत्काि बोिाउन आिश्यक भएमा संयोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा संयोजक र घटीमा ३ जना सदस्य सव त सदस्य सक्षचि 
उपक्षस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यिता सो सलमलतको संयोजकिे गनेछ । 
(८)सलमलतको लनणयय ब मुतद्वारा  नुेछर मत बराबर भएमा संयोजकिे लनणाययक मत 

ददनेछ। 
(९)सलमलतिे आिश्यकता अनसुार सम्बक्षन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(१०)सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सो सलमलत आफैिे लनधायरण गरे 

बमोक्षजम  नुेछ । 
(११) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्षचििे प्रमाक्षणत गरी राख्नछे । 

७ . सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछ:- 
(क) िडा लभत्र विपद् प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बन्धी काययक्रम 

सञ्चािनका िालग नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो 
सलमलतबाट स्िीकृत नीलत तथा योजना अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी काययक्रम कायायन्ियन, अनगुमन र पनुराििोकन गने, 

(ख) िडामा विकास लनमायणका वक्रयाकिाप रू कायायन्ियनमा विपद् जोक्षखम 
व्यािस्थापनिाई मूिप्रिा ीकरण गने, सरुक्षित विद्यािय तथा अस्पतािका 
िालग विपद् जोक्षखम न्यूनीकरणका काययक्रम रू सञ्चािन गने, 
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(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत िमता विकास गने, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायययोजना, पनुःस्थापना तथा 

पनुलनयमायण योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन गने,गराउने, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समू  रूको गठन तथा 

त्यस्ता समू  रूिाई पररचािन गने गराउने, 
(च) िडा सदस्य रू, कमयचारी, स्ियंसेिक, सामाक्षजक पररचािक तथा समदुायमा 

आधाररत विपद् व्यिस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रक्षशिणको व्यिस्था लमिाउन,े 

(छ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन,े विपद्सूँग सम्बक्षन्धत 
योजना तथा काययक्रम तजुयमा गनय तथा विपद्को घटना  नुासाथ प्रलतकाययका 
िालग तयारी अिस्थामा राख्न,े 

(ज) विपद्का घटना  नुासाथ खोज, उिार र रा त िगायतका प्राथलमक 
कायय रू तत्काि गनयको िालग समन्िय गने, 

(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रभावित घरपररिारको पव चान, स्तर लनधायरण तथा पररचयपत्र 

वितरणमा नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलतिाई स योग गने, 
(ट) विपद्को समयमा जोक्षखममा र ेका समू  विशेषगरी मव िा, बािबालिका, 

वकशोरी, अपािता भएका व्यक्षिउपर  नु सक्न े घटना (िैविक व ंसा, 
बेचविखन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) रोकथामको िालग विशेष 
सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गने, 

(ठ) नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय अनसुार विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी अन्य कायय गने, गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 
सरुिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन 

८ . सरुिा लनकायको पररचािन तथा स योग र समन्िय:(१) नगर काययपालिकािे विपद् 
व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीय तथा 
प्रादेक्षशक सरुिा लनकाय रूिाई स योग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुिा लनकायिे विपद्को समयमा खोज तथा उिार काययका िालग नगर 
काययपालिकासूँग आिश्यक सामरी माग गरेको अिस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध 
भएसम्म त्यस्तो सामारी तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रलतकाययका िालग नगरपालिकािे आूँफूसूँग र ेको नगर प्र रीिाई 
पररचािन गनेछ ।   
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९.  िारुणयन्त्रतथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतयव्य र अलधकार: 
(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकिे आपत ्कािीन खोज, 

उिार तथा रा त उपिब्ध गराउन सलमलतिे ददएको लनदेशनको पािना गनुय पनेछ । 
(२)आपत ्कािीन कायय सम्पादन गदाय सलमलतको आदेश बमोक्षजम कुनै पलन स्थानमा 

प्रिेश गने तथा जनुसकैु व्यक्षि िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार 
िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई  नुेछ । 

१०. साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
नगरपालिका लभत्रका सबै साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि दे ाय 
बमोक्षजम  नुेछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायायिय िा व्यािसावयक केन्रमा विपद्का घटना 
 नु नददनविपद् सरुिा औजार, उपकरण, सामरी, आपत ्कािीन लनकास 
िगायत तोवकए बमोक्षजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ख)  तथ्याङ्क सङ्किन, िलतको मूल्याङ्कन, रा त, पनुस्थायपना तथा पनुलनयमायण 
समेतका सम्पूणय काययमा आिश्यक स योग गने, 

(ग)  आफ्ना कमयचारी तथा कामदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
आधारभतू अलभमखुीकरण गने गराउने, 

(घ) विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोग  नु े स्रोत साधनिाई तयारी  ाितमा 
राख्न,े 

(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िालग 
आिश्यक परेमा आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बक्षन्धत अलधकारीको सपुररिेिणमा उिार तथा रा त वितरण काययमा 
स योग परु्र याउन,े 

(छ) विपद् जोक्षखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्न,े 
(ज)  फो ोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोक्षचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र 

जनजीिनमा पनयसक्न े नकारात्मक प्रभाििाई न्यूनीकरण गने उपाय रू 
अपनाउन,े 

(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काि नक्षजकको सरुिा लनकाय र स्थानीय 
आपत ्कािीन काययसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।  

(२) नगरपालिका लभत्रका साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे 
नगरपालिकाको विपद्व व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा र ी विपद् व्यिस्थापन 
योजनाको तजुयमा गरी अलनिायय रूपमा िागू गनुय पनेछ । 
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११. विपद् व्यिस्थापनमा स योग गनुयपने: नगरपालिका लभत्रका सरकारी कायायिय, गैरसरकारी 
संस्था, स्थानीय सङ्घसंस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, लनजी िेत्र तथा व्यक्षििे 
विपद् व्यिस्थापन काययमा नगरपालिकािाई दे ाय बमोक्षजम स योग गनुय पनेछ:- 

(क)  तथ्याङ्क सङ्किन, िलतको मूल्याङ्कन, रा त, पनुस्थायपना तथा पनुःलनयमायण 
िगायतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा स योग गने,  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभिवृि गने, 
(ग) िमता विकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

प्रक्षशिण काययक्रममा स योग गने तथा भाग लिने,  
(घ) खोज, उिार तथा रा त वितरण सम्बन्धी काययमा स योग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थापनकोष सम्बन्धी व्यिस्था 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकामा छुटै्ट एक 

आकक्षस्मक कोष र नेछ । 
(२) कोषमा दे ाय बमोक्षजमका रकम रू र नेछन:्- 

(क) नगरपालिकाको िावषयक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा 
गने गरी स्िीकृत रकम, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(घ) स्िदेशी कुनै सङ्घसंस्था िा व्यक्षिबाट दान, दातव्य िा उप ार 

स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोक्षजम विशेष शलु्क िा 
दस्तरु संकिन गनय सक्ने छ | 

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्षजम  नुेछ । 
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन कोषको रकम लनयलमत 

प्रशासलनक काययको िालग खचय गररने छैन । 
(७) कोषको िेखापरीिण म ािेखा परीिकबाट  नुेछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी काययपालिका 

माफय त नगरसभा समि पेश गनेछ। 
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पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय :कसैिे विपद्को घटना घट्न सक्न े गरी िापरिा ी गरेमा िा त्यस्तो 
घटना घटाउन प्रत्यि संिग्न भएमा िा घटना घटेको अिस्थामा नाजायज फाईदा लिन े
गरी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगु्ने वकलसमको कुनै काम गरेमा िा यस सम्बन्धमा 
संघीय कानून बमोक्षजम कसरुजन्य मालनने कुनै काम गरेमा तत ् सम्बन्धी कारिा ी 
प्रचलित संघीय कानून बमोक्षजम  नुछे ।  

पररच्छेद – ७ 
विविध 

१४.  विपद् सङ्कटरस्त िते्र घोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका 
लभत्रको कुनै ठाउूँमा गम्भीर प्रकृलतको विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटरस्त िेत्र घोषणा 
गरी प्रचलित कानून बमोक्षजम कुनै काम गनय गराउन आदेश ददएमा सोको पािना गनुय 
गराउन ुनगरपालिकाको कतयव्य  नुछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम घोषणा गररएको िेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित 
कानून बमोक्षजम कुनै काम गनय गराउन नगरपालिका लभत्रको कुनै व्यक्षि, संस्था िा 
अलधकारीिाई आदेश ददएमा सोको पािना गनय गराउनमा नगरपालिकािे आिश्यक 
समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम घोषणा गररएको िेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा 
नगरपालिकािे स योग र समन्िय गनेछ । 

१५. नपेाि सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुयपने:(१) विपद् बाट असर परेको कुनै िेत्रमा 
विदेशी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुय परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृलत लिएको छ छैन 
भलन नगर काययपालिकािे सोधखोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सोधखोज गदाय त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि 
सरकारको स्िीकृलत लिएको नादेक्षखएकोमा लनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत ् सम्बन्धी 
सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

१६. मानिीय तथा अन्य स ायतार समन्िय : (१) नगरपालिका लभत्र उत्पन्न विपद्को 
अिस्थािाई तत्काि सामना गनय आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय 
तथा अन्य स ायता र समन्ियका िालग क्षजल्िा समन्िय सलमलत, प्रदेश सरकार तथा 
नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न क्षस्थलत लनयन्त्रण गने क्रममा नेपाि सरकारिे अन्तरायवरय 
मानिीय तथा अन्य स योग लिई पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा 
रव  तत ्सम्बन्धी काययमा स योग र समन्िय गररनेछ ।  
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(३) लछमेकी स्थानीय त मा कुनै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िालग 
लछमेकी स्थानीय त िे सोझै, क्षजल्िा समन्िय सलमलत िा प्रदेश सरकार माफय त अनरुोध 
गरेमा उपिब्ध भएसम्मको स योग पयुायउन ुनगरकाययपालिकाको दावयत्ि  नुेछ । 

१७.  तत्काि खररद तथा लनमायण र प्रयोग गनय सवकन े :(१) विशेष पररक्षस्थलत परी विपद् बाट 
प्रभावित िेत्रमा खोज, उिारतथा रा त उपिब्ध गराउन तथा भइर ेको विपद् बाट थप 
िलत  नु नददनका िालग तत्कािै रा त सामरी खररद िा लनमायण कायय गनय आिश्यक 
भएमा साियजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा र ेको विशेष पररक्षस्थलतमा खररद गने 
सम्बन्धी व्यिस्था बमोक्षजम नगर काययपालिकािे खररद िा लनमायण कायय गनय सवकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रभावित िेत्रमा खोज, उिार तथा रा त उपिब्ध गराउन तथा 
भइर ेको विपद् बाट थप िलत  नु नददनका िालग नगरपालिका िेत्र लभत्रको कुनै 
गैरसरकारी कायायिय िा अन्य संघ संस्था र व्यक्षिको चि, अचि सम्पक्षत्त तथा सिारी 
साधन उपयोग गनय आिश्यक भएमा सोको अलभिेख राखी तोवकएको अिलधभरको िालग 
अस्थायी तिरिे प्राप्त गनय सवकनेछ । 

(३) विपद् बाट प्रभावित िेत्रमा तत्काि रा त उपिब्ध गराउन नगरपालिका िेत्र 
लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायायिय िा अन्य संघ संस्था र व्यक्षिको खाद्यान्न, ित्ताकपडा, 
औषधी िा अन्य िस्त ु आिश्यक भएमा सोको अलभिेख राखी लनयन्त्रणमा लिन र 
सम्बक्षन्धत प्रभावित पििाई वितरण गनय सवकनेछ । 

(४)नगरपालिकािे उपदफा (२) बमोक्षजम कुनै सम्पक्षत्त अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा 
िा उपदफा (३) बमोक्षजम कुनै िस्त ुलनयन्त्रण र वितरण गरेमा त्यस्तो सम्पक्षत्त प्रयोग िा 
िस्त ु उपयोग बापत प्रचलित दर अनसुारको रकम सम्बक्षन्धत कायायिय, संस्था िा 
व्यक्षििाई ददनेछ ।  

१८.  रा तको न्यूनतममापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था:(१) विपद् प्रभावित व्यक्षििाई नेपाि सरकार 
तथा प्रदेश सरकारिेउपिव्ध गराउने रा तको अलतररि नगरपालिकािे आन्तररक 
स्रोतबाट थप रा त उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नगरपालिकािे विपद् प्रभावित व्यक्षििाई रा त 
उपिब्ध गराउूँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा रा ात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको रा तको मापदण्डमा अन्य विषयको अलतररि 
दे ायका विषय समािेश भएको  नु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रभावित व्यक्षििाई अस्थायी आियस्थिमा राख्दा 
उपिब्ध गराउन ु पने आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास्थ्य तथा 
सरसफाइ सम्बन्धी, 
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(ख) विपद् बाट मतृ्य ु नुकेो पररिार तथा सम्पक्षत्तको िलत  नु ेव्यक्षििाई 
उपिब्ध गराउन ुपने न्यूनतम रा त सम्बन्धी,  

(ग) मव िा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपािता भएका 
व्यक्षिको आिश्यकता संिोधनका िालग विशेष रा त 
प्याकेज रु(जस्तै लडक्षग्नटी वकट र क्षचल्डे्रन वकट)मव िा रूको िालग 
सरुक्षित मव िामैत्री स्थि,  

(घ) व्यक्षिगत गोपलनयता तथा सरुिा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम रा त बा ेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका 

माध्यमबाट पीलडतको जीविकोपाजयन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यक्षिगत रूपमा ददइने रा तको वितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप रा त वितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) रा तसूँग सम्बक्षन्धत अन्य उपयिु विषय । 

 
१९.  विपद् मा परी  राएका िा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा: विपद् मा परी  राई फेिा पनय 

नसकेका तथा आंक्षशक िा पूणय रूपमा िलत भएका नगरपालिकाका म त्िपूणय 
कागजात रुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित 
कानूनिे तोके बमोक्षजम  नुेछ। 

२०. लनदेशन ददन सक्न:े सलमलतिे यस ऐनको अधीनमा र ी विपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै 
व्यक्षि िा लनकायिाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय 
सम्बक्षन्धत व्यक्षि िा लनकायको कतयव्य  नुेछ । 

 
२१. उपसलमलत गठन गनय सक्न े :(१)सलमलतिे आिश्यकता अनसुार उपसलमलत गठन  

गनयसक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठन  नुे उपसलमलतको काम, कतयव्य, अलधकार र 

कायायिलध उपसलमलत गठन गदायका बखत तोवकए बमोक्षजम  नुेछ । 
 
२२. अलभिेख राख्न ु पनेः(१) विपद्को समयमा रा त उपिब्ध गराउने व्यक्षि, लनकायिा 

संस्थाको नाम,  र उपिव्ध गराईको रा त तथा सोको पररमाण सव तको वििरणको 
अलभिेख राख्न ेव्यिस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको वििरण राख्दा विपद् मा परेका मव िा, बािबालिका 
तथा जेष्ठ नागररक, विपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका घरपररिार िगायतको संख्या 
एवकन  नुे वििरण र उनी रूिाई उपिब्ध गराइएको रा ात स्पष्ट रूपमा राख्नपुने छ । 
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२३. परुस्कार ददन सक्न े :स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान परु्र याउन े
उत्कृष्ट व्यक्षि िा संस्थािाई प्रोत्सा न स्िरूप सलमलतको लसफाररसमा नगर काययपालिकािे 
सम्मान तथा परुस्कार ददन सक्नेछ ।  

 
२४. िावषयक प्रलतिेदन :(१)सलमलतिे प्रत्येक आलथयक िषयमा गरेको कामको वििरण सव तको 

िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी काययपालिका माफय त नगर सभा, क्षजल्िा विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत तथाप्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत समि पेश गनुय पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोक्षजमको िावषयक प्रलतिेदन साियजलनक रूपमा प्रकाशन गनुय 
पनेछ । 

 
२५. प्रशासलनक खचय व्यिस्थापन:सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी िगायतका काययसूँग 

सम्बक्षन्धत न्यनुतम प्रशासलनक खचय नगरकाययपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  
 
२६. अलधकार प्रत्यायोजन :यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयम बमोक्षजम सलमलतिाई 

प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार के ी अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोवकएको 
पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 
२७. लनयम बनाउन े अलधकार :नगर काययपालिकािे यो ऐन कायायन्ियनका िालग आिश्यक 

लनयम तथा काययविलध  बनाउन सक्नेछ । 
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प्रस्तािना :  
स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाूँच्न पाउन ेनागररकको मौलिक अलधकारको संरिण गनय, प्राकृलतक 
स्रोतको समकु्षचत उपयोग एवम ् दीगो व्यिस्थापन गनय, िातािरण र विकास बीच सन्तिुन कायम 
गनय तथा प्राकृलतक स्रोत, िातािरण र जैविक विविधताको संरिण गनय िाञ्छनीय भएकािे, 
नेपािको संविधानको धारा २२१ बमोक्षजम अनसूुचीः ८ र अनसूुचीः९मा उल्िेक्षखत िातािरण, 
प्राकृलतक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय त को अलधकार कायायन्ियनका िालग कानूनी 
व्यिस्था गनय,धनकुटा नगरसभाको लमलत २०७८।11।10को  लनणययिे यो ऐन स्िीकृत गरेकोछ। 

पररच्छेद- १ 
प्रारक्षम्भक 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यस ऐनको नाम–"धनकुटा नगरपालिकाको िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण 
ऐन, २०७८" र ेको छ । 

(२) यो ऐन लमलत २०७८।11।30  को स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाक्षशत गरेको 
लमलतदेक्षख प्रारम्भ  नुेछ। 
२. पररभाषा : विषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस ऐनमा - 

(क)"अनकूुिन" भन्नािे जििायू पररितयनको असर र सम्भाव्य जोक्षखमको आूँकिन 
गरी पररिलतयत जििाय ुअनकूुि स ुाउूँदो  नुे गरी रुपान्तरण गने तथा थप  ानी नोक्सानी 
रोकथाम िा न्यूनीकरण गने कायय सम्झनपुछय। 

(ख) "उत्सजयन" भन्नािे कुनै लनक्षश्चत िेत्रबाट लनक्षश्चत समय अिलधमा िातािरणमा 
 ररतग ृ ग्याूँस िा अन्य कुनै ग्याूँस िा धिुाूँ लनष्कासन गने कायय सम्झन ुपछय। 

(ग) "नगर काययपालिका" भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिका िाई सम्झन ुपछय। 
(घ)  “खलु्िा िेत्र”भन्नािे मालनस रु जमघट  नु सक्न,े विलभन्न काययक्रम र पिय 

मनाउन सक्न,े साियजलनक व त तथा विपद् व्यिस्थापनमा समेत स योग पगु्न े गरी 
सरुक्षित गररएको खलु्िा स्थि सम्झनपुछय ।  

(ङ)  "जििाय ुपररितयन" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृलतक रुपमा  नु े
जििायकुो उतारचढािका अिािा प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपमा मानिीय वक्रयाकिापिे 
िायमुण्डिको बनोटमा  नुे फेरिदिका कारण पथृ्िीको जििायूमा क्रमश: देखा पने 
पररितयन सम्झनपुछय। 

(च)  "जोक्षखमपूणय फो र" भन्नािे प्राकृलतक िातािरणमा ह्रास ल्याउने र मानि 
तथा अन्य प्राणीको स्िास्थ्यमा  ानी नोक्सानी परु्र याउन े विलभन्न रुपमा लनष्कालसत िस्त,ु 
पदाथय तथा रेलडयो विवकरणिाई सम्झन ुपछय। 
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(छ) “जैविक विविधता”भन्नािे पाररक्षस्थलतकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को विविधता, 
प्रजालतय विविधता (स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा िंशाणगुत विविधता (जेनेवटक डाइभरलसटी) 
सम्झनपुछय । 

(ज)  “तोवकएको”िा“तोवकए बमोक्षजम”भन्नािे यस ऐनअन्तगयत बनेको लनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोक्षजम सम्झनपुछय । 

(झ)  “लनष्काशन”भन्नािे ध्िलन, ताप िा फो रमैिा फाल्न,े थपुाने, िा लनष्काशन 
गने कायय सम्झन ुपछय । 

(ञ) "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोक्षजमको स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक 
स्रोत संरिण पररषद सम्झन ुपछय। 

(ट) “प्रदूषण” भन्नािे फो रमैिा, रसायन, ध्िलन िा विद्यतुीय, विद्यतुीय-चमु्िकीय 
तरंगका कारण िातािरणमा प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपिे पररितयन गरी िातािरणमा 
उल्िेखनीय ह्रास ल्याउन,े िलत परु्र याउने िा िातािरणको िाभदायी िा उपयोगी प्रयोजनमा 
 ालन नोक्सानी परु्र याउने वक्रयाकिाप सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्ताि” भन्नािे विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितयन ल्याउन सक्न े
वकलसमको स्थानीय सरकार िा स्थानीय काननु बमोक्षजम संञ्चािन गररने िा अनमुलत प्राप्त 
विकास कायय, भौलतक वक्रयाकिाप िा भ-ूउपयोगको पररितयन गने कुनै योजना, आयोजना 
िा काययक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताि सम्झन ुपछय । 

(ड) “प्रस्तािक” भन्नािे प्रस्तािको स्िीकृलतको िालग लनिेदन ददन ेर त्यस्तो प्रस्ताि 
कायायन्ियन गनय स्िीकृलत प्राप्त व्यक्षि, सरकारी, अधय सरकारी िा गैर सरकारी लनकाय िा 
संस्था सम्झन ुपछय। 

(ढ) “फो रमैिा” भन्नािे घरेि ु फो रमैिा, औद्योलगक फो रमैिा, रासायलनक 
फो रमैिा, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फो रमैिा िा  ालनकारक फो रमैिा सम्झन ुपछय र सो 
शब्दिे तत्काि प्रयोग  नु नसक्ने अबस्थामा र ेको, फालिएको िा सडेगिेको 
िातािरणमा ह्रास आउने गरी लनष्काशन गररएको तरि, ठोस, ग्यास, िेदो, धूिाूँ, धूिो, 
विद्यतुीय तथा सूचना प्रविलधका िालग प्रयोग भएका िगायतका पदाथय िा त्यस्तै प्रकारका 
अन्य िस्त ुरु िा अनलधकृत रुपमा साियजलनक स्थिमा टाूँलसएको पोष्टर, पम्प्िेट तथा 
काययपालिकािे समय समयमा सूचना प्रकाशन गरी फो रमैिा भनी तोवकददएका अन्य 
िस्त ुसमेतिाई सम्झन ुपछय । 

(ण) "िन" भन्नािे पूणय िा आंक्षशक रुपमा रुख िा बयुानिे ढावकएको िते्र 
सम्झन ुपछय । 

(त) "िन पैदािार" भन्नािे िनमा र ेका िा पाइएका िा िनबाट ल्याइएका 
दे ायका पैदािार सम्झन ुपछय:- 
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 (१) काठ, दाउरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाूँस, िा ा, 
वपपिा-वपपिी 

(२) रुख, विरुिा, पात, डाूँठ, फि, बीज, फूि, भिुा, जरा, गानो, बोक्रा, 
गमरजीन, िो िान, जििी जडीबटुी एवम ् गैरकाष्ठ िन पैदािार, जििी म , िनस्पलत 
तथा लतनको विलभन्न भाग िा सूक्ष्म अि, 

 (३) चट्टान, माटो, चनु ढुिा, ढुिा, लगट्टी, बाििुा िा अन्य खलनजजन्य पदाथय िा 
(४) िन्यजन्त,ु पशपंुिी िा िन्यजन्तकुो ओखेटोप ार । 
(थ) “िातािरण”  भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामाक्षजक प्रणािी रु, आलथयक 

तथा मानिीय वक्रयाकिाप रु र वयनको अियि रु तथा ती अियि रुको लबचको 
अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछय । 

(द) "िातािरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै  प्रस्तािको  कायायन्ियन  गदाय  त्यसिाट 
िातािरणमा पने प्रलतकूि  प्रभाि  लनराकरण िा न्यूनीकरण गनयको िालग अििम्िन गररने 
संक्षिप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारक्षम्भक िातािरणीय परीिण सम्झन ुपछय । 

(ध) “सम्पदा” भन्नािे नगरपालिका िेत्र लभत्र र ेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, 
ऐलत ालसक, पूराताक्षत्िक, िैज्ञालनक, आध्याक्षत्मक, सौन्दययपरक िा सामाक्षजक दृवष्टबाट 
म त्िपूणय मालनन ेकुनै पलन िस्त,ु भौलतक संरचना स्थान, िनस्पलत तथा जीि जन्त ुसम्झन ु
पछय। 

(न) “लसमसार” भन्नािे भलूमगत जिस्रोत िा िषायतका कारण पानीको पररमाण र न े
िा प्राकृलतक िा मानि लनलमयत, स्थायी िा अस्थायी जमेका िा िगकेा, स्िच्छ िा नलुनिो 
पानी भएको धावपिो जलमन (Swamp) दिदिे जलमन (Marsh) नदीबाट प्रभावित जलमन 
(Riverine Floodplain), ताि (Lake) पोखरी (Pond) जिभण्डार िेत्र (Water Storage 

Areas) र यस्तै प्रकृलतका कृवष जलमन (Agriculture Land) समेतिाई सम्झन ुपछय । 
(प) “संरिण” भन्नािे िातािरण, जैविक विविधता तथा सम्पदाको सरुिा, स्या ार, 

सम्भार, सम्िियन, व्यिस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछय । 
पररच्छेद - २ 

िातािरण संरिण 
३. िातािरण संरिण गनुयपने : (१) आफ्नो िेत्रालधकार लभत्र िातािरण संरिण गने प्रमखु 

क्षजम्मेिारी धनकुटा नगरपालिकाको   नुेछ। 
(२) िातािरण संरिण, प्रिियन र िातािरण मैत्री समाज लनमायणमा योगदान 

गनुय नगरबासीको कतयव्य  नुेछ। 
४. िातािरण संरिण विशेष िेत्र लनधायरण गनय सक्न े : (१) प्रचलित भ-ूउपयोग नीलत 

समेतिाई मध्येनजर गरी धनकुटा नगर लभत्र िातािरणका दृवष्टिे संरिण आिश्यक 
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र ेको िेत्र पव चान गरी त्यस्तो िेत्रिाई नगर काययपालिकाबाट लनणयय गरी िातािरण 
संरिण विशेष िेत्र लनधायरण गनय सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा अन्य कुनै भौलतक पूिायधार लनमायण 
गदाय लनमायण काययको प्रारक्षम्भक अध्ययन प्रवक्रया शरुु  नु ु अगालड नै संघ र प्रदेशका 
सम्बक्षन्धत लनकायसूँग समन्िय गरी नगर काययपालिकािे कुनै िेत्र विशेषिाई िातािरण 
संरिण गने उदे्दश्यिे खलु्िा िा  ररयािी िेत्रको रुपमा तोक्न सक्नछे। 

(३) कुनै िेत्र िा स्थान विशेषमा अत्यलधक िातािरणीय प्रदूषण, भःूस्खिन, 
प्राकृलतक सम्पदाको अत्यलधक दो न िा प्राकृलतक विपक्षत्त  नु गई जनस्िास्थ्य िा 
िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि परेको िा पने सम्भािना देक्षखएको अिस्थामा नगर 
काययपालिकािे प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसूँग समन्िय गरी त्यस्तो िेत्र िा 
स्थानिाई िातािरणीय दृवष्टिे संिेदनशीि िेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोक्षजमको िातािरण संरिण विशेष िेत्र, 
खलु्िा िा  ररयािी िेत्र र संिेदनशीि िेत्रको व्यिस्थापन तोवकए बमोक्षजम नगर 
काययपालिकाबाट  नुेछ। 

(५) उपदफा(४) बमोक्षजम व्यिस्थापन गदाय नगरकाययपालिकािे आिश्यकता 
अनसुार संघ र प्रदेशसूँग समन्िय गनेछ। 

५. सम्पदाको संरिण गनुयपने : (१)धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्र र ेका सम्पदाको संरिण 
गनुयनगरपालिका,नगरिासी र सम्बक्षन्धत लनकायको कतयव्य  नुेछ। 

(२) सम्पदाको संरिणका िालग नगरकाययपालिकािे सरकारी तथा समदुायसूँग 
समन्िय तथा साझेदारी गनय सक्नछे। 

६. िातािरणीय अध्ययन गनुयपने : (१)प्रचलित कानुन तथा मापदण्ड बमोक्षजम प्रस्तािकिे 
प्रस्तािको िातािरणीय अध्ययन गनुय पनेछ। 

(२) प्रस्तािकिे स्थानीय त को अलधकारिेत्र लभत्र पने विषयसूँग सम्बक्षन्धत 
विकास लनमायण सम्बन्धी कायय िा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तािको संक्षिप्त िातािरणीय 
अध्ययन प्रलतिेदन िा प्रारक्षम्भक िातािरणीय प्रलतिेदन स्िीकृलतको िालग नगर 
काययपालिका समि पेश गनुयपनेछ। 

(३) प्रस्तािकिे उपदफा (२) बमोक्षजमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन पेश 
गदाय त्यस्तो प्रस्ताि कायायन्ियन गने क्रममा िातािरणमा पनयसक्न े प्रलतकूि प्रभाि र 
त्यसको न्यूनीकरणको िालग अपनाउन सवकने विलभन्न विकल्प रूको विस्ततृ विष्िेषण 
गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताि कायायन्ियन गनय उपयिु  नुे विकल्प र सो विकल्प 
कायायन्ियन गनय सवकने आधार र कारण सव त लसफाररस गनुयपनेछ। 
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(४) उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन जाूँचबझु गदाय 
त्यस्तो प्रस्ताि कायायन्ियनिे िातािरणमा प्रलतकूि प्रभाि पाने नदेक्षखएमा नगर 
काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार प्रस्तािकिे पािना गनुयपने शतय तोवक त्यस्तो 
िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत गनेछ। 

(५) नगर काययपालिकािे उपदफा(२) बमोक्षजमको िातािरणीय अध्ययन 
प्रलतिेदन जाूँचबझु गदाय त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनुयपने देक्षखएमा 
िातािरणीय मूल्याङ्कन गनय गराउन पनुः आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम ददइएको आदेश बमोक्षजम प्रस्तािकिे थप अध्ययन 
गरर सोको प्रलतिेदन नगर काययपालिकाको कायायिय समि पेश गनुय पनेछ। 

(७) यस ऐन िमोक्षजम गररने सिै िातािरणीय अध्ययनको काययसूची नगर 
काययपालिकाबाट स्िीकृत गनुयपनेछ।    

(८) प्रस्तािक नगरपालिका आूँफै भएको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनको 
काययसकु्षच समेत काययपालिकािे स्िीकृत गनेछ। 

(९) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन प्रस्तािक नगरपालिका 
आूँफै संिग्न भएको अबस्थामा त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन प्रलतिेदन मूल्यांकन 
तथा लसफाररस सलमलतको राय सव त स्िीकृतीका िालग नगर काययपालिका समि पेश 
गनुयपनेछ। 

७. मूल्यांकन तथा लसफाररस सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था: यस ऐन बमोक्षजम नगर काययपालिका समि 
पेश भएको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन अध्ययन गरी संशोधन, थपघट सव त स्िीकृतीका िालग 
नगरकाययपालिका समि पेश गनय लनम्नानसुारको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन मूल्यांकन तथा 
लसफाररस सलमलत गठन गररने छ । 

१. संयोजक  -  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
२. सदस्य  - योजना शाखा प्रमखु 
३. सदस्य  -  पूिायधार विकास शाखा प्रमखु 
४. सदस्य  -  आलथयक विकास शाखा प्रमखु 
५. सदस्य सक्षचि - िातािरण उपशाखा प्रमखु 

८. अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत गने: (१) यस ऐनको दफा ७ बमोक्षजम गदठत सलमलतिे प्रलतिेदन 
प्राप्त भएको लमलतिे १५ ददन लभत्र प्रलतिेदन अध्ययन गरी संशोधन, थपघट सव त नगर 
काययपालिकाको कायायिय समि स्िीकृतीका िालग लसफाररस गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम लसफाररस भई आएको अध्ययन प्रलतिेदन नगर 
काययपालिकाको कायायियिे १५ ददन लभत्र स्िीकृतीका िालग नगरकाययपालिकामा पेश गनुयपने छ ।  
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९. मापदण्ड र गणुस्तर कायम गनुयपने:(१) प्रस्तािकिे यस ऐन बमोक्षजम िातािरणीय 
अध्ययन प्रलतिेदन तयार गदाय नपेाि सरकारिे लनधायरण गरेको मापदण्ड एवम ् गणुस्तर कायम 
 नुेगरी तोवकए बमोक्षजमको ढाूँचामा तयार गनुयपनेछ। 
१०.  िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुयपने:(१) प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायन्ियन गनुय अगालड 
तोवकएबमोक्षजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुयपनेछ। 

(२)प्रस्तािकिे उपदफा (१) बमोक्षजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय 
िातािरणीय प्रलतकूि प्रभाि न्यूनीकरणका उपाय रू मध्ये कुन कुन उपाय रू आयोजना लनमायणको 
क्रममा र कुन कुन उपाय रू आयोजना सम्पन्न भएपलछ िा आयोजना कायायन्ियनको क्रममा 
अििम्बन गने  ो सो को समेत उल्िेख गनुयपनेछ। 

(३) प्रस्तािकिे उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना 
कायायन्ियनका िालग स्पष्ट कायययोजना िनाई सो बमोक्षजम कायायन्ियन गनुयपनेछ र सोको प्रगलत 
वििरण आयोजना कायायन्ियन शरुू भएपलछ प्रत्येक छ मव नामा नगर काययपालिका समि पेश 
गनुयपनेछ। 
११.   प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायायन्ियन गनय न नु:े यो ऐन प्ररम्भ भएपलछ कसैिे पलन 
नगरपालिकािे तोके बमोक्षजम प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायायन्ियन गनय गराउन ु ुूँदैन । 
१२. प्रस्ताि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : (१) िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन  नुे प्रस्ताि रु 
सम्बन्धी ऐन प्रचलित संघीय तथा प्रादेक्षशक काननु बमोक्षजम  नुेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेक्षशक कानुन बमोक्षजम िातािरणीय परीिण िा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत संघीय तथा प्रादेक्षशक लनकायसूँग समन्िय गने क्षजम्मेिारी धनकुटा 
नगरपालिकाको  नुेछ । 
१३.  रोक िगाउन सक्न:े (१) कसैिे पलन यस ऐन र प्रचलित कानुनिे तोके िमोक्षजमको 

लनकायिाट स्िीकृलत नलिई िा स्िीकृलत भए भन्दा विपरीत  नु े गरी कायायन्ियन गरेमा 
नगर काययपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताि कायायन्ियनमा रोक िगाउन िा रोक िगाउनको 
िालग प्रदेश सरकार तथा संघीय मन्त्रािय िा स्िीकृत गने लनकायमा लसफाररस गनय 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै प्रस्ताि कायायन्ियन गनय रोक िगाइएकोमा 
त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट िलत पगु्न गएमा प्रस्तािकिे सो बापत कुनै वकलसमको 
िलतपलुतयको िालग दाबी गनय पाउन ेछैन । 

१४.  अनकूुिन योजना बनाउन सक्ने: (१) जििाय ुपररितयनको प्रलतकूि असर न्यूनीकरण र 
सम्भावित जोक्षखमबाट बच्नका िालग नगर काययपालिकािे अनकूुिन योजना बनाई 
कायायन्ियन गनयसक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अनकुुिन योजना बनाउूँदा जििायू पररितयनको 
असरिाट िढी जोक्षखममा पने मव िा, अपािता भएका व्यक्षि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक 
र आलथयक रुपमा विपन्न समदुायिाई विशेष प्राथलमकता ददनपुनेछ। 

(३) नगर काययपालिकािे विकास आयोजना तजुयमा गदाय जििायू पररितयनको 
प्रलतकूि असर तथा जोक्षखमको व्यिस्थापन गने प्रयोजनको िालग नेपाि सरकारिे 
लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोक्षजम प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ। 

१५.    ररतग ृ ग्याूँस उत्सजयन न्यूनीकरण कायय रू गनय सक्न े:  (१) धनकुटा नगरपालिकािे 
 ररतग ृ ग्याूँस उत्सजयन न्यूनीकरण गनय आिश्यक काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ। 

(२) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचलित कानुन बमोक्षजम  नुेछ। 
१६. प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने:(१)कसैिे पलन प्रचलित मापदण्ड विपरीत िा 

जनजीिन, जन-स्िास्थर िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाि पाने गरी प्रदूषण सजृना 
गनय िा गराउन  ुूँदैन ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड विपरीत कुनै याक्षन्त्रक साधन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, 
 ोटि रेषु्टरेण्टिा अन्य ठाउूँिा मािसामान िा िस्तिुाटध्िलन, ताप, रेलडयोकमी विवकरण, 
तरि िाफो रमैिािा दवुषत पानी लनष्काशन गनय गराउन  ुूँदैन । 

(३)उपदफा(१)विपरीत कसैिे कुनै कायय गरी िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
प्रभाि पारेको देक्षखएमा धनकुटा नगरपालिकािे तत ्सम्बन्धमा आिश्यक शतय रु तोक्न 
िा त्यस्तो कायय गनय नपाउन ेगरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४)कुनै वकलसमको पदाथय, इन्धन, औजार िा संयन्त्रको प्रयोगबाट िातािरणमा 
उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाि परेको िा पने देक्षखएमा प्रदेश र संघीय सरकारिाई सोको 
जानकारी गराई धनकुटा नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो 
पदाथय, इन्धन, औजार िा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, विवक्र वितरण, भण्डारणमा बन्देज 
िगाउन सक्नेछ र आिश्यक कारिा ीका िालग लसफाररस गनेछ। 

(५)प्रदूषणको रोकथाम तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम 
 नुेछ।    

१७. प्रयोगशािा स्थापना गनय सक्ने:(१)िातािरण संरिण तथा प्रदूषण लनयन्त्रण सम्बन्धी 
काययमा स योग परु्र याउन धनकुटा नगरपालिकािे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसूँग 
समन्िय गरी आिश्यकता अनसुार विलभन्न प्रयोगशािा रु स्थापना गनय िा संघ र प्रदेशिे 
स्थापना गरेका िा नपेाि सरकारिे मान्यता ददएको कुनै प्रयोगशािािाई सो कामको 
िालग तोक्न सक्नेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोक्षजम स्थापना गररएका िा तोवकएका प्रयोगशािाको अन्य 
काम, कतयव्य र अलधकार तोवकए बमोक्षजम  नुेछ । 
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१८. नमनुा सङकिन गनय ददनपुने:कुनै पलन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सिारी साधन आददबाट 
सजृना िा लनष्काशन  नु ेिा  नु सक्ने प्रदूषण, ध्िलन, ताप तथा फो रमैिाको अध्ययन, 
परीिण िा विश्लषेण गनयका िालग सम्बक्षन्धत व्यक्षि िासंस्थािे धनकुटा नगरपालिकाबाट 
अलधकारप्राप्त व्यक्षि िा संस्थािाई आिश्यकता अनसुार त्यस्ता िस्त ुिा पदाथयको नमूना 
सङकिन गनय ददन ुपनेछ । 

१९.  िातािरण लनरीिकको लनयकु्षि गनय सक्न:ेधनकुटा नगरपालिकालभत्र प्रदूषण कम गने, 
 टाउने िा लनयन्त्रण गने तथा स्िीकृत िातािरणीय प्रलतिेदन अनसुार गनुयपने काम रू 
प्रभािकारी रुपिे गनय गराउन, िातािरण संरिण सम्िन्दी प्रचलित मापदण्डको पािना 
भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा लनरीिण गनय नगर काययपालिकािे नपेाि 
सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट िातािरण िा सोसूँग सम्बक्षन्धत विषयमा 
कक्षम्तमा स्नातक  ालसि गरेको व्यक्षििाई प्रचलित कानुन बमोक्षजम लनधायररत मापदण्ड र 
प्रवक्रया पूरा गरी िातािरण लनरीिक लनयिु गनय सक्नेछ । 

२०. िातािरण लनरीिकको काम, कतयव्य र अलधकार:(१) िातािरण लनरीिकको काम, कतयब्य 
र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछः– 

(क)  यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनकेो लनयम तथा प्रचलित संघीय र प्रदेश 
कानुन तथा मापदण्ड बमोक्षजम प्रदूषण कम गने,  टाउन े िा लनयन्त्रण गने कायय भए 
नभएको लनरीिण गने, 

(ख)   यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयम तथा प्रचलित कानुन र 
मापदण्ड विपरीत कुनै ठाउूँबाट प्रदूषण लनष्काशन सम्बन्धी नकरात्मक कायय गरे नगरेको 
सम्बन्धमा लनरीिण गने, 

(ग) स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनमा तोवकएका सतय बमोक्षजम काम 
भए नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जाूँचबझु तथा लनरीिण गने, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोक्षजम गररएको जाूँचबझु तथा लनरीिण 
प्रलतिेदन तोवकएको अलधकारी समि पेश गने, 

(ङ) तोवकए बमोक्षजमका अन्य कायय गने, 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोक्षजम लनरीिण गने 

लसिलसिामा िातािरण लनरीिकिे सम्बक्षन्धत व्यक्षि, संस्था िा प्रस्तािकिाई पूिय सूचना 
ददई कुनै घर, जग्गा, भिन, कारखाना, उद्योग, सिारी साधन, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, 
मेक्षशनरी, जीि, िस्त,ु अलभिेख, कागजात िा अन्य मािसामान िा िस्त ुरुको लनरीिण, 
परीिण िा जाूँचबझु गनय सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम लनरीिणको लसिलसिामा िातािरण लनरीिकिे 
माग गरेको वििरण िा जानकारी उपिव्ध गराई आिश्यक स योग गनुय सम्बक्षन्धत 
व्यक्षि, संस्था िा प्रस्तािकको कतयव्य  नुेछ । 

(४) िातािरण लनरीिकको अन्य काम, कतयव्य र अलधकार तोवकए बमोक्षजम 
 नुेछ। 

पररच्छेद-३ 
फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

२१. फो रमैिाको प्रबन्ध गने दावयत्ि: (१) फो रमैिाको व्यिस्थापन गनय स्थानान्तरण केन्र 
(लान्सफर स्टेशन), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोधन प्िाण्ट, बायो ग्यास प्िाण्ट िगायत 
फो रमैिाको सङकिन, अक्षन्तम लबसजयन तथा प्रशोधनका िालग आिश्यक पने पूिायधार 
तथा संरचनाको लनमायण तथा सञ्चािन गने क्षजम्मेिारी काययपालिकाको  नुेछ । 

(२) फो रमैिा सङकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन स्थिमा 
फालिएको िा राक्षखएको फो रमैिा िा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको फो रमैिा 
प्रबन्ध गने िा कुनै पलन वकलसमबाट प्रयोग गने क्षजम्मेिारी नगर काययपालिकाको  नुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फो रमैिा सङकिन केन्र, स्थानान्तरण 
केन्र िा प्रशोधन स्थिमा फालिएको िा राक्षखएको फो रमैिा िा सरसफाईको 
लसिलसिामा जम्मा भएको कुनै पलन पदाथय फो रमैिा मालननेछ । 

२२. फो रमैिा व्यिस्थापन गने दावयत्ि: (१)नगर लभत्रको फो ोरमैिा काययपालिकाको लनणययानसुार 
व्यिस्थापन गने गराउन ेदावयत्ि नगरको  नुेछ । 

(२) उपदफा (१)मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन  ालनकारक 
फो रमैिा, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फो रमैिा, रासायलनक फो रमैिा िा औद्योलगक 
फो रमैिा प्रशोधन र व्यिस्थापन गने दावयत्ि लनधायररत मापदण्डको अधीनमा र ी त्यस्तो 
फो रमैिा उत्पादन गने व्यक्षि िा लनकायको  नुेछ । 

(३) कुनै उद्योग िा स्िास्थ्य संस्थािे  ालनकारक फो रमैिा, स्िास्थ्य 
संस्थाजन्य फो रमैिा रासायलनक फो रमैिा तथा औद्योलगक फो रमैिा प्रशोधन गरी 
बाूँकी र ेको फो रमैिा तथा अन्य फो रमैिाको व्यिस्थापन गरीददन नगर 
काययपालिकािाई अनरुोध गरेमा िा नगर काययपालिकािे लनधायरण गरेको फो रमैिा 
व्यिस्थापन स्थि प्रयोग गनय माग गरेमा नगर काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोक्षजम सेिा 
शलु्क लिई फो रमैिाको व्यिस्थापन गररददन िा फो रमैिा व्यिस्थापन स्थि प्रयोग गनय 
ददन सक्नेछ । 

(४) नगर काययपालिकािे सामदुावयक सरसफाई सम्बन्धी लनदेक्षशका बनाई िागू 
गनेछ। 
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(५)फो रमैिा व्यिस्थापनिे मानि स्िास्थ्यमा पारेको िा पाने प्रभािको जाूँच 
परीिण र अनसुन्धान गने अलधकार सम्बक्षन्धत जनस्िास्थ्य अलधकारीसूँग  नुेछ । 

(६)जाूँच पररिणमा कुनै लनकायमा फो रमैिा व्यिस्थापन प्रभािकारी  नु 
नसकी मानि स्िास्थ्यमा प्रलतकूि प्रभाि पारेको भेवटएमा नगरपालिकािे उि लनकायिाई 
समयमै सचेत गराई प्रचलित काननु बमोक्षजम आिश्यक कारिा ी गनेछ।  

२३.  फो रमैिा उत्पादन कम गने: (१) धनकुटा नगरपालिका लभत्र कुनै व्यक्षि, संस्था िा 
लनकायिे कुनै काम कारोबार गदाय उत्पादन  नु े फो रमैिा यथाशक्य कम र 
स्िव्यबस्थापन गनुय पनेछ। 

(२) “आफ्नो िेत्र” लभत्र विसजयन  नु सक्न े फो रमैिाको विसजयन िा पनु: 
प्रयोगको व्यिस्था लमिाई बाूँकी फो रमैिा मात्र लनष्काशन गरी फो रमैिाको 
पररमाणिाई घटाउन ुप्रत्येक व्यक्षि, संस्था िा लनकायको कतयव्य  नुछे । 
स्पवष्टकरण:“आफ्नो िेत्र”भन्नािे धनकुटा नगरपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, 
औद्योलगक िेत्रको पररसर, अस्पताि िा स्िास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको 
पररसर िगायत फो रमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, संस्था िा लनकायको पररसरिाई सम्झन ु
पछय।  

२४. फो रमैिा पथृकीकरण:(१) नगर काययपालिकािे फो रमैिािाई तोवकए बमोक्षजम जैविक, 
अजैविक र अन्य प्रकारमा विभाजन गरी सो फो रमैिािाई स्रोतमै छुयाउने गरी तोक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोक्षजम फो रमैिा स्रोतमै छुयाई सङकिन केन्रसम्म 
परु्र याउन ेदावयत्ि त्यस्तो फो रमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, संस्था िा लनकायको  नुेछ र 
यसको िालग काययपालिकािे आिश्यक प्रविलध, मािसामान, उपकरण, कण्टेनर आदद 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

२५. फो रमैिाको लनष्काशन: (१) फो रमैिा लनष्काशनको समय, स्थान र तररका नगर 
काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोक्षजम  नुेछ । 

(२)  ालनकारक फो रमैिा िा रासायलनक फो रमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, 
संस्था िा लनकायिे त्यस्तो फो रमैिा तोवकए बमोक्षजम व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(३)  ालनकारक फो रमैिा िा रासायलनक फो रमैिा सङकिन केन्र िा 
स्थानान्तरण केन्रमा लनष्काशन गनय पाइने छैन ।  

२६.  फो रमैिा व्यिस्थापन केन्र:(१) नगर काययपालिकािे फो रमैिािाई व्यिक्षस्थत रुपमा 
सङकिन गनय प्रत्यक टोि िा िस्तीमा सङकिन केन्र तोकी आिश्यक कण्टेनरको 
व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोक्षजम सङकिन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोि िा िस्तीका 
सबैिाई पायक पने गरी िातािरणीय रुपिे उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 
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(३)उपदफा (१) बमोक्षजमको सङकिन केन्रमा फो रमैिा लनष्काशन र 
सङकिन गने समय र तररका नगर काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोक्षजम  नुेछ । 

२७. जोक्षखमपूणय फो रको व्यिस्थापन:(१)कुनै जोक्षखमपूणय फो रको सङकिन, भण्डारण, 
प्रशोधन, विक्रीवितरण, विसजयन िा ओसार पसार गदाय उत्पादक िा सञ्चािकिे 
जनस्िास्थ्य र िातािरणमा प्रलतकूि असर नपने गरी उक्षचत व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोक्षजम जोक्षखमपूणय फो रको व्यिस्थापन गदाय उत्पादक िा 
संचािकिे आफ्नै खचयमा व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(३)जोक्षखमपूणय फो र व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए िमोक्षजम 
 नुेछ। 

२८. फो रमैिाको न्यूनीकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: चक्रीय प्रयोग:(१) नगर काययपालिकािे 
फो रमैिा न्यूनीकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्सा न गनय आिश्यक 
कायय गनेछ र यसको प्रभािकारी कायायन्ियनका िालग आिश्यक लनदेक्षशका बनाई िागू 
गनय सक्नेछ । 
(२)उद्योग उत्पालधत सामरी प्यावकि गनय प्रयोग गरेको िस्तिुाई पनु: प्रयोग गरी 
फो रमैिाको पररमाणिाई घटाउने काममा प्रोत्सा न गनय सम्बक्षन्धत उद्योगसूँग नगर 
काययपालिकािे समन्िय गनय सक्नछे  

२९. अनमुलत सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस ऐन बमोक्षजम नगर काययपालिकाको अनमुलत नलिई 
कसैिे पलन फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गनय िा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फो रमैिा व्यिस्थापन गनय चा ने स्िदेशी िा विदेशी कम्पनी, संस्था िा 
लनकायिे दे ायको वििरण खिुाई अनमुलतको िालग नगर काययपालिकामा लनिेदन ददन ु
पनेछ:- 

(क) फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी योजना, 
(ख) फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक साधन, 

जनशक्षि तथा प्रविलधको वििरण, 
(ग) तोवकए बमोक्षजमको अन्य वििरण । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम पनय आएको लनिेदन उपर नगर काययपालिकािे 
आिश्यक जाूँचबझु गरी अनमुलतपत्र ददन सक्नेछ । 

(४) फो रमैिाको व्यिस्थापन, पनु: चवक्रय प्रयोग, प्रशोधन र विसजयनमा 
आिश्यक पने प्रविलध स्िदेशमा उपिब्ध  नु नसक्ने देक्षखएमा त्यस्तो प्रविलध उपिब्ध 
गराउन सक्ने कुनै विदेशी कम्पनी, संस्था िा लनकायिाई सम्झौतामा उल्िेक्षखत अिलधलभत्र 
त्यस्तो प्रविलध  स्तान्तरण गने शतयमा नपेाि सरकारको स्िीकृलत लिई नगर 
काययपालिकािे उपदफा (३) बमोक्षजम अनमुलतपत्र ददन सक्नेछ । 
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(५) अनमुलतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम  नुेछ । 
३०.फो रमैिा व्यिस्थापनमा लनजी तथा सामदुावयक िेत्रको संिग्नता:(१)नगर काययपालिकािे 

आिश्यकता अनसुार यस ऐनबमोक्षजम अनमुलत प्राप्त लनजी िेत्रका कम्पनी िा सामदुावयक 
िेत्रबाट तोवकए बमोक्षजम प्रलतस्पधाय गराईआफ्नो िेत्रको फो रमैिा व्यिस्थापन गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोक्षजम फो रमैिा व्यिस्थापन गदाय लनजी िेत्रका 
कम्पनीको  कमा दे ायका सबै िा कुनै र सामदुावयक एवम ् गैरसरकारी संघ, संस्थाको 
 कमा दे ायको कुनै काम गराउन सवकनेछ:- 

(क) फो रमैिाको न्यनूीकरणका िालग जनचेतना अलभिवृि, 
(ख) फो रमैिा सङकिन, 
(ग) फो रमैिा ढुिानी, 
(घ) फो रमैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चवक्रय प्रयोग िा प्रशोधन, 
(ङ) फो रमैिा विसजयन,  
(च) बन्द पश्चात ्व्यिस्थापन ।    

३१. प्रलतस्पधाय गराई फो रमैिा व्यिस्थापनको क्षजम्मा ददन:े (१) नगर काययपालिकािे यस ऐन 
बमोक्षजम लनजी िेत्र िा सामदुावयक संस्थाबाट फो रमैिा व्यिस्थापन गराउूँदा बोिपत्र 
आह्वान गरी प्रलतस्पधाय गराई व्यिस्थापकको छनौट गरी व्यिस्थापन गने क्षजम्मा ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम फो रमैिा व्यिस्थापकको छनौट गदाय दे ायका 
आधारमा गनुय पनेछ:- 

(क) नगर काययपालिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकम, 
(ख) फो रमैिाबाट ऊजाय शक्षि उत्पादन गने िा प्रािाररक मि उत्पादन 

गने िमता, पूूँजी, प्रविलध र जनशक्षिको िमता, 
(ग) आलथयक तथा प्राविलधक िमता, 
(घ) फो रमैिा व्यिस्थापन अपनाउन प्रस्ताि गरीएको प्रविलधको ददगोपन 

तथा िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण,  
(ङ) व्यिस्थापन करार गनय प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन शलु्क,  
(च) फो रमैिाको प्रयोग, प्रशोधन िा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धमा  नगर 

काययपालिकािाई बझुाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 
(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचलित कानुन बमोक्षजम  

 नुेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोक्षजम फो रमैिा व्यिस्थापनको क्षजम्मा पाएको कम्पनी, 
संस्था िा लनकायिे नगर काययपालिकासूँग गरेको सम्झौताको अधीनमा र ी शलु्क उठाउन 
सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैुकुरा िेक्षखएको भएतापलन फो रमैिा 
व्यिस्थापनमा गैरसरकारी िेत्रको तथा अन्य पालिका रुको स कायय सम्बन्धी अन्य 
कुरा रु तोवकए बमोक्षजम  नुेछ । 

३२. फो रमैिा व्यिस्थापन स्थि लनमायण तथा सञ्चािन गनय स्िीकृलत ददन सवकने:(१) लनजी 
िेत्रबाट फो रमैिा व्यिस्थापनका िालग फो रमैिा व्यिस्थापन स्थि, प्रशोधन स्थि िा 
अन्य संयन्त्र लनमायण गरी सञ्चािन गनय स्िीकृलत माग गरेमा िातािरण तथा अन्य प्रचलित 
कानुनको अधीनमा र ी त्यस्तो संयन्त्र लनमायण तथा सञ्चािनका िालग नगर काययपालिकािे 
स्िीकृलत ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम लनजी िेत्रबाट फो रमैिा व्यिस्थापन संयन्त्रको 
लनमायण तथा सञ्चािन गदाय तोवकएको िातािरणीय मापदण्डको पािना भए िा नभएको 
अनगुमन नगर काययपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम अनगुमन गदाय स्िीकृत मापदण्डको पािना गरेको 
नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िालग आिश्यक व्यिस्था गनय समयािलध तोवकददन 
सक्नेछ र सो समयािलधमा पलन मापदण्डको पािनाको िालग आिश्यक व्यिस्था नगरेमा 
त्यस्तो व्यक्षि िा कम्पनीको स्िीकृलत नगर काययपालिकािे तोवकए बमोक्षजम रद्द गनय 
सक्नेछ । 

३३. साियजलनक लनजी साझेदारीमा फो रमैिा व्यिस्थापन गनय सवकने:(१) नगर काययपालिकािे 
प्रचलित कानुनको अधीनमा र ी लनजी िेत्र, सामदुावयक एिम गैरसरकारी संघ, 
संस्थासूँगको साझेदारीमा फो रमैिा व्यिस्थापन कायय गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन सामदुावयक एवम ्
गैरसरकारी संघ, संस्थासूँगको साझेदारीमा फो रमैिा न्यूनीकरणको िालग जनचेतना 
अलभिवृि, फो रमैिा सङ्किन, ढुिानी, फो रमैिा व्यिस्थापन स्थिको बन्द पश्चात ्
व्यिस्था, उद्यान लनमायण र सौन्दययकरण जस्ता कायय मात्र गनय िा गराउन सवकनेछ । 

३४. सेिा शलु्क उठाउन सक्ने:(१) नगर काययपालिकािे फो रमैिा व्यिस्थापन गरे बापत 
सम्बक्षन्धत व्यक्षि, संस्था िा लनकायबाट सेिा शलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको शलु्कको लनधायरण फो रमैिाको पररमाण, तौि 
तथा प्रकृलत र तोवकए बमोक्षजमका अन्य कुरा रुको आधारमा काययपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको शलु्क काययपालिका आफैं िे िा लनजिे तोकेको 
संस्था िा लनकाय माफय त ्समेत उठाउन सक्नेछ । 
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(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन दफा २६ बमोक्षजम 
फो रमैिा व्यिस्थापन गनय क्षजम्मेिारी पाएको व्यक्षि, संस्था िा लनकायिे काययपालिकासूँग 
भएको स मलतको आधारमा फो रमैिा व्यिस्थापन गरे बापत सम्बक्षन्धत व्यक्षि, संस्था िा 
लनकायबाट सेिा शलु्क उठाउन सक्नेछ । 

तर तोवकए बमोक्षजमका विपन्न िगयिाई सेिा शलु्कमा तोवकए बमोक्षजम छूट 
ददइनेछ। 

(५) यस दफा बमोक्षजम शलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा लनजी िेत्रिाई 
फो रमैिा व्यिस्थापनमा संिग्न गराउूँदा प्राप्त  नुे आम्दानी नगर काययपालिकािे एउटा 
छुटै्ट शीषयकमा राखी तोवकएको मापदण्डको अधीनमा र ी फो रमैिाको व्यिस्थापन, 
िातािरणीय संरिण तथा फो रमैिा व्यिस्थापन प्रभावित िेत्रको विकासमा खचय गनुय 
पनेछ ।   

पररच्छेद-४ 
जैविक विविधता संरिण 

३५. जैविक विविधताको संरिण गनुयपने: (१) आफ्नो िेत्रलभत्रको जैविक विविधताको संरिण 
गने क्षजम्मेिारी धनकुटा नगरपालिकाको  नुेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोक्षजम जैविक विविधताको संरिण सम्बन्धी काययक्रम गदाय 
संघीय तथा प्रदेशको काननु तथा मापदण्ड प्रलतकूि न नुे गरी दे ाय बमोक्षजम गनुय 
पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैविक विविधता संरिण,-  
(१) विकासका काययक्रम रु सन्चािनगदाय कृवष जैविक विविलधताको 

संरिणिाई विशेष म त्िददन,े 
(२) जैविक विविधता, िातािरण र मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक 

प्रभाि पानय सक्ने जोक्षखम भएका क्षज.एम.ओ. (Genetically 

Modified Organism) तथा त्यसका उत्पादनिाई आिश्यकता 
अनसुार लनयन्त्रण िा लनषेधगने, 

(३) कृवष पयायिरणीय सेिा रुको ददगो पररचािनको िालग 
परागसेचक तथा अन्य पयायिरणीय सेिा प्रदान गने जीि रु 
सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन गरी संरिणका 
काययक्रम रु सञ्चािन गने, 

(४)   परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरिण र प्रिियन गने।  
(ख) लसमसार संरिण,- 
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(१) स्थानीय जनसमदुायको स भालगतामा उनी रुको व तका िालग 
आफ्नो िेत्र अन्तगयतका लसमसारको पव चान गदै सोको संरिण 
र व्यिस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनस भालगतामा आधाररत लसमसार व्यिस्थापनको 
माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोत रुमालथ समन्यावयक अिसर 
ददिाउूँदै बवुिमत्तापूणय प्रयोगको अिधारणािाई साथयक तलु्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यक्षि, समदुाय एवम ् लनकायिाई संिग्न गराउूँदै 
लसमसारको संरिण र व्यिस्थापन कायय प्रभािकारी बनाउन;े  

(४) ितयमान र भािी पसु्ताको फाइदाका िालग प्राकृलतक स्रोत 
संरिण गनय स्थानीय िालसन्दाको व त  नुे खािको सामाक्षजक र 
आलथयक विकासका काययक्रम सन्चािन गने,  

(५) लसमसारमा आक्षित सङ्कटापन्न जीिजन्त,ु जिचर, सापेक्षिक 
जििी जनािर तथा अन्य जि आक्षित आनिंुक्षशक स्रोतको 
संरिण गने, 

(६) िातािरणीय असर न्यून  नु े गरी लसमसार िेत्रमा िातािरण 
अनकूुि पययटनको विकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भि 
लसमसारको व्यिस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको व तमा 
पररचािन गने, 

(७) लसमसार संरिण र व्यिस्थापनका िालग तयार गररन े
कायययोजना रुमा स्थानीय जनस भालगता सलुनक्षश्चत गने, 

(८) लसमसार िेत्रमा आक्षितस्थानीयिासीकोअनभुि, अभ्यास, सीप र 
ज्ञानको संरिण गदै सो ी आधारमा लसमसारको संरिण र 
व्यिस्थापन गनय प्रिय ददन,े 

(९) लसमसार व्यिस्थापना देखा पने समस्या रुको पव चान गरी 
स्थानीय स्तरमै समाधानको उपाय रुको खोजी गनय 
जनस मलतका आधारमा व्यिस्थापन कायययोजना बनाई िागू 
गने गराउने,  

(१०) लसमसार व्यिस्थापन योजना तजुयमा गने र व्यिस्थापन सलमलतमा 
स्थानीय जनसमदुायका साथै संघ संस्थाको प्रलतलनलधत्ि गराउन 
आिश्यक काननुी एवम ्प्रशासलनक व्यिस्था गने, 

(११) लसमसारमा आक्षित स्थानीय जनसमदुायिाई लसमसारबाट प्राप्त  नेु 
िाभको न्यायोक्षचत बाूँडफाूँडका िालग आिश्यक व्यिस्था गने,  
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 (३)   जैविक विविधता संरिण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
प्रचलित कानुन र मापदण्ड बमोक्षजम  नुेछ। 

३६. जैविक विविधताको अलभिेखीकरण गनुयपने:(१) धनकुटानगरपालिकािे आफ्नो िेत्रालधकार 
लभत्र अिक्षस्थत जैविक विविधताको िस्तकु्षस्थलत र वििरणको अलभिेखीकरण व्यिक्षस्थत र 
िैज्ञालनक ढििे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अलभिेखीकरण जैविक विविधता सम्बन्धी 
लनदेक्षशका बनाई रावरय मापदण्ड अनरुुप अद्यािलधक राख्न े क्षजम्मेिारी नगरपालिकाको 
 नुेछ । 

(३) जैविक विविधताको अलभिेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोक्षजम  नुेछ।    

३७. स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरिण गनुयपने: (१) जैविक 
विविधताको सम्बन्धमा स्थानीय समदुाय लभत्रका व्यक्षि िा समू मा र ेको ज्ञान, सीप, 
अभ्यास आददको पव चान, अलभिेखीकरण, तथा संरिण गने क्षजम्मेिारी नगरपालिकाको 
 नुेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोक्षजमको अलभिेखीकरण िैज्ञालनक र 
व्यिक्षस्थत ढििे तोवकएको ढाूँचा र प्रारुपमा राख्नछे ।  

३८. खलनज पदाथय संरिण सम्बन्धी व्यिस्था:(१)नगर काययपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र र ेका 
खलनज पदाथयको अिस्था बझु्न सभे तथा खोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको 
आधारमा प्रचलित नपेािकानुन प्रलतकूि न नु ेगरी नगर काययपालिकािे खलनज पदाथयको 
संरिण तथा प्रिियनमा काययक्रम रु सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

३९.  जिाधार संरिण गनुयपने: (१) धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्र र ेका जिाधारको संरिण गनुय धनकुटा 
नगरपालिका, नगरिासी र सम्बक्षन्धत लनकायको कतयव्य  नुेछ। 

(२)नगर काययपालिकािे संघीय र प्रदेशको कानुन र मापदण्डको अधीनमा र ी 
धनकुटा नगरपालिका लभत्रको जिाधार संरिण तथा व्यिस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो िेत्रमा र ेको खानपेानीको म ुानको पव चान, अलभिेखीकरण, 
संरिण तथा व्यिस्थापन गने क्षजम्मेिारी नगर काययपालिकको  नुेछ। 

पररच्छेद- ५ 
िन तथा  ररत िेत्रको संरिण तथा व्यिस्थापन 

४०. िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ु तथा  ररत िेत्रको संरिण र प्रिियन गनुयपने:(१)आफ्नो 
िेत्रालधकार लभत्रको िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ुतथा  ररत िेत्रको संरिण र प्रिियन गने 
प्रमखु क्षजम्मेिारी धनकुटा नगरपालिकाको  नुेछ । 
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(२) िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ु तथा  ररत िेत्रको संरिण र प्रिियनमा 
स योग गनुय नागररकको कतयव्य  नुेछ। 

(३) िन तथा िन पैदािार संरिण र प्रिियन गने सम्बन्धमा धनकुटा 
नगरपालिकािे संघीय र प्रदेश कानुनको प्रलतकूि न नुे गरी दे ाय बमोक्षजम गनुयपनेछ। 

(क) संघ तथा प्रदेशसूँग समन्िय गरी स्थानीय समदुायको स भालगतमा 
आफ्नो सीमालभत्रका समदुायमा आधाररत िन, लनजी िन, कृवष िन तथा 
िनमा आधाररत उद्योग रु सन्चािन तथा व्यिस्थापन गने, 

(ख)  सामदुावयक िन उपभोिा समू  िगायत समदुायमा आधाररत िन 
व्यिस्थापन गने समू को प्राविलधक, व्यिस्थापकीय, संस्थागत िमता 
विकासमा प्राथलमकता ददन,े  

(घ)   िनसूँग सम्बक्षन्धत प्राविलधक सेिािाई प्रभािकारी बनाउनकुा अलतररि 
िमता विकासको िालग उत्प्ररेणात्मक अिसर रु लसजयना गने,  

(ङ) स्थानीय समदुायमा र ेको िनजन्य, जलडबटुी तथा िनस्पलत उपयोग 
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र क्षचवकत्सा पिलतिाई आधलुनक 
विज्ञानसूँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िालग 
उपयिु िातािरण लनमायण गने,  

(च) िन्यजन्त ु र िनस्पलतको संरिण तथा प्रिियन गनय संघ, प्रदेशसूँगको 
समन्ियमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा िनस्पलत उद्यान रु 
स्थापना र सन्चािन गने, 

(छ) िन पैदािार सङकिनमा ददगोपना र प्रभािकाररताका िालग आधलुनक 
प्रविलध रुको प्रयोगिाई प्रोत्सा न गने,  

(ज)  ददगो िन व्यिस्थापनको मापदण्ड अनरुुपसबै िन व्यिस्थापनमा 
सामाक्षजक, आलथयक र िातािरणीय दृवष्टिे दीगोपना सलुनक्षश्चत गने,  

(झ)  संघ तथा प्रदेशको समन्ियमा संरक्षित िेत्र, लसमसार िेत्र तथा िन 
व्यिस्थापन पिलतबाट पययटन प्रिियन गनय योगदान परु्र याउन,े 

(ञ)  िन, िनस्पलत, िन्यजन्त ु तथा जैविक विविधतार जिाधार िेत्रको 
संरिण, पनु:स्थापना र ददगो उपयोग गनय आिश्यक योजना र काययक्रम 
सन्चािन गने, 

(ट)   धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्रका जिचरको संरिण गने, 
(ठ)  संघ तथा प्रदेशसूँग समन्िय र स कायय गरी गररिीको रेखामलुन र ेका 

जनताको गररिी न्यूनीकरण गनय िनको संरिण र विकास  नु े गरी 
आय आजयन तथा पययटनका काययक्रम रू सन्चािन गने, 
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(ड)  सामदुावयक िन उपभोिा सलमलतिे िन पैदािार विक्री तथा उपयोग 
गनय बनाएको िावषयक कायययोजना धनकुटा नगरपालिकाबाट स्िीकृत गरी 
कायायन्ियन गराउन,े 

(ढ) धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्रको साियजलनक तथा ऐिानी जग्गामा 
र ेको काठ दाउरा, जराजरुी, द त्तर ब त्तर आददको लबक्री गने, 

(ण) सामदुावयक भ-ूसंरिण र सोमा आधाररत आय आजयन काययक्रम रु 
सन्चािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा र ी धनकुटा नगरपालिका 
िेत्रलभत्रको जलडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ट िन पैदािर सम्िन्धी सिेिण, 
उत्पादन, सङकिन प्रिियन, प्रशोधन र िजार व्यिस्थापन गने, 

४१. लनजी िन दताय तथा व्यिस्थापन:(१) लनजी िन दताय गराउन चा ने कुनै व्यक्षि िा 
संस्थािे लनजी िन दतायको िालग लडलभजन िन कायायिय िा सब लडलभजन िन कायायियको 
लसफाररस सव त नगरपालिकामा लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै लनिेदन परेमा आिश्यक जाूँचबझु गरी 
नगरपालिकािे लनजी िन दताय गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) व्यिसावयक प्रयोजनका िालग लनजी िन िा लनजी आिादीमा र ेको िन 
पैदािरको सङकिन तथा ओसारपसार गनुय परेमा नगरपालिकाबाट स्िीकृत लिन ुपनेछ । 

४२. साियजलनक जग्गामा िन विकास सम्बन्धी व्यिस्था:(१) नगर काययपालिकािे प्रचलित 
नेपाि कानुन तथा यस ऐनको अधीनमा र ी साियजलनक जग्गामा िनको विकास, संरिण, 
व्यिस्थापन गनय र िन पैदािरको उपयोग तथा लबवक्र वितरण गनय सक्नेछ । 

(२) नगर काययपालिकािे सडक, न र र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा 
बाटोमा छ ारी पने रुख रु र चौतारा, कुिाको म ुान, धालमयक स्थि िा त्यस्तै अन्य 
संिेदनशीि ठाउूँमा िगाइएका रुख रुको संरिण गनय तथा जोक्षखमपूणय अिस्थामा 
र ेकािाई प्रचलित नेपाि कानुनको अलधनमा र ी  टाउन सक्नेछ  

४३. स री िनको विकास र व्यिस्थापन:(१) नगर काययपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको स री 
िेत्र तथा िस्तीमा र ेका सडक तथा पाकय  जस्ता साियजलनक स्थानमा आफैं िे िा कुनै 
संघसंस्था िा लनजी िेत्रसूँगको साझेदारीमा स री िनको विकास तथा व्यिस्थापन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम स्थापना  नुे स री िनको िन पैदािार नगर 
काययपालिकािे तोवकए बमोक्षजम प्रयोग गनय सक्नेछ । 

४४. िनिेत्रको प्रयोग:नगर काययपालिकािे कुनै विकास आयोजना सञ्चािन गदाय िन िेत्रको 
प्रयोग गनुय बा ेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोक्षजमको िातािरणीय 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(515) 
 

अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदाय िातािरणमा प्रलतकूि असर नपने देक्षखएमा सो 
आयोजना सञ्चािन गनय त्यस्तो िन िेत्रको जग्गा प्राप्त गनयको िालग संघीय सरकार समि 
अनरुोध गनयसक्नेछ । 

४५. नसयरी र उधान स्थापना तथा व्यिस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेक्षशक कानुन प्रलतकूि 
न नुे गरी, प्रचलित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी नगर िेत्रलभत्र जोको ीिे 
पलन नगर काययपालिकाको अनमुलत लिईनसयरी तथा उद्यान सञ्चािन गनय सक्नेछन ्। 

(२) नगरपलिकािे नगर िेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोक्षजम संघीय तथा प्रादेक्षशक 
मापदण्डसूँग नबाक्षझने गरी नसयरी तथा उधान सञ्चािन तथा पूि्ायधार मापदण्ड बनाई िागू 
गनेछ । 

(३) धनकुटा नगरपालिका िेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोक्षजम स्थापना  नु े सबै 
नसयरी तथा उद्यान रुको कक्षम्तमा िषयको एक पटक तोवकए बमोक्षजम अलनिायय अनगुमन 
लनरीिण गनुयपनेछ । 

४६. खलु्िा िेत्र व्यिस्थापन तथा  ररयािी प्रिियन:(१) धनकुटा नगरपालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र र ेको खलु्िातथा साियजलनक िेत्रको संरिण, प्रिियन तथा अलभिेखीकरण गनुय 
पनेछ । 

(२) नगर काययपालिकािे आफ्नो िेत्रालधकार लभत्र र ेने खलु्िातथा साियजलनक 
िेत्रमा प्रचलित कानुनको प्रलतकूि न नुे गरी ििृारोपण, सम्भारर व्यिस्थापन गनय 
सक्नेछ । 

(३) खलु्िातथा साियजलनक िेत्रको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोक्षजम  नुेछ । 

४७. नदी वकनार, नदी उकास न र वकनार र सडक वकनारमा ििृारोपण : (१) धनकुटा 
नगरपालिकाको नगर िेत्रलभत्रको नदी वकनार, नदी उकास, न र वकनार र सडक 
वकनारमा नगर काययपालिकाको अनमुलत लिई ििृारोपण गनय सक्नेछ । 

(२) नगर काययपालिकािे ििृारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई िागू गनयसक्नेछ । 
पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्यिस्था 
४८. िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१)धनकुटा 

नगरपालिकामा िातािरण संरिण, प्रदूषणको रोकथाम तथा लनयन्त्रणका साथै जैविक 
विविधताको संरिणक िालग िातािरण तथाप्राकृलतक स्रोत संरिण कोषको स्थापना  नेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषमा दे ायका रकम रु र ने छन ्: 
(क) संघ, प्रदेश सरकारबाट िातािरण संरिणका िालग प्राप्त 

रकम, 
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(ख) विलभन्न संघ संस्थािाट प्राप्त रकम, 
(ग)   अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम। 

(३) िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण कोषको सन्चािन तोवकए बमोक्षजम 
 नुेछ। 

४९. िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण पररषद गठन गनय सक्न:े(१) िातािरण, जैविक 
विविधता र प्राकृलतक स्रोत संरिण सम्बन्धी काययिाई व्यिक्षस्थत रुपमा कायायन्ियन गनय, 
िातािरण नीलततथा योजना लनमायण गनय, विलभन्न लनकाय रु िीच समन्िय गनय तथा यस 
ऐन अन्तगयत अनगुमन तथा लनररिण गनय नगरपालिकामा िातािरण सम्बन्धी विशेषज्ञ 
सक्षम्मलित िातािरणतथा प्राकृलतक स्रोत संरिण पररषद र नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको पररषदमा दे ाय बमोक्षजमका सदस्य रू र नेछन; 
(क)  नगरपालिका प्रमखु- अध्यि 
(ख)  उपप्रमखु-सदस्य 
(ग)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत- सदस्य 
(घ)  िाताबरण तथा विपद ब्यबस्थापन सलमलत संयोजक- सदस्य 
(ङ) स्थानीय त  लभत्र र ेको/ नक्षजकको सब लडलभजन िन कायायियको 

अलधकृतस्तरको प्रलतलनलध -सदस्य 
(च)  िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोतको िेत्रमा काम गरेका विज्ञ १ 

मव िासव त २ जना-सदस्य 
(छ)  स्थानीय. िालसन्दा रूमध्ये िन उपभोिा सलमलत रूिाट १ जना सव त 

नगर काययपालिकािे तोकेका १ मव िा समेत २ जना-सदस्य 
(ज)  आलथयक विकास सलमलत संयोजक- सदस्य 
(झ)  सामाक्षजक विकास सलमलत संयोजक- सदस्य 
(ञ)  िाताबरण तथा सरसफाई शाखा संयोजक- सदस्य सक्षचि 
(३) िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण पररषद्को अन्य काम, कतयव्य तथा 

अलधकार तोवकए बमोक्षजम  नुेछ ।  
५०.  सलमलत रु गठन गनय सक्न:े (१) नगर काययपालिकािे यस ऐनकाउदे्दश्य पूलतयका िालग 

सम्बक्षन्धत विषयका विशेषज्ञ रु समेत र ेको विलभन्न सलमलत रु गठन गनय सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१)बमोक्षजम गदठत सलमलत रुको काम, कतयव्य र अलधकार 

तोवकए बमोक्षजम  नुेछ   
५१. अनगुमन तथा मूल्यांकन: (१) यस ऐनअन्तगयत  नुे कायय रुको अनगुमन र मूल्यांकन 

दफा४७ बमोक्षजम स्थावपत िातािरण तथा जैविक विविधता संरिण पररषद िा पररषदिे 
तोकेको लनरीिण सलमलत रूिाट  नुेछ  
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(२) अनगुमन तथा मूल्याकंन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम  नुेछ। 
५२.  िातािरण संरिण योजना तजुयमा गने: (१) नगर काययपालिकािे िातािरण तथा जैविक 

विविधता संरिण योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन गनेछ। 
(२) नगर काययपालिकािे िातािरण संरिण योजना तजुयमा गदाय िातािरण 

संरिण, जैविक विविधताको संरिण र प्रिियन, दीगो उपयोग र िातािरणीय र जैविक 
विविधताका स्रोत रूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यास रूिाई समेत समािेश गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको िातािरण तथा जैविक विविधता संरिण योजना 
बनाउूँदा मव िा, अपािता भएका व्यक्षि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथयक रुपमा 
विपन्न समदुायिाई विशेष प्राथलमकता ददनपुनेछ। 

(४) िातािरण संरिण योजनामा समािेश गनुयपने विषयिस्त ुतोवकए बमोक्षजम 
 नुेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररिाना तथा िलतपूलतय 

५३. कसूर: कसैिे दे ायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोक्षजम कसूर गरेको मालननेछ :-  
(क) नगर काययपालिकािे तोवकददएको समय र स्थान बा ेक अन्यत्र 

फो रमैिा लनष्काशन गने,  
(ख) कण्टेनर िा फो रमैिा सङकिन केन्रमा राक्षखएको फो रमैिा 

अनालधकृत तिरिे प्रयोग गने,  
(ग) फो रमैिा सङकिन केन्रमा राक्षखएको कण्टेनर तोडफोड गने िलत 

परु्र याउन,े राक्षखएको स्थानबाट  टाउने िा सङकिन केन्रमा कुनै 
नोक्सानी परु्र याउन,े  

(घ) यस ऐन बमोक्षजम अनमुलत नलिई फो रमैिा व्यिस्थापनको कायय 
गने,  

(ड) यस ऐन बमोक्षजम फो रमैिा व्यिस्थापनको िालग प्रदान गररएको 
अनमुलतपत्रमा उल्िेक्षखत शतय रु उल्िष घन गने, 

(च) फो रमैिा सङकिन केन्र, कण्टेनर िा फो रमैिा थपुाने ठाउूँमा 
कुनै पलन वकलसमको  ालनकारक पदाथय फाल्न,े राख्न ेिा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फो रमैिा सडक िा अन्य 
साियजलनक स्थानमा राख्न,े फाल्ने िा थपुाने, 

(ज) फो रबाट लनस्केको दूवषत पानी (लिचेट) िा ढि च ुाई अन्य 
व्यक्षिको घर िा जग्गा प्रदूवषत गराउने,  
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(झ) सडक िा अन्य साियजलनक स्थानमा सरसफाई तथा फो रमैिा 
सङकिन गनय नगर काययपालिकािे तोकेको समय िा सफाई गदायको 
समयमा त्यस्तो ठाउूँमा कुनै पलन वकलसमको सिारी साधन लबसाउने 
िा लबसाइराखेको सिारी साधन  टाउने इन्कार गने,  

(ञ) नगर काययपालिकािे तोकेको ठाउूँमा बा ेक जनस्िास्थ्यमा प्रलतकूि 
असर पने गरी सडक िा अन्य साियजलनक स्थानमा कुनै पलन 
वकलसमको  ालनकारक फो रमैिा राख्न,े फाल्ने, थपुाने िा लनष्काशन 
गने,  

(ट) रासायलनक फो रमैिा, औधोलगक फो रमैिा, स्िास्थ्य संस्थाजन्य 
फो रमैिा िा  ालनकारक फो रमैिा जथाभािी फाल्न,े राख्न े िा 
लनष्काशन गने िा गराउन,े  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान िा स्िास्थ्य संस्थािे उद्योग िा स्िास्थ्य 
संस्थाबाट लनस्कने  ालनकारक फो रमैिा जथाभािी फाल्न,े राख्न ेिा 
लनष्काशन गने िा गराउन,े  

(ड) फो रमैिा सङकिन, ढुिानी तथा फो रमैिा व्यिस्थापनमा बाधा 
अिरोध लसजयना गने,  

(ढ) फो रमैिा सङकिन, ढुिानी तथा अक्षन्तम लनष्काशन स्थिमा 
अिरोध, बन्द, घेराउ गने िा फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी 
काययमा बाधा पयुायउन,े  

(ण) फो रमैिा अत्यालधक उत्पादन  नु ेिस्त ुभनी नेपाि सरकारिे नेपाि 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रलतबन्ध िगाएको कुनै िस्त ुउत्पादन 
तथा लबक्री वितरण गने,  

(त) प्रचलित कानुन बमोक्षजम तोवकएको मापदण्ड विपरीत रासायलनक 
विषादीको आयात गने िा समयािलध सवकएको रासायलनक विषादी 
प्रचलित कानुन र मापदण्ड बमोक्षजम नष्ट गने क्षजम्मेिारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोतमै फो रमैिाको पथृकीकरण नगरी फो रमैिा लमसाएर 
लनष्काशन गने,  

(द) मरेको िा मारेको पशपुिी र सोको िादी, प्िाूँख,  ड् डी तथा 
माछाको कत्िा आदद साियजलनक स्थि, सडक, गल्िी, चोकमा राख्न,े 
फाल्ने िा थपुाने।  

५४. सजाय तथा जररिाना: (१) फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धमा कसैिे दे ायको कायय गरेमा 
दे ाय बमोक्षजमको सजाय तथा जररिाना  नुेछ । 
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(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोक्षजमको कसूर गने व्यक्षििाई नगर 
काययपालिकािे पव िो पटक भए पाूँच सय देक्षख लतन  जार 
रुपैयाूँसम्म जररिाना, दोस्रो पटक सो ी कसूर गरेमा लतन  चार 
रुपैयाूँदेक्षख छ  जार रुपैयाूँसम्म जररिाना र सो ी कसूर तेस्रो िा 
सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िालग दश  जार 
रुपैयाूँका दरिे जररिाना गरी फो रमैिा उठाउूँदा िाग्न ेखचय समेत 
लनजबाट असूि उपर गनय सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई नगर 
काययपालिकािे पाूँच सय रुपैयाूँदेक्षख लतन  जार रुपैयाूँसम्म जररिाना 
गनय सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई नगर 
काययपालिकािे दश  जार रुपैयाूँदेक्षख पचास  जार रुपैयाूँसम्म 
जररिाना गरी कण्टेनर िा सङकिन केन्र व्यिस्थापन गनय िाग्न े
खचय असूि उपर गनय सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई नगर 
काययपालिकािे दश  जार रुपैयाूँदेक्षख पचास  जार रुपैयाूँसम्म जररिाना 
गरी अनमुलत नलिएसम्म त्यस्तो कायय गनय रोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई नगर 
काययपालिकािे लतन  जार रुपैयाूँदेक्षख दश  जार रुपैयाूँसम्म जररिाना 
गनय सक्नेछ र त्यस्तो िस्त ुिा पदाथयबाट कुनै िलत भइसकेको भए 
त्यस्तो िलत बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनय 
सक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई 
नगर काययपालिकािे लतन  जार रुपैयाूँदेक्षख दश  जार रुपैयाूँसम्म 
जररिाना गनय सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई नगर 
काययपालिकािे पाूँच  जार रुपैयाूँदेक्षख पन्र  जार रुपैयाूँसम्म जररिाना 
गनय सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोक्षजमको कसूर गनेिाई 
नगर काययपालिकािे पक्षच्चस  जार रुपैयाूँदेक्षख पचास  जार 
रुपैयाूँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ र सो ी कसूर पनु: गरेमा पव िो 
पटक गरेको जररिानाको दोब्बर जररिाना गरी प्रचलित कानुन 
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बमोक्षजम अनमुलत रद्द गनयको िालग सम्बक्षन्धत लनकायमा िेक्षख 
पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमक्षजमको कसूरिाई प्रचलित 
संघीय काननु बमोक्षजम सजाय  नुछे । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोक्षजमको कसूर गनेिाईनगर 
काययपालिकािे प्रत्येक पटक पाूँच सय रुपैयाूँ जररिाना गनय सक्ने छ ।  

(२) िातािरण संरिण सम्बन्धमा कसैिे दे ायको कायय गरेमा नगर 
काययपालिकािे दे ाय बमोक्षजमको जररिाना गनेछ: 

(क)  संक्षिप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनस्िीकृत गराउन ुपने प्रस्तािको 
 कमा त्यस्तो प्रलतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रलतिेदन विपरीत 
 नुे कायय गरेमा पाूँच  जार रुपैयाूँ देक्षख एक िाख रुपैयाूँसम्म,  

(ख) प्रारक्षम्भक िातािरणीय पररिण प्रलतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत 
प्रलतिेदन विपरीत  नुे कुनै प्रस्ताि कायायन्ियन गरेमा दईुिाख 
रुपैयाूँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोक्षजमको कायय गरेमा सम्बक्षन्धत नगर 
काययपालिकािे तरुुन्त रोकी िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत नगराएमा यस ऐन 
बमोक्षजम त्यस्तो प्रलतिेदन स्िीकृत गराउन र त्यस्तो प्रलतिेदन कायय भएकोमा सो 
काययिाई सधुार गनय आदेश ददनछे र यसरी ददइएको आदेश बमोक्षजम गनुय सम्बक्षन्धत 
व्यक्षि िा संस्थाको कतयव्य  नुछे ।यसरी ददइएको आदेश बमोक्षजम कायय नभएमा 
काययपालिकािे उपदफा (१) बमोक्षजम गररएको जररिानाको तेब्बर जररिाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेक्षखत विषय बा ेक कसैिे यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तगयत बनेको लनयम, लनदेक्षशका, काययविलध िा मापदण्ड विपरीतका कुनै कायय गरेमा 
नगर काययपालिकािे त्यस्तो कायय गनय बन्देज िगाई तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गरी 
दईु मव नालभत्र यो ऐन िा यस ऐन बमोक्षजम बनेको लनयम, िा मापदण्ड बमोक्षजमको कायय 
गनय आदेश ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदेश बमोक्षजम कायय नभएमा यस उपदफा 
बमोक्षजम गररएको जररिानाको दोब्बर जररिाना िाग्नेछ । 

(५) उपदफा (३) िा (४) बमोक्षजम ददएको आदेश बमक्षजमको कायय नभएमा 
त्यस्तो काययमा बन्देज िगाइनेछ र त्यस्तो व्यक्षि िा संस्थािाई कािोसूचीमा राख्न े
सम्बन्धमा आिश्यक कारबा ी गनय नगर काययपालिकािे लसफाररस सव त संघ र प्रदेश 
सरकारमा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोक्षजम जररिाना गनुय अक्षघ जररिाना गनय िागकेो व्यक्षि िा 
संस्था िा आयोजनािाई सफाइ पेश गने मनालसब मौका ददन ुपनेछ । 
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५५.िलतपूलतय :  (१) कसैिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयम, िा मापदण्ड विपरीत 
प्रदूषण गरेको िा जोक्षखमपूणय फो र लनष्कासन गरेको िा कुनै दघुयटनाजन्य प्रदूषणका 
कारणबाट कुनै व्यक्षि िा संस्थािाई कुनै  ानी नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्तो काययबाट 
पीलडत व्यक्षि िा संस्थािे आफूिाई पगु्न गएको िलत बापतनगर काययपालिका िा 
तोवकएको लनकायबाट िलतपूलतय भराई पाउन लनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम परेको लनिेदन सम्बन्धमा छानलबन तथा जाूँचबझु 
गदाय लनिेदकिाई  ानी नोक्सानी भएको ठ रेमा िलतको यवकन गरी त्यसरी  ालन 
नोक्सानी परु्र याउने व्यक्षि, संस्था िा प्रस्तािकबाट पीलडतिाई मनालसब िलतपूलतय भराई 
ददन ुपनेछ । 

(३) धनकुटा नगरपालिकाको कुनै लनकाय िा धनकुटा नगरपालिकाको 
स्िालमत्ि र लनयन्त्रणमा र ेको संस्थािे प्रदूषण गरी िलत पगुकेो विषयमा परेको लनिेदन 
सम्बन्धमा छानलबन गनय नगर काययपालिकािे मनोनयन गरेको तीन जना विज्ञ र ेको 
सलमलत गठन  नुेछ र सो सलमलतको लसफाररसको आधारमा उपदफा (२) िा (३) 
बमोक्षजम िलतपूलतय भराई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बमोक्षजम िलतपूलतय लनधायरण गने आधार र अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोक्षजम  नुेछ। 

५६.  लनिेदन ददन सक्न:े(१) कसैिे यस ऐन विपररत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदेन स्िीकृत 
नगराई िा स्िीकृत प्रलतिेदन विपरीत  नुे गरी प्रस्ताि कायायन्ियन गरेमा िा यस ऐन 
विपरीत  नु े कायय गरेमा िा गनय िागमेा नगर काययपालिका िा नगर काययपालिकािे 
तोकेको अलधकारी समि लनिेदन ददन सक्नेछ । 

५७. पनुरािेदन:(१) दफा ५२ बमोक्षजम भएको जररिाना उपर क्षचत्त नबझु्ने पििे उि 
जररिाना उपर सम्बक्षन्धत अदाितमा पैंलतस ददनलभत्र पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।  

(२) दफा ५३ बमोक्षजम िलतपूलतय लनधायरण सम्बन्धमा भएको लनणयय उपर क्षचत्त 
नबझु्न ेपििे पैंलतस ददनलभत्र सम्बक्षन्धत अदाितमा पनुरािेदन ददन सक्नेछ । 

५८.  स लुियत तथा सवुिधा प्रदान गनय सक्न:े िातािरण तथा जैविक विविधता संरिणमा 
सकारात्मक प्रभाि पाने कुनै उद्योग, व्यिसाय, प्रविलध िा प्रवक्रयािाई प्रोत्साव त गनय 
कानुन बमोक्षजम प्रदान गररएको स लुियत तथा सवुिधाको अलतररि धनकुटा 
नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाक्षशत गरर स लुियत तथा सवुिधा प्रदान गनय 
सक्नेछ । 
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पररच्छेद- ८ 
विविध 

५९. ढुिा, लगवट, िाििुा, माटोको उत्खनन, सङ्किन, उपयोग, विक्री तथा वितरण 
सम्बन्धमा:(१) धनकुटा नगरपालिका िेत्रालधकार लभत्र र ेका ढुिा, लगवट, िाििुा तथा 
माटोको उत्खनन, सङकिन, उपयोग, लबवक्र तथा वितरण सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 
सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अनरुुप  नुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको मापदण्डको अधीनमा र ी धनकुटा 
नगरपालिकािे आफ्नो छुटै्ट मापदण्ड र ऐन बनाउन सक्नेछ। 

६०. भ-ूउपयोग योजना र भलूम व्यिस्थापन काययक्रम सञ्चािन:  संघीय तथा प्रदेश कानुनको 
अलधनमा र ी धनकुटा नगरपालिकािे स्थानीय त को भ-ूउपयोग योजना र भलूम 
व्यिस्थापन काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

६१. समन्िय र स जीकरण गने: िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरिण सम्बन्धी रावरय तथा 
प्रादेक्षशक अलभयानमा धनकुटा नगरपालिकािे आिश्यक समन्िय तथा स योग गनेछ। 

६२. सिेिण: नगर काययपालिकािे आफ्नो िेत्रमा र ेको िातािरणीय तथा जैविक विविधताको 
िस्तकु्षस्थलत बझु्न तथा यवकन गनय आिलधक रुपमा तोवकए बमोक्षजमको ढाूँचामा 
िातािरणीय तथा जैविक विविधता सिेिण गनय सक्नेछ । 

६३. गनुासो व्यिस्थापन: नगर काययपालिकािे िातािरण, िातािरण संरिण तथा जैविक 
विविधता सम्बक्षन्धत गनुासोर उजरुीको सङकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग एक 
अलधकारी तोक्न सक्नेछ । 

६४. परामशय लिन सक्न:े नगरसभा/नगर काययपालिका िा िातािरण तथा सरसफाई शाखािे 
यस ऐनको कायायन्िनयको िालग सम्बक्षन्धत विषयका विज्ञसूँग सल्िा  र परामशय 
लिनसक्नेछ। 

६५. अलधकार प्रत्यायोजन गनय सक्न:े नगर काययपालिकािे यस ऐन अन्तगयत तोवकएका 
क्षजम्मेिारी तथा अलधकार िातािरण तथा सरसफाई शाखामा प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

६६. प्रचलित कानुन बमोक्षजम  नु:े यस ऐनमा िेक्षखएजलत कुरामा यसै ऐन बमोक्षजम र अन्यमा 
प्रचलित कानुन बमोक्षजम  नुेछ।  

६७. लनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायायन्ियनको िालग नगर काययपालिकािे आिश्यक 
लनयम बनाउन सक्नेछ । 

६८. मापदण्ड, लनयामाबिी ,लनदेक्षशका र काययविलध बनाउन सक्न:ेयस ऐनर ऐन अन्तगयत बनेका 
लनयम कायायन्ियनको िालग नगर काययपालिकािे आिश्यक मापदण्ड, लनयम तथा 
लनदेक्षशका बनाउन सक्नेछ । 
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प्रस्तािनाः 
नेपािको संविधानको अनसूुची ८ को (५, ६, ७, १७) बमोक्षजम स्थानीय त मा र ेको िेत्रालधकार र 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको पररच्छेद- ३ मा गाउूँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतयव्य र 
अलधकार िेत्र अन्तगयत दफा ११ को उपदफा "थ" मा भएको व्यिस्था िमोक्षजम स्थानीय त िाई 
प्राप्त क्षजम्मेिारी पूरा गनय तथा आफ्नो भौगोलिक िेत्रलभत्रको िैदेक्षशक रोजगारीिाई सरुक्षित, मयायददत 
र व्यिक्षस्थत िनाउन आप्रिासी कामदार तथा उनी रुको पररिारिाई सूचना, परामशय तथा अन्य 
आिश्यक सेिा प्रदान गनय आप्रिासी िोत केन्र सञ्चािन गने काययिाई व्यिक्षस्थत गनय आिश्यक 
भएकोिे,  

धनकुटा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा (४) 
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी नगरपालिकािे यो काययविलध जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविलधको नाम "धनकुटा नगरपालिकाको आप्रिासी िोत केन्र 
(सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) काययविलध, २०७८" र ेको छ । 

(२) यो काययविलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देक्षख प्रारम्भ  नुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा -  

(क) "आप्रिासी कामदार"  भन्नािे िैदेक्षशक रोजगारीका िालग विदेश जान े प्रवक्रयामा 
र ेको, िम स्िीकृलत लिई विदेशमा काम गररर ेको र विदेशमा काम गरी स्िदेश 
फवकय एको नेपािी नागररक समेतिाई सम्झन ुपछय । 

(ख) "बोडय सक्षचिािय" भन्नािे िैदेक्षशक रोजगार बोडयको सक्षचिाियिाई सम्झन ुपछय ।  

(ग) "मन्त्रािय"  भन्नािे िम, रोजगार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्राियिाई सम्झन ुपछय ।  

(घ) "नगरपालिका" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय ।  

(ङ) "प्रमखु" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछय । 

(च) "उप्रप्रमखु" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको उप्रप्रमखुिाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "काययपालिका" भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ज) "कायायिय" भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय । 

(झ) "ऐन"  भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपछय ।  

(ञ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई सम्झनपुछय 

(ट) "शाखा" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक विकास शाखािाई सम्झन ुपछय। 

(ठ) "आप्रिासी िोत केन्र" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाबाट सञ्चालित आप्रिासी िोत 
केन्र सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद - २ 

आप्रिासी िोत केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्िन्धी व्यिस्था 
३. आप्रिासी िोत केन्रको स्थापनाः (१) आप्रिासी िोत केन्र नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा 
 नुेछ । 

(२) आप्रिासी  सूचना कि नगरपालिकािे आिश्यकता अनसुार तोकेको स्थानमा 
स्थापना  नुेछ ।  

४. आप्रिासी िोत केन्र/ सूचना कि को काम, कतयव्य र अलधकारः  दफा ३ बमोक्षजमको 
आप्रिासी िोत केन्र/ सूचना किको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछ ।  

(क)  िैदेक्षशक रोजगारको िेत्रमा कायय गने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था रु सूँग 
समन्िय तथा स कायय गरी सरुक्षित िैदेक्षशक रोजगारी सूँग सम्िक्षन्धत सूचना, 
परामशय तथा आिश्यक सेिा प्रदान गने, 

(ख) आप्रिासी िोत केन्र/ सूचना कि िाट सूचना, परामशय तथा आिश्यक सेिा लिन े
व्यक्षिको िगत संकिन गने, 

(ग)  िैदेक्षशक रोजगार सम्िन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टी, प्रशोधन, विश्लषेण तथा अद्यािलधक गने, 
(घ)  िैदेक्षशक रोजगारीमा जान चा न े व्यक्षििाई सरुक्षित िैदेक्षशक रोजगार सम्िन्धी 

सूचना मूिक सामरी उपिब्ध गराउने, 
(ङ)  िैदेक्षशक रोजगारीमा जानका िालग नेपाि सरकारिे अलनिायय गरेका व्यिस्था िारे 

जानकारी गराउने, 
(च)  िैदेक्षशक रोजगार िक्षित सीप विकास तालिमका िालग स जीकरण गने, 
(छ)  बोडयको सक्षचिाियिाट प्रिा  गररन ेसेिाको िारेमा स जीकरण गने, 
(ज)  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोक्षजम िैदेक्षशक रोजगारसूँग सम्िक्षन्धत 

विषयमा सूचना तथा सेिा प्रिा  गने, 
(झ)  िैदेक्षशक रोजगारीका िालग खलु्िा गररएका देश रुको बारेमा सूचना तथा जानकारी 

प्रदान गने, 
(ञ)  स्थानीय एफ.एम. रेलडयो, पत्रपलत्रका तथा अन्य संचारका माध्यम माफय त सचेतना 

काययक्रम संचािनका िालग स जीकरण गने, 
(ट)  सरुक्षित िैदेक्षशक रोजगार सम्िन्धी सूचना तथा सेिा प्रदान गनय स जकताय र 

सामाक्षजक पररचािक पररचािन गने, 
(ठ) िैदेक्षशक रोजगारीका लसिलसिामा समस्यामा परेका कामदार तथा उनी रुका 

पररिारिाई कानूनी तथा अन्य स ायता उपिब्ध गराउन स जीकरण गने, 
(ड) िैदेक्षशक रोजगारीिाट स्िदेश फवकय एका व्यक्षििाई सामाक्षजक तथा आलथयक 

पनुःएवककरण सम्िन्धी सूचना तथा परामशय सेिा प्रदान गने, 
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(ढ)  िैदेक्षशक रोजगारीको कारण समस्यामा परेका व्यक्षि तथा पररिारिाई मनोसामाक्षजक 

िगायत अन्य आिश्यक परामशय सेिा प्रदान गने, 
(ण)  विक्षत्तय सािारता काययक्रम संचािनका िालग स जीकरण गने, 
(त) आप्रिासी िोत केन्र/ सूचना कििे सम्पादन गरेको कामको प्रगलत प्रलतिेदन 

लनयलमत रुपमा शाखा माफय त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई उपिब्ध गराउने, 
५. व्यिस्थापन सलमलतः  (१) नगरपालिकामा स्थापना भएको आप्रिासी िोत केन्र/ सूचना किको 

कायय सम्पादनिाई व्यिक्षस्थत गनय दे ाय बमोक्षजमको एक व्यिस्थापन सलमलत र नेछः  

 (क) प्रमखु       संयोजक 

 (ख) उपप्रमखु      सदस्य 

 (ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत   सदस्य 

 (घ) प्रलतलनलध, अलधकृत क्षजल्िा प्रशासन कायायिय सदस्य 

 (ङ) आलथयक विकास शाखा प्रमखु   सदस्य 

 (च)्सामाक्षजक विकास शाखा प्रमखु   सदस्य 

(छ) प्रलतलनलध, आप्रिासी िोत केन्र संचािन गने संघ-संस्था सदस्य(साझेदारी िा 
गैरसरकारी संघसंस्थािारा सञ्चालित आप्रिासी िोत केन्र/सूचना किको  कमा) 

(ज) िैदेक्षशक रोजगारीबाट फकेर आएका ब्यक्षि रुको सञ्जाि सदस्य िा समू बाट 
संयोजकिे मनोनयन गरेको १ जना प्रलतलनलध 

(झ)  शाखा प्रमखु, आप्रिासी िोत केन्र सदस्य सक्षचि 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यकता देखेमा 
सरोकारिािा लनकाय तथा संस्थाका प्रमखु िा प्रलतलनलध तथा विज्ञिाई सलमलतको पययिेिकको रुपमा 
भाग लिन आमन्त्रण गरी राय परामशय लिन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत व्यिस्थापन सलमलतको बैठक सलमलतको संयोजकिे 
तोकेको लमलत, समय र स्थानमा तै्रमालसक रुपमा बस्नेछ र िैठक भत्ता प्रचलित लनयम बमोक्षजम 
 नुेछ ।  

६. व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः  दफा ५ बमोक्षजमको आप्रिासी िोत केन्र 
व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुछेः 
(क)  आप्रिासी िोत केन्रको संचािनमा समन्िय तथा स जीकरण गने, 
(ख)  आप्रिासी िोत केन्रिाट प्रदान गररन े सेिा रुको सम्िन्धमा सरोकारिािा 

लनकाय रुसूँग समन्िय र स कायय गने, 
(ग)  आप्रिासी िोत केन्रिे प्रदान गने सेिाको बारेमा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने,  
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(घ)  िैदेक्षशक रोजगारसूँग सम्िक्षन्धत (विदेश जान े व्यक्षि, लतनका पररिार र फवकय एर 
आएका व्यक्षि रुिाई िक्षित गरी) योजना तजुयमा, बजेट व्यिस्थापन र 
कायायन्ियनका िालग सम्बक्षन्धत शाखािाई आिश्यक ददशालनदेश गने, 

(ङ)  अन्य स्थानीय त  रु, प्रदेश सरकार, संक्षघय सरकार अन्तगयतका िम, रोजगार 
तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रािय, िैदेक्षशक रोजगार विभाग, िैदेक्षशक रोजगार िोडय, 
सम्िक्षन्धत साझेदार संस्था, विकास लनयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा 
सरोकारिािा रुसूँग आिश्यक समन्िय र स कायय गने, 

(च)  आप्रिासी िोत केन्रको व्यिस्थापन तथा संचािनका िालग आिश्यक सम्िक्षन्धत 
लनकायसूँग समन्िय गनुयका साथै उि िोत केन्र प्रभािकारी संचािनका िालग 
आिश्यक ददशा लनदेश गने, 

(छ)  सूचना तथा परामशय सेिा प्रिा , विक्षत्तय सािरता, मनोसामाक्षजक परामशय सेिा, सीप 
तालिम तथा समदुाय त मा सचेतनामूिक गलतविलध रु संचािन गनय आिश्यक 
मोड्युि तयारीको िालग पषृ्ठपोषण तथा सझुाि प्रदान गने, 

(ज)  रोजगारीको िालग आिश्यक सीप तालिमको व्यिस्था गनय, सीपयिु र ठगीमिु 
समदुाय घोषणा गनय आिश्यक ददशालनदेश गने,  

(झ)  कक्षम्तमा चौमालसक रुपमा आप्रिासी िोत केन्र िगायतको गलतविलध रुको 
अनगुमन गरी सलमिा गने । साथै उपप्रमखुको संयोजकत्िमा र ेको सलमलतिे 
लनयलमत रुपमा अनगुमन काययिाई लनरन्तरता ददने, 

(ञ)  अन्य विषयगत शाखा/ सलमलत रुसूँग िैदेक्षशक रोजगारसूँग सम्िक्षन्धत योजना 
लनमायण तथा कायायन्ियनको िालग आिश्यक समन्िय तथा छिफि गने, 

(ट)  आिलधक रुपमा बैठक बसी संचालित काययक्रम रुको प्रगलत सलमिा गरी थप 
प्रभािकारीता अलभिदृद्दका िालग आिश्यक सल्िा  सझुाि तथा मागयलनदेश गने, 

(ठ)  क्षजल्िा क्षस्थत अन्य स्थानीय त  रु सूँग साझेदारी, समन्िय र स कायय गरी आप्रिासी 
िोत केन्र/सूचना किको प्रभािकारीतामा िवृि गने खािका गलतविधी रु सञ्चािन गने, 

(ड)  िडा स्तरमा िडाध्यिको संयोजकत्िमा सरुक्षित आप्रिासन सम्िन्धी सलमलत गठन 
गरी सचेतनामिुक काययक्रम रु संचािनको िालग ददशालनदेश गने ।  

(ढ)  िैदेक्षशक रोजगार तथा पनुः एकीकरण नीलत कायायन्ियनका साथै सरुक्षित 
आप्रिासनसूँग (िैदेक्षशक रोजगार व्यिस्थापन) सम्िक्षन्धत काययपालिकाद्वारा प्रदत्त 
अन्य कायय रु गने । 

7. आप्रिासी िोत केन्र /सूचना कि संचािन तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी व्यिस्थाः  (१) सरुक्षित 
िैदेक्षशक रोजगार सम्िन्धी सूचना, परामशय िगायतका सेिा प्रदान गने उदे्दश्यका साथ आप्रिासी 
िोत केन्र/सूचना कि संचािन तथा व्यिस्थापन गनेछ ।   
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(२) आप्रिासी िोत केन्र/सूचना कि संचािनका िालग अनसूुची-१ मा उल्िेख गररए 
बमोक्षजमको मापदण्ड पूरा गरेको  नु ुपनेछ । 

(३) कायायियिे आप्रिासी िोत केन्र/सूचना किको प्रभािकारी सञ्चािनका िालग 
सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था सूँग आिश्यक साझेदारी गनय सक्नेछ । 

(४) एक िा एक भन्दा िढी स्थानीय त को समन्िय तथा स काययमा आप्रिासी िोत 
केन्र/सूचना कि संचािन गनय सवकनेछ । 

(५) यो काययविलध प्रारम्भ  नु ु अक्षघ नगरपालिकाबाट संचािनमा र ेका आप्रिासी िोत 
केन्र यसै काययविलध बमोक्षजम स्थापना भएको मालननेछ ।  

पररच्छेद- ३ 

विविध 

८. आप्रिासी िोत केन्रको अनगुमन सम्िन्धी व्यिस्थाः  (१) आप्रिासी िोत केन्रको अनगुमन 
नगरपालिकाको अनगुमन सलमलत र कायायियिे गनेछ ।  

 (२) अनगुमनका क्रममा प्राप्त पषृ्ठपोषणिाई आप्रिासी िोत केन्रिे सधुार कायययोजना 
तजुयमा गरी कायायन्ियन गनुयपनेछ ।  

९. प्रलतिेदन पशे गनुय पनेः  (२) आप्रिासी िोत केन्रिे अनसूुची-२ बमोक्षजमको ढाूँचामा तै्रमालसक 
र िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी कायायियमा पेश गनुय पनेछ ।  

१०. कोष संचािन गनय सक्नःे अन्य स्थानीय त  रु सूँगको साझेदारीमा सञ्चािन  नु ेआप्रिासन 
िोत केन्र/सूचना किको  कमा साझेदार त  रुबाट साझेदारी िापतको रकम जम्मा गरी 
खचय गनयका िालग कायायियिे कोषको ब्यिस्था गनय सक्नेछ ।  

११. सेिारा ीसूँग कुनै शलु्क लिन नपाइनःे  आप्रिासी िोत केन्र/सूचना कििे सेिारा ीिाई 
सूचना, परामशय तथा अन्य सेिा उपिब्ध गराए बापत कुनै शलु्क लिन पाइने छैन ।  

१२. आप्रिासी िोत केन्र संचािनमा साझेदारी सम्िन्धी व्यिस्थाः(१) कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी 
संघसंस्थासूँग साझेदारीमा आप्रिासी िोत केन्र/सूचना कि सञ्चािन गनुय परेमा नगर 
काययपालिकाको लनणयय अनसुार सञ्चािन मोडालिटी तयार गरी सम्झौता गनुय पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम सम्झौता भए पश्चात साझेदारी गररने समयािलध सम्मका िालग 
आिश्यक थप जनशक्षि तथा काययक्रम व्यिस्था गनय कायायियिाई कुनै िाधा पने छैन।  

१३. आप्रिासी िोत केन्र संचािनको िालग भौलतक पूिायधार तथा मानि संशाधनको व्यिस्थाः  
आप्रिासी िोत केन्र संचािनको िालग मा उल्िेख भए बमोक्षजम न्यूनतम भौलतक पूिायधार 
तथा मानि संशाधनको व्यिस्था गरेको  नु ुपनेछ।  

१४. िाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकारः  यस काययविलधको कायायन्ियनमा कुनै समस्या िा विविधा 
उत्पन्न भएमा िाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार नगर काययपालिकामा  नुेछ ।  

१५. काययविलध संशोधनः कायायियिे आिश्यकता अनसुार यो काययविलध संशोधन गनय सक्नेछ।  
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अनसूुची- १ 

 (दफा ७ को उपदफा (२) सूँग सम्िक्षन्धत) 
आप्रिासी िोत केन्र संचािनका िालग आिश्यक मापदण्ड 

आप्रिासी िोत केन्र संचािनका िालग लनम्न लिक्षखत मापदण्ड अनसुार भौलतक पूिायधार तथा मानि 
संशाधनको व्यिस्था गरेको  नुपुनेछः 
क) भौलतक पूिायधार 

१)  सेिारा ीको स ज प ुूँच  नु सक्न ेस्थानमा आिश्यक ठाूँउ र फलनयचर सव तको आप्रिासी िोत 
केन्रको कायायिय र ेको  नुपुनेछ ।  

२)  केन्रसम्म पगु्न विलभन्न ठाउूँमा ददशालनदेश गररएको पथप्रदशयक क्षचन्  रु राक्षखएको  नु ुपनेछ ।  

ख) कायायिय सामरी  

क्र .सं.  सामारी तथा उपकरण संख्या 
१ सूचना तथा परामशय कि  २ 

२ कम्प्यटुर िा ल्यापटप आिश्यकता 
बमोक्षजम  ३ फोटोकपी मेक्षशन  

४ टेलिलभजन क्षस्क्रन सेट 
५ प्रोजेक्टर 
६ मोिाइि /टेलिफोन र इन्टरनेट  
७ फलनयचर )टेिि ,कुसी ,दराज ,सूचना पाटी आदी(  
८ अन्य सामारी 

ग) मानि संशाधन र बजेट व्यिस्थापनः आप्रिासी िोत केन्रमा आिश्यकता अनसुार आप्रिासी 
िोत केन्र संयोजक, सूचना तथा परामशय कताय, स योगी कमयचारी िगायतका मानि संशाधानको 
व्यिस्था गनय कायायियिे िावषयक रुपमा बजेट तथा काययक्रमको व्यिस्थापन गनुयपनेछ । 

 
 
 

अनसूुची- २ 

 (दफा ९ सूँग सम्िक्षन्धत) 
तै्रमालसक र िावषयक प्रगलत प्रलतिेदनको ढाूँचा 

लमलत ........................ देक्षख ............................... सम्म 

१. आप्रिासी िोत केन्रको छोटकरी पररचय 

२. आप्रिासी िोत केन्रको प्राथलमकता तथा िक्ष्य रु (िुूँदागत रुपमा िेख्न)े 

३. आप्रिासी िोत केन्रमा आएका सेिारा ी रुको वििरण 
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३.१. तै्रमालसक र िावषयक रुपमा सम्पन्न गररएका कायय रु 

क्र .सं  मखु्य वक्रयाकिाप मव िा पूरुष जम्मा 
१ सूचना तथा परामशय सेिा प्रदान    

२ समस्या तथा मदु्दा समाधानका िालग स क्षजकरण    

३ सीप तालिमको िालग स जीकरण    

४ अन्य सेिा रु     

३.२ मदु्दाको वििरण 

क्र. 
सं. वक्रयाकिाप मव िा परुुष जम्मा 

लसफाररस गररएको 
लनकाय 

कैवफयत 

१ रकम ठलग      

२ करार उल्िङ्घन      

३ उद्दार तथा खोजतिास      

४ मतृ्य ु      

५ स्िास्थ्य समस्या       

६ रा दानी जफत      

७ अन्य       

३.३ सीप तालिम  

लनःशलु्क सीप तालिमका िालग लसफाररस गररएका मध्य तालिम लिएका सेिारा ी रुको वििरण 

क्र. 
सं. सीप तालिमको नाम मव िा परुुष जम्मा तालिम प्रदान गने 

संस्था कैवफयत 

१       

२       

३       

४       

४.  मखु्य उपिक्षब्ध रु (िुूँदागत रुपमा िेख्न)े 
५.  आय व्याय वििरण, आम्दानी खचय (आलथयक िषय........  ) 
६.  कायय सम्पादन गदाय आइ परेका समस्या रु (िुूँदागत रुपमा िेख्न)े 
       क) 
      ख) 
७.  सधुारको िालग चाल्न ुपने कदम रु (िुूँदागत रुपमा िेख्न)े 

क) 
ख) 

८.  आगामी आलथयक िषयमा सम्पन्न गररने काययक्रम, योजना तथा िजेटको तयारी  

९.    अन्य लनकायको स योगमा संचालित काययक्रम भए उल्िेख गने । 
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प्रस्तािना 
स कारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित स कारी काननु, स कारीको अन्र्तरावरय मूल्य, मान्यता र 
लसिान्त रुको अनशुरण गदै देशको आलथयक विकासमा सरकार तथा लनजी िेत्र सर को भलूमका 
लनिाय  गनय सिम बन्न सकुन ् भने्न उदे्दश्यिे धनकुटा नगरपालिकाको स कारी ऐन, २०७५ 
बमोक्षजम स कारी संस्थािे गने वित्तीय कारोिारको लनयमन कायय प्रभािकारी बनाउन र स कारी 
संस्था रुको काययिाई व्यिक्षस्थत गनय स कारी ऐन, २०७५ को दफा १०१ (१) बमोक्षजम नगर 
काययपालिकाको ........ औ ंबैठकिे यो मापदण्ड बनाएको छ। 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

(१) यो मापदण्डको नाम "धनकुटा नगरपालिकाको स कारी संस्था सञ्चािन, अनगुमन तथा 
लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८" र ेको छ । 

(२) यो मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख िाग ु नुेछ । 

२.   पररभाषाः लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस मापदण्डमा, 
क) “ऐन” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका स कारी ऐन, २०७५ िाई जनाउनेछ । 

ख) “लनयमाििी” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको स कारी लनयमाििी, २०७८ िाई जनाउनेछ । 

ग) “मापदण्ड” भन्नािे स कारी संस्था सञ्चािन, अनगुमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७८ िाई जनाउन ेछ । 

घ) "विलनयम" भन्नािे स कारी संस्थाको लबलनयम िाई जनाउने छ । 

ङ) "संघ" भन्नािे स कारी संस्था रुको छाता संगठन रु क्षजल्िा स कारी संघ, प्रदेश स कारी 
संघ, विषयगत क्षजल्िा स कारी संघ रु, विषयगत प्रदेश स कारी संघ रु, विषयगत केन्रीय 
स कारी संघ समेतिाई जनाउनेछ । 

च) "संस्था" भन्नािे प्रारक्षम्भक स कारी संस्थािाई जनाउनेछ । 

छ) "साधारण सभा" भन्नािे स कारी संस्थाको लनयलमत िावषयक साधारण सभािाई जनाउनेछ । 

ज) "सलमलत" भन्नािे स कारी संस्थाको सञ्चािक सलमलतिाई जनाउनेछ । 

झ) "सदस्य" भन्नािे स कारी संथाको विलनयम बमोक्षजम शेयर खरीद गरी सदस्यता प्राप्त गरेको 
प्राकृलतक ब्यक्षििाई जनाउनेछ । 

ञ) "व्यािसावयक इकाई" भन्नािे स कारी संस्था रु एक आपसमा लमिी कुनै सामूव क उद्देश्यका 
िालग गदठत प्रारक्षम्भक स कारी संस्था रुको व्यािसावयक इकाईिाई जनाउनेछ । 

ट) "पूूँजी कोष" भन्नािे स कारी संस्थाको प्राथलमक पूूँक्षज र पूरक पूूँक्षजको योग सम्झन ुपछय र 
सो शब्दिे नगरपालिकािे समय समयमा पूूँजी कोष भलन तोकेको अन्य कोष समेतिाई 
जनाउनेछ । 

ठ) "प्राथलमक पूूँजी कोष" भन्नािे संस्थाको शेयर पूूँजी र जगडेा कोष रकमिाई जनाउनेछ । 
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ड) "पूरक पूूँजी कोष" भन्नािे संस्थाको अन्य कोष मध्ये स कारी विकास कोष, घाटा पूलतय कोष, 
कजाय जोक्षखम कोष,  क्षस्थरीकरण कोष तथा िाूँडफाड नगरेको मनुाफािाई जनाउनेछ । 

ढ) "काययविलध" भन्नािे स कारी संस्थाको काययविलध िा यस भन्दा पव िे प्रयोगमा ल्याइएको 
नीलतिाई समेत जनाउनेछ । 

ण) "काययिेत्र" भन्नािे स कारी संस्थािाई सदस्यता विस्तार र कारोिार गनय तोवकएको 
भौगोलिक िेत्र िा लनददयष्ट स्थान िाई जनाउनेछ । 

त) "एकाघर पररिार" भन्नािे छुट्टी लभन्न नभै एक घर पररिारमा बसेका बाबआुमा,्छोराछोरी, 
दाजभुाई, दददीिव नी, पलतपक्षत्न, छोराि ुारी, धमयपतु्र, धमयपतु्रीिाई जनाउनेछ। सो शब्दिे 
सदस्यिे पािन पोषण गनुयपने िा नीजमा आक्षित व्यक्षि समेतिाई जनाउनेछ । 

थ) "शेयर पूूँजी" भन्नािे स कारी संस्थाको चिुा शेयर पूूँजीिाई जनाउनेछ । 

द) "लनिेप" भन्नािे व्याज ददने गरी िा नददने गरी स कारी संस्थाका सदस्यिे लनयलमत िा 
आिलधक िा ऐक्षच्छक रुपमा सदस्यका नाममा जम्मा गरेको बचत रकमिाई जनाउनेछ। 
यस शब्दिे सदस्यका नािािक बािबालिकाको नाममा लनयलमत जम्मा  नुे बचत रकमिाई 
समेत जनाउूँछ । 

ध) "िक्षित समदुाय" भन्नािे मानि विकास सचुाङ्कमा पलछ र ेका मव िा, दलित, मकु्षस्िम , 
जनजालत, शारीररकरुपमा कम सिम, भलूमव न वकसान, सकुुम्बासी, मजदरु, दगुयम िेत्रका 
बालसन्दा रु र गरीबीको रेखामलुन र ेका अन्य समदुायिाई समेत जनाउूँछ । 

३.    वििरण पशे गने सम्बन्धी मापदण्ड  

(१)  संस्थािे आफ्नो कारोिारको प्रगलत वििरण चौमालसक भिुान भएको लमलतिे सात ददनलभत्र 

धनकुटा नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायियमा पेश गनुयपनेछ। 

(२)  संस्थािे साधारणसभा बस्ने लमलत, समय , स्थान र छिफिका लबषय रु खिेुको जानकारी 
साधारणसभा  नुभुन्दा पन्र ददन पव िे धनकुटा नगरपालिका, नगर काययपालिकाको 
काययियिाई ददनपुनेछ। 

(३)  संस्थाको िावषयक िेखापरीिण गनुयभन्दा पव िे िेखा परीिक लनयकु्षिको जानकारी धनकुटा 
नगरपालिका, नगर कायायपालिकाको कायायियिाई ददनपुनेछ। 

(४)  संस्थाको साधारंणसभा सम्पन्न भएको लमलतिे पन्र ददन लभत्र साधारंणसभाको उपक्षस्थलत 
सव तको लनणयय प्रलतलिवप रु र सक्कि िेखापरीिण प्रलतिेदन धनकुटा नगरपालिका, नगर 
काययपालिकाको कायायियमा पेश गनुयपनेछ। 

(५)  विक्षत्तय कारोिार गने स कारी संस्था रुिे प्रत्येक चौमालसकमा अनसुचुी–३ बमोक्षजमको ढाूँचामा 
मालसक प्रगलत वििरण पेश गनुयपनेछ।स कारी संस्था रुिे प्रत्येक तीन मव नामा अनसुचुी–३ 
मा उल्िेक्षखत वििरण रुको छुट्टा छुटै्ट अनसुचुी समेत तयार गरी पेश गनुय पनेछ। 
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(६)  वित्तीय कारोिार नगने स कारी संस्था रुिे प्रत्येक चौमालसकमा अनसुचुी – ३ को अलतररि 
सामान खरीद तथा लबक्रीको छुटै्ट वििरण तयार गरी पेश गनुयपनेछ। 

(७)  लनधायररत समयमा वििरण दाखीिा नगने संस्थािाई पटकै वपच्छे रु १५००।– सम्म  
जररिाना गरीनेछ । 

४. शेयर पूूँजी सम्बन्धी मापदण्ड  

(१)  संस्थािे जारी गने कूि शेयरपुूँजीको रकम संस्थाको विलनयममा उल्िेख गनुयपनेछ। 

(२)  संस्था दताय गनय आिेदन गदाय कूि शेयर पुूँजी उल्िेख गनुय पनेछ। 
(३)  प्रस्ताविक सदस्य रुिे खररद गरेको शेयर पुूँजीको नामनामेसी वििरण तोवकएको ढाूँचामा 

दतायको आिेदन साथ पेश गनुय पनेछ।  
(४)  संस्था दतायको बेिा चिुा शेयर पूूँजीको रकम कूि शेयर पूूँजीको कक्षम्तमा २० प्रलतशत 

 नुपुनेछ। 
(५)  तत्काि बस्ने साधारण सभाबाट अनमुोदन गराउने गरी सलमलतको लनणययिे संघ संस्थाको 

शेयर पूूँजी िवृि गनय सवकनेछ। शेयर पूूँजी िवृिको लनणययको जानकारी सम्बक्षन्धत 
कायायियमा गराउन ुपनेछ। 

५. शेयर खररद र अन्य स कारीमा िगानी 
(१)  एउटा प्रारक्षम्भक स कारी संस्थािे अको प्रारक्षम्भक संस्थाको शेयर खरीद गनय िा सो 

सूँग बचत तथा ऋणको कारोिार गनय पाउने छैनन।् 

(२)  यो मापदण्ड जारी  नु ुअक्षघ गरीएको अन्य लनक्षज व्यिसाय िा कम्पनी िा फमय मा 
गरीएको िगानी प्रचलित स कारी काननुिे तोकेको समय लभत्र संस्थामा वफताय 
ल्याउने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ।यो मापडण्ड जारी भएपछी कुनै लनक्षज व्यिसाय िा 
व्यापारीक फमय िा कम्पनीमा शेयर र ऋण िगानी गनय पाइने छैन। यस मापदण्ड 
विपररत गरीएको शेयर तथा ऋण िगानी सञ्चािन बाट असिु उपर गराइ संस्थाको 
कोषमा दाक्षखिा गनय िगाइनेछ। 

(३)  आफू सदस्य र ेको विषयगत संघ िा रावरय स कारी िैंक बा ेक कुनै पलन संस्थािे 
समान्नतर अको प्रारक्षम्भक संस्थामा बचत लनिेप जम्मा गनय पाउने छैन।विषयगत संघ 
िा स कारी बैंकमा राक्षखएको लनपिे रकमिाई तरितामा गणना गरीनेछ। 

६. सञ्चािक र िेखा सलमलतको गठन 

(१)  एकै परीिारबाट एक भन्दा िढी ब्यक्षि एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िेखा सलमलतको 
कुनै पदको िागी लनिायचनमा उम्मेदिार  नु पाउन ेछैन । 

(२)   संस्था रुमा सक्षचिािय गठन गनय पाइनेछैन । 
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(३)  संस्थाबाट लिएको ऋणको भाखा नाघेको ऋण र लतनुय िझाउन ु पने अन्य रकम 
नबझुाएसम्म बैंक तथा विक्षत्तय संस्थाबाट कजाय लिई कािो सूचीमा परेका ब्यक्षि, 
सञ्चािक िा िेखा सलमलतको कुनै पदमा उम्मेदिार  नु पाउने छैन । 

(४)  सञ्चािक सलमलतिे आफ्नो पदािलध समाप्त  नु ुअगािै नयाूँ सलमलतको िालग लनिायचन 
गराउन ुपनेछ । 

(५)  कुनै पलन ब्यक्षि धनकुटा नगरपालिका लभत्रका एकै प्रकृलतको एक भन्दा बढी 
स कारी संस्थाको सदस्य  नु पाउने छैनन ् । उजरुीका आधारमा धनकुटा 
नगरपालिकािे दो ोरो सदस्यता खारेज गनय लनदेशन गनेछ । 

(६)  संस्थाको सञ्चािक िा िेखा सलमलतको पदमा उम्मेदिार  ुूँदा सदस्यिे आफ्नो नाम 
कािो सूचीमा नपरेको , एकाघर पररिारका अन्य ब्यक्षििे मनोनयन पत्र दाक्षखिा 
नगरेको र  आफू सो ी प्रकृलतको अन्य संस्थाको शेयर सदस्य तथा अन्य संस्थाको 
सञ्चािक िा िेखा सलमलतको पदालधकारी नर ेको भनी मनोनयन पत्रमा उल्िेख गनुय 
पनेछ। 

(७)  संस्थाको विलनमयमा सञ्चािकको पदमा उम्मेदिार  ुूँदा सदस्य सदस्य रुका िीच 
विभेद  नुेगरी कुनै प्रािधान राख्न पाईने छैन । तर यस व्यिस्थाबाट पछालड परेका 
मव िा िा लनक्षश्चत समदुायका ब्यक्षि  रुको प्रलतलनलधत्ि सलुनक्षश्चत गनय विलनयममा 
गरीएको विशेष व्यिस्था अन्तरगतका पद रुमा सो ी लिि िा समदुायका ब्यक्षि रुिे 
मात्र तोवकएको पदमा उम्मेदिार िन्न र लनिायक्षचत  नु िाधा पने छैन। 

(८)  एक ब्यक्षि समानस्तरको कुनै एक संस्थाको सलमलतको मात्र पदालधकारी भई काम 
गनय सक्नेछन।् 

(९)  कमयचारी रुको स भालगतामा कमयचारी रु मात्र सदस्य  नु पाउन े गरी सञ्चािनमा 
र ेका संस्था बा ेक अन्य संस्थाको सलमलतको कुनै पलन पदको लनिायचनमा ि ाििािा 
लनजामती कमयचारी, बैंक तथा विक्षत्तय संस्थामा काययरत कमयचारी रु उम्मेद्वार  नु पाउने 
छैनन ् । तर यस प्रािधानिे सरकारको िगानी िा सम्पक्षत्तको उपयोगका कारणबाट 
सञ्चािक सलमलतमा पदेन सञ्चािकको भलूमका लनिाय  गनय यस व्यिस्थािे ब ाििािा 
लनजामती कमयचारीिाई कुनै िाधा पगु्ने छैन । 

७.  सञ्चािक सलमलतको काम तथा कतयव्य 

विलनयममा गररएको व्यिस्था अन्तगयत िा िा ेक दे ायका क्षजम्मेिारी ि न गने दावयत्ि 
सञ्चािक सलमलतको  नुेछ । 

(१) संस्थाको बचत तथा सम्पक्षत्तको सरुिा र संरिण गने क्षजम्मेिारी संयिु रुपमा 
सञ्चािक रुको  नुेछ।तर बरबझुारथ नगरेको अिस्थामा संस्थाको सम्पक्षत्त र दावयत्ि 
सम्बन्धी क्षजम्मेिारी अक्षघल्िो सञ्चािक रुिे ि न गनुय पनेछ । 
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(२) बचत तथा ऋणको कारोिार गने संस्थािे साधारण सभाको स्िीकृत गरेको िचत तथा 
ऋण काययविलधका आधारमा एक लनक्षश्चत रकम सम्मको ऋण प्रिा मा व्यिस्थापनिाई 
अलधकार प्रत्यायोजन बा ेक ऋण उपसलमलतको लसफाररसमा मात्र सञ्चािक सलमलतिे 
ऋण िगानी गनुय पनेछ । ऋण प्रिा मा प्रवक्रयागत त्रवुटका कारण जोक्षखम उत्पन्न 
भएमा सम्बक्षन्धत लनणयय गने अलधकारी र प्राविलधक रुपिे लसफाररस गने कमयचारी 
एिम ्सामूव क रुपमा लनणययमा संिग्न सलमलतका सबै पदालधकारीिे क्षजम्मेिारी ि न 
गनुय पनेछ । 

(३) लनिायक्षचत भएको १५ ददन लभत्र लनधायररत ढाूँचामा संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा 
सलमलतको पदालधकारी रुको  ािसािै क्षखक्षचएको फोटो सव त लतन पसु्ते नाम, पद, 
स्थायी ठेगाना, सम्पकय  फोन र पत्राचारको ठेगाना खलु्ने वििरण एिम ्नागररकताको 
प्रमाक्षणत प्रलतलिवप धनकुटा नगरपालिका नगरकाययपालिकाको कायायियमा पेश गनुय 
पनेछ । 

(४) संस्थाको सञ्चािक सलमलतको लनयलमत बैठक कक्षम्तमा मव नामा एक पटक राख्न ुपनेछ 
। सलमलतको लनणयय पकु्षस्तका सरुक्षित साथ संस्थाको कायायियमा राख्न े व्यिस्था 
अध्यि र प्रमखु व्यिस्थापकिे लमिाउन ुपनेछ । प्रत्येक बैठकको लनणययका बारेमा 
सञ्चािक रु क्षजम्मेिार  नुेछन ्। 

(५) सञ्चािक र प्रमखु व्यिस्थापकिे उपयोग गने सेिा सवुिधाको व्यिस्था प्रचलित 
स कारी कानूनबमोक्षजम साधारण सभािे पाररत गरेको आलथयक प्रशासन सम्बन्धी 
लनयमाििी र स्िीकृत िावषयक िजेट तथा काययक्रम बमोक्षजम  नुेछ । सामान्यतया 
यस्तो सवुिधा प्रचिन िा संस्थाको विक्षत्तय विश्लषेणका आधारमा अस्िभाविक देक्षखएमा 
समायोजनका िालग कायायियिे आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । लनदेशनको पािना 
गनुय संस्थाको कतयव्य  नुेछ । 

(६) समयमै िेखा परीिण गराई साधारण सभा सम्पन्न गने दावयत्ि सञ्चािक सलमलतको 
 नुेछ । पदािलध समाप्त  नुभुन्दा कक्षम्तमा १५ ददन अगािै लनिायचनको व्यिस्था 
लमिाउन ेदावयत्ि सलमलतको  नुेछ ।  

८.   िेखा सपुररिेिण सलमलतको गठन र दावयत्ि 

(१)  िेखा सपुररिेिण सलमलत एक जना संयोजक सव त ३ सदस्यीय  नुेछ । सदस्य 
लनिायक्षचत गदाय कक्षम्तमा १ जना सदस्य िेखाको जानकारी भएको  नुपुनेछ । 

(२)  िेखा सपुररिेिण सलमलतको गठन शेयर सदस्य रुिे लनिायचनबाट गनेछन ्। 

(३)  संस्थाको अध्यि र काययकारी प्रमखुसूँग एकाघरको नाता सम्बन्ध र ेको शेयर सदस्य 
िेखा सलमलतको संयोजक िा सदस्य  नु सक्ने छैन । िेखा सपुररिेिण सलमलतका 
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पदालधकारीिे अध्यिसूँगको आफ्नो नाता सम्बन्ध िा व्यापाररक स्िाथय भए नभएको 
बारेमा सञ्चािक सलमलतिाई लिक्षखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रत्येक संस्थाको िेखा सलमलतिे दे ायका विषयमा परीिण गरी अलनिायय रुपमा िावषयक 
प्रलतिेदन साधारण सभा र सोको एक प्रलत धनकुटा नगरपालिकामा पशे गनुय पनेछ । 

क) व्यिस्थापन परीिण (खास गरी कमयचारी व्यिस्थापन र सम्पक्षत्तको उक्षचत 
प्रयोग र संरिणका िारेमा) । 

ख) साधारण सभा र विशेष साधारण सभाको लनणययको कायायन्ियनको अिस्था । 

ग)  सञ्चािक सलमलतको िैठक, लनणयय र कायायन्ियनको लनयलमतता । 

घ)  वित्तीय कारोिार गने संस्थाको  कमा ऋण िगानी प्रवक्रया र सरुिाको अिस्था ।  
ङ)  शेयर सदस्य रुिाई लनयमानसुार ददइएको मनुाफा र अन्य थप सवुिधा रु । 

च) कायायिय, प्रदेश, विभाग िा सम्बक्षन्धत संघ रुिे अनगुमन लनरीिण गदाय 
देखाइएको कैवफयत र सझुाि रु कायायन्ियनको अिस्था । 

छ)  संस्थाको पदालधकारी र प्रमखु काययकारीिे लिएका पाररिलमक, सवुिधा र भत्ता 
सम्बन्धी वििरण। 

ज)  कमयचारी भनाय प्रवक्रया । 

झ)  िेखा सपुररिेिण सलमलतिे उल्िेख गनय चा ेका अन्य विषय रु । 

(५)  िेखा सरुपररिेिण सलमलतिे मालसक आधारमा लनयलमत परीिण गरी प्रलतिेदन तयार 
गनुय पनेछ ।  

(६)  िेखा सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन लनयलमत िावषयक साधारण सभा बस्नभुन्दा कम्तीमा 
१५ ददन अगालड सञ्चािक सलमलतमा पेश गनुयपनेछ । सञ्चािक सलमलतिे िावषयक 
साधारण सभाको वििरणमा सो प्रलतिेदन अलनिायय रुपमा समािेश गरी शेयर 
सदस्य रुिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

(७)  िेखा सलमलतको प्रलतिेदन रु िेखापरीिकिाई िेखापरीिण गनुय अक्षघ नै उपिव्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

(८)  प्रत्येक चौमालसक प्रलतिेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतका अध्यि िा काययकारी 
प्रमखु माफय त सलमलतमा पेश गनुयपनेछ । 

(९)  प्राप्त प्रलतिेदनबारे सञ्चािक सलमलतिाई स्पष्ट पानय सञ्चािक सलमलतको बैठकमा िेखा 
सपुररिेिण सलमलतका संयोजक िा लनजको अनपुक्षस्थलतमा कुनै अको सदस्यिाई 
आमन्त्रण गनुयपनेछ ।  

(१०) अनगुमनको क्रममा िेखा सलमलतिे आफ्नो दावयत्ि ब न गनय नसकेको िा नगरेको 
पाइएमा िा सदस्य रुिे लनिेदन ददएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको 
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कमयचारीिे तत्काि अको िेखा सपुररिेिण सलमलत गठनका िालग विशेष साधारण 
सभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछ ।  

९. साधारण सभा 
(१)  साधारण सभा सम्पन्न भएको १५ ददनलभत्र सम्बक्षन्धत संस्थािे िेखापरीिणको 

प्रलतिेदन, कारोबारको िावषयक प्रलतिेदन, अध्यििे प्रमाक्षणत गरेको सभाको लनणययका 
प्रलतलिवप रु, सदस्य रुको उपक्षस्थलतको वििरण र लनिायचन सम्पन्न भएको भए 
सञ्चािक र िेखा सपुररिेिण सलमलतका पदालधकारी रुको व्यक्षिगत वििरण समेत 
तोवकएको ढाूँचामा सम्बक्षन्धत कायायियमा पेश गनुयपनेछ ।  

(२)  साधारण सभाको सूचना प्रशारणमा दे ायका प्रवक्रया रु पूरा गनुय संस्थाको कतयव्य 
 नुेछः 
क)  साधारण सभा बस्ने सूचना कम्तीमा १५ ददन अगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुय 

पनेछ ।  
ख)  विशेष साधारण सभाको सूचना कम्तीमा ७ ददन अगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुय 

पनेछ ।  
ग)  सूचनाका िालग सबै सदस्य रुिे जानकारी पाउने माध्यमको उपयोग गनुय पनेछ ।  
घ) प्रकाक्षशत िा प्रशाररत सूचनाको जानकारी सम्बक्षन्धत कायायियिाई सूचना 

प्रकाक्षशत भएको लमलतिे ३ ददनलभत्र लछटो साधनद्वारा गराउन ुपनेछ ।  
ङ)  सूचनामा सभा बस्न े स्थान, लमलत, समय र सभामा प्रस्ततु  नुे प्रमखु विषय रु 

समािेश गनुय पनेछ ।  
च)  सञ्चािक सलमलत र िेखा सपुररिेिण सलमलत िा ररि पद रुमा लनिायचन गनुयपने 

भए लनिायचन सम्बन्धी काययक्रमको संक्षिप्त वििरण समेत अलनिायय रुपमा 
प्रकाशन िा प्रशारण गनुय पनेछ ।  

छ)  सभा बस्ने स्थान संस्थाको काययिते्रलभत्रको कायायिय पररसर िा नक्षजकको सभा 
 िमा व्यिस्थापन गनुय पनेछ ।  

ज)  साधारण सभा सञ्चािन भक्षड्किो र खक्षचयिो रुपमा गरेको पाइएमा 
नगरकाययपालिका कायायियिे सचेत गराउन सक्नेछ । सभामा गररने खचयको 
मापदण्ड तयार गरी िावषयक काययक्रम तथा बजेटमा समािेश गने साथै खचय गने 
स्पष्ट आधार, क्षजम्मेिारी िा खचयको सीमा सलमलतबाट लनणयय गरी कायायन्ियन 
गनुय पनेछ ।  

(३)  लनिायचन काययक्रममा मतदान अलधकृतका रुपमा कायायियिे प्रलतलनलध खटाउन  
सक्नेछ ।  
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10.  लनिपे सङ्किन तथा ऋण प्रिा को सीमा 
(१)  संस्थािे लनिपे सङ्किन गने र कजाय प्रिा  गने कायय आफ्नो सदस्य रुका बीचमा 

मात्र सीलमत गनुय पनेछ । 

(२)  सङ्कलित लनिेप रकम सदस्य रुिाई ऋण प्रिा  गने काम बा ेकको प्रयोजनमा प्रयोग 
गनय पाइने छैन।  

(३)  स कारी संस्थािे आफ्नो सदस्यसूँग लनिेप सङ्किन गदाय प्राथलमक्पुूँजी कोषको बढीमा 
पन्र गणुासम्म मात्र सङ्किन गनय सक्नेछ ।  

११.  व्याजदर सम्बन्धी व्यिस्था 
(१)  संस्थािे िचत लनिेपमा प्रदान गने व्याजदर र ऋण िगानीमा लिने व्याजदरको 

लनधायरण सन्दभय व्याजदरको आधारमा गनुयपनेछ । स कारी संस्था रुिे गरेको 
व्याजदर लनधायरण सन्दभय व्याजदर प्रलतकूि भएको पाइएमा स कारी ऐन, लनयमानसुार 
कारिा ी गररनेछ ।  

(२)  संस्थािे कजाय र लनिेपको व्याजदर लनधायरण गदाय विभेदकारी व्यिस्था र व्यि ार गनय 
पाइने छैन । लिने ददने व्याज दरमा विभेद गरेको पाइएमा त्यस्तो विभेदबाट 
संस्थािाई  ालन प¥ुयाइएको रकम सञ्चािक रुबाट असिु उपर गररनेछ ।  

(३)  विलभन्न नामको लनिेपमा ददइन ेव्याजदर र विलभन्न कजायमा लिइने व्याज दरको अन्तर 
३ प्रलतशत लभत्र कायम राख्न ुपनेछ ।  

(४)  लनिेप र कजायको व्याजदर अलनिायय रुपिे संस्थाको साधारणसभाबाट लनणयय गराई 
िागू गनुयपनेछ ।  

(५)  व्याजदर पररितयनको सूचना शेयर सदस्य रुको जानकारीका िालग साियजलनक रुपमा 
एकपटक प्रकाक्षशत गनय सवकनेछ ।  

(६)  कजायमा समदर तथा चक्रिवृि व्याज िगाउन पाइने छैन ।  
(७)  विलभन्न वकलसमका िचतमा ददइन ेव्याज दर र ऋणमा लिन ेव्याजदर साधारण सभािे 

स्िीकृत गरेको िचत तथा ऋण काययविलध अनसुार  नुेछ ।  
 

१२. लनिपे सङ्किन, ऋण िगानी र व्याज सम्बन्धी जानकारी पशे गनुयपने 

(१)  संस्थाको सञ्चािक सलमलतिे िचत, लनिेप, ऋण िगानी, व्याज लनधायरण आदद 
विषय रुमा आिश्यक सतय, प्रवक्रया तथा काययविलध रु स्िीकृत गरी कायायन्ियन गनुय 
पनेछ ।  

(२)  संस्थािे लनधायरण गरेको व्याजदरको वििरण समय समयमा िा कायायियिे माग 
गरेको समयमा पेश गनुयपनेछ । संस्थािे पररितयन गरेको व्याजदर जानकारीका िालग 
संस्थाको कायायियको सूचनापाटीमा टाूँस गनुयपनेछ ।  
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१३. िेखा राख्न ेप्रणािी 
संस्थाका सदस्य रु बीच िाभांश वितरण प्रयोजनको िालग नगद आधारमा व्याज आय िेखा राखी 
अन्य प्रयोजनका िालग प्रोदभािी आधारमा कारोबारको िेखा राख्नपुनेछ । नगदमा प्राप्त नभएको 
व्याजिाई पाउन ु पने व्याज व साबमा खचय िेखी व्याज मलु्तिी व साबमा जम्मा गने व्यिस्था 
गनुयपनेछ ।  
१४. ऋण िगानीका िालग प्रवक्रया तथा सीमा रु 

(१)  संस्थािे आफ्नो प्रत्येक सदस्यिाई संस्थाको कूि पूूँजी कोषको १० प्रलतशतमा 
नबढाई ऋण प्रदान गनय सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजम ऋण प्रदान गदाय ऋण िगानीको उदे्दश्य खिुाउन ुपनेछ र 
संस्थाको उद्देश्य अनसुार स्िीकृत पररयोजनाको आधारमा ऋण िगानी गनुयपनेछ ।  

(३)  सामान्यतया कुनै सदस्यिे लिएको ऋणको साूँिा र व्याज भिुानी नगरेसम्म लनजिाई 
पनुः ऋण िगानी गनय पाइनेछैन । विशेष पररक्षस्थलतमा कारण खिुाई सञ्चािक 
सलमलतको लनणययिे ऋण सम्झौता पनुराििोकन गरी िा अल्पकािीन रुपमा थोरै 
रकम िगानी  नु ेगरी ऋण ददन सवकनेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका िालग कूि पूूँजी कोषलभत्र जम्मा शेयर रकम, जगडेा 
कोष, बाूँडफाूँड नगरेको िाभांश, कजाय जोक्षखम व्यिस्था, क्षस्थरीकरण कोष र घाटापूलतय कोषको 
रकमिाई जनाउनेछ ।  
(४)  प्रस्तावित ऋण रकम उक्षचत सरुिण  नुे गरी जायजेथा धरौटी िा कुनै सदस्यको धन 

जमानीमा मात्र संस्थािे ऋण िगानी गनुयपनेछ । तर संस्थािे जेथा जमानी नभएका 
सदस्य रुिाई कुनै िा के ी सदस्य रुको लनिेप लधतो र न े सतयमा िा संस्थाको 
स्िीकृत काययविलधबमोक्षजम विना लधतो िघ ुऋण िगानी गनय बाधा पनेछैन ।  

(५)  ऋण िगानी गदाय ऋण माग फारामको उपयोग, लधतो मूल्याङ्कन प्रवक्रया, ऋण 
उपसलमलतको लसफाररस िा स्िीकृलत र अनमुोदन जस्ता पूियलनधायररत प्रवक्रया अबिम्बन 
गरी ऋण प्रदान गनुयपनेछ ।  

(६) संस्थािे जेथा लधतो राखी ऋण िगानी गदाय ऋण लिने सदस्यको आफ्नै िा एकाघरका 
पररिारका सदस्यको नामको जेथा लधतो राखेर मात्र ऋण िगानी गनुयपनेछ ।  

(७)  संस्थाबाट प्रिाव त  नुे सबै प्रकारका ऋण िगानीमा कूि पररयोजना िगातको बढीमा 
८० प्रलतशत अंश संस्थाबाट र घटीमा २० प्रलतशत अंश ऋण सदस्यको स्ि–पूूँजीबाट 
व्य ोने गरी ऋण िगानी गने व्यिस्था लमिाउन ु पनेछ । सदस्य रुिाई घरजग्गा 
खररद गनय ऋण ददन ुपने भएमा कूि मूल्यको बढीमा ४० प्रलतशत मात्र िगानी गनय 
सवकनेछ । संस्थािे कूि ऋण िगानीको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा 
कजायको सीमा लनधायरण गनुय पनेछ । 
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(८)  नेपाि रार बैंकबाट सीलमत बैवकि कारोबार गने स्िीकृलत लिएका संस्था रुको  कमा 
ऋणनोक्सानी कोष िगायतका व्यिस्थामा नेपाि रार बैंकिे तोके बमोक्षजम शतय 
पािना गनय यस मापदण्डिे कुनै बाधा पयुायएको मालनने छैन । 

(९)  रु.१० िाख भन्दा मालथको कूि पररयोजना िागत लनधायरण गदाय संस्थागत 
मूल्याङ्कनकताय रुबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चािक, ऋण उप सलमलत सदस्य र 
व्यिस्थापकको सामूव क टोिीिे मूल्याङ्कन गनुय पनेछ । 

(१०) संस्थािे आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र लधतो जमानी राखी कजाय प्रिा  गनय पाउन ेछैन । 

(११) संस्था दताय  ुूँदाका बखत र ेका सदस्य बा ेक अन्यको  कमा सदस्यको रुपमा तीन 
मव नासम्म संस्थामा लनयलमत बचत गरे पलछ मात्र कजाय प्रिा  गनय सवकनेछ ।  

(१२) संस्थािे ऋण िगानी गदाय घट्दो दरमा ब्याज व साि गनुय पनेछ । व्याज पूूँजीकरण 
गनय पाइने छैन । 

(१३) लधतो िापतको सम्पक्षत्त संस्थाको नाममा दृवष्टिन्धक िा रोक्का गराइ राख्न ु पनेछ । 
सञ्चािक िा अन्य कुनै व्यक्षिको नाममा राख्न पाइने छैन ।   

१५. सलमलतका सदस्यिे ऋण लिंदा पािन गनुयपने मापदण्ड 

(१)  संस्थाका सञ्चािक तथा िेखा सपुररिेिण सलमलतका ४९ प्रलतशत भन्दा बढी 
पदालधकारी रुिाई एकै अिलधमा ऋण िगानी गनय पाइने छैन । संस्थामा 
आिश्यकता भन्दा बढी तरिता र ेको अिस्थामा छोटो अबलधको ऋण िगानी गनय 
भने यो व्यिस्थािे बाधा पाने छैन । 

(२)  संस्थाको सञ्चािक सलमलत, िेखा सलमलत, ऋण उप–सलमलतका पदालधकारी तथा 
व्यिस्थापकिे लिएको ऋणको वििरण िावषयक रुपमा नगर काययपालिका कायायियमा 
पेश गनुय पनेछ ।  

१६. पशे्की लिन नपाइन े
(१)  संस्थाका सञ्चािक, व्यिस्थापक र िेखासलमलतका पदालधकारी रुिाई काम र पेश्की 

फछ्र्यौटको समय सीमा नतोकी पेश्की ददन पाइने छैन । 

(२)  उपदफा (१) विपरीत व्यक्षिगत प्रयोजनका िालग लिएको पेश्की रकमिाई ऋण 
सर  मानी अलधकतम व्याजसव त असूिउपर गनुय गराउन ुपनेछ ।  

१७. तरिता सम्बन्धी व्यिस्था 
(१)  बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोिार गने प्रत्येक संस्थािे कूि लनिेप रकमको 

कक्षम्तमा १५ प्रलतशत रकम तरिता राख्न ु पनेछ । नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, 

सरकारी ऋण पत्रमा गररएको िगानी र स कारी बैंक तथा िचत तथा ऋण स कारी 
संघमा र ेको लनिेप रकमिाई तरिताको रुपमा गणना गररनेछ । 

(२)  प्रत्येक मव नाको अक्षन्तम ददनिाई आधार मानी तरिताको गणना गनुयपने  नु्छ । 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(542) 
 

१८. ऋणको िगीकरण  
संस्थािे आफ्ना सदस्यिाई ऋण िगानी गदाय नेपाि रार बैंकबाट लसलमत बैंवकि कारोिार गनेको 
 कमा नेपाि रार बैंकको लनदेशन अनसुार र अन्य संस्था रुको  कमा दे ाय िमोक्षजम ऋण 
नोक्सानी कोषको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

१. असि ऋणः  भाखा ननाघेको    १ प्रलतशत 

२. शंकास्पद ऋणः १ िषय सम्म ननाघेको  ३५ प्रलतशत 

३. खराि ऋणः १ िषय भन्दा बढी भाखा नाघेको  १०० प्रलतशत 

१९. संरक्षित पूूँजी वफताय कोष  
(१)  संरक्षित पूूँजी वफताय कोषको रकम सदस्य रुिाई बाूँडफाूँड गरी भिुानी गनयका िालग 

संस्थासूँग प्रत्येक सदस्यिे गरेको कारोिारको िेखाको वििरणको आधारमा गने 
व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(२)  उपभोिा स कारी संस्था तथा अन्य उत्पादनमूिक स कारी संस्थाको  कमा 
संस्थासूँग गरेको खररद तथा विक्री कारोिार र शेयर िगानीका अलतररि अन्य 
कारोिार भए सो समेत जोडी औषत अनपुात रकम लनकािी गणना गनुय पनेछ । 

२०.  िाभाशं वितरणमा प्रलतिन्धः स कारी संस्थािे संस्थाको अक्षघल्िो िषयसम्मको खदु सक्षञ्चत 
नोक्सान पूरा नभएसम्म सदस्य रुिाई िाभांश बाड्न पाईन ेछैन । ऐनिे तोके भन्दा बढी 
 नुे गरी कुनै पलन नाममा शेयर सदस्य रुिाई िाभांश बाड्न पाइने छैन । 

२१. लनष्कृय संस्था  
(१) िगातार २ (दईु) िषयदेक्षख िावषयक साधारण सभा नगने स कारी संघ संस्था रुको 

वििरण साियजलनक गने व्यिस्था नगरकाययपालिका कायायियिे लमिाउनेछ । 

(२) लनयलमत रुपमा िेखापरीिण नगराउन,े लनधायररत समयमा साधारण सभा सम्पन्न नगने, 

स कारीका मूल्य, मान्यता र लसिान्त रु, प्रचलित ऐन, लनयम र विभागिे जारी गरेको 
लनदेशन एिम ्मापदण्ड तथा विलनयमको पररपािना नगरेसम्म त्यस्तो संस्थािाई नेपाि 
सरकारबाट उपिब्ध गराइने सेिा सवुिधा रु उपिब्ध गराइने छैन । 

(३)  दईु िषय भन्दा बढी अबलधसम्म िावषयक साधारण सभा नगने संस्था रु लनष्कृय 
संस्था रुको सूचीमा समािेश गररनछे । यस्तो सूचीमा परेका संस्था रुको दताय खारेज 
गररनेछ । संस्था खारेजी र विघटनको कायय कायायियिे प्रत्येक िषय अलनिायय रुपमा 
गनुय पनेछ । 

२२. दताय खारेजीको जानकारी गराउनःे कायायियिे स कारी संस्था रुको दताय खारेजी र विघटनको 
जानकारी सम्बक्षन्धत संघसंस्था  रुिाई ददनेछ । 

२३. स कारी संस्थाको काययिते्र विस्तारः संस्थाको काययिेत्र लबस्तार गदाय दे ायको प्रवक्रया पूरा गनुय 
पनेछः  
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क)  संस्थाको मौजदुा काययिेत्रमा सदस्यता एिम ् व्यिसावयक सेिा विस्तार भएको 
दतायिािा िेखापरीिकबाट प्रमाक्षणत भएको, 

ख)  थप प्रस्ताि भएको काययिेत्रमा सेिा माग गरी संस्थाको सदस्यता माग भएको, 
ग)  संस्थाको थप प्रस्ताि भएको काययिेत्रमा प्रचलित स कारी कानून बमोक्षजम सदस्यता 

एिम ्व्यिसावयक सेिा लबस्तार गने सञ्चािक सलमलतको प्रलतििता, 
घ)  विलनयम संशोधनको प्रवक्रया पूरा भएको । 

२४. अनगुमन सम्बन्धी प्रवक्रया र क्षजम्मेिारी  
(१)  कायायियिे विक्षत्तय कारोिार गने संस्थाको अनगुमन गदाय अनसूुची- १ र वित्तीय 

कारोिार नगने संस्थाको अनगुमन गदाय अनसूुची-२ मा उल्िेख भए बमोक्षजमको 
ढाूँचाको फाराम प्रयोग गनुय पनेछ । 

(२)  कायायियबाट संस्थाको लनरीिण गनय आउन ेकमयचारीिे माग गरेका सम्पूणय वििरण रु 
उपिब्ध गराउन ुसंस्थाका पदालधकारी एिम ्सम्बक्षन्धत कमयचारीको कतयव्य  नुेछ । 

(३)  अलधकार प्राप्त स कारी संघ रुिे समेत अनगुमन काययमा उपदफा (१) बमोक्षजमको 
ढाूँचाको फारम उपयोग गनुय पनेछ । आफूिे सम्पन्न गरेको अनगुमनको वििरणको 
एक प्रलत सम्बक्षन्धत कायायियिाई समेत उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४)  अनगुमनमा संिग्न कमयचारी िा पदालधकारीिे सो को प्रलतिेदन सम्बक्षन्धत कायायियमा 
काम सम्पन्न भएको लमलतिे ७ ददन लभत्र पेश गररसक्न ुपनेछ । 

(५)  संस्थामा गम्भीर प्रकृलतका आलथयक अलनयलमतता भएको पाइएमा अनगुमनकतायिे २४ 
घण्टालभत्र लिक्षखत रुपमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(६)  प्राप्त अनगुमन प्रलतिेदनका आधारमा कायायियिे ७ ददन लभत्र सधुारको प्रवक्रया अक्षघ 
बढाउन सम्बक्षन्धत संस्था, संघिाई लिक्षखत जानकारी ददनपुनेछ । सधुार प्रवक्रयामा 
लनदेशनको रुपमा पत्राचार गने िा क्षजम्मेिार पदालधकारी रुिाई कायायियमा उपक्षस्थत 
गराई सधुारको कायययोजना लिन े िा अटेर गरेमा कानूनी उपचार र मापदण्ड 
बमोक्षजमका कारिा ी अक्षघ बढाउने काम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको क्षजम्मेिारी 
 नुेछ । 

(७)  लनयलमत रुपमा कायययोजना बनाई अनगुमनको कायय सञ्चािन गनुय पनेछ । 

२५. कारिा ी सम्बन्धी प्राबधान रु : तथ्यपरक जानकारी प्राप्त भएमा िा अनगुमनको क्रममा 
पाइएका दे ायका गम्भीर प्रकृलतका त्रटुी रु िा अलनयलमत कारोिारका िालग दे ाय 
बमोक्षजमको कारिा ी  नुेछ : 

क) अनगुमन काययमा स योग नगरेमा कारोबार रोक्का गररनेछ । 

ख) शेयर सदस्यिाई लनयमानसुार ददन सवकने िाभांश िा ेक रकम वितरण गरी अस्िस्थ्य 
प्रलतस्पधाय गरेको पाईएमा िाभांश िा ेकको रकम सञ्चािक सलमलतका 
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पदालधकारी रुबाट दामासा ीका दरिे असिु उपर गरी संस्थाको कोषमा दाखीिा 
गराईनेछ। 

ग) िावषयक दईु करोडभन्दा कमको िावषयक कारोिार गने संस्थाको काययकारी प्रमखु 
िगायत अन्य सञ्चािकिे स कारी ऐन लबपरीत पाररिलमक लिईएको पाईएमा सो 
रकम असिु उपर गरी संस्थाको कोषमा दाक्षखिा गराईनेछ। तोवकए िमोक्षजमको 
समय लभत्र रकम दाक्षखिा नगरेको संस्थािे साूँिा र व्याज समेत असिु उपर  
गनेछ । 

घ) काययकारी प्रमखुको पाररिलमक लनधायरण गदाय सञ्चािक सलमलतबाट लनणयय गरी साधारण 
सभाबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ। लनणयय र अनमुोदन सम्बन्धी वििरण पेश नगरेमा 
लिएको पाररिलमक लनयलमत िा असिु उपर गनुय गराउन ुपनेछ । 

ङ) प्रचलित काननु र मापदण्ड पािना नगरेको पाईएमा संस्थािे प्राप्त गने सवुिधा रु रोक्का 
गरीनेछ। 

च) कायय िेत्र  बाव रका व्यक्षििाई सदस्यता ददने तथा गैर सदस्यसूँग कारोिार गने 
संस्थाको बैंक खाता रोक्का गनय, साियजालनक सचुना प्रकाक्षशत गरी सियसाधारणिाई 
यस्ता संस्था सूँग कारोिार नगनय सजक गराउने, अलनयलमता गरेको सचुना साियजालनक 
गने र प्रचलित काननु बमोक्षजम थप जानकारी गरीनेछ । 

छ) लनिेप िापत संकलित रकम अन्यत्र िगानी गरेको पाइएमा उदेश्य विपररत काम 
गरेको कसरुमा प्रचलित कानून बमोक्षजम कारिा ी गरीनेछ। 

२६.  विज्ञापन माफय त सदस्यता लबस्तार गनयमा प्रलतिन्ध : संस्थािे साियजलनक रुपमा उप ार योजना 
राखी िा आकषयक विज्ञापन गरी शेयर विक्री, िचत सङ्किन र ऋण प्रिा  गनय पाउन ेछैन 
। यस मापदण्डको प्रलतकुि  नुेगरी विज्ञापन िा सचुना दृश्य सामारी प्रकाशन िा प्रसारण 
गरेमा प्रचलित कानून बमोक्षजम कारिा ी  नुेछ। तर संस्थाको म त्िपणुय लनणयय, विषय र 
गलतविलधका बारेमा सदस्य रु तथा आम नागररकिाई जानकारी गराउन सचुना तथा िव्य 
दृश्य प्रकाशन तथा प्रसारण गनय यस दफािे िाधा पयुायएको मालनने छैन । स कारी 
सम्बन्धी जनचेतना अलभिवृि  नुे गरी प्रसारण िा प्रकाशन गने स कारी जागरण सम्बन्धी 
लनयलमत पत्रपलत्रका, रेलडयो र टेलिलभजनका काययक्रम सञ्चािनमा स योग र स कायय गनय 
बाधा पने छैन। 

२७.  कारोिार रोक्का राख्न सवकन े : स कारी लसद्दन्त, स कारी ऐन, लनयम, प्रचलित काननु, 
मापदण्ड, पररपत्र र लनदेशन पािना नगने संस्थाको खाता र कारोबार रोक्का राख्न सवकनेछ। 

२८.  कारिा ीका िागी िेखी पठाईन े: दे ायका कुनै कायय िा कायय रुिाई स कारी ऐन, लनयम 
विपरीत प्रकरणका रुपमा लिई सञ्चािक सलमलतका पदालधकारी रु र व्यिस्थापकिाई 
प्रचलित काननु बमोक्षजम कारिा ी गररनेछ। 
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क) गैर सदस्यसूँग कारोिार गरेमा िा सदस्यनै नबनाई कारोिार गरेमा । 

ख) काययिेत्र बाव रका व्यक्षि िा लनकायिाई सदस्य बनाएमा । 

ग) िचत लनिेपको रकम लनजी व्यिसायमा िगानी गरेमा । 

घ) लनजी प्रयोजनका िागी अनालधकृत रुपमा सञ्चािक रुिे कोषको अपचिन गरेमा । 

ङ) साधारण सभा नबोिाई र लनिायचन प्रवक्रया परुा नगरी आफुखशुी सञ्चािक िा िेखा 
सलमलतको पदालधकारी थपघट गरेमा । 

च) सम्बक्षन्धत लनकायबाट इजाजत लिइ मात्र गनुय पने कायय िा कारोिार इजाजत नलिइ 
सञ्चािन गरेमा । 

छ) पटक पटक भ्रम लसजयना  नु े आकषयक विज्ञापन/सूचना माफय त सदस्य विस्तार िा 
कारोिार बढाउने कायय गरेमा । 

ज) एकै प्रकृलतका एक भन्दा बढी संस्थाको पदालधकारी भई काम गने गरेको पाइएमा । 

झ) अनालधकृत रुपमा संस्थाको कारोिारमा संिग्न र ेको पाइएमा । 

ञ) काययिेत्र बाव र बसोबास गने व्यक्षि संस्थाको सञ्चािक सलमलत िा िेखा सलमलतको 
पदालधकारी भएको पाइएमा । 

२९. आचारसंव ता सम्बन्धी व्यिस्था 
(१)  संस्थािे स कारी मूल्य, मान्यता र लसिान्त रु एिम ् प्रचलित स कारी ऐन तथा 

लनयमाििी, मापदण्ड तथा विलनयमाििीमा आधाररत भै संस्थाको पदालधकारी र 
सदस्य रुिे पािना गनुय पने आचारसंव ता तयार गरी िागू गनुय पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजम िागू भएको आचरसंव ता संस्थाका पदालधकारी र सदस्य रुिे 
अलनिायय रुपमा पािना गनुय पनेछ । 

(३)  आचार संव तामा उल्िेख नभएमा पलन दे ायका मापदण्ड रुको पािना गनुय प्रत्येक 
व्यक्षिको दावयत्ि  नुेछः 
क)  संस्थाका पदालधकारी रु अन्य कुनै पलन संस्थाको पदालधकारीमा ब ाि र न 

पाउने  छैन । एकभन्दा बढी संस्थाको पदालधकारी भएको पाइएमा संस्थािे 
त्यस्ता पदालधकारीिाई तत्कािै लनिम्बन गरी सम्बक्षन्धत कायायियमा जानकारी 
पठाउन ुपनेछ । 

ख)  एक व्यक्षि नगरपालिका लभत्रका समान प्रकृलतका एक मात्र संस्थाको सदस्य 
भई स कारीको मूल्य, मान्यता र लसिान्त बमोक्षजम आफ्नो संस्थाप्रलत प्रलतबि 
र न ुपनेछ । 

३०. स कारी संस्थाको कायायिय सम्बन्धी व्यिस्था 
(१)  संस्थाको कायायिय तोवकएको काययिेत्रलभत्र स्थापना गनुय पनेछ । 

(२)  कायायियको स्थापना बढी शेयर सदस्य रु बसोबास गने िेत्रमा गनुय पनेछ ।  
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(३)  एकै प्रकृलतको संस्थाको कायायिय र ेको भिन िा घरमा अको संस्थाको कायायिय 
स्थापना गनय पाइने छैन । एउटै भिन िा घर भए भन्दा बढी एकै प्रकृलतको 
संस्था रुको कायायिय भए पलछ खोलिएको संस्थाको कायायिय अन्य उपयिु ठाउूँमा 
सानय कायायियिे लनदेशन ददन सक्नछे । 

(४)  संस्थाको कायायिय स्थापना गरेको ७ ददनलभत्र कायायियको लनरीिण गनय नगर 
काययपालिकाको कायायियिाई लिक्षखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(५)  संस्थाको कायायिय सानुय पदाय सम्बक्षन्धत कायायियको अलरम स्िीकृलत लिई मात्र सानय 
सवकनेछ । कायायिय सरेको साियजलनक रुपमा जानकारी गराउन उपयिु सञ्चार 
माध्यमको उपयोग गनुय पनेछ । 

३१. साइन बोडय राख्न ेसम्बन्धी व्यिस्था 
(१)  प्रत्येक संस्थािे दताय प्रमाणपत्रमा उल्िेख भए बमोक्षजम संस्थाको नाम, दताय नम्बर, 

दताय लमलत, भौगोलिक काययिेत्र र दताय भएको कायायियको नाम समेत खिुाई नपेािी 
भाषा देिनागरी लिवपमा साईन िोडय िेखी संस्थाको कायायियमा सबैिे देख्न े ठाउूँमा 
राख्न ुपनेछ । 

(२)  स कारीको साइन बोडयमा एकरुपता ल्याउनको िालग रावरय स कारी संघिे लनणयय 
गरे अनरुुप साइन बोडयको रि  ल्का  ररयो सेतो अिरिे िेक्षखएको िा लबषयगत 
केन्रीय संघिे तोकेबमोक्षजम  नुपुनेछ। 

३२. सदस्य िडापत्र सम्बन्धी व्यिस्थाः संस्थाको कायायियमा सबैिे देख्न ेगरी सदस्य बडापत्र राख्न ु
पनेछ । 

३३. कारोबारको िेखा अद्यािलधक रुपमा राख्न ेव्यिस्था  
(१)  स कारी संस्थािे आफ्नो सम्पूणय कारोबार तथा संस्थागत वििरण, सूचना र तथ्याङ्क रु 

स कारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यिस्थापन सूचना प्रणािी (COPOMIS) मा स कारी 
कानूनिे तोकेको समयसीमा लभत्र अध्यािलधक गनुय पनेछ । 

(२)  कम्प्यटुरमा अलभिेख राख्न े गरेका संस्था रुिे आलथयक तथा प्रशासलनक अलभिेख रु 
मालसक रुपमा मरुण गरी प्रमाक्षणत गरी राख्न ुपनेछ । मालसक कारोिारको वििरण 
सदस्य रुको जानकारीको िालग संस्थाको कायायियमा प्रकाक्षशत गनुय पनेछ । 

३४.  सूचना प्रशारण गररनःे कुनै संस्थाका सलमलत, पदालधकारी िा कमयचारीिे प्रचलित काननु, यो 
मापदण्ड िा थप लनदेशन, स्िीकृत विलनयम र स कारीका लसिान्त र मूल्य रु विपररतका 
काम कारिा ी गरेको पाइएमा सोको वििरणसव त सञ्चािकिाई समय सीमासव त काम 
कारिा ी र कारोिार सच्याउन ददएको लनदेशन कायायन्ियन नभएमा धनकुटा नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायियिे सोको सूचना सञ्चार माध्यमबाट सम्बक्षन्धत सबैिाई 
जानकारी गराई सूक्षचत िा सचेत गराउन सक्नेछ । 
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३५.  सम्पक्षत्त खररद विक्री गदाय पारदक्षशयता अपनाउन ुपनेः स कारी संस्थािे अचि सम्पक्षत्त खररद िा 
विक्री गदाय साधारण सभाको लनणयय, लनधायररत खररद लबक्री प्रवक्रया, घटघट िा बढाबढको 
प्रवक्रयाबाट संस्थािाई बढी फाइदा  नु सक्ने अिस्था र सदस्य रुको गनुासो नआउने गरी 
पारदक्षशयताको प्रणािी अबिम्िन गनुय पनेछ । संस्थािे घर जग्गा िगायत अचि सम्पक्षत्त 
खररद लबक्री गदाय पारदक्षशय प्रवक्रया अििम्बन गरे नगरेको साथै प्रचलित मूल्यबाट घटी बढी 
गरी संस्थाको अव त गरे नगरेको बारेमा अनगुमन गरी नगर काययपालिका कायायियिे 
आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

३६.  संस्था सञ्चािनको क्रममा स कारी सम्बन्धी अलभमखुीकरण तालिम लिनपुने 
(१)  विक्षत्तय कारोिार गने स कारी संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा सपुररिेिण 

सलमलतका कक्षम्तमा ५० प्रलतशत पदालधकारी रुिे यो मापदण्ड जारी भएको ६ (छ) 
मव नालभत्र संस्था व्यािस्थापन, स कारी िेखापािन र िेखापरीिण सम्बन्धी तालिम 
लिन ु पनेछ । सञ्चािक सलमलत र िेखा सलमलतको नयाूँ लनिायचन भएको ६ मव ना 
लभत्र पािैपािो यस अक्षघ तालिम नलिएका पदालधकारी रुिाई उपरोि तालिम लिन े
व्यिस्था संस्थािे लमिाउन ु पनेछ । संस्था रुिे यो व्यिस्थाको पािना अलनिायय 
रुपमा गनुय पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको तालिम लिए नलिएको वििरण सम्बक्षन्धत कायायियिे माग्न 
सक्नेछ । यस सम्बन्धमा कायायियिे ददएको लनदेशन पािना गनुय सबै संस्था रुको 
दावयत्ि  नुेछ । 

३७. नगद मौज्दातको सरुक्षित व्यिस्थापन गनुयपने 
(१)  िचत तथा ऋण कारोबार गने प्रत्येक संस्थािे आफ्नो कायायियमा र न े न्यूनतम 

नगद मौज्दात, मागयस्थि नगद र कारोिार काउन्टरको िीमा गनुय पनेछ ।  
(२)  उदफा (१) बमोक्षजम िीमा गररएको भन्दा बढी रकम कायायियमा मौज्दात राख्न 

पाइने छैन । 

(३)  नगद रकम बैंकमा जम्मा नगरी नगदै कारोिार गने र कुनै सञ्चािक िा शेयर सदस्य 
िा कमयचारीिे प्रयोग गनय पाइने छैन । 

३८.  बचत तथा ऋणको विक्षत्तय कारोिार गने संस्थािे गनय न नु ेकाम रु 

क)  प्रलततपत्र, जमानत िगायत िासिात बाव रको कारोिार । 

ख)  सदस्य रुिाई अलधविकषय कजाय प्रिा  । 

ग)  व्यापाररक उदे्दश्यिे घर जग्गाको खररद विक्री तथा सञ्चािकको िगानीमा खोलिएको 
लनजी उद्योग व्यिसायमा िगानी । 

घ)  स्पष्ट काययविलध अनसुार गररने िघ ुकजाय काययक्रम बा ेक विना सरुिणमा कजाय प्रिा  । 

ङ)  सनुचाूँदी र शेयर प्रमाणपत्र लधतो राखी कजाय प्रिा  । 
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च)  चल्ती खाता सञ्चािन गने । 

छ)  एकमषु्ट ३ िषय भन्दा बढी अिलधको आबलधक लनिेप स्िीकार गने । 

ज)  विदेशी मरुाको कारोिार िा मरुा विलनमय । 

झ)  क्षचठ्ठा तथा उप ार योजना सञ्चािन । 

ञ)  काययिेत्र बाव रका सदस्य बा ेकका व्यक्षि तथा लनकायसूँगको कारोिार । 

३९. सम्पक्षत्त शवुिकरण लनिारण ऐन, लनयमको कायायन्ियन 
(१)  विक्षत्तय कारोिार गने स कारीका संघ संस्था रुिे सम्पक्षत्त शिुीकरण लनिारण ऐन, 

२०६४ र लनयमाििी, २०६६ मा भएका व्यिस्था रु अलनिायय रुपमा पािना गनुय 
गराउन ुपनेछ । 

(२)  वित्तीय कारोिार गने संस्था रुिे आफ्ना प्रत्येक सदस्यको स्पष्ट रुपमा अलभिेख राख्न ु
पनेछ । 

(३)  नेपाि रार बैंक, विक्षत्तय जानकारी इकाइमा पठाउनपुने पने वििरण लनयलमत र 
लनरन्तर रुपमा पठाउने व्यिस्थाका िागी प्रत्येक वित्तीय कारोिार गने स कारी 
संस्था, संघ र बैंकिे सञ्चािक सलमलतको लनणयय बमोक्षजम कायायन्ियन अलधकृत तोक्न ु
पनेछ। 

(४)  यस सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत लनकायिे गने अनसुन्धान र माग गरेको वििरण रु 
उपिब्ध गराई लनयमन गने काययमा स योग गनुय सबै संस्थाको कतयव्य  नुेछ । 

40. स कारीका मलु्य, मान्यता र लसद्दान्त रु  
(१) अन्तरायवरय स कारी म ासंघिे प्रलतपादन गरेको र विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा ल्याइएका 

स कारीका मलु्य, मान्यता र लसिान्त रुको पािना गनुय सबै संस्थाका लनिायक्षचत तथा 
लनयिु पदालधकारी रु एिम ्प्रत्येक सदस्य रुको प्रमखु कतयव्य  नुेछ। स कारीका 
मलु्य, मान्यता र लसिान्त रुको प्रयोगका िालग लनरन्तर रूपमा सदस्यिाई जानकारी 
ददने गरी सचेतना काययक्रम रुस ञ्चािन गनुय स कारीका क्षजम्मेिार पदालधकारी रुको 
क्षजम्मेिारी  नुेछ। 

(२)  स कारी संस्थाका सञ्चािक सलमलतिे प्रचलित स कारी काननु र मापदण्डमा गररएको 
व्यिस्थाको पािनाका िालग मापदण्ड जारी भएपछी बस्ने साधारण सभामा विलनयम 
संसोधनका िागी प्रस्ताब पेश गरी, पारीत गराई कायायन्ियन गराउन ुपनेछ। साधारण 
सभाबाट विलनयममा गररएको व्यिस्था रु प्रचलित स कारी कानून र मापदण्डसूँग 
बाक्षझएमा प्रचलित स कारी कानून र मापदण्डका आधारमा वििादको लनराकरण 
गररनेछ। 

४१. विलनयम संशोधन िा पनुिेखन   
(१)  संस्थाको प्रारक्षम्भक साधारण सभािे विलनयम संशोधन गनय सक्ने छैन । 
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(२)  विलनयम संशोधन िा विलनयम पनुिेखन प्रस्ताि गनुय पिुय नगर काययपालिकाको 
कायायियबाट सैिाक्षन्तक स मलत लिनपुनेछ। पिुय सैिाक्षन्तक स मलत निइ गररएको 
विलनयम संशोधन िा विलनयम पनुिेखन प्रचलित कानून, नगरपालिकािे जारी गरेको 
मापदण्ड लनदेशन बमोक्षजम नभए प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत िा लनजिे तोकेको 
कमयचारीिे सो प्रािधान अस्िीकृत गनय सक्नेछ। 

(३) साधारण सभाबाट विलनयम संशोधन िा विलनयम पनुिेखन पारीत गरी नगर 
काययपालिकाको कायायियमा स्िीकृलतको िालग पेश भएको तीस ददनलभत्र प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको कमयचारीिे विलनयम संशोधन िा विलनयम 
पनुिेखन स्िीकृत गनय सक्नेछ।         

                                 
अनसूुची-१ 

(दफा 24 (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 

अनगुमन फाराम 

१) स कारी संस्थाको नाम :- 

२) दताय नं :-              लमलत :-            दताय भएको काययिय :- 
३) ठेगाना :-  
४) शेयर पूूँजी :-      (प्रलत शेयर रु.) 

५) काययिेत्र :-                          
६) सञ्चािक सलमलतको सदस्यको सदस्य संख्या :- 
   काययकाि :                  बषय                   (बैंठक भत्ता रु) 

७) कमयचारी संख्या :- 
 बजार प्रलतलनलध :-                   लनयकु्षि ददए/नददएको:- 
८) सफ्टिेयर :- 
शेयर सदस्य संख्या :- 
जम्मा :-                परुुष :-                मव िा :-            संस्थागत :- 

१०) लनिपेकताय रुको संख्या 
जम्मा :-               परुुष:-                मव िा :-             संस्थागत:- 

११) ऋणी रुको संख्या 
जम्मा :-               परुुष :-               मव िा :-              संस्थागत :- 

१२) संस्थाको प्रारक्षम्भक साधारण सभा भएको लमलत :- 
कुि सदस्य संख्या: 
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उपक्षस्थत सदस्य संख्या : 
पलछल्िो साधारण सभा भएको लमलत : 

कुि सदस्य संख्या : 
उपक्षस्थत सदस्य संख्या : 
पलछल्िो सञ्चािक सलमलत लनबायचन लमलत : 

लनबायचन उप सलमलतको चयन :- 

साधारण सदस्यिाई सभाको सचुना ददन ेमाध्यम र प्रकृया  :- 
१३) संस्थािे तयार पारेको कायय सञ्चािन लनयमाििी रु, नीलत रु, काययविलध रु : 

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

........................................................................................................... 
१४) संस्थािे गठन गरेको उप सलमलत रु :- 

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

....................................................................................................... 
१५) पलछल्िो साधारण सभाबाट पाररत भएका मखु्य लबषय रु :- 

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

....................................                ...................................... 
१६) संस्थाको बतयमान कजाय प्रकृलत िा वकलसम रु  (ब्याजदर सव त) :-    

शीषयक दर शीषयक दर 
    

    

१७) ) संस्थाको बतयमान लनिेपका प्रकार रु ( ब्याजदर सव त ):-   
शीषयक दर शीषयक दर 

    

    

१८)  लनम्न कारोिार रु गरे नगरेको :- सनुचाूँदी कजाय, गल्िा कजाय, चल्ती खाता, ओ. डी. कजाय, 
आफ्नै शेयर सरुिामा ऋण िगानी, घरजग्गा वकनबेच : 

 

१९) ऐन लनयममा तोवकए िमोक्षजमका सम्िक्षन्धत काययियमा पठाउन ेगरेको वििरण रु :- 

………………………………….            ……………………………………………. 

…………………………………            ……………………………………………. 

२०)  खदु बचत/ नाफाको कक्षम्तमा २५ प्रलतशत जगडेा कोषमा जम्मा गरे नगरेको 
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२१)  शेयर पुूँजीको १८ प्रलतशत िाभांस गरे नगरेको 
२२)  संस्थािे कुनै प्रकारको चन्दा, आलथयक स योग प्रदान गरे नगरेको 
२३) एउटै िेखापरीिके िगातार ३ पटक भन्दा लनयकु्षि भएको छ छैन 
२४)  संस्थािे कुि चतु्ता शेयरपुूँजीको २० प्रलतशत भन्दा बढी एउटै व्यक्षत्त िा लनकाय विशेष 

(सरकारी समेत) िाई शेयर लबक्री भएको छ छैन 

२५)  संस्थािे कजायमा लिने सेिा शलु्क िगायतका अन्य अलतररत्त रकम रु :- 

२६)  संस्थाको लनिेप र कजाय िीचको औसत ब्याजदर अन्तर :- 
२७)  कजाय तथा सापटमा पाकेको व्याज नगत प्रालप्त Cash Basis को आधार मा आम्दानी 

जनाएको र लनिेपमा प्रदान गने व्याज accrual Basis मा िेखाङ्कन गरेको छ छैन 

२८)  संस्थाको कुि पुूँजी कोषको १० प्रलतशत भन्दा बढी एक ब्यक्षत्तिाई ऋण िगानी भएको 
छ छैन 

२९)  िचत तथा ऋण नीलत तयार गरे नगरेको 
३०)  सञ्चािक र िेखा सलमलत सदस्यका उम्मेदिार रुिे मनोनयनका साथमा शेयर प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिवप, काययिेत्रलभत्र स्थायी बसोिास गरेको प्रमाण, संस्थासंग कुनै बक्यौता नर ेको 
प्रमाण, कजाय कािोसूचीमा  नपरेको स्िः घोषणा आदी कागजाज पेश गरे नगरेको 

३१)  सञ्चािक सलमलत लनबायक्षचत भएको लमलतिे १५ ददनलभत्र सञ्चािक रुको फोटो र लतन 
पसु्तेसव तको २ प्रलत वििरण पेश गरे नगरेको :  

३२)  संस्थािे ऋण उपसलमलतको लसफाररसमा ऋण िगानी गरे नगरेको : 
३३)  सदस्य रुिाई कारोिारी, साधारण र संस्थापक भलन लबभेद गरे नगरेको : 
३४)  साधारण सभा सम्पन्न भएको १५ ददन लभत्र िेखापरीिण प्रलतबेदन, अध्यििे प्रमाक्षणत 

गरेको सभाका लनणययको प्रलतलिवप, सदस्य रुको उपक्षस्थलत वििरण कायायियमा पेश गरे 
नगरेको : 

३५)  तोवकए बमोक्षजम कजाय नोक्सानी ब्यिस्था गरे नगरेको : 
३६)  सञ्चािक सलमलत, िेखा सलमलत, ऋण उपसलमलत सदस्य रुिे संस्थाबाट लिएको कजायको 

वििरण चौमालसक रुपमा सम्बक्षन्धत कायायियमा पेश गरे नगरेको : 
३७)  संस्था दताय  ुूँदाका बखतका बा ेक अन्य सदस्यका  कमा सदस्य बनेको तीन मव ना 

लनयलमत बचत गरेपलछ मात्र ऋण िगानी गनुयपने पािना गरे नगरेको : 
३८)  विलनयमको पररलध लभत्र र ी विलभन्न कोष रुमा रकम िाूँडफाड गरेको छ छैन : 
४९)  सञ्चािक रुिे संस्थाबाट उपभोग गरीर ेको विक्षत्तय तथा अन्य सवुिधा रु : 

४०)  संस्थाबाट कजाय प्रिा  गदाय माग गरीने कागजात रु, लधतो मलु्याङ्कन िगायतका अन्य 
प्रवक्रया रु :- 
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४१)  पलछल्िो आन्तरीक र बाह्य िेखापरीिक रुका मिु कैवफयत रु :- 

४२)  ऋण स्िीकृत गने अक्षख्तयारी कसिाई ददईएको छ  र कसरी ददईएको छ  

४३)  कजाय तथा लनिेपको ब्याजदर पररितयन भएको सचुना सदस्यिाई कसरी ददईन्छ ? 
४४)  संस्थाको प्रचलित लबलनयम बमोक्षजम सञ्चािक सलमलतको बैठक बस्न ेगरे नगरेको 
४५)  संस्थािे साधारण जगडेा कोष बा ेकका कोष रु लतनको उद्देश्य अनसुार उपयोग गने गरे 

नगरेको 
४६)  संस्थािे कजाय प्रिा , लनिेप संकिन र शेयर लबक्रीका िागी लबज्ञापन गने गरे, नगरेको 
४७)  नगद रकमको ढुकुटी, काउन्टर तथा मागयस्थ बीमा गरे/नगरेको  (गरेको भए, बीमा रकम 

र म्याद) 
४८)  नगदको विबरण खलु्न े Cash Book, Day Book राख्न े गरे नगरेको, नगदको क्षजम्मेिारी 

बाूँडफाूँड गरे नगरेको, ढुकुटीबाट कारोबारका िागी नगद क्षझक्दा/राख्दा सो को विबरण 
राख्न े गरे नगरेको, ढुकुटीको साूँचोको क्षजम्मेिारी क्यालसयर र ब्यिस्थापकिे लिने गरे 
नगरेको 

४९)  संस्थािे समानान्तर स कारी संस्था रुसूँग शेयर, लनिेप र कजाय/सापटी कारोिार गरेको 
भए त्यसको वििरण :- 

५०)  संस्थाका ितयमान सञ्चािक रु समान्तर स कारी संस्था, बैंक तथा लबक्षत्तय संस्थाको 
सञ्चािक पदमा समेत ब ाि भएको भए त्यसको वििरण :- 

उल्िेक्षखत विषय रु तथा जानकारी यस संस्थाको आलधकाररक ब्यक्षि/ब्यक्षि रु सूँग सङ्किन भएको 
 ो भनी स ी गने आलधकाररक ब्यक्षिको नामः    
                                        स्तािर : 
                                        पद : 

लनरीिण टोिीको नाम पद  स्तािर 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
लमलत : 
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अनसूुची - २ 

(दफा 24 (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 

अनगुमन फाराम 

१) 

क) स कारी संस्थाको नाम :- 

ख) दताय नं :- 

ग) कायय िेत्र :- 

घ) पान नं :- 

ङ) दताय लमलत :- 

च) दताय भएको काययिय :- 

छ) चिुा शेयर :- रु  

ज) प्रलत शेयर :- रु 

झ) सदस्य संख्या :-       मव िा :    परुुष :            जम्मा :  
ञ) बैंक खाता नं र बैंकको नाम :- 

ट) सञ्चािक :-              मव िा :-           परुुष :-        जम्मा :-    
ठ) लनिायचन लमलत :-                पदािलध :- 

ड) पलछल्िो पटक साधारण सभा भएको लमलत :- 

ढ) अक्षघल्िो लनरीिण लमलत :- 

ण)  ािको  लनरीिण लमलत :- 

त) िे. प. भएको अक्षन्तम आ.ब  

थ) सम्पकय  फोन : 

द) शेयर दताय रक्षजष्टर राखेको/नराखेकोः 
ध) गैह्र सदस्यसंग कारोबार गरेको भए संख्याः  
न) स्िीकृत कायय िेत्र बाव र कारोबार गरेको भए क ाूँ : 

         प) आ.िे.प. गरे/नगरेकोः 
         फ) शेयर प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ/छैनः  

२)  संस्थाको 
     क) जग्गा वि.            ख) गोदाम िमता :            ग) िागत रकम : 
३)  क) असिुी गनुयपने िेरुज/ुव नालमना रकम रु. 

     ख) व नालमना/बाूँकी िक्यौता असिुी भएको रकम : 
४)   िाभांस वितरण गरे/नगरेकोः 
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५)  िे.प.प्रलतिेदन काययियमा पठाएको /नपठाएको : 
६)  मालसक प्रगलत पठाए/ नपठाएकोः 
७)  काययक्रम बजेट पास भएको छ/छैनः 
८)  सञ्चािक सलमलतको बैठक कलत अिधीमा बस्न ेगरैको छ   
९)  औषत उपक्षस्थलतः 
१०)  िेखा सलमलतको बैंठक बस्ने गरेको छ/छैनः 
११)  सञ्चािक सलमलतको लनणयय लनयम संगत छ/छैनः 
१२)  लनरीिण लमलत सम्म खाता पोवष्टि छ/छैनः 
१३)  नभए कव िे सम्मको छ : 

१४)  नगद मौज्दात रु. ......................... 
१५)  बैंक मौज्दात रु. ......................... 
१६)  खदु नाफा/नोक्सान रु..................... 
१७)  कमयचारी बा ेक पदालधकारी रुको पाररिलमक िापत मालसक रुपमा लिएको भए रु. 
१८)  अध्यिको नाम : 

१९)  िेखा सलमलत संयोजकको नाम : 

२०)  कमयचारीको संख्या  
             मव िा :           परुुष :         जम्मा : 
 

२१)  संस्थाको कारोिार :      
वििरण गत मव ना सम्मको   रकम यस मव नाको रकम जम्मा रकम 

    

    

    

    

    

    

२२)  अक्षघल्िो लनरीिणमा ददइएको सझुाि कायायन्ियन नभएको भए कुन कुन   
२३)  लनरीिणकतायिे ददएको सझुाि रु: 

 

प्रलतिेदन बकु्षझलिनकेो सव  :                      लनरीिकको दस्तखत : 

नाम :                                            
पद :                                       लमलत : 
संस्थाको छाप : 
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अनसूुची -३ 
(दफा 3 (५), 3 (६) सूँग सम्बक्षन्धत) 

...................... स कारी संस्था लिलमटेड. धनकुटा नगरपालिका, िाडय नं…….. 

धनकुटा 
प. सं. :-                                      लमलत :- 

च. नं. :-                                      संस्था दताय नं. :- 
िी धनकुटा नगरपालिका,  
नगर काययपालिकाको कायायिय,धनकुटा । 

लबषय :- ..........................मव नाको मालसक कायय वििरण पठाएको बारे । 

यस संस्थाको लमलत २०७........................ मव ना सम्मको मालसक कारोबारको वििरण दे ाए 
बमोक्षजम पेस गरेको छु । 

दावयत्ि व साि 

क्र 

स 
वििरण अन

सुु ची
 

संख्
या

 गत आ .ब  

सम्म 

गत मव ना 
सम्म 

यस 
मव ना जम्
मा

 

१ शेयर पूूँजी बाकी (१०) १      

२  कोष व साब (२०)  २      

 जगडेा कोष        

 कजाय जोक्षखम कोष       

 अन्य कोष       

३ बचत बाकी (३०) ३      

४ बाूँकी ऋण व साि (४०) ४      

५ भिुानी ददनपुने बाूँकी (६०) ५      

६ अन्य भिुानी ददनपुने बाूँकी (७०) ६      

कुि दावयत्ि (व .नं .१० देखी ७० सम्मको जोड )  
 

सम्पलत व साि 

क्र. 
स 

वििरण 

अन
सुचु

ी 

संख्
या

 गत आ .ब  

सम्म 

गत मव ना 
सम्म 

यस 
मव ना जम्

मा
 

७ नगद व साि (८०) ७      

८ बैक व साब (९०) ८      
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९ िगानी व साब )१००(  ९      

१० ऋण िगानी व साब )११०(  १०      

११ पाउन ुपने व साि )१२०(  ११      

१२ क्षस्थर सम्पलत व साि (१३०) १२      

१३ अन्य सम्पती व साि (१४०) १३      

१४ अक्षन्तम मािशेष १४      

कुि सम्पलत (व .नं .८० देखी १४० र अक्षन्तम 
मािशेषको जोड) 

 

 

आम्दानी र खचय व साब 

क्र. 
स 

वििरण 

अन
सुचु

ी 

संख्
या

 गत 
आ .ब  

सम्म 

गत 
मव ना 
सम्म 

यस 
मव ना जम्

मा
 

१५ सामान खररद तथा खचय व साब (१५०)       

 सामान खररद १३      

 ढुिानी ज्यािा खचय       

 कमयचारी तिब तथा भत्ता खचय       

 घर गोदाम भाडा खचय       

 मसिन्द खचय       

 ममयत खचय       

 बचतमा ब्याज खचय       

 ह्रास खचय       

 इन्धन खचय       

 बैठक भत्ता       

  जयना खचय       

 व्यापाररक छुट खचय       

 भ्रमण खचय       

 लबलबध खचय       

 तालिम खचय       

 कजायको िागी जोक्षखम व्यिस्था       
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 भाखा ननाघेको       

 एक बषयसम्म भाखा नाघकेो       

 खराब ऋण अपिेखन खचय       

 ऋणमा ब्याज खचय       

 साधारणसभा खचय       

 ...........काययक्रम खचय        

 ...............खचय        

१६ 
सामान लबक्री तथा आम्दानी व साब 
(१६०) 

      

 सामान लबक्री १३      

 ऋण बाट ब्याज प्राप्त       

 िगानी बाट ब्याज प्राप्त       

 विविध आम्दानी       

 व्यापारीक छुट प्राप्त       

 प्रशासलनक अनदुान प्राप्त       

  ...............आम्दानी        

१७ खदु नाफा /नोक्सान (१६०-१५०)       

१८ शेयर सदस्य संख्या       

१९ मव िा       

२० परुुष       

२१ संस्थागत       

२२ कमयचारी संख्या       

२३ मव िा       

२४ परुुष       
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प्रस्तािनाः  
स्थानीय सरकारिाई उपिब्ध िोत साधनको पररचािन एिं उपयोगमा पारदक्षशयता, लमतव्यवयता र 
प्रभािकाररता ल्याई आलथयक सशुासन कायम गनय, सरकारी खचय रू कानूनद्वारा सीमाबि, 
सवु्यबक्षस्थत एिं प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक काययविलध 
लनयलमत तथा व्यिक्षस्थत गनय बनेको ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोक्षजम नगरपालिकािे सक्षञ्चत 
कोषको आन्तररक िेखापरीिण सम्बन्धी काययविलध  २०७८ तजुयमा गरेको छ । 

पररच्छेद १ 
प्रारक्षम्भक  

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यस काययविलधको नाम " धनकुटा नगरपालिकाको सक्षञ्चत कोषको 
आन्तररक िेखापरीिण सम्बन्धी काययविलध २०७८" र ेको छ ।  

(२) यो काययविलध तरुन्त प्रारम्भ  नुेछ ।  
२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा - 

(क) “असिु उपर गनुय पने रकम” भन्नािे प्रचलित कानून बमोक्षजम भिुानी ददन न नु ेरकम 
भिुानी ददएको िा बढी  नु ेगरी भिुानी ददएको िा घटी रकम असिु गरेको कारणबाट असिु 
उपर गनुय पने भनी िेखापरीिण  ुूँदा ठ यायइएको बेरुज ुरकम सम्झन ुपदछय र सो शब्दिे व नालमना 
िा मस्यौट गरेको रकम तथा नगरपालिकािाई लतनुय बझुाउन ुपने अन्य कुनै रकम किमिाई समेत 
जनाउूँछ । 

(ख) “अक्षन्तम िेखापरीिण” भन्नािे म ािेखा परीिकको कायायियबाट  नुे िेखापरीिण 
सम्झन ुपदछय  

(ग) “आन्तररक िेखापरीिण” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको तोवकएको शाखा िा 
अलधकृतबाट  नु ेआन्तररक िेखापरीिण सम्झन ुपदछय । 

(घ) “आलथयक िषय” भन्नािे  रेक िषयको साउन मव नाको एक गते देक्षख अको िषयको आषाढ 
मव नाको मसान्तसम्मको बाहृ मव नाको अिलध सम्झन ुपदछय । 

(ङ) “ऐन” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलमत तथा व्यिक्षस्थत गनय 
बनेको ऐन २०७५ सम्झन ुपदछय ।  

(च) “एक त  मालथको अलधकारी” भन्नािे िडा सक्षचि र लबषयगत शाखा प्रमखुको  कमा 
नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको  कमा नगरपालिकाको 
प्रमखु र प्रमखुको  कमा नगर काययपालिका सम्झन ुपदछय।  

(छ) “काययक्रम” भन्नािे लनक्षश्चत उदेश्य प्रालप्तको िालग सञ्चािन  नुे लनक्षश्चत अिलधको 
काययक्रम सम्झन ुपदछय सो र शब्दिे िावषयक विकास काययक्रमिाई समेत जनाउूँछ ।  

(ज) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगद तथा क्षजन्सी धनमाि क्षजम्मा लिई प्रचलित 
काननु बमोक्षजम लनधायररत काममा खचय िा दाक्षखिा गने सम्बन्धी सम्पूणय काम सम्झन ुपदछय । 
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(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
सम्झन ुपदछय। 

(ञ) “कायायिय” भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ र सो शब्दिे 
धनकुटा नगरपालिका मात त र ेका लबषयगत शाखा/उपशाखा िा कायायिय िा एकाइ रुिाई समेत 
जनाउनेछ ।  

(ट)“कायायिय प्रमखु” भन्नािे खण्ड (झ) र (ञ) बमोक्षजमको कायायियको प्रशासकीय प्रमखु 
भई कामकाज गनय तोवकएको अलधकारी सम्झन ुपदछय । 

(ठ) “नगरपालिका” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका सम्झन ुपछय । 
(ड) “क्षजम्मेिार व्यक्षि” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलधकृतबाट अलधकार प्रदान गरे 

बमोक्षजमको कायय संचािन गने, क्षजम्मा लिने, खचय गने, िेखा राख्न,े आन्तररक तथा अक्षन्तम 
िेखापरीिण गराई बेरुज ुफछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी क्षजन्सी असिु उपर गने गराउने 
तथा दाक्षखिा गने गराउने कतयव्य भएको व्यक्षि सम्झन ु पदछय र सो शब्दिे धनकुटा 
नगरपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी िा क्षजन्सी लिई िा नलिई सो काम फस्यायउने क्षजम्मा 
लिने जनुसकैु व्यक्षि समेतिाई जनाउूँछ । 

(ढ) “तािकु कायायिय” भन्नािे िडा कायायिय तथा लबषयगत कायायियको  कमा धनकुटा 
नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदछय । 

(ण) “नगरकाययपालिका को कायायिय” भन्नािे धनकुटा नगरकाययपालिकाको कायायिय 
सम्झन ुपदछय । 

(त) “बजेट संकेत” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको आलथयक संकेत तथा 
िगीकरणको अधीनमा र ी नगर पालिकाको कायायिय, लबषयगत शाखा, िडा कायायिय िा सो 
सर को िेत्रालधकार भएका आयोजना, काययक्रम आददको कायय प्रकृलत र संगठन समेत छुवट्टन ेगरी 
धनकुटा नगरपालिकािे ददएका संकेतिाई जनाउूँछ । 

(थ) “बेरुज”ु भन्नािे प्रचलित कानून बमोक्षजम पयुायउन ुपने रीत नपयुायई कारोबार गरेको िा 
राख्न ु पने िेखा नराखेको तथा अलनयलमत िा बेमनालसि तररकािे आलथयक कारोबार गरेको भनी 
िेखापरीिण गदाय औलं्याइएको िा ठ यायइएको कारोबार सम्झन ुपदछय । 

(द) “मात त कायायिय” भन्नािे धनकुटा नगर पालिका मात त र ेका िडा कायायिय िा 
लबषयगत शाखा/उपशाखा िा एकाइ रु सम्झन ुपदछय । 

(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्य ोरा देक्षखन ेगरी प्रचलित कानून बमोक्षजम राक्षखन े
अलभिेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रमाक्षणत गने अन्य कागजात र प्रलतिेदनका साथै 
विद्यतुीय प्रविलधबाट राक्षखएको अलभिेख र आलथयक वििरण समेतिाईय सम्झन ुपदछय । 

(न) “िेखा उत्तरदायी अलधकृत” भन्नािे आफ्नो र मात त कायायियको आलथयक प्रशासन 
संचािन गने, िावषयक बजेट तयार गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचय गने अलधकार समु्पने, 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(561) 
 

बजेट तथा काययक्रम अनसुार  नुे आलथयक कारोिारको िेखा राख्न ेर राख्न िगाउन,े िेखा वििरण 
तयार गने गराउन,े विलनयोजन, राजस्ि, धरौटी, क्षजन्सी  र अन्य जनुसकैु कारोिारको आन्तररक 
तथा अक्षन्तम िेखापरीिण गराउने, बेरुज ुलनयलमत गने गराउने, असिु उपर गने गराउने िा लमन् ा 
गने गराउने कतयव्य भएको धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिाईय सम्झन ुपदछय। 

(प) “िेखापररिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलत” भन्नािे आलथयक काययविलध लनयलमत 
तथा व्यिक्षस्थत गनय बनेको ऐन २०७५ बमोक्षजमको िेखापररिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलत 
सम्झन ुपदयछ ।  

(फ) “विलनयोजन” भन्नािे धनकुटा नगरसभाद्वारा विलभन्न काययका िालग विलभन्न शीषयकमा 
खचय गनय विलनयोजन भएको रकम सम्झन ुपदछय ।   

(ब) “वित्तीय वििरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको मापदण्ड बमोक्षजम कुनै 
लनक्षश्चत अिलधमा भएको आलथयक कारोिारको समवष्टगत क्षस्थलत दशायउने उदे्दश्यिे शीषयक समेत खलु्न े
गरी तयार गररएको वििरण सम्झन ु पदछय र सो शव्दिे कारोिारको क्षस्थलत दशायउने गरी उप-
शीषयकका आधारमा िनाइएको बजेट अनमुान, लनकासा, खचय, आम्दानी, दाक्षखिा र बाूँकी रकम 
समेत खिुाइएको प्रालप्त र भिुानी वििरण र सोसूँग सम्िक्षन्धत िेखा, वटप्पणी र खिुासा समेतिाई 
जनाउूँछ । 

(भ) स्थानीय सक्षञ्चत कोष भन्नािे, स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन २०७४ को दफा ६९ 
बमोक्षजम धनकुटा नगरपालिकाको सक्षञ्चत कोष सम्झन ुपदछय । 

(म) “सभा” भन्नािे धनकुटा नगर सभा सम्झन ुपदछय । 
(य) “संपरीिण” भन्नािे आन्तररक िा अक्षन्तम िेखापरीिण प्रलतिेदनमा औलं्याइएको 

बेरुजकुो सम्बन्धमा पेश  नु आएका स्पष्टीकरण िा प्रलतवक्रया साथ संिग्न प्रमाण तथा कागजातको 
आधारमा गररने फस्यौट सम्िन्धी काययिाई सम्झन ु पदछय र सो शब्दिे सभाबाट गदठत िेखा 
सलमलतबाट प्राप्त सझुाि िा लनदेशनका आधारमा गररने परीिण िा अनगुमन कायय समेतिाई 
जनाउूँछ । 

 (र) “साियजलनक जिाफदे ीको पद” भन्नािे पाररिलमक ठेवकएको िा नठेवकएको जे भए 
तापलन कुनै रूपमा लनयिु  नुे िा लनिायक्षचत  नु ेिा मनोनयन  नु ेकानूनी मान्यता प्राप्त साियजलनक 
काम, कतयव्य र अलधकार भएको पद सम्झन ुपदछय । 

(ि) “लबषयगत शाखा” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका अन्तगयत र ेको लबषयगत शाखा, 
कायायिय िा एकाइिाई सम्झन ुपदछय ।  
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पररच्छेद २ 
आन्तररक लनयन्त्रण तथा िेखापरीिण  

 

३. आन्तररक लनयन्त्रण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) कायायियबाट सम्पादन गररने कायय, प्रदान गररन े
सेिा तथा स्िीकृत काययक्रम बमोक्षजमको वक्रयाकिाप लमतव्ययीता, काययदिता, प्रभािकारीता र 
जोक्षखमरव त ढंगबाट सम्पादन गनय, वित्तीय प्रलतिेदन प्रणािीिाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित 
कानून बमोक्षजम काययसम्पादन गनय, कामको प्रकृलत अनसुारको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार 
गरी िागू गनुय पनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार गदाय कायायियको 
कामको प्रकृलत अनसुार लनयन्त्रणको िातािरण, सम्भावित जोक्षखम, लनयन्त्रणको उपाय, सूचना र 
सञ्चार, अनगुमन गने लनकाय र विलध िगायतका विषय समेट्न ुपनेछ ।  

(३) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अनगुमन गनय क्षजम्मेिार अलधकृत तोकी अनगुमन गने 
र सोको प्रलतिेदन ददने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(४) उपलनयम (३) बमोक्षजमको प्राप्त प्रलतिेदन िेखापरीिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण 
सलमलतमा पेश गनय िगाउन ुपनेछ ।  
४.  िेखापरीिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययविलध: (१) 

िेखापरीिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्न  
सक्नेछ ।  
(२) उपलनयम (१) बमोक्षजमको िैठकमा िेखापरीिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलतिे 

कायायियबाट आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको पररपािना भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गनुय  
पनेछ । त्यसरी मूल्यांकन गदाय कुनै विषय सधुार गनुय पने देक्षखएमा सो विषय खिुाई अवििम्ब 
सधुार गनय लनदेशन ददन ुपनेछ ।  
५.  आन्तररक िेखापरीिण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) नगरपालिकािे कानून बमोक्षजम आफ्नो आय र 

व्ययको आन्तररक िेखापरीिण गराउन ुपदयछ ।  
(२) विलनयोजन, राजश्व, धरौटी, आम्दानी तथा खचय िा सम्पलत तथा दावयत्ि र प्रचलित 

कानून बमोक्षजम खडा भएको कायायिय सञ्चािन िा अन्य साियजलनक कोषको िेखापरीिण आन्तररक 
िेखापरीिणको िालग खवटएको आन्तररक िेखापरीिकिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपलनयम (२) बमोक्षजमको िेखापरीिणबाट आन्तररक िेखापरीिणिे औल्याएका 
कैवफयत सम्बक्षन्धत अलधकारीिे अक्षन्तम िेखापरीिण  नुभुन्दा अगािै सम्परीिण गराउन ुपनेछ।  

(४) आन्तररक िेखापरीिणको एक प्रलत अक्षन्तम िेखापरीिणका िालग खवटने डोर िा 
म ािेखापरीिकिे तोकेको व्यक्षि िा लनकायिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद ३ 
आन्तररक िेखापरीिक सम्बन्धी व्यिस्था  

६. आन्तररक िेखापरीिक तोक्ने: (१) नगरपालिकाको आन्तररक िेखापरीिण शाखा प्रमखुिाई 
सम्बक्षन्धत स्थानीय त को आन्तररक िेखापरीिण गनय आन्तररक िेखापरीिक तोक्न ुपनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे आफ्नो कायायियमा आन्तररक िेखा पररिण शाखा स्थापना नभएको 
भए आन्तररक िेखापरीिणको िालग म ािेखा लनयन्त्रक कायायिय माफय त सम्बक्षन्धत कोष तथा 
िेखा लनयन्त्रक कायायियिाई अनरुोध गनय सक्नेछ ।  

(३) अन्तर-सरकारी अक्षख्तयारी अन्तगयत भएको लनकासा खचयको आन्तररक िेखापरीिण 
सम्बक्षन्धत अक्षख्तयारी ददने लनकायको आन्तररक िेखापरीिकिे गनेछ ।  

 
पररच्छेद ४ 

आन्तररक िेखापरीिणको विषय   
७. आन्तररक िेखापरीिणको विषय: (१) आन्तररक िेखापरीिण गदाय साियजलनक स्रोतको प्रालप्त र 

उपयोगको सम्बन्धमा दे ायका विषय रूको सलुनक्षश्चत गरी िेखापरीिण गनुय पदयछ ।  
(क)  आलथयक वििरण तोवकएको ढाूँचामा तयार भई कारोबारको यथाथय क्षस्थलत क्षचत्रण 

भएको, विलनयोजन ऐन बमोक्षजम स्िीकृत सीमालभत्र र ी सो ी ऐन बमोक्षजम लनददयष्ट 
प्रयोजनमा खचय गरेको,  

(ख)  राजस्ि िगायत समस्त आम्दालन, धरौटी, असिुी र दाक्षखिा गरेको,  
(ग)  सरकारी सम्पक्षत्तको अलभिेख, उपयोग र संरिणको पयायप्त व्यिस्था गरेको, 
(घ)  आन्तररक लनयन्त्रण व्यिस्था प्रभािकारी र ेको,  
(ङ)  आलथयक कारोबार गदाय ऐन काननुको पररपािना गरेको एिं पषु्याई गने यथेष्ट 

प्रमाण राखेको,  
(च)  बजेट तथा काययक्रम अनसुार लनधायररत समयलभत्र प्रगलत  ालसि गरेको । 
(छ)  खररद कायय गदाय खररद कानूनको पररपािना भएको ।  
(ज)   रकमान्तर/िोतान्तर गदाय आलथयक काययविलधको पािना गरेको ।  
(२) आन्तररक िेखापररिकिे िेखापरीिण गदाय दे ायको कुराको जाूँच गनुयपनेछ ।  
(क)  कायायियमा  नु े विलनयोजन, राजश्व, धरौटी, सम्पलत तथा अन्य सरकारी कोषको 

आम्दानी तथा खचय र त्यसको िेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा लनधायररत प्रवक्रया अनरुूप 
भए नभएको, 

(ख)  कायायियको िालग आिश्यक मािसामान, लनमायण कायय तथा परामशय सेिा खररद गदाय 
खररद कानूनको पािना भए नभएको, 
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(ग)  कायायियको वित्तीय साधनको उपयोग, लमतव्ययी तररकािे दितापूियक, प्रभािकारी 
रूपमा भए िा नभएको, 

(घ)  रकमान्तर/िोतान्तर गदाय आलथयक काययविलधको पािना भए नभएको, 
(ङ)  तोवकएको समयमा पेस्की फस्यौट भए नभएको र फस्यौट  नु बाूँकी र े नर ेको, 
(च)  कायायियको स्िीकृत िावषयक काययक्रम अनरुूप िक्ष्य प्रालप्त गरे िा नगरेको, 
(छ)  कायायियको वित्तीय प्रलतिेदनिे आलथयक कारोिारको स ी र यथाथय क्षचत्रण प्रस्ततु गरे 

िा नगरेको, 
(ज)  आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी पयायप्त र े िा नर ेको, 
(झ)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रत्येक मव ना राजस्ि उठ्न छुट भए िा नभएको र 

राजस्ि िेखा तथा दाक्षखिाको लनरीिण गरी राजस्ि व नालमना भए िा नभएको र 
राजस्ि तथा  सििी राजस्िको िेखा र े िा नर ेको लनरीिण गरी सोको अलभिेख 
अध्यािलधक गनय िगाएको िा निगाएको, 

(३) आन्तररक िेखापरीिकिे नगरपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलमत तथा व्यिक्षस्थत 
गनय बनेको ऐन, २०७५ र लनयमाििी बमोक्षजम विचार गनुय पने विषय रूको रूज ुसूची (चेकलिष्ट) 
अनसूुची – १ बमोक्षजम तयार गरी सोको आधारमा आन्तररक िेखापरीिण गनुय पनेछ ।  

(४) आन्तररक िेखापरीिकिे िेखापरीिण सम्पन्न गरी िेखापरीिण वटपोट, चेकलिष्ट र 
अन्य वििरणको आधारमा आन्तररक िेखापरीिण प्रलतिेदन तयार गरी पेश गनुय पनेछ ।  

(५) कायायियिे उपलनयम (४) बमोक्षजम प्राप्त प्रलतिेदनमा उक्षल्िक्षखत सझुाि कायायन्ियन 
गरे िा नगरेको र कुनै बेरूज ुकायम भएकोमा त्यस्तो बेरूज ुसमयमै फस्यौट गरे िा नगरेको 
सम्बन्धमा अनगुमन गनुय पनेछ ।  

 
पररच्छेद ५ 

बेरूज ुफस्यौट तथा वििरण अध्यािलधक गने 
८. आन्तररक िेखापरीिणबाट देक्षखएको कैवफयत तथा बेरूज ु फस्यौट गने: (१) कायायियिे 
आन्तररक िेखापरीिण प्रलतिेदनमा औलं्याईएका कैवफयत सम्बन्धमा तै्रमालसक प्रलतिेदनको  कमा 
अको तै्रमालसक अिलध लभत्र तथा िावषयक प्रलतिेदनको  कमा अक्षन्तम िेखापरीिण  नु ु अगािै 
आिश्यक प्रमाण संिग्न गरी लनयलमत गनुय पने भए लनयलमत गराई बेरूज ुफस्यौट गनुय गराउन ु
पनेछ ।  

(२) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे आफैिे लनयलमत गनय नसक्ने बेरूजिुाई लनयलमत गनयको 
िालग आिश्यक वििरण सव त अक्षख्तयारी प्राप्त अलधकारी िा लनकायसमि पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपलनयम (३) बमोक्षजम प्रमाण कागजात प्राप्त भएपलछ अक्षख्तयारी प्राप्त अलधकारी िा 
लनकायिे त्यस्तो बेरूज ुलनयलमत गनुय पने देक्षखएमा लनयलमत गररददन ुपनेछ । 
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(४) कायायियिे आन्तररक िेखापरीिणबाट देक्षखएको बेरूजकुो व्य ोरा, कायम भएको 
बेरूज ुर फस्यौट  नु बाूँवक र ेको बेरूजकुो वििरण अक्षन्तम िेखापरीिक समि पेश गनुय पनेछ ।  

(५) कायायियिे अक्षन्तम िेखापरीिण भई प्रलतिेदन प्राप्त भएको पन्र ददन लभत्र आन्तररक 
िेखापरीिण र अक्षन्तम िेखापरीिण गदाय देक्षखएको बेरूजकुो तिुनात्मक वििरण अध्यािलधक गरी 
अनसूुची – २ बमोक्षजमको ढाूँचामा राख्न ुपनेछ । 
९. बेरूज ुिगत राख्न:े (१) िेखापरीिण प्रलतिेदनमा औल्याईएको बेरूजकुो िगत अनसूुची -३ 
बमोक्षजमको ढाूँचामा राख्न ुपनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोक्षजम िगत राखेपलछ आन्तररक िेखापरीिणको िगत कायम 
 नुेछैन । 

 
 

पररच्छेद ६ 
विविध  

१०. िेखापरीिण स जीकरण सलमलत:  (१) नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायय रुमा आन्तररक 
लनयन्त्रण प्रणािी अििम्िन गरी प्रभािकारी, दितापूणय एिं लमतव्ययी रुपमा कायय सम्पादन गनय, 
वित्तीय प्रलतिेदन रुिाई समयमै तयार गनय तथा विश्वसनीय बनाउन,बेरुज ु फस्यौट गनय गराउन 
नगरकाययपालिकािे आफूमध्येबाट तोकेको सदस्यको अध्यितामा, नगरकाययपालिकाको कायायियका 
प्रशासन,योजना तथा अनगुमन शाखाका प्रमखु,आलथयक विकास शाखाका प्रमखु,पूिायधार विकास तथा 
िातािरण व्यिस्थापन शाखाका प्रमखु सदस्य र आन्तररक िेखापरीिण गनय तोवकएको अलधकृत 
सदस्य सक्षचि र ेको एक िेखापरीिण स जीकरण सलमलत गठन गरी स जीकरण सम्बन्धी कायय 
गराउनेछ ।  

 (२) नगरपालिकाको सक्षञ्चत कोषको आन्तररक िेखापररिण सम्बन्धी काययविलध २०७८ 
कायायन्ियनिाई सरि बनाउन नगरकाययपालिकािे आिश्यक काययसञ्चािन विलध बनाई िागू गनय 
सक्नेछ ।  
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अनसूुची -१ 
लनयम (७) को उपलनयम (३) संग सम्बक्षन्धत 

धनकुटा नगरपालिका 
कायायिय कोड नं. …. 

आन्तररक िेखापरीिण जाूँचसूची 
(Internal audit checklist) 

आन्तररक िेखापरीिण गदाय संभावित जोक्षखममा आधाररत र ेर िेखापरीिण गनय लनम्नानसुार 
आन्तररक िेखापरीिण जाूँचसूची (Internal audit checklist) अनसुरण गनुय पदयछ । 

लस. 
नं. परीिण गनुयपने विषय छ छैन

 

िेरूजकुो 
वकलसम 

सैद्द
ाक्षन्
तक

 
अस

िुउ
पर

 
अल
नय

लम
त 

१.  प्रचलित कानूनी व्यिस्था      
२. व्यिस्थापकीय अभ्यासको प्रभािकारीता 

स्िीकृत दरिन्दी 
पदपूलतयः ररिः 

सूचना प्रविलधको प्रयोग भएको 

 
 

    

३. लमतव्यवयता, सेिा प्रिा  र खररदमा पारदक्षशयता      
४. काययदिता      
५. प्रभािकारीता काययको ददगोपना      
६. आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको समर मलु्याङ्कन      
७. िेस्ता तथा प्रलतिेदन तफय को परीिण 

▪ िेस्ता /कागजात रीतपूियक तयार गरी स्िीकृत गराइ 
"भिुानी भयो" भने्न छाप 

▪ िेस्तामा अंकगणीलतय शदु्दता कायम गनय रूज ुर लभडान 
गरी एवकन गररएको 

▪ खचयको फाूँटिारी िगायत विलभन्न प्रलतिेदन रू तोवकएको 
समयमा तयार गरी पेश गरेको  
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▪ गोश्वारा भौचर िगायतका कागजात र अलभिेख अलधकार 
प्राप्त अलधकारीबाट प्रमाक्षणत गरेको  

▪ मव नाको अन्तमा बैंक नगदी वकतािको सन्तिुन परीिण 
गरेको 

▪ बैंक व साि वििरण लभडेको 
▪ कोिेलनकाको लनकासा र खचय बैंक नगदी वकतािको 

कारोिारसंग लभडेको  
▪ बजेट खचय उप-क्षशषयकमा विलनयोक्षजत रकमको सीमा लभत्र 

र ी खचय भएको 
▪ भिुानी ददन बाूँकीको कच्चािारी कोिेलनका बाट प्रमाक्षणत 

गराएको 
▪ विगतको भिुानी गदाय स्िीकृत काययक्रममा समािेश गरेको 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

८. विलनयोजन तफय को परीिणको जाूँच सूची 
तिि भत्ता 

लनजामती वकतािखाना/कोिेलनका तथा अन्य सम्बक्षन्धत 
लनकायबाट तििी प्रलतिेदन पारीत भएको  

 ाक्षजरी अलभिेख संिग्न भएको  
गयि गरेको ददनको तिि कट्टा गरेको 
अन्य कायायियबाट काजमा आएको कमयचारीिाई सोधभनाय ददन े

गरी भिुानी गररएको तिब सोधभनाय प्राप्त गरेको  
लनयमिे तोकेको भन्दा बढी अिलध काजमा राखेको 
अलरम पाररिमीक कर कट्टी गरी राजश्व दाक्षखिा भएको 

पेश्की 
पेश्की ददंदा आिश्यकता भन्दा बढी न नुे गरी ददएको  
पेश्की फर्छ्यौटको िागी म्याद लभत्र िेस्ता दताय भएको 
म्याद लभत्र पेक्षश्क फर्छ्यौट नगरेकोमा व्याज असूिी र अन्य 

कारिा ी भएको 
पेक्षश्क लिन ेव्यक्षि िा संस्थाको वििरणको अलभिेख राखेको  
म्याद नाघेको र म्याद ननाघकेो पेक्षश्कको छुट्टा छुटै्ट वििरण 

राखेको 
फमय कम्पनी िा संस्थािाई पेक्षस्क ददंदा बैंक ग्यारेण्टी लिएको  
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बीि भिुानी गदाय सम्झौता बमोक्षजम कटाउन ुपने पेश्की रकम 
कट्टा गरेको 

आलथयक बषयको अन्तमा फर्छ्यौट  नु नसकेको पेक्षश्क रकम अको 
आलथयक बषयमा क्षजम्मेिारी सारेको 

प्रलतत पत्र अलभिेख राखेको 
क्षजन्सी 

▪ प्रत्येक आलथयक बषयमा क्षजन्सी लनररिण गने गरेको 
▪ प्रयोगमा नआउन ेक्षजन्सी सामानको लििाम / लबक्री गरेको 
▪ ममयत संभार  नु सक्ने सामान लििाम /लबवक्र गरेको 
▪ अलधर ण िा खररद गरेको जग्गा / भिनको धनीपूजाय 

कायायियको नाममा प्राप्त गरेको 
▪ मेक्षशनरी सामानको ममयत संभारको अलभिेख राखेको 
▪  ेभीईक्षक्िप्मेन्ट भाडामा लिने ददन ेगरेकोमा लनयमानसुार 

अलभिेख राखेको 
कर सम्बक्षन्ध 

▪ लनयम अनसुार कट्टी गनुय पने अरीम आयकर कट्टी गरी 
सम्बक्षन्धत कोषमा दाक्षखिा गरेको 

▪ मािसामानको खररद गदाय  प्यान र मूल्यअलभबदृ्दी करमा 
दताय भएको लबके्रता बाट खररद गरेको 

▪ मूल्यअलभबदृ्दी कर समािेश भएको बीि भिुानी गदाय 
सम्बक्षन्धत राजश्व कायायियिाई जानकारी ददएको 

▪ खररद गरेको बीिको प्यान /भ्याट नम्बर आन्तररक राजश्व 
कायायियको िेभसाइटमा लभडान गरेको 

तालिम, सेलमनार तथा बैठक भत्ता 
▪ तालिम,सेलमनार बैठक भत्ता तथा अन्य खचय रू स्िीकृत 

नम्सय बमोक्षजम भएको  
▪ तालिम, सेलमनार र बैठकको खचय तोवकएको नम्सय अनसुार 

बाूँडफाूँट गरी स्िीकृत गरेको 
▪ िोिपत्र मूल्यांन सलमलत बा ेक एउटै लनकाय अन्तगयतका 

कमयचारी रू मात्र बसी िैठक भत्ता लिएको 
▪ िैठक भत्ता भिुानी गदाय कायायिय समय अक्षघ िा पलछ 

बसेको बस्तगुत प्रमाण  
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▪ बैठक भत्ता कानून बमोक्षजमको सलमलतबाट गदठत 
उपसलमलतिाई मात्र भिुानी गरेको 

▪ बैठकमा आमक्षन्त्रत िा लबशेषज्ञ लतन जना भन्दा बवढ 
राक्षखएको  

खररद सम्बक्षन्ध 
▪ साियजलनक खररदमा रू दश िाख भन्दा मालथको खररद 

गदाय िावषयक खररद योजना तयार गरेको 
▪ दश करोड भन्दा मालथ िा ब िुवषयया योजनाको खररद गदाय 

गरुू खररद योजना तयार गरेको 
▪ एकै पटक खररद गनय सवकनेमा बोिपत्र छल्ने उदेश्यिे 

पउटै कामिाई टुक्रा ट्क्रा गराई खररद गरेको  
▪ साियजलनक खररद (लनमायण, मािसामान र सेिा) को िागत 

अनमुान तयार गदाय प्रचलित स्िीकृत दर रेट बमोक्षजम 
गरेको 

▪ मािसामान खररद गदाय आिश्यकता भन्दा बढी पररमाणमा 
खररद गरेको 

▪ बोिपत्र िा क्षशिबन्दी दरभाउपत्र बमोक्षजमका सबै 
मािसामान, लनमायण सामारी र सेिा आपूलतय गरेको  

▪ मािसामान िा सेिा खररद गदाय एक पटकमा िा एक 
आलथयक बषयमा एउटै व्यक्षि िा फमयबाट पाूँचिाख भन्दा 
बढीको खररद गरेको 

▪ सरकारी कामको िालग घर, जग्गा, गोदाम भाडा िा 
ि ािमा लिई भिुानी ददइएकोमा रेण्ट कलमवटिे लनणयय 
गरेको  

▪ लनमायण काययको ड्रइङ्, लडजाइन तथा स्पेलसवफकेशन, नम्सय 
र दर विश्लषेण साियजलनक खररद लनयमाििी बमोक्षजम 
स्िीकृत भएको 

▪ िागत अनमुान तयार गदाय र सो बमोक्षजमको कायय गदाय 
लिड लिएकोमा सो िास्तविकतामा आधाररत  

▪ उपभोिा सलमलत बाट लनमायण कायय गराउन प्राथलमकता 
ददन ुपनेमा सो अनसुार गरेको 

▪ पूिय योग्यता लनधायरण प्रकृयाबाट लनमायण कायय गराएको भए 
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खररद काननुको प्रकृया परुा गरेको 
▪ प्राविलधक /परामशय सेिा लिएकोमा खररद काननुको प्रकृया 

परुा गरेको 
▪ परामशय सेिाको िागत अनमुानको दररेट िास्तविक बजार 

मूल्य भन्दा धेरै बढी  नु ेगरी कायम गरेको 
▪ प्राविलधक /परामशय सेिा लिएकोमा सो काम कायायियको 

जनशक्षिबाटै  नु सक्ने अिस्था 
▪ लनमायण काययको िागत अनमुान, ड्रइङ,लडजाइन तथा 

बोिपत्र सम्बक्षन्धत कागजात रू अलधकार प्राप्त 
अलधकारीबाट स्िीकृत भएको  

▪ बोिपत्रको सूचना साियजलनक खररद कानूनको प्रािधान 
अनसुार भएको 

▪ बोिपत्रको सूचना बमोक्षजम लबवक्र र दाक्षखिा भएका 
िोिपत्र रू छुटै्ट वकतािमा दताय गरी अलधकार प्राप्त 
अलधकारीबाट प्रमाक्षणत गरेको  

▪ बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलतबाट प्राविलधक र आलथयक प्रस्ताि 
मूल्याषन गरेको 

▪ भेररएसन आदेश ददएको भए खररद कानून बमोक्षजम गरेको 
▪ लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ काययस्िीकार /कायय सम्पन्न 

प्रलतिेदन तयार गरेको 
▪ कक्षन्टन्जेन्सी खचयको खाता राखी, लनमायण काययसंग 

सम्बक्षन्धत सीमा लभत्र र ी खचय गरेको  
▪ कम्प्यटुराइज्ड नापी वकताब तयार गररएकोमा प्रत्येक 

पानामा पेज नं.राखी बाइक्षण्डङ गरी नापी वकताब लनयन्त्रण 
अलभिेख अध्यािलधक राखेको 

▪ लनमायण व्यिशायी/आपूलतयकतायिे मूल्य अलभबदृ्दी कर बीजक 
नं.  ातिे िेखेको िा सच्याई जारी गरेको 

▪ डोर  ाक्षजरी लनयन्त्रण वकताब लनयमानसुार अध्यािलधक 
राखेको 

सशतय र अन्य अनदुान 
▪ अनदुान खचय गदाय िावषयक काययक्रममा िि र उपिक्षव्ध 

लनधायरण गरेर मात्र गररएको  
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▪ अनदुान खचय गदाय खररद काननु बमोक्षजम आिश्यक प्रकृया 
परुा गरेको 

▪ सशतय, समपरुक र विशेष अनदुान स ायताको रकम 
आ.ि.को अन्त्य सम्ममा खचय नभइ बाूँकी रकम वफ्रज 
गरेको  

९. राजश्व/आम्दानी तफय को परीिणको जाूँच सूची 
▪ लनधायररत िि बमोक्षजमको सबै राजश्व रकम उठेको  
▪ बाूँकी राजश्व भए सो को िगत राखेको 
▪ असिु भएको सबै रकम  दाक्षखिा गरेको 
▪ राजश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रयोग गररएका रलसद रू 

अपचिन  नु नपाउन ेगरी रलसद लनयन्त्रण खाताको 
व्यिस्था गरेको 

▪ नगद बा ेक बैंक भौचरबाट प्राप्त राजश्व आम्दानीको रलसद 
ददन ेगरेको 

▪ आम्दानी रलसदमा लसिलसिेिार रूपमा रलसद नम्बर 
छावपएको  

▪ नगद प्राप्त रकम सोव  ददन िा भोलिपल्ट बैंक दाक्षखिा 
गने गरेको  

▪ रलसद शंकास्पद वकलसमिे केरमेट गरी अंक सच्याएको िा 
थपघट गरेको 

▪ काट्न बाूँकी आम्दानी रलसद दठक संख्यामा मौजदुा र ेको 
▪ रद्द गररएको रलसदका सबै प्रलत ठेिीमा नै मौजदुा र ेको 
▪ राजश्व कारोिारका िालग अलनिायय रूपमा गोश्वारा भौचर 

तयार गने गरेको 
▪ आम्दानीको प्रत्येक बैंक भौचरमा "....लमलतमा आम्दानी 

जनाइयो" भने्न छाप िगाएको 
▪ एक भन्दा बढी खाता  नु ेकायायियिे खातागत रूपमा 

अलभिेख िेजर राखेको 
▪ कोषको अिस्थामा बैंक दाक्षखिा र नगद मौज्दातको जोड 

जम्मा लभडेको 
▪ कोषको मालसक प्रलतिेदन रूको जम्मा र िावषयक 
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वििरणको अंक लभडेको 
▪ गत बषयको नगद मौज्दात यस आ.ब.मा बैंक दाक्षखिा 

गरेको 
▪ राजश्व खाताको िेस्तािे देखाएको  बैंक मौज्दात र बैंक 

स्टेटमेन्टिे देखाएको  खातागत रकम लभडेको 
१०. धरौटी तफय को परीिण जाूँचसूची 

▪ धरौटी रकम आम्दानी खचय िेखेकोमा लनयमपूियकको प्रकृया 
र पयायप्त आधार प्रमाण संिग्न गरेको 

▪ सदर स्या ा गरेकोमा सो रकम राजश्वमा आम्दानी बाूँधेको 
▪ लनयमानसुार म्याद पगुकेो धरौटी वफताय िा सदर स्या ा 

गरी खाता बन्द गरेको 
▪ धरौटी वफताय गदाय लनददयष्ट ममयत संभार अबलध लबतेको र 

कर चिुा /समायोजन पत्र लिएको  
▪ आ.ि. को अन्त्यमा नाम नामेसी सव तको व्यक्षिगत 

धरौटीको वििरण तयार गररको  
▪ व्यक्षिगत नामनामेसी अनसुारको धरौटी खाता रकम र धरौटी 

बाूँकीमा देखाइएको मौज्दात रकम लभडेको  
▪ धरौटी खातािे देखाएको बाूँकी रकम र बैंक स्टेटमेन्ट 

अनसुारको बाूँकी लभडेको 
▪ साियजलनक लनमायण र खररदको िालग व्यिशायीबाट 

लिइएको बैंक ग्यारेण्टीको अलभिेख राखेको 
▪ लनमायण व्यिशायी/आपूलतयकतायको व्यक्षिगत धरौटी खाता 

राखेको 

     

 
  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(573) 
 

अनसूुची -२ 
लनयम (८) को उपलनयम (५) संग सम्बक्षन्धत 

बेरूजकुो तिुनात्मक वििरणको ढाूँचा 
धनकुटा नगरपालिका 
कायायिय कोड नं. …. 

आन्तररक िेखापरीिण र अक्षन्तम िेखापरीिणको बेरूजकुो तिुनात्मक वििरण 
कायायिय संकेत नः 
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अनसूुची -३ 
लनयम (९) को उपलनयम (१) संग सम्बक्षन्धत 

बेरूज ुिगतको ढाूँचा 
धनकुटा नगरपालिका 
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आ
लथ
यक
 ब
षय 

बजे
ट 
उप

शी
षयक

 न
म्ि
र 

बेरु
ज ु

दफ
ा न

म्ि
र 

शरु
 क

ाय
म 

बेरु
ज ु

रु.
 

यस आलथयक 
बषयको 

शरुुको बाूँकी 
रु. 

यस आलथयक 
बषयमा 

फयौट रु 

फस्यौट 
भई बाूँकी 
र ेको 

क्षजम्मेिारी 
सानुयपने रु. 

बैरु
जसु

ूँ ग 
सम्
िक्ष
न्ध
त 
व्य
क्षि

/सं
स्थ

ाक
ो न

ाम
, बे

रुज
कु
ो छ

ोट
क
री 

व्य
 ोर

ा र
 बे
रुज

 ु
फ
स्य
ौट
/स

म्प
रीि

ण 
भए

क
ो ज

ान
क
ारी
 प
त्रक

ो च
िा
नी
 नं
. र

 लम
लत 

बेरु
ज ु

रक
म 

रु.
 

तत्
क
ालि

न 
िेख

ा प्र
मख

क
ो न

ाम
 

नग
द 
अस

िुी
 लम

लत 
नग

द 
अस

िुी
 भ
ौच
र 
नं.
 

फ
यौ
ट 
भए

क
ो म

ध्ये
 न
गद

 अ
सिु

ी रु
. 

िगत 
कट्टा 
तथा 

सम्परीि
णको 
िालग 
पशे 
भएको 

लनय
लम
त 

अस
िु 

प ेश्
क
ी 

जम्
मा
 

लनय
लम
त 

अस
िु 

प ेश्
क
ी 

जम्
मा
 

लनय
लम
त 

अस
िु 

प ेश्
क
ी 

जम्
मा
 

कु
.च
ो त

था
 म

ा 
म.
िे.
.क

ो क
ाय
ायि
य 

जम्
मा
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
 

११
 

१२
 

१३
 

१४
 

१५
 

१६
 

१७
 

१८
 

१९
 

२०
 

२१
 

२२
 

२३
 

२४
 

२५
 

                         

                         

जम्मा                       

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(575) 
 

 

wgs'6f gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] 
sfof{nosf] ;Ë7g ;+/rgf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gu/ ;ef÷sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M 

@)&*÷!@÷#) 
 

  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(576) 
 

  
    

 
  

 
     

            
 

     

राज
स्व

्प्र
शा
सन

्
उप

शा
खा

 

बैठ
क्

व्य
वस्

र्ा
्त

र्ा
्

सम
न्व

य्
उप

शा
खा

 

आ
धर्
थक 

प्रश
ास
न 

उप
शा
खा
््

  
  

  
  

  
(िे
खा
्क

ाय
थसंच

ाि
न)
 

 
खर

ीद्
तर्

ा स
म्प

त्तत
्

व्य
वस्

र्ा
पन

्उ
पश

ाख
ा््

््
््
् 

नग
ि्

पूव
ााध

ाि्
वव

का
स 

उप
िा

र्ा
 

  

प ््
प्रश

ास
न्

तर्
ा्ज

नश
त्क्
त्

वव
का
स्

उप
शा
खा

 

खा
नेप

ान
ी, 
लस
चंा
इथ, 

उज
ाथ्

तर्
ा्ज

िउ
तप
न्न

्प्र
को
प्

नन
यन्

रण
्उ
पश

ाख
ा् 

  

स्व
ास् 

य्
तथ

ा्स
ाम

ाम्र्
क्

वव
का

स्
िा

र्ा
 

वड
ा्क

ाय
ाथि
य्

१०
 

िह
िी्

पवू
ााध

ाि्
वव

का
स्

िा
र्ा

 

प्रि
ास

न,
यो

र्न
ा्त

था
्अ

नुग
मन

्
िा

र्ा
 

 

सल
मन

तह
रू्

- अ
र्थ्

तर्
ा्स

ावथज
नन
क्

िेख
ा्स

लम
नत
 , 

वव
धा
यन

्
सल
मन
त,
 स

ाम
ात्ज

क्
सल
मन
त,
 सु

शा
सन

्त
र्ा
्स्
र्ा
नी
य्

सेव
ा्

सल
मन
त,
 कृ

वष
, प

यथट
न,
 पू

वाथध
ार्

तर्
ा्प्र

ाकृ
नत
क्

श्रो
त्

सल
मन
त 

  
  
  
  
  

(प्र
देश

्१
्क

ो्ग
ाउाँस

भा
, न

गर
सभ

ा्सं
चा
िन

्ऐ
न,
२०
७५
्अ

नुस
ार)
  

 

  
नग

ि 
सि

ा 

स्व
ास््

य्
सेव

ा उ
पश

ाख
ा 

 

पशु
पन्

छी
्

वव
का
स्

उप
शा
खा

 

स 
का
री,
उद्य

ोग
, 

पय
यटन

,आ
प्रि

ास
न 

सेि
ा, 
िम

 त
था
 

रोज
गा
र 
प्रब

ियन
 

उप
शा
खा

 

भा
षा्

सा
दहत

य,
कि

ा्
तर्

ा्सं
स्कृ

नत
्सं

रक्ष
ण्

उप
शा
खा

 
, 

  
पंज

ीक
रण

्त
र्ा
्

सा
मा
त्ज

क्
सुर

क्षा
्

उप
शा
खा
 

 

श्रो
त्

वव
श्ि

ेषण
्त

र्ा
 

बेरू
जु्

फछ
ोट 

उप
शा
खा

 

आ
न्त्त

रिक
्त

था
्प

ूवा्
िेर्

ापर
िि

ण 
एक

ाइा 

वन
, व

ात
ावर

ण्
तर्

ा्
वव
पद

्व्
यव

स्र्
ापन

 
एवं

्न
गर

्स
रस

फा
इथ्

व्य
वस्

र्ा
्उ
पश

ाख
ा 

भूम
ी्व्

यव
स्र्

ा,व
त्स्
त्

वव
का
स्

तर्
ा्ज

ग्ग
ा्न

ापी
्

उप
शा
खा
् 

युव
ा्त

र्ा
्खे

िकु
द 

वव
का
स्

उप
शा
खा

 
सुच

ना
,सं
चा
र,प्र

वव
धध

 
तर्

ा्त
्य

ाक
्अ

लभ
िेख

्
उप

शा
खा

 
 

्भ
वन

्नन
यम

न्
तर्

ा््
नन
मा
थण्

इथज
ाज
त्

उप
शा
खा
 

  

नग
ि्

का
याप

ालि
का

्

कृव
ष्
वव
का
स 

उप
शा
खा
 

का
नून

्त
र्ा
्न्
या
नय
क्

सल
मन
त 

सह
जी
कर

ण 
उप

शा
खा

 

 

 

यो
र्न

ा्त
था
 अ

नुग
मन

 
उप

िा
र्ा
 

 
नग

र्
लश
क्षा
्

उप
शा
खा
 

आ
धथ

ाक्
प्रि

ास
न्

तथ
ा्

िार्
स्व

्ि
ार्

ा 

 

उप
भो
क्त

ा्ह
कद

हत
्

संर
क्षण

्त
र्ा
्ब

जा
र्

अनु
गम

न्
उप

शा
खा

 

वड
ा्स

लम
नत
 

-१०
 

 
 न्
या
नय
क्

सल
मन
त्

र्
उप

प्रमु
खक

ो्स
धच
वाि

य्
 

 क
ो्स

धच
वाि

य्

 

नग
ि्

उप
प्रम

ुर््

  
  

 न
गि

्प्र
म ुर्

्

प्रम
ुर््

प्रि
ास

की
य्

अध
धकृ

त्

प्रमु
खक

ो्स
धच
वाि

य्

 

वव
षय

गत
्स

लम
नत
हरू

 - 
सा
वथज

नन
क्

सेव
ा्त

र्ा
्क्ष

मत
ा्

वव
का
स,

 आ
धर्
थक्

वव
का
स,

 स
ाम
ात्ज

क्
वव
का
स,

 पू
वाथध

ार्
वव
का
स,

 व
ात
ावर

ण्
तर्

ा्व
वप

द्
व्य

वस्
र्ा
पन

्र
्वव

धेय
क्

सल
मन
त 

( ध
नकु

टा्
न.
पा.

(क
ाय
थवव
भा
जन

)नन
यम

ावि
ी्२

०७
५्
 

आ
कत्
स्म

क्
सेव

ा, 
या
ता
या
त्

व्य
वस्

र्ा
्

तर्
ा्न

गर
्प्र

हर
ी्

एक
ाइथ 

आ
धथ

ाक्
वव

का
स 

िा
र्ा

 

 

मद
हि

ा,ब
ाि
बाल

िक
ा, 

 
जेष्

ठ्
ना
गर
रक

्त
र्ा
्

सम
ाज
्क

ल्य
ाण
्उ
पश

ाख
ा 

 सा
मा
त्ज

क्
वव
का
स्

तर्
ा््

संघ
संस्

र्ा
्स

मन्
वय

्
उप

शा
खा

 

लि
िा

,यु
वा्

तथ
ा्

र्ि
कूद

्वव
का

स्
िा

र्ा
 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(577) 
 

 
  

 

कृ
वष
 वि

क
ास
 उ

पश
ाख
ा 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 त
 ,
कृ
वष
,कृ

.प्र
सा
र 
  
-१

  
अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 त
 ,
एर

ी 
इयक

ोन
मी
  
 -
१ 

  
  

प्रा
.स
.प
ाूँच
ौ 
त 

 कृ
.प्र
./ब

ाग
िा
नी
 प्र
ा 
 -१

  
  

ना
.प्र
ा.स

.च
ौथ
ो 
त 

,कृ
वष
,म
ाट
ो 
वि
ज्ञा
न 

-१
 

  
य ुव

ा्
तर्

ा्
ख
ेिकु

द्
वव
क
ास
्

उप
शा
ख
ा 

्ल
शक्ष

ा्
प्रा
.स

.प
ााँच
ौ्
तह

,लश
.प्र
. 
-१

 
 

 
  

 

स्व
ास्
्य

 स
ेवा
्उ
पश

ाख
ा 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
/स
ात
ौ्
त 

 (
 े.
इय.
) 
– 
१ 

लस
.अ

.न
.लम

.अ
लध
कृ
तछै

ठौ
(क

.न
.) 

 –
 १

  
  

 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट.
पा
ूँचौ
 (
 े.
इय)

  
  

– 
१ 

  
  

पंज
ीक
रण

 त
था
 स

ाम
ाक्षज

क
 स

रुि
ा 

उप
श
ाख
ा 

क
म्प्
यटु

र 
अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 त
 ,
वि
वि
ध 

 –
 १

 
स 

ाय
क
,च
ौथ
ो 
त 

(ख
.स्
तर

)प्र
श
ास
न 
  

– 
१ 

 
    

 

स्व
ास्

 य
्त

था
्स

ाम
ाम्र्

क
्व

वक
ास

्ि
ार्

ा 
  

  
 

 अ
धध
कृ
त,
(प्र
शा
सन

) 
सा
तौ

/आ
ठौ
 त

ह,
प्र.
– 
१ 

 

 

 

स्व
ास्
्य

्च
ौक
ी्
तर्

ा्
आ
धा
रभ

ूत्
स्व

ास्
्य

्के
न्र

 
(्
आ
धा
रभू

त्
स्व

ास्
्य

्के
न्र
क
ो्
संग

ठन
्र
्

दर
वन्

दी
्व
वव

रण
्अ

िग
्सं

िग्
न्

छ
्)

 

पश
पुन्
छ
ी 
वि
क
ास
 उ

पश
ाख
ा 

अल
धकृ

त,
छै
ठौ
 त
 ,
,प
श
 ुस्
िा
  
 -
१ 

प्रा
.स
.प
ाच
ौ 
त 

,प
श
 ुस्
िा
/भे
ट 

  
-१
 

ना
.प्र
ा.स

.च
ौथ
ो 
त 

 प
श
 ुस्
िा
/भे
ट 

–१
 

 

नग
र्
लश
क्ष
ा्
उप

शा
ख
ा 

 
अ
धध
कृ
त(
सा
तौ
/आ

ठौ
 त

ह)
लश

.प्र
्.
-१
  

  
मव
 ि

ा,ब
ाि
बा
लि
क
ा,जे

ष्ठ 
ना
गर
रक

 
तथ

ा 
सम

ाज
 क

ल्य
ाण
 उ

पश
ाख
ा 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

स 
ाय
क
 प
ाूँच
ौ 
त 

 म
.वि

.लन
.(व
िव
िध

) 
- 
१ 

  
  

 
स 

ाय
क
 च

ौथ
ो 
त 

,म
.स
.ुभ
ा.(
वि
वि
ध)

 -
 १

 

  

 उप
भो
ि
ा 
 क

व 
त 
संर

ि
ण,
 ब
जा
र 
अन

गुम
न 

तथ
ा 
गणु

स्त
र 
लन
यन्
त्रण

 उ
पश

ाख
ा 

 स
 ा
यक

 प
ाूँच
ौ 
त 

, 
प्रश

ास
न.
 -
१ 

  
 

 
  

स 
क
ारी
 प
ययट

न 
उद्य

ोग
 ,
आ
प्रि

ास
न 

सेि
ा, 
ि
म 

तथ
ा 
रोज

गा
र 
उप

श
ाख
ा 

अ
धध
कृ
त्

छै
ठौ
्त

ह्
प्रश

ास
न्

- 
१ 

  
सह

ाय
क
्च

ौर्
ो्
तह

्प्र
शा
सन

 – 
१ 

प्रम
ुर्

्प्र
िा

सक
ीय

्अ
धध

कृ
त्

भा
षा
,स
ादह

तय
,क
िा
्त

र्ा
्

संस्
कृ
नत
्स

ंरक्ष
ण
्उ
पश

ाख
ा 

  
स 

ाय
क
 प
ाूँच
ौ 
त 

,प्र
श
ास
न 
 -
१ 

  
 

 
  

सा
मा
क्षज
क
 वि

क
ास
 त
था
 सं

घ,
संस्

था
 

सम
न्ि
य 
उप

श
ाख
ा 

  
स 

ाय
क
 च

ौथ
ो 
त 

 प्र
श
ास
न.
  

 –
 १

 
 

 ्
लि

ि
ा,यु

वा
्त

था
 र्

िकू
द्

वव
क

ास
्ि

ार्
ा 
  

  
 

 अ
धध
कृ
त,
(लश

क्ष
ा) 

नव
ौ/द
शौ
्त

ह,
लश

.प्र
.प्र
ा. 

- 
१ 

 

 

 

आ
धथ

ाक
्व

वक
ास

्ि
ार्

ा 
  

  
 

  
अ
धध
कृ
त,
छै
ठौ
/स
ात
ौ्
तह

 प्र
– 
१ 

 

 

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(578) 
 

  

  
  

   
धन

कु
टा
 न
गर
 क

ाय
यपा
लि
क
ाक
ो सं

गठ
ना
त्म
क
 सं

रच
ना
 अ

नसु
ारक

ा प्र
त्ये
क
 श

ाख
ा र

 स
ो अ

न्त
गत

यक
ा उ

पश
ाख
ा स

व 
तक

ो द
रि
न्द
ी त

ालि
क
ा  

  
  
 (
 प
ान
ा १

 )
 

               
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
  

  
  

 

  
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

क्र
मश

  
...
...
...
...
.. प

ान
ा २

 

सुच
ना
्प्र

वव
धध
्व
वक

ास
्त

र्ा
्

त्
या
ंक्

अल
भिे

ख
्उ
पश

ाख
ा 

अध
धकृ

त(
IC

T)
छैठ

ौ्त
ह्
प्रा
.-१

 

 ब
ैठक

्व्
यव

स्र्
ा्त

र्ा
्स

मन्
वय

््
्

उप
शा
ख
ा 

कम्
प्यु

टर
्अ

धध
कृत

्छै
ठौ
्त

ह्
प्रा
्-
१ 

 

  

वन
,व
ात
ाव
रण

्त
र्ा
्व
वप

द्
व्य

वस्
र्ा
पन

््
एव

्स
रस

फा
इथ्
व्य

वस्
र्ा
्उ
पश

ाख
ा 

अध
धकृ

त,
सा
तौ

/आ
ठौ
्त

ह,
प्रश

ास
न्

– 
१्

सुप
रभ

ाइ
थजर

,प
ााँच
ौ्त

ह,
प्रश

ास
न.
  

–्१
् 

चा
िक

्श्र
णी
वव
दह
न,
मेक

ानन
कि

््
-्
३्
््
्

सफ
ाइ
थकम

ी्श्र
णी
वव
दह
न,
पश

ास
न्

- 
६ 

 

आ
कत्
स्म

क
 से

वा
,य
ात
ाय
ात
 व्
यव

स्र्
ा  

  
 

तर्
ा्न

गर
्प्र

हर
ी्ए

का
इथ 

सब
-इ
थन्ज

ी्(
मेक

ानन
कि

)प
ााँच
ौ्त

ह्
– 
१्

नग
र्
प्रह

री,
अस

इथ,
चौ
र्ो
तह

,वव
शषे

् 
-१
 

न.
प्रह

री्
हव

िद
ार्

तेश्र
ोत
ह,
वव
शषे

् 
-२
 

नग
रप्र
हर
ी्ज

वा
न्

श्रण
ीवव

दह
न्

््
 -८

 
सव

ारी
्च

ाि
क्

श्रण
ीवव

ही
न्

  
  

  
-२
  

 
 

प्रश
ास
न्

तर्
ा्ज

नश
त्क्
त्

वव
का
स्

्
उप

शा
ख
ा 

अध
धकृ

त,
सा
तौ
/आ

ठौ
 त

ह,
प्रश

ा््
- 
१ 

सह
ाय
क्

चौ
र्ो
्त

ह्
प्रश

ास
न्

््
–्
१ 

सव
ारी
्च

ाि
क्

श्रण
ीवव

ही
न्

  
 -्

३ 
का
या
थिय

्स
हय

ोग
ीश्र
णी
वव
ही
न
  
-्
७ 

 

ख
रीद

्त
र्ा
्स

म्प
त्तत

्व्
यव

स्र्
ाप
न्

उप
शा
ख
ा  

 

अध
धकृ

त्
छैठ

ौ्त
ह्
प्रश

ास
न्

््
-१
  

स.
कम्

प्यु
टर
्अ

परे
टर

,च
ौर्
ो्त

ह 
 -१

  
  
  

  
  

  का
ननू

्त
र्ा
्न्
या
नय
क्

सल
मन
त्

सह
जी
कर

ण
्उ
पश

ाख
ा  

  
  

  
  

  
अध
धकृ

त्
छैठ

ौ्त
ह्
का
नून

 – 
१ 

सह
ाय
क्

चौ
र्ो
(प्र
शा
सन

) 
  
- 
१ 

  

   
  

  
 

  

 

  
राज

स्व
्प्र

शा
सन

्उ
पउ

पश
ाख

ा  
अध
धकृ

त्
सा
तौ

 /
आ
ठौ
्त

ह्
प्र.
 -
 १

 
सह

ाय
क,

 च
ौर्
ो्त

ह्
प्रश

ास
न्

्-
 १
 

स.
क.
अ.

,च
ौर्
ो त

ह्
वव
वव
ध,
प्रा
््
- 
१ 

   

 

आ
न्त्त

रिक
्त

था
्प

ूवा्
िेर्

ाप
रिि

ण
्ए

का
इा 

  
  

  
  

  
  

 
अध
धकृ

त,
छैठ

ौ्त
ह(
आ

.िे
.प
.) 

-१
 

यो
जन

ा त
था
 अ

नगु
मन

 उ
पश

ाख
ा 

अध
धकृ

त्
छैठ

ौ्त
ह्
प्रश

ास
न 

 -
 १
 

सह
ाय
क्

पा
ाँचौ
्त

ह्
प्रश

ास
न्

्–
्१
 

 

   
 

 

आ
धथ

ाक्
प्रि

ास
न्

तथ
ा्ि

ार्
स्व

्ि
ार्

ा  
  

  
  

  
  

  
 

अध
धकृ

त 
सा
तौ

/आ
ठौ
 त

ह्
िेख

ा्-
 १

 

 

आ
धर्
थक 

प्रश
ास
न्

उप
शा
ख
ा  

  
  

(िे
ख
ा्क

ाय
थसंच

ाि
न्

) 
  

  
  

  
  

  
िेख

ाप
ाि
, प

ााँच
ौ्त

ह्
प्रश

ा/िे
ख
ा् 

-१
 

 

 
श्रो
त्

वव
श्िे

षण
्त

र्ा
्ब

ेरूज
ु्फ

छो
ट्

उप
शा
ख
ा 

अध
धकृ

त,
 छै

ठौ
्त

ह्
प्रश

ा /
 िे

ख
ा  

- 
१्
 

स.
िे.
पा
. च

ौर्
ो्त

ह्
प्रश

ा /
्िे

ख
ा् 

- 
१ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

नग
र्
पवू

ाथध
ार्

वव
का
स्

उप
शा
ख
ा 

इथन्
जी
नन
यर

,लस
लभ
ि 

छैठ
ौ्त

ह्
्–्

१्
््
  

सव
्इ
थन्ज

ी.,
लस
लभ
ि्

पा
ाँचौ
्त

ह्
–््
१ 

   भ ूम
ी्व्

यव
स्र्

ा,व
त्स्
त्

वव
का
स्

तर्
ा्

जग्
गा
्न

ाप
ी्उ

फश
ाख
ा  

  
  
  

 
अम

ीन
्स

हा
यक

्प
ााँच
ौ्त

ह,
प्रा
. –
्१

 
 ्
अम

ीन
्स

हा
यक

्च
ौर्
ो्त

ह्
प्रा
.-्
१ 

 

भव
न्

नन
यम

न्
तर्

ा्न
नम

ाथण
्

इथज
ाज
त्

उप
शा
ख
ा 

सव
्इ
थन्ज

ीनन
यर

 ल
सल
भि

्प
ााँच
ौ्त

ह 
–१
् 

  
  

  

प्रम
ुर्

्प्र
िा

सक
ीय

्अ
धध

कृत
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
(न

वौ
 /्

दि
ौ त

ह)
  
 

 

वड
ा्क

ाय
ाथि
य्

्१
० 

वड
ा्क

ाय
ाथि
यक

ो्सं
गठ

न्
संर

चन
ा्र

्
दर
बन्

दी
्अ

िग
्च

ाटथ
मा
्स

मा
वेश

्छ
। 

्प्र
िा

सन
, 

यो
र्न

ा्त
था

्अ
न ुग

मन
्ि

ार्
ा 

  
  
अल
धकृ

त 
आ
ठौ
/न
िौ
 त
 .
 प्र
शा
सन

- 
१ 

  

श 
री 

पूि
ायध
ार 

वि
क
ास
 श

ाख
ा  
  

  
  

 
अध
धकृ

त 
सा
तौ

/आ
ठौ
 त

ह्
- 
१ 

  
  
  
  
 

(लस
लभ
ि्

इथत्
न्ज

नन
यर

) 
 

  ख
ाने
पा
नी
,लस

चंा
इथ,
उज

ाथ्
वव
का
स्

तर्
ा्

जि
उत
पन्

न्
प्रक

ोप
्न
नय

न्र
ण्

उप
शा
ख
ा 

सव
्इ
थन्ज

ीनन
यर

,लस
लभ
ि्

पा
ाँचौ
्त

ह्
–्
१ 

   



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(579) 
 

  
धन

कु
टा
 न
गर
पाल
िक

ा, 
नग

र 
क
ाय
यपाल
िक

ाक
ो क

ाय
ायि
यक

ो सं
गठ

न 
ढा
ूँचा
 अ

नसु
ार 

म 
ाश
ाख
ा र

 श
ाख
ाम
ा र

 न
े द
रब
न्द
ीक
ो व
िि

रण 

क्र
म 

क
ाय
ायि
य,
 श

ाख
ा र

 उ
पश

ाख
ा 

पद
 न
ाम
 

स्त
र 

त 
 

सेि
ा/स

मू 
 

पद
क
ो से

िा
 र
 सं

ख्य
ा 

पद
 सं

ख्य
ा 

पद
क
ो व
क
लस
म 

प्राव
िल
धक

 
अप्र

ावि
लध
क 

 
स्थ

ाय
ी प

द 
क
रार

 प
द 

क
) 

नग
र 
क
ाय
यपाल
िक

ाक
ो क

ाय
ायि
य, 

प्रम
खु 

प्रश
ास
क
ीय
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
नि

ौ /
दश

ौ 
प्रश

ास
न 

/क्षश
.प्र
. 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

१ 
प्रश

ास
न,
यो
जन

ा त
था 
अन

गुम
न 
 श

ाख
ा 

िर
रष्ठ

 प्र
शा
सक

ीय
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
आ
ठौ
/न
िौ 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

१.
१ 

प्रश
ास
न 
तथ

ा ज
नश

क्षि
 वि

क
ास
 उ

पश
ाख
ा 

शा
खा
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
सा

तौ
/आ

ठौ
् 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
स 

ाय
क
 (
खर
रद
ार 

स्त
र) 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
सि

ारी
 च

ाि
क 

स 
ाय
क 

िे.
वि
व न

 
मेक

ालन
क
ि 

३ 
ती
न 

 
३ 

ती
न 

 
३ 

ती
न 

 
क
ाय
ायि
य 
स 

यो
गी 

स 
ाय
क 

िे.
वि
व न

 
प्रश

ास
न 

 
७ 

सा
त 

७ 
सा
त 

 
७ 

सा
त 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

३ 
ती
न 

११
 ए
घा
र 

१४
 च

ौध
 

४ 
चा
र 

१०
 द
श 

१.
२ 

यो
जन

ा त
था
 अ

नगु
मन

 उ
पश

ाख
ा 

यो
जन

ा अ
लध
कृ
त 

(श
ा.ख

.) 
अल
धकृ

त 
छैठ

ौ 
प्रश

ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
स 

ाय
क
 (
ना
 स

.ुस्त
र 

) 
स 

ाय
क 

पाच
ौ  

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 

१.
३ 

बैठ
क 

व्य
िस्
था
 त
था
 स

मन्
िय

 उ
पश

ाख
ा 

क
म्प्
यटु

र 
अल
धकृ

त 
अल
धकृ

त 
 

छैठ
ौ 

वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

१.
४ 

खर
ीद
 त
था
 स
म्प
क्षत्त
 व्
यि

स्थ
ापन

 उ
पश

ाख
ा   

खर
ीद
 अ

लध
कृ
त 

(श
ा.अ

.) 
 

अल
धकृ

त 
छैठ

ौ 
प्रश

ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स.
क
म्प्
यटु

र 
अप

रेट
र 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 
 

 
 

जम्
मा

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
 

१.
५ 

सचु
ना
,सं
चा
र,प्र

वि
लध 

वि
क
ास
 त
था
 त
थ्य
ांक

, 
अल
भिे

ख 
उप

शा
खा
 

सूच
ना
 प्र
वि
लध
 अ

लध
कृ
त 

 
अल
धकृ

त 
छैठ

ौ 
वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

१.
६ 

क
ानू
न 
तथ

ा न्
या
वय
क
 स
लम
लत
 स
 ज

ीक
रण

 
उप

शा
खा

 

क
ानू
न 
अल
धकृ

त 
 

अल
धकृ

त 
 

छैठ
ौ 

क
ानू
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स 
ाय
क
 (
खर
रद
ार 

स्त
र)
  

  
  

  
   

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 
 

 
 

जम्
मा

 
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
 

१.
७ 

िन
,ि
ात
ाि
रण

 त
था
 वि

पद
 व्
यि

स्थ
ापन

 ए
िं 

सर
सफ

ाइ
य व्
यि

स्थ
ा उ

पश
ाख
ा (
सर

सफ
ाइ
य 

उप
क
रण

 सं
चा
िन

 त
था
 ड
क्षम्प

ङ 
सा
इयट

 
व्य
िस्
था
पन

क
ा क

ाम
 रू

 )
  

िा
ता
िर
ण 

अल
धकृ

त 
अल
धकृ

त 
सा

तौ
/आ

ठौ
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
सर

सफ
ाइ
य लन

रीि
क
 

(न
ा.स

)ु 
स 

ाय
क 

पाूँच
ौ 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
सि

ारी
 च

ाि
क 

स 
ाय
क 

िे.
वि
व न

 
मेक

ालन
क
ि 

३ 
ती
न 

 
३ 

ती
न 

 
३ 

ती
न 

 
सफ

ाइ
यक
मी
 

स 
ाय
क 

िे.
वि
व न

 
वि
शेष

 
 

६छ
 

६ 
छ 

 
६ 

छ 

 
  

 
 

 
जम्

मा
 

३ 
ती
न 

८ 
आ
ठ 

११
 ए
घा
र 

२ 
दइु

य 
९ 

नौ 

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(580) 
 

  

१.
८ 

आ
क
क्षस्म

क
 से

िा,
 य
ात
ाय
ात
 व्
यि

स्थ
ा त

था
 न
गर

 
प्र 

री 
एक

ाइ
य 

(द
मक

ि 
र 
एम्
बिुे

न्स
 से

िा
 सं

चा
िन

, 
नग

र 
स्त
रीय

 य
ात
ाय
ात
 व्
यि

स्थ
ाप
न 
र 
नग

र 
प्र 

री 
पर
रच

ाि
न 

) 

सि
 इ
यन्ज

ीलन
यर
  

स 
ाय
क 

पा
ूँचौ
 

मेक
ालन
क
ि 

१ 
ए 

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

 
नग

र 
प्र 

री 
(अ

.स
.इ
य.) 

स 
ाय
क
  

चौ
थो
 

वि
षेश

  
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

 
नग

र 
प्र 

री 
 ब

ल्द
ार 

स 
ाय
क 

ततृ
ीय
 

वि
शेष

 
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 
२ 

दइु
य 

 
नग

र 
प्र 

री 
जि

ान 
स 

ाय
क 

िे.
वि
व 
न 

वि
शेष

 
 

८ 
आ
ठ 

८ 
आ
ठ 

 
८ 

आ
ठ 

 
सि

ारी
 च

ाि
क 

स 
ाय
क 

िे.
वि
व 
न 

मेक
ालन
क
ि 

२ 
दइु

य 
 

२ 
दइु

य 
 

२ 
दइु

य 
 

 
 

 
जम्

मा
 

३ 
ती
न 

११
 ए
घा
र 

१४
 च

ौध
 

 
१४

 च
ौध
 

क
ाय
ायि
य 
र 
प्रश

ास
न 
तथ

ा य
ोज
ना
 श

ाख
ाक
ो कु

ि 
जम्

मा
 द
रब
न्द
ी

 
 

 
कु
ि 

पद
 

१२
 

३५
 

४७
 

१४
 च

ौध
 

३३
तेत्त

ीस
 

२ 
आ

.प्र
. 
तथ

ा र
ाज
स्ि
 प्र
शा
सन

 श
ाख
ा 

िर
रष्ठ

 िे
ख
ा अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
सा

तौ
/आ

ठौ
 

प्रश
ा/िे

ख
ा 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
२.
१ 

आ
लथ
यक
 प्र
शा
सन

( 
िेख

ा) 
उप

शा
ख
ा 

िेख
ाप
ाि
 

स 
ाय
क 

पा
ूँचौ
 

प्रश
ा/िे

ख
ा 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

२.
२ 

िो
त 
वि
श्लषे

ण 
तथ

ा ब
ेरूज

 ुफ
छ
ौट
 उ

पश
ाख
ा 

िेख
ा अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

प्रश
ा,/िे

ख
ा 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स 
 िे

ख
ाप
ाि
 

स 
ाय
क
  

चौ
थो
 

प्रश
ा/िे

ख
ा 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 
 

 
 

जम्
मा
 

 
४ 

चा
र 
 

४ 
चा
र 

४ 
चा
र 

 

२.
३ 

राज
स्ि
 प्र
शा
सन

 उ
पश

ाख
ा 

राज
स्ि
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
 

आ
ठौ

/स
ात
ौ  

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

स 
ाय
क
 (
ख
ररद

ार 
स्त
र 

) 
स 

ाय
क 

चौ
थो
  

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स.
क
म्प्
यटु

र 
अप

रेट
र 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 
 

 
 

जम्
मा
 

१ 
एक

 
२ 

दइु
य 

३ 
ती
न 

३ 
ती
न 

 
३ 

आ
.िे

.प
. 
तथ

ा पू
िय 
िेख

ाप
ररि

ाण
 ए
क
ाइ
य 

आ
.िे

.प
. 
अल
धकृ

त 
अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

प्रश
ा,/िे

ख
ा 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
आ

.प्र
. 
ता
थ 

राज
स्ि
 र
 आ

.िे
.प
. 
शा
ख
ाक
ो कु

ि 
दर
बन्
दी
 सं

ख्य
ा

 
 

 
कु
ि 

पद
 

१ 
एक

 
७ 

सा
त 

८ 
आ
ठ 

८ 
आ
ठ 

 
४ 

श 
री 

पूि
ायध
ार 

वि
क
ास
 श

ाख
ा 

इक्ष
न्ज
लन
यर

,लस
लभ
ि 

अल
धकृ

त 
सा

तौ
/आ

ठौ
 

लस
यलभ
ि 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
४.
१ 

स्थ
ान
ीय
 पू
िा
यधा
र 
वि
क
ास
 उ

पश
ाख
ा 

इयक्ष
न्ज
लन
यर

, 
लस
लभ
ि 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

लस
यलभ
ि 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

सि
 इ
यक्षन्ज

लन
यर

,लस
लभ
ि 

स 
ाय
क 

पा
चौ
  

लस
यलभ
ि 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

४.
२ 

ख
ान
ेपा
नी
, 
लसं
चा
इय,
 उ

जा
य वि
क
ास
 त
था
 ज

ि 
उत्
पन्न

 प्र
क
ोप
 लन

यन्
त्रण

 उ
पश

ाख
ा 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
सि

 इ
यक्षन्ज

लन
यर

,लस
लभ
ि 

स 
ाय
क 

पा
चौ
  

लस
लभ
ि 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

४.
३ 

भि
न 
लन
यम

न 
तथ

ा ल
नम

ायण
 इ
यजा
जत

 उ
पश

ाख
ा 

सि
 इ
यक्षन्ज

लन
यर

,लस
लभ
ि 

स 
ाय
क 

पा
चौ
  

लस
लभ
ि 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

४.
४ 

भमू
ी व्

यि
स्थ

ा, 
िस्
ती
 वि

क
ास
 त
था
 ज

ग्ग
ा न

ाप
ी 

उप
शा
ख
ा  

  
  
 

सिे
ि
क
 

स 
ाय
क 

पा
चौ
  

इयन्
जी

/स
िै 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
अम

ीन
 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

इयन्
जी

/स
िै 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

७ 
सा
त 

 
७ 

सा
त 

७ 
सा
त 

 

५.
 

क्षश
ि
ा, 
यिु

ा त
था
 खे

िकू
द 
शा
ख
ा 

बर
रष्ठ

 क्षश
ि
ा अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
नि

ौ/द
शौ
 

क्षश
.प्र
शा
सन

  
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

५.
१ 

नग
र 
क्षश
ि
ा उ

पश
ाख
ा 

क्षश
ि
ा अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
सा
तौ

/आ
ठौ
 

क्षश
.प्र
शा
सन

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

५.
२ 

यिु
ा त

था
 खे

िकू
द 
वि
क
ास
 उ

पश
ाख
ा 

क्षश
ि
ा प्र

ा.स
. 

स 
ाय
क 

पा
ूँचौ
 

क्षश
.प्र
शा
सन

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

५.
३ 

भा
षा,
सा
व 
त्य
,क
िा
,सं
स्कृ

लत 
संर

ि
ाण
 उ
पश

ाख
ा 

स 
ाय
क
 (
ना
.स
.ुस्
तर

) 
स 

ाय
क 

पा
ूँचौ
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
क्षश
ि
ा, 
यिु

ा त
था
 खे

िकू
द 
वि
क
ास
 श

ाख
ाक
ो कु

ि 
दर
बन्
दी
 ज

म्म
ा

 
 

 
कु
ि 

पद
 

३ 
ती
न 

१ 
एक

 
४ 

चा
र 
 

४ 
चा
र 

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(581) 
 

  

६ 
स्ि
ास्थ्

य 
तथ

ा स
ाम
ाक्षज

क
 वि

क
ास
 श

ाख
ा 

सा
मा
क्षज
क
 वि

. 
अल
धकृ

त 
अल
धकृ

त 
सा
तौ
/आ

ठौ
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
६.
१ 

सा
मा
क्षज
क
 वि

क
ास
 त
था
 सं

घसं
स्थ

ा स
.उ
पश

ाख
ा 

स 
ाय
क
 (
 ख

ररद
ार 

स्च
र 

) 
स 

ाय
क 

चौ
थो
 

प्रश
ास
न 

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 
६.
२ 

पंज
ीक
रण

 त
था
 स

ाम
क्षज
क
 स

रुि
ा उ

पश
ाख
ा 

कभ
प्यु

टि
् 

अध
धकृ

त 
अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स 
ाय
क
 (
ख
ररद

ार 
स्त
र) 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

प्रश
ास
न 

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 
६.
३ 

मव
 ि

ा, 
बा
िब

ालि
क
ा, 
जेष्ठ

ना
गर
रक

, 
सम

ाज
 

क
ल्य

ाण
 उ

पश
ाख
ा  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

मव
 ि

ा व
ि 
लन
रीि

क 
स 

ाय
क
  

पा
ूँचौ
 

वि
वि
ध 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

स.
मव
 ि

ा व
िक

ास
 

लन
रीि

क 
स 

ाय
क 

चौ
थो
 

वि
वि
ध 

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

 
 

 
 

 
जम्

मा
 

२ 
दइु

य 
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 
६.
४ 

उप
भो
ि
ा  

क
व 
त 
संर

ि
ण,
 ब
जा
र 
 अ

नगु
मन

 
तथ

ा ग
णुस्

तर
 लन

यन्
त्रण

 उ
पश

ाख
ा 

स 
ाय
क
 न
ा.स

.ु 
स्त
र 

स 
ाय
क 

पा
ूँचौ
  

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
 ए
क 

१ 
एक

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

६.
५ 

स्ि
ास्थ्

य 
सेि

ा उ
पश

ाख
ा 

,  
जन

स्ि
ास्थ्

य 
लन
रीि

क 
अल
धकृ

त 
छै
ठौ
/स
ात
ौ 

स्ि
ा( े

.इ
य.) 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

अल
धकृ

त,
नल
सयङ

/लस
अन

लम
 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

स्ि
ा.(
क
.न
) 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

स 
ाय
क
  

पा
ूँचौ
 

स्ि
ा( े

.इ
य.) 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 
 

 
 

 
 

 
३ 

ती
न 

 
३ 

ती
न 

३ 
ती
न 

 
स्ि
ास्थ्

य 
तथ

ा स
ाम
ाक्षज

क
 वि

क
ास
 श

ाख
ाक
ो कु

ि 
दर
बन्
दी
 सं

ख्य
ा

 
 

 
कु
फ
 प
द 

६ 
छ 

४ 
चा
र 

१०
 द
श 

१०
 द
श 

 
७ 

आ
लथ
यक
 वि

क
ास
 श

ाख
ा 

अल
धकृ

त 
प्रश

ास
न 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
/स
ात
ौ  

प्रश
ास
न 

/ 
प्रा
. 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

७.
१ 

कृ
वष
 वि

क
ास
 उ

पश
ाख
ा , 

  
 

कृ
वष
 वि

क
ास
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ

 
कृ
वष
 प्र
सा
र 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
कृ
वष
 वि

क
ास
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ

 
एर

ो इ
यक
ो 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
प्रा
वि
लध
क
 स

 ा
यक

  
स 

ाय
क 

पा
ूँचौ

 
कृ
.प्र
/ब
ाग
िा
नी 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
ना
. 
प्रा
. 
स.

 (
 जे

टी
ए 

) 
स 

ाय
क 

चौ
थो

 
कृ
वष
 म

ाट
ो 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
 

४ 
चा
र 

१ 
एक

 
५ 

पा
ूँच 

५ 
पा
ूँच 

 

७.
२ 

पश
पुन्
छ
ी व
िक

ास
 उ

पश
ाख
ा,  

  

पश
 ुवि

क
ास
 अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ

 
िा
इयभ

स्ट
क
  
  

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
पश

 ुप्र
ा.स

. 
स 

ाय
क 

पा
चौ

 
प.
स्ि
ा/ 
भेट

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

 
पश

 ुन
ा.प्र

ा.स
. 

स 
ाय
क 

चौ
थो

 
प.
स्ि

./भे
ट 

  
 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
 

 
 

 
३ 

ती
न 

 
३ 

ती
न 

३ 
ती
न 

 

७.
३ 

स 
क
ारी
,उ
द्यो
ग,
 प
ययट

न,
 आ

प्रि
ास
न,
 ि
म 
तथ

ा 
रोज

गा
र 
प्रब

ियन
 उ
प 
शा
ख
ा 

शा
ख
ा अ

लध
कृ
त 

अल
धकृ

त 
छै
ठौ
 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

 

 
स 

ाय
क
 ख

ररद
ार 

स्त
र 

स 
ाय
क 

चौ
थो
 

प्रश
ास
न 

 
 

१ 
एक

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

 
 

 
 

 
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
 

 
आ
लथ
यक
 वि

क
ास
 श

ाख
ाक
ो कु

ि 
दर
बन्
दी
 सं

ख्य
ा 

 
 

कु
ि 

यद
 

७ 
सा
त 

३ 
ती
न 

१०
 द
श 

१०
 द
श 

 

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(582) 
 

  

८ 
नग

र 
प्रम

खुक
ो स

क्षच
िा
िय

  
  
  
  
  
  
  

(स
ाि
िस

ाि
ी  

अस्
था
यी
 द
रब
क्षन्द

) 
स 

ाय
क 

(न
ा.स

 ुस्
तर
 

स 
ाय
क 

पाूँच
ौ 

प्रश
ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
 

का
..स

.  
स 

ाय
क 

 
िेण

ीवि
व न

 
प्रश

ास
न 

 
१ 

एक
 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 

 
उप

प्रम
खुक

ो अ
क्षच
िा
िय

मा
 न्
या
वय
क 

सल
मल
तक

ो 
अक्ष
चि

ाि
यम

ा ख
रीने

 ख
मयच

ारी
बा
ट 
व्य
िस्
था
पन

 ग
रीने 

 
 

 
कुि

 प
द 

 
२ 

दइु
य 

२ 
दइु

य 
 

२ 
दइु

य 

नग
र 
का
ययप

ालि
का
को
 क

ाया
यिय

 त
फय 

र 
ने 
कुि

 ज
म्म

ाज
म्म

ी द
रब
न्द
ी सं

ख्य
ा 

 
 

कुि
जम्

मा
  

३६
 छ

त्ती
स 

५२
 ब
ाउ
न्न 

८८
 अ

ठा
सी 

५३
 लत्र

पन्न
 

३५
पैत

ीस 
 

पनु
श्चः

 न
गर
पाल
िक

ाक
ो ब

ढद
ो सं

चा
िन

 ख
चय 

लनय
न्त्र
ण 

गन
य न
गर
 स

रस
फा
इय,
 

बग
ैंचा
  े
रच

ा ,
 क

ाय
ायि
य 
सरु

िा
, स

ाम
ाक्षज

क 
परर

चा
िन

 ि
गा
यत

का
 क

ाम
का
 

िा
लग
 अ

िग
 द
रब
न्द
ी र

ाक्षख
एक

ो छै
न 
। 

उल्
िेक्ष
खत

 क
ाम
का
 ि

ालग
 प
राम

शय 
सेि

ा 
िा
 स

म्ब
क्षन्ध

त 
का
ययक्र

म 
बजे

ट 
अन्

तर
गयत

 से
िा
 क

रार
का
 म

ाध्य
मब

ाट
 ज

नश
क्षि

 
परर

चा
िन

को
 सं

स्थ
ाग
त 
व्य
िस्
था
  
नु ुउ

पय
िु
 दे
क्षख
न्छ

 ।
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
अक्ष
घल्

िो
 प
ान
ाब
ाट
 अ

.ल्य
ा. 
विि

रण
   

 
 

३६
 

५२
 

८८
 

५३
 

३५
 

ख)
 

िड
ा क

ाय
ायि
य 

१०
 क

ो द
रब

न्द
ी 

(ि
डा
 नं

. १
 म

ा अ
लध
कृत

 ि
डा
 स

क्षच
ि 

र 
सि

 
इयक्षन्

जल
नय

र 
प्राव
िलध

क 
र 
ने 
र 
बा
ूँकी

 ि
डा
 रू

 
ना
.स

.ुस्त
रक

ो ि
डा
सक्ष
चि

 र
 ए
क 

प्राव
िलध

क 
र 
ने,
 

सिै
 १

० 
िटै

 ि
डा
मा
 स

 ाय
क 

चौ
थो
 ख

ररद
ार 

र 
ने 
गर

ी ि
डा
को

 द
रब

न्द
ी र

ाक्षख
एक

ो छ
) 

िड
ास
क्षच
ि 
(श

ा.अ
.स्त

र) 
अल
धकृ

त 
छैठ

ौ 
प्रश

ास
न 

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

 
 

िड
ा स

क्षच
ि 
(न
ा.स

.ुस्त
र) 

स 
ाय
क 

पाच
ौ  

प्रश
ास
न 

 
९ 

नौ 
 

९ 
नौ 

 
 

सि
इयक्षन्

जल
नय

र (
ओ

.स
ी.)

 
स 

ाय
क 

पाच
ौ  

लस
यलभ
ि 

१ 
एक

 
 

 
१ 

एक
 

 
 

अ.
सि

.इ
यक्षन्ज

लनय
र,अ

सइ
य 
स 

ाय
क 

चौ
थो
  

लस
लभ
ि 

५ 
पाच

 
 

 
५ 

पाूँच
 

 
 

स 
ाय
क 

(ख
ररद

ार)
 

स 
ाय
क 

 
चौ
थो 

प्रश
ास
न 

 
१०

 द
श 

 
१०

 द
श 

 
 

का
या
यिय

 स
 य

ोग
ी 

स 
ाय
क 

 
िेण

ीवि
व न

 
प्रश

ास
न 

 
 

१०
 द
श 

 
 

१०
 द
श 

 
िड

ा क
ाय
ायि
य 
१०

 क
ो द

रब
न्द
ी 

 
 

 
जम्

मा 
  
६ 

  
  
  
  
   ३०

  
 

३६
  

२६
 

१०
 

 
िड

ा क
ाय
ायि
य 
सव
 त

 क
ाय
यपाल
िक

ाक
ो क

ाय
ायि
यक

ो कु
ि 

जम्
मा
 द
रब
न्द
ी सं

ख्य
ा

 
कुि

 ज
म्म

ा 
४२

 
८२

 
१२

४ 
७९

 
४५

 
ग)

 
िड

ास्त
रीय

 स्
िा
स्थ्
य 

चौ
की 
 

िड
ा नं

. २
 र
 ९

 क
ो स्

िा
स्थ्
य 

चौ
की

 र
 ि

डा
 नं

. 
९ 

मा
 स्
था
वपत

 स
ाम
दुाव
यक

 स्
िा
स्थ्
य 

केन्
र,
 ि

डा
 

नं.
 ३

, ८
, १

० 
को

 आ
धा
रभ

ू त 
स्ि
ास्थ्

य 
केन्

र 
तथ

ा ि
ा.नं

 १
 क

ो प्र
स्त
ावि

त 
आ
धा
रभ

ू त 
स्ि
ास्थ्

य 
केन्

र 
समे

त 
७ 

िट
ा स्

िा
स्थ्
य 

एक
ाइ
यको

 द
रब

न्द
ी 

सम
ािे
श 

छ 
) 
िा
.नं
. ४

,५
,६
 र
 ७

 क
ा ि

डा
 रू  

अल
धकृ

त 
( े

.प
ो इ

यन्च
ाज
य) 
अल
धकृ

त 
छैठ

ौ 
स्ि
ास्थ्

य,
 े.
इय 

२ 
दइु

य 
 

२ 
दइु

य 
२ 

दइु
य 

 
 

 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

स 
ाय
क 

 
पाूँच

ौ 
स्ि
ास्थ्

य,
 े.
इय 

३ 
ती
न 

 
३ 

ती
न 

३ 
ती
न 

 
 

नस
य / 

लस
.अ

.न
.लम

. 
स 

ाय
क 

 
पाूँच

ौ 
स्ि
ास्थ्

य,
क.

न 
३ 

ती
न 

 
३ 

ती
न 

३ 
ती
न 

 
 

अ.
न.
लम
. 

स 
ाय
क 

 
चौ
थो 

स्ि
ास्थ्

य,
क.

न 
६ 

छ 
 

६ 
छ 

६ 
छ 

 
 

अ.
 े.
ि. 

स 
ाय
क 

 
चौ
थो 

स्ि
ास्थ्

य(
 े.
इय 

५ 
पाूँच

 
 

५ 
पाूँच

 
५ 

पाूँच
 

 
 

का
या
यिय

 स
 य

ोग
ी 

स 
ाय
क 

 
िेण

ीवि
व न

  
प्रश

ास
न 

 
 

७ 
सा
त 

७ 
सा
त 

 
७ 

सा
त 

स्ि
ास्थ्

य 
चौ
की
को
 द
रब
न्द
ी 

 
 

 
जम्

मा 
 १

९ 
उन्न

ाइ
यस 
 

७ 
  
सा
त 

२६
 छ

क्षब्ि
स 

१९
 उ

न्ना
इयस

 
७ 

सा
त 

 
का
ययप

ालि
का
को
 क

ाय
ायि
य,
 ि
डा
 क

ाय
ायि
य,
 आ

धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
केन्

रक
ो  

दर
बन्
दीक

ो 
एक

ीकृ
त 
 वि

िर
ण 

कुि
 सं

ख्य
ा 

६१
 

८९
 

१५
० 

९८
 

५२
 

 
अि

रम
ा 

एक
सठ

ी 
उन

ान
ब्ब
 े

एक
 स

य 
पच

ास 
अन्

ठा
नब्
ि े

बा
उन्न

 
 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(583) 
 

  
धन

कु
टा
 न
गर
पा
लि
क
ा, 
िड

ा क
ाय
ायि
यक

ो स
िठ

न 
संर

चन
ा र

 द
रब
न्द
ी 

      
 

     

िड
ा क

ाय
ायि
य 

, ि
डा
 नं

. १
 दे
क्षख

 १
० 

सम्
मक

ो ि
ालग

 त
 ग

त 
दर
बन्
दी
क
ो व
िि

रण
: 

क्र
म 

पद
 न
ाम
 

त 
 

सेि
ा /
समू

  
दर
बन्
दी 

संख्
या
 

दर
बन्
दी 

क
ाय
म 
र 
न े
िड

ा 
रू 

१.
 

िड
ा स

क्षच
ि 
अल
धकृ

तस्
तर
 

छैठ
ौ 

प्रश
ास
न/स

ा.प्र
 

१ 
एक

 
िा
.नं
.-१

, व
 िे

 
२ 

िड
ा स

क्षच
ि 
ना
.स
 ुस्
तर

 
पा
ूँचौ
 

प्रश
ास
न/स

ा.प्र
 

९ 
नौ
 

िा
.नं
 -१

 ब
ा े
क
क
ा स

िै 
िड

ा 
रु 

३ 
सि

 इ
यक्षन्ज

लन
यर
 

पा
ूँचौ
 

इयन्
जी

/लस
लभ
ि 

१ 
एक

 
िा
.नं
.-१

, व
 िे

 
४ 

अ.
सि

 इ
यक्षन्ज

लन
यर
 

चौ
थो
 

इयन्
जी

/लस
लभ
ि 

५ 
पा
ूँच 

िा
. 
नं.
 २

, ३
, ५

, ९
 र
 १

० 
क
ा ि

ालग
  (
 ि
डा
 नं

. 
४,
 ६

, 
७ 

र 
८ 

क
ा ि

ालग
 न

.प
ा. 
क
ाय
ायि
यब

ाट
 व्
यि

स्थ
ा ग

रीन
े  

) 
५ 

स 
ाय
क 

(प्र
शा
सन

) 
चौ
थो
 

प्रश
ास
न/स

ा.प्र
 

१०
 द
श 

सा
मदु

ावय
क 

सेि
ा / 
राज

स्ि
 सं

क
िन

 
६ 

क
ाय
ायि
य 
स 

यो
गी 

िेण
ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

१०
 द
श 

क
ाय
ायि
य 
संच

ाि
न 
एिं
 स

रस
फ
ाइ
य स
 य

ोग
ी 

 
 

िड
ाम
ा र

 न
 ेज

म्म
ा द

रब
न्द
ी 

३६
 छ

त्ती
स 

 
 

सा
म ुद

ानय
क्

सेव
ा्त

र्ा
्

राज
स्व

्इ
थका
इ 

 व
डा
्स

लम
नत
 

  व
डा
्स

धच
व 

 व
डा
्अ

ध्य
क्ष 

सा
वथज

नन
क्

सेव
ा्त

र्ा
्

पंज
ीक
रण

्इ
थका
इ 

यो
जन

ा्त
र्ा
्प्र

ावव
धध
क्

सेव
ा्इ

थका
इ 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(584) 
 

  

स्व
ास्

 य
्के

न्त् 
को

्स
ङ्ग

ठन
्ढ

ाुँच
ा्ि

्द
िब

न्त्द
ी्व

वव
िण

 
     

 
     

१)
 आ

धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
चौ
क
ीक
ो द

रब
न्द
ी 

स्ि
ास्थ्

य 
चौ
क
ी भ

ीरग
ाउ
ूँ  र
 बे
ि 

रा 
तथ

ा मू
िघ

ाट
 स

ाम
दुा
वय
क
 स्
िा
स्थ्
य 
इक

ाइ
यक
ो द

रब
न्द
ी 

क्र
.सं
. 

पद
ना
म 

त 
 

सेि
ा स

मू 
 

 े.
पो
.भ
ीरग

ाउ
ूँ  

िा
.नं
. 
२ 

 े.
पो
 िे
ि 

रा 
िा
.नं
. 

९ 
सा
.स्
िा
स्थ्
य 
इक

ाइ
य 

मूि
घा
ट 
िा
.नं
. 
९ 

जम्
मा
 द
रब
न्द
ी 

१ 
अल
धकृ

त 
(लस

.अ
. े
.ि
) 

छै
ठौ

 
स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
२ 

दइु
य 

२ 
 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

पा
ूँचौ
 

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
२ 

दइु
य 

३ 
लस

/अ
.न
.लम

 
पा
ूँचौ

/ 
स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
२ 

दइु
य 

४ 
अ.
न.
लम
 

चौ
थो
 

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
म 

 १
 ए
क 

३ 
ती
न 

५ 
अ.
 े.
ब.

 
चौ
थो

 
स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क 

 
 १

 ए
क 

२ 
दइु

य 
६ 

क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

३ 
ती
न 

 
 

 
 

  
  
  
 ज

म्म
ा 

६ 
छ 

 ५
 प
ाूँच
 

 ३
 त
ीन 

१४
 च

ौध
 

२)
 आ

धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
क
ो द

रब
न्द
ी 

िड
ा स्

तर
क
ो आ

धा
रभ
तू 
श 

री 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 ि
डा
.नं
.३
 प
ात्िे

,  
८ 

सा
न्त
ाङ
 र
  
१०

 म
ाग
ाय 

क्र
.सं
. 

पद
ना
म 

त 
 

सेि
ा स

मू 
 

स्ि
ास्थ्

य 
क्षक्
िल
नक

 
िा
.नं
. 
३ 

स्ि
ास्थ्

य 
क्षक्
िल
नक

 
िा
.नं
. 
८ 

स्ि
ास्थ्

य 
क्षक्
िल
नक

 
िा
.नं
.१
० 

जम्
मा
 द
रब
न्द
ी 

१ 
अ.
 े.
ब.
 

चौ
थो
 त
  

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

३ 
ती
न 

२ 
अ.
न.
लम
. 

चौ
थो
 त
  

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

३ 
ती
न 

३ 
क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

३ 
ती
न 

 
 

 
  
  
  
 ज

म्म
ा 

 ३
 त
ीन 

 ३
 त
ीन
  

 ३
 त
ीन 

९ 
नौ
 

 

  
 इ

थन्च
ाज
थ 

बद
हरं
ग 

तर्
ा्आ

कत्
स्म

क्
उप

चा
र्
सेव

ा 
एक

ाइ
थ 

प्रस
ूती
्त

र्ा
्म

ात
ृ्लश

श ु्
स्व

ास्
्य

 
सेव

ा्ए
का
इथ 

 

सा
म ुद

ानय
क्

ख
ोप
्से

वा
्ए

का
इथ 

 

वड
ा स्

वा
स््

य्
व्य

वस्
र्ा
पन

्स
लम
नत
  

  
  

  
  

  
  

  
  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(585) 
 

  

३.
 आ

धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 ि
ा.नं

 १
 व 

िेक
ो ि

ालग
 न
या
ूँ द
रब
न्द
ी  

  
  
  
िा
.नं
. 
१ 

 
 

जम्
मा
 द
रब
न्द
ी 

१.
 

 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

पा
ूँचौ
 

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क

 
 

 
१ 

एक
 

२ 
नस

य/लस
./अ

.न
.लम

 
पा
ूँचौ

/च
ौथ
ो 

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

  १
 ए
क
 

 
 

१ 
एक

 
३ 

क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

 
 

१ 
एक

 
 

 
 

  
  
  
 ज

म्म
ा  

 ३
 त
ीन

 
 

 
३ 

ती
न 

नग
रप
ालि

क
ा अ

न्त
गयत

 स
िै 
स्ि
ाथ्य

 सं
स्थ

ाक
ो कु

ि 
दर
बन्
दी
 सं

ख्य
ा 

१२
 ब
ार 

 
 ८

 आ
ठ 

६ 
छ 

२६
 छ

ब्ब
ीस
 

 

धन
कु
टा
 न
गर
पा
लि
क
ा अ

न्त
गयत

 स्
िा
स्थ्
य 
चौ
क
ी र

 आ
धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
क
ो द

रब
न्द
ी व
िि

रण 
१)

 स्
िा
स्थ्
य 
चौ
क
ीक
ो द

रब
न्द
ी 

स्ि
ास्थ्

य 
चौ
क
ी 
भी
रग
ाउ
ूँ  र
 बे
ि 

रा 
(स
ाम
दुा
वय
क
 स्
िा
स्थ्
य 
इक

ाइ
य,मू
िघ

ाट
 स

मेत
 ) 

क्र म 
पद

ना
म 

त 
 

सेि
ा 
समू

  
 े.
पो
. 

भी
रग
ाउ
ूँ  

िा
.नं
. 
२ 

िा
.नं
. 
९ 

क
ो 
िेि

 र
ा 
 े.
पो
 र
 स

ाम
दुा
वय
क 

स्ि
ास्थ्

य 
इक

ाइ
य,मू
िघ

ाट
क
ो 
दर
बन्
दी 

जम्
मा
 प
द 

 े.
पो
 

िेि
 र
ा 

सा
मदु

ावय
क
 स्
िा
. 

के
न्र

,मू
िघ

ाट 
जम्

मा
 

१ 
अल
धकृ

त 
(लस

.अ
. े
.ि
) 

छै
ठौ

 
स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

२ 
दइु

य 
२ 

 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

पा
ूँचौ
 

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क

 
१ 

एक
 

 
१ 

एक
 

२ 
दइु

य 
३ 

लस
.अ

.न
.लम

 
पा
ूँचौ

/ 
स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

१ 
एक

 
 

१ 
एक

 
२ 

दइु
य 

४ 
अ.
न.
लम
 

चौ
थो
 

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

१  १
 ए
क 

२ 
दइु

य 
३ 

ती
न 

५ 
अ.
 े.
ब.

 
चौ
थो

 
स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क

 
 

 १
 ए
क

 
१ 

एक
 

२ 
दइु

य 
६ 

क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

१ 
एक

 
 १

 ए
क 

२ 
दइु

य 
३ 

ती
न 

 
 

 
  
  
  
 ज

म्म
ा 

६ 
छ 

 ५
 प
ाूँच
 

३ 
ती
न 

८ 
आ
ठ 

१४
 च

ौध
 

 

२)
 आ

धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
क
ो 
दर
बन्
दी 

आ
धा
रभ
तू 
श 

री 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 ि
डा
.नं
.३
 प
ात्िे

, 
८ 

सा
न्त
ाङ
 र
 १

० 
मा
गा
य

 
क्र
. सं 

पद
ना
म 

त 
 

सेि
ा 
समू

  
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
  

िा
.नं
  
३ 

स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 

िा
.नं
  
८ 

स्ि
ा 
के
न्र
 

िा
.नं
. 
१०

 
 

जम्
मा
 प
द 

१ 
अ.
 े.
ब.
 

चौ
थो
 त
  

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
३ 

ती
न 

२ 
अ.
न.
लम
. 

चौ
थो
 त
  

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
३ 

ती
न 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(586) 
 

  

३ 
क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 १
 ए
क 

 
३ 

ती
न 

 
 

 
  
  
  
 ज

म्म
ा 

 ३
 त
ीन 

३ 
ती
न 

 ३
 त
ीन 

 
९ 

नौ
 

३)
 ि
ा.नं

 १
 व 

िेम
ा र

 न
े प्र
स्त
ावि
त 
आ
धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
क
ो ि

ालग
 न
या
ूँ द
रब
न्द
ी व
िि

रण 
 

आ
धा
रमू

त 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 ि
ा.नं

. 
१ 

व 
िे 

िा
.नं
.१
 व 

िे 
 

 
 

जम्
मा
 प
द 

१ 
 ेल्
थ 

अल
सस्

टेन्
ट 

पा
ूँचौ
 

स्ि
ास्थ्

य/
  े

.इ
य. 

 १
 ए
क

 
 

 
 

 १
 ए
क

 

२ 
नस

य/ लस
.अ

.न
.लम

. 
पा
ूँचौ
 

स्ि
ास्थ्

य/
क
.न
. 

 १
 ए
क 

  
 

 
 १

 ए
क 

३ 
क
ा.स

. 
िेण

ीवि
व 
न 

प्रश
ास
न 

 १
 ए
क 

 
 

 
 १

 ए
क 

 
 

 
जम्

मा
 द
रब
न्द
ी 

३ 
ती
न 

 
 

 
 ३

 त
ीन 

 
 

सिै
 कु

ि 
जम्

मा
 द
रब
न्द
ी सं

ख्य
ा 

 
 

 
 

२६
 छ

क्षब्ब
स 

नो
वा
.न
.ं 

९्
मा

्२
्स्

वा
स् 

य्
सस्

था
्स

चंा
िन

मा
्ि

हेक
ोम

ा्ने
पा

ि्
सि

क
ािब

ाट
्२

्स्
वा

स् 
य्

सस्
था

क
ो्ि

ाधग
्अ

िग
-अ

िग
्द

िब
न्त्द

ी्स्
वी

कृ
त्

नि
हेक

ोिे
्

मिू
घा

टम
ा्स

चंा
लि

त्
सा

मदु
ानय

क
्स्

वा
स् 

य्
के

न्त् 
मा

्वे
िह

िा्
स्व

ास्
 य

्च
ौक

ीक
ो्द

िब
न्त्द

ी्म
ध्ये

बा
ट्

अ
.हे
.व
.ए

क
्र्

टा
उने

्ग
िी्

सो
्द

िब
न्त्द

ी्म
िूघ

ाट
्

सा
मदु

ानय
क

्स्
वा

स् 
य्

के
न्त् 

मा
्ि

ाखर्
एक

ो्छ
्।

् 
धन

कु
टा
 न
गर
पा
लि
क
ा, 
नग

रक
ाय
यपा
लि
क
ाक
ो क

ाय
ायि
यक

ो सं
गठ

ना
त्म
क 

ढा
ूँचा
 अ

नसु
ार 

त 
गत

 द
रि
न्द
ी व
िि

रण
 

क्र
सं.
 

पद
 

सेि
ा 

त 
 

९/
१०

 
त 

 
८/
९ 

त 
 

७/
८ 

त 
 

६/
७ 

त 
 

६ 
अल
धकृ

त 
जम्

मा
 

त 
 

५ 
त 

 
४ 

स 
ाय
क
 

जम्
मा
 

सि
ारी
 

चा
िक

 
क
ाय
ायि
य 

स 
यो
गी
 

सफ
ाइ
य 

क
मी
 

नग
र 
  

प्र 
री 

स 
यो
गी
 

जम्
मा
 

कु
ि 

 
दर
बन्
दी
 

क
) 

नग
र 
क
ाय
यपा
लि
क
ाक
ो क

ाय
ायि
यक

ो 
दर
बन्
दी
 

 
अल
धकृ

त 
पद

 
संख्

या
 

स 
ाय
क
 

संख्
या
 

स 
यो
गी
 प
द 

रू 
संख्

या
 

जम्
मा
 

१ 
प्रम

खु 
प्र 
अल
धकृ

त 
सा
.प्र
 ि
ा अ

न्य
 

सेि
ा 

१ 
 

 
 

 
१ 

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 

२ 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
क्षश
ि
ा प्र

शा
सन

 
१ 

१ 
 

 
 

२ 
१ 

 
१ 

 
 

 
 

 
३ 

३ 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
सा
. 
प्रश

ास
न 

 
१ 

४ 
१ 

३ 
९ 

४ 
६ 

१०
 

 
 

 
 

 
१९

 
४ 

अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
प्रश

ास
न,
 िे

ख
ा 

 
 

१ 
 

१ 
२ 

१ 
१ 

२ 
 

 
 

 
 

४ 
५ 

अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
आ
न्त
ररक

 िे
.प
. 

 
 

 
 

१ 
१ 

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 
६ 

अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
स्ि
ास्थ्

य 
 

 
 

 
१ 

१ 
२ 

१ 
 

१ 
 

 
 

 
 

३ 
७ 

अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
क
ानू
न 

 
 

 
 

१ 
१ 

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 
८ 

इयक्ष
न्ज

लन
यर
/स
 ा
यक

 
इ क्ष
न्ज

.ज
नर
ि 

 
 

१ 
 

१ 
२ 

३ 
 

३ 
 

 
 

 
 

५ 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(587) 
 

  
९ 

अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
वि
वि
ध,
क
म्प्
यटु

र 
 

 
 

 
२ 

२ 
 

२ 
२ 

 
 

 
 

 
४ 

१०
 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
सूच

ना
 प्र
वि
लध
 

 
 

 
 

१ 
१ 

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 
११

 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
कृ
वष 

सेि
ा,कृ

.प्र
. 

 
 

 
 

२ 
२ 

१ 
१ 

२ 
 

 
 

 
 

४ 
१२

 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
पश

 ुस्
िा
स्थ्
य 

 
 

 
 

१ 
१ 

१ 
१ 

२ 
 

 
 

 
 

३ 
१३

 
अल
धकृ

त/
 स

 ा
यक

 
वि
वि
ध,
मव
 ि

ा 
 

 
 

 
 

 
१ 

१ 
२ 

 
 

 
 

 
२ 

१४
 
स 

ाय
क
 

इ क्ष
न्ज

,स
िे 

 
 

 
 

 
 

१ 
१ 

२ 
 

 
 

 
 

२ 
१५

 
स 

ाय
क
  

इयन्
जी
,मे
क
ालन
क
ि 

 
 

 
 

 
 

१ 
 

१ 
 

 
 

 
 

१ 
१६

 
सि

ारी
 च

ाि
क 

मेक
ालन
क
ि 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
३ 

 
 

 
 

३ 
१७

 
क
ाय
ायि
य 
स 

यो
गी
 

प्रश
ास
न 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
७ 

 
 

७ 
७ 

 
नग

र 
क
ाय
यपा
लि
क
ा क

ाय
ायि
यक

ो ज
म्म

ा 
२ 

२ 
६ 

२ 
१४

 
२६

 
१५

 
१३

 
२८

 
३ 

७ 
 

 
१०

 
६४

 
ख
) 

प्रम
खु
 त
था
  

उप
प्रम

खु
क
ो 

सक्ष
चि

ाि
य 

 

सक्ष
चि

ाि
य 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
१ 

 
१ 

 
१ 

 
 

१ 
२ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ग)

 
नग

र 
सर

सफ
ाइ
य 

सर
सफ

ाइ
य 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
३ 

 
६ 

 
९ 

९ 
घ)

 
अत्

या
िश्

यक
 से

िा
तफ

य  
दम

क
ि 

र 
एम्
ििुे

न्स
 

सेि
ा, 
नग

र 
या
ता
या
त 
 

तथ
ा न

गर
प्र 

री 
समे

त 

दम
क
ि 

तथ
ा 

एम्
बिुे

न्स
 ्च

ाि
क
 

र 
नग

र 
प्र 
री 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
१ 

१ 
२ 

 
 

१०
 

१२
 

१३
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ग 

र 
घ 

जम्
मन

 
 

 
 

 
 

 
 

१ 
 १

 
५ 

 
६ 

१०
 

२१
 

२२
 

ङ)
 

िड
ा क

ाय
ायि
य 

 
१०

 ि
डा
 

 
 

 
 

१ 
  
१ 

१०
 
१५

 
 २

५ 
 

 १
० 

 
 

१०
 

 ३
६ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
२ 

२ 
६ 

२ 
१५

 
२७

 
२६

 
२९

 
५५

 
८ 

१८
 

६ 
१०

 
४२

 
१२

४ 
च)

 
स्ि
ास्थ्

य 
चौ
क
ी र

 
आ
धा
रभ
तू 
स्ि
ास्थ्

य 
के
न्र
 ग

री 
७ 

एक
ाइ
य 

आ
धा
रभ
तू 

स्ि
ास्थ्

य 
सेि

ा  
 

 
 

 
 

२ 
२ 

६ 
११

 
१७

 
 

७ 
 

 
७ 

२६
 

 
 

सिै
 कु

ि 
जम्

मा
 

२ 
२ 

६ 
२ 

१७
 

२९
 

३२
 

४०
 

७२
 
८ 

२५
 

६ 
१०

 
४९

 
१५

० 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(588) 
 

  

धन
कु

टा
्न

गि
पा

लि
क

ा,्
नग

ि्
क

ाय
ापा

लि
क

ाक
ो्क

ाय
ााि

य,
वड

ा्क
ाय

ााि
य्

ि्
स्व

ास्
 य

्ए
क

ाइ
क

ो्द
िव

न्त्द
ी्अ

नसु
ाि्

बा
वष

ाक
्

व्य
यि

ािक
ो्ग

ण
ना
 

का
या

ािय
 /
 इ

ाका
इ 

पद
 

तह
 

अ.
प्रा

्
सख्

या
 

प्रा
वव

धध
क

्
सख्

या
 

पद
्

सख्
या
 

२०
७८

।७
९्

को
 

मा
लस

क्
स्के

ि 
बा

वष
ाक्

ति
ब्

र्
चा 

बा
वष

ाक
 

व्य
यि

ाि 
कैक्र

िय
त 

नग
ि्

का
याप

ालि
का

को
्

का
या

ािय
 

अध
धकृ

त 
९/

१०
 

१ 
१ 

२ 
््

्४
५,

५८
०।
 

१२
,९

४,
४७

२।
 
 

 
अध

धकृ
त 

८ 
१ 

१ 
२ 

४२
,३८

०।
 

१२
,०

३,
५९

२।
 
 

 
अध

धकृ
त 

७/
८ 

५ 
१ 

६ 
््

्३
९,

८७
०।
 

३३
,९

६,
९२

४।
 
 

 
अध

धकृ
त 

६/
७ 

१ 
१ 

२ 
््

्३
७,

९९
०।
 

१०
,७

८,
९१

६।
 
 

 
अध

धकृ
त 

६ 
६ 

८ 
१४

 
३७

,९
९०

। 
७५

,५
२,

४१
२।
 
 

 
सह

ाय
क 

५ 
५ 

१०
 

१५
 

््
्३

०,
२०

०।
 

६४
,३

२,
६०

०।
 
 

 
सह

ाय
क 

४ 
७ 

६ 
१३

 
२८

,६
१०

। 
५२

,८
१,

४०
६।
 
 

 
स.

चा
िक

, 
२ 

 
३ 

३ 
२२

,६
८०

। 
९,

५२
,५

६०
। 

 
 

का
.स

हय
ोग

ी. 
प्र 

१ 
७ 

 
७ 

२१
,४

८०
। 

२१
,३

५,
११

२।
 

 
 

 
का

या
ािय

्त
िा्

र्भ
मा
 

३३
 

३१
 

६४
 

 
 

२,९
३,२

७,९
९४

। 
 

नग
ि्

प्रम
र्

्ि
्

उप
प्रम

र्
को

्
सध

चव
ाि

य 

सह
ाय

क्
पा

ुँचौ
 

५ 
१ 

 
१ 

३०
,२

००
। 

४,
२८

,८
४०

। 
 
 

का
. स

. 
१ 

१ 
 

१ 
२१

,४
८०

। 
३,

०५
,०

१६
। 

 
 

 
सध

चव
ाि

य्
ति

ा्र्
भम

ा् 
२ 

 
२ 

 
 

 ७
,३

३,
८५

६।
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
नग

िस
िस

िा
इा,
 

अत्
या

वश्
यक

्स
ेवा
 

तथ
ा्न

गि
्स

िुि
ा् 

नग
ि्

प्रह
िी,

 अ
सइ

ा 
४ 

१ 
 

१ 
२८

,६
१०

। 
४,

०६
,२

६२
। 

 
 

न.
प्र.

हव
िद

ाि 
३ 

२ 
 

२ 
२४

,०
१०

। 
६,

८१
,८

८४
। 

 
 

नग
ि्

प्रह
िी,

र्व
ान
 

१ 
८ 

 
८ 

२१
,४

८०
। 

२४
,४

०,
१२

८।
 

 
 

सव
ािी

चा
िक

 
२ 

 
२ 

२ 
२२

,६
८०

। 
६,

३५
,०

४०
। 

 
दम

कि
्ि

्
एभ

विुे
न्त्स

 
 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(589) 
 

  

 
सव

ािी
्च

ाि
क 

२ 
 

३ 
३ 

२२
,६८

०।
 

९,५
२,५

६०
। 

 
सि

सि
ाइा्

औ
र्ा

िह
रु 

सि
सि

ाइा्
कम

  
१ 

६ 
 

६ 
२१

,४८
०।
 

१८
,३०

,०९
६।
 

 
वड

ा्स्
ति

को
्

सि
ाइा 

 
सि

सि
ाइा 

्न
.प्र

्क
ो्र्

भम
ा् 

१७
 

५ 
२२

 
 

 
६९

,४५
,९७

०।
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

वड
ा्क

ाय
ााि

य्
१०

 
अध

धकृ
त 

६ 
१ 

 
१ 

३७
,

९९
०

।
 

५,३
९,४

५८
। 

 
वड

ा्स
धच

व्
्१

 
सह

ाय
क 

५ 
९ 

१ 
१०

 
३०

,
२०

०
।

 
४२

,८८
,४०

०।
 

 
वड

ा्स
धच

व्
्९

 
सह

ाय
क 

४ 
१०

 
५ 

१५
 

२८
,

६१
०

।
 

६०
,९३

,९३
०।
 

 
 

का
.स

. प्र
थम

 
््

१ 
१०

 
 

१०
 

२१
,

४८
०

।
 

३०
,५०

,१६
०।
 

 
 

 
वड

ा्क
ाय

ााि
य्

१०
्क

ो्र्
भम

ा् 
३०

 
६ 

३६
 

 
 

१,३
९,७

१,९
४८

। 
 

आ
धा

िि
तू्

स्व
ास् 

यसे
वा 

(स्
वास्

 य
्च

ौक
ी्२

, 
सा

म ुद
ानय

क्
स्व

ास् 
य्

केन्त्
द्

१्
ि्

वड
ा्स्

ति
ीय

्
स्व

ास् 
य्

केन्त्
 ्

४्
समे

त्
कुि

्स्
वास्

 य
्

संस्
था
-्७

्म
ार्

। 

अध
धकृ

त 
६ 

 
२ 

२ 
३७

,
९९

०
।

 
१०

,७८
,९१

६।
 

 
 

सह
ाय

क 
५ 

 
६ 

६ 
३०

,
२०

०
।

 
२५

,७३
,०४

०।
 

 
 

सह
ाय

क 
४ 

 
११

 
११

 
२८

,
६१

०
।

 
४४

,८६
,८८

२।
 

 
 

का
.स.
्प्र

थम
 

१ 
७ 

 
७ 

२१
,४८

०।
 

२१
,३५

,११
२।
 

 
 

स्व
ास्थ

्स
स्थ

ाक
ो्र्

भम
ा 

७ 
 

१९
 

२६
 

 
 

१,०
२,७

३,९
५०

। 
 

 
र्भ

मा
्द

िब
न्त्द

ी्स
ख्य

ा 
८९

 
६१

 
१५

० 
 

 
६,१

२,५
३,७

१८
। 

 

 
र्भ

मा
्द

िब
न्त्द

ी्अ
िि

मा
 

उन
ानब्

बे 
एक

सठ
  

एक
सय

्
पच

ास
 

र्भ
मा

्ब
ावष

ाक्
र्च

ााः्अ
िरु

वप
्छ

्क
िोड

्ब
ािह

्ि
ार्

्बर
पन्त्

न्
हर्

ाि्
सा

त्
सय

्अ
ठा

ि्
रुप

यैा
्म

ार्
। 

 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(590) 
 

क) धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय र अन्तगयत सिै शाखा तथा एकाइय, िडा कायायिय र 
स्िास्थ्य चौकी समेतमा काययरत स्थायी कमयचारी रूको त गत वििरण  

ि.स ं पद्स्तर तह 

प्रा
वव
धध
क 

प्रश
ास
न 

जम्
मा

 

कैक
फय

त 

१ अधधकृत्(प्र.प.अ.र्लशक्षा्) नवौ १ १ २  

२ अधधकृत्(प्रशासन्र्लशक्षा्) आठौ १ १ २  

३ अधधकृत(प्रशासन/इथत्न्ज) सातौ १ ५ ६  

४ अधधकृत(प्र/इथ/स्वास््य/ववववध) छैठौ १० ५ १५  

५ सहायक्(प्र/इथ/स्वा/ववववध) पाचौ १४ ८ २२  

६ सहायक्(प्र/ इथ/ स्वा /ववववध  ) चौर्ो १५ ७ २२  

७ ड्राइथभर्(्मेकाननकि) शे्रणी्ववदहन ३ ... ३  

८ कायाथिय्सहयोगी शे्रणी्ववदहन .. ७ ७  

९ सरसफाइथकमी शे्रणी्ववदहन .. ६ ् ्६  

  जम्मा ४५ ४० ८५  

 

ख) धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय र अन्तगयत िडा कायायिय र स्िास्थ्य चौकी समेतमा 
करार सेिा तफय  काययरत कमयचारी रूको त गत वििरण 

ि
.सं  

पद्स्तर तह 

प्रा
वव
धध
क 

प्रश
ास
न 

जम्
मा

 

कैक
फय

त 

१ अधधकृत छैठौ १ १ २  
२ सहायक् )स.इथ /हे .अ. /वप .ए.  पाचौ २ १ ३  
३ राष्रीय्पररचयपर्, MIS पाचौ/ चौर्ो २ १ ३  
४ सहायक )अ.हे.ब /अ .न.लम(.  चौर्ो ९ ... ९  

५ सहायक् )इथिेक्रीलसयन(  चौर्ो १ .... ्््१  

६ सामात्जक्पररचािक चौर्ो .... १४ १४  
७ सहजकताथ चौर्ो .... ६ ६  
८ नगरप्रहरी् )अ.स.इथ /हवल्दार( चौर्ो/तेश्रो .... ३ ३  
९ नगरप्रहरी्जबान शे्रणीववदहन .... ८ ८  
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१० ड्राइथभर शे्रणीववदहन .... ५ ५  
११ कायाथिय्सहयोगी शे्रणीववदहन .... १९ १९  
१२ सरसफाइथकमी शे्रणीववदहन ..... १४ १४  
   ््१५ ््७२ ््८७  

 

तालिका नं. ९ 

दरबन्दी अनसुारका अलधकृत र उपशाखा प्रमखुको काययवििरण 
यस नगरपालिकाको नयाूँ पररमाक्षजयत संगठनात्मक संरचना अनसुार कायम  नु ेशाखा र सो अन्तगयत 
र ने उपशाखाका प्रमखु, अलधकृत तथा एकाइय प्रमखुको दरबन्दी अनसुार काययवििरण दे ाय 
बमोक्षजम  नुेछ । 

शाखा/उ
पशाखा 

पदको 
नाम 

पद 
सं
ख्या 

काययवििरण 

काययपालि
काको 
कायायिय 

प्रमखु 
प्रशासकी
य 
अलधकृत 

१ 

 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ sf] bkmf *$-@_ 
adf]lhd k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] sfd st{Jo / 
clwsf/df pNn]lvt sfdx? ug]{ u/fpg] , 

 gu/ sfo{kflnsf / gu/;efsf] ;lrj eO{ sfd ug]{ .  
 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !% 

adf]lhdsf] :yfgLo :t/df ljsf; |lgdf{0f tyf ;]jf k|jfx 
;DjGwL tf]lsPsf If]qx?sf] kl/rfng, ;dGjo / 
k|aWb{gsf sfdx? ug]{ . 

 sfo{kflnsfn] :jLs[t u/]sf] gu/kflnsfsf] sfo{;Dkfbg 
lgodfjnL  @)&$ / sfo{ljefhg lgodfjnL @)&$ 
cg';f/ tf]lsP adf]lhdsf sfdx? ;Dkfbg ug]{ u/fpg]  

 :jLs[t b/aGbL cg';f/ sfo{kflnsf / cGtu{tsf ;j} 
zfvf, O{sfO / j8f sfof{nosf sd{rf/Lsf] lgo'lSt, 
kb:yfkgf, sfo{ lgodg, d"Nofs+g, /  lgoGq0f ug{] 
u/fpg] .  

 ;'zf;gdf cfwfl/t ;]jf k|jfx /  ljsf; lgdf{0fsf 
sfdx? ufpkflnsfsf k|To]s  txdf cg'e"lt x'g] u/L 
sfof{Gjog ug{ pRr k|fyldstfsf;fy sfd ug]{ . 

 sfo{;Dkfbgdf k|dfjsf/Ltf Nofpg sfo{lhDd]jf/L ;DaGwL 
ljifoIf]qdf Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d th'{df u/L 
sd{rf/Lsf] bIftf clea[WbL ug{{] .  

 gu/;efn] :jLs[t u/]sf] aflif{s ah]6 sfof{Gjogsf nflu 
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pRr cfly{s cg'zf;g kfngfsf] cfwf/ tof/ ug]]{ / 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLnfO{ ;'b[9 agfpg] . 

 gu/kflnsfsf] clwsf/ If]q leqsf cfGtl/s >f]t;fwg 
;+sng / pkof]udf kf/blz{tf sfod ug{] u/fpg] Pj+ 
gofF >f]tsf] vf]hLsf nflu cfGtl/s / afXo ?kdf 
cWoog ug]{ u/fpg]  .  

 gu/:t/df k|sf]k Joj:yfkgsfnflu cfsl:ds sf]if 
:yfkgf nufot cfjZos >f]t;fwg h'6fpg ;/f]sf/jfnf 
lgsfo;+u ;dGjo / ;xsfo{ ug{] .  

 gu/:t/sf ljleGg ;/sf/L lgsfo, lghL If]q tyf 
u};;sf ;+rfngdf /x]sf sfo{s|dsf] ;dGjo, ;'kl/j]If0f, 
d"Nofs+g / ;dLIff u/L k|ltj]bg sfo{kflnsf ;dIf k]z 
ug]{,  

 ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/sf ljleGg dGqfno, 
lgsfoaf6 k|bQ lhDd]jf/Lsf sfdx? ;Dkfbg ug{] u/fpg] 
.   

 cfk'mdf cGtlg{lxt /x]sf] clwsf/ / lhDd]jf/L dftxt 
clws[t jf cGo ;Da4 sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg u/L  
sfof{Gjog ug{]] .  

 sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofs+g ug{ ;'kl/j]Ifs tf]Sg] / 
;j} sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"Nofs+g ug{] u/fpg] Joj:yf 
ldnfpg] .  

 cGt{/fli6«o ;DaGwsf] sfd ug{] clws[t gf]8n clws[t 
tf]Sg] .  

 gu/kflnsfsf] j[xQ/ lxt / k|fyldstf If]qsf] ljsf;df 
6]jf k'Ug] u/L /fli6«o / cGt//fli6«o gu/x?;+u ;xsfo{sf 
k|fylds If]q klxrfg u/L elulg ;DaGw :yflkt ug{ 
;dGjosf/L e"ldsf lgjf{x ug]{ .    

 /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;+w, ;:yf, ;~hfnx?sf] ;b:otf 
lnbf ufp kflnsfsf] lxt k|aWb{g x'g] ePdf dfq ;b:otf 
lng / eO{ /x]sf] ;b:otf k'g/fjnf]sg u/L sfo{kflnsf 
;dIf k|ltj]bg lbg]  

 gu/kflnsfsf] tkm{af6 ;Ddfg lbg'kg]{ ljb]zL /fi6|sf 
;Ddflgt JolStTjx? tyf ;+3;+:yfsf {] kbflwsf/Lx?af6 
ufpkfnlsfdf e|d0f x'bf gu/sf] ;fFrf] x:tfGt/0f P+j 
clegGbg h:tf cf}krfl/s :jfut sfo{s|dsf] ;dGjo / 
;xhLs/0f ug{] .  
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 cfk;L lxt k|j4{g / l;sfO{sf] nflu cWoog, cjnf]sg 
e|d0f sfo{qmdx? ldnfpg], ;dGjo / ;xhLs/0f ug{] .  

 sfo{kflnsfaf6 tf]lsPsf] tyf lgb]{lzt sfdx? sfof{Gjog 
ug]{ u/fpg] , 

 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd 
ufpkflnsfn] ug]{ egL tf]lsPsf sfdx? ;Dkfbg ug{ 
sfo{kflnsfnfO{ ls|ofzLn agfpg ;dGjosf/L e"ldsf 
lgjf{X ug]{ . 

 k|rlnt P]g, lgod tyf lgb{]zgaf6 clVtof/ ul/Psf / 
tf]lsPsf cGo sfd ug{] u/fpg] . 

सामान्य 
प्रशासन 
शाखा 

अलधकृत 
आठौ 
त  
प्रशासन 

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP 

adf]lhdsf] sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf 

sfo{/t clws[tx?nfO{ sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L 

sfd ug]{ u/fpg] . 

 k|zf;g, of]hgf tyf cg'udg zfvfsf] zfvf k|d'vsf] 

lhDd]jf/Ldf dftxt ;j} pkzfvf tyf OsfO{sf] sfdsf] 

;'kl/j]If0f / lgu/fgL u/L sfddf k|efjsf/Ltf Nofpg] . 

 dftxt clws[t tyf ;xfos sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg 

d"Nof+sg u/L sfof{no k|d'v ;dIf k]z ug]{ . 

 sfof{no ;+rfng tyf Joj:yfkgsf nflu ;Dk"0f{ 

k|zf;lgs sfo{x? ug]{ u/fpg] . 

 :jLs[t b/aGbLsf kbx?df sd{rf/L lgo'lSt, a9'jf, ;?jf, 

sfo{lhDd]jf/L x]/km]/sf sfdx? ug]{ . 

 ;d:t sfof{nosf] nflu cfjZos ;fdfgx? cfk"tL{ tyf 

v/Lbsf] nflu aflif{s v/Lb of]hgf tof/ u/L :jLs[t 

u/fpg] / sfof{Gjog ug]{ . 

 kflnsfsf] kbflwsf/Lx? nufot sfo{kflnsfsf] sfof{no / 

dftxt ;j} O{sfOx?df sfo{/t sd{rf/Lx?sf] sfo{Ifdtf 

/  sfo{bIftfdf ;'wf/ Nofpg cfjlws hgzlSt ljsf; 

of]hgf th{‘'df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

 कानून बमोक्षजम भलगनी सम्िन्ध स्थापना गने िगायत रावरय र 
अन्तरायवरय सम्िन्धका काम रू,  

 gu/kflnsfsf] sfo{If]q leqsf cTofjZos ;]jf e/kbf]{ / 

;'ne t/Lsfn] pknJw u/fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 gu/kflnsf If]qdf jftfj/0f ;'wf/ u/L :j:Yo / :jR5tf 

sfod ug{ agfpg ;dGjofTds sfo{s|d th{'df u/L 
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sfof{Gjog ug]{ . ;fy} ;/;kmfO{sf nflu pknJw 

;fwg>f]tsf] lskmfotL pkof]u u/L :jR5 jftfj/0f 

tof/df of]ubfg ug]{ . 

 :yfgLo ahf/ tyf kfls{Ë :ynsf] Joj:yfkgdf ;xof]u 

ug]{ . 

 ;/;kmfO{ afx]ssf ;jf/L ;fwg kl/rfng ug]{ . 

 k|d'v, pkk|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] 

;lrjfno Joj:yfkg ;DaGwL ;a} sfo{ ug]{, cfjZos 

Joj:yf ldnfpg] . 

 sfo{kflnsf tyf sfof{no k|d'vaf6 tf]lsPsf cGo 

sfdx? ug]{ u/fpg] . 

अलधकृत,सातौ 
त  प्रशासन  
k|zf;g tyf 
hgzlSt 
pkzfvf 

४ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht / tf]lsPsf] pkzfvfn] ug]{ 
egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] 
;fdfGo lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf 
sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 k|zf;g tyf hgzlSt pkzfvf, / lhDd]jf/L tf]lsPsf 
cGo pkzfvfdf sfo{/t ;xfos sd{rf/Lx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L tf]Sg] / sfo{;DKffbg kmf/ddf ;'kl/j]Ifs 
eO{ d"Nof+sg ug]{ .  

 sd{rf/Lx?sf] JolStut ljj/0f / l;6/f]n cBfjlw ug]{, 

 sd{rf/Lx?sf] JolStut ljj/0f PIS ;km\6j]o/ k|of]udf 

Nofpg], 

 j8f sfof{nox?sf] sfdsf] ;dGjo / ;xhLs/0f u/L ;]jf 

k|jfxdf k|efjsf/Ltf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

 gu/kflnsf sfof{nosf ;a} k|sf/sf rf/kfu|] ;jf/L 

;fwgsf] k|of]usf] nua's ;jf/L k|of]u ug]{ / 

kbflwsf/Ljf6 lgoldt ?kdf k|dfl0ft u/fO{ /fVg] . 

 pkZffvfsf] sfo{ljj/0fdf pNn]v ePsf] cfˆgf] 
pkzfvf;+u ;DjlGwt sfdx? zfvf k|d'vsf] lgb]{zgdf 
;Dkfbg ug]{ 

 zfvf k|d'v tyf sfof{no k|d'vaf6 lgb]{lzt tyf tf]lsP 
adf]lhdsf sfdx? ug]{ u/fpg] . 

sDKo'6/ 

clws[t, 

5}7f} tx 

 

a}7s 

 

• शाखा प्रमखुबाट तोवकएका काययवििरणमा उल्िेक्षखत काम रू, 
• नगर काययपालिका र नगरसभाको बैठक व्यिस्थापनका तोवकएका 

काम रू,  

• काययपालिकाबाट गठन भएका विलभन्न सलमलत उपसलमलत रूको 
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Joj:yf 

tyf 

;dGjo 

pkzfvf 

बैठक व्यिस्थापनका काम रू, 
• बैठकको लनणयय पकु्षस्तका तयारी,वितरण तथा सरुिण , 
• काययपालिकाको लनणयय विद्यतुीय माध्यमबाट अलभिेखीकरण तथा 

गरी सरुक्षित राख्न,े  

• नगरपालिका िेत्रमा  नु सक्न े विक्षशष्ट अलतलथको भ्रमणको 
व्यिस्थािपन तथा स जीकरण र  क्षशष्टाचार पािना सम्िक्षन्ध 
काम रू,  

• नगरपालिकाको ब ृत्तर व तको िालग अन्तर नगर समन्िय 
सलमलत, क्षजल्िा स्तरको स्थानीय त  समन्िय सलमलत िगायत 
नगरपालिकाको तफय बाट राजनीलतक, सामाक्षजक, व्यिसावयक, 
पेशागत िगय एिं समदुाय संगको संस्थागत समन्ियका काम, 

योजना 
तथा 
अनगुमन 
उपशाखा 

अलधकृत 
छैठौ त  
प्रशासन 
सेिा   

१ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL 
lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo 
lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg 
ug]{ , 

 kflnsfsf] bL3{sfnLg ;f]r ;lxtsf] gLlt,/0fgLlt / 
k|fyldstfdf cfwfl/t cfjlws ljsf; of]hgf lgdf{0f 
sfdsf] ;+of]hg ug]{ , 

 kflnsf :t/Lo ljsf; sfo{s|d ;DjGwL gLlt, sfg"g, 
dfkb08 tof/L / lgodg ;DjGwL sfdx? ug]{, 

 :yfgLo txsf] of]hgf tyf ah]6 th'df lbUbz{g adf]lhd 
of]hgf th{'dfsf r/0f / k|s[of k"/f u/L aflif{s ljsf; 
sfo{s|d / ah]6 th'{df ug]{ , 

 ;+3af6 :jLs[t /fli6\o of]hgf tyf k|b]z :t/Lo of]hgfsf 
gLlt tyf k|fyldstf :yfgLo txsf] of]hgf th'{dfsf] 
cfwf/ x'g] u/L gu/ :t/Lo of]hgf th"{df ug{ ljz]if Wofg 
lbg] . 

 Aflif{s of]hgf th'{df ubf{ g]kfnn] u/]sf] k|ltj4tf kfngf 
ug]{ u/L lbuf] ljsf; nIf - SDG _ sf lgwf{l/t p2]Zo / 
/fli6\o nIf k|fKt ug{ ;xof]u k'Ug] u/L :yfgLos/0f ug]{ / 
;/f]sf/jfnfx?nfO{ cled'vLs/0f ug]{ , 

 gu/kflnsfsf] dWodsfnLg vr{ ;+/rgf - MTEF_ tof/ 
u/L ;f]lx cfwf/df k|fyldstf k|fKt cfof]hgfdf ah]6 
ljlgof]hg ug]{ Joj:yf cjnDjg ug]{ .\ 

 ljsf; lgdf{0fsf sfddf :yfgLo hg;xeflutf h'6fpg 
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;f] ;DjGwL gLlt / sfo{ljlw sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L 
nfu' ug{] u/fpg] , 

 pkef]Stf ;ldlt kl/rfng ;DjGwL sfo{ljlw th'{df tyf 
:jLs[t u/L tbg'?kf pkef]Stf ;ldltsf] Ifdtf ljsf;sf 
sfo{sd ;+rfng ug]{  

 ljsf; cfof]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof+sgsf] sfo{of]hgf 
:jLs[t u/L r]slni6sf] cfwf/df ljifout cg'udg ug]{ / 
k|To]s cg'udgsf] k|ltj]bg tof/ u/L sfo{kflnsf ;dIf 
k|:t't ug]{, 

 ljsf; cfof]hgfsf] rf}dfl;s / aflif{s ;dLIff ug]{ / 
;dLIffaf6 b]lvPsf sldsdhf]/L ;'wf/sf] nflu 
sfo{kflnsf dfkm{t lgb]{lzt ug]{ , 

 ? !) s/f]8 eGbf a9L nfutsf cfof]hgf k"/f ePsf] @ 
aif{ kl5 afXo k/fdz{bftfsf] ;]jf dfkm{t k|efj d"Nof+sg 
u/fO{ ;f] gtLhf sfo{kflnsfsf k]z ug]{, 

 sfo{s|d sfof{Gjog ubf{ l;lsPsf /fd|f tyf ;an kIfsf] 
clen]v /fvL cGo cfof]hgfsf nflu dfu{bz{gsf] ?kdf 
u|x0f ug{ ;j}nfO{ hfgsf/L u/fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 pkzfvf cGtu{t sfo{/t ;xfos sd{rf/Lx?nfO{ 
pgLx?n] ug]{ sfdsf] sfo{lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] 
/ ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf pgLx?sf] sfo{;Dkfbg 
d"Nof+sg ug]{ , 

कानून 
तथा  
न्यावयक 
सलमलत 
स जीक
ण 
उपशाखा 

अलधकृत
 .
कानून, 
छैठौ 
त  

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[t् jf zfv k|d'vaf6 k|Tofof]lht 
tyf tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt 
pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ sfo{lhDd]jf/L 
k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 sfo{kflnsf / ;efaf6 kfl/t u/Lg] ljleGg gLlt, lgod, 
sfg"gsf] d:of}bf sfg"gL k|s[of / ljlw cg';f/ /x]sf] jf 
eflifs kl/dfh{g cfjZos ePdf ;f] u/L sfg'g lgdf{0f / 
:jLs[tLdf ;dGjo / ;+of]hg ug]{, 

 sfo{kflnsf, gu/ k|d'v, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
dfu]sf sfg"Gl /Fok/fdz{ lbg], 

 gu/kflnsf afbL jf k|ltjfbL /x]sf] d'2fsf] lkm/fbkq, 
k'g/fj]bg lbg' kg]{ ePdf d'2fsf] lnvt / hjfkm t}of/L 
nufot d'2f ;DjGwL nut tyf ldl;n ;'/lIft /fVg], 

 gu/kflnsfdf u7g ePsf] Goflos ;ldltsf] 
sfo{;Dkfbgdf lgwf{l/t sfg"gL ljlw / k|s[of cjnDjg 
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u/L Goflos lg?k0fsf nflu ;xhLs/0f ug], 
 Goflos ?kdf gu/kflnsfsf] sfo{;Dkfbgdf 6]jf k'Ug 

hfg] u/L ljleGg ljifout zfvf / pkzfvf k|d'vx?nfO{ 
cled'vLs/0f u/L sfo{;Dkfbgd ;xhLs/0f Nofpg] 
;xof]u ug]{ , 

 Goflos lg0f{o / km};nf sfof{Gjogsf] ;+:yfut k|jGw 
ldnfpg]  

 dfgjclwsf/sf] ;+/If0f / ;Da4{gsf sfdx? ug]{ 
 sfg"gdf tf]lsPsf jf gu/;ef /  gu/ sfo{kflnsfaf6 

;'lDkPsf lhDd]jf/Lsf sfdx? ;Dkfbg u/L k|ltj]bg k]z 
ug]{  

 cfkm\gf] zfvf dftxtsf sd{rf/Lsf] sfo{;DKffbg d"Nof+sg 
u/L sfof{no k|d'; ;dIf k]z ug]{  

खरीद तथा 
सम्पक्षत्त 
व्यिस्थापन 
उपशाखा 

 

 
 sfof{nosf ;Dk'0f ;jf/L ;fwgsf] clen]v /fVg] . 

 

िन, 
िातािरण 
तथा 
विपद 
व्यिस्थाप
न एिं 
सरसफाइय 
व्यिस्था 
उपशाखा 
 

िातािरण 
अलधकृत 

 

 sfof{no k|d'vaf6 k|Tofof]lht / zfvf k|d'vn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvfn] ug]{ u/L tf]lsPsf sfo{ ;Dkfbg ug]{ u/fpg], 

 :jR5 tyf :j:Yo jftfj/0f, hnfwf/ / jGohGt' ;+/If0f ;DjGwL 
gLlt ,sfg"g tyf sfo{s|d th{'df, sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL 
sfdx? ug]{ u/fpg], 

 jftfj/0f ;+/If0f, xl/ofnL k|a4{g / ;/;kmfO{sf sfdx? :yfgLo 
;d'bfo, 6f]n ljsf; ;+:yf, ;fdflhs ;+3;+:yf Pj+ cGo 
;/f]sf/jfnfx?;+u ;dGjo / ;xsfo{ u/L sfo{s|d th'{df / 
sfof{Gjog ug]{ . 

 zx/L tyf ;fj{hlgs If]qsf] ;/;kmfO{ ;DjGwL sfd :yfgLo ;d'bfo 
/ j8f ;ldltsf] ;dGjo / ;xsfo{df ;+rfng ug]{ , 

 gu/kflnsfsf] ahf/ If]qaf6 kmf]x/ ;+sng ubf{ >f]tdf g} h}jLs / 
ch}jLs kmf]x/ 5'6\ofO{ ;+sng ug]{ / 3/kl/jf/ :t/df h}jLs dn 
agfpg   cled'vLs/0f / k|f]T;fxgsf sfdx? ug]{ u/fpg] . 

 ;+slnt kmf]x/d}nf lj;h{g / Joj:yfkgsf nfuL l5d]sL 
kflnsfx?;+u ;dGjo ;xsfo{ / ;fem]bf/L u/L ;fd"lxs of08lkmn 
;fO{6 k|jGwsf] kxn ug] 

 gu/ If]q leq jftfj/0fnfO{ k|b'lift t'Nofpg] u/L kmf]xf]/ d}nf, w'jf 

cfbL pTkfbg ug{] k;n, xf]6n, snsf/vfgf cflbsf] nut   /fvL 

k|b'if0f /f]Sg] pkfox? ckgfpg] .  

 gu/ If]qdf kmf]xf]/sf] dfqf 36fpg gu/jf;LnfO{ ;f] ;DaGwL lzIff 
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tyf 1fg k|bfg ug{] .  

 gu/ If]q leq :yfkgf ePsf ;+3 ;+:yfx?nfO{ zx/L ;kmfO{ ;DaGwL 

1fg lbO{ ;kmfO{ ;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ug{] sfo{df 

;dGjostf{sf] e'ldsf lgefpg] .  

 gu/df kmf]xf]/sf] dfqf sd ug{] sDkf]li6ª ug{], afof]UofF; phf{sf] 

k|of]u ug{] tyf cGo v]/ hfg] lrhx?sf] pkof]uaf/] ljleGg 

;Lkd'ns tflndx?sf] cfof]hgf ug{] . 

 kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg ;DaGwL ;"rgf tyf hfgsf/L a'n]l6g 

:yfgLo :t/df k|bfg ug{] .  

 xl/t gu/sf nflu g;{/L :yfkgfsf If]q klxrfg u/L 6f]n ljsf; 

;+:yf nufot ljBfno tyf sn]hx?nfO{ kl/rfng ug{]  

 kmnkm'n / j[Iff/f]k0fsf] nflu ;DalGwt ;/f]sf/jfnfx? ;+u ;dGjo 

u/L :yfg ljz]if kmnkm'n / j[Iff/f]k0fsf] Joj:yf ldnfpg] 

 ;f}Gbo{s/0fsf If]qx? klxrfg u/L km"n au}rf lgdf{0f u/L ;+/If0fsf] 

Joj:yf ldnfpg] .  

 gu/ If]qdf ljBdfg 9ngfnfx?sf] nut tof/ u/L ;e{] / 

l8hfOgsf] Joj:yf ldnfpg] .  

 Knfli6ssf emf]nfsf] ljsNk lbgsf nflu lghL If]qx?;+u ;xsfo{ 

ug{] .  

 z'ne zf}rfnox?sf] cleofg rnfpg cfjZos k|rf/ k|;f/ / 

;fdfu|Lsf] pknAw ug{] .  

 sDkf]i6 dn agfpg] k|ljlw ljsf;sf nflu lglh If]qsf] ;xeflutf 

j[l4 ug{] .  

 kmf]xf]/ d}}nf Joj:yfkg :yn 5gf}6 / Joj:yfkgdf ;dGjo / 

cg'udg ug{] .  

 gu/df k|fKt kfO{ksf] kfgLsf] Joj:yfkg ug{ lglh If]q;+u ;xsfo{ 

ug{] / jiff{bsf] kfgLsf] pkof]u ug{ ;/f]sf/jfnfx? ;+u ;dGjo 

ul//xg] .  

 j]jfl/;] nf;sf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ ug{] .  

 5f8f kz' tyf e":ofxf s's'/ lgoGq0f ug{] .  

 :yfgLo ;/;kmfO{ tyf kmf]x/ Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, 

dfkb08 tof/ ug]{, of]hgf agfpg] / sfof{Gjog ug]{ . 

 kmf]x/d}nf ;Íng, k'gM pkof]u, k|zf]wg, lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns 

lgwf{/0f / lgodg ;DalGw sfo{ ug]{ . 

 ;/;kmfO{ tyf kmf]x/ Joj:yfkg ;DaGwL sfg"g tyf dfkb08 tof/ 

ul/, ;f] adf]lhd of]hgf th'{df / sfof{Gjog ug]{ . 

 kmf]x/nfO{ ;|f]td} jlu{s/0f u/L Joj:yfkg ug]{ pkfox?sf] 

cjnDang ug]{ . 

 kmf]x/d}nf ;Íng, k'gM pkof]u, k|zf]wg, lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns 

lgwf{/0f / lgodg ;DalGw sfo{ ug]{ .  
 pkzfvf dftxt sfd ug{ v6LPsf ;xfos sd{rf/Lx?sf] v6g 
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k6g, sfo{ lhDd]jf/L lgwf{/0f /  sfo{;Dkfbgsf] ;'kl/j]Ifs eO{ 
d"Nof+sg ug]{, 

 सूचना 
प्रविलध 
अलधकृत 

छैठौ त  
प्राविलधक 

१ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

 sfo{kflnsfsf] ;j} a}7ssf lg0f{ox?, gu/kflnsfsf] ;j} ;"rgf tyf 
dxTjk"0f{ b:tfj]hx? Digitize ?kdf ;+/If0f u/L clen]v /fVg], 

 gu/;ef, sfo{kflnsf tyf sfof{noaf6 ePsf ;fj{hlgs ;/f]sf/sf 
dxTjk"0f{ lg0f{o Pj+ ;"rgfx? sfof{nosf] j]e;fO{6df cknf]8 ug]{ / 
j]e;fO{6 lgoldt ?kdf ck8]6 ug]{, 

 ;"rgfsf] xs ;DjGwL sfg"gdf tf]lsPsf ;"rgfsf] xssf] 
sfof{Gjogsf sfdx? ;Dkfbg ug]{, 

 gu/kflnsf If]q leq 100 Watt Ifdtf ;Ddsf FM Radio ;+rfngsf] 
nflu O{hfht k|bfg ug]{ sfo{, 

 j8f sfof{nox?df h8fg ePsf] k|ljlw ljsf; / cgnfO{g k|0ffnLsf] 
lgoldt cg'udg / ;+ef/ u/L hg:t/df k|jflxt x'g] ;]jf cj?4 
gx'g] Joj:yfsf] lgu/fgL ug]{ , 

 ;"rgf,;+rf/ / k|ljlwsf] ljsf;sf] nflu sfo{kflnsf :t/df sfo{/t 
sd{rf/Lx? / j8f sfof{nosf sd{rf/Lx?af6 k|jflxt u/Lg] ;]jf 
tyf ;Dkfbg x'g] sfdx? k|ljlwd}qL agfO{ sfo{;Dkfbgdf 
k|efjsf/Ltf Nofpg sd{rf/Lsf] of]Uotf, kb Pj+ l;Sg] ?rL / 
pT;'stfsf cfwf/df Ifdtf ljsf;sf sfo{ ;+rfng ug]{ u/fpg], 

 ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwdf cfwfl/t clen]v Joj:yfkg / tYof+s 
Joj:yfkgdf gljgtd k|ljlwsf] k|of]udf hf]8 lbg] , 

 ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwdf cfd hgtfsf] ;xh / ;/n 9+uaf6 kx"+r 
a9fpg ;"rgf Pj+ ;+rf/ k|ljlwsf] ljsf; / lj:tf/ ;DjGwL sfo{s|d 
th'{df u/L sfof{Gjogdf Nofpg kxn ug]{ , 

 sfof{no k|d'v tyf zfvf k|d'vaf6 tf]lsP adf]lhd ;"rgf k|ljlw 
;DjGwL cGo sfd ug]{ , 

 cfkm|gf] pkzfvf dftxt sfd ug{ v6fO{Psf ;xfos sd{rf/Lx?nfO{ 
sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] sfo{;Dkfbg 
d"NoF+sg kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg ug]{ , 

j8f 
sfof{n
o !) 
 

j8f 
;lrj 
;xfos 
kf+rf} 
k|zf;g 
;]jf  

१० 

gu/kflnsfsf] sfo{ljefhg lgodfjnL @)&% sf] cg';"lr # df /x]sf] 
a8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ cGtu{t ljleGg % lzif{sdf pNn]v eP 
cg';f/ j8f ;lrjn] cfkm}n] ;Dkfbg ug'{ kg]{ sfd sfof{nosf] ;dGjo / 
lgb]{zg cg';f/ / cGo ljsf; lgdf{0f tyf l;kmfl/z ;DjGwL sfdx? a8f 
cWoIfsf] ;fdfGo lgoGq0f / lgb]{zgdf /lx ;f] adf]lhd sfo{ ;DKffbg ug{ 
u/fpg] . 
s_ j8f :t/Lo tYof+s ;+sng tyf cBfjlws ug]{, -o; cGtu{t k|d'v $ 

sfdx? /x]sf 5g _ 
v_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf of]hgf th"{df, sfof{Gjog, cg'udg tyf 

cfjlws k|utL ;dLIff ug]{, _o; cGtu{t k|d'v # sfdx? /x]sf 5g. 
u_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug]{,-o; cGtu{t k|d'v $) sfdx? 
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/x]sf 5g _ 
3_ sfg"g adf]lhd lgodgsf sfo{x? ug]{ ,-o; cGtu{t k|d'v !) sfdx? 

/x]sf 5g _ 
ª_ clen]v Joj:yfkg, l;kmfl/z tyf k|dfl0ft ug]{ -o; cGtu{t k|d'v 

#* sfdx? /x]sf 5g _ 
pNn]lvt ;j} sfdsf] lj:t[t ljj/0f j8f sfof{nosf] sfo{ljj/0f cGtu{t 
o;} k|ltj]bgdf ;dfj]z /x]sf] 5_ 

योजना 
तथा 
पूिायधार 
विकास 
शाखा 

लसलभि 
इयन्जीलनय
र, सातौ 
त  

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 gu/kflnsfsf] bL3{sfnLg ;f]+r, nIf / p2]Zo k|fKt ug{ ;xof]u k'Ug] u/L 
of]hgf th{'dfsf r/0f k"/f u/L aflif{s gLlt, sfo{s|d tyf ah]6 ;ef ;dIf 
k|:t't u/L ;efaf6 :jLs[t ah]6 tyf sfo{s|d sfof{Gjogsf nflu ;j} 
zfvf, pkzfvf, O{sfO{ , j8f sfof{nodf k7fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 gu/;efaf6 :jLs[t aflif{s gLlt, sfo{s|d tyf ah]6 sfof{Gjogsf] 
rf}dfl;s tyf aflif{s ;dLIff u/L tbg'?k ;'wf/sf] k|s[of z'? ug]{ u/fpg] . 

 of]hgf tyf k"jf{wf/ ljsf; zfvfsf] zfvf k|d'vsf] lhDd]jf/Ldf dftxt 
;j} pkzfvfx?sf] sfdsf] ;'kl/j]If0f / lgu/fgL u/L sfddf k|efjsf/Ltf 
Nofpg] . 

 :yfgLo k"jf{wf/ ljsf;sf nflu oftfoft ;DjGwL gLlt, lgod, dfkb08 
lgwf{/0f tyf oftfoft u'?of]hgf th{'df ;DjGwL sfdx? ug]{ u/fpg] , 

 gu/;efaf6 :jLs[t k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|d tkm{sf] cfof]hgfx?sf] 
k|fljlws l8hfO{g,O{i6Ld]6 ;lxt lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg tof/ ug]{, 
k|fljlws ;'kl/j]If0f / /]vb]v ug]{ u/L lgdf{0f sfo{sf] ug]{ u/fpg] ,  

 gu/kflnsfsf] lhDd]jf/Ldf /xg] u/L ;+w / k|b]zaf6 x:tfGt/0f ePsf 
;8s tyf k'nk'n];fx?sf] lgdf{0f, /]vb]v, dd{t ;+ef/sf] sfo{of]hgf tof/ 
u/L tbg'?k sfd ug]{ u/fpg], 

 ;fj{hlgs lgdf{0f ;DjGwL ;j} sfddf u'0f:t/ sfod u/L cfof]hgf bLuf] / 
l6sfp agfpgsf nflu u'0f:t/ lgoGq0f dfkb08 tof/ u/L pRr 
k|fyldstfsf ;fy nfu' ug]{ u/fpg] Joj:yf ldnfpg] ,  

 u'0f:t/ lgwf{/0f dfkb08n] lgwf{/0f u/] cg';f/ k"jf{wf/ ljsf; 
sfo{s|dx?df k|of]u x'g] ljleGg lsl;dsf lgdf{0f ;fdfu|Lx?sf] u'0f:t/ 
k/LIf0f ug{ ufpkflnsf :t/Lo u'0f:t/ k/LIf0f tyf lgoGq0f Nofj :yfkgf 
u/L ;+rfngsf] Joj:yf ldnfpg] ,k"jf{wf/ ;DjGwL cfof]hgf sfof{Gjogsf 
nflu ;DjGwLt pkef]Stf ;ldlt, lgdf{0f Joj;foL tyf ;f{O6 O{Grfh{ 
k|fljlwsnfO{ cfof]hgfsf] ljifodf tyf u'0f:t/ lgoGq0f ;DjGwL 
cled'vLs/0f lbg] Joj:yf ug{] u/fpg] , 

 j8f:t/Lo k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|ddf k|fljlws ;]jf tyf ;'kl/j]If0f 
pknJw u/fpg] / j8fdf /x]sf k|fljlwsnfO{ k|fljlws ;]jf, ;'kl/j]If0f tyf 
k|ltj]bg lbg'kg]{ ;DjGwdf cled'vLs/0f u/fpg]   

 gu/kflnsf :t/df ;kmf vfg]kfgLsf] ;d'lrt ljt/0fsf] k|jGwsf nflu tyf 
9n lgsf; Joj:yfkgsf] nflu vfg]kfgL tyf 9n lgsf; u'?of]hgf tof/ 
u/L j8f sfof{no / ;d'bfosf] ;fem]bf/Ldf sfof{Gjogsf] k|jGw ug]{,  

 gu/;efaf6 :jLs[t gLlt leq /lx ;fgf l;+rfO{  sfo{s|dsf cfwf/df ;fgf 
tyf demf}nf l;rfO{ cfof]hgf lgdf{0fsf] ;+efJotf cWoog ug]{, DPR tof/ 
ug]} u/fpg] / :jLs[t cfof]hgf sfof{Gjogdf n}hfg] , 

 hn pTkGg lgoGq0f ;DjGwL sfo{s|d th'{df tyf sfof{Gjog ug]{ u/fpg] ,  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(601) 
 

 phf{ ljsf; tkm{ ;f}o{ aQL, a}slNks phf{sf >f]tx?sf] cWoog tyf 
klxrfg, ;fgf tyf n3' hnljB'tsf] ljsf; ;DjGwL sfdx? ug]} u/fpg] , 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng ;DJfGwL sfg"gdf Joj:yf eP cg';f/ tyf 
sfo{kflnsfaf6 tf]lsP cg';f/ ;ldlt, pk;ldltsf] j}7s af]nfpg], ;lrj 
jf ;b:osf] x}l;otdf efu lng] jf k|ltlglw tf]Sg],  

 Dfftxtsf ;j} k|fljlws sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf;sf nflu kb / 
sfo{rl/q;+u ldnbf] u/L Ifdtf ljsf; sfo{s|d th{‘'df u/L sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] ,  

 Dfftxt ljleGg pkzfvfdf sfd ug{] O{GhLlgo/ / ;xfos sd{rf/Lsf] 
sfo{ljj/0f ;lxt sfo{ lhDd]jf/L tf]Sg] , sfdsf] ;dLIff ug]{, / aflif{s 
sfo{‘;Dkfbg d"Nof+sg u/L k]z ug]{ , 

 cfˆgf] zfvf / cGtu{tsf pkzfvf ;d]tsf] Psd'i7 aflif{s k|ltj]bg 
cfly{s jif{ Joltt ePsf] !% lbg leqdf k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t 
gu/ sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{ .  

 k"jf{wf/ zfvfsf] sfo{ljj/0fdf tf]lsP adf]lhdsf] sfdx? ug]{ u/fpg], 
 ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tkm{ e"pkof]u gLltsf] th'{df tyf zx/L ljsf; 

;DjGwL u'?of]hgf th{'df nufot gu/ ljsf; ;DjGwL sfo{x?sf] ;dGjo 
/ ;xhLs/0f ug]{ . 

 cGo tf]lsP adf]lhdsf] sfdx? ug]{ u/fpg] , 
 लसलभि 

इयन्जीलनय
र छैठौ 
त  
प्राविलधक 

२ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf 
cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf 
sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 kflnsfsf] :jLs[t aflif{s jh]6 tyf sfo{s|d tkm{ k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|d 
sfof{Gjogsf] nflu aflif{s sfof{Gjog sfo{of]hgf tof/ u/L zfvf k|d'v 
;dIf k]z ug]{ / :jLs[t eP cg';f/ sfd ug]{ u/fpg] , 

 :jLs[t k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|dsf ;j} cfof]hgfx?sf] l8hfO{g O{i6Ld]6 
;lxt DPRtof/ ug]{ / :jLs[t DPRcg';f/ sfof{Gjogdf n}hfg], 

 kflnsf :t/Lo / j8f :t/Lo ;j} k"jf{wf/sf cfof]hgfdf k|fljlwsx?sf] 
kl/rfng ;'lglZrt ug]{ , 

 cfof]hgf lgdf{0fsf] r/0fdf k|fljlwssf] /]vb]v tyf ;'emfj ;Nnfxdf 
cfof]hgf lgdf{0f sfo{ cuf8L a9]sf] ;'lglZrt ug]{ / pkzfvf k|d'vsf] 
x}l;otdf cfof]hgf :ynsf] lgoldt cg'udg u/L k|fljlws ;'emfj / 
;NNffx lnlvt ?kdf lbg], 

 ef}lts k"jf{wf/ ;DjGwL gu/:t/Lo  jf k|b]z :t/Lo  sfo{zfvf, 5nkmn 
tyf cGt/ls|ofTds sfo{s|ddf v6fO{P cg';f/ efu lng], 

 ljsf; lgdf{0f sfdsf nflu ufp kflnsfsf] :yfgLo gd{; tof/ ug]{ , 
 Hofnf tyf lgdf{0f ;fdfu|Lsf] gu/ :t/Lo b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] lgwf{/0f 

u/]sf] :yfgLo b//]6sf] cfwf/df b/ ljZn]if0f u/L :jLs[t u/fpg] , 
 k|fljlws hgzlStsf] Ifdtf ljsf; ;DjGwL of]hgf lgdf{0fdf ;xof]u ug]{ , 
 cfkm"n] u/]sf] sfdsf] dfl;s k|ltj]bg zfvf k|dv ;dIf k]z ug]{  
 sfg"gdf tf]s] adf]lhdsf sfdx? ug]{ u/fpg] , 

आवकय टेक्ट 
इयन्जीलनयर 
छैठौ त  
प्राविलधक 
)भिन 

१ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf 
cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf 
sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 kflnsf If]qsf nflu ejg ;DjGwL gLlt, dfkb08, ;f] ;DjGwL cWoog, 
sfo{s|d th'{df , sfof{Gjog tyf lgodg ;DjGwL sfdx? ug]{ , 

 /fli6\o ejg ;+lxtf adf]lhd ufpkflnsf If]qsf lgdf{0f x'g] ;j} lsl;dsf 
ejgx?sf] nflu e"sDo k|lt/f]wL ;fj{hlgs ejg tyf ;+/rgfsf] l8hfO{g 
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लनमाणाय 
तथा 
नक्सापास 
उपशाखा 

tof/ ug]{ , 
 e"sDk lbj;sf dfWodn] ;'/lIft ejg lgdf{0fsf] dxTj / cfjZostfsf 

ljifodf cfdhg;d'bfonfO{ ;r]t agfpg]  
 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ df tf]lsP cg';f/ ejg lgdf{0fsf] 

O{hfht lbg], gSzfkf; ug]{ tyf lgdf{0f ;DkGg ePkl5 lgdf{0f ;DkGgsf] 
k|df0fkq lbg] ,  

 u\fdL0f If]qdf /x]sf / ufpkflnsfn] /]vb]v ug'{kg]{ k'/ftflTjs dxTjsf 
d7dlGb/, k|frLg ejgx?, :df/ssf] nut /fVg] / ;+/If0f tyf k'gMlgdf{0f 
ug]{ Joj:yf ldnfpg], 

 kflnsf If]qdf lgdf{0f x'g] ;j} lsl;dsf ;fj{hlgs ejgsf] l8hf{O{g r]s 
ug]{,l8hfO{g gldn]sf] eP ;'wf/sf] nflu lgb]{zg lbg],  

 gof++ lgdf{0f x'g] ;j} lsl;dsf ;fj{hlgs ejgx?df j];d]G6df kfls{ª / 
km/s Ifdtf ePsfx?sf] ;xhtfsf] nflu lXjnr]o/ –ofDksf] clgjfo{ 
Joj:yf x'g' kg]{ ;'lglZrt ug]{ , 

 ;j} lsl;dsf ejg lgdf{0f sfo{sf] ;'kl/j]If0f ug]{ tyf u'0f:t/ lgoGq0fdf 
pRr k|fyldstf lbg] ,  

 kflnsfaf6 :jLs[t e"[pkof]u gLltn] lgwf{/0f u/]sf] If]qdf dfq zx/L 
ljsf; sfo{s|d sfof{Gjog x'g] u/L PsLs[t j:tL tyf cfjf; ljsf; 
sfo{s|d ;+rfng ug]{ u/L u'?of]hgf th{'df ug]{ / tbg'?k of]hgf 
sfof{Gjog ug]{ u/fpg],  

 cfkm" dftxt sfd ug]{ ;xfos sd{rf/L x?nfO{ sfo{ljj/0f ;lxt 
sfo{lhDd]jf/L tf]Sg] , 

 ufp sfo{kflnsf , sfof{no k|d'v tyf zfvf k|d'vaf6 tf]lsP adf]lhdsf] 
sfd ;Dkfbg ug]{ 

 dftxt sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 
आलथयक 
प्रशासन  
तथा 
राजस्ि 
शाखा 

अलधकृत 
सातौ 
त  , 
प्रशासन  
सेिा, 
िेखा 
समू  

 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 gu/kflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw tof/L, gLlt lgdf{0f,sfg'g / dfkb08 th'{d 
ug]{ tyf sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL sfdx? ;Dkfbg ug]{, 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b !) sf] bkmf ^( b]lv *) 
;Dd pNn]v ul/Psf :yfgLo txsf] cfly{s sfo{k|0ffnLsf] cjnDjg ug]{ 
u/fpg] , 

 gu/kflnsfsf] ;+rLt sf]if tyf cfsl:ds sf]if ;+rfng tyf Joj:yfkg 
ug]{, 

 cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf+sg, lgoGq0f tyf Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 
 gu/kflnsfsf] aflif{s jh]6 tyf sfo{s|d th'{Dffsf nflu ljleGg >f]taf6 

k|fKt x'g ;Sg] cfGtl/s /fh:j cfo, afXo cfo, cg'bfg nufotsf aflif{s 
cg'dflgt cfo / rfn'aif{sf] vr{sf] cfwf/df cfufdL aif{ x'g ;Sg] vr{sf] 
aflif{s cg'dfg tof/ u/L sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{ , 

 gu/;efn] :jLs[t u/]sf] aflif{s ah]6sf] cfwf/df cg'dfg ul/Psf cfo 
lzif{s / vr{sf] cg'kftsf] cfwf/df ufp kflnsfsf] ;dli6ut cfly{s Pj+ 
ljQLo cj:yfsf] ljZn]if0f u/L rf}dfl;s ?kdf  k|ltj]bg k]z ug]{ ,  

 dfl;s tyf rf}dfl;s cfo tyf Joosf] ljj/0f sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{ 
/ ;f] ljj/0f j]e;FO{6 dfkm{t ;fj{hlgs ug]{ Joj:yf ldnfpg] 

 rf}dfl;s ?kdf cfGtl/s n]vf k/LIf0f u/fpg] / aflif{s n]vf k/LIf0f 
;DkGg u/L n]=k=k|ltj]bg sfo{kflnsf ;dIf hfgsf/L u/fpg]. 

 n]=k=af6 sfod a]?h'sf] nut v8f u/L cf=n]=k=zfvfsf] ;d]t ;xof]udf 
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a]?h' ;Dk/LIf0f ug]{ u/fpg], 
 gu/kflnsf k|d'v / sfof{no k|d'vn] dfu]sf] cfly{s k|zf;g tyf n]vf 

Joj:yfkg ;DjGwL /fo ;Nnfx pknJw u/fpg].\ 
 n]vfkfng ;DjGwL ;j} sf/f]jf/x? k|ljlw d}lq agfpg] , 
 cfly{s cg'zf;g sfod ug{ / cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{ pRr 

k|fyldstf lbg] / tbg'?k sf/f]jf/df kf/bzL{tf ckgfpg] , 
 cfkm" dftxt sfo{/t sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d hgzlSt 

ljsf; pkzfvf;+u ;dGjo u/L ;+rfng ug]{, 
 dftxt sd{rf/Lx?sf] aflif{s sfo{‘;Dkfbg d"Nof+sgsf] sfd ;'kl/j]Ifssf] 

x]l;otdf ug]{, 

राजस्ि 
प्रशासन 
उपशाखा 

अलधकृ
त , 

सातौ 
त  

 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf 
cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf 
tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 /fh:j ;DjGwL gLlt, sfg"g th"{df , sfof{Gjog tyf lgodg ;DjGwL 
sfdx? ug]{, 

 ;+3, k|b]z tyf :yfgLo sfg"g adf]lhd gu/kflnsfsf] clwsf/ / sfo{If]q 
leqdf ;j} lsl;dsf s/, b:t'/,;]jfz'Ns ;+sngsf] sfd ug]{ u/fpg], 

 :yfgLo /fh:j k|a4{g tyf k|f]T;fxgsf sfdx?, 
 /fh:jsf] ;+efJotf cWoog u/L /fh:j k/fdz{ ;ldltdf k]z ug]{, 
 /fh:j k/fdz{ ;ldltsf] sfddf ;xof]u / ;xhLs/0f u/L /fh:j k|zf;g 

e/kbf]{ agfpg], 
 s/ bftfsf] nut cBfjlw ug]{ / s/bftf lzIff / k|f]T;fxgsf sfo{x? ug]{ 

u/fpg], 
 /fh:j af8kmf6af6 k|fKt x'g' kg]{ ;j} lzif{ssf cfo ;dodf af+8kmf+6 

ePsf] ;'lglZrt ug]{ , 
 gu/kflnsfsf] a8f sfof{noaf6 ;+sng ePsf] cfo /sd ;dodf g} j}s 

bflvnf ePsf] ;'lglZrt u/L lg/Gt/ lgu/fgL / cg'udg ug]{, 
 cfDbfgLsf] dfl;s ljj/0f sfo{kflnsf j}7sdf k]z ug]{ / ufpkflnsfsf] 

j]e;FO{6 dfkm{t ;fj{hlgs ug]{, 
 cfkm|gf] pkzfvf dftxt sfd ug{ v6fO{Psf ;xfos sd{rf/Lx?nfO{ sfo{ 

lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] sfo{;Dkfbg d"NoF+sg 
kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg ug]{ , 

आन्तररक 
तथा पूिय 
िेखा 
पररिण 
इयकाइय 

अलधकृत 
छैठौ त  
आ.िेखा.
पररिण 
अलधकृत   

 

 gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLst gu/ sfo{kflnsf-  sfo{ljefhg_ lgodfjnL 
@)&% df Joj:yf ul/Psf] cfGtl/s n]vf kl/If0fsf] nflu tf]lsPsf] 
sfo{ljj/0f cg';f/sf sfdx? ;Dkfbg ug]{ , 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf && -@_ df Joj:yf ePsf] 
cfGtl/s n]vf k/LIf0f ;DjGwL k|fjwfgnfO{ sfof{Gjog ug]{, 

 Afflif{s cfGtl/s n]vf k/LIf0fsf] sfo{of]hgf k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 
:jLs[t u/fO{ cfGtl/s n]vf k/LIf0f u/L k|ltj]bg k|d'v k|zf;sLo clws[t 
dfkm{t sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{, 

 sfof{noaf6 x'g] ;]jf tyf j:t'sf] v/Lb ;DjGwL e'StfgL x'bf e'StfgL k"j{ 
g} k"j{ n]vfkl/If0f ug]{ u/L Joj:yf ePsf]df ;f]lx cg';f/ k"j{ n]vfkl/If0f 
ug]{ , 

 sfof{nosf] aflif{s cfo Joosf] clGtd n]vfk/LIf0f sfo{df ;xof]u, ;dGjo 
/ ;xhLs/0f ug]{, 

 sfof{nosf ;j} cfly{s jif{sf] clGtd n]vf k/LIf0fsf] clen]v Digital / 

Hard Copy ;'/lIft u/L /fVg] ,  
 sfof{nosf] n]vfk/LIf0faf6 sfod ;j} j]?h'sf] nut v8f ug]{ / ;Dkl/If0f 
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ePsf] cfwf/df nut s6\6f ug]{ Joj:yf ug]{ .  
 sfof{nosf] cfly{s cg'zf;g / cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{ ;xof]u 

ug]{, 
 n]vfkfng ;DjGwL Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d th'{df / sfof{Gjog ug]{ , 

क्षशिा,यु
िा तथा 
खेिकूद 
विकास 

शाखा  

अलधकृत 
क्षशिा 
प्रशासन,   
सातौ 
/आठौ/ 
निौ त   

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] lzIff zfvf k|d'vsf] x}l;otdf gu/ lzIff 
clwsf/Lsf] e"dLsf lgjf{x ug]{ , 

 gu/ lzIff ;ldltsf] ;b:o ;lrj eO{ gu/kflnsf :t/Lo lzIff P]gn] 
tf]s]sf sfdx? ;DKffbg ug]{ , 

 gu/ ;efaf6 :jLs[t aflif{s z}lIfs sfo{s|d sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 
 cfwf/e"t tx / dfWolds ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfng tyf 

;dGjosf] sfd ug]{ , 
 :jLs[t kf7\os|d / kf7\o k':ts ljBfnox?af6 k|of]u ePsf] ;DjGwdf 

cg'udg ug]{, 
 ljBfonosf] gSzf+sg, cg'dlt :jLs[tL, lbg] sfd , 
 ljBfno ;dfof]hg tyf ljBfyL{ lzIfs cg'kftsf] cfwf/df lzIfssf] 

cfGtl/s Joj:yfkgsf sfdx? , 
 z}lIfs tYof+s tyf clen]v b'?:t /fVg] , 
 ljBfno :t/df km/s Ifdtf ePsf u/Lj tyf h]x]Gbf/ 5fq5fqfsf] nflu 

lzIffsf] cj;/ ;'lglZrt ug]{, 
 dfWolds ljBfno txdf Joj;flos tyf k|fljlws lzIffnfO{ k|f]T;fxg ug{ 

CTEVTaf6 ;DjGwg lng ljleGg k|fljlws tyf Joj;flos ljifosf nflu 
kxn tyf ;dGjo ug]{ 

 kflnsf :t/sf ;j} ljBfnox?df ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g u/L 
;ldltsf] e"dLsf tyf lhDDf]jf/Lsf ljifodf cled'vLs/0f u/L ljBfno 
;+rfng / Joj:Yffkg kIf e/kbf]{ agfpg] 

 gu/ lzIff P]gdf tf]lsPsf] lzIff clwsf/Lsf] sfd, st{Jo / clwsf/sf] 
kfngf tyf k|of]u ug]{ u/fpg], 

 ljBfnosf] ef}lts cj:yf, lgoldt k9fO{ tyf u'0f:t/sf] lgoldt cg'udg 
u/L sfo{kflnsf ;dIf k|ltj]bg lbg] , 

 cfkm|gf] pkzfvf dftxtsf cGo clws[t / ;xfos sd{rf/Lx?sf] sfo{ 
lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] sfo{;Dkfbg d"NoF+sg 
kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg ug]{ , 

 z}lIfs tYof+s ;+sng tyf clen]v Joj:yfkgsf sfdx? ug]{  
 gu/ lzIff P]gdf tf]lsP cg';f/ ljBfno lzIffdf ;'wf/sf nflu lzIfs, 

cleefjs / ljBfyL{ ljrdf 5nkmn / k/fdz{ u/L ;fd'bflos ljBfnosf] 
z}lIs u'0f:t/ ;'wf/sf] sfddf lg/Gt/ nflu /xg],   

 ljBfnosf] ef}lts cj:yf, lgoldt k9fO{ tyf :t/sf] lgoldt cg'udg 
u/L zfvf k|d'v ;dIf k|ltj]bg lbg], 

 dfWolds ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfngsf] nful cfjZos tof/L 
tyf tf]lsP adf]lhdsf] lhDd]jf/Ldf /lx k/LIff ;+rfngdf e"dLsf lgjf{x 
ug]{ , 

 ljBfno :t/df cfof]hgf x'g] ljleGg e]nf, a}7s tyf cGt/ls|ofTds 
5nkmndf pkl:yt x'g] / kflnsfsf] z}lIfs gLlt / sfo{s|dsf] hfgsf/L 
lbg], 

 dfWolds ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7gdf ;xhLs/0f / 
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;dGjo ug]{ / ;ldltsf] sfo{ k|efjsf/Ltf a9fpg] vfnsf sfo{s|d th{'df 
u/L sfof{Gjog ug]{, 

 प्राविलधक 
स ायक 
क्षशिा 
प्रशासन 
पाचौ त   

१ 

 zfvf k|d'v् jf pkzfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL 
lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 zfvf / pkzfvfn] ;DKffbg ug]{ sfddf clws[taf6 lbPsf] lgb]{zgsf 
clwgdf /lx z}lIfs tYof+s ;+sng tyf clen]v Joj:yfkgsf sfdx? ug]{  

 cfwf/e"t ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfngsf] nflu cfjZos tof/L 
tyf tf]lsP adf]lhdsf] lhDd]jf/Ldf /lx k/LIff ;+rfngsf] Joj:yfkg ug]{ , 

 cfwf/e"t ljBfno txdf cfof]hgf x'g] ljleGg e]nf, a}7s tyf 
cGt/ls|ofTds 5nkmndf pkl:yt x'g] / kflnsfsf] z}lIfs gLlt / 
sfo{s|dsf] hfgsf/L lbg], 

 cfwf/e"t ljBfno txsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7gdf ;dGjo ug]{ / 
;ldltsf] sfo{ k|efjsf/Ltf a9fpg] sfo{s|d th{'df u/L sfof{Gjog ug]{, 
o'jf nlIft v]ns"b ljsf; sfo{s|d klxrfg tyf ;+rfngdf ;xof]u ug]{ , 

 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx?sf] dfWodn] 5fq5fqfsf] 1fgsf] bfo/f 
lj:tf/ ug{ e"dLsf lgjf{x ug]{ , 

 o'jf nlIft v]ns"b ljsf; sfo{s|d klxrfg tyf ;+rfng ug]{  
 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx?sf] dfWodn] 5fq5fqfsf] 1fgsf] bfo/f 

lj:tf/ ug{ k|f]T;fxg ug]{ , 
 o'jf ;Lk,pBdzLntf tyf g]t[Tj ljsf; nufot o'jf ;zlSts/0f / 

kl/rfngsf nflu k|efjsf/L sfo{s|d klxrfg u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 
 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx? ;+rfng ug{ k|f]T;flxt ug]{ 

भाषा,साव 
त्य,किा,सं
स्कृलत 
संरिण 
उपशाखा 

;xfos 
kfrf} 
k|zf;g 
;]jf  

१ 

• शाखा प्रमखु िा उपशाख प्रमखुबाट प्रत्यायोक्षजत अलधकार र लनदेशन 
अनसुार तोवकएका काम सम्पादन गने , 

;fdflh

s 

ljsf; 

tyf 

;+3;+:y

f 

;dGjo 

zfvf 

clws[t 

;ftf} 

÷cf7f} 

tx , 

k|zf;g  

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 ;fdflhs / cfly{s ?kdf k5f8L k/]sf au{ ;d'bfosf JolStx?nfO{ 
;fdflhs d"nwf/df NofO{ dfgjf]lrt hLjg ofkg ug{ ;Ifd agfpg / 
gful/ssf ?kdf ;Ddfghgs :yfg k|fKt x'g] u/L  /fli6\o gLlt / 
k|fyldstf;+u d]n vfg] u/L :yfgLo ;dfj]zLs/0f gLlt,lgod, sfo{s|d 
th'{df / sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 

 ;+3 / k|b]zaf6 lgwf{l/t dfkb08 adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff ;DjGwL 
sfo{s|d sfof{Gjogsf] ;dGjo, ;xhLs/0f / g]t[Tj ug]{  

 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d ;DjGwdf gu/kflnsfaf6 :jLs[t { :yfgLo gLlt, 
dfkb08nfO{ d"n cfwf/ lnO{ sfof{Gjog ug]{ . 

 :yfgLo gLlt / dfkb08 lgdf{0fsf] cfwf/ ;+3 / k|b]z sfg"gn] lgwf{/0f u/] 
adf]lhd kfngf ug'{kg]{5 . 

 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|dsf] k|d'v cfwf/ JolStut 36gf btf{ clen]v 
ePsf]n] hGd,d[To',ljjfx, a;FO{;/FO{, ;DjGw ljR5]b / wd{k'q / wd{k'lq 
nufotsf JolStut 36gf btf{;+u ;DjlGwt ;j}sfdx? cfw'lgs k|ljlwsf] 
pkof]u u/L clen]v Joj:yfkgsf] sfd ug]{ u/L sd{rf/Lx?sf] sfo{ Ifdtf 
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clea[4L ug]{ u/fpg] , 
 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d k|efjsf/L sfof{Gjogsf] nflu :yfgLo tYof+s 

;+sng / ljZn]if0f ;DjGwL sfd  ug]{ , 
 n}lu+s ;dfgtf ;DjGwL gLlt lgod tyf sfo{s|d th{'df ug]{ / 

sfof{Gjogsf] Joj:yf ldnfpg] , 
 afnaflnsf lszf]/ lszf]/L tyf o'jf nlIft gLlt,lgod / sfo{s|d th'{df 

u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 
 ckf+utf ePsf JolSt tyf h]i7 gful/ssf] ;'/Iff / lxt k|a4{g x'g] u/L 

:yfgLo gLlt, lgod, sfo{s|d th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 
 u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng,;dGjo tyf lgodgsf] sfg"g adf]lhdsf 

tf]lsPsf sfdx? ug]{ u/fpg] , 
 zfvf dftxt sfo{/t clws[t / ;xfos sd{rf/Lsf] sfdsf] /]vb]v , 

lgoGq0f ug]{ Pj+ sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 

Dlxnf 

jfn 

aflnsf, 

h]i7 

gful/s 

tyf 

;dfh 

sNof0 

pkzfvf 

 
 

मव िा 
विकास 
लनरीिक 
पाचौ त  

१ 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf 
cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf 
tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

 dlxnf xslxt ;DjGwL :yfgLo gLlt lgod of]hgf sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 
 dlxnfsf] cfly{s,;fdflhs,/fhgLlts ;zlSts/0f / Ifdtf ljsf;sf nflu 

of]hgf th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 
 n}lu+s lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|a4{gfTds / ;+/If0ffTds 

pkfox?sf cjnDjg ug]{ / pgLx?sf] k'gM:yfkgfsf] sfo{s|d ;+rfng ug]{, 
 n}+lus pQ/bfoL ah]6 lgdf{0f / kl/If0f ;DjGwL sfdx?, 
 afnaflnsfsf] xslxt ;+/If0f ;DjGwL gLlt,lgod, dfkb08, of]hgf tof/L 

/ sfof{Gjog ug]{, 
 afnaflnsfsf] xslxt ;+/If0fsf nflu ;+3,k|b]z / ljleGg ;/f]sf/jfnf 

lgsfox?;+u ;Dks{,;dGjo/ ;xsfo{ ;DjGwL sfd ug] u/fpg] , 
 afn d}qL zf;sLo k|aGw, afn Snj, afn ;+/If0 ;ldlt tyf afn 

;+hfnsf] dfWodn] afn ljsf; / lxt k|j4{gsf sfdx? ;dGjofTds ?kdf 
ug]{ u/fpg], 

 afnaflnsf dfyL x'g] ;j}k|sf/sf lx+;f lgoGq0fsf pkfox? cjnDjg u/L 
afnlx+;f sfg"gL ck/fwsf] ?kdf b08gLo x'g] Joj:yf nfu' ug{ kxn ug]{, 

 c;xfo afnaflnsf, ;8s afnaflnsf Joj:yfkgsf sfd nufot afnu[x, 
k'gM:yfkgf s]Gb|, lzz' :ofxf/ s]Gb / afn ljsf; s]Gb| :yfkgf / 
Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 

 cfkTsfnLg afn p4f/ sf]if :yfkgf ug{ / ;f] sf] Joj:yfkgsf nflu 
cfwf/ tof/ u/L k|efjsf/L agfpg], 

 h]i7 gful/s tyf ckf+utf ePsf JolStsf] nut cBfjlws ug]{,kl/rokq 
ljt/0f ug]{,;fdflhs ;'/Iffsf] sfo{ , tf]lsP adf]lhdsf ;'ljwf pknJw 
u/fpg]  Pj+ h]i7gful/s ;Ddfg sfo{ ;+rfng ug]{, 

 ckf+utf d}qL k"jf{wf/ lgdf{0fsf] cg'udg / Wofgfsif{0f u/L k"jf{wf/ 
lgdf{0fdf kxn / ;dGjo ug]{, Psn dlxnfsf] xslxtsf nflu ljleGg 
sfo{s|d ug]{ u/fpg], 

:jf:Yo 

;]jf 

pkzfvf 

जनस्िा
स्थ्य 
अलधकृत 
अलधकृत 

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[t्jf zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP 
adf]lhdsf] sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t 
clws[tx?nfO{ sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;k6\o / jmfO{ ;DjGwL :yfgLo gLlt , lgod, 
dfkb08,of]hgf th'{df, sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL sfdx? ug]{ 
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छैठौ, े.इय
.समू   

u/fpg], 
 /fli6\o / k|b]z :t/Lo nIf Pj+ dfkb08 adf]lhd :yfgLo :t/sf] 

:jf:Yo ;DjGwL nIf, u'0f:t/ sfod ug]{ u/fpg], 
 ;+w / k|b]zaf6 lgwf{l/t dfkb08sf] kfngf ub}{ kflnsf :t/df 

:yfkgf x'g] c:ktfn , gl;{ª xf]d, kf]nL lSnlgs / cGo :jf:Yo 
;+:yfx?sf] btf{, ;+rfng cg'dlt / lgodgsf sfdx? ug]{, 

 gu/kflnsf cGtu{t ;+rfngdf /x]sf] PHC, HP, nflu g]kfn 
;/sf/sf] :jLs[t gLlt leq /lx cfjZos Joj:yfkgsf sfdx? ug]{ 
, 

 sf]/f]gf h:tf] ;+s|fds dxfdf/Laf6 aRg ;r]tfTds / pkrf/fTds 
;]jf tyf ;'ljwfx?sf] Joj:yfkg / lgu/fgL a9fpg]  

 :jLs[t dfkb08 / l8hfO{gsf] :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f u/L 
ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf;af6 e/kbf]{ :Jff:Yo ;]jf pknJw u/fpg 
kxn ug]{ , 

 gu/kflnsfsf j8f :t/df /x]sf +;j} :jf:Yo O{sfO{x?df tf]lsPsf 
cf}iflwsf] cfk"tL{sf] ;'lglZrttf ug]{ / cTofjZos cf}hf/ pks/0f 
sf] pknJwtfsf] k|jGw ldnfpg], 

 hg:Jff:Yo lgu/fgLsf] lj:tf/ ug{ ;j} lsl;dsf vf]k ;dodf g} 
nufPsf], ue{atL kl/If0f u/]sf], le6fdLg P / cfO{/g rSsL ;dodf 
lnPsf], xfQLkfO{n] cf}iflw ;]jg u/]sf] tyf Out Reach Clinic ;+rfng 
u/L  hg:t/df :jf:Yo ;]jfsf] kx"+r lj:tf/ u/]sf] ;'lglZrt ug]{, 

 cfo'j]{b / a}slNks lrlsT:ff tyf cf}iflwsf] ljsf; / lj:tf/sf 
sfdx? ug]{, 

 hg:jf:Yo, cfktsfnLg :jf:Yo, tyf dxfdf/Lsf] lgoGq0fsf 
sfo+s|d ;+rfng ug]{ 

 pkzfvf dftxt sfo{‘/t clws[t / ;xfos sd{rf/Lsf] sfo{‘;Dkfbg 
d"Nof+sg ug]{ , 

  े.अ.िा 
लस.अ. े.
ि. 
स ायक 
पाचौ त  

 ेल्थ 
इयन्स्पेक्श
स समू  

१ 

 :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yfkg u/L :jf:Yo ;DaGwL ;j} 
lsl;dsf tYof+s ;+sng / Joj:yfkgsf sfd ug]{, 

 cf}iflwsf] prLt k|of]u . ;'IdhLj lg/f]ws k|lt/f]w Go"gLs/0fsf sfd 
ug]{ , 

 cf}iflw k;n ;+rfng cg'dlt , lgu/fgL  / lgodgsf sfdx? ug]{, 
 :jf:Yo aLdf / ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d k|efjsf/L agfpg] , 
 h'gf]l6s / ls6hGo /f]usf] lgoGq0f tyf Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 
 ;'lt{ dlb/f / nfu' kbfy{hGo a:t'x?sf] a9bf] k|of]u lgoGq0fsf 

nflu ;r]tfTds sfo{s|d ;+rfng ug]{ ,  
 gu/kflnsfsf] j8f :t/df /x]sf :jf:Yo rf}sL tyf :Jff:Yo OsfO{sf] 

lgoldt cg'udg u/L ;+rflnt :jf:Yo s]Gb|sf] ef}lts k"jf{wf/ tyf 
cf}hf/ pks/0fsf] cj:yf, :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/Lotf / 
;]jfu|fxLx?sf] ;Gt'i6Lsf] k|ltj]bg rf}dfl;s ?kdf zfvf k|d'v 
;dIf k]z ug]{ , 

 :jf:Yo ;]jf ;DjGwdf tf]lsP adf]lhdsf cGo sfdx? ug]{ . 

 नलसयङ १  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
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अलधकृत 
छैठौ  
त  
(क.न ) 

pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  
 gu/kflnsf cGtu{t j8f:t/df ;+rflnt :jf:Yorf}sL  ,aly{ª 

;]G6/df pknJw gl;{ª hgzlStsf] Ifdtf ljsf; u/L gl;{ª ;]jf 

k|lt ;dlk{t /xg pTk|]l/t ug]{ , 
 s'g} :jf:Yo O{sfOdf gl;{ª b/aGbL l/St 5 eg] l56f] b/aGbL k"lt{sf] 

nflu zfvf k|d'v dfkm{t k|zf;g zfvfdf hfgsf/L u/fpg]  
 dft[ tyf lzz' sNof0f ;]jf, ue{atL hf+r tyf k|;"lt ;]jf , ljleGg 

vf]k ;]jf , pkrf/fTds ;]jfdf vl6g]  gl;{ª hgzlStsf] ;'/Iff / 

dgf]jn pRr /fVg ljleGg k|f]T;fxgd"ns sfo{s|d ;+rfng ug]{ , 
 gl;{ª hgzlStsf nflu ljleGg ;+s|d0f nufot sf]/f]gf lj?4sf] 

vf]k nufpg] Joj:yf ldnf{O k|f]T;flxt ug]{ , 

आलथयक  
विकास 
शाखा 

अलधकृत 
छैठौ / 
सातौ त  

 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

कृवष 
विकास 
उपशा
खा 

अलधकृत 
कृवष, 
कृवष 
प्रसार , 
छैठौ 
त  

१ 

 k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP 
adf]lhdsf] sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf 
sfo{/t clws[tx?nfO{ sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd 
ug]{ u/fpg] . 

 s[lif, s[lif k|;f/,s[lif pTkfbg tyf Joj:yfkg ;DjGwL 
gLlt th{'df, dfkb08 tof/L of]hgf th{'df, sfof{Gjogsf] 
sfd zfvf k|d'vsf] x}l;otdf ;Dkfbg ug]{ u/fpg] , 

 s[lif pTkfbg ljs|Lsf nflu s[lif xf6ahf/sf] ;+efJotf 
cWoog, k"jf{wf/ ljsf; tyf ;+rfngsf] nflu cfjZos 
sfo{x? ug]{ u/fpg], 

 ljleGg s[ifs ;d"xx?sf] Ifdtf ljsf;sf nflu df+u / 
cfjZostfsf] cfwf/df k|ljlw ljsf;, ;'rgf tyf ;+rf/, 
s[lifsf] cfw'lgsLs/0f, dxfdf/L tyf k|sf]k Joj:yfkg, s[lif 
dn aLplahgsf] pkof]u / cfk"lt{sf ljifodf cled'vLs/0f 
tflnd, k|lzIf0fsf] Joj:yf ldnfpg],  

 s[lif aLp lahgsf] u'0f:t/ lgoGq0f, dnvfb,/;fogsf] 
;xh cfk"lt{sf] ;+:yfut k|jGw ldnfog] , 

 s[lif pTkfbgsf] ;+efjgfsf] cfwf/df s[lifsf] 
Joj;flos/0f / afnLsf] pTkfbgdf df6f] ;'xfpbf] jfnL 
nufO{ nfe lng ;Sg] u/L afnLsf] ljljwLs/0fsf nflu 
s[ifs :t/df ljleGg k|f]T;fxgsf sfo{s|d ;+rfng ug]{ 
Joj:yf ldnfpg] , 

 ;+3 tyf k|b]z ;/sf/af6 s[lif ljsf;sf nfuL ;+rflnt 
cg'bfg ;lxtsf ljleGg k|f]T;fxgdf cfwfl/t sfo{s|dsf] 
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ljifodf s[ifsx?nfO{ hfgsf/L u/FO{ tbg'?k nfe lng 
k|fljlws ;]jf tyf ;xof]u pknJw u/fpg] , 

 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0fsf] k"j{ 
tof/L ;DjlGw sfdx? ug]{ u/fpg] , 

 s[ifs ;d"x u7g, s[ifs ;xsf/L :yfkgf / ;+rfngdf 
k|fljlws ;]jf ;lxt k|f]T;fxg lbg] 

 pRr d"Nosf s[lifhGo pTkfbgx? k|lt ls;fgnfO{ 
cfslif{t ug{ To:tf a:t'x?sf] af/]df hfgsf/L lbg] / 
pTkfbg tyf ahf/Ls/0fdf s[ifsnfO{ ;xof]u ug]{ , 

 gu/kflnsf:t/sf] s[lif k|f]kmfO{n tof/ ug]{, s[lif pTkfbg 
/ sfo{s|dsf] ;"rgf ;d]t ;d]6L ;j} lsl;dsf s[lif 
tYof+s ;+sng, tof/L / cBfjlw u/L /fVg] Joj:yf 
ldnfpg] , 

 s[ifsnfO{ s[lif k|0ffnLsf] ;xh hfgsf/L k|fKt x'g ;Sg] 
u/L k|ljlwdf cfwfl/t k/fdz{ ;]jf pknJw x'g] Joj:yf 
;'lglZrt ug]{ , 

 ;j} s[lif ;DjGwL ;"rgf / hfgsf/L ;d]l6Psf] s[lif 
PK;sf] ljsf; u/L s[ifssf] xft xftdf ;f] k'Ug] Joj:yf 
u/L k|ljlw;+u s[ifsnfO{ cfa4 ug]{ , 

 s[ifsnfO{ pTkfbgdf 6]jf k'Ug] u/L ;fgf l;+rfO{ sfo{s|d 
th{'df / sfof{Gjog ug]{ , 

 s[lif aLdf sfo{s|dnfO{ k|efjsf/L agfpg cfjZos k|jGw 
ldnfpg] , 

 s[lif shf{df s[ifssf] ;xh kx"+rsf nflu ljQLo ;+:yf;+u 
cfjZos ;dGjo / ;xhLs/0f ug]{ , 

 kflnsf :t/df /x]sf ;]jf s]Gb| tyf j8f sfof{nox?af6 
s[lif k|fljlws  ;]jf ;NNffx s[ifsn] ;xh ?kdf kfpg] 
;Sg] ;+:yfut k|jGw ldnfpg], 

 s[lif k|fljlwsx? s[ifssf] 3/b}nf]df k'UfL lgoldt ?kdf 
k|fljlws k/fdz{ k|bfg ug]{ k|aGw ldnfpg], 

 cfkm|gf] zfvf dftxtsf pkzfvfdf sfo{/t clws[t / 
;xfos sd{rf/Lx?sf] sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf 
v6fpg] / pgLx?sf] sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 

 ;xsf/L btf{, lgodgsf sfdx? ug]{ u/fpg], 
 n3' , 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, ljsf; / k|f]T;fxg 

;DjGwL gLlt tyf of]hgf th'{df / lgodgsf sfdx?, l 
 pBf]u / pBdzLntf a9fpg], vfgL tyf vgLh kbfy{sf] 
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;+/If0f , pTvgg tyf ljs|Lsf] dfkb08 tof/ ug]{ , 
 :yfgLo :t/df /f]huf/ k|a4{g tyf ul/jL Go"gLs/0fsf 

nflu sfo{s|d th{'df u/L sfof{Gjog ug]{ , 
 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0fsf] k"j{ 

tof/L ;DjlGw sfdx? ug]{   
 s[ifs ;d"x u7g, s[ifs ;xsf/L :yfkgf / ;+rfngdf 

k|fljlws ;]jf ;lxt k|f]T;fxg lbg] 
 s[lif ;DjGwL :yfgLo ;+3;+:yf tyf ;xsf/Lx? ljrdf 

;xof]u ;dGjosf nflu ;xhLs/0f ug]{, 
 pRr d"Nosf s[lifhGo pTkfbgx? k|lt ls;fgnfO{ 

cfslif{t ug{ To:tf a:t'x?sf] af/]df hfgsf/L lbO{ v]tL 
ug{ k|f]T;flxt ug]{ / s[ifsnfO{ ;xof]u ug]{ , 

 s[lif k|;f/ ;DjGwL ;j} sfd ug]{ u/fpg] , 
 s[lif ;]jf s]Gb| / s[lif >f]t s]Gb| ;+rfng / Joj:yfkgsf 

sfdx? ug]{, 
 xf6ahf/ ljsf; / lj:tf/sf sfdx? ug]{, 
 zLt e08f/ :yfkgf / ;+rfngsf] nflu :yfgLo s[ifs 

;xsf/L tyf ljleGg Joj;flos kmd{x? ljr ;xof]u / 
;xsfo{sf nflu ;xhLs/0f ug]{ , 

 अलधकृत 
पश ु
विकास 
छैठौ त    

िा 
स ायक 
पाचौ त  
प्रा.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL 
lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo 
lgb]{zgdf /lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP 
cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 kz'k+5L lrlsT;f ;]jfsf] nflu ;+:yfut Joj:y u/L 
lgoldt pkrf/sf] k|aGw ldnfpg], 

 kz'k+5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 
;DjGwL k"j{ tof/L ug]{ ,  

 pkef]Stfn] :j:Yo df;' pkef]u ug{ kfpg] u/L kz'sf] 
:jf:Yo k/LIf0fsf] lgoldt cg'udg ug]{  

 jw ul/Psf kz'k+5Lsf] df;' ;'/lIft / :j:Yo ?kdf nfdf] 
;do ;Dd pkef]u of]Uo /fVg ljs|Ls]Gb|x?df l8k 
lkm|h/sf] Joj:yf x'g] k|aGw ldnfpg] Joj:yf ug]{ ,  

 kflnsf् If]q leqsf] xf6ahf/df kz'awzfnfsf] Joj:yf 
ug]{,]{, 

 \\\kz'k+5Ldf nfUg] ljleGg ;+s|fds /f]usf] ;dodf g} 
pkrf/ tyf /f]syfd u/L dfgj :jf:Yodf kg{ ;Sg] 
hf]lvd Go"gLs/0fdf ;r]t /xg] , 
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१  kz'gZn ;'wf/ , ljsf; / Joj:yfkgsf] nflu cfjZos 
cWoog u/L ;/f]sf/afnf s[ifs;+u 5nkmnsf dfWodn] 
kz 'wgnfO s[ifssf] cfo>f]tsf] e/kbf]{ dfWod agfpg 
6]jf k'Ug] u/L ;xof]u / ;xhLs/0fsf sfd ug]{ , 

 kz'k+5L aLdf sfo{s|d k|efjsf/L agfpg ljQLo ;+:yf;+u 
;xsfo{ / ;dGjo u/L s[ifs txd lj:tf/ ug{ e"dLsf 
lgjf{x ug]{ , 

 kz'r/gsf nflu vfnL 3f+;] d}bfgsf] ljsf; / s[ifssf] 
3/b}nf]df pGgt hftsf 3f+;sf] v]tL ug{ k|fljlws 
;xof]u pknJw u/fpg]  

 ahf/ If]qdf 8]/L kmd{ ljsf;sf nflu ;xof]u tyf 
;dGjo ug]{ / b'Uw Joj;fodf s[ifsnfO{ cfslif{t ug{ 
ljleGg k|f]T;fxgsf sfo{s|d ;+rfng ug]{ , 

 kz'k+5L kfng ls;fgsf] Ifdtf ljsf;  / k|fljlws 1fg 
lj:tf/df lg/Gt/ ;]jf ;Nnfx lbg] ;+:yfut k4tL ljsf; 
ug]{, 

 kz'k+5Lsf] tYof+s ;+sng tyf Joj:yfkg / ;"rgf 
k|0fnLsf] Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 

 kflnsf :t/df /x]sf kz' ;]jf s]Gb| / a8f sfof{nox? 
Dffkm{t lgoldt ?kdf s[ifsnfO{ 3/b}nf]df cfjZos 
;Nnfx / k|fljlws ;]jf pknJw x'g] ;+:yfut k|jGw 
ldnfpg], 

 dftxt /x]sf kz' k|fljlwsx?sf] Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d 
;+rfng ug]{ , 

स कारी, 
उद्योग 
पययटन, 
िम तथा 
रोजगार 
उपशाखा  

;xfos 

k|zf;g 

kfrf}+ 
त     

 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx tf]lsP 
cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 स कारी संस्था सम्िन्धी नीलत,लनयम, काययक्रम तजुयमा, मापदण्ड 
लनधायरण र कायायन्ियनका तोवकए अनसुारका काम , 

 स कारी रक्षजरारको क्षजम्मेिारीमा रव  स कारी कानून बमोक्षजम 
स कारी संस्थाको दताय, अनमुलत, खारेजी तथा विघटनका काम, 

 स कारीको विकासका िालग अध्ययन अनसुन्धान िगायत स कारी 
संस्थाको कायय िमता विकासका िालग काययक्रम तजुयमा गरी नगर 
काययपालिकामा पेश गने , 

 स कारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्िक्षन्ध स्थानीय मापदण्ड 
लनधायरण र अनगुमन,  
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 औद्योलगक राम स्थापनाका िालग तोवकए बमोक्षजमको काम रू 
गने गराउने, 

 घरेि ु तथा साना उद्योग एिं िघ ु तथा कुटीर उद्योगको 
विकासका िालग नीलत,काययक्रम तजुयमा, उद्यमशीिता प्रिधयनका 
काम रू, 

 िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग िगायत व्यापाररक फमय तथा पसि 
दताय, अनमुलत, नविकरण,खारेजी तथा लनयमनका काम रू, 

 रामीण पययटन नीलत, लनयम,मापदण्ड तयार गरी गरुूयोजना तजुयमा 
तथा कायायन्ियन सम्िन्धी काम रू गने गराउने,   

 पालिका िेत्र लभत्र र ेका सांस्कृलतक तथा धामयक म त्िका मठ, 
मक्षन्दर, गमु्िा, चैत्य, दरबार, परुाताक्षत्िक म त्िका धरो र रूको 
उचीत संरिण र संभारको िालग काययक्रम तजुयमा गरी 
काययपालिका समि पेश गने, 

 पालिका िेत्र लभत्रका पययटकीय म त्िका धरो र रूको संक्षिप्त 
वििरण सव तको सक्षचत्र प्रोफाइयि तयारी र प्रकाशन सम्िन्धी 
काम गने गराउने  

 परम्परागत पिय, जात्रा, नाचगानको लनरन्तरता र ने गरी गदुठयार 
र जातीय समू को पव चान गरी नगरपालिकाको भमूीका र 
स योगको िेत्र पव ल्याइय नीलत र काययक्रम तजुयमा काम रू गने, 
बाजागाजा रू को संरिण  परम्परागत जातीय पोशाकको 
संरिणका काम , 

 जातीय पव चान,जातीय पोशाक र संस्कृलत संरिणका िालग 
जातीय संर ािय स्थापना र संचािनको िालग पूिायधार तयारी 
सम्िक्षन्ध काम रू  

 पययटनको विकासमा लनजी िेत्रिाइय आकवषयत गनय साियजलनक 
लनजी साझेदारीमा आधाररत योजना काययक्रम पव चान र 
संचािनको िालग विलभन्न सरोकारिािा रुसंग स काययको खोजी 
गने  

 गररिी लनिारण सम्िन्धी रावरय नीलत तथा प्राथलमकताका 
आधारमा रोजगार प्रिधयनका िालग नीलत,रणनीलत एिं काययक्रम 
तजुयमा गने , 

 पालिका िेत्र लभत्र र ेका बेरोजगार रूको तथ्यांक संकिन, 
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प्रकाशन गरी सूचना प्रणािीसग आबिता गने , 
 पव चान भएका गररि घरपररिार र िक्षित समू िाइय तोवकएको 

मापदण्ड अनसुार पररचय वितरण गने, 
 पालिका स्तरीय विकास आयोजना तथा काययक्रममा गाउूँसभाबाट 

लनधायरण गररए अनसुारको ददन सम्म रोजगारी प्राप्त  नुे गरी 
काययक्रम तयार गने,  

 विलभन्न रोजगारदाता संघसंस्थासंग रोजगारीका अिसरमा स्थालनय 
दि र अदि बामदारको प ूूँचका िालग समन्िय र स जीकण 
गने, गराउने, 

 बैदेक्षशक रोजगारीको अिसरमा उच्च सीपयिु दि जनशक्षि 
आपतृीका िालग विलभन्न व्यिसावयक सीप विकास तालिम 
केन्रसंग समन्िय गरी जनशक्षि विकासको काययक्रम तजुयमा तथा 
संचािन गने, 

 बैदेक्षशक रोजगारी सम्िन्धी रोजगार सूचना प्रणािीको स्थापना र 
प्रचार प्रसार, 
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प्रस्तािना:  
काययपालिकािे गठन गरेका विषयगत सलमलत रुको काययसञ्चािन प्रवक्रयािाई ब्यबक्षस्थत 

गरी नगरपालिकािाट सम्पादन  नुे कामकारबा ीिाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 
धनकुटा नगरकाययपालिकािे यो काययविलध बनाएको छ।  

  

पररच्छेद– १ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविलध को नाम “विषयगत सलमलत-काययसञ्चािन_ 
काययविलध, २०७८”र ेको छ । 

     (२) यो काययविलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख िागू  नुेछ।  
२. पररभाषाः लबषय िा प्रसििे अको अथय निागमेा यस काययविलधमा,– 

(क) “प्रमखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय।  
(ख) “काययपालिका” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपछय। 

(ग)  “विषयगत सलमलत” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, 
२०७४ को लनयम १५ बमोक्षजम गठन  नुे सलमलत सम्झन ुपछय। 

(घ)  “सक्षचि भन्नािे विषयगत सलमलतको सक्षचिको रुपमा काम गनय खवटएको कमयचारी 
सम्झन ुपछय।   

(ङ)  “सदस्य भन्नािे विषयगत सलमलतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

(च)  “संयोजक भन्नािे विषयगत सलमलतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

  

पररच्छेद २ 

विषयगत सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था 
३. विषयगत सलमलत गठन लबलध: (१) नगरपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, २०७४ को 

लनयम १५ बमोक्षजम गठन  नु े प्रत्येक विषयगत सलमलतमा काययपालिकािे तोकेको 
सम्बक्षन्धत विषयिेत्र  ेने सदस्यको संयोजकत्िमा काययपालिकाका सदस्यमध्ये मव िा, 
दलित िा अल्पसंख्यक समेतको प्रलतलनलधत्ि  नुेगरी नगर प्रमखुिे तोकेको दईु जना 
सदस्य र नेछन।्     

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन योजना तजुयमाको 
िालग गठन  नुे लबषयगत सलमलतमा सम्बक्षन्धत लबषयगत शाखाका प्रमखु रु पदेन 
सदस्यको रुपमा र नेछन।्    

  (३) लबषयगत सलमलतको कामकारबा ीिाई स जीकरण गनय प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिे सम्बक्षन्धत विषयगत शाखाको प्रमखुिाई सक्षचिको रुपमा काम गनय खटाउन े
छ।   
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  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन योजना तजुयमाको 
िालग गदठत विषयगत सलमलतको सन्दभयमा उपदफा (२) बमोक्षजमका सदस्य रुमध्ये 
काययपालिकािे कुनै एक शाखा प्रमखुिाई सदस्य सक्षचिको रुपमा काम गनेगरी तोक्नेछ। 
  

(५) यस काययविलध बमोक्षजम लबषयगत सलमलतको संयोजक र सदस्य तोक्दा 
लबषय िेत्रको ज्ञान, अनभुब र लनजिे सलमलतमा परु्र याउन सक्न ेयोगदान समेतका आधारमा 
लमल्दो लबषयगत सलमलतमा समाबेश गनय प्राथलमकता ददनपुनेछ। 

 

४. संयोजक र सदस्यको पदािलध : (१) विषयगत सलमलतका संयोजक र दफा ३ को 
उपदफा (१) बमोक्षजम तोवकएका सदस्यको पदािलध पाूँच िषयको  नुछे।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएता पलन लनजको अनभुि र 
सलमलतको काममा परु्र याउन सक्न े योगदान समेतका आधारमा संयोजक र सदस्यको 
क्षजम्मेिारी आबश्यकता अनसुार पररितयन िा  ेरफेर गनय यस व्यिस्थािे बाधा परु्र याएको 
मालनने छैन।  

 

पररच्छेद ३ 

विषयगत सलमलतको काययिते्र, काम, कतयव्य र अलधकार 
 

५. विषयगत सलमलतको काययिते्रः (१) नगरपालिकाको आिलधक योजना, लबषयिेत्रगत 
रणनीलतक योजना, मध्यमकािीन खचय संरचना र बावषयक बजेट तथा काययक्रम तजुयमाको 
सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको काययिेत्र अनसूुची १ मा उल्िेख भए बमोक्षजम  नुेछ।  

  (२) काययपालिकाको बैठकमा प्रस्ततु भएका प्रस्तािमध्ये थप अध्ययन गनुय पने 
देक्षखएका नीलत तथा कानून तजुयमा, संशोधन िा पररमाजयन जस्ता नीलतगत विषयमा 
काययपालिकािाई राय परामशय प्रदान गने सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको काययिेत्र अनसूुची 
२ मा उल्िेख भए बमोक्षजम  नुेछ। 

 

६. विषयगत सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्षजम 
नगरपालिकाको आिलधक योजना तथा लबषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तजुयमाको सन्दभयमा 
विषयगत सलमलत रुको काम, कतयव्य र अलधकार दे ायबमोक्षजम  नुेछः  

(क)  आिलधक तथा लबषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तजुयमाको िालग 
आबश्यक पने आधार रेखा तथ्याङ्क एबम ् लबषयिेत्रगत िस्तकु्षस्थलत 
वििरण तयार गने,  

(ख)  दीघयकािीन सोच अनरुुप लबषयिेत्रगत िक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीलत 
लनधायरण गने,  
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(ग)   लबषयिेत्रगत स्रोत अनमुान तथा प्रिपेण गने, 

(घ)  लबषयिेत्रगत अपेक्षित उपिक्षब्ध तथा नलतजा खाका तयार गने,  
(ङ)  लबषयिेत्रगत प्रमखु आयोजना तथा काययक्रम तजुयमा गने,  
(च)  लबषयिस्त ु उपर स भालगतामूिक लबलधिाट छिफि गरी सझुाब र 

लनष्कषय सव तको प्रलतबेदन आिलधक योजना तजुयमा लनदेशक सलमलत 
समि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्षजम नगरपालिकाको मध्यमकािीन खचय 
संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयमाको सन्दभयमा विषयगत सलमलत रुको काम, 

कतयव्य र अलधकार दे ायबमोक्षजम  नुेछः  
(क)  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे माग गरेका 

विषयिेत्रगत वििरण तथा तथ्याङ्क उपिब्ध गराउने, 
(ख) विषयगत रुपमा काययक्रम तथा आयोजनाको प्राथलमकीकरणको आधार 

तयार गने, 

(ग)  विषयिेत्रगत रुपमा प्रस्तावित काययक्रम तथा आयोजनाको लत्रिषीय खचय 
प्रिेपण सव तको मध्यमकािीन खचय संरचना र आगामी आलथयक िषयको 
बजेट उपर छिफि र विश्लषेण गने, 

(घ)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम रु आिलधक 
योजना, विषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तथा चाि ुमध्यमकािीन खचय 
संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी सामञ्जस्यता कायम गने, 

(ङ)  सम्बक्षन्धत विषयिेत्रलभत्र पने उपिते्रबीच आयोजना तथा काययक्रम रुको 
दो ोरोपना  टाउन,े सामञ्जस्यता र बजेटको सन्तिुन कायम गने,  

(च)  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे पठाएको बजेट सीमा 
र मागयदशयनको आधारमा काययक्रम तथा आयोजनाको प्राथलमकता 
लनधायरण गरी विषयिेत्रगत मध्यमकािीन खचय संरचना र िावषयक बजेट 
तथा काययक्रम तजुयमा गरी बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतमा पसे 
गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसूँग सम्बक्षन्धत गैरसरकारी संस्था, स कारी िगायत 
सामदुावयक सङ्घ संस्थाको िावषयक काययक्रम नगरपालिकाको िावषयक 
योजना तथा काययक्रममा समािेश गनय आिश्यक समन्िय गने, 

(ज)  काययपालिकाबाट तोवकए बमोक्षजमका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको िालग लबषयगत सलमलतिे आयोजना 
तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्तिुन, सामाक्षजक 
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समािेशीकरण, विपद ब्यबस्थापन, िैंलगक समानता तथा ददगो विकास िक्ष्यको प्रालप्तजस्ता 
लबषय रुमा पयायप्त ध्यान ददई लबषयिेत्रगत सन्तिुन र समन्िय कायम  
गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बमोक्षजम काययपालिकािाट राय सझुाबको िालग 
प्राप्त नीलतगत विषयमा सलमलतिे विषयिस्तकुो गाम्भीययता, सोबाट पनय सक्न े दीघयकािीन 
प्रभाि तथा आलथयक दावयत्ि र प्रचलित कानूनी व्यिस्था समेतका आधार अध्ययन विश्लषेण 
गरी राय सझुाि सव तको प्रलतिेदन काययपालिकामा पेस गनुयपनेछ। 

(५) यस दफा बमोक्षजम सम्पादन गने कामको लसिलसिामा विषयगत सलमलतिे 
विषयगत शाखा प्रमखु िा अन्य कुनै कमयचारी तथा विषय विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 
गनय िा कुनै स्थानको अििोकन गनय गराउन सक्नेछ।   

 

पररच्छेद– ४ 

विषयगत सलमलतका पदालधकारीको काम, कतयव्य र अलधकार 
७. संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकारः विषयगत सलमलतको संयोजकको काम, कतयव्य र 

अलधकार दे ाय बमोक्षजम  नुेछः–  
(क)  सलमलतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ख)  सलमलतको बैठकको लमलत, समय र स्थान तोक्न,े  

(ग)  बैठकको काययसूची तय गने, 

(घ)  सलमलतसूँग सम्बक्षन्धत विषयिेत्रमा अन्तर विषयगत सलमलत र अन्तर लनकायगत 
समन्िय गने, 

(ङ)  सदस्य रुको क्षजम्मेिारी बाूँडफाूँट गने, 

(च) सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने।   
८. सदस्यको काम, कतयव्य र अलधकारः विषयगत सलमलतका सदस्यको काम, कतयव्य र 

अलधकार दे ायबमोक्षजम  नुेछः– 
(क)  सलमलतको बैठकमा उपक्षस्थत भइ आफ्नो राय सझुाि र धारणा राख्न,े  

(ख)  आफूिाई तोवकएको काययक्षजम्मेिारी लनिाय  गने, 

(ग)  सलमलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सक्षचिको काम, कतयव्य र अलधकारः विषयगत सलमलतका सदस्य सक्षचिको काम, 

कतयव्य र अलधकार दे ायबमोक्षजम  नुेछः– 
(क) सलमलतको सक्षचि भई काम गने,   

(ख)  संयोजकको लनदेशन अनरुूप बैठकको काययसूची तथा प्रस्ताि तयार गरी 
सदस्य रुिाई पत्राचार गने, 
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(ग)  विषयिेत्रसूँग सम्बक्षन्धत विषय रुमा आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, 

विश्लषेण गरी सलमलतको बैठकमा पसे गने, 

(घ)  सलमलतको समर काययको प्रभािकाररताका िालग कायययोजना तजुयमा गने र 
कायायन्ियनको लनलमत्त प्रस्ताि तयार गरी सलमलतमा पेस गने,  

(ङ)  सलमलतको काययसम्पादन प्रलतिेदन तयार गरी बैठकमा पेस गने, 

(च)  सलमलतको कामकारबा ी तथा बैठकका लनणययसूँग सम्बक्षन्धत विषयको अलभिेख 
राख्न,े 

(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
(ज)  सलमलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने।  

 
पररच्छेद– ५ 

लबषयगत सलमलतको बैठक सम्बन्धी ब्यबस्था 
१०. आिलधक तथा रणनीलतक योजना तजुयमा सम्बन्धी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) 

बमोक्षजम नगरपालिकाको आिलधक योजना तथा लबषय िेत्रगत रणनीलतक योजना तजुयमा 
काययको िालग विषयगत सलमलतको बैठक आिलधक योजना तजुयमा लनदेशक सलमलतको 
संयोजकसूँगको समन्ियमा आबश्यकता अनसुार बस्नेछ।   

  (२) लबषयगत सलमलतको बैठक संयोजकको लनदेशनमा सदस्य-सक्षचबिे 
बोिाउनेछ।यस्तो बैठकमा यथासम्भब सबै सदस्य रुको उपक्षस्थत  नुे ब्यबस्था लमिाउन ु
पनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुक्षस्थलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलधत्ि गने काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ। 

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कुनै व्यक्षि िा 
संस्थाका प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गरी सल्िा , सझुाि लिन सक्नेछ। 

११. मध्यमकािीन खचय संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयमासम्बन्धी बैठक: (१) दफा 
६ को उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपालिकाको मध्यमकािीन खचय संरचना तथा िावषयक 
विकास योजना तजुयमा काययको िालग बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको 
संयोजकसूँगको समन्ियमा विषयगत सलमलतको बैठक संयोजकको लनदेशनअनरुुप सदस्य-
सक्षचबिे बोिाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग लबषयगत सलमलतको बैठक आबश्यकता 
अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुक्षस्थलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलधत्ि गने काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ।  
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  (४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषय विज्ञको रुपमा कुनै व्यक्षि िा संस्थाका 
प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गरी सल्िा , सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) लबषयगत सलमलतिे लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खचय संरचना तथा िावषयक 
विकास योजनाको मस्यौदा तजुयमा गने क्रममा अनसूुची ३ बमोक्षजमको काययतालिकासूँग 
सामन्जस्यता कायम  नुे गरी कायय गनुयका साथै त्यस्तो मस्यौदा जेठ पच्चीस गतेलभत्र 
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतमा पेस गनुयपनेछ। 

 

१२. नीलतगत लबषयसम्बन्धी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बमोक्षजम काययपालिकािाट 
प्राप्त  नीलतगत विषयमा राय सझुाब सव तको प्रलतबेदन पेस गनय विषयगत सलमलतको बैठक 
संयोजकको अध्यितामा बस्नेछ।   

  (२) लबषयगत सलमलतको बैठक आबश्यकता अनसुार संयोजकिे तोकेको लमलत, 

समय र स्थानमा बस्नेछ। लबषयगत सलमलतका सदस्यमध्ये कक्षम्तमा एकाउन्न प्रलतशत 
सदस्यको उपक्षस्थती भएमा बैठकको गणपरुक सषख्या पगुकेो मालननछे।   

(३) लबषयगत सलमलतको बैठकको लनणयय सियसम्मतीबाट  नुेछ।सियसम्मती  नु 
नसकेमा सलमलतका कुि सदस्य सषख्याको ब मुतबाट गरेको लनणयय मान्य  नुेछ।  

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कुनै व्यक्षि िा 
संस्थाका प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गरी सल्िा , सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) बैठकको लनणयय लबषयगत सलमलतको संयोजकिे प्रमाक्षणत गनेछ। 

 

१३. उपसलमलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बमोक्षजम काययपालिकािाट प्राप्त 
लबषयमा लबषयगत सलमलतिे छानविन एबम ् लबशेष अध्ययन गनय आबश्यक देखेमा 
काययिेत्र र समयािलध तोकी सलमलतका सदस्यको संयोजकत्िमा बढीमा तीन सदस्य र ेको 
उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत उपसलमलतिे लनधायररत समयमा सलमलत समि 
प्रलतिेदन पेस गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत उपसलमलतिे आफूिाई तोवकएको क्षजम्मेिारी 
परुा गरेपश्चात उपसलमलत स्ितः विघटन  नुेछ।  
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पररच्छेद ६ 

विविध 

१४. लबषयगत सलमलतको सक्षचिाियः विषयगत सलमलतको सक्षचिािय सो सलमलतको सक्षचिको रुपमा 
काम गनय तोवकएको  विषयगत शाखा प्रमखुको कायायिय िा काययपालिकािे तोवकददएको 
स्थानमा र नेछ।  

१५. लबषयगत सलमलतिाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः लबषयगत सलमलतको बैठक सञ्चािन तथा 
सलमलतको कामसूँग सम्बक्षन्धत विषयमा अध्ययन, अनगुमन िा छानविन गनय आिश्यक पने 
बजेट काययपालिकािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

१६. सूचना तथा कागजात उपिब्ध गराउन ुपनेM लबषयगत सलमलतिे आफ्नो कामसूँग सम्बक्षन्धत 
विषयमा माग गरेका सूचना िा कागजात उपिब्ध गराउन ु काययपालिका एिम ् सो 
अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्य  नुेछ।  

१७. स्थिगत भ्रमण गनय सक्नMे लबषयगत सलमलतको लनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य िा 
उपसलमलतका पदालधकारीिे आफ्नो काययिेत्रसूँग सम्बक्षन्धत विषयमा प्रमखुको स्िीकृतमा 
नगरपालिकालभत्रको कुनै काययस्थि तथा आयोजना स्थिमा भ्रमण गनय सक्नेछ।  

 

१८. काययतालिका तथा काययविलधको पािनाM (१) लबषयगत सलमलतिे आफ्नो काययसम्पादनिाई 
व्यिक्षस्थत गनय  काययतालिका स्िीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम स्िीकृत भएको काययतालिका तथा यस काययविलधको 
पािना गनुय सबै सदस्यको कतयव्य  नुेछ।  

 

१९. लबषयगत सलमलतको अलभिेखM (१) लबषयगत सलमलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको 
अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ।   

(२) लबषयगत सलमलतिे आफ्नो काययिेत्र लभत्रको कुनै काम, कारिा ीको सम्बन्धमा 
प्रचलित कानून बमोक्षजम गोप्य राख्न ुपने अलभिेख रु साियजलनक गनुय  ुूँदैन।  

(३) लबषयगत सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र कामकारिा ीसूँग सम्बक्षन्धत 
अलभिेख सलमलत सक्षचि माफय त ्सक्षचिाियिे व्यिक्षस्थत गरी राख्नछे।  

 

२०. काययविलधको संशोधनः यस काययविलधमा काययपालिकािे आिश्यक संशोधन िा  ेरफेर गनय 
सक्नेछ।  

 

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नःे यस काययविलधको कायायन्ियनमा कुनै िाधा अड्काउ उत्पन्न 
भएमा काययपालिकािे आिश्यक व्यिस्था गरी िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सूँग सम्बक्षन्धत) 
(१)  सामाक्षजक विकास सलमलतको काययिेत्र:   

  (क)  क्षशिा, संस्कृलत, भाषा, किा तथा साव त्य 

  (ख)  जनस्िास्थ्य तथा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  मव िा, िािबालिका र सामाक्षजक समािेशीकरण, 

  (ङ)  यिुा, खेिकुद तथा निप्रबतयन । 

(२) पूिायधार विकास सलमलतको काययिेत्र:  
(क)  भिन, िस्ती, आिास तथा श री विकास, 

(ख)  सडक, पिु तथा यातायात ब्यबस्था, 
(ग)  जिस्रोत, विद्यतु तथा स्िच्छ उजाय, 
(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रविलध विकास। 

(३) आलथयक विकास सलमलतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष विकास,  

(ख)  पशपुन्छी विकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पययटन प्रबियन, 

(ङ) स कारी तथा गररिी लनिारण एबम वित्तीय िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय  

(छ) िम तथा रोजगार प्रबियन। 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काययिेत्र:     
  (क)  िन,  ररयािी र जैविक विविधता, 
  (ख)  भ-ूसंरिण र जिाधारका व्यिस्थापन, 

  (ग)  िातािरण तथा फो ोरमैिा ब्यबस्थापन, 
(घ)    विपद् व्यिस्थापन तथा जिबाय ुउत्थानक्षशिता। 

(५) सशुासन तथा संस्थागत विकास सलमलतको काययिेत्र: 
  (क)  स्थानीय सेिा तथा जनशक्षि ब्यबस्थापन, 

  (ख)  सिठन तथा िमता विकास, 

(ग)  राजस्ि तथा िोत पररचािन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रणािी तथा योजना र विकास व्यिस्थापन 

(ङ)    नीलत, कानून, न्याय तथा सशुासन। 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सूँग सम्बक्षन्धत) 
(१)  सामाक्षजक विकास सलमलतको काययिेत्र:   

(क)  आधारभतू तथा माध्यलमक क्षशिा सम्बन्धी, 
(ख)  खेिकुद तथा अलतररि वक्रयाकिाप सम्बन्धी, 
(ग)  खानेपानी व्यिस्थापन, आधारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी, 
(घ)  िैंलगक समानता तथा सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी (िैंलगक समानता, िाििालिका, 

वकशोर वकशोरी तथा यिुा, अपािता भएका व्यक्षि तथा जेष्ठ नागररक), 
(ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्िय तथा लनयमन सम्बन्धी, 
(च)  सामाक्षजक सरुिा काययक्रम तथा व्यक्षिगत घटना दताय सम्बन्धी, 
(छ)  भाषा, साव त्य, किा, संस्कृलत तथा सम्पदा सम्बन्धी। 

 

(२) पूिायधार विकास सलमलतको काययिेत्रः  
(क)  सडक तथा यातायात पूिायधार सम्बन्धी, 
(ख)  जिविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्धी, 
(ग)  सूचना तथा सञ्चार प्रविलध विकास तथा विस्तार सम्बन्धी, 
(घ)  एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्धी, 
(ङ)  भिन तथा भिन संव ता एिम ्लनमायण इजाजत सम्बन्धी, 
(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा धनीपजुाय सम्बन्धी,  
(छ)  भ—ूउपयोग तथा िस्ती विकास सम्बन्धी, 
(ज)  साियजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी। 

 

(३) आलथयक विकास सलमलतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष तथा पशपुन्छी सम्बन्धी, 
(ख)  लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रण सम्बन्धी,  
(ग)  उद्योग, िाक्षणज्य, पययटन प्रिियन सम्बन्धी, 
(घ)  खानी तथा खलनज पदाथयको संरिण सम्बन्धी,   

(ङ)  स कारी तथा वित्तीय िेत्र सम्बन्धी, 
(घ) रोजगार प्रबियन तथा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्धी। 

 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काययिेत्र:   
(क)  िन, िन्यजन्त ुतथा भ–ूसंरिण सम्बन्धी, 
(ख)  जैविक विविधता संरिण सम्बन्धी, 
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(ख)  िातािरण, पयायिरण एिम ्जिाधारिेत्र संरिण सम्बन्धी, 
(घ)  फो रमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्धी, 
(च)  जििाय ुपररितयन सम्बन्धी, 
(छ) विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्स सम्बन्धी। 

 

(५) सशुासन तथा संस्थागत विकास सलमलतको काययिेत्र:  
(क)  सेिा प्रिा को मापदण्ड सम्बन्धी, 
(ख)  स्थानीय सेिा तथा जनशक्षि विकास सम्बन्धी, 
(ग)  साियजलनक खरीद तथा सम्पक्षत्त व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय त बीचको सम्बन्ध र समन्िय तथा िडासूँगको समन्िय 

सम्बन्धी, 
(ङ)  सभा तथा बैठक व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(च)  बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा व त संरिण सम्बन्धी, 
(छ)  आन्तररक र अक्षन्तम िेखापरीिण सम्बन्धी, 
(ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपाधी, विभषुण सम्बन्धी, 
(झ)  राजश्व नीलत तथा प्रशासन सम्बन्धी, 
(ञ)  वित्तीय जोक्षखम न्यूलनकरण, आलथयक प्रशासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी, 
(ट)  न्याय, कानून तथा मानि अलधकार प्रिियन सम्बन्धी, 
(ठ)  योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(ड)  सशुासन प्रिियन, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक परीिण, सामाक्षजक परीिण सम्बन्धी, 
(ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेिण र अन्तर लनकाय समन्िय सम्बन्धी। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ११ को उपदफा (५) सूँग सम्बक्षन्धत) 
बावषयक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा 

कायय 
समयसीमा 

मध्यमकािीन खचय संरचना तजुयमा 
सम्बन्धी कायय 

नेपाि सरकारिाट राजस्ि बाूँडफाूँट र 
वित्तीय  स्तान्तरणको सीमा प्रालप्त  फाल्गनु 

मसान्त लभत्र 

काययपालिका सदस्य र विषयगत 
म ाशाखा/शाखा प्रमखुिाई 
अलभमखुीकरण  

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि बाूँडफाूँट र 
वित्तीय  स्तान्तरणको सीमा प्रालप्त 

चैत्र मसान्त 
लभत्र 

योजना सलमिा तथा स्थानीय आलथयक 
सिेिण तयारी  

नीलत तथा काययक्रम तयार गरी 
प्रमखुद्वारा सभामा पेस  

बैशाख ७ 
गतेलभत्र 

लत्रबषीय खचयको प्रिपेणसव त बजेटको 
आकार र स्रोत आंकिन  

कूि स्रोत तथा खचय अनमुान ,बजेट 
सीमा लनधायरण ,बजेट मागयदशयन तयारी ,
स्िीकृलत  एबम ्म ाशाखा /शाखा र 
िडा कायायियमा सम्प्रषेण   

बैशाख १५ 
गतेलभत्र 

तीन आलथयक बषयको बजेट सीमा लनधायरण 
तथा बाूँडफाूँट, मागयदशयन स्िीकृलत एबम ्
म ाशाखा/शाखा र िडा कायायियमा 
सम्प्रषेण  

िस्ती तथा टोिस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययक्रमसमेतको िडा 
सलमलत र लबषयगत 
मा ाशाखा /शाखा िाट 
आयोजना /काययक्रमको प्राथलमकीकरण  

जेठ १५ 
गतेलभत्र 

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खचय 
संरचनाको प्रारक्षम्भक मस्यौदा तयारी 
तथा लबषयगत सलमलतमा पेस  

िडास्तरीय तथा लबषयिेत्रको बजेट 
तथा काययक्रमको प्रस्ताब बजेट तथा 
काययक्रम तजुयमा सलमलतमा पेस   

जेठ २५ 
गतेलभत्र 

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खचय 
संरचनाको  मस्यौदा उपर सम्बक्षन्धत 
लबषयगत सलमलतमा छिफि तथा 
आबश्यक पररमाजयन सव तको मस्यौदा 
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतमा पेस 

बजेट तथा काययक्रमको एकीकृत 
मस्यौदा तयारी तथा काययपालिकामा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र 

मध्यमकािीन खचय संरचनाको एकीकृत 
मस्यौदा तयारी तथा काययपालिकामा पेस  

बावषयक बजेट तथा काययक्रम 
काययपालिकािाट स्िीकृत गरी सभामा 
पेश   

असार १० 
गतेलभत्र 

मध्यमकािीन खचय संरचना 
काययपालिकािाट स्िीकृत गरी सभामा 
पेस  

बावषयक बजेट तथा काययक्रम उपर 
सभामा छिफि र अनमुोदन  

असार 
मसान्तलभत्र 

मध्यमकािीन खचय संरचना उपर सभामा 
 छिफि तथा सभािाट अनमुोदन  
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प्रस्तािनाः 
धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक बषय @)&*÷)&( को सेिा र कायय रुको िालग सक्षञ्चत कोषबाट 

के ी रकम खचय गने अलधकार ददन बनेको विलनयोजन ऐन २०७८ विलनयोजन सशोधन गनय 
िाञ्छनीय भएकोिे,  नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोक्षजम धनकुटा नगर 
काययपालिकािे विलनयोजन ऐन २०७८ को सशोधन गरी यो विलनयोजन ऐन  बनाएको छ। 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
1. यस ऐनको नाम “ धनकुटा नगरपालिकाको विलनयोजन सशोधन ऐन,@)&*” र ेको छ । 

2. यो ऐन नगर सभाको अलधिेसनबाट स्िीकृत भएपलछ तरुुन्त प्रारम्भ  नुेछ । 

2. आलथयक िषय @)&*/@)&( को लनलमत्त सक्षञ्चत कोषबाट रकम खचय गने अलधकारः 
1. आलथयक िषय @)&*/@)&( को लनलमत्त नगर काययपालिका, िडा सलमलत, विषयगत शाखािे 

गने सेिा र कायय रुका लनलमत्त अनसूुची–! मा उल्िेक्षखत चािू खचय, पूूँक्षजगत खचय र 
विक्षत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ८२३४३१२३८/- (ियासी करोड 
चf}तीस िाख एकतीस  जारतीन सय ते  रुपैया मात्र) मा नबढाई लनददयष्ट गररए बमोक्षजम 
सक्षञ्चत कोषबाट खचय गनय सवकनेछ । 

3. विलनयोजनः 
1. यस विधेयकिारा गत सभािाट सक्षञ्चत कोषबाट खचय गनय अलधकार ददइएको रकम र 

योजनािाइ आलथयक िषय २०७8/079 को लनलमत्त धनकुटा नगर काययपालिका, िडा 
सलमलत र विषयगत शाखािे गने सेिा र कायय रुको लनलमत्त सशोधन गरी विलनयोजन 
गररएकोछ । 

2. उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन नगर काययपालिका, िडा सलमलत र 
विषयगत शाखािे गने सेिा र कायय रुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा 
बचत  नुे र कुनैमा अपगु  नु ेदेक्षखन आएमा िा कुनै शीषयकमा विलनयोजन भएको रकम 
खचय  नु नसवक अन्य शीषयकमा विलनयोजन गनय नगर काययपालिकािे बचत  नु े
शीषयकबाट नपगु  नुे शीषयकमा रकमान्तर गरी भएको विलनयोजनिाइ लनयलमत गनय 
सशोलधत विलनयोजन ऐन तयार गरी पेश गरीएको छ। यसरी शीषयकान्तर गदाय एक 
शीषयकबाट अको कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषयक रुमा रकम सानय तथा लनकासा र 
खचय जनाउन सवकनेछ । पूूँजीगत खचय र वित्तीय व्यिस्था तफय  विलनयोक्षजत रकम साूँिा 
भिुानी खचय र व्याज भिुानी खचय शीषयकमा बा ेक अन्य चािू खचय शीषयक तफय  
रकमान्तर गनय र वित्तीय व्यिस्था अन्तगयत साूँिा भिुानी खचय तफय  विलनयोक्षजत रकम 
ब्याज भिुानी खचय शीषयकमा बा ेक अन्यत्र साररएको छैन । उपदफा (2) मा जनुसकैु 
कुरा िेक्षखएको भए तापलन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्िीकृत रकमको 25 
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प्रलतशत भन्दा िवढ रकमान्तर र शीषयकान्तर भएको रकम र योजनाको सशोधन 
स्िीकृतीका िालग पेश गररएको छ । 

3. सशोलधत विलनयोजन विधेयकमा ५८ िटा शीषयकिाट १५९ िटा नया योजनामा 
रकमान्तर र िोतान्तर गरी नगर तथा िडास्तररय योजना तथा काययक्रम रु कायायन्ियन 
भएका छन ।जसको वििरण अनसूुची १ मा उल्िेख गररएको छ । 

4. गत नगरसभािाट पाररत विलनयोजन ऐनमा समािेस नभएका संक्षघय र प्रदेश सरकारबाट 
थप शसतय अनदुान र अन्तर सरकारी  स्तान्तरण अन्तगयतका ४९ िटा काययक्रम रु र 
रु.१२०८७५२३८ रकम थप गरी विलनयोजन ऐन सशोधन स्िीकृतीका िालग पेश 
गररएको छ  जसको वििरण अनसूुची २ मा उल्िेख गररएको छ । 

4. wgs'6f gu/kflnsfsf] rfn' cf=j=s.] nflu :jLs[t ljlgof]hg P]g jdf]lhdsf] 

:jLs[t sfo{qmdjf6 vr{ 36fO{ cfly{s ljsf;, ef}lts k"jf{wf/ ljsf;, ;fdflhs 

ljsf; / sfof{no ;~rfng ;DjGwL :jLs[t vr{ zLif{sdf /sd j9fO{{ tyf gof 

sfo{qmd, of]hgf ;~rfngsf nflu 5'6\ofOPsf] /sd ;d]tnfO ;dfj]z u/L 

ljlgof]hg P]g ;+zf]wg ul/Psf] 5 . h;sf] ljj/0f cg';"rL # df /flvPsf] 5 . 
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अनसूुची १ 

tk;Ln 

qm= 

;= 

j= 

zL= 

g=+ 

zLif{s :jLs[t /sd kl/jlt{t tyf yk zLif{s /sd s}= 

1 

२२
५२

२ कृवष सामरी 
खररद र 
वितरण 

१०,००,००० /-  राया गाउ खानेपानी म ुान vl/b 

१००००००=0 

 

2 31
15
1 

घमुाउने 
चौतारा 

टेकुनािा - 
यािे सान्ताि 

सडक 
स्तरोन्नलत 
साझेदारी 

७,००,००० /-  सङ्घीयतामा आधाररत नविनतम सोच र 
क्षचन्तनमा धनकुटा नगरको सामदुावयक 
र शैक्षिक विकास तथा प्रिियन 
काययक्रम ७०००००.0 

 

3 31
15
1 रत्नररि रोड - 

जौटार सडक 
साझेदारी 

७,००,००० /-  ;Nn]/L j/jf]6] jf3]vf]nf ;8ssf] klx/f] ;kmf ug]{ 

sfo 
^))))=)  

/Tgif8]Zj/ dlGb/ b]lv dgsfdgf :s'n ;Dd 

;8s 9nfg 
!)))))=)  

;'lgtf nfjtLsf] 3/ 5]p 9n lgdf{0f !)))))=)  

lxn] jhf/sf] lxnf] ;/;kmfO{ sfo{sf] e"QmfgL 

$)))))=) 
 

4 

#
!
!
%
!
 

bdfO{8f8f 

36\6]vf]nf /fgf 
ufp ;8s 

1300000=0 j8f g+ * leqsf ;8s ;kmfO{ sfo{ 

!#))))=) 
 

5 

#
!
@
)
)
)
!
!
 

P
e
f]s

f8
f] 
g
;
{/
L 
/
 
l;

s
fO
{ 
s
]Gb

| 

:
y
fk
g
f 
t
y
f 

P
e
f]s

f8
f] 
v
]t
L 
k
|a
4
{g
 

*%,)),))) एभोकाडो गणना 500000 
 

रोग, प्रकोपको पव चान तथा लनिारण 250000 
 

प्राविलधक जनशक्षि  उत्पादन तथा 
िमता विकास 

250000 

 

राफवटि विरुिा  उत्पादन तथा वितरण 2000000 
 

एभोकाडो नसयरी  सधुारका िालग 
अनदुान 

600000 
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एभोकाडोको व्यािसावयक  खेतीका िालग 
अनदुान 

1000000 

 

एभोकाडोको स -उत्पादनका िालग 
उद्यमीिाई िालग अनदुान 

500000 

 

एभोकाडो लसकाई केन्र  लनमायण 2000000 
 

सम ु गठन तथा सीप विकास  तालिम 500000 
 

एभोकाडो म ोत्सब   सञ्चािन 600000 
 

प्रचार प्रसार 300000 
 

6 

#
!
!
&
!
 

hgtfsf] ck]Iff 

gu/sf] z'e]Iff 

4800000=0 जिदेवीमत्न्दर्ननमाथण ध.न.पा.३ ६३०००  

मोती् टोिवस्ती् संगठन् ढि् ननमाथण्
ध.न.पा.७ 

३००००० 
 

याक्चना्घुमाउने्चौतारा्सडक्सफाइ्
ध.न.पा.८ 

३७६२४ 
 

भाषा् ग्राउण्ड् तल्िो् खाल्डे् माइर्ान्
सडक्स्तरोन्नती्ध.न.पा.६ 

६००००० 
 

सडक् ड्रेन् ननमाथण् शात्न्त् टोि्
चप्िेटी-यशोदा् अधधकारीको् घर् छेउ्
पखाथि्ननमाथण्ध.न.पा.४ 

२००००० 

 

खुररिा् टोि् पखाथि् ननमाथण् चुरेघाँटी्
स्याउिे् चाङिुङा् कृवष् सडक्
स्तरोन्नती्ध.न.पा.३ 

२००००० 

 

बरवेणी् याक्चना् सडक् सफाइ्
ध.न.पा.८ 

५००००० 
 

देवीर्ान न्घलमरेडााँडा्सडक्स्तरोन्नती्
ध.न.पा.२ 

४००००० 
 

बोिे् बरबोटे् सडक् स्तरोन्नती्
ध.न.पा.१ 

५०००० 
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धुमाउने्चौतारा्वरीपरी्वाि् ननमाथण्
पखाथि्ननमाथण्ध.न.पा.७ 

३७५००० 
 

सल्िेरी् बरबोटे् बाघेखोिा् सडक्
स्तरोन्नती्ध.न.पा.६ 

४००००० 
 

भण्डारी् टोि् खानेपानी् योजना्
ध.न.पा.२ 

२७५००० 
 

नाशि्चोक्ढि्ननमाथण्ध.न.पा.६ ५०००००  

राधाकृष्ण् मत्न्दर् वपिेडाडा् जयववरे्
सडक्अन्तगथत्पराजुिी् कुि्मत्न्दर्
मुनी्सडक्खन्डमा्सोलिङ्ध.न.पा.३ 

२००००० 

 

७् नं.् वडा् लभरका् सडकसफाइ्
ध.न.पा.७ 

१००००० 
 

८् नं.् वडा् लभरका् सडकसफाइ्
ध.न.पा.८ 

७०००० 
 

७ 

@
@
%
@
@
 

pBdL k|f]T;fxg 

sfo{qmd 

%,)),))).– hnjfo' kl/jt{g cg's'lnt sfo{qmd् ्
ध.न.पा.१ %,)),))).– 

 

8 

#
!
!
#
!
 

d]o/ s[lif ko{6g 

*,)),))).– k|ultlzn cfdf ;d"x s[lif tyf 3/]n' pBf]u 

;~rfng $,)),))).– 
 

ldN;g a+u'/ kmd Joj;flos a+u'/kfng !,)),))).–  

yfgL s[lif tyf kz'k+IfL kmd Joj;flos 

afv|fkfng $),))).– 
 

lji0f'axfb'/ a:g]t Joj;flos e}+;Lkfng !,%),))).–  

lhNnf km'6jn ;+3 km'6jn k|ltof]uLtf ;~rfng !,)),))).–  

9 

#
!
!
&
!
 

3/]n' pBf]u k|a4{g 

tyf ;fem]bf/L 

*))))).– dfuf{b]jL 6]n;{ ufd]{G6 pBf]u :t/f]GgtL w=g=kf= & @,)),))).–  

/fgf6f]n s[ifs ;d'x Joj;flos a+u'/kfng 

w=g=kf= ! 
@,%),))).– 

 

lgufn] s[lif tyf kz'k+IfL k|ultlzn dlxnf ;d"x 

Joj;flos kz'kfng w=g=kf= # 
#,%),))).– 

 

10 

@
@
%
@
@
 

o'jfsf nflu 

/f]huf/M cfly{s 

ljsf;sf] cfwf/ 

&)))))=) kflye/f s[lif tyf kz'k+IfL kmd Joj;flos 

kmnkm"n v]tL w=g=kf= ( 
@,%),))).– 

 

;ftsGof b]jL s[ifs ;d"x Joj;flos afv|fkfng 

w=g=kf= ! 
$,)),))).– 
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11 
#
!
!
%
(
 

j8f g+= ^ cGo 

;fj{hlgs lgdf{0f 

 jf;8fF8f phL/] s'jf l/ª/f]8 dd{t 

%),))).– 

 

12 

@
@
%
@
@
 

j8f g+= $ dfgj 

;+;fwg tyf 

ljljw 

%)))))=) j8f:t/Lo ;8s ;/;kmfO{ sfo{qmd  
#,)),))).– 

 

 6]lnsdsf] tf/ lj:tf/ of]hgf %),))).–  

13 

@
@
%
@
@
 

blntsf nflu 

ljz]if sfo{qmd 

;~rfng 

%),)))=) wgkf ( /foufpF vfg]kfgL of]hgf d'xfg vl/b 

@,)),))).– 

 

14 

@
@
%
@
@
 

h]i7 gful/s 

;Ddfg sfo{qmd 

%),)))=) 

15 

@
@
%
@
@
 

cflbjf;L 

hghfltsf nflu 

sfo{qmd 

%),)))=) 

16 

@
@
%
@
@
 

km/s Ifdtf 

ePsfx?sf] nflu 

sfo{qmd 

%),)))=) 

17 

#
!
!
%
!
 

j8f g+= % sld{6f/ 

8«]g dd{t 

!,)),))).– dflyNnf] sf]Kr] 6f]nj:tL ;+u7gnfO{ vfg]kfgL 

of]hgfsf nflu kfO{k / lxn6+s vl/b 
!,)),))).– 

 

18 

#
!
!
%
(
 j8f g+= *  cGo 

;fj{hlgs lgdf{0f 

j8fsf] l;kmfl/; 

cg';f/ 

%,)),))).– 6]s'gfnf d'n3f6 jf6f] ;/;kmfO @%)))÷–  

lqj]0fL ofSrgf ;8s dd{t                                $))))÷–  

dflyNnf] vfDj]nf s[lif ;8s jfn lgdf{0f                   &%)))÷–  

b]p jxfb'/ df]9 ldng 6f]n sne6{ lgdf{0f &%)))÷–  

ldng jLr 6f]n klx/] cfxfn ;8s dd{t                    &%)))÷–  

vf];f{g] vf]nf jfn lgdf{0f                                   %))))÷–  

बरवेणी् याक्चना् सडक् ममथत्
तर्ा् 

सरसफाइ 

टामुङडाङ्सडक्सोलिङ्कायथ 
िामपाते्बरदाङ्धाराचुवा्खानेपानी्
व्यवस्र्ापनका्िाधग पाइप 

 

३५००० 
 

४५०००  

३०००० 
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19 

#
!
!
#
!
 

s
[li
f 
c
f}h

f/
 
p
k
s
/
0
f 

v
l/
b
d
f 
s
[if
s
;
Fu
 

;
fe

m]b
f/
L 

*,)),))).– 

xl/ofnL 6f]n÷ pboaxfb'/ l3ld/] w=g=kf= ! 

ldlg6]n/ vl/b 

60000 

 

s[lif pTkfbgdf 

j[l4 gu/df ;d[l4 

!@,)),))).– 

t]haxfb'/ tfdfª w=g=kf= ! ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

 

 yfdk|;fb bfxfn w=g=kf= ^ ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

OGb|]0fL s[lif t/sf/L tyf kz'kfng 

;d'x÷lbns'df/L /fO{ w=g=kf= % ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

x/]Gb| tfdfË w=g=kf= ! ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

x/]Gb| tfdfË w=g=kf=! Rofks6/ vl/b 32000 
 

lqj]0fL 6f]n a:tL ;+u7g÷ ;'s/ft /fO{ w=g=kf= # 

ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

lbnaxfb'/ tfdfË w=g=kf= # ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

/fwf kmnkm'n lj?jf tyf s[lif kmd{÷ /fwf /fO{ 

w=g=kf= # ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

vu]Gb| a:g]t w=g=kf= !) ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

z]/axfb'/ sfsL{ w=g=kf= ^ ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

l;+xb]jL s[lif ;xsf/L ;+:yf÷u0f]z ;'j]bL w=g=kf= 

@ ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

huGgfy l/hfn w=g=kf= $ ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

dx]z sfsL{ nufot w=g=kf= !) ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

b]p/fnL lbuf] ljsf; ;d'x÷ 7u]Gb|k|;fb nfld5fg] 

w=g=kf= @ ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

kf;fË tfdfª w=g=kf= (ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

n'ld8fF8f 6f]n ;ldlt÷z'qmaxfb'/ tfdfË w=g=kf= 

@ Rofks6/ vl/b 
60000 

 

n'ld8fF8f 6f]n ;ldlt÷z'qmaxfb'/ tfdfË w=g=kf= 

@ ldlg6]n/ vl/b 
32000 

 

/fdk|;fb lwtfn w=g=kf= ^ ldlg6]n/ vl/b 60000 
 

rGb|axfb'/ /fO{ w=g=kf= ^ ldlg6]n/ vl/b  60000 
 

;fxf/f Pu|f] kmd{÷ h'g' /fO{ w=g=kf= !) ldlg6]n/ 

vl/b 
60000 

 

e08f/L 6f]n o'jf ;d'x÷k|sfz ;'j]bL w=g=kf= @ 

Rofks6/ vl/b 
96000 

 

Vofdaxfb'/ kf]v|]n w=g=kf= @ sDjfO{g ldn vl/b 34000  

u'F/f; s[lif kmd{÷s[i0faxfb'/ v8\sf w=g=kf= @ 

Rofks6/ vl/b 
32000 

 

mailto:!@,)),))).–
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OGb|axfb'/ /fof w=g=kf= ( ldlg6]n/ vl/b 60000  

Ct'v/ dxt w=g=kf= (ldlg6]n/ vl/b 60000  

emdsnfn af:tf]nf w=g=kf= (ldlg6]n/ vl/b 60000  

s[i0f/fh /fof w=g=kf= ( ldlg6]n/ vl/b 60000  

lgd{n nfld5fg] w=g=kf= ( ldlg6]n/ vl/b  60000  

dw'u+uf b]p/fnL cfTdlge{/ s[ifs ;d'x w=g=kf= @ 

ldlg6]n/ vl/b 
60000 

 

lg/axfb'/ tfdfË w=g=kf= ! ldlg6]n/ vl/b 60000  

uf]kfn >]i7 w=g=kf= $ ldlg6]n/ vl/b 60000  

plbk vjf; w=g=kf= ^ ldlg6]n/ vl/b  60000  

lx/fb]jL yfkf w=g=kf= # ldlg6]n/ vl/b 60000  

xfd|f] afv|f kmd{÷eLds'df/L dNn w=g=kf= # 

Rofks6/ vl/b 
32000 

 

20 

@
*
(
!
!
 

e}k/L cfpg] rfn' 

vr{ 

@^)))))=) Jof8ldG6g k|ltof]lutf lhNnf Jof8ldG6g ;+3 $)))))=)  

8fF8fjf/L 6f]n ljsf; ;+:yf ejg lgdf{0f w=g=kf= 

# 
$)))))=) 

 

hgsNof0f df=lj= l;=l;= Sofd]/f h8fg w=g=kf= 

!) 
!)))))=) 

 

ljw't sfof{no glhs l;l9 lgdf{0f w=g=kf= & %))))=)  

sfnfkfgL ;8s:t/f]Gglt w=g=kf=@  &)))))=)  

?b|fjf/L kfvf 6f]n ;fdu|L vl/b w=g=kf= (  $))))=)  

hfnkfb]jL 6f]n j:tL ;Fu7g ljw'tLs/0f w=g=kf= 

!) 
$))))=) 

 

rf]qmf]s b]lv j8f sfof{no ;8s lgdf{0f w=g=kf= 

@ 
&)))))=) 

 

j8f g+ ^ sf ljleGg ;8s ;/;kmfO{ w=g=kf= ^ !@))))=)  

lqms]6 g]6 lkr tyf dd{t Pstf o'jf Snj 

w=g=kf= $ 
%))))=) 

 

21 

@
@
%
@
@
 

v]ns'b k|ltof]lutf 

%,)),))).– b]p/fnL o'jf Snj v]ns'b k|ltof]lutf ;~rfng 

w=g=kf=& 
%),))).– 

 

cd/ hfu[tL o'jf ;d'x v]ns'b k|ltof]lutf 

;~rfng w=g=kf=( 
%),))).– 

 

k|yd wgs'6f e]6«fg km'6jn k|ltof]lutf ;~rfng 

w=g=kf= % 
$))))).– 

 

22 

#
!
!
#
!
 

Knfli6s 6g]ndf 

s[ifs;+u ;fem]bf/ 

$)))))=) dfuf{yfg n]S;]/] rfDhLj'Ë ;8s dd{t w=g=kf=* 
!*))))=) 
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dd{t ;+ef/ sf]if 

 wgs'6f km'6jn ;+3 6'l8v]nsf] 3f; sf6\g d];Lg 

vl/b 
!@%)))=) 

 

# lgzfg 8]/L hgtf cfwf/e"t ljwfno ;8s 

dd{t w=g=kf=# 
!))%))=) 

 

b]p/fnL 6f]n j:tL ;+u7g ;8s jlQ Joj:yfkg #),)))÷–  
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w=g=kf= & 

hnsGof b]jL 6f]n j:tL ;+u7g kfg]kfgL 6\of+sL 

lgdf{0f w=g=kf= % 
#)))))÷– 

 

df]xg lj:s'6 pwf]u gof j:tL ;8s dd{t 

w=g=kf= $ 
!)))))÷– 

 

ls/ft rf]s Uofljog jfn lgdf{0f w=g=kf= & @)))))÷–  

j]nxf/f leqsf ;8s ;/ ;kmfO{ w=g=kf= ( %)))))÷–  

d'n3f6 jhf/ ljh'nL Joj:ufkg w=g=kf= ( @)))))÷–  

wgs'6f lhNnf km'6jn ;+3 km'6jn k|ltof]uLtf $))))÷–  

24 

@
@
%
@
@
 

6f]n ljsf; 

;ldlt u7g tyf 

k'gu{7g 

$)))))=) y'St]g b]5]g 5f]lnË u'Djf Joj:yfkg 

$)))))=) 
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#
!
!
%
!
 

lxn] Eo" 6fj/ 

lgdf{0f 

@$)))))=) hf}6f/ ;8s– cfld{ SofDk ;8ssf] Eo" 6fj/ /f]8 

lgdf{0f 

!&)))))= 

 

 

Eo" 6fj/sf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg &)))))=  

26 

#
!
!
&
!
 

hgtf;Fu d]o/ 

sfo{qmd 

*)))))=) ;/:jtL o'jf Sna w=g=kf=@ v]n ;fdu|L vl/b 90000 
 

cf7kxl/of o'jf Sna w=g=kf=# v]n ;fdu|L vl/b 48000 
 

ldt]/L o'jf Sna w=g=kf= v]n ;fdu|L vl/b 150000 
 

gd'gf Go"/f]8 dlxnf pkef]Qmf ;ldlt w=g=kf=! 

j'4sf] d"lt{ /fVg] tyf tf]/0f 6fª\g] 
150000 

 

a]nxf/f km'6an Sna w=g=kf=( v]n ;fdu|L vl/b 109920 
 

hfnkfb]jL s[lif ;xsf/L ;+:yf ln w=g=kf=( Ifdtf 

clej[l4 
100000 

 

u'/fF;] o'jf ;d'x w=g=kf=@ v]n ;fdu|L vl/b 35500 
 

tNnf] lsGtfË km'6an o'jf Sna w=g=kf=@ v]n 

;fdu|L vl/b 
65000 

 

/fOlhË o'y Sna w=g=kf=& v]ns'b k|ltof]lutfdf 

efu lng  
45000 

 

27 

@
@
@
#
!
 

lgld{t ;fj{hlgs 

;DktLsf] dd{t 

;+ef/ vr{ 

 
lqj]0fL 3'dfpg] rf}tf/f ;8ssf] ;ªvw/ ;fVjf 

lkkn jf]6 v08 sfnf]kq] 
%,)),)))= 
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#
!
!
%
(
 j8f g=^ cGo 

;fj{hflgs 

lgdf{0f– j8f sf] 

lg0f{o cg';f/ 

*#))))=) dfuf{b]jL o'jf Snj – w=g=kf –% %),)))÷–  

wd{u+uf tyf s}nfzgfy wfd ljsf; ;ldlt – 

w=g=kf– ^ 
!)))))÷– 

 

n]l8 h]lzh – wgs'6f @),)))÷–  

pGgt hftsf] af]sf vl/b  tf/fgfy ld> @!,%))÷–  

pGgt hftsf] af]sf vl/b 

/; jxfb'/ /fO{ 
@!,%))÷– 

 

pGgt hftsf] af]sf vl/b  

s[i0f jxfb'/ kf7s 
#%,%))÷– 

 

29 #
!
!
#
!
 

s[lif ;DjlGw &,)),)))÷– v]d axfb'/ sfsL{ s[lif ;DalGw  !%,))).–  
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cg'bfg l/t axfb'/ sfsL{ s[lif ;DalGw  !%,))).–  

>L axfb'/ /fO s[lif sfo{qmd !%,))).–  

clgtf sf]O/fnf s[lif sfo{qmd #),))).–  

s'n axfb'/ a:g]t s[lif sfo{qmd !%,))).–  

6]s axfb'/ j:g]t uf]7 ;'wf/ #),))).–  

kbd axfb'/ a:g]t uf]7 ;'wf/ #),))).  

anb]j a:g]t uf]7 ;'wf/ #),))).  

lgd{nf v8\sf uf]7 ;'wf/ #),))).  

jfz' b]j kf]v|]n uf]7 ;'wf/ #),))).  

d+un axfb'/ /fO{ uf]7 ;'wf/ #),))).  

rGb| s'df/L yfkf uf]7 ;'wf/ #),))).  

cf; axfb'/ /fO{ uf]7 ;'wf/ #),))).  

/f]zg /fO{ uf]7 ;'wf/ #),))).  

lj/ jxfb'/ /fO{ uf]7 ;'wf/ #),))).  

rGb| axfb'/ sfsL uf]7 ;'wf/ #),))).  

;'o{ axfb'/ a:g]t uf]7 ;'wf/ #),))).  

kxn dfg sfsL uf]7 ;'wf/ #),))).  

sNkgf a:g]t uf]7 ;'wf/ #),))).  

dx]Gb| /fO{uf]7 ;'wf/ #),))).  

6+s axfb'/ du|/ftL uf]7 ;'wf/ #),))).  

o1 axfb'/ e08f/L uf]7 ;'wf/ #),))).  

s[ifs ;d'x j+u'/ kf7f kf7L vl/b !,)),)))÷–  

30 २२
५२
२ 

कृषकहरुका्िाधग्
कृवष्सामाग्री्
ववतरण्तर्ा्

प्रवधथन 

८००००० 
ववजय् खकथ ,जािपादेवी, धमथशािा् टोि्
ववकास्संस्र्ािाइ्खानेपानी पाइप  खररद 

३००००० 
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११००००० धचया् बगान् खानेपानी् तर्ा् सरसफाइ्
उ.स.्पाइप्र्दहिटेंक्खररद 

१००००० 
 

तामाङ् परकार् संघ् १् नं.् प्रदेश् स्तररय्
भेिा 

३०००० 
 

समदृ्दी्कृषक्समूह्कायाथिय्व्यवस्र्ापन १०००००  

चञ्चिादेवी् आधारभुत् ववद्यािय् रङ्
रोगन्र्सामान्खररद 

१००००० 
 

सामात्जक् युवा् क्िब् वाद्यवादनका्
सामान्खररद 

१००००० 
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 प्रदेश्स्तररय्धनकुटा्कप्व्याडलमन्टन् २५०००  

लशवािय्मनकामना्स्कूि्सडक्ननमाथण १०००००  

घिेडाडा् वहुउदेश्य् किलस् सहकारर् भबन्
ननमाथण 

१००००० 
 

३२ २२
५२
२ वडा्न ्.७् ववलभन्न्

िक्षक्षत्कायथिम्
वडाको्स्वीकृनतमा 

४००००० बहुमुखी् पाठशािा्िोक् संस्कृती् र् नतृय्
सम्बन्धी् सचेतनामूिक कायाथशािा्
कायथिम 

१००००० 
 

जुकुको्घरछेउ्ढि्ननमाथण १०००००  

३३ ३१
१५
९ 

वडा्न ्.७्
अन्य्

सावथजननक्
ननमाथण 

आकलमथक्
योजना्तर्ा्
ममथत्सम्भार्

वडाको्
ननमथणयानसुार 

८००००० 

 
बहुमुखी् पाठशािा्िोक् संस्कृती् र् नतृय्
सम्बन्धी् सचेतनामूिक कायाथशािा्
कायथिम 

१००००० 
 

जुकुको्घरछेउ्ढि्ननमाथण १०००००  

हुिाक्टोि्टोि्वस्ती्पोि्बनत्ववस्तार १०००००  

फोककम्िेङसुवा्मागाथर्ान्ममथत ५००००  

ददिमायाको्घर्छेउ्ढि्ननमाथण १०००००  

७्नं.्वडा्लभरका्सडकहरु्सफाइ १५००००  

मोती् टोि् एररया् धगटी् ववर्छ्याउने् र्
सडक्ममथत 

१००००० 
 

ददिदेवीको् घरपूवथ् लसढंी् ननमाथण् र् गैरी्
गाउाँ ्जाने्लसढंी्ननमाथण 

१००००० 
 

३४ 

#
!
!
%
(
 वडा्न ्.५् cGo 

;fj{hflgs lgdf{0f– 

j8f sf] lg0f{o 

cg';f/ 

^))))) dfuf{ b]jL o'jf Snj v]ns'b ;fdfu|L vl/b 

!%),)))– 

 

३५ 

@
@
%
@
@
 

h]i7 gful/s dlxnf 

hghftL sfo{qmd 

$)))))÷ ue{jtL tyf ;'Ts]/L dlxnfsf nflu kf}li6s cfxf/ vl/b 
!)))))÷–  

ljkGg dlxnfsf] hLjg ;'wf/sf nflu ju्'/ kf7f ljt/0f 
@%))))÷–  

३६ 

@
@
%
@
@
 

dfgj ;+zfwg tyf 

ljljw sfo{qmd 
%))))) shj] tyf jfn lgdf{0f 

%),)))÷– 
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३७ 
#
!
!
%
!
 

3u]6f/ e08f/L 6f]n 

jfn lgdf{0f 
#,$%,))) 

3u]6f/ e08f/L 6f]n ;8s  lgdf{0f #,$%,))) 
 

#* 

@
@
%
@
@
 

ljleGg hfthfltsf 

;+u7g Joj:yfkg 

@,)),))) af9L klx/f] lkl8tnfO{ lqkfn ljt/0f wgkf ! 

@,)),))) 

 

#( 

#
!
!
%
(
 

cGo ;fj{hlgs 

lgdf{0f cfsl:ds 

vr{ ljljw 

!!,)),))).— b]p/fnL ;d"x wgkf ! !,)),)))  

tfdfË ;fu/ 3/ Joj:yfkg wgkf ! %),)))  

/fgf6f]n vfg]kfgL wgkf ! %),)))  

lgh'n kz' tyf s[lif kmd{ wgkf ! %),)))  

a'4kfs{ Joj:yfkg wgkf ! ^),)))  

/fli6«o kl/ro kq Joj:yfkg wgkf ! &*,)))  

$) 

@
@
%
@
@
 

3/]n' pBf]u k|j{wg 

sfo{q,d 

!,)),))) bfgfaf/L ;fd'bflos ejg ;fdfu|L vl/b wgkf $ @),)))  

h]i7 gful/s ;+3 bLjf vfhf wgkf $ @),)))  

l;+x]Zj/ dlGb/ dd{t wgkf $ @),)))  

$! 

@
@
%
@
@
 

blnt, ckfË, 

cflbaf;L nlIft 

sfo{qmd 

!,)),))) sdnf a/fOnL cf/fg 3/ lgdf{0f wgkf $ !),)))  

/fd a=ljZjsdf{ cf/g dd{t wgkf $ !%,)))  

;gd ljZjsdf{ cf/fg Joj:yfkg wgkf $ @),)))  

vu]Gb| ljZjsdf{ cf/g 3/ dd{tsf nflu h:tfkftf 

vl/b wgkf $ 
!),))) 

 

z'qm ljZjsdf{ cf/g u|]08/ d]lzg dd{t wgkf $ !),)))  

;'ldqf ljZjsdf{ cf/g 3/sf] nflu h:tfkftf vl/b 

wgkf $ 
%,))) 

 

kbd a=/fgf lXjn lro/ vl/b (,%))  

u+uf a= bdfO{ l;nfO d]lzg vl/b wgkf $ !),)))  

/ljGb| lj=s= kfOk vl/b wgkf $ !),%))  

$@ 

@
@
%
@
@
 

s[lif cg'bfg 

sfo{qmd 

$,)),))) Anf]g s[lif tyf kz' kmd{ g;{/L Joj:yfkg wgkf $ @),)))  

wgnIdL ufO{ tyf e}+;L kmd{ uf]7 ;'wf/ wgkf $ @),)))  

zDe' /fO{ uf]7 ;'wf/ wgkf $ @),)))  

s]za /fgf a+u'/ kf7f vl/b wgkf $ !),)))  

;[hgf bnf{dL du/ a+u/ kf7f vl/b wgkf $ !),)))  

;ljtf cfn] du/ a+u'/ kf7f vl/b wgkf$ !),)))  

dgs'df/L /fgf a+u'/ kf7f vl/b wgkf $ !),)))  

v];Ldfof bn{dL du/ a+u'/ kf7f vl/b wgkf $ !),)))  

s[i0f a= la=s= a+u'/ vf]/ lgdf{0f wgkf $ !%,)))  

aGbgf /fO{ a+u'/ vf]/ lgdf{0f wgkf $  !%,)))  

ljZj/fd /fO{ ufO{ uf]7 ;'wf/ wgkf $ !),)))  

;ljtf ljZjsdf{ a+u'/ kf7f vl/b wgkf $ !),)))  
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b]jL axfb'/ 9'+u]n ufO{ uf]7 ;'wf/ wgkf $ !%,)))  

a/af]6] 5f/fufpF ;8s :t/f]GgtL wgkf $ &),)))  

$# 

@
@
%
@
@
 

o'jf afnaflnsf dlxnf 

nlIft sfo{qmd 

!,%),))) pGgtL o'jf Sna h;L{ vl/b wgkf $ 

@%,))) 

 

$$ 

@
@
%
@
@
 

h]i7 gful/s dlxnf 

blnt/ hghflt 

sfo{qmd 

$,)),))) ljkGg blnt kl/jf/ a+u/ kf7f vl/b wgkf % 

@,%),))) 

 

$% 

@
@
%
@
@
 

s[lif lzIff/ 

:jf:Yo;Fu ;DalGwt 

ljljw sfo{qmd 

@,)),))) j8f hgk|ltlglw / sd{rf/L :jf:Yo ;fdfu|L vl/b 

wgkf % 

%),))) 

 

$^ 

@
@
%
@
@
 

snf ;+:s[lt hu]gf{ 

sfo{qmd 

@,)),))) /fO{hfltsf] df}lns nf]s afhf vl/b wgkf % 

!,)),))) 

 

$& 

#
!
!
%
!
 b]jfg6f/ x'Fb} b]jfg 

s'jf hfg] ;8s 

:t/f]GgtL 

@,)),))) b]jfg6f/ afndlGb/ ;8s dd{t wgkf % 

!,#),))) 

 

$* 

#
!
!
%
(
 

cGo ;fj{hlgs 

lgdf{0f j8fsf] 

lg0f{ofg';f/ 

^,)),))) sld{6f/ kmg kfs{ dd{t wgkf % @,)),)))  

s[ifs ;d"x l;+rfO{ kfOk / lxn 6]+s vl/b wgkf % !,)),)))  

hgtf;Fu hgk|ltlglw sfo{qmd ;~rfng wgkf % !,%),)))  

$( 

#
!
!
%
(
 

cGo ;fj{hlgs 

lgdf{0f 

*,#),))) wd{zfnf / ;/:jtL dlGb/ dd{t ;'wf/ wgkf ^ !),)))  

ls;fgx?sf] nflu kfOk, lxn6]s / h:tfkftf vl/b 

/f]zg 6«]l8Ë wgkf ^ 
!,@),))) 

 

eLdgf/fo0f rf]s zflns /]lnË lgdf{0f wgkf ^ ^),)))  

ldn vl/b af]w/fh bfxfn wgkf ^ @&,)))  

n}+lus lx+;f lj?4 cled'vLs/0f sfo{qmd wgkf ^ !),)))  

w=g=kf= # / ^ lh/f] b]lv zx/L :jf:Yo lSnlgs hfjg] 

;8s dd{t ;'wf/ wgkf ^ 
%),))) 

 

%) 

@
@
%
@
@
 

ljleGg nlIft ju{ 

sfo{qmd j8fsf] 

lg0f{ofg';f/ 

$,)),))) blnt k/Dk/fut k]zfnfO{ ;+:yfut ug{ cf}hf/ vl/b 

wgkf & 
*),))) 

 

%! 

#
!
!
%
(
 

cGo ;fj{hlgs 

lgdf{0f j8fsf] 

lg0f{ofg';f/ 

%,)),))).— nfDkft] jflhªd]6 s[lif ;8s :t/f]GgtL wgkf * 

&%,))) 

 

%@ 

@
@
%
@
@
 

;xLb ledgf/fo0f 

uf]N8 sk 

^))))).— cfo cfh{g sfo{qmd le/ufp wgkf @ $)))))  

s'jfkfgL dlxnf ;d'x ejg lgdf{0f wgkf ! @)))))  

%# 

@
&
!
!
@
 

ljkGg gful/s 

:jf:Yo pkrf/ 

sfo{qmd 

!$))))) .— lhld u'? u}of dlGb/ dd{t @)))))  

lzjfno dlGb/ dd{t !%))))  

1fgf]kfh{g cf=lj= z}lIfs Joj:yfkg !%))))  
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cd/Hof]tL k|f=lj= z}lIfs Joj:yfkg !%))))  

cfOtjf/] dlxnf ;d'x @%))))  

Go" /f]8 jfn lgdf{0f !)))))  

lbn j+u'/ kfng  !)))))  

cfo'j]{b cf}ifwfno 5]p ;8s lgdf{0f #)))))  

%$ 

 

 

&%)))) bn jxfb'/ ;fls{ jfv|f kfng %))))  

6\offDkf] vl/b k'0o j sfsL{ 
$))))) 

 

vbfn] vf]nf 8f8fjf/L ;8s ;fjfjf/L !%))))  

cfo'j]{b cf}ifwfno 5]p ;8s lgdf{0f !)))))  

%% 

@
@
%
@
@
 

ljkb\ Joj:yfkg 

%))))=) du/ ;d'bfosf] dnfdL vfhf 3/ lgdf{0f 

%))))=) 

 

%^ 

#
!
!
%
(
 

cGo ;fj{hlgs 

lgdf{0f j8fsf] 

lg0f{ofg';f/ 

$))))) tflnd uf]li7 *))))  

 dlxnf ejg dd{t @%)))  

 h]i7 gful/s ;Ddfg (%)))  

%& 

 

slG6h]lG;  u'l7v]t emf]=k'=kx'r dfu{ l;+9L lgdf{0f @%)))  

%* 

@
@
%
@
@
 

s[ifssf nflu s[lif 

;fdu|L ljt/0f tyf 

k|jw{g 

*))))) kv]/]6f]n ;d'xsf nflu ;fdu|L vl/b ())))  

8'd|] ;fGg] 6f]n j:tL ;+u7g ejg lgdf{0f ())))  

rf}w/L ufp s[lif ;8s dd{t ())))  

jLr 6f]n tyf dGw/f ;8s dd{t !,*),)))  

cfwf/e"t ljwfno pt/kfgL sfof{no Joj:yfkg %))))  

%( 

 

cfGtl/s ;|f]t 

 ufO{ vl/bdf cg'bfg n]vfnL kz'kfng kmd{ !&%)))  

Jofj;flos afv|fkfng l;+xb]jL kz'kfng dlxnf ;d"x @)))))  

Jofj;flos afv|fkfng nIdL dlxnf s[lif ;d'x !)))))  

;fd'lxs a+u'/kfng j8f g+= ! uf]lk bhL{ ;lxt s[ifs 

;d"x ( hgf 
!))))) 

 

dlGb/ lgdf{0f kflye/f lst{g ;d'x wgkf ( 150000  

dlGb/ lgdf{0f, wgkf ( dfxfË 150000  

lxn] k|x/L rf}sL sDkfp08 lgdf{0f wgkf ! 200000  

emds l3ld/]sf] j/08fsf] 6|i6 lgdf{0f tyf s'jf ;+/If0f 70000  

k/fh'nL ;d"x 3/ lgdf{0f 180000  

;fdu|L vl/b j8f g+= ^ lbn jxfb'/ /f]Ssf nufot 50000  

/fO s'jf 6f]ndf ;fdu|L vl/b 60000  

s'jf dd{t, wgs'6f g=kf= & 150000  

vGofjf; vfg]kfgL 6\ofÍL lgdf{0f, wgkf % 50000  

jfnjflnsfsf nflu lkË lgdf{0f, wgkf & d]h/ kf6L 30000  

Jof8ldG6g ;+3, wgs'6f kflnsf :t/Lo k'?if 8jn 

Jof8ldG6g k|ltof]lutf 
150000  
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wgs'6f lhNnf Pyn]l6S; ;+3 sf7df08f} b]lv wgs'6f 

Psn Dof/fyg bf}8 k|ltof]lutf 
50000  

dfuf{yfg lgdf{0f wgkf–* 60000  

3/ lgdf{0f xl/axfb'/ Gof}kfg] wgkf ( 20000  

jfn lgdf{0f wgkf & >LjfgL 150000  

lj>fGtL dlGb/ sDkfp08 ;+/If0f wgkf ( 300000  

wgkf ! lxn] xl6ofsf] gu/kflnsfsf] ejgdf ;f}rfno 

lgdf{0f  
150000  

/fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutf ;~rfng 100000  

j+u'/kfng sfo{qmd wgkf # rfn'Ëf 200000  

hftLo e]ife'iff vl/b wgkf # 200000  

^) 

@
@
#
!
!
 

/fhZj jFf8kmfF8 

 d;nGb tyf sfof{no ;fdu|L 

wgs'6f gu/kflnsf 
300000 

 

@
@
@
!
#
 

;jf/L ;fwg dd{t 

780000 
 

@
@
$
!
$
 

;/;kmfO{ ;]jf z'Ns ;/;kmfO{  

sdL{x?sf] rf8kj{,kf]iffs ;d]t 1209000 
 

@
&
@
!
(
 

cGo ;fdflhs ;xfotf 

504000 
 

@
@
&
!
!
 

ljljw vr{ 

302005 
 

  b}lgs e|d0f vr{ 351000  

अनुसूची्२ 
प्रदेश सरकारबाट थप भएका काययक्रम रु 

लस. 
नं 

योजनाको्नाम ठेगाना 
ववननयोत्जत्

रकम 
१ पदहरो्ननयन्रण ध.न.पा.७ ५००००० 
२ भीमनारायण्स्मनृत्भवन्ममथत ध.न.पा.७ ५००००० 
३ तामाङ्सागर्घर्ननमाथण ध.न.पा.९ ५००००० 

४ क्षमता्ववकास्तर्ा्सीपमूिक्कायथिम्एकि्मदहिा्समूह ध.न.पा.५ ७००००० 

५ जेष्ठ्नागररक्स्वास््य्सम्बन्धी्सचेतना्कायथिम ध.न.पा.५ १२५००० 

६ िक्ष्मीनारायण्मत्न्दर्व्यवस्र्ापन्कायथिम ध.न.पा.५ २००००० 

७ मुिघाट्ररङरोड्अन्तगथत्सडक्ननमाथण ध.न.पा.९ ५००००० 
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८ मदहिा्क्षमता्अलभबदृ्दी्मूिक्कायथिम ध.न.पा.१ १००००० 

९ 
संसद्कोषबाट्सञ्चालित्योजनाहरुको्दस्तावेजीकरण/्
अलभिेखखकरण्लभडडयो डकुमेन्र्ननमाथण 

ध.न.पा. १००००० 

१० मदन्आधश्रत्स्मनृत्प्रनतष्ठान्भवन्ममथत ध.न.पा.७ ५००००० 

११ भीरगाउाँ ्खेि्मैदान्ननमाथण ध.न.पा.२ ५००००० 

१२ 
बहुमुखी्पाठशािा्सांस्कृनतक्तर्ा्खिेकुद्सामाग्री्
व्यवस्र्ापन्तर्ा खररद्धनकुटा 

ध.न.पा.७ १००००० 

१३ 
सुवास्मेडडकि्एण्ड्डायानोत्ष्टक्सेन्टर्स्वास््य्सामाग्री्
खररद 

ध.न.पा.७ १५०००० 

१४ 
सुनौिो्समाज्अनिाइन्खबर्क्षमता्ववकास्तर्ा्
सामाग्री्खररद 

ध.न.पा.१ १००००० 

१५ कागते्त्जरो्लसत्प्तङ्सडक्स्तरोन्नती ध.न.पा.३ ६००००० 
१६ देउरािी्तामाङ्टोिवस्ती्भवन्ननमाथण ध.न.पा.३ ५००००० 
१७ पाङसुङ्टोि्सुरज्राईको्घरसम्म्ढि्ननमाथण ध.न.पा.७ ५५०००० 
१८ पृ् वीमागथ् वाि्ग्याववन्ननमाथण ध.न.पा.४ ५००००० 
१९ खाम्बेिा्िकुुवा्कृवष्सडक्स्तरोन्नती ध.न.पा.८ ५००००० 

२० 
गोकुण्डशे्वर्खोिा्टंुडडखेि्मुनीदेखख्बािमत्न्दर्सडक्
खण्ड्स्तरोन्नती 

ध.न.पा.५ ५००००० 

२१ युवाहरुको्क्षमता्अलभबदृद्द्सेभने्युर््क्िब ध.न.पा.७ २००००० 
२२ युवाहरुको्क्षमता्अलभबदृद्कियदटभ्युर््क्िब ध.न.पा.७ १००००० 
२३ जानतय्ववभेद्अन्तयका्िाधग्चेतनामूिक्कायथिम्पडेप ध.न.पा.७ ४००००० 

२४ 
जेष्ठ्नागररकका्वीच्अन्तकिथ या्कायथिम्जेष्ठ्नागररक्
त्जल्िा्संघ 

ध.न.पा.५ १००००० 

२५ 
सीप्ववकास्तालिम्र्कायाथिय्व्यवस्र्ापन्नेपािेिीभाषा्
तर्ा्संस्कृनत अनुसन्धान्केन्र 

ध.न.पा.५ १००००० 

२६ 
बहुवववाह्तर्ा्कानूनी्साक्षरता्कायथिम्डायनालमक्
प्रनतष्ठान्नेपाि 

ध.न.पा.७ २००००० 

२७ 
ववलभन्न्जानतहरुको्क्षमता्ववकास्कायथिम्नेपाि्आददबासी्
जनजानत महासंघ्धनकुटा्नगर्समन्वय्पररषद 

ध.न.पा.७ १००००० 
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२८ रातमाटे्ववकास्समूह्बैठक्घर्ननमाथण ध.न.पा.८ ५००००० 

२९ 
शदहद्स्मनृत्सरोकार्अध्ययन्केन्र्ममथत्माटो्कदटङ्
तर्ा्कायाथिय व्यवस्र्ापन 

ध.न.पा.७ ५००००० 

३० मधुगंगा्लमडडया्हाउस्कायाथिय्व्यवस्र्ापन ध.न.पा.७ १००००० 

३१ 

पुष्पिाि्स्मनृत्प्रनतष्ठान्त्जल्िा्कायथसलमतनय्धनकुटा्
समात्जक सचेतना्समाजबाद्सम्बन्धी्नछन्ताङका्रात्ष्रय्
शदहदहरुको्योगदान्सम्बन्धी अन्तरकिया्कायथिम 

ध.न.पा.७ २००००० 

३२ wgs'6f p;' Sjfg wgs'6f v]ns'd Joj:yfkg ध.न.पा. २५०००० 
३३ xl//fh v]jf :d[tL k|lti7fg sfof{no Joj:yfkg ध.न.पा. १००००० 
३४ hl8j'6L ;xsf/L sfof{no Joj:yfkg ध.न.पा. १७५००० 
३५ dlxnf k'g:yf{kgf s]Gb| g]kfn sfof{no Joj:yfkg ध.न.पा. १००००० 

 
dbg cf>Lt k|lti7fg /+u /f]ug tyf dd{t ;+ef/ ध.न.पा.७ ५००००० 

३७ jg tyf jftfj/0f ;r]tgf sfo{qmd ध.न.पा.७ ३००००० 
३८ dlxnf g]t[Tj ljsf; tflnd ध.न.पा.७ ४२५००० 
३९ rfn'+ufl;n'+uf vfg]kfgL Joj:yfkg ध.न.पा. ५००००० 

४० s[lif dlxnf pwd ;r]tgf sfo{qmd ध.न.पा. १५०००० 

४१ s[lif pwd ;r]tgf sfo{qmd ध.न.पा. १००००० 

 hDdf  !@*@%))) 
अन्तरसरकारी  स्तान्तरण अन्तगयतका काययक्रम रु 

ब.उ.क्षश.नं. काययक्रम बजेट 
 

314010123 सामाक्षजक सरुिा तथा संरिण 92558328  

336001023 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 464000  

365011114 स्थानीय त  प्रशासकीय भिन पूिायधार लबकास 
काययक्रम 

5000000 

 

  98022328 
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संक्षघय सरकारबाट थप भएका काययक्रम रु 

ब.उ.क्षश.नं. काययक्रम बजेट 
 

32501106 मधगंुगा धालमयकधाम संरिण तथा प्रबद्र्धन काययक्रम, 

धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा 
4815000  

31401011 घटना दताय तथा सामाक्षजक सरुिा दताय लसविर सञ्चािन 869000  

31401011 एम. आइय. एस. अपरेटर र वफल्ड स ायक पाररिलमक, 

चाडपिय खतय तथा पोशाक खचय 
54000  

37000118 कोलभड-१९ म ामारीबाट प्रभावित अलत विपन्न पररिार नगद 
 स्तान्तरण काययविधी 2078 बमोक्षजम  नुे गरी अलधकतम 
िाभरा ी पररिार संख्या 429 िाई रू. 10  जारका दरिे 
नगद  स्तान्तरण प्रयोजनाथय 

4290000  

  10028000 
 

अनुसूची्३ 

घटाउने 
  

रु.  जारमा 
लस. 
नं. 

बजेट उपशीषयक 
काययक्रम/आयोजना/ 

वक्रयाकिापको नाम 

खचय 
उपक्षशषयक 

बजेटको स्रोत/त  रकम कै 

१ ८०१०६४०११०१ भ्रमण खचय 22612 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

३१५ 
 

२ ८०१०६४०११०१ 
काययक्रम खचय- कमयचारर पययटन काज 

समेत 
22522 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

१,६१४ 
 

३ ८०१०६४०११०१ राजस्ि वफताय 28211 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

६६ 
 

४ ८०१०६४०११०१ राजस्ि वफताय 28211 आन्तररक िोत १२६ 
 

५ ८०१०६४०११०१ 
आन्तररक पययटन प्रिधयनका िालग 

स यात्रा 
22522 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१,००० 
 

६ ८०१०६४०११०१ नगर प्र ररिाई रासन 21122 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

९०० 
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७ ८०१०६४०११०१ साियजलनक उपयोलगताको सेिा खचय 22113 आन्तररक िोत ५३४ 
 

८ ८०१०६४०११०१ न्यावयक वफताय 28212 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार 

१९२ 
 

९ ८०१०६४०११०१ 
रावरय व्यक्षित्ि र विपन् न नागररक 

स्िास्थ्य उपचार काययक्रम- 
27112 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार 

१०३ 
 

१० ८०१०६४०११०१ सेिा र परामशय खचय 22411 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

५०० 
 

११ ८०१०६४०११०१ आन्तररक ऋणको ब्याज 24211 आन्तररक िोत १,१०० 
 

 
६,४५० 

 
िढाउने 

  
रु.  जारमा 

लस.नं. बजेट उपशीषयक 
काययक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको 

नाम 

खचय 
उपक्षशषयक 

बजेटको स्रोत/त  रकम कै. 

१ ८०१०६४०११०१ 
ब्यािसावयक बाख्रापािन- प्रलतिा 

बाख्रापािन फमय 
31131 आन्तररक िोत १०० 

 

२ ८०१०६४०११०१ 
सामाक्षजक काययका िालग सामरी खररद- 

सृजनशीि टोिबस्ती संगठन 
31122 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१३० 
 

३ ८०१०६४०११०१ टनेि  ाउस लनमायण- गे ेन्र क्षघलमरे 31131 
नेपाि सरकार- 
समालनकर 

४० 
 

४ ८०१०६४०११०१ 
व ि बजार िगायत िेत्रमा राभेि 

गररएको 
31151 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

६६ 
 

५ ८०१०६४०११०१ 
व ि बजार िगायत िेत्रमा राभेि 

गररएको 
31151 आन्तररक िोत ५३४ 

 

६ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक तरकारी खेती- क्षशि कृवष 

तथा पशपंुिी फमय 
31131 आन्तररक िोत २०० 

 

७ ८०१०६४०११०१ इन्धन (पदालधकारी) 22211 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

६७४ 
 

८ ८०१०६४०११०१ इन्धन (पदालधकारी) 22211 आन्तररक िोत १ 
 

९ ८०१०६४०११०१ 

ए लडभीजन िाईिाई फुटिि लिग 
प्रलतयोलगता- िी जनचेतना साियजलनक 

यिुा क्िब 

22522 
नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१२० 
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१० ८०१०६४०११०१ 
बाख्रा पािनका िालग िलतपलुतय- रेित 

ि ादरु आिे 
31131 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

२५ 
 

११ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक बंगरुपािन- भिब ादरु 

लब.क. 
31131 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

४५ 
 

१२ ८०१०६४०११०१ 
गाई प्रबद्र्धन काययक्रम- एन.एस. एरो 

फमय 
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार १०० 

 

१३ ८०१०६४०११०१ 
अन्तरकृया काययक्रम सञ्चािन- क्षजल्िा 

बंगरु ब्यिसायी संघ 
22522 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

२० 
 

१४ ८०१०६४०११०१ माघेसक्राक्षन्त पिय सञ्चािन 22522 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

२५ 
 

१५ ८०१०६४०११०१ 
नगरका विलभन्न सडक रु सरसफाई 

काययक्रम 
31151 आन्तररक िोत ७२५ 

 

१६ ८०१०६४०११०१ 
विस्कुट उद्योग प्रबद्र्धन- नेशनि 

विस्कुट उद्योग 
31131 आन्तररक िोत १०० 

 

१७ ८०१०६४०११०१ बंगरुपािन- वपिडाूँडा बंगरु फमय 31131 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

१०० 
 

१८ ८०१०६४०११०१ 
कृवष सामालर खररद- मनकामना मव िा 

कृषक सम ु 
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

४० 
 

१९ ८०१०६४०११०१ 
क्षजमी ाि बाख्रापािन फमय-व्यािसावयक 

बाख्रापािन 
31131 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

५० 
 

२० ८०१०६४०११०१ सिारी साधन ममयत खचय 22213 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

६०० 
 

२१ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक पशपुािन- राम मक्षन्दर 
कृवष तथा पशपुािन मव िा सम ु 

31131 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

३०० 
 

२२ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक बंगरुपािन- ज्ञानमुाया 

विश्वकमाय िगायत ४ जना 
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार 

५० 
 

२३ ८०१०६४०११०१ आनी एरो फमय- व्यािसावयक पशपुािन 31131 
नेपाि सरकार- 
समालनकर 

५० 
 

२४ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक बाख्रापािन- लमठु सावकय  

समेत 
31131 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१७५ 
 



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(647) 
 

२५ ८०१०६४०११०१ 
पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन 

खचय 
22315 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

२०० 
 

२६ ८०१०६४०११०१ जेलनफोर एरो फमय-पशपुािन प्रबद्र्धन 31131 
नेपाि सरकार- 
समालनकर 

८० 
 

२७ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक बंगरुपािन धनकुटा - ८ 

रामप्रसाद राई 
31131 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

३५ 
 

२८ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक पशपुािन- नमनुा कृवष 

तथा पशपुािन मव िा सम ु 
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

३०० 
 

२९ ८०१०६४०११०१ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) 22212 
राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

४८० 
 

३० ८०१०६४०११०१ 
सामाक्षजक काययका िालग सामरी खररद- 

विश्वकमाय टोि बस्ती संगठन 
31122 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

१०० 
 

३१ ८०१०६४०११०१ 
मौरी प्रबद्र्धन काययक्रम- पञ्चकन्या देिी 

दगुाय मौरीपािन उद्योग 
31131 आन्तररक िोत १०० 

 

३२ ८०१०६४०११०१ 
कायायिय सञ्चािन सामरी खररद- व िे 

भ्यू यातायात प्रा.लि. 
31123 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

४० 
 

३३ ८०१०६४०११०१ 
व्यािसावयक पशपुािन- मधुगंगा एरो 

फमय 
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
प्रदेश सरकार 

४५० 
 

३४ ८०१०६४०११०१ 
साूँस्कृलतक काययक्रम सञ्चािन- व िे यथु 

क्िब 
22522 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१५० 
 

३५ ८०१०६४०११०१ 
पशपुािन प्रबद्र्धन- गैरीटोि कृषक 

समू  
31131 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार 

१०० 
 

३६ ८०१०६४०११०१ 
कृवष उत्पादन प्रबद्र्धन- लनजिु पश ु

तथा कृवष व्यिसाय फमय 
31132 

राजस्ि बाूँडफाूँड - 
संघीय सरकार 

४५ 
 

३७ ८०१०६४०११०१ 
सामाक्षजक काययका िालग सामरी खररद- 

यलुनक यिुा क्िब 
31122 

नेपाि सरकार- 
समालनकर 

१०० 
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प्रस्तावना 
ववपद्  जोखखम न्यनूीकरण रात्ष्रय नीनत, २०७५ को नं. ७.८ मा “आधुननक ववपद्  व्यवस्र्ापन 
सूचना प्रणािीको ववकास गरी जनसाधारण तर्ा सरोकारवािाहरूिाई सहज रूपमा ववपद्  
व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सूचना उपिब्ध हुने व्यवस्र्ा गररन ेछ” भन्ने उल्िेख छ।  

ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ (प्रर्म संशोधन, २०७५) को 
दफा ११, उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा प्राधधकरणिे “रात्ष्रय ववपद्  व्यवस्र्ापन सचूना 
प्रणािीको ववकास तर्ा सञ्चािन गरी ववपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सचूना तर्ा त्याङकको 
सङकिन, ववश्िेषण, भण्डारण तर्ा सम्प्रेषण गन,े गराउने” व्यवस्र्ा छ। स्र्ानीय सरकार 
सञ ्् चािन ऐन, २०७४ को दफा ११, उपदफा (२) को खण्ड (ड) मा स्र्ानीय सरकारको स्र्ानीय 
अलभिेख व्यवस्र्ापनसम्बन्धी काम, कतथव्य र अधधकारसम्बन्धी प्रावधानहरू छन।्सोही उपदफाको 
खण्ड (न) मा ववपद् व्यवस्र्ापनसम्बन्धी प्रावधानहरू ननददथष्ट गररएको छ।  
यी प्रावधान बमोत्जम नेपाि सरकारिे रात्ष्रय एकीकृत ववपद् सूचना व्यवस्र्ापन प्रणािी 
अन्तगथत ववपद् सूचना पोटथि (Building् Information्Platform्Against्Disaster) अर्ाथत 
BIPAD् Portal् ववकास गरी यस प्रणािीिाई संघ,् प्रदेश र स्र्ानीय् तहमा ववपद् सम्बन्धी 
सूचना एकीकृत रूपमा आदान-प्रदान गनथ,् ववपद् को  त्याङक साझदेारीको अवधारणा ननमाथण 
गररएको हो।  
ववपद् साँग सम्बत्न्धत त्याङक र सूचनाहरू एकै ठाउाँ बाट सम्बत्न्धत सबैिाई उपिब्ध गराई सब ै
ककलसमका ववपद् घटनाको व्यवस्र्ापन गनथ र राहत ववतरण समते नदोहोररने गरी सेवा प्रवाह 
होस ्भन्न ेमुख्य उद्देश्यिे ववपद् पोटथिमा रहेका सूचना तर्ा त्याङकहरूको मूिप्रवाहीकरण गरी 
त्यमा आधाररत रहेर ववपद् जोखखम न्यूनीकरणसाँग सम्बत्न्धत योजना तजुथमा गनथ ववपद 
पोटथि अन्तगथत उप-डोमेनको व्यवस्र्ा गररएको छ।  
सम्बत्न्धत संस्र्ािे ववपद पोटथिको सम्बत्न्धत उप-डोमेन माफथ त स्र्ानीय् तहका अन्तगथतका 
प्रकोप तर्ा ववपद्  सम्बत्न्धत त्याङकहरू प्रववष्ट गनथ, सम्पादन गनथ, र उपयोग गनथ सहज 
होस ्भन्न ेअलभप्रायिे ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण र व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ (प्रर्म संशोधन, 
२०७५) को दफा ४८ िे ददएको अधधकार प्रयोग गरी यो कायथववधध जारी गररएको छ। 
 

परिच्छेद - १ 
प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभिाः  

(१) यस कायथववधधको नाम “ववपद्  पोटथिमा धनकुटा् नगरपालिकाको त्याङक तर्ा सूचना 
व्यवस्र्ापन कायथववधध, २०७८” रहेको छ।यसिाई संक्षक्षप्तमा “कायथववधध” भनननेछ।  

(२) यो कायथववधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 
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२. परििाषा:  

(१) ववषय वा प्रसङगिे अको अर्थ निागेमा यो कायथववधधमा: 
(क) “ऐन” भन्नािे ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ 

(संशोधन सदहत) सम्झनुपछथ। 
(ख) “कायाकािी सलमनत” भन्नािे ऐनको दफा ६ बमोत्जम गठन भएको कायथकारी 

सलमनत सम्झनुपछथ। 
(ग) “ननयम” भन्नािे ववपद जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन ननयमाविी, २०७६ 

सम्झनुपछथ। 
(घ)  “प्राधधकिण” भन्नािे ऐनको दफा १० बमोत्जम स्र्ापना भएको रात्ष्रय ववपद् 

जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन प्राधधकरणिाई सम्झनुपछथ। 
(ङ) “पुनिााि” वा “ववपद्  पुनिााि” भन्नािे ववपद्को घटना पनछ गररने पुनननथमाथण 

एवम ् पुनस्र्ाथपना सम्बत्न्धत कायथ सम्झनुपछथ ।  
(च) “पूवातयािी” भन्नािे सभंाववत सत्न्नकट वा हािको प्रकोप घटना अर्वा प्रकोप 

अवस्र्ाका असरहरूको प्रभावकारी ढंगिे पूवाथनुमान गनथ सक्न,े प्रनतकायथ गनथ 
सक्ने र तयसबाट पुनिाथभ लिन सक्ने सरकारी ननकाय, पेशागत/व्यवसानयक 
प्रनतकायथ तर्ा पनुिाथभको काम गने संस्र्ा, समुदाय र स्वयं व्यत्क्तहरूद्वारा 
ववकलसत ज्ञान तर्ा क्षमतािाई सम्झनुपछथ। 

(छ) “ववपद् र्ोखर्म न्त्यूनीकिण” भन्नािे प्रकोप सम्मुखता र जनधनको 
संकटासन्नता न्यूनीकरण, भूलम तर्ा वातावरणको बुविमततापूणथ व्यवस्र्ापन, 
प्रनतकूि अवस्र्ाका िाधग सुदृढ पूवथतयारी िगायतका व्यवत्स्र्त प्रयत ्् नद्वारा 
ववपद जोखखम न्यून गन ेअवधारणा एवं अभ्यासहरूिाई सम्झनुपछथ । 

(ज) “ववपद् पोटाि” (BIPAD Portal) वा “पोटाि” भन्नािे नेपाि सरकारको  
एकीकृत ववपद् त्याङक तर्ा सचूना व्यवस्र्ापन प्रणािीिाई सम्झनुपछथ । 

(झ) “स्थानीय ऐन” भन्नािे सम्बत्न्धत धनकुटा्नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्र्ापन 
ऐन, सम्झनुपछथ । 

(ञ) “स्थानीय्तह” भन्नािे धनकुटा गाउाँ पालिकािाई सम्झनुपछथ। 
(ट) “स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन सलमनत” भन्नािे सम्बत्न्धत धनकुटा्

नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनत सम्झनुपछथ। 
(ठ) “स्थानीय ननयम” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी 

ननयम कानुन सम्झनुपछथ। 
(२) यस कायथववधधमा प्रयोग भएका ववषयगत प्राववधधक तर्ा पाररभावषक शब्दहरूको सन्दभथ एव ं

प्रयुत्क्त अनुसारको पररभाषा अनसुूची (१) मा ददइएको छ।  



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(651) 
 

परिच्छेद २ 
उद्देश्य ि काया 

३. कायाववधधको उद्देश्य: 
(१) यो कायथववधधको मूि उद्देश्य ववपद्  पोटथिमा धनकुटा् नगरपालिकाको ववपद्  सम्बन्धी 

त्याङक तर्ा सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्र्ापन गनुथ हो। 

(२)  यस कायथववधधका ववलशष्ट उद्देश्यहरू देहाय बमोत्जम रहेका छन।्  
(क) धनकुटा् नगरपालिकामा ववपद्  व्यवस्र्ापनका िाधग आवश्यक त्याङक एव ं

सूचनाहरूको सङकिन गनथ, त्याङक व्यवस्र्ापन प्रणािीमा प्रववष्ट गनथ प्राववधधक 
तर्ा प्रशासननक प्रकियाको कायथसञ्चािन ववधध ननधाथरण गने। 

(ख) त्याङक तर्ा सूचनाहरूको व्यवस्र्ापनमा सम्बत्न्धत ननकाय तर्ा व्यत्क्तहरूको 
भूलमका, त्जम्मेवारी, अधधकार तर्ा उततरदानयतव स्पष्ट गने। 

(ग) ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण र व्यवस्र्ापन गनथ आवश्यक त्याङक सार्सार् ैअन्य 
जानकारीमा सम्बत्न्धत सरोकारवािाहरूको पहुाँच सहज गने। 

(घ) संघीय ढााँचामा ववपद्सम्बन्धी त्याङक व्यवस्र्ापन गनथ आधुननक ववधुतीय प्रववधधयुक्त 
प्रणािीको प्रयोगद्वारा सवथसाधारणमा सूचनाको पहुाँच बबस्तार गरी ववपद्  जोखखम 
न्यूनीकरण र व्यवस्र्ापनिाई र्प प्रभावकारी बनाउने। 

(ङ) सम्बत्न्धत ननकायिाई पोटथिको प्रयोग गरी प्रभावकारी ढंगिे ववपद् जोखखम 
न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन गनथ त्यमा आधाररत ननणथय गने प्रणािीको ववकास 
गने। 

४. नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा गरिन ेकायाहरू:  
(१)  नगरपालिकाबाट ववपद् पोटथि प्रयोग गरी देहाय बमोत्जमका कायथहरू गररन ेछन।् 
(क) जोखखम सम्बन्धी त्याङक, जस्तैः- सङकटासन्नता,  प्रकोप, सम्मुखता, ववपद्  

जोखखमसम्बन्धी, ववपद् पनछको समयमा ववतरण गररएको राहत ववतरण सम्बन्धी, 
अक्षांश र देशान्तर सदहतको महतवपूणथ भौनतक पूवाथधारहरूको त्याङक सार् ै
नतनीहरूको इन्भेन्टरी, धनकुटा्नगरपालिका, वाडथ र समुदायस्तरमा कियालशि ववपद् 
व्यवस्र्ापन सलमनतका सदस्यहरूको सम्पकथ  जानकारी, जनसंख्या सम्बन्धी वववरण, 
प्रकोप सम्बत्न्धत कागजात आदद सङकिन र पोटथिमा प्रववष्ट गररनेछ। 

(ख) नगरपालिका अन्तगथतका ववलभन्न स्र्ानमा भइरहेको प्राकृनतक वा गैर प्राकृनतक 
घटनाको जानकारी र सूचना ववपद्  प्रनतकायथ, पुनिाथभ र पनुःस्र्ापना, जोखखम तर्ा 
प्रभाव ववश्िेषणको िाधग योजना, रणनीनत बनाउन प्रयोग गररनेछ।  

(ग) क्षनत र नोक्सानी सम्बन्धी जानकारीहरू ववपद्  घटना वा घटना पनछ पुनिाथभ, 
पुनःस्र्ापना र पुनननथमाथणको िाधग योजना बनाउन प्रयोग गररनेछ।  
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(घ) ववपद् पोटथिमा उपिब्ध त्याङक र जानकारीहरू ववपद् जोखखम न्यूनीकरण गनथ र 
त्यमा आधाररत रहेर ववपद् जोखखम न्यूनीकरणसाँग सम्बत्न्धत भावी कायथयोजना 
बनाउन तर्ा ववकास ननमाणथका योजना तजुथमा गनथ प्रयोग गररनेछ। 

(२) नगरपालिकामा पोटथि सञ्चािन गनथ bipadportal.gov.npमा गई िगइन खण्डमा 
भएको ननदेशन अनुसार एक पटक प्रयोग गनथ लमल्ने गरी प्रयोगकताथको नाम र पासवडथ अनुरोध 
गररनेछ।  

(३) पोटथि सञ ्चािन गनथ आवश्यक जनशत्क्त, उपकरण र सामाग्री जस्तैः- इन्टरनेट, 
ल्यापटप वा डसे्कटप कम्प्युटर, कायथस्र्ि, फननथचर, अववत्च्छन्नरूपमा ववद्युत उपिब्ध हुन े
व्यवस्र्ा आदद लमिाउने तर्ा पोटथि सञ्चािनको कायथ धनकुटा्नगरपालिकाबाट गररनेछ।  

(४) त्याङक सङकिन र ववलभन्न स्रोतवाट प्राप्त सूचना तर्ा त्याङकहरूको अध्ययन,  
ववश्िेषण र प्रमाणीकरण गरी सचूना, त्याङकहरू ववपद् पोटथि प्रणािीमा प्रववत्ष्ट गन ेगराउन े
त्जम्मेवारी्नगरपालिकाको वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन शाखाको प्रमुखको हुनछे।   

(५)् नगरपालिकाबाट उपदफा (१) बमोत्जमका कायथहरू प्रभावकारी कायाथन्वयन गनथ 
आवश्यकता अनुसार प्राधधकरणसाँग समन्वय र प्राववधधक सहायता लिन सककनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोत्जमको कायथ प्रभावकारी कायाथन्वयन गनथ प्रदेशको आन्तररक तर्ा 
कानून मन्रािय र त्जल्िा प्रशासन कायाथियसाँग आवश्यक समन्वय र सहयोग आदान-प्रदान 
गनथ सककनेछ।  

 

परिच्छेद ३  
त याङ्क सङ्किन सभबन्त्धी 

५  धनकुटा् नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा प्रववम्ष्ट गना सङ्किन गरिन े त याङ्क तथा 
सूचनाहरूाः 

(१) धनकुटा्नगरपालिकाबाट देहाय बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचनाहरू अनसुूची २ (क) र 
(ख) को फाराममा सङकिन गरी प्रोफाइि मोड्युिको जनसंख्या सम्बन्धी प्रोफाइि, 
सम्पकथ  र कागजात खण्डमा प्रववष्ट गररनेछ।  
(क) `नगरपालिका, वाडथ र समुदाय स्तरमा ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 

सलमनतका सदस्यहरूको सम्पकथ  र जानकारी। 
(ख) `नगरपालिका, वाडथ, र समदुाय स्तरमा ववपद् जोखखम न्यनूीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 

सलमनतका सदस्यहरूको व्यत्क्तगत वववरण सम्बन्धी त्याङक। 
(ग) `नगरपालिका, वाडथ र समदुायस्तरमा ववपद् जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 

सलमनतका सदस्यहरूिे ववपद्  सम्बन्धमा लिएको तालिमको वववरण। 
(घ) `ववपद्सङग सम्बत्न्धत प्रनतवेदन, कानूनी दस्ताबजे तर्ा कुनै घटनाको बबस्ततृ 

जानकारी ददन ेदस्तावेजहरू। 
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(ङ) `जनसंख्या सम्बन्धी त्याङक, भवन ननमाथण सम्बत्न्धत त्याङक, भू-उपयोग 
सम्बत्न्धत त्याङक। 

(च) `ववपद् पोटथिमा प्रववष्ट गने भनी प्राधधकरणिे समय-समयमा ननधाथरण गरेका अन्य 
सूचना तर्ा त्याङकहरू। 

(२) ् नगरपालिकाबाट देहाय बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचनाहरू अनुसूची २ को फाराममा 
सङकिन गरी जोखखम सूचना मोड्युिको “क्षमता र साधन” खण्डमा सङकिन गररनेछ।  
(क)  अक्षांश र देशान्तर सदहतको महतवपूणथ भौनतक पूवाथधारहरू शैक्षक्षक संस्र्ा, 

स्वास््य संस्र्ा, बैंककङग र ववततीय संस्र्ा, पयथटन, धालमथक स्र्ान, उद्योग, 
सञ्चार, खानेपानी आपूनत थ योजना, यातायात, ऊजाथको त्याङक।  

(ख)  महतवपूणथ भौनतक पूवाथधारहरू मातहतमा रहेका उपकरण, मेलशन, औजार, सामग्री 
िगायतका इन्भेन्टरीको त्याङक।  

(ग)  ववपद् पोटथिमा ननधाथररत अन्य सचूना तर्ा त्याङकहरू।  
(३)  नगरपालिकाबाट देहाय बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचनाहरू अनुसूची (३) र (४) को 

फाराममा सङकिन गरी जोखखम सुचना मोड्यिुको संकटासन्नता,  प्रकोप,  सम्मखुता र 
जोखखम खण्डमा सङकिन गररनेछ।  
(क) सङकटासन्नता सम्बन्धी सचूना तर्ा त्याङकहरू। 
(ख) ववलभन्न प्रकोप सम्बन्धी सचूना तर्ा त्याङक। 
(ग) ववलभन्न प्रकोपबाट हुन ेववपद् जोखखम सम्बन्धी सूचना तर्ा त्याङक। 
(घ) ववपद् पोटथिमा रहेका अन्य सूचना तर्ा त्याङक। 

(४)् नगरपालिकाबाट देहाय बमोत्जमका सूचना तर्ा त्याङकहरू फाराममा सङकिन गरी 
राहत खण्डमा प्रववष्ट गररनेछ।  
(क) ववपद् प्रनतकायथका िाधग ववलभन्न सरकारी गैर सरकारी ननकायबाट प्राप्त गररएको 

राहत सम्बन्धी सूचना तर्ा त्याङक।  
(ख) ववपद् पनछ समयमा ववतरण गररएको राहत ववतरण सम्बन्धी सचूना तर्ा 

त्याङक।  
(ग) ववपद् पोटथिमा ननधाथररत अन्य सूचना तर्ा त्याङक। 

(५) उपदफा (१), (२) र (४) मा उत्ल्िखखत बबलभन्न ककलसमका सूचना तर्ा त्याङक्
नगरपालिकाको वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन शाखािे नगरपालिकाको प्रोफाइि, 
ववलभन्न ववषयगत शाखामा उपिब्ध त्याङक, वडा कायाथियमा उपिब्ध त्याङक सार् ै
सम्बत्न्धत संघ संस्र्ा, ननकाय वा समुदायबाट सङकिन गन्नेछ। 

(६)  उपदफा (२) मा उत्ल्िखखत सूचना तर्ा त्याङकको सङकिन मोबाइि एपको प्रयोग गरी 
वा सम्बत्न्धत अनुसूचीमा ददइए अनुसारको फाराम छपाई ननपुण गणकद्वारा गनुथपनछे ।  
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(७)  उपदफा (२) मा उत्ल्िखखत त्याङकको सङकिन गनथ खदटने गणकिाई काममा 
खटाउनुपूवथ आवश्यक तालिम ददनुपनेछ सार् ै ननजिे गन े कामको पूवथ-अभ्यास गराई 
ननज उक्त कामका िाधग योग्य भएको यककन गनुथपनछे।  

(८)  उपदफा (३) बमोत्जमका सचूना तर्ा त्याङक ववपद् तर्ा वातावरण व्यवस्र्ापन 
शाखाको नेततृवमा ववलभन्न गैर सरकारी संस्र्ा, शैक्षक्षक संस्र्ा, अनुसन्धान संस्र्ाहरूबाट 
सङकिन गनथ सककनेछ । 

(९)  पोटथिमा प्रववष्ट गररन ेसूचना तर्ा त्याङकको सङकिन गनथ खदटएका गणकको सेवा 
सुववधा्नगरपालिकािे ननधाथरण गरे अनुसार हुनेछ। 

(१०) उपदफा (३) बमोत्जमका सूचना तर्ा त्याङकको मेटाडाटा बनाई राखखनेछ सार् ै
त्याङकसम्बन्धी वववरण shape file मा राखखनेछ।सार्ै त्याङकको प्रयोग गनथ वा 
सावथजननक गनथ सम्बत्न्धत व्यत्क्त, संघसंस्र्ा वा ननकायको आंलशक वा पूणथ स्वीकृनत 
सम्बन्धी वववरण (disclaimer) प्राधधकरणद्वारा तोककएको ढााँचामा राख ्् नुपनेछ। 

(११)  उपदफा (४) मा उत्ल्िखखत बबलभन्न ककलसमका त्याङक तर्ा सूचना् नगरपालिकाको 
वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन शाखाबाट ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनत तर्ा वडा 
कायाथियसङगको समन्वयमा सङकिन गरी पोटथिमा प्रववष्ट गनुथपनेछ। 

(११)  उपदफा (१),  (३) र (४) बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचना अद्यावधधक भएको समयमा 
ततकाि ैर उपदफा (२) बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचनािाई वावषथकरूपमा अध्यावधधक 
गनुथपनेछ।  

(१२) उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचना सङकिन गनथ 
आवश्यकता अनुसार प्राधधकरण, प्रदेश सरकाका सम्बत्न्धत ननकाय, त्जल्िा प्रशासन 
कायाथिय वा अन्य सम्बत्न्धत सरकारी, गैरसरकारी तर्ा ननजीके्षरका संघसंस्र्ासाँग 
समन्वय गरी आवश्यक सहयोग लिन सककनेछ। 

परिच्छेद ४ 
त याङ्क प्रमाणीकिण ि प्रववम्ष्ट सभबन्त्धी  

६.् नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा व्यवस्थापन गरिन े सूचना तथा त याङ्कको 
प्रमाणीकिणको िममा गरिन ेकायाहरूाः  

(१)  नगरपालिकाबाट दफा ५ मा बमोत्जम सङकिन गरी पोटथिमा प्रववष्ट गररन ेत्याङक 
तर्ा सचूना प्रमाणीकरण गनथ् नगरपालिकािे सम्बत्न्धत अधधकारीिाई त्जम्मेवारी 
ददनुपनेछ।यसरी तोककएको नगरकायथपालिकाको अधधकारीिे देहाय बमोत्जम प्रमाणीकरण 
गनुथपनेछ । 
(क) अस्पष्ट र हराएका त्याङक वा त्याङक सम्बत्न्धत अन्य मानहरूको पदहचान गन े। 
(ख)  त्याङक तर्ा सूचनाहरू गुणस्तरको आाँकिन गने । 
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(ग)  पररभावषत इकाइमा त्याङकहरूको रुपान्तरण गने । 
(घ)  त्याङकहरू सही भए नभएको रुजु गने ।  

(२)  उपदफा (१) बमोत्जमको प्रमाणीकरण्नगरपालिकामा उपिब्ध स्र्ानीय ववपद् जोखखम 
न्यूनीकरण र व्यवस्र्ापन सलमनत तोकेको ववज्ञ वा नगरपालिकाको सम्बत्न्धत ववषयगत 
शाखा द्वारा गनथ सककनेछ।  

(३)  दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्िेख भए बमोत्जमका नदी ननयन्रण, बाढी, पदहरो, 
भूकम्प, भ-ूतर्ा वायुमण्डिीय तापमान ववृि, जिवाय ुपररवथतन, भू-उपयोग र ववलभन्न 
प्रकोप तर्ा ववपद् सम्बत्न्धत सङकलित त्याङक, सूचना तर्ा नक्शाको अध्ययन एव ं
प्रमाणीकरण्नगरपालिकामा काम गने सम्बत्न्धत सरकारी तर्ा गैरसरकारी संघसस्र्ा वा 
सो अन्तरगत रहेका जनशत्क्त अर्वा स्वतन्र ववज्ञद्वारा गराउन सककनेछ। 

(४)  उपदफा (३) मा उल्िेख भएका त्याङकको प्रमाणीकरण गनथ नेपाि सरकारद्वारा 
मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट सम्बत्न्धत ववषयमा आवश्यक शैक्षक्षक योग्यता हालसि 
गरेको, तालिम प्राप्त गरेको वा सम्बत्न्धत ववषयमा प्रवीण हुन ेकायथ अनुभव भएको 
हुनुपनेछ।् नगरपालिकािे प्राधधकरणसाँग समन्वय गरी उपदफा (३) मा उल्िेख भएका 
ववषयका त्याङक प्रमाखणत गनथ ववज्ञहरूको छनोट गनुथपनछे। 

(५)  उपदफा (३) बमोत्जम प्रमाणीकरण गनथ आवश्यक ववज्ञहरूको छनोट गरी समूह सूची 
(Roster) तयार गरी आवश्यक्ता अनुसार ववज्ञ पररचािन गनथ सककनेछ। 

(६)  उपदफा (३) मा उल्िेख भएका ववज्ञहरूको सेवा सुववधा् नगरपालिकाको ननयमानुसार 
हुनेछ। 

(७) नगरपालिकाबाट घटना मोड्युिमा प्रववष्ट गररएका घटनाहरूको प्रमाणीकरण गनथ 
नगरपालिकािे आधधकाररक ननकाय वा व्यत्क्त तोक्नुपनेछ। यस्तो ननकाय वा अधधकारी 
ववपद्  जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन सलमत, सलमनतको कुन ै पदाधधकारी, 
सम्बत्न्धत वडाको अध्यक्ष वा सधचव वा अन्य कमथचारी हुन सक्छ। 

(८) नगरपालिकाबाट क्षनत र नोक्सान मोड्युिमा प्रववष्ट गररएका घटनाहरूको प्रमाणीकरण 
तोककएको ननकाय वा अधधकारीबाट घटना भएको सात ददन लभर गनुथपनेछ। 

 
७. नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा प्रववम्ष्ट गरिने त याङ्क तथा सचूनाहरूाः  
(१) ् नगरपालिकाबाट दफा ५ बमोत्जम सङकलित त्याङक तर्ा सूचनाहरू ववपद्  पोटथिमा 

प्रववष्ट गररनेछ।  
(२)  उपदफा (१) बमोत्जमका त्याङक तर्ा सूचनाहरूको प्रववत्ष्ट प्राववधधक पुत्स्तकाका 

आधारमा गनुथपनेछ। यस उपदफामा प्राववधधक पुत्स्तका भन्नािे प्राधधकरणिे जारी गरेको 
ववपद्  पोटथिको  प्राववधधक पुत्स्तकािाई सम्झनुपछथ। 
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(३)  दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्िेख भए बमोत्जमको त्याङक तर्ा सूचनाहरू 
प्राधधकरणको/आपत ्कािीन कायथसञ ्् चािन केन्रमा कायथरत सम्बत्न्धत ववषयका 
प्राववधधकसाँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार प्राववधधक सहायता लिई प्रववत्ष्ट 
गनुथपनेछ। 

 

परिच्छेद ५  
त याङ्क ववश्िेषण तथा प्रकािन सभबन्त्धी 

८.  नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा िहेका त याङ्कको ववश्िेषण तथा प्रकािनका िाधग 
गरिन ेकायाहरूाः 

(१) `नगरपालिकाबाट पोटथिमा रहेका त्याङकहरूको ववश्िेषण गरी देहाय बमोत्जमका कायथहरू 
गनथ सककनेछ। 
(क) ववपद् पोटथिको प्रयोग गरेर् नगरपालिकाबाट आवश्यकता अनुसार दैननक, साप्तादहक, 

मालसक, अधथवावषथक र वावषथकरूपमा ववपद् बुिेदटन प्रकाशन। 
(ख) ववपद् पोटथिमा रहेका त्याङक तर्ा सूचनाहरू प्रयोग गरेर नगरपालिकाबाट वावषथक 

रूपमा नगरपालिका स्तरीय ववपद् प्रनतवेदन प्रकाशन।  
(२)  उपदफा (१) बमोत्जमका प्रकाशन तर्ा सम्बत्न्धत जानकारीिाई् नगरपालिकाको 

वेभसाइट, सूचना बोडथ वा अन्य उपयुक्त माध्यममा प्रकाशन गनथ सककनेछ। 
 

परिच्छेद ६  
त याङ्क, सूचना तथा प्रणािीको सुििा व्यवस्थापन 

 

९.् नगिपालिकाबाट ववपद् पोटािमा िहेका त याङ्क, सूचना तथा प्रणािीको सुििा 
व्यवस्थापनमा गरिन ेकायाहरूाः  

(१)  नगरपालिकाबाट ववपद्  पोटथिमा रहेका त्याङक, सूचना तर्ा प्रणािीको सुरक्षा 
व्यवस्र्ापन गनथ देहाय बमोत्जमका कायथहरू गनुथपनेछ।  
(क)  दक्ष प्राववधधकद्वारा पोटथि सञ्चािन गने गराउने। 
(ख) अनुसूची (५) बमोत्जमको अनुमनत म्यादरक्सको पािना गरी मोड्युि तर्ा अन्य 

खण्ड/पेजको सञ्चािन गन ेगराउने । 
(ग)  कुन ै पनन व्यत्क्तको व्यत्क्तगत त्याङक जस्तैः- मतृक वा घाइतेको नाम, 

ठेगाना, मोबाइि टेलिफोन नम्बर, ईमेि ठेगाना कानुन बमोत्जम अनुमनत प्राप्त 
नभई सावथजननक नगने नगराउन े। 

(घ)  ववपद्  पोटथि सञ्चािनको िममा कुन ैप्राववधधक समस्या भएमा तयसको ननवारण 
र समाधान गनथ् नगरपालिकाको पोटथि सञ ्चािन गन ेप्राववधधकिे प्राधधकरणमा 
रहेका प्राववधधक टोिीसङग समन्वय गरी आवश्यक प्राववधधक सहायता लिने । 
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(२)  पोटथिमा रहेका त्याङक, सूचना तर्ा प्रणािीको सुरक्षा व्यवस्र्ापन गनथ उपदफा (१) 
बमोत्जमका कायथहरू गनथ अनसुूची (५) मा उल्िेख भए बमोत्जमको अनुमनत म्यादरक्सको 
प्रयोग बाहेक्नगरपालिकाबाट गनुथ गराउनु पने अन्य सवािमा प्राधधकरणसाँग समन्वय 
गरी आवश्यक उपाय अविम्बन गनथ सककनेछ। 

परिच्छेद ७  
संस्थागत म्र्भमेवािी ि उत्तिदानयत्व 

१०.् नगिपालिकाबाट ववपद् पोटाि सञ ्् चािन गदाा सिोकािवािा ननकायबाट गरिने कायाहरूाः  
(१)  नगरपालिकामा ववपद पोटथि सञ ्् चािन गनथका िाधग रात्ष्रय ववपद् जोखखम न्यूनीकरण 

तर्ा व्यवस्र्ापन प्राधधकरणिे देहाय बमोत्जम गनछे।  
(क)  ववलभन्न सरकारी र गैर सरकारी ननकायबीच सहकायथ र समन्वय गने गराउने। 
(ख)  नगरपालिकािाई ववपद् पोटथि सञ्चािन गनथका िाधग प्रणािीको स्र्ापना (सेट 

अप) गनथ सहत्जकरण गन ेगराउने। 
(ग)  नगरपालिकािाई परेको प्राववधधक समस्याको ततकाि समाधान गने गराउने । 
(घ)  प्राधधकरणबाट सूचना व्यवस्र्ापन प्रणािी एकीकृत गनुपन े अवस्र्ामा 

नगरपालिकाबाट प्रमाखणत सूचना तर्ा त्याङकहरूको अध्ययन र ववश्िेषण गरी 
ती त्याङक तर्ा सन्दभथ सामग्रीहरू ववपद्  पोटथिको प्रणािीमा प्रववष्ट गने 
गराउने। 

(२)  नगरपालिकामा ववपद्  पोटथि सञ ्् चािन गनथ नगरपालिकािे अन्य कुराको अिावा देहाय 
बमोत्जमका कायथ गन ेगराउनेछ।  
(क)  प्राधधकरणको सम्पकथ  र समन्वयमा रही ववपद् पोटथिको सञ्चािन गने गराउने। 
(ख)  पोटथिमा रहेका त्याङक तर्ा सूचना प्रयोग गरी ववपद् जोखखम न्यूनीकरण, 

पूवथतयारी सार् ैव्यवस्र्ापनको अन्य कायथ गने गराउने।  
(ग)  ववपद् पोटथि सञ्चािन गनुथपूवथ प्रणािी स्र्ापना (सेटअप) गने प्रयोगकताथको नाम 

र पासवडथ अनुरोध गने तर्ा आवश्यक सामाग्रीहरूको व्यवस्र्ा लमिाउने। 
(३)  ववपद्  पोटथि सञ ्् चािन गनथ स्र्ानीय ववपद् जोखखम न्यनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 

सलमनतिे नगरपालिकाको ववपद् पोटथि सञ्चािन तर्ा व्यवस्र्ापनको ननदेशन सलमनतको 
काम गनेछ। यो सलमनतिे ववपद् पोटथि कायथसञ्चाि तर्ा व्यवस्र्ापन गनथ देहाय 
बमोत्जमका काम कारवाही गन ेगराउने छ।   
(क)  ववपद् पोटथि सञ्चािनका िाधग ननयलमतरूपमा नगरपालिका माफथ त ्

प्राधधकरणसङग सम्पकथ , समन्वय र सहकायथ गन े।  
(ख)  ववपद् पोटथिमा आवश्यक सूचना तर्ा त्याङक आकिन र नगरपालिकामा 

रहेका त्याङकहरूको गुणस्तर जाचाँ गने गराउन े। 
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(ग)  आवश्यक सूचना तर्ा त्याङक सङकिन गनथ दक्ष जनशत्क्त व्यवस्र्ापन गनथ 
नगरकायथपालिकासाँग समन्वय गन े।   

(घ)  सूचना तर्ा त्याङक सङकिनको मापदण्डहरू कायाथन्वयन गरे नगरेको 
सुपरीवेक्षण तर्ा अनुगमन गने।  

(ङ)  वडा र समुदायस्तरीय ववपद् जोखखम न्यूनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन सलमनतसङग 
सहकायथ एवं समन्वय गने ।  

(४)  नगरपालिकामा ववपद पोटथि सञ ्् चािन गनथका िाधग वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन 
शाखा र सम्बत्न्धत प्राववधधक तर्ा कमथचारीको त्जम्मेवारी देहाय बमोत्जम हुनछे।  
(क)  तोककएको कमथचारीहरूिे ववपद् पोटथि सञ्चािन गनथ प्राधधकरण, 

नगरकायथपालिका र स्र्ानीय ववपद् जोखखम न्यनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 
सलमनतिे तय गरेका नीनत तर्ा ननदेशनका आधारमा कायथ गन े।  

(ख)  सूचना तर्ा त्याङकको सम्भाववत ववश्वसनीय स्रोतको पदहचान गरी स्रोत 
नक्शाङकन गने।  

(ग)  सूचना तर्ा त्याङक सङकिन र प्रववत्ष्ट गदाथ गराउाँ दा कायथववधध, म्यानुवि 
तर्ा मापदण्डको पािना गने गराउने। 

(घ)  प्राववधधक पुत्स्तकामा उल्िेख गररए बमोत्जमको सूचना तर्ा त्याङक सङकिनको 
डाटा मोडि अनुसार त्याङक सङकिन तर्ा पोटथिमा एकीकृत गन े। 

(ङ)  ववलभन्न स्रोतवाट प्राप्त सचूना तर्ा त्याङकहरूको अध्ययन,  ववश्िेषण गरी र 
प्रमाणीकरण भएपनछ प्रणािीमा एकीकृत गने । 

(ङ)  प्रकाशन तर्ा संप्रेषणका िाधग त्य तर्ा सूचना अद्यावधधक गरी तयारी 
अवस्र्ामा राख्ने।  

(च)  अन्य आवश्यक कायथ गने। 
 

परिच्छेद ८  
ववपद् पोटािको त याङ्क ि सूचना सभबन्त्धी 

११.  नगिपालिकामा ववपद्  पोटािबाट प्राप्त हुन ेत याङ्क ि सूचनाहरूाः  
(१)  नगरपालिकाबाट ववपद्  पोटथिको ड्यासबोडथ मोड्युि प्रयोग गरी देहाय बमोत्जमका कायथहरू 

गररन ेछन।् 
(क)  जब प्रकोपिे चेतावनी वा खतराको लसमामान पार गछथ , तब ववपद् पोटथिमा 

चेतावनी सूचना प्रदशथन हुन्छ। यी सूचना सार् ै सम्बत्न्धत अन्य जानकारी 
सम्बत्न्धत पालिकािे ववपद् अगावै अपनाइन े ततपरता, तयारी र अधग्रम ववपद्  
प्रनतकायथ कायथका िाधग प्रयोग गनथ सककनेछ।  
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(ख) सतकथ ता सम्बन्धी सूचनािे सम्बत्न्धत नगरपालिकािाई सम्भाववत जोखखमका 
बारेमा अद्यावधधक रहन र प्रकोपहरूको सामना गनथका िाधग समुदाय र ववपद्  
व्यवस्र्ापन अधधकारीिाई आवश्यक जानकारी र ननदेशन प्रदान गनथ मद्दत 
पुर ्याउाँछ।यी जानकारी र सम्बत्न्धत त्याङकिाई सभंाववत प्रभाव ववश्िेषण र 
ववपद्  प्रनतकायथको िाधग प्रयोग गनथ सककनेछ। 

(२)  नगरपालिकाबाट पोटथिको घटना मोड्युि प्रयोग गरी संभाववत जोखखम र प्रभाव ववश्िेषण 
गरी ववपद्  प्रनतकायथ, पुनिाथभ र पुनःस्र्ापनाका िाधग योजना बनाउनका िाधग प्रयोग 
गनथ सककनेछ। 

(३)  नगरपालिकाबाट पोटथिको क्षनत र नोक्सान मोड्युिको प्रयोग गरी त्यमा आधाररत रहेर 
ववपद् जोखखम न्यूनीकरणसाँग सम्बत्न्धत योजना तजुथमा गनथ प्रयोग गनथ सककनेछ। । 

(४)  नगरपालिकाबाट पोटथिको ररयिटाइम मोड्यिुको प्रयोग गरी वषाथ प्रकृनत र मारा एव ं
नदीको जिस्तर अनुगमन, भकूम्प, वाय ु प्रदषुण र डढेिोको ररयिटाइम त्याङक 
अविोकन गनथ, आवश्यक प्रनतकायथ गनथ ततपर रहन र प्रनतकायथ कायथका िाधग योजना 
बनाउन प्रयोग गनथ सककन्छ। 

(५)  नगरपालिकाबाट पोटथिको प्रोफाइि मोड्युिको प्रयोग गरी तयहााँ रहेका त्याङक र 
जानकारीहरूको प्रयोग गरी ववपद् जोखखम न्यूनीकरण गनथ र त्यमा आधाररत रहेर 
ववपद् जोखखम न्यूनीकरणसाँग सम्बत्न्धत कायथ योजना बनाउन, ववकास ननमाणथ योजना 
तजुथमा गनथ प्रयोग गनथ सककनछे। 

(६)  नगरपालिकाबाट पोटथिको जोखखम सुचना मोड्यिुको प्रयोग गरी तयहााँ रहेका त्याङक र 
जानकारीहरूको प्रयोग गरी ववपद् जोखखम न्यूनीकरण गनथ र त्यमा आधाररत रहेर 
ववपद् जोखखम न्यूनीकरणसाँग सम्बत्न्धत कायथ योजना बनाउन, ववकासका ननमाणथ 
योजना तजुथमा गनथ प्रयोग गनथ सककनेछ। 

 
परिच्छेद ९  

र्निम्क्त  व्यवस्थापन, आधथाक व्यवस्थापन ि अन्त्य ववववध 
१२.  र्निम्क्त व्यवस्थापनाः ववपद पोटथि संचािन तर्ा व्यवस्र्ापन एक जना ववपद् 

व्यवस्र्ापन फोकि पसथन वा प्रमखु प्रशासककय अधधकृतिे तोकेको अधधकृत बाट गररनेछ 
छ।त्याङक सङकिन को समयमा ववपद् व्यवस्र्ापन फोकि पसथनबाट  त्याङक 
सङकिनमा खदटन े जनशत्क्त हरूको वववरण तयार पारी व्यवस्र्ापन गररनेछ।यस 
पोटथिको  ननयलमतरूपमा व्यवस्र्ापकीय कायथ ववपद् व्यवस्र्ापन शाखाबाट गररनेछ।तर 
आवश्यकता हेरी अन्य शाखाका  कमथचारीहरु पररचािान गनथ सककन्छ। 
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१३.  आधथाक व्यवस्थापनाः (१) पोटथि  संचािन गनथ आधर्थक व्यवस्र्ापन नगरपालिकाबाट 
गररन्छ। आवश्यक सामग्रीहरुको खररद र कमथचारीहरुको व्यवस्र्ापनको सम्पुणथ कायथ 
नगरपालिकाबाट गररन्छ । 

१४.  ववपद पोटाि सञ्चािन कायाको समन्त्वयाः (१)् नगरपालिकामा ववपद पोटथि सञ्चािन 
गदाथ कुन ैप्रशासननक, व्यवस्र्ापकीय र प्राववधधक समस्या वा द्ववववधा उतपन्न भएमा 
प्राधधकरणको प्राववधधक सहयोग तर्ा समन्वय बमोत्जम सम्बत्न्धत् नगरपालिकाको 
वातावरण तर्ा ववपद्  व्यवस्र्ापन शाखािे यसको ननवारण गनुथपनछे। 

(२)् नगरपालिकासाँग सम्बत्न्धत त्याङक, सूचना तर्ा अन्य जानकारीका 
बारेमा कुन ैवववाद, द्ववववधा वा समस्या भएमा ननदेशन सलमनतिे ननवारण वा समाधान 
गनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोत्जम समस्या वा द्ववववधा समाधान गनथ ननदेशन 
सलमनतको बैठक बस्न ु अगाव ै समस्याको ननवारण गनुथपने अवस्र्ामा नगरपालिकाको 
वातावरण तर्ा ववपद्  व्यवस्र्ापन उपशाखािे नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृतसाँग सम्न्वय गरी ततकाि समस्या समाधान वा द्ववववधाको ननवारण गरी 
ननदेशन सलमनतको (स्र्ानीय ववपद्  व्यवस्र्ापन सलमनतको) आगामी बैठकमा पेश 
गनुथपनेछ। 

(४) ववपद पोटथि सञ्चािन गदाथ् नगरपालिकामा कायथरत ववषयगत ननकाय, 
संघसंस्र्ा र ननजी के्षरिे आवश्यक सहयोग र सहकायथ गनुथपनेछ।  

१५.  वाधा अड्काउ िुकाउाः (१) यो कायथववधध कायाथन्वयनका िाधग कुनै वाधा अडकाउ 
आइपरेमा पोटथिको प्राववधधक तर्ा सञ्चािन सम्बन्धी मालमिामा प्राधधकरणिे र 
त्याङक तर्ा तत ्सम्बत्न्धत मालमिामा ननदेशन सलमनतिे ननवारण/समाधान गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्जम सलमनतिे गरेको कायथ वा ननणथय आगामी 
नगरकायथपालिकाको बैठकमा पेश गरी अनुमोदन गनुथपनछे। 

१६.  वचाऊाः (१) ववपद्  पोटथि सञ्चािन गदाथ असि ननयतिे गरेका सूचना तर्ा त्याङक 
व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथमा हुने सामान्य रुटीमा कुन ैकमथचारी उपर कारवाही गररन े
छैन। तर जानाजानी गररएका गल्ती कमजोरी प्रनत प्रचलित कानून बमोत्जम कारवाही 
हुनेछ।  

१७.  कायासञ्चािन कायाववधधको पुनिाविोकनाः (१)प्रस्तुत कायथववधध ववपद् पूवथ र ववपद्को 
समयमा प्रनतकायथिाई प्रभावकारी बनाउन र सोको िाधग आवश्यक पने पूवथतयारी गनथ 
तयार गररएको छ।यस कायथववधधिाई नगरकायथपालिकाको्बैठकबाट पुनराविोकन्गने्छ।  
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अनुसूचीहरू 
अनुसूची १: िब्दहरूको परििाषा (दफा २ को उपदफा (२) साँग सम्बत्न्धत) 

(क) “अिटा” (Alert) भन्नािे ड्यासबोडथमा प्रदथशन हुन ेजोखखमबाट हुन ेसम्भाववत खतराको 
सूचना तर्ा भइरहेको प्रकोपबाट हुनसक्न े वा भइरहेको घटनाको जानकारीहरूिाई 
सम्झनुपछथ। 

(ख) “ईन्त्िेन्त्टिी” (Inventory) भन्नािे कुन ैपनन संस्र्ामा ववपद् प्रनतकियाका िाधग उपिब्ध 
सामानहरूिाई सम्झनुपछथ। 

(ग) “इन्त्िेन्त्टिी र्ण्ड” भन्नािे ववपद्  पोटथिमा नगरपालिकाको राहत तर्ा उिार सामग्रीको 
वववरण राख ्् न ेखण्डिाई सम्झनुपछथ। 

(घ) “कागर्ात र्ण्ड” (Documents Section) भन्नािे नगरपालिकाको ववपदसंग सम्बत्न्धत 
प्रनतवेदन, कानूनी दस्ताबजे तर्ा कुनै घटनाको बबस्ततृ जानकारी ददने दस्तावेजहरू 
ब्यवस्र्ापन गररएको खण्डिाई सम्झनुपछथ। 

(ङ) “िनत ि नोक्सान” (Damage and Loss) भन्नािे ववपद् पोटथिमा अलभिेख गररएका 
प्राकृनतक या गैर प्राकृनतक प्रकोपबाट लसत्जथत घटनाहरूबाट भएको जनधनको क्षनत र 
नोक्सानको वववरणिाई सम्झनुपछथ। 

(च) “िनत ि नोक्सान मोड्युि” (Damage and Loss Module) भन्नािे ववपद् पोटथिमा 
अलभिेख राखखएका प्राकृनतक वा गैर प्राकृनतक प्रकोपबाट लसत्जथत घटनाहरूबाट भएको 
जनधनको क्षनत र नोक्सानिाई नक्शामा देखाउने पोटथिको मोड्युििाई सम्झनुपछथ। 

(छ) “घटना” (Incident) भन्नािे ववपद् पोटथिमा अलभिेख गररएको प्राकृनतक वा गैर 
प्राकृनतक प्रकोपबाट लसत्जथत घटनाको वववरण वा जानकारीिाई सम्झनुपछथ।  

(ज) “घटना मोड्यिु” (Incident Module)  भन्नािे ववपद् पोटथिमा अलभिेख गररएका 
प्राकृनतक वा गैर प्राकृनतक प्रकोपबाट लसत्जथत घटनाहको वववरण वा जानकारीिाई 
ब्यवस्र्ापन गररएको पोटथिको मोड्युििाई सम्झनुपछथ।  

(झ) “र्ोखर्म” (Risk) भन्नािे ववपद् पोटथिमा अलभिेख गररएको कुन ै पनन स्र्ान वा 
समुदायमा प्रकोप घटनाको सम्भाव्यता र तयसका सभंाववत पररमाणको अवस्र्ािाई 
सम्झनुपछथ। 

(ञ) “र्ोखर्म सुचना मोड्युि” (Risk Info Module) भन्नािे ववपद् पोटथिमा अलभिेख 
गररएको नगरपालिकाको प्रकोप सम्मुखता, सङकटासन्नता, ववपद्  जोखखम, प्रकोप सामना 
गनथ उपिब्ध स्रोत वा क्षमता  र जिवायु सम्बन्धी सूचना तर्ा त्याङक व्यवस्र्ापन 
गररएको मोड्युििाई सम्झनुपछथ।  

(ट)  “ड्यासबोडा मोड्युि” (Dashboard Module) भन्नािे ववपद् पोटथिको अवतरण 
पषृ्ठिाई सम्झनुपछथ। 
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(ठ) “परियोर्ना र्ण्ड” भन्नािे ववपद्  पोटथिमा नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्र्ापनसाँग 
सम्बत्न्धत पररयोजनाको जानकारी प्रदान गने खण्डिाई सम्झनुपछथ। 

(ड) “प्रोिाइि” (Profile) भन्नािे ववपद्  पोटथिमा रहेको नगरपालिकाको क्षमता र संसाधन, 
जनसंख ्् या सम्बत्न्धत वववरण, नगरपालिकामा सञ ्् चािन भएका ववपद् सम्बन्धी 
पररयोजना, स्र्ानीय ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनतको सम्पकथ  सूची एवम ् अन्य जानकारी 
ववपद्साँग सम्बत्न्धत प्रनतवेदन, कानूनी दस्ताबेज तर्ा कुनै घटनाको बबस्ततृ जानकारी 
ददने प्रनतवेदन िगायतका दस्तावजेहरूिाई सम्झनुपछथ। 

(ढ) “प्रोिाइि मोड्युि”  (Profile Module) भन्नािे ववपद्  पोटथिमा पालिकाको क्षमता र 
संसाधन, जनसंख ्् या सम्बत्न्धत वववरण, नगरपालिकाको ववपद् सम्बत्न्ध पररयोजनाहरू, 
स्र्ानीय ववपद् व्यवस्र्ापन सलमनतको सम्पकथ  जानकारी, र ववपद्संग सम्बत्न्धत 
प्रनतवेदन, कानूनी दस्ताबजे तर्ा कुनै घटनाको बबस्ततृ जानकारी ददने दस्तावेजहरू 
राख्ने मोड्युििाई सम्झनुपछथ।  

(ण) “िाहत” भन्नािे ववपद्को समयमा आवश्यकता वा कदठनाई भएका ववपद् प्रभाववतहरूिाई 
ददइएको नगद, सामग्री, बस्तु वा सेवा समेतका सहयोगिाई सम्झनुपछथ। 

(त) “िाहत  र्ण्ड” भन्नािे नगरपालिकािाई ववपद् व्यवस्र्ापन गनथ ननकासा गररएको 
रकमको जानकारी र नगरपालिकािे ववपद् व्यवस्र्ापनमा ववतरण गररएको रकम 
सम्बत्न्ध जानकारी राख्न ेखण्डिाई सम्झनुपछथ।  

(र्) “रियिटाइम (Real-time)” भन्नािे वषाथ र नददको जिस्तर अनुगमन, भूकम्प, वायु 
प्रदषुण र डढेिो जस्ता ववपद्का घटनाको ररयिटाइम डाटािाई सम्झनुपछथ। 

(द) “रियिटाइम मोड्युि (Real-Time Module)” भन्नािे वषाथ र नददको जिस्तर 
अनुगमन, भूकम्प, वायु प्रदषुण र डढेिोको ररयिटाइम डाटािाई ब्यवस्र्ापन गररएको 
मोड्युििाई सम्झनुपछथ। 

(ध) “सभपका  र्ण्ड” (Contact Section) भन्नािे नगरपालिकाको ववपद् जोखखम न्यनूीकरण 
र व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सब ै सलमनत र गैर सलमनत सदस्यहरूको सम्पकथ  वववरण 
ब्यवस्र्ापन गररएको खण्डिाई सम्झनुपछथ। 

(न) “सािािं र्ण्ड” (Summary Section) भन्नािे नगरपालिकाको क्षमता र ससंाधन, 
जनसंख ्् या सम्बत्न्धत वववरण जस्ता जानकारीहरू प्रदान गने खण्ड िाई सम्झनुपछथ। 

(ऩ) “स्टकपाइि” (Stockpile) भन्नािे सामान वा सामग्रीहरूको संधचत भण्डारणस्र्ि, ववशेष 
गरी ववपद्को समय वा अन्य आपत ्कािको समयमा प्रयोगको िाधग सञ ्् धचत गरेर 
राखखएको सामग्रीहरूिाई सम्झनुपछथ। 
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अनुसूची २ (क): सभपका  ि कागर्ातको त याङ्कको ढाुँचा 
सूचकहरू त याङ्कको ववविण ववविण 

सम्पकथ हरू नाम 
फोटो 
पद 
ईमेि 
टेिीफोन नंबर (कायथिय) 
टेिीफोन नंबर (मोबईि) 
DRR फोकि व्यत्क्त हो/होइन? 
सलमनतको सदस्यको तालिम वववरण 

 

कागजात कागजातको शीषथक 
दस्तावेजको प्रकार (प्रकाशन, प्रनतवेदन, आदद) 
प्रकाशन भएको क्षेर (रात्ष्रय, प्रदेश, त्जल्िा, स्र्ाननय स्तरीय) 
प्रकाशन भएको प्रदेश (यदद प्रदेश स्तररय हो भने मार) 
प्रकाशन भएको त्जल्िा (यदद त्जल्िा स्तररय हो भन ेमार) 
प्रकाशन भएको स्र्ाननय स्तरीय (यदद स्र्ाननय स्तररय हो 
भने मार) 
यदद उक्त दस्तावेज कुनै घटना संघ सम्बत्न्धत छ भने छान्ने  
दस्तावेज प्रकालशत लमनत 
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अनुसूची २ (र्): र्नसांम्ख्यकीय त याङ्क, िवन ननमाणा सभबम्न्त्धत त याङ्क, िूलम प्रयोग 
अभ्यास सभबम्न्त्धत त याङ्क, संक्किनको ढाुँचा 

र्नसांम्ख्यकी ववविण 
र्नसंख्या वग किण 
मदहिा  
पुरुष  
अन्य  
कुि  
जनसंख्या घनतव  ) प्रनत वगथ ककमी(  

 
आय ुसमुह द्वािा र्नसंख्या वग किण 

आय ुसमुह कुि मदहिा पुरुष अन्त्य 
०-४      
५-०९      
१०-१४      
१५-१९      
२०-२४      
२५-२९      
३०-३४      
३५-३९      
४०-४४      
४५-४९      
५०-५४      
५५-५९      
६०-६४      
६५-६९      
७०-७४      
७५ मार्ी     

िैक्षिक म्स्थनत 
 कुि मदहिा पुरुष अन्त्य 
साक्षरता दर     
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लििा स्ति कुि मदहिा पुरुष अन्त्य ििक िमता िएका 
प्रार्लमक      
ननम्न माध्यलमक      
एसएिसी वा  सो सरह       
मध्यालमक वा बराबर      
स्नातक वा बराबर      
स्नाततकोततर र ववद्यावाररधी      
कुनै लशक्षा प्राप्त नगरेको       
अन्य अनौपचाररक लशक्षा      
योग्य नभएको  ) ५ बषथ भन्दा कम(      
र्ाहा छैन      

 
स्तनपान गराउने आमा  
अशक्तता भएको स्तनपान गराउने आमा   

 
सामाम्र्क सुििा िाि को प्रकाि द्वािा वग कृत र्नसखं्या 

जेठ् नागररक  
एकि मदहिा  
फरक क्षमता भएको व्यक्ती  
िोपउन्मुख जानत  
बाि सुरक्षा  
पेन्सन  
अन्य  
पाएको छैन  
िागु नहुन े  

 
ििक िमता िएको व्यक्ती कुि मदहिा पुरुष अन्त्य 

शारीररक अपाङगता     
दृत्ष्ट सम्बन्धी अपाङगता     
सुनाइ सम्बन्धी अपाङगता     
श्रवण दृत्ष्टववहीन अपाङगता     
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स्वर र बोिाइ सम्बन्धी अपाङगता     
मानलसक वा मनोसामात्जक अपाङगता     
बौविक अपाङगता     
अनुवंशीय रक्तश्राव  ) हेमोकफलिया (सम्बन्धी अपाङगता     
अदटज्म सम्बन्धी अपाङगता     
बहुअपाङगता     

 
िोर्गािीको म्स्थनत 
तिबी  
सम्झौता वा ज्यािा  
स्वरोजगार  
वैदेलशक रोजगारी  
बेरोजगार  

 
गिीबी िेर्ा मुनन िहेका र्नसंख्या  

 
परिवािमा उपम्स्थनत र्नसंख्या 
उपत्स्र्नत   
उपत्स्र्नत छैन, नेपाि लभर  
उपत्स्र्नत छैन, नेपाि बादहर  
र्ाहा छैन  

 
र्ातीयता द्वािा वग कृत र्नसंख्या 

र्ात संख्या 
ब्राह्मण/चेरी  
नेवार   
चेपांग  
त्जरेि  
राई  
र्ारु  
चमार  
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काजी  
ककसान  
कुमाि  
र्ुदाम  
ताजपुररया   
दनुुवार  
र्ामी  
चेपांग   
भोटे   
गुरुङ   
राजी   
िी   
धानुक   
बोटे   
माझी   
याख्खा   
शेपाथ   
सुरेि   
र्कािी   
धधमाि   
वनकररया   
भुजेि   
मफ्हाथिी   
िाके   
लसयार   
हाय ु  
कुसवाडीया   
झागड  
दराई   
बमारो   
मुगािी   
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राउटे   
लिम्बु   
वािुंग   
डोल्पो  
तीन गाउिे र्कािी   
दरुा   
पहरी   
मगर   
मेचे   
िेप्चा   
सुनुवार   

घिेिु त याङ्क 
घिेिु वग किण 

कुि पररवारको संख्या वा घरधुरी संख्याको सखं्या  
मदहिा घरमूिी भएको घरधुरी सखं्या  
वपछडडएको घर सखं्या  
उमेर ६० भन्दा माधर्को सदस्य भएको घर संख्या  
औसत पररवार संख्या  
फरक सक्षम व्यत्क्तहरूको सार् घरहरूको संख्या  
आवास घनतव  ) प्रनत वगथ ककमी(  

 

परिवािहरूको औसत मालसक आय (ने.रु मा )  
१०,०००  
१०,००० देखख २०,००० सम्म  
२०,००० देखख ५०,००० सम्म  
५०,००० देखख,१००,००० सम्म  
१०,००० वा अधधक  

 

सावार्ननक स्रोतहरूमा परिवािहरूको पहुुँच  
धचककतसा सुववधाहरूमा पहुाँच  
वपउने पानीको पहुाँच  
सञ्चारको पहुाँच  
यातायात सुववधाको पहुाँच  
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आपतकािीन अपरेशनमा  पहुाँचच  
आपतकािीन शेल्टरमा पहुाँच  
ववद्युतमा पहुाँच  

िवनहरूको त याङ्क 
आवासीय परिवाि संख्याको आधािमा घिहरुको संख्याका 

पररवारको संख्या घरको सखं्याका 
१  
२-३  
४-५  
६-७  
८+  

बनावटको आधािमा घिको प्रकाि 
घरको्बनावट घरको सखं्याका 

माटोिे बनेको घर  
बासिे बनेको घर   
काठिे बनेको घर   
सेमेंट र इट्टािे बनकेो घर  
सेमेंट र ढंुगािे बनेको घर   
माटो र इट्टािे बनेको घर   
माटो र ढंुगािे बनेको घर  
दुंगािे बनेको घर  
नक्शा पास भएको पत्क्क घर   
नक्शा पास नभएको पत्क्क घर  
अन्य  

घिको र्गको आधािमा घिको प्रकाि 
घिको र्ग घिको संख्याका  
वास वा काठ  
सेमेंट-ढंुगा    
माटो-ढंुगा    
सेमेंट    
अन्य   
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िूलम प्रयोग अभ्यास त याङ्क 
िूलम प्रयोग अभ्यास  
जंगि के्षर  
कृवष भूलम  
संरक्षक्षत के्षर  
आवासीय के्षर  
जि के्षर  
अन्य  
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अनुसूची ३: िौनतक पूवााधािको त याङ्क संक्किन ढाुँचा 
१. िैक्षिक संस्था 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
िैक्षिक 
संस्थाको 
ववविण  

नाम  शैक्षक्षक संस्र्ाको नाम  
प्रकार पूवथ-प्रार्लमक 

आधारभूत लशक्षा 
उच्च माध्यलमक ववद्यािय 
किेज 
ववश्वववद्यािय 
परम्परागत लशक्षा 
व्यावसानयक लशक्षा 

संचािकको ककलसम   ननजी 
सकारी  
समुदाय 
अन्य 

यदद माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
कक्षा कोठा गणना कक्षा कोठाको संख्या 
ववद्याियको क्षेरफि कनत छ?   
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारी संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको सखं्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

ववद्यार्ीको संख्या कुि ववद्यार्ीको संख्या 
मदहिा ववद्यार्ीको संख्या 
पुरुष ववद्यार्ीको संख्या 
अन्य ववद्यार्ीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा ववद्यार्ीको संख्या 
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फरक क्षमता भएको पुरुष ववद्यार्ीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य ववद्यार्ीको संख्या 

ववद्यार्ीहरूको उमेर समूह १० बषथ भन्दा कम 
१०-१५ वषथको बीचमा 
१५-२० वषथको बीचमा 
२० बषथ भन्दा माधर् 

ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के ववद्यािय भवन 
building code पािना गरर 
ननमाथण गररएको हो?  

हो/होइन  

के ववद्याियमा खुल्िा ठाउाँ 
)OpenSpace) छ?  

छ/छैन 

यदी छ भन,े खुल्िा ठाउाँको 
के्षरफि कनत छ?  

  

के ववद्याियमा आपंग मैरी 
पूवाथधार ननमाथण गररएका 
छन?्  

छ/छैन 

यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

के ववद्याियमा 
evacuation route छ?  

छ/छैन 

के ववद्याियमा ववपद 
व्यवस्र्ापन सलमनत या 
अन्य कुन ैसम्बत्न्धत 
सलमनत छ?  

छ/छैन 

यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र। 

  

के ववद्याियमा ववपद 
व्यवस्र्ापन सम्बधधत सचेतेना 
तर्ा तालिम कायथिम आयोजना 
गररएको छ?  

छ/छैन 

यदी, गछथ भन,े यहााँ उल्िेख   
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गनुथहोस्र । 

के ववद्याियिे ववपद 
व्यवस्र्ापन सम्बधध लशक्षा 
प्रदान गछथ?  

छ/छैन 

यदी, गछथ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

के ववद्याियमा स्वास््य 
केन्र वा साइको-परामशथ 
केन्र छ? 

छ/छैन 

२. स्वास् य संस्था 
िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

संस्थागत्
ववविण् 

स्वास््य्संस्र्ाको्नाम  

खुल्ने्समय्  

बन्द्हुने्समय्  

खुल्ने्समयमा्दटप्पणी  

फोन्नं्  

इमेि्ठेगाना  

वेबसाइट  

वडा्नं्   

स्र्ानीय्ठेगाना  

स्र्ापना् /दताथ् लमनत््  

पनछल्िो्नवीकरण्लमनत  

वैधताको्लमनत्  

अधधकार सरकारी 
गैर-सरकारी 

अधधकार्तह् संघ 
प्रदेश 
स्र्ानीय्तह् 

स्वालमतव स्वास््य्तर्ा्जनसंख्या्मन्रािय 
रक्षा्मन्रािय 
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लशक्षा्मन्रािय 
संघीय्मालमिा्तर्ा्सामान्य्प्रशासन्मन्रािय 
गहृ्मन्रािय 
च्याररटी 
सहकारी्साँस्र्ा 
मानवीय्साँस्र्ा 
गैर-सहकारी्साँस्र्ा 
लमसनरी 
अन्तरात्ष्रय्गैर-सहकारी्साँस्र्ा 
ननत्ज्उद्दम् 
स्र्ानीय्सरकार 
प्रदेश्सरकार 

प्रकार  ववशेष्अस्पताि 
केत्न्रय्अस्पताि 
लशक्षण्अस्पताि 
क्षबरय्अस्पताि 
उप-क्षबरय्अस्पताि 
अंचि्अस्पताि 
त्जल्िा्अस्पताि 
आधारभूत्अस्पताि 
सामान्य्अस्पताि् 
स्वास््य्चौकी  
प्रार्लमक्स्वास््य्सेवा्केन्र 
त्जल्िा्त्क्िननक 

सहरी्स्वास््य्केन्र 
सामुदानयक्स्वास््य्केन्र 
दन्त्त्क्िननक 

पोिी्त्क्िननक 

त्क्िननक्(आाँखा् /मेडीकि्) 
डाइगनोत्स्टक्केन्र्(रेडडयोिोजी/ल्याब/एक्सरे) 
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नलशिंग्होम् 
ररहाबबलिटेसन 
आयुवेद्अस्पताि् 
अंचि्आयुवेद्औषधािय 
त्जल्िा्आयुवेद्स्वास््य्केन्र 
आयुवेद्औषधािय 
होलमयोप्याधर्क्अस्पताि 
युनानी्अस्पताि 
प्रार्लमक्अस्पताि 
माध्यलमक्ए्अस्पताि 
माध्यलमक्बब्अस्पताि 
तलशथयारी्अस्पताि 
सुपर्स्पेलसयािाइजड्अस्पताि 
आधारभूत्स्वास््य्सेवा्केन्र 
प्यार्ोिोजी 
फामेसी 
पशुधचककतसा 
अन्य 

सेवा्प्रकार एिोपेधर्क  

होलमयोप्याधर्क 

युनानी 
आयुवेद 
इन्टीगे्रटेड्सेवा् 

संचािन्त्स्र्नत् कायाथतमक 

कायथववहीन 
सस्पेन्डडे 
नवीकरण्नभएको 
बन्द् 

बेड् बेड्संख्या्(बबरामीको्िाधग्) 
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 हत्स्पटि्बेड :- कायाथतमक् /स्वीकृत 
 आई्सी्यू् बेड :- कायाथतमक् /स्वीकृत 
 भेत्न्टिेटर्बेड :- कायाथतमक् /स्वीकृत 
खोप बच्चा्खोप् - छ/छैन 
 दट्डी्खोप् - छ/छैन 
 खोप्सुववधा् - छ/छैन 
सेवाहरु आई्एम्एन्सी्आई् - छ/छैन 

ग्रोर््मोननटररगं - छ/छैन 
सुरक्षक्षत्माततृव - छ/छैन 
सुरक्षक्षत्माततृव्सेवाहरु  ?:- एन्टीनेटि्क्यर् 
पोस्टनेटि्क्यर 
बधर्िंग/डलेिभरी्सुववधा 
बब्ई्ओ्सी् 
सी्ई्ओ्सी् 
कम्प्रेहेनलशभ्अबोसथन्क्यर् 
पोस्ट्अबोसथन्क्यर 
पररवार्ननयोजन् – छ् /छैन् 
पररवार्ननयोजन सेवाहरु  ?:- 

कण्डम/वपल्स/डडपो-प्रोभेरा 
आई्यू्सी्डी 
                   ईमप्िान्ट 

                 लमननल्याप् 
                     भ्यासकेटोलम 

ओपीडी्सेवा् – छ् /छैन 
ओपीडी्सेवाहरु्  ?:- जेनेरि् 
                            पेडीयादरक 

                            अब्स्एण्ड्
गाइने 
                            डने्टि 
                            सजथरी 
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ग्यास्टोइन्टेस्टनि 
                            काडड थअक 

                            मेन्टि 
                            रेस्पीरेटरी 
                            नेिोिोजी 
                            ई्एन्दट 
डरमाटोिोजी 

                            

इन्डोिाइनोिोजी 
                            अन्कोिोजी 
                            ननउरोिोजी 
अप्र्ाल्मोिोजी 
जााँचको्सुववधा् – ्युबरक्युकोलसस्(छ्/छैन) 
्््््््््््््््एम्डी्आर्(छ् /छैन ) 
              िेप्रोसी्(छ् /छैन) 
              मिेररया्(छ् /छैन) 
              कािा्अजर्(छ् /छैन) 
       जापाननज्इन्सेपािीदटज्(छ/छैन) 
ल्याब्सेवा् – ( छ् /छैन) 
भी्सी्दट्फर्एच्आइ्भी्एड्स्(छ् /छैन) 
पी्एम्दट्सी्दट्(छ् /छैन) 
एन्टी्रेरो्भाइरि्जााँच्(छ् /छैन) 
डने्टि्(छ् /छैन) 
इन्प्यासेंट्(छ् /छैन) 
रेडडयोिोजी्(छ् /छैन) 
सत्जथकि्सलभथस्(छ् /छैन) 
स्पेलसयािाइज्सलभथस्(छ् /छैन) 
काडड थयाक्क्यार्ेराइजेसन्(छ् /छैन) 
कफत्जयोर्ेरापी्(छ् /छैन) 
एम्बूिेन्स्सेवा्(छ् /छैन) 
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एक्सटेन्डडे्हेल्र््सेवा्(छ् /छैन) 
जेररयारीक्वाडथ् (छ् /छैन) 
फामेसी्(छ् /छैन) 
ओ्सी्एम्सी्(छ् /छैन) 
स्वास््य्बबमा्(छ् /छैन) 
एस्यू्(छ् /छैन) 
आयुवेद्सेवा्(छ् /छैन) 
कोलभड्त्क्िननक्सेवा्(छ् /छैन) 
इमजेन्सी्सेवा्(छ् /छैन) 
अपरेदटङ्धर्यटर्(छ् /छैन) 
ब्िड्डोनेसन्(छ् /छैन) 
ववपन्न्िी्जााँच् :- ककड्नी्डाईिेलसस्(छ/छैन) 
््््््््््््््ककड्नी्रान्सपिांट्(छ/छैन) 
मेददकेसन्आफ्टर्ककड्नी्रान्सपिांट(छ/छैन) 
           हेड्इन्जुरी्(छ् /छैन) 
्््््््््््स्पाइनि्इन्जुरी्(छ् /छैन) 
्््््््््््््््््््अल्जैमर्(छ् /छैन) 
्््््््््््््््््््क्यान्सर्(छ् /छैन) 
                   हाटथ्(छ् /छैन) 
्््््््््््््््््््पाककथ न्सन्(छ् /छैन) 
         लसकेि्सिे्अनेलमया्(छ् /छैन) 
स्पेलसयािाइज्सेवा्? 
इन्टरनेट्सुववधा्(छ् /छैन) 

कमथचारीको्संख्या कुि्कमथचारीको्संख्या 
मदहिा्कमथचारीको्संख्या 
पुरुष्कमथचारीको्सखं्या 
अन्य्कमथचारीको्संख्या 
फरक्क्षमता्भएको्मदहिा कमथचारीको्सखं्या 
फरक्क्षमता्भएको्पुरुष कमथचारीको्संख्या 
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फरक्क्षमता्भएको्अन्य्कमथचारीको संख्या 
संचािकको्ककलसम्् ननजी 

सरकारी 
समुदाय 
अन्य 

 ववपद 
व्यवस्थापन्
सभबम्न्त्ध  

के्स्वास््य्संस्र्ामा 
इभ्याकुएसन्रुट्छ? 

छ्/छैन 

के्स्वास््य्संस्र्ाको्
भवन्बबत्ल्डङ्कोड् 
पािना्गरर्ननमाथण्
गररएको्हो?  

हो/होइन  

के्स्वास््य्संस्र्ाको्
भवन्आपंग मैरी्छ?  

छ्/छैन 

यदी, छ भन,े यहााँ्
उल्िेख्गनुथहोस्र्। 

  

के्स्वास््य्संस्र्ामा्
हेलिप्याड् अबतरण्
सुबबधा्छ्?  

छ्/छैन 

के्स्वास््य्संस्र्ामा्
ववपद् फोकि्पसथन् 
तोकेएको्छ? 

छ्/छैन 

यदी, छ भन,े यहााँ्
उल्िेख्गनुथहोस्र्।(नाम, 
फोन्न, इमेि्ठेगाना्
जस्ता्वववरण्हल्नुहोस 

 

के्स्वास््य्संस्र्ामा्
खुल्िा ठाउाँ ् छ?  

  

यदी, छ भने् ,खुल्िा्
ठाउाँको के्षरफि्कनत्छ?  

  

के्स्वास््य्संस्र्ामा्औषधध्
भण्डार्गने्ठाउाँ ्छ्? 

छ/छैन  
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 के्स्वास््य्संस्र्ामा्
ब्याकअप्बबजुिी््छ्? 

छ /छैन् 

इन्त्िेन्त्टिीहरू 
  

के्ववपद््प्रनतकियाको्
िाधग्इन्भेन्टरीहरू्
उपिब्ध्छ 

छ्/छैन 

यदद्छ्भने,के्उपिब्ध्छ?   

 जीपीएस्िोकेसन् आक्षांश 
  देशान्तर 

३. बैंक्रकंग ि ववत्त संस्था 
िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

संस्थागत 
ववविण  

नाम बैंककंग र ववतत संस्र्ाको नाम 
प्रकार वाखणत्ज्य बैंक 

माइिो िेडडट ववकास बैंक 
ववतत संस्र्ा 
ववकास बैंक 
सहकारी संस्र्ा 

संचािकको ककलसम   ननजी 
सरकार 
समुदाय 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
सेवा प्रकार  बैंक 

मुरा ववननमय  ) Money exchange ) 
एटीएम  ) ATM) 
अन्य 

यदद सेवा प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन, यहााँ सूचीकृत गनुथहोस।् 
सेवा प्रयोगकताथहरू  जनसंख्या 
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
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अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 

सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  
code  आनुसार डडजाइन 
गररएको हो?  

हो/ होइन  

के भवनमा evacuation 
route छ?   

छ/छैन 

के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय 
  

सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
वेबसाइट वेबसाइट 
संस्र्ाको स्र्ानीय ठेगाना   
वाडथ न   
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ ?   
४. संस्थागत ववविण 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
संस्थागत 
ववविण  

नाम  संस्र्ाको नाम 
प्रकार सरकारी 

आईएनजीओ 
एनजीओ 
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सामुदायीक संस्र्ा 
अपरेटरको प्रकार ननजी 

सरकार 
समुदाय 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 

सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  
code  आनुसार डडजाइन 
गररएको हो?  

हो /होइन  

के भवनमा evacuation 
route छ?   

छ  / छैन 

के संस्र्ामा खुल्िा ठाउाँ 
)OpenSpace) छ?  

छ /छैन 

खुल्िा ठाउाँ )OpenSpace) 
के्षरफि कनत छ?  

  

के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

के यहााँ ववपद व्यवस्र्ापन 
इकाई छ? 

छ  / छैन 

के यहााँका कमथचारीहरु िे 
ववपद व्यवस्र्ापन सम्बत्न्धत 
तालिम प्राप्त छन ्?  

छ /छैन 
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यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र ।)कनत मदहिा/पुरुष 

  

के यस संस्र्ामा helipad 
आबतरण सुबबधा छ ? 

छ  / छैन 

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
वेबसाइट वेब ठेगाना 
संस्र्ा रहेको वाडथ न    
संस्र्ाको ठेगाना    
अक्षांश   
देशान्तर   

इन्त्िेन्त्टिीह
रू 
  

के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ ?   
५. होटेि तथा िोर्नािय 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
 संस्थागत 
ववविण  

नाम  नाम  
प्रकार  होटि 

भोजनािय 
िज 
होमस्टे 

कोठाको संख्या   
बेडको सखं्या   
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
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फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  
code  आनुसार डडजाइन 
गररएको हो?  

हो /होइन  

के भवनमा evacuation 
route छ?   

छ/छैन 

के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
वेबसाइट वेब ठेगाना 
संस्र्ा रहेको वाडथ न    
संस्र्ाको ठेगाना    
अक्षांश   
देशान्तर   

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
६. धालमाक स्थान 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
 संस्थागत 

ववविण  
Name धालमथक स्र्ानको नाम  
प्रकार  दहन्द ू

इस्िाम 
कित्श्चयन 
बौि 
ककरात 
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लसख धमथ  
यहूदी धमथ 
अन्य 

यदद प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र  
 ववपद 

व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  code  आनुसार 
डडजाइन गररएको हो?  

हो /होइन  

के संस्र्ामा खुल्िा ठाउाँ  ) OpenSpace) छ?  छ /छैन 
खुल्िा ठाउाँ (OpenSpace) के्षरफि कनत छ?    
खुल्िा ठाउाँ को कुि क्षमता   
के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
वपउने पानी उपिब्ध छ छ  / छैन 
शौचािय उपिब्ध छ छ  / छैन 
यदद छ भनी,  कनत वटा शौचाियहरू छन?्  संख्या 
के स्वच्छता (WASH) सुबबधा उपिब्ध छ ? छ /छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
के सुतनका िाधग सुववधा उपिब्ध छ ? (खाट, 
चटाई आदद( 

छ  / छैन 

यदी, छ भन,े कनत छ यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
के बबधुतको सुववधा उपिब्ध छ?  छ /छैन 
अन्य सुववधा उपिब्ध छ भने   

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुने समय 
बन्द हुने समय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
कायाथिय रहेको वाडथ न    
कायाथियको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    



        wgs'6f  gu/kflnsf                                                 P]g  lgod  ;+u|x  
 

(686) 
 

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? छ  / छैन 
यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   

७. उद्योगको नाम   
िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

 संस्थागत 
ववविण  

शीषथक उद्योगको नाम   
प्रकार  सेवा उन्मखु 

उतपादन उन्मखु 
उप-प्रकार  कटेज उद्योग 

माइिो उद्योग 
सानो उद्योग 
मध्यम उद्योग 
ठुिो उद्योग 

अपरेटरको प्रकार ननजी 
सरकार 
समुदाय 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 

सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  
code  आनुसार डडजाइन 
गररएको हो?  

हो/ होइन  

के भवनमा evacuation 
route छ?   

छ/छैन 

के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
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यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
कायाथिय  रहेको वाडथ न    
कायाथियको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
८. सञ्चाि सुबबधा 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
संस्थागत 
ववविण 

नाम  सञ्चार सुबबधाको नाम  
प्रकार  एफएम रेडडयो 

स्र्ानीय टेलिलभजन 
स्र्ानीय समाचार पर 
मोबाइि फोन 
केबि 
इन्टरनेट सेवा प्रदायक 

अपरेटरको प्रकार ननजी 
सरकार 
समुदायीक 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
टावरको नाम टावरको नाम टावरको नाम  ) रेडडयो टावर( 
कभरेज Radius (KM) कक .मीमा औसत  ) Km) 
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किक्वेन्सी (Frequency) मेगाहे्थजमा frequency  
इन्टनेट सेवा  छ/छैन  
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  
code  आनुसार डडजाइन 
गररएको हो?  

हो/ होइन  

के भवनमा evacuation route छ?   छ/छैन 
के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
कायाथिय रहेको वाडथ न    
कायाथियको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
९. आपतकािीन िेल्टि 

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
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संस्थागत 
ववविण  

नाम  आपतकािीन शेल्टरको नाम  
अपरेटरको प्रकार सरकार 

आईएनजीओ 
एनजीओ 
समुदाय 

संरचना  ) एक तल्ि वा बहु तल्ि(    
क्षमता    
आपतकािीन शेल्टर को उपयोग   

 ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building  code  
आनुसार डडजाइन गररएको हो?  

हो/ होइन  

के वपउने पानी उपिब्ध छ ? छ 
छैन  

के शौचािय उपिब्ध छ ?  छ 
छैन  

यदद छ भनी,  कनत वटा शौचाियहरू 
छन?्  

  

के हात धुनी सुबबधा उपिब्ध छ ? छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
के खाना बनाउन उपिब्ध छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े कनत छ यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

  

के सुतनका िाधग सुववधा उपिब्ध छ ? 
(खाट, चटाई आदद(  

छ /छैन 

यदी, छ भन,े कनत छ यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र । 

संख्या 

के भवन आपंग मैरी छ?  छ /छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र।   

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुने समय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
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वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
कायाथिय  रहेको वाडथ न    
कायाथियको  ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग इन्भेन्टरीहरू 
उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भन,े के उपिब्ध छ?   
१०. र्िुा स्थान  

सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
नाम  खुिा स्र्ानको नाम  
के्षरफि   
क्षमता   
हािको भ-ूउपयोग    
उचाई    
के हेलिप्याडको  आपतकािीन अवतरणको िागी प्रयोग गरीन्छ? गररन्छ/गररदैन  
वपउने पानी उपिब्ध छ छ /छैन  
शौचािय उपिब्ध छ छ /छैन  
यदद छ भनी,  कनत वटा शौचाियहरू छन?्    
अन्य सुववधा उपिब्ध छ भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
वाडथ न    
ठेगाना    
अक्षांश   
देशान्तर   

११. पुि  
सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

नाम  पुिको नाम  
प्रकार  Arch पुि 

Beam पुि 
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काठ पिु 
Cantilever पुि 
सस्पेंशन पुि 
Cable-stayed पुि 
कल्भटथ पुि 
बेिी पुि 
Truss पुि 
अन्य 

के पूि गाडी चल्न योग्य छ?   
यदद छ भनी कनत lane को बाटो छ?    
िम्बाई  ) मीटरमा(   
चौडाई  ) मीटरमा(    
अवस्र्ा राम्रो 

नराम्रो 
वाडथ न    
ठेगाना    
अक्षांश   
देशान्तर   

१२. ऊर्ाा सेवा 
सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

नाम  ऊजाथ सेवाको नाम  
प्रकाि जिववद्युत 

स्टेशन 
बााँध 
प्रसारण िाइन 
अन्य 

म्स्थनत संचािनमा छ  
ममथत चादहन्छ 
काम गन ेअवस्र्ामा छैन 

िमता   
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प्रवद्धाक   
िोन नभबि   
वाडा न    
ठेगाना    
अिांि   
देिान्त्ति   

१३. आगो ननिाउन ेउपकिण 
िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

 संस्थागत 
ववविण  

नाम  आगो ननभाउने उपकरण को नाम 
अपरेटरको प्रकार ननजी 

सरकार 
समुदायीक 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
फोकि व्यत्क्तको नाम   
फोकि व्यत्क्तको सम्पकथ    
प्रलशक्षक्षत कमथचारीको संख्या   
के सुरक्षा उपकरण उपिब्ध छ ? छ /छैन  
के नगरपालिकािे अरु पालिकासंग 
आगो ननभाउन ेउपकरणको सहयोग 
अदान प्रदान गछथ?   

  

उपकिणको  
ववविण  

प्रकार  दमकि 
फायर बाइक 
अन्य 

आगो ननयन्रण उपकरण उपिब्ध 
संख्या 

  

 मता  पानी धारण गने क्षमता  ) लिटर मा( 
सवारी साधन नम्बर   
चािकको नाम   
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चािकको सम्पकथ  नम्बर   
गोताखोरको वैकत्ल्पक संख्या   
आगो ननभाउने उपकरणको त्स्र्नत संचािनमा छ  

ममथत चादहन्छ 
काम गन ेअवस्र्ामा छैन 

ठेगाना वाडथ न    
ठेगाना    
अक्षांश   
देशान्तर   
  

१४. सिसिाई सुबबधा 
सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

नाम  नाम  
प्रकार  ल्यान्डकफि 

सावथजननक शौचािय 
डत्म्पंग साइट 

के्षरफि    
के ल्यान्डकफि स्र्ायी हो?  हो /होइन  
यदद सुववधा सावथजननक शौचािय हो भन,े मदहिा शौचाियको 
संख्या उल्िेख गनुथहोस ्

  

यदद सुववधा सावथजननक शौचािय हो भन,े पुरुष शौचाियको 
संख्या उल्िेख गनुथहोस ् 

  

यदद सावथजननक शौचािय, धाराहरु संख्या संख्या 
अपरेटरको प्रकार ननजी 

सरकार 
समुदायीक 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
वाडथ न    
ठेगाना    
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अक्षांश   
देशान्तर   

१५. र्ानेपानी आपूनत ा योर्ना 
सूचक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

 
संस्थागत  
ववविण 

नाम  खानेपानी आपूनत थ योजनाको नाम  
  सानो 

मध्यम 
ठूिो 

अपरेटरको प्रकार ननजी 
सरकार 
समुदायीक 
अन्य 

यदद अपरेटरको प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
के प्राववधधक कमथचारीहरु छन?्  छ /छैन 
यदद छन ्भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र ।)मदहिा र पुरुष 
संख्या, नाम, फोन न, इमेि 
ठेगाना( 

  

कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 
मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

सेवा प्रयोगकताथहरु  पररवारको संख्या 
अवस्र्ा  छ/छैन 

 ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवन ननमाथण building code  
आनुसार डडजाइन गररएको हो?  

हो/ होइन  

के भवनमा evacuation route छ?   छ/छैन 
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के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 
यदी, छ भन,े यहााँ उल्िेख 
गनुथहोस्र। 

  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
कायाथिय रहेको वाडथ न    
कायाथियको  ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
१६. हेलिप्याडको सुबबधा  

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
सामान्त्य 
ववविण 

हेलिप्याडको नाम  नाम  
संचािन भएको लमनत    
स्वालमतव नेपाि नागररक उड्डयन प्राधधकरण 

नेपािी सेना 
नेपाि प्रहरी 
सशस्र प्रहरी बि 
अन्य 

यदद स्वालमतव माधर् उल्िेख गररएको छैन, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
के हेलिप्याड नेपाि नागररक उड्डयन 
प्राधधकरण को मानक पररचािन ददशाननदेश, 
२०७५ को पािना गरी बनेको हो? 

हो  / होइन  

हेलिप्याडको के्षर   
उचाई   
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१७. स्थिमागा सुबबधा 
िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 

सामान्त्य 
ववविण 

नाम  नाम  
प्रकार  यातायत सलमनत 

बसपाकथ  
यातायत साधनको प्रकार  बस 

माइिो 
भ्यान 
अन्य 

यदद प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र । 
यातायत साधनको सखं्या   
यदद अपरेटरको प्रकार माधर् 
उल्िेख गररएको छैन भन,े 
यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।  

  

कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 
मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

आपंगा मैरी यातायतको 
साधन उपिब्ध छ?  

छ  / छैन 

यदद छ भन,े कनत वटा छ?    
के भवन ननमाथण building code  
आनुसार डडजाइन गररएको हो?  

हो/होइन  

सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
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इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
संस्र्ा रहेको वाडथ न    
संस्र्ाको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ  / छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
१८. हवाईमागा सुबबधा  

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
सामान्त्य 
ववविण 

नाम  एरपोटथको नाम   
प्रकार  रात्ष्रय 

अन्तराथत्ष्रय 
एरपोटथको के्षरफि    
क्षमता   
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको सखं्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

 ववपद 
व्यवस्थापन 
सभबम्न्त्ध  

के भवनमा evacuation route छ?   छ  / छैन 
के भवन आपंग मैरी छ?  छ  / छैन 

यदी, छ भने, यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र ।   
के भवन ननमाथण building  code  
अनुसार डडजाइन गररएको हो?  

हो/होइन  

के मानवीय सहायता स्र्ि छ?  छ  / छैन 
सभपका   
ववविण 

खुल्न ेसमय सुरुहुन ेसमय 
बन्द हुन ेसमय 
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फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 

   इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
संस्र्ा रहेको वाडथ न    
संस्र्ाको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ /छैन 

यदद हो भने, के उपिब्ध छ?   
१९. र्िमागा सबुबधा  

िीषाक सूचक ववस्ततृ र्ानकािी 
सामान्त्य 
ववविण 

नाम   नाम  
प्रकार  सामान्य डुग्ा 

इिेत्क्रकि डुग्ा 
अन्य डुग्ा 

यदद प्रकार माधर् उल्िेख गररएको छैन भन,े यहााँ उल्िेख गनुथहोस्र  
क्षमता   
अवस्र्ा राम्रो 

नराम्रो 
कमथचारीको संख्या कुि कमथचारीको संख्या 

मदहिा कमथचारीको संख्या 
पुरुष कमथचारीको संख्या 
अन्य कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको मदहिा कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको पुरुष कमथचारीको संख्या 
फरक क्षमता भएको अन्य कमथचारीको संख्या 

के भवन आपंग मैरी छ?  छ/ छैन  
यदी, छ भन,े यहााँ 
उल्िेख गनुथहोस्र। 

  

सभपका   ववविण खुल्ने समय सुरुहुने समय 
बन्द हुने समय 

फोन नम्बर फोन नम्बर 
वेबसाइट  वेब ठेगाना 
इ-मेि ठेगाना इ-मेि ठेगाना 
संस्र्ा रहेको वाडथ न    
संस्र्ाको ठेगाना    
अक्षांश    
देशान्तर    

इन्त्िेन्त्टिीहरू के ववपद् प्रनतकियाको िाधग 
इन्भेन्टरीहरू उपिब्ध छ ? 

छ /छैन 

यदद हो भन,े के उपिब्ध छ?   
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अनुसूची ४: िौनतक पूवााधाि मातहका इन्त्िेन्त्टिीहरूको त याङ्क संक्किन ढाुँचा 
शीषथक एकाई पररमान शीषथक एकाई पररमान 

एम्बुिेन्स संख्या  आगो ननभाउने यन्र गोटा  
ब्याकह िोडर संख्या  फायर सूट गोटा  
बेल्चा गोटा  प्रार्लमक उपचारको सामान गोटा  
कम्बि गोटा  गैती गोटा  
बात्ल्टन गोटा  जेनेरेटर संख्या  
कपडा गोटा  गम बुट गोटा  
कन्टेनर गोटा  हर्ौडा गोटा  

िोबबार गोटा  स्वच्छता ककट गोटा  
डोजर संख्या  जीवन भेस्ट गोटा  
डड्रि मेशीन गोटा  हल्का गोटा  
उतखनन संख्या  गद्दा गोटा  
दमकि संख्या  मेगाफोन गोटा  
प्िात्स्टक रोि गोटा  मोबाइि फोन गोटा  
चामि केत्ज  गैर खाद्य राहत वस्त ु गोटा  
डोरी कटर गोटा  चाउचाउ Cartoon  
रबर डुबतगा संख्या  कागज Cartoon  
सब्बि गोटा  प्यारालसटामोि गोटा  
सुरक्षा हेिमेट गोटा  प्िात्स्टक दस्तान े गोटा  
जुतता गोटा  पाि गोटा  
स्रेचर गोटा  दरपि सानो गोटा  
नतरपाि गोटा  ्यूब गोटा  
डोरी गोटा  पानी Cartoon  
तार जाि गोटा  गो बैग गोटा  
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अनसुचूी ५: पालिका स्तिीय अनमुनत भयादरक्स (Permission Matrix) 
मोड्युि  पालिकािाई प्राप्त अनुमनत 

ड्यासबोडथ - उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
त्याङक डाउनिोड गनथ सक्न े

घटना - उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
त्याङक डाउनिोड गनथ सक्न े
दटप्पणी र प्रमाखणत गनथ सक्न े

क्षनत र 
नोक्सान 

- उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
त्याङक डाउनिोड गनथ सक्न े
दटप्पणी र प्रमाखणत गनथ सक्न े

ररयिटाइम - उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
त्याङक डाउनिोड गनथ सक्न े

प्रोफाइि सारांश उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
पररयोजना उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
जनसांत्ख्यकीय उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े 
सम्पकथ  नयााँ त्याङक र्प्न सक्न े 

उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न,े  
उपिब्ध त्याङक सम्पादन वा पररमाजथन गनथ सक्ने। 
त्याङक मेटाउन सक्न े। 

कागजात नयााँ त्याङक र्प्न सक्न े 
उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न,े  
उपिब्ध त्याङक सम्पादन वा पररमाजथन गनथ सक्ने। 
त्याङक मेटाउन सक्न े। 

जोखखम 
सुचना 
 

संकटासन्नता उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
सम्मुखता उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
जोखखम उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े
प्रकोप उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न े 
क्षमता र 
संसाधन 

नयााँ त्याङक र्प्न सक्न े
उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न,े  
उपिब्ध त्याङक सम्पादन वा पररमाजथन गनथ सक्ने। 
त्याङक मेटाउन सक्न े। 

जिवाय ु
पररवतथन 

उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न,े  
त्याङक डाउनिोड गनथ सक्न े

राहत खण्ड  नयााँ त्याङक र्प्न सक्न े 
उपिब्ध त्याङक हेनथ सक्न,े  
उपिब्ध त्याङक सम्पादन वा पररमाजथन गनथ सक्ने। 
त्याङक मेटाउन सक्न े। 

       

            /fd axfb'/ yfkf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


