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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM !         ldltM @)&&÷)$÷)! 

efu ! 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf P]g ;j{;fwf/0fsf] 
hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Djt\ @)&& ;fnsf] P]g g+= ! 
 
 

Dff08jL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g,@)&& 
Dff08jL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&& Dff08jL ufpFkflnsf] cy{ 
;DaGwL k|:tfjnfO{ sfo{fGjog ug{ ag]sf] ljw]os @)&& 
 
 k|:tfjgfM Dff08jL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&&÷)&*sf] cy{ 
;DaGwL k|:tfjnfO{ sfo{fGjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf 
z'n\s ;+sng ug{], 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf 
ug{ jf~5gLo ePsf]n],  
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g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd df08jL 
ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 .  
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -@_ o; P]gsf] gfd “cfly{s P]g, @)&&” 
/x]sf] 5 . -@_ of] P]g @)&& ;fn >fj0f ! ut]b]lv Dff08jL 
ufpFkflnsf If]qdf nfu" x'g]5 .  
@= ;Dklt s/M ufpFkflnsf If]qleq cg';"lr -!_ adf]lhd Plss[t 
;DklQ s/-3/ / 3/n] rr]{sf] hUufdf PsLs[t ;DklQ s/ 
nufOg]5_ / 3/hUuf s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
 
#= e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"lr -@_ adf]lhd 
e"ld s/ -dfnkf]t_ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
 
$= 3/ jxfn s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 
3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} cf+lzs 
tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';"lr -#_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ 
nufOg] / c;"n ul/g]5 .  
 
%= Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf 
k"FhLut nufgL / cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"lr -$_ adf]lhd 
Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
^= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm 
jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / k|rlnt 
sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' jfx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf 
hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf h:tf a:t'sf] Joj;flos 
sf/f]jf/ u/]jfkt cg';"lr -%_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;"n 
pk/ ul/g]5 . 
 &= ;jf/L ;fwg s/M ufpFkflnsf If]qleq bt{f ePsf ;jf/L 
;fwgdf cg';"lr -^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 
Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 .  
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*= lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ 
adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z 
sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf 
;f]lx adf]lhd x'g]5 .  
 
(=dgf]/Ghg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo 
;]jfdf cg';"lr -*_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ 
ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf 
ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 .  
 
!)= axfn la6f}/L z'NsM ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgd{f0f, /]vb]v 
jf ;+rfng u/]sf cg';"lr -(_ df pn\n]v eP cg';f/ xf6 ahf/ 
jf k;ndf ;f]xL cg';"lrdf ePsf] Jo:yf cg';f/ axfn la6f}/L 
z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 
  
!!= kfls{ª z'NsM ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª 
;'ljwf pknAw u/fP jfkt cg';"lr - !)_ adf]lhd kfls{ª z'n\s 
nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
 
!@= 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / 
ˆofkm\6LË z'Ns M ufpFkflnsf cfkm\gf] If]qleq 6«]lsË, sfof]ls8, 
Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ofkm\6LË ;]jf jf Joj;fo 
;+rfng u/]jf/t cg';"lr -!!_ adf]lhdsf] z'n\s nufOg] / c;"n 
pk/ ul/g]5 .  
 
!#= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsf lgd{f0f, ;+rfng jf Joj:yfkg 
u/]sf cg";"lr -!@_ df pln\nlvt :yfgLo k"j{fwf/ / pknAw 
u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"lrdf Joj:yf eP cg';f/ 
z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  
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!$= ko{6gz'NsM ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleq k|j]z ug{] 
ko{6sx?jf6 cg';"rL !# df pNn]lvt b/df ko{6g z'n\s nufO{g] 
/ c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf 
cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 .  
 
!%= s/ 5'6M o; P]g adf]lhd s/ ltg{] bfloTj ePsf JolQm jf 
;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g .  
 
!^= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] 
Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw 
ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g] 5 . 

  
 
 

, 
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cg';"rL M ! 
Dff08jL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g 

ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleq nufpg ;Sg] 
Plss[t ;DklQ s/sf] b/ 

qm=;+= ljj/0f  nufpg 
;Sg] b/ 

 jflif{s s/sf 
b/  

s}lkmot 

         Psnfv ?k}of ;Dd                                       s/ 
5'6 lbg] 

! 

! nfv ! b]lv %nfv ;Dd 

)=)%Ü 
b]lv 
)=@Ü 

)=)%Ü  

% nfv ! b]lv !) nfv 
;Dd 

)=)^Ü  

!) nfv ! b]lv @) nfv 
;Dd  

)=)&Ü  

@) nfv ! b]lv #) nfv 
;Dd 

)=)*Ü  

#) nfv ! b]lv $) nfv 
;Dd 

)=)(Ü  

$) nfv ! b]lv %) nfv 
;Dd 

)=!Ü  

%) nfv ! b]lv ! s/f]8  
;Dd 

)=!%Ü  

! s/f]8eGbf dfly )=@Ü  

 
lhNnf dfnkf]t sfof{nosf] lgwf{l/t d'Nofª\gnfO{ cfwf/ dfgL 
PsLs[t ;DklQ s/ nufpg] k|of]hgsf] nflu Dff08jL ufpFkflnsfn] 
ufpF If]qnfO{ b]xfo adf]lhd If]q ljefhg u/]sf] 5  
 
Dff08jL ufpFkflnsfsf] tklzn adf]lhd jf8fx?df ahf/ If]qdf 

kg]{  df6/af6f] bfofFafofF b'a} tkm{sf] 38]/L hUufsf] d'Nofªsg -
k|:tfljt b/_ . 
!_ j8f sfof{no  lt/fd  
-s_ ;fljssf] lt/fd  uf=lj=;= jf8f g+ # / $ sf] kSsL 
;8ssf] bfofFafofF  
c_ cfjfl;o / v]tLof]Uo hUuf k|lt /f]kgL ? ५,)),))).– dfq. 

cf_ kfvf] jf v/af/L  hUuf k|lt /f]kgL ? २,)),))).– dfq. 
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-v_ ;fljs lt/fd uf=lj=;= jf8f g+ @ / # s'dfn6f/ sf]Gb|frf}/ 
d's'{6L ;8ssf] bfofFafofFsf] hUuf k|lt /f]kgL ? @,)),))).– dfq 
. 
-u_ lt/fd uf=lj=; jf8f g+ ! / # b]]lj:yfg 3f]/flx  ;8ssf] 
bfofFafofF  
c_ cfjfl;o / v]tLof]Uo hUuf k|lt /f]kgL ?= @,५),))).– dfq . 
cf_ kfvf] jf v/af/L  hUuf k|lt /f]kgL ? !))))) dfq . 
-3_ lt/fd uf=lj=;= jf8f g+ @ / # cfGtl/s ;8s 8fd|Lvf]nf 
u0f]z df=lj= ;8ssf] bfofFafofF hUuf k|lt /f]klg ? !,)),))).– 
dfq . 
-ª_ lt/fd uf=lj=;= jf8f g+ @ v}/]lg u0f]z df=lj  ;8s k|lt/f]klg 
? !,)),))).– dfq .  
-r_ lt/fd uf=lj=; jf8f g+ @ / # lkkn8fF8f u0f]z df=lj ;8s 
k|lt/f]klg ? !,)),))).– dfq . 
-5_ lt/fd uf=lj=; jf8f g+ ! nfdf kf]v/L rlk{ª 8f8f ;8s 
k|lt/f]klg ? !,)),))).– dfq .  
@_ j8f sfof{no dsf{jfª  
-s_ ;fljssf] dsf{jfª j8f g+ $ sf] x]Nykf]:6 b]lv uf=lj ; ejg 

5fqfjf; b]lv klZrd 7f8f] vf]N;L ;Dsf]] df]6/af6f] bfofFafofF 
k|tL/f]klg ? #,)),))).– dfq . 

-v_ ;fljssf] dsf{jfª uf=lj=;= j8f g+= ( sf] v'SnL vf]nfb]lv 
l9sfjg ;Ddsf] df]6/af6f]  bfofFafofF k|lt/f]kgL ? 
@,)),))).– dfq .  

-u_ ;fljssf] dsf{jfª j8f g+ $ ;fn3f/L v]tb]lv ;'GgfgL df= 
lj= ;Ddsf] 5fqfjf;;Ddsf]] df]6/af6f]]n] 5f]Psf] k|lt/f]kgL ? 
@,)),))). dfq . 

-3_ ;lfjssf]] dsf{jfª j8f g+ # bf]af6f] b]vL $ ;fn3f/L v]t;Dd 
;Ddsf] df]6/af6f] bfofFafofF k|tL/f]kgL ? ४,)),))). dfq . 

-ª_ ;fjLssf] dsf{jfª j8f g+ $ sf] 7f8f] vf]N;L u'j] vf]nfb]vL 
j8f g+ $ sf] l;dfgf ;Ddsf] df]6/af6f]sf] bfofFafofF k|lt/f]klg 
? !,)),))) dfq 
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-r_ j8f g+ % l;dn u}/f b]vL dsf{jfu+  ^ / & x'b} bfªsf] 
l;dfgf;Ddsf] ;8ssf]] bfofFafofF k|lt/f]klg ? %),))). dfq 
. 

-5_ s'dfn6f/ d'srf}/ ;8s cGtu{t dsf{jfª ( v'SnL vf]nfb]lv 
pbok'/sf]6sf] ;Ldfgf;Ddsf] bfoFfafofF hUufsf] k|lt/f]kgL ? 
@,)),))). dfq  

-h_ b]lj:yfg lt/fd d's{'6L 3f]/fxL ;8s cGt{ut dsf{jfª ! / @ 
j8fdf kg]{ ;8ssf] bfofFafofF k|lt/f]kgL ? !,)),))). dfq   

#_ j8f sfof{no gofFufpF  
-s_ ;fljs gofFufp uf=lj=;= j8f g+=२  ,३,४ ५ को प  सडकको 

दायाँ बायाँ  
c_ cfjfl;o / v]tLof]Uo hUuf k|lt आना .८०,०००|  

cf_ kfvf] jf v/af/L  hUuf k|lt आना  .४०,००० |   
-ख_ ;fljs gofFufp uf=lj= ;= j8f g+= ^ , & ,*, ( sf] 

df]6/af6f] bfofFafofF  
c_ cfjf;Lo / v]tLof]Uo hUufsf] k|lt आना .१,००,०००|  

cf_ kfvf] jf v/af/L  hUuf त आना  .५०,००० |   
-ग_ ;fljssf] gofFufpF uf=lj ; j8f g+ ! b]lj:yfg gofFufp 
ahf/ h:k'/ ahf/;Dd df]6/af6f]df kg]{  hUufsf] k|ltcfgf ? 
!,२),))). dfq  
४). वडा कायालय उदयपरुकोट  
s h:k'/ b]lv pbok'/sf]6, gofFufpF j8f sfof{no b]lv 
pbok'/sf]6 / ;ofpnL3f/L b]lv pbok'/sf]6 ;8ssf] bfofFafofF 
c_ cfjf;Lo / v]tLof]Uo hUufsf] k|lt /f]kgL ?= @,)),)))  
cf_ kfvf] jf v/af/L hUufsf]  k|lt /f]kgL  ?= !,)),))) |  
%_ j8f sfof{no /DbL  
-s_ ;fljssf] /DbL uf=lj= ; j8f g+ % df]6/af6f] bfofFafofF / 
ahf/ If]qdf kg]{ hUufsf] k|ltcfgf ? %%,))).  
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-v_ ;fjLssf] /DbL uf=jL ; j8f g+ * df08jL k'nb]vL lkkn 
rf}tf/f;Ddsf] hUufsf] k|ltcfgf ? १ ,०० ,))).   
-u _ r]/g]6f ahf/  / ltu|f ;8ssf] bfofFafofF 
c_ cfjf;Lo / v]tLof]Uo hUufsf] k|lt cfgf  ?= *),)))|  
cf_ kfvf] jf v/af/L hUufsf]  k|lt cfgf  ?= %),))) | 
u _ r]/g]6f b]lv % g+= j8f sfof{no hfg] df]6/af6f]sf] bfofFafofF 
c= cfjf;Lo / v]tLof]Uo hUufsf] k|lt /f]kgL   ?= @,)),)))|  
cf= kfvf] jf v/af/L hUufsf]  k|lt /f]kgL  ?= !,)), 
3/tkm{sf] d'NofÍg  
3/ tkm{sf] d'NofÍg lgDg adf]lhd kfl/t ul/Psf] 5 . 3/sf] 
d'NofÍg ubf{ !) b]lv @) k|ltzt;Dd x|f; s§L ug{  सकनेछ .  

qm=;+= ljj/0f ?= s}lkmot 
! ;a} k|sf/sf 5t 9nfg ePsf] थ लेनी 

, समलचौर , देवी थान, ज परु, चेरनेटा देिख 
लामाचौर को प  सडकको दायाँबायाँ भएको  
kSsL 3/sf] d'No lgwf{/0f 

१०)) k|lt 
ju{ lkm6 

Go'gtd 

२. वेणी देिख तराम, मकाबाङको क ची सडकको 
दायाँबायाँ भएको प  घरको मु यांकन  

७०० k|lt ju{ 
lkm6 

Go'gtd 

३ l;d]G6 9'uf+, O{6f sf], h8fg u/L h:tf,6fOn 
5fgf] ePsf] k|lt tnf 3/ d'No  

३ लाख मा    ,, 

$ 9'uf+,df6f] sf] h8fg ePsf] / df6f] n] kf]t]sf] 
h:tfsf] 5fgf ePsf] k|lt tnf 3/sf] d'No  

@ nfv dfq ,, 

% 9'uf+,df6f] sf] h8fg ePsf] / df6f] n] kf]t]sf] 
km';sf] 5fgf ePsf] k|lt tnf 3/ sf]  

! nfv dfq ,, 

cg';"rL M @ 
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 dfnkf]t tyf e'ld s/sf b/-3/ / 3/n] rr]{sf] hUufdf 
PsLs[t ;DklQ s/ nufOg]5_ 

 
 
 
 
 
 
 

q
m=
;+
= 

 v
]t tkm{ 

kfv
f] tkm{ 

v
/af/L 

! hUufsf] lsl;d c
Jan

 

bf]od
 

l;
d
 

r
xf/ 

c
Jan

 

bf]od
 

l;
d
 

r
xf/ 

 v]t kfvf] % /f]kgL  ;Dd 
k|lt/f]kgL 

!) * ^ % * ^ % $  

@ v]t kfvf] % /f]kgL eGbf 
dfly !% ;Dd k|lt/f]kgL 

!% !@ !) * !@ !) ^ % $ 

# v]t kfvf] !% /f]kgL eGbf 
dfly @% ;Dd  k|lt/f]kgL 

@) !% !! !) @) !% !! !) * 

$ v]t kfvf] @% /f]kgL eGbf 
dfly %) ;Dd k|lt/f]kgL 

@% @@ @) !^ @@ @) !^ !% !) 

% %) /f]kgL eGbf dfly  
k|lt/f]kgL 

#) @* @% @@ @& @% @! @) !$ 
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df)*jL ufp+kflnsfsf] df]̂ /af^f] ;+u ghf]l*Psf] ahf/ IF]q leq gkg]{ j*fx?sf] 
hUufsf] Go"gQd d"No 

k|lt/f]kgLdf - k|:tfljt b/_  

qm=;+= 

j*
f 
g+= 

;fljs
 

ls
l;d 

can 

bf]od 

l;d 

r
fxf/ 

k|lt÷
af+emf]

÷
v
/ 

1 1 
lt/fd-
1,4_ 

v]t 70,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 

5,000.00 kfvf] 30,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 

2 1 
lt/fd-
2,3_ 

v]t 1,25,000. 1,10,000. 85,000.00 75,000.00 

5,000.00 kfvf] 40,000.00 30,000.00 20,000.00 15,000.00 

3 2 

dsf{jfu+-
1,2,3,4,5
,6,7,8_ 

v]t 1,20,000. 80,000.00 50,000.00 30,000.00 

5,000.00 kfvf] 
40,000.00 

35,000 25,000.00 15,000.00 

4 2 
dsf{jfu+-
9_ 

v]t 1,25,000. 1,10,000. 85,000.00 75,000.00 

6,000.00 kfvf] 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 

5 3 gof+ufp+ 
v]t 1,00,000. 85,000.00 75,000.00 55,000.00 

6,000.00 kfvf] 45,000.00 40,000.00 35,000 30,000.00 

6 4 
pbok'/sf]

^ 
v]t 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 

5,000.00 kfvf] 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 

7 5 /DbL 
v]t 1,20,000. 1,10,000. 1,00,000. 80,000.00 

6,000.00 kfvf] 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 
                  

 
  

 
 
 
 
 

mailto:@)&&.)$.)!


v08 $_ ;+Vof ! :yfgLo /fhkq efu ! ldlt @)&&.)$.)! 

11 
 

cg';"rL M # 
jxfn s/ 

ufpFkflnsf If]qleq b]xfo adf]lhdsf] jxfn s/ nufOg] 5 . 

l;=g+ ljj/0f 

s/sf 
b/ -
?_ 

! 
ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/ jf kf]v/L 

k"/} jf cf+lzs ?kn] jxfndf lbPsf]df !)% 
 

    
 

cg';"rL M $ 
 Joj;fo s/ 

l;=g+
= 

/fhZjsf If]qx?sf 
ljj/0f 

rfn' 
cf=j=    
sf] 
b/ 

jflif{s 
s/ -?= 
df_ 

s}lkmo
t 

Jofkf/Ls j:t'x?    

s_ 
dWokfg, w'd|kfg, Hj]n;{, xf8j]o/ ;+u 
;DalGwt      

! ! nfv b]lv % nfv ;Dd  !)))  
@ % nfv ! b]lv !% nfv ;Dd  @)))  
# !% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd  %)))  
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd  &)))  
% % s/f]8 ! b]lv dfyL  !))))  
v_ s[lif tyf kz' ;]jf ;DalGw    
! ! nfv b]lv % nfv ;Dd  @%)  
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@ % nfv ! b]lv !% nfv ;Dd  %))  
# !% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd  &%)  
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd  !)))  
% % s/f]8 ! b]lv dfyL  @%))  
u_ cGo Aofkfl/s tyf Joj;flos a:t'x?    
! lel8of] Sofd]/f,kmf]6f lvRg]  !)))  
# efF8f k;n  !)))  
% 3'DtLk;n  :yfgLo ;fKtflxs 

 
 @))  

^ 3'DtLk;n  afx\o ;fKtflxs  !)))  
& sk8f k;n  %))  
* ;"rLsf/ 6]n;{  !))  
( h'Qfl;pg] k;n  !))  
!) /fO; ldns'6gL kL;fgL 3/fol; k|of]hg  @))  
!! /fO; ldns'6gL kL;fgL Joa;flos k|of]hg 

 
 ^)) 

 
!@ s:d]l6s k;n  %))  
!# xhfd k;n  %))  
!$ ;fdfGo lrof k;n dfq  !))  
!% xf]6]n P08 nh  !)))  
!^ cf/g ÷sf7sf 7]ls tyf cGo ;fdfg k;n  *)  
!& 8f]sf ,8fnf] nufPt cGo lgufnf] / afF; hGo 

;fdfgsf] k;n 
 *)  

!* xft] sfuh,cNnf] k|zf]wg,xf]lhof/L   !))  
!( se8{ xn –Jofofd zfnf  @))  
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@) OGwg tyf cGo OGwg cfk"lt{ ;DalGw 
Joj;fo 

   
@)=! % nfv ! b]lv !% nfv ;Dd  @)))  
@)=
@ 

!% nfv ! b]lv %) nfv ;Dd  %)))  
@)=# %) nfv b]lv ! s/f]8 ;Dd  !))))  
@! OGwg ljlqm k;n -8/ddf /fv]/_,Pn=lk Uoff;  #))  
@@ kmlg{r/ k;n  !)))  
@# vfBGg  ls/fgf k;n yf]s ljqm]tf  !)))  
@$ vfBGg ls/fgf k;n v'b|f ljqm]tf  %))  
@% j}b]lzs /f]huf/df k7fpg] ;+:yf xfplhË 

sDklg 
 %)))  

@^ pBf]u ;+3;+:yf  cflbdf :jb]zsf] nflu hgzlQm 
;KnfO{ ug{] 

 !))) 

 
@& 3/hUuf v/Lb ljlqm  $)))  
@* k+r]jfhf  lgz'Ns  
@( j]08jfhf  %))  
#) l;t e08f/  !)))  
#! 6]06 xfp;  !)))  
#@ xfkm Sof6/LË  !)))  
## ;fO{j/ Sofkm]  %))  
#$ df;' -vl;, s'v'/f, /fuf, j+u'/ cfbL_  ljqm]tf  !)))  
#% kmnkm"n t/sf/L k;n  !%)  
#& xf]d :6]  #))  
#* :6]zg/L   @%)  
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#( Jo'l6kfn{/  !)))  
$) df5f dfg{] k]z]j/ -Joj;fo_   @%)  
ª_ dd{t ;]jf 

 
   

! ;jf/L ;fwg dd{t Uof/]h  !)))  
@ /]l8of], 3l8, l6=le, cfbL O{n]S6«f]lgs ;fdfg  %))  
# Uof; r'nf] ;]N; kDk 6fo/ kDk k~r/ Uof; 

ljnl8ª jS;f dd{t ug{] ;fO{sn /LS;f n'uf 
l;pg] d]l;g cGo kmf]6f]slk Aofu 

 %)) 

 
r_ ljQLo ;]jf 

 
   

!  a}+s g]kfn ;/sf/saf6 ;DaGwg s au{sf] 
Ohfht 

 !@))) 
 

@ a}+s g]kfn ;/sf/saf6 ;DaGwg v au{sf] 
Ohfht 
 

 *))) 

 
# kmfOgfG; tyf n3' ljQ  %)))  
$ ax'p2]ZoLo ;xsf/L –C0f, jrt k|ltnfv  %))  
% s[lif ;xsf/L k|lt nfv  !))  
5_ :jf:Yo ;]jf    
! cf}ifwL k;n  !)))  
@ bfFt agfpFg] ÷ cfFvf ;DalGwt k;n  !)))  
# cfo'''{j]l{bs k;n  %))  
h_ tflnd tyf k|lzIf0f s]Gb|x? 
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! tflnd tyf cg';Gwfg , sDKo'6/ 6fO{lkË, 
sDKo'6/ tyf k|lzIf0f ,lglh If]q jf6 lbO{g] 
lzIff tyf sf]lrË ;]G6 nufot kmf]6f]skL  
;d]t ;+rfng eO{ sfd ug{] x?sf] xsdf  

 %)) 

 
em_ z}lIfs ;+:yf lghL If]qsf ljBfno 

 
   

! df=lj= tx  %)))  
@ cfwf/e"t tx  #)))  
# k|f=lj tx  @)))  
~f_ ljz]if1 k/fdz{ tyf Joj;flos ;]jf  

  
! 8fS6/  @)))  
@ slj/fh xf]ldof]k]lys cfo'j{]b 8fS6/  @)))  
# O{GhLlgo/  @)))  
$ sfg'g Joj;foL  @)))  
% n]vfkl/Ifs  @)))  
^ jLdf Ph]G6  @)))  
& ;e]{o/  !)))  
* ;a} k|sf/sf] sG;n^]G;  @)))  
( z]o/ bnfn  @)))  
!) cg"jfbs  !)))  
!! 6]lnrnlrq, j[Qlrq lgdf{0f k/fdz{ ;]jf, 

cg';Gwfg tyf k/fdz{ bftf 
 #))) 

 
!@ ;+:yfut k]G6/  #)))  
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!# n]vfk9L  @)))  
6_ lgdf{0f Jofj;foL    
! g]kfn ;/sf/af6 Ohfht k|fKt 3 ju{sf] 7]s]bf/  !))))  
@ btf{ eO{ >]0fL cg';f/ cg';f/ cg'dlt k|fKt 

gu/]sf cGo lgdf{0f Joj;foLx?af6 lgDgfg';f/ 
juL{s/0fsf] cfwf/df ufFpkflnsfaf6 cg'dlt 
lnP/ Joj;fo ug]{ / lgDgfg';f/ s/ lng]   
 

 #))) 

 
7_ pBf]u Joj;fo  

  
+ n3' pBd -! Nffv ;Dd_  %))  
@ ;fgf pBf]u -! nfv b]lv % nfv ;Dd_  !)))  
# ;fgf pBf]u -% nfv ! b]lv !% nfv ;Dd_  #)))  
$ demf}nf pBf]u  -!% nfv ! b]lv ! s/f]8 

;Dd_ 
 %))) 

 
% 7'nf pBf]u  -! s/f]8 eGbf dfly_  !))))  
8_ ;+rf/ ;]jf  Joj;fo Pkm=Pd ;d]t    
! ! nfv ;Dd  %))  
@ ! nfv b]lv @ nfv %) xhf/ ;Dd  ^))  
# @ nfv %) xhf/ eGbf dfyL  *))  
$ Pkm=d /]l8of], s]a'n Rofgn, kqklqsf 

k|sfzg ;]jf 
 

 !))) 

 
% df]jfO{n 6fj/ 7'nf] Psd':6  ^)))  
^ df]jfO{n 6fj/ ;fgf]   #)))  
& OG6/g]6 6fj/  @)))  
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cg';"rL M % 
h8La'8L, sjf8L / hLjhGt' s/ 

qm=;+ ljj/0f b/ ? s}lkmot 
u t]hkft k|lt s]=lh= )=%)  
3 bfnlrgL k|lt s]=lh= !  
ª lrp/L ljof k|lt s]=lh= )=%)  
r s'/Lnf] !  
5 jgs;-k|ltSjLG6n_ !)  
h k|rlnt sfg'gn] lgif]w gu/]sf] d[t 

lhjhGt'sf] xf8, l;ª, Kjfv, 5fnf h:tf 
j:t'  

? %) b]lv 
!))) 
;Dd 

 
~f l/7f] k|lt SljG6n 100  
6 cb'jf k|lt s]=hL  50 k};f  
7 k|rlnt sfg'g adf]lhd lgif]lwt gu/]sf 

अ य hl8j'6L k|lt s]=hL= 
!  

                                     
                          cg';"rL M ^ 

;jf/L ;fwg s/  
qm=;+ ljj/0f b/ ? s}lkmot 

! df]6/;fO{sn , :s'6/  %) df08jL uf=kf If]qdf :yfO{ j;f]jf; 
ug{] gful/ssf] xsdf df jflif{s 
;jf/L ;fwg s/ lnO{g] 5 . df08jL 
uf=kf df c:yfO{ j;f]jf; ug]{sf 
xsdf jflif{s ;jf/L s/ lnO{g] 5}g t/ 
To:tf s/bftfx?nfO{ ? %) lnO{ 
k/Lro kq lbO{g] 5 . h'g jflif{s ?kdf 
gljs/0f ug{'    kg]{ 5 . 

@ lghL lhk, sf/, c6f] l/S;f / 
6]Dkf] 

*) 

# ef8fsf] lhk @)) 

$ 6]S6/ #)) 

% 7'nf] uf8L, a;, 6«s !)) 
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uf=kf n] nufpg] k6s] ;jf/L s/  
qm=;+ ljj/0f b/ ?= s}lkmo

t 
! lglh tyf ef8fdf j;,6«s, 6«ofS6/ nx/Ldf k|lt 

k6s 
@)  

@ lglh tyf ef8fsf sf/, lhk , e]g k|lt k6s !%  
# ljb]lz g+= Kn]6 ePsf ! adf]lhdsf ;jf/L ;fwg 

sf] xsdf  
!))  

$ ljb]lz g+= Kn]6 ePsf @ adf]lhdsf ;jf/L ;fwg 
sf] xsdf  

@))  

 
cg';"rL M & 

   lj1fkg s/ 
qm=;+ ljj/0f b/ ?= s}lkmot 

s xf]l8Ë jf]8{ k|lt ju{ lkm6 *)  
v 8L=lk=P;= jf]8{ k|lt ju{ lkm6 &)  
u l8lh6n jf]8{ !))  
3 jfn k]lG6ª  @)  
ª t'n Jofg/ k|lt uf]6f %)  
r dfly pNn]lvt k|s/0f jfx]ssf xsdf k|lt ju{ 

lkm6 !)  
c_ cGo ljifox? 

 
  

! Jofg/ k|lt ld6/  $)  
@ Jofg/ Jofkfl/s k|lt uf]6f !)  
# u]6 /fVg uf=kf sf] :jLs[lt lnP/ k|lt ld6/ !))  
$ k|rf/ k|;f/ l/S;fjf6  dfO{lsª ubf{ k|lt lbg %)  
% k|+rf/ k|;f/ uf8L jf6  !)) 
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cg';"rL M * 
dgf]/~hgfTds s/ 

dgf]/~hg s/ P]ltxfl;s k'/ftfTjLs Pj+ wfld{s :yn x?sf] Joj:yfkg u/L 
:yfgLo jf;Lx?sf] ;xsfo{df k|j]z z'Nssf] Joj:yf u/L ko{6sx? jf6 k|j]z     
z'Nssf] @Ü /sd uf=kf n] dgf]/~hg s/ jfkt lng ;Sg]5 .  
–;fF:s[lts k|bz{g xn, gfr 3/ , bf]xf/L ;+uLt tyf cGo dgf]/~hg ;fdu|L 
k|bz{gLdf k|j]z z'Ns df @  k|ltzt dgf]/~hg s/ nfUg] 5 . 
— hfb', ;s{z, r6s / d]nf cfo]hgf :yndf dgf]/~hg s/ jfkt 
cg'dlt sf nfuL u/Lg] l;kmfl/;sf b:t'/sf clt/LQm k|To]s lbg 
? @)).– lnO{g] 5 . 
 
                          cg';"rL M ( 

jxfn la6f}/L s/ 
          df08jL uf=kf If]qleq nfUg] b}lgs xf6jhf/÷;fKtflxs 
xf6jhf/df k|lt lbg b]xfosf b/n] s/ nfUg]5 . 

 
 

qm=

ljj/0f b/ ? 

s}lkmot 
s df5f df;' ljlqm ;DjlGw  b}lgs ?= !)  
v 

sk8f tyf h'Qf ;DjlGw Joj;fo 
b}lgs ?= !) 

 
u t/sf/L tyf  kmnkm'n Joj;fo b}lgs ?= !)  
3 vfBfGg ;Fu ;DjlGwt b}lgs ?= !)  
ª kz'k+IfL ljqmL;Fu ;DjlGwt b}lgs ?= !)  
r k/Dk/fut lzk ;Fu ;DjlGwt b}lgs ?= !)  
5 cGo Joj;fo ;Fu ;DjlGwt s/ b}lgs ?= !) 

 
 jxfn la6f}/L s/ मा सक  ?=!))  
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cg';"rL M !) 
kfls{Ë z'Ns 

qm=
;+ 

ljj/0f b/ ? s}lkmot 
s j;, 6«s, n/L cGo x]lj uf8L -k|ltk6s_ @)  
v dfO{s|f] sf/ cGo ;fgf uf8L -k|ltk6s_ !)  
u ljb]zL j; , 6«s, n/L cGo x]jL uf8L %)  
3 ljb]zL dfO{s|f] sf/ , lhk cGo ;fgf uf8L $)  
ª 7]nf l/S;f Eofg,df]=;f, k6s] %  

 
cg';'lr !! 

¥ofkm\l6Ë / 6«]lsË s/ 
o; df08jL uf=kf n] o; uf=kf leq ¥ofkl6Ë / 6«]lsË u/] jfkt lgDgcg';f/ 
s/ nufpg] 5 . 

qm=
;+ 

ljj/0f b/ ?= s}lkmo
t 

! ¥ofkl6Ë k|ltk6s !)  
@ 6«]lsË k|ltk6s !)  

 

cg';'lr !@ 
;]jf z'Ns, l;kmfl/; b:t'/ tyf b08 h/Ljfgf 

o; ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leqsf] ljleGg k|s[ltsf tklzn adf]lhdsf 
;]jf z'Ns lnOg] 5 . 

 

 

qm=;+= ljj/0f b:t'/÷
;]jf 

z'Ns ? 

l;kmfl/; 
z'Ns ?= 

btf{  
z'Ns 
?= 

btf{ 
gljs/0f 
z'Ns ? 

;'lr  btf{ s}lkmot 

! dWokfg, w'd|kfg, 
Hj]n;{, xf8j]o/ 
;+u ;DalGwt 
Joj;fo 

 %)) @)))  
 
 
 
btf{ 
z'Nsdf 
nfu]sf] 

!%))  

@ s[lif tyf kz' 
;]jf ;DalGw 
Joj;fo 

 %) %)) @))  
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$  :6]zg/L;Fu tyf 
d;nGb d;nGb 
;fdfg ;DalGw  
Joj;fo 

 @)) !))) z'Nsdf 
@% 
k|ltzt 
lng]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
btf{ 
z'Nsdf 
nfu]sf] 
z'Nsdf 
@% 
k|ltzt 
lng]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%))  

%= 5kfO{ ;DalGw  
Joj;fo 
 

 @)) !%)) %))  

^ kqklqsf tyf 
k':ts ;DalGw 
Joj;fo  

 @)) !))) %))  

& kmlg{r/ tyf 
lkmSr;{ ;DalGw 
Joj;fo 
 

 @)) @))) !)))  

* On]S6«f]lgS; 
pks/0f ;DalGw 
Joj;fo 

 @%) @))) %))  

( ;jf/L ;fwg tyf 
kf6{k'h{f ;DalGw 
Joj;fo 
 

 @)) !%)) !)))  

!)= d]l;g/L tyf 
pks/0f ;DalGw 
Joj;fo 
 
 

 %)) @%)) !)))  

!! la1fkg,;"rgf 
k|sfzg tyf 
k|;f/0f ;DalGw 

 @%) !%)) %))  

!@ ljB'tLo ;fdfg 
;DalGw Joj;fo 
 
 

 #)) @))) !)))  

!# OGwg tyf cGo 
OGwg cfk"lt{ 
;DalGw Joj;fo 
 

 #)) @))) !)))  
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!$ :oflg6];g -
;/;kmfO{_ ;DalGw 
Joj;fo 
 

 @)) @)))  
 
 
 
 
 
 
 
btf{ 
z'Nsdf 
nfu]sf] 
z'Nsdf 
@% 
k|ltzt 
lng 
 
 
 
btf{ 
z'Nsdf 
nfu]sf] 
z'Nsdf 
@% 
k|ltzt 
lng] 

@))  

!% dd{t ;Def/ 
;DalGw Joj;fo 

 !)) !))) #))  

!^ OG6/g]6,g]6jls{ª 
;DalGw sfo{x? 
ug]{ Joj;fo 

 #)) @))) !)))  

!& ljz]if1 k/fdz{ 
tyf Joj;flos 
;]jf 

 %)) @))) %))  

!* lgdf{0f Jofj;foL  %)) @))) !)))  
!( घ वगको नमाण 

यवसाय  
 %)) २५०

०) 

!%))  

@) j:t' tyf lgdf{0f 
;fdfu|L cfk"tL{ 

   %))  

@! gofF Joj;fo btf{ 
z'Ns ? ! nfv 
;Dd 

  #))   

@@ gofF Joj;fo btf{ 
z'Ns ? ! b]lv % 
nfv eGb dfly 

  $))   

@# gofF Joj;fo btf{ 
z'Ns ? % nfv 
b]lv !) nfv 
;Dd 

  %))   

@$ gofF Joj;fo btf{ 
z'Ns ? !) nfv 
eGbf dfly 

  !)))   

@%  ldn sf7 lr/fgL 
btf{ 

  %))   
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@^ kmlg{r/ pBf]u 
btf{ 

  %))   

@& kmlg{r/ k;n btf{   %))   
@* 8]l/ pBf]u btf{   %))   
@( u}=;=;+=btf{   #)) #)))   

#) pBf]u  l;kmfl/; ÷ btf{ ÷ gljs/0f 
 #)=! n3' pBd! Nffv 

;Dd_ 
 %)) !))) 

 
 %))  

#)=@ ;fgf pBf]u -! 
nfv b]lv % nfv 
;Dd 

 ^)) !%)) ^))  

#)=# demf}nf pBf]u -% 
nfv ! b]lv !% 
nfv ;Dd_ 

 *)) @))) &))  

#)=$ 7'nf pBf]u  -!% 
nfv ! b]lv ! 
s/f]8 ;Dd_ 

 !))) #))) *))  

#)=% ! s/f]8 dfly  @))) %))) !)))  

#! ;+rf/ ;]jf  
Joj;fo Pkm=Pd 
;d]t 

 #)) @))) %))  

#@ ljQLo ;]jf  %)) #)))   

## :jf:Yo ;]jf  #)) #)))   

#$ cf}iflwhGo j:t' 
cfk"tL{ 

   btf{ 
z'Nsdf 
nfu]sf] 
z'Nsdf 
@% 
k|ltzt 
lng] 

%))  

#% dd{t ;]jf  !)) %))   

#^ cGo ;]jf tyf 
Joj;fo 

 @)) !))) %))  
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#& lghL lzIf0f ;+:yf 
btf{ Pj+ cGo 
sfdsf nflu 
l;kmfl/; 

                         uf=kfsf] 
lg0f{o 

adf]lhd 

#* 3/ / hUuf 
;DjGwL l;kmfl/; 

#*=! ck'tfnL l;kmfl/; 
b:t'/ 

 !)))  Ps 
/f]kgL 
eGbf 

 

#*=@ lgj]bg b:t'/  !)     

#*=# kSsL 3/ k|dfl0ft  @))     

#*=$ sRrL 3/ 
k|dfl0ft 

 %))     

#*=% j;f]jf; k|dfl0ft  !))     

#*=^ Jofj;flos 3/ 
sf]7f vf]Ng] 

 #))     

#*=& cfjfl;o 3/ 
sf]7f vf]Ng] 3/ 
gfd;f/L 

 @))     

#*=* xsef]u tyf 
hf]tef]u / 5'6 
btf{ l;kmfl/; 

 @%)    ! /f]kgL 
eGbf 
jl9sf 
nfuL 

k|lt/f]klg 
yk !)) 

#*=( ;fgf 3/]n' 
pBf]udf cfunfuL 
l;kmfl/; 

 %))    ljdf 
k|of]hgsf 
nfuL lng] 
cGosf 
nfuL 

lgz'Ns 
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#*=!) demf}nf pBf]udf 
cfunfuL 
l;kmfl/; 

 @)))    ljdf 
k|of]hgsf 
nfuL lng] 
cGosf 
nfuL 

lgz'Ns 

#*=!! 7'nf pBf]udf 
cfunfuL 
l;kmfl/; 

 %)))    ljdf 
k|of]hgsf 
nfuL lng] 
cGosf 
nfuL 

lgz'Ns 

#*=!@ ;j{;fwf/0fsf] 3/ 
6x/f cfunfuL 
l;kmfl/; 

 lgz'Ns     

#*=!# gS;fkf; lstfa 
b:t'/ 

 %))     

#*=!$ ;+3;+:yfsf] j}+s 
vftf vf]Nbf 
l;kmfl/; 

 @))     

#*=!% /LS;f 7]nfsf] An' 
j's b:t'/ 

 @%)     

#*=!^ Joj;fo k|df0fkq  
 

 !%)     

#*=!& kSsL 3/ sfod 
l;kmf/L; jf 
lgdf{0fflwg /x]sf] 
l;kmfl/; 

 k|ltju{ 
km'6 )=%) 
k};f 

    

#*=!* l6gsf] 5fgf 
ePsf] sRrL 3/ 
sfod l;kmfl/; 

 @))     

#*=!( sRrL 3/ 
l;kmfl/; 

 !))     
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#*=@) j}b]lzs 
/f]huf/Ldf d[To' 
x'g]sf] l;kmfl/; 

 lgz'Ns     

#*=@! gDj/L hUufsf] 
?v sf6\g] 
l;kmfl/; 

 #))    ! eGbf 
jl9 ?v 
eP k|lt 
?v @)) 

#*=@@ ;x'lnot sf7sf] 
l;kmfl/; 

 !)))    bfp/fsf] 
k|of]hgsf] 
nfuL eP 

k|lt 
6«ofS6/ ? 
!))) 

#*=@# ;+:yfsf] ls6fg 
eP lh+u6 

 k|lt ?v 
!)) 

    

#*=@$ l;;f}  ,,    ,,  
@)) 

    

#*=@% cfk  ,,    ,,  
@)) 

    

#*=@^ l;dn  ,,    ,,  
%)) 

    

#*=@& ;fh c;gf hfd'g 
vo/ 

 ,,    ,,  
$)) 

    

#*=@* cGo ?v  ,,    ,,   
@)) 

    

#*=@( ljB't ;Lu+n km]h 
l;kmfl/; 

 !))    ;'s'Djfl; 
;d]tsf] 
xsdf 

#*=#) ljB't ly|km]h 
l;kmfl/; 

 %))     

#*=#! laB't 6fG;km/d{/ 
h8fg l;kmfl/; 

 @)))     
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#*=#@ rf/ lsNnf 
k|dfl0ft b:t'/ 

@))      

#( cGo l;kmfl/;x?       

#(=! gftf k|dfl0ft ug{]  @))     

#(=@ hGdldlt k|dfl0ft 
ug{] 

 !%)     

#(=# ljjfx k|dfl0ft 
tyf cljjflxt 
k|dfl0ft 

 #))     

#(=$ c+u|]lh dfWofd 
l;kmfl/; tyf 
k|dfl0ft 

 @))     

#(=% j;fO{;/fO{ 
k|dfl0ft 

 #))     

#(=^ d[To' k|dfl0ft  @))     

#(=& 3/kftfn k|dfl0ft  @))     

#(=* JolQmut ljj/0f 
k|dfl0ft 

 @))     

#(= ( lhljt;Fusf] gftf 
k|dfl0ft 

 @%)     

#(=!) xsjfnf jf 
xsbf/ k|dfl0ft 

 @))     

#(=!! ;+/Ifs k|dfl0ft 
ug{] tyf ;+:yfut 
/ JolQmut 
;+/Ifs l;kmfl/; 
ug{] 

 @))     

#(=!@ sfuh / 
d~h'/Lgfdf 
k|dfl0ft ug{] 

 @))     
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#(=!# cfly{s cj:yf 
sdhf]/ tyf 
ljkGgtf k|dfl0ft 
jf cfly{s cj:yf 
jlnof] jf 
;DkGgtf k|dfl0ft 

 @))     

#(=!$ gfu/Lstf lng 
sf] nfuL 
l;kmfl/; ug{] . 

 !))     

#(=!% gfu/Lstfsf]  
k|ltlnlk lng sf] 
nfuL l;kmfl/; 
ug{] . 

 #))     

#(=!^ jxfns/ sf] 
n]vfhf]vf 
k|dfl0ft 

 @))     

#(=!^ df]xL nut s§L 
sf] l;kmfl/; 

 @))     

#(=!& 3/ hUuf s/sf] 
n]vfhf]vf u/L 
l;kmfl/; ug{] 

 @))     

#(=!* Jofkf/Joj;fo 
jGb ePsf] jf x'b} 
gePsf] l;kmfl/; 

 @))     

#(=!( ldnfkqsf] 
sfuhft u/fpg] 
lgj]bg btf{ 
l;kmfl/; 

 @))     

#(=@) lgz'Ns jf ;z'Ns 
:j:Yo pkrf/sf] 
l;kmfl/; ug{] 

 !%)     

#(=@! ;d'x btf{ 
l;kmfl/; 

 @))     

@(=@@ 3/jf6f] l;kmfl/;       
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#(=@@
=! 

kSsL ;8s 
,knl6{u+ 
,afovf]nfb]lv 
r]/g]6f, h:k'/, 
b]lj:yfg, ug] 
vf]nf kSsL ;8s,  
ahf/If]q 

 %))     

#(=@@
=@ 

leqL af6f] ,cGo 
If]q 

 @%)     

#(=@# k'hf{df 3/sfod 
ug]{ l;kmfl/; 

 @))     

#(=@$ gfd jf hGdldlt 
;+;f]wg l;kmfl/; 

 !%)     

#(=@% hUufwlg k'hf{ 
x/fPsf] l;kmfl/; 

 !%)     

#(=@^ lsQfsf6 ug{] 
l;kmfl/; 

 @))     

#(=@& gfd;f/L ug{] 
l;kmfl/; 

 @%)     

#(=@* hUufsf] xs 
;DjGwdf 
l;kmfl/; 

 @))     

#(=@( d[ts;Fusf] gftf 
k|dfl0ft tyf  
l;kmfl/; 

 @%)     

#(=#) pBf]u 7fFp ;f/L 
ug{] l;kmfl/; 

 %))     

#(=#! lhljt /x]sf] 
l;kmfl/; 

 #))     

#(=#@ kfngkf]if0fsf] 
nfuL l;kmfl/; 

 @))     

#(=## j}jflxs c+lus[t 
gfu/Lstf 
l;kmfl/; 

 !)))     

#(=#$ ;fwf/0f l;kml/;  !))     
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#(=#% sf]7f vf]Ng 
/f]xj/df j:g 
l;kmfl/; 

 !%)     

#(=#^ k|rlnt sfg'g 
adf]lhd 
k|Tofof]lht 
clwsf/ 
adf]lhdsf] cGo 
l;kmfl/; jf 
k|dfl0ft ug{] 

 %))     

#(=#& k]Gzg l;kmfl/; 
ef/t d'n's 
g]kfnsf] nflu 

 !))) / 
%)) 

    

#(=#* pNn]lvt sfddf 
yk d'r'Nsf ug{' 
k/]df 

 @))    lkmN8df 
hfFbf %)) 

#(=#( crn ;DklQ 
d'NofÍg ;]jf 
;'Ns 

k|lt 
nfv ? 
%) 

     

#(=$) cfo>f]t d'NofÍg 
;]jf ;'Ns 

k|lt 
nfv ? 
!)) 

     

#(=$! uf=kf sf] xn 
ef8f ;]jf ;'Ns 

? %))      

#(=$@ uf=kf xn ef8f 
k|f]h]S6/;lxt 

? 
!%)) 

     

#(=$# ;fj{hlgs 
zf}rfno k|of]udf 

lbzf ? 
!) 
lk;fa 
? % 

     

#(=$
$ 

uf=kf ;fp08 
l;:6d ;lxt 

? %))      

#(=$% kmf]/d}nf 
Joj:yfkg ;]jf 
z'Ns 

     uf=kf n] 
tf]s]adf]lh

d 
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#(=$^ kz'kG5L btf{  !)     

#(=$& k|of]u zfnf ;]jf  !)     

#(=$
* 

kf]i6df6{d ;]jf  !))     

#(=$( kz'kG5L awkj{ 
lgl/If0f u/fpbf 
nfUg] z'Ns 

 !%     

#(=%) kz' aGwfs/0f 
;]jf af]sf, ;f9] 

 !%     

#(=%! laB't ld6/ 
l;kmfl/;  

 !))     

#(=%@ 9'uf+, lu§L, afn'jf 
;fj{hlgs 
:yfgdf ;+sng-
lqa]l0fwfd au/_ 

%))))      

#(=%# l6Kk/ tyf Aofs 
xf] nf]8/sf] 
ef8fdf 

     uf=kfsf] 
lg0f{o 

adf]lhd 

#(=%$ lglh hUufsf] 
9'+uf, lu§L, afn'jf 
af]Sg] 6ofS6/ 
l6Kk/ 

%))      

#(=%% lglh hUufdf 
/x]sf sf7 
lgsf;L u/]jfkt 

%))      

#(=%^ cGt//fli6«o 
u}=;=;+=-sfo{s|d 
cg'dlt l;kmfl/;_ 

 %))     

#(=%& cGo ;]jf ;'Ns ;]jfsf] 
k|s[lt 
x]/L ? 
%)— 
!))). 
;Dd 
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3/ gS;f kf; ;DaGwL k|:tfljt b:t'/ M 
 

qm=:f= 3/sf] agfj6 /fhdfu{ tyf 
d"Vo ahf/ 
;8ssf] 
bfofafof aGg] 
3/sf] b/ k|lt 
ju{ lkm6 -?_ 
df  
 

cGo lkr 
;8s -s 
ju{_ sf] 
;8ssf] bfFof 
afoFf k|lt 
ju{km'6 nfUg] 
b:t'/ ?= df 

u|fe]n 
;8s-v 
ju{_  df 
aGg] 3/ 
sf] b/ k|lt 
ju{ lkm6 -
?_  
 

sRrL tyf 
u|fdL0f ;8s 
-u / 3 
ju{_df tyf 
u|fld0f If]qdf 
aGg] 3/sf] 
b/ k|lt ju{ 
lkm6  
 

!  RCC k|m]d:6Sr/ tkm{  

 hldgtnf  3/- 2=5/- 2/- 1=5/- 
 k|ydtnf  2=5 2/- 1=5/- 1/- 
 bf];|f]tnf ;f] 

eGbf dfly 
2/- 1=5/- 1 1/- 

@ nf]8j]ol/Ë :6Sr/ tkm{   
 hldgtnf  2=50/- 2/- 1=5 1=25/- 
 k|ydtnf  2/- 1=5/- 1/- 1/- 
 bf];|f]tnf ;f] 

eGbf dfly 
1=5/- 1/- 1/- 1/- 

$ sDkfp08jfn 2/- 1=5/- 1/- 0=5/- 
% sRrL 3/  1=5/- 1/- 0=5/- 0=25 
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b08 hl/jfgf ;DaGwL k|:tfljt b:t'/ M 
qm=;+= ljj/0f s/ ?= s}lkmot 
! #% lbg leq btf{ ePsfJolQut 

36gf btf{ 
lgz'Ns  

@ #% lbg gf3L btf{ x'g] 
JolQmut36gf btf{ 

!)) cGoq jf6 j;fO{;/fO{ u/L 
cfPsf / j;fO{;/fO{ 
;g{'k'j{ cGoqaf6 Joltut 
36gf btf{ ug{'kg{]df ;f] 
gu/L j;fO{;/L ;f] kl5 
o; uf=kf df btf{ x'g] 
JolQmut 36gf btf{sf] 
xsdf h'g 7fFp af6 
a;fO;/L cfPsf] xf] pQm 
7fFp af6 btf{ ul/ cfpg 
;'emfa lbg]  

# uf=kf 3f]if0ff x'g' k'j{ jg]sf 
;+/rgfsf] xsdf 

%)) 3/ hUuf ;DaGwL 

$ gS;fkf; gu/L @ n]jn ;Dd 
ef}lts ;+/rgf lgdf{0f u/]df 

#%Ü yk 3/ hUuf ;DaGwL 

% gS;fkf; gu/L @ n]jn eGbf dfyL 
lgdf{0f u/]df 

&)Ü yk 3/ hUuf ;DaGwL 

^ gS;fkf; gu/L 3/lgdf{0f ;DkGg 
u/]df 

;tk|ltzt  

& lgZrLt tnf jf lgZrLt l8hfO{gsf] 
cg'dlt lnO{ ;f] eGbf km/s jlg jf 
km/s 3/ lgdf{0f ug{]sf] xsdf  

&) Ü yk k|:tfljt h/Ljfgfdf gS;f 
;+;f]wgsf] h/Ljfgf 
;dfj]z u/LPsf] 5}g 

* 3/ lgdf{0f ubf{ ;fdfg hyfeflj 
;8sdf y'kfg{]sf xsdf 

!))—
!%)) 

;8sdf k'u]sf] cj/f]w / 
If]tLsf] cfwf/df 

( lgif]lwt If]qdfkmf]xf]/  kmfNg]sf] 
xsdf 

!))—
!%)) 

lgif]lwt If]q uf=kf n] tf]Sg] 
;f]sf] ;'rgf :yfgLo /]l8of] 
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/ kqklqsf / ;fj{hgLs 
dfkm{t hgsf/L u/fO{g] 5 . 

!) lgz]lwt Knfli6s k|of]u ug]{sf 
xsdf 

!))—
%)) 

Knfi6Ls lgif]lwt If]q 
3f]if0ff ePkl5 
sfof{Gjogx'g] / ;f] sf] 
;'rgf :yfgLo /]l8of] 
kqkqLsf / ;fj{hgLs 
dfkm{t u/fO{g] 

!! hyfeflj rf}kfof 5f]8\g]sf xsdf !)—%) xfF; s'v'/f, ufO{ e}l; / 
uf]?sf] k|ltuf]6f %) 
h/Ljfgf / vfgf vr{ ? 
!)) k|ltlbg cGosf]  
xsdf %)Ü / pNn]lvt 
jfx]ssf rf}kfofdf #) / 
vfgf vr{ !% k|ltlbg 
kf7fkf8L nufPtsf] xsdf 
;f]sf] %)Ü, & lbg leq 
;Dd rf}kfof lng gcfPdf 
uf=kf n] lnnfd ug{] 5 . 
cfkm\gf rf}kfofx? 
;fj{hlgs 7fpFdf afWg] 
h:t} ;'u'/ sf] k|ltuf]6f 
?=@))).– 
 

!@ dfnkf]t tyf PsLs[t ;DklQsf] 
xsdf ! jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf 
nflu 

#% 
k|ltzt 

 

!# dfnkf]t tyf PsLs[t ;DklQsf] 
xsdf @ jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf] 
nflu 

$% 
k|ltzt 
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!$ dfnkf]t tyf PsLs[t ;DklQsf] 
xsdf # jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf] nflu 

^) 
k|ltzt 

 

!% dfnkf]t tyf PsLs[t ;DklQsf] 
xsdf $ jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf] 
nflu 

&% 
k|ltzt 

 

!^ dfnkf]t tyf PsLs[t ;DklQsf] 
xsdf %  jif{ jf ;f]eGbf dfly 

!)) 
k|ltzt 

 

 

cg';'lr !# 
ko{6g  z'Ns 

 df08jL uf=kf= df cfpg] :jb]zL ko{6snfO{  / ljb]zL ko{6snfO{ 
ko{6g  z'Ns nufpg] ljifodf ufpFkflnsfn] lg0f{o u/L nfu" ug]{]5 
.  

 
ljljwM o; P]gdf g;d]l6Psf s/, b:t'/ tyf z'Nssf] b//]6 cGo 
sfg'g  ;Fu gaflemg] ul/ ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 
. 
 
 
 

 

  k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)$÷)!                  cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM @         ldltM @)&&÷)$÷)! 

efu ! 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd 
Dff08jL ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g  
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Djt\ @)&& ;fnsf] P]g g+= @ 
 

मा डवी गाउँपा लकाको व नयोजन, २०७७ 

df08jL गाउँपा लकाको आ थक बष २०७७/०७८ को 
सेवा र कायह को ला ग थानीय सि  चत कोषबाट केह  
रकम खच गन र व नयोजन गन स ब धमा यव था गन 
बनेको ऐन   
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तावनाः मा डवी गाउँपा लकाको आ थक बष 
२०७७/०७८ को सेवा र कायह को ला ग सि  चत 
कोषबाट केह  रकम खच गन अ धकार दन र सो रकम 
व नयोजन गन वा छनीय भएकोले, 

नेपालको सं वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम 
मा डवी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संि  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम 
"मा डवी गाउँपा लकाको व नयोजन ऐन, 

२०७७”रहेकोछ। 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनेुछ । 

२.  आथक बष २०७७/०७८ को न म  सि  चत 
कोषबाट रकम खच गन अधकारः (१) आथक वष 
२०७७/०७८ को न म  गाउँ कायपा लका, वडा 
स म त, वषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का 
न म  अनसूुची १ मा उि लिखत चालू खच, पूजँीगत 
खच,समपुरक कोष िवषेश कोष र व ीय यव थाको 
रकम समेत गर  ज मा रकम   #&(&&!(*)।– 
(अ पी ;}lt; s/f]ड ;GtfgJj] nfv PsxQ/ 

xhf/ g}f ;o cl;  पैया मा ) मा नबढाई न द  
ग रए बमोिजम सि  चत कोषबाट खच गन स कनेछ 
। 
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३.  व नयोजनः (१) यस ऐन सि त कोषबाट खच गन 
अ धकार दइएको रकम आ थक वष २०७७/०७८ 
को न म  मा डवी गाउँपा लकाको गाउँ 
कायपा लका, वडा स म त र वषयगत शाखाले गन 
सेवा र कायह को न म  व नयोजन ग रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न कायपा लका, वडा स म त र वषयगत शाखाले 
गन सेवा र कायह को न म  व नयोजन गरेको 
रकमम ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा अपगु हनेु 
देिखन आएमा गाउँ कायपा लकाले बचत हनेु 
शीषकबाट नपगु हनेु शीषकमा रकम सान स नेछ 
। यसर  रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको 
ज मा रकमको १० तशतमा नब ने गर  कुनै एक 
वा एक भ दा बढ  शीषकह बाट अक  एक वा एक 
भ दा बढ  शीषकह मा रकम सान तथा नकासा र 
खच जनाउन स कनेछ । पूजँीगत खच र व ीय 
यव थातफ व नयोिजत रकम साँवा भ ु ानी खच र 
याज भ ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चालू खच 
शीषकतफ सान र ब ीय यव था अ तगत साँवा 
भ ु ानी खचतफ व नयोिजत रकम याज भ ु ानी 
खच शीषकमा बाहेक अ य  सान स कने छैन । 
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तर चाल ुतथा पूजँीगत खच र व ीय यव थाको 
खच यहोन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान 
स कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृत 
रकमको १० तशत भ दा ब ने गर  कुनै एक वा 
एक भ दा बढ  शीषकह मा रकम सान परेमा गाउँ 
सभाको वीकृ त लन ुपनछ । 
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अनसूुची–१ 

(दफा २ सँग स बि धत) 
नेपालको सं वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

संि त कोषबाट व नयोजन हनेु रकम 

.स. 

अनदुान स
या 

शीषक
क
ो नाम

 

चाल ुखच
 

पूजँीगत खच
 

व
ीय 

यव
था  

 ज
मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

   संि त कोषमा k|fKt x'g] cg'dflgt /sd 

!  ljlQo 
;dflgs/0f 
cg'bfg ;+l3o 
;/sf/ 

 &$^)))))    

@  ljlQo 
;dflgs/0f 
cg'bfg k|b]z 
;/sf/ 

 %)$*)))    

#  z;t{ cg'bfg 
;+l3o 
;/sf/af6 

!$!$)))))    

$  z;t{ cg'bfg 
k|b]z 
;/sf/af6 

^*%)))) !%))))))    

%  ljz]if cg'bfg 
;+l3o 
;/sf/af6 

!))))))))    
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^  ljz]if cg'bfg 
k|b]z 
;/sf/af6 

^))))))    

&  ;dk'/s 
cg'bfg ;+l3o 
;/sf/af6 

 !!*)))))    

*  ;dk'/s 
cg'bfg k|b]z 
;/sf/af6 

!)))))))  %))))))    

(  /fhZj 
af8kmf6 
;+l3o 
;/sf/af6 

^!&%#(*)     

!)  /fhZj 
afF8kmf6 k|b]z 
;/sf/af6 

#&!))))     

!!  cfGtl/s 
cfDbfgL 
cg'dflgt 

!!$!))))     

!@  cfGtl/s 
cfDbfgL 
cg'dflgt 
cNof /sd 

!&@)))))     

  hDdf @^*#@#(*)  !!!$$*)))   #&(&&!(*)  

              ;+lrtsf]ifaf6 vr{ x'g] 

       

१  गाउँ 
कायपा लका 

@$@(*@))) !)^@*((*)  #$(@&!(*) 

२  वडा स म त !#)))))) !&%)))))  #)%))))) 
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hDdf 

#&(&&!(*) 

ljifout zfvf tkm{  

s_  cfly{s 
ljsfz tkm{ 

#$))))))  !!*)))))   $%*))))) 

v_  ;fdflhs 
ljsfz zfvf 

!%^@*@)))     

u_  k'jf{wf/ 
ljsf; tkm{ 

 !!!(*((*)   !!!(*((*)  

3_  z';f;g tyf 
;+:yfut 
ljsfz zfvf 

^##)))))   ^##))))) 

ª_  jg aftfj/0f 
tyf ljkb\ 
Joa:yfkg 
zfvf 

@$)))))   @$))))) 

hDdf @%%(*@))) !@#&*((*)  #&(&&!(*) 

 
 

 

  k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)$÷)!                  cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM #         ldltM @)&&÷)$÷)! 

efu ! 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd 
Dff08jL ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g  
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Djt\ @)&& ;fnsf] P]g g+= # 
मा डवी गाउँपा लकामा  वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण 
स ब धमा  यव था गन बनेको ऐन, २०७७ 

तावना : व छ र व थ वातावरणमा बाँ न पाउने नाग रकको 
मौ लक अ धकारको संर ण गन, ाकृ तक ोतको समिुचत 
उपयोग एवं द गो यव थापन गन, वातावरण र वकासबीच 
स तलुन कायम गन तथा ाकृ तक ोत, वातावरण र जै वक 
व वधताको संर ण गन वा छनीय भएकाले,  
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नेपालको सं वधानको धारा २२१ बमोिजम अनसूुची ८ र अनसूुची 
९ मा उ लेिखत वातावरण, ाकृ तक ोत र जै वक व वधता 
स ब धी थानीय तहको अ धकार काया वयनका ला ग कानूनी 
यव था गन,  

मा डवी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प र छेद- १ 

ारि भक 
 
१. संि  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम मा डवी  
गाउँपा लकाको "वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण ऐन, 
२०७६" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन मा डवी गाउँपा लकाको थानीय राजप मा सूचना 
कािशत गरेको म तदेिख ार भ हनेुछ।  

२. प रभाषा :  वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस 
ऐनमा,- 

(क) "अनकुुलन" भ ाले जलवायू प रवतनको असर र स भा य 
जोिखमको      आकँलन गर  प रव तत जलवायू सहुाउँदो अनकुुल 
हनेु गर  पा तरण गन तथा थप हानी नो सानी रोकथाम वा 
यू नकरण गन काय स झन ुपछ। 

(ख)  "उ सजन" भ ाले कुनै नि त े बाट नि त समय 
अव धमा वातावरणमा ह रतगृह याँस वा अ य कुनै याँस वा धवुा ँ
न कासन गन काय स झन ुपछ। 
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(ग)   "कायपा लका" भ ाले मा डवी गाउँपा लकाको 
कायपा लकालाई स झन ुपछ। 

(घ)  “खु ला े ” भ ाले मा नसह  जमघट हनु स ने, व भ  
काय म र पव मनाउन स ने, सावज नक हत तथा वप  
यव थापनमा समेत सहयोग पु ने गर  सरुि त ग रएको खु ला 
थल स झन ुपछ ।  

(ङ)  "जलवायू प रवतन" भ ाले लामो समयको अ तरालमा 
ाकृ तक पमा हनेु जलवायूको उतारचढावका अलावा य  वा 

अ य  पमा मानवीय याकलापले वायमु डलको बनोटमा हनेु 
फेरवदलका कारण पृ वीको जलवायूमा मश: देखा पन प रवतन 
स झन ुपछ।  

(च)  "जोिखमपूण फोहर" भ ाले ाकृ तक वातावरणमा ास 
याउने र मानव तथा अ य ाणीको वा यमा हा न नो सानी 
पु  याउने व भ  पमा न कािशत व त,ु पदाथ तथा रे डयो 
व करणलाई स झन ुपछ।  

(छ) “जै वक व वधता” भ ाले पा रि थ तक य णाल  (इको 
स टम) को व वधता, जा तय व वधता ( पे सज डाइभर सट ) 
तथा वंशाणगुत व वधता (जेने टक डाइभर सट ) स झन ुपछ ।  

(ज)  “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अ तगत 
बनेको नयममा तो कएको वा तो कए बमोिजम स झन ुपछ ।  

(झ)  “ न काशन” भ ाले व न, ताप वा फोहरमैला फा ने, 
थपुान, वा न काशन गन काय स झन ुपछ । 
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(ञ)  "प रषद" भ ाले दफा ४८ बमोिजमको थानीय वातावरण 
तथा ाकृ तक ोत संर ण प रषद स झन ुपछ। 

(ट)  “ दूषण” भ ाले फोहरमैला, रसायन, व न वा व तुीय, 
व तुीय-च ु वक य तरंगका कारण वातावरणमा य  वा अ य  
पले प रवतन गर  वातावरणमा उ लेखनीय ास याउने, त 

पु  याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी योजनमा हा न 
नो सानी पु  याउने याकलाप स झन ुपछ । 

(ठ)  “ ताव” भ ाले व मान वातावरणीय अव थामा प रवतन 
याउन स ने क समको थानीय सरकार वा थानीय कानून 
बमोिजम सं ालन ग रने वा अनमु त ा  वकास काय, भौ तक 

याकलाप वा भ-ूउपयोगको प रवतन गन कुनै योजना, आयोजना 
वा काय म स ालन गन स ब धमा तयार ग रएको ताव 
स झन ुपछ । 

(ड)  “ तावक” भ ाले तावको वीकृ तको ला ग नवेदन दने 
र य तो ताव काया वयन गन वीकृ त ा  यि , सरकार , 
अध सरकार  वा गैर सरकार  नकाय वा सं था स झन ुपछ। 

 (ढ)  “फोहरमैला” भ ाले घरेल ु फोहरमैला, औ ो गक 
फोहरमैला, रासाय नक फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला 
वा हा नकारक फोहरमैला स झन ु पछ र सो श दले त काल 
योग हनु नस ने अब थामा रहेको, फा लएको वा सडेगलेको 

वातावरणमा ास आउने गर  न काशन ग रएको तरल, ठोस, 
यास, लेदो, धूवा,ँ धूलो, व तुीय तथा सूचना व धका ला ग 
योग भएका लगायतका पदाथ वा य तै कारका अ य व तहु  
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वा अना धकृत पमा सावज नक थलमा टाँ सएको पो र, प लेट 
तथा कायपा लकाले समय समयमा सूचना काशन गर  फोहरमैला 
भ न तो क दएका अ य व त ुसमेतलाई स झन ुपछ ।  

(ण)  "वन" भ ाले पूण वा आंिशक पमा ख वा बु ानले 
ढा कएको े  स झन ुपछ ।  

(त)  "वन पैदावार" भ ाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट 
याइएका देहायका पैदावार स झन ुपछ:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बो ा, 
घाँस, लाहा, पपला- पपल  

 (२)  ख, व वा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भवुा, जरा, 
गानो, बो ा, गमरजीन, लोहवान, ज ल  जडीबटु  एवं गैरका  
वन पैदावार, ज ल  मह, वन प त तथा तनको व भ  भाग वा 
सू म अ , 

 (३)  च ान, माटो, चनु ढु ा, ढु ा, ग ी, बालवुा वा अ य 
ख नजज य पदाथ वा  

 (४)  व यज त,ु पशपंु ी वा व यज तकुो ओखेटोपहार ।  

 (थ)  “वातावरण” भ ाले ाकृ तक, सां कृ तक र सामािजक 
णाल ह , आथक तथा मानवीय याकलापह  र यीनको 

अवयवह  तथा ती अवयवह को बचको अ तर या तथा अ तर 
स ब ध स झन ुपछ । 
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(द)  "वातावरणीय अ ययन" 
भ ाले  कुनै  तावको  काया वयन  गदा  यसवाट वातावरणमा 
पन तकूल  भाव  नराकरण वा यू नकरण गनको ला ग 
अवल वन ग रने उपायका स ब धमा ग रने संि  वातावरणीय 
अ ययन वा ारि भक वातावरणीय पर ण स झन ुपछ ।  

(ध)  “स पदा” भ ाले गाँउपा लका े  भ  रहेका ाकृ तक, 
सां कृ तक, ऐ तहा सक, परुाताि वक, वै ा नक, आ याि मक, 
सौ दयपरक वा सामािजक बाट मह वपूण मा नने कुनै प न 
व त,ु भौ तक संरचना थान, वन प त तथा जीव ज त ुस झन ु
पछ।  

(न)  “ समसार” भ ाले भू मगत जल ोत वा वषातका कारण 
पानीको प रणाम रहने वा ाकृ तक वा मानव न मत, थायी वा 
अ थायी जमेका वा वगेका, व छ वा नु नलो पानी भएको धा पलो 
ज मन Swamp( ) दलदले ज मन Marsh( ) नद बाट भा वत ज मन 
Ri veri ne Fl oodplai n(  ), ताल Lake( ) पोखर  Pond( ) 
जलभ डार े  Water Storage Areas(   ) र  य ह कृ तका 
कृ ष ज मन Agri( cul ture Land ) समेतलाई स झन ुपछ । 

 (प)  “संर ण” भ ाले वातावरण, जै वक व वधता तथा 
स पदाको सरु ा, याहार, स भार, स व न, यव थापन तथा 
सदपुयोग स झन ुपछ ।  

प र छेद - २ 
वातावरण संर ण 
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३. वातावरण संर ण गनपुन : (१) आ नो े ा धकार े  
भ  वातावरण संर ण गन मखु िज मेवार  गाउँपा लकाको हनेुछ 
।  

(२) वातावरण संर ण, व न र वातावरणमै ी समाज नमाणमा 
योगदान गन ुनाग रकको कत य हनेुछ। 

४. वातावरण संर ण वशेष े  नधारण गन स ने : (१) 
च लत भ-ूउपयोग नी त समेतलाई म यनजर गर  गाउँपा लका 
भ  वातावरणका ले संर ण आव यक रहेको े  प हचान 
गर  य तो े लाई कायपा लकाबाट नणय गर  वातावरण 
संर ण वशेष े  नधारण गन स नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नद  यव थापन वा अ य कुनै भौ तक 
पूवाधार नमाण गदा नमाण कायको ारि भक अ ययन या 
शु  हनु ुअगा ड नै संघ र देशका स बि धत नकायसँग सम वय 
गर  कायपा लकाले कुनै े  वशेषलाई वातावरण संर ण गन 
उ े यले खु ला वा ह रयाल  े को पमा तो न स नेछ।  

(३) कुनै े  वा थान वशेषमा अ य धक वातावरणीय दूषण, 
भःू खलन, ाकृ तक स पदाको अ य धक दोहन वा ाकृ तक 
वपि  हनु गई जन वा य वा वातावरणमा नकारा मक भाव 
परेको वा पन स भावना देिखएको अव थामा कायपा लकाले देश 
सरकार र संघीय सरकारसँग सम वय गर  य तो े  वा 
थानलाई वातावरणीय ले संवेदनशील े  तो न स नेछ ।  
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(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोिजमको वातावरण संर ण 
वशेष े , खु ला वा ह रयाल  े  र संवदेनशील े को 
यव थापन तो कए बमोिजम कायपा लकाबाट हनेुछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम यव थापन गदा कायपा लकाले 
आव यकता अनसुार संघ र देशसगँ सम वय गनछ। 

५. स पदाको संर ण गनपुन : (१) 
गाउँपा लका/नगरपा लका े भ  रहेका स पदाको संर ण गन ु
गाउँपा लका/नगरपा लका, नाग रक र स बि धत नकायको 
कत य हनेुछ। 

(२) स पदाको संर णका ला ग कायपा लकाले सरकार  तथा 
समदुायसँग सम वय तथा साझेदार  गन स नेछ। 

६. वातावरणीय अ ययन गनपुन : (१) च लत कानून तथा 
मापद ड बमोिजम तावकले तावको वातावरणीय अ ययन गन ु
पनछ । 

(२) तावकले थानीय तहको अ धकार े  भ  पन वषयसँग 
स बि धत वकास नमाण स ब धी काय वा आयोजना स ब धी 

तावको संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन वा ारि भक 
वातावरणीय तवेदन वीकृ तको ला ग कायपा लका सम  पेश 
गनपुनछ। 

 (३) तावकले उपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन 
तवेदन पेश गदा य तो ताव काया वयन गन ममा 

वातावरणमा पनस ने तकूल भाव र यसको यू नकरणको 
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ला ग अपनाउन स कने व भ  वक पह को व ततृ व लेषण 
गर  य ता वक प म ये ताव काया वयन गन उपयु  हनेु 
वक प र सो वक प काया वयन गन स कने आधार र कारण 
स हत सफा रस गनपुनछ। 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको संि  वातावरणीय तवेदन वा 
ारि भक वातावरणीय पर ण वीकृ त स ब धी या तो कए 

बमोिजम हनेुछ।  

 (५) उपदफा (२) बमोिजम ा  वातावरणीय अ ययन तवदेन 
जाँचबझु गदा य तो ताव काया वयनबाट वातावरणमा तकूल 
भाव पान नदेिखएमा कायपा लकाले आव यकता अनसुार 
तावकले पालना गनपुन शत तो क य तो वातावरणीय अ ययन 
तवेदन वीकृत गनछ।  

 (६) कायपा लकाले उपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय 
अ ययन तवेदन जाँचबझु गदा य तो तावको थप वातावरणीय 
अ ययन गनपन देिखएमा वातावरणीय मू या न गन गराउन आदेश 
दन स नेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोिजम दइएको आदेश बमोिजम तावकले 
थप अ ययन ग र सोको तवदेन देश कानूनले तोकेको नकाय 
सम  पेश गन ुपनछ। 

(८) यस ऐन वमोिजम कुनै तावको वातावरणीय अ ययन 
तवेदन तयार गनपूुव स वि धत नकायबाट कायसूची वीकृत 

गनपुनछ। 
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(९) वातावरणीय अ ययन तवेदन स ब धी अ य यव था 
च लत कानून बमोिजम हनेुछ। 

(१०) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न तावक 
गाउँपा लका आफैँ संल न भएको अब थामा य तो वातावरणीय 
अ ययन तवेदन देश कानून बमोिजम वीकृत हनेुछ। 

७.  मापद ड र गणु तर कायम गनपुन : (१) तावकले यस 
ऐन बमोिजम वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गदा नेपाल 
सरकारले नधारण गरेको मापद ड एवं गणु तर कायम हनेुगर  
तो कए बमोिजमको ढाचँामा तयार गनपुनछ। 

८.    वातावरणीय यव थापन योजना तयार गनपुन : (१) 
तावकले ताव काया वयन गन ु अगा ड तो कए बमोिजम 

वातावरणीय यव थापन योजना तयार गनपुनछ। 

(२) तावकले उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय यव थापन 
योजना तयार गदा वातावरणीय तकूल भाव यू नकरणका 
उपायह  म ये कुन कुन उपायह  आयोजना नमाणको ममा 
र कुन कुन उपायह  आयोजना स प  भएप छ वा आयोजना 
काया वयनको ममा अवल बन गन हो सो को समेत उ लेख 
गनपुनछ। 

(३) तावकले उपदफा (१) बमोिजम तयार गरेको वातावरणीय 
यव थापन योजना काया वयनका ला ग प  काययोजना वनाई 
सो बमोिजम काया वयन गनपुनछ र सो को ग त ववरण 
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आयोजना काया वयन शु  भएप छ येक छ म हनामा 
कायपा लका सम  पेश गनपुनछ।  

९.    ताव वीकृत नगराई काया वयन गन नहनेु : यो ऐन 
ार भ भएप छ कसैले प न कायपा लकाले तोके बमोिजम ताव 
वीकृत नगराई काया वयन गन गराउन ुहुँदैन ।  

१०.  ताव स ब धी अ य यव था : (१) वातावरणीय भाव 
मू यांकन हनेु तावह  स ब धी काय व ध च लत संघीय तथा 
ादेिशक कानून बमोिजम हनेुछ । 

(२)संघीय तथा ादेिशक कानून बमोिजम वातावरणीय पर ण वा 
वातावरणीय भाव मू यांकन स ब धमा स बि धत संघीय तथा 
ादेिशक नकायसँग सम वय गन िज मेवार  गाउँपा लकाको 

[वातावरण शाखा] को हनेुछ ।  

११. रोक लगाउन स ने : (१) कसैले प न यस ऐन र च लत 
कानूनले तोके वमोिजमको नकायवाट वीकृ त न लई वा वीकृ त 
भए भ दा वपर त हनेु गर  काया वयन गरेमा कायपा लकाले 
य तो ताव काया वयनमा रोक लगाउन वा रोक लगाउनको 
ला ग देश सरकार तथा संघीय म ालय वा वीकृत गन 
नकायमा सफा रष गन स नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै ताव काया वयन गन रोक 
लगाइएकोमा यसर  रोक लगाइएको कारणबाट त पु न गएमा 

तावकले सो बापत कुनै क समको तपु तको ला ग दाबी गन 
पाउने छैन । 
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१२.  अनकूुलन योजना बनाउन स ने : (१) जलवाय ुप रवतनको 
तकूल असर यू नकरण र स भा वत जोिखमबाट ब नका ला ग 

कायपा लकाले अनकूुलन योजना बनाई काया वयन गन स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनकुुलन योजना बनाउँदा जलवायू 
प रवतनको असरवाट वढ  जोिखममा पन म हला, अपा ता भएका 
यि , बालबा लका, जे  नाग रक र आथक पमा वप  
समदुायलाई वशेष ाथ मकता दनपुनछ। 

(३) कायपा लकाले वकास आयोजना तजमुा गदा जलवायू 
प रवतनको तकूल असर तथा जोिखमको यव थापन गन 
योजनको ला ग नेपाल सरकारले नधारण गरेको मापद ड 

बमोिजम ाथ मक करण गनपुनछ। 

१३.   ह रतगृह यासँ उ सजन यू नकरण कायह  गन स ने 
:  (१) गाउँपा लकाले ह रतगृह याँस उ सजन यू नकरण गन 
आव यक काय म स ालन गन स नेछ। 

(२) यू नकरण स ब धी अ य यव था च लत कानून बमोिजम 
हनेुछ। 

१४. दूषण रोकथाम तथा नय ण गन :  (१) कसैले प न 
च लत मापद ड वपर त वा जनजीवन, जन- वा थ र वातावरणमा 

उ लेखनीय तकूल भाव पान गर  दूषण सजृना गन वा गराउन 
हुँदैन ।  

(२) तो कएको मापद ड वपर त कुनै याि क साधन, औ ो गक 
त ान, होटल रे ु रे ट वा अ य ठाउँ वा मालसामान वा व तवुाट 
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व न, ताप, रे डयोधम  व करण, तर  वा फोहरमैला वा दु षत 
पानी न काशन गन गराउन हुँदैन ।  

(३) उपदफा (१) वपर त कसैले कुनै काय गर  वातावरणमा 
उ लेखनीय तकूल भाव पारेको देिखएमा गाउँपा लकाले तत ्
स ब धमा आव यक शतह  तो न वा य तो काय गन नपाउने 
गर  रोक लगाउन स नेछ । 

(४) कुनै क समको पदाथ, इ धन, औजार वा संय को योगबाट 
वातावरणमा उ लेखनीय तकूल भाव परेको वा पन देिखएमा 
देश र संघीय सरकारलाई सो को जानकार  गराई गाउँपा लकाले 
थानीय राजप मा सूचना काशन गर  य तो पदाथ, इ धन, 
औजार वा संय को योग, उ पादन, व  वतरण, भ डारनमा 
ब देज लगाउन स नेछ र आव यक कारवाह का ला ग सफा रष 
गनछ। 

(५) दूषणको रोकथाम तथा नय ण स ब धी अ य यव था 
तो कए बमोिजम हनेुछ।      

१५. योगशाला थापना गन स ने : (१) वातावरण संर ण 
तथा दूषण नय ण स ब धी कायमा सहयोग पु  याउन 
गाउँपा लकाले संघीय सरकार र देश सरकारसँग सम वय गर  
आव यकता अनसुार व भ  योगशालाह  थापना गन वा संघ 
र देशले थापना गरेका वा नेपाल सरकारले मा यता दएको 
कुनै योगशालालाई सो कामको ला ग तो न स नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम थापना ग रएका वा तो कएका 
योगशालाको अ य काम, कत य र अ धकार तो कए बमोिजम 

हनेुछ । 

१६. नमनुा संकलन गन दनपुन : कुनै प न उ ोग, कारखाना, 
य , सवार  साधन आ दबाट सजृना वा न काशन हनेु वा हनु 
स ने दूषण, व न, ताप तथा फोहरमैलाको अ ययन, पर ण 
वा व ेषण गनका ला ग स बि धत यि  वा सं थाले 
गाउँपा लकाबाट अ धकार ा  यि  वा सं थालाई आव यकता 
अनसुार य ता व त ुवा पदाथको नमूना संकलन गन दन ुपनछ 
। 

१७.   वातावरण नर कको नयिु  गन स ने : गाउँपा लका 
भ  दूषण कम गन, हटाउने वा नय ण गन तथा वीकृत 
वातावरणीय तवदेन अनसुार गनपुन कामह  भावकार  पले 
गन गराउन, वातावरण संर ण स वि ध च लत मापद डको 
पालना भए नभएको स ब धमा अनगुमन तथा नर ण गन 
कायपा लकाले नेपाल सरकारबाट मा यता ा  शैि क सं थाबाट 
वातावरण वा सोसँग स बि धत वषयमा कि तमा नातक हा सल 
गरेको यि लाई च लत कानून बमोिजम नधा रत मापद ड र 

या परुा गर  वातावरण नर क नयु  गन स नेछ । 

१८. वातावरण नर कको काम, कत य र अ धकार: (१) 
वातावरण नर कको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम 
हनेुछः–  
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(क)   यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत 
संघीय र देश कानून  तथा मापद ड बमोिजम दूषण कम गन, 
हटाउने वा नय ण गन काय भए नभएको नर ण गन, 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम तथा च लत 
कानून र मापद ड  वपर त कुनै ठाउँबाट दूषण न काशन 
स ब धी नकरा मक काय गरे नगरेको स ब धमा नर ण गन, 

(ग)  वीकृत वातावरणीय अ ययन तवेदनमा तो कएका सत 
बमोिजम काम भए नभएको स ब धमा थलगत जाँचबझु तथा 
नर ण गन, 

(घ)   ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम ग रएको जाँचबझु 
तथा  नर ण तवेदन तो कएको अ धकार  सम  पेश गन, 

(ङ)   तो कए बमोिजमका अ य काय गन, 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम नर ण 
गन सल सलामा वातावरण नर कले स बि धत यि , सं था 
वा तावकलाई पूव सूचना दई कुनै घर, ज गा, भवन, कारखाना, 
उ ोग, सवार  साधन, औ ो गक संय , औजार, मेिशनर , जीव, 
व त,ु अ भलेख, कागजात वा अ य मालसामान वा व तहु को 
नर ण, पर ण वा जाँचबझु गन स नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम नर णको सल सलामा वातावरण 
नर कले माग गरेको ववरण वा जानकार  उपल ध गराई 
आव यक सहयोग गन ुस बि धत यि , सं था वा तावकको 
कत य हनेुछ ।  
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(४) वातावरण नर कको अ य काम, कत य र अ धकार तो कए 
बमोिजम हनेुछ। 

प र छेद-३ 
फोहरमैला यव थापन स ब धी यव था 
१९.  फोहरमैलाको ब ध गन दा य व : (१) फोहरमैलाको 
यव थापन गन थाना तरण के  ( ा सफर टेशन), 
या ड फल साइट, शोधन ला ट, बायो यास ला ट लगायत 
फोहरमैलाको संकलन, अि तम बसजन तथा शोधनका ला ग 
आव यक पन पूवाधार तथा संरचनाको नमाण तथा स ालन गन 
िज मेवार  कायपा लकाको हनेुछ । 

(२) फोहरमैला संकलन के , थाना तरण के  वा शोधन 
थलमा फा लएको वा रािखएको फोहरमैला वा सरसफाईको 
सल सलामा ज मा भएको फोहरमैला ब ध गन वा कुनै प न 
क समबाट योग गन िज मेवार  कायपा लकाको हनेुछ । 

(३) यस दफाको योजनको ला ग फोहरमैला संकलन के , 
थाना तरण के  वा शोधन थलमा फा लएको वा रािखएको 
फोहरमैला वा सरसफाईको सल सलामा ज मा भएको कुनै प न 
पदाथ फोहरमैला मा ननेछ ।  

२०. फोहरमैला यव थापन गन दा य व: (१) गाउँपा लका 
भ को फोहरमैला यव थापन गन गराउने दा य व 
कायपा लकाको हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न हा नकारक 
फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला, रासाय नक फोहरमैला 
वा औ ो गक फोहरमैला शोधन र यव थापन गन दा य व 
नधा रत मापद डको अधीनमा रह  य तो फोहरमैला उ पादन 
गन यि  वा नकायको हनेुछ ।  

(३) कुनै उ ोग वा वा य सं थाले हा नकारक फोहरमैला, 
वा य सं थाज य फोहरमैला रासाय नक फोहरमैला तथा 
औ ो गक फोहरमैला शोधन गर  बाँक  रहेको फोहरमैला तथा 
अ य फोहरमैलाको यव थापन गर दन कायपा लकालाई अनरुोध 
गरेमा वा कायपा लकाले नधारण गरेको फोहरमैला यव थापन 
थल योग गन माग गरेमा कायपा लकाले नधारण गरे बमोिजम 
सेवा शु क लई फोहरमैलाको यव थापन ग र दन वा फोहरमैला 
यव थापन थल योग गन दन स नेछ । 

(४) कायपा लकाले सामदुा यक सरसफाई स ब धी नदिशका 
बनाई लागू गनछ। 

(५) फोहरमैला यव थापनले मानव वा यमा पारेको वा पान 
भावको जाचँ प र ण र अनसु धान गन अ धकार स बि धत 

जन वा य अ धकार सगँ हनेुछ ।  

(६) जाँच प र णमा कुनै नकायमा फोहरमैला यव थापन 
भावकार  हनु नसक  मानव वा यमा तकूल भाव पारेको 

भे टएमा कायपा लकाले उ  नकायलाई समयमै सचेत गराई 
च लत कानून बमोिजम आव यक कारवाह  गनछ।   
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२१.  फोहरमैला उ पादन कम गन : (१) गाउँपा लका भ  कुनै 
यि , सं था वा नकायले कुनै काम कारोबार गन उ पादन हनेु 
फोहरमैला यथाश य कम गन ुपनछ। 

(२) “आ नो े ” भ  वसजन हनु स ने फोहरमैलाको वसजन 
वा पनु: योगको यव था मलाई बाँक  फोहरमैला मा  
न काशन गर  फोहरमैलाको प रणामलाई घटाउन ु येक यि , 
सं था वा नकायको कत य हनेुछ । 

प करण: “आ नो े ” भ ाले गाउँपा लका भ को नजी घर 
क पाउ ड, औ ो गक े को प रसर, अ पताल वा वा य 
सं थाको प रसर, औ ो गक त ानको प रसर लगायत फोहरमैला 
उ पादन गन यि , सं था वा नकायको प रसरलाई स झन ु
पछ।   

२२. फोहरमैला पथृककरण : (१) कायपा लकाले 
फोहरमैलालाई तो कए बमोिजम जै वक, अजै वक र अ य कारमा 
वभाजन गर  सो फोहरमैलालाई ोतमै छु ाउने गर  तो नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो क दए बमोिजम फोहरमैला ोतमै 
छु ाई संकलन के स म पु  याउने दा य व य तो फोहरमैला 
उ पादन गन यि , सं था वा नकायको हनेुछ र यसको ला ग 
कायपा लकाले आव यक व ध, मालसामान, उपकरण, क टेनर 
आद उपल ध गराउन स नेछ । 
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२३.  फोहरमैलाको न काशन : (१) फोहरमैला न काशनको 
समय, थान र त रका कायपा लकाले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ 
। 

(२) हा नकारक फोहरमैला वा रासाय नक फोहरमैला उ पादन 
गन यि , सं था वा नकायले य तो फोहरमैला तो कए बमोिजम 
यव थापन गन ुपनछ । 

(३) हा नकारक फोहरमैला वा रासाय नक फोहरमैला संकलन 
के  वा थाना तरण के मा न काशन गन पाइने छैन ।
  

२४.  फोहरमैला यव थापन के  : (१) कायपा लकाले 
फोहरमैलालाई यवि थत पमा संकलन गन यक टोल वा 
व तीमा संकलन के  तोक  आव यक क टेनरको यव था गन 
स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संकलन के  तो दा यथाश य टोल 
वा व तीका सबैलाई पायक पन गर  वातावरणीय पले उपयु  
थान तो न ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको संकलन के मा फोहरमैला 
न काशन र संकलन गन समय र त रका कायपा लकाले नधारण 
गरे बमोिजम हनेुछ ।  

२५. जोिखमपूण फोहरको यव थापन : (१) कुनै जोिखमपूण 
फोहरको संकलन, भ डारण, शोधन, व  वतरण, वसजन वा 
ओसार पसार गदा उ पादक वा स ालकले जन वा य र 
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वातावरणमा तकूल असर नपन गर  उिचत यव थापन गन ु
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जोिखमपूण फोहरको यव थापन गदा 
उ पादक वा सं ालकले आ नै खचमा यव थापन गन ुपनछ । 

(३) जोिखमपूण फोहर यव थापन स व धी अ य या तो कए 
वमोिजम हनेुछ। 

२६. फोहरमैलाको यू नकरण, पनु: योग तथा पनु: च य 
योग : (१) कायपा लकाले फोहरमैला यू नकरण, पनु: योग 

तथा पनु: च य योगलाई ो साहन गन आव यक काय गनछ 
र यसको भावकार  काया वयनका ला ग आव यक नदिशका 
बनाई लागू गन स नेछ ।  

(२) उ ोग उ पादन या क  गन योग गरेको व तलुाई पनु: 
योग गर  फोहरमैलाको प रणामलाई घटाउने काममा ो साहन 

गन स बि धत उ ोगसँग कायपा लकाले सम वय गन स नेछ ।   

२७. अनमु त स ब धी यव था : (१) यस ऐन बमोिजम 
कायपा लकाको अनमु त न लई कसैले प न फोहरमैला यव थापन 
स ब धी काम गन वा गराउन स नेछैन । 

(२) फोहरमैला यव थापन गन चा हने वदेशी वा वदेशी 
क पनी, सं था वा नकायले देहायको ववरण खलुाई अनमु तको 
ला ग कायपा लकामा नवेदन दन ुपनछ:- 

(क) फोहरमैला यव थापन स ब धी योजना, 
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(ख) फोहरमैला यव थापन स ब धी आव यक जनशि  तथा 
व धको ववरण, 

(ग) तो कए बमोिजमको अ य ववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पन आएको नवेदन उपर 
कायपा लकाले आव यक जाँचबझु गर  अनमु तप  दन स नेछ 
।  

(४) फोहरमैलाको यव थापन, पनु: च य योग, शोधन र 
वसजनमा आव यक पन व ध वदेशमा उपल ध हनु नस ने 
देिखएमा य तो व ध उपल ध गराउन स ने कुनै वदेशी 
क पनी, सं था वा नकायलाई स झौतामा उ लेिखत अव ध भ  
य तो व ध ह ता तरण गन शतमा नेपाल सरकारको वीकृ त 
लई कायपा लकाले उपदफा (३) बमोिजम अनमु तप  दन 
स नेछ ।  

(५) अनमु तप  स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनेुछ 
। 

२८. फोहरमैला यव थापनमा नजी तथा सामदुा यक े को 
संल नता : (१) कायपा लकाले आव यकता अनसुार यस ऐन 
बमोिजम अनमु त ा  नजी े का क पनी वा सामदुा यक 
े बाट तो कए बमोिजम त पधा गराई आ नो े को 

फोहरमैला यव थापन गराउन स नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोिजम फोहरमैला यव थापन गदा नजी 
े का क पनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामदुा यक 
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एवं गैरसरकार  संघ, सं थाको हकमा देहायको कुनै काम गराउन 
स कनेछ:- 

(क) फोहरमैलाको यू नकरणका ला ग जनचेतना अ भवृ , 

(ख) फोहरमैला संकलन, 

(ग) फोहरमैला ढुवानी, 

(घ) फोहरमैलाको योग, पनु: योग, पनु: च य योग वा 
शोधन, 

(ङ) फोहरमैला वसजन,  

(च) ब द प ात ् यव थापन ।     

२९. त पधा गराई फोहरमैला यव थापनको िज मा दने : 
(१) कायपा लकाले यस ऐन बमोिजम नजी े  वा सामदुा यक 
सं थाबाट फोहरमैला यव थापन गराउँदा बोलप  आ ान गर  
त पधा गराई यव थापकको छनौट गर  यव थापन गन िज मा 

दन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला यव थापकको छनौट 
गदा देहायका आधारमा गन ुपनछ:- 

(क) कायपा लकालाई बझुाउन कबलु गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैलाबाट ऊजा शि  उ पादन गन वा ा ा रक 
मल उ पादन गन मता, पूँजी, व ध र जनशि को मता, 

(ग) आथक तथा ा व धक मता, 
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(घ) फोहरमैला यव थापन अपनाउन ताव गर एको 
व धको दगोपन तथा वातावरणीय भाव यू नकरण,  

(ङ) यव थापन करार गन ताव ग रएको यव थापन 
शु क,  

(च) फोहरमैलाको योग, शोधन वा पनु: योग गन 
स ब धमा भए कायपा लकालाई बझुाउन म ुर ग रएको रोय ट  
।  

(३) बोलप  स ब धी अ य यव था च लत कानून बमोिजम 
हनेुछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला यव थापनको िज मा 
पाएको क पनी, सं था वा नकायले कायपा लकासँग गरेको 
स झौताको अधीनमा रह  शु क उठाउन स नेछ । 

(५) फोहरमैला यव थापनमा गैरसरकार  े को संल नता 
स ब धी अ य कुराह  तो कए बमोिजम हनेुछ ।  

३०. फोहरमैला यव थापन थल नमाण तथा स ालन गन 
वीकृ त दन सकने : (१) नजी े बाट फोहरमैला 
यव थापनका ला ग फोहरमैला यव थापन थल, शोधन थल 
वा अ य संय  नमाण गर  स ालन गन वीकृ त माग गरेमा 
वातावरण तथा अ य च लत कानूनको अधीनमा रह  य तो 
संय  नमाण तथा स ालनका ला ग कायपा लकाले वीकृ त दन 
स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम नजी े बाट फोहरमैला यव थापन 
संय को नमाण तथा स ालन गदा तो कएको वातावरणीय 
मापद डको पालना भए वा नभएको अनगुमन कायपा लकाले गनछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनगुमन गदा वीकृत मापद डको 
पालना गरेको नपाइएमा य तो मापद ड पालनाको ला ग 
आव यक यव था गन समयाव ध तो क दन स नेछ र सो 
समयाव धमा प न मापद डको पालनाको ला ग आव यक यव था 
नगरेमा य तो यि  वा क पनीको वीकृ त कायपा लकाले 
तो कए बमोिजम र  गन स नेछ । 

३१. सावज नक नजी साझेदार मा फोहरमैला यव थापन गन 
सकने : (१) कायपा लकाले च लत कानूनको अधीनमा रह  
नजी े , सामदुा यक एवं गैरसरकार  संघ, सं थासगँको 
साझेदार मा फोहरमैला यव थापन काय गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
सामदुा यक एवं गैरसरकार  संघ, सं थासँगको साझेदार मा 
फोहरमैला यू नकरणको ला ग जनचेतना अ भवृ , फोहरमैला 
संकलन, ढुवानी, फोहरमैला यव थापन थलको ब द प ात ्
यव था, उ ान नमाण र सौ दयकरण ज ता काय मा  गन वा 
गराउन स कनेछ । 

३२. सेवा शु क उठाउन स ने : (१) कायपा लकाले 
फोहरमैला यव थापन गरे बापत स बि धत यि , सं था वा 
नकायबाट सेवा शु क लगाई उठाउन स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको शु कको नधारण फोहरमैलाको 
प रमाण, तौल तथा कृ त र तो कए बमोिजमका अ य कुराह को 
आधारमा कायपा लकाले गनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको शु क कायपा लका आफले वा 
नजले तोकेको सं था वा नकाय माफत ्समेत उठाउन स नेछ 
। 

(४) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा 
२६ बमोिजम फोहरमैला यव थापन गन िज मेवार  पाएको 
यि , सं था वा नकायले कायपा लकासँग भएको सहम तको 
आधारमा फोहरमैला यव थापन गरे बापत स बि धत यि , 
सं था वा नकायबाट सेवा शु क उठाउन स नेछ ।  

तर तो कए बमोिजमका वप  वगलाई सेवा शु कमा तो कए 
बमोिजम छूट दइनेछ। 

(५) यस दफा बमोिजम शु कबाट ा  आ दानी तथा फोहरमैला 
यव थापन नजी े लाई संल न गराउँदा ा  हनेु आ दानी 
कायपा लकाले एउटा छु ै शीषकमा राखी तो कएको मापद डको 
अधीनमा रह  फोहरमैलाको यव थापन, वातावरणीय संर ण तथा 
फोहरमैला यव थापन भा वत े को वकासमा खच गन ुपनछ 
।    

प र छेद-४ 
जै वक व वधता संर ण 
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३३. जै वक व वधताको संर ण गनपुन : (१) आ नो 
े भ को जै वक ववधताको संर ण गन िज मेवार  

गाउँपा लकाको हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जै वक व वधताको संर ण स ब धी 
काय म गदा संघीय तथा देशको कानून तथा मापद ड तकूल 
नहनेु गर  देहाय बमोिजम गन ुपनछ,- 

(क) कृ षज य जै वक व वधता संर ण,-   

(१) वकासका काय मह  संचालन गदा कृ ष जै वक 
व व धताको संर णलाई वशेष मह व दने, 

(२) जै वक व वधता, वातावरण र मानव वा यमा 
नकारा मक भाव पान स ने जोिखम भएका िज.एम.ओ.(GMO)तथा 
यसका उ पादनलाई आव यकता अनसुार नय ण वा नषेध गन, 

(३) कृ ष पयावरणीय सेवाह को दगो प रचालनको ला ग 
पराग सेचक तथा अ य पयावरणीय सेवा दान गन जीवह  
स ब धी अ ययन, अनसु धान, अनगुमन गर  संर णका 
काय मह  स ालन गन, 

(४)    पर परागत, ान सीप तथा अ यासको संर ण र व न 
गन।   

(ख) समसार संर ण,- 
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(१) थानीय जनसमदुायको सहभा गतामा उनीह को हतका 
ला ग आ नो े  अ तगतका समसारको प हचान गद सो 
को संर ण र यव थापन गन; 

(२) थानीय जनसहभा गतामा आधा रत समसार 
यव थापनको मा यम ारा समसारको ोतह मा थ सम या यक 
अवसर दलाउँदै बु म ापूण योगको अवधारणालाई साथक 
तु याउने; 

(३) थानीय यि , समदुाय एवं नकायलाई संल न गराउँदै 
समसारको संर ण र यव थापन काय भावकार  बनाउने;  

(४) वतमान र भावी पु ताको फाइदाका ला ग ाकृ तक ोत 
संर ण गन थानीय वा स दाको हत हनेु खालको सामािजक र 
आथक वकासका काय म संचालन गन,  

(५) समसारमा आि त स टाप  जीवज त,ु जलचर, सापेि क 
ज ल  जनावर तथा अ य जल आि त आनवंुिशक ोतको संर ण 
गन, 

(६) वातावरणीय असर यून हनेु गर  समसार े मा 
वातावरण अनकूुल पयटनको वकास गद ा  लाभलाई यथास भव 
समसारको यव थापन र थानीय जनसमदुायको हतमा प रचालन 
गन, 

(७) समसार संर ण र यव थापनका ला ग तयार ग रने 
काययोजनाह मा थानीय जनसहभा गता सु नि त गन, 
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(८) समसार े मा आि त थानीयवासीको अनभुव, अ यास, 
सीप र ानको संर ण गद सोह  आधारमा समसारको संर ण र 
यव थापन गन य दने, 

(९) समसार यव थापना देखा पन सम याह को प हचान 
गर  थानीय तरमै समाधानको उपायह को खोजी गन 
जनसहम तका आधारमा यव थापन काययोजना बनाई लागू गन 
गराउने,  

(१०) समसार यव थापन योजना तजमुा गन र यव थापन 
स म तमा थानीय जनसमदुायका साथै संघ सं थाको त न ध व 
गराउन आव यक काननुी एवं शास नक यव था गन, 

(११) समसारमा आि त थानीय जनसमदुायलाई समसारबाट 
ा  हनेु लाभको यायोिचत बाडँफाँडका ला ग आव यक यव था 

गन,  

 (३)    जै वक व वधता संर ण तथा यव थापन स ब धी अ य 
यव था च लत कानून र मापद ड बमोिजम हनेुछ। 

३४. जै वक व वधताको अ भलेखीकरण गनपुन : (१) 
गाउँपा लकाले आ नो े ा धकार भ  अवि थत जै वक 
व वधताको व तिु थ त र ववरणको अ भलेखीकरण यवि थत र 
वै ा नक ढ ले रा  ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अ भलेखीकरण जै वक व वधता 
स ब धी नदिशका बनाई रा य मापद ड अनु प अ ाव धक रा  े
िज मेवार  कायपा लकाको हनेुछ । 
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(३) जै वक व वधताको अ भलेखीकरण स ब धी अ य यव था 
तो कए बमोिजम हनेुछ।     

३५. थानीय समदुायको पर परागत ान, सीप, अ यास, 
आदको संर ण गनपुन : (१) जै वक व वधताको स ब धमा 
थानीय समदुाय भ का यि  वा समूहमा रहेको ान, सीप, 
अ यास आ दको प हचान, अ भलेखीकरण, तथा संर ण गन 
िज मेवार  कायपा लकाको हनेुछ ।  

(२) कायपा लकाले उपदफा (१) बमोिजमको अ भलेखीकरण 
वै ा नक र यवि थत ढ ले तो कएको ढाँचा र ा पमा रा छे 
।   

३६. ख नज पदाथ संर ण स ब धी यव था : (१) 
कायपा लकाले आ नो े भ  रहेका ख नज पदाथको अव था 
बु न सभ तथा खोज गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सभ तथा खोजबाट ा  सूचना 
तथा त या को आधारमा च लत नेपालको कानून तकूल नहनेु 
गर  कायपा लकाले ख नज पदाथको संर ण तथा व नमा 
काय मह  स ालन गन स नेछ ।   

३७.  जलाधार संर ण गनपुन : (१) गाउँपा लका े भ  रहेका 
जलाधारको संर ण गन ु गाउँपा लका/नगरपा लका, नाग रक र 
स ब धीत नकायको कत य हनेुछ। 
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(२) कायपा लकाले संघीय र देशको कानून र मापद डको 
अधीनमा रह  काय व ध वनाई गाउँपा लका भ को जलाधार 
संर ण तथा यव थापन गनछ। 

(३) आ नो े मा रहेको खानेपानीको महुानको प हचान, 
अ भलेखीकरण, संर ण तथा यव थापन गन िज मेवार  
कायपा लकको हनेुछ। 

प र छेद- ५ 

वन तथा ह रत े को संर ण तथा यव थापन  

३८. वन, वन पैदावार, व यज त ुतथा ह रत े को संर ण र 
व न गनपुन : (१) आ नो े ा धकार भ को वन, वन पैदावार, 

व यज त ु तथा ह रत े को संर ण र व न गन मखु 
िज मेवार  गाउँपा लकाको हनेुछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, व यज त ुतथा ह रत े को संर ण र 
व नमा सहयोग गन ुनाग रकको कत य हनेुछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संर ण र व न गन स ब धमा 
गाउँपा लका/नगरपा लकाले संघीय र देश कानूनको तकूल 
नहनेु गर  देहाय बमोिजम गनपुनछ। 

(क)  संघ तथा देशसँग सम वय गर  थानीय समदुायको 
सहभा गतमा आ नो समा भ का समदुायमा आधा रत वन, नजी 
वन, कृ ष वन तथा वनमा आधा रत उ ोगह  संचालन तथा 
यव थापन गन, 
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(ख)    सामदुा यक वन उपभो ा समूह लगायत समदुायमा 
आधा रत वन यव थापन गन समूहको ा व धक, यव थापक य, 
सं थागत मता वकासमा ाथ मकता दने,  

(घ)   वनसँग स बि धत ा व धक सेवालाई भावकार  बनाउनकुा 
अ त र  मता वकासको ला ग उ ेरणा मक अवसरह  सजना 
गन,  

(ङ)  थानीय समदुायमा रहेको वनज य, ज डबटु  तथा 
वन प त उपयोग स ब धी पर परागत ान, सीप र िच क सा 
प तलाई आधु नक व ानसँग संयोजन गद उ त कारको ान, 
सीप र उ पादनका ला ग उपयु  वातावरण नमाण गन,  

(च)   व यज त ुर वन प तको संर ण तथा व न गन संघ, 
देशसँगको सम वयमा थानीय तरका ाणी उ ान तथा वन प त 

उ ानह  थापना र संचालन गन, 

(छ)  वन पैदावार संकलनमा दगोपना र भावका रताका ला ग 
आधु नक व धह को योगलाई ो साहन गन,  

(ज)   दगो वन यव थापनको मापद ड अनु प सबै वन 
यव थापनमा सामािजक, आथक र वातावरणीय ले द गोपना 
सु नि त गन,  

(झ)   संघ तथा देशको सम वयमा संरि त े , समसार े  
तथा वन यव थापन प तह बाट पयटन व न गन योगदान 
पु  याउने, 
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(ञ)   वन, वन प त, व यज त ुतथा जै वक व वधता र जलाधार 
े को संर ण, पनु: थापना र दगो उपयोग गन आव यक योजना 

र काय म संचालन गन, 

(ट)    गाउँपा लका े भ का जलचरको संर ण गन, 

(ठ)   संघ तथा देशसँग सम वय र सहकाय गर  ग रवीको 
रेखामु न रहेका जनताको ग रवी यू नकरण गन वनको संर ण र 
वकास हनेु गर  आय आजन तथा पयटनका काय मह  संचालन 
गन, 

(ड)   सामदुा यक वन उपभो ा स म तले वन पैदावार व  
तथा उपयोग गन बनाएको वा षक काययोजना गाउँपा लकावाट 
वीकृत गर  काया वयन गराउने  

(ढ)  गाउँपा लका े भ को सावज नक तथा ऐलानी ज गामा 
रहेको काठ दाउरा, जराजरु , दह र बह र आ दको ब  गन, 

(ण)  सामदुा यक भ-ूसंर ण र सो मा आधा रत आय आजन 
काय मह  संचालन गन, 

(त) संघ तथा देशको मापद डको अधीनमा रह  गाउँपा लका 
े भ को ज डबटु  तथा अ य गैरका  वन पैदावर स वि ध 

सव ण, उ पादन, संकलन व न, शोधन र वजार यव थापन 
गन, 

३९. नजी वन दता तथा यव थापन : (१) नजी वन दता 
गराउन चाहने कुनै यि  वा सं थाले नजी वन दताको ला ग 
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ड भजन वन कायालय वा सब ड भजन वन कायालयको सफा रस 
स हत कायपा लकामा नवेदन दन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै नवेदन परेमा आव यक जाँचबझु 
गर  कायपा लकाले नजी वन दता गर  माणप  दनेछ ।  

(३) यवसा यक योजनका ला ग नजी वन वा नजी आवाद मा 
रहेको वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गन ु परेमा 
कायपा लकाबाट वीकृत लन ुपनछ । 

४०. सावज नक ज गामा वन वकास स ब धी यव था : (१) 
कायपा लकाले च लत नेपाल कानून तथा यस ऐनको अधीनमा 
रह  सावज नक ज गामा वनको वकास, संर ण, यव थापन गन 
र वन पैदावरको उपयोग तथा ब  वतरण गन स नेछ । 

(२) कायपा लकाले सडक, नहर र बाटो कनारमा लगाइएको 
तथा बाटोमा छहार  पन खह  र चौतारा, कुलाको महुान, धा मक 
थल वा य तै अ य संवदेनशील ठाउँमा लगाइएका खह को 
संर ण गन तथा जोिखमपूण अव थामा च लत नेपाल कानूनको 
अ धनमा रह  हटाउन स नेछ । 

४१. सहर  वनको वकास र यव थापन : (१) कायपा लकाले 
आ नो े  भ को सहर  े  तथा व तीमा रहेका सावज नक 
सडक तथा पाक ज ता थानमा आफले वा कुनै संघसं था वा 
नजी े सँगको साझेदार मा सहर  वनको वकास तथा 
यव थापन गन स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम थापना हनेु सहर  वनको वन पैदावार 
कायपा लकाले तो कए बमोिजम योग गन स नेछ । 

४२. वन े को योग : कायपा लकाले कुनै वकास आयोजना 
स ालन गदा वन े को योग गन ुबाहेक अ य कुनै वक प 
नभएमा र च लत कानून बमोिजमको वातावरणीय अ ययनबाट 
य तो योजना स ालन गदा वातावरणमा उ लेखनीय तकूल 
असर नपन देिखएमा सो आयोजना स ालन गन य तो वन े को 
ज गा ा  गनको ला ग संघीय सरकार सम  अनरुोध गन स नेछ 
। 

४३. नसर  र उ ान थापना तथा यव थापन : (१) संघीय 
तथा ादेिशक कानून तकूल नहनेु गर , च लत मापद ड तथा 
तो कएको या पूरा गरेको सु नि त गर  गाउँपा लका े भ  
जो कोह ले प न कायपा लकाको अनमु त लई नसर  तथा उ ान 
स ालन गन स नेछन ्।  

(२) गाउँपा लका े भ  उपदफा (१) बमोिजम स ालन हनेु 
नसर  तथा उ ानको स ब धमा संघीय तथा ादेिशक मापद डसँग 
नबािझने गर  स ालन तथा पूव्ाधार मापद ड नदिशका बनाई 
लागू गनछ । 

(३) गाउँपा लका े भ  उपदफा (१) बमोिजम थापना हनेु 
सबै नसर  तथा उ ानह को कि तमा वषको एक पटक तो कए 
बमोिजम अ नवाय अनगुमन नर ण गनपुनछ । 
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४४. खु ला े  यव थापन तथा ह रयाल  व न : (१) 
गाउँपा लकाले आ नो े भ  रहेको खु ला तथा सावज नक 
े को संर ण, व न तथा अ भलेखीकरण गन ुपनछ । 

(२) कायपा लकाले आ नो े ा धकार भ  रहेने खु ला तथा 
सावज नक े मा च लत कानूनको तकूल नहनेु गर  
वृ ारोपण, स भार र यव थापन गन स नेछ ।  

 (३) खु ला तथा सावज नक े को यव थापन स ब धी अ य 
यव था तो कए बमोिजम हनेुछ । 

४५. नद  कनार, नद  उकास नहर कनार र सडक कनारमा 
वृ ारोपण  : (१) गाउँपा लका भ को नद  कनार, नद  उकास 
नहर कनार र सडक कनारमा कायपा लकाको अनमु त लई 
वृ ारोपण गन स नेछ । 

(२) कायपा लकाले वृ ारोपण स ब धी मापद ड बनाई लागू गन 
स नेछ ।  

 
प र छेद-६ 

सं थागत यव था 
४६. वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण कोषको थापना र 
स ालन : (१) गाउँपा लकामा वातावरण संर ण, दूषणको 
रोकथाम तथा नय णका साथै जै वक व वधताको संर ण ला ग 
वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण कोषको थापना हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकमह  रहने 
छन ्: 

(क) संघ, देश सरकारबाट वातावरण संर णका ला ग ा  
रकम,  

(ख) व भ  संघ सं थावाट ा  रकम, 

(ग)     अ य ोतवाट ा  रकम। 

(३) वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण कोषको संचालन 
तो कए बमोिजम हनेुछ। 

४७. वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण प रषद गठन गन 
स ने : (१) वातावरण, जै वक व वधता र ाकृ तक ोत संर ण 
स ब धी कायलाई यवि थत पमा काया वयन गन, नी त योजना 
नमाण गन, व भ  नकायह  वीच सम वय गन तथा यस ऐन 
अ तगत अनगुमन तथा न र ण गन गाउँपा लकामा वातावरण 
स ब धी वशेष  सि म लत वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण 
प रषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको प रषदमा देहाय बमोिजमका 
अ य  र सद यह  रहनेछन; 

(क) गाउँपा लका अ य - अ य  

(ख) उपा य  -सद य 

(ग) मखु शासक य अ धकृत- सद य 

(घ) वा य स म त संयोजक- सद य  
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(ङ) वन, वातावरण स म त संयोजक-सद य 

(च) वातावरण तथा ाकृ तक ोतको े मा काम गरेका व  
१ म हला स हत ३ जना-सद य 

(छ) थानीय वा स दाह म ये वन उपभो ा स म तह वाट १जना 
स हत कायपा लकाले तोकेका १ म हला समेत ३ जना-सद य 

(ज) कृ ष े  हेन कायपा लका सद य- सद य 

(झ) वातावरण शाखा संयोजक- सद य सिचव 

 (३) वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण प रष को अ य 
काम, कत य तथा अ धकार तो कए बमोिजम हनेुछ ।  

४८.  स म तह  गठन गन स ने : (१) गाउँ कायपा लकाले यो 
ऐनको उ े य पू तको ला ग स बि धत वषयका वशेष ह  समेत 
रहेको व भ  स म तह  गठन गन स नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग ठत स म तह को काम, कत य र 
अ धकार नगर कायपा लकाले तो क दए बमोिजम हनेुछ । 

४९. अनगुमन तथा मू याकंन : (१) यस ऐन अ तगत 
आव यक अनगुमन र मू यांकन दफा ५८ बमोिजम था पत 
वातावरण तथा जै वक व वधता संर ण प रषद वा प रषदले 
तोकेको नर ण स म तह वाट गनछ ।  

(२) अनगुमन तथा मू यांकन स ब धी अ य यव था तो कए 
बमोिजम हनेुछ। 
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५०.  वातावरण संर ण योजना तजमुा गन : (१) कायपा लकाले 
वातावरण तथा जै वक व वधता संर ण योजना तजमुा तथा 
काया वयन गनछ। 

(२) कायपा लकाले वातावरण संर ण योजना तजमुा गदा 
वातावरण संर ण, जै वक व वधताको संर ण र व न, द गो 
उपयोग र वातावरणीय र जै वक व वधताका ोतह को 
पर परागत र थानीय अ यासह लाई समेत समावेश गनपुनछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरण तथा जै वक व वधता 
संर ण योजना बनाउँदा म हला, अपा ता भएका यि , 
बालबा लका, जे  नाग रक र आथक पमा वप  समदुायलाई 
वशेष ाथ मकता दनपुनछ। 

(४) वातावरण संर ण योजनामा समावेश गनपुन वषयव त ु
तो कए बमोिजम हनेुछ। 

प र छेद-७ 
कसूर, ज रवाना तथा  तपतु  

५१. कसूर: कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोिजम 
कसूर गरेको मा ननेछ :-  

(क) कायपा लकाले तो क दएको समय र थान बाहेक अ य  
फोहरमैला न काशन गन,  

(ख) क टेनर वा फोहरमैला संकलन के मा रािखएको 
फोहरमैला अना धकृत तवरले योग गन,  
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(ग) फोहरमैला संकलन के मा रािखएको क टेनर तोडफोड 
गन त पु  याउने, रािखएको थानबाट हटाउने वा संकलन 
के मा कुनै नो सानी पु  याउने,  

(घ) यस ऐन बमोिजम अनमु त न लई फोहरमैला 
यव थापनको काय गन,  

(ड) यस ऐन बमोिजम फोहरमैला यव थापनको ला ग दान 
ग रएको अनमु तप मा उ लेिखत शतह  उ ल  घन गन, 

(च) फोहरमैला संकलन के , क टेनर वा फोहरमैला थपुान 
ठाउँमा कुनै प न क समको हा नकारक पदाथ फा ने, रा  ेवा 
थपुान, 

(छ) घर, क पाउ ड तथा प रसरको फोहरमैला सडक वा अ य 
सावज नक थानमा रा ,े फा ने वा थपुान, 

(ज) फोहरबाट न केको दू षत पानी (लचेट) वा ढल चहुाई 
अ य यि को घर वा ज गा दू षत गराउने,  

(झ) सडक वा अ य सावज नक थानमा सरसफाई तथा 
फोहरमैला संकलन गन कायपा लकाले तोकेको समय वा सफाई 
गदाको समयमा य तो ठाउँमा कुनै प न क समको सवार  साधन 
बसाउने वा बसाइ राखेको सवार  साधन हटाउने इ कार गन,  

(ञ) कायपा लकाले तोकेको ठाउँमा बाहेक जन वा यमा 
तकूल असर पन गर  सडक वा अ य सावज नक थानमा कुनै 

प न क समको हा नकारक फोहरमैला रा ,े फा ने, थपुान वा 
न काशन गन,  
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(ट) रासाय नक फोहरमैला, औ ो गक फोहरमैला, वा य 
सं थाज य फोहरमैला वा हा नकारक फोहरमैला जथाभावी फा ने, 
रा  ेवा न काशन गन वा गराउने,  

(ठ) औ ो गक त ान वा वा य सं थाले उ ोग वा 
वा य सं थाबाट न कने हा नकारक फोहरमैला जथाभावी 
फा ने, रा  ेवा न काशन गन वा गराउने,  

(ड) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला यव थापनमा 
बाधा अवरोध सजना गन,  

(ढ) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा अि तम न काशन 
थलमा अवरोध, ब द, घेराउ गन वा फोहरमैला यव थापन 
स ब धी कायमा हडताल गन,  

(ण) फोहरमैला अ या धक उ पादन हनेु व त ु भनी नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन गर  तब ध लगाएको 
कुनै व त ुउ पादन तथा ब  वतरण गन,  

(त) च लत कानून बमोिजम तो कएको मापद ड वप रत 
रासाय नक वषाद को आयात गन वा समयाव ध सकएको 
रासाय नक वषाद  च लत कानून र मापद ड बमोिजम न  गन 
िज मेवार  पूरा नगन, 

(थ) ोत मै फोहरमैलाको पथृक करण नगर  फोहरमैला 
मसाएर न काशन गन,  
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(द) मरेको वा मारेको पशपु ी र सोको लाद , वाँख, ह  डी 
तथा माछाको क ला आ द सावज नक थल, सडक, ग ल , 
चोकमा रा ,े फा ने वा थपुान।  

५२. सजाय तथा ज रवाना : (१) फोहरमैला यव थापन 
स ब धमा कसैले देहायको काय गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय 
तथा ज रवाना गनछ:   

(क) दफा ५१ को ख ड (क) बमोिजमको कसूर गन 
यि लाई कायपा लकाले प हलो पटक भए पाचँ हजार पैयाँस म 
ज रवाना, दो ो पटक सोह  कसूर गरेमा पाँच हचार पैयाँदेिख 
दश हजार पैयाँस म ज रवाना र सोह  कसूर ते ो वा सोभ दा 
बढ  पटक गरेमा येक पटकको ला ग प  हजार पैयाकँा 
दरले ज रवाना गर  फोहरमैला उठाउँदा ला ने खच समेत नजबाट 
असूल उपर गन स नेछ । 

(ख) दफा ५१ को ख ड (ख) र (झ) बमोिजमको कसूर 
गनलाई कायपा लकाले पाँच सय पैयाँदेिख पाचँ हजार पैयाँस म 
ज रवाना गन स नेछ । 

(ग) दफा ५१ को ख ड (ग) बमोिजमको कसूर गनलाई 
कायपा लकाले प  हजार पैयाँदेिख पचास हजार पैयाँस म 
ज रवाना गर  क टेनर वा संकलन के  यव थापन गन ला ने 
खच असूल उपर गन स नेछ । 

(घ) दफा ५१ को ख ड (घ) र (ङ) बमोिजमको कसूर 
गनलाई कायपा लकाले प  हजार पैयाँदेिख पचास हजार 
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पैयासँ म ज रवाना गर  अनमु त न लएस म य तो काय गन 
रोक लगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को ख ड (च) बमोिजमको कसूर गनलाई 
कायपा लकाले पाँच हजार पैयाँदेिख प  हजार पैयाँस म 
ज रवाना गन स नेछ र य तो व त ुवा पदाथबाट कुनै त 
भइसकेको भए य तो त बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट 
असूल उपर गन स नेछ ।  

(च) दफा ५१ को ख च (छ), (ज) र (द) बमोिजमको कसूर 
गनलाई कायपा लकाले पाँच हजार पैयादेँिख प  हजार 
पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ । 

(छ) दफा ५१ को ख ड (ञ) बमोिजमको कसूर गनलाई 
कायपा लकाले तीस हजार पैयादेँिख पचास हजार पैयाँस म 
ज रवाना गन स नेछ । 

(ज) दफा ५१ को ख ड (ट), (ठ) र (त) बमोिजमको कसूर 
गनलाई कायपा लकाले पचास हजार पैयाँदेिख एक लाख 
पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ र सोह  कसूर पनु: गरेमा प हलो 

पटक गरेको ज रवानाको दो बर ज रवाना गर  च लत कानून 
बमोिजम अनमु त र  गनको ला ग स बि धत नकायमा लेिख 
पठाउन स नेछ । 

(झ) दफा ५१ को ख ड (ड), (ढ) र (ण) बमिजमको 
कसूरलाई च लत संघीय कानून बमोिजम सजाय हनेुछ । 
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(ञ) दफा ५१ को ख ड (थ) बमोिजमको कसूर गनलाई 
स बि धत कायपा लकाले येक पटक पाँच सय पैयाँ ज रवाना 
गन स ने छ ।  

(२) वातावरण संर ण स ब धमा कसैले देहायको काय गरेमा 
कायपा लकाले देहाय बमोिजमको ज रवाना गनछ: 

 (क)  संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन वीकृत गराउन ुपन 
तावको हकमा य तो तवेदन वीकृत नगराई वा वीकृत 
तवेदन वपर त हनेु काय गरेमा पाँचलाख पैयाँस म,  

(ख) ारि भक वातावरणीय प र ण तवेदन वीकृत नगराई 
वा वीकृत तवेदन वपर त हनेु कुनै ताव  काया वयन गरेमा 
दशलाख पैयाँस म । 

(३) कसैले उपदफा (२) बमोिजमको काय गरेमा स बि धत 
कायपा लकाले तु त रोक  वातावरणीय अ ययन तवेदन 
वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोिजम य तो तवेदन वीकृत 
गराउन र य तो तवदेन काय भएकोमा सो कायलाई सधुार गन 
आदेश दनेछ र यसर  दइएको आदेश बमोिजम गन ुस बि धत 
यि  वा सं थाको कत य हनेुछ ।यसर  दइएको आदेश 
बमोिजम काय नभएमा कायपा लकाले उपदफा (१) बमोिजम 
ग रएको ज रवानाको ते बर ज रवाना गनछ । 

(४) उपदफा (२) मा उ लेिखत वषय बाहेक कसैले यो ऐन वा 
यस ऐन अ तगत बनेको नयम, नदिशका, काय व ध वा मापद ड 
वपर तका कुनै काय गरेमा कायपा लकाले य तो काय गन ब देज 
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लगाई तीन लाख पैयाँस म ज रवाना गर  दईु म हना भ  यो ऐन 
वा यस ऐन बमोिजम बनेको नयम, नदिशका, काय व ध वा 
मापद ड बमोिजमको काय गन आदेश दन स नेछ ।यसर  दएको 
आदेश बमोिजम काय नभएमा यस उपदफा बमोिजम ग रएको 
ज रवानाको ते बर ज रवाना ला नेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोिजम दएको आदेश बमिजमको 
काय नभएमा य तो कायमा ब देज लगाइनेछ र य तो यि  
वा सं थालाई कालोसूचीमा रा  ेस ब धमा आव यक कारबाह  
गन कायपा लकाले सफा रस स हत संघ र देश सरकारमा 
पठाउन ुपनछ । 

(६) यस दफा बमोिजम ज रवाना गन ुअिघ ज रवाना गन लागेको 
यि  वा सं था वा आयोजनालाई सफाइ पेश गन मना सब मौका 
दन ुपनछ । 

५३.  तपू त :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको 
नयम, नदिशका वा मापद ड वपर त दूषण गरेको वा जोिखमपूण 
फोहर न कासन गरेको वा कुनै दघुटनाज य दूषणका कारणबाट 
कुनै यि  वा सं थालाई कुनै हानी नो सानी पु न गएमा य तो 
कायबाट पी डत यि  वा सं थाले आफूलाई पु न गएको त 
बापत कायपा लका वा तो कएको नकायबाट तपू त भराई पाउन 
नवेदन दन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परेको नवेदन स ब धमा छान बन 
तथा जाचँबझु गदा नवेदकलाई हानी नो सानी भएको ठहरेमा 

तको य कन गर  यसर  हा न नो सानी पु  याउने यि , सं था 
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वा तावकबाट पी डतलाई मना सब तपू त भराई दन ुपनछ 
।  

(३) गाउँपा लकाको कुनै नकाय वा गाउँपा लकाको वा म व र 
नय णमा रहेको सं थाले दूषण गर  त पगुेको वषयमा परेको 
नवेदन स ब धमा छान बन गन कायपा लकाले मनोनयन गरेको 
तीन जना व  रहेको स म त गठन हनेुछ र सो स मत तको 
सफा रसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोिजम तपू त 
भराई दन ुपनछ। 

(५) यस दफा बमोिजम तपू त नधारण गन आधार र अ य 
यव था तो कए बमोिजम हनेुछ । 

५४.  नवदेन दन स ने : (१) कसैले यस ऐन वप रत 
वातावरणीय अ ययन तवेदेन वीकृत नगराई वा वीकृत 
तवेदन वपर त हनेु गर  ताव काया वयन गरेमा वा यस ऐन 

वप रत हनेु काय गरेमा वा गन लागेमा कायपा लका वा 
कायपा लकाले तोकेको अ धकार  सम  नवेदन दन स नेछ । 
५५. पनुरावदेन : (१) दफा ५२ बमोिजम भएको ज रवाना 
उपर िच  नबु ने प ले उ  ज रवाना उपर स बि धत िज ला 
अदालतमा प तस दन भ  पनुरावदेन गन स नेछ ।   
(२) दफा ५३ बमोिजम तपू त नधारण स ब धमा भएको नणय 
उपर िच  नबु ने प ले प तस दन भ स स बि धत िज ला 
अदालतमा पनुरावेदन दन स नेछ ।  
५६.  सहु लयत तथा सुवधा दान गन स ने : वातावरण तथा 
जै वक व वधता संर णमा सकारा मक भाव पान कुनै उ ोग, 
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यवसाय, व ध वा यालाई ो सा हत गन कानून बमोिजम 
दान ग रएको सहु लयत तथा सु वधाको अ त र  गाउँपा लकाले 
थानीय राजप मा सूचना कािशत ग र सहु लयत तथा सु वधा 
दान गन स नेछ । 

प र छेद- ८ 
व वध 

५७. ढु ा, ग ट, वालवुा, माटोको उ खनन, संकलन, उपयोग, 
व  तथा वतरण स ब धमा : (१) गाउँपा लका े ा धकार भ  
रहेका ढु ा, ग ट, वालवुा तथा माटोको उ खनन, संकलन, 
उपयोग, ब  तथा वतरण स ब धी यव था संघीय सरकारले 
जार  गरेको मापद ड अनु प हनेुछ । 
(२) उपदफा(१)बमोिजमको मापद डको अधीनमा रह  
गाउँपा लकाले आ नो छु ै मापद ड र काय व ध बनाउन स नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भू म यव थापन काय म स ालन 
:  संघीय तथा देश कानूनको अ धनमा रह  गाउँपा लकाले थानीय 
तहको भ-ूउपयोग योजना र भू म यव थापन काय म स ालन 
गन स नेछ ।   
५९. सम वय र सहजीकरण गन : वातावरण तथा ाकृ तक 
ोत संर ण स बि ध रा य तथा ादेिशक अ भयानमा 

गाउँपा लकाले आव यक सम वय तथा सहयोग गनछ। 
६०. सव ण : कायपा लकाले आ नो े मा रहेको 
वातावरणीय तथा जै वक व वधताको व तिु थ त बु न तथा य कन 
गन आव धक पमा तो कए बमोिजमको ढाँचामा वातावरणीय तथा 
जै वक व वधता सव ण गरन् स नेछ । 
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६१. गनुासो यव थापन : कायपा लकाले वातावरण, वातावरण 
संर ण तथा जै वक व वधता स बि धत गनुासो र उजरु को 
संकलन गन र यसको स बोधनको ला ग एक अ धकार  तो न 
स नेछ ।  
६२. परामश लन स ने : गाउँसभा, कायपा लका वा वातावरण 
शाखा (इकाई) ले यस ऐनको काया वनयको ला ग स बि धत 
वषयका व सगँ स लाह र परामश लन स नेछ। 
६३. अधकार यायोजन गन स ने : कायपा लकाले यस ऐन 
अ तगत तो कएका िज मेवार  तथा अ धकार वातावरण शाखा 
(इकाई) मा यायोजन गन स नेछ । 
६४.  च लत कानून बमोिजम हनेु : यस ऐनमा लेिखए ज त 
कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ यमा च लत कानून बमोिजम 
हनेुछ।   
६५. नयम बनाउन स ने : यस ऐनको काया वयनको ला ग 
कायपा लकाले आव यक नयम बनाउन स नेछ र य तो नयम 
गाउँपा लकाको थानीय राजप मा काशन प ात लागू हनेुछ । 
६६. मापद ड, नदिशका र काय व ध बनाउन स ने : यस ऐन 
काया वयनको ला ग कायपा लकाले आव यक मापद ड, नदिशका 
तथा काय व ध बनाउन स नेछ । 
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या यक सम तले उजरु को कारवाह  कनारा गदा अपनाउनपुन 
काय व धका स ब धमा यव था गन बनेको ऐन, २०७७                                               

तावनाः या यक स म तले च लत कानून बमोिजम उजरु को कारवाह  
र कनारा गदा अपनाउनपुन काय व ध तय गर  प ता, एक पता एवं 
पारदिशता कायम गर  कानूनको शासन तथा याय तको जन व ास 
कायम राखीरहनको ला ग चलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देिख 
बाहेक थप कानूनी यव था गन वा छनीय भएकोले, 
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नेपालको सं वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम मा डवी 
गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प र छेद -१ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “मा डवी 
गाउँपा लका या यक स म त (काय व ध स ब धी) ऐन, 
२०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तु त ार भ हनेुछ । 
२. प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा; 

(क)   “उजरु ” भ ाले स म त सम  परेको 
उजरु बाट शु  भएको च लत कानून बमोिजम 
 स म तले कारवाह  र कनारा गन उजरु  
स झनपुछ ।  

(ख) “खा ने”  भ ाले तो कएको स पि को 
मू याकंन ग रदा याउने हदलाई स झन ु
पदछ ।  

(ग) “चलन चलाई दने”  भ ाले नणय प ात हक 
अ धकार ा  भएको यि लाई कुनै              व त ु
वा स पि  भोग गन दने कायलाई स झनपुदछ । 
(घ)“जमानत”  भ ाले कुनै यि  वा स पि लाई 

या यक स म तले चाहेको वखतमा उपि थत 
वा हािजर गराउन लएको िज मा वा 
उ रदा य वलाई स झनपुदछ ।   

(ङ) “तामेल ”  भ ाले या यक स म तको 
े ा धकार भ का ववादह मा स वि धत   

प लाई वझुाईने याद,  सचुना,  आदेश,  पूज  वा 
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जानकार  प  रतपूवक वझुाउने कायलाई 
स झनपुछ ।  
(च) “तायदात”  भ ाले स पि को ववरण वा 

ग ती गरेको सं या ज नने यहोरा वा 
स पि को फाँटवार  वा लगतलाई 
स झनपुदछ ।  

(छ) “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले 
यस ऐन अ तगत बनेको नयममा तो कए 
बमोिजम स झनपुछ । 

(ज) “दरपीठ”  भ ाले या यक स म त सम  पेश 
हनु आएका कुनै कागजप को स ब धमा 
रत नपगेु वा कानूनले दता नहनेु वा नला ने 
भएमा यसको पछा ड प  सोको कारण र 
अव था जनाइ अ धकार ा  अ धकार ले 
लेिख दने नदशन वा यहोरालाई 
स झनपुदछ ।  

(झ) “नामेसी”  भ ाले कुनै यि को नाम, थर र 
वतन समेतको व ततृ ववरण खलुाइएको 
यहोरालाई स झनपुदछ ।  

(ञ) “ना लश”  भ ाले कुनै ववादको वषयमा 
दफा ८ बमोिजम दएको उजरु , नवेदन वा 
फराद स झनपुछ  

(ट)   “ नणय कताब”  भ ाले स म तले उजरु मा 
गरेको नणयको अ भलेख रा को ला ग खडा 
गरेको उजरु मा नणय गरेको यहोरा र 

mailto:@)&&.!!.!


v08 $_ ;+Vof $ :yfgLo  /fhkq efu ! ldlt @)&&.!!.!^ 

93 
 

यसको आधार तथा कारणको संि  
उ लेख भएको कताब स झनपुछ । 

 (ठ)  “प चकृ त मोल”  भ ाले प  
भला ीले   स पि को थलगत तथा थानीय 
अवलोकन मू याकंन गर  व  वतरण हनुस ने 
उिचत ठहराएर नि त गरेको मु यलाई 
 स झनपुदछ ।    

                        (ड) “पेशी”  भ ाले या यक स म त सम     नणयाथ पेश 
हनेु ववादह मा प ह लाई  उपि थत गराइ सनुवुाइ 
गन कामलाई स झनपुदछ ।  

                       (ढ) “ तबाद ” भ ाले बाद ले जसका उपर उजरु  दता 
गदछ सो यि  वा सं था स झनपुछ । 

                      (ण) “वकप ”  भ ाले ववाद स ब धमा जानकार   भई 
सा ीको पमा य  गरेका कुरा लेिखने वा लेिखएको 
कागजलाई स झनपुछ ।  

                   (त) “ब द ईजलास”  भ ाले या यक स म त अ तगत        
न पण हनेु ववादह  म ये गो य कु तको ववाद भएको 
र स व  प ह वच गोप नयता कायम गन आव यक  
देिखएमा स व  प ह  मा  सहभागी हनेुगर  व ध 
गर एको सनुवुाई क लाई  स झनपुछ ।  

                (थ) “बाद ” भ ाले कसै उपर स म त सम  उजरु  दता गन 
यि  वा सं था स झनपुछ । 

                (द) “मू तवी”  भ ाले या यक स म त अ तगत    वचाराधीन 
मु ा अ य अ ा अदालतमा समेत वचारा धन भईरहेको 
अव थामा या यक स म तले नणय गदा अ य 
वचारा धन मु ामा भा वत हनेु देिखएमा भाव पान 
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मु ाको फैसला नभएस म भा वत हनेु मु ा थ गत 
गन कायलाई स झनपुछ ।  

(ध) “लगापात”  भ ाले घरज गा र यससँग 
अ तर न हत टहरा,  बोट व वा,  खु ला 
ज मन र यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा 
चचको ज गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र 
 स पूण अवयवलाई स झनपुदछ ।  

  (न) “सदर याहा”  भ ाले धरौट मा रहेको 
रकमको लगत क ा गर  आ दानीमा वा ने कायलाई 
स झनपुछ ।     

  (प) “सभा” भ ाले गाउँसभा/नगरसभा स झनपुछ । 
(फ) “स म त” भ ाले या यक स म त स झनपुछ 
र सो श दले थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(६) बमोिजमको स म तलाइ समेत जनाउनेछ । 
(ब) “साल वसाल ”  भ ाले हरेक वषको ला ग 

छु ा छु ै हनेु गर  तवषको न म  थायी 
पमा तय ग रएको शत स झनपुछ । 

(भ)   “ थानीय ऐन” भ ाले “ थानीय सरकार 
स ालन ऐन, २०७४” स झनपुछ ।       (म)  
"सं वधान" भ ाले नेपालको सं वधान स झनपुछ । 

 
प र छेद-२ 

स म तको अ धकार  
३. उजरु मा नणय स ब धी कामः स म तमा दता भएका उजरु  वा 

उजरु को नणय गन वा दता भएको ना लश वा उजरु को कुनै 
यहोराले लगत क ा गन अ धकार स म तलाइ मा  हनेुछ । 
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४. नणय स ब धी बाहेक अ य कामः (१) दफा ३ मा उ लेख 
भएको वा च लत कानूनले स म त वा स म तको सद यले नै 
गन भ े यव था गरेको वा कायको कृ तले स म त वा 
स म तको सद यले नै गनपुन प  भैरहेको देिख बाहेकको 
अ य कायह  यस ऐनमा तो कएको कमचार  र यसर  
नतो कएकोमा स म तले नणय गर  तोकेको वा अ धकार दान 
गरेको कमचार ले गनपुनछ । 

  (२) तो कएको शाखा मखु वा तो कएका अ य 
कमचार ले यस ऐन र च लत कानून बमोिजम तो कएको काम 
गदा स म तको संयोजक वा स म तले तोकेको सद यको य  
नदशन, देखदेख र नय णमा रह  गनपुनछ । 

५. यस ऐन बमोिजम काय व ध अवल बन गनपुनः स म तले उजरु  
वा उजरु को कारवाह  र कनारा गदा च लत र स बि धत 
संघीय कानूनमा प  उ लेख भए देिख बाहेक यस ऐन 
बमोिजमको काय व ध अवल बन गनपुनछ । 

६. स म तले हेनः स म तलाइ देहाय बमोिजमको उजरु ह मा 
कारवाह  र कनारा गन अ धकार रहनेछः 

(क) थानीय ऐनको दफा ४७ अ तगतको उजरु , 
(ख) मेल मलाप ऐन, २०६८ अनसुार 

मेल मलापको ला ग गाउँपा लकामा े षत 
उजरु , 

(ग) सं वधानको अनसूुची-८ अ तगतको एकल 
अ धकार अ तगत सभाले बनाएको कानून 
बमोिजम न पण हनेु गर  सिजत उजरु , 
तथा 
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(घ) च लत कानूनले गाउँपा लकाले हेन भ न 
तोकेका उजरु ह  । 

७. स म तको े ा धकारः स म तले दफा ६ अ तगतका म ये देहाय 
बमोिजमका उजरु ह मा मा  े ा धकार हण गन तथा 
कारवाह  कनारा गनछः 

(क) यि को हकमा उजरु का सबै प  
गाउँपा लकाको भैगो लक े ा धकार भ  
बसोबास गर रहेको, 

(ख) च लत कानून र सं वधानको भाग ११ 
अ तगतको कुनै अदालत वा यायाधीकरण 
वा नकायको े ा धकार भ  नरहेको, 

(ग) गाउँपा लकाको े ा धकार भ  परेका कुनै 
अदालत वा नकायबाट मेल मलाप वा 
मलाप को ला ग े षत गर एको, 

(घ) अचल स पि  समावेश रहेको वषयमा सो 
अचल स पि  गाउँपा लकाको भैगो लक 
े ा धकार भ  र हरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग स बि धत वषयव त ु
रहेकोमा सो घटना गाउँपा लकाको भैगो लक 
े  भ  घटेको । 
प र छेद-३ 

उजरु  तथा तवाद दता 
८. बवाद दता गनः (१) कसै उपर बवाद दता गदा वा उजरु  

चलाउँदा च लत कानून बमोिजम हकदैया पगेुको यि ले 
स म तको तो कएको शाखा सम  उजरु  दता गनस नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु  दंदा यस ऐन तथा 
च लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन कुरा सबै खलुाइ तथा 

पयुाउनपुन या सबै परुागर  अनसूुची-१ बमोिजमको ढाचँामा 
दनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु मा 
देहाय बमोिजमको यहोरा समेत खलुाउनपुनछः 

(क) बाद को नाम, थर, वतन र नजको बाबू र 
आमा, तथा थाहा भएस म बाजे र ब यै को 
नाम; 

(ख) तबाद को नाम, थर र थाहा भएस म 
नजको बाब ुर आमाको नाम, थर र थान 
प ा ला नेगर  प  खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपा लकाको नाम स हत स म तको नाम; 
(घ) उजरु  गनपुरेको यहोरा र स पूण ववरण; 
(ङ) गाउँपा लकाले तोके अनसुारको द तरु 

बझुाएको र सद वा न सा; 
(च) स म तको े ा धकार भ को उजरु  रहेको 

यहोरा र स बि धत कानून; 
(छ) बाद ले दावी गरेको वषय र सोसँग 

स ब धीत माणह ; 
(ज) हद याद ला ने भएमा हद याद रहेको तथा 

हकदैया पगेुको  स ब धी यहोरा; 
(झ) कुनै स पि सँग स बि धत वषय भएकोमा 

सो स पि  चल भए रहेको थान, अव था 
तथा अचल भए चार क ला स हतको सबै 
ववरण । 
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  (४)  च लत कानूनमा कुनै वशेष या वा ढाँचा 
वा अ य के ह उ लेख भएको रहेछ भने     सो स दभमा 
आव यक ववरण समेत खलेुको हनुपुनछ । 

  (५) कुनै क समको तपू त भराउनपुन अथवा ब डा 
लगाउनपुन अव थाको उजरु को हकमा य तो तपू त वा 
ब डा वा चलनको ला ग स बि धत अचल स पि को ववरण 
खलेुको हनुपुनछ । 

९. बवाद दता गर  न सा दनेः (१) उजरु  शासकले दफा ८ 
बमोिजम ा  उजरु  दता गर  बाद लाइ तारेख तो क अनसूुची-
२ बमोिजमको ढाँचामा बवाद दताको न सा दनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख दन ुपन अव थामा 
तारेख तो दा अनसूुची-३ बमोिजमको ढाचँामा तारेख भपाइ 
खडा गर  स बि धत प को द तखत गराइ म सल सामेल 
रा पुछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपाइमा तो कएको 
तारेख तथा उ  म तमा हनेु काय समेत उ लेख गर  
स बि धत प लाइ अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा 
दनपुनछ । 

१०. उजरु  दरपीठ गनः (१) उजरु  शासकले दफा ८ बमोिजम 
पेश भएको उजरु मा या नपगेुको देिखए परुा गनपुन 
देहायको या परुा गर  अथवा खलुाउनपुन देहायको यहोरा 
खलुाइ याउन ु भ े यहोरा लेिख पाच दनको समय तो क 
तथा बवाद दता गन न म ने भए सो को कारण स हतको 
यहोरा जनाइ दरपीठ गरेमा बाद लाइ उजरु  फता दनपुनछ 
। 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम या नपगेुको भ न 
दरपीठ गर  फता गरेको उजरु मा दरपीठमा उ लेख भए 
बमोिजमको या परुा गर  पाच दन भ  याएमा दता 
ग र दनपुछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर 
िच  नबु ने प ले सो आदेश भएको म तले तन दन भ  
उ  आदेशको व दमा स म त सम  नवेदन दन स नेछ 
। 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम दएको नवेदन यहोरा 
मना सब देिखए स म तले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ 
बदर गर  बवाद दता गन आदेश दनस नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु  
शासकले य तो बवाद दता गर  अ  या परुा गनपुनछ 

। 
११. दता गन नहनेुः उजरु  शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको 

उजरु मा देहाय बमोिजमको यहोरा ठक भएनभएको जाँच गर  
दता गन न म ने देिखएमा दफा १० बमोिजमको या परुा 
गर  दरपीठ गनपुनछः 

(क) च लत कानूनमा हद याद तो कएकोमा 
हद याद वा याद भ  उजरु  परे नपरेको; 

(ख) च लत कानून बमोिजम स म तको 
े ा धकार भ को उजरु  रहे नरहेको; 

(ग) काननु बमोिजम ला ने द तरु दािखल भए 
नभएको; 

(घ) कुनै स पि  वा अ धकारसँग स बि धत 
वषयमा ववाद न पण गनपुन वषय 
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उजरु मा समावेश रहेकोमा य तो स पि  
वा अ धकार वषयमा उजरु  गन बाद को 
हक था पत भएको माण आव यक पनमा 
सो माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ  वषयमा उजरु  गन हकदैया बाद लाइ 
रहे नरहेको; 

(च) लखतमा परुागनपुन अ य रत पगेु नपगेुको; 
तथा 

१२. दोहोरो दता गन नहनेुः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप न च लत कानून बमोिजम स म त वा अ य कुनै 
अदालत वा नकायमा कुनै प ले उजरु  गर  स म त वा उ  
अदालत वा नकायबाट उजरु मा उ लेख भएको वषयमा माण 
बिुझ वा नबिुझ ववाद नरोपण भैसकेको वषय रहेको छ भने 
सो उजरु मा रहेका प  वप को बीचमा सो ह वषयमा 
स म तले उजरु  दता गन र कारवाह  गन हुँ दैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दता गन न म ने उजरु  
भलुवश दता भएकोमा सो यहोरा जानकार  भएप छ उजरु  
जनुसकैु अव थामा रहेको भए प न स म तले उजरु  खारेज 
गनपुनछ ।  

१३. उजरु साथ लखत माणको स ल पेश गनपुनः उजरु साथ पेश 
गन ुपन येक लखत माणको स ल र कि तमा एक त 
न ल उजरु साथै पेश गनपुनछ र उजरु  शासकले य तो 
लखतमा कुनै कै फयत जनाउनपुन भए सो जनाइ सो माण 
स बि धत म सलमा रा छे । 
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१४. उजरु  तथा तवाद दता द तरुः (१) च लत कानूनमा बवाद 
दता द तरु तो कएकोमा सो ह बमोिजम तथा द तरु 
नतो कएकोमा एक सय पैया ँबझुाउनपुनछ । 

  (२) च लत कानूनमा तवाद दता द तरु नला ने 
भनेकोमा बाहेक एक सय पैयाँ तवाद दता द तरु ला नेछ 
। 

१५. तवाद पेश गनपुनः (१) तबाद ले दफा २० बमोिजम याद 
वा सूचना ा  भएप छ याद वा सूचनामा तो कएको समयाव ध 
भ  उजरु  शासक सम  आफै वा वारेस माफत लिखत 
तवाद दता गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तवाद पेश गदा 
तबाद ले भएको माण तथा कागजातका त ल प साथै 

संल न गर  पेश गनपुनछ । 
  (३) तवाद ले लिखत यहोरा दँदा अनसूुची-५ 

बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 
१६. तवाद  जाचँ गनः (१) उजरु  शासकले दफा १५ बमोिजम 

पेश भएको तवाद जाँच गर  कानून बमोिजमको रत पगेुको 
तथा याद भ  पेश भएको देिखए दता गर  स म त सम  पेश 
हनेु गर  म सल सामेल गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तवाद दता हनेु भएमा 
उजरु  शासकले तबाद लाइ बाद  मलानको तारेख 
तो नपुनछ । 

१७. लखतमा परुागनपुन सामा य रतः (१) च लत कानून तथा 
यस ऐनमा अ य  लेिखए देिख बाहेक स म त सम  दता गन 
याएका उजरु  तथा तवादमा देहाय बमोिजमको रत समेत 

परुा गनपुनछः 
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(क) एफोर साइज को नेपाल  कागजमा बायाँ तफ 
पाँच सेि ट मटर, प हलो पृ मा शीरतफ दश 
सेि ट मटर र यसप छको पृ मा पाँच 
सेि ट मटर छोडेको तथा येक पृ मा 
बि स हरफमा नबढाइ कागजको एकातफ 
मा  लेिखएको;  

 (ख) लखत दता गन याउने येक यि ले 
लखतको येक पृ को शीर पछुारमा 
छोटकर  द तखत गर  अि तम पृ को 
अ यमा लेखा मक तथा या चे स हछाप 
गरेको; 

(ग) कुनै कानून यवसायीले लखत तयार गरेको 
भए नजले प हलो पृ को बायाँ तफ नजको 
कानून यवसायी दता माणप  नंबर, नाम 
र कानून यवसायीको क सम खलुाइ 
द तखत गरेको; तथा 

(घ) लखतको अि तम करणमा यस लखतमा 
लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ, झु ा ठहरे 
कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला भ  े
उ लेख गर  सो मु न लखत दता गन 
याएको वष, म हना र गते तथा वार खलुाइ 
लखत दता गन याउने यि ले द तखत 
गरेको, । 

           तर यहोरा परुाइ पेश भएको लखत लनलाइ  
यो उपदफाले बाधा पारेको मा नने छैन ।  
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  (२) लखतमा वषयह  मब द पमा करण 
करण छु ाइ संय मत र मया दत भाषामा लेिखएको हनुपुनछ 

।  
  (३) लखतमा पेटबो लमा परेको थानको प हचान 

हनेु प  ववरण र यि को नाम, थर , ठेगाना तथा अ य 
ववरण प  खलेुको हनुपुनछ । 

  (४) लखत दता गन याउने वा स म तमा कुनै कागज 
गन आउनेले नजको नाम, थर र वतन खलेुको नाग रकता वा 
अ य कुनै माण पेश गनपुछ । 

१८. न ल पेश गनपुनः उजरु  वा तवाद दता गन याउनेले 
वप ीको ला ग उजरु  तथा तवादको न ल तथा संल न 
लखत माणह को न ल साथै पेश गनपुछ । 

१९. उजरु  वा तवाद संशोधनः (१) लखत दता गन याउने प ले 
स म तमा दता भइसकेको लखतमा लेखाइ वा टाइप वा 
मु णको सामा य टु  स याउन नवेदन दन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदनमा माग 
बमोिजम स याउँदा दावी तथा तवादमा गर एको माग वा 
दावीमा मलुभतु प मा फरक नपन र नकै सामा य कारको 
संशोधन माग गरेको देखेमा उजरु  शासकले सो बमोिजम 
स याउन दन स नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को 
जानकार  उजरु को अक  प लाइ दनपुनछ । 

प र छेद-४ 
याद तामेल  तथा तारेख  

२०. याद सूचना तामेल गनः (१) उजरु  शासकले दफा ९ 
बमोिजम बवाद दता भएप छ ब ढमा दइु दन भ  तबाद का 
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नाममा च लत कानूनमा याद तोकएको भए सो ह बमोिजम 
र नतो कएको भए प  दनको याद दइ स बि धत वडा 
कायालय माफत उ  याद वा सूचना तामेल गन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम याद वा सूचना तामेल 
गदा दफा ९ बमोिजमको उजरु  तथा उ  उजरु  साथ पेश 
भएको माण कागजको त लपी समेत संल न गर  
पठाउनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न एक भ दा ब ढ तबाद लाइ याद दनपुदा माण 
कागजको न ल कुनै एकजना मलु तबाद लाइ पठाइ बाँ कको 
यादमा माण कागजको न ल फलानाको याद साथ 
पठाइएको छ भ े यहोरा लेिख पठाउनपुनछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको याद वडा 
कायालयले ब ढमा तन दन भ  तामेल गर  तामेल को यहोरा 
खलुाइ स म तमा पठाउन ुपनछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोिजम याद तामेल हनु नसकेमा 
देहाय बमोिजमको व तुीय मा यम वा प कामा सूचना 
काशन गरेर याद तामेल गनपुनछः  

(क) याद तामेल ग रनपुन यि को कुनै 
या स वा इमेल वा अ य कुनै अ भलेख 

हनु स ने व तुीय मा यमको ठेगाना भए 
सो मा यमबाट; 

(ख) तबाद ले याद तामेल  भएको जानकार  
पाउन स ने मना सब आधार छ भ  े
देिखएमा स म तको नणयबाट कुनै थानीय 
दै नक प कामा सूचना काशन गरेर वा 
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थानीय एफ.एम. रे डयो वा थानीय 
टे ल भजनबाट सूचना सारण गरेर; वा 

(ग) अ य कुनै सरकार  नकायबाट याद तामेल 
गराउँदा याद तामेल हनु स ने मना सब 
कारण देिखएमा स म तको आदेशबाट य तो 
सरकार  नकाय माफत । 

  (६) यस ऐन बमोिजम याद जार  गनपुदा अनसूुची-
६ बमोिजमको ढाँचामा जार  गनपुनछ । 

२१. रोहवरमा रा पुनः यस ऐन बमोिजम वडा कायालय माफत 
तामेल ग रएको यादमा स बि धत वडाको अ य  वा सद य 
तथा कि तमा दइुजना थानीय भलाद म रोहवरमा रा पुनछ । 

२२. र त बेर त जाचँ गनः (१) उजरु  शासकले याद तामेलको 
तवेदन ा  भएप छ र तपूवकको तामेल भएको छ वा छैन 

जाँच गर  आव यक भए स बि धत वडा सिचवको तवेदन 
समेत लइ र तपूवकको देिखए म सल सामेल रािख तथा 
बेर तको देिखए बदर गर  पनुः याद तामेल गन लगाइ तामेल  
त म सल सामेल रा पुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा स बि धत 
कमचार ले बद नयत रािख काय गरेको देिखए उजरु  शासकले 
सो यहोरा खलुाइ स म त सम  तवेदन पेश गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको तवेदनको यहोरा 
उपयु  देिखए स म तले स बि धत कमचार  उपर  कारवाह को 
ला ग कायपा लका सम  लेिख पठाउनस नेछ । 

२३. तारेखमा रा ूपनः (१) उजरु  शासकले दफा ९ बमोिजम 
बवाद दता गरेप छ उजरु कतालाइ र दफा १६ बमोिजम 
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तवाद दता गरेप छ तबाद लाइ तारेख तो क तारेखमा 
रा पुछ । 

  (२) उजरु का प ह लाइ तारेख तो दा तारेख 
तो कएको दन ग रने कामको यहोरा तारेख भपाइ तथा तारेख 
पचामा खलुाइ उजरु का सबै प लाइ एकै मलानको म त तथा 
समय उ लेख गर  एकै मलानको तारेख तो नपुछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो कएको समयमा 
कुनै प  हािजर नभए प न तो कएको काय स प  गर  अक  
तारेख तो नपुन भएमा हािजर भएको प लाइ तारेख तो क 
समयमा हािजर नभइ प छ हािजर हनेु प लाइ अिघ हािजर भइ 
तारेख लाने प सँग एकै मलान हनेुगर  तारेख तो नपुछ । 

  (४) यस दफा बमोिजम तो कएको तारेखमा उपि थत 
भएका प ह लाइ साथै रािख स म तले उजरु को कारवा ह 
गनपुछ । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न तो कएको तारेखमा कुनै प  उपि थत नभए प न 
स म तले बवादको वषयमा कारवाह  गन बाधा पनछैन । 

२४. स म तको नणय बमोिजम हनेुः स म तले याद तामेल  
स ब धमा च लत कानून तथा यस ऐनमा लेिखए देिख 
बाहेकको वषयमा आव यक या नधारण गन स नेछ । 

प र छेद-५ 
सनुवाइ तथा माण बु ने स ब धमा 

२५. ारि भक सनुवाइः (१) मेल मलापबाट बवाद न पण हनु 
नसक  स म तमा आएका बवाद तवाद दता वा बयान वा सो 
सरहको कुनै काय भएप छ सनुवाइको ला ग पेश भएको 
बवादमा उपल ध माणका आधारमा त काल नणय गन 
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स कने भएमा स म तले बवाद पेश भएको प हलो सनुवाइमा नै 
नणय गन स नेछ । 

  (२) स म त सम  पेश भएको बवादमा उपदफा (१) 
बमोिजम त काल नणय गन सकने नदेिखएमा स म तले देहाय 
बमोिजमको आदेश गन स नेछः- 

(क) बवादमा मखु न मलेको कुरामा यक न गन 
माण बु ने वा अ य कुनै काय गन; 

(ख) बवादमा बु नपुन माण य कन गर  प बाट 
पेश गन लगाउने वा स बि धत नकायबाट 
माग गन आदेश गन;  

(ग) मेल मलापका स ब धमा बवादका 
प ह सँग छलफल गन; तथा 

(घ) बवादका प  उपि थत भएमा सनुवुाइको 
ला ग तारेख तथा पेिशको समय ता लका 
नधारण गन । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप न स म तले थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बमोिजमको उजरु मा मेल मलापको ला ग पठाउने आदेश 
गनपुनछ । 

२६. माण दािखल गनः बाद  वा तबाद ले कुनै नयाँ माण पेश 
गन अनमु त माग गर  नवेदन पेश गरेमा उजरु  शासकले 
सो ह दन लन स नेछ । 

२७. लखत जाचँ गनः (१) स म तले उजरु मा पेश भएको कुनै 
लखतको स यता पर ण गन रेखा वा ह ता र वशेष लाइ 
जाँच गराउन ज र  देखेमा सो लखतलाइ अस य भ े प बाट 
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पर ण द तरु दािखल गन लगाइ रेखा वा ह ता र वशेष बाट 
लखत जाँच गराउन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा मना सब 
मा फकको समय तो क आदेश गनपुनछ र समय भ  जाँच 
स प  हनुको ला ग यथास भव यव था गनपुनछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा लखत अस य 
ठहर एमा लखत स य रहेको भ े प बाट लागेको द तरु असलु 
गर  उपदफा (१) बमोिजम द तरु दािखल गन प लाइ 
भराइ दनपुछ । 

२८. सा ी बु नेः (१) स म तबाट सा ी बु ने आदेश गदा सा ी 
बु ने दन तो क आदेश गनपुनछ । साछ  रा दा बढ मा ५ 
जना रा  ुपन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप छ उजरु  
शासकले उजरु को प लाइ आदेशमा उ लेख भएको म तमा 

सा ी बु ने तारेख तो नपुनछ । 
  (३) सा ी बु ने तारेख तो कएको दनमा आ नो 

सा ी स म त सम  उपि थत गराउन ुस बि धत प को दा य व 
हनेुछ । 

२९. स म तको तफबाट बकप  गराउनेः (१) यस ऐनमा अ य  
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नाबालक वा अश  वा 
वृ दवृ दा प  रहेको उजरु मा साि  बकप को ला ग 
तो कएको तारेखको दन उपि थत नभएको वा उपि थत 
नगराइएको सा ीलाइ स म तले याद तो क स म तको तफबाट 
िझकाइ बकप  गराउन स नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम सा ी िझकाउँदा बकप  
हनेु तारेख तो क याद जार  गनपुनछ र उजरु का प ह लाइ 
समेत सो ह मलानको तारेख तो नपुनछ । 

३०. सा ी बकप  गराउनेः (१) उजरु  शासकले सा ी बकप को 
ला ग तो कएको दन प ह सँग नजह ले उपि थत गराउन 
याएका साि को नामावल  लइ स म त सम  पेश गनपुनछ 

। 
  (२) सा ी बकप को ला ग तो कएको तारेखको दन 

उजरु का सबै प ले सा ी उपि थत गराउन याएको भए 
कायालय खु नासाथ तथा कुनै प ले सा ी उपि थत गराउन 
न याएको भए दनको बा  बजेप छ स म तले उपल ध भए 
स मका सा ीको बकप  गराउनपुनछ । 

३१. ब देज गन स नेः (१) सा ीको बकप  गराउँदा उजरु को 
वषयव त ु भ दा फरक कारको तथा सा ी वा उजरु को 
प लाइ अपमा नत गन वा िझ याउने वा अनिुचत कारको 

 सो धएमा स म तले य तो  सो नबाट प लाइ ब देज 
गन स नेछ । 

  (२) नाबालक वा वृ द वा अस  वा बरामीले सा ी 
ब नपुन भइ य तो उजरु मा कुनै प को उपि थ त वा अ य 
कुनै मना सब कारणले सा ीलाइ बकप  गन अनिुचत दबाव 
परेको वा पन बल स भावना रहेको छ भ े स म तलाइ लागेमा 
स म तले य तो प को य  उपि थ तलाइ ब देज गर  
नजले सा ीले नदे े गर  मा  उपि थत हनु आदेश गन 
स नेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा सा ीले 
नदे े गर  प  उपि थत हनेु यव था मलाउने दा य व 
स म तको हनेुछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा स म तले 
उजरु सँग स बि धत आव यक  तयार गर  स म तको 
तफबाट बकप  गराउन  स नेछ । 

३२. पेशी सूची काशन गनपुनः (१) उजरु  शासकले येक ह ा 
शु वार अगामी ह ाको ला ग पेशी तो कएको बवादह को 
सा ा हक पेशी सूची तथा तो कएको दन उ  दनको ला ग 
पेशी तो कएका बवादह को पेशी सूची काशन गनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र 
नजको अनपुि थ तमा नजले िज मेवार  तोकेको स म तको 
सद यले मािणत गनपुनछ । 

३३. दै नक पेशी सूचीः (१) उजरु  शासकले दफा ३२ बमोिजमको 
सा ा हक पेशी सूचीमा चढेका बवाद ह को  तो कएको दनको 
पेशी सूची तयार गर  एक त सूचना पाट मा टाँ न 
लगाउनपुनछ तथा एक त स म तका सद यह लाइ उपल ध 
गराउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा बवादह  
उ लेख गदा बवाद दताको आधारमा देहायको ममा तयार 
गर  काशन गराउनपुनछः- 

  (क) नाबालक प  भएको बवाद; 
  (ख) शा रर क अस ता वा अपा ता भएको 

यि  प  भएको बवाद; 
  (ग) स र  वष उमेर परुा भएको वृ द वा वृ दा 

प  भएको बवाद; तथा 
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  (घ) बवाद दताको मानसुार प हले दता भएको 
बवाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदा 
मु तवीबाट जागेका तथा सव च अदालत, उ च अदालत तथा 
िज ला अदालतबाट पनुः इ साफको ला ग ा  भइ दता भएको 
बवादको हकमा शु मा स म तमा दता भएको म तलाइ नै दता 
म त मा न म नधारण गनपुनछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको मानसुार नै 
स म तले बवादको सनुवाइ र कारवाह  तथा कनारा गनपुनछ 
। 

३४. उजरु  शासकको िज मेवार  हनेुः पेशी सूचीमा चढेका बवादह  
कायालय खलेुको एक घ टा भ  स म त सम  सनुवाइको 
ला ग पेश गन तथा उ  दनको तो कएको काय सकए प छ 
स म तबाट फता बिुझ लइ सरुि त रा े िज मेवार  उजरु  
शासकको हनेुछ । 

३५. माण सनुाउन स नेः स म तले दफा २५ बमोिजम तो कएको 
तारेखको दन उपि थत सबै प लाइ अक  प ले पेश गरेको 
माण एवम ्कागजात देखाइ प ढ बाँची सनुाइ सो बारेमा अक  

प को कुनै कथन रहेको भए लिखत बयान गराइ म सल 
सामेल गराउन स नेछ । 

३६. बवादको सनुवाइ गनः (१) स म तले दवैु प को कुरा सनुी 
नजह को बवादको सनुवाइ तथा नणय गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइ तथा नणय 
गदा प ह को रोहवरमा गनपुनछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजम बवादको सनुवाइ गदा 
इजलास कायम गर  सनुवाइ गन मना सव देिखएमा सोह  
अनसुार गन स नेछ । 

तर दबैु प को भनाइ तथा िज कर सु लाइ उपदफा ३ अनसुारको 
इजलास कायम गन बाधा हनेु छैन । 

३७. ब द इजलासको गठन गनस ने (१) स म तले म हला तथा 
बालबा लका समावेश रहेको तथा आव यक देखेको अ य 
बवादको सनुवाइको ला ग ब द इजलास कायम गर  सनुवाइ 
गन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको ब द इजलासमा 
बवादका प  तथा अ य सरोकारवाला बाहेक अ य यि लाइ 
इजलासमा वेश गन नपाउने गर  ब द इजलासको गठन 
गनपुनछ । 

  (३) ब द इजलासबाट हे रने बवादको काम 
कारवाह , पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका वषय गो य 
रा पुनछ । 

३८. ब द इजलास स ब धी अ य यव थाः (१) ब द इजलासबाट 
हे रएका बवादह को कागजातको त ल प बाद , तवा द र 
नजको हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अ  
कसैलाइ उपल ध गराउनहुुँ दैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको बवादको त य खलुाइ 
कुनै समाचार कुनै प प कामा सं षेण हनु दन ुहुँ दैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न स म तले प को गोप नयता तथा हतमा तकुल भाव 
नपन गर  समाचार सं षेण गन भने कुनै बाधा पनछैन । 
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३९. थप माण बु नेः बवादको सनुवाइको ममा बवादको कुनै 
प को अनरुोधमा वा बवाद सनुवाइको ममा स म त आफैले 
थप माण बु नपुन देखेमा उजरु का प ह लाइ थप माण 
पेश गन पेश गन तारेख तो क आदेश गन स नेछ । 

४०. वाथ बािझएको बवाद हेन नहनेुः स म तको सद यले देहायका 
बवादको कारवाह  र कनारामा संल न हनुहुुँ दैनः- 

(क) आ नो वा निजकको नातेदारको हक हत 
वा सरोकार रहेको बवाद; 

 प ीकरणः यस उपदफाको योजनको 
ला ग "निजकको नातेदार" भ ाले अपतुाल  
पदा कानून बमोिजम अपतुाल  ा  गन 
स ने ाथ मकता ममा रहेको यि , 
मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूल आमा, 
सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प त वा प ी तफका 
सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, 
साल , दद , ब हनी, भनाज,ु ब हनी वाइ, 
भा ा, भा ी, भा ी वाइ, भा ी बहुार  तथा 
य तो नाताका यि को एकासगोलमा 
रहेको प रवारको सद य स झनपुछ । 

(ख) नजले अ य कुनै है सयतमा गरेको कुनै काय 
वा नज संल न रहेको कुनै वषय समावेश 
रहेको कुनै बवाद; 

(ग) कुनै वषयमा नजले बवाद च ने वा नच ने 
वषयको छलफलमा सहभा ग भइ कुनैराय 
दएको भए सो वषय समावेश रहेको बवाद; 
वा 
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(घ) अ य कुनै कारणले आधारभतू पमा नज 
र नजको एकाघरसंगोलका प रवारका 
सद यको कुनै वाथ बािझएको बवाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अव था देिखएमा 
जनु सद यको य तो अव था पछ उ  सद यले बवाद हेन 
नहनेु कारण खलुाइ आदेश गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (१) को तकुल हनेु गर  कुनै सद यले 
कुनै बवादको कारवा ह र कनारामा सहभा ग हनु लागेमा 
बवादको कुनै प ले आव यक माण स हत बवादको 
कारवा ह कनारा नगन नवेदन दन स नेछ  र सो स ब धमा  
काम कारबाह  थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनेुछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार बवाद न पण हनु नस ने 
अव थामा थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को यब था 
अनसुारको सभाले तोकेको स म तले काम कारवा ह र कनारामा 
गनछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदा सभाले बवादका 
प ह लाइ सो ह उपदफा बमोिजम ग ठत स म तबाट बवादको 
कारवा ह कनारा हनेु कुराको जानकार  गराइ उ  स म त 
सम  उपि थत हनु पठाउनपुनछ । 

 
प र छेद-६ 

नणय र अ य आदेश 
४१. नणय गनपुनः (१) स म तले सनुवाइको ला ग पेश भएको 

बवाद हेदा कुनै माण बु नपुन बाँ क नर ह बवाद कनारा 
गन अव था रहेको देिखएमा सो ह पेशीमा बवादमा नणय 
गनपुनछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम नणय गरेप छ नणयको 
यहोरा नणय कताबमा लेिख स म तमा उपि थत सद यह  
सबैले द तखत गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम गर एको नणयको दफा 
४२ र अ य च लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन ववरण 
खलेुको पूण पाठ नणय भएको म तले ब ढमा सात दन भ  
तयार गर  म सल सामेल रा पुछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न समयाभाव अथवा अ य कुनै मना सब कारणले गदा सो ह 
दन बवाद नणय गन नस ने भएमा आगा म ह ाको कुनै 
दनको ला ग अक  पेशी तारेख तो नपुनछ । 

४२. नणयमा खलुाउनपुनः (१) स म तले दफा ४१ बमोिजम गरेको 
नणयको पूणपाठमा यस दफा बमोिजमका कुराह  खलुाइ 
अनसूुची-७ बमोिजमको ढाचँामा तयार गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पूणपाठ तयार गदा बाद  
तथा तबाद को िज कर, नणय गनपुन देिखएको वषय, दवैु 
प बाट पेश भएको माणका कुराह  समेतको वषय 
खलुाउनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उ लेख भए देिख बाहेक 
पूणपाठमा देहायका कुराह  समेत खलुाउनपुनछः- 

(क) त यको यहोरा; 
(ख) बवादको कुनै प ले कानून यवसायी 

राखेको भएमा नजले पेश गरेको बहस नोट 
तथा बहसमा उठाइएका मलु वषयह ; 
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(ग) नणय गनको ला ग आधार लइएको 
माणका साथै दवैु प बाट पेश भएको 
माण तथा यसको व ेषण; 

(घ) नणय काया वयन गनको ला ग गनपुन 
वषयह को सल सलेवार उ लेखन स हतको 
तप सल ख ड; तथा 

(ङ) नणय उपर पनुरावेदन ला ने भएमा 
पनुरावेदन ला ने िज ला अदालतको नाम र 
के क त दन भ  पनुरावेदन गनपुन हो सो 
समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उ लेख भएदेिख बाहेक 
देहायका कुराह  समेत नणयमा खलुाउन स नेछः- 
(क) सा ी वा सज मनको बकप को सारांश; 
(ख) कुनै नजीरको या या वा अवल बन गरेको 

भए सो नजीरको ववरण र बवादमा उ  
नजीरको स दा त के कुन आधारमा लाग ु
भएको हो अथवा लाग ु नभएको हो भ  े
कारण स हतको व षेण; 

(ग) नणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा दन ुभराउन ु
पन भएको भए कसलाइ के क त भराइ 
दनपुन हो सोको ववरण; तथा 

(घ) बवादको ममा कुनै मालसामान वा 
माणको पमा के ह व त ु स म त सम  

पेश भएको भए सो मालसामान वा व तकुो 
हकमा के गन हो भ े वषय । 
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४३. ारि भक सनुवाइमा नणय हनुस नेः (१) स म तले प हलो 
सनुवाइको ला ग पेश भएको अव थामा नै बवादमा थप माण 
बिुझरहनपुन अव था नरहेको देखेमा अथवा हद याद वा हकदैया 
वा स म तको े ा धकार नरहेको कारणले बवाद नणय गन 
न म ने देखेमा प हलो सनुवाइमा नै नणय गन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको नणय े ा धकारको 
अभाव रहेको कारणले भएको अव थामा े ा धकार हण गन 
अदालत वा थानीय तह वा अ य नकायमा उजरु  गन जान ु
भ न स बि धत प लाइ  जानकार  दन ुपनछ । 

४४. नणय संशोधनः (१) स म त सम  बवादको प  वा कुनै 
सरोकारवालाले बवादको नणयमा भएको कुनै लेखाइको टु  
संशोधन गर  पाउन िज कर लइ नणयको जानकार  भएको 
प तस दन भ  नवेदन दन स नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन पर  स म तले 
हेदा सामा य टु  भएको र संशोधनबाट नणयको मूल 
आशयमा कुनै हेरफेर नहनेु देखेमा छु ै पचा खडा गर  नवेदन 
बमोिजम नणय संशोधन गन आदेश दनस नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल नणयको 
अ भ  अ को पमा लइनेछ । 

४५. नणयमा हेरफेर गन नहनेुः (१) स म तका सद य अथवा अ  
कसैले प न स म तका सद यह को द तखत भैसकेप छ 
नणयमा कुनै कारको थपघट वा केरमेट गन हुँ दैन । 

  (२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसरु गन 
कमचार लाइ आव यक कारवाह को ला ग स बि धत नकायमा 
लेिख पठाउनपुनछ ।  
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४६. नणय भएपछ गनपुन कारवा हः (१) उजरु  शासकले 
स म तबाट नणय भएप ात नणय कताबमा स म तका 
सद यह  सबैको द तखत भएको य कन गर  नणय कताब र 
म सल िज मा लनपुछ । 

  (२) यस ऐन बमोिजम नणयको पूणपाठ तयार भएप छ 
सबै सद यको द तखत भैसकेप छ उजरु  शासकले नणयको 
काया यवय गनका ला ग त काल गनपुन के ह काय भए सो 
स प  गर  म सल अ भलेखको लागी पठानपुछ । 

४७. नणय गनपन अव धः (१) स म तले तवाद दािखल भएको वा 
बयान गनपुनमा तबाद को बयान भएको म तले तथा तवाद 
दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन याद भ ु ान 
भएको म तले न बे दन भ  बवादको अि तम नणय गनपुनछ 
।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव ध गणना गदा 
मेल मलापको ला ग पठाइएको बवादको हकमा मेल मलापको 

यामा लागेको समय कटाइ अव ध गणना गनपुनछ । 
  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप न बवादमा बु नपुन माण तथा परुा गनपुन या बाँ क 
नरह  बवाद नणय गन अ  पु गसकेको भए सो पगेुको प  
दन भ  अि तम नणय गनपुनछ । 

  
४८. अ त रम संर णा मक आदेश जार  गन सकनेः  

थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख ड स म 
उि लिखत क देिख ङ वषयमा   त काल अ त रम 
संर णा मक आदेश जार  गन सकनेछ । य तो आदेश जार  
गदा नवेदकले पेश गरेको कागजात, नजको अव था र व तगुत 
प रि थ तको ारि भक छान वन गर  त काल आदेश नगरे 
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नवेदकलाई पन स ने नकारा मक भावको मु यांकन गन ु
पदछ । या यक स म तले जार  गन अ त रम संर णा मक 
आदेश अनसूुची ८ मा उ लेख गरे बमोिजम हनेुछ । 

 
 

प र छेद-७ 
स म तको सिचवालय 

४९. स म तको सिचवालयः  (१)स म तको कायस पादनलाइ सहिजकरणा गन 
एक सिचवालय रहनेछ  । 

  (२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा 
कायपा लकाले आव यता अनसुार उजरु  शासक, अ भलेख 
शासक तथा अ य कमचार ह को यव था गन स नेछ । 

सिचवालयको कायस पादनलाइ यवि थत गन सिचवालय 
अ तगत उजरु  शाखा/ फाटँ तथा अ भलेख शाखा /फाँट रहन 
स नेछ । 

 
५०. उजरु  शासकको काम, कत य र अ धकारः यस ऐनमा अ य  

उ लेख भए देिख बाहेक उजरु  शासकको काम, कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) पेश भएका उजरु , तवाद र अ य 
लखतह  जाँच गर  र त पगेुको भए कानून 
बमोिजम ला ने द तरु लइ दता गन र दता 
गन न म ने भए कारण जनाइ दरपीठ गन; 

(ख) ववादमा माणको ला ग पेश भएका न ल 
कागजलाइ स लसँग भडाइ ठक देिखएमा 
मािणत गन र म सल सामेल रा े तथा 
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स लमा के ह कै फयत देिखएमा सो जनाइ 
स बि धत प को स हछाप गराइ रा ;े 

(ग) पेश भएका लखत साथ संल न हनुपुन 
माण तथा अ य कागजात छ वा छैन भए 

ठ क छ वा छैन जाँ ने; 
(घ) स म तको आदेशले िझकाउनपुन तबाद , 

सा ी वा अ य यि को नाममा याद जार  
गन; 

(ङ) ववादका प लाइ तारेख वा पेशी तारेख 
तो ने; 

(च) स म त सम  पेश हनुपुन नवेदन दता गर  
आदेशको ला ग स म त सम  पेश गन; 

(छ) कानून बमोिजम वारेस लने तथा गु केो 
तारेख था ने नवेदन लइ आव यक 
कारवाह  गन; 

(ज) स म तबाट भएको आदेश काया वयन गन 
गराउने; 

(झ) स म तमा पेश वा ा  भएका कागजप  
बु ने, भपाइ गन लगायतका कायह  गन; 

(ञ) आव यकतानसुार स म तको तफबाट 
प ाचार गन; 

(ट) स म तको आदेशले तामेल गनपुन याद 
तामेल गनगराउने, तामेल भएको यादको 
तामेल  जाँची र तपूवकको नभए पनुः जार  
गन तथा अ य अदालत वा नकायबाट ा  
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भएको गाउँपा लकाले तामेल ग र दनपुन 
याद तामेल गन गराउने; 

(ठ) नणय कताब र उजरु को म सल िज मा 
लने; 

(ड) स म तमा दता भएका ववाद तथा नवेदन 
लगायतका कागजातको अ भलेख तयार गन 
र मा सक वा वा षक तवेदन पेश गनपुन 
नकाय सम  तवेदन तयार गर  
संयोजकबाट मािणत गराइ स बि धत 
नकायमा पठाउने; 

(ढ) आ नो िज मा रहेका उजरु का म सलमा 
रहेका कागजातको र तपूवक न ल दने; 

(ण) िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने गर  
नणय भएका ववादमा पनुरावेदन याद 
जार  गर  तामेल गनगराउने; 

(त) अदालत वा अ य कुनै नकायमा ववादको 
म सल वा कुनै कागजात पठाउनपुन भएमा 
स म तलाइ जानकार  गराइ म सल वा 
कागजात पठाउने तथा फता ा  भएप छ 
कानून बमोिजम सरुि त रा  े यव था 
मलाउने; 

(त) नणय कताब िज मा लने; तथा 
(थ) पेश भएका नवेदन लगायतका कागजातमा 

स म तबाट आदेश हनुपुन वा नकासा 
लनपुनमा स म त सम  पेश गन । 
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५१. अ भलेख शासकको काम, कत य र अ धकारः यस ऐनमा 
अ य  उ लेख भए बाहेक अ भलेख शासकको काम, कत य 
र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
 (क) नणय काया वयन स ब धीः 

(२) नणय बमोिजम चलन चलाउनपुन, 
कुनै कुरा दलाइभराइ दनपुन 
लगायतका नणय काया वयनका 
ला ग गनपुन कायह  गन तथा 
नणय काया वयनको अ भलेख 
राखी कानून बमोिजम ववरण 
पठाउनपुन नकायह मा ववरण 
पठाउने; 

(३) नणय काया वयनको ममा 
नवेदन दएका प ह को वारेस 
लने, सकार गराउने, गु केो तारेख 
थमाउने लगायतका कायह  गन; 

(४) स म तको आदेशले रो ा भएको वा 
अ  कुनै अदालत वा नकायबाट 
रो ा भै आएको जायजेथा अ य 
अ ा अदालतमा दािखल चलान 
गनपुन भए सो गन; 

(५) नणय बमोिजम ललाम गन 
लगायतका अ य कुनै काम गनपुन 
भए सो समेत गन; तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै काय 
नणय काया वयनको ममा 
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गनपुन भएमा स म त सम  पेश 
गर  आदेश बमोिजम गन । 

 (ख) अ भलेख संर ण स ब धीः 
(१) अ भलेख शाखाको रेखदेख गर  

नणय भएका म सल सरुि त रा  े
र कानून बमोिजम सडाउनेपन 
कागजह  सडाउने; 

(२) नणय भएका म सलह मा 
कागजात जाँच गर  दु त 
रहेनरहेको हेन र म सल कानून 
बमोिजम गर  दु त अव थामा 
रा ;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको 
ववरण तयार गर  सो ववरण 
सरुि त रहने यव था गन; 

(४) अ भलेख शाखामा ा  भएको 
म सलह को सालबसाल  अ भलेख 
रा े र आव यकतानसुार ववरण 
तयार गन; तथा 

(५) कुनै अदालत वा नकायबाट 
अ भलेखमा रहेको म सल वा कुनै 
कागजात माग भै आएमा र तपूवक 
पठाउने र फता ा  भएप छ 
र तपूवक गर  सरुि त रा  े। 

५२. उजरु  शासक वा अ भलेख शासकको आदेश उपरको नवेदनः 
(१) यस ऐन बमोिजम उजरु  शासक वा अ भलेख शासकले 
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गरेको आदेश वा कारवाह  उपर िच  नबु ने प ले सो आदेश 
वा कारवाह  भएको पाँच दन भ  स म त सम  नवेदन दन 
स नेछ । 

  (२) स म तले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको 
नवेदन उपर सनुवुाइ गर  नवेदन पेश भएको ब ढमा सात दन 
भ  नवेदन उपरको कारवा ह टु याउनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन उपर आदेश वा नणय 
गनपूुव के ह बु नपुन भए सो बझेुर मा  नणय वा आदेश 
गनपुनछ । 

 
प र छेद-८ 

मेल मलाप स ब धी यव था 
५३. मलाप  गराउनेः (१) स म तले च लत कानून बमोिजम 

मलाप  हनु स ने जनुसकैु उजरु मा मलाप  गराउन स नेछ 
। 

  (२) ववादका प ह ले मलाप को ला ग अनसूुची-
९ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दएमा स म तले उजरु मा 
मलाप  गराउन उपयु  देखेमा मलाप  गराइ दनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प ह ले दएको 
नवेदनको यहोरा स म तले दवैु प लाइ सनुाइ यसको 
प रणाम स झाइ प ह को मलाप  गन स ब धमा सहम त 
रहेनरहेको सो नपुनछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा प ह ले 
मलाप  गन म ुर गरेमा स म तले प ह को नवेदनमा 
उ लेख भएको यहोरा बमोिजमको मलाप  तीन त तयार 
गराउनपुनछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोिजमको मलाप को यहोरा 
प ह लाइ पढ बाचँी सनुाइ मलाप  गन म ुर भएमा 
प ह को स हछाप गराइ स म तका सद यह ले मलाप  
कागज अनसूुची-१० बमोिजमको ढाँचामा मािणत गर  एक 
त स म तले अ भलेखको ला ग म सलमा रा पुनछ तथा एक-

एक त बाद  तथा तबाद लाइ दनपुनछ । 
   

५४. मेल मलाप गराउन स नेः (१) स म तले च लत कानून 
बमोिजम मलाप  गन म ने उजरु मा प ह बीच मेल मलाप 
गराउन स नेछ । 

  (२) प ह ले जनुसकैु तहमा वचाराधीन रहेको 
च लत कानूनले मेल मलापको मा यमबाट समाधान गन सकने 
ववादमा ववादका प ले संयु  पमा स म त सम  नवेदन 
दन स नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम नवेदन दएकोमा 
मेल मलापबाट उजरु को नरोपण हनु उपयु  देिखएमा स म तले 
य तो उजरु  मेल मलापको मा यमबाट नरोपण गन लेिख 
पठाउन ुपनछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशप छ मेल मलाप 
स ब धी कारवा ह ार भ गर  प ह बीच मेल मलाप 
गराइ दनपुनछ । 

  (५) मेल मलाप स ब धी अ य यव था तो कए 
बमोिजम हनेुछ । 

५५. उजरु  नणय गनः (१) स म तले यस ऐन बमोिजम मेल मलापको 
मा यमबाट उजरु को नरोपण गन या बढाएकोमा 
मेल मलापको मा यमबाट उजरु को नरोपण हनु नसकेमा 
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प ह लाइ उजरु को पेशी तारेख तो क कानून बमोिजम 
कारवाह  गर  सनुवाइ तथा नणय गन या बढाउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको 
उजरु मा मेल मलाप वा मलाप  हनु नसकेमा स म तले 
अ धकार े  रहेको अदालतमा जाने भ न सनुाइ दनपुनछ । 

५६. मेल मलाप वा मलाप  हनु नस नेः यस ऐनमा अ य  जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै उजरु मा मलाप  गराउँदा 
उजरु को कृ त वा मलाप को यहोराबाट नेपाल सरकार बाद  
भइ चलेको कुनै ववाद वा सावज नक तथा सरकार  स पि  
वा हतमा असर पन देिखएमा स म तले य तो ववादमा 
मलाप  गराउनेछैन । 

  तर य तो असर पन यहोरा हटाइ अ य यहोराबाट 
मा  मलाप  गन चाहेमा भने मलाप  गराइ दनपुनछ । 

५७. मेल मलापको ला ग ो साहन गनः (१) स म तले स म त सम  
सनुवाइको ला ग पेश भएको उजरु मा मेल मलाप हनुस ने 
स भावना रहेको देखेमा प ह लाइ मेल मलापको ला ग तारेख 
तो न स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको दन स म तले 
ववादका प  तथा वप , उपि थत भएस म प ले प याइ 
साथै लइआएका अ य यि  समेत उपि थत गराइ 
मेल मलापको ला ग छलफल गराइ प ह को बीचमा सहम त 
भएमा सहम त भए बमोिजम मलाप  कागज तयार गन लगाइ 
मलाप  गराइ दनपुनछ । 

  (३) उजरु मा तो कएको यादमा स म त सम  
उपि थत नभएको वा उपि थत भएर प न तारेख गजुार  ववादमा 

mailto:@)&&.!!.!


v08 $_ ;+Vof $ :yfgLo  /fhkq efu ! ldlt @)&&.!!.!^ 

127 
 

तारेखमा नरहेको प  अथवा ववादमा प  कायम नभएको भए 
ताप न ववादको पेटबोल बाट उजरु को प  कायम हनेु 
देिखएको यि  समेत मेल मलापको ला ग उपि थत भएमा 
स म तले मेल मलाप गराइ मलाप को कागज गराइ दनपुनछ 
। 

५८. ारि भक सनुवाइ पूव मेलमलापः (१) उजरु  शासकले 
ारि भक सनुवाइको ला ग स म त सम  उजरु  पेश हनुपूुव 

उजरु मा मेल मलाप हनुस ने अव था देिखएमा वा प ह ले 
सो यहोराको नवेदन लइ आएमा मलाप को यहोरा खलेुको 
कागज तयार गर  स म त सम  पेश गनस नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मलाप मा अि तम 
सहम त नजटेुको भए ताप न प ह  मेल मलापको ला ग 

यामा जान सहमत भएमा उजरु  शासकले प ह को 
नवेदन लइ उजरु मा मेल मलापको ला ग मेल मलापकता 
सम  पठाउने आदेशको ला ग स म त सम  पेश गनस नेछ 
। 

५९. मेल मलापकताको सूची तयार गनः (१) स म तले मेल मलापको 
काय गराउनको ला ग देहाय बमोिजमको यो यता पगेुको 
यि ह को ववरण खलुाइ स भा वत मेल मलापकताको सूची 
तयार गनछः 

 (क) कि तमा नातक उि ण गरेको;  
 (ख) कुनै राजनी तक दल त आ था 

राखी राजनी तमा स य नरहेको; तथा 
 (ग) थानीय तरमा समाजसेवीको 

पमा प हचान बनाएको । 
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 (घ)  मेल मलापकताको ४८ घ टा 
ता लम लइ मेल मलापकताको काय गद 
आएको  

 (ङ)  २५ बष उमेर परुा भएको । 
 (च)  माथी यो यतामा जनु सकैु कुरा 

लेिखएको भएता प न ता लम लइ हाल काम 
 ग ररहेकाको हकमा नजलाइ 
नर तरता दन सकने । 

  (२) मेल मलापकताको सूची तयार गरेप छ स म तले 
सूची सभा सम  पेश गर  अनमुोदन गराउनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप छ 
स म तले सावज नक जानकार को ला ग सूचना काशन 
गनपुनछ तथा मेल मलापको ला ग पठाउँदा येक प लाइ सो 
सूची उपल ध गराउनपुनछ । 

६०. मेल मलापकताको सूची अ ाव धक गनः (१) स म तले दफा 
५९ बमोिजम तयार भएको सूची येक वष अ ाव धक 
गनपुनछ । 

  (२) येक वष अ ाव धक गरेको मेल मलापकताको 
सूची स म तले सभाबाट अनमुोदन गराउनपुनछ । 

  (३) यस ऐन तथा च लत कानून बमोिजम 
मेल मलापकताको सूचीमा सूचीकृत हनु यो यता पगेुको यि ले 
स म त सम  सूचीकृत ग रपाउनको ला ग अनसूुची-११ 
बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनस नेछ । 

६१. मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउनेः (१) स म तले दफा ६० 
बमोिजम मेल मलापकताको सूची अ ाव धक गदा देहायको 
अव थाका मेल मलापकताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 
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(क) नजको मृ य ुभएमा; 
(ख) नजले आ नो नाम सूचीबाट 

हटाइपाउँ भ े नवेदन दएमा; 
(ग) नजले नै तक पतन देिखने 

फौजदार  अ भयोगमा सजाय 
पाएमा; 

(घ) नज कुनै सं थासँग स ब द 
रहेकोमा सो सं था खारेज वा 
वघटन भएमा; र 

(ङ) स म तले दफा ६७ को उपदफा 
(२) बमोिजम नजलाइ सूचीबाट 
हटाउने नणय गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका 

मेल मलापकताह को नामावल  स म तले सावज नक सूचनाको 
ला ग काशन गनपुनछ । 

६२. मेल मलापको ला ग समयाव ध तो नेः (१) स म तले यस ऐन 
बमोिजम मेल मलाको ला ग मेल मलापकता पठाउँदा ब ढमा 
तन म हना स मको समय तो क पठाउनेछ । 

  (२) मेल मलापको ला ग पठाउँदा सामा यतयाः व ढमा 
तीनजना बाट मेल मलाप गराउने गर  तो नपुनछ । 
  

६३. मेल मलापकताको छनौटः (१) स म तले मेल मलाप गराउने 
कायको ला ग ववादका प ह लाइ एक जना 
मेल मलापकताको छनौट गनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा 
एकजना मेल मलापकताको ला ग सहम त नभएमा स म तले 
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प ह को सहम तमा तन जना मेल मलापकताको छनौट 
गनपुनछ । 

  (३) प ह को बीचमा मेल मलापकताको नाममा 
सहम त हनु नसकेमा स म तले मेल मलापकताको सूचीमा रहेका 
मेल मलापकताह  म येबाट दवैु प बाट एक-एक जना 
मेल मलापकता छनौट गन लगाइ ते ो मेल मलापकता छनौट 
ग र दनपुनछ । 

  (४) उजरु का सबै प को सहम तमा 
मेल मलापकताको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम 
मेल मलापकता हनु अयो य नभएको कुनै यि  वा सं थाबाट 
मेल मलाप या अगाडी बढाउन सहमत भै लिखत नवेदन 
दएमा स म तले य तो यि  वा सं थालाइ मेल मलापकता 
तो क दनपुनछ । 

६४. मेल मलापकताको प रवतनः (१) स म तले देहायको अव था 
प र प ह ले नवेदन दएको अव थामा मेल मलापकता 
प रवतन ग र दनपुनछः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम 
मेल मलापकताको सूचीबाट 
हटाउने अव था भएमा; 

(ख) प ह ले पार प रक सहम तमा 
मेल मलापकता हेरफेर गन म ुर 
भएमा;  

(ग) ववादको कुनै प ले 
मेल मलापकता त अ व ास 
रहेको लिखत जानकार  गराएमा; 
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(घ) कुनै कारणले मेल मलापकताले 
मेल मलापमा सहभागी भैरहन 
नस ने जनाएमा; 

(ङ) ववादको वषयव तमुा 
मेल मलापकताको कुनै वाथ 
रहेको मेल मलापकताले जानकार  
गराएमा वा कुनै ोतबाट स म त 
सम  जानकार  भएमा; तथा 

(च) मेल मलापकताले 
मेल मलापकताको है सयतले 
कायगदा दफा ६६ तथा अ य 
च लत कानून बमोिजम पालन 

गनपुन आचरण पालन नगरेमा । 
  (२) मेल मलापकता प रवतनको कारणले तो कएको 

समयमा मेल मलापको काय स प  हनु नस ने भएमा स म तले 
ब ढमा एक म हना स मको समय थप गन स नेछ । 

६५. मेल मलापको ला ग पठाउँदा गन याः (१) स म तले कुनै 
उजरु  मेल मलापको ला ग मेल मलापकता सम  पठाउँदा 
प ह लाइ मेल मलापकताको स पक उपल ध गराइ 
मेल मलापकता सम  उपि थत हनेु तारेख तो क देहाय 
बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपुनछः 

(क) उजरु को सारसं ेप वा मु य मु य 
कागजातको त लपी; 

(ख) उजरु को प  वा वारेस भए 
वारेसको नाम, थर, वतन र 
उपल ध भएस म टे लफोन न बर, 
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इमेल, या स तथा अ य स पक 
ववरण; तथा 

(ग) मेल मलाप स ब धी या स प  
गनपुन थान र समय । 

  (२) मेल मलापकताले स म त सम  माग गरेमा 
उजरु का कागजातह को न ल उपल ध गराउनपुनछ । 

  (३) मेल मलापको ला ग तो कएको समय स प  
भएको सात दन भ  उजरु को प ह  स म त सम  उपि थत 
हनेु गर  तारेख तो नपुनछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न मेल मलापकताले तो कएको समय अगावै उजरु  स म त 
सम  फता पठाउने नणय गरेमा सो नणयको जानकार  भएको 
सात दन भ  प ह लाइ स म त सम  उपि थत हनेुगर  
पठाउनपुनछ । 

६६. मेल मलापमा अवल बन गनपुन याः (१) स म तले 
प ह को सहम तमा मेल मलापको ला ग छलफल गन तथा 
अ य काय गन थानको छनौट गर  प  तथा 
मेल मलापकतालाइ सोको जानकार  उपल ध गराउनपुनछ । 

  तर प ह को सहम तमा मेल मलापकताले अ य कुनै 
थानको छनौट गन बाधा पनछैन । 

  (२) प ह लाइ उपदफा (१) बमोिजम 
मेल मलापकताले तोकेको थानमा तो कएको समयमा उपि थत 
हनेु दा य व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दा य व प ह ले परुा 
नगरेमा मेल मलापकताले मेल मलापको या ब द गर  
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स म तलाइ सोको लिखत जानकार  गराइ उजरु को कागजात 
फता पठाउनस नेछ । 

  (४) मेल मलापको ममा मेल मलापकताले 
प ह बीचमा सहजकताको भू मका गनछ र उ  भू मका 
नवाह गन ममा नजले प ह  बाहेक देहायका 
यि ह सँग समेत एकल वा सामू हक वाता गनस नेछः 

(क) ववादको वषयमा जानकार  रहेको 
उजरु का प ले रोजेको यि ; 
तथा 

(ख) ववादको वषयव तकुो बारेमा 
जानकार  रहेको थानीय 
भ भलादमी । 

  (५) मेल मलापकताले प ह को सहम तमा 
प ह सँग देहाय बमोिजम वाता गनस नेछः 

(क) प ह सँग एकल एका तवाता; 
तथा 

(ख) टे लफोन वाता, भडीयो क े स 
वा स ारको अ य मा यमबाट 
वातालाप । 

  (६) च लत कानून तथा यस ऐनको मा यता वपर त 
नहनेुगर  प ह को सहम तमा मेल मलापकताले मेल मलापको 
काय व ध नधारण गनस नेछ । 

६७. मेल मलापकताको आचरणः (१) मेल मलापकताले देहाय 
बमोिजमको आचरण पालन गनपुनछः- 

(क) मेल मलाप स ब धी कारवाह  
न प  ढ ले स पादन गनपुन; 
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(ख) कुनै प त झकुाव, आ ह, 
पूवा ह नरा े वा राखेको देिखने 
कुनै आचरण वा यवहार नगन; 

(ग) कुनै प लाइ डर, ास, झु यान 
वा लोभनमा पार  मेल मलाप 
गराउन नहनेु; 

(घ) ववाद कायम रहेको अव थामा 
ववादको कुनै प सँग आथक 
कारोबारमा सँल न नहनेु; 

(ङ) मेल मलाप स ब धमा बनेको 
च लत कानून तथा अ य था पत 

मा यता वपर त आचरण गन 
नहनेु; 

(च) मेल मलापको ममा प ह सँग 
स मानजनक, सदभावपूण र सबै 
प त समान यवहार कायम 
गन; 

(छ) मेल मलापको ममा प ह ले 
य  गरेको वषयव तकुो 
गोपनीयता कायम रा ;े तथा 

(ज) मेल मलापको ममा प बाट ा  
भएको कुनै कागजात वा व त ु

या स प  भएप छ वा नज 
याबाट अलग भएप छ 

स बि धत प लाइ सरुि त फता 
गन । 
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  (२) स म तले कुनै मेल मलापकताले उपदफा (१) 
बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु  पर  वा सो वषयमा 
वयं जानकार  ा  गर  छान वन गदा यहोरा ठक देिखए 
य तो मेल मलापकतालाइ मेल मलापकताको सूचीबाट 
हटाउनेछ । 

६८. लखत तयार  र मलाप ः (१) मेल मलापकताले प ह सँगको 
छलफल प ात मेल मलापको ला ग दवैु प  सहमत भएकोमा 
मलाप  गराइ सहम त भएको वषयव त ु बमोिजमको 
मलाप को लखत तयार ग र स म त सम  पठाउनपुनछ । 

   
६९. मेल मलाप नभएको उजरु मा गनपुन कारवाह ः (१) 

मेल मलापकताले प ह  बीचमा मेल मलाप हनु नसकेमा सो 
यहोरा खलुाइ तवेदन तयार गर  ववादका सबै कागजात 
स हत स म तमा फता पठाउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मेल मलापकताले 
प ह लाइ स म त सम  हाजीर हनु जाने ब ढमा सात दनको 
याद तो क पठाउन ुपनछ । 

७०. मेल मलाप नभएको उजरु मा नणय गनपुनः (१) थानीय ऐनको 
दफा ४७ (१) को वबादमा स म तले मेल मलापको ला ग 
पठाएको उजरु मा प ह बीच मेल मलाप हनु नसक 
मेल मलापकताको तवेदन स हत ा  हनु आएमा कानून 
बमोिजम कारवाह  गर  नणय गनपुछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न देहाय बमोिजमको उजरु मा अ धकार े  हण गन 
स बि धत अदालत वा नकायमा उजरु  गन जान ुभ न सनुाइ 
पठाइ दनपुछः- 
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(क) थानीय ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (२) 
बमोिजमको ववादमा; 
तथा 

(ख) कुनै अदालत वा 
नकायबाट मेल मलापको 
ला ग े षत भएको 
ववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको 
ववादमा स बि धत अदालत वा नकायमा पठाउँदा हािजर हनु 
जाने तारेख तोक  पठाउने तथा म सल समेत न ल खडा गर  
अ भलेख रािख स ल म सल स बि धत अदालत वा नकायमा 
पठाउनपुनछ । 

७१.  मेल मलाप द तरुः मेल मलापमा जाने ववादको हकमा 
मेल मलापकताले प ह ले सहम तमा दन म ुर भएदेिख बाहेक 
कुनै कारको द तरु ला नेछैन । तर प ह को सहम तमा 
मेल मलापकताले प ह बाट बढ मा  ५००।-/५००।- 
लन पाउनेछन ।  

७२.  समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेलमलाप वधन गन 
कमचार  तो न स नेः (१)स म तले थानीय तरमा मेल मलाप 
व दन गनको ला ग कायपा लकामा अनरुोध गरेमा कमचार  

खटाइ समदुाय तरमा मेल मलापको व दना मक काय म 
गन सकनेछ । 
(२) समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेल मलापको हकमा दफा 
५९ (१) अनसुारको यो यता तथा अनभुव नभएका 
मेल मलापकतावाट मेल मलाप गराउन वाधा पन छैन । 
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(२) स म तले समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेल मलापको 
काय व ध तोके वमोिजम हनेुछ । 

 
प र छेद-९ 

नणय काया वयन स ब धी यव था  
७३. सिचवालयको िज मेवार ः कायपा लकाको य  नय ण र 

नदशनमा र ह स म तको नणय काया वयन गन गराउने 
स ब धी स पूण कायको रेखदेख गन िज मेवार  वहन गनपुनछ 
। 

७४. सहयोग गनपुनः (१)गाउँपा लका कायालय तथा सो अ तगतका 
सबै वडा कायालय तथा अ य कायालयले यस ऐन तथा च लत 
कानून बमोिजम स म तले गरेको नणय बमोिजम यि  वा 
सं था वा अ य कसैसँग असलु गनपुन जर वाना वा अ य रकम 
असलुउपर गन सहयोग गनपुनछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा च लत कानून बमोिजम स म तले 
असूल गनपन जर वाना, बगो वा अ य कुनै कारको रकम 
असलुउपर नभइ उपदफा (१) मा उ लेख भए बमोिजमका 
कायालयह ले कुनै सफा रश वा कुनै काय ग र दनेछैनन । 

७५. असलु उपर गनः (१) अ भलेख शासकले स म तको नणय 
बमोिजम कुनै प सँग जर वाना वा बगो वा अ य कुनै कारको 
असलु उपर गनपुन भएमा सो प ले जर वाना तन बझुाउन 
याएमा बिुझ सदर याहा गर  जर वानाको लगत क ा गनपुनछ 

। 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत 

राखी स बि धत प को नाम नामेसी तथा जर वाना रकम 
समेतको ववरण गाउँपा लकाको कायालयका साथै सबै वडा 
कायालयमा समेत अ भलेखको ला ग पठाउनपुनछ । 
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  (३) स बि धत कायालयह ले उपदफा (२) बमोिजम 
लेिख आएमा य तो प सँग जर वाना रकम असलुउपर गर  
अ भलेख शाखामा सदर याहा गन पठाउनपुनछ । 

   
७६. भर भराउ गनः (१) स म तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै 

नणय बमोिजम कुनै प ले राखेको द तरु, वा अ य कुनै 
कारको रकम कुनै प बाट भराइ पाउने भएमा भराइ पाउने 

प ले भर  दनपुन प को य तो रकम भराइ दनपुन ोत 
खलुाइ अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाचँामा नवेदन दनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन दँदा यथास भव 
नगद रहेको बक खाता वा कुनै सहकार  वा बचत सं थामा 
रहेको रकम र सो नभएमा ललाम ब  गर  असलु उपर 
गनपुन अव था भएमा कुनै अचल स पि को यहोरा खलुाइ 
नवेदन दनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको नवेदनमा दफा ७८ 
बमोिजमको ववरण खलुाइ नवेदन दनपुनछ  

७७. चलन चलाइ दनेः (१) स म तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै 
नणय बमोिजम कुनै स पि  वा अ धकार वा कुनै वषयव त ु
वा सेवा वा अ य कुनै वषयको चलन पाउने ठहरेको प ले 
य तो चलन पाउने वषयको ववरण खलुाइ अ भलेख शासक 
सम  अनसूुची-१३ को ढाँचामा नवेदन दनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन परेमा अ भलेख 
शासकले नणय बमोिजमको वषयको चलन चलाइ दनपुनछ 

। 
  (३) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दँदा चलन 

चलाउन ु पन स पि को दफा ७८ बमोिजमको ववरण 
खलुाउनपुनछ । 
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७८. स पि को ववरण खलुाउनपुनः भ रभराउ गन वा चलन चलाइ 
पाउनको ला ग नवेदन दने ववादको प ले नवेदनमा 
स पि को ववरण उ लेख गदा देहाय बमोिजमको ववरण 
खलुाउन ुपनछः- 

  (क) अचल स पि को ववरण 
(१) घरज गा भए रहेको थानको 

ठेगाना तथा चार क ला; 
(२) घर ज गाको क ा न बर तथा 

े फल;;  
  

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा 
कवल र स भव भएस म वग फट; 

(४) घर ज गाको अवि थती आवास 
वा औ ो गक वा यापा रक े मा 
रहेको यहोरा; 

(५) क ची वा प  सडकसँग जो डएको 
यहोरा; 

(६) घरज गाको वा म व रहेको 
यि को नाम थर साथै वा म व 
भ दा फरक यि को भोगचलन 
रहेको भए भोगचलन गनको नाम 
थरका साथै अ य ववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा 
ख रद ब  हनु स ने यूनतम 
मू य । 

  (ख) चल स पि को ववरणः 
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(१) चल स पि  रहेको ठाउँ तथा भोग 
वा नय ण रा केो नाम थर; 

(२) बक खातामा रहेको नगद भए 
खातावालको साथै बक तथा 
शाखाको नाम; 

(३) चल स पि को कार तथा नगद 
बाहेकको भए स भा वत ब  
मू य; तथा 

(४) नगद बाहेकको चल स पि  भए 
अव था, कृ त तथा बनोटका साथै 
येकको साइज र सँ या । 

७९. स पि  रो ा रा ेः (१) अ भलेख शासकले दफा ७५ वा ७६ 
बमोिजम नणय काया वयनको ला ग नवेदन परेप छ देखाइएको 
स पि को हकमा आव यक पन ज त जेथा रो ा रा े स ब धमा 
नणयको ला ग कायापा लका सम  पेश गन र कायपा लकाबाट 
रो ा रा  े नणय गरेपछ  नणय बमोिजम जेथा रो ा रा को 
ला ग सो जेथा दता रहेको कायालय वा रिज ेशन गन 
कायालयमा लेिख पठाउनपुनछ । 

  (२) बाल , याज, बहाल लगायतको स पि को हकमा 
नवेदन परेको ब ढमा दइु दन भ  स पि  तायदात गन लगाइ 
तायदात गदाको समयमा नै आव यक पन ज त स पि  वा 
सोबाट ा  हनेु बाल , बहाल, याज, मनुाफा आ द आय 
नय ण गन ुवा रो ा रा पुछ र यसको भपाइ स बि धत 
प लाइ दनपुछ । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको स पि को 
हकमा भ रभराउको ला ग आव यक पन ज त स पि  रो ा 
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राखी रो ाको सूचना आव यकताअनसुार लेखा शाखा वा 
स बि धत बक वा स बि धत नकायमा त ु त लेिख 
पठाउनपुनछ । 

  (४) स प त रो ा स वि ध  आदेश अनसूुची १४ 
बमोिजम हनेुछ । 

 
८०. स पि  ललाम गदा अपनाउनपुन काय व धः (१) कायपा लकाले 

यस ऐन बमोिजम भर भराउ गनपुन बगो वा कोट फ  वा य तै 
कुनै रकम असलुउपर गन दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम 
स पि को ववरण खलुाइ दखा त परेमा य तो रकम भर  
दनपुन यि लाइ बझुाउनपुन रकम बझुाउन सात दनको 
याद दइ सूचना जार  गनपुछ । 

  (२) उपदफा (२) बमोिजमको यादमा रकम बझुाउन 
न याएमा य तो भर दनपुन यि को भर पाउने यि ले 
देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजमको स पि  तायदात 
गर याउनपुछ ।   

  (३) द ड, जर वाना, सरकार  बगो वा कुनै अदालत 
वा नकाय वा गाउँपा लका वा स म तको नणयले असलु उपर 
गनपुन कुनै रकमको हकमा य तो असलुउपर हनुपुन यि ले 
बझुाउन न याएमा नजको जनुसकैु अचल स पि  फेला परेमा 
तायदात गर  रो ा रा पुछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न जेथा जमानत वा कुनै कारको नगद धरौट दािखल 
गरेको हकमा सो स पि बाट खा ने ज त रकमको ला ग 
उपदफा (३) बमोिजम ग ररहनपुदन ।   
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  (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएप छ उ  
अचल स पि को ललामको सूचना स बि धत प लाइ दइ 
सवसाधारणको जानकार को ला ग ललाम हनेु म त र 
स पि को ववरण स हतको सावज नक सूचना गाउँपा लका, 
िज ला शासन कायालय, िज ला अदालत, िज ला सम वय 
स म तको कायालय तथा कोष तथा लेखा नय कको 
कायालयमा टाँ न लगाउनपुनछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो कएको 
दनमा उ  सूचनामा तो कएको स पि  प कत मोलबाट मा थ 
बढाबढ या बमोिजम ललाम गनपुनछ । 

  (७) ललाम यामा स भव भएस म िज ला 
अदालत, िज ला शासन कायालय वा थानीय शासन 
कायालय, थानीय हर  कायालय तथा गाउँपा लका े  भ  
रहेका अ य सरकार  कायालयका त न धलाइ रोहवरमा 
रा पुनछ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोिजम गदा उ  स पि  कसैले 
प न ललाम सकार नगरेमा सो ह याबाट पनुः दो ोपटक 
ललाम गनपुनछ तथा दो ोपटक गदा प न कसैले ललाम 
सकार नगरेमा भराइपाउने प  नवेदकलाइ नै उ  स पि  
प कत मोलमा सकार गन लगाउनपुनछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोिजम गदा नवेदकले स पि  
सकार गन नचाहेमा प छ अक  जेथा खु न आएका बखत 
कानून बमोिजम गनगर  नजको नवेदन तामेल मा राखी 
ललाममा चढाइएको स पि  फुकुवा गर दनपुछ ।      

  (१०) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप न गाउँपा लकाको कुनै रकम असलु उपर गन ममा 
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ललाम गदा कसैले सकार नगरेमा ज तमा सकार हु छ य तमा 
नै सो स पि  ललाम गर  ा  रकम सदर याहा गर  नपगु 
रकमको हकमा कानून बमोिजम अ य स पि  वा याबाट 
असलुउपर गनपुनछ ।  

८१. तायदात गन याः (१) अ भलेख शासकले दफा ७९ 
बमोिजम स पि  तायदात गनपुदा कि तमा वडा सिचव तरको 
कमचार  खटाइ य तो अचल स पि को चलनच तीको मू य 
प  खु ने गर  तायदात गनलगाउनपुनछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमचार ले 
तायदात गनपुन स पि को चलनच तीको मू य कायम गन 
योजनले प कत मोल कायम गर  मचु ु का खडा गर  

अ भलेख शासक सम  तवेदन स हत पेश गनपुनछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम प कत मोल कायम गदा 

देहाय बमोिजमक कुरालाइ आधार लइ कायम गनपुनछः 
(क)  नवेदकले नवेदनमा खलुाएको 

मू य; 
(ख) नणयमा उ लेख भएको भए सो 

मू य;    
(ग) प ले जमानत वा कुनै अ य 

योजनको ला ग कायपा लका 
सम  नवेदन दँदा खलुाएको 
मू य; 

(घ) तायदात गदा भै आएको थानीय 
मू याकँन अनसुारको मू य; 

(ङ) मालपोत कायालयले कायम गरेको 
यूनतम मू य; 
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(च)  अ य कुनै योजनले कुनै सरकार  
नकायले कुनै मू य कायम गरेको 
भए सो मू य; 

(छ) प कत मोल कायम गनभु दा 
त काल अगावै कुनै ख रद ब  
भएको भए सो मू य । 

प करणः “प कत मोल” भ ाले 
अचल स पि  ब  
गनपुदा ब हनेु यनुतम 
मू यलाइ स झनपुछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा देहाय बमोिजमको 
कुरालाइ समेत यानमा रा पुनछः 

(क) औ ो गक वा यापा रक वा आवास 
े  लगायत सडक स ालसँग  

जो डएको छ वा छैन; तथा 
(ख) नगर े भ  पन घरको हकमा 

घरको वतमान अव था स ब धमा 
ा व धक मु याकँन तवेदन । 

८२. खा नेज त मा  ललाम गनपुनः (१) कायपा लकाले दफा ८० 
बमोिजम ललाम गदा असलुगनपुन बाँ क खा ने ज त 
स पि मा  ललाम गनपुनछ ।       

  (२) स पि  ललाम गदा सकार भएको रकम 
असलुउपर गनपुन भ दा ब ढ भएमा सो ब ढ भएको ज त रकम 
स पि वाल प लाइ फता गर दनपुछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम फता पाउने प  
ललाम गदाको बखत उपि थत नभएको भए रकम फता लन 
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आउनभुनी नजको नाममा सात दनको सूचना जार  गर िझकाइ 
रकम फता गनपुछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा स बि धत प  रकम 
फता लन नआएमा उ  रकम सि तकोषमा दािखल गर  
आ दानीबाँ ध सदर याहा गनपुछ । 

  (५) अ भलेख शासकले दफा ८० बमोिजम ललाम 
गरेको स पि  सकार गन प को नाममा स पि  दता 
नामसार को ला ग स बि धत कायालय वा नकायमा प ाचार 
गर  नजलाइ स पि को चलनपूज  उपल ध गराइ आव यक 
परे सो स पि को चलन चलाइ दनपुछ ।  

  (६) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न दफा ८० बमोिजमको ललाम या अगाडी 
ब ढसकेप छ भराउनपुन रकम बझुाउन याए प न सो रकम 
नबिुझ स पि  ललाम गनपुनछ । 

८३. ललाम उपरको उजरु ः यस ऐन बमोिजम भएको ललामको 
यामा िच  नबु ने प ले जनु या उपर िच  नबझेुको 

हो सो भएको प  दन भ  स म त सम  उजरु  पेश गर  
भएको आदेश बमोिजम गनपुनछ । 

८४. बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचः यस ऐन बमोिजम 
बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खच बगो भर दनपुन 
वा चलन दनपुन स बि धत प ले यहोनपुनछ ।    

८५. यथाि थ तमा रा ेः कायपा लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइ 
मा न वा बगो भराइपाउन कुनै स पि  देखाइ नवेदन परेप छ 
बगो भराउने वा चलनचलाउने काय स प  नभएस मको ला ग 
उ  स पि  हकह ता तरण गन, भ काउन, बगान तथा कुनै 
कारको नमाण काय गर  उ  स पि को व प प रवतन 
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गन नपाउने गर  रो ा रा  स बि धत प को नाममा आदेश 
जार  गर  उ  स पि  यथाि थ तमा रा पुनछ ।     

८६. नवेदनबाट कारवाह  गनः (१) अ भलेख शासकले कुनै प ले 
दफा ८५ बमोिजम भएको आदेश वप रत कुनै स पि को हक 
ह ता तरण वा व प प रवतन आ द गरेको नवेदन परेमा उ  
नवेदन दता गर  य तो गन प को नाममा तन दनको याद  
जार  गर  नजलाइ हािजर गराइ सो नवेदन स म त सम  पेश 
गनपुनछ ।     

  (२) स म तले उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन पेश 
हनु आएमा प लाइ नयाँ उजरु  दता गन नलगाइ उ  
नवेदनबाट नै आव यक कारवाह  गर  नणय गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न उपदफा (१) बमोिजमको नवेदनको यहोराबाट नवेदन 
स म तको े ा धकार भ  नपन वषयमा परेको देिखएमा 
स म तले उ  वषयमा े ा धकार हण गन अदालत वा 
नकाय सम  जान सनुाइ दनपुनछ । 

८७. चलनचलाउने सूचनाः (१) अ भलेख शासकले स म तको नणय 
बमोिजम चलन चलाइ पाउन नवेदन परेमा चलन चलाउने म त 
खलुाइ फलानो म तमा फलानो घर ज गाको चलन चलाउन 
कमचार  ख टइ आउने हुँदा सो म त अगावै घर ज गा खा ल 
गर दन ुभ न चलन दनपुन प को नाममा सूचना जार  गनपुनछ 
।    

  (२) चलन दनपुन स पि  उजरु को प बाहेक अ य 
कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ भलेख शासकले सो ह 
प को नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जार गनपुनछ 
। 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको म तमा 
ख टइजाँदा घरज गा खाल  गरेको भए स बि धत कमचार ले 
चलन चलाइ दएको मचु ु का खडागर  तथा घरज गा खाल  
नगरेको भए खाल  गराइ चलन चलाइ चलन चलाएको मचु ु का 
खडा गर  तवेदन साथ अ भलेख शाखामा पेश गनपुनछ ।       

 
 

प र छेद-१० 
व वध 

८८. न ल नवेदनः (१) स म त सम  दता रहेको उजरु को कुनै 
सरोकारवाला प ले ववादको म सलमा रहेको कुनै 
कागजप को न ल लनको ला ग नवेदन दएमा स म तले उ  
प लाइ सो कागजको न ल उपल ध गराउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दँदा स बि धत 
प ले उजरु  शाखामा रहेको म सलको न ल लनपुदा उजरु  
शासक तथा अ भलेख शाखामा रहेको म सलको न ल लनपुन 

भएमा अ भलेख शासक सम  नवेदन पेश गनपुनछ । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दनको एघार 

बजे अगावै पेश भएमा स बि धत कमचार ले सो ह दन र सो 
भ दा पछ  पेश भएमा स भव भएस म सो ह दन नभए सोको 
भो लप ट न ल उपल ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन दँदा फरक फरक 
उजरु को ला ग फरक फरक नवेदन दनपुनछ । 

  (५) ववादको कुनै प ले उपदफा (१) बमोिजमको 
नवेदन दँदा न लको स ामा कागजप को फोटो िख ने 
अनमु त मागेमा सो दनपुनछ । 
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  (६) न ल नवेदन दँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको 
ढाँचामा दनपुनछ । 

८९. न ल द तरुः (१) स बि धत शासकले दफा ८८ बमोिजम 
न ल वा फोटो िख नको ला ग नवेदन दनेप सँग देहाय 
बमोिजमको द तरु लइ न ल उपल ध गराउनपुनछः 

(क) न लको हकमा स ल पानाको त पृ को 
 ५।– पैयाँको दरले; 

(ख) स म तको नणय कागजको हकमा त 
स ल पानाको त पृ को  ५।– पैयाकँो 
दरले; तथा 

(ग) लखत कागजप को न ल न लइ फोटो 
िख न चाहेमा त पानाको  ५।–         
पैयाकँो दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप न च लत कानून बमोिजम न ल द तरु नला ने प लाइ 
यस दफा बमोिजमको द तरु ला नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोिजम न ल उतार गर  लैजाने 
प ले न ल उतार गदा लागेको खचको यव था आफै 
गनपुनछ । 

९०. द तरु उ लेख गनः (१) न ल मािणत गन स बि धत 
शासकले न ल मािणत गदा न ल लैजाने प को नाम थर 

तथा उजरु मा है सयतका साथै न ल उतार गरेवापत दािखल 
गरेको द तरु र न ल पाना समेत उ लेख गर  न ल दएको 
यहोरा जनाइ न ल मािणत गनपुनछ । 
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९१. द तरु च ु ा नभइ न ल न दइनेः स बि धत शासकले यस 
ऐन बमोिजम न ल मा ने प ले न ल उतार गदा दफा ८९ 
बमोिजम ला ने द तरु दािखल नगदास म न ल दनेछैन र सो 
न लको आधका रकता मािणत गन पाउनेछैन ।  

९२. चलत कानून बमोिजम हनेुः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप न उजरु सगँ स बि धत च लत कानूनमा कुनै कुरा 
लेिखएको भए सोमा लेिखए ज तको हकमा सो ह बमोिजम हनेुछ 
। 

९३. नयम बनाउने अ धकारः स म तले यस ऐनको भावकार  
काया वयनको ला ग आव यक नयम बनाउन स नेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

उजरु को ढाचँा 
या यक स म त सम  पेश गरेको 

नवेदन-प  
..........िज ला ................गाउँपा लका/नगरपा लका वडा नं....ब ने 
......................छोरा/छोर / ीमती  वष .......को 
.........................( थम प ) नवेदक  

ब  
..........िज ला ................गाउँपा लका/नगरपा लका वडा नं....ब ने 
........छोरा/छोर / ीमती  वष .......को .........................( दो ो 
प ) वपि  ..............................  

वषयः स व ध व छेद 
म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 
१. म नवेदक र यस ववादको दो ो प वच संवत ....... सालमा 
सामािजक पर परा अनसुार ववाह ग रएको हो । ववाह भएप ा ........ 
वषस म अथात ............... सालस म हामी वच समुधरु दा प य जीवन 
रहेको थयो । हामीबाट ............. साल ..........म हनामा ............ 
छोराको समेत जायज म भएको छ । एक आपसमा लो ने वा नी वचको 
सहम त र सहकायमा छोरा ज मेपछ  मशः सम या देिखँदै जान था यो 
। ........... सालको तहारमा माइत गएपछ  उनी घर आइनन ्। पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गर  । ........... पटकस म लन 
गए ँ। तर नजले तमीसँग मेरो जीवन च न स दैन, म घर जान सि न, 
तमी जे गनपुछ गर भ न ठाडो जवाफ दन था लन । के कारणले य तो 
हनु गयो भ न सो दा अव त ो र मेरो स व ध छैन आफुखसुी गर र  
मलाई स पक नगर,गरेमा रा ो हुँ दैन भ न धाक ध क  र ास मसेत 
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दइन । लामो समयस म मन फकला र घर आउ लन भ न पख  वस 
तर आईनन । क रव ......... वषपछ  अथात ............... साल .......... 
म हनामा पनुः लन गए ँतर वप ी मसँग वो दै नवोल  घर भ  छ रन 
र साला जेठान पठाई शार रक आ मण गन स मको काय गर  मलाई 
तथानाम गा ल गलौच गरे । मिु कलले यान जोगाई नराश भएर घर 
फकए ँ र अव दो ो प ीमती मसँग पनुः फक आउने र दा प य 
जीवन समुधरु हनेु स भावना नभएकोले पा रवा रक ववाद न पणका 
ला ग यो नवेदन दन आएको छु ।  
२. यस स म तबाट दो ो प  िझकाई जे जो वु नपुछ वझुी ववाद 
न पण गराईपाउँ ।  
३ .यस मा डवी गाउँपा लकाबाट जार  भएको थानीय या यक 
काय व धको दफा...... बमोिजम ..... नवेदन द तरु ........ दो ो प  
१ जनालाई याद सूचना द तरु  ........., पाना २ को नवेदनको 
त लपी द तरु ...... यसै नवेदन साथ दािखला गरेको छू । 

............समेत गर  ज मा . ....................... 
४ .यो नवेदन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ 
अनसुार यसै स म तको (२) अ धकार े  भ  पदछ । 
 ५. यो नवेदन हद याद भ ै छ र म नवेदकलाई यस वषयमा नवेदन 
दने हकदैया ा  छ ।  
६ .यस वषयमा अ य  कह कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन 
दएको छैन ।  
७ .यसमा दो ो प को माइती तफका र मेरो घर तफका प रवारका 
सद यह  िझकाई थप यहोरा वु न सकनेछ ।  
८. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साचँो स य हनु,् झठुा ठहरे 
कानून वमोिजम संजाय भो न तयार छु ।  
 
नवेदक 
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नामः  ............................. 
इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-२ 
(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 

उजरु  दता गरेको न साको ढाँचा 
ी .................... 

........................ । 
 

वषय:  उजरु  दताको न साप  स ब धमा । 
.............................ब ने तपाई..........................ले 
.............................................ब ने ........................ व मा 
................................भ न उजरु  दता गन याएकोमा आजको 
म तमा दता गर  दता नं. .............कायम भएकाले यो न सा जार  
ग र दएको छ । 
 

                                           अ धकृत 
कमचार  

                                              द तखत:  
........ 

                                              म त:  
........... 
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अनसूुची-३ 
(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ स बि धत) 

ता रख भपाइ 
या यक स म त  

.......... गाउँपा लकामा खडा ग रएको तारेख भरपाई 
 
वाद         
   तवाद  
.................      
       ...................  

मु ा  .................... 
म त ........... मा ......................................... काम भएकोले 
सोह  दन ........... बजे यस या यक स म त/कायालयमा उपि थत 
हनेुछु भनी सह  गन ...... 
 
 
वाद  ................      
   तवाद  ................ 
 
इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-४ 
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

ता रख पचा 
या यक स म त 

मा डवी  गाउँपा लका 
बाट जार  भएको तारेखको पचा 

 
वाद                                                                तवाद. 
.................                                   ..............  

मु ाः ..................... 
 
म त ............... मा .................... काम गन ........ बजे हािजर 
हनु आउनहुोला ।  
 

फाँटवालाको द तखत  
म त ................. 
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अनसूुची-५ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ स बि धत) 

तवादको ढाचँा 
लिखत जवाफको नमूना 

या यक स म त सम  पेश गरेको 
लिखत जवाफ 

थम प  
................................िज ला ....... ...............
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं .........ब ने 
........................................को 
..............................................(नाता स ब ध उ लेख गन) वष 
..............को लिखत जवाफ ततुकता 
................................................................................ 
                                 दो ो प   
....................िज ला ............................... 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं 
ब ने..............................को छोरा/छोर / ीमती वष 
.....................................( नवेदक) वप ी  

वषय स व ध व छेद । 
म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 
१. म लिखत जवाफ ततुकता र वप ी नवेदक वच संवत 
........... सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह भएको यहोरा ठक 
हो । हामीबाट ............ साल .......म हनामा ............. छोराको 
समेत जायज म भएको ठक हो । ................ सालको तहारमा माइत 
गएपछ  म घर नफकको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध 
गरेको, ............. पटकस म लन आएको तर म घर नगएको,मैले 
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वप ी नवेदकलाई दा प य जीवन च न नस ने भनेको र मेरा दाईभाईले 
शार रक आ मण गन स मको काय गरेकोभ न कपोलकि पत झठुा र 
हुँ दै नभएका नराधार यहोरा उ लेख गर  ववाद गरेको कुरा उ लेख 
गन चाहा छु ।  
२.मलाई वपि  नवेदक समेत मल  गा ल गलौच, डर, धाक, ध क  
देखाई हातपात गर  घरबाट नकाला गरेपछ  म माइतीमा आई वसेक  
हुँ । ववाह भएको केह  वषपछ  वना कारण ममाथी व भ  क समका 
आरोप लगाई अपमान गन, गाल  गलौच गन लगायतका कामह  हुँ दैगए 
। प रवारका अ य सद यह ले म माथी घृणा गन, वोलचाल नगन ज ता 
काय गरेप न वप ीबाट केह  समय मलाई नै समथन र सहयोग गद 
आएका थए तर पछ  वप ी नवेदक समेत उ नह सँगै मले र मलाई 
जवरज त गरबाट नका ने कायमा सहभागी भए  । के कुन कारणले 
वा मेरो के ग तीले यसो गरेका हनु भ न वु दा वेलावेला दाइजो 
न याएको भ न माइती प समेतको  आलोचना गन गरेका थए । सायद 
उ नह लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट नकाल दएका 
हनुपुदछ । मैले कुनै ग ती नगरेको र वप ी लो नेसँग पूववत माया, 
स ाव र स मान यथावत रहेकोले लो ने वा नीको स व ध यथावत 
कायम गर पाउँ ।  
३.घरबाट जवरज त नकालेपछ  ४ म हनाको नावालक छोरा काखी 
यापेर माइती आएको झ डै ३ वषस म वेखवर, स पक व हन वसी 
अ हले ए ासी स व ध व छेदको माग गर  नवेदन दन ु आफमा 
आ यजनक लागेको छ, स य त य विुझ कानून वमोिजम ग रपाउँ ।  
४. लिखत ..........बाट जार  भएको थानीय या यक काय व धको दफा 
...............बमोिजम  यसै नवेदन साथ दािखल गरेको छु ।जवाफ 
वापत द तरु ............. 
५.यो लिखत जवाफ याद भ ै लई म आफ उपि थत भएको छु ।  
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६.यस वषयमा अ य  कह कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन 
दएको छैन ।  
७.यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो स य हनु,् झठुा ठहरे कानून 
वमोिजम संजाय भो न तयार छु ।  
नवेदक 
नामः ................................... 
 
 
इ त संवत ्............. साल.........म हना...............गते............रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-६ 
(दफा २० को उपदफा (६) सँग स बि धत) 

  या यक स म तबाट जार  भएको 
याद सूचना 

..............................ब ने को नाउँमा .................................... 
गाउँपा लका कायालयबाट जार  भएको १५ (प ) दने सूचना   
 
...........................ब ने ...........................ले तपाईको 
ब ..................... ववाद परेको भ न नवेदन दता गरेको हुँदा सो 
को त ल प यसै साथ पठाईएको छ ।अतः तपाईले यो याद बझेुको 
वा रत पवुक तामेल भएको म तले १५ (प ) दन भ मा आ नो 
भनाई स हत आफै वा काननु बमोिजम वारेश माफत य  माफत यस 
कायालयमा हािजर हनु आउनहुोला । अ यथा कानून वमोिजम हनेु 
यहोरा जानकार  गराई छ ।  

 
इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-७ 
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

नणयको ढाचँा  
....................................... या यक स म त 

संयोजक ी........................................ 
सद य ी......................................................... 
सद य ी.................................................................. 

नणय 
संवत ............... सालको नवेदन नं........ 

वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 
 
................. िज ला ................ 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं............ 
...............................व ने 
.................................................................................. थम 
प  
                                                         व  
................. िज ला ................ 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं............ 
...............................व ने 
..................................................................................दो ो 
प  
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम 
नवेदन दता भई सोह  ऐनको दफा ४६ वमोिजम गठन भएको या यक 
स म त सम  ततु हनु आएको मु ाको संि  त य र नणय यस 
कार छः  
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(१) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपा लका वडा नं. 
....................... न सा सट नं.... क.नं........ े.फ...........को 
घरज गामा पि म तफका क.नं..........का सं धयार वप ी 
...................ले घर वनाउँदा आ नो घरज गामा समानास म आई 
जो ड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आ नो घर क पाउ ड भ  
झानगर  वनाएको हुँदा सो वलेसी व द गराइपाउँ भ े नवेदकको नवेदन 
यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/महानगर पा लकाबाट च लत भवन 
नमाण स व धी मापद ड वमोिजम इजाजत ा  गर  भवनको न सा 
समेत वीकृत गराई सो न सा वमोिजम भवन नमाण गरेको हुँ । 
वप ी नवेदकले भने वमोिजम आ नो घरको छत तथा वलेसीको पानी 
नजको घर क पाउ ड भ  झान नगरेको आ नै घरज गामा झान गरेको 
हुँदा झठुा नवेदन खारेज ग रपाउँ भ े यथ को लिखत जवाफ ।  
(३) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पा लकाबाट 
थलगत न र ण तथा सव ण गन गएका ा व धक टो लले थलगत 
न र ण गर  म त.........मा पेश गरेको केच स हतको तवेदनबाट 
यथ को घरतफबाट छत तथा वलेसीको पानी ख दा नवेदकको घर 

क पाउ ड भ  पन गरेको देिख छ भ े यहोरा उ लेिखत भएको  ।  
(४) ववादका दवैु प लाई मेल मलाप गराउने योजनका 
ला ग.......................... गाउँपा लका/उपमहानगर/महानगरपा लक 
वडा नं........,................. मा रहेको मेल मलाप के मा पठाउँदा 
मेल मलाप हनु नसक  फक आएको ।  

नणय 
दवैु प लाई सनुवुाईको ला ग आज पेशी तो कएकोमा ववादका 
स वि धत प ह  वयमं तथा नजह बाट नयु  गरेका कानून 
यवसायीह  समेतको भनाई सनुी पनुः मलाप  गनहुोस भ न स झाउँदा 
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वझुाउँदा प न मलाप  गन म ुर नगन ुभएकोले फाइलमा संल न माण 
कागजह को समेत मू या न गर  थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
को दफा ४९(२) वमोिजम नणय दनपुन हनु आई नणयतफ वचार गदा 
नवेदकको क. नं....को पि मतफ यथ को क.नं....को घरज गा 
जो डएर रहेकोमा ववाद देिखएन । नवेदकको भनाई अनसुार आ नो 
घर क पाउ ड भ  यथ को छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन 
भ न थलगत पमै जाँचवझु गर  ा व धक तवेदन पेश गन 
कायालयबाट ख ट गएका ा व धक कमचार ले म त.............मा पेश 
गरेको केच स हतको ा व धक तवेदन समेतबाट नवेदकको माग 
दावी वमोिजम आ नो घर क पाउ ड भ  यथको छत तथा वलेसीबाट 
पानी झन गरेको भ े पु  हनेु देिख छ । यथ ले यस कायालयबाट 
पा रत गरेको न सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आ नै घरज गामा 
झान भ न देखाईएको र नवेदकको घर क पाउ ड भ  पानी झान 
पाउनपुछ भ न यथ ले दावी वरोध गन समेत नसकेको र च लत 
कानून र चलनबाट समेत अकाको घर क पाउ ड भ  आ नो छत तथा 
वलेसीको पानी झान पाउने नदेिखएको हुँदा नवेदकको माग वमोिजम 
यथ ले आ नो छत तथा वलेसीबाट आ नै घर ज गामा पानी झान 
व ध गनपुन देिख छ । नवेदकको घर क पाउ डमा पानी झान नपाउने 

ठहछ  । सो ठहनाले तपिशल बमोिजम गन ु।  
तपिशल 
१. सरोकारवालाले न ल माग गन आएमा नयमानसुार द तरु 
लई न ल दन ु।  
२. यो नणयमा िच  नवझेु ३५ दन भ  ..............िज ला 
अदालतमा पनुरावेदन गन जान ुभ न  यथ लाई सनुाई दन ु।  
३. याद भ  पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम नणय 
काया वयन गन/ुगराउन ु।  
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इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-८ 
(दफा ४८ को सँग स बि धत) 

अ त रम संर णा मक आदेशको नमनूा 
 

........................................................... या यक स म त 
संयोजक ी................................................ 
सद य ी................................................................... 
सद य ी......................................................... 

आदेश 
संवत ............................ सालको नवेदन नं........ 
 

वषयः  प डतलाई उपचार गराउने स व धमा । 
 

................. िज ला ................ 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा 
नं........................व ने .................................. थम प  
व  

................. िज ला ......... 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा 

नं.......................व न.....................................दो ो प  
यसमा नवेदकको माग वमोिजम ..........................िज ला वडा 
नं................................ व ने ...............को ना त 
..........................को छोरा/छोर  वष ................ को 
................ले आफुलाई असा य रोग ला ग नय मत पमा ह ाको २ 
पटक मगृौला डायलो सस गन िचक सकले िशफा रस गरेकोमा 
एकाघरका छोरा वष .................. को ...........................ले 
नय मत पमा डायलो सस गन अटेर गरेको, घ र घ र पया नभएको 
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वहाना गन गरेको, क हले क हले कायालयको कामको य तताले फुसद 
न मलेको आ द कारण जनाई आफुले नय मत ा  गनपुन वा य सेवा 
ा  गन नसकेको हुँदा आ नो जीवन झनझन खतरायु  व दै गएको 

भ न अ पतालको िचक सकको पजुा र िशफा रस स हत पेश हनु आएको 
नवेदन उपर ारि भक पमा जाँचवझु गदा यहोरा मना सव देिखएको 
हुँदा हाललाई नवेदकको ला ग िच क सकले िशफा रस गरे वमोिजम 
हरेक ह ा २ पटक डायलो सस गन ुगराउन ुतथा नजको वा य लाभका 
ला ग आव यक अ य व ध समेत मलाउन ु भ न थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम वप ी 
........................को नाममा यो अ त रम संर णा मक आदेश जार  
ग र दएका छ  । यो आदेश म सल सामेल राखी वप ीलाई लेखी  
पठाई दन ु। यो आदेश अनसुार उपचार भएको जानकार  ा  गर  
म सल सामेल रा  ुर नयमानसुार पेश गन ु। 
 
 
  
इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-९ 
(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ स बि धत) 

मलाप को ला ग नवेदनको ढाचँा 
मा डवी गाउँपा लका  या यक स म तसम  पेश गरेको मलाप को 

संयु  नवेदनप  
.............. िज ला ............................. 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं...........ब ने 
................को छोरा/छोर / ीमती  
......................................वष ( थम प ) नवेदक 
...................................को  

ब  
.............. िज ला ............................. 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं...........ब ने 
................को छोरा/छोर / ीमती  
......................................वष (दो ो प ) लिखत जवाफकता  

वषयः स व ध व छेद । 
हामी नवेदक  न न लिखत नवेदन गदछौः  
१. हामी वच संवत ............ सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह 
ग रएकोमा क रव  .......... वषस म  समुधरु दा प य जीवन रहेको 
थयो । हामीबाट ........... साल ...........म हनामा  ......... छोराको 
समेत जायज म भएको,   सो ह वष ............ सालको तहारमा माइत 
गएपछ  घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 
लन गएको तर उ टै कुट पट गर  पठाएको भ न नवेदकको नवेदन 
परेको ।  
२. आफुलाई दाइजो न याएको नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर  
जवरज त घरबाट नकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको 
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होइन अझप न लो ने त आ नो यथावत माया, स ाव र स मान रहेकोले 
लो ने वा नीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ े यथ को 
लिखत जवाफ रहेको  ।  
३.हामी झगडा ग र आय , केह वष लो ने वा नी छु टएर व य , हामीबाट 
एक स तानको जायज म समेतभैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी 
वषयले मनमटुाव भई लो ने वा नी अलग अलग वसेकोमा मा डवी 
गाउँपा लकाको या यक स म त माफत वडा नं........अ तगतको 
...................मेल मलाप के मा मेल मलापकता 
........................पहलमा एक  आपसमा छलफल गर  मल  आएको 
यहोरा यो छ क  वगतमा जे ज ता वषयमा असमझदार  तथा वेमेल 
भएको भएतापनी हामी वच एक अका त व ास, सदभाव र मे कायमै 
रहेकोले लो ने वा नीको स व ध व छेद गर  पाउँ भ े नवेदन दावी 
छो ड पनुः समुधरु स व धका साथ दा प य जीवनलाई यवि थत ढंगले 
अगा ड वढाउने छ  । नवेदकको घरमा त काल लो ने वा नी म ल 
व ने वातावरण नहनेु भएकोले छु ै ठाउमा डेरा लई व न हामी दवैु प  
सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ 
बमोिजम यो मलाप को संयु  नवेदन पेश गरेका छौ, लेिखए वमोिजम 
मलाप  गर  पाउँ ।  
४ .मा डवी गाउँपा लका थानीय या यक काय वधी वमोिजम यो 
मलाप को संयु  नवेदन द तरु बापत  ..........यसै साथ संल न छ 
। 
५.यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम 
सहुँला वझुाउँला ।  
नवेदकह  
...................................... थम प  
.................................... दो ो प  
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इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसूुची-१० 
(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ स बि धत) 

मलाप को ढाचँा 
  

मा डवी गाउँपा लका या यक सम तसम  पेश गरेको मलाप को 
संयु  नवेदनप  

.............. िज ला ............................. 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं...........ब ने 
................को छोरा/छोर / ीमती  
......................................वष ( थम प ) नवेदक.......को 

ब  
.............. िज ला ............................. 
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं...........ब ने 
................को छोरा/छोर / ीमती  
......................................वष (दो ो प ) लिखत 
जवाफकता..............................................  

वषयः स व ध व छेद । 
हामी नवेदक  न न लिखत नवेदन गदछ  : 
१.हामी वच संवत ............ सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह 
ग रएकोमा क रव  २ वषस म  समुधरु दा प य जीवन रहेको थयो । 
हामीबाट .............. साल ...........म हनामा ........ छोराको समेत 
जायज म भएको,   सो ह वष ............ सालको तहारमा माइत गएपछ  
घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लन 
गएको तर उ टै कुट पट गर  पठाएको भ न नवेदकको नवेदन परेको 
।  
२.आफुलाई दाइजो न याएको नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर  
जवरज त घरबाट नकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको 
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होइन अझप न लो ने त आ नो यथावत माया, स ाव र स मान रहेकोले 
लो ने वा नीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ े यथ को 
लिखत जवाफ रहेको  ।  
३.हामी झगडा ग र आय , केह वष लो ने वा नी छु टएर व य , हामीबाट 
एक स तानको जायज म समेतभैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी 
वषयले मनमटुाव भई लो ने वा नी अलग अलग वसेकोमा मा डवी 
गाउँपा लकाको या यक स म त माफत वडा नं........अ तगतको 
...................मेल मलाप के मा मेल मलापकता .......................को 
पहलमा एक आपसमा छलफल गर  मल  आएको यहोरा यो छ क  
वगतमा जे ज ता वषयमा असमझदार  तथा वेमेल भएको भएतापनी 
हामी वच एक अका त व ास, सदभाव र मे कायमै रहेकोले लो ने 
वा नीको स व ध व छेद गर  पाउँ भ े नवेदन दावी छो ड पनुः 
समुधरु स व धका साथ दा प य जीवनलाई यवि थत ढंगले अगा ड 
वढाउने छ  । नवेदकको घरमा त काल लो ने वा नी म ल व ने 
वातावरण नहनेु भएकोले छु ै ठाउमा डेरा लई व न हामी दवैु प  
सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ 
(२) बमोिजम यो मलाप को संयु  नवेदन पेश गरेका छौ, लेिखए 
वमोिजम मलाप  गर  पाउँ ।  
४ .मा डवी गाउँपा लका थानीय या यक काय वधी वमोिजम यो 
मलाप को संयु  नवेदन द तरु बापत .....यसै साथ संल न छ ।  
५.यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम 
सहुँला वझुाउँला ।  
नवेदकह  
...................................... थम प  
.................................... दो ो प  
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इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्। 
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अनसूुची-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ स बि धत) 
मेल मलापकतामा सूचीकृत हनेु नवेदन ढाचँा 

या यक स म त 
मा डवी गाउँपा लका सम  पेश गरेको नवेदन 

 
वषयः मेल मलापकतामा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

ततु वषयमा तप सलमा उ लेिखत कागजातह को त लपी साथै राखी 
............  गाउँपा लकाको या यक स म त अ तगतका ............ 
मेल मलाप के मा सूचीकृत भई मेल मलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी 
नवेदन गदछु ।  
तप सल  
१)नाग रकता माणप को छाँयाकपी,  
२) नातक तहस म उ तण गरेको शैि क माणप को छाँयाकपी, 
३) मेल मलापकताको ता लम ा  गरेको माणप कोछायाकँपी, 
४) मेल मलाप स ब धी अनभुव र 
५) यि गत ववरण (Bio- data) 

                             नवेदक 
नाम थरः .......... 
द तखतः ...........                                
म तः ............. 
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अनसूुची-१२ 
(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 

मा डवी गाउँपा लकाको या यक स म त सम  पेश गरेको भ रभराउको नवेदन 
प   
 

वषय: भ रभराउको पाउँ भ  ेबारे । 

नवदेक.......................ब ने............. /वाद / तवाद  

                            ब  

बपि  ....................ब ने............. /वाद / तवाद  

 

मु ा 
म नवेदक नवेदन वापत  १० |- द तरु साथै राखी न न यहोरा नवदेन 
गदछु । 

१. उपरो  बपि  संगको उ लेिखत मु ा यस  गाउँपा लकाको या यक 
स म तको म त .............. नणय बमोिजम मैले  यस कायालयमा राखेको 
द तरु/ रकम म त....................को ी .....................िज ला अदालतको 
फैसला बमोिजम मैले भर  भराई पाउन ेठहर भएको हुँदा ी  
..............................लाई उ  रकम भ र भराई पाउन यो नवेदन पेश 
गरेको छू । 

२. मैले यस कायालयमा ज मा गरेको द तरु /रकमको 
भरपाई/रसद/भौचरको स लै त र स मा नत ी ................िज ला 
अदालतको अि तम फैसलाको छायाँक प यसै साथ संल न छ । 

३. यसमा लेिखएको यहोरा ठक हो । झठुो ठहरे सहुँला बझुाउला । 
 

 नवेदक  
 
नज ................ 
इ त संवत ्............. 
साल...................म हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१३ 
(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 

चलन चलाउने नवेदन 
मा डवी गाउँपा लकामा पेश गरेको 

 नवेदन प  

वषयः चलन चलाई पाउँ भ े वारे । 

नवेदक .......................ब ने............. नवेदक/वाद / तवाद  

                            ब  

बपि  ....................ब ने............. वपि  /वाद / तवाद  

 

मु ा 
म नवेदक नवेदन वापत  १०।– द तरु साथै राखी न न यहोरा 
नवेदन गदछु । 

१. उपरो  वपि  संगको उ लेिखत मु ा यस  गाउँपा लकाको या यक 
स म तबाट म त .............. मा  नणय भई उ  घर ज गा (वा जनु 
स पि  भोग गन पाउने गर  नणय भएको छ सो स पि  वा व त ु
उ लेख गन) मेरो हक भोग र वा म वको हनेु ठहर भएकोमा ी 
................िज ला अदालतमा वपि ले पनुराबलोकन गरेकोमा 
स मा नत अदालतबाट समेत म त .................मा नणय हुँदा या यक 
स म तकै नणयलाई सदर गर  मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो 
हक भोगको कायम भएको स पि  रहेको हुँदा िश ा तिश  मलाई उ  
स पि  चलन चलाई पाउन यो नवेदन पेश गरेको छु । 
२. मैले नवेदन साथ देहाएका कागजातह  संल न गरेको छु । 

क. या यक स म तले म त ....................मा गरेको नणयको 
छायाकँपी 
ख. ी.............. िज ला अदालतले गरेको म त ....................को 
सदर फैसलाको छायाकँपी 
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ग. यस ववाद स ब  म सल यसै कायालयमा रहेको छ  । 

घ. लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ , झठुा ठहरे काननु बमोिजम 
सहुँला भझुाउँला । 
 

 नवेदक  
 
 नज ................ 
इ त संवत ्.............  
 
 
साल...................म हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 
(दफा ७९ को उपदफा (४) सगँ स बि धत) 

स प त रो ाको अदेश 
.............................................. या यक स म त 

संयोजक ी .....................................................  
सद य ी ............................................................  
सद य ी .........................................................  

आदेश 
संवत .....................सालको नवेदन नं................ 

वषयः स प त ह ता तरण रो ा 
 

................................िज ला ......................
गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका वडा नं ब ने 
........................................को 
..............................................छोरा/छोर / ीमती 
वष..............को..........................................................
. नवेदक ( थम प ) 

 
व  

......िज ला................................गाउँपा लका/उपमहानगरपा ल
का/महानगरपा लका, वडा नं..........,. वप ी (दो ो 
प )..........व ने....वष.....को यसमा नवेदकको माग 
बमोिजम...............िज ला............... 
......गाउँपा लका/उपमहानगरपा लका/महानगरपा लका, वडा नं.... 
े.फ............... क.नं................ ज गामा बनेको.........को 

नाममा रहेको अव डाको............................वग फटको चार 
त ले घर र लग लगापात समेत वप ी..,,,,,,,,,,,,,,,..स पि  नज 

mailto:@)&&.!!.!


v08 $_ ;+Vof $ :yfgLo  /fhkq efu ! ldlt @)&&.!!.!^ 

177 
 

वप ीबाट अ य अंिशयारह को म जरु  वना हक ह ता तरण हनु 
स ने आशंका गर  नवेदकले दएको नवेदन उपर ारि भक पमा 
जाँचवझु गदा यहोरा मना सव देिखएको हुँदा हाललाई य  को 
नाममा रहेको उि लिखत घरज गाको हक ह ता तरण गन सफा रस 
न दन वडालाई र अक  आदेश नभएस मका ला ग उ  घरज गाको 
हक ह ता तरण नगन/ुगन न दन ुभनी मालपोत कायालयको नाममा 
समेत थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) 
बमोिजम यो रो ाको आदेश जार  ग र दएका छ  । यो आदेश 
म सल सामेल राखी स वि धत कायालयह मा पठाई दन ु। यो 
आदेश अनसुार रो ा भएको जानकार  ा  गर  म सल सामेल रा  ु
र नयमानसुार पेश गन ु। 
ई त संवत................साल.............मा हना...........गते‘..........रोज 
शभुम ्। 
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अनसूुची-१५ 
(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ स बि धत) 

न लको ला ग नवेदन 
या यक स म त  

मा डवी  गाउँपा लकामा पेश गरेको 
नवदेन प  

वषयः न ल पाउँ भ े बारे । 

................... ब ने ................... नवेदक/वाद / तवाद  

                       व  

......... ब ने ...................... वप ी/वाद / तवाद  

मु ाः .................................. 
...................................... । 

म नवेदक नवेदन द तरु वापत . १०।– साथै राखी न न यहोरा नवदेन 
गदछुः 
(१) उपरो  वप ीसगँको उ लेिखत मु ामा अ ययनको ला ग देहायका 
कागजातह  आव यक परेको हुँदा मािणत त लपी पाउँ भनी यो नवेदन 
साथ उपि थत भएको छु । अतः न लको मािणत त लपी पाउँ ।  

देहाय  

क)................................................................... 
ख)....................................................................... 
ग)...................................................................... 
घ) ................................................................. 
ङ) .................................................................. 
२) लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला ।  

इ त स वत ्......... साल .... म हना .... गते रोज ्... शभुम ्................ 
 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!!÷!^                    cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t
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मा डवी गाउँपा लकाको संि  वातावरणीय अ ययन तथा ारि भक 
वातावरणीय पर ण काय व ध, २०७७                                       

तावना :गाउँपा लकाको अ धकार े भ  पन वषयसँग स बि धत 
योजना, काय म तथा आयोजना स ब धी तावको संि  वातावरणीय 
अ ययन वा ारि भक वातावरणीय पर ण स ब धी अ ययन, तवेदन 
तयार , वीकृ त, ताव काया वयन तथा अनगुमन यालाई 
यवि थत र भावकार  बनाउन वा छनीय भएकोले, 
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गाउँ कायपा लकाले वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण ऐन, २०७७ 
को दफा ६ ले दएको अ धकार योग गर  यो काय व ध बनाएको छ 
।  
 

प र छेद - १ 

ारि भक 
 
१.  संि  नाम र ार भ: (१) यो काय व धको नाम "संि  
वातावरणीय अ ययन तथा ारि भक वातावरणीय पर ण काय व ध, 
२०७७" रहेको छ ।  

(2) यो काय व ध च लत स ीय कानूनले गाउँपा लकाको अ धकार 
े भ  पन भनी तो कएको वषयसँग स बि धत वकास नमाण काय 

वा आयोजना काया वयन गन सरकार , अधसरकार ,  गैर सरकार ,  

समदुायमा आधा रत सं था र यि  वा क पनीको हकमा समेत लागू 
हनेुछ। 

(३) यो काय व ध गाउँपा लकाको थानीय राजप मा काशन भएको 
म तदेिख लागू हनेुछ ।  

2.  प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 
- 
(क) "ऐन" भ ाले गाउँपा लकाको वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण 
ऐन, २०७७ स झन ुपछ । 

(ख) "कायपा लका" भ ाले गाउँ कायपा लका स झन ुपछ ।  

(ग) "कायसूची" भ ाले वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गनको 
ला ग यस काय व ध बमोिजम वीकृत कायसूची स झन ुपछ ।  

(घ) "कायालय" भ ाले गाउँ कायपा लकाको कायालय र सो अ तगत 
वातावरण तथा वपद यव थापन स ब धी वषय हेन 
महाशाखा/शाखा/एकाईलाई स झन ुपछ ।   
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(ङ) "गाउँपा लका" भ ाले मा डवी गाउँपा लका स झन ुपछ ।  

 (च) " ताव" भ ाले व मान वातावरणीय अव थामा प रवतन याउन 
स ने क समको वकास काय, भौ तक याकलाप वा भ–ूउपयोगमा 
कुनै प रवतन गन कुनै योजना, आयोजना वा काय म स ालन गन 
स ब धमा तयार ग रएको ताव स झन ुपछ।  

(छ) " तावक" भ ाले ताव वीकृ तको ला ग नवेदन दने वा 
ताव काया वयन गन वीकृ त ा  यि  वा सरकार , अधसरकार  

वा गैरसरकार  नकाय वा सं था स झन ुपछ ।  

(ज) " ारि भक वातावरणीय पर ण" भ ाले कुनै तावको काया वयन 
गदा सो तावले वातावरणमा उ लेखनीय तकूल भाव पान वा नपान 
स ब धमा यक न गनकुा साथै य तो भावलाई कुनै उपाय ारा 
नराकरण वा यूनीकरण गनका ला ग अवल बन ग रने उपायको 
स ब धमा व ेषणा मक पमा ग रने अ ययन तथा मू या न स झन ु
पछ ।  

(झ) "वातावरण" भ ाले ाकृ तक, साँ कृ तक र सामािजक णाल , 
आथक तथा मानवीय याकलाप र यनका अवयवह  तथा ती 
अवयवह को बीचको अ तर या तथा अ तरस ब ध स झन ुपछ ।  

() "वातावरणीय अ ययन" भ ाले कुनै तावको काया वयन गदा 
यसबाट वातावरणमा पन तकूल भाव नराकरण वा यूनीकरण गनको 
ला ग अवल बन ग रने उपायका स ब धमा ग रने संि  वातावरणीय 
अ ययन, ारि भक वातावरणीय पर ण र वातावरणीय भाव मू या न 
स झन ुपछ ।  

(ट) "वातावरणीय अ ययन तवेदन" भ ाले संि  वातावरणीय 
अ ययन, ारि भक वातावरणीय प र ण वा वातावरणीय भाव मू या न 
स ब धमा तयार ग रएको तवेदन स झन ुपछ । 
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(ठ) "वातावरणीय भाव मू याकंन" भ ाले कुनै तावको काया वयन 
गदा सो तावले वातावरणमा उ लेखनीय तकूल भाव पान वा नपान 
स ब धमा यक न ग नकुा साथै य तो भावलाई कुनै उपाय ारा 
नराकरण वा यूनीकरण गनका ला ग अवल बन ग रने उपायको 
स ब धमा व ततृ पमा ग रने अ ययन तथा मू या न स झन ुपछ । 

(ड) " यवसा यक काययोजना" भ ाले तावकले काया वयन गन 
व ततृ प रयोजना तवेदन तयार गनपुन बाहेकका आयोजना वा 
काय ममा हनेु लगानी र तफलको व षेण स हतको काययोजना 
स झन ुपछ ।  

(ढ) " व ततृ प रयोजना तवेदन" भ ाले तावकले काया वयन गन 
वकास नमाणसँग स बि धत प रयोजनाको ा व धक र आथक प ह  
व षेण ग रएको व ततृ तवेदन स झन ुपछ ।    

(ण) "संि  वातावरणीय अ ययन" भ ाले कुनै तावको काया वयन 
गदा यसबाट वातावरणमा पन तकूल भाव नराकरण वा यूनीकरण 
गनको ला ग अवल बन ग रने उपायको स ब धमा संि  पमा ग रने 
अ ययन स झन ुपछ ।  
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प र छेद — २ 

ताव छनौट तथा कायसूची स ब धी यव था 
 
३.  ताव छनौट तथा सूची तयार गन: (१) कायालयले वीकृत 
बा षक काय म तथा काययोजनाको आधारमा वातावरणीय अ ययन 
आव यक पन वकास नमाण स ब धी काय वा आयोजना तथा काय म 
प हचान गर  सूची तयार गन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा थानीय सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६२ (क) बमोिजम गाउँपा लका े भ  ग रने लेट, 
ढु ा, ग ी, वालवुा एवं माटोज य व तकुो व  स ब धी काय समेत 
समावेश गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय अ ययन आव यक पन 
आयोजना तथा काय मको प हचान तथा सूची तयार गदा स ीय 
वातावरण संर ण नयमावल , २०७७ को आधारमा संि  वातावरणीय 
अ ययन, ारि भक वातावरणीय पर ण र वातावरणीय भाव 
मू या नका ला ग छु ाछु ै सूची तयार गन ुपनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सूची तयार गदा यस काय व धको अनसूुची 
–१ मा उि लिखत सीमा ( ेसहो ड) अनसुार गन ुपनछ । 

(५) कायालयले वातावरणीय अ ययन गनपुन आयोजना वा काय मको 
व ततृ प रयोजना तवेदन वा यवसा यक काययोजना तयार भए प ात 
वातावरणीय अ ययन गन गराउने यव था गन ुपनछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम वातावरणीय अ ययन गदा अनसूुची –२ मा 
उि लिखत वातावरणीय अ ययन स ब धी वाह िच , भाव प हचान 
तथा अ ययन सूची र औजारको योग गन ुपनछ ।  

४.   कायसूची तयार  तथा वीकृ त गनपुन: (१) तावकले संि  
वातावरणीय अ ययनको ला ग अनसूुची –३ र ारि भक वातावरणीय 
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पर णको ला ग अनसुचुी –४ बमोिजमको ढाँचामा येक आयोजना वा 
काय मको ला ग छु ाछु ै कायसूची तयार गन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग रएको कायसूची वीकृ तको ला ग 
वातावरण वषय हेन महाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको कायसूची वीकृ तका ला ग पेश 
गनअुिघ वषयसँग स बि धत शाखा/महाशाखाको राय सझुाव स हत पेश 
गनपुनछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको संि  वातावरणीय अ ययन 
स ब धी कायसूची भए मखु शासक य अ धकृतले र ारि भक 
वातावरणीय पर ण स ब धी कायसूची भए मखु शासक य अ धकृत 
माफत अ य ले आव यक जाँचबझु गर  पेश भएको म तले प  
दन भ  वीकृत गन ुपनछ । 

(५) उपदफा (४) को योजनको लागी दन गणना गदा थप कागजात 
माग गरेकोमा य तो कागजात ा  भएको म तबाट र कुनै वषयमा 
थप प  गन लेिख पठाएकोमा य तो वषयमा प  भई आएको 
म तबाट गणना ग रनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोिजम कायसूची वीकृत गदा दफा १४ को 
उपदफा (१) बमोिजम ग ठत ा व धक स म तको सफा रशमा गन ुपनछ 
।  

5.  सावज नक सनुवुाई गनपुन: (१) तावकले वातावरणीय 
अ ययन तवेदन तयार को सल सलामा तावको काया वयनबाट 
भा वत हनेु े मा तावको बारेमा सावज नक सनुवुाईको आयोजना 

गर  राय सझुाव स लन गन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सावज नक सनुवुाई गदा तावकले भा वत 
थानीय समदुाय, वन उपभो ा समूह गठन भएको भए सो समूहका 
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त न ध, वडा अ य  वा वडा स म तका त न धको रोहवरमा गराउन ु
पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सावज नक सनुवुाई गन योजनका ला ग 
तावकले सोको म त, समय, थान र आयोजना तथा काय मको 

स ब धमा चार सार गनको ला ग थानीय प प का, रे डयो वा अ य 
स ार मा यमको योग गनकुा साथै स बि धत वडा कायालय र 
आयोजना े को कुनै सावज नक थलमा सूचना समेत टाँस गन ुपनछ 
। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम ग रने सावज नक सनुवुाई काय ममा 
आयोजना तथा काय मबाट भा वत े का नाग रक, समदुाय तथा 
म हला, बालबा लका, अपा ता भएका यि , ये  नाग रक तथा जोिखम 
रहेका वगको सहभा गता सु नि त गन तावकले उपदफा (२) 
बमोिजमको सूचना थानीय प प का, रे डयो र अ य स ार मा यमबाट 
स भव  भएस म थानीय भाषामा समेत चार सार गन ुपनछ ।  

(५) तावकले आयोजना तथा काय मले समे ने भौगो लक े को 
आधारमा आव यकता अनसुार एकभ दा बढ  थानमा सावज नक 
सनुवुाईको आयोजना गन ुपनछ ।  

(६) यस दफा बमोिजम आयोजना ग रएको सावज नक सनुवुाईमा भएको 
उपि थ त, सनुवुाईबाट ा  सझुाव, त वीर तथा य- य साम ी समेत 
वातावरणीय अ ययन तवेदनमा संल न गन ुपनछ ।   

(७) सावज नक सनुवुाई काय म स ब धी व ततृ ढाँचा तथा या 
अनसूुची –५ मा उ लेख भएबमोिजम हनेुछ । 
 

प र छेद — ३ 

तवेदन तयार  तथा वीकृ त स ब धी यव था 
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६.  वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार : (१) दफा ४ को उपदफा 
(२) बमोिजम वीकृत कायसूची र दफा ५ बमोिजम आयोजना हनेु 
सावज नक सनुवुाईबाट ा  सझुाव समेतको आधारमा तावकले येक 
आयोजना तथा काय मको ला ग छु ाछु ै वातावरणीय अ ययन तवेदन 
तयार गन ुपनछ ।  

(२) संि  वातावरणीय अ ययन तवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ तथा 
ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ मा तो कए 

बमोिजम हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम तवेदन तयार गदा तावकले ताव 
काया वयन हनेु गाउँपा लकाका वा यस े का स बि धत सरोकारवाला 
नकाय यि  वा सं थालाई सो तावको काया वयनबाट वातावरणमा 
पन स ने भावको स ब धमा सात दन भ  लिखत सझुाव उपल ध 
गराउन अनसूुची –८ बमोिजमको ढाँचामा कायालय, शैि क सं था, 
वा य सं था वा कुनै सावज नक थलमा सूचना टाँस गर  मचु ु का 
तयार गन ुपनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सूचना कुनै एक थानीय प प कामा 
काशन गर  आ नो वेवसाइट भएमा सोमा समेत काशन गन ुपनछ 

।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोिजम सूचना टाँस वा काशन भएकोमा 
सो स ब धमा कसैको रायसझुाव भए सूचनामा उि लिखत अव ध भ  
स बि धत तावकलाई आ नो राय सझुाव दन सकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम वीकृत कायसूची तथा उपदफा 
(१) बमोिजम वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गदा तावकले 
डे क अ ययन, थलगत मण, अवलोकन र भाव े का लि त 
समदुाय तथा सरोकारवालासँग अ तर या गर  त या  तथा सूचना 
संकलन गन ुपनछ ।  

mailto:@)&&.)%.!@


v08 $_ ;+Vof %  :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&.)%.!@ 

187 
 

(७) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन तवेदनमा 
तावकले ताव काया वयन गन ममा वातावरणमा पनस ने 

सकारा मक भाव बढो र  तथा नकारा मक भाव यूनीकरणको ला ग 
अपनाउन सकने व भ  वक पह को व ततृ व षेण गर  य ता 
वक पह म ये वातावरणीय कोणले ताव काया वयन गन उपयु  
हनेु वक प र सो वक प काया वयन गन सकने आधार र कारण 
समावेश गन ुपनछ । 

(८) तावकले वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गदा अनसूुची –९ 
मा उि लिखत व  माफत तयार गन ुपनछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजम वातावरणीय अ ययन कायमा संल न व ह  
थलगत अ ययन, अवलोकन, राय परामश र अ तर याका ला ग 
आयोजना तथा काय मको ता वत थलमा अ नवाय पमा उपि थत 
हनु ुपनछ ।  

(१०) वातावरणीय अ ययन स ब धी कायसूची तथा वातावरणीय 
अ ययन तवेदन नेपाल  भाषामा तयार गन ुपनछ ।  

तर कायसूची तथा तवेदनमा उ लेख ग रने ा व धक श दावल को 
ला ग नेपाल  भाषा योग गदा श दको आशयमा नै ताि वक फरक पन 
भएमा य ता श द अं जेी भाषामा उ लेख गन यस यव थाले वाधा 
परुयाएको मा नने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न वदेशी 
लगानी भएका तावको हकमा तयार ग रने वातावरणीय अ ययन 
तवेदन र कायसूची नेपाल  वा अ जेी भाषामा तयार गन सकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोिजम अ ययन तवेदन र कायसूची अ जेी 
भाषामा तयार पा रएको अव थामा सोको कायकार  सारांश स हतको 
संि  तवेदन नेपाल  भाषामा समेत तयार गन ुपनछ ।  
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(१३) तावकले वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गदा वातावरण 
संर ण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संर ण नयमावल , २०७७ ले 
तोकेअनसुारको मापद ड र गणु तर कायम हनेु गर  यस काय व धले 
नधारण गरेको ढाचँामा तयार गन ुपनछ ।  

(१४) वातावरणीय भाव मू या न तवेदन तयार  स ब धी यव था 
च लत स ीय तथा देश कानून बमोिजम हनेुछ ।  

७.  अ ययन तवेदनको वीकृ त:  (१) दफा ६ बमोिजम तयार 
ग रएको संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन तथा ारि भक 
वातावरणीय पर ण तवेदन मखु शासक य अ धकृत माफत अ य  
सम  पेश गन ुपनछ ।  

(२) अ य ले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको संि  वातावरणीय 
अ ययन तवेदन तथा ारि भक वातावरणीय तवेदन उपर अ ययन, 
व षेण तथा पनुरावलोकनको ला ग दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजम 
ग ठत ा व धक स म तमा पठाउन ुपनछ ।  

(३) ा व धक स म तले उपदफा (२) बमोिजम ा  भएको वातावरणीय 
अ ययन तवेदन उपर आव यक अ ययन, परामश, जाचँबझु, व ेषण 
तथा पनुरावलोकन गर  वीकृ तको ला ग सफा रश गन ुपनछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोिजम ा व धक स म तको सफा रशको आधारमा 
ता वत आयोजना तथा काय म काया वयन गदा वातावरणमा कुनै 

उ ले य भाव पन नदेिखएमा आव यकता अनसुार तावकले पालना 
गनपुन शत तोक  संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन भए अ य ले 
र ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदन कायपा लकाले वीकृत गनछ 
।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम तवेदन वीकृत गदा तवेदन पेश भएको 
म तले प  दन भ  वीकृत गन ुपनछ ।  
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(६) उपदफा (५) को योजनको लागी दन गणना गदा थप कागजात 
माग गरेकोमा य तो कागजात ा  भएको म तबाट र कुनै वषयमा 
थप प  गन लेिख पठाएकोमा य तो वषयमा प  भई आएको 
म तबाट गणना ग रनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोिजम वातावरणीय अ ययन तवेदनको अ ययन 
तथा जाँचबझु गदा य तो तावको थप वातावरणीय अ ययन गनपुन 
देिखएमा संि  वातावरणीय अ ययनको हकमा ारि भक वातावरणीय 
पर ण गन अ य ले र ारि भक वातावरणीय पर णको हकमा 
वातावरणीय भाव मू या न गन गर  कायपा लकाले आदेश दन स नेछ 
।  

(८) उपदफा (७) अनसुार दइएको आदेश अनसुार तावकले थप 
अ ययन गर  ारि भक वातावरणीय प र ण तवेदन भए कायपा लका 
सम  र वातावरणीय भाव मू या न तवेदन भए देश कानूनले 
तोकेको नकाय सम  पनुः पेश गन ुपनछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार 
गनपूुव ारि भक वातावरणीय पर ण स ब धी कायसूची अ य बाट र 
वातावरणीय भाव मू या न स ब धी कायसूची देश कानूनले तोकेको 
नकायबाट वीकृत गराउन ुपनछ । 

८.  तवेदन प रमाजन गन सकने: (१) संि  वातावरणीय 
अ ययन तवेदन र ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदन वीकृत 
भई सकेप छ सो तवेदनमा भौ तक पूवाधार, डजाइन तथा मता र 
व पमा प रमाजन गनपुन वा संरचना थाना तरण वा फेरबदल गनपुन 
भएमा वा आयोजना तथा काय म मता घटेमा वा ख कटान सं यामा 
थपघट गनपुन भएमा कायपा लकाले य तो वातावरणीय अ ययन 
तवेदन प रमाजन गन वीकृ त दन स नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न दफा ७ को 
उपदफा (६) बमोिजम संि  वातावरणीय अ ययन ग रएकोमा ारि भक 
वातावरणीय पर ण वा ारि भक वातावरणीय प र ण ग रएकोमा 
वातावरणीय भाव मू या न गनपुन आदेश दएको अव थामा प रमाजन 
स ब धी यव था लागू हनेु छैन ।  
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प र छेद — ४ 

ताव काया वयन तथा अनगुमन स ब धी यव था 
 

९.  ताव काया वयन गन ु पन: (१) तावकले संि  
वातावरणीय अ ययन वा ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदन वीकृत 
भएको म तले तीन बष भ  य तो ताव काया वयन ार भ गन ुपनछ 
।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न वशेष 
प रि थ त सजना भई सो अव ध भ  तावको काया वयन हनु नस ने 
अव था उ प  भएमा तावकले संि  वातावरणीय अ ययनको हकमा 
मखु शासक य अ धकृत सम  र ारि भक वातावरणीय पर णको 

हकमा अ य  सम  प  कारण खलुाई याद थपका ला ग नवेदन 
दन ुपनछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम ा  भएको नवेदन उपर संि  वातावरणीय 
अ ययन तवेदन भए मखु शासक य अ धकृतले र ारि भक 
वातावरणीय पर ण तवेदन भए अ य / मखुले दफा १५ को 
उपदफा (१) बमोिजमको ा व धक स म तबाट जाँचबझु गराई यहोरा 
मना सब देखेमा आ नो राय स हत कायपा लकामा पेश गनपुनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको नवेदनको यहोरा मना सव 
देखेमा कायपा लकाले बढ मा दईु बषको अव ध थप गन स नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोिजमको अव ध भ  ताव काया वयन 
ार भ नगन तावकले य तो तावको पनुः वातावरणीय अ ययन 

गराई वीकृ तको ला ग पेश गन ुपनछ ।  

10.  वातावरणीय यव थापन योजना: (१) तावकले ताव 
काया वयन गनअुिघ अनसूुची –१० बमोिजमको ढाँचामा वातावरणीय 
यव थापन योजना तयार गन ुपनछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय यव थापन योजना तयार गदा 
वातावरणीय सकारा मक भाव बढो र  हनेु र नकारा मक भाव 
यूनीकरण गन याकलापह म ये आयोजना नमाणको ममा र 
आयोजना स प  भएप छ अवल बन गन याकलापह  समेत उ लेख 
गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरणीय यव थापन योजनामा 
नरोधा मक,  सधुारा मक र तपू त स ब धी याकलापह  समेत 
ताव गन ुपनछ ।  

(४) वातावरणीय यव थापन योजना तयार गदा तावकले आयोजना 
काया वयन गदा वातावरणमा पन स ने ारि भक, म यकाल न र 
द घकाल न सकारा मक भावको बढो र  र नकारा मक भावको 
यूनीकरणको ला ग अबल बन गनपुन व ध र या समेत उ लेख 
गन ुपनछ। 

(५) वातावरणीय यव थापन योजनामा ता वत कायह  स ालन गन 
ला ने लागतलाई व ततृ आयोजना तवेदनमा उ लेख भएकोमा सोको 

याकलाप र लागत तावकले वातावरण यव थापन योजनामा 
समावेश गन ुपनछ ।  

(६) तावकले वातावरणीय यव थापन योजनामा उि लिखत 
याकलापलाई आयोजना तथा काय म काया वयनका ला ग तयार 

ग रने लागत अनमुानमा नै समावेश गन ुपनछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोिजम तयार गरेको वातावरणीय यव थापन योजना 
काया वयन ार भ भएप छ तावकले काया वयनको अव थाको 
तवेदन येक छ म हनामा कायपा लका सम  पेश गन ुपनछ ।  

(८) गाउँपा लकाले आफूले गरेको अनगुमन तथा नर णको तवेदन 
येक आथक बष समा  भएको म तले ए ाईस दन भ  देश कानूनले 

तोकेको नकायमा पठाउन ुपनछ ।  
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(९) उपदफा (८) बमोिजम पेश गरेको तवेदनलाई सात दन भ  
कायालयको सूचना पाट  तथा वेवसाईट माफत सावज नक गन ुपनछ । 
   
११. ताव काया वयन अनगुमन तथा तवेदन: (१) ताव 
काया वयनको अनगुमन गदा ारि भक एवम ् या अनगुमन, 
नयमपालन अनगुमन तथा भावको अनगुमन गन ुपनछ ।  

(२) तावको ारि भक अनगुमन गदा आयोजना वा काय मको नमाण 
काय शु  गनभु दा अगावै नमाण थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीय 
प को सव ण गन ुपनछ ।  

(३) ताव काया वयनबाट भएका वातावरणीय प रवतन प ा लगाउन 
काय म तथा आयोजना नमाण र स ालनका ममा यस े को 
जन वा य, पयावरणीय, सामािजक र आथक अव था लगायतका 
सूचकह को मू या न गन ुपनछ ।  

(४) तावकले वातावरण संर ण स ब धी मापद डको पालना गरेको 
छ भ े कुरा सु नि त गन वातावरणीय गणु तरका वशेष सूचक वा 
दूषणको अव थाको बारेमा आव धक वा लगातार अनगुमन गर  अ भलेख 

रा  ुपनछ र यसर  अनगुमन गदा वातावरणीय यव थापन योजनामा 
ता वत वषयह  समेत समावेश गन ुपनछ ।  

(५) ताव काया वयनबाट सजना हनेु सकारा मक र नकारा मक 
भाव, वातावरण संर णका ला ग तावकले पालना गनपुन वषयह  

तथा वातावरणीय भावका रताको अनगुमन स ब धी सूचकह  समेत 
तवेदनमा उ लेख गन ुपनछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजमका येक सूचकलाई कसले र कुन व ध 
वा त रकाबाट अनगुमन गन हो सो समेत खलुाउन ुपछ र य तो व ध 
भरपद , सिजलो र आयोजना थलमा कायरत जनशि ले अबल बन 
गनस ने खालको हनु ुपनछ ।  
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(७) उपदफा (६) बमोिजमको काय तावकसँग उपल ध जनशि ले 
गन स ने अव था नभएमा आव यकता अनसुार वा ोतबाट पूत  गर  
स पादन गन यव था तावकले मलाउन ुपनछ ।  

(८) आयोजना नमाण तथा स ालनको व भ  चरणका ला ग सूचकको 
कृ त हेर  वातावरणीय अनगुमन गन समय ता लका समेत तवेदनमा 

समावेश गन ुपनछ । 

(९) उपदफा (१) बमोिजम ताव काया वयन ारि भक अनगुमन,  

भाव अनगुमन तथा नयमपालन अनगुमन स ब धी ढाँचा अनसूुची–११ 
मा तो कए बमोिजम हनेुछ। 

१२.  अनगुमन स ब धी िज मेवार : (१) संि  वातावरणीय अ ययन 
तथा ारि भक वातावरणीय पर ण स ब धी अ ययन तावको 
काया वयनको वःअनगुमन गन िज मेवार  तावक वयंको हनेुछ ।  

(२) तावकले येक छ म हनामा उपदफा (१) बमोिजम वःअनगुमन 
गर  तयार गरेको तवेदन गाउँपा लकामा पेश गन ुपनछ ।  

(३) गाउँपा लका वयं तावक भएको वा अ य तावकबाट 
काया वयन ग रने तावको अनगुमनका ला ग कायपा लकाले देहाय 
बमोिजमको अनगुमन स म त गठन गनछः–  

क) उपा य              
  – संयोजक  

ख) वातावरण तथा वपद यव थापन स म तको संयोजक 
  – सद य  

ग) मखु शासक य अ धकृत    
  – सद य 

घ) योजना तथा पूवाधार वकास महाशाखा/शाखा वा एकाई मखु
 – सद य  
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ङ) वातावरण नर क     
  – सद य 

च) वातावरण तथा वपद यव थापन महाशाखा/शाखा/एकाई मखु 
 – सद य सिचव  

(४) स म तले िज लाि थत वन कायालय, स बि धत नकाय मखु तथा 
त न ध वा वषय व लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ । 

(५) अनगुमन स म तले दफा ११ बमोिजम अनगुमन गर  तयार पा रएको 
तवेदन तीस दन भ  कायापा लका सम  पेश गन ुपनछ ।   

(६) कायपा लकाले अनगुमनबाट देिखएका सम या तथा सझुाव 
काया वयनको ला ग तावकलाई आदेश दन स नेछ र यसर  दएको 
आदेशको पालना गन ु तावकको कत य हनेुछ ।  

१३.  काया वयनमा रोक लगाउन स ने: (१) यस काय व ध तथा 
वातावरण संर ण स ब धी च लत स ीय तथा देश कानून बमोिजम 
वातावरणीय अ ययन तवेदन वीकृत नगराई वा वीकृत भएभ दा 
फरक हनेु गर  ताव काया वयन गन गराउन हुँ दैन ।  

(२) कुनै यि , सं था वा नकायले उपदफा (१) वप रतको काय 
गरेको पाइएमा संि  वातावरणीय अ ययन वा ारि भक वातावरणीय 
तवेदन भए कायपा लकाले ताव काया वयनमा रोक लगाउनेछ र 

वातावरणीय भाव मू या नको हकमा देश सरकारको स बि धत 
नकायमा सफा रश गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै ताव काया वयनमा रोक 
लगाइएकोमा यसर  रोक लगाइएको कारणबाट त पु न गएमा 

तावकले सो बापत कुनै क समको तपू तको दावी गन पाउने छैन 
।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न काया वयनमा 
रोक लगाइएको आयोजनाको तावकले च लत ऐन बमोिजम 
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वातावरणीय अ ययन तवेदन वीकृत गराएमा वा वीकृत वातावरणीय 
अ ययन तवेदन बमोिजम आयोजना काया वयनमा सधुार गरेमा 
लगाइएको रोक स बि धत नकायले फुकुवा गन स नेछ ।  
 

प र छेद — ५ 

व वध 

१४.  ा व धक स म त गठन गन: (१) संि  वातावरणीय अ ययन 
तथा ारि भक वातावरणीय पर ण स ब धी कायसूची तथा वातावरणीय 
अ ययन तवेदन वीकृत गनअुिघ ा व धक प ह को अ ययन, 
व षेण र पनुरावलोकन गर  सफा रश गन कायपा लकाले देहाय 
बमोिजमको ा व धक स म त गठन गनछ :– 

क) योजना तथा ा व धक महाशाखा/शाखा वा इकाई मखु  
  – संयोजक 

ख) आयोजना तथा काय मसँग स बि धत े को वषयको व  
     – सद य 

ग) वातावरण तथा वपद यव थापन वषय हेन महाशाखा/शाखा/एकाई 
मखु  – सद य सिचव 

(२) स म तले आव यकता अनसुार वन कायालय, स बि धत वषयगत 
नकायका मखु तथा त न ध वा वषय व लाई बैठकमा आमि त 
गन स नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गन दा य व: (१) आयोजना तथा काय मको 
वातावरणीय, आथक, सामािजक र साँ कृ तक सवालसँग स बि धत 
भा वत यि  तथा समदुायको चासो, िशकायत तथा गनुासो ा  गन, 

स बोधन र काया वयनमा सहजीकरण गन योजनका ला ग गनुासो 
सनुवुाई संय को यव था गन दा य व तावकको हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम यव था भएको संय मा गनुासो सु  े
अ धकार  तथा गनुासो स बोधन स म त लगायत अ य उपयु  यव था 
गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम गनुासो सनुवुाई अ धकार को यव था 
नभएको अव थामा गनुासो सनुवुाई अ धकार को िज मेवार  वतः 
आयोजना मखुको हनेुछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम गनुासो सनुवुाई स ब धी यव था गन 
कायपा लकाले उपा य को संयोजक वमा तीन सद यीय गनुासो स बोधन 
स म त गठन गन स नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोिजमको गनुासो सनुवुाई संय ले प रयोजना वा 
तावसँग स ब धी वातावरणीय, आथक, सामािजक एवम ्साँ कृ तक 

चासो तथा सवालह  बारे आवाज ततु गन र स बोधन गन समयब  
तथा पारदश  काययोजना बनाई काया वयन गन ुपनछ।  

(६) तावकले ता वत आयोजना तथा काय मको वषयमा वडा तथा 
गाउँपा लका तरमा सचेतनामूलक अ भयान स ालन गर  ता वत 
आयोजना तथा काय मले स बोधन गनपुन भा वतह को हक अ धकार 
र गनुासो स बोधन गन संय को बारेमा समदुाय तथा सरोकारवालालाई 
ससूुिचत गराउन ुपनछ ।  

(७) गनुासो स बोधन स म त तथा गनुासो सु े अ धकार को काम कत य 
र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ: 
क) वातावरणीय तथा सामािजक अवरोध,  स पि को ा ,  अ धकार,  

तपू त र सहायता स ब धमा भा वतह लाई सहयोग गन,   
ख) भा वत यि ह को गनुासो ा  गन,  अ भलेख रा ,े वग करण 
गन,  ाथ मकता नधारण गन, 
ग) गनुासो ा  भएको म तले प  दन भ  स बोधन गर  स बि धत 
र गाउँपा लका/नगरपा लकालाई जानकार  गराउने, 
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घ) गनुासो स बोधन स ब धी नणय यामा अस तु  प को 
पृ पोषणलाई  सु नि त गन, 
ङ) तावकले तोके बमोिजमका र स म तले आव यक देखेका 
अ य कामह  गन। 

१६.  ा व धक सहयोग लन स ने: आयोजना वा काय मका ला ग 
ग रने वातावरणीय अ ययन स ब धी काय गाउँपा लकाको आ त रक 
जनशि बाट गन संभव नभएको अव थामा स बि धत वषय व ह  वा 
यवसा यक परामशदाताको सहयोग लन सकनेछ । 

१७. च लत कानून लागू हनेु: यस काय व धमा भएको यव था च लत 
कानूनसँग बािँझएमा च लत कानूनको यव था लागू हनेुछ ।  
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अनसुचुी –१ 
(दफा ३ को उपदफा (४) सँग स बि धत) 

गाउँपा लकाको अ धकार े का संभा य तावह को वातावरणीय अ ययनको सीमा ( सेहो ड) 
   

तावको वषय े  वातावरणीय अ ययनका व ध अनसुार अ ययन गन ुपन आयोजना तथा काय मको मापद ड 
संि  वातावरणीय अ ययन ारि भक वातावरणीय पर ण वातावरणीय भाव 

मू या न 
वन र वृ ारोपण २० हे टरस मको े फलमा नया ँ

बन प त उ ान,  वन वीउ वगैचा र ाणी 
उ ान             (िच डयाखाना) 
नमाण गन   

 

२० हे टर भ दा बढ को 
े फलमा नया ँबन प त उ ान,  

वन वीउ वगैचा र ाणी उ ान 
(िच डयाखाना) नमाण गन 

वन े मा फोहोरमैला 
यव थापन गन 
या ड फल साइट नमाण 

तथा संचालन गन 

वन संर ण े ,  म यवत  े  वा 
वातावरण संर ण े मा नीिज बाहेकका 
ज गामा थानीय सरकारले उपभो ा 
समूह माफत आयोजना नमाण वा 
संचालन गन    

तराईमा ५० देखी ५०० 
हे टरस म र पहाडमा ५० देखी 
२५० हे टरस मको े मा 
एकल जातीका वदेशी व वा 
एकै लकमा वृ ारोपण गन 

तराईमा ५०० हे टर 
भ दा बढ  र पहाडमा 
२५० हे टर भ दा 
बढ को े फलमा एकल 
जातीका वदेशी व वा 
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एकै लकमा वृ ारोपण 
गन 
 

सावज नक बु ान े मा 
ज डबटु  वा सगुि धत 
वन प तको यवसा यक 
उ पादनको ला ग ज डबटु  के  
थापना गन 

 

१ हे टरस मको वन े  अ य 
योजनको ला ग योग गन 

१ देिख ५ हे टरस मको वन 
े  अ य योजनको ला ग 
योग गन 

व तु सारण लाइन 
बाहेक अ य योजनका 
ला ग ५ हे टरभ दा बढ  
वन े  योग गन 

पयटन २५ देखी ५० वेडस मको होटल वा 
रसोट नमाण,  थापना तथा स ालन 
गन 

५१ देखी १०० वेडस मको 
होटल वा रसोट नमाण, 
थापना तथा स ालन गन 

१०० वेडभ दा बढ  
मताको होटल वा 

रसोट थापना तथा 
स ालन गन 
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 माछा वा अ य जलचर भएको 
कुनै नद  वा तालमा इि न 
ज डत उपकरण र इ धन 
वलन गर  रयाि टङ काय 

वा ु ज संचालन गन । 

 

   
   
 

तालमा थापना हनुे हाउस वोट 
(तैरने घर) संचालन गन 

 

सडक तथा यातायात 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०० मटर ल बाईस मको पलु नमाण 
गन  
 

१०० मटरभ दा बढ  
ल बाईका पलु (झोलु  े पलु 
समेत) नमाण गन  

 

थानीय सडक तरो त गन 
 

२५ कलो मटरस म ल बाईको 
नयाँ सडक नमाण गन  

२५ क. म. भ दा बढ  
ल बाई हनु ेकुन ैप न नया ँ
सडक नमाण गन 

 १ देिख ५ क. म. स मको 
केबलकार माग नमाण गन  
 

५ क. म. भ दा लामो 
केबलकार माग नमाण 
गन 
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 ५ देिख ५० क. म. स मको 
र जमुाग नमाण गन  

५० क. म. भ दा बढ  
र जमुाग नमाण गन 
 

 सडक योजनका ला ग १ देिख 
३ कलो मटरस म सरु  बनाउने
  

सडक योजनका ला ग ३ 
कलो मटर भ दा बढ  
ल बाइको  सरु  बनाउन े

 चारपा  े सवार  स ालन हनु े
आकाशे पलु ( लाई ओभर) 
नमाण गन  

 

 सावज नक यातायातको ला ग 
मोनो रेलमाग स ालन गन  

 

उजा,  जल ोत र संचाई १०० हे टरस म ल ट सँचाई 
आयोजना नमाण गन  

१०० हे टरभ दा बढ को ल ट 
संचाई आयोजना नमाण गन 

बहउु े यीय जलाशयको 
नमाण गन 
 

   
    

तराई वा भ ी मधेशमा २०० 
देिख २, ००० हे टरस मको 
े  संचाई गन 

तराई वा भ ी मधेशमा 
२, ००० हे टर भ दा 
बढ को े  संचाई गन 
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 पहाडी उप यका र टारमा २५ 
देिख ५०० हे टरस मको े  
संचाई गन 

पहाडी उप यका र टारमा 
५०० हे टर भ दा 
बढ को े  संचाई गन 

 पहाडी भरालो पाखा वा पवतीय 
े मा २५ देिख २०० 

हे टरस मको े मा सँचाई 
गन 

पहाडी भरालो पाखो वा 
पवतीय े मा २०० 
हे टरभ दा बढ  े  
संचाई गन 

 संचाईको पनु थान णाल  
अ तगत व मान णाल  
भ का संचाई आयोजनामा नया ँ
हेडव स नमाण वा मूल नहर 
प रवतन हनुे कुन ै प न 
पनु थान आयोजना संचालन 
गन 

 

 २५ देिख १०० जनास म 
थायी बसोबास भएका जनसं या 
व था पत गन कुनै प न जल ोत 
वकास काय गन 

१०० जना भ दा बढ  
थायी बसोबास भएका 
जनसं या व था पत गन 
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कुनै प न जल ोत वकास 
काय गन 

 १० कलो मटर भ दा बढ  
ल बाईको नद  नय णको 
काय गन  

 

६६ के. भ.स मको व तु सारण लाइन 
आयोजनाको ला ग वन े को योग गन 

१३२ के. भ. वा सोभ दा बढ  
मताको व तु सारण लाइन 

नमाण गन  

व तु शारण लाइन 
नमाण बाहेक अ य 
योजनको ला ग ५ 

हे टरभ दा बढ  वन े  
योग गन 

 व मान २२० के. भ. वा सो 
भ दा बढ  मताको व तु 
सारण लाइनबाट ाप गर  

नयाँ आउटडोर सव टेशन 
नमाण गन    

 

 १ देिख ५० मेगावाट मता 
स मको जल व तु उ पादन 
आयोजना नमाण गन  
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 १५०० घन मटर भ दा बढ  
मताको वायो यास ला ट 

नमाण गन  

 

 १ देिख १० मेगावाट 
मतास मको सौय उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
संचालन गन 

१० मेगावाट भ दा बढ  
मताको सौय उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
संचालन गन 

 १ देिख १० मेगावाट 
मतास मको वाय ु उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
संचालन गन 

१० मेगावाट भ दा बढ  
मताको वाय ु उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
संचालन गन 

 ०.५ देिख २ मेगावाट 
मतास मको जै वक उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
स ालन गन 

२ मेगावाट भ दा बढ  
मताको जै वक उजाबाट 

व तु उ पादन आयोजना 
स ालन गन 

 िचनी उ ोग े भ को उख ु
पेल सकेप छ न कने खो टा 
(Bagasse) बाट व तु 
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सहउ पादन (Co-generation) 
हनुे आयोजना संचालन गन  

आवास,  भवन,  व ती 
तथा शहर  वकास 

७ देखी १० त ला वा १५.५ देखी २५ 
मटरस म उचाईका भवन नमाण गन
  
 

११ तला वा २५ मटर भ दा 
बढ  र १६ तला वा ५० 
मटरस म उचाई भएका भवन 
नमाण गन 

१६ तला वा ५० मटर 
भ दा बढ  उचाई भएका 
भवन नमाण गन 
 

३००० देखी ५००० वग मटर 
े फलस मको Built up Area वा 

Floor area भएको आवासीय,  
यावसा यक,  वा आवासीय र दबैु कृ त 
भएको भवन नमाण गन 

५,००० देखी 10,००० 
वग मटर े फलस मको Built 
up Area वा Floor area भएको 
आवासीय,  यावसा यक,  वा 
आवासीय र दबैु कृ तको संयू  
भवन नमाण गन 

10,000 वग मटर 
े फलभ दा बढ को 

Built up Area वा Floor 
area भएको आवासीय,  
यावसा यक,  वा 
आवासीय र दबैु कृ तको 
संयू  भवन नमाण गन 
। 

५०० देिख १,००० जनास म एकैपटक 
आगमन वा नगमन हनुे सनेमा हल,  
थएटर,  सामदुा यक भवन र शाला,  

१, ००० देिख २, ००० 
जनास म एकैपटक आगमन वा 
नगमन हनुे सनमेा हल,  थएटर,  
सामदुा यक भवन र शाला,  

२, ००० जना भ दा बढ  
एकैपटक आगमन वा 
नगमन हनुे सनेमा हल,  
थएटर,  सामदुा यक भवन 
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क सट हल,  पोटस ् क ले स नमाण 
गन   

क सट हल,  पोटस ्क ले स 
नमाण गन 

र शाला,  क सट हल,  
पोटस ्क ले स नमाण 
गन 

५ देखी १० हे टरस मको ज गा वकास 
आयोजना स ालन गन 
  

१० देखी १०० हे टरस मको 
ज गा वकास आयोजना स ालन 
गन 

१०० हे टरभ दा बढ को 
ज गा वकास आयोजना 
स ालन गन 

१ देखी ५ हे टरस मको Hard Surface 
Payment को Bus Park  वा Parking 
lot नमाण गन 

५ हे टर भ दा बढ को Hard 
Surface Payment को Bus 
Park  वा Parking lot नमाण 
गन 

 

५००० देिख १०, ००० लटरस म 
दै नक पानीको योग हनुे भवन नमाण 
तथा संचालन गन   

१०,००० देिख २०,००० 
लटरस म दै नक पानीको योग 
हनु ेभवन नमाण तथा संचालन 
गन 

२०, ००० लटर भ दा 
बढ  दै नक पानीको योग 
हनु े भवन नमाण तथा 
स ालन गन 

  
  

१ देिख ५ हे टरस मको े मा 
आवास वकास गन 

५ हे टरभ दा बढ  
े मा आवास वकास 

गन 
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 २०, ००० घन मटरभ दा बढ  
माटो पनु तथा माटो काट  Site 
Develop गन  

कृ ष यो य भू ममा 
शहर करण गन 

उ ोग र यवसाय वन बाहेक अ य े मा १० 
हे टरस मको े मा औ ो गक ाम 
थापना गन  

दै नक १ मे.ट. भ दा बढ  िचया, 
कफ , ज डबटु  आ द शोधन 
गन उ ोग थापना गन 

 

दै नक २५ मे क टनस म वालवुा 
शोधन उ ोग थापना गन 

दै नक २५ मे क टनभ दा बढ  
वालवुा शोधन गन उ ोग 
थापना गन  

 

नद  नाला सतहबाट दै नक १०० 
घन मटर स म वालवुा, ाभेल, गखा माटो 
नका न े  

दै नक १००० मे क टनस म 
मताको सर उ ोग थापना 

गन 

दै नक १००० मे.ट. 
भ दा बढ  मताको 
सर उ ोग थापना गन 

मेिशन उपकरणमा १ देिख ५ करोड 
पैया स म लगानी भएको वकसप (ममत 

संभार समेत) थापना तथा स ालन गन
  

दै नक १० मे क टन भ दा 
बढ  खा  पदाथ उ पादन गन 
उ ोग थापना गन  
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 पाइपलाइन बाहेक यापा रक 
योजनको ला ग त सेके ड 

१० लटर भ दा बढ को दरले 
पानी शोधन गन उ ोग 
थापना गन  

 

 बा षक ३ करोड गोटास म 
उ पादन मता भएको पोलेको 
इटा, टायल आ द बनाउन ेउ ोग 
थापना गन 

 

 दै नक १० हजार भ दा बढ  
Compressed Bricks Hollow 
Bricks/Blocks उ पादन गन 
उ ोग थापना गन 

 

 Mosquito Repellent (झोल, 
वाइल, ाबलेट, लोसन), धुप 

आ द उ पादन गन उ ोग 
थापना गन  
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 पर परागत घरेल ु उ ोग 
बाहेकका धागो तथा कपडा 
र ाई वा धुलाई वा छपाई गन 
उ ोग (गलैचा, पि मना समेत) 
थापना गन  

 

 गाडी, मोटरसाईकल, अटो र सा 
आ द तथा दै नक १०० थान 
भ दा बढ  साइकल/ र सा 
(इ धन वा व तु योग नगर ) 
एसे ब लङ गन उ ोग थापना 
गन 

 

वा य १६ देखी २५ शैयास मको अ पताल, 
न स  होम वा िचक सा यावसाय 
स ालन गन 

२६ देखी १०० शैयास मको 
अ पताल, न स  होम वा 
िच क सा यावसाय स ालन गन
  

१०० शैया भ दा बढ को 
अ पताल, न स  होम वा 
िच क सा यवसाय 
स ालन गन 

खानी दै नक २५ मे क टनस म वालवुा 
शोधन गन  

नद नालाको सतहबाट दै नक 
१०० देखी ३०० घ. म.स म 

नद नालाको सतहबाट 
दै नक ३०० घ. म. भ दा 
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वालवुा, ाभेल र गखा माटो 
नका न े

बढ  वालवुा, ाभेल र 
गखा माटो नका न े

 साधरण नमाणमखुी ढु ा, डेकोरे टभ ढु ा,  
वालवुा, ाभेल र औ ो गक माटो र 
साधारण माटो उ खननको ला ग दै नक 
५० घन मटर स म उ खनन काय गन
  

साधारण नमाणमखुी ढु ा, 
डेटोरे टभ ढु ा,  वालवुा, ाभेल, 
औ ो गक माटो र साधारण माटो 
दै नक ५० देखी ५०० 
घन मटरस म उ खननको काय 
गन 

साधरण नमाणमखुी ढंुगा, 
डेटोरे टभ ढु ा, वालवुा, 
ाभेल, औ ो गक माटो र 

साधारण माटोको ला ग 
दै नक ५०० घ. म. भ दा 
बढ को उ खननको काय 
गन 

कृ ष तथा पश ु    
  
    
  
  

महानगर/उपमहानगर े भ  
तराईमा १ हे टरभ दा बढ  र 
अ य ठाउँमा ०.५ हे टर भ दा 
बढ  े मा कृ ष थोक बजार 
थापना गन 

पहाडमा १ हे टरभ दा 
बढ  र तराईमा ५ 
हे टरभ दा बढ  रा य 
वन े  कृ षको ला ग 
योग गन 

 
 अनमुती ा  बधशाला नमाण 

गन  
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 ३०,००० भ दा बढ  पं ीजाती 
पा नको ला ग नमाण काय गन 

 

 १,००० भ दा बढ  ठुला 
चौपाया पा नको ला ग नमाण 
काय गन  

 

 ५,००० भ दा बढ  साना 
चौपाया (भेडा बा ा) पा नको 
ला ग नमाण काय गन  

 

 २,००० भ दा बढ  बंगरुसुगँरु 
पा नको ला ग नमाण काय गन  
  

 

 यारे ट र ा ड यारे ट 
कुखुरापालन तथा ाचर  
स ालन गन नमाण गन 

 

 याद नाघकेा वषाद  (सूचीत 
वषाद को हकमा मा ) को 
भ डारण तथा वसजन गन 

जीवनाशक वषाद  
(सूचीत वषाद को हकमा 
मा ) ला ट थापना गन 
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 दै नक १०,००० भ दा बढ  
मताको दु ध शोधन (दधुको 

प रकार समेत) उ ोग थापना 
गन  

 

 १००० मे न टन भ दा बढ  
भ डारण मता भएको को ड 
टोरेज थापना गन  

 

 दै नक २ देिख १० मे क 
टनस म ाङगा रक मल 
उ पादन गन उ ोग थापना गन
  

दै नक १० मे क टन 
भ दा बढ  ा ा रक मल 
उ पादन गन उ ोग 
थापना गन 

खानेपानी तथा ढल 
नमाण 

  
  
  
 

सेफ इ ड १०० लटर त 
सेके ड (LPS) भ दा बढ को 
सतह  पानीको ोत र सो 
पानीको ५० देिख ७५ तशत 
स म सु खा समयमा आपूत  गन 

सेफ इ ड १०० लटर 
त सेके ड (LPS) भ दा 

बढ  सतह  पानीको ोत 
र सो पानीको ७५ 
तशत भ दा बढ  सु खा 

समयमा आपूत  गन 
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त सेके ड १०० लटर भ दा 
बढ को दरले पानी शोधन गन 

त सेके ड ५०० लटर 
भ दा बढ  पानीको ोत 
उपयोग गन खानेपानी 
ोत स ब धी 

बहउु े यीय आयोजना 
स ालन गन 

१ देिख ३ क. म.स मको सु ङ 
नमाण गर  खानेपानी आयोजना 
स ालन गन 

३ क. म. भ दा बढ को 
सु ङ नमाण गर  
खानेपानी आयोजना 
स ालन गन 

खानेपानी आयोजना स ालनको 
ला ग २५ देिख १०० जनास म 
जनसं या व थापन गन  

खानेपानी आयोजना 
स ालनको ला ग १०० 
जना भ दा बढ  जनसं या 
व थापन गन 

टमे ट स हतको ढल नकास 
स टम समावेश भएका 
खानेपानी आयोजना स ालन गन
  

जै वक तथा रासाय नक 
दषुण हनुे ोत वा 
तनबाट भा वत हनु 
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स ने भू मगत जल ोतको 
उपयोग गन 

५० हजार देिख २ लाखस मको 
जनसं यालाई खानेपानी आपूत  
गन  

२ लाखभ दा बढ  
जनसं यालाई खानेपानी 
आपूत  गन 

५० हजार देिख २ लाखस मको 
जनसं यालाई खानेपानी आपूत  
गन नयाँ ोत जो न े  

२ लाखभ दा बढ  
जनसं यालाई खानेपानी 
आपूत  गन नयाँ ोत 
जो न े

फोहरमैला यव थापन १० हे टर बढ  े मा फै लएको 
ा सफर टेशन र रसोस रकोभर  ए रया 

स ब धी काय गन 

बा षक १,००० देिख ५,००० 
टनस म फोहोर ज मनमा भन 

बा षक ५,००० टन 
भ दा बढ  फोहोर 
जमीनमा भन 
 

 ५ देिख १० हे टरस मको 
े मा फै लएको ा सफर 
टेशन र रसोस रकोभर  ए रया 
स ब धी काय गन  

१० हे टरभ दा बढ  
े मा फै लएको 
ा सफर टेशन र रसोस 
रकोभर  ए रया स ब धी 
काय गन  
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 ५ देिख १० हे टरस मको 
े मा फै लएको रसायन, 

याि क वा जै वक त रकाबाट 
फोहोरमैला छनौट गन, केलाउन,े 
तह लगाउने र पनुः योग गन  

१० हे टरभ दा बढ  
े मा फै लएको रसायन, 

याि क वा जै वक 
त रकाबाट फोहोरमैला 
छनौट गन, केलाउन,े तह 
लगाउने र पनुः योग गन 

 ५०,००० स म जनसं यालाई 
टेवा परुयाउन ेउ े यले संचालन 
हनुे ढल नकास, सरसफाई वा 
फोहोर यव थापन  काय गन 
  

५०,००० भ दा बढ  
जनसं यालाई टेवा 
परुयाउन े उ े यले 
संचालन हनुे ढल नकास, 
सरसफाई वा फोहोर 
यव थापन  काय गन 

 ५ देखी १० हे टरस मको 
े मा फै लएको क पो  ला ट 

स ब धी काम गन  

१० हे टरभ दा बढ  
े मा फै लएको क पो  
ला ट स ब धी काम गन 

  क तीमा १०,००० 
जनसं या भएको शहर  
े बाट न बन े
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फोहोरमैला गा न े काम 
गन 

 ५ एम.एल. ड.(MLD) 
मतास मको ढल यव थापन 

आयोजना संचालन गन 

५ एम.एल. ड.(MLD) 
भ दा बढ  मताको ढल 
यव थापन आयोजना 
संचालन गन 

  देहायको कृ त र जनुसकैु 
तरका खतरापूण 
फोहरमैला स ब धी 
नमाण काम गनः  
(क) फोहरमैला संय  
नमाण 
(ख) फोहोरमैला रकभर  
ला ट नमाण  
(ग) फोहरमैला भन, 
थपुान वा गा ने ठाउँको 
नमाण 
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(घ) फोहरमैला भ डारण 
गन ठाउँको नमाण 
(ङ) फोहरमैला टमे ट 
सु वधाको नमाण  

    
  
 

 जोिखमपूण फोहर पदाथ 
स ब धी देहायका काम 
गनः 
(क) क तीमा २५ शै या 
भएको ाथ मक वा य 
के , अ पताल वा न स  
होमबाट न कने जै वक 
जोिखमपूण पदाथको 
अि तम न कासन 
यव थापन गन 
(ख) कुन ैप न हा नकारक 
पदाथलाई भ म वा पनुः 
योग गनको ला ग १ 

हे टर वा सो भ दा बढ  
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े फलको जमीन योग 
गन र उजा स ब धी कुन ै
काम गन 
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ख. गाउँपा लकाको अ धकार े  भ का तावको वषयगत े  तथा 
कृ त : 

 वन, वृ ारोपण तथा ह रयाल  े  : नयाँ बन प त उ ान, वन 
वीउ वगैचा र ाणी उ ान (िच डयाखाना) नमाण, वाल उ ान 
नमाण । 

 सडक े  : थानीय नया ँसडक नमाण तथा तरो त, १०० 
मटर स मको पलु नमाण । 

 पयटन े  : थानीय तहबाट अनमु त दने होटल वा रसोट 
थापना तथा स ालन । 

 उजा, जल ोत र संचाई े  : ल ट संचाई, पहाड भरालो 
पाखोमा संचाई, बहउु ेशीय जलाशय नमाण, व तु सारण 
लाईन नमाण तथा व तार, व तु उ पादन । 

 आवास, भवन, व ती तथा शहर  वकास े  : आवासीय, 

यवसा यक र दबैु कृ तको भवन नमाण, ज गा वकास 
आयोजना, आवास वकास काय म । 

 उ ोग तथा यवसाय े  : औ ो गक ाम, िचया, कफ , 

ज डबटु  आ द शोधन उ ोग, वालवुा शोधन वा सर उ ोग 
इ ा टायल उ ोग । 

 वा य े  : अ पताल, न स  होम वा िच क सा यवासाय 
थापना र स ालन  

 िश ा े  : िश ण अ पताल थापना र संचालन  

 खानी े  : ढु ा, वालवुा, ाभेल र गखा माटो नका ने काय 

 कृ ष े  : यवसा यक पशपंु ी पालन, कृ ष थोक बजार 
थापना र वधशाला नमाण  

 खानेपानी तथा ढल नकास े  : टमे ट स हतको ढल 
नकास तथा खानेपानी आयोजना स ालन, खानेपानी आपूत  
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 फोहोरमैला यव थापन े  : फोहोरमैला जमीनमनुी 
यव थापन, रसायन, याि क वा जै वक त रकाबाट फोहोमैला 
छनौट गन, केलाउने, तह लगाउने र पनुः योग 

ग. वातावरणीय अ ययनको कार 

 संि  वातावरणीय अ ययन 

 ारि भक वातावरणीय अ ययन 

 वातावरणीय भाव मू या न 

घ. वातावरणीय अ ययनका ला ग त या  तथा ववरण स लन सूची 
तथा अ ययन व ध र औजार 

वातावरणीय अ ययन स ब धी 
त या  स लन सूची 

अ ययन व ध तथा औजार 
 

जै वकः वन प त, जीवज त,ु 

ाकृ तक वास थान, वन ज ल 
तथा जै वक र पा रि थ तक य 
व वधता 

 धरातल य हडाई तथा य  
अवलोकन 

 अ य  संकेत सव ण वा 
यामेरा या पङ 

 नमूना सव ण 

 मु य जा नफकार अ तवाता 
तथा लि त समहू छलफल 

भौ तक तथा रासाय नक 
वातावरणः जमीन, वायमु डल, 

पानी, व न, मानव न मत व त,ु 

हावा, भोगो लक र भौग भक 
ि थ त, जलवाय ु प रवतन तथा 
वपद जोिखमको अव था 

 धरातल य हंडाई तथा य  
अवलोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको 
नमूना सव ण  

 व नको तहगत मापन तथा 
दूषणको अव था प हचान 

आ द 
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सामािजक आथकः जनसं या, 
व थापन, जन वा य, उ म 
यवसाय तथा जी वकोपाजन, 

उ पादनिशल ोत साधन, 

सामािजक मू यमा यता 

 य  अवलोकन 

 जनगणना तथा घरप रवार 
सव ण 

 लि त समूह तथा 
सरोकारवाला छलफल 

 मु य जा नफकार अ तवाता 
 सावज नक बहस 

 मे डया सव ण तथा रेकड 

साँ कृ तकः सा कृ तक स पदा, 
धा मक तथा साँ कृ तक मू य 
मा याताह  तथा चालचलन 

 सहभा गतामूलक अवलोकन 

 लि त समूह तथा 
सरोकारवाला छलफल 

 मु य जा नफकार अ तवाता 
 सावज नक बहस 

अ यः सेवा सु वधा उपलबधता 
र उपयोग सहभा गतामूलक 
अवलोकन 

 लि त समूह तथा 
सरोकारवाला छलफल 

 मु य जानीफकार अ तवाता 
 सावज नक बहस 

 
ङ. वातावरणीय अ ययनका मखु सवालह को ाथ मकता नधारण 

 जै वक तथा पा रि थ तक य 

 भौ तक तथा रासाय नक 

 सामािजक, आथक र साँ कृ तक 

 जलवाय ुप रवतन तथा वपद जोिखम 

 अ य 

च. वातावरणमा पन स ने सकारा मक तथा नकारा मक भाव प हचान, 

आकँलन तथा ाथ मकता नधारण 
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वातावरणीय भावका े  सकारा मक 
भाव 

नकारा मक 
भाव 

क. नमाण अिघको चरण 

जै वक   

भौ तक तथा रसाय नक   

सामािजक तथा आ थक   

साँ कृ तक   

अ य   

ख. नमाणको चरण   

जै वक   

भौ तक तथा रासाय नक   

सामािजक तथा आ थक   

साँ कृ तक   

अ य   

ग. स ालनको चरण   

जै वक   

भौ तक तथा रसाय नक   

सामािजक तथा आ थक   

साँ कृ तक   

अ य   
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अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 
संि  वातावरणीय अ ययन स ब धी कायसूचीको ढाचँा 

(आवरण पृ को ढाँचा) 

............. ( तावको नाम)................... 
संि  वातावरणीय अ ययनको कायसूची 

......................................................... 
तवेदन पेश ग रने नकायको नाम र ठेगाना : 

तावक : 
.............( तावकको नाम र ठेगाना) 
...........( म हना ) , ................. (वष) 

 
१. तवेदन तयार गन यि  वा सं थाको नाम र ठेगाना :  

२. तावको :  

 सामा य प रचय 

 आयोजना तथा काय मको ववरण 

 आयोजना तथा काय मको आवशयकता तथा सा द भकता 
३. तवेदन तयार गदा वचार गन ुपन नी त ऐन, नयम, नदिशका तथा 
अ तरा य सि ध स झौता : 
४. ताव काया वयन गदा वातावरणमा पन खास सकारा मक तथा 
नकारा मक भाव : 

 जै वक तथा पा र थ तक य : 
 भौ तक : 
 सामािजक – आथक :  

 साँ कृ तक : 
 रासाय नक : 
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५. तावको काया वयनबाट वातावरणमा पन भावको रोकथामका 
वषय : 
६. ताव काया वयन गदा अनगुमन गन ुपन वषय : 
७. जलवाय ुप रवतन अनकुुलन र वपद जोिखम पन असर :  

८. अ य आव यक वषय : 
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अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 
ारि भक वातावरणीय पर ण स ब धी कायसूचीको ढाचँा 

(आवरण पृ को ढाँचा) 

.............. ( तावको नाम)................... 
ारि भक वातावरणीयको कायसूची 

........................................................ 
तवेदन पेश ग रने नकायको नाम र ठेगाना : 

तावक : 
.............( तावकको नाम र ठेगाना) 
...........(म हना) , ................. (वष) 

 
१. तवेदन तयार गन यि  वा सं थाको नाम र ठेगाना :  

२. तावको :  

सामा य प रचय 

 आयोजना तथा काय म ववरण  

 आयोजना तथा काय मको आव यकता र सा द भकता 
३. तवेदन तयार गदा अपनाउन ुपन व ध :  

४. तवेदन तयार गदा वचार गन ुपन नी त ऐन, नयम, नदिशका तथा 
अ तरा य सि ध स झौताः 
५. तवेदन तयार गदा ला नेः 

 समय :  

 अनमुा नत बजेट : 
 आव यक त या  तथा सूचना :  

६. ताव काया वयन गदा वातावरणमा पन खास सकारा मक तथा 
नकारा मक भाव :  

 जै वक तथा पा रि थ तक य : 
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 भौ तक : 
 सामािजक आथक :  

 साँ कृ तक : 
 रासाय नक : 

७. ताव काया वयनका वक प : 
 डजाइन : 
 आयोजना थल :  

 व ध र स ालन व ध, समय ता लका, योग हनेु क चा पदाथ 
:  

 अ य कुरा :  

८. तावको काया वयनबाट वातावरणमा पन भावको रोकथामका 
वषय :  

९. ताव काया वयन गदा जलवाय ुप रवतन र वपद जोिखममा पन 
असरस ब धी वषय :  

१०. ताव काया वयन गदा अनगुमन गन ुपन वषय : 
११. अ य आव यक वषय 
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अनसूुची –५ 
(दफा ५ को उपदफा (७) सँग स बि धत) 
सावज नक सनुवुाईको या तथा ढाचँा 

वातावरणीय अ ययन तथा व षेण, नी तगत तथा कानूनी यव थाको 
सवमा यता अनकुुल हनेु गर  वातावरणीय अ ययन यामा ग रने 
सावज नक सनुवुाईको काय व ध देहाय अनसुारको हनेुछ : 
१. वातावरणीय अ ययनको ला ग सावज नक सनुवुाई 

– ता वत वकास नमाण स ब धी काय वा आयोजना तथा 
काय मको बारेको नणय यामा सकारा मक भाव पान 
सरोकारवाला र तावकबीच खु ला अ तकृया गर  वचार र 
राय/सझुाव ततु गन म  

– सामा यतः तावको असर े भ  तावक नकायबाट 
सावज नक सनुवुाईको आयोजना  

– सावज नक सनुवुाई काय मको वत  पेशागत व ह ारा 
सहजीकरण 

२. वातावरणीय अ ययन यामा ग रने सावज नक सनुवुाई 
काय मको उ े य 

– ता वत आयोजना तथा काय म स ब धमा वातावरणीय 
अ ययनको न कष बारे भा वत समदुायलाई तावकबाट 
जानकार  गराउने म को आयोजना गन 

– ता वत आयोजना तथा काय म े को धरातल य वा त वक 
अव था र वातावरणीय अ ययनबाट ा  न कषको शु ता 
पु ाई तथा ज ुगन 

– वातावरणीय अ ययन यामा स बि धत भा वत प  तथा 
सरोकारवालाह सँग या  मा ामा परामश ग रएको तथा नणय 

यामा समावेश गराइएको कुराको सु नि त गन 
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– भा वत, ची रा े तथा सरोकारवाला प ले आफूलाई 
मह वपूण लागेका र स बि धत वषयमा वचार ततु गन 
अबसर दान गन 

– ता वत आयोजना तथा काय म र वातावरणीय सरोकारको 
वषयमा थानीय सरकारको तव ता र भावकार  
जनसहभा गता व न गन 

३. सावज नक सनुवुाईको बारेमा सावज नक सूचना तथा जानकार   

– सावज नक सनुवुाईको म त, समय र थान 

– सावज नक सनुवुाई हनेु ताव वा आयोजना तथा काय म 
बारे जानकार  

– सहजकता, गाउँ/नगरपा लकाका पदा धकार , कमचार  र 
नाग रक समाजका त न धको िचनार  

– सनुवुाईमा सहभागी हनेु सहभा गको जानकार   

– कायपा लका कायलय, स बि धत वडा कायालय लगायत 
सावज नक थलमा सूचना टाँस 

– थानीय ट तथा अनलाईन म डयामा सूचना काशन 

– रे डयो, टे ल भजन, सामािजक स ालबाट सूचना स षेण 

– सूचना सारण गदा थानीय भाषामा समेत गन ुपन 

४. सावज नक सनुवुाईको या तथा काय व ध 

४.१ प रचय काय म 

– अ ययनकता तथा सहजकता, 
– गाउँपा लकाका पदा धकार  र स बि धत कमचार ,  

– समदुाय तथा लि त समूहका त न ध,  

– नाग रक समाज वा गैससका त न ध,  

– ता वत आयोजना तथा काय मका लाभाि वत तथा संभा य 
भा वत समदुाय वा सहभागी,  
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– थानीय जा नफकार र वषय व , 

– थानीय राजनी तक दलका त न ध ।  

४.२ सावज नक सनुवुाईको येय तथा उ े यबारे जानकार  तथा ततुी 
– आयोजनाको व ततृ प रयोजना ताव वा काय मको 

यवसा यक काययोजना 
– ता वत आयोजना तथा काय मको स ब धमा थलगत 

अवलोकन, अ ययन र परामशबाट ा  सूचना तथा ववरण 

– ताव (आयोजना तथा काय म) बाट थानीय जनता, थानीय 
तह, िज लालाई पु ने मखु फाइदाह   

– ताव काया वयनबाट थानीय जनता, थानीय तह, िज लालाई 
पु ने नकारा मक असरह  

– नकारा मक असर यूनीकरणमा उपायह  

४.३ तावको स ब धमा भा वत समदुाय तथा अ य सरोकारवालाको 
धारणा तथा सवाल ततुी 

– तावको काया वयन स ब धमा भा वत समदुायका वचार 
तथा सवाल 

– तावको काया वयन स ब धमा सरोकारवालाको वचार तथा 
सवाल 

४.४ तावकको त या  

– ताव काया वयनबाट हनेु मु य सम या तथा सबाल बारे 
तावकको राय तथा वचार 

– सम या तथा सबालको स बोधनबारे तावकको तव ताबारे 
जानकार  

४.५ वषय व  तथा सहजकताबाट न कष तथा सझुाव ततुी 
– काय ममा ततु तथा उठाइएका सवालह को वषय व  तथा 

सहजकता ारा संकलन तथा सँ लेषण 
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– वषय व  तथा सहजकता ारा न कष तथा सझुावबारे ततुी 
र जानकार  

– सावज नक सनुवुाईको या, छलफलका वषय, न कष र 
सझुाव समावेश तवेदन तयार  

– तवेदन तावक सम  पेश  

५. सहभा गता 
– वषय व  तथा सहजकता  

– भा वत समदुाय तथा समूहको त न ध, लि त वग तथा 
समदुाय 

– स बि धत वडाका वडाअ य  वा वडा स म तका सद यह   

– गाउँपा लकाका मखु, त न ध तथा स बि धत कमचार ह  

– नाग रक समाज, समदुायमा आधा रत समाज तथा म डयाका 
त न ध 

– तावक सं थाका त न धह    
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अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 
संि  वातावरणीय पर ण तवेदनको ढाचँा 

१. तवेदन तयार गन यि  वा सं थाको नाम र ठेगाना : 
२. तावको सारांश : 
३. तवेदनमा रहन ुपन वषयः 

 तावको उ े य, 

 ताव काया वयन हनेु े को व ततृ ववरण, 

 ताव तयार मा त या  स लन र व षेणको व ध, 

 ताव काया वयनबाट वातावरणमा पन सकारा मक भाव, 

 ताव काया वयनबाट वातावरणमा पन नकारा मक भाव, 

 वातावरणीय यव थापन योजना, 
 अ य आव यक कुरा, 
 स दभ सामा ी । 

४. तवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बमोिजम 
हनेुछः 
 
 
 
 
 

वषयगत 
े  

सकारा मक 
भावको 

बढो र का 
याकलाप 

के 
गन? 

कहा ँ
गन? 

कसर  
गन? 

क हले 
गन? 

कसले 
गन? 

अनमुा नत 
बजेट 
जनशि  
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मू या न 
व ध 

भौ तक 
े

        

जै वक 
े
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सामािजक 
े

        

साँ कृ तक 
े

        

अ य         

वषयगत 
े  

नकारा मक 
भावको 
यूनीकरणका 
याकलाप 

के 
गन? 

कहा ँ
गन? 

कसर  
गन? 

क हले 
गन? 

कसले 
गन? 

अनमुा नत 
बजेट 
जनशि  
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मू या न 
व ध 

भौ तक 
े

        

जै वक 
े

        

सामािजक 
े

        

साँ कृ तक 
े

        

अ य         

         

 
य: –  (१) वातावरण यव थापन योजनाको तावमा आयोजना 

नमाण अिघ, नमाण तथा स ालनको चरणका ला ग अलग अलग पमा 
उ लेख गन ुपनछ ।  

   (२) तवेदन तयार गदा आव यकता अनसुार त या , न शा, िच , 

ता लका, चाट, ाफ संल न गन ुपनछ ।  

   (३) संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन नेपाल  भाषाको 
यु नकोडमा फ ट साइज १२ मा टाइप गर  लेिखएको हनु ुपनछ । 
तवेदनको येक पानाको तलमा थ १–१ इ , बायाँ १.२  इ  र दाया ँ

१  इ  खाल  राखी पानाका दवैुतफ ट गर  पाइरल बाइि डङ 
गरेको हनु ुपनछ । 
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अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 
ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदनको ढाचँा 

 
१. तवेदन तयार गन यि  वा सं थाको नाम र ठेगाना : 
२. तावको सारांश : ( तावको काया वयनबाट वातावरणमा पन 
स ने भावको स ब धमा देहायका कुरा सं पेमा उ लेख गन) 

 तावको उ े य :  

 भ–ूउपयोग पन असर :  

 वातावरणमा पन तकूल भाव : 
 जन वा य तथा मानव जीवनमा पन असर :  

 जनस या र जी वकोपाजनमा पन असर :  

 थानीय पूवाधारमा हनेु त : 
 जलवाय ुप रवतन तथा वपद उ थानिशलतामा पन असर :   

 अ य आव यक कुरा : 
३. तावको स ब धमा देहायका कुरा प  खलुाउन ुपन : 
(क) तावको क सम : 

 शोधन गन, 

 उ पादन गन, 

 जडान गन, 

 सेवा वाह गन, 

 अ य । 

(ख) डे लभर  गन भए के क तो व त ुडे लभर  गन : 
(ग) तावको : 

 जडान मता : 
 त दन वा वष क त घ टा स ालन हनेु : 
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(घ) ताव काया वयन हुँदा न कासन हनेु (क त समय स ालन हुँदा 
क त प रमाणमा न कासन हनेु हो ) खलुाउन ुपन :  

 ठोस 

 तरल 

 हावा 
 याँस 

 व न 

 धूलो 
 अ य । 

(च) योग हनेु ऊजाको : 
 कसम : 
 ोत : 
 खपत हनेु प रमाण ( तघ टा, दन र वषमा) : 

  (छ) जनशि को आव यकता क त पन : 
  (ज) ताव काया वयन गन आव यक पन : 

 कुल पूजँी : 
 चाल ुपूजँी : 
 ज मनको े फल : 
 भवन र तनका क सम : 
 मे सनर  औजार :  

 अ य : 
   (झ) ताव काया वयन हनेु े को व ततृ ववरण : 

 न सा : 
 सो े  र व रप रको जनसं या र बसोबासको ि थ त : 
 ताव काया वयन हनेु े को आसपासमा कुनै संवेदनशील 

िचज वा व त ुरहेको भए य ता िचजव तकुो ववरण : 
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 हालको ि थ त : 
 पानीको ोत : 
 फोहरमैला याँ ने वा शोधन गन यव था : 
 ताव काया वयन हनेु ठाउँमा आवत जावत गन बाटो : 
 उ पादन या :  

 व धको ववरण : 
 अ य आव यक कुरा : 

४. ताव काया वयन गदा वातावरणमा पन भाव : 
(क) सामािजक, आथक र साँ कृ तक े मा पन भाव : 

 मानव वा यमा पन भाव : 
 जी वकोपाजनमा पन भाव :  

 खेती यो य ज मनमा हने य : 
 वन ज लमा पु ने य : 
 सामािजक, साँ कृ तक र धा मक मू य मा यतामा हनेु प रवतन 

: 
 अ य : 

(ख) जै वक भाव : 
 जनस या :  

 वन प त तथा जीवज त ु:  

 ाकृ तक वास थान र समदुाय : 
(ग) भौ तक भाव : 

 ज मन : 
 वायमु डल : 
 पानी : 
 व न : 
 मानव न मत व त ु: 

mailto:@)&&.)%.!@


v08 $_ ;+Vof %  :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&.)%.!@ 

239 
 

 जलवाय ु:  

 अ य : 
५. भाव काया वयनका वक प : 
  डजाइन : 
  आयोजना थल : 
  या, समय–ता लका : 
  योग हनेु क चा पदाथ : 
  अ य कुरा : 
६. वातावरणीय यव थापन योजनाको खाका : 
७. अ य आव यक कुरा : 
८. तवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बमोिजम 
हनेुछ : 

वषयगत 
े  

सकारा मक 
भावको 

बढो र का 
याकलाप 

के 
गन? 

कहा ँ
गन? 

कसर  
गन? 

क हले 
गन? 

कसले 
गन? 

अनमुा नत 
बजेट 
जनशि  
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मू या न 
व ध 

भौ तक 
े  

        

जै वक 
े  

        

सामािजक 
े  

        

साँ कृ तक 
े  

        

अ य         
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वषयगत 
े  

नकारा मक 
भावको 
यूनीकरणका 
याकलाप 

के 
गन? 

कहा ँ
गन? 

कसर  
गन? 

क हले 
गन? 

कसले 
गन? 

अनमुा नत 
बजेट 
जनशि  
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मू या न 
व ध 

भौ तक 
े  

        

जै वक 
े  

        

सामािजक 
े  

        

साँ कृ तक 
े  

        

अ य         

         
 

य: –  (१) वातावरण यव थापन योजनाको तावमा आयोजना 
नमाण अिघ, नमाण तथा स ालनको चरणका ला ग अलग अलग पमा 
उ लेख गन ुपनछ ।  

   (२) तवेदन तयार गदा आव यकता अनसुार त या , न शा, िच , 

ता लका, चाट, ाफ संल न गन ुपनछ ।  

   (३) संि  वातावरणीय अ ययन तवेदन नेपाल  भाषाको 
यु नकोडमा फ ट साइज १२ मा टाइप गर  लेिखएको हनु ुपनछ । 
तवेदनको येक पानाको तलमा थ १–१ इ , बाया ँ१.२ इ  र दाया ँ

१  इ  खाल  राखी पानाका दवैुतफ ट गर  पाइरल बाइि डङ 
गरेको हनु ुपनछ । 
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अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सगँ स बि धत) 

वातावरणीय अ ययन तवदेन स ब धी सावज नक सूचनाको ढाचँा 
.............. आयोजना/काय मको वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार  

स ब धी सावज नक सूचना 
( काशन म त ....................) 

........... देश ............ िज ला ................ गाउँपा लका/नगरपा लका 

................ ( तावकको नाम उ लेख गन) ारा देहाय बमािजमको ताव 
काया वयन गन ला गएको छ । 

तावकको नाम र 
ठेगाना 

............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) 

........... फोन नं. 
तावको यहोरा आयोजना / काय मको मु य वषेशता उ लेख गन 

भाव पन स न े े  .......... िज ला ......... गाउँपा लका/नगरपा लका 
.......... वडँ नं. 

मा थ उि लिखत तावको वातावरणीय अययन तवेदन तयार  गन ममा सो 
े को जै वक तथा पा रि थ तक य णाल , ाकृ तक तथा भौ तक णाल , 

सामािजक तथा आ थक णाल  र साँ कृ तक णाल ह  बीच के क तो 
सकारा मक तथा नकारा मक भाव पदछ भनी यकन गन ................. 
गाउँपा लका/नगरपा लका, ..............वडा स म त, व ालय, वा य सं था तथा 
सरोकारवाला यि  वा सं थाको राय सझुाव लन आव यक भएकोले यो 
सावज नक सूचना काशन भएको म तले सात दन भ  देहायमा उि लिखत 
ठेगानामा आई पु ने गर  लिखत राय सझुाव उपल ध गराई दन ुहनु अनरुोध 
ग र छ । 

तावकको नाम र 
ठेगाना 

...... नाम ..... ठेगाना ..... (ईमेल) ... फोन नं. 

परामशदाताको नाम 
र ठेगाना 

............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) 

........... फोन नं. 
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अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग स बि धत) 
वातावरणीय अ ययन तवेदन तयार गन व  तथा अ ययन टोल  

 
क. संि  वातावरणीय अ ययन तथा तवेदन तयार  संल न हनेु 
वशेष ह ः  

१. भौ तक वकास व  (Physical Development Expert) : स बि धत 
वषय ज तैः स भल वा मेका नकल इि नय र , भगूभशा , भू व ान, 

आकटे ट, हाइ ोलोजी वा अ य स बि धत वषयमा नातको र उपाधी 
हा सल गर  क तीमा तीन वटा वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव 
भएको  

2. वातावरण वद (Environmental Expert): वातावरण व ान वा 
इि नय र मा नातको र उपाधी हा सल गर  क तीमा तीन वटा 
वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव भएको  

3. सामािजक आथक व  (Socio-economic Expert) : समाज व ान 
वा अथशा मा नातको र उपाधी हा सल गर  क तीमा तीन वटा 
वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव भएको  
 
ख. ारि भक वातावरणीय पर ण तथा तवेदन तयार  संल न हनेु 
वशेष ह ः  

1. भौ तक वकास व  (Physical Development Expert) : स बि धत 
वषय ज तैः स भल वा मेका नकल इि नय र , भगूभशा , भू व ान, 

आकटे ट, हाइ ोलोजी वा अ य स बि धत वषयमा नातको र उपाधी 
हा सल गर  क तीमा तीन वटा वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव 
भएको  
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2. वातावरण वद (Environmental Expert): वातावरण व ान वा 
इि नय र मा नातको र उपाधी हा सल गर  क तीमा तीन वटा 
वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव भएको  

3. सामािजक आथक व  (Socio-economic Expert) : समाज व ान 
वा अथशा मा नातको र उपाधी हा सल गर  क तीमा तीन वटा 
वातारणीय अ ययन कायमा अनभुव भएको  

४. आव यकता अनसुार स बि धत े को व ः Civil Engineer, 
Architect, Economist, Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, 
WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आद) 
ज तैः  

–वन तथा वृ ारोपण र ह रयाल  े ः फरे र वा वायोडाइभर सट  व  
आ द 

–सडक, पलु तथा यातायात े ः यातायात इि नय र  आ द 

–पयटन े  : पयटन व  आ द 

–उजा, जल ोत र संचाई े ः Hydrologist, Irrigation Engineer आद 
। 

–आवास, भवन, व ती तथा शहर  वकास े  : भवन इि नयर वा 
आक टे ट  

–उ ोग तथा यवसाय े  : अथशा ी तथा यव थापन व  आ द 

– वा य े  : मे डकल डा टर आ द 

–िश ा े  : िश ाशा ी वा मे डकल डा टर आ द 

–खानी े  : भगूभशा ी आ द 

–कृ ष े  : कृ ष तथा भेटेरनर  व  आ द 

–खानेपानी, सरसफाई तथा ढल नकास े  : वास इि नयर आ द 

उि लिखत व  तथा अ ययन टोल को यो यता वातावरण स ब धी संघीय 
कानूनमा तो कए बमोिजम हनुपुनछ । 
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अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग स बि धत) 
वातावरणीय यव थापन योजनाको ढाचँा 

वातावरणीय 
भाव 

सक
ारामक

 
भाव 

बढो
र/ 

नक
ारामक 

असर 
यूनीक

रणक
ा 

याक
लापह

 
(के

 
के 

गन?) 

थान (क
हाँ गन) 

स
ालन 

या (क
सर 

गन?) 

स
ालन 

या (क
सर 

गन?) 

समय (क
हले गन?) 

अनमुानत 
ोत 

िज
मेवार

 

अनगुमनक
ो व

ध 

क. भौ तक 
वातावरण 

        

1. नमाण 
अिघको 
चरण 

        

         

2. नमाण 
चरण 

        

         

3. नमाण 
प छको 
चरण 

        

         

ख. जै वक 
वातावरण 
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1. नमाण 
अिघको 
चरण 

        

         

2. नमाण 
चरण 

        

         

3. नमाण 
प छको 
चरण 

        

         

ग. 
सामािजक, 
आथक र 
साँ कृ तक 
वातावरण 

        

1. नमाण 
अिघको 
चरण 

        

         
2. नमाण 
चरण 

        

         

3. नमाण 
प छको 
चरण 
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अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग स बि धत) 
वातावरणीय ताव काया वयन अनगुमनको ढाचँा 

अनगुम
नका 
कार 

अनगुम
नका 
सूचक 

अनगुम
नको 
व ध 

अनगुम
नको 
थान 

अनगुम
नको 
समय 
(आवृि
) 

अनमुा
नत 
रकम 

अनगु
मन 
गन 
नका
य 

१. ारि भक अव थाको अनगुमन 
       
       

2. भाव अनगुमन 

       
       

       

3. नयमपालन अनगुमन 

       
       

 
 

   
k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)%÷!@                  cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM ^         ldltM @)&&÷)&÷@& 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf lgodfjnL 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] lgodfjnL g+= ! 
 

n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if -;~rfng_ lgodfjnL, @)&& 
 
n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if -;~rfng_ -bf];|f] ;+zf]wg_ lgodfjnL, 
@)&^ sf] bkmf # v n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L df08jL 
ufpkflnsfn] b]xfosf lgodx? agfPsf] 5 .  
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ oL lgodx?sf] gfd n}lËs lx+;f 
lgjf/0f sf]if -;~rfng_ lgodfjnL, @)&&  /x]sf] 5 .  
-@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 .  
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@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; 
lgodfjnLdf,–  
-s_ :yfgLo tx æ eGgfn] ufpkflnsf jf ufpFkflnsf;Demg' k5{  
-v_  æsfof{noÆ eGgfn] df08jL ufp sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;Demg' k5{ .  
-u_ æsf]ifÆ eGgfn] lgod # adf]lhdsf] n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if 
;+emg' k5{ .  
-3ækLl8tÆ eGgfn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t jf k|efljt JolQm ;+emg' 
k5{ .  
-ª_ ædGqfnoÆ eGgfn] dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s 
dGqfno ;+emg' k5{ .  
-r_ æ:yfgLo tTsfn /fxt tyf p2f/ ;ldltÆ eGgfn] lgod !! 
adf]lhdsf] :yfgLo txdf u7g x'g] æ:yfgLo tTsfn /fxt tyf 
p2f/ ;ldltÆ;+emg' k5{ .  
-5_ æn}lËs lx+;fÆ eGgfn] sfo{:yndf x'g] of}ghGo b'Jo{jxf/, 
;fdflhs s'/LlthGo Jojxf/ nufot n}lËs cfwf/df x'g] lx+;f 
;+emg' k5{ .  
-h_ æ;~rfns ;ldltÆ eGgfn] lgod ̂  adf]lhdsf] sf]if ;~rfns 
;ldlt ;+emg' k5{ .  
 
#= :yfgLo n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifsf] :yfkgf 
-!_ df08jL ufpkflnsfn] :yfgLo n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if gfdsf] 
Ps sf]if :yfkgf ug{ ;Sg]5 .  
-@_pklgod -!_ jdf]lhd sf]ifdf /x]sf] /sd ufpkflnsfn] lgod 
% sf] pklgod -!_ jdf]lhdsf] sfdsf] nflu dfq k|of]u ug'{ kg]{5 
.  
-#_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sf]ifsf] pkof]u, ;~rfng tyf 
Joj:yfkg oxL sfg"g adf]lhd x'g]5 . 
 
-$_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sdx? /xg]5g\ M–  
-s_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt /sd,  
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-v_ ljb]zL JolQm, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf jf ;/sf/af6 k|fKt /sd,  
-u_ :jb]zL JolQm jf ;+3 jf ;+:yfaf6 k|fKt /sd,  
-3_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd .  
-ª_ufpkflnsfjf6 k|fKt /sd . 
 
 
%= sf]ifsf] pkof]u M -!_ sf]ifsf] /sd b]xfosf] sfdsf] nflu 
kLl8tnfO{ pknAw u/fpg pkof]u  
ul/g]5 M–  
-s_ tTsfn p4f/ ug{,  
-v_ cf}iflw pkrf/ ug{,  
-v!_ /fxt k|bfg ug{ tyf cfly{s ;xof]u pknJw u/fpg],  
-u_ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ tyf dgf]ljd;{ k|bfg 
ug{,  
-3_ s'g} Joj;fo jf :j/f]huf/sf] nflu Joj;fo :yfkgf vr{ 
cg'bfgsf] ?kdf k|bfg ug{,  
-ª_ k'g:yf{kgf u/fpg,  
-ª!_ n}+lus lx+;f / of}ghGo b'J{ojxf/sf] s;"/jf6 lkl8tn] k|rlnt 
sfg"g adf]lhd s;"/bf/jf6 k|fKt ug'{kg]{ Ifltk"lt{ To:tf] 
s;"\/bf/sf] s'g} ;DklQ gePsf] sf/0fjf6 k|fKt ug{ g;Sg] b]lvO{ 
cbfntsf] cfb]z adf]lhdsf] /sd lkl8tnfO{ Ifltk"lt{ :j?k 
e/fpg n]vL cfPdf , 
-r_ kLl8tsf] nflu ;~rfns ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo 
sfddf .  
 
-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg ;~rfns 
;ldltn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t afnaflnsf tyf lszf]/ lszf]/L 
jf n}lËs lx+;faf6 k|efljt eO{ nfu" kbfy{sf] b'Jo{;gdf km;]sf jf 
;8sdf cfPsf JolQmnfO{ k|fyldstf lbO{ sf]ifsf] /sd vr{ ug{ 
;Sg]5 .  
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^= sf]ifsf] /sd cGo sfddf pkof]u ug{ g;lsg] M -!_ sf]ifsf] 
/sd lgod % df n]lvP afx]ssf] cGo sfo{df pkof]u ug{ ;lsg] 
5}g .  
-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg ;~rfns 
;ldltsf] ;lrjfno tyf a}7s ;~rfng ug{ nfUg] vr{sf] nflu 
sf]ifsf] /sd pkof]u ug{ ;lsg]5 .  
&= ;+~rfns ;ldltsf] u7g M -!_ sf]ifsf] ;+rfng tyf Joj:yfkg 
ug]{ sfd ;d]tsf] nflu Ps sf]if ;~rfns ;ldlt /xg]5 .  
-@_ ;~rfns ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  
-s_ pkfWoIf , df08jL ufpkflnsf                cWoIf 
-v_ k|d'v k|zf;lso clws[t                      ;b:o 
-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hs              ;b:o 
-3_ :jf:Yo zfvf ;+of]hs                        ;b:o 
-ª_lzIff zfvf ;+of]hs                           ;b:o 
-r_n}+lus lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{/t u}/ ;/sf/L ;+:yfx? 
dWo]jf6 ;~rfns ;ldltn] tf]s]sf] ;+:yfsf] k|ltlglw ! hgf                          
;b:o 
-5_dlxnf tyf jfnjflnsf zfvf ;+of]hs          ;b:o ;lrj  
-#_ pklgod -@_ sf] v08 -r_ adf]lhdsf] ;b:osf] kbfjlw # 
aif{sf] x'g]5 .  
-$_ ;~rfns ;ldltsf] ;lrjfno ufp sfo{kflnsfsf] sfof{nodf 
/xg]5 .  
*= ;~rfns ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M ;~rfns 
;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  
-s_ n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] ;DjGwdf ;+3, k|b]z / :yfgLo 
;/sf/af6 l:js[lt gLlt, of]hgf tyf sfo{qmdsf] nflu sf]ifsf] 
/sd k|of]u ug]{,  
-v_ kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg :yfgLo 
n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifdf /sd lgsf;f ug]]{,  
-u_ :yfgLo n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifsf] cg'udg ug]{ jf u/fpg],  

mailto:@)&&.)&.@&


v08 $_ ;+Vof ^ :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.)&.@& 

251 
 

-3_ ufpkflnsf leq 36]sf n}lËs lx+;f ;DjGwL 36gfsf] clen]v 
cBfjlws ug]{,  
-ª_ ;Lkd"ns tflndk|fKt kLl8tnfO{ :j/f]huf/sf] nflu Joj;fo 
:yfkgf ug{ cg'bfgsf] /sd k|bfg ug]{ ;DjGwdf dfkb08 agfO{ 
nfu" ug]{,  
-r_ n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfd ug]{ lgsfo tyf ;+:yf;Fu 
;dGjo ug]{,  
-5_ sf]if j[l4sf] nflu >f]tsf] vf]hL ug]{  
-5!_ lkl8tsf] tTsfn p2f/, /fxt / k'g:{yfkgfsf] nflu /fxt, 
cfly{s ;xof]u tyf cGo ;fdu|L pknJw u/fpg] 
-h_ n}lËs lx+;f lgjf/0f ;DjGwL cGo sfd ug]{ jf u/fpg] .  
 
(= ;~rfns ;ldltsf] a}7s / lg0f{o M -!_ ;~rfns ;ldltsf] 
a}7s cfjZostf cg';f/ a:g]5 .  
-@_ ;~rfns ;ldltsf] a}7s cWoIfn] tf]s]sf] ldlt, ;do / 
:yfgdf a:g]5 .  
-#_ ;~rfns ;ldltsf] a}7s a:g' eGbf sDtLdf @$ 306f cufj} 
;~rfns ;ldltsf] ;b:o–;lrjn] a}7sdf 5nkmn x'g] sfo{;"rL 
;lxtsf] ;"rgf ;a} ;b:ox?nfO{ lbg' kg]{5 .  
-$_ ;~rfns ;ldltsf] s"n ;b:o ;+Vofsf] krf; k|ltzt eGbf 
a9L ;b:ox? pkl:yt ePdf ;f] ;ldltsf] a}7ssf] nflu u0fk"/s 
;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .  
-%_ ;~rfns ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;f] ;ldltsf] cWoIfn] 
ug]{5 / lghsf] cg'kl:yltdf ;~rfns ;ldltsf pkl:yt 
;b:ox?n] cfkm"dWo]af6 5fg]sf] ;b:on] ug]{5 .  
-^_  ;~rfns ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt 
a/fa/ ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0f{os dt lbg]5 . 
-&_ ;~rfns ;ldltn] a}7sdf cfjZostf cg';f/ g]kfn 
;/sf/sf] s'g} sd{rf/L, kbflwsf/L jf cGo s'g} JolQmnfO{ 
;ldltsf] a}7sdf ko{j]Ifssf] ?kdf efu lng cfdGq0f ug{ ;Sg]5 
.  
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-*_ ;~rfns ;ldltsf] lg0f{o ;f] ;ldltsf] ;b:o–;lrjn] 
k|dfl0ft ul/ /fVg]5 .  
-(_ ;~rfns ;ldltsf] a}7s ;DjGwL cGo sfo{ljlw ;f] ;ldlt 
cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  
!)= :yfgLo n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifdf /sd pknAw u/fpg]  
-!_ kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpgsf] nflu 
;~rfns ;ldltn] sf]ifaf6 :yfgLo n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifdf 
cfjZostf cg';f/ cg'bfg /sd lgsf;f lbg]5 .  
 
!!=:yfgLo tTsfn p2f/ tyf /fxt ;ldltsf] u7g M -!_ kLl8tnfO{ 
tTsfn p2f/,/fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg] sfd 
;d]tsf] nflu o; ufpkflnsfdf Ps :yfgLo tTsfn p2f/ tyf 
/fxt ;ldlt /xg]5 .  
-@_:yfgLo tTsfn p2f/ tyf /fxt ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd 
x'g]5 M–  
-s_ cWoIf, ufpkflnsf,               ;+of]hs 
-v_ k|d'v k|zf;lso clws[t           ;b:o 
-v_ pkfWoIf, ufpkflnsf              ;b:o 
-u_ k|To]s j8fsf j8fcWoIfx?         ;b:o 
-3_ :yfgLo k|x/L k|d'v                ;b:o 
-ª_ :jf:Yo zfvf ;+of]hs              ;b:o 
-r_ lzIff zfvf k|d'v                ;b:o 
-5_ dlxnf tyf jfnjflnsf zfvf k|d'v    ;b:o 
-h_ n}+lus lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{/t u}/ ;/sf/L ;+:yfx? 
dWo]jf6 p2f/ tyf /fxt ;ldltn] tf]s]sf] ;+:yfsf] k|ltlglw ! hgf                
;b:o 
-#_ pklgod -@_ sf] v08 -h_ adf]lhdsf] ;b:osf] kbfjlw b'O{ 
aif{sf] x'g]5 .  
-$_ p2f/ tyf /fxt ;ldltsf] ;lrjfno ufp sfo{kflnsfsf] 
sfof{nodf /xg]5 / k|d'v k|zf;lso clws[t ;b:o ;lrj /xg]5 
.  
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-%_ p2f/ tyf /fxt ;ldltsf] a}7s ;DjGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt 
cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  
!@= p2f/ tyf /fxt ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ M /fxt 
;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  
-s_ kLl8tnfO{ tTsfn p2f/,/fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw 
u/fpg],  
-u_ /fxt tyf cfly{s ;xof]usf] ;b'kof]u eP jf gePsf] 
;DjGwdf cg'udg ug]{ jf u/fpg], 5  
-3_ ufpkflnsfdf n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{/t ljleGg 
;+3, ;+:yf tyf lgsfox? aLr ;dGjo ug]{, 
 
-ª_ n}lËs lx+;f x'g glbgsf] nflu ufpkflnsfdf  hgr]tgfd"ns 
sfo{qmd ;~rfng ug]{ .  
!#= /fxt tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg] /sdsf] xb / cfwf/ 
M -!_ o; lgodfjnL adf]lhd kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u 
pknAw u/fpFbf b]xfosf] cfwf/df b]xfosf] /sddf ga9\g] u/L 
pknAw u/fO{g]5 M–  
-s_ kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug'{ kg]{ ePdf ;jf/L ;fwg k|of]u 
ug'{ kg]{ eP ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgaf6 ofqf ubf{ nfUg] ef8f 
/sd, vfgf vr{jfkt k|ltlbg tLg ;o ?k}ofF / af; a:g' kg]{ eP 
;f] jfkt 5'6} /sd lbg' kg]{ ePdf k|ltlbg kfFr ;o  ?k}ofFsf] b/n] 
a9Ldf kfFr xhf/ ?k}ofF,  
-v_ kLl8tnfO{ c:ktfndf egf{ u/L cf}ifwL pkrf/ ug'{ kg]{ ePdf 
c:ktfn cfFpbf hfFbf ;jf/L ;fwg k|of]u ug'{ kg]{ eP ;fj{hlgs 
;jf/L ;fwg k|of]u ubf{ nfUg] ef8f /sd, vfgf vr{ jfkt k|lt 
lbg tLg ;o ?k}ofF, c:ktfndf a:g] Joj:yf geO{ jflx/ a:g' 
k/]df a9Ldf kfFr lbgsf] af; vr{ jfkt k|ltlbg kfFr ;o krf; 
?k}ofF / pkrf/ vr{ ;d]t u/L a9Ldf 5 xhf/ ?k}ofdf gj9|g] 
u/L nfu]sf] oyfy{ vr{, lkl8t;Fu cfl>t afnaRrf eP 
afnaflnsfsf nflu klg ;f]xL b/df vfgf vr{ pknJw u/fpg 
;lsg]5 .  
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-u_ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ jf dgf]ljdz{sf nflu 
kfFr xhf/ ?k}ofFdf ga9\g] u/L nfu]s]f oyfy{ vr{,  
-3_ s'g} Joj;fo ug{sf] nflu jLp k"FhLsf] ?kdf j:t'ut tyf 
gub cg'bfg ;d]t u/L a9Ldf tL; xhf/ ?k}of,  
-ª_ k'g:yf{kgfsf] nflu a9Ldf kfFr xhf/ ?k}ofF,  
-r_ ;~rfns ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo sfdsf] nflu sfdsf] 
k|s[lt x]/L a9Ldf bz xhf/ ?k}ofF .  
-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] /sd ckof{Kt ePsf] dgfl;j cfwf/ 
/ k|df0f ;lxt s'g} kLl8tn] sfof{nodf lgj]bg lbPdf / ;f] Joxf]/f 
dgfl;j b]lvPdf /fxt ;ldltn] To:tf] kLl8tnfO{ b'O{ xhf/ 
?k}ofFdf gj9\g] u/L dgfl;j /sd yk u/L lbg ;Sg]5 .  
-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg g]kfn jflx/ 
/x] a;]sf] kLl8tnfO{ ;~rfns ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] /fxt 
tyf cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg ;lsg]5 .  
!$= /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ lgj]bg lbg' kg]{ M -!_ o; 
lgodfjnL adf]lhd /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ rfxg] 
kLl8t jf ;/f]sf/jfnf JolQmn] /fxt tyf cfly{s ;xof]u kfpg' 
kg]{ dgfl;j sf/0f v'nfO{ sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .   
-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|fKt ePsf] lgj]bg hfFra'em ubf{ 
kLl8tnfO /fxt tyf cfly{s ;xof]u ug'{ kg]{ b]lvPdf /fxt 
;ldltn] lgod !# sf] cwLgdf /xL kLl8tnfO{ /fxt tyf cfly{s 
;xof]u pknAw u/fpg]5 . 
!$s= tTsfn /sd pknJw u/fpg ;Sg] M -!_ o; lgodfjnLdf 
cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg hnfOPsf], Pl;8 k|of]u u/L 
jf 5sL{O{ jf To:tf] kbfy{n] kf]n]sf] nufotsf uDeL/ k|s[ltsf 
36gfsf lkl8tnfO{ p2f/, cf}ifwL pkrf/, k'g:{yfkgf jf /fxt 
nufotsf] k|of]hgsf] nflu tTsfn cfly{s ;xof]u k|bfg gu/]df 
uDeL/ dfgjLo IftL x'g] b]lvPdf / ;~rfns ;ldltsf] tTsfn 
j}7s j:g] cj:yf g/x]df ;~rfns ;ldltsf] cWoIfn] cfjZostf 
/ cf}lrTosf cfwf/df dgfl;j /sd sf]ifjf6 lkl8tnfO{ pknJw 
u/fpg ;Sg]5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] cj:yf k/L ;~rfns ;ldltsf] 
cWoIfaf6 kLl8tnfO{ /sd pknJw u/fO{Psf]df To;/L /sd 
pknJw u/fO{P kl5 j:g] ;~rfns ;ldltsf] j}7saf6 ;f] ljifosf] 
cg'df]bg u/fpg' kg]{5 .  
!%= yk /sd lgsf;f dfu ug{ ;Sg] M -!_ ;~rfns ;ldltaf6 
sfof{nosf] gfddf lgsf;f ePsf] /sd ckof{Kt ePdf sfof{non] 
;f] sf] sf/0f v'nfO{ ;~rfns ;ldlt;Fu yk /sd dfu ug{ ;Sg]5 
.  
-@_ pklgod -!_ adf]lhd yk /sd dfu eO{ cfPdf ;~rfns 
;ldltn] sfof{nosf] cfjZostf / cf}lrTotf x]/L sf]ifaf6 yk 
/sd lgsf;f lbg ;Sg]5 .  
!^= 5'§} vftf vf]Ng' kg]{ M -!_ :yfgLo txn] lgod !) adf]lhd 
k|fKt ePsf] /sd :yfgLo n}+lus lx+;f sf]ifsf]  gfddf s'g} afl0fHo 
a}+sdf 5'§} vftf vf]nL hDdf ug'{ kg]{5 .  
-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] vftfsf] ;~rfng k|d'v k|zf;lso 
clws[t / n]vfdf sfd ug]{ d'Vo sd{rf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 
x'g]5 .  
!&= sf]ifsf] n]vf / n]vf kl/If0f M -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf 
k|rlnt sfg"g adf]lhd /flvg]5 .  
-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf kl/Ifsaf6 x'g]5 .  
!*= cfjlt{ -l/eNeLª_ sf]if M of] sf]if cfjlt{ -l/eNeLª_ sf]ifsf] 
?kdf /xg]5 .  
!(= k|ltj]bg k]z ug{]M -!_ :yfgLo tTsfn p2f/ tyf /fxt ;ldltn] 
k|To]s jif{ ;f] ;ldltaf6 eP u/]sf sfd sf/jfxLsf] k|ltj]bg 
;~rfns ;ldltdf k7fpg' kg]{5 .  
-@_ ;~rfns ;ldltn] cfly{s aif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgf leq 
;f] ;ldltaf6 cl3Nnf] cfly{s aif{ el/df eP u/]sf sfd 
sf/jfxLsf] k|ltj]bg dGqfno ;dIf k]z ug'{ kg]{5 .  
-#_ dGqfnon] pklgod -@_ adf]lhdsf] k|ltj]bg ;fj{hlgs ug{ 
;Sg]5 .  
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@)= a}7s eQfM ;~rfns ;ldlt jf /fxt ;ldltsf cWoIf jf 
;b:on] ;f] ;ldltsf] a}7sdf efu lnP jfkt cy{ dGqfnon] tf]s] 
adf]lhdsf] /sd a}7s eQf jfkt kfpg]5g\ .  
@!= lgb]{zg lbg ;Sg] M -!_ dGqfnon] ;~rfns ;ldltsf] sfd 
sf/jfxLsf] ;DjGwdf ;f] ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 
.   
 
-@_ pklgod -!_ adf]lhd lbOPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;~rfns 
;ldltsf] st{Jo x'g]5 . 

 

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)&÷@&                  cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM &        ldltM @)&&÷)&÷@& 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= @ 
 

ा टर संचालन स बि ध sfo{ljlw २०७७ 
ा टर स ालन स व धी काय व ध २०७7 

मा डवी गाउँपा लकाले आ.व.२०७७/०७८ मा स ा लत व भ  
आयोजनाह  काया वयन गनका ला ग तथा फोहोरमैला यव थापन 
गाउँपा लका कै ा टर माफत गन ग र गाउँसभाबाट काय म तथा 
बजेट व नयोजन गरेको छ। गाउँपा लकाले आ.व. २०७६/०७७ मै 

ा टर ख रद ग र गाउँपा लकाबाट नमाण ग रने वकास नमाणका 
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कामको सामान ओसार पसार तथा फोहोर मैला यव थापन स व धी 
काम गद आएको छ।गाउँपा लका कै ा टर माफत काम गदा लागत 
अनमुान भ दा कम प न हनेु तथा जनतासँगै सहभा गतामा काम गदा 
अपन व प न लने गरेको पाइ छ। था नय तहको आ त रक आ दानी 
बढाउन ु पन आव यकता रहेकोले गाउँपा लकाको ा टर माफत 
वकाश नमाण तथा अ य ढुवा न स वि ध काम गदा व नयोिजत 
वजेटलाई आ त रक आ दानीको पमा लने गरेको छ।गाउँपा लकाको 

ा टर स ालन गदा भावकार ,पारदश  ढंगले गन बा छ नय भएकाले 
यो काय व ध बनाइ लाग ुग रएको छ।  

यो काय व ध गाउँकायपा लकाले पा रत गरे प छ लाग ुहनेुछ। 

ा टर स ालनका उ े यह ः 
१.गाउँपा लका अ तगत स ालनमा आउने व भ  काय ममा ा  
सामा  ज तै ज तापाता, बजुलको तार आ द आम सवसाधरण माझ 
पयुाउन सहयोग गन।ु 

२.गाउँपा लका अ तगत फोहोरमैला संकलन तथा यब थापनको कायमा 
सहयोग गन।ु 

३.गाउँपा लका अ तगतका सडक नमाणका कायमा आव यक सहयोग 
गन।ु 

४.गाउँपा लका अ तगत स ालन हनेु आयोजनाको ला ग आव यक 
सामा को ढुवा नमा सहयोग गन।ु 

५.गाउँपा लका बाट वडा स म आव यक परेको बखत या  ुओसार 
पसारमा सहयोग गन।ु 

६.गाउँपा लकाको आ त रक आ दानीमा सहयोग पयुाउन।ु 

ा टर स ालन याः 
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गाउँपा लकाको ा टर स ालनका ला ग आव यक पन ोत साधन 
तथा जनशि को यब थापन गाउँपा लकबाट हनेुछ।गाउँसभाबाट 
व नयोिजत काय म तथा वजेटलाई काया वयन गन सहयोग गन ु
ा टरको मु य काय रहेको छ। 

१. ा टर स ालनका ला ग गाउँपा लकाले एक जना चालक रा ेछ। 

२. ा टर चालकको तलब यनुतम मा सक  १६ हजार र भ ाको 
हकमा सामा को लोड अनलोड गरे बापत  २ सयका दरले दान 
गनछ।यसमा थपघट गन परेमा गाउँकायपा लकाले गनछ। 

३. ा टर स ालनका ला ग आव यक इ धनको यब था गाउँसभाबाट 
इ धन खच िशषकमा छु ाउन ुपनछ। 

४. ा टरको नय मत ममत स भार गनपुनछ,सोको ला ग आव यक 
रकमको सु नि तता गाउँसभाबाट यब था गनपुनछ। 

५.वडा कायालयह ले स ालन गन व भ  काय मका ला ग 
ा टरको माग भए माग भए बमोिजम आव यकता र ा टरको 

काय य थतामा आधारमा पालैपालो उपल ध गराइनेछ। 

६. ा टर स ालनको समय, काम गरेको थान, गरेको काय र ला ने 
लागतको बारेको यथाथ ववरण  ा टर चालकले सो ह समयमै रा  े
पनछ। 

७. ा टर जनु वडा कायालय अ तगत काम गरेको छ यस अव ध 
स म ा टरको सरु ा रेखदेख र संर ण गन िज मा सो ह वडा 
कायालयको हनेुछ। 

८.गाउँपा लकामा स ालन गन काय मको ला ग सामान ढुवानी स व धी 
काय र अ य काय गाउँपा लको ा टरले मा  नस ने अव था आएमा 
सो को ला ग अ य बैकि पक यब था गन सकने छ। 

९. ा टर चालकले दै नक ववरण अ नवाय पमा रा  ुपनछ। 
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१०. ा टर चालकले संकलन गरेको राज व जनु दन ा  गरेको 
सो ह दन अ नवाय पमा था नय संि ल कोषमा संकलन गराउन ु
पनछ। 

११. ा टर चालकले तेक म हना आफु ारा स पादन गरेका कायको 
स पणु ववरण र ज मा गरेको राज वको ववरण मखु शास कय 
अ धकृत माफत गाउँ कायपा लकामा पेश गन ुपनछ। 

ा टर स ालन दर अ भलेख 

मा डवी गाउपा लका वडा नं.१  

.स. देखी स म दर कै फ
यत 

१ मा डवी गा.पा. ज परु तराम गणेश 
मा.वी. 

२३००/-  

२ मा डवी गा.पा. ज परु लामपोखरा २३००/-  

३ मा डवी गा.पा. ज परु तराम 
वचटोल 

२२००/-  

४ मा डवी गा.पा. ज परु समलचौर १३००/-  

 मा डवी गा.पा. ज परु थ लेनी १८००/-  

 

मा डवी गाउपा लका वडा नं.२ 

.स. देखी स म दर कैफ यत 

१ मा डवी गा.पा. ज परु रातापानी २८००/-  

२ मा डवी गा.पा. ज परु पकु क ३८००/-  
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३ मा डवी गा.पा. ज परु ढाड ३२००/-  

४ मा डवी गा.पा. ज परु गोलबाङ २८००/-  

५ मा डवी गा.पा. ज परु धनचौर ३२००/-  

६ मा डवी गा.पा. ज परु ढकावन २८००/-  

 

मा डवी गाउपा लका वडा नं.३ 

.स. देिख स म दर कै फयत 

१ मा डवी गा.पा. ज परु आपचौर १८००/-  

२ मा डवी गा.पा. ज परु मा सबाङ १५००/-  

३ मा डवी गा.पा. ज परु ज परु कोट १३००/-  

४ मा डवी गा.पा. ज परु स ल  कोट १८००/-  

५ मा डवी गा.पा. ज परु दे व थान(
त लो 
बे ट) 

१२००/-  

मा डवी गाउपा लका वडा नं.४ 

.स. देिख स म दर कै फयत 

१ मा डवी गा.पा. 
ज परु 

धनचौर २३००/-  

२ मा डवी गा.पा. 
ज परु 

डाँडाकँटे र ३८००/-  
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३ मा डवी गा.पा. 
ज परु 

नस ु ३८००/-  

४ मा डवी गा.पा. 
ज परु 

धोबाघाट ३०००/-  

५ मा डवी गा.पा. 
ज परु 

स बार  ३०००/-  

मा डवी गाउपा लका वडा नं.५ 

.स. देिख स म दर कै फ
यत 

१ मा डवी गा.पा. ज परु स  े २५००/-  

२ मा डवी गा.पा. ज परु िचन ढु ढु  े २२००/-  

३ मा डवी गा.पा. ज परु त ा २२००/-  

४ मा डवी गा.पा. ज परु चकचके १२००/-  

५ मा डवी गा.पा. ज परु का लखोला १२००/-  

६ मा डवी गा.पा. ज परु एकचोटे १२००/-  

७ मा डवी गा.पा. ज परु अ दसु १२००/-  

 

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)&÷@&                 cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM *         ldltM @)&&÷)&÷@& 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] lgodfjnL g+= # 
 मा डवी गाउँपा लका गाउँ हर  यव थापन काय व ध, २०७७  

था नय सरकार स ालन ऐन २०७४ बमोिजम थानीय तहको अ धकार 
स ब धी यव था काया वयन गन उ  ऐनको दफा ११ को उपदफा 
२ (क) बमोिजम नगर हर को गठन, स ालन, यव थापन, नयमन 
तथा नगर हर  स ब धी नी त बनाई गाउँपा लकाको सरु ाथ लगायतका 
व वध कायमा नगर हर  भना ग र काया वयनमा याउन वा छनीय 
भएकोले मा डवी गाउँपा लकाले यो काय व ध बनाई लाग ुगरेको छ ।   
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प र छेद १ 

ारि भक 

१.संि  नाम र ार भः क)यो काय व धको नाम मा डवी गाउँपा लका 
गाउँ हर  यव थापन काय व ध २०७७ रहेको छ ।  

ख)यो काय व ध तु त ार भ हनेुछ ।  

२.प रभाषाः वषय वा सँगले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 

क) " नगर हर " भ ाले थानीय सरकार स ालन ऐन २०७४ को 
दफा ११ को उपदफा (२) क (१) ले दएको अ धकार बमोिजम करार 
वा यालादार मा नयु  भएका य ी स झनपुदछ। यसमा ब र  नगर 
हर लाई कटान ग रएको बाहेक सबै ावधानह  समान पमा लाग ु

हनेुछन ।  

ख) "ऐन" भ ाले थानीय सरकार स ालन ऐन २०७४  स झनपुदछ।  

ग)  "काय े " भ ाले यस गाउँपा लकाले ओगटेको भ-ुभाग वा 
गाउँपा लकाको भ  ठाउँ वशेषलाई वडाले ओगटेको भ-ुभागलाई 
स झनपुदछ। 

घ) "कायालय" भ ाले मा डवी गाउँपा लकाको कायालय एवम ् वडा 
कायालय समेतलाई स झनपुदछ। 

ङ) "तो कए बमोिजम" भ ाले मा डवी गाउँकायपा लका एवम ्गाउँसभाले 
तोके बमोिजमका वषयव त ुएवम सु वधा स झनपुदछ।  

च) "कमचार " भ ाले गाउँपा लका े भ  कायरत नेपाल सरकार वा 
थानीय सरकारले नयु  गरेका सबैखाले कमचार  स झनपुदछ। 

छ) "गाउँपा लका" भ ाले मा डवी गाउँपा लका स झनपुदछ। 
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प र छेद २ 

गाउँ हर को ेणी पद र कायालय स ब धी यव था 

३. ेणी र पदः गाउँ हर  ेणी व हन सरहको कमचार  हनेुछ । 

४.पदसँ या नधारणः गाउँ हर को पदसँ या गाउँपा लकाको 
कायपा लकाले तोकेबमोिजम हनेुछ। गाउँपा लकामा सु को चरणमा ५ 
जना नगर हर  (व र  नगर हर , नगर हर  र म हला नगर हर  
) गाउँपा लकाको कायालयमा रहने गर  छनौट गनछ । साथै 
आव यकता आधारमा वडा कायालयमा समेत व तार ग रनेछ। 
आव यकता एवम ् सँ या कटानको ला ग यस प ात एउटा सँगठन 
यव थापन सव णका आधारमा ग रनेछ।  

प र छेद ३ 

पदपतु  स ब धी यव थाः 

५. नगर हर को सेवाको पदपतु ः नगर हर को पदपतु  अनसुचुी-२ मा 
तो कएको यो यता बमोिजमको नेपाल  नाग रक म येबाट खु ला 
तयो गता ारा हनेुछ। स भव भएस म समावेशी त रकाले माग सँ याका 

आधारमा भना गनपुनछ ।  

६.पदपतु  स म तको गठनः क) नगर हर  सेवामा खु ला तयो गता ारा 
छनौट गर  नयु ीको ला ग कायपा लकामा सफा रश गन देहाय 
बमोिजमको पदपतु  स म त गठन हनेुछ।  

(१). मखु शासक य अ धकृतः अ य  
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(२)गाउँकायपा लकाका कायालयका आथक शासन शाखा मखुः 
सद य  

(३) हर  वा सरु ा कायालयको कायरत अ धकृत/ मखुः व -सद य  

(४)गाउँपा लकाका योजना शाखा मखुः सद य 

(५) गाउँकायपा लका कायालयका पाँचौ।छैटौ तहको कमचार ः सद य-
सिचव  

आव यकताका आधारमा शा र रक प र णका ला ग अ य नेपाल हर  
सेवाका अ य कमचार ह  खटाउन सकनेछ।  

 

७.पदपु त स म तको काम कत य र अ धकारः क)पदपतु  स म तको 
काम कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ ।  

 नगर हर को पा म नधारण गनः यस योजनको ला ग नेपाल 
हर मा भना हनेु सपाह  सरहको कमचार  छनौटको ला ग 

तो कएको पा मलाई आधार मा ननेछ । 

 पदपु तको व ापन गन 

 प र ा स ालन गन र न तजा काशन गन  

 नयिु को ला ग सफा रश गन  

(ख) पदपतु  स म तको काम कत य र अ धकार स ब धमा कुनै 
कारको अवरोध वा ज टल सम या आइपरेमा कायपा लका सम  
लिखत पमा जानकार  गराई नकास नका लनेछ।  
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८. यनुतम यो यताः नगर हर  पदमा खु ला तयो गता ारा पु तको 
ला ग चा हने यनुतम यो यता अनसुचुी-२ मा उ लेख भए बमोिजम 
हनेुछ।  
 
९.प र ा स ालनः (क)पदपतु  स म तले काय व धमा 
तो कएबमोिजमको प र ा स ालन गनछ ।  

(ख)उपदफा क बमोिजम प र ा स ालन गदा हरेक प र ाको 
न तजा काशन भए प ात मब  ढँगले प र ा स ालन हनेुछ 
।बैकि पक उ मेदवारह  स हतको अि तम न तजा 
गाउँकायपा लकाबाट अनमुोदन भएप ान नयु ी दइनेछ।  

१०. नयु ी बदर हनेुः (१)देहायको अव थामा नयु  गन 
अ धकार ले नगर हर को नयु ी बदर गन स नेछः 
क)प र ण कालमा काय स पादनमा द ता नदेिखएमा वा िज मेवार  
बहन गन अस म देिखएमा वा तो कए बमोिजम आचरण 
स तोषजनक नदेिखएमा ।  

ख)नगर हर ले कुनै प न जघ य खालको अपराध गरेको भ न 
त काल सवतु माण स हत फेला पारेमा नजको नयु ी वतः 
बदर हनेुछ।  
 

 
प र छेद ४ 

गाउँपा लका नगर हर को काम, कत य र अ धकार 
११.नगर हर को काम कत य र अ धकारः  

क)गाउँपा लका नगर हर को काम कत य र अ धकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ ।  

(१) गाउँपा लका े भ का सावज नक स प ी ज तै बाटो, ढल, 
पाट -पौवा, मठ मि दर, पेट , चौर आ दको हानी नो सानी हनु न दन 
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नय मत पमा रेखदेख र सरु ाको यव था गन र सोको जानकार  
गाउँपा लका शासनलाई गराउने ।  

(२) सडे गलेका र वासी खानेकुराह  व  गरेको फेला परेमा 
ारि भक कायवाह  चलाउने ।  

(३)च ु कर छल  याएको, इजाजत वेगर पेशा यावसाय गरेको 
तथा व ापन गरेको भे टएमा आव यक कायवाह को ला ग 
स बि धत वडा कायालयलाई जानकार  गराउने ।  

(४)घर बहाल कर लगायत अ य कर उठाउने कायमा सहयोग गन 
।  

(५)सावज नक आवागमनमा बाधा पयुाउने गर  थपुारेका नमाण 
साम ीह  हटाउन लगाउने ।  

(६) वना इजाजत घर नमाण काय भएको भे टएमा रो ा गर  
स बि धत वडा कायालय माफत कारवाह  चलाउने यव था 
मलाउने ।  

(७)गाउँपा लका ऐन नयम र आदेशको बिखलाप गन मा नसलाई 
सो नगन अनरुोध गन र नमानेमा आव यक कारवाह को ला ग 
कायालयमा पेश गन ।  

(८)गाउँपा लकाको स पि को रेखदेखमा सहयोग पयुाउने ।  

(९)कायालयको अ य त ज र  प  बझुाउने कायमा सहयोग गन 
।  

(१०) बना इजाजत जथाभावी बसोबास गन, टहरा, छा ा आ द 
आदेशानसुार हटाउने कायमा सहयोग गन ।  

(११)आफु ख टएको कायालयको नदशानसुा भैपर  आउने अ य 
कायह  गन ।  
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१२ गाउँपा लकाको सहर  े बाट न कासन भएको फोहोर मैला 
यब थापनमा सहयोग गन जथाभा व फोहोरमैला गनलाइ काननुी 
कारवाह  गन गाउँपा लकामा सफा रस गन 

१३ गाउँपा लकाका ाकृ तक ोत साधनह  वन जगल खोला नाला 
ताल तलैयाह को सर ण सरु ा र रेखदेख गन 
 

प र छेद ५ 

वदा एवम ्पा र मीक स ब धी यव थाः 
१२. वदा स बि ध यव थाः अ य करारमा कायरत कमचार ह  
सरह वदाको साथै कायपा लकाले तोकेबमोिजमका वदाह  गाउँ 
हर ले पाउनेछन ्।  

१३.पा र मक स ब धी यव थाः नगर हर ह को पा र मक 
मा डवी गाउँ कायपा लकाले तोकेबमोिजम पा र मक पाउनेछन ्। 
अ य सेवा सु वधा कायपा लकाले तोकेबमोिजम हनेुछ ।  
 
 

प र छेद 6 

व वध 

१४.पोशाकः (क)नगर हर को पोशाक गाउँ कायपा लकाले तोके 
बमोिजम हनेुछ। 

(ख) उपदफा (क) बमोिजम पोशाकको यव था गदा नेपालको 
सं वधानको तकुल हनेु खालको पोशाकको यव था गन पाइने 
छैन ।  

(ग) गाउँपा लकाको कायालयले पोशाक खच बापत नगर हर लाई 
तो कएबमोिजम पोशाक भ ा उपल ध गराउन स नेछ ।  

१५. ऐन नयमको पालनाः गाउँपा लकाको कायालयले यस 
काय व ध अनसुार करार सेवामा नयु  भएका नगर हर सँग 
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स बि ध द ड सजाय एवम ् परु कारको ला ग कारवाह  गदा 
नेपालको सं वधानको साथै देशमा व मान रहेका ऐन नयममा रहेका 
ावधानह को अवल बन गर  आव यक काम कारवाह  गनछ।  

१६. यालादार  यव थाः (क) गाउँपा लकाले आ नो भौगो लक 
काय े को सरु ा वा मेला चाडपव ज ता अ य कायको ला ग 
अ याव यक लागेमा दै नक यालादार मा समेत नगर हर को 
यव थापन गनछ।  

(ख)उपदफा क बमोिजम हर को नयु ी र पा र मक तो ने काय 
गाउँपा लका अ य बाट अनमुती ल ई मखु शासक य अ धकृतले 
गनछ।  

(ग) उपदफा क बमोिजम नयु  भएको हर को अ भलेख रा े, 
काय स पादन गन लगाउने, अनगुमन गन र हािजर  मािणत गन 
काय गाउँपा लका शासन वा तो कएको वडा कायालयले गनछ ।  

(घ) यालादार मा ख टएका नगर हर को पा र मक नेपाल 
सरकारले अद  कामदारको ला ग तोकेको यनुतम दै नक यालादर 
भ दा कम नहनेु गर  दइनेछ ।  

१७. शास नक यव थापनः यस काय व ध अनसुार नयु  ग रएका 
स पणु गाउँपा लका हर ह को शास नक यव थापन गन काय 
गाउँपा लका कायालयको शासन शाखा वा तहाँबाट यव था 
भएबमोिजम हनेुछ ।  

१८.अ य यव थाः यस काय व धमा छुटेका वा नयाँ वषय उ प  
भएमा गाउँ कायपा लकाले आव यक नणय लन स नेछ।  
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cg';'rL – ! 
s/f/ ;Demf}tfsf] gd'gf kmf/fd 

s/f/ ;]jf ;Def}tf kq 

 मा डवी ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no / lhNnf Ko"7fg, Dff08jL ufpFkflnsf, 
j8f g+= ===== a:g] >L ================================ lar ePsf] ;]jf s/f/ lng] 
lbg] ;DalGwsf] s/f/ kq . 
 df08jL ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no -o; kl5 k|yd kIf elgg]_ / lhNnf 
Ko"7fg Dff08jL ufpFkflnsf, j8f g+= ===== a:g] =================================== sf] 
5f]/f÷5f]/L aif{ ======= sf] >L=========================== -o; kl5 bf];|f] kIf elgg]_ 
sf lar Dff08jL ufpFkflnsf leq ;'/Iff / /]vb]v sfo{sf] nflu ufpFkflnsf 
kbdf ;]jf s/f/df lng] lbg] sfo{sf] nflu b]xfosf] zt{x?sf] clwgdf /xL 
bf]>f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ ;]jf pKnAw u/fpg dGh'/ eO{ s/f/ ;Demf}tf u/L 
Ps÷Ps k|lt cfk;df a'emL lnof}+ lbof}+ .  
!= of] s/f/gfdfsf] cjlw ldlt @)&&. ==== ut]af6 @)&&.=== ut];Dd hDdf 
^ dlxgfsf] kl/If0f sfnsf] x'g]5 .  
@= ;]jf u/] afkt dlxgf e'QmfgL eP kl5 dfl;s kfl/>lds afkt ?= 
====================== -cIf?kL ===========================================_ k|yd kIfn] bf]>f] 
kIfnfO{ pknAw u/fpg] 5 .  
#= s'g} sf/0fjz bf]>f] kIfn] cfk'mn] ub}{ cfPsf] ;]jf sfo{ TofuL /flhgfdf 
lbg rfx]df jf s/f/ e+u ug{ rfx]df ! dlxgf cl3 g} k|yd kIfnfO{ lnlvt 
hfgsf/L jf /flhgfdf lbg' kg]{5 . cGoyf bf]>f] kIfn] ! dlxgfsf] kfl/>lds 
a/fa/sf] /sd k|yd kIfnfO{ a'emfpg' kg]{ 5 .  
$= bf]>f] kIfn] ;]jf Tofu ubf{ cfk'm;+u /x]sf] lhG;L ;fdfg / ltg{' kg]{ afFsL 
a'emfO{ km/kmf/s ug{' kg]{5 / ;f] adf]lhd gePdf k|yd kIfn] bf]>f] kIfnfO{ 
lgodfg';f/ sf/jfxL ug]{5 .  
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%= bf]>f] kIfn] o; s/f/kqsf ;fy ;+nUg sfo{ljj/0f cg';f/sf] sfd, st{Jo 
/ clwsf/ ;DalGw lhDd]jf/Ldf s'g} k|sf/sf] l9nf;':tL, nfk/jfxL u/]df jf 
s'g} klg tf]lsPsf] sfd ;dodf lhDd]jf/L k'j{s k'/f gu/]df jf bf]>f] kIfsf] 
sfd klxnf] kIfnfO{ ;Gtf]ifhgs gnfu]df klxnf] kIfn] s'g} klg ;do s/f/ 
e+u ug{ jf sfd gePsf] cjwLsf] ;'ljwf s§f ug{ ;Sg]5 .  
^= bf]>f] kIfn] u}x|lhDd]jf/L 9+un] sfd u/L klxnf] kIfnfO{ xfgL gf]S;fgL 
k'/\ofPdf klxnf] kIfn] tf]s] adf]lhdsf] xfgL gf]S;fgLsf] /sd xhf{gf :j?k 
bf]>f] kIfn] klxnf] kIfnfO{ a'emfpg'kg]{5 . 
&= bf]>f] kIfn] s/f/ tyf ;+nUg cg';f/sf] sfd, st{Jo / clwsf/ cg';f/ 
sfd ubf{ kfpg] ljbf tyf cGo ;'ljwfx? ufpFkflnsf gu/ k|x/L Aoa:yfkg 
sfo{lalw ,@)&& df Joj:yf eP adf]lhd k|fKt ug{ ;Sg]5 .  
*= bf]>f] kIfsf] sfo{ klxnf] kIfnfO{ ;Gtf]ifhgs nfu]df klxnf] kIfn] bf]>f] 
kIf ;+usf] s/f/ lgo'lQm ;b/ u/L cjlw yk ug{ ;Sg]5 .  
(= k|yd kIfn] bf]>f] kIfnfO{ kf]zfs vr{ pknAw u/fpg] 5 .  
!)= o; s/f/gfdfdf x:tfIf/ ug]{ b'j} kIfsf] k'/f ljj/0f Pj+ x:tfIf/ 
lgDgfg';f/ /x]sf] 5 .  
klxnf] kIfsf] tkm{af6                         bf]>f] kIfsf] tkm{af6  
x:tfIf/ M ===========================                x:tfIf/ ======================  
gfd y/ M==========================                  gfd y/ ===================== 
bhf{ M k|d'v k|zf;sLo clws[t               df08jL uf=kf= j8f g+=====  
sfof{nosf] 5fk  
 
Olt ;Djt\ @)&& ;fn ========== dlxgf ======== ut] ================ /f]h ======== 
z'ed\.  
 

 

 

 

 

 

cg';'rL – @ 
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ufpFkflnsf gu/ k|x/Lsf] nflu rflxg] Go'gtd of]Uotf_ 

-s_ ufpFkflnsf al/i7 gu/ k|x/L / gu/ k|x/Lsf] nflu rflxg] Go'gtd of]Uotf 
lgDgfg';f/ /x]sf] 5 .  

!_ g]kfnL gful/stf ePsf] .  

@_ !* aif{ k"/f eO{ #) aif{ ggf3]sf] . -dlxnfsf] xsdf #% aif{ ggf3]sf]_  

#_ sDtLdf  * sIff plt0f{ ePsf] .  

$_ k'?ifsf] xsdf z/L/sf] p+rfO{ 36Ldf % lkm6 @ O{Gr / jhg 36Ldf $* 
s]= hL= x'g'kg]{ . -dlxnfsf] xsdf z/L/sf] p+rfO{ 36Ldf % lkm6 / jhg 36Ldf 
$% s]= hL= x'g'kg]{_  

%_ s'g} k|sf/sf] u}/ sfg'gL sfo{df ;+nUgtf g/x]sf] lnlvt hfgsf/L lbg'kg]{ 
.  

^_ zfl//Ls ?kdf :j:Yo /x]sf]÷sfd ug{ ;Sg] k|dfl0ft ePsf] .  

dfly pNn]v eP adf]lhd s|dfut ?kdf ! g+ df ;kmn x'g] pDd]bjf/ jl/i7 
gu/ k|x/L / @ g+ df ;kmn x'g] pDd]bjf/ nufot dlxnf ;kmn pDd]bjf/ 
gu/ k|x/L x'g]5g\ .  

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)&÷@&                  cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM (        ldltM @)&&÷!)÷!* 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf lgb{]lzsf 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] lgb{]lzsf g+= ! 
Dff08jL ufpkflnsfsf] cNksflng ;]jf s]G› ;~rfng ;DjGwL 

lgb{]lzsf @)&& 

!= e"ldsf  
N}f+lus lx+;f ;fdflhs lrGtfsf] ljifo alg/x]sf] 5 . n}+lus lx+;faf6 
k|foM dlxnf g} k|efljt x'g] u/]sf 5g\ . sltko k|efljt dlxnf 
PSsf;L 3/af6 lgsflng] u/]sf] / sxLF st} yft–af; gkfP/ emg\ 
hf]lvddf kg'{k/]sf] cj:yf klg 5 . cfkmGt eGb}df dlxnfn] 
k|tfl8t x'g'kg]{ l:ylt sbflk x'g'x'Fb}g . dlxnf lx+;flj?4 z"Go 
;xgzLntf x'g'kb{5 . dlxnf :jod\n], kl/jf/sf ;Hhgn] clg 
;d'bfosf ;a}n] cGofosf] k|ltsf/ ug'{kb{5 . ;Fu;Fu} k|efljt 
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dlxnfnfO{ tTsfn ;+/If0f ug]{, Gofo lbnfpg] / pgs} kIfdf 
kfl/jfl/s d]nldnfk sfod u/fpg] tkm{ klg Tolts} Wofg lbg'kg]{ 
ePsf] 5 .  
3/]n' lx+;f-s;'/ / ;hfo_ P]g @)^^ tyf ;f] sf] lgodfjnL @)^& 
n] u/]sf] Joj:yfg';f/ df08jL ufpkflnsfn] o; kflnsfsf] 
sfo{If]q leq 3/]n' lx+;faf6 kLl8t dlxnfx?nfO{ tTsfn 
cNksflng ;]jf / ;'ljwf k'¥ofpgsf] nflu of] cNksflng ;]jf 
s]Gb| ;+~rfngsf] sfo{If]qut zt{x? tof/ ul/ nfu' u/]sf] 5 .  
 
@= p2]Zo  
dlxnf ;+:yfx¿sf] ;dGjodf lg/f]wfTds ;fdflhs hfu/0f 
Nofpg'sf ;fy} clwsf/jfbL ;f]raf6 k|efljt dlxnfsf nflu 
l5d]sL ;xof]u Pj+ ;d'bfob]lv g} ;b/d'sfd;Ddsf oyfzSo 
pkrf/fTds ;]jfx¿ ;'ne u/fP/ Gofo lbnfpg' cNksflng ;]jf 
s]Gb|sf] p2]Zo xf] .  
 
#= kl/efiff  
æ3/]n' lx+;fÆ eGgfn] s'g} JolQmn] 3/]n' ;DaGw ePsf] csf]{ s'g} 
JolQmnfO{ lbPsf] zf/Ll/s, dfgl;s, of}ghGo jf cfly{s oftgf 
;Demg' kb{5 .  
æn}+lus lx+;fÆ eGgfn] ;fj{hlgs jf lghL hLjgdf ln+usf] cfwf/df 
s;}k|lt zf/Ll/s, of}ghGo jf dfgl;s Iflt jf kL8f k'/\ofpg] sfo{ 
;Demg' kb{5 / ;f] zJbn] ln+usf] cfwf/df x'g] jf x'g ;Sg] s'g} 
klg k|sf/sf] ckdfghGo, kL8fhGo jf wDsLk"0f{ Jojxf/, bjfj, 
s/sfk jf :j]R5frf/L ?kdf dlxnfnfO{ :jtGqtfsf] pkef]u 
ug{af6 al~rt ug]{ s'g} sfo{ ;d]tnfO{ hgfp5 .  
æ;dGjo ;ldltÆ eGgfn] o; lgb]{lzsfsf] bkmf !@ adf]lhd ul7t 
;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  
ælgb]{zg ;ldltÆ eGgfn] o; lgb]{lzsfsf] bkmf !# adf]lhd ul7t 
;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  
$=sfo{If]q  
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:yflgo txsf] ;dGjo ;ldltn] cGoyf tf]s]sf]df afx]s,  
-s_;'/lIft cNksflng ;]jfs]Gb|sf] sfo{If]q xfnsf] :yflgo txsf] 
sfo{If]q x'g]5 . 
 
%=sfo{lhDd]jf/L  
;'/lIft cNksflng ;]jf s]Gb|x¿sf] sfo{ lhDd]jf/L b]xfo adf]lhd 
x'g]5 .  
-s_ lgwf{l/t k|lqmofaf6 ;Dk|]lift k|efljt dlxnfsf nflu :jLs[t 
dfkb08 d'tflassf] a:g]–vfg] Joj:yf ePsf] ;'/lIft cNksfnLg 
cf>o ;~rfng ug]{Ù  
-v_ v08 -s_ adf]lhd cf/lIft dlxnfn] lghsf] cj:yf cg';f/ 
:yfgLo:t/df g} k|fKt ug'{kg]{ lgDglnlvt ;]jfx¿ k|bfg ug]{ M  
nfu]sf] rf]6k6ssf] cf}ifwf]krf/Ù  

dgf];fdflhs ljdz{Ù  

Gofodf kx'Fr lbnfpg cfjZos sfg'gL k/fdz{ Pj+ ;]jfÙ  

sfg'g sfof{Gjog ug]{ lgsfox¿;Fu ;Dks{ ;]jf /  

;dGjo ;ldltn] tf]s]sf cGo ;]jf Ù  
 
-u_ uDeL/ k|s[ltsf] 36gf ePsf] jf kfl/jfl/s d]nldnfksf] kxn 
Joy{ ePsf] v08df k|efljt dlxnfnfO{ tTsfn ;+/If0fdf lnP/ 
cfjZostf cg';f/ v08 -v_ adf]lhdsf ;]jf k|bfg ug{] Ù  
-3_ ;'/lIft cf>o cfjZos gkg]{ t/ v08 -v_ df plNnlvt ;]jf 
cfjZos k/L lgwf{l/t k|lqmofaf6 ;Dk]|lift k|efljt dlxnfsf xsdf 
klg cfjZos ;]jf lbg] Ù  
-8=_ ;]jfk|fKt k|efljt dlxnfnfO{ xsef]u, kfl/jfl/s k'gld{ng, 
j}slNks k'gM:yfkgfsf nflu ;+k|]IfsnfO{ ;dGjo u/L lkmtf{ ug{] Ù  
-r_ :yfgLo :jf:Yo s]Gb|df pkrf/ x'g g;Sg] rf]6k6s ePdf, 
hl6n dgf];flhs ;+d:of e} yk dgf];fdflhs ljdz{ cfjZos 
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k/]df,sfg'gL pkrf/ rfx]df ;]jf s]Gb| ;+rfng ug{] ;+:yfn] :yflgo 
txdf cg'/f]w ug{] Ù  
-5_ lkmtf{ ;Dk|]lift k|efljt dlxnfsf] cj:yfcg';f/ xsef]u, 
kfl/jfl/s k'gld{ng tyf 36gfsf] k'g/fj[lQ gxf];\ egL cg'z/0f 
nufotdf oyfzSo ;xhLs/0f ug]{Ù  
-h_ :yfgLo txsf lgu/fgL ;d'x ,;ldlt ;+:yf cGo 
;+3;+:yf;+u,lg/Gt/ ;Dks{ ;dGjo ug{] Ù  
-em_ ljleGg ;]jfdf k|efljt dlxnfsf] kx'Fr :yfkgf ug{ :yfgLo 
;]jf–k|bfosdfem clwjfrg Pj+ ;~hfnLs/0f ug]{Ù  
-`_ ;/f]sf/jfnf lgsfox? ,dlxnf ;+:yf ;ldltx?sf] ;xsfo{df 
laleGg sfo{s|dsf dfWodaf6 3/]n' HofbtL lj/f]wL ;fdflhs 
hfu?stf a9fpg]Ù  

-6_ ;]jfs]Gb|sf] dfl;s,rf}dfl;s / jflif{s ef}lts Pj+ ljQLo k|ult 
k|ltj]bg tof/ u/L dlxnf afnaflnsf tyf ;fdflhs zfvfdf k]z 
ug{] Ù  

-7_ n}+lus lx+;fsf] /f]syfdsf nflu clg 36gf 3l6 xfn]sf] v08df 
l5d]sLsf gftfn] k|efljt dlxnfsf] kIfdf kfl/jfl/s d]nldnfk 
sfod u/fpg kxn ug]{Ù  

-8_ k|rlnt sfg'g adf]lhd Gofo k|fKt ug]{ l;nl;nfdf tTsfn 
ug'{kg]{ sfo{, ;'/lIft /fVg'kg]{ k|df0f / pkrf/sf af6faf/] k|efljt 
dlxnf nfO{ k/fdz{ lbg'sf ;fy} cfjZostfcg';f/ To;df d2t 
ug]{Ù  

-9_ kfl/jfl/s k'gld{ngsf] k|oTg kmnbfoL gePsf] tyf ul/vfg] 
cfwf/ s]xL klg gePsf] k|efljt dlxnf sf xsdf hLljsf]kfh{g 
cg'bfg sf] ¿kdf cfly{s ;xfotf lbg] /  

-t_ ;]jf s]Gb|sf] p2]Zo k|flKt tyf ;f]sf] l;nl;nfdf cfjZos eO{ 
kflnsf ;dGjo ;ldlt n] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  
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^=;]jf lng] k|s[of ÷;Dk|]if0f  

s= kLl8t dlxnfsf] df}lvs jf lnlvt lgj]bg  
-v_ ;]jf s]Gb|sf] sfo{If]q leqsf dlxnf ;+:yf jf cGtu{tsf] 
;ldltsf] tkm{af6 l;kmfl/; e} cfPsf] Ù  
-u_ v08 -v_ df plNnlvt ;ldlt, ;+:yf gePsf] sfo{If]qsf] xsdf 
s]Gb|;Fu ;dGjodf sfo{ u/]sf] ;fd'bflos ;+:yf tkm{af6Ù  
-3_ ljleGg ;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;]jf k|bfossf] tkm{af6 Ù  
-3_ sfo{If]qaflx/sf k|efljt dlxnf sf] xsdf kflnsf ;dGjo 
;ldlt sf] ljz]if lg0f{osf] cfwf/df dlxnf afnaflnsf tyf 
;fdflhs zfvfsf] tkm{af6 Ù  
;Dk|]ifssf] tkm{af6 ;]jf s]Gb|df l;kmfl/; ubf{ s'g–s'g ;]jfsf 
nflu xf] hgfpg'kb{5 / k|efljt dlxnf ;Fu} afnaflnsf klg eP 
pgLx¿sf] ljj/0f;d]t v'nfpg' kb{5 . ;Dk|]if0f ubf{ jf lkmtf{ 
;Dk|]if0f ubf{ k|efljt dlxnf nfO{ PSn} k7fpg'x'Fb}gÙ ;fdfGotof 
Pshgf / uDeL/ rf]6k6s nfu]sf] eP b'O{hgf;Dd ;fy nufP/ 
k7fpg'kb{5 . ;fy} ;fyL lbO{ k7fPsf JolQmsf] ljj/0f;d]t ;Dk|]if0f 
ubf{ v'nfpg'kb{5 .  
&=cjlw  
k|efljt dlxnfsf xsdf ;]jf s]Gb|cGtu{t #) lbg;Dd / ljz]if 
cj:yf k/L kflnsf ;dGjo ;ldltn] ljz]if lg0f{o u/]sf]df yk !% 
lbg u/L hDdf $% lbg ;'/lIft cNksfnLg cf>odf /fVg ;lsg]5 
.  
;]jf s]Gb|cGtu{tsf] ;'/lIft cNksfnLg cf>odf k|efljt dlxnf 
nfO{ dfly plNnlvt cjlw;Dd Ps}kN6 jf k6s–k6s u/]/ klg 
/fVg ;lsg]5 . k|efljt dlxnfsf] ;fyL cfPsf JolQm dlxnf g} 
ePsf] v08df lghnfO{ klg Ps}kN6 jf k6s–k6s u/]/ & lbg;Dd 
;]jf s]Gb| cGtu{tsf] ;'/lIft cNksfnLg cf>odf a:g] cg'dlt 
lbg ;lsg]5 .  
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pko'{Qmfg';f/ ;]jf s]Gb| cGtu{tsf] ;'/lIft cNksfnLg cf>odf 
a:g] cjlw u0fgf ubf{ rf]6k6ssf] pkrf/sf l;nl;nfdf 
c:ktfndf ljtfPsf] lbghlt s6fpg ;lsg]5 . 
 
*=cNksfnLg ;]jf s]Gb|sf nlIft ju {  
cNksfnLg ;]jf s]Gb|df cf>o lng ;Sg] nlIft ju{ b]xfo adf]lhd 
x'g]5M–  
3/]n' lx+;f kLl8t dlxnf tyf kLl8t ;Fu cfl>t gfafns  
n}+lus lx+;f kLl8t dlxnf tyf kLl8t ;Fu cfl>t gfafns  
 
(= Go"gtd dfkb08  
-s_ kl/;/  
cfjf; u[x kl/;/ b]xfoadf]lhd x'g'kb{5 M  
rf/}lt/ em§ sf]xL k|j]z ug{ g;Sg] u/L cUnf] kvf{n jf 
tf/af/n] 3]l/Psf]Ù  
xftfleq u[xcg';f/sf] v'Nnf 7fpF /x]sf]Ù  
cfjfudg lgoGq0f ug{ ;Sg] u/L alnof] k|j]zåf/ ePsf] /  
;'/Iffsf] b[li6sf]0fn] pko'Qm :yfg .  
 
-v_ cfjf; u[x  
cfjf; u[x b]xfosf ;'ljwf ;DkGg x'g'kb{5 M  
b'j}kl§ em\ofn /flvPsf xfjf v]Ng] sf]7fx¿Ù  
Pshgf eP k|ltJolQm ̂ $ ju{lkm6 / b'O{ jf a9L eP k|ltJolQm 
%) ju{lkm6sf] sf]7f If]qkmn -Room Space_Ù  
k|To]ssf nflu 5'§f5'§} vf6Ù  
k|efljt afnaflnsfsf nflu cnUu} afnd}lq sf]7f Ù  
e'O{Fdf pko'Qm bR5]gf, em\ofndf kbf{ / /fvg–w/g, n]vfk9L 
ug{ cfjZos kmlg{r/Ù  
dgf];fdflhs ljdz{ -Psycho-social Counseling_ sf 
nflu 5'§} sIfÙ  
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dgf]/~hg, cGt/lqmof / cfdf]bk|df]bsf nflu ;femf sIf -
Common Room_Ù  
 
zf}rfno tyf :gfg sIfÙ  
[;'ljwf pknJw ePsf :yfgdf] ;femf 6]lnkmf]g / 6]lnlehgÙ  
7fpF x]/L kÎf, lx6/Ù  
;|f]t x]/L kof{Kt kfgLÙ  
g'jfO–w'jfO, ;/;kmfOsf nflu ;fdu|L, efF8fs'F8f, s'rf], kmf]xf]/ 
;Íng 6f]s/L, n'uf ;'sfpg] 8f]/L, OToflbÙ  
tNnflkR5] clUg lgoGq0f pks/0f /  
;'/Iffsf nflu cfjZostfcg';f/ kfnf] kx/f .  
 
-u_ n'ufkmf6f]  
egf{ ePsf k|To]s JolQmsf nflu b]xfodf plNnlvt n'ufkmf6f]sf] 
Joj:yf x'g'kb{5 M  
b/L jf sDdn, 8;gf, tlsof, l;/s, bf]nfOF, em'n, vf]n 
rflxg]df vf]n;d]t Ps–Ps yfg cf]8\g] cf]5\ofpg] lj:t/fÙ  
Ps–Ps hf]/ rKkn /  
gePsfnfO{ Ps;/f] nufpg] n'uf .  
 
 
-3_ vfg]s'/f  
b}lgs vfg]s'/fsf] Joj:yf lgb]{zg ;ldltn] tf]s]adf]lhd s]Gb|leq 
jf aflx/sf] ef]hgfnoaf6 Joj:yf ug]{ u/L b]xfoadf]lhd x'g'kb{5 
M  
ljxfg lrof;Fu} xNsf vfhfÙ  
lbpF;f] vfgfÙ  
ck/fGx k"0f{ vfhf;Fu} lrofÙ  
a]n'sL vfgfÙ  
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df+;fxf/Lsf nflu ;ftfdf b'O{kN6 df5f df;' tyf zfsfxf/Lsf 
xsdf ;f]sf] d"No a/fa/L b"w, bxL, kmnkm"n /  
pdfn]sf] jf cGoyf z'4Ls/0f ul/Psf] vfg]kfgL .  
afnaflnsfsf] xsdf pd]/ cg';f/ cfjZos vfgf ,  
 
-ª_ :jf:Yof]krf/  
:yflgo tx ;dGjo ;ldlt n] tf]s]sf] c:ktfndf ;+/If0fdf 
lnOPsf k|efljt dlxnf sf] :jf:Yof]krf/ u/fpg'kb{5 . 
:jf:Yof]krf/tkm{ lgDg Joj:yf ;'lglZrt ug{'kb{5 M  
k|fylds pkrf/ afs;Ù  
;d:of x]/L lgoldt pkrf/Ù  
cfsl:ds pkrf/ /  
afnaflnsfsf xsdf pd]/cg';f/ nufpg'kg]{ vf]k .  
 
-r_ dgf];fdflhs ljdz{  
:yfgLo tx ;dGjo ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] of]Uotf xfl;n u/]sf 
ljdz{s -Counsellor_ af6 b]xfoadf]lhd dgf];fdflhs ljdz{ 
;]jf k|bfg ug{'kb{5 M  
;+/lIft JolQm k|To]snfO{ ;ftfdf PskN6 lgoldt ;]jfÙ  
;+/lIft JolQmsf] dgf]bzf x]/L yk cfjZos ;]jf /  
;]jfu|fxLsf] JolQmut ljj/0fsf] uf]Kotf sfod /fVg] Joj:yf 
.  
 
-5_ sfg'gL ;]jf  
b]xfodf plNnlvt sfg'gL ;]jf k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfpg'kb{5 M  
k|efljt dlxnfn] Gofo k|fKt ug{ cfjZos k/fdz{ / pkrf/fy{ 
rfx]sf] ;]jf /  
k|efljt dlxnfn] k|rlnt sfg'gadf]lhdsf] xs k|fKt ug{ 
cfjZos k/fdz{ / pkrf/fy{ rfx]sf] ;]jf .  
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-h_ ;~rfng  
s]Gb|sf ;]jfx¿sf] ;~rfngdf b]xfosf Joj:yf kfngf ug{'kb{5 M  
k|efljt dlxnf nfO{ ddtfdo, ;xfg'e"ltk"0f{ Pj+ ;Ddfghgs 
Jojxf/sf] ;'lglZrttfsf nflu lnlvt cfrf/;+lxtfÙ  
k|efljt dlxnf sf] klxrfgsf] uf]Kotf sfod /fVg] Joj:yfsf 
;fy} OR5f ljk/Ltsf] s'g} klg sfo{df k|ltaGwÙ  
cfjf; u[xdf e]63f6 sIfeGbf ptf a:g] cg'dltk|fKt clg 
lrlsT;s, ;kmfOsdL{ nufotsf cTofjZos JolQm afx]s aflx/sf 
s;}nfO{ klg k|j]z dgfxL /  
lgb]{zg ;ldltn] tf]s]adf]lhd vf]Ng] u/L cfjf; u[xdf 
ph'/Lk]l6sfsf] Joj:yf .  
cNksfnLg ;]jf s]Gb|df ;]jf lng] kLl8tsf] uf]kgLotf sfod 
/fVg] .  
 
-em_ hgzlQm  
s]Gb|df dlxnfnfO{ k|fyldstf lbO{ b]xfo adf]lhdsf] k"/} k|lzlIft 
hgzlQm x'g'kb{5 M  
s]Gb| k|d'v Pshgf, rf}sLbf/ Pshgf / [cf+lzs ;do] efG5], 
;/;kmfOsdL{ cfjZostf cg';f/ /  

dgf];fdflhs ljdz{s / sfg'gL ;Nnfxsf/ eg]sf a]nf 
pknJw x'g] u/L ;Dks{df .  
 
-`_ clen]v  
s]Gb|n] b]xfoadf]lhd clen]v /fVg'kb{5 M  
k|efljt dlxnfsf] gfd btf{ lstfkÙ  

;+/lIft JolQmsf] b}lgs xflh/L lstfkÙ  

k|efljt dlxnfsf] JolQmut uf]Ko kmfOnÙ  
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bf]xf]/f] n]vf k|0ffnLdf s]Gb|sf] cfDbfgL vr{sf] kf/bzL{ n]vf 
tyf ;f]sf] k'li6 ug]{ sfuhftÙ  

lgb]{zg ;ldltsf] lg0f{o lstfkÙ  

:jf:Yof]krf/, dgf];fdflhs ljdz{, sfg'gL ;]jfsf] ljj/0f 
v'Ng] ;]jflkR5] nut / k|ult k|ltj]bg,cg';/0f /]s8  

;dGjo ;ldlt n] tf]s]sf] cGo clen]v .  
 
!)= vr{sf dfgs  
;]jf s]Gb|af6 ;]jf k|bfg ubf{ b]xfosf] k|of]hgdf b]xfo adf]lhdsf] 
;Ldfleq /x]/ vr{ ug'{kb{5 M  
-s_ 3/ ef8f M s]Gb|sf ;fy} ;'/lIft cNksfnLg cf>osf nflu 
lnOg] 3/sf] ef8fafkt ;fwf/0ftof jflif{s lxdfnL jf kxf8L 
lhNnfdf ?= ! nfv %) xhf/ / t/fO{sf lhNnfdf ?= @ nfv 
ggf£g] u/L ;dGjo ;ldltn] 3/ x]/L :jLs[t u/]sf] /sdÙ  
-v_ dfn;fdfg M bR5]gf, kbf{, vf6, lj:t/f, efF8fs'F8f, 6]lnlehg, 
vftfkftf nufotsf :yfkgfsf nflu cfjZos vKg] 
dfn;fdfgdWo] xfn km]g'{ jf yk ug'{kg]{ eP z}of Ifdtf ;d]tsf] 
ljrf/ u/L ;fwf/0ftof ?= %),))) xhf/ ggf£g] u/L ;dGjo 
;ldlt n] cf}lrTosf cfwf/df :jLs[t u/]sf] /sdÙ  
-u_ cf}ifwf]krf/ M ;dGjo ;ldltn] tf]s]sf] c:ktfndf pkrf/ 
u/fpFbf [la/fdL tyf s'?jf;d]tsf] hf]8]/] lgDgfg';f/ ;Ldf 
ggf£g] u/L nfu]sf] oyfy{ vr{ M  
;'/lIft cNksfnLg cf>od} a;L pkrf/ u/fpFbf c:ktfn 
cft]hft] ldtJooL ;jf/L ;fwgsf] ef8fsf ;fy} k/LIf0f tyf 
cf}ifwL vr{afkt hDdf ?= @,))) ;DdÙ  

c:ktfnd} egf{ eO{ pkrf/ u/fpFbf k'¥ofpFbf / NofpFbf 
nfu]sf] ldtJooL ;jf/L ;fwgsf] ef8f, k/LIf0f tyf cf}ifwL vr{sf 
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cltl/Qm % lbg;Dd vfg] vr{afkt la/fdL / Pshgf s'?jfsf 
nflu k|ltJolQm k|ltlbg ?= #)) u/L hDdf ?= ^,%)) ;DdÙ  

ljz]if cj:yfdf ;dGjo ;ldlt n] ljz]if lg0f{o u/]sf]df yk 
?= $,))) ;DdÙ  
 
-3_ sfg'gL pkrf/ M Ps hgf ;fyL;d]t c•f–cbfnt cft]hft] 
ldtJooL ;jf/L ;fwgsf] ef8f, sfg'gL b}–b:t'/ / ;]jfafkt 
[;fyL;d]tsf] hf]8]/] lgDgfg';f/sf] ;Ldf ggf£g] u/L nfu]sf] oyfy{ 
vr{ M  
;fdfGo cj:yfdf k|ltJolQm ?= @,%)) ;DdÙ  

ljz]if cj:yfdf ;dGjo ;ldltn] ljz]if lg0f{o u/]sf]df yk 
?= @,%)) ;DdÙ  
 
-ª_ km'6s/ M cNksfnLg cf>odf /x]sf] lbghlt k|efljt 
dlxnfnfO{ dfq km'6s/ vr{afkt k|ltJolQm b}lgs ?= !%Ù  
-r_ lkmtf{ ;Dk|]if0f M lkmtf{ ;Dk|]if0f ubf{ ;fyL;d]tsf] ldtJooL 
;jf/L ;fwgsf] ef8f tyf Ps} lbg k'lug]df vfhf vr{afkt 
k|ltJolQm ?= %) / af; a:g'kg]{df a:g]vfg] vr{afkt k|ltJolQm 
b}lgs ?= #))Ù  
-5_ vfg]s'/f M cNksfnLg cf>odf /x]sf] cjlwel/ k|efljt dlxnf 
/ ;fyL;d]tsf] vfg]s'/fdf k|ltJolQm b}lgs ?= #))Ù  
-h_ dgf];fdflos ljdz{ M k|efljt dlxnfnfO{ cfjZos 
dgf];fdflhs ljdz{ k|bfg ug{ k|ltJolQm ?= !,))) ;DdÙ  
-em_ n'ufkmf6f] M k|efljt dlxnf sf] sk8f RofltP/, /utfDd] eP/ 
jf Ps;/f] dfq eP/ cj:yf ePsf]df Go"gtd ¿kdf geOgx'g] 
cTofjZos n'ufkmf6f] lsGg k|ltJolSt ?=!%)) ;Dd,  
-`_ hLljsf]kfh{g cg'bfg M dfly $=-9_ df plNnlvt cj:yfdf 
hLljsf]kfh{g cg'bfg afkt k|lt k|efljtdlxnf kl/of]hgf x]/L 

mailto:@)&&.!).!*


v08 $_ ;+Vof ( :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!).!* 

285 
 

?=!%))) ggf£g] u/L ;DalGwt s]Gb|sf] lgb]{zg ;ldltn] pknAw 
;|f]t;d]tsf] ljrf/ u/L :jLs[t u/]sf] /sd ;Dd /  
-6_ Joj:yfkg vr{ M hgzlQm, k|ltj]bg, ;~hfnLs/0f, ;dLIff / 
s]Gb|sf ultljlw;d]tsf] vr{afktsf nflu ?= @ nfv %) xhf/ 
ggf£g] u/L k'i6\ofOFsf cfwf/df cf}lrTo;d]t x]/L ;dGjo ;ldltn] 
:jLs[t u/]sf] Psd'i6 /sd /  
-7_ a}7s vr{ M lgb]{zg ;ldltsf] a}7s ;~rfng vr{afkt 
clwstd ?= #^,))) .  
 
!!= e'QmfgL  
;]jf s]Gb|sf] vr{ ;+emf}tf ePkl5 lgb]{zg ;ldlt n] lg0f{o u/L 
dfu u/]sf] cfwf/df b]xfoadf]lhd e'QmfgL ul/g]5 M  
-s_ dfly *=-s_ df plNnlvt 3/ef8fafktsf] /sd dfl;s / *=-
7_ df plNnlvt a}7s ;~rfng vr{afktsf] /sd rf}fdl;s 
ls:tfdfÙ  
-v_ dfly *= -v_ df plNnlvt vKg] dfn;fdfg afktsf] /sd ;'? 
df Ps}d'i6Ù  
-u_ dfly *=-6_ df plNnlvt Joj:yfkg vr{afktsf] /sd dfl;s 
ls:tfdfÙ  
-3_ ;]jf ;~rfngsf] k|of]hgsf nflu Ps dlxgfsf] Joj:yfkg 
vr{ a/fa/sf] /sd ;'? d} /  
-ª_ k|efljt dlxnfnfO{ k|bQ ;]jfsf] vr{ k|To]s dlxgf JotLt 
ePkl5 k]; u/]sf] k|ult / vr{sf] kmfF6af/L tyf ;f]sf] k'li6 ug]{ 
sfuhftsf cfwf/df zf]wegf{:j¿k .  
 
!@= ;dGjo ;ldltM uf+=kf=÷g=kf= n] :yfgLo tx k|d'vsf] 
cWoIftfdf b]xfo jdf]lhd :yfgLo ;dGjo ;ldlt u7g ug{]5 .  
cWoIfM :yfgLo tx k|d'v .  
;b:o M pk k|d'v  
;b:o M k|d'v k|zf;lso clws[t  
;b:o M k|x/L k|d'v  
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;b:o M :jf:y k|d'v  
;b:o M sfg'g clws[t  
;b:o M lzIff k|d'v  
;b:o M dlxnf zfvf k|d'v  
;b:o u}=;=;= . dlxnf clwsf/sld{  
;b:o ;lrjM ;fdflhs ljsf; clws[t  
 
!#=lgb]{zg ;ldlt  
;]jf s]Gb|sf] ;~rfngdf dfu{bz{g k|bfg ug{, 
k|bQ ;]jfx¿sf] u'0f:t/ ;'lglZrt ug{ / 
ljleGg ;]jf–k|bfosdfem ;xsfo{nfO{ a9fjf 
lbg ;d]t :yflgo tx ;dGjo ;ldltaf6 
b]xfoadf]lhdsf] Ps lgb]{zg ;ldlt u7g 
ul/g]5 M dlxnf,afnaflnsf tyf ;fdflhs 
zfvf k|d'v  

— ;+of]hs  

sfg'g, k|x/L , :jf:Yo / lzIffsf clws[t 
k|ltlglw  

— ;b:o  

dlxnf clwsf/sdL{, ;+rf/sld{, n}lËs 
lx+;flj?4 sfo{/t u};;af6 ;dGjo ;ldltn] 
dgf]gog u/]sf tLghgf  

— ;b:o  

— ;b:o  
;]jf s]Gb| ;~rfns dlxnf ;+:yfsf cWoIf  —;b:o–;lr  
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cg';"rL ! 
dlxnf ;+:yf / :yflgo tx ljr ug]{ ;Demf}tfsf] (f¤rf 

;Demf}tf-kq 
df08jL ufpkflnsfsf ]  /]vb]v, dfu{bz{gdf #/]n" lx+;f / 

n}+lus lx+;faf^ k|efljt dlxnfsf nflu dlxnf ;+:yfx¿sf] 
;dGjodf ;"/lIft cNksfnLg cf>o;lxt df08jL 
ufpkflnsfdf cNksflng ;]jf s]Gb| :yfkgf tyf ;~rfng 
ug]{, u/fpg] ;DaGwdf tkl;nsf zt{x¿ Ps-cfk;df 
kfngf ug]{ u/L of] ;Demf}tf-kqsf] b"O{k|ltdf ;xL%fk u/L 
Ps-Psk|lt a"emL lnof}¤lbof}¤ M  
tkl;n  
1=;+:yfn] ;dGjo ;ldltaf^ to ePadf]lhd === === === 
df === z}ofsf] ;"/lIft cNksfnLg cf>osf] ;"ljwf;d]t 
#/]n" / n}+lus lx+;faf^ k|efljt dlxnfsf] tTsfn ;+/If)f, 
/fxt Pj+ Gofodf kx"¤rsf nflu cfjZos ;xof]u ug{ / 
;d"bfo:t/sf ;]jf s]Gb|x¿;¤u ;dGjo u/L ;fdflhs 
hfu/)f, kfl/jfl/s k"gld{ng Pj+ k"gM:yfkgfsf sfo{x¿df 
;xhLs/)f ug{ cNksflng ;]jf s]Gb| ;~rfng ug]{%;  

2= a"¤bf -1_ df plNnlvt sfo{sf l;nl;nfdf k|efljt 
dlxnfn] k|fKt ug"{kg]{ ;]jfsf Go'gtd dfkb)*, vr{sf 
dfgs (Norms) Pj+ ;+:yfsf] pQ/bfloTjnufotsf cGo s"/f 
cg";'rLdf lbOPsf] sfo{If]qut zt{ (Terms of Reference) 
adf]lhd x"g]%, h"g of] ;Demf}tf-kqsf] cleGg cé dflgg]%;  

3= a¤"bf -1_ df plNnlvt ;a} k|sf/sf ;]jfx¿ k|efljt 
dlxnfsf xsdf lgMz"Ns x"g]%g\;  
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4= a"¤bf -1_ df plNnlvt sfo{x¿ ;Dkfbg ubf{ ;+:yfn] 
k|efljt dlxnfsf] clwsf/sf] pRrtd ;Ddfg ug]{% tyf 
a"¤bf -2_ df plNnlvt sfo{If]qut zt{df lgwf{l/t u[x 
kl/;/sf] ;"/Iffnfutsf Go"gtd dfkb)*x¿sf] k')f{ kfngf 
;'lglZrt ug{ cfjZos k|lqmofx¿sf] :yfkgf, sd{rf/L, 
sfdbf/sf] k|lzIf)f, cfrf/;+lxtfsf] lgwf{/)f, cfGtl/s 
;"k/Lj]If)f / u"gf;f] ;"g"jfOsf]] ;d"lrt Joj:yf 
ldnfpg]%;  
5= ;+:yfn] ============= c;f/ d;fGt;Dd cljlR%Gg ¿kdf 
a"¤bf -1_ df plNnlvt ;]jfx¿ ;~rfng ug]{%;  

6= a"¤bf -5_ df plNnlvt cjlw;Dd a"¤bf -1_ df plNnlvt 
;]jfx¿ ;~rfng ug{ sfof{non] ;+:yfnfO{ lgb]{zg ;ldltn] 
lg)f{o u/L dfu u/]sf] cfwf/df b]xfoadf]lhd sfo{qmd 
cg"bfg k|bfg ug]{% M  
 
-s_ vKg] dfn;fdfgafktsf] ?= === === ;"? df Ps}d"i^;  
-v_ #/ ef*fafktsf] hDdf ?= === === df dlxgfaf/L ?= 
=== === sf b/n] dlxgf JotLt ePkl%;  
-u_ Joj:yfkg vr{afktsf] hDdf ?= === === df dlxgfaf/L 
?= === === sf b/n] dlxgfsf] ;"? d};  
-#_ lgb]{zg ;ldltsf] a}&s ;~rfng vr{afktsf] hDdf 
?= === === df rf}dfl;s ?= === === sf b/n] rf}dfl;sleq;  
-ª_ ;]jf ;~rfngsf] k|of]hgsf nflu Ps dlxgfsf] 
Joj:yfkg vr{ a/fa/Lsf] /sd ;"? d} /  
-r_ k|efljt dlxnfnfO{ k|bQ ;]jfsf] vr{ k|To]s dlxgf 
JotLt ePkl% zf]wegf{:j¿k .  
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7= a"¤bf -6_ sf] v)* -r_ adf]lhd zf]wegf{ dfu ubf{ 
;+:yfn] ;dGjo ;ldltaf^ to ePadf]lhd sfof{non] 
tf]s]sf] (f¤rfdf dfl;s k|ult, vr{sf] kmf¤̂ af/L / ;Dk|]if)f, 
;+/If)f Pj+ lkmtf{ ;Dk|]if)fsf] ldlt, cjlw, :yfg v"n]sf] 
;DalGwt k|efljt dlxnfsf] x:tfIf/;lxtsf] 
gfdfjnLnufotsf vr{ k"li^ ug]{ sfuhftsf] gSsn k]; 
ug"{kg]{%;  

8= a"¤bf -6_ sf] v)* -ª_ adf]lhd ;]jf ;~rfngsf] 
k|of]hgfy{ ;+:yfnfO{ k|bQ /sd ;+:yfnfO{ k|bfg ug"{kg]{ 
clGtd dlxgfsf] Joj:yfkg vr{afktsf] /sdaf^ s§f u/L 
km%\of}{̂  ul/g]%;  
 
9=;+:yfn] ;Dk|]if)fsf] qmddf jf ;+/If)fdf /x"~h]n ;dGjo 
;ldltn] to u/]adf]lhd sfof{non] tf]s]sf] k|s[ltsf] 
:jf:Yof]krf/ u/fpg"kg]{ k|efljt dlxnfsf] xsdf To;} u/L 
tf]lsPsf] c:ktfn jf :jf:Yo s]Gb|af^ ;f]sf] ;d"lrt 
Joj:yf ug]{%;  
10= ;+:yfn] of] ;Demf}tf-kqadf]lhd sfo{ ;Dkfbg ubf{ 
cfly{s sf/f]af/ Pj+ To:tf] sf/f]af/ k"i^ ug]{ sfuhftsf 
;fy} ;DalGwt k|efljt dlxnfsf] gfd btf{ lstfknufot 
k|bQ ;]jfx¿sf] ;Dk")F{ ljj/)f v"Ng] u/L &Ls, b"?:t Pj+ 
kf/bzL{ clen]v /fVg]% tyf ;dGjo ;ldlt jf sfof{non] 
dfu]sf avt pknAw u/fpg]%;  

11= a"¤bf -10_ df h"g;"s} s"/f n]lvPsf] eP tfklg 
;+:yfn] ;DalGwt k|efljt dlxnfsf] JolQmut Pj+ 
;+j]bgzLn ljj/)fsf] uf]kgLotf sfod /fVg]%;  
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12= ;dGjo ;ldlt jf sfof{non] of] ;Demf}tf-kqadf]lhd 
;+:yfn] ;Dkfbg u/]sf sfo{x¿sf] ;DaGwdf oyfy{ l:ylt 
a"em\g h"g;"s} a]nf lhNnf ;]jf s]Gb| tyf cGtu{tsf] 
;"/lIft cNksfnLg cf>o kl/;/nufotsf] :ynut lg/LIf)f 
u/L clen]v, sfuhft x]g{ Pj+ ;DalGwt k|efljt dlxnfsf] 
k|ltlqmof a"em\g tyf ;"wf/ ug"{kg]{ s"/fdf ;"wf/ ug{ ;"emfp 
lbg ;Sg]%;  

13= of] ;Demf}tf-kqsf] cGoq h"g;"s} s"/f n]lvPsf] eP 
tfklg a"¤bf -7_ adf]lhd k]; ug"{kg]{ ljj/)f jf sfuhft 
k]; gu/]sf] jf em"&f] ljj/)f jf sfuhft k]; u/]sf] jf 
a"¤bf -12_ adf]lhd :ynut lg/LIf)f ubf{ of] ;Demf}tf-
kqadf]lhd kfngf ug"{kg]{ zt{x¿ kfngf gu/]sf] b]lvPsf] 
jf lbOPsf] d"gfl;a ;"emfpsf] sfof{Gjog gu/]sf] v)*df 
sfof{non] ;+:yfnfO{ lbg"kg]{ zf]wegf{ jf cGo s"g} /sd 
tTsfn /f]Ssf /fvL ;dGjo ;ldltsf] lg)F{ofg";f/ To:tf] 
zt{ kfngf u/]kl% dfq lbg jf glbg ;Sg]%;  

14= of] ;Demf}tf-kq === === c;f/ d;fGt;Dd dfGo x"g]%;  

15= a"¤bf -14_ df h"g;"s} s"/f n]lvPsf] eP tfklg 
;dGjo ;ldltsf] tkm{af^ ;DkGg %fgjLgkl% ;+:yfn] a"¤bf 
-2_ df plNnlvt sfo{If]qut zt{sf] uDeL/ pNn‹g u/]sf] 
kfOPdf ;dGjo ;ldltsf] lg)f{on] sfof{non] s"g} klg 
a]nf of] ;Demf}tf-kq /@ ug{ ;Sg]%;  

16= of] ;Demf}tf-kqsf] ;DaGwdf s"g} ljjfb pTkGg ePdf 
cfjZostfcg";f/ ;dGjo ;ldltsf] ;+of]hgdf b"j} kIfsf] 
cfk;L ;xdltaf^ To:tf] ljjfbsf] lg¿k)f ul/g]% /  
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17= a"¤bf -16_ adf]lhd ljjfbsf] lg¿k)f x"g g;s]df 
k|rlnt sfg"gadf]lhd x"g]% .  
 
Olt ;Dat\ === === ;fn dlxgf === ut] /f]h === z"ed\ .  
 
;+:yfsf] tkm{af^              sfof{nosf] tkm{af^  
b:tvt M                   b:tvt M 
gfd, y/ M                    gfd, y/ M 
kb M                     kb M                                                                            
 
;fIfL                     ;fIfL 
b:tvt M                  b:tvt M 
gfd M                    gfd M 
&]ufgf M                   &]ufgf M 
 
 
 

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!)÷!*                 cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM !)     ldltM @)&&÷!!÷!$ 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= $ 
 

अर ोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण काय म स ालन काय व ध 
२०७७ 

 तावना:  मा डवी गाउँप लका अ तगतको आ.व. २०७७/०७८ को 
बा षक काय म अनसुार कृ ष उपजको उ पादन तथा उ पादक व 
बढाएर गाउँपा लकामा कृ ष े मा रोजगा र सजृना ग र उ  े लाइ 
यस गाउँपा लकाको नमनुा कृ ष े  बनाउने मलु उ े य रािख कृ ष 
पकेट े  स ालन काय म सु यवि थत ढंगबाट गन बा छ नय 
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भएकोले गाउँपा लकाले " अर खोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण 
काय म स ालन काय व ध २०७७" तयार गरेको छ। 

प र छेद १ 

ारि भक 

१.संि  नाम तथा ार भः(१) यस काय व धको नाम " अर खोलामा 
बृहत कृ ष पकेट े  नमाण काय म स ालन काय व ध २०७७" 
हनेुछ। 

(२) यो काय व ध तु त ार भ हनेुछ। 

२.प रभाषाः बषय बा सँगले अक  अथ नलागेमा यस काय वधमाः- 

क."कायालय" भ ाले मा ड व गाउँपा लका गाउँ कायपा लकाको 
कायालयलाई स झन ुपदछ। 

ख. "पकेट े " भ ाले बृहत कृ ष पकेट े लाई स झन ुपदछ। 

ग. "स म त" भ ाले कृ ष पकेट काय म स ालन गनको ला ग 
स वि धत पकेट े का कृषक समहुले आ ना सद यह  म ये बाट 
गठन गरेको स म त स झन ुपदछ। 

घ. " यावसा यक खेती" भ ाले कृषक कृषक समहु कृ ष सहकार ह ले 
यबसा यक उ पादनमा जोड दइ रोजगार  समेत सजृना गन ग र ग रने 
उ पादनलाइ स झन ुपदछ। 

 

प र छेद-२ 
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३ अर ोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण काय म काया वयनका  
If]qx? 

१.अरङखोला क रडोर लि त साना सँचाइ काय म  
२. अरङखोला क रडोर लि त ला क घर फलामको टा ड स हत 
काय म  
३. अरङखोला क रडोर लि त मौर पालन काय म  
४. अरङखोला क रडोर लि त यबसा यक याउ काय म 
५. अरङखोला क रडोर लि त प  तथा ला क पोखर  नमाण 
काय म  
६. अरङखोला क रडोर लि त माछा पोखर  नमाण काय म  
७. अरङखोला क रडोर लि त ल ट सँचाइ आयोजना काय म  
८. अरङखोला क रडोर लि त  बीउ भ डारणका ला ग सड वन 
वतरण तथा बीउ सकुाउनको ला ग पाल वतरण काय म 

९. अरङखोला क रडोर लि त सामदुा यक तरकार  नसर  थापना 
काय म   
१०. अरङखोला क रडोर लि त आल ुपकेट े  नमाण काय म 

११. अरङखोला क रडोर लि त कडकनाथ कुखरुा तथा का लज 
व न  काय म  

१२. अरङखोला क रडोर लि त उ त जातका बंगरुका पाठापाठ  वतरण 
तथा व न  काय म  
१३. अरङखोला क रडोर लि त दु ध डेर  पसल नमाण सधुार 
काय म 

१४. माटो पर ण स ालन काय म  
१५. अरङखोला क रडोर लि त मासपुसल नमाण सधुार काय म  

mailto:@)&&.!!.!$


v08 $_ ;+Vof !) :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!!.!$ 

295 
 

१६. उ त जातका बा ा÷ बा ाको खोर वतरण काय म  
प र छेद-३ 

काय म संचालन या 

४.सचुना वाहः-मा डवी गाउँकायपा लकाको कायालयले कि तमा पनी 
१० दनको याद दएर सूचना काशन गनछ । थम पटकमा कािशत 
सूचनामा या  आवेदन नपरेमा दो ो पटक सूचना कािशत कायालयले 
गनछ ।य तो सचुना सरोकारवाला सबैको जानकार का ला ग थानीय 
तहको वेव साईटमा समेत रािखनेछ। 

५. ताव आ हानः-सूचना कशत समय भ  ताव पेश गन इ छुक 
कृ ष यवसायसँग स बि धत सहकार /कृषक समहु/उपभो ा समहुले  
वा कृषकल े नवेदनका साथ ताव पेश गन ु पनछ। नवेदनका साथमा 
वडाकायालयको सफा रस ना गरकताको माणप को त ल प 
काययोजना गाउँकायपा लकाको कायालयमा पेश गनपुनछ । 

६. वशेष पकेट े  नमाण/छनौट याः- वशेष कृ ष पकेट नमाण 
तथा  छनौट देहायअनसुार हनेुछः- 

   पकेट े  नमाणका ला ग देहाय बमोिजमका 
सेवा/सु वधा/पवुाधारह  भएको हनुपुनछः- 

   क) सडकको पहुँच भएको वा हनुस ने, 

   ख) संचाईको उपल धता भएको वा हनुस ने, 

   ग) व तुको उपल धता भएको वा हनुस ने, 
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   घ) तो कएको े फल च लाब द  भएको वा हनुस ने वा एउटै 
को रडोरमा रहेको, 

   ङ) बजार पूवाधार भएको तथा हनुस ने। 

७.पकेट े  स ालन याः- 

१.पकेट े मा रहेका स पूण था नय लाई जानकार  गराइ आम 
भेलाको आवहान ग र उ  े मा रहेका स भावनाका बारे छलफल 
गन। 

२. कृ ष े  स ालनका स व धमा पकेट े  स ालन मलु 
स म तको गठन गन। 

३. गाउँपा लकाले छु ाएको बजेटको आधारमा कुन कुन े मा क त 
रकम व नयोजन गन सक छ सो े ह  नधारण गन। 

४. उ  े मा रहेका स भावनाका बारे अ ययन ग र उ  े का 
था नय माझ सो बषयमा जानका र गराइ स भवनाका े  संग 
लि त काय म गन अ भ रत गन। 

५.गाउँपा लका ारा उ  े का था नय माझ आवेदनको सचुना 
काशन गन। 

६.इ छुक याि  र इ छा भएको तर आ नो ज गा नभएकोले 
भाडामा लएर प न सं ालन गन स ने ग र आफुले गन चाहेको े , 
यवसाय स ालन गन योग हनेु ज गाको लालपजुा, नाग रकताको 
त ल प,कबु लय तनामा स हत नवेदन दता गन। 
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७. यवसायको कृ तका आधारमा ला ने े फल अनसुिुच-२ 
वमोिजम हनेुछ। 

८. नवेदनको आधारमा सो याि ले गन चाहेक यवसायको क सम 
र उ  याि को ज गाको अव थाको आधारमा गाउँपा लकाका कृ ष 
ा व धकले अवलोकन ग र  ि वकृत ग रनेछ। 

९) गाउँपा लकाको कृ ष तथा पशु वकास शाखाबाट थलगत अनगुमन 
गर  गाउँकायपा लकामा अनगुमन तवेदन पेश गनपुनछ । 

१०) गाउँकायपा लकामा पेश भएको कृ ष तथा पश ु वकाश शाखाको 
ा व धक तवेदन तथा आवेदकको तावका आधारमा 

गाउँकायपा लका बैठकबाट तावह को छनौट ग रनेछ । 

८ पकेट स ालन सम तको काम, कत य र अ धकारः- 

क) पकेट स ालनका ला ग आव यक उ पादन सामा ीह को 
प रमाण, ोत र लागतको अनमुान गन। 

ख) बा ल च को ला ग उ पादन योजना स हतको ताव तयार गन। 

ग) कृ ष शाखा/भेट रनर  अ पताल तथा पश ुसेवा व को सम वयमा 
आव यक उ पादन सामा को यव थापन गन। 

घ) पकेट े को ोफाइल अ ाव धक गन। 

ङ) पकेट े  स ालन ग रने काय म कृ ष शाखा,पश ुशाखा तथा 
वा य शाखा संग सम वयमा काया वयन र आव यक अनसुार 
सम वय गन। 

च) मा सक पमा कृ ष शाखा,पश ुशाखामा ग त तवेदन पेश गन। 

छ) स ालन स म तको बैठक कि तमा म हनाको १ पटक अ नवाय 
पमा र आव यकता अनसुार अ य समयमा समेत ब न 
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स नेछ।बैठकमा स म त बा हर रहेका स बि धत त न धलाई 
आव यकता अनसुार आमि त गन सकनेछ। 

ज) पकेट े  स ालन स वि ध आ त रक आचारसं हता (code of 

conduct) तयार ग र लाग ुगन। 

झ) पकेट े मा व त कृ ष बमा गराउन ुपनछ। 

ञ) पकेट े  तरमा स ालन हनेु स पणु याकलाप र आथक 
कारोवार च लत काननु वमोिजम गन ुपनछ। 

ट) ताव छनौट भएका कृषकह ले प न आफूले गरेको कामको 
मा सक तवेदन गाउँपा लकामा पेश गनपुनछ । 

९. बजेटको यब थापनः अर खोलामा बृहत कृ ष पकेट काय म 
सचालनका ला ग नेपाल सरकारको शसत अनदुान अ तरगत   १ 
करोड ा  भएको छ । 

१०.भ ु ानी कृयाः कृषक कृषक समहु कृ ष सहकार  तथा काय म 
काया वयन गन यि  वा समहुलाई  देहाय अनसुार रकम भ ु ानी 
ग रनेछ। 

१.स झौता भएप छ काम गन काययोजना अ नवाय पमा पेश गरेको 
हनुपुनछ 

२. सत तशत काय स प  भएप छ मा  बील भपाईका आधारमा 
भ ु ानी गरनेछ 

३.सबै काय स प  भई काय स प  तवेदन ा  भएप छ मा  
भ ु ानी ग रनेछ 

४. भ ु ानी हुँदाका बखत लाभ ा हले गन लागत सहभा गताबाट प न 
भ ु ानीको अनपुातमा काय स प  ग रसकेको हनु ुपन तथा सो कुरा 
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वीलह मा प ट देिखएको हनुपुन।य द लाभ ा हले अ नबाय गनपुन 
साझेदार  नगरेमा अनपुा तक पमा भ ु ानी गन रकमबाट क ा गरनेछ 
। 

५.भ ु ा नको अ य कृयाह  च लत सावज नक ख रद ऐन तथा 
नयमावल  बमोिजम तथा अ य स बि धत च लत काननुह  बमोिजम 
हनेुछ। 

६.स पणु भ ु ानी कृषक कृषक समहु वा कृषक सहकार ले बैकमा 
खो लएको  बक खाता माफत रकम उपल ध गराइनेछ। 

७. कृषक कृषक समहु वा कृषक सहकार ले तो कएको काय स क 
कायस प  बीलको आधारमा रकम भ ु ानी लन सो कायको 
सपु रवे ण तथा ा व धक नाँप जाचँको ला ग लिखत नवेदन दएको 
सात दन भ  कायालयले नमाण कायको अनगुमन, सपु रवे ण तथा 
स प  कायको ा वधक मू या न(नाँप जाचँ) गर  भ ु ानीको य था 
मलाउन ुपनछ। 

८ कुनै प न काय मलाइ काय म स प  नगर  अनदुानको पमा 
रकम भ ु ानी दइने छैन ।काय म स प  ज त भएको छ सोको 
मु याकंनका आधारमा लाभ ा हको  स पणु साझेदार  क ा गर  भ ु ानी 
दइनेछ । 

९. अि तम भ ु ानी दँदा यि को हकमा ५० हजार देिख २ लाख 
स म कायस प को आधारमा भ ु ानी दइनेछ भने उपभो ा स म त ,
कृषक समूह ,सहकार  र यि गत कृ ष फमह लाई . १ लाख देिख 
बढ मा २० लाख स म कायस प को आधारमा भ ु ानी दइनेछ । 
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११.काय म स ालनकता वा समहुले पालन गनपुन शतह ः-  

१. स ालन हनेु कामको ववरण, लागत, स प  अव ध, अपे धत 
उपलि ध स हतको सावज नक सचुना पाट  नमाण थलमा रा  ु
पनछ। 

२.पकेट स ालन ममा गाउँपा लकाबाट दइएको नदशनको पणु 
पमा पालना गन ुपनछ। 

३.गाउँपा लकाले खोजेका बखत स ालन काय ग त हेन स ने 
यव था मलाउन ुपनछ र सो ग त देखाउन स बि धत कृषक कृषक 
समहु वा कृषक सहकार ले लेखा तथा अ भलेख यवि थत पमा 
राखेको हनु ुपनछ। 

४. पकेट स ालनको यवि थत योजना तयार गन ुपनछ। 

५.अनदुान रकम भ ु ानीका ला ग येक पटक सावज नक सनुवुाई र 
अि तम भ ु नीका ला ग लेखा पर ेण गराई रं गन फोटो स हत पेश 
गन ुपनछ। 

६.पकेट स ालन स म तले मा सक, चौमा सक र बा षक पमा 
तो कएको फमट बमोिजमकको पकेट े ह मा स ा लत 
काय मह को ग त ववरण स बि धत कृ ष शाखा तथा पश ुशाखामा 
अ नवाय पमा पेश गन ुपनछ। 

प र छेद-४  

अनगुमन मु याकंन 
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१२.अनगुमन तथा मु या नः काय म काया वयनको मका 
गाउँपा लकाले आव यकता अनसुार अनगुमन स म त बनाई जनुसकैु 
समयमा प न अनगुमन गन स नेछ।गाउँपा लका आथक वकाश 
स म तको अनगुमन तवेदन अ नवाय गाउँकायपा लकामा पेश हनेु 
यब था मलाउन ुपनछ ।वडा कायालयको सफा रसमा अनगुमन 
तवेदन पेश भएको हनुपुनछ । मा डवी गाउँपा लका अनगुमन 

सम तको भ ु ानी सफा रस पेश हनुपुनछ ।    
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 अनसूुची-१ 

मा डवी गाउँपा लका  

 गाउँ कायपा लकाको कायालय  

ज परु, यूठान 

लिु बनी देश, नेपाल  
अर ोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण काय म स ालन स बि ध  

ताव आ हानको सूचना 
थम पटक कािशत म तः २०७७/  

नेपाल सरकारको . १ करोड  वशेष अनदुान अ तगत ा  मा डवी 
गाउँपा लकाको आ.व. २०७७/०७८ को वा षक वीकृत काय म 
अनसुार अरङखोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण आयोजना काय म  
अ तगत तपिशलका काय मह   कृषक समूहह , कृ ष सहकार , कृ ष 
फम/उ मी/अगवुा कृषक  तथा उपभो ा समूह/ स म तह  माफत 
संचालन गनपुन भएकोले गाउँपा लकाका इ छुक कृषक समहूह , कृ ष 
सहकार  तथा संचाई उपभो ा स म तह बाट सूचना कािशत भएको 
म तले १० दन भ  ( म त…………….. गते भ ) यस कायालयमा 
तपिशल अनसुारका कागजातह  संल न रािख ववरण आवेदन स हत 

ताव पेश गर  दता गनहुनु स बि धत सबैमा जानकार को ला ग यो 
सूचना काशन ग रएको छ। ताव साथ पेश गन ुपन नवेदनको ढाँचा, 

तावको ढाचँा, संल न गन ुपन कागजात, मापद ड यस कायालयबाट 
ा  गन सकनेछ। रत नपगेुका वा याद नाघी ा  हनु आएका 
तावह  छनौटका ला ग समावेश नहनेु यहोरा समेत जानकार  

गराइ छ। 
 

.स  काय
म  

स ालन 
गन सकने 

यूनतम 
मापद ड 

काय म 
स ालन 

आवेद
कको 

अनदुान
को 
सीमा 
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कृयाकलाप
ह  

हनेु े  
वा थान 

कस
म 

१       

संल न गनपुन कागजातह   

१. अनसूुची २ अनसुारको नवेदन फाराम । 

 २. अनसूुची ३ अनसुारको ढाचँामा ब ततृ ताव, डजाइन तथा लागत 
अनमुान स हत व ततृ ताव । 

३. कृषक समूह/कृ ष सहकार /फमह को हकमा दता र नवीकरण 
भएको माणप को त लपी । 

४. नवेदकको नाग रकता वा प रचय खु ने माण प को फोटोकपी । 

५. योजना संचालन स बि ध समूह/सहकार /उपभो ा स म तको 
बैठकको नणय त ल प । 

 ६. स बि धत कृ ष वकास तथा पशपु छ  वकास शाखाको सफा रस । 
  ७. स बि धत वडा कायालयको सफा रस प  । 

  ८. तावकको तब ता प  । 

 ९. यवसाय संचालन हनेु थानको ज गाको लालपजुा वा ज गा भाडा लएको 
भए कि तमा ५ वष स म करार स झौता प   । 

 १०. माग ग रएका याकलापह  म ये पुजँीगत/पूवाधार 
इि ज नय रङ डजाइन, औजार उपकरणह को पे स फकेशन 
स हत अनमुा नत लगत खच  पेश गनपुनछ । 
  

 पनु : काय म संचालन काय व धमा कुनै क समको संशोधन भएमा 
सो ह बमोिजम काय म संचालन हनेुछ। 
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अनसूुची २ 

अर ोलामा बृहत कृ ष पकेट े  नमाण काय म अनदुानको ला ग 
दनपुन नवेदन ढाँचा                                                                             

                            म त: 

वषय: ...........................................काय म ला ग अनदुान रकम 
उपल ध ग र पाउं । 

ी मखु शासक य अधकृत यू,   

मा डवी गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
ज परु, यूठान 

महोदय,   

हामी/म न न लिखत नवेदन फाराम (क) मा ह ता र भएका 
यि ह / यि बाट यूठान िज ला मा डवी गाउँपा लका वडा नं.........मा 
ब न/ेपन ......................................नामक कृ ष सहकार /कृ ष 
समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई उपभो ा स म तलाई  मा डवी गाउँपा लकाबाट 
म त ..................... कािशत सूचना अनसुार 
................................काय मको ला ग अनदुान आव यक परेकोले 
आयोजना काया वयनमा ला न ेमोटामोट  वजटे र समूहको नणयको त लपी  
स हत अनसूुचीमा संल न फराम  भ र  यो  तावना पेश गरेका छौ/छु  । 
हामी/मैले यस काय म अ तगत अपनाउनपुन नी त र काय वधह  स पूण 
पमा  वझेुका छ  र यसै अनसुार पूण पमा सहमत छ  ।  

                      नवदेक 

कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई उपभो ा स म तको नाम:  
                   अ य / त न धको नाम : 
                               ह ता र:  
                            स पक नं. 
                                म त: 
                         सं थाको छाप: 
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lgj]bg kmf/fd -s_ 

;tx l;+rfO{sf] nflu lgj]bg ;fy ;+nUg x'g'kg]{ lgj]bg kmf/fd  

qm= 
;+=  

कृ ष सहकार /कृ ष 
समूह/ संचाई 
उपभो ा स म तका 
सद यह को नाम वा  
lgj]bsx?sf] gfd  

jf8{ 
g+=  

k|ltlglwTj u/]sf] 
If]q jf ufpF  

b:tvt 

!     

@     

#     

$     

%     

^     

&     

*     

(     

!)     

!!     

Ps kl/jf/af6 Ps hgf dfq ;b:o /xg] 
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अनसूुची-३ 

काययोजना फारम  

१. ता वत सेवा दयाको साराशं 

काय मको नाम:  

काय े   

आवेदकको नाम  

ठेगाना   

स पक यि    

ठेगाना   

स पक नं.  

यवसाय दता वष:  

म.ुअ.कर/ थायी ले.नं. 
र दता वष  

 

बक खाता ववरण: 

 

बकको नाम: 

ठेगाना: 

खाता नं. 

खाता संचालकह को नाम: 

आवेदकको प रचय  
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तथा अनभुव: 

ज मा लागत :  

काय म संचालन 
थल: 

िज ला:..................गाउँपा लका  

वडा नं. 

गाउँ/टोल: 

ता वत काय मको 
मखु उदे य: 

  
  

ता वत काय मको 
मु य याकलम  

 कुलो नमाण  

२. काय मको ववरण  

२.१ ता वत काय म योजनाको भूमका र पु ाई  

५०० श द नबढाई यवसायको छोटकर  ववरण जसमा नाम, मु य 
काम , कृत, मु य याकलाप, अव था, उपलि धह , सम याह , 
प हचान ग रएका अवसर, चनुौ तह , मू य अ भवृ का असरह , 

ता वत काय, यसको भाव, स भा वत आ दानी र कृषकलाई 
ता वत काय मबाट हनेु फाइदाह  उ लेख गन  

 

२.२ सम याह , अवसर र ता वत याकलापह   

ता वत काय मको मखु सम या तथा अवसरह  तथा तनमा 
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आधा रत याकलापह  जसले सम याह लाई खकुुलो बनाउछ र 
अवसरह को उिचत उपयोग     . 

सम याह   अवसरह   

१. 

२. 

३. 

 

२.३ ता वत याकलापह   

बढ मा ५०० श द भ  ता वत याकलापह को सि  ववरण 
(के/कस र/कसले/कहा ँगन) 

याकलाप १: कुलो नमाण  

२.४ न तजा र तफल  

तफल सूचकह   काय मको ल य  

े फल  .........रोपनी  

ब  प रणाम वृ  ...........टन/वा षक  

आ दानी वृ  ......./वा षक  

रोजगार  वृ  .........जना वोरोजगार,...........जना 
बष भ र रोजगार .......जना वा 
कयद न आंिशक रोजगार  
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३. जनशि   

कसम  सं
या 

दलत
 

म
हला 

जनजाती 

मधेसी 

अ
य
 

पीछ
डएक

ो 
े
 

ा व धक  पूणका
लन  

       

आंिशक         

यव था
पक य  

पूणका
लन  

       

आंिशक         

मक  बषभर          

आव य
कता 
अनसुार  

       

 

४. कायता लका  

याकला
प  

अव ध-म हना/वष  

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ १ १
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० १ २ 

             

             

             

५. जोिखम यव थापन  

जोिखमको तह  स भा वत 
जोिखम  

जोिखमको 
कृ त र 
यापकता  

यव थापन 
रणनी त 

पूवाधार नमाण     

 

६. बातावरणीय र सामािजक यव थापन  

याकलाप  भाव  यूनीकरणका 
उपायह   

अनगुमनका 
सूचकह   

कै फयत  

पूवाधार 
नमाण 
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अनसूुची ४ 

तव ता प   
मा डवी गाउँपा लकाको म त............................सूचना अनसुार 

.....................................काय ममा मा डवी गाउँपा लका वडा 
नं.....गाउँ/टोल............मा ब ने/संचा लत...............................कृषक 
समूह/सहकार /फम/ निज उ मी/अगवुा कृषकले लागत साझेदार मा 
सहभा गताको ला ग इ छुक भई सोको यवसा यक योजना अनसुार कुल 
लगानी .................को ........ तशत हनु 
आउने ............अ प..........................बराबरको लगानी आ नो 
आ त रक ोतबाट यहोन ग र आवेदन पेश गरेको/का छु/छौ । उ  
काय ममा छनौट भएमा यवसा यक योजनामा उलेख भए बमोिजमको काय 
गनछु/छौ  ५ वष नर तर दनेछु/छौ । यवसा यक योजना अनसुारको 
काय नगरेमा वा ५ (पाचँ) वष अगावै सो कायह  ब द गरेमा मा डवी 
गाउँपा लकाबाट ा  अनदुान रकम च लत याज स हत फता गन 
तब ता य  गदछु/छौ । अ यथा चलत काननु बमोिजम 

सा हला/बझुाउला । साथै संचा लत याकलापबाट बाताबरणलाई 
नकारा मक असर नपयुाउने यहोरा तथा तब ता समेत य  गदछु/छौ 
। 

आवेदकको तफबाट 

नाम: 
पद:  
सं थाको नाम: 
ठेगाना: 
स पक नं. 
द तखत: 
म त:                                     छाप 

 

 

 

     दायाँ  

 

 

 

बायाँ  
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अनसूुची-५ 

स झौता प को नमनुा 

 यो स झौता प  मा डवी गाउँपा लका, ज परु, यूठान (यस प छ प हलो 
प  भ नएको) र ..................... कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज 
उ मी/ संचाई उपभो ा स म त, मा डवी गाउँपा लका वडा नं. ......( यस 
प छ दो ो प  भ नएको) बीच तपिशलको शत बमोिजमको कुराह लाई 
पालना गन कुरा म जरु छ । 

१. यो स झौता, स झौता भएको म त..........................देिख ार भ 
भएको मा ननेछ र यो स झौतामा संल न वीकृत इि टमेट बमोिजमको काय 
यथा स  संचालन ग र म त २०७८ साल .....  म हना ..........    गतेस म 
स प  गरेर आव यक कागजात स हत दो ो प ले प हलो प  सम  पेश 
गन ुपनछ । 

२. यस स झौता बमोिजमको नमाण तथा ममत स भार स बि ध काय दो ो 
प  आफैले गनपुनछ  । 

३. थम प ले दो ो प लाई इ मेट अनसुारको काय संचालन गन 
योजनाको कृ त अनसुार एकमु  रकम भ ु ानी ग रनेछ । 

४. स झौता बमोिजमको काय संचालन तथा स प को ला ग प हलो प  
माफत अनदुान व प .                              
(अ प............................) र दो ो प को लागत सहभा गता .                     
(अ प....................................) यहो रनेछ । 

५. दो ो प ले स झौता बमोिजमको पूवाधार नमाण तथा ममत स भारका 
ला ग स झौतामा समावेश ग रएको ोत बाहेक अ य कुनै सरकार , गै  
सरकार  संघ सं थाबाट सहयोग, अनदुान आद ा  ग रने भए थम प लाई 
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जानकार  गराउन ुपनछ । 

६. दो ो प ले स झौता बमोिजमको काम गदा थम प बाट ख टएका 
ा व धकह ले दइएको नदशन पालना गन ुपनछ  । 

७. पूवाधार नमाण तथा ममत स भार गदा दो ो प ले नमाण तथा ममत 
स भारको संरचनागत ववरण र लागत खलुाई सवसाधारण सबैले दे े ग र 
सावज नक सथानमा स पूण ववरण स हतको सावज नक सूचना पा ट रा  ु
पनछ । 

८. दो ो प ले नमाण कायको सावज नक जानकार का ला ग Public Audit 
गराउन ुपनछ  । 

९. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध काय सो ह आ.व. भ  स प  
गन ुपनछ । 

१० . थम प ले दो ो प लाई भ ु ानी दंदा थम प  सम  वल पेश 
भएको म तले यथा स  स बि धत दो ो प  को नाममा एकाउ ट पेई चेक 
माफत भ ु ानी दनेछ  । 

११. कुनै प न काय मलाइ काय म स प  नगर  अनदुानको पमा रकम 
भ ु ानी दइने छैन ।काय म स प  ज त भएको छ सोको मु याकंनका 
आधारमा लाभ ा हको  स पणु साझेदार  क ा गर  भ ु ानी दइनेछ । 

१२. दो ो प को लापरबाह को कारणबाट काय स प  नभई हा न नो सानी 
भएमा यसको स पूण िज मेवार  दो ो प ले लनेछ । 

१३. दो ो प ले स झौताको शत र काय ता लका बमोिजम 
........................................... म त स म यो स झौता बमोिजमको 
स पूण काय ( डजाइन र इ मेट अनसुार) पूण पमा स प  ग र संचालनमा 
याउनेछ । 
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१४. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध स प  भई काय वीकार 
तवेदन अनु प संरचना ह ता तरण भैसकेप छ सो को ममत स भार 

स बि ध काय स बि धत दो ो प को हनेुछ  । 

१५. स झौता बमोिजम काय गन स ब धमा कुनै ववाद आएमा थम 
प को नणय अि तम मा ननेछ   । 

१६. यो स झौतामा उ लेख भएका कुराह मा यस बमोिजम र अ य 
कुराह मा च लत ऐन नयम अनसुार हनेुछ   । 

 
प हलो प                           दो ो  प  
द तखत                            द तखत         
नाम :                               नाम: 
पद :                                पद: 
म त :                               म त: 
कायालयको छाप :                    सं थाको छाप: 
                   रोहबर 

द तखत                             द तखत:  

नाम:                                नाम:  

ठेगाना                               ठेगान:  

म त:                                म त: 

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!!÷!$                cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t                                  
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माडी र िझम क नद  कर डोरमा कृ ष पकेट काय म स ालन 
काय व ध २०७७ 

तावना: मा डवी गाउँप लका अ तगतको आ.व. २०७७/०७८ को 
बा षक काय म अनसुार कृ ष उपजको उ पादन तथा उ पादक व 
बढाएर गाउँपा लकामा कृ ष े मा रोजगा र सजृना ग र उ  े लाइ 
यस गाउँपा लकाको नमनुा कृ ष े  बनाउने मलु उ े य रािख कृ ष 
पकेट े  स ालन काय म सु यवि थत ढंगबाट गन बा छ नय 
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भएकोले गाउँपा लकाले " माडी र िझम क नद  कर डोरमा कृ ष पकेट 
काय म स ालन काय व ध २०७७" तयार गरेको छ। 

प र छेद १ 

१.संि  नाम तथा ार भः(१) यस काय व धको नाम " माडी र 
िझम क नद  कर डोरमा कृ ष पकेट काय म स ालन काय व ध 
२०७७" हनेुछ। 

(२) यो काय व ध तु त ार भ हनेुछ। 

२.प रभाषाः बषय बा सँगले अक  अथ नलागेमा यस काय वधमाः- 

क."कायालय" भ ाले मा ड व गाउँपा लका गाउँ कायपा लकाको 
कायालयलाई स झन ुपदछ। 

ख. "पकेट े " भ ाले बृहत कृ ष पकेट े लाई स झन ुपदछ। 

ग. "स म त" भ ाले कृ ष पकेट काय म स ालन गनको ला ग 
स वि धत पकेट े का कृषक समहुले आ ना सद यह  म ये बाट 
गठन गरेको स म त स झन ुपदछ। 

घ. " यावसा यक खेती" भ ाले कृषक कृषक समहु कृ ष 
सहकार ह ले यबसा यक उ पादनमा जोड दइ रोजगार  समेत सजृना 
गन ग र ग रने उ पादनलाइ स झन ुपदछ। 

प र छेद-२ 

३. माडी र िझ कु नद  कर डोरमा कृ ष पकेट काय मको 
काया वयनका े ह   

1. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त साना सँचाइ काय म  
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2.  माडी र िझम क नद  क रडोर लि त ला क घर 
फलामको टा ड स हत काय म  
3. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त मौर पालन काय म  
4. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त यबसा यक याउ 
काय म 

5. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त प  तथा ला क 
पोखर  नमाण काय म  
6.  माडी र िझम क नद  क रडोर लि त माछा पोखर  नमाण 
काय म  
7. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त ल ट सँचाइ आयोजना 
काय म  
8.  माडी र िझम क नद  क रडोर लि त बीउ भ डारणका 
ला ग सड वन वतरण तथा बीउ सकुाउनको ला ग पाल वतरण 
काय म 

9.  माडी र िझम क नद  क रडोर लि त सामदुा यक तरकार  
नसर  थापना काय म   
10. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त आल ुपकेट े  
नमाण काय म 

11.  माडी र िझम क नद  क रडोर लि त कडकनाथ कुखरुा 
तथा का लज व न  काय म  
12. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त उ त जातका बंगरुका 
पाठापाठ  वतरण तथा व न  काय म  
13. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त दु ध डेर  पसल 
नमाण सधुार काय म 
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14. माडी र िझम क नद  क रडोर लि त मासपुसल नमाण 
सधुार काय म  

प र छेद-३ 

काय म संचालन या 

४. सचुना वाहः-मा डवी गाउँकायपा लकाको कायालयले कि तमा पनी 
१० दनको याद दएर सूचना काशन गनछ । थम पटकमा कािशत 
सूचनामा या  आवेदन नपरेमा दो ो पटक सूचना कािशत कायालयले 
गनछ ।य तो सचुना सरोकारवाला सबैको जानकार का ला ग थानीय 
तहको वेव साईटमा समेत रािखनेछ। 

५. ताव आ हानः-सूचना कशत समय भ  ताव पेश गन इ छुक 
कृ ष यवसायसँग स बि धत सहकार /कृषक समहु/उपभो ा समहुले  
वा कृषकले नवेदनका साथ ताव पेश गन ुपनछ। नवेदनका साथमा 
वडाकायालयको सफा रस ना गरकताको माणप को त ल प 
काययोजना गाउँकायपा लकाको कायालयमा पेश गनपुनछ । 

६. वशेष पकेट े  नमाण/छनौट याः- वशेष कृ ष पकेट नमाण 
तथा  छनौट देहायअनसुार हनेुछः- 
   पकेट े  नमाणका ला ग देहाय बमोिजमका 
सेवा/सु वधा/पवुाधारह  भएको हनुपुनछः- 
   क) सडकको पहुँच भएको वा हनुस ने, 
   ख) संचाईको उपल धता भएको वा हनुस ने, 
   ग) व तुको उपल धता भएको वा हनुस ने, 
   घ) तो कएको े फल च लाब द  भएको वा हनुस ने वा एउटै 
को रडोरमा रहेको, 
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   ङ) बजार पूवाधार भएको तथा हनुस ने। 

   च) माडी नद  कर डोर तथा िझम क नद  कर डोरका लागी ा  
काय मलाई दवैु न द कर डोरका लागी सकेस म बराबर  काय म 
काया वयनमा जोड दइनेछ । 

७. पकेट े  स ालन याः- 
१. पकेट े मा रहेका स पूण था नय लाई जानकार  गराइ आम 
भेलाको आवहान ग र उ  े मा रहेका स भावनाका बारे छलफल 
गन। 

२. कृ ष े  स ालनका स व धमा पकेट े  स ालन मलु स म तको 
गठन गन। 

३. गाउँपा लकाले छु ाएको बजेटको आधारमा कुन कुन े मा क त 
रकम व नयोजन गन सक छ सो े ह  नधारण गन। 

४. उ  े मा रहेका स भावनाका बारे अ ययन ग र उ  े का 
था नय माझ सो बषयमा जानका र गराइ स भवनाका े  संग लि त 
काय म गन अ भ रत गन। 

५. गाउँपा लका ारा उ  े का था नय माझ आवेदनको सचुना 
काशन गन। 

६. इ छुक याि  र इ छा भएको तर आ नो ज गा नभएकोले भाडामा 
लएर प न सं ालन गन स ने ग र आफुले गन चाहेको े , यवसाय 
स ालन गन योग हनेु ज गाको लालपजुा, नाग रकताको 
त ल प,कबु लय तनामा स हत नवेदन दता गन। 

७. यवसायको कृ तका आधारमा ला ने े फल अनसुिुच-२ वमोिजम 
हनेुछ। 
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८. नवेदनको आधारमा सो याि ले गन चाहेक यवसायको क सम र 
उ  याि को ज गाको अव थाको आधारमा गाउँपा लकाका कृ ष 
ा व धकले अवलोकन ग र  ि वकृत ग रनेछ। 

९. गाउँपा लकाको कृ ष तथा पशु वकास शाखाबाट थलगत अनगुमन 
गर  गाउँकायपा लकामा अनगुमन तवेदन पेश गनपुनछ । 

१०. गाउँकायपा लकामा पेश भएको कृ ष तथा पश ु वकाश शाखाको 
ा व धक तवेदन तथा आवेदकको तावका आधारमा 

गाउँकायपा लका बैठकबाट तावह को छनौट ग रनेछ । 

८. पकेट स ालन सम तको काम, कत य र अ धकारः- 
ठ) पकेट स ालनका ला ग आव यक उ पादन सामा ीह को प रमाण, 

ोत र लागतको अनमुान गन। 

ड) बा ल च को ला ग उ पादन योजना स हतको ताव तयार गन। 

ढ) कृ ष शाखा/भेट रनर  अ पताल तथा पश ुसेवा व को सम वयमा 
आव यक उ पादन सामा को यव थापन गन। 

ण) पकेट े को ाफाइल अ ाव धक गन। 

त) पकेट े  स ालन ग रने काय म कृ ष शाखा,पश ुशाखा तथा 
वा य शाखा संग सम वयमा काया वयन र आव यक अनसुार 
सम वय गन। 

थ) मा सक पमा कृ ष शाखा,पश ुशाखामा ग त तवेदन पेश गन। 

द) स ालन स म तको बैठक कि तमा म हनाको १ पटक अ नवाय 
पमा र आव यकता अनसुार अ य समयमा समेत ब न 

स नेछ।बैठकमा स म त बा हर रहेका स बि धत त न धलाई 
आव यकता अनसुार आमि त गन सकनेछ। 

ध) पकेट े  स ालन स वि ध आ त रक आचारसं हता (code of 

conduct) तयार ग र लाग ुगन। 
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न) पकेट े मा व त कृ ष बमा गराउन ुपनछ। 

ऩ) पकेट े  तरमा स ालन हनेु स पणु याकलाप र आथक 
कारोवार च लत काननु वमोिजम गन ुपनछ। 

प) ताव छनौट भएका कृषकह ले प न आफूले गरेको कामको 
मा सक तवेदन गाउँपा लकामा पेश गनपुनछ । 

  ९. बजेटको यब थापनः माडी र िझम क नद  कर डोरमा कृ ष 
पकेट काय म सचालनका ला ग लिु वनी देस सरकारको समपरुक  
अनदुान अ तरगत   ५० लाख मा डवी गाउँपा लकाबाट  ४० लाख 
तथा लाभ ाह बाट कि तमा  १० लाख ग र एकमु  १ करोडको 
काय म तय भएकोछ । 

१०. भ ु ानी कृयाः कृषक, कृषक समहु ,कृ ष सहकार  तथा काय म 
काया वयन गन यि  वा समहुलाई  देहाय अनसुार रकम भ ु ानी 
ग रनेछ। 

१.स झौता भएप छ काम गन काययोजना अ नवाय पमा पेश गरेको 
हनुपुनछ 

२. सत तशत काय स प  भएप छ मा  बील भपाईका आधारमा 
भ ु ानी ग रनेछ 

३.सबै काय स प  भई काय स प  तवेदन ा  भएप छ मा  भ ु ानी 
ग रनेछ 

४. भ ु ानी हुँदाका बखत लाभ ा हले गन लागत सहभा गताबाट प न 
भ ु ानीको अनपुातमा काय स प  ग रसकेको हनु ुपन तथा सो कुरा 
वीलह मा प ट देिखएको हनुपुन।य द लाभ ा हले अ नबाय गनपुन 
साझेदार  नगरेमा अनपुा तक पमा भ ु ानी गन रकमबाट क ा गरनेछ 
। 
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५.भ ु ा नको अ य कृयाह  च लत सावज नक ख रद ऐन तथा 
नयमावल  बमोिजम तथा अ य स बि धत च लत काननुह  बमोिजम 
हनेुछ। 

६.स पणु भ ु ानी कृषक कृषक समहु वा कृषक सहकार ले बैकमा 
खो लएको  बक खाता माफत रकम उपल ध गराइनेछ। 

७. कृषक कृषक समहु वा कृषक सहकार ले तो कएको काय सक 
कायस प  बीलको आधारमा रकम भ ु ानी लन सो कायको सपु रवे ण 
तथा ा व धक नाँप जाँचको ला ग लिखत नवेदन दएको सात दन भ  
कायालयले नमाण कायको अनगुमन, सपु रवे ण तथा स प  कायको 
ा वधक मू या न(नाँप जाँच) गर  भ ु ानीको य था मलाउन ुपनछ। 

८. अि तम भ ु ानी दँदा कृषकको हकमा . ५० हजार देिख १ लाख 
५० हजार  स म कायस प को आधारमा भ ु ानी दइनेछ भने उपभो ा 
स म त ,कृषक समूह ,सहकार  र यि गत कृ ष फमह लाई . ५० 
हजार  देिख बढ मा ८ लाख स म कायस प को आधारमा भ ु ानी 
दइनेछ । 

११.काय म स ालनकता वा समहुले पालन गनपुन शतह ः-  

१. स ालन हनेु कामको ववरण, लागत, स प  अव ध, अपे धत 
उपलि ध स हतको सावज नक सचुना पाट  नमाण थलमा रा  ुपनछ। 

२. पकेट स ालन ममा गाउँपा लकाबाट दइएको नदशनको पणु 
पमा पालना गन ुपनछ। 

३. गाउँपा लकाले खोजेका बखत स ालन काय ग त हेन स ने यव था 
मलाउन ुपनछ र सो ग त देखाउन स बि धत कृषक कृषक समहु वा 
कृषक सहकार ले लेखा तथा अ भलेख यवि थत पमा राखेको हनु ु
पनछ। 
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४. पकेट स ालनको यवि थत योजना तयार गन ुपनछ। 

५. अनदुान रकम भ ु ानीका ला ग  सावज नक सनुवुाई र अि तम 
भ ु नीका ला ग लेखा पर ेण गराई रं गन फोटो स हत पेश गन ुपनछ। 

६. पकेट स ालन स म तले मा सक, चौमा सक र बा षक पमा 
तो कएको फमट बमोिजमकको पकेट े ह मा स ा लत 
काय मह को ग त ववरण स बि धत कृ ष शाखा तथा पश ुशाखामा 
अ नवाय पमा पेश गन ुपनछ। 

प र छेद-४ 

अनगुमन मु याकंन 

१२. अनगुमन तथा मु या नः काय म काया वयनको मका 
गाउँपा लकाले आव यकता अनसुार अनगुमन स म त बनाई जनुसकैु 
समयमा प न अनगुमन गन स नेछ।गाउँपा लका आथक वकाश 
स म तको अनगुमन तवेदन अ नवाय गाउँकायपा लकामा पेश हनेु 
यब था मलाउन ु पनछ ।वडा कायालयको सफा रसमा अनगुमन 
तवेदन पेश भएको हनुपुनछ । मा डवी गाउँपा लका अनगुमन 

सम तको भ ु ानी सफा रस पेश हनुपुनछ ।    
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  अनसूुची-१ 

मा डवी गाउँपा लका 
गाउँ कायपा लकाको कायालय 

ज परु, यूठान 

लिु बनी देश, नेपाल 
माडी र िझम क न द क रडोरमा बृहत कृ ष पकेट काय म संचालन 

ला ग   

ताव आ हानको सूचना  

थम पटक कािशत म तः २०७७/ 

मा डवी गाउँपा लकाको . ४० लाख,  देश सरकार, लिु बनी देशको 
. ५० लाख र लाभ ाह ह को नगद/ मदान . १० लाख बराबरको  

समपरुक अनदुान अ तगत आ.व. २०७७/०७८ को वा षक वीकृत 
काय म अनसुार माडी र िझम क न द क रडोरमा बृहत कृ ष पकेट 
काय म अ तगत तपिशलका काय मह   कृषक समूहह , कृ ष 
सहकार , कृ ष फम/उ मी/अगवुा कृषक तथा उपभो ा समूह/ 
स म तह  माफत संचालन गनपुन भएकोले गाउँपा लकाका इ छुक कृषक 
समूहह , कृ ष सहकार  तथा संचाई उपभो ा स म तह बाट सूचना 
कािशत भएको म तले १० दन भ  ( म त..................... गते भ ) 

यस कायालयमा तपिशल अनसुारका कागजातह  संल न रािख ववरण 
आवेदन स हत ताव पेश गर  दता गनहुनु स बि धत सबैमा 
जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ। ताव साथ पेश 
गन ुपन नवेदनको ढाँचा, तावको ढाँचा, संल न गन ुपन कागजात, 
मापद ड यस कायालयबाट ा  गन सकनेछ। रत नपगेुका वा याद 
नाघी ा  हनु आएका तावह  छनौटका ला ग समावेश नहनेु यहोरा 
समेत जानकार  गराइ छ। 
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.स  काय
म  

स ालन 
गन सकने 
कृयाकलाप
ह  

यूनतम 
मापदण्
ड 

काय म 
स ालन 
हनेु े  
वा थान 

आवेद
कको 
क सम 

अनदुा
नको 
सीमा 

१       

 

संल न गनपुन कागजातह   

१. अनसूुची २ अनसुारको नवेदन फाराम । 

२. अनसूुची ३ अनसुारको ढाँचामा ब ततृ ताव, डजाइन तथा लागत 
अनमुान स हत व ततृ ताव । 

३. कृषक समूह/कृ ष सहकार /फमह को हकमा दता र नवीकरण 
भएको माणप को त लपी । 

४. नवेदकको नाग रकता वा प रचय खु ने माण प को फोटोकपी । 

५. योजना संचालन स बि ध समूह/सहकार /उपभो ा स म तको 
बैठकको नणय त ल प । 
६. स बि धत कृ ष वकास तथा पशपु छ  वकास शाखाको सफा रस । 
७. स बि धत वडा कायालयको सफा रस प  । 

८. तावकको तब ता प  । 

९. यवसाय संचालन हनेु थानको ज गाको लालपजुा वा ज गा भाडा 
लएको भए कि तमा ५ वष स म करार स झौता प   । 

१०. माग ग रएका याकलापह  म ये पुजँीगत/पूवाधार 
इि ज नय रङ डजाइन, औजार उपकरणह को पे स फकेशन 
स हत अनमुा नत लगत खच  पेश गनपुनछ । 
पनु : काय म संचालन काय व धमा कुनै क समको संशोधन भएमा 
सो ह बमोिजम काय म संचालन हनेुछ। 
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अनसूुची २ 

माडी र िझम क न द क रडोरमा बृहत कृ ष पकेट काय म 
अनदुानको ला ग दनपुन नवेदन ढाँचा       म त: 

वषय: ...........................................काय म ला ग अनदुान रकम 
उपल ध ग र पाउं । 

ी मखु शासक य अ धकृत यू,   

मा डवी गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
ज परु, यूठान 

महोदय,   

हामी/म न न लिखत नवेदन फाराम (क) मा ह ता र भएका 
यि ह / यि बाट यूठान िज ला मा डवी गाउँपा लका वडा 
नं.........मा ब ने/पन 
...................................................................नामक कृ ष 
सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई उपभो ा स म तलाई  
मा डवी गाउँपा लकाबाट म त ..................... कािशत सूचना अनसुार 
................................काय मको ला ग अनदुान आव यक परेकोले 
आयोजना काया वयनमा ला ने मोटामोट  वजेट र समूहको नणयको 
त लपी  स हत अनसूुचीमा संल न फराम  भ र  यो  तावना पेश 

गरेका छौ/छु  । हामी/मैले यस काय म अ तगत अपनाउनपुन नी त 
र काय वधह  स पूण पमा  वझेुका छ  र यसै अनसुार पूण पमा 
सहमत छ  ।  

                      नवेदक 

कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई उपभो ा 
स म तको नाम:  

                   अ य / त न धको नाम : 
                               ह ता र:  
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                              स पक नं. 
                                म त: 
                         सं थाको छाप: 

lgj]bg kmf/fd -s_ 
;tx l;+rfO{sf] nflu lgj]bg ;fy ;+nUg x'g'kg]{ lgj]bg kmf/fd 

qm= 
;+=  

कृ ष सहकार /कृ ष 
समूह/ संचाई 
उपभो ा स म तका 
सद यह को नाम वा  
lgj]bsx?sf] gfd  

jf8{ 
g+=  

k|ltlglwTj u/]sf] If]q 
jf ufpF  

b:tvt 

!     

@     

#     

$     

%     

^     

&     

*     

(     

!)     

!!     

Ps kl/jf/af6 Ps hgf dfq ;b:o /xg] 5
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अनसूुची-३ 

काययोजना फारम  

१. ता वत सेवा दयाको साराशं 

काय मको नाम:  

काय े   

आवेदकको नाम  

ठेगाना   

स पक यि    

ठेगाना   

स पक नं.  

यवसाय दता वष:  

म.ुअ.कर/ थायी ले.नं. 
र दता वष  

 

बक खाता ववरण: 

 

बकको नाम: 

ठेगाना: 

खाता नं. 

खाता संचालकह को नाम: 

आवेदकको प रचय  
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तथा अनभुव: 

ज मा लागत :  

काय म संचालन 
थल: 

िज ला: 

..........................गाउँपा लका  

वडा नं. 

गाउँ/टोल: 

ता वत काय मको 
मखु उदे य: 

  
  
  

ता वत काय मको 
मु य याकलम  

 कुलो नमाण  

२. काय मको ववरण  

२.१ ता वत काय म योजनाको भूमका र पु ाई  

५०० श द नबढाई यवसायको छोटकर  ववरण जसमा नाम, मु य 
काम , कृत, मु य याकलाप, अव था, उपलि धह , सम याह , 
प हचान ग रएका अवसर, चनुौ तह , मू य अ भवृ का असरह , 

ता वत काय, यसको भाव, स भा वत आ दानी र कृषकलाई 
ता वत काय मबाट हनेु फाइदाह  उ लेख गन  

 

२.२ सम याह , अवसर र ता वत याकलापह   
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ता वत काय मको मखु सम या तथा अवसरह  तथा तनमा 
आधा रत याकलापह  जसले सम याह लाई खकुुलो बनाउछ र 
अवसरह को उिचत उपयोग     . 

सम याह   अवसरह   

१. 

२. 

३. 

 

२.३ ता वत याकलापह   

बढ मा ५०० श द भ  ता वत याकलापह को सि  ववरण 
(के/कस र/कसले/कहा ँगन) 

याकलाप १: कुलो नमाण  

२.४ न तजा र तफल  

तफल सूचकह  काय मको ल य 

े फल .........रोपनी 

ब  प रणाम वृ  ...........टन/वा षक 

आ दानी वृ  ......./वा षक 

रोजगार  वृ  .........जना वोरोजगार,...........जना 
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३. जनशि   

कसम  सं
या 

दलत
 

म
हला 

जनजाती 

मधेसी 

अ
य
 

पीछ
डएक

ो 
े
 

ा व धक  पूणका लन         

आंिशक         

यव था
पक य  

पूणका लन         

आंिशक         

मक  बषभर          

आव यकत
◌ा अनसुार  

       

४. कायता लका  

याकलाप  अव ध-म हना/वष  

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

             

             

             

५. जोिखम यव थापन  
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जोिखमको तह  स भा वत 
जोिखम  

जोिखमको 
कृ त र 
यापकता  

यव थापन 
रणनी त 

पूवाधार नमाण     

 

६. बातावरणीय र सामािजक यव थापन  

याकलाप  भाव  यूनीकरणका 
उपायह   

अनगुमनका 
सूचकह   

कै फयत  

पूवाधार 
नमाण 
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अनसूुची ४ 

तव ता प   
मा डवी गाउँपा लकाको म त............................सूचना अनसुार 

.....................................काय ममा मा डवी गाउँपा लका वडा 
नं.....गाउँ/टोल ..................मा ब ने/संचा लत..................कृषक 
समूह/सहकार /फम/ निज उ मी/अगवुा कृषकले लागत साझेदार मा 
सहभा गताको ला ग इ छुक भई सोको यवसा यक योजना अनसुार कुल 
लगानी .................को ........ तशत हनु 
आउने ..................अ प..........................बराबरको लगानी 
आ नो आ त रक ोतबाट यहोन ग र आवेदन पेश गरेको/का छु/छौ । 
उ  काय ममा छनौट भएमा यवसा यक योजनामा उलेख भए बमोिजमको 
काय गनछु/छौ  ५ वष नर तर दनेछु/छौ । यवसा यक योजना 
अनसुारको काय नगरेमा वा ५ (पाँच) वष अगावै सो कायह  ब द गरेमा 
मा डवी गाउँपा लकाबाट ा  अनदुान रकम च लत याज स हत फता 
गन तब ता य  गदछु/छौ । अ यथा च लत काननु बमोिजम 
सा हला/बझुाउला । साथै संचा लत याकलापबाट बाताबरणलाई 
नकारा मक असर नपयुाउने यहोरा तथा तब ता समेत य  गदछु/छौ 
। 

आवेदकको तफबाट 

नाम: 
पद:  
सं थाको नाम: 
ठेगाना: 
स पक नं. 
द तखत: 
म त:                                     छाप 

 

 

 

     दायाँ  

 

 

 

बायाँ  
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                       अनसूुची-५ 

स झौता प को नमनुा 

 यो स झौता प  मा डवी गाउँपा लका, ज परु, यूठान (यस प छ प हलो 
प  भ नएको) र ..................... कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज 
उ मी/ संचाई उपभो ा स म त, मा डवी गाउँपा लका वडा नं. ......( यस 
प छ दो ो प  भ नएको) बीच तपिशलको शत बमोिजमको कुराह लाई 
पालना गन कुरा म जरु छ । 

१. यो स झौता, स झौता भएको म त..........................देिख ार भ 
भएको मा ननेछ र यो स झौतामा संल न वीकृत इि टमेट बमोिजमको काय 
यथा स  संचालन ग र म त २०७८ साल .....  म हना ..........    गतेस म 
स प  गरेर आव यक कागजात स हत दो ो प ले प हलो प  सम  पेश 
गन ुपनछ । 

२. यस स झौता बमोिजमको नमाण तथा ममत स भार स बि ध काय दो ो 
प  आफैले गनपुनछ  । 

३. थम प ले दो ो प लाई इ मेट अनसुारको काय संचालन गन 
योजनाको कृ त अनसुार एकमु  रकम भ ु ानी ग रनेछ । 

४. स झौता बमोिजमको काय संचालन तथा स प को ला ग प हलो प  
माफत अनदुान व प .                              
(अ प............................) र दो ो प को लागत सहभा गता .                     
(अ प....................................) यहो रनेछ । 

५. दो ो प ले स झौता बमोिजमको पूवाधार नमाण तथा ममत स भारका 
ला ग स झौतामा समावेश ग रएको ोत बाहेक अ य कुनै सरकार , गै  
सरकार  संघ सं थाबाट सहयोग, अनदुान आद ा  ग रने भए थम प लाई 
जानकार  गराउन ुपनछ । 

६. दो ो प ले स झौता बमोिजमको काम गदा थम प बाट ख टएका 
ा व धकह ले दइएको नदशन पालना गन ुपनछ  । 
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७. पूवाधार नमाण तथा ममत स भार गदा दो ो प ले नमाण तथा ममत 
स भारको संरचनागत ववरण र लागत खलुाई सवसाधारण सबैले दे े ग र 
सावज नक सथानमा स पूण ववरण स हतको सावज नक सूचना पा ट रा  ु
पनछ । 

८. दो ो प ले नमाण कायको सावज नक जानकार का ला ग Public Audit 
गराउन ुपनछ  । 

९. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध काय सो ह आ.व. भ  स प  
गन ुपनछ । 

१० . थम प ले दो ो प लाई भ ु ानी दंदा थम प  सम  वल पेश 
भएको म तले यथा स  स बि धत दो ो प  को नाममा एकाउ ट पेई चेक 
माफत भ ु ानी दनेछ  । 

११. कुनै प न काय मलाइ काय म स प  नगर  अनदुानको पमा रकम 
भ ु ानी दइने छैन ।काय म स प  ज त भएको छ सोको मु याकंनका 
आधारमा लाभ ा हको  स पणु साझेदार  क ा गर  भ ु ानी दइनेछ । 

१२. दो ो प को लापरबाह को कारणबाट काय स प  नभई हा न नो सानी 
भएमा यसको स पूण िज मेवार  दो ो प ले लनेछ । 

१३. दो ो प ले स झौताको शत र काय ता लका बमोिजम 
........................................... म त स म यो स झौता बमोिजमको 
स पूण काय ( डजाइन र इ मेट अनसुार) पूण पमा स प  ग र संचालनमा 
याउनेछ । 

१४. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध स प  भई काय वीकार 
तवेदन अनु प संरचना ह ता तरण भैसकेप छ सो को ममत स भार 

स बि ध काय स बि धत दो ो प को हनेुछ  । 

१५. स झौता बमोिजम काय गन स ब धमा कुनै ववाद आएमा थम 
प को नणय अि तम मा ननेछ   । 

१६. यो स झौतामा उ लेख भएका कुराह मा यस बमोिजम र अ य 
कुराह मा च लत ऐन नयम अनसुार हनेुछ   । 
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को भड -१९  का कारण रोजगार गमुाएका यवुा तथा बेरोजगार यवुा लि त 
काय म संचालन काय व ध 

को भड १९ रोगका कारण रोजगार  गमुाएका तथा बेरोजगार यवुा लि त 
काय म स ालन काय व ध २०७७ 
                               
मा डवी गाउँप लका अ तगतको आ.व. २०७७/०७८ को बा षक न त 
तथा काय म अनसुार को भड १९ रोगका कारण वदेश तथा बदेशमा 
रोजगार  गमुाएका यवुाह लाइ रोजगार  दान गन ुतथा था नय तहमा 
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बेरोजगार  यवुाह को प हचान ग र त यवुाह लाइ रोजगार  माफत वदेश 
मै टकाइ रा  ेउदे यका साथ  गाउँपा लकाले " को भड १९ रोगका 
कारण रोजगार  गमुाएका तथा बेरोजगार यवुा लि त काय म स ालन 
काय व ध २०७७" तयार गरेको छ। 

प र छेद १ 

ारि भक 

१.संि  नाम तथा ार भः 
क) यस काय व धको नाम " को भड १९ रोगका कारण रोजगार  गमुाएका 
तथा बेरोजगार यवुा लि त काय म स ालन काय व ध २०७७" हनेुछ। 

ख) यो काय व ध तु त ार भ हनेुछ। 

२.प रभाषाः बषय बा सँगले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमाः- 

क.”यवुा लि त काय म”(youth focused programas) भ ाले 
यवुाह लाई कृ ष े मा आक षत गन व ध, ता लम, तथा बउ पूँिज 
स हतको यवसा यक कृ ष/पश ुज य उ पादन भ े बु न ुपदछ। 
ख."कायालय" भ ाले मा ड व गाउँपा लका गाउँ कायपा लकाको 
कायालयलाई स झन ुपदछ। 

ग. "को भड १९ " भ ाले कोरोना भाइरसका कारण फै लएको स ामक 
रोग भ े बिुझ छ तथा ब  वा य सगठनले गरेको प रभाषा समेतलाइ 
स झन ुपदछ। 

घ. "रोजगार  गमुाएका" भ ाले वदेश तथा बदेशमा र ह कुनै पेशा 
यबसाय ग र रहेका वा कूनै फम निज स थामा कायरत यि ले ग ररहेको 
काम गन नपाउन ुवा छुटकारा पाउनलुाइ स झन ुपदछ। 

ङ. "बेरोजगार यवुा " भ ाले कुनै प न पेशा यबसाय नगरेका वा दै नक 
आ दा नको कुनै प न ोत नभएका यवुाह लाइ स झन ुपदछ। 
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च. " यवुा लि त भ ाले" यवुाह लाइ समे ट ग रने ब भ  याकलाप 
तथा यवुाह  माफत ग रने पेशा यबसाय वा दै नक आ दा न ा  गन  
यवुालाइ ग रने प रचालन समेतलाइ बिुझ छ । 

छ. “यवुा भ ाले” १६ देिख ४० वष उमेर समहुका यि लाइ स झन ु
पदछ यो काय म काय वयनका ला ग रोजगार  गमुाएका वा बेरोजगार 
यवुा भ ाले १६ देिख ६० वष उमेर समहुका म हला वा पु ष समेतलाइ 
बिुझ छ । 

ज.”ि कम” भ ाले यवसा यक कृ ष तथा पशपुालन यवसाय स ालनको 
ला ग तयार ग रएको ताव 

३.उदे यः 
यो काय मको उदे य देहायबमोिजम रहेको छ। 

क) यवसा यक कृ ष तथा पशपुालन यवसाय संचालनको ला ग 
आव यक पन व ध तथा पुँिज दान गन। 

ख) को भड १९ कारण रोजगा र गमुाएका लाइ वदेशमा रोजगा रका 
अवसरह  ृजना गन सहयोग पयुाउने। 

ग) कृ ष ज य व तकुो उ पादन उ पादक व बृ  गन।  

घ) था नय माग आव यकता  स भावनाका आधारमा ठाउँ वशेषा 
अनसुारको बा लव त ुवशेषताको प हचान ग र आव यक काय म 
काया वयन गन । 

ङ) वेरोजगार यवुाह लाइ उ मिशलता स वि ध ता लम स ालन गर  
यबसा यक वनाउन ु।  

च) बेरोजगार यवुाह लाई िशप वकाश ता लम स ालन ग र ा  
गरेको िशपका आधारमा यबसा यक उ मी बनाउन यवुाह  
ल ीत लगानी ग रने । 
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प र छेद-२ 

यवुा लि त काय म तथा काय म स लन व ध 

४.यवुा लि त काय मःयस काय व ध अ तगत देहाय बमोिजमका 
काय मह  स ालन ग रने छन।् 

    क)रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक व न 
गन अ मलो जातका फलफूल उ पादन काय म 

    ख) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक 
मौ रपालन काय म 

    ग) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक अदवुा 
तथा बेसार  लागाएत मसला वाल  खे त काय म 

    घ) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक लोकल 
कुखरुापालन का लजपालन कडकनाथ कुखरुा पालन तथा खोर सधुार 
काय म 

    ङ) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक 
गाई/भैसीपालन /रागो पालन काय म 

    च) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक कुखरुा 
उ पादनलाई बृ  गन चर  मेिशन वतरण काय म 

    छ) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसायीक बा ा 
पालन उ त जातका बा ा वतरण  तथा बा ाको खोर नमाण काय म 

    ज) रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसायीक बंगरुका 
पाठापाठ  ख रद तथा खोर नमाण काय म 

    झ)  रोजगार गमुाएका तथा वेरोजगार यवुा लि त यवसा यक 
तरकार  उ पादनका ला ग प  टनेल तथा सचाँई पवुाधार नमाण काय म 
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         ञ) बेरोजगार यवुा लि त उ मिशलता ता लम तथा उ मलाइ  
सप वकास ता लम र आथक अनदुान समेत दइनेछ  
५.काय म छनौटका आधारह ः 
लि त यवसा यक कृ ष तथा पशपुालन काय म स ालनाथ यवुा कृषक 
तथा े  छनौटका आधारह  देहाय बमोिजम हनेुछन।् 

क) कृ ष तथा पशपुालन थल ा व धक, भौगो लक तथा आ थक 
कोणले उपयु  हनुपुन छ। 

ख) कृ ष तथा पशपुालनको लागी ज मन आ नै वा भाडामा लएर गन 
स कने छ  र  वेरोजगार यवुा मा डवी                     गाउँपा लकाको 
था नय बा स दा हनु ुपन।  

ग) यवसा यक कृ ष तथा पशपुालनका ला ग स बि धत यवुाह ले 
ि कमको  काय मको कृ त  हेर   कूल लागतको कि तमा १५%  भार 
यहोन ुपनछ उ  भार रकम/ मदान/िज सी वा तनै थर  हनु स नेछ। 

घ) म हला/द लत/सामािजक पमा पछ डएका तथा वप  यवुा वगको 
हतलाई वशेष ाथ मकता दईने छ। 

ङ) ि कम छनौट गदा गाउँपा लकाले नधारण गरेको कृ ष पकेट े ले 
नसमे टएका े लाई ाथ मकता दईनेछ। 

च) वातावरिणय अनकुुलताका ि कम लाई ो सा हत ग रने छ। 

छ) एकपटक अनदुान नपाएका कृषक लाई ाथ मकता दइनेछ। 

ज) छनौट भएका ि कम सो ह आथक बषमा स प  गन ुपनछ। 

झ)  सप वकास स वि ध काय मका ला ग लाभ ाह को ची र 
आव यकतालाइ समेत म यनजर ग रनेछ । 

६.को भड १९ रोगका कारण रोजगार गमुाएका वा वेरोजगार यवुा लि त 
काय म संयोजक र नजको दा य वः 
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क) उ  काय मको ला ग मा डवी गाउँपा लकाका कृ ष/पश ुशाखाका 
अ धकृतलाई संयोजक तोक  िज मेवार  दने वा नज नभएको ख डमा 
कायालय मखुले कुनै अ धकृतलाई संयोजक तोक  िज मेवा र तो न 
स नेछ। 

ख) संयोजकले काय ममा देिखएको सम या हेर  स बि धत वषय वशेष  
र स बि धत ा व धक टमको सहयोगमा नर ण, अनगुमन, सम या 
समाधान ज ता कायह  गनपुनछ। 

ग गाउँपा लकाको आ थक वकाश स म तलाइ िज मेवार वनाइ अनगुमनमा 
स य वनाइनेछ । 
   
३.काय म संचालन या 
क.सचुना वाहः- 
मा डवी गाउँकायपा लकाको कायालयले कि तमा पनी १० दनको याद 
दएर सूचना काशन गनछ । थम पटकमा कािशत सूचनामा या  
आवेदन नपरेमा दो ो पटक सूचना कािशत कायालयले गनछ ।य तो 
सचुना सरोकारवाला सबैको जानकार का ला ग थानीय तहको वेव 
साईटमा समेत रािखनेछ। 

ख.आवदेनः 
उपरो  काय म अ तगत स ालन हनेु कुनै प न यवसा यक उ पादन 
काय म काया वयनको ला ग वेरोजगार यवुाले मा डवी गाउँपा लका 
गाउँकायपा लकाको कायालयमा आवेदन पेश गनपुनछ । उ  आवेदनह  
वडा कायालयको सफा रस तथा कृ ष तथा पश ुवकाश शाखाको ा व धक 
सफा रस स हत गाउँप लकाको कायालयमा पठाउन ु पनछ। आवेदनको 
ढाँचा अनसूुिचमा तोके बमोिजम हनेुछ । 

ग) ि कमः 
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आवेदकको साथमा अनसुिुच २ बमोिजमको ढाँचामा आफुले गन चाहेने 
ि कमको सं ी  काययोजना पेश गन ुपनछ। काययोजनामा कुल लागत 
लाभ ा हले बहन गनू पन रकमको ह सा काय स प  गन ला ने समय 
समेत प  हनु ुपनछ । 

घ) छनौट याः 
कृ ष तथा पश ु ा व धक ारा ि कम स ालन हनेु थानको थलगत 
अवलोकन तवदेन तयार गर  गाउँपा लकामा पेश गरेको तवेदन र 
नवेदकको रोजगा रको अव थाको आधारमा मा डवी गाउँपा लका 
गाउँकायपा लकाको बैठकबाट छनौट ग रनेछ। उ मिशलता वकास 
ता लम काय मका हकमा गाउँपा लकामा भएको  उ म वकास सहजकता 
माफत यवसा यक सप स वि ध काम गन यवुाह को छनौट ग रनेछ । 

६ काय म खच मापद डः१ काय ममा सहभा ग हनेु त 
अनदुान ाह ह ले यनुतम २० हजार देिख अ धक म  १ लाख ५० 
हजारका दरले अनदुान पाउनेछन । 

२ यस काय ममा सामु हक पमा १० जना भ दा ब ढ बेरोजगार यवुाह  
आपसमा म ल मा थ उ लेिखत े ह मा सामु हक पमा काय गन चाहेमा 
ब ढमा  १० लाख स म अनदुान दन स कनेछ। 

३ अनदुान ाह ले मा डवी गाउँपा लकाको वडा कायालयबाट एक भ दा 
बढ  काय ममा अनदुान ा  नगरेको सफा रस प  पेश गनपुनछ । 

७.भ ु ानी कृयाः  देहाय अनसुार रकम भ ु ानी ग रनेछ। 

क).स झौता भएप छ काययोजना पेश गनपुनछ पे क  रकम उपल ध 
गराइने छैन 

ख).सबै काय स प  भई काय स प  तवदेन ा  भएप छ अि तम 
भ ु ानी दइनेछ 
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ग). अनदुान ा हले गन लागत सहभा गताबाट प न भ ु ानीको अनपुातमा 
काय स प  ग रसकेको हनु ुपन तथा सो कुरा वीलह मा प ट देिखएको 
हनुपुन।य द लाभ ा हले अ नबाय गनपुन साझेदार  नगरेमा अनपुा तक 
पमा भ ु ानी गन रकमबाट क ा गरनेछ । 

घ).भ ु ा नको अ य कृयाह  च लत सावज नक ख रद ऐन तथा 
नयमावल  बमोिजम तथा अ य स बि धत च लत काननुह  बमोिजम 
हनेुछ। 

ङ) अनु ाह ले अ नवाय बकमा खाता खो न ुपनछ र बैक खाताबाट मा   
रकम भ ु ानी  गराइनेछ। 

छ). तो कएको काय स क कायस प  बीलको आधारमा रकम भ ु ानी 
लन सो कायको सपु रवे ण तथा ा व धक नाँप जाँचको ला ग लिखत 
नवेदन दएको सात दन भ  कायालयले नमाण कायको अनगुमन, वडा 
कायालयको सफा रस,गाउँपा लका आथक वकास स म तको तवेदन 
स वि धत शाखाको सपु रवे ण तथा स प  कायको ा वधक 
मू या न(नाँप जाँच) गर  भ ु ानीको यब था मलाउन ुपनछ। 

८.काय स प  तवदेनः 
यवुा कृषकह ले ि कम र स झौता अनसुार काय म पणु पले स प  भई 
सकेप छ स बि धत वडा कायालय माफत मा डवी गाउँपा लकाको 
कायालयमा स प  तवदेन पेश गन ु पनछ ।वडा कायालयबाट 
कायस प  तवदेन भ ु ानी लदा अ नबाय पेश गनपुनछ ।    

९.अनगुमन तथा मु या नः  

काय म काया वयनको मका गाउँपा लकाले आव यकता अनसुार 
अनगुमन स म त बनाई जनुसकैु समयमा प न अनगुमन गन 
स नेछ।गाउँपा लकाको स वि धत शाखाको सफा रस तवेदन अ नवाय 
गाउँकायपा लकामा पेश हनेु यब था मलाउन ुपनछ ।वडा कायालयको 
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सफा रसमा अनगुमन तवेदन पेश भएको हनुपुनछ । मा डवी 
गाउँपा लका अनगुमन सम तको भ ु ानी सफा रस पेश हनुपुनछ ।    

१०.कारवा हको यव थाः 
ताव ि वकृत भएका यवुा कृषकह ले ि कम र स झौता अनसुार 

काय म स प  नगर  ा  अनदुानलाई दु पयोग गरेको पाईएमा च लत 
ऐन नयम तथा काननु बमोिजम कारवाह  गर  सरकार  रकम असलु उपर 
ग रने छ।कारबाह मा परेका लाभ ाह ले गाउँपा लकाले दने वा गन 
काय ममा सहभागीका ला ग अयो य समेत घो षत ग रनेछ । 

११.काय व ध संशोधन तथा प रमाजनः 
मा डवी गाउँपा लकाको यो काय व ध समय सापे  आव यक प रमाजन 
एवं संशोधन गन स कनेछ। 
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अनसूुची-१ 

मा डवी गाउँपा लका  

 गाउँ कायपा लकाको कायालय  
ज परु, यूठान 

लिु बनी देश, नेपाल  
को भड १९ रोगका कारण रोजगार  गमुाएका तथा बेरोजगार यवुा लि त काय म 
स ालन स बि ध सूचना  

ताव आ हानको सूचना 
थम पटक कािशत म तः २०७७/  

नेपाल सरकारको . १ करोड  वशेष अनदुान अ तगत ा  मा डवी 
गाउँपा लकाको आ.व. २०७७/०७८ को वा षक वीकृत काय म को भड १९ 
रोगका कारण रोजगार  गमुाएका तथा बेरोजगार यवुा लि त काय म स ालन 
अ तगत तपिशलका काय मह   कृषक समूहह , कृ ष सहकार , कृ ष 
फम/उ मी/अगवुा कृषक  तथा उपभो ा समूह/ स म तह  माफत संचालन 
गनपुन भएकोले गाउँपा लकाका इ छुक कृषक समहूह , कृ ष सहकार  तथा 
संचाई उपभो ा स म तह बाट सूचना कािशत भएको म तले १० दन भ  
( म त…………….. गते भ ) यस कायालयमा तपिशल अनसुारका कागजातह  
संल न रािख ववरण आवेदन स हत ताव पेश गर  दता गनहुनु स बि धत 
सबैमा जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ। ताव साथ पेश गन ु
पन नवेदनको ढाचँा, तावको ढाँचा, संल न गन ुपन कागजात, मापद ड यस 
कायालयबाट ा  गन सकनेछ। रत नपगेुका वा याद नाघी ा  हनु आएका 

तावह  छनौटका ला ग समावेश नहनेु यहोरा समेत जानकार  गराइ छ। 
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.स  काय म  स ालन गन 
सकने 
कृयाकलापह  

यूनतम 
मापद ड 

काय म 
स ालन हनु े
े  वा थान 

आवदेकको 
कसम 

अनदुानको 
सीमा 

१       

संल न गनपुन कागजातह   

१. अनसूुची २ अनसुारको नवेदन फाराम । 

 २. अनसूुची ३ अनसुारको ढाँचामा ब ततृ ताव, डजाइन तथा लागत अनमुान 
स हत व ततृ ताव । 

३. कृषक समहू/कृ ष सहकार /फमह को हकमा दता र नवीकरण भएको 
माणप को त लपी । 

४. नवेदकको नाग रकता वा प रचय खु ने माण प को फोटोकपी । 

५. योजना संचालन स बि ध समूह/सहकार /उपभो ा स म तको बैठकको 
नणय त ल प । 

६. स बि धत कृ ष वकास तथा पशपु छ  वकास शाखाको सफा रस । 

 ७. स बि धत वडा कायालयको सफा रस प  । 

८. तावकको तब ता प  । 

९. यवसाय संचालन हनेु थानको ज गाको लालपजुा वा ज गा भाडा लएको भए 
कि तमा ५ वष स म करार स झौता प   । 

        १०. माग ग रएका याकलापह  म ये पुजँीगत/पूवाधार 
इि ज नय रङ डजाइन, औजार उपकरणह को पे स फकेशन स हत 
अनमुा नत लगत खच  पेश गनपुनछ । 
  
   
 

        पनु : काय म संचालन काय व धमा कुनै क समको संशोधन भएमा 
सो ह बमोिजम काय म संचालन हनेुछ। 
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अनसूुची २ 

को भड १९ रोगका कारण रोजगार  गमुाएका तथा बेरोजगार यवुा लि त 
काय ममा  अनदुानको ला ग दनपुन नवेदन ढाँचा 

                                                  म त: 

वषय: ...........काय म ला ग अनदुान रकम उपल ध ग र पाउं । 

ी मखु शासक य अ धकृत यू,   

मा डवी गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
ज परु, यूठान 
महोदय,   

हामी/म न न लिखत नवेदन फाराम (क) मा ह ता र भएका 
यि ह / यि बाट यूठान िज ला मा डवी गाउँपा लका वडा नं.........मा 
ब ने/पन ...........नामक कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई 
उपभो ा स म तलाई  मा डवी गाउँपा लकाबाट म त..... कािशत सूचना अनसुार 
...............काय मको ला ग अनदुान आव यक परेकोले आयोजना काया वयनमा 
ला ने मोटामोट  वजेट र समूहको नणयको त लपी  स हत अनसूुचीमा संल न 
फराम  भ र  यो  तावना पेश गरेका छौ/छु  । हामी/मैले यस काय म 
अ तगत अपनाउनपुन नी त र काय वधह  स पूण पमा  वझेुका छ  र यसै 
अनसुार पूण पमा सहमत छ  ।  

                      नवेदक 

कृ ष सहकार /कृ ष समूह/फम/ संचाई उपभो ा स म तको नाम:  
                   अ य / त न धको नाम : 
                               ह ता र:  
                              स पक नं. 
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                                म त: 
                         सं थाको छाप: 

 
 

lgj]bg kmf/fd -s_ 

;tx l;+rfO{sf] nflu lgj]bg ;fy ;+nUg x'g'kg]{ lgj]bg kmf/fd  

qm= 
;+=  

कृ ष सहकार /कृ ष 
समूह/ संचाई 
उपभो ा स म तका 
सद यह को नाम वा  
lgj]bsx?sf] gfd  

jf8{ 
g+=  

k|ltlglwTj u/]sf] 
If]q jf ufpF  

b:tvt 

!     

@     

#     

$     

%     

^     

&     
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Ps kl/jf/af6 Ps hgf dfq ;b:o /xg] 5 .  
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अनसूुची-४ 

काययोजना फारम  

१. ता वत सेवा दयाको साराशं 

काय मको नाम:  

काय े   

आवेदकको नाम  

ठेगाना   

स पक यि    

ठेगाना   

स पक नं.  

यवसाय दता वष:  

म.ुअ.कर/ थायी ले.नं. 
र दता वष  

 

बक खाता ववरण: 

 

बकको नाम: 

ठेगाना: 

खाता नं. 

खाता संचालकह को नाम: 

आवेदकको प रचय  
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तथा अनभुव: 

ज मा लागत :  

काय म संचालन 
थल: 

िज ला: 

..........................गाउँपा लका  

वडा नं. 

गाउँ/टोल: 

ता वत काय मको 
मखु उदे य: 

  
  
  

ता वत काय मको 
मु य याकलम  

 कुलो नमाण  

 

 

 

२. काय मको ववरण  

२.१ ता वत काय म योजनाको भूमका र पु ाई  

५०० श द नबढाई यवसायको छोटकर  ववरण जसमा नाम, मु य 
काम , कृत, मु य याकलाप, अव था, उपलि धह , सम याह , 
प हचान ग रएका अवसर, चनुौ तह , मू य अ भवृ का असरह , 

ता वत काय, यसको भाव, स भा वत आ दानी र कृषकलाई 
ता वत काय मबाट हनेु फाइदाह  उ लेख गन  
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२.२ सम याह , अवसर र ता वत याकलापह   

ता वत काय मको मखु सम या तथा अवसरह  तथा तनमा 
आधा रत याकलापह  जसले सम याह लाई खकुुलो बनाउछ र 
अवसरह को उिचत उपयोग     . 

सम याह   अवसरह   

१. 

२. 

३. 

 

२.३ ता वत याकलापह   

बढ मा ५०० श द भ  ता वत याकलापह को सि  ववरण 
(के/कस र/कसले/कहा ँगन) 

याकलाप १: कुलो नमाण  

२.४ न तजा र तफल  

तफल सूचकह   काय मको ल य  

े फल  .........रोपनी  

ब  प रणाम वृ  ...........टन/वा षक  

आ दानी वृ  ......./वा षक  
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३. जनशि   

कसम  सं
य

◌ा  

दल
ि◌
त  

म ह
ला  

जन
जाती  

मधे
सी  

अ
य  

पीछ ड
एको 
े  

ा व धक  पूणका
लन  

       

आंिशक         

यव था
पक य  

पूणका
लन  

       

आंिशक         

मक  बषभर          

आव य
कता 
अनसुार  

       

 

 

 

रोजगार  वृ  .........जना वोरोजगार,...........जना 
बष भ र रोजगार .......जना वा 
कयद न आंिशक रोजगार  
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४. कायता लका  

याकला
प  

अव ध-म हना/वष  

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १
० 

१
१ 

१
२ 

             

             

             

५. जोिखम यव थापन  

जोिखमको तह  स भा वत 
जोिखम  

जोिखमको 
कृ त र 
यापकता  

यव थापन 
रणनी त 

पूवाधार नमाण     

 

६. बातावरणीय र सामािजक यव थापन  

याकलाप  भाव  यूनीकरणका 
उपायह   

अनगुमनका 
सूचकह   

कै फयत  

पूवाधार 
नमाण 
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तव ता प   
मा डवी गाउँपा लकाको म त............................सूचना अनसुार 
.....................................काय ममा मा डवी गाउँपा लका वडा 
नं.....गाउँ/टोल ..................मा 
ब ने/संचा लत........................कृषक समूह/सहकार /फम/ निज 
उ मी/अगवुा कृषकले लागत साझेदार मा सहभा गताको ला ग इ छुक 
भई सोको यवसा यक योजना अनसुार कुल लगानी .................को 
........ तशत हनु आउने .................अ प..............बराबरको 
लगानी आ नो आ त रक ोतबाट यहोन ग र आवेदन पेश गरेको/का 
छु/छौ । उ  काय ममा छनौट भएमा यवसा यक योजनामा उलेख 
भए बमोिजमको काय गनछु/छौ  ५ वष नर तर दनेछु/छौ । 
यवसा यक योजना अनसुारको काय नगरेमा वा ५ (पाँच) वष अगावै 
सो कायह  ब द गरेमा मा डवी गाउँपा लकाबाट ा  अनदुान रकम 
च लत याज स हत फता गन तब ता य  गदछु/छौ । अ यथा 
च लत काननु बमोिजम सा हला/बझुाउला । साथै संचा लत 
याकलापबाट बाताबरणलाई नकारा मक असर नपयुाउने यहोरा तथा 
तब ता समेत य  गदछु/छौ । 

 

आवेदकको तफबाट 

नाम: 
पद:  
सं थाको नाम: 
ठेगाना: 
स पक नं. 
द तखत: 
म त: 
                                    छाप: 

 

 

 

     दायाँ  

 

 

 

     दायाँ  

mailto:@)&&.!!.!$


v08 $_ ;+Vof !@ :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!!.!$ 

357 
 

अनसूुची-५ 

स झौता प को नमनुा 

 यो स झौता प  मा डवी गाउँपा लका, ज परु, यूठान (यस प छ प हलो 
प  भ नएको) र ..................... कृ ष सहकार /कृ ष 
समूह/फम/ निज उ मी/ संचाई उपभो ा स म त, मा डवी गाउँपा लका 
वडा नं. ......( यस प छ दो ो प  भ नएको) बीच तपिशलको शत 
बमोिजमको कुराह लाई पालना गन कुरा म जरु छ । 

१. यो स झौता, स झौता भएको म त..........................देिख 
ार भ भएको मा ननेछ र यो स झौतामा संल न वीकृत इि टमेट 

बमोिजमको काय यथा स  संचालन ग र म त २०७८ साल .....  
म हना ..........    गतेस म स प  गरेर आव यक कागजात स हत 
दो ो प ले प हलो प  सम  पेश गन ुपनछ । 

२. यस स झौता बमोिजमको नमाण तथा ममत स भार स बि ध 
काय दो ो प  आफैले गनपुनछ  । 

३. थम प ले दो ो प लाई इ मेट अनसुारको काय संचालन गन 
योजनाको कृ त अनसुार एकमु  रकम भ ु ानी ग रनेछ । 

४. स झौता बमोिजमको काय संचालन तथा स प को ला ग प हलो 
प  माफत अनदुान व प .                              
(अ प....) र दो ो प को लागत सहभा गता .                     
(अ प..............................) यहो रनेछ । 
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५. दो ो प ले स झौता बमोिजमको पूवाधार नमाण तथा ममत 
स भारका ला ग स झौतामा समावेश ग रएको ोत बाहेक अ य कुनै 
सरकार , गै  सरकार  संघ सं थाबाट सहयोग, अनदुान आद ा  
ग रने भए थम प लाई जानकार  गराउन ुपनछ । 

६. दो ो प ले स झौता बमोिजमको काम गदा थम प बाट 
ख टएका ा व धकह ले दइएको नदशन पालना गन ुपनछ  । 

७. पूवाधार नमाण तथा ममत स भार गदा दो ो प ले नमाण तथा 
ममत स भारको संरचनागत ववरण र लागत खलुाई सवसाधारण 
सबैले दे  े ग र सावज नक सथानमा स पूण ववरण स हतको 
सावज नक सूचना पा ट रा  ुपनछ । 

८. दो ो प ले नमाण कायको सावज नक जानकार का ला ग Public 
Audit गराउन ुपनछ  । 

९. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध काय सो ह आ.व. भ  
स प  गन ुपनछ । 

१० . थम प ले दो ो प लाई भ ु ानी दंदा थम प  सम  
वल पेश भएको म तले यथा स  स बि धत दो ो प  को नाममा 
एकाउ ट पेई चेक माफत भ ु ानी दनेछ  । 

११. कुनै प न काय मलाइ काय म स प  नगर  अनदुानको पमा 
रकम भ ु ानी दइने छैन ।काय म स प  ज त भएको छ सोको 
मु यांकनका आधारमा लाभ ा हको  स पणु साझेदार  क ा गर  
भ ु ानी दइनेछ । 
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१२. दो ो प को लापरबाह को कारणबाट काय स प  नभई हा न 
नो सानी भएमा यसको स पूण िज मेवार  दो ो प ले लनेछ । 

१३. दो ो प ले स झौताको शत र काय ता लका बमोिजम 
........................................... म त स म यो स झौता 
बमोिजमको स पूण काय ( डजाइन र इ मेट अनसुार) पूण पमा 
स प  ग र संचालनमा याउनेछ । 

१४. स झौता बमोिजमको नमाण स बि ध स प  भई काय वीकार 
तवेदन अनु प संरचना ह ता तरण भैसकेप छ सो को ममत स भार 

स बि ध काय स बि धत दो ो प को हनेुछ  । 

१५. स झौता बमोिजम काय गन स ब धमा कुनै ववाद आएमा 
थम प को नणय अि तम मा ननेछ   । 

१६. यो स झौतामा उ लेख भएका कुराह मा यस बमोिजम र अ य 
कुराह मा च लत ऐन नयम अनसुार हनेुछ   । 

  

 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!!÷!$                cf1fn], 
                                     lzl;/ l/hfn                

                                    k|d'v k|zf;sLo clws[t
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM !#    ldltM @)&&÷!@÷)* 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= & 
 

Dff08jL ufpFkflnsf cGtu{t u7g x'g] ;ldlt÷pk;ldlt u7g 
;DaGwL sfo{ljlw, @)&& 

 
k|:tfjgf M  

Dff08jL ufpFkflnsf sf] ufpF sfo{kflnsfn] cfkm\gf] sfd 
sf/afxLnfO{ yk Jojl:yt ¿kdf ;~rfng u/L sfo{ ;Dkfbg:t/ 
u'0ffTds agfO{ pRrtd glthf k|fKt ug{, Dff08jL ufpFkflnsf sf] 
ljifout If]qdf ljlzi6Ls[t ¿kdf gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd 
;~rfng u/L sfo{kflnsfsf] a}7ssf] pknlAwnfO{ cem j[l4 ug{ 
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sfg"g adf]lhd tf]lsPsf ljleGg ;ldlt tyf pk;ldltx? u7g 
u/L ltgLx?sf] sfo{nfO{ cem glthfd"ns agfpg] p2]Zon] :yfgLo 
;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !$ / bkmf !)@-@_ adf]lhd 
sfo{kflnsfsf] ldlt @)&&.!@.)* sf] a}7sn] of] sfo{ljlw agfO{ 
nfu" u/]sf] 5 .  

kl/R5]b– ! 

k|f/lDes ! 

;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ of] sfo{ljlwsf] gfd æDff08jL ufpFkflnsf  
sfo{kflnsf cGtu{t ;ldlt÷pk;ldlt u7g ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&&Æ /x]sf] 5 .  

-@_ of] sfo{ljlw :yfgLo /fhkqdf k|sflzt ePsf] ldltb]lv nfu" 
x'g]5 .  

@= kl/efiffM ljifo jf k|;ª\un] csf]{ cy{ gnfu]df M– 

 -s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ 
;Demg'kb{5 .  

-v_ æsfo{ljlwÆ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf sf]sfo{kflnsf cGtu{t 
;ldlt÷pk;ldlt u7g ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& ;Demg' kb{5 .  

-u_ æ ufpFkflnsf Æ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf , ufpF 
sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 .  

-3_ æcWoIfÆ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf sf cWoIfnfO{ ;Demg' 
kb{5 .  

-ª_ æpkfWoIfÆ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf sf] pkfWoIfnfO{ ;Demg' 
kb{5 .  
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-r_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfsf] 
k|d'v k|zf;sLos clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-5_ æ;ldlt÷pk;ldltÆ eGgfn] o; sfo{ljlw adf]lhd ul7t ;ldlt 
pk;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . -h_ æufpF;efÆ eGgfn] Dff08jL 
ufpFkflnsfsf] ufpF ;efnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-em_ æ;+of]hsÆ eGgfn] ;ldltsf] ;+of]hsnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-~f_ æ;b:oÆ eGgfn] ;ldltsf] ;b:onfO{ ;Demg' kb{5 .  

-6_ æ;b:o ;lrjÆ eGgfn] ;ldltsf] ;b:o ;lrjnfO{ ;Demg 
kb{5 .  

-7_ æzfvf÷pkzfvf÷OsfO{Æ eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf 
cFtu{tsf cGtu{tsf] zfvf÷pkzfvf÷OsfO{nfO{ ;Demg' kb{5 .  

kl/R5]b – @  

;ldlt u7g tyf If]qflwsf/ 

#= ;ldlt u7g– -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ 
;~rfng P]g, @)&$, :yfgLo txsf] jflif{s of]hgf tyf ah]6 
th'{df lbUbz{g, @)&$ / cGo k|rlnt g]kfn sfg"gn] :yfgLo 
txnfO{ pknAw u/fOPsf] clwsf/sf] ;d'lrt k|of]u ub}{ :yfgLo 
zf;g tyf k|zf;gnfO{ Aojl:yt agfO{ hg;xeflutf, 
pQ/bfloTj, kf/blz{tf ;'lglZrt u/L ;'ne / u'0:t/Lo ;]jf k|jfx 
ug{ d2t k'¥ofpg] p2]Zon] ljifout If]qdf s]lGb|t eO{ ljlzi6Ls[t 
¿kdf ljifoj:t' pk/ 5nkmn u/L lgl:sPsf] lgrf]8 tyf 
k|:tfjnfO{ k|d'v dfkm{t sfo{kflnsfdf k]z u/L cfjZos sfg"g, 
gLlt, of]hgf / sfo{qmd th'{df ug]{, sfof{Gjog ug]{ u/fpg] tyf 
cg'udg dfkm{t pknlAwnfO{ clwstd Pj+ pRrtd laGb'df 
k'¥ofpg cfjZos b]lvPsf]n] xfnsf] ;+:yfut tyf ljifout 
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sfo{If]qnfO{ cfwf/ dfgL sfo{kflnsf dftxt /xg] u/L 
;ldlt÷pk;ldltx¿ u7g ul/g]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltx¿dWo] :yfgLo ;/sf/ 
;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf @@ adf]lhdsf] n]vf ;ldlt, ljBfog 
;ldlt / ;'zf;g ;ldltsf] u7g ufpF ;efn] ug]{5 . o; b]lv 
afx]ssf tn pNn]lvt cGo ;ldltx?sf] u7g sfo{kflnsfsf] lg0f{o 
adf]lhd x'g]5 . ufpF ;ef / sfo{kflnsfn] u7g ug]{ ;ldltx?df 
sfo{kflnsfsf] ;b:odWo]af6 ;+of]hs !, ;b:o a9Ldf # hgf -
Ps hgf sfo{kflnsfsf] dlxnf ;b:o clgjfo{_ / ;b:o ;lrjdf 
;Da4 zfvf÷OsfO{sf] k|d'v jf sfo{kflnsfn] tf]s]sf] sd{rf/L /xg] 
u/L ;ldltsf] ;+/rgf x'g]5 . ;ldltsf] a}7sdf cWoIf, pkfWoIf 
/ k|d'v k|zf;sLo clws[t cfdlGqt ;b:osf] ¿kdf /xg ;Sg]5g\ 
. cWoIf tyf pkfWoIf afx]s sfo{kflnsfsf] ;b:o s'g} Ps 
ljifout ;ldltdf dfq ;+of]hs x'g ;Sg]5g\.  

-#_ pklgod -@_ adf]lhd ufpFkflnsf cGtu{t /xg] ;ldltx?sf] 
u7g tyf ltlgLx?sf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 
M–  

-s_ ;'zf;g ;ldlt M ;'zf;g ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5 M  

-!_ Dff08jL ufpFkflnsf sf] ;+:yfut ;'zf;g sfod u/L :yfgLo 
zf;g, ljsf; lgdf{0f tyf ;]jf k|jfxdf pRrtd ;bfrf/, 
kf/blz{tf, lgoldttf / k|efjsfl/tf sfod ug{÷u/fpg cfjZos 
gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff ug]{ .  

-@_ ;+:yfut ;'zf;g tyf ;'Joj:yf sfod ug{ cfjZos 
k|:tfjx¿ ;DaGwdf 5nkmn u/L /0fgLlt, sfo{gLlt, lqmofsnfk 
;d]t l;kmfl/; ug]{ .  
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-#_ ufpFkflnsfsf] ;]jf k|jfxnfO{ ;/n, ;xh / k|efjsf/L agfpg 
pko'Qm k|0ffnLsf] l;kmfl/; ug{] .  

-$_ ;Da4 sfg"g tyf uf kfsf] lg0f{o sfof{Gjog / To;sf] 
pknlAw ;DaGwdf lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L 
sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] . ljifout If]q;Fu ;DalGwt 
zfvf÷pkzfvf tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L 
tf]lsPsf sfo{ljj/0f cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / 
k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-%_ ufpFkflnsfsf] ;d:t k|zf;lgs sfd sf/afxLdf cfjZos 
;'wf/sf] cWoog, cg';Gwfg u/L ;'emfj lbg] . 

 -^_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ k|d'v dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-&_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-v_ n]vf ;ldlt M n]vf ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo 
adf]lhd x'g]5 M–  

-!_ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( df plNnlvt s/, z'Ns, 
b:t'/, b08 hl/afgf, /f]oN6L tyf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, 
@)&$ sf] kl/R5]b ( cGtu{t plNnlvt ljQLo clwsf/ If]qleqsf 
s/, b:t'/, z'Ns nufpg], p7fpg] / /fh:jsf] ;d'lrt pkof]u ug{ 
:yfgLo ;/sf/sf] ¿kdf Dff08jL ufpFkflnsf n] ufpF;ef tyf 
sfo{kflnsfaf6 hf/L ug'{kg]{ P]g, lgodfjnL, ljlgodfjnL, 
lgb]{lzsf tyf dfkb08x¿sf] klxrfg u/L ljwfog ;ldltnfO{ 
kqfrf/ ug]{ tyf /fh:j ;Da4 gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd th'{df 
ug]{ .  
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 -@_ :yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldlt, ;|f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf 
lgwf{/0f ;ldlt / ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldlt;Fusf] 
;dGjodf /xL cfjZos ;"rgf, lja/0f tyf tYofÍ pknAw u/fO{ 
ah]6, gLlt tyf sfo{qmd lgdf{0fdf ;xof]u ug]{ .  

-#_ :yfgLo ;+lrt sf]ifdf /xg] /sdx¿sf] Joj:yfkg ;DaGwdf 
cfjZos ;xof]u, ;'emfj pknAw u/fpg] . 

 -$_ cfkm\gf] If]qleqsf s/bftfx¿sf] klxrfg ug]{, ;a} 
s/bftfnfO{ s/sf] bfo/fdf Nofpg] / s/ k|zf;gnfO{ ;/n, ;xh 
/ kf/bzL{ agfO{ s/bftfd}qL sfof{nosf] ¿kdf ljsf; ug{ 
cfjZos gLltut tyf Joj:yfksLo k|aGwsf] nflu cWoog 
cg';Gwfg u/L pko'Qm ljlw, k|s[of / k|0ffnLsf] l;kmfl/; ug]{ .  

-%_ /fh:j Joj:yfkgsf ljifodf ug{'kg]{ ;'wf/sf kIfx¿sf 
;DaGwdf l;kmfl/; ug{] .  

-^_ k|rlnt sfg"gsf] kl/kfngf tyf oyfy{ sfof{Gjog ;DalGwt 
zfvf, pkzfvf tyf OsfO{ / j8f sfof{nox¿af6 k|efjsf/L ¿kdf 
eP gePsf] lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfg"g sfof{GjognfO{ 
;'lglZrt u/fpg] . ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf÷pkzfvf 
tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{lja/0f 
cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg 
;xof]u ug]{ .  

-&_ ;a} s/bftfx¿sf] ljj/0fnfO{ cWofjlws /fvL ;"rgf k|ljlwsf] 
k|of]uaf6 s/ ;+sng ug]{ ;DalGwt zfvf jf O{sfO{;Fusf] 
;dGjodf ;f]sf] cg'udg tyf k[i7kf]if0f ug]{ .  

-*_ ufpFkflnsfsf] ljlQo ;'zf;g sfod u/L lgoldttf, 
ldtJolotf, sfo{bIftf, k|efjsfl/tf / cf}lrTo k'li6 x'g] u/L n]vf 
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k|zf;g ;+rfng ug{÷u/fpg cfjZos gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd 
th'{Dff ug]{ .  

-(_ vr{ ;DaGwL k|rlnt sfg"gsf] oyfy{ kl/kfngf u/fpg 
cfjZos k|:tfjx¿ ;DaGwdf 5nkmn u/L /0fgLlt, sfo{gLlt, 
lqmofsnfk ;d]t l;kmfl/; ug]{ .  

-!)_ ufpFkflnsfsf] vr{ Joj:yfnfO{ clwstd pknlAwdns agfO 
hgpQ/bfoL vr{ k|0ffnLsf] l;kmfl/; ug{] . :jLs[t ah]6sf 
kl/lwleq /xL sfg"g adf]lhd vr{ ug]{ k|zf;lgs k|0ffnLnfO{ ;'b[9 
agfpg] . k|rlnt sfg"g adf]lhd /xg] :yfgLo ;+lrt sf]if, 
cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yfkgdf ;xof]u ug]{ . 5 . 

-!!_ ;+3, k|b]z, cfof]hgf tyf j8f sfof{nosf] vr{ Joj:yfkgnfO{ 
sfg"g adf]lhd kf/bzL{ 9ª\un] kl/rfng eP gePsf] lgoldt 
cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] . 
ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf÷pkzfvf tyf cGo k|zf;lgs 
PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{ljj/0f cg';f/sf] 
sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-!@_ ufpFkflnsfsf] ;d:t ljQLo sfd sf/afxLdf cfjZos 
;'wf/sf] cWoog cg';Gwfg u/L ;'emfj lbg] . dxfn]vfk/LIfssf] 
sfof{non] cf+}NofPsf a]?h' / cfly{s cg'zf;g ;DaGwL ;'emfjx¿ 
sfof{Gjog ug]{÷ u/fpg] .  

-!#_ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b !) cGtu{t 
tf]lsPsf cfly{s sfo{k|0ffnL ;DaGwL Joj:yfsf] cwLgdf /xL uf 
kfsf] cfly{s sfo{k|0ffnLnfO{ Aojl:yt agfpg cfjZos sfo{x¿ 
u/fpg] .  
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-!$_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ k|d'v dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-!%_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-u_ ljwfog ;ldlt M ljwfog ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  

-!_ g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g tyf ;+3 tyf 
k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo ;/sf/sf] ¿kdf Dff08jL 
ufpFkflnsfn] ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 hf/L ug'{kg]{ P]g, 
lgodfjnL, ljlgodfjnL, lgb]{lzsf tyf dfkb08x¿sf] klxrfg 
u/L sfg"gL 9fFrfdf d:of}bf ug]{, ;Dj4 ;/f]sf/jfnfx¿aLr 
5nkmn u/L u/fO{ ;'emfjx¿ k|fKt ug]{ / clGtd d:of}bf th'{df 
u/L ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 kfl/t ug{ k|:t't ug]{ .  

-@_ Goflos ;ldlt, cWoIf / k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] Goflos 
/f]xaf/ ePsf lg0f{o tyf ldnfkqsf] sfof{Gjog cj:yf ;DaGwdf 
cjnf]sg u/L k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu cfjZos k|aGw 
ldnfpg] .  

-#_ ufpFkflnsfsf] ;du| tyf ljifout If]qx¿df ;dofg's"n ;wf/ 
ug{ cfjZos kg]{ gLlt, sfg"g tyf sfo{ljlwx¿sf] cWoog 
ljZn]if0f u/L ufpFkflnsfsf] ;'Joj:yfdf clej[l4 ug{ cfjZos 
;+zf]wg tyf k'g/fjnf]sg tyf sfg"g  sfof{GjognfO{ ;'lglZrt 
ug{ u/fpg cfjZos ;+oGq tyf sfo{k|0ffnLsf] l;kmfl/; ug]{ .  

-$_ k|rlnt sfg"gsf] kl/kfngf tyf oyfy{ sfof{Gjog ;DalGwt 
zfvf, pkzfvf, OsfO{ tyf j8f sfof{nox¿af6 k|efjsf/L ¿kdf 
eP gePsf] lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfgg" sfof{GjognfO{ 
;'lglZrt u/fpg] / ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf÷pkzfvf 
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tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{ljj/0f 
cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg 
;xof]u ug]{ . 

-%_ ufpFkflnsfsf] ;du| ljlw tyf ljwfog If]qsf] sfd sf/afxLdf 
cfjZos ;'wf/sf] cWoog cg';Gwfg u/L ;'emfj lbg] .  

-^_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg tyf 
;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-&_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-3_ cfly{s ljsf; ;ldlt -s[lif, ;xsf/L, ljQLo, ko{6g, pBf]u 
tyf jfl0fHo_ M cfly{s ljsf; ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5 M  

-!_ Dff08jL ufpFkflnsf  If]qleqsf ;+:s[lt / ;Dkbfsf];+/If0f 
;Da4{g / k|a4{g ug{ tyf ko{6g ljsf;sf] lgldQ cfjZos gLlt, 
of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff ug]{ .  

-@_ ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 :jLs[t gLlt tyf sfo{qmd 
sfof{Gjog ug{ u/fpg cfjZos /0fgLlt, sfo{gLlt P+j lqmofsnfk 
;d]t l;kmfl/; ug]{ .  

-#_ :yfgLo ;+:s[lt, ;Dkbf, rf8kj{, hfqf, ljxf/, dlGb/, wfld{s 
If]q, ko{6g If]q nufot k'/ftflTjs dxTjsf gbL lsgf/, 8anL, 
kf6Lkf}jf, lsl/ofk'qL a:g] 3/, afhfufhf, u'7L k/Dk/f tyf cGo 
d"t{ cd"t{ ;Dkbfsf] ;DaGwdf cfjZos cWoog, cg';Gwfg, 
ljZn]if0f u/L ;'wf/ tyf ;+/If0fsf] lgldQ cjnDag ug'{kg]{ gLlt 
tyf ;+:yfut Joj:yfsf] l;kmfl/; ug]{ .  
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-$_ ;+:s[lt, ;Dkbf ;+/If0f tyf ko{6g ljsf;;Fu ;DalGwt zfvf, 
cfof]hgf tyf j8f sfof{nox¿af6 k|efjsf/L ¿kdf sfg"g 
adf]lhd kf/bzL{ 9+un] sfo{ eP gePsf] lgoldt cg'udg 
;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] / ljifout 
If]q;Fu ;DalGwt zfvf tyf cGo k|zf;lgs  PsfO;Fu ;dGjo 
u/L tf]lsPsf sfo{lja/0f cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / 
k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-%_ ufpFkflnsf If]qleq cGo ;/sf/L sfof{nox¿af6 x'g] ;ldlt 
cGtu{tsf sfo{x¿df cfjZos ;dGjo u/L ;xof]u ug]{ .  

-^_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg tyf 
;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-&_ phf{,s[lif,lzIff,ko{6g,ufp“jfl;sf] zfg ;d[l4 / v'l; hgtf 
df08jLsf] cleofg ;fsf/ agfpg cfjZos cWoog, cg';Gwfg, 
ljZn]if0f u/L l;kmfl/; ug]{ .  

-*_ jflif{s of]hgf th'{df cGtu{t j8f ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ 
cfPsf cfkm\gf ;ldlt;Fu ;DalGwt of]hgf tyf sfo{qmdsf] 
k|fyldsLs/0f u/L tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd of]hgf tyf 
sfo{qmd 5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]z ug]{ .  

-(_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-ª_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt -lzIff, :jf:Yo, vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO{, ;+:s[lt k|j4{g, v]ns'b tyf dgf]/~hg, n}l+us ;dfgtf 
tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f_ M ;fdflhs ;ldltsf] sfd, st{Ao / 
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  
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-!_ Dff08jL ufpFkflnsf If]qsf] ;fdflhs ljsf;, ;dfh sNof0f, 
lzIff tyf Joj;flos Ifdtf ljsf; / :jf:Yo tyf :j/f]huf/ 
h:tf ;fdflhs If]qdf ;'zf;g / ;d[l4 xfFl;n ug{ cfjZos gLlt, 
of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff ug]{ .  

-@_ dlxnf, afnaflnsf, Ho]i7 gful/s, c;xfo / ckf+utf ePsf 
AolQm, lk5l8Psf] ju{, ;d"bfo, ul/a tyf l;dfGts[tx¿sf] 
xslxt / ;'lawfsf] lglDt uf kfn] canDag u/]sf] gLlt tyf 
sfo{qmdsf] sfof{Gjog ug{ u/fpg cfjZos /0fgLlt, sfo{gLlt, 
lqmofsnfk ;d]t l;kmfl/; ug{] .  

-#_ ufpFkflnsfsf] :jf:Yo, lzIff, /f]huf/L, v]ns'b cflbsf] If]qdf 
u'0ffTds tyf hgpkof]uL sfo{k4ltsf] ljsf; u/L ;Ifd, pTs[i6, 
;an / k|lt:kwL{ gful/s ljsf;df s]lGb|t eO{ :yfgLo zf;g 
;+rfngsf nflu cfjZos ;+oGq tyf sfo{k|ffnLsf] l;kmfl/; ug]{ 
.  

-$_ ;dfhsNof0f tyf ;fdflhs ljsf;sf ljljw If]qx¿df 
;DAlGwt ljefu, zfvf, cfof]hgf tyf j8f sfof{nox¿af6 
k|efjsf/L ¿kdf sfg adf]lhd kf/bzL{ 9ª\un] sfo{ eP gePsf] 
lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] 
/ ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf÷pkzfvf tyf  cGo k|zf;lgs 
PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{ljj/0f cg';f/sf] 
sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-%_ ufpFkflnsfsf] ;d:t ;fdflhs If]qsf] sfd sf/afxLdf 
cfjZos ;'wf/sf] cWoog cg';Gwfg u/L ;'emfj lbg] . 

 -^_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug{] k|aGw 
ldnfpg] .  
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-&_ jflif{s of]hgf th'{df cGtu{t j8f ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ 
cfPsf cfkm\gf ;ldlt;Fu ;DalGwt of]hgf tyf sfo{qmdsf] 
k|fyldsLs/0f u/L tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd of]hgf tyf 
sfo{qmd 5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]z ug]{ .  

-*_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{x? ug]{ .  

-r_ k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt -:yfgLo ;8s, k'n tyf emf]n'+u] k'n, 
l;+rfO{, ejg tyf u|fdL0f ljsf;, phf{, n3' tyf ;fgf hnljB't, 
;+rf/_ M k"jf{wf/ ljsf; ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo 
jdf]lhd x'g]5 M–  

-!_ ufpFkflnsf If]qleq lgdf{0f ug{ cfjZos ef}lts k"jf{wf/x¿sf] 
klxrfg u/L tt\ ;DaGwdf cfjZos gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd 
th'{Dff ug]{ .  

-@_ ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ah]6, gLlt tyf sfo{qmd 
sfof{Gjog ug{ u/fpg cfjZos /0fgLlt, sfo{gLlt, lqmofsnfk 
;d]t l;kmfl/; ug{] .  

-#_ ;'/lIft tyf Aojl:yt lgdf{0fsf nflu cGo :yfgLo txx¿;Fu 
;d]t PsLs[t ¿kdf ;+rfng ug{ cfjZos 7"nf kl/of]hgfx¿ 
;DaGwdf cfjZos cWoog,cg';Gwfg, ljZn]if0f u/L lzkmfl/; ug]{ 
.  

-$_ u|fdL0f k"jf{wf/ ljsf; zfvf, cfof]hgf tyf j8f 
sfof{nox¿af6 k|efjsf/L ¿kdf sfg"g adf]lhd kf/bzL{ 9+un] 
sfo{ eP gePsf] lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ 
;'lglZrt u/fpg] / ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf tyf cGo 
k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{ljj/0f cg';f/sf] 
sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  
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-%_ ufpFkflnsf If]qleq cGo ;/sf/L lgsfo, ;+:yfg cflbaf6 x'g] 
ef}lts lgdf{0f ;Da4 sfo{x¿df cfjZos ;dGjo u/L lgdf{0f 
sfo{df Ps¿ktf / u'0f:t/Lotf sfod ug{ ;xof]u ug]{ .  

 -^_ ufpFkflnsfsf] :jLs[t ah]6 cGtu{t lgdf{0f ul/g] u|fdL0f 
k"jf{wf/x¿ ;dod} ;DkGg ug]{, u'0f:t/Lotf / pkof]lutfdf sdL 
cfpg glbg], ckf+utfd}qL ;+/rgfx¿ lgdf{0f ug]{ tyf ;fj{hlgs 
lxt / ;/f]sf/nfO{ pRr dxTj lbO ef}lts ;+/rgfx¿ lgdf{0f ug{ 
u/fpg cfjZos sfg"gL tyf ;+:yfut k|aGw ug{ l;kmfl/; ug]{ .  

-&_ Dff08jL ufpFkflnsf If]qleq lgdf{0f ul/g] ejgx¿ ;DaGwL 
ljBdfg sfg"g, dfkb08 tyf ejg ;+lxtfsf] cWoog u/L ;Da4 
lj1x¿sf] ;'emfj ;d]tsf cfwf/df ;+zf]wg k'g/fjnf]sg ug'{kg]{ 
;DaGwdf 7f]; k|:tfj l;kmfl/; ug]{ .  

-*_ ;'/lIft tyf Jojl:yt ahf/ tyf a:tL lj:tf/ tyf lgdf{0fsf 
nflu :jLs[t ejg lgdf{0f ;DaGwL dfkb08 tyf ;+lxtfsf] s8fO{sf 
;fy kfngf ug]{÷u/fpg] . u}/–sfg"gL lgdf{0f lgoGq0f u/L dfkb08 
ljk/Lt lgdf{0f ePsf ;+/rgfx¿ eTsfpg ;xof]u ug]{ .  

-(_ l5d]sL cGo :yfgLo txx¿;Fu ;d]t ;dGjo u/L o; 
If]qsf]ejg lgdf{0f ;DaGwL Joj:yfdf Ps¿ktf sfod ug{ kxn 
ug{] .  

-!)_ ejg lgdf{0fsf] lgoldt cg'udgnfO{ Aojl:yt ¿kdf 
;+rfng u/L tTsfn sf/afxL cl3 a9fpg ;+:yfut ;+oGq agfpg] 
/ sf/afxLsf] nflu cWoIf ;dIf zL3| k]z ug{ ;dGjo ug]{ .  

-!!_ ;DalGwt zfvf, cfof]hgf tyf j8f sfof{nox¿af6 
k|efjsf/L ¿kdf sfg"g adf]lhd kf/bzL{ 9+un] sfo{ eP gePsf] 
lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] 
/ ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu 
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;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{lja/0f cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk 
;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-!@_ ejg lgdf{0f Ohfht, lgdf{0f ;DkGg h:tf sfo{x¿nfO{ cem 
;/n k|efjsf/L / kfb/zL{ u/fpg] 3/wgLx¿nfO{ :jLs[t gS;f 
adf]lhd dfq lgdf{0f ug{ cled'vLs/0f ug]{ cflb sfo{nfO 
k|fyldstfsf ;fy cl3 a9fpg ;dGjo ug]{ .  

-!#_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-!$_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ k|d'v dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

 -!%_ jflif{s of]hgf th'{df cGtu{t j8f ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ 
cfPsf cfkm\gf ;ldlt;Fu ;DalGwt of]hgf tyf sfo{qmdsf] 
k|fyldsLs/0f u/L tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd of]hgf tyf 
sfo{qmd 5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]z ug]{ .  

-!^_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-5_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt -jg tyf e" ;+/If0f, 
hnfwf/ ;+/If0f, jftfj/0f ;+/If0f, hnjfo' kl/jt{g, kmf]x/d}nf 
tyf 9n Joj:yfkg, ljkb\ Joj:yfkg, hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f_ 
M jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

 -!_ Dff08jL ufpFkflnsf  If]qleqsf] jftfj/0f ;+/If0f, kmf]xf]/d}nf 
Joj:yfkg, xl/ofnL k|j4{g tyf k|b'if0f lgoGq0f ;DaGwdf 
cfjZos gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff ug]{ .  
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-@_ ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 :jLs[t jftfj/0f ;DaGwL ah]6, 
gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ u/fpg cfjZos /0fgLlt, 
sfo{gLlt, lqmofsnfk ;d]t l;kmfl/; ug]{ .  

-#_ u'0f:t/Lo vfBkbfy{ ljqmL ljt/0fsf] Joj:yfkgsf] lgldQ 
cfjZos k"jf{wf/, lgoldt cg'udg / sf/afxL ;DaGwdf cfjZos 
gLltut tyf ;+:yfut ;+oGq ljsf; ug{ cWoog 5nkmn u/L 
k|:tfj k]z ug]{ .  

-$_ jftfj/0f ;+/If0f tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg sfo{df ;DalGwt 
zfvf, cfof]hgf tyf j8f sfof{nox¿af6 k|efjsf/L ¿kdf sfg"g 
adf]lhd kf/bzL{ 9un] sfo{ eP gePsf] lgoldt cg'udg 
;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] / ljifout 
If]q;Fu ;alGwt zfvf tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L 
tf]lsPsf sfo{lja/0f cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / 
k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

-%_ ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f, jfo'k|b'if0f lgoGq0f, jftfj/0f 
;+/If0fdf ;d"bfosf] clwstd kl/rfng, h}ljs kmf]xf]/sf] 3/–
3/df Joj:yfkg, ;kmf 6f]n cleofg, ;fgf jg Joj:yfkg, 
t/sf/L, kmnkm"n tyf df5f–df;' ahf/nfO{ cfw'lgsLs/0f tyf 
gbL ;Eotfsf] ;+/If0f nufot ufpF;efaf6 :jLs[t gLlt tyf 
sfo{qmdsf] k|efjsf/L sfof{Gjogdf s]lGb|t x'g] tyf s]lGb|t x'g 
;xof]u ug]{ .  

-^_ ufpFkflnsf If]qnfO{ ;'/lIft a:tLsf] ¿kdf ljsf; ug{ lgdf{0f 
ul/g] ;a} ef}lts k"jf{wf/x¿df ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf] k|ljlw 
/ pks/0fx¿ k|of]u 11 ug]{ k|0ffnL klxrfg u/L tt\ ;DaGwdf 
cfjZos gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff ug]{ .  
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-&_ ufpF;ef tyf sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL 
gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ u/fpg cfjZos /0fgLlt, 
sfo{gLlt P+j lqmofsnfk ;d]t l;kmfl/; ug]{ .  

-*_ ;'/lIft tyf Jojl:yt k"jf{wf/ lgdf{0fsf nflu cGo :yfgLo 
txx¿;Fu ;d]t PsLs[t ¿kdf ;+rfng ug{ cfjZos 
ljkb\Joj:yfkg ;DaGwL ljifodf ;+o'Qm tj/af6 cWoog, 
cg';Gwfg, ljZn]if0f u/L l;kmfl/; ug]{ .  

-(_ ;x/L k"jf{wf/ ljsf; tyf ef}lts lgdf{0fdf ljkb\ hf]lvd 
GogLs/0fsf cjwf/0ffnfO{ d"n k|jfxLs/0f ul/P gul/Psf] 
;DaGwdf ;DalGwt zfvf, cfof]hgf tyf j8f sfof{nox¿sf] 
lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ ;'lglZrt u/fpg] 
/ ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu 
;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{ljj/0f cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk 
;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg ;xof]u ug]{ . 

 -!)_ ufpFkflnsf If]qleq cGo ;/sf/L lgsfo, ;+:yfg cflbaf6 
x'g] ef}lts lgdf{0f ;Da4 sfo{x¿df cfjZos ;dGjo u/L 
k|sf]kaf6 aRg cfjZos kxn ug]{ .  

-!!_ ljkb\ Joj:yfkgdf ;'wf/ Nofpg cfjZos sfg"gL tyf 
;+:yfut k|aGw ug{ l;kmfl/; ug]{ . 

 -!@_ ;ldltn] cfkmgf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg 
tyf ;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-!#_ jflif{s of]hgf th'{df cGtu{t j8f ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ 
cfPsf cfkm\gf ;ldlt;Fu ;DalGwt of]hgf tyf sfo{qmdsf] 
k|fyldsLs/0f u/L tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd of]hgf tyf 
sfo{qmd 5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]z ug]{ . 
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 -!$_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ .  

-h_ ;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g -;fdfGo ;]jf, ;"rgf 
k|ljlw, kl~hs/0f, :yfgLo tYofÍ ;+sng / clen]v Joj:yfkg, 
;'zf;g k|j4{g, cg';Gwfg, ljsf; / ljljw_ M 

 -!_ ufpFkflnsfsf] ;:yfut+ ;'zf;g sfod u/L :yfgLo zf;g, 
ljsf; lgdf{0f tyf ;]jfk|jfxdf pRrtd ;bfrf/, kf/blz{tf, 
lgoldttf / k|efjsfl/tf sfod ug{÷u/fpg ;"rgf k|ljlwsf] 
k|of]unfO{ pRr agfpg cfjZos gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd th'{Dff 
ug]{ .  

-@_ ;+:yfut ;'zf;g tyf u|fdL0f ;'Joj:yf sfod ug{ ;"rgf 
k|ljwL ;~hfn ljsf; ;DaGwL cfjZos k|:tfjx¿ ;DaGwdf 
5nkmn u/L /0fgLlt, sfo{gLlt, lqmofsnfk ;d]t l;kmfl/; ug]{ .  

-#_ ufpFkflnsfn] xfn k|bfg u/]sf ;"rgf k|ljlwdf cfwfl/t ;]jfsf] 
u'0f:t/ / k|efjsfl/tfsf ;DaGwdf cg'udg u/L cfufdL lbgdf 
lng'kg]{ gLltut, sfg"gL ;'wf/sf pkfox¿ sfo{kflnsfsf] a}7sdf 
k|:t't\ug]{ .  

-$_ uf kfsf] ;]jf k|jfxnfO{ ;/n, ;xh / k|efjsf/L agfpg 
;"rgf k|ljlw;Fu hf]8\g] pko'Qm k|0ffnLsf] l;kmfl/; ug]{ .  

-%_ ;Da4 sfg"g tyf uf kfsf] lg0f{o sfof{Gjog / To;sf] pknlAw 
;DaGwdf lgoldt cg'udg ;'k/Lj]If0f u/L sfof{GjognfO{ 
;'lglZrt u/fpg] / ljifout If]q;Fu ;DalGwt zfvf÷pkzfvf 
tyf cGo k|zf;lgs PsfO;Fu ;dGjo u/L tf]lsPsf sfo{lja/0f 
cg';f/sf] sfo{;Dkfbgdf yk ;xhtf / k|efjsfl/tf Nofpg 
;xof]u ug]{ .  
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-^_ ufpFkflnsfsf] ;d:t k|zf;lgs sfd sf/afxLdf ;"rgf 
k|ljLwsf] k|of]u ;DaGwdf cfjZos ;'wf/sf] nflu cWoog 
cg';Gwfg u/L ;'emfj lbg] .  

-&_ ;ldltn] cfkm\gf] sfdsf/afxL, l;kmfl/;, cWoog k|ltj]bg tyf 
;'emfjx¿ cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug]{ k|aGw 
ldnfpg] .  

-*_ jflif{s of]hgf th'{df cGtu{t j8f ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ 
cfPsf cfkm\gf ;ldlt;Fu ;DalGwt of]hgf tyf sfo{qmdsf] 
k|fyldsLs/0f u/L tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd of]hgf tyf 
sfo{qmd 5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]z ug]{ .  

-(_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{x? ug]{ .  

-em_ cGo ;ldltx? u7g ug{ ;Sg] M dfly pNn]lvt afx]s 
sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ cGo ;ldltx? u7g ug{ ;Sg]5 
. ;ldlt u7g k|lqmof bkmf # adf]lhd x'g]5 eg] ;ldltsf] sfd, 
st{Jo / clwsf/ sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

 

kl/R5]b – #  

ljljw 

$= ;ldltsf] a}7s ;DaGwL Joj:yfM ;ldltsf] a}7s ;DaGwL 
Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5 M  

-!_ jif{df slDtdf # k6s ;ldltsf] a}7s a:g]5 . t/, cfjZostf 
cg';f/ h'g;'s+} a]nf klg a}7s a:g ;Sg]5 .  
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-@_ ;ldltsf] a}7s ;+of]hssf] cfb]zfg';f/ ;b:o ;lrjn] 
af]nfpg] 5 . ;b:o ;lrjn] ;+of]hs;Fu ;dGjo u/L a}7s a:g] 
ldlt, :yfg / sfo{;"rL to ug'{kg]{5 .  

-#_ ;ldltsf] a}7sdf cfjZostf cg';f/ ;DalGwt If]qsf lj1nfO{ 
klg cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .  

-$_ ;ldltdf tTsfn sfod /x]sf ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] krf; 
k|ltzt eGbf a9L ;b:ox¿ pkl:yt ePdf ;ldltsf] a}7ssf 
nflu u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .  

-%_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;+of]hsn] / lghsf] cg'kl:yltdf 
Ho]i7 ;b:on] ug]{5 .  

-^_ ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] lg0f{o dfGo x'g]5 / dt a/fa/ 
ePdf ;ldltsf] a}7sdf cWoIftf ug{] JolQmn] lg0ff{os dt lbg]5 
.  

-&_ ;ldtsf] a}7ssf] lg0f{o ;+of]hsn] k|dfl0ft ug]{5 .  

%= k|ltj]bg k]z ug'{kg]{ M ;ldltn] u/]sf sfd sf/afxL, l;kmfl/; 
tyf k|ltj]bgx¿ ;DaGwdf k|To]s $÷$ dlxgfsf] rf}dfl;s 
k|ltj]bg tyf aflif{s k|ltj]bg cWoIf dfkm{t sfo{kflnsfdf k]z 
ug'{ kg]{5 . 
 ^= ;'emfj lgb]{zg kfngf ug{'kg]{ – sfo{kflnsfn] lbPsf ;'emfj 
tyf lgb]{zgx¿ ;ldltn] clgjfo{ kfng ug'{kg]{5 .  
&= sd{rf/Ln] ;xof]u ug'{ kg]{ – ufpFkflnsfdf sfo{/t ;a} 
sd{rf/Lx¿n] ;ldltsf] sfd sf/afxLdf cfjZos ;xof]u ug'{ 
kg]{5 .   
*= pk–;ldlt u7g ug{ ;lsg]– ;ldltn] cfkm\gf] If]qflwsf/ 
leqsf] ljifodf lj:t[t cWoog ljZn]if0f ug{ a9Ldf # ;b:oLo 
pk;ldlt u7g u/L lhDd]jf/L tf]Sg ;Sg]5 .  
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(= ;ldlt÷pk–;ldlt eË k'gu{7g ug{ ;lsg]– pk;ldltnfO{ 
;ldltn] / ;ldltnfO{ sfo{kflnsfn] h'g;'s} a]nf eË jf k'gu{7g 
ug{ ;Sg]5 .  
!)= a}7s eQf ;DaGwL Joj:yf– ;ldlt÷pk;ldltsf] a}7s eQf 
sfo{kflnsfn] tf]s]adf]lhd x'g]5 .  
!!= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/– o; sfo{ljlwn] Joj:yf u/]sf] 
s'g} k|fjwfg sfof{Gjog ug{ afwf c8\sfp km'sfpg' k/]df uf kf 
sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ afwf c8\sfp km'sfpg ;Sg]5 .  
!@= ;+zf]wg ug{ ;Sg]– o; sfo{ljlwdf ePsf s'g} ljifodf ;+zf]wg 
ug'{ kg]{ cfjZostf dx;'; ePdf sfo{kflnsfn] ;+zf]wg ug{ 
;Sg]5 .  

 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!@÷)*                cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t   
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM !$    ldltM @)&&÷!@÷@% 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= * 
 

टोल वकास सं था (गठन तथा प रचालन) काय व ध, २०७७ 

तावना: थानीय वकास यामा टोल तथा ब ती तरवाट नै नाग रक 
सहभा गता सु नि त गद समाजको आथक,सामािजक,साँ कृ तक लगायत 
वकासका सबै प मा दगोपना र अपन व सजृना गन नि त भौगो लक 
े भ  बसोबास गन नाग रकह को सहभा गतामा वडा कायालयको 

सहयोगीको पमा काम गन गर  टोल वकास सं थाको गठन र 
प रचालनका ला ग आव यक कानूनी यव था गन वा छनीय भएकोले, 
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" शासक य काय व ध नय मत गन ऐन, २०७… को दफा…" 

बमोिजम कायपा लकाले यो काय व ध वीकृत गर  लागू गरेको 
छ ।  

 
प र छेद-१ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ:  (१) यो काय व धको नाम “टोल वकास 
सं था (गठन तथा प रचालन) काय व ध,२०७७” रहेको छ। 

(२) यो काय व ध कायपा लकाबाट वीकृत 
भएको म तदेिख लागू हनेुछ । 

२. प रभाषा : वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस 
काय व धमा,- 

 
(क) “कायालय” भ ाले गाउँपा लकाको 

गाउँकायपा लकाको कायालयलाई 
स झन ुपछ। 

(ख)  "टोल वकास सं था" भ ाले टोल 
ब तीको सम  वकासको ला ग नि त 
भौगो लक े का अ धकांश घर धरु का 
त न धह को उपसि थ तमा वकास 

नमाण, सेवा वाह र समािजक 
प रचालनको े मा काम गन उ े यले 
गठन भई वडा कायालयमा सूचीकृत 
भएको सामदुा यक सं थालाई स झन ु
पछ । 

(ग)  “पदा धकार ” भ ाले सं थाको 
कायस म तका अ य , उपा य , 
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कोषा य , सिचव र सद यह  
समेतलाई स झन ुपछ । 

(घ)  “बैठक” भ ाले सं थाको संयु  वा 
छु ाछु ै बैठक स झन ुपछ । 

(ङ)   “वडा” भ ाले गाउँपा लकाको 
वडालाई स झन ुपछ। 

(च)  “ वधान” भ ाले सं थाको वधानलाई 
स झन ुपछ । 

(छ)  “स म त” भ ाले सं थाको कायस म त 
स झन ुपछ । 

(ज)   “साधारणसभा” भ ाले सं थाको 
साधारण सद यह को भेला स झन ु
पछ। 

(झ)  “सं था” भ ाले टोल वकास सं थालाई 
स झन ुपछ । 

 

प र छेद- २ 

सं थाको गठन तथा सूचीकृत स ब धी यव था  
  

३. सं थाको गठन : (१) गाउँपा लकाका े मा भौगो लक तथा 
सामािजक सा म यताको आधारमा टोल तथा ब तीका वा स दाको 
आमभेलाबाट टोल तथा ब ती भ का घरधरु  समावेश हनेु गर  टोल 
वकास सं थाको गठन ग रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु सं थाको कायस म तमा देहाय 
बमोिजमका पदा धकार  तथा सद यह  रहनेछन:- 

(क)  अ य  एक जना 
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(ख)  उपा य  एक जना 
(ग) कोषा य  एक जना 
(घ) सिचव एक जना 
(ङ) सद यह  (तीन देिख सात जना 

स म) 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं था गठन गदा 
टोल तथा ब ती भ का एक घरधरु बाट 
एकजना भ दा बढ  नपन गर  भौगो लक 
स तलुन तथा सामािजक समावेशीकरणको 
आधारमा सभा वा वडा कायालयले तोकेको 
चार क ला भ का नाग रकह को 
आमभेलाबाट सवस मत पमा सं थाको 
काय स म त गठन हनेुछ ।  

तर, यस दफा बमोिजम आमभेलामा 
सवस मत हनु नसकेमा उपि थत 
सद यह को बहमुतबाट काय स म त गठन 
गन बाधा पन छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम कायस म तको 
कायकाल समा  भएप छ साधारण सभाको 
सवस मत वा सो नभएमा बहमुतबाट 
कायस म तको पनुगठन हनेुछ । 

(५) काय स म तको कायाव ध गठन भएको 
म तले दईु वषको हनेुछ । 
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(६) अ य , उपा य , कोषा य  र 
सिचवको पदमा लगातार दईु कायकाल 
भ दा बढ  सोह  पदमा काम गन स ने छैन 
।  

(७) काय स म तमा अ य , सिचव वा 
कोषा य  म ये कुनै एक पदमा अ नवाय 
पमा म हला हनुपुनछ ।  

(८) सं था गठन गदा सकेस म टोलका 
स पणु घरधरु लाई एक घर एक सद यको 
पमा समे न ुपनछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोिजम सवै घरधरु  
समावेश हनु स भव नभएमा क तीमा ८० 
तशत घरधरु  सहभागी गराई टोल वकास 

सं था गठन गनपुन छ।  

(१०) यस काय व ध बमोिजम गठन ग रने 
सं थाको कायस म तमा क तीमा ५० 
तशत म हला सद य हनु ुपनछ । 

(११) सं थाको काय े  साधारण सभाले 
तोकेको चार क ला भ  हनेुछ। साधारण 
सभाले टोल तथा ब ती भ का कुनै घरधरु  
सं थामा समावेश गरेको नपाइएमा वा कुनै 
घरधरु  वा ब ती उ  सं थामा समावेश गन ु
पन भ े लागेमा वडा कायालयले यसर  
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छुटेको घरधरु  वा ब ती स बि धत सं थामा 
समावेश गन लगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप न वडा कायालयले 
तोकेको भौगो लक े  भ  रहेका बढ मा 
२५ घरधरु  समे ने गर  टोल वकास सं था 
गठन गन सकने छ। एउटा घरधरु  एक 
भ दा बढ  टोल वकास सं थाको सद य 
ब  पाउने छैन। 

४. काय स म तका पदा धकार को पद र  स ब धी 
यव थाः (१) दफा ३ बमोिजम गठन भएको काय 
स म तका पदा धकार ह को पद देहाय बमोिजमको 
अव थामा र  हनेुछ। 

(क) अ य ले उपा य  माफत कायस म तको 
बैठकमा र उपा य  स हत अ य सद यले 
अ य लाई राजीनामा दएमा। 

(ख) ाचार वा अ य कुनै फौजदार  अ भयोगमा 
कसरुदार ठह रएमा। 

(ग) मृ य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अ य को पद र  
भएमा काय स म तको बाकँ  अव धको ला ग 
उपा य ले अ य  भई कामकाज गनछ। अ य 
पदा धकार ह को हकमा काय स म तले बाँक  
अव धको ला ग स म तका सद यह  म येबाट कुनै 
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सद यलाई य तो र  पदमा कामकाज गन लगाउन 
स नेछ। 

५. सं था सूचीकृत :   सं थाको सूचीकृत देहाय बमोिजम हनेुछ 
: - 

(क) सं थाको आमभेलाले नणय गर  
अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा सोह  
नवेदनमा उि लिखत कागजातह  
समावेश गर  सं था सूचीकरणका ला ग 
वडा कायालयमा नवेदन दन ुपनछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोिजम नवेदन ा  
भएप छ वडा कायालयले सं थाको 
चार क ला भ का सबै घरधरु  समावेश 
गरे नगरेको समेत हेर  अनसूुची २ 
बमोिजमको ढाँचामा सं था सूचीकृत 
गरेको माण प  उपल ध गराउन ु
पनछ । 

(ग)  दफा (क) बमोिजम ा  नवेदन 
बमोिजम सूचीकृतको ला ग ा  भएको 
टोल वकास सं थामा समावेश हनुपुन 
घरधरु  वा ब ती छुटेको पाइएमा 
यसर  छुटेको घरधरु  वा ब ती समेत 
समावेश गर  सूचीकरणको ला ग पनु 
पेश गन नदशन दन स नेछ। 

(घ)  वडा कायालयले यस दफा बमोिजम 
सं था सूचीकृत गरेको ववरण मा सक 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !$ :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

387 
 

पमा कायपा लकाको कायालयमा 
पठाउन ुपनछ।  

 
प र छेद-३ 

सं थाको काम कत य,अ धकारह  

 
६. टोल वकास सं थाका कायह  : (१) टोल वकास 

सं थका काम, कत य र अ धकार देहायबमोिजम हनेुछ :-  

(क)  समदुायमा शाि त, सरु ा र अमनचयन 
कायम गन सहयोग गन । 

(ख)  सामदुा यक सदभाव, स ह णतुा र 
भाइचाराको वकास गन । 

(ग) टोलमा संचालन हनेु वकास नमाणका 
योजनाह को तजमुा, काया वयन र 
सपु रवे ण तथा अनगुमनमा सहयोग 
गन ।  
 

(घ)  टोलमा हनेु पर परागत जा ा, मेला, पव 
तथा समारोहको यव थापनमा सहयोग 
गन। 

(ङ)  टोलमा रहेका सावज नक तथा ऐलानी 
ज गा, सावज नक भवन, स पदा तथा 
भौ तक पूवाधारह को संर ण गन तथा 
अ त मण हनु न दन सहयोग गन। 

(च)  टोलमा वप  यव थापन स व धी 
खोज,उ ार, राहत वतरण, पनु नमाण 
तथा पनु थापना कायमा सहयोग गन । 
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(छ)  टोलको सरसफाई यव थापनको 
ला ग सहयोग र सम वय गन/ गराउने  

(ज)  छाडा पश ु चौपाया यव थापनमा 
सहयोग गन/गराउने । 

(झ)  सडक ब ी, सामदुा यक पाक, 

सावज नक शौचालय ज ता सावज नक 
स पि को स ालन र यव थापनमा 
सहयोग परु ्याउने । 

(ञ) कानून बमोिजम तन ुपन कर, द तरु, 
सेवाशु क बझुाउने कायमा सहजीकरण 
गन । 

(ट) टोलमा बसोबास गन ग रव, अश , 
अपा ता भएका यि  तथा बेरोजगार 
यि ह को त या  संकलन कायमा 
सहयोग गन । 

(ठ) टोलमा रहेका शैि क तथा वा य 
सं थाह को यव थापन र गणु तर 
सधुारको ला ग सहयोग गन । 

(ड) ज म, बबाह, बसाई सराई, स व ध 
व छेद, मृ य ुज ता यि गत घटना 
दताको ला ग टोलबासीलाई उ सा हत र 
सहजीकरण गन । 

(ढ) सामािजक सरु ा भ ा वतरण कायमा 
आव यक सहजीकरण गन । 

(ण)  व तु ् चहुावट तथा चोर  नय ण 
कायमा सहयोग गन । 
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(त) टोलमा खा ा , माछामास,ु तरकार , 
फलफूल, पेय पदाथ लगायत दै नक 
उपभो य साम ीको गणु तर र मु य 
सचुीको बारेमा जानकार  राखी बजार 
अनगुमन कायमा सहयोग गन। 

(थ) उपभो ा हक हत संर णको ला ग 
पैरवी तथा जनचेतना अ भबृ  गन।  

(द) टोलमा ह रयाल  े  व तार गर  
वातावरण संर णको कायमा सहयोग 
गन । 

(ध) थानीय आथक वकासका संभावनाका 
बारेमा छलफल गर  थानीय तह, गैर 
सरकार  तथा नजी े सगँ सम वय, 
सहजीकरण र पैरवी गन । 

(न) भवन नमाण मापद ड तथा रा य भवन 
सं हताको पालनाको ला ग टोल 
बासीह लाई ो सा हत गन ।  

(ऩ)  व ालय भना, खोप अ भयान, सा रता 
अ भयान, सरसफाई, लै क हंसा 
उ मलुन ज ता रा य अ भयानह मा 
सहयोग र सम वय गन। 

(प) टोलमा धनी, ग रबको भावना हटाई सबै 
सद यह लाई नणय या र ोतमा  
प रचालनमा समान अ धकार था पत 
गन सहजीकरण गन ।  

(फ) घरेल ु हंसा, यौनज य हंसा,मानव 
त कर , बाल म तथा बा या मक म, 
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छाउपडी लगायतका सामािजक अपराध 
तथा खरावीह  अ य गन जनचेतना 
अ भवृ  गन । 

(ब)  टोलमा उ म वकाससँग स बि धत 
काय मह  संचालन गन आव यक 
सहजीकरण गन ।  

(भ) टोलको वकासका ला ग व भ  
ोतबाट ा  ोतको उ चतम ्

सदपुयोग गन । 

(म) टोलमा सरकार  नकाय तथा गैर 
सरकार  सं था माफत स ालन हनेु 
काय मह  काया वयन गन सहयोग 
गन ।  

(य)  आ नो टोललाई वातावरणमै ी, बाल 
मै ी, पोषण मै ी तथा पूण 
सरसफाइयु  बनाउन काय मह  
संचालन गन तथा वडा कायालय र 
गाउँपा लकाका काय म काया वयनमा 
सहयोग, सम वय र सहजीकरण गन। 

(र)  वडा कायालय गाउँ।नगरपा लका तथा 
अ य सरकार  नकाय र गैरसरकार  
संघसं थासँग गरेको स झौता तथा 
समझदार  अनसुारका अ य कायह  
गन। 

प र छेद-४ 
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सं थाको काय स म तको बैठक र पदा धकार ह को काम, 
कत य र अ धकार 

 
७. सं थाको काय स म तको बैठक : (१) सं थाको काय 

स म तको बैठकको स ालन देहाय बमोिजम हनेुछ :- 
 

(क)  काय स म तको बैठक म हनामा 
कि तमा एक पटक र आव कता 
अनसुार ब नेछ । 

(ख)   स म तको बैठकमा वडा स म त तथा 
गाउँपा लकाका जन त न ध, व  तथा 
अ य सरोकारवालह लाई आम ण 
गन सकनेछ । 

(ग)  स म तको वैठक नणयको म यौदा 
सिचवले तयार गनछ ।  

(घ)  सं थाको बैठकको नणयह  वैठकमा 
उपि थत पदा धकार ह बाट ह ता र 
गर  मािणत गराउन ुपनछ। 

(२) उदफा (१) बमोिजम ब ने कायस म तको बैठकको माइ यटु 
र सं थाका शास नक तथा आथक कारोबारसँग स बि धत स पूण 
कागजातह  अ य , सिचव र कोषा य को िज मामा रहनेछन।् 

(३) काय स म तको बैठक सं थाको कायालयमा ब नेछ। सं थाको 
कायालय थापना भई नसकेको अव थामा कायस म तका सबै सद यलाई 
पायक पन गर  उपयु  थानमा बैठक ब ने गर  अ य ले तो न 
स नेछ। 
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८. सं थाका काय स म तका पदा धकार ह को काम कत य 
र अ धकार:- सं थाका पदा धकार ह को काम कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(१) अ य को काम, कत य र अ धकार 

(क)  सं थाको नय मत बैठक बोलाउने, 
बैठकका ला ग म त, समय र थान 
तो ने ।  

(ख)  बैठकको अ य ता गर  बैठक 
संचालन गन । 

(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गन 
लगाउने र छलफलका वषयह  टपोट 
गन वा गन लगाउने । 

(घ)  छलफल हुँदा सवैको वचार संकलन 
गन र सवस मत नणय गन पहल गन 
। 

(ङ)  सं थाका नणयह  लागू गन, गराउने 
। 

(च)  सं थाले ा  गरेको नगद वा िज सी 
सामानको सरु ाको व ध  मलाउने। 

(छ)  आव यकता अनसुार वशेष बैठक 
बोलाउने । 

(ज)  काय व ध बमोिजम अ य कायह  गन 
। 
 

(२) उपा य को काम कत य र अ धकार: 

(क)  अ य को अनपुि थ तमा अ य ले 
गन भनी तो कएका कायह  गन । 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !$ :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

393 
 

(ख)  काय स म तले तोकेका अ य कायह  
गन। 

(३) सिचवको काम, कत य र अ धकारः 
(क)  अ य को आदेशअनसुार बैठक 

बोलाउने । 

(ख)  छलफलका तावह  संकलन गर  
बैठकमा पेश गन र बैठकको नणय 
लेखी नणय मािणत गराउने । 

(ग)  सं थाको याकलापको बारेमा 
सद यह लाई जानकार  गराउने। 

(घ)  कायस म तले तोकेका अ य कायह  
गन । 
 

(४)  कोषा य को काम, कत य र अ धकार 

(क)  सं थाको आ दानी र खचको हसाब 
रा े तथा ववरण तयार गन। 

(ख)  बकमा खाता संचालन गदा संयु  
पमा खाता संचालन गन। 

(ग)  सं थाको नगद र िज सी सामानको 
िज मा लई सरु ा गन। 

(घ) कायस म तले तोकेका अ य कायह  
गन । 
 

(५) सद यह को काम,कत य र अ धकार 
 

(क)  स म तको बैठकमा उपि थत हनेु र 
छलफलमा स य पमा सहभागी 
हनेु।  
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(ख)  स म तको नणय काया वयनमा 
सहयोग गन। स म तको नणय 
काया वयन भए नभएको हेर  
आव यकताअनसुार स म तको बैठकमा 
छलफलमा याउने।  

(ग)  आव कता अनसुार अ य , उपा य , 
सिचव र कोषा य को काममा सघाउने 
। 

(घ)  कायस म तले तोकेका अ य कायह  
गन ।  

प र छेद-५ 

आथक यव थापन 

 
९. सं थाको आ दानी : (१) सं थाले देहाय बमोिजमका 

े बाट आ दानी ा  गन स नेछः  

(क) गाउँपा लकाबाट ा  हनेु अनदुान रकम 
।   

(ख) सरकार  तथा गैर सरकार  नकायह , 
सामदुा यक सं था  तथा यि ह बाट 
ा  हनेु सहायता तथा अनदुानको रकम 

। 

(ग) टोल वकास सं थाले आयमूलक कायह  
संचालन गर  ा  हनेु आ दानी । 

(घ) गाउँ।नगरपा लका, अ य सरकार  
नकाय तथा गैरसरकार  संघसं थासँग 
वकास नमाण वा काय म स ालनको 
ला ग स झौता बमोिजम ा  रकम। 
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(ङ) सं थाका सद यह बाट ा  शु क तथा 
सहयोगको रकम। 

(च) अ य ोतबाट ा  गरेको रकम । 

(२) सं थाको नाममा ा  हनेु सबै रकम सं थाको 
नाममा रहेको वक खातामा ज मा गन ुपनछ। 

१०. सं थाको खचः सं थाको खच देहाय बमोिजम हनेुछः 
(क)  कुनै नकायबाट स झौता बमोिजम 

ा  हनेु रकम स झौतामा उि लिखत 
शत बमोिजम तो कएको कायमा खच 
गन ुपनछ। 

(ख)  सं थाको नय मत स ालन तथा 
कायालय यव थापन स ब धी खच 
कायस म तको नणय बमोिजम हनेुछ। 

 
११. सं थाको लेखा, तवेदन तथा अ यः  

(१)  सं थाको खाता वडा कायालयको सफा रसमा 
गाउँ।नगर कायपा लकाको कायालयले तोकेको 
बकमा स ालन हनेुछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको बक खाता क तीमा 
एक जना म हला हनेु गर  सं थाका अ य , 
उपा य  र सिचवम ये कुनै दईु जना र 
कोषा य को संयु  द तखतबाट स ालन 
हनेुछ।  

(३) कोषा य ले सं थाको सबै कारको नगद  तथा 
िज सी आ दानी, स पूण वकास खचको ववरण, 
सं थाको संचालन र यव थापनमा भएको 
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शास नक खचह को ववरण प  पमा 
रा पुनछ । 

(४) कोषा य ले आ दानी खचको हसाब कताव 
चौमा सक पमा काय स म तको बैठकमा पेश 
गन ुपनछ। 

(५)  कायस म तले येक आथक वषमा गरेको काम 
र आ थक कारोबारको यथाथ ववरण तयार गर  
आ थक वष समा  भएको म तले तीन म हना 
भ  टोल भेलामा पेश गन ुपनछ। 

(६) सं थाले आ नो वा षक कारोबारको तवेदन 
साधारणसभा, स बि धत वडा कायलय र 
गाउँपा लकामा पेश गनपुनछ । 

(७) गाउँ पा लका तथा वडा कायालयले आव यकता 
अनसुार सं थाको अनगुमन गर  आव यक 
नदशन दन स नेछ । 

१२. िज सी तथा व तगुत सहयोग लन स नेः (१) यस 
काय व धमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
वप  भा वत यि को उ ार, राहत तथा पनु थापना 
कायमा सहयोग गन कुनै सरकार  नकाय, गैर सरकार  
संघसं था, नजी े  तथा यि  वशेषबाट िज सी सामान 
तथा व तगुत सहयोग लन स नेछ। 

(२) सं थाले उपदफा (१) बमोिजम ा  सहयोग वडा 
स म तको सम वयमा य तो वपदबाट भा वत यि  
तथा प रवारलाई वतरण गन स नेछ। 

(३) सं थाले यस दफा बमोिजम ा  सहयोगको ववरण 
वा षक तवेदनमा समेत समावेश गन ुपनछ।  
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प र छेद –6 

व वध 

१३. सम वय स म तः (१) सं थाको कामको अनगुमन तथा 
समी ा गर  पृ पोषण दान गन हरेक वडामा 
देहायबमोिजमको सम वय स म त रहनेछ :- 

(क) वडा य    
  - संयोजक 

(ख) वडा स म तका सद यह    
 - सद य  

(ग) टोल वकास सं थाका अ य ह  
म येबाट संयोजकले तोकेका ३ जना -

सद य  

(घ) वडा सिचव   
  - सद य सिचव 

(२) उपदफा (१) को ख ड (ग) बमोिजमका 
सद यह को पदाव ध दईु वषको हनेुछ । उ  पदाव ध समा  
भएप छ संयोजकले कायकाल नदोहो रने गर  वडा भ का अ य 
सं थाका अ य ह  म येबाट तीन जना मनोनयन गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स म तको बैठक क तीमा 
चौमा सक पमा ब नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले वडा भ का सबै 
सं थाको काम कारवाह लाई भावकार  बनाउन काय 
स म तलाई आव यक नदशन दन स नेछ।   
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(३) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले सं थाको काम 
कारवाह को स ब धमा वा षक तवेदन कायपा लकामा पेश 
गन ुपनछ। 

१४.  बाधा अडकाउ फुकाउन स नेः यो काय व ध 
काया वयनको ममा कुनै बाधा अ चन आएमा 
कायपा लकाले य तो बाधा अडकाउ फुकाउन स नेछ 
। 

१५. काय स म त भ  गन स नेः सावज नक स पि को 
हना मना गन, च लत कानून बप रत काय गन तथा 

ाचार वा आ थक हना मना गरेको पाइएमा य तो 
कायस म तलाई स बि धत वडा स म तको सफा रसमा 
कायपा लकाले भ  गन स नेछ । यसर  कायस म त भ  
भएको अव थामा एक म हना भ  यसै कायव व ध 
बमोिजम नयाँ काय स म त गठन गन ुपनछ। 

१६. काय व ध संशोधन तथा खारेज गन स नेः (१) 
कायपा लकाले आव यकता अनसुार यो काय व ध संशोधन 
तथा खारेज गन स नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम यो काय व ध खारेज भएको 
अव थामा यस काय व ध बमोिजम थापना तथा स ालन 
भएका सं थाह को स पि  तथा दा य व कायपा लकाको 
नाममा हनेुछ। 
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अनसूुची-१ 

टोल वकास सं थालाई गाउपा लकामा सूचीकृत गन नवेदनको 
नमनुा 

म तः ………………….. 

ी सिचव यू 

वडा स म तको कायालय 

वडा नं ....................गाउपा लका। 

वषयः टोल वकास सं था सूचीकृत गन स ब धमा । 

उपयु  स ब धमा यस नगरपा लका/गाउँपा लका को वडा नं …… ि थत 

……………..टोलमा गठन ग रएको………. टोल वकास सं थालाई ……………सूचीकृत 
ग र दनहुनु न नानसुारका ववरण स हत अनरुोध गदछु । यस 
…………………………….. टोल वकास सं थाको े  न न उ लेिखत चार क ला भ  
सी मत रहनेछ । 

संल नः  

   टोल भेलाको उपि थ त र नणय। 

   काय स म तका सद यह को नाम थर। 

पूव समानाः ……………………………… 

पि म समानाः …………………………. 

उ र समानाः ………………………….. 

दि ण समानाः …………………………. 

हालका ज मा घरधरु ः 
                                                                नवेदक 

स म तको तफबाट 

अ य को नाम…………… 

टोल वकास सं थाको             

नामः 
ठेगानाः  ...............
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अनसूुची-१ 
 

मा डवी गाउँपा लका 
……………नं वडा कायालय 

............., यूठान 

लिु बनी देश, नेपाल  
 

टोल वकास सं था सूचीकृत माण-प  
 

…………………………………………  गाउँपा लका वडा नं.……………ि थत …………………………………मा गठन भएको 
………………………………………………टोल वकास सं थालाई यस कायालयमा म त………………मा सूचीकृत गर  यो माण-प  दान ग रएको 
छ । 

यस गाउपा लकाको आथक, सामािजक, साँ कृ तक तथा भौ तक पवुाधार वकास र सशुासन कायम गन े मा यस टोल वकास 
सं थाको स य सहभा गताको अपे ा गदछु 

…………………… 
                                                                                                                                                                                                     वडा सिचव 

 k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!@÷@%                                                                            cf¡ffn] 
                                                                                                              lzl;/ l/hfn 
                                                                                                          k|d'v k|zf;sLo clws[t
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M $        ;+VofM !%   ldltM @)&&÷!@÷@% 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= ( 
 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& 

k|:tfjgfM 

g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sf] efu # sf] wf/f #० n] k|To]s 

gful/ssf]] :jR5 / :j:y jftfj/0fdf jfFRg kfpg] clwsf/ 

k|Tofe't u/]sf] 5 . jt{dfg kl/k|]Iodf ;Eotfsf] dxTjk"0f{ dfkb08 

;/;kmfO{ ePsf]n] / :j:y /xgsf nflu :jR5 jftfj/0fsf] 

cfjZostf kg]{ ePsf] x'Fbf k|b'if0fd'Qm jftfj/0f sfod /fvL o; 

mailto:@)&&.)!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

402 
 

Dff08jL ufpFkflnsfsf]] bLuf] ljsf; ug{sf nflu ;/;kmfO{ / 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg dxTjk"0f{ kf6f]sf ?kdf /x]sf]5 . o;sf nflu 

k|fs[lts ;|f]tx?sf] bLuf] / k|efjsf/L ;+/If0f Psflt/ gu/L gx'g] 

sfo{sf ?kdf /x]sf] 5 eg] csf{lt/ dfgj l;lh{t kmf]x/d}nfsf] 

k|efjsf/L Joj:yfkg klg plQs} h?/L /x]sf] 5 . xfd|f] h:tf] 

d'n'sdf k|fs[lts ;|f]t–;fwg dfly dflg;x¿sf] lge{/tf a9L g} 

/xg] u/]sf] 5 . vf;u/L zx/Ls/0fsf] lbzfdf nlDs/x]sf If]qx?df 

dfgj l;lh{t kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg k|d'v r'gf}ltsf ?kdf /xg 

k'u]sf] 5 . o; k|sf/sf ;d:ofx?n] Psftkm{ jftfj/0fLo k|b'if0f 

a9fO/x]sf] 5 eg] csf]{tkm{ ljleGg k|sf/sf k|sf]khGo 

hf]lvdx?af6 kLl8t aGg' kl//x]sf] 5 . 

Dff08jL ufpFkflnsf cGtu{tsf ljleGg If]qx?df a9\bf] 

zx/Ls/0fsf sf/0f zx/L If]q tyf ufpF leqsf u|fdL0f If]qdf 

;d]t kmf]x/d}nfsf] pTkfbgdf tLa| ultdf a9f]Q/L ePsf] 5 . 

ufpFjf;Lx?sf] kmf]x/ Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{ ;DaGwL ;r]tgf 

clej[l4 ug{, kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf lghL If]q / gful/s ;dfhsf] 

;+nUgtf :yflkt ug{, ;d'bfosf] rf;f] / ;+nUgtfdf clea[l4 ug{, 

kmf]x/ ;+sngb]lv Joj:yfkg;Ddsf ;a} sfo{x? ;DaGwL kof{Kt 

hfgsf/L lbg, kmf]x/sf] auL{s/0f pko'Qm / k|efjsf/L ta/n] ug{, 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/ / df08jL ufpF sfo{kflnsfsf] !) cf}+ 

a}7sn] lg0f{o u/] adf]lhd Knfl:6shGo lunf;, rDrf / Kn]6 

h:tf a:t'x?sf] k|of]udf ;d]tk|ltaGw nufPsf] ;Gbe{df, 

kmf]x/x?sf] Joj:yfkgdf ;/ntf Nofpg, kmf]x/ Joj:yfkgdf 

;fem]bf/L a9fpg tyf o; ;DaGwL ;do;fk]If gLlt / :ki6 

ljlwsf] vf“rf] eO/x]sf] ;Gbe{df, Dff08jL ufpFkflnsfn] :yfgLo 
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;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! sf] pkbkmf & / kmf]x/ 

d}nf Joj:yfkg P]g, @)^* sf] bkmf %! -@_ n] lbPsf] clwsf/ 

k|of]u u/L of] kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&$ th'{df u/L 

nfu" u/]sf] 5 . 

 

kl/R5]b — ! 

k|f/lDes 

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

-!_ o; sfo{ljlwsf] gfd ækmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw, 

@)&&Æ/x]sf] 5 . 

-@_ of] ;+zf]lwt sfo{ljlw t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@=  kl/efiffM 

ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,  

1. ;+ljwfg MeGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ nfO{ ;Demg' 

k5{ . 

2. P]g M eGgfn] kmf]x/d}nf Aoa:yfg P]g, @)^* nfO{ 

;Demg' k5{ .  

3. lgodfjnL M eGgfn] kmf]x/d}nf Aoa:yfg lgodfjnL, 

@)&) nfO{ ;Demg' k5{ .  

4. :yfgLo tx MeGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f %^sf] 

pkwf/f$ adf]lhdsf] ufpFkflnsfcyf{t\ Dff08jL 

ufpFkflnsfnfO{ ;Demg'k5{ . 

5. ufpFkflnsf M eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfnfO{ ;Demg' 

k5{ .  
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6. ufpF If]q M eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsf cGtu{tsf % 

j6} j8fx?sf] e"uf]nnfO{ ;Demg' k5{ .  

7. sfo{kflnsf MeGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfsf] ufpF 

sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

8. cWoIf MeGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ 

;Demg' k5{ . 

9. pkfWoIf MeGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfsf] pkfWoIfnfO{ 

;Demg' k5{ . 

10. k|d'v k|zf;sLo clws[tM eGgfn] Dff08jL 

ufpFkflnsfsf] sfof{no k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .   

11. sfo{kflnsf ;b:o M eGgfn] Dff08jL ufpFkflnsfsf] 

ufpF sfo{kflnsf ;b:onfO{ ;Demg' k5{ . 

12. ljifout zfvf M eGgfn] df08jL ufpF sfo{kflnsf -

sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ sf] lgod # sf] 

pklgod -@_ adf]lhdsf] ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf 

ljkb\ Aoa:yfkg zfvfnfO{ ;Demg' k5{ . 

13. ;ldlt M eGgfn] ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ 

Aoa:yfkg ;ldltnfO{ ;Demg' k5{ . 

14. zfvf M eGgfn] ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ 

Joj:yfkg zfvfnfO{ ;Demg' k5{ .  

15. kmf]x/d}nf M eGgfn] 3/]n' kmf]x/d}nf, Aofkf/, Aoa;fo, 

ljBfno, ;/sf/L sfof{no tyf Sjf6/af6 lgisg] 

kmf]x/d}nf, awzfnf tyf k|m]; xfp;sf] kmf]x/d}nf, 

s[lifaf6 lgisf;g x'g] tyf kz'k+IfLsf] kmf]x/d}nf, 

cf}Bf]lus kmf]x/d}nf, /f;folgs kmf]x/d}nf, :jf:Yo 
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;+:yfhGo kmf]x/d}nf jf xflgsf/s kmf]x/d}nf ;Demg' 

k5{ / ;f] zAbn] tTsfn k|of]u x'g g;Sg] cj:yfdf 

/x]sf, uf8L dd{t / uf8L w'nfO{af6 lg:s]sf, t/sf/L 

ahf/af6 lg:s]sf, kmflnPsf jf ;8]un]sf, 

jftfj/0fdf x||f; cfpg] u/L lgisfzg ul/Psf 7f];, 

t/n, Uof“;, n]bf], w'jf“, w'nf], ljB'tLo tyf ;"rgf 

k||ljlwsf nflu k|of]u ePsf ;fdu||Lx? nufotsf 

kbfy{ jf To:t} k||sf/sf cGo j:t'x? jf cgflws[t 

?kdf ;fj{hlgs :yndf 6f“l;Psf kf]i6/, kDkn]6 

/ g]kfn ;/sf/n] ;do–;dodf g]kfn /fhkqdf 

;"rgf k||sfzg u/L kmf]x/d}nf egL tf]lslbPsf] cGo 

j:t' ;d]]tnfO{ hgfpg]5 . 

16. /f;folgs kmf]x/d}nf M eGgfn] oyfl:yltdf k|of]u x'g 

g;Sg] h'g;'s} ;|f]t tyf k|lqmofaf6 lg:s]sf dfgj 

:jf:Yo nufot hLj, hGt' Pj+ jftfj/0fdf k|lts"n 

c;/ kfg]{ ;Dk"0f{ /f;folgs kbfy{x? jf ;do 

;dodf g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf 

k|sfzg u/L /f;folgs kmf]x/d}nf egL tf]s]sf 7f];, 

t/n, w'nf], n]bf], Uof; nufotsf kbfy{ jf j:t'nfO{ 

;Demg' k5{ . 

17. :jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nf M eGgfn] c:ktfn, 

lSnlgs, kmfd]{;L, cf}iflw k;n, An8 a}°, 

Kofyf]nf]lhsn k|of]uzfnf, kz'–:jf:YohGo ;+:yf jf 

:jf:Yo cg';Gwfg s]Gb|af6 pTkfbg tyf lgisfzg 

x'g] xflgsf/s kmf]x/d}nf ;Demg' k5{ . 
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18. xflgsf/s kmf]x/d}nf M eGgfn] k|fs[lts jftfj/0fdf 

x|f; Nofpg], dfgj tyf cGo k|f0fLsf] :jf:Yodf xflg 

gf]S;fgL k'¥ofpg] ljleGg ?kdf lgisflzt j:t', 

kbfy{ tyf /]l8of] ljls/0f ;Demg' k5{ . 

19. cf}Bf]lus kmf]x/d}nf M eGgfn] cf}Bf]lus k|lti7fgaf6 

lgisfzg x'g] xflgsf/s tyf k|b"if0fo'Qm kmf]x/d}nf 

;Demg' k5{ . 

20. cf}Bf]lus k|lti7fg M eGgfn] s'g} pBf]u, Joj;fo jf 

;]jf ;~rfng ug]{ p2]Zon] k|rlnt sfg"g adf]lhd 

:yflkt s'g} sDkgL, pBf]u, kmd{ jf cGo s'g} lgsfo 

;Demg' k5{ . 

21. h}ljs M eGgfn] l5§} s'lxg] jf ;8\g] uNg] kbfy{ ;Demg' 

k5{ / ;f] zAbn] h}ljs lrhj:t' k|of]u u/L agfOPsf 

sfuh, sf7 ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 

22. ch}ljs M eGgfn] l5§} ;8LunL ghfg] jf l5§} gs'lxg] 

kbfy{ ;Demg' k5{ . 

23. pTkfbg ;|f]t M eGgfn] kmf]x/d}nf lg:sg], pAhg] jf 

kmf]x/d}nf lg:sg z'? x'g] 7fFp;Demg' k5{ . 

24. s06]g/ M eGgfn] kmf]x/d}nf ;°ng ug]{ k|of]hgsf] 

nflu lglZrt :yfgdf /flvPsf] kmf]x/d}nf y'kfg{] 

ef“8f], afs;, afN6Lg jf o:t} k|sf/sf] cGo s'g} 

j:t' ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] sDkf]i6 dn pTkfbg 

ug{ /flvPsf] ef“8f] ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 
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25. Go"gLs/0f M eGgfn] s'g} klg k|ljlw jf pkfosf] k|of]u 

u/L kmf]x/d}nfsf] kl/df0f, cfsf/ jf k|efjdf sd 

ug{] sfo{ ;Demg' k5{ . 

26. lgisfzg M eGgfn] kmf]x/d}nf pTkfbg :ynaf6 

Dff08jL ufpFkflnsfsf] tf]s]sf] :yfgdf y'kfg]{{ jf 

lgsfNg] sfo{ ;Demg' k5{ . 

27. kmf]x/d}nf ;°ng M eGgfn] kmf]x/d}nf pTkfbg 

:ynaf6 p7fpg], 3/–3/af6 ;°ng ug]{, ;fj{hlgs 

:yndf /x]sf] kmf]x/d}nf a9fg]{, y'kfg]{, emf/kft 

pv]Ng] tyf cgflws[t ?kdf ;fj{hlgs :yndf 

6f“l;Psf kf]i6/, kDkn]6 pKsfO{ ;°ng ug]{ sfo{ 

;Demg' k5{ . 

28. ;°ng s]Gb| M eGgfn] 3/–3/af6 lg:sg] kmf]x/d}nf 

;°ng u/L lgwf{l/t ;do;Dd kmfNg, /fVg jf y'kfg{ 

Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] :yfg ;Demg' k5{ / 

;f] zAbn] 3/–3/df kmf]x/d}nf ;°ng ug{ cfpg] 

Dff08jL ufpFkflnsf tf]s]sf] kmf]x/d}nf ;°ns jf 

kmf]x/d}nf ;°ng ug{] ;fwg ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 

29. :yfgfGt/0f s]Gb| M eGgfn] ;°lnt kmf]x/d}nf lj;h{g 

ug{ kmf]x/d}nf Joj:yfkg :yn -:oflg6/L Nof08lkmn 

;fO6_ df n}hfg' cl3 kmf]x/d}nf ;°ngsf] nflu 

Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] :yfg ;Demg' k5{ . 

30. 9'jfgL M eGgfn] ;°lnt kmf]x/d}nf pTkfbg :ynaf6 

;°ng s]Gb| / ;°ng s]Gb|af6 :yfgfGt/0f s]Gb|;Dd 

jf :yfgfGt/0f s]Gb|af6 kmf]x/d}nf Joj:yfkg :yn 
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jf Dff08jL ufpFkflnsfn]] tf]s]sf] :yfg;Dd n}hfg] 

sfo{ ;Demg' k5{ . 

31. 9'jfgL ;fwg M eGgfn] kmf]x/d}nf ;°ng tyf 9'jfgL 

ug]{ k|of]hgsf nflu k|of]u ul/g] ;fwg, pks/0f jf 

cf}hf/ ;Demg' k5{ . 

32. lj;h{g M eGgfn] kmf]x/d}nfsf] clGtd lgisfzg tyf 

Joj:yfkg ;Demg' k5{ . 

33. kmf]x/d}nf Joj:yfkg :yn -:oflg6/L Nof08lkmn 

;fO6_ M eGgfn] kmf]x/d}nf lj;h{g jf k|zf]wg ug{sf] 

nflu Dff08jL ufpFkflnsfn]] tf]s]sf] :yn ;Demg' 

k5{ . 

34. k|b"if0f M eGgfn] kmf]x/d}nfaf6 lg:sg] 7f];, t/n jf 

Uof“; j:t'sf] ;+of]hgaf6 jftfj/0fdf k|ToIf jf 

ck|ToIf ?kn] k|efj k/L jftfj/0fdf pNn]vgLo x|f; 

Nofpg], Iflt k'¥ofpg] jf jftfj/0fsf] nfebfoL jf 

pkof]uL k|of]hgdf xflg gf]S;fgL k'¥ofpg] 

lqmofsnfk ;Demg' k5{ . 

35. k|efljt If]q M eGgfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg :ynsf] 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f / jftfj/0fLo k|efj 

d"Nof°g k|ltj]bgdf plNnlvt If]qnfO{ ;Demg' k5{ . 

36. k|zf]wg M eGgfn] kmf]x/d}nfsf] ?k jf u'0fdf kl/jt{g 

u/L cGo s'g} pkof]uL j:t' tof/ ug{], dn, Uof“;, 

pmhf{ jf cGo j:t' pTkfbg u/L kmf]x/d}nfsf] 

Joj:yfkg ug]{ k|lqmof ;Demg' k5{ . 
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37. k|zf]wg :yn M eGgfn] kmf]x/d}nfnfO{ k|zf]wg u/L dn, 

Uof“;, pmhf{ jf cGo j:t' pTkfbgsf nflu sfo{ 

;~rfng ug]{ :yfg ;Demg' k5{ . 

38. k'gM rqmLo k|of]u M eGgfn] k|ljlwsf] k|of]uåf/f ;°lnt 

kmf]x/d}nfnfO{ sRrf kbfy{df ?kfGt/0f u/L pkof]uL 

j:t'sf] ?kdf ljsf; u/L k'gM k|of]udf Nofpg] sfo{ 

;Demg' k5{ . 

39. aGb kZrft\ Joj:yfkg -kf]:6 Snf]h/ Dofg]hd]06_ M 

eGgfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg :yndf kmf]x/d}nf 

lj;h{g ug{ aGb u/] kZrft\ ;f] If]qsf] jftfj/0fLo 

;Gt'ng sfod /fVgsf] nflu ul/g] sfo{ ;Demg' k5{ . 

40. ;fd'bflos ;+:yf M eGgfn] gfkmf cfh{g gug]{ p2]Zon] 

;d'bfosf] lxtsf lglDt k|rlnt sfg"g adf]lhd 

:yflkt ;d'bfodf cfwfl/t ;xeflutfd"ns 

pkef]Qmf ;d"x, ;xsf/L ;+:yf, 6f]n ljsf; ;+:yf jf 

u}/;/sf/L ;+:yf ;Demg' k5{ . 

41. gLlh If]q M eGgfn] gfkmf gsdfpg] jf sdfpg] u/L 

:yfkgf ePsf] sDkgL, ;fdflhs ;+3–;+:yf,/fli6«o 

tyf cGt/f{li6«o ;+3–;+:yf ;d]t egL a'‰g' kb{5 . 

42. ;fj{hlgs gLlh If]q ;fem]bf/L M eGgfn] ;fj{hlgs 

If]q -Dff08jL ufpFkflnsf_ / gLlh If]qsf jLrdf s'g} 

sfd ug]{ ;DaGwdf sfg"g jdf]lhd cfk;L ;xdltdf 

x'g] nfe, nfut / hf]lvdsf] ;fem]bf/LnfO{ ;Demg' 

kb{5 . 
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43. 6f]n ljsf; ;+:yf M eGgfn] ;fdflhs kl/rfngsf] 

dfWodaf6 lglZrt k|s[of k"/f u/L :yfgLo :t/sf 

;a}+ 3/–w'/L ;b:o /xg] u/L 6f]n ljsf; ;+:yf 

;~rfng sfo{ljlw, @)&$ adf]lhd u7g eO{ 

Dff08jL ufpFkflnsf cGtu{t ;DalGwt j8f 

sfof{nodflgodfg';f/ btf{ ePsf ;fd'bflos 

;+:yfnfO{ ;+emg' kb{5 . 

 

kl/R5]b — @ 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg;ldltx?sf] u7g, sfd st{Jo 
/ clwsf/ 

#= lgb]{zs ;ldltsf] u7gM 

-!_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf ;DaGwdf cjnDag ug{'kg{] 

gLltx?sf] th'{df, cfjZos ;dGjosf Pj+ dftxtsf 

;ldltx?nfO{ lbzf lgb]{zsf] nflu Ps kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg lgb]{zs ;ldlt u7g ul/Psf] 5 . 

-@_  pk lgod -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfosf ;b:ox? 

/xg] 5g\ M– 

-s_ ufpFkflnsf cWoIf, Dff08jL ufpFkflnsf – 

cWoIf 

-v_  ufpFkflnsf pkfWoIf, Dff08jL ufpFkflnsf– 

;b:o 

-u_  k|d'v k|zf;sLo clws[t, Dff08jL ufpFkflnsf  – 

;b:o 
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-3_  ;+of]hs, ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ 

Aoa:yfkg ;ldlt   – ;b:o  

-ª_ j8f cWoIf, kmf]x/d}nf Aoa:yfkg ul/g] j8f – 

;b:o 

-r_  k|ltlglw, g]kfn pBf]u jfl0fHodxf;+3, Ko"7fg

   – ;b:o 

-5_ dxfzfvf k|d'v,zx/L k"jf{wf/ ljsf; dxfzfvf 

   – ;b:o 

-h_  :yfgLoaf;L, kmf]x/d}nf Joj:yfkg If]q  

   – ;b:o  

-em_ k|ltlglw, g]kfn kqsf/ dxf;+3, Ko"7fg 

   – ;b:o  

-`_  zfvf k|d'v, ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ 

Aoa:yfkg zfvf – ;b:o–;lrj 

$= lgb]{zs ;ldltsf sfd, st{Jo / clwsf/x?M 

 lgb]{zs ;ldltsf sfd, st{Jo / clwsf/x?b]xfo adf]lhd 

x'g]5g\ M– 

-s_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL ufpF :t/Lo gLlt th'{df 

u/L:jLs[ltsf] nflu sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{, 

-v_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{;“u ;Da4 lgsfox? aLr 

;dGjosf] nflu gLltut Joj:yf ug]{, 

-u_  kmf]x/d}nf PsLs[t ?kdf Joj:yfkg ug{ ufpFkflnsfn] 

s'g} nufgL ug{'kg{] cj:yfdf To:tf] nufgL ug{' kg{] 

/sdsf] k|ltzt lgwf{/0f ug{], 

-3_  tf]lsP adf]lhdsf cGo sfd ug]{ . 
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%= lgb]{zs ;ldltsf] a}7s / lg0f{oM 

-!_  lgb]{zs ;ldltsf] a}7s jif{df sDtLdf ! k6s 

kl/ifb\sf] cWoIfn] tf]s]sf] ldlt, ;do / :yfgdf 

a:g]5 . 

-@_  lgb]{zs ;ldltsf] a}7sdf cWoIftf lgb]{zs ;ldltsf] 

cWoIfn] ug]{5 /lghsf] cg'kl:yltdf ;ldltsf]jl/i7 

jf h]i7 ;b:on]a}7ssf] cWoIftf ug]{5 . 

-#_  lgb]{zs ;ldltsf] ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] %) 

k|ltzteGbf a9L;b:ox? pkl:yt ePdf lgb]{zs 

;ldltsf] a}7ssf] nflu u0fk"/s ;+Vof 

k'usf]dflgg]5 . 

-$_  lgb]{zs ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o ;fdfGotof 

;xdltsf] cfwf/dfx'g]5 t/ ;xdlt x'g g;s]df 

ax'dtsfcfwf/df x'g]5 / dt a/fa/ ePdfa}7ssf] 

cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0ff{os dt lbg]5 . 

-%_  lgb]{zs ;ldltn] cfjZos b]v]df kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg ;DaGwLs'g} lj1 jf ljz]if1nfO{ lgb]{zs 

;ldltsf]a}7sdf ko{j]Ifssf] ?kdf efu lng cfdGq0f 

ug{ ;Sg]5 . 

-^_  lgb]{zs ;ldltsf] lg0f{o ;b:o–;lrjåf/f k|dfl0ft 

ul/g]5 . 

-&_  lgb]{zs ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw 

lgb]{zs ;ldlt cfk}+mn]lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5  
^= ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ Aoa:yfkg ;ldltsf] 

Joj:yfM 
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-!_ gu/sf] b}lgs kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ 

;'rf? Pj+ ;'Jojl:yt 9+un] ;~rfng ug{, /]vb]v tyf 

k|aGw ug{, lgb]{zs ;ldltsf lgb]{zgx?nfO{ 

sfof{Gjog ug{/ ljleGg lg0f{ox? ug{ tyflg0f{ox? 

gu/ sfo{kflnsfaf6 cg'df]bg u/fpgsf nflu 

gu/kflnsfdf b]xfo cg';f/sf];ldltsf] Joj:yf 

ul/Psf] 5 . 

-s_  df08jL ufpF sfo{kflnsf -sfo{ ;Dkfbg_ 

lgodfjnL, @)&$ sf] lgod !% sf] pk lgod 

-@_ adf]lhdsf] ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ 

Aoa:yfkg ;ldltdf /xg] ;+of]hs gu/ k|d'vn] 

tf]s] adf]lhd / ;b:ox? ufpF sfo{kflnsfn] 

lg0f{o u/] adf]lhd /xg] 5g\ .cyf{t\,;/;kmfO{, 

jftfj/0f tyf ljkb\ Aoa:yfkg ;ldltn] g} o; 

sfo{ljlwdf pNn]lvt sfo{x? ;Dkfbg Pj+ 

sfof{Gjog ug]{5 . 

-!_  ;+of]hs M cWoIfn] tf]s] adf]lhd  ! 

hgf 

-@_ ;b:ox?M df08jL ufpF sfo{kflnsfn] 

lg0f{o u/] adf]lhdM$ hgf 

-#_ ;b:o–;lrj Mzfvf k|d'v M! hgf  

-@_ ;ldltsf] a}7s ;fdfGotof !dlxgfdf Psk6s 

a:g]5 . a}7s ;+of]hssf] cfb]zn] ;b:o–;lrjn] 

af]nfpg] 5 . cfjZostf dx;'; ePdf;ldltsf] a}7s 

h'g;'s} ;dodf klg af]nfpg ;lsg]5 . 
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-#_ ;ldltsf] a}7sdf ljlzi6 pkl:yltsf] ?kdf 

ufpFkflnsf cWoIf ,ufpFkflnsf pkfWoIf / k|d'v 

k|zf;sLo clws[tnfO{ af]nfpg ;Sg]5 eg] 

cfdlGqtsf] ?kdf dxfzfvf k|d'v, sfo{kflnsf ;b:o 

/ ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ Aoa:yfkg ;DaGwL 

lj1 Pj+cGo ;/f]sf/jfnfnfO{ cfjZostfg';f/ 

af]nfpg ;Sg]5 . 

-$_ ;ldltsf] ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] sDtLdf %) k|ltzt 

;b:o pkl:yt ePdf a}7ssf] u0fk"/s ;+Vof k'u]sf] 

dflgg] 5 .t/, o; sfo{ljlw adf]lhd s;'/ 7xl/g] 

sfo{ ug]{nfO{ sfg"g adf]lhd lkmN8 jf sfof{nodf 

tTsfn sf/afxL ug'{kg]{ kl/l:yltsf] ;[hgf ePdfgu/ 

cWoIf, pkfWoIf, k|d'v k|zf;sLo clws[t, o; 

;ldltsf]h'g;'s} ;b:o / j8f cWoIfn] o; 

sfo{ljlwdf Aoa:yf eP adf]lhdsf] sf/afxL ug{ 

;Sg]5 . ;fy}, kmf]x/d}nf ;DaGwL s;'/ u/]sf] kfOPdf 

gu/ :t/Lo ;/;kmfO{ cg'udg pk ;ldltx?sf] 

;+of]hsn] tTsfn lgodfg';f/ sf/afxL u/L o; 

;ldltnfO{ lnlvt ?kdf hfgsf/L u/fpg'kg]{ 5 . t/, 

pko'{Qm sf/afxLsf] lg0f{onfO{ csf]{ lgoldt a}7saf6 

cg'df]bg u/fpg'kg]{ 5 . 

-%_ a}7ssf] lg0f{o ;ldlt -jftfj/0f tyf ljkb\ 

Aoa:yfkg ;ldlt_ sf] ;b:o–;lrjn] k|dfl0ft ug]{5 . 

&=  ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M 
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-s_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu cfjlws tyf jflif{s 

of]hgfx? th{'df, sfof{Gjog, cg'udg d"Nof“sg / 

;dLIff ug]{ . 

-v_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf k"0f{ ;/;kmfO{ sfo{sf nflu 

cleofg, r]tgfd"ns sfo{qmd th'{df cflb sfo{x? 

ug{] . 

-u_  jftfj/0f ;+/If0f P]g / lgodn] lbPsf clwsf/ k|of]u 

u/L cfjZos sfo{ ug]{ . 

-3_  Dff08jL ufpFkflnsf k"0f{ ;/;kmfO{ pGd'v If]q agfpg 

j8f:t/ / ufpF:t/af6 cfjZos ah]6sf] Joj:yfkg 

ug{ kxn ug]{]{ . 

-ª_  kmf]x/nfO{ ;|f]td} auL{s/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg 

cfaZos kxn ug]{ . 

-r_  auL{s[t kmf]x/ dWo] cUof{lgs kmf]x/af6 sDkf]i6 dn, 

Knfli6shGo kmf]x/af6 x:tsnfsf ;fdu|L tyf cGo 

k|s[ltsf kmf]x/nfO{ tLg cf/ -3R= Reduse, Reuse & 

Recycle)sf] cjwf/0ff cg';f/ Joj:yfkg ug]{ . 

-5_  kmf]x/ Joj:yfkgdf qmdzM :oflg6/L Nof08lkmnsf] 

cjwf/0ff cg';f/ sfo{ ug]{ . 

-h_  Nof08lkmn ;fO6 lglZrt ;dokl5 el/g] x'“bf 
el/Psf ;fO6x?nfO{ kfs{, pBfg, uf8]{g cflbsf 

?kdf ljsf; ug]{ tyf a}slNks Nof08lkmn 

;fO6x?sf] vf]hL u/L ltgLx?sf] ;Defjgfsf] cWoog 

ug]{ . 
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-em_  kmf]x/ Joj:yfkgdf u}/;/sf/L ;+:yfx?, lghL If]q / 

;d'bfox?sf] ;+nUgtf a9fpg cfjZos gLlt to 

ug]{ . 

-~f_  Nof08lkmn ;fO6sf] k|efljt If]qsf afl;Gbfsf] nflu 

ljz]if sfo{qmd ;~rfng ug{ ;|f]tx?sf] Joj:yfkg 

ug]{ . 

-6_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu cfjZos kg]{ ;|f]t, 

;fwg / hgzlQmsf] Joj:yf ug]{ . 

-7_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{df nufOPsf] 

z'Nssf] ;dLIff ub}{;dof]lrt k'g/fjnf]sg ug]{ . 

-8_  Nof08lkmn ;fO6nfO{ k|b'if0fz'Go agfpg k|of; ub}{ 

To;sf gsf/fTds k|efjx?nfO{ Go"lgs/0f ug{ 

cfjZos Joj:yf ldnfpg] . 

-9_  h}ljs kmf]x/af6 phf{, afof]Uof“;, sDkf]i6 dn 

agfpg] tyf Knfl:6s, wft' cflbnfO{ k'gM k|of]u ug{ 

cfjZos Joj:yf ug]{ . 

-0f_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{df k|rlnt P]g 

sfg"g tyf lgb]{lzsfn] tf]s]sf] dfkb08 kfngf gug]{ 

pk/ cfaZos sf/afxLsf nflu lgb]{zg ug]{ . 

-t_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf k|efjsfl/tf Nofpg j8f :t/ 

/ 6f]n :t/sf] vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf 

;dGjo ;ldlt u7g u/L k"0f{ ;/;kmfO{sf] 

lqmofsnfkx? a9fpg]. 

-y_  kmf]x/ ;+sng / Joj:yfkg ;]jf If]q lj:tf/ tyf ;]jf 

k|jfxdf ;'wf/sf nflu cfjZos sfo{ ug]{ . 
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-b_  kmf]x/af6 hg:jf:Yodf kg{ ;Sg] gsf/fTds c;/ 

Go"lg/s0fsf nflu pkfox?sf] vf]hL u/L cfjZos 

;|f]t Joj:yfkg ug]{ . 

-w_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DjGwL sfd ug{] ljleGg 

/fli6«o÷cGt/f{li6«o ;+3, ;+:yfx¿;“u ;dGjo sfod 

ug]{ . 

-g_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DjGwL sfd ug{] hgzlStsf] 

Joa:yfkg ug{ j8ftx;uF ;dGjo ug]{ . 

-k_ P]g, lgod / sfo{ljlwsf] b[li6sf]0fn] s;'/ u/]sf] 

7x/]df ;hfo tyf hl/jfgf ug]{ . 

-km_  ;/;kmfO{ tyf kmf]x/d}nf Aoa:yfkg ;DaGwL lgodg 

ug]{ . 

-a_  ;/;kmfO{, jftfj/0fLo :jR5tf / ljkb\ tyf p4f/ 

h:tf sfo{x?df pNn]vgLo sfo{ ug]{ JolQm, ;+3;+:yf 

/ 6f]n ljsf; ;+:yfx?nfO{ ;Ddfg, k|f]T;fxg / 

k'/:s[t ug]{ .  

-e_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] nflu ;]jf z'Ns lgwf{/0f ug{] 

dfkb08 :jLs[t ug]{,  

-d_  :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ af6 k|bQ 

jftfj/0f;“u ;DalGwt clwsf/x¿sf] k|efjsf/L 

sfof{Gjog ug]{ . 

*= gu/ :t/Lo ;/;kmfO{ cg'udg pk–;ldlt ;DaGwL Aoa:yfM 

-!_  gu/df tNnf] tx;Ddsf] ;/;kmfO{ tyf kmf]x/d}nf 

Aoa:yfkg sfo{nfO{ ;xh 9+un] ;Dkfbg ug{,gu/sf 

ljleGg lgsfo tyf If]qx?df ;/;kmfO{ tyf 
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kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] cj:yfsf] cg'udg u/L 

tLlgsfonfO{ k|efjsf/L ?kn] k"0f{ ;/;kmfO{pGd'v If]q 

agfpg gu/ :t/Lo ;/;kmfO{ cg'udg pk–;ldltx? 

b]xfo adf]lhd u7g ul/Psf] 5 .  

 -s_  ljBfno ;/;kmfO{ cg'udg pk–;ldlt,  

 -v_  xf]6n Joj;fo ;/;kmfO{ cg'udg pk–

;ldlt, 

 -u_ km'6kfy k;n, Uof/]h ;/;kmfO{ cg'udg 

pk–;ldlt, 

 -3_  ;/sf/L sfof{no ;/;kmfO{ cg'udg 

pk–;ldlt,  

 -ª_  wfld{s :yn tf d7dlGb/ ;/;kmfO{ 

cg'udg pk–;ldlt,  

 -r_  ;fj{hlgs :yn ;/;kmfO{ cg'udg pk–

;ldlt,  

 -5_ vf]nfgfnf, ;8s ;/;kmfO{ cg'udg 

pk–;ldlt,  

 -h_  c:ktfn, kf]lnlSnlgs ;/;kmfO{ 

cg'udg pk–;ldlt, 

 -em_  kf]N6«Lkmd{, jwzfnf ;/;kmfO{ cg'udg 

pk–;ldlt,  

 

(=  pk–;ldltsf sfd, st{Jo / clwsf/x?M 
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-s_  cf–cfkm\gf] sfo{If]q cGtu{tsf Aoa;fo, If]q tyf 

lgsfox?df ;/;kmfO{sf] ca:yfsf] cfsl:ds 

cg'udg dlxgf @ k6s clgjfo{ ?kdf ug]{ . 

-v_  k"0f{ ;/;kmfO{ -%±@_ sf ;"rsx?sf] cg'udg ug'{sf 

;fy} ;f] ;DaGwL ;r]tgf lbg] .  

-u_  pk–;ldltn] ;/;kmfO{ cg'udg u/]sf] Aoa;fo jf 

lgsfodf gu/sf] gLlt ljkl/t kmf]x/d}nf u/]sf] 

b]lvPdf tTsfn} sf/afxLsf nflu lzkmfl/; ug]{ .  

-3_ pk–;ldltx?sf] a}7s dlxgfdf @ k6s clgjfo{ 

?kdf a:g'kg]{ 5 .  

!)=  clwsf/ k|Tofof]hgM 

-!_ gLltut ljifodf lg0f{o ug'{ kg]{ afx]s lgb]{zs 

;ldltn] cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/x?dWo] cfjZostf 

cg';f/ s]xL clwsf/ cWoIf jf ;b:onfO{ k|Tofof]hg 

ug{ ;Sg]5 . 

-@_  ;ldltn] cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/x? dWo] cfjZostf 

cg';f/ s]xL clwsf/ ;ldltsf] ;+of]hs jf ;b:onfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_  ;+of]hsn] cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/x? dWo] cfjZostf 

cg';f/ s]xL clwsf/ ;b:o jf zfvf k|d'vnfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 
 

kl/R5]b — # 

ljz]if ;/;kmfO{ If]q / st{Jo 
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!!=  ljz]if ;/;kmfO{ If]q tf]Sg ;Sg]M 

-s_  gu/sf] ;f}Gbo{nfO{ jrfO{ gu/sf] OHht, k|lti7f 

j[l4sf nflu gu/sf] d'Vo efu, ;fj{hlgs, P]ltxfl;s, 

wfld{s :yn tyf d7–dlGb/ Pj+ ljBfno cflbsf] 

k|fs[lts ;f}Gbo{ If]qnfO{ rf/ lsNnf tf]sL Dff08jL 

ufpFkflnsfn] ljz]if ;/;kmfO{ If]q 3f]if0ff ug{ ;Sg]5 . 

-v_  æPs 3/ b'O{ j6f ax'jifL{o lj?jf, Ps 6f]n Ps 

hftsf kmnk'mnsf ?v jf cf}iflw hGo jg:kltÆ 

cleofg Dff08jL ufpFkflnsfn] nfu' ug{ ;Sg]5 . 

-u_  ljz]if ;/;kmfO{ If]q 3f]if0ff ePsf] dxTj Pj+ 

;+j]bgzLntfnfO{ Wofgdf /fvL, Dff08jL ufpFkflnsfn] 

To:tf] :yfgdf s'g} klg lsl;dsf] kmf]x/d}nf kmfNg, 

y'kfg{ jf cg';'rL–! adf]lhdsf] s'g} sfo{ ug{ u/fpg 

lgif]w ug{ ;Sg]5 .   

-3_  s'g} 6f]n ljsf; ;+:yf, j8f ;ldlt jf ;fdflhs ;+3–

;+:yfaf6 ljz]if ;/;kmfO If]q tf]Sg cg'/f]w eO{ 

cfPdf Dff08jL ufpFkflnsf ljz]if ;/;kmfO If]q tf]Sg 

;Sg]5 . 

-ª_  Dff08jL ufpFkflnsfn] cfkm\gf] sfo{ If]qleq Knfli6s 

emf]nfnfO{ k|ltaGw ug{ ;Sg]5 . 

!@=  o; sfo{ljlwsf] kfngf ug'{ ;j}sf] st{Jo x'g]M 

-!_  o; gu/df :yfoL jf c:yfoL ?kn] j;f]jf; ug]{, 

cWoog, cf}iflw pkrf/, ko{6g, wfld{s ultljlw, 

;ef–;df/f]x, dgf]/~hg tyf Joj;flos ?kn] 
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cfjft–hfjt ug]{ cflb ;j}n] kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

;DaGwL b]xfo adf]lhdsf sfo{ clgjfo{ ug'{ kg]{5 .  

1. hyfefjL kmf]xf]/d}nf kmfNg jf lj;{hg ug{ gkfOg]M 

pBf]u, Jokf/–Joj;fo, cfjfzLoejg jf gof+ ejg 

lgdf{0f ubf{, cyf{t kmf]x/ pTkfbg x'g] egL kl/eflift 

;|f]tx?af6 lg:sg] kmf]xf]/nfO{ ;fj{hlgs :yn, ;8s 

lsgf/f k]6L, ;8s, gfnf, vfnL :yfg, vf]nfgfnf, 

cfkm\gf] 3/ kl/;/, s'gfsfKrf cflb :yndf kmfNg, 

/fVg jf y'kfg{ kfOg] 5}g . cf–cfkm\gf 3/–k;ndf 

s'lxg] kmf]xf]/nfO{ Pp6f xl/of] 8i6jLg -6f]s/L_ df, 

gs'lxg] k|s[ltsf Knfli6s hGo kmf]xf]/ -k'g k|of]u x'g]_ 

lgnf] 8i6jLgdf, lzzfhGo kmf]xf]/nfO{ kx]+nf] 

8:6jLgdf tyf c:ktfnaf6 bafO{ -cf}+iflw_ ldl>t 

kmf]xf]/nfO{ /ftf] 8i6jLgdf /fvL Dff08jL 

ufpFkflnsfsf] ;/;kmfO{ sd{rf/L jf ;fwg cfPkl5 

lhDdf nufpg' kg]{5 . 

2. ;/;kmfO{ sdL{x?n] 6f]n, ;8s ;kmfO{ u/L u};s]kl5 

s'g} klg lsl;dsf] kmf]xf]/, 3/–k;n aflx/ ;fj{hlgs 

:yfgdf /fVg km\+ofSg / y'kfg{ kfOg] 5}g . 

3. s;}n] klg s'g} klg jvt s'g} klg k|sf/sf kmf]xf]/ 

;8s jf ;fj{hlgs :yndf /fVg, km\ofSg / y'kfg{ 

kfOg] 5}g . 

4. tf]lsPsf] :yfg jfx]s ;8s jf cGo ;fj{hlgs 

:yfgdf jf ;6/ aflx/ k;n /fvL s'g} klg lsl;dsf] 

Jojzfo ug{ kfOg] 5}g . 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

422 
 

5. ;8s jf cGo ;fj{hlgs :yfgdf ;8]un]sf kmnkm"n, 

t/sf/L, xf8vf]/ jf cGo s'g} klg lrh j:t' kmfNg 

y'kfg{ kfOg] 5}g . 

6. ;]km\6L 6of+sL jf zf}rfnoaf6 lg:sg] kmf]xf]/ 

hyfefjL jflx/ jf 9ndf lg:sf;g ug{ kfO{g] 5}g . 

7. xflgsf/s, /f;folgs, h}ljs jf ch}ljs kmf]x/d}nf 

k|zf]wg u/L ;fdfGo kmf]x/d}nf ;/x ePkl5 dfq 

To;sf] clGtd lgisfzgsf] Joj:yf ug'{ kg]{5 . 

8. c:ktfn, gl;{ªxf]d, gLlh lSnlgs jf l8:k]G;/Laf6 

lg:sg] ;+qmfds / vt/fhGo kmf]xf]/ /ftf] 8i6ljgdf 

/fVg'kg]{ 5 . o:tf kmf]xf]/ ;fj{hlgs 7fp“df kmfNg 

jf lg:sf;g ug{ kfOg] 5}g . To:tf kmf]xf]/nfO{ ;'/lIft 

tj/n] Aoa:yfkg ug'{ kg]{5 . :jf:Yo s]Gb|sf ;+qmfds 

kmf]xf]/x? cGo kmf]xf]/x?;“u sbfkL ld;fj6 ug{ 

kfOg] 5}g . 

9. cf}Bf]lus k|lti7fg, pBf]uaf6 lg:s]sf kmf]xf]/d}nf 

hyfefjL kmfNg, /fVg jf lg:sf;g ug{ kfOg] 5}g . 

pBf]u vf]Nbfsf] avtsf] zt{ Pj+ jftfj/0f ;+/If0f 

;DaGwL P]g, lgod, sfo{ljlwdf Joj:yf eP adf]lhd 

To:tf kmf]xf]/d}nfnfO{ plrt Aoa:yfkg ug'{kg]{ 5 . 

10. pBf]u, k;n, 3/, ;fj{hlgs k|lti7fg, ;/sf/L, 

u}/;/sf/L ;+:yf tyf lgsfo, ljBfnox?n] clgjfo{ 

?kdf 8i6jLg jf sDkf]i6lag /fVg'kg]{ 5 . 

11. Dff08jL ufpFkflnsfn] ;+sng ePsf] kmf]xf]/nfO{ 

Jojl:yt ?kn] tx nufO{ ufpFsf] ;f}Gbo{, jftfj/0fLo 
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:jR5tf / ;fj{hlgs :jf:Yodf ;'wf/ Nofpg] p2]Zon] 

;fdfGo / pko'{Qm 7xl/Psf] Ps jf Ps eGbf a9L 

:yfgdf sDkf]i6 r]Dj/, kmf]xf]/d}nf :yfgfGt/0f s]Gb| 

/ clGtd lg:sfzg :yn -Land Fill Site_ sf] Joj:yf 

ug'{ kg]{5 . 

12. Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]xf]/d}nfnfO{ ;|f]tdf g} s'lxg] 

/ gs'lxg] u/L 5'6ofpg] cfb]z lbO{ jf“sL Knfli6s, 

lzzfhGo / :jf:Yo ;+:yfhGo kmf]xf]/nfO{ ;f]xL cg'?k 

;+sng u/L To;nfO{ Jojl:yt ug]{5 tyf s'lxg] 

kmf]xf]/nfO{ ;|f]tdf g} sd ug{ æPs sDkf]i6ljgsf]Æ 

gLlt nfu' ug{ ;Sg]5 . 

13. Dff08jL ufpFkflnsfn] ;+sng u/]sf] kmf]xf]/d}nf 

tf]lsPsf] :yfgfGt/0f s]Gb|df hDdf u/L 5'6ofO{ 

To;sf] clGtd lgZsf;gsf] ;d'lrt Joj:yf ug]{ 5 . 

14. Dff08jL ufpFkflnsfn]] gLlh / ;fj{hlgs kmf]xf]/d}nfsf] 

sf/0faf6 dfgj jf kz'k+IfL, af]6lj?jf jf cGo tj/n] 

k|fs[lts ;Gt'ngdf k|lts'n k|efj kg]{ u/L jf kf/]df 

jf kg]{ ePdf k|b'if0fsf] lgaf/0fsf nflu cfjZos 

Joj:yf ug]{ 5 . 

15. Dff08jL ufpFkflnsfn] ;fj{hlgs :jf:YonfO{ Wofgdf 

/fvL gLlh jf ;fj{hlgs If]qdf xflgsf/s kmf]xf]/d}nf 

/fVg, kmfNg, uf8\g, kf]Ng jf s'g} lsl;dsf] ;+ro, 

lg:sfzg jf gi6 ug{ lgif]w ug{ ;Sg]5 . 

16. Dff08jL ufpFkflnsfn] If]qdf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg 

jf lgoGq0f ug]{ sfo{sf] b}lgs ?kdf lg/LIf0f ug{ jf 
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cfjZostf cg'?k lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 . o; sfo{df 

;xof]u ug'{ ;j}sf] st{Jo x'g] 5 . 

17. Dff08jL ufpFkflnsfn] pknAw u/fPsf ;8s k|of]u / 

kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg tyf 9n lgdf{0f cflbsf 

nflu;]jf pkof]u u/] jfkt lng] ;]jf z'Ns ltg'{ ;j}sf] 

st{Jo x'g]5 . 

18. Dff08jL ufpFkflnsfn] k'gM k|of]u ug{ ;Sg] dfn;fdfg 

;+sng ug{, ;+sng stf{nfO{ k|f]T;flxt ug{ ;Sg]5 . 

19. jftfj/0f tyf ;/;kmfOnfO{ k|lts'n kg]{ u/L 

cg';"lr–! adf]lhdsf pBf]u, Jofkf/, Jojzfo ug{ 

/f]s nufpg ;lsg]5 . 

20. ;fj{hlgs :yn, ;8s, gfnf / ejgnfO{ c;/ ug]{ 

u/L lgdf{0f ;fdfu|L, oftfoftsf ;fwg cflb /fVg 

kfOg] 5}g . 

21. n]08 lkmn ;fO6 Dff08jL ufpFkflnsfsf] clwgdf 

Joj:yfkg ug{ ;Sg]5 . 

22. ;8s, ahf/ If]q, ;ef;Dd]ng x'g] :yfgdf kz'k+IfL, 

rf}kfof /fVg], r/fpg], jfWg] sfo{ ug{ kfOg] 5}g . 

23. Dff08jL ufpFkflnsfn] ;d'bfodf cfwfl/t kmf]xf]/d}nf 

Joj:yfkg sfo{nfO{ k|fyfldstf lbg]5 . 

24. gbLhGo kbfy{ tyf k|fs[lts ;Dkbfsf] pTvgg\ tyf 

j]rljvgsf] nflu Dff08jL ufpFkflnsfn] dfkb08 

agfO{ tf]Sg]5 . 
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25. kz' jw ug]{ tyf ljqmL ug]{, ;''“u'/kfng, j+u'/kfng, 

s'v'/fkfng ug{] :yfg Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]Sg 

;Sg]5 . 

26. w'd|kfg, ;'tL{, k'sf/, u'8\sf, kfg, 3/]n' dlb/fhGo 

j:t'nfO{ Dff08jL ufpFkflnsfn] :yfg tf]sL k|ltjGw 

nufpg ;Sg]5 . 

27. vfB tyf cvfB jf cf+}iflwhGo Dofb u'h|]sf s'g} klg 

j:t' j]rljvg ug{ kfOg] 5}g . 

28. w'jf, w'nf], Wjlg k|b'if0f ug]{ s'g} ;+:yf, snsf/vfgf, 

pBf]unfO{ tf]lsPsf] :yfg afx]s cGo :yfgdf :yfkgf 

ug{ cg'dlt lbOg] 5}g . 

29. kmf]xf]/d}nf p7fpg] sfo{ tflnsf cg';f/ 

s'lxg]÷gs'lxg] kmf]xf]/nfO{ kfnf] tf]sL tf]lsPsf] af/df 

-lbgdf_ dfq p7fpg] 5 . ;8\g] / g;8\g] kmf]xf]/ 

cnu–cnu af/df -lbgdf_ p7fpg] 5 . 

30. kmf]xf]/ pTkfbg ug]{ ;+:yf÷JolQm÷kmd{÷lgsfon] 

b}lgs pTkflbt kmf]xf]/ 

b}lgs÷;fKtflxs÷kflIfs÷dfl;s ?kdf slxn] 

p7fpg] xf] To;sf] hfgsf/L Dff08jL ufpFkflnsfnfO{ 

clgjfo{ lbg' kg]{5 . pNn]lvt ljj/0f ;lxtsf] :6Ls/ 

;DalGwt ;+:yf÷JolQm÷kmd{÷lgsfosf] 3/ jf 

ejgsf] b]lvg] leQfdf /flvg]5 . 

31. tf]lsPsf] sfo{tflnsf cg'?k ;dodf kmf]x/ gNofPdf 

;f] kmf]xf]/ ;fj{hlgs :yfgdf /fVg kfOg] 5}g . pQm 
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kmf]xf]/ ;DalGwt JolQmn] ;'/lIft /fvL csf]{ lbgsf] 

kfnf]df Joj:yfkg ug'{ kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b — $ 

Joj;foLx?n] Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

!#= kmf]x/ pTkfbg ug]{ k|s[ltsf Joj;fo ;~rfng ubf{ Wofg 

lbg'kg]{M 

-s_  Dff08jL ufpFkflnsf If]qleq Ohfht lnP/ Aoj;fo 

;~rfng ubf{ ;fj{hlgs hg:jf:Yodf k|ToIf k|efj 

kfg]{ k|s[ltsf Aoj;fo h:t} xf]6n, /]i6'/f, ld7fO{ 

k;n, df5fdf;' ljqmL k;n, c:ktfn, :jf:Yo 

lSnlgs, df]6/ Uof/]h, yf]s ljqm]tf cflb ;~rfng 

ug]{ AolQmn] b]xfo adf]lhdsf] Aoj:yf ug'{ kg]{5 . 

1. Aoj;fosf] kl/;/ :jR5 / ;kmf /fVg' kg]{5 . 

2. ljqmL ug]{ a:t' jf vfg]s'/fnfO{ /fd|f];“u 5f]k]/ 

jf hfln ePsf] b/fhdf aGb u/L /fVg' kg]{5 . 

cGoyf, ljqmL ljt/0fdf Dff08jL ufpFkflnsfn] 

aGb]h nufpg ;Sg] 5 . 

3. sfd ug]{ AolQmsf] AolQmut ;/;kmfO{df ljz]if 

Wofg lbg' kg]{ 5 .h:t}M n'uf ;kmf x'g' kg]{ 5 / 

xft v'§fsf] gª sf6]sf] x'g' kg]{5 . 
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4. vfg] a:t' tof/ ug]{, ksfpg] / ef8f dfem\g] 

7fFpljqmL ug]{ jf vfg] 7fp eGbf slDtdf % 

ld6/sf] b'/Ldf x'g' kg]{5 . 

5. k;nsf] e'O{, ksfpg] 7fFp ;lhnf] ;Fu ;kmf ug{ 

x'g] / ug{ ;lsg] x'g' kb{5 ;fy} k;ndf kof{Kt 

dfqfdf kfgLsf] lgoldt cfk'lt{ ePsf] x'g' 

kg]{5 . 

6. ksfpg], vfgf Nofpg] -j]6/_, Kofs ug]{, tf}ng] 

AolQmnfO{ Pk|f]g nufpg Dff08jL ufpFkflnsfn] 

qmdzM clgjfo{ ug{ ;Sg]5 . 

7. vfg], ksfpg] / k;ndf k|of]u x'g] cf}hf/ tyf 

ef8fs'8f ;kmf u/L ;s]kl5 To;nfO{ kf]6f; 

kfgLdf kvfn]/ ;kmf sk8fn] k'5]/ dfq k"gM 

k|of]udf Nofpg' kg]{5 . 

8. vfg] 7fpsf] 6]jn ;kmf ubf{ PlG6;]K6Ls 

cf}iflwsf] k|of]u ug'{ kg]{5 . 

9. sfd ug]{ AolQmx?sf] x/]s ^÷^ dlxgfdf 

:jf:Yo k/LIf0f u/fpg' kg]{5 . 3fts ;?jf 

/f]u nfu]sf] AolQmnfO{ sfddf nufpg kfOg] 

5}g . 

10. jf;L, ;8]un]sf tyf lem+uf eGs]sf] vfg]s'/f, 

:jf:Yosf nflu xfgLsf/s egL k|dfl0ft /+u, 

/;fog jf cGo s'g} cvfB a:t' k|of]u ul/Psf] 

vfg]s'/f, jf;L ;8]un]sf, lem+uf eGs]sf df5f 
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df;', /f]unfuL d/]sf kz'kG5Lsf] df;' jf jf;L 

df;' a]Rg kfOg] 5}g . 

11. kfgL ;kmf, z'4 / ;'/lIft x'g' kg]{ 5 . 

12. k;n cuf8Lsf] gfnfdf lgoldt ?kdf ;kmf 

ug'{sf ;fy} lkmg]n jf ls6gf;s cf}iflw 5ls{g' 

kg]{5 . 

13. k;n / sf]7fx? kof{Kt dfqfdf xfjf / k|sfz 

l5g]{ u/L agfOPsf] x'g' kg]{ 5 . 

14. k;nsf] e'O{ l;d]06 Knfi6/ x'g'sf ;fy} k;ndf 

kof{Kt dfqfdf kfgLsf] lgoldt cfk'lt{ ePsf] 

x'g' kg]{ 5 . 

15. k;ndf Aojl:yt zf}rfnosf] k|jGw ePsf] x'g' 

kg]{5 . 

16. k;ndf ljqmL ul/g] a:t'x?sf] d'No ;"rL, 

Dff08jL ufpFkflnsfaf6 k|fKt Ohfht kq ;a}n] 

b]Vg] 7fp“df clgjfo{ ?kn] /fVg' kg]{5 . 

17. k;naf6 lgl:sPsf] kmf]xf]/nfO{ Aojl:yt ug{ 

8i6jLg -6f]s/L_, sG6]g/sf] Aoj:yf ug'{ kg]{5 . 

hyfefjL kmf]xf]/ kmfNg kfOg] 5}g . 

18. s'lxg] hftLsf] kmf]xf]/nfO{ sDkf]i6 jLgdf /fvL 

sDkf]i6Lª ug]{ Aoj:yf Aoj;foL cfkm}n] 

ldnfpg' kg]{5 . 

19. xf]6n k;n cufl8 jf ;8s lsgf/fdf r'nf] 

afNg, ;]s'jf cflb kf]Ng / ;8s lt/sf] efudf 

kfnL uf:g kfO{g] 5}g . 
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20. pkef]Qmf ;+/If0f P]g lgodsf] pn+3g gx'g] u/L 

pBf]u Aofkf/ Aoj;fo ug'{ kg]{ 5 . 

-v_  Ps} k|s[ltsf Aoj;fonfO{ Pp6} If]qdf ;~rfng ubf{ 

kmf]xf]/ d}nf Aoj:yfkg sfo{df ;/ntf cfpg] x'“bf 
kmf]x/ a9Ldfqfdf pTkfbg x'g] Aoj;fox? h:t}M 

t/sf/L k;n, df5f df;' k;n, skfn sf6\g] z}n'g, 

h:tf Aoj;fox? Dff08jL ufpFkflnsfn] lglZrt 

If]qdf dfq Aoj;fo ug{ kfpg] u/L If]q lgwf{/0f ug{ 

;Sg] jf Dff08jL ufpFkflnsfn] lglZrt If]qdf s'g} 

Aoj;fo ;~rfng ug{ lgif]w ug{ ;Sg]5 . 

-u_  kz' aw ubf{ Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] :yfgdf 

aw u/L ;s]kl5 To;af6 lgl:sPsf] kmf]x/ d}nf 

Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] :yfgdf nuL hDdf jf 

clGtd gi6 ug'{ kg]{5 . of] ;'ljwf pknAw u/fP jfkt 

Dff08jL ufpFkflnsfn];/;kmfO{ ;]jf z'Ns nufpg 

;Sg] 5 . 

-3_  gu/sf] d'Vo If]q jf dlGb/ jf ;fd'bfoLs ljBfno jf 

SofDk; jf c:ktfn jf ;/sf/L ejg jf ;fj{hlgs 

zf}rfno cflb sf] !)) ld6/ j/k/ df5f df;' 

sf6df/ jf ljqmL ljt/0f ug{ kfO{g] 5}g . 
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kl/R5]b — % 

kmf]x/d}nf pTkfbg, k[ysLs/0f, lgisfzg, 
Joj:yfkg / Go"lgs/0f 

 

!$= kmf]x/d}nf sd pTkfbg ug]{M 

-!_ s''g} JolQm, ;+:yf jf lgsfon] s'g} sfo{, sf/f]af/ ubf{ 

pTkGg x'g] kmf]x/d}nf oyfzSo sd ug'{ kg]{5 . 

-@_ cfˆgf] If]q leq lj;h{g x'g;Sg] kmf]x/d}nfsf] lj;h{g 

jf k'gM k|of]usf] Joj:yf ldnfO{ af“sL kmf]x/d}nf dfq 

lgisfzg u/L kmf]x/d}nfsf] kl/df0fnfO{ 36fpg' k|To]s 

JolQm, ;+:yf jf lgsfosf] st{Jo x'g]5 . 

  :ki6Ls/0fM æcfkm\gf] If]qÆ eGgfn] lghL 3/ 

sDkfp08, cf}Bf]lus If]qsf] kl/;/, c:ktfn jf 

:jf:Yo ;+:yfsf] kl/;/, cf}Bf]lus k||lti7fgsf] kl/;/ 

nufot kmf]x/d}nf pTkfbg ug]{{ JolQm, ;+:yf jf 

lgsfosf] kl/;/nfO{ ;Demg' k5{ . 

!%=  kmf]x/d}nfsf] k[ysLs/0fM 

-!_  Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nfnfO{ 3/]n' kmf]x/d}nf 

cGtu{t h}ljs -s'lxg]_ / ch}ljs -gs'lxg]_, cf}Bf]lus 

kmf]x/d}nf, /f;folgs kmf]x/d}nf, :jf:Yo ;+:yfhGo 

kmf]x/d}nf jf xflgsf/s kmf]x/d}nf, l;;fhGo 

kmf]x/d}nf, cflbdf juL{s/0f u/L ;|f]td} 5'6\ofpg'kg]{ 

u/L tf]lsPsf] 5 . 

-@_  pklgod -!_ adf]lhd Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]lslbP 

cg';f/ kmf]x/d}nfnfO{ ;|f]t d} 5'6\ofO{ ;+sng 
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s]Gb||;Dd k''¥ofpg] bfloTj To:tf] kmf]x/d}nf pTkfbg 

ug]{ JolQm, ;++:yf jf lgsfosf] x''g]5 / o;sf] nflu 

gu/kflnsfdf ePsf] k||ljlw, dfn;fdfg, pks/0f, 

s06]g/ cflb pknAw u/fpg ;dGjo u/]df nfUg] 

z'Ns lnO{ ;xof]u ug{ ;Sg]5 . 

!^=  kmf]x/d}nfsf] lgisfzgM 

-!_ kmf]x/d}nf lgisfzgsf] ;do, :yfg / tl/sf 

ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] lgwf{/0f u/] adf]lhd 

x'g]5 . 

-@_  xflgsf/s kmf]x/d}nf jf /f;folgs kmf]x/d}nf pTkfbg 

ug]]{ JolQm, ;+:yf jf lgsfon] To:tf] kmf]x/d}nf tf]lsP 

adf]lhd Joj:yfkg ug'{kg]{ 5 . 

-#_  xflgsf/s kmf]x/d}nf jf /f;folgs kmf]x/d}nf ;+sng 

s]Gb| jf :yfgfGt/0f s]Gb|df lgisfzg u/L k'gM 

k|of]udf cfpg] kmf]x/d}nfdf ld;fpg kfOg] 5}g . 

!&= kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{] bfloTjM 

-!_  o; sfo{ljlw adf]lhd kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug]{ 

u/fpg] bfloTj Dff08jL ufpFkflnsfsf] x'g] 5 . 

-@_  pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 

xflgsf/s kmf]x/d}nf, :jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nf, 

/f;folgs kmf]x/d}nf jf cf}Bf]lus kmf]x/d}nf k|zf]wg 

/ Joj:yfkg ug]{ bfloTj lgwf{l/t dfkb08sf] cwLgdf 

/xL To:tf] kmf]x/d}nf pTkfbg ug]{ JolQm jf lgsfosf] 

x'g] 5 . 
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-#_  s'g} pBf]u jf :jf:Yo ;+:yfn] xflgsf/s kmf]x/d}nf, 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nf, /f;folgs kmf]x/d}nf 

tyf cf}Bf]lus kmf]x/d}nf k|zf]wg u/L afFsL /x]sf] 

kmf]x/d}nf tyf cGo kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg ul/lbg 

Dff08jL ufpFkflnsfnfO{ cg'/f]w u/]df jf Dff08jL 

ufpFkflnsfn] lgdf{0f u/]sf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

:yn k|of]u ug{ dfu u/]df Dff08jL ufpFkflnsfn] 

lgwf{/0f u/] adf]lhdsf] ;]jf z'Ns lnO{ kmf]x/d}nfsf] 

Joj:yfkg ul/lbg jf kmf]x/d}nf Joj:yfkg :yn 

k|of]u ug{ lbg ;Sg]5 . 

!*= kmf]x/d}nf pTkfbg, ;°ng, Go"gLs/0f tyf lgisfzg 

;DaGwL Joj:yfM 

-!_  kmf]x/d}nfsf] k|aGw ug{] lhDd]jf/L Dff08jL 

ufpFkflnsfsf] x'g]M kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg ug{ 

:yfgfGt/0f s]Gb| -6«fG;km/ :6]zg_, Nof08lkmn ;fO6, 

k|zf]wg Knf06, sDkf]i6 Knf06, afof] UofF; Knf06 

nufot kmf]x/d}nfsf] ;°ng, clGtd lj;h{g tyf 

k|zf]wgsf nflu cfjZos kg]{ k"jf{wf/ tyf ;+/rgfsf] 

lgdf{0f tyf ;~rfng ug]{ lhDd]jf/L 3f]/fxL pk 

dxfgu/kflnsfsf] x'g] 5 . 

-@_ kmf]x/d}nfsf] lgisfzg M -s_kmf]x/d}nf lgisfzgsf] 

;do, :yfg / tl/sf Dff08jL ufpFkflnsfn] lgwf{/0f 

u/] adf]lhd x'g] 5 . 
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 -v_ xflgsf/s kmf]x/d}nf jf /f;folgs kmf]xf]/d}nf 

pTkfbg ug]{ JolQm, ;+:yf jf lgsfon] To:tf] 

kmf]x/d}nf tf]lsP adf]lhd Joj:yfkg ug'{ kg]{5 . 

-#_ kmf]x/d}nfsf] Go"gLs/0f, k'gM k|of]u tyf k'gM rqmLo 

k|of]u M Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nf Go"gLs/0f, 

k'gM k|of]u tyf k'gM rqmLo k|of]unfO{ k|f]T;fxg ug{ 

cfjZos sfo{ ug{]5 / o;sf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf 

nflu cfjZos lgb]{lzsf agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 

 

kl/R5]b — ^ 

:jf:Yo ;+:yfhGo, /f;folgs / Knfli6shGo 
kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg 

!(=  :jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nfsf] lgisfzg tyf Joj:yfkgM 

-!_ :jf:Yo ;+:yf :yfkgf ug{sf] nflu k|rlnt sfg"g 

adf]lhd cg''dlt lbg] lgsfon] To:tf] :jf:Yo ;+:yf 

:yfkgf tyf ;~rfngsf] nflu cg'dlt lbg' k"j{ 

kmf]]x/d}}nf Joj:yfkg ;DaGwL pko'Qm Joj:yf u/] jf 

gu/]sf] Plsg u/L pko'Qm Joj:yf u/]sf] ePdf dfq 

cg''dlt lbg' kg]{5 . 

-@_  pklgod -!_ adf]lhd cg''dlt lb+bf :jf:Yo ;+:yfn] 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwdf kfng ug'{ kg]{ ljz]if 

zt{ jf sfod ug'{ kg]{ dfkb08 ;d]t tf]lslbg 

;Sg]5 . 
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-#_  :jf:Yo ;+:yfn] cfkm"n] pTkfbg tyf lgisfzg u/]sf] 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nfnfO{ ;|f]td} k[ysLs/0f 

u/L k|zf]wg tyf Joj:yfkg ug'{kg]{5 . 

-$_  :jf:Yo ;+:yfhGo xflgsf/s kmf]x/d}nfsf] 

lgd{nLs/0f, k|zf]wg / Joj:yfkg ubf{ ckgfOg] ljlw, 

k|ljlw / Joj:yfkg :ynsf] ;DaGwdf Dff08jL 

ufpFkflnsfaf6 :jLs[lt lng' kg]{5 . Dff08jL 

ufpFkflnsfn] o;/L :jLs[lt lb+bf :jLs[ltsf] nflu k]z 

ul/Psf] ljlw, k|ljlw / Joj:yfkg :yn Dff08jL 

ufpFkflnsfn] tf]s]sf] dfkb08 cg's'n eP gePsf] 

Plsg u/L :jLs[lt lbg' kg]{5 . 

-%_  pklgod -$_adf]lhd :jLs[lt k|fKt :jf:Yo ;+:yfn] 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nfsf] k|zf]wg, lgd{nLs/0f 

Pj+ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ cfkm}n] ug'{kg]{5 . 

-^_  pklgod -%_ adf]lhd k|zf]wg, lgd{nLs/0f Pj+ 

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ cfkm}n] ug{ g;Sg] ePdf 

:jf:Yo ;+:yfn] k|zf]wg, lgd{nLs/0f Pj+ Joj:yfkg 

ug{sf] nflu Dff08jL ufpFkflnsfnfO{ cg'/f]w ug{ 

;Sg]5 . o;/L cg'/f]w u/]df ;f]sf] k|zf]wg, 

lgd{nLs/0f Pj+ Joj:yfkg Dff08jL ufpFkflnsfn] 

cfkm}n] jf cfkm\gf] ;dGjodf ug{ ;Sg]5 . 

-&_  :jf:Yo ;+:yfaf6 pTkfbg tyf lgisfzg x'g] ;fdfGo 

k|s[ltsf kmf]x/d}nf tyf :jf:Yo ;+:yfhGo xflgsf/s 

kmf]x/d}nfnfO{ k|zf]wg tyf lgd{nLs/0f u/]kZrft\ 

pQm kmf]x/d}nfnfO{ Dff08jL ufpFkflnsfn] ;DalGwt 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

435 
 

:jf:Yo ;+:yf;uF ;]jf z'Ns lnO{ lj;h{g ug]{ Joj:yf 

ldnfpg ;Sg]5 . 

-*_  :jf:Yo ;+:yfhGo ;ª\qmldt kmf]x/ k"0f{?kdf 

lgd{nLs/0f eP gePsf] ;DaGwdf dfGotf k|fKt 

k|of]uzfnfaf6 hfFr u/fO{ k|dfl0ft u/fpg' kg]{5 . 

-(_  :jf:Yo ;+:yfhGo xflgsf/s kmf]x/d}nf pTkfbg ug]{ 

:jf:Yo ;+:yfn] To:tf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwdf 

k|rlnt jftfj/0fLo sfg"g / dfkb08sf] k"0f{?kdf 

kfngf ug'{kg]{5 . 

-!)_  pklgod -$_ adf]lhd :jLs[lt lnO{ :jf:Yo ;+:yfhGo 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug]{ :jf:Yo ;+:yfn] :jLs[t 

ljlw, k|ljlw / :ynsf] k|of]u u/L Joj:yfkg u/] 

gu/]sf] cg'udg Dff08jL ufpFkflnsfn] ug]{5 . 

@)=  /f;folgs ljiffbL ;DaGwL Joj:yfM 

-!_  /f;folgs ljiffbLsf] cfoft ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] 

dfkb08sf] cwLgdf /xL ug'{ kg]{5 . 

-@_  ;dofjlw ;lsPsf] /f;folgs ljiffbL tf]lsPsf] 

dfkb08sf] cwLgdf /xL gi6 ug]{ lhDd]jf/L ;DalGwt 

JolQm jf ;+:yfsf] x'g]5 . 

-#_  Dff08jL ufpFkflnsfn] :jLs[lt lbFbf :jLs[ltsf] nflu 

k]z ul/Psf] ljlw / k|ljlw Dff08jL ufpFkflnsfn] 

pklgod -@_ adf]lhdsf] tf]s]sf] dfkb08 cg's"n eP 

gePsf] Plsg u/L :jLs[lt lbg' kg]{5 . 

-$_  Dff08jL ufpFkflnsfn] pklgod -#_ adf]lhd :jLs[lt 

lng] JolQm, ;+:yf jf lgsfon] xflgsf/s, /f;folgs, 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

436 
 

h}ljs jf ch}ljs kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ lnPsf] 

:jLs[lt adf]lhdsf] tl/sf, dfkb08, ljlw, k|ljlw / 

Joj:yfkg :yn cg';f/ Joj:yfkg u/] gu/]sf] 

cg'udg ug]{5 . 

-%_  k|zf]wg kZrft\sf] xflgsf/s, /f;folgs, h}ljs jf 

ch}ljs kmf]x/d}nf Dff08jL ufpFkflnsf dfkm{t 

Joj:yfkg ug'{kg]{ ePdf kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] 

bfloTj ePsf] JolQm, ;+:yf jf lgsfon] Dff08jL 

ufpFkflnsfnfO{ cg'/f]w ug{ ;Sg]5 / To;/L cg'/f]w 

e} cfPdf Dff08jL ufpFkflnsfn]] ;]jf z'Ns lnO{ pSt 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ ;Sg]5 . 

-^_  xflgsf/s, /f;folgs, h}ljs jf ch}ljs kmf]x/d}nfsf] 

;+sng, e08f/0f tyf :yfgfGt/0f ubf{ ;'/lIft ljlw 

cjnDag ug'{ kg]{5 . 

-&_  xflgsf/s, /f;fogls, h}ljs jf ch}ljs kmf]x/d}nf 

k|zf]wg ubf{ To:tf] kmf]x/df /x]sf xflgsf/s tTj 

gi6 x'g] u/L ug'{ kg]{5 / ;fdfGo kmf]x/d}nf ;/x 

ePkl5 dfq To;sf] clGtd lgisfzg tyf lj;h{gsf] 

Joj:yf ug'{ kg]{5 . 

-*_  xflgsf/s, /f;folgs, h}ljs jf ch}ljs kmf]x/d}nf 

pTkfbg ug]{ JolQm, ;+:yf jf lgsfon] To:tf] 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwdf g]kfn ;/sf/n] 

lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 / k|rlnt jftfj/0fLo 

sfg"gsf] k"0f{?kdf kfngf ug'{ kg]{5 . 
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@!= Knfli6s emf]nf tyf Knfli6shGo j:t'x?sf] k|of]u / To;sf] 

lgodg ;DaGwL Joj:yfM 

-s_ ;fj{hlgs :jf:Yo tyf jftfj/0fLo ;+/If0fnfO{ 

Wofgdf /fvL tf]lsPsf] dfkb08 eGbf sd u'0f:t/sf] 

Knfli6ssf] emf]nf, y}nf] cflb ljqmL ljt/0f tyf 

k|of]udf /f]s nufOg]5 . 

-v_  vfB kbfy{ tyf h'Qf, nQfsk8f nufotsf j:t'x? 

;fy} sDkgLaf6 Koflsª eO{ cfPsf Knfli6s cflb 

hyfefjL km\ofFSg, y'kfg{ kfOg] 5}g . 

-v_  df5f, df;', lj:s'6, kfp/f]6L, rfpdLg cflb a:t'x? 

sd u'0f:t/sf] Knfli6ssf] emf]nf, y}nf cflbdf 

kf]sf]kf/L jf j08n jfFwL jf Kofs u/L ljqmL ljt/0f 

jf k|of]u ug{ kfOg] 5}g . 

-u_  s'g} lrh j:t' Koflsª eO{ cfPsf Knfli6s, ;"lt{hGo 

r'/f]6, v}gL, u'6\vfsf Knfli6s ljleGg vfB÷cvfB 

j:t' h:tf]M df5f–df;' cflb lsGbf k|of]u ePsf 

Knfli6s u'0f:t/Lo ePklg k|of]u stf{n] ;'/lIft ?kdf 

e08f/0f u/L To;nfO{ clgjfo{ ?kn] plrt 

Joj:yfkg ug'{ kb{5 . 

-3_  k'gM k|of]u ug{ g;lsg] k|s[ltsf Knfli6snfO{ Dff08jL 

ufpFkflnsfn] k"0f{ ?kdf k|ltjGw nufpg ;Sg]5 . 

-ª_  Knfli6shGo a:t'x? Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]ls 

lbPsf] :yfgaf6 dfq k'gM rqm0fsf nflu ;+sng 

ul/g]5 . o;/L ;+sng ubf{ Dff08jL ufpFkflnsfn] 

tf]lslbPsf] z'Ns ltg'{ kg]{ Joj:yf nfu' ug{ ;lsg]5 . 
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-r_  s'g} klg k|sf/sf Knfli6shGo a:t'x? cGo 

kmf]x/d}nf;Fu ld;fO{ /fVg kfOg] 5}g . o;nfO{ 5'6\6} 

kf]sf, efF8f jf tf]lsPsf] 8i6ljgdf /fvL Dff08jL 

ufpFkflnsfaf6 vl6g] kmf]x/d}nf ;+snsnfO{ cGo 

kmf]x/d}nf eGbf cnu u/L pknAw u/fpg' kg]{ 5 . 

-5_ Knfli6ssf lunf;, rDrf, Kn]6 k"0f{ ?kn] k|ltaGw 

nufOg] 5 .  
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kl/R5]b — & 

s's'/, kz'k+IfL tyf k|b'if0fsf] lgoGq0f ;DaGwL 
Joj:yf 

@@=  ax'nf s's'/ lgoGq0fM 

-s_  ufpFjf;Ln] kfn]sf s's'/nfO{ Dff08jL ufpFkflnsfn] 

tf]lslbP adf]lhdsf] k]6Ln] clgjfo{ ?kn] jfFWg' kb{5 . 

-v_  Dff08jL ufpFkflnsfn]] k]6L gjf“lwPsf s's'/nfO{ cGo 

;fd'bflos s's'/ ;/x jGWofs/0f ug{ tyf cGo 

lgoGq0fsf pkfox? ug{ ;Sg]5 . 

-u_  3/ kfn'jf s's'/nfO{ lbOg] /]ljh lj?4sf vf]k tyf 

cGo vf]kx? tyf tL s's'/af6 l;lh{t kmf]x/sf] 

Joj:yfkg 3/wgL :jod\n] ug'{ kb{5 . To:tf kmf]xf]/ 

Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] 7fpFdf jf cfkm}+ 

Joj:yfkg ug'{ k5{ . ;fj{hlgs 7fpF, v'Nnf 7fFpjf 

;8sdf hyfefjL ?kn] kmfNg kfOg] 5}g . 

@#=  kz'k+IfL lgoGq0fM 

-s_ ljleGg lsl;dsf dxfdf/L km}ng ;Sg], jfnL lj?jf 

gf]S;fg kfg]{, ;fj{hlgs oftfoft / k}bn ofqLnfO{ 

sl7gfO k'¥ofpg], ufpF If]qsf] :jR5tf / ;f}Gbo{tfdf 

vnn k'¥ofpg] tl/sfaf6 5f]l8Psf ;F'u'/, jª\u'/, 

3f]8f, vRr/, uwf, ufO{, e}+;L, afv|f, s'v'/f cflb h:tf 

3/kfn'jf rf}kfof / k+IfLx?nfO{ 5f8f 5f]8\g kfOg] 

5}g . 
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-v_  ufpFsf] ;f}Gbo{ / hg:jf:YonfO{ Wofgdf /fvL gu/ 

If]q leq s'g} vf; :yfg / If]qdf ljz]if kz'k+IfL kfNg 

Dff08jL ufpFkflnsfn] /f]s nufpg ;Sg]5 . 

-u_  Dff08jL ufpFkflnsfn]] cfkm\gf] If]q leq 5f8f 5f]l8Psf 

k+IfL tyf rf}kfofnfO{ kqmfp u/L /fVg] Joj:yf ug]{5 . 

-3_  kqmfp u/L /flvPsf rf}kfofwgLn] @$ 306f leq 

tf]s]sf] hl/jfgf lt/L cfkm\gf] j:t'efp n}hfg ;Sg]5 . 

t/ pQm cjlw kZrft\ ;fj{hlgs ;"rgf u/L 8fFs 

a9fj9df To:tf rf}kfof lnnfd ljqmL ug]{ / lnnfddf 

ljqmL x'g g;s]df lgMz'Ns nUg rfxg] JolQm jf 

;+:yfnfO{ aflx/L lhNnfdf ;d]t lgsf;L ug{ lbOg]5 

. 

-ª_  6f]n ljsf; ;+:yf, ;+3–;+:yf jf JolQmn] Dff08jL 

ufpFkflnsfsf] :jLs[ltdf sf~hL xfp; ;~rfng ug{ 

;Sg]5g\ . 

-r_  sf~hL xfp;sf] dx;'n b/ Dff08jL ufpFkflnsfn] 

tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-5_  lnnfd ljqmLaf6 k|fKt /sd s;}sf] Ifltk"lt{ lbg' kg]{ 

eP lbO{ jfFsL ;+k"0f{ /sd -6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ 

tf]s]sf] ?= %)) ;Ddsf] jfx]s_ sf]ifdf cfDbfgL 

jflwg]5 . 

-h_  lnnfd ljqmL ubf{ Dff08jL ufpFkflnsf / ;'/Iff 

lgsfonfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 . 

-em_  lnnfd ljqmLsf ;+k"0f{ k|s[of k"/f ubf{ klg s'g} rf}kfof 

lnnfd ljqmL x'g g;s]df Dff08jL ufpFkflnsfn] 
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k|rlnt sfg"gn] lgif]w u/]sf jfx]snfO{ h'g;'s} k|s[of 

cjnDjg u/L Joj:yfkg ug{ ;Sg]5 . 

-`_  gu/ If]q leq 5f8f 5f]l8Psf kz'k+IfL ;dft]/ Nofpg] 

sd{rf/L, JolQm, ;+3–;+:yfnfO{ Dff08jL ufpFkflnsfn] 

k|f]T;fxg jf k'/:sf/ k|bfg ug{ ;Sg]5 . 

-6_  a:tL gePsf] v'nf 7fpFdf Dff08jL ufpFkflnsfn] 

lbPsf] l;kmfl/; cg'?k dfq xfF;, s'v'/f, j+u'/, ;'+u'/ 

kfng ug{ ;lsg]5 . 

-7_  jftfj/0f k|b'lift eof] egL 6f]n ljsf; ;+:yf jf 

:yfgLon] l;kmfl/; jf lgj]bg lbPdf Dff08jL 

ufpFkflnsfn] tTsfn plrt sf/jfxL ug]{5 . k6s–

k6s ;r]t u/fpFbf c6]/ u/]df ;f] sfo{ aGb]h ug{ / 

To:tf kz'k+IfL lgoGq0f ug{ ;Sg]5 . 

 

@$=  k|b"if0f lgoGq0fM 

-!_  cfkm\gf] If]qleq ;°lnt kmf]x/d}nfaf6 ;f] If]qdf kg{ 

;Sg] k|lts"n jftfj/0fLo k|efjnfO{ oyfzSo sd u/L 

k|b"if0f/lxt 9·n] Joj:yfkg ug]{ bfloTj Dff08jL 

ufpFkflnsfsf] x'g] 5 . 

-@_ Dff08jL ufpFkflnsfnfO{ k|b"if0f/lxt 9·n] kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg ug]{ k|of]hgsf nflu s]Gb|sf] ;xof]u dfUg 

;lsg]5 .  

-#_ Dff08jL ufpFkflnsfn] ;°lnt kmf]x/d}nf lgisfzg 

tyf Joj:yfkg ubf{ o; sfo{ljlw adf]lhd lgwf{l/t 

dfkb08sf] kfngf ug'{ kg]{5 . 
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kl/R5]b — * 

zjbfx :yn Pj+ d[t rf}kfofsf] Joj:yfkg 

@%=  nf; hnfpg], uf8\g] / d/]sf rf}kfof uf8\g]M 

-s_ Dff08jL ufpFkflnsfn] ufpF / ufpFjf;Lsf] lxt, 

;d'Gglt, jftfj/0fLo kIf tyf ;fj{hlgs :jf:YonfO{ 

Wofgdf /fvL zjbfx jf zj uf8\g] :yn tf]Sg 

;Sg]5 . 

-v_  Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] jfx]s cGo If]qdf 

Zfjx? Uff8\g / bfx;+:sf/ ug{ kfOg] 5}g . 

-u_  ;fj{hlgs :jf:YonfO{ Wofgdf /fvL nf; hnfpFbf k"/} 

hnfpg' kg]{5 tyf uf8\g] ;+:sf/ ePsfn] klg s'g} 

hgfj/n] vf]tNg g;Sg] / uGw aflx/ gcfpg] u/L 

uf8\g' kb{5 . 

-3_ Dff08jL ufpFkflnsfn];fj{hlgs :jf:YonfO{ Wofg lbO{ 

d/]sf kz'k+IfL uf8\g lglZrt :yn tf]Sg ;Sg]5, 

cGoq uf8\g kfOg] 5}g . 

-ª_ Dff08jL ufpFkflnsfn] tf]s]sf] :yfgdf zjx? 

bfx;+:sf/ ubf{, kz'k+IfL uf8\bf,cfjZos ;]jf z'Ns 

lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 . To:tf] ;]jf k|fksn] tf]lsPsf] 

;]jf z'Ns ltg'{ kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b — ( 
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k|rf/ ;fdfu|L / :yfgfGt/0f s]Gb| ;DaGwL Joj:yf 
Pj+ 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ cg'dlt / kmf]x/d}nf 
Joj:yfkg u/fpg ;lsg] 

@^=  k|rf/ ;fdfu|L ;DaGwL Joj:yfM 

-s_  s;}n] klg Dff08jL ufpFkflnsfsf] :jLs[lt j]u/ gu/ 

If]q leqsf] ;fj{hlgs jf ktL{ hldg jf vDjf, 

ljh'nLsf] kf]n, kvf{n, 6]lnkmf]gsf] kf]n, leQf, km'6kfy 

jf cGo s'g} ;fj{hlgs ejgsf] leQf jf 5tdfly 

cfkm\gf] pBf]u Jjojzfo, Jokf/sf] lj1fkg jf k|rf/–

k|;f/ x'g] u/L t'n, ;fOgjf]8{, xf]l8{ª jf]8{ jf cGo 

s'g} k|rf/ ;fdfu|L v8f ug{ jf h8fg ug{ xF'b}g . 

-v_  ;fdflhs ;b\efj clej[l4 ug{ jf ;fj{hlgs :jf:Yo 

jf pkof]lutfsf] b[li6af6 s'g} t'n, ;fOgjf]8{ jf cGo 

s'g} k|rf/ ;fdu|L x6fpg pko'Qm 5 eGg] 

nfu]df;DalGwt JolQmnfO{ cfb]z lbg ;Sg]5 / ;f] 

cfb]zsf] kfngf ug'{ ;DalGwt JolQm jf ;+:yfsf] 

st{Jo x'g] 5 . 

-u_  o;} lgodsf] pklgod æsÆ / ævÆ adf]lhdsf] cfb]z 

gdfg]df Dff08jL ufpFkflnsfn] To:tf k|rf/ ;fdu|L 

x6fO{ tf]lsPsf] hl/jfgf nufpg ;Sg]5 . 

-3_  o;} lgodsf] v08 æsÆ adf]lhdsf :yfgdf cfkm\gf] 

pBf]u, Jojzfo jf Jokf/sf] lj1fkg jf k|rf/–k|;f/ 

x'g] u/L ;fOg jf]8{, t'n, xf]l8{ª jf]8{ h:tf k|rf/ 

;fdu|L v8f ug{ jf h8fg ug{ tf]lsPsf] z'Ns 
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a'emfPdf Dofb tf]sL Dff08jL ufpFkflnsfn]] Ohfht 

lbg ;Sg]5 . o:tf] z'Ns gu/sf] jflif{s gLlt, 

sfo{qmd ah]6df kfl/t eP adf]lhd x'g] 5 t/ 

gu/sf] ;'Gb/tf / ;'/Iffdf cfFr cfpg] u/L To:tf] 

Ohfht lbOg] 5}g . 

-ª_  ;fj{hlgs :jf:Yodf xfgL k'¥ofpg] vfnsf w'd|kfg, 

dWokfg, ;"lt{–hGo j:t'sf] lj1fkg jf k|rf/–k|;f/df 

t'n, krf{, xf]l8{ª af]8{, ;fOgaf]8{ jf cGo o:t} k|rf/ 

;fdu|L v8f ug{ jf h8fg ug{df Dff08jL 

ufpFkflnsfn] k|ltaGw nufpg] 5 . 

-r_  ;fj{hlgs :yn, af6f], kf6L–kf}jf, wfld{s :yn, 

cltqmd0f x'g]u/L s'g} lsl;dsf k|rf/ ;fdu|L /fVg 

kfOg] 5}g . 

@&=  :yfgfGt/0f s]Gb| tf]Sg]M 

-!_ :yfgLo txn] k|f/lDes r/0fdf ;°ng ePsf] 

kmf]x/d}nfnfO{ Jojl:yt ug{ s'g} :yfgnfO{ :yfgfGt/0f 

s]Gb|sf] ?kdf tf]Sg ;Sg]5 . 

-@_  pklgod -!_ adf]lhdsf] :yfgfGt/0f s]Gb| tf]Sbf 

hg:jf:Yo tyf jftfj/0fdf k|lts"n c;/ gkg{] u/L 

tf]Sg' kg{]5 / o;/L tf]lsPsf] :ynnfO{ b'u{Gw gcfpg] 

u/L cfjZos Joj:yf ;d]t ug{' kg{]5 . 

@*=  cg'dlt ;DaGwL Joj:yfM 

-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd Dff08jL ufpFkflnsfsf] cg'dlt 

glnO{ s;}n] klg kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL sfd 

ug{ jf u/fpg ;Sg] 5}g . 
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@(= kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] sfd u/fpg ;lsg]M  

-!_  Dff08jL ufpFkflnsfn] cfjZostf cg';f/ kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg P]g, @)^* bkmf !# adf]lhd cg'dlt k|fKt 

lghL If]qsf sDkgL jf;fd'bflos If]qaf6 jf 

;fj{hlgs–lghL ;fem]bf/L gLlt (PPP) adf]lhd ;f]xL 

P]gsf] bkmf !% adf]lhd k|lt:kwf{ u/fO{ s'g} k|lqmof 

cjnDag u/L cfkm\gf] If]qsf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

u/fpg ;Sg]5 .  

 

kl/R5]b — !) 

;]jf z'Ns Pj+sf/afxL;DaGwL Joj:yf 

#)= ;]jf z'Ns lgwf{/0fM 

-!_  Dff08jL ufpFkflnsfn]] kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL 

;]jf z'Ns lgwf{/0f ubf{ b]xfosf] cfwf/df ug'{ kg]{5 

M– 

-s_  kmf]x/d}nf pTkfbsn] pTkfbg ;|f]tdf g} 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ cjnDag u/]sf 

k|ljlw, ljlw / k|lqmof, 

-v_  kmf]x/d}nf pTkfbsn] lgisfzg ug]{ kmf]x/sf] 

cfsf/, k|sf/ / lsl;d,  

-u_  lgisflzt kmf]x/af6 jftfj/0fdf kg]{ k|efj,  

-3_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf nfUg] cg'dflgt vr{, 

-@_ cfjfzLo 3/sf] xsdf sf]7f axfndf a:g] k|lt r'nf] 

kl/jf/.  
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#!=  ;]jf z''Ns p7fpg]M 

-!_  ufpFkflnsf jf ;DjlGwt j8fn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

u/] afkt ;DalGwt JolQm, ;++:yf jf lgsfoaf6 ;]jf 

z''Ns nufO{ p7fpg] 5 .  

-@_ ufpFkflnsfn] gu/ If]q leqsf ;a} 7]nf tyf km'6kfy 

Joj;foLåf/f b}lgs pTkfbg u/]sf] kmf]x/ p7fP afkt 

Joj;foLaf6 ;]jf z'Ns nufO{ p7fpg] 5 .  

-#_  pklgod -!_ / -@_ adf]lhdsf] z'Nssf] lgwf{/0f 

kmf]x/d}nfsf] kl/df0f, tf}n tyf k|s[lt / tf]lsP 

adf]lhdsf cGo s'/fx?sf] cfwf/df Dff08jL 

ufpFkflnsfn] ug]{5 . 

-$_  pklgod -#_ adf]lhdsf] lgwf{l/t z'Ns ;DalGwt 

Dff08jL ufpFkflnsf cfk}+mn] jf tf]s]sf] ;+:yf jf 

lgsfo dfk{mt\ ;d]t p7fpg ;Sg]5 . 

-%_  o; sfo{ljlwdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg P]gsf] bkmf !% adf]lhd kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

ug{ lhDd]jf/L kfPsf] JolQm, ;+:yf jf ufpFkflnsfn] 

ufpFkflnsf;+u ePsf] ;xdltsf] cfwf/df kmf]x/d}nf 

Joj:yfkgu/] afkt ;DalGwt JolQm, ;+:yf jf 

lgsfoaf6 ;]jf z'Ns p7fpg;Sg]5 . t/ tf]lsP 

adf]lhdsf ljkGg ju{nfO{ ;]jf z'Nsdf tf]lsP 

adf]lhd 5"6 lbg;Sg] 5 .  

-^_  o; lgod adf]lhd z'Nsaf6 k|fKt cfDbfgL tyf kmf]x/ 

d}nf Joj:yfkgdf lghL If]qnfO{ ;+nUg u/fpFbf k|fKt 

x'g] cfDbfgL ufpFkflnsfn] Pp6f 5'§} zLif{sdf /fvL 
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;f] /sd tf]lsPsf] dfkb08sf] cwLgdf /xL 

kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg, jftfj/0fLo ;+/If0f tyf 

kmf]x/ d}nf Joj:yfkg :yn k|efljt If]qsf] ljsf;df 

vr{ ug'{kg]{5 . 

-&_  cf}lrTo k'li6 x'g] u/L kmf]x/d}nf p7fpg] ;]jf lbP 

jfkt s'g} JolQm, ;+:yf jf lgsfonfO{ ;]jf z'Ns 

nufpg jf s/sf] bfo/fdf Nofpg 5'6 ePsf] /x]5 

eg] ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg 

;ldltn] ufpF sfo{kflnsfdf ;f]sf] lg0f{osf] nflu 

lzkmfl/; ug{ ;Sg]5 eg] ufpF sfo{kflnsfn] pQm ;]jf 

z'Ns nufpg / ;f]sf] b/ plrt 7x¥ofPdf To;nfO{ 

cg'df]bg u/L z'Ns p7fpg cg'dlt lbg ;Sg]5 . t/ 

o:tf] lg0f{onfO{ ufpF ;efsf] cfpg] clwj]zgdf k]z 

u/L o; k|sf/sf] lg0f{onfO{ clgjfo{ ?kdf cg'df]bg 

jf ;dy{g u/fpg'kg]{ 5 .  

#@= ;]jf z'Ns 5'6 lbg ;lsg]M 

-!_  ufpFkflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] ;]jf z'Ns ltg{ a'emfpg 

g;Sg] ljkGg ju{sf] xsdf kmf]x/ pTkfbssf] cfly{s 

cj:yfnfO{ ljrf/ u/L 6f]n ljsf; ;+:yfsf] plrt 

lg0f{oaf6 5'6 lbg ;Sg]5 . 

-@_  ufpFkflnsfn] k|To]s jif{ ljkGg ju{sf] klxrfg u/L 

;f] ju{sf] ;"rL ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 . 

-#_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug]{ ;DaGwdf ;|f]tdf g} 

Go"lgs/0f ug]{ sfo{df ;+nUg 3/w'/LnfO{ ;DalGwt 
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Dff08jL ufpFkflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] ;]jf z'Ns 5'6 

lbg ;Sg]5 .  

 :ki6Ls/0f M o; lgodsf] k|of]hgsf] nflu æljkGg 

ju{Æ eGgfn] :yfgLo lgsfoaf6 lgwf{l/t ;]jf z'Ns 

k"0f{ ?kdf ltg{ g;Sg] egL Dff08jL ufpFkflnsfsf] 

xsdf ;DalGwt j8f sfof{no / cGo If]qsf] xsdf 

;DalGwt j8f ;ldltn] l;kmfl/z u/]sf] JolQm ;Demg' 

k5{ . 

##=  u|fxs sf8{ nfu" ug{]M 

-s_ ufpFkflnsfn] lgod #! adf]lhdsf] k|of]hgfy{ k|To]s 

;]jfu|fxL JolQm, kl/jf/, 3/w'/L, ;++:yf jf lgsfosf 

nflu clgjfo{ ?kdf u|fxs sf8{ nfu" ug'{ k5{ .  

-v_  gu/ If]qsf Joj;foLx?n] Joj;fo gljs/0f ug{ 

cfpFbf gljs/0f u/fpg' k"j{ Pj+ gofF k;n Joj;fo 

btf{ ubf{s} ;dodf Dff08jL ufpFkflnsf jf kmf]x/ 

p7fpg] lhDd]jf/L kfPsf] JolQm, kmd{ jf ;+:yfaf6 

u|fxs sf8{ clgjfo{ ?kdf lnPsf] x'g' kg{]5 . 

-u_  o:tf] u|fxs sf8{ lnPsf] glnPsf] jftfj/0f tyf 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg zfvfaf6 hf“ra'em u/L To:tf] 

u|fxs sf8{ lnPsf] k|dfl0ft ul/lbP kZrft\ dfq 

Joj;fo gljs/0f ul/g]5 . 

#$=  ;]jf lgnDag jf cGTo ug{ ;Sg]M 

-!_  o; sfo{ljlw adf]lhd tf]lsPsf] ;]]jf z''Ns ga''emfpg] 

jf a''emfpg c6]]/ ug]{ JolQmsf] gu/kflnsfn] pknAw 

u/fpg] s''g} ;]jf ;'ljwfsf] cltl/Qm ljB't tyf 
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6]lnkmf]g ;]jf /f]Ssf ul/lbg tyf lghsf] gfdsf] 3/ 

hUuf laqmL jf s'g} a}+saf6 eO/x]sf] C0f sf/f]jf/ 

/f]Ssf ug{sf] nflu ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] 

;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg ;Sg]5 . t/ o;/L 

n]vL k7fpg' cl3 ;DalGwt JolQmnfO{ ;f] ;DaGwdf 

lnlvt ?kdf hfgsf/L lbOg]5 . 

-@_  pklgod -!_ df h''g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ug{ kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, 

@)^* sf] bkmf !% adf]lhd lhDd]jf/L kfPsf] JolQm, 

;+:yf jf lgsfon] o; sfo{ljlwsf] lgod #! 

adf]lhdsf] ;]jf z'Ns ga''emfpg] ;]jfu||fxLsf] 

kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL ;]]jf lgnDag jf cGTo 

ug{ ;Sg]5 t/ o;/L ;]jf lgnDag jf cGTo ul/Pdf 

;f]sf] hfgsf/L ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fnfO{ lbg' 

kg]{5 . 

-#_  pklgod -!_ jf -@_ adf]lhd ;]jfsf] lgnDag jf 

cGTo ul/Psf] cj:yfdf cfˆgf] 3/af6 pTkfbg x'g] 

kmf]]x/d}nfsf] Joj:yfkg ;DalGwt 3/wgL cfk+}mn] ug'{{ 

kg]{5 . 

-$_  cfkm\gf] 6f]ndf ;/;kmfO{ cleofg gu/fpg] s'g} 6f]n 

ljsf; ;+:yf, 6f]ndf htftt} kmf]x/ ug]{, JolQmsf] 3/ 

cf+ug / ;+ul7t ;+:yfsf] kl/;/df kmf]x/ b]lvPsf] t/ 

;DalGwt 6f]n ljsf; ;+:yfn] s'g} rf;f], cleofg, 

;r]t, lgodg gu/fPsf] v08df ufpFkflnsfn] 

;DalGwt 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ ;'wf/ ug{ kqfrf/ 
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ug]{ t/ tf]lsPsf] cjlw;Dd klg s'g} ;'wf/ ePsf] 

gkfOPdf pQm ;+:yfnfO{ k|bfg ug]{ ;]jf ;'ljwf /f]Ssf 

u/L sfnf] ;"rLdf /fVg ;Sg] 5 . 

-%_  6f]n ljsf; ;+:yfn] cfkm\gf] 6f]ndf cfof]hgf u/]sf] 

;/;kmfO{ cleofgdf ghfg], ;+:yfsf]  lgod tyf 

cfr/0f lakl/t sfo{x? ug]{, ufpFkflnsfaf6 6f]ndf 

cfpg] uf8Ldf kmf]x/ g/fVg], z'Ns ga'emfpg], c6]/L 

ug]{, c;xof]u ug]{ Pj+ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] clxt x'g] 

vfnsf sfo{x? u/]df pQm AolQmnfO{ ;+:yfn] kqfrf/ 

u/L :kli6s/0f ;f]Wg] t/ lrQ a'em\bf] hjfkm glbPdf 

sfnf] ;"rLdf /fvL lghsf] ;a} ;]jf ;'ljwf aGb ug]{ 

lg0f{o u/L ;f]sf] hfgsf/L ufpFkflnsf jf j8fdf 

lbg'kg]{ 5 . 

-^_  pk lgod -!_ / -@_ adf]lhd n]vL cfPdf To:tf] ;]jf 

;'ljwf /f]Sg' ;DalGwt lgsfosf] st{Jo x'g]5 . 

-&_  ;]]jfu|fxLn] lgdo #! adf]lhd a'emfpg' kg]{{ ;]jf z'Ns 

a'emfPdf lghnfO{ k'gM ;]jf k|bfg ul/g]5 . 

#%= c6]/L JolQm jf ;+:yfnfO{ sfnf] ;"lrdf gfd btf{M 

-!_  Dff08jL ufpFkflnsfn] ufpFkflnsf If]q leq hyfefjL 

kmf]xf]/d}nf ug]{ jf o; sfo{ljlwsf] pNn3g ug]{ JolQm, 

;+3–;+:yf, kmd{, sDkgL, k;n cflbnfO{ ;f] gug{sf 

nflu ;"rgf hf/L ug{ ;Sg]5 . ;"rgf k|fKt ul/;s]kl5 

klg ;Dks{ gug]{ jf lgb]{zg jf ;"rgfsf] pNn+3g ug]{ 

JolQm, ;+3–;+:yf jf lgsfosf] gfd Dff08jL 

ufpFkflnsfn] c6]/L JolQm c+lst u/L sfnf] ;"lrdf 
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btf{ ug]{5 . c6]/L JolQm, ;+3–;+:yf jf 13 lgsfon] 

tf]lsPsf] sfo{ gu/];Ddsf nflu j8f ;ldlt tyf 

Dff08jL ufpFkflnsfaf6 s'g} lsl;dsf] l;kmfl/; jf 

;'ljwf k|bfg ul/g] 5}g . ;fy}, dfgj :jf:Yo / ulDe/ 

xfgL b]lvg] sfo{ k6s–k6s ug{] To:tf JolQm, ;+3–

;+:yf jf lgsfonfO{ ;DalGwt lgsfodf sf/jfxLsf] 

l;kmfl/; ;d]t cufl8 a9fpg ;Sg]5 . 

 

kl/R5]b — !! 

kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] cg'udg 

#^= kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] cg'udgM 

-!_ Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf 

lgisfzg sfo{sf] lgoldt cg'udg ug'{ jf u/fpg' 

kg]{5 / ;f]sf] k|ltj]bg cg';"lr # adf]lhdsf] 

kmf/fd÷k|ltj]bg 9f+rfdf k]z ug'{kg]{ 5 .  

-@_  pklgod -!_ adf]lhd cg'udg ug{] jf u/fpg] 

k|of]hgsf nflu Dff08jL ufpFkflnsfn]] cfjZos 

sfo{of]hgf agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 

-#_  pklgod -!_ adf]lhd cg'udgdf vl6g] JolQmn] 

cg'udg kZrft\ ;f]sf] k|ltj]bg ;DalGwt ufpFkflnsf 

k|d'v / k|d'v k|zf;sLo clws[t ;dIf lbg' kg{]5 . 

-$_  pklgod -#_ adf]lhd k|fKt k|ltj]bgdf cf}+NofOPsf 

ljifox?sf] ;'wf/ tyf sfof{Gjog ug{] ;DaGwdf 

Dff08jL ufpFkflnsfn] cfjZos Joj:yf ug{' kg]{5 . 
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-%_  cg'udg ug{ vl6Psf hgk|ltlglw jf sd{rf/L jf 

6f]nLn] cg'udgsf avt hyfefjL jf cgflws[t ?kn] 

kmf]x/d}nf kmfNg nfu]sf] jf kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf 

k|lts'n x'g] u/L s'g} sfo{ ul//x]sf] cj:yfdf /+u]xft 

e]6fPdf Pj+ klxn] pQm JolQmsf] klxrfg x'g] sfuhft 

jf k|df0fx? vf]hL cg';"lr $ adf]lhdsf] 9f+rfdf 

:ynut d'r'Nsf tof/ ug'{kg]{ 5 .  

-^_ pklgod -%_ cg';f/sf] :ynut d'r'Nsf tof/ 

eO;s]kl5 ;f]sf] cfwf/df lghnfO{ ;f]xL :yndf 

e]6]sf] v08df ToxLaf6} / pQm :yndf ge]l6Psf] 

v08df sfof{nosf] tkm{af6 lghnfO{ e]6L cg';"lr % 

adf]lhdsf]] 9f+rfdf tf/]v e/kfO{ u/fpg' kb{5 .  

-&_  Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] 

cg'udg ;DaGwL sfo{df k|fljlws ;xof]usf] nflu 

s]Gb|nfO{ cg'/f]w ug{ ;Sg]5 . 

#&=  a}7s / cg'udg eQfM 

-s_  o; sfo{ljlwsf] lgodx?#, ^ / * adf]lhdsf 

;ldltx?sf ;b:ox? / ;xof]uL sd{rf/Lx?n] 

;/;kmfO{ tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f 

/ ljkb\ ;DaGwL sfo{x?sf] lkmN8 cg'udg tyf 

lg/LIf0f u/]sf] cj:yfdf tf]lsPsf] cg'udg eQf / 

vfhf vr{ lbg;Sg] 5 .  

-v_ o; sfo{ljlwsf] lgodx? #, ^ / * adf]lhdsf 

;ldltx?sf a}7s ;fj{hlgs labfsf] lbgdf jf 

sfof{no v'Ng] ;do eGbf aflx/sf] ;do a;]sf] 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

453 
 

cj:yfdf ;ldltsf ;b:ox? / ;xof]uL sd{rf/Lx?n] 

a}7sdf efu lnP afkt tf]lsPsf] a}7s eQf lbg;Sg] 

5 . 

-u_ pk lgod -s_ / -v_ adf]lhd kfpg] b//]6 k|lt JolQm 

k|lt lbgsf] eQf jfkt ?= !,))).– / vfhf vr{ jfkt 

?=@)).– lbg ;Sg] 5 .  

 

kl/R5]b — !@ 

kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf k|efjsfl/tf Nofpg] 
pkfox? 

#*= Hofnfbf/Ldf kmf]x/d}nf Aoa:yfkg ug{;Sg]M 

-!_  o; sfo{ljlw adf]lhd ufpFkflnsfcfkm}n] kmf]x/d}nf 

Aoa:yfkg sfo{ ubf{ sfof{nosf] s/f/ ;]jfdf sfo{/t 

/ :yfoL sd{rf/Lx? -ef/L ;jf/L rfns, x]Nk/, 

s'lrsf/ cflb_ gk'u eO{ kmf]x/d}nf h:tf] ;+j]bglzn 

Aoa:yfkgsf] sfo{ ;'rf? ug{ afwf pTkGg ePsf] 

ca:yfdf cTofjZos hgzlQm Hofnfbf/Lsf] ?kdf 

sfddf nufpg ;Sg]5 . ;fy}, Hofnfbf/Ldf sfo{/t 

hgzlQmsf] b}lgs xflh/L 8f]/ xflh/ kmf/fddf nufOg' 

kg]{ 5 eg] xflh/ ePsf] lbgsf] dfq lhNnf b//]6 

adf]lhdsf] Hofnf pknAw u/fpg'kg]{ 5 . 

#(=  ;fj{hlgs labfsf] lbgdf sfd ug]{M 

-!_  ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{nfO{ 

k|efjsf/L agfpg ;fj{hlgs labfsf] lbgdf ;d]t 
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kmf]x/d}nf Aoa:yfkgsf] sfo{ ug'{kg]{ 5 . ;fj{hlgs 

labfsf] lbgdf sfd u/]sf] xflh/L tyf ;f]sf] clen]v 

b'?:t;+u /fVg cg';'lr -@_ adf]lhdsf] 9fFrfdf xflh/ 

ug'{kg]{ 5 / ;f] afktsf] tnasf] Ps lbg a/fa/sf] 

eQf kfpg]5 . 

$)=  k'/:sf/ lbg ;lsg]M 

-!_ kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu gjLgtd 

cjwf/0ffx?sf] ljsf; ug]{, To:tf] sfo{nfO{ k|f]T;flxt 

ug]{ tyf kmf]x/d}}nf Joj:yfkg sfo{df of]ubfg ug]{ 

JolQm jf ;++:yfnfO{ ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] 

;Ddfg :j?k pko'Qm k'/:sf/ lbg ;Sg]]5 .  

-@_  o; sfo{ljlwsf] k|lts"n x'g] u/L hyfefjL kmf]x/d}nf 

/fVg], y'kfg]{ jf kmfNg] JolQmsf] af/]df k|df0f ;lxt 

ph'/L lbg] JolQmnfO{ ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] 

;Ddfg Pj+ gub k'/:sf/ ;d]t lbg ;Sg]5 .  

-#_  kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg / ;/;kmfO{sf pTs[i7tf xfl;n 

ug]{ j8f ;ldlt jf 6f]n ljsf; ;+:yf jf ;fdflhs 

;+3–;+:yfnfO{ Dff08jL ufpFkflnsfn] k'/:s[t jf 

k|f]T;flxt ug{ ;Sg]5 . 

 

kl/R5]b — !# 

sf]ifsf] :yfkgf / ;~rfng 

$!=  jftfj/0f ;+/If0f, kmf]x/d}nf Aoa:yfkg tyf k"0f{ ;/;kmfO{ 

sfo{qmd sf]ifsf] :yfkgfM 
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-s_  Dff08jL ufpFkflnsfsf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg ;DaGwL 

sfd ufpFkflnsfdf /x]sf] jftfj/0f ;+/If0f, kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg tyf k"0f{ ;/;kmfO{ sf]ifaf6 sfo{ ;~rfng 

ul/g]5 . 

-v_  kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] sfo{sf nflu egL x/]s gu/ 

;efaf6 cfjZos /sd jftfj/0fLo Joj:yfkg ljz]if 

sf]ifdf ljlgof]hg ul/g]5 . 

-u_  sf]ifdf Dff08jL ufpFkflnsfn] kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

sfo{sf nflu ufpF ;efaf6 ljlgof]hg u/]sf] /sd, 

;/;kmfO{ z'Ns jfkt gu/jf;Laf6 k|fKt /sd, g]kfn 

;/sf/af6 k|fKt x'g] /sd, ;fem]bf/ ;+:yfx?af6 ;f] 

sfo{sf nflu /flvg] /sd tyf cGo ?kdf sf]ifdf 

k|fKt x'g /sd /xg]5 . 

-3_  ufpFkflnsf If]qsf] jftfj/0f ;+/If0f, pTkfbg x'g] 

kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkg tyf k"0f{ ;/;kmfO{ sfo{qmd 

;DaGwL  hgr]tgf clea[l4 ug{] sfo{qmdsf nflu 

pQm /sd vr{ ul/g]5 . 

-ª_  sf]ifsf] /sd 5'§} vftf vf]nL hDdf ul/g]5 . 

-r_  sf]ifsf] vftf ;~rfng Dff08jL ufpFkflnsf k|d'v 

k|zf;sLo clws[t / cfly{s k|zf;g zfvf k|d'vsf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-5_  sf]ifsf] n]vfk/LIf0f Dff08jL ufpFkflnsfn] n]vf 

k/LIf0f ug{] Joj:yf cg';f/ x'g]5 . 

$@= cGo If]qdf vr{ ug{ gldNg]M 
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-!_  sf]ifdf ljlgof]hg ePsf] /sd ;f]xL k|of]hg afx]s 

cGo sfo{df vr{ ug{ kfOg] 5}g . 

 

kl/R5]b — !$ 

kmf]x/d}nf ;DaGwL s;'/x? 

$#= s;"/M 

s;}n] b]xfosf] s''g} sfd u/]df kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, 

@)^* / o; sfo{ljlw adf]lhd s;""/ u/]]sf] dflgg]]5M–  

-s_  ufpkflnsf jf ;DjlGwt j8fn] tf]]lslbPsf] ;do / 

:yfg afx]s cGoq kmf]x/d}}nf lgisfzg ug]{,  

-v_  s06]g/ jf kmf]x/d}}nf ;+sng s]Gb|df /flvPsf] 

kmf]x/d}}nf cgflws[t tj/n] k|of]u ug]{,  

-u_  kmf]x/d}}nf ;+sng s]Gb|df /flvPsf] s06]g/ tf]8]kmf]8 

ug]{, Iflt k''¥ofpg], /flvPsf] :yfgaf6 x6fpg] jf 

;+sng s]Gb|df s'g} gf]S;fgL k'¥ofpg],  

-3_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, @)^* / o; sfo{ljlw 

adf]lhd cg'dlt glnO{ kmf]x/d}}nf Joj:yfkgsf] sfo{ 

ug]{, 

-ª_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, @)^* P]g adf]lhd 

kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] nflu k|bfg ul/Psf] 

cg''dltkqdf pNn]lvt zt{x? pNn+3g ug]{, 

-r_  kmf]x/d}nf ;+sng s]Gb|, s06]g/ jf kmf]x/d}nf y'kfg]{{ 

7fFps''g}klg lsl;dsf] xflgsf/s kbfy{ kmfNg], /fVg] 

jf y'kfg]{, 
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-5_  3/, sDkfp08 tyf kl/;/sf] kmf]x/d}}nf ;8s jf cGo 

;fj{hlgs :yfgdf /fVg]], kmfNg] jf y''kfg]{,  

-h_  kmf]x/af6 lg:s]sf] b""lift kfgL -lnr]6_ jf 9n r''xfO{ 

cGo JolQmsf] 3/ jf hUuf k|b"lift u/fpg],  

-em_  ;8s jf cGo ;fj{hlgs :yfgdf ;/;kmfO{ tyf 

kmf]x/d}nf ;+sng ug{ ufpFkflnsf jf ;DjlGwt j8fn] 

tf]s]sf] ;do jf ;kmfO{ ubf{sf] ;dodf To:tf] 

7fp“df s'g}klg lsl;dsf] ;jf/L ;fwg la;fpg] jf 

la;fO{ /fv]sf] ;jf/L ;fwg x6fpg OGsf/ ug]{, 

-`_  gu/kflnsfn] tf]s]sf] 7fpFdf afx]]s hg:jf:Yodf 

k|lts"n c;/ kg]{u/L ;8s jf cGo ;fj{{hlgs 

:yfgdf s'g}klg lsl;dsf] xflgsf/s kmf]x/d}nf /fVg]], 

kmfNg], y'kfg]{ jf lgisfzg ug]{,  

-6_  /f;folgs kmf]x/d}nf, cf}Bf]lus kmf]x/d}nf, :jf:Yo 

;+:yfhGo kmf]x/d}nf jf xflgsf/s kmf]x/d}nf 

hyfefjL kmfNg]], /fVg] jf lgisfzg ug]{ jf u/fpg],  

-7_  cf}Bf]]lus k|lti7fg jf :jf:Yo ;+:yfn] pBf]u jf 

:jf:Yo ;+:yfaf6 lg:sg] xflgsf/s kmf]x/d}nf 

hyfefjL kmfNg]], /fVg] jf lgisfzg ug]{ jf u/fpg],  

-8_  kmf]]x/d}nf ;+sng, 9'jfgL tyf kmf]]x/d}nf 

Joj:yfkgdf afwf cj/f]w l;h{gf ug]{,  

-9_  kmf]]x/d}nf ;+sng, 9'jfgL tyf clGtd lgisfzg 

:yndf cj/f]w, aGb, 3]]/fp ug]{{ jf kmf]]x/d}nf 

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{df x8tfn ug]{,  
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-0f_  kmf]]x/d}nf cTolws pTkfbg x''g] j:t' egL g]kfn 

;/sf/n] g]]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L k||ltaGw 

nufPsf] s'g} j:t''sf] pTkfbg tyf laqmL ljt/0f ug]{,  

-t_  kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, @)^* sf] bkmf $$ ljk/Lt 

/f;folgs ljiffbLsf] cfoft ug]{ jf Dofb gf3]sf], 

;dofjlw ;lsPsf] cf}iflw gi6 ug]{{ lhDd]jf/L k"/f 

gug]{,  

-y_  ;|f]td} kmf]]x/d}nfsf] k[ysLs/0f gu/L P]gsf] bkmf ^ 

sf] lakl/t kmf]]x/d}nf ld;fP/ lgisfzg ug]{,  

-b_  d/]sf] jf df/]sf] kz'k+IfL / ;f]sf] nfbL, Kjfv, x8\8L 

tyf df5fsf] sTnf cflb ;fj{hlgs :yn, ;8s, 

uNnL, rf]sdf /fVg], kmfNg] jf y'kfg]{ . 

-w_  k}bn tyf ;fj{hlgs oftfoftsf ofq'n] hyfefjL 

kmf]x/ kmfNg] . 

-g_  r'/f]6 tyf ;'lt{hGo -kfg, k'sf/, u'6sf cflb_ h:tf 

a:t'sf kmf]x/ hyfefjL kmfNg] . 

-k_  3/ sDkfp08 leq, ;8s, lghL jf ;fj{hlgs If]qdf 

Knfli6s, Knfli6ssf ;fdfu|L jf Knfli6shGo jf cGo 

s'g}klg kmf]x/nfO{ hnfpg],   

-km_ ;8s, af6f], ;fj{hlgs :ynx?df ufO{, uf]?, e}+;L, 

3f]8f, e]8f afv|f, ;'+u'/, nufotsf kz'x? af+wL, v'nf 

5f]8L kmf]x/ ug]{,cfjfudgdf afwf ug]{, s'v''/f, xf+; 

nufotsf k+IfLx? v'nf 5f]8\g], gu/kflnsfaf6 

cg'dlt glnO{ kz'k+IfL kfng ug]{ .  

-a_  ;fj{hlgs tyf v'Nnf 7fpFdf lb;f ug]{ .  
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-e_  o; sfo{ljlwdf s;'/ egL pNn]v ug{ 5'6]sf t/ s;'/ 

7xl/g] k|s[ltsf cGo s'g} sfo{x? ug]{ .  

 

kl/R5]b — !% 

b08 ;hfosf] Joj:yf 

$$=  ;hfoM 

-!_  lgod $# sf] v08 -s_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{ 

JolQmnfO{ Dff08jL ufpFkflnn] klxnf] k6s eP 

#,))).–?k}ofF ;Dd hl/afgf, bf]];|f] k6s ;f]xL s;""/ 

u/]df #,))).– ?k}ofF b]]lv &,))).– ?k}ofF ;Dd 

hl/afgf / ;f]xL s;"/ t];||f] jf ;f] eGbf a9L k6s 

u/]]df k|To]]s k6ssf] nflu !),))).– ?k}}ofFsf b/n] 

hl/afgf u/L kmf]]x/d}nf p7fFpbf nfUg] vr{ ;d]t 

lghaf6 c;"n pk/ ug{ ;Sg]5 . 

-@_  lgod $# sf] v08 -v_ / -em_ adf]lhdsf] s;"/ 

ug]{nfO{ ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] %)).– ?k}ofF 
b]lv #,))).– ?k}oFf ;Dd hl/afgf ug{ ;Sg]5 . 

-#_  lgod $# sf] v08 -u_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ 

ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] !%,))).– ?k}ofF  b]lv 

%),))).– ?k}ofF ;Dd hl/afgf u/L s06]g/ jf 

;+sng s]Gb| Joj:yfkg ug{ nfUg] vr{ c;"n pk/ 

ug{;Sg]5 . 
-$_  lgod $# sf] v08 -3_ / -ª_ adf]lhdsf] s;"/ 

ug]{nfO{ ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] !%,))).–
?k}ofF b]lv %),))).– ?k}ofF ;Dd hl/afgf u/L 
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cg''dlt glnP;Dd To:tf] sfo{ ug{ /f]s nufpg 
;Sg]5 . 

 
-%_  lgod $# sf] v08 -r_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{{ ufpFkflnsfjf 

;DjlGwt j8fn] %,))).– ?k}ofF b]lv !%,))).– ?k}ofF ;Dd 

hl/afgf ug{ ;Sg]5 / To:tf] j:t' jf kbfy{af6 s'gIflt 

eO;s]s]sf] eP To:tf] Ifltafktsf] /sd ;d]t s;"/bf/af6 c;"n 

pk/ ug{ ;Sg]5 . 

-^_  lgod $# sf] v08 -5_ / -h_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ 

ufpFkflnsfjf ;DjlGwt j8fn] %,))).– ?k}ofF b]lv !%,))).– 

?k}ofF ;Dd hl/afgf ug{ ;Sg]5 . 

-&_  lgod $# sf] v08 -`_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ ufpFkflnsf jf 

;DjlGwt j8fn] %,))).–?k}ofF b]lv %),))).– ?k}ofF ;Dd hl/afgf 

ug{ ;Sg]5 . 

-*_  lgod $# sf] v08 -6_, -7_ / -t_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ 

ufpFkflnsf jf ;DjlGwt j8fn]] !),))).–?k}ofF b]]lv !,)),))).– 

?k}ofF ;Dd hl/afgf ug{ ;Sg]5 / ;f]xL s;"/ k'gM u/]df klxnf] 

k6s u/]sf] hl/afgfsf]bf]Aa/ hl/afgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd 

cg'dlt /2 ug{sf] nflu ;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg;Sg]5 . 

-(_  lgod $# sf] v08 -8_ / -9_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ ufpFkflnsf 

k|d'vn] !),))).– ?k}ofF b]lv %),))).–?k}ofF ;Dd hl/afgf ;hfo 

ug{ ;Sg]5 . 
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-!)_  lgod $# sf] v08 -0f_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ ufpFkflnsf  

k|d'vn] %,))).– ?k}ofF b]lv !),))).– ?k}ofF ;Ddhl/afgf jf 

kmf]x/d}nf Joa:yfkg P]g @)^* adf]lhd # dlxgf;Dd s}b jf 

b'j;hfo ug{ ;DjlGwtlgsfodf n]lv k7fpg ;Sg]5 . 

-!!_  lgod $# sf] v08 -w_ / -g_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{nfO{ 

gu/kflnsf, ;DjlGwt j8fn] k||To]s k6s !,)).– ?k}ofF  / hl/afgf 

ug{ ;Sg]5 .;f]xL s;"/ k'gM u/]df k|To]s k6s !)).– j[l4 u/L 

hl/jfgf ug{;Sg]5 . 

-!@_ lgod $# sf] v08 -y_ adf]lhdsf] s;'/ ug]{ JolQm, ;+:yf jf 

lgsfonfO{ klxnf] k6s eP ?= #,))).– b]lv ?= ?= %,))).–, bf];|f] 

k6s eP ?= %,))!.– b]lv ?= !),))).– / t];|f] k6s jf ;f] eGbf 

a9L k6s eP ?= !),))!.– b]lv ?= !%,))).– ;Dd hl/jfgf ug{ 

;Sg]5 . 

-!#_ lgod $# sf] v08 -b_ adf]lhdsf] s;'/ ug]{ JolQmnfO{ klxnf] 

k6s eP ?= !,))).– b]lv ?= ?= %,)))., bf];|f] k6s eP ?= 

%,))!.– b]lv ?= !),))).– / t];|f] k6s jf ;f] eGbf a9L k6s 

eP ?= !),))!.– b]lv ?= !%,))).– ;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 eg] 

Iflt÷ljuf] j/fj/sf] /sd hl/jfgf, t];|f] k6s klg 5f8f 5f]8]df 

lgoGq0fdf lnO{ sf~hL xfp;df /fvL lnnfd ljqmLsf] k|s[ofdf 

nlug], :jLs[lt glnPsf] kz'k+IfL kfng Joj;fodf /f]s nufpg 

;Sg]5 .  
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-!$_  lgod $# sf] v08 -a_ / -km_ df pNn]v eP adf]lhdsf] s;'/ 

ug]{nfO{ k|yd k6s eP ?= !,))).– b08 hl/jfgf / bf]xf]l/bf k|To]s 

kN6sf] ?= @,))).– sf b/n] tyf c6]/L u/]sf] kfOPdf gfd 

;fj{hlgs ug{ ;Sg]5 .  

-!%_ lgod $# sf] v08 -w_, -k_ / -e_ df pNn]v eP adf]lhdsf] s'g} 

s;'/ ug]{nfO{ gu/kflnsfn] klxnf] k6s eP ?= !,))).– b]lv ?= 

?=%,))).–, bf];|f] k6s eP ?= %,))!.– b]lv ?=!),))).– / t];|f] 

k6s jf ;f] eGbf a9L k6s eP ?= !),))!.– b]lv ?= !%,))).– 

;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .  

-!^_  lgod -$#_ adf]lhdsf] s;'/ 7x/ eO{ lgod -$$_ adf]lhdsf] 

b08 ;hfo ug'{kg]{ ePdf s;'/bf/nfO{ sfof{nodf pkl:yt u/fO{ 

cg';"lr ^ adf]lhdsf] 9f+rfdf b08 ;hfosf] lg0f{o / e/kfO{ u/fO{ 

6'+Uofpg' kb{5 .  

kl/R5]b — !^ 

ljljw 

$%= ph'/L lbg;Sg]M  

-!_  o; sfo{ljlw adf]lhd s;'/ 7x/ eO{ tf]lsPsf] b08 ;hfo pk/ 

s'g} AolQm jf ;+3;+:yf jf lgsfosf] lrQ ga'em]df sfg"gL sf/afxL 

u/]sf] ldltn] & lbg leq Dff08jL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltdf 

ph'/L lbg;Sg]5 . 
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$^=  k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]M  

-!_  kmf]x/d}nf Aoa:yfkg ;DaGwL ljifodf o; 

sfo{ljlwdf pNn]v gePsf s'/fx?df kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg P]g, @)^* / kmf]x/d}nf Aoa:yfkg 

lgodfjnL, @)&) df Aoa:yf eP adf]lhd x'g]5g\ 

eg] cGo s'/fx?sf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

x'g]5 . 

$&=  sfo{ljlwsf] ;+zf]wg M 

 o; sfo{ljlwnfO{ ;+zf]wg ug{ cfjZos b]lvPdf jftfj/0f 

tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/ 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L ;+zf]wg ug{ ;lsg]5 . 
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cg';"lr–! 

 

-lgod !! sf] pklgod -u_ / lgod !@ sf] pklgod 
@) ;+u ;DalGwt_ 

 

ufpFkflnsfn] lglZrt If]qdf ;~rfng ug{ lgif]w ug{ ;Sg] sfo{ 

jf Jojzfox? M– 

!=  ;'+u'/, j'+u'/, xf+;, s'v'/f kfng cflb Jojzfox? . 

@=  O6fe§f, ;]n/ldn, sf7 ldn, sf]Onf hDdf ug]{ 

Jojzfox? . 

#=  df5f–df;' k;nx? . 

$=  rsf]{ cfjfh jf Wjlg tyf a9L dfqfdf w'nf] lg:sg] 

Jojzfox? . 

%=  u|Ln klQ sf6\g], ;8ssf] j/k/ v'Nnf ?kdf kmnfdsf] 

j]lN8ª ug]{ sfo{ jf Jojzfox? . 

^=  d'Vo / 3gf ;8s tyf ahf/df d]sflgsn js{;k, 

6fo/–dd{t cflb sfo{ jf Jojzfozx? . 

&=  Knfli6s emf]nf, ;"lt{hGo j:t', 3/]n' tyf cGo dlb/f 

hGo k;n, Knfli6s Jokf/ -dfkb08jfx]s_, u'6\vf 

hGo kbfy{ ljqmL ug]{ Jojzfox? . 

*= Dff08jL ufpFkflnsfn]] lgif]w ug]{ lg0f{o u/]sf cGo 

Joj;fox? .  
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cg';"lr–@ 

-lgod #( sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 
 

Dff08jL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
h:k'/, Ko"7fg 

 
;fj{hlgs ljbfsf] lbgdf ufpF ;/;kmfO{ tyf kmf]x/d}nf 

Aoa:yfkg ug]{÷u/fpg] sfo{df vl6Psf sd{rf/Lx?sf] xflh/LM 
       

l;=
g+= 

sd{rf/
Lsf] 
gfd 
y/ 

k
b 

@)====== ;fn ============== dlxgf 

======== ut] ======== ut] ======== ut] ======== ut] 
zlgjf/÷==

==labf 
zlgjf/÷==

==labf 
zlgjf/÷====

labf 
zlgjf/÷==

==labf 

       

       

       

 

 

-zfvf k|d'v_                            -k|d'v k|zf;sLo clws[t_ 

k]z ug]{   k|dfl0ft ug]{ 

 

 
 

 

cg';"rL–# 
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-lgod #^ sf] pklgod! ;+u ;DalGwt_ 
 

>L  ufpFkflnsf cWoIf÷ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo",  

 Dff08jL ufpFkflnsf,  

 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, h:k'/,Ko"7fg .  

 

ljifoM–cg'udg kmf/fd÷k|ltj]bg . 
 

o; ufpFkflnsf cGtu{tsf ljleGg :yfgx¿df kmf]x/d}nf 

Joj:yfkg tyf;du| ;/;kmfO{sf] cj:yfsf]cg'udg ubf{ 

lgDgfg';f/ b]lvPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

lgDgM 

qm
=;

+= 

c
g'u

d
g 

u/
]s
f] 

ld
lt

 

c
g'u

d
g 

ul
/P

s
f] 

:y
fg

÷
7]u

fg
f 

===
===

= 
6f
]n
 

lj
s
f;

 ;
+:y

fs
f] 

If
]q 

km
f]x
/d

}n
fs

f] 
c
a:

yf
 

7x
/ 

e
Ps

f] 
s
;
'/ 

s;'/ 
ug]{sf] 
gfd 

;hfo  
ePsf]÷
x'g'kg]{ 

s
}lkmot

 

         

 

cg'udgstf{x?M 

-!_ ================================================== 

-@_ ================================================== 
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         cg';"rL – $ 

-lgod #^ sf] pklgod % ;+u ;DalGwt_ 

:ynut d'r'NsfM 
 

Ko"7fg lhNnf, Dff08jL ufpFkflnsfn], j8f g+= ========== 

6f]n================================================================df hyfefjL jf 

cgflws[t ?kdf lj;h{g u/L km]nf k/]sf]kmf]x/d}nf÷Aoal:yt kmf]x/d}nf 

Joj:yfkgsf] sfo{df k|lts'n x'g]u/L u/]sf] lqmofsnfk jf s;'/ / 

s;'/bf/ klxrfg x'g]u/Lkm]nf k/]sfsfuhft tyf k|df0fx?sf] ;f]xL 

:yndfv8f u/]sf]:ynut d'r'Nsf . 

 

!= lg/LIf0f tyf cg'udg, ph'/L jf ;"rgfsf] 5f]6s/L ljj/0fM–

===================================================================================== 

@=rf/lsNnfsf] ljj/0fM========================================================== 

#= 7fp+sf] a:t'l:ylt tyf ljj/0fM–============================================== 

$= km]nf k/]sf] kmf]x/d}nfsf] ljj/0fM============================================= 

%= kmf]x/df km]nf k/]sf k|df0f tyf k'li6 x'g] sfuhftx?sf] ljj/0fM– 

 -s_ = 

 -v_ = 

 -u_ = 

^= b]v] adf]lhd ;xL 5fk ug]{ ;fIfL -gfd, jtg ;d]t_M– 

 -s_ = 

 -v_ === 

 -u_ = 

&= /f]xa/df a:g]x¿sf] gfd, y/, pd]/, jtg / ;lx5fkM– 

 -s_ = 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !% :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

468 
 

 -v_ = 

 -u_ = 

*= s;'/bf/ ;f]xL :yndf /+u]xft km]nf k/]sf] ePM 

tkl;n adf]lhd oyft{ tYo s'/f s/sfk / bafadf gk/L egL,;xL 

5fk ul/lbP+,   

lg/LIf0f tyf cg'udg 6f]nLn] d]/f] s'g} klg rn crn 

;DklQdf Iflt k'¥ofPsf] 5}g / lgod ljkl/t s'g} Jojxf/ / 

sfo{ u/]sf]5}g . dfly k|s/0f $ df km]nf k/]sf] kmf]x/d}nf 

d]/f]3/÷k;n÷pBf]u÷kmd{÷========================== af6 

lgisf;g ePsf] xf] / d}n] pQm kmf]x/ cgflws[t ?kn] 

kmfn]sf]÷kmfNg nufPsf] x'+ . ;fy}, k|s0f % df pNn]v ePsf] 

k|df0f tyf sfuhftx?d]/f] / d;+u ;DalGwt /x]sf] l7s ;f+rf] 

xf] .  

-!_ lghsf] yk aofg jf :kli6s/0f M========================== 
 

-s_ gfd, jtg M= 

-v_ 7]ufgf M= 

-u_ ;xL M– = 
 

ldltM– =========================================== 

;doM– ========================================== 
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cg';"rL – % 

-lgod #^ sf] pklgod ^ ;+u ;DalGwt_ 

tf/]v e/kfO{M 
 
 

kIfM============================================ 
ljkIf M lhNnf =========================== ufpkflnsf÷g=kf= 
=========================================== j8f g+= ========= :yfoL 3/ eO{ xfn 
=========================== lhNnf ============================== ufpkflnsf÷g=kf 
j8f g+= ======= a:g] ======================================sf 
gftL÷gfltgL=======================================sf 5f]/f÷5f]/L aif{ ========== 
sf] =================================================== gfd u/]sf] tkfO{n] cg';"rL 
– $-lgod #^ sf] pklgod % ;+u ;DalGwt_ :ynut d'r'Nsf pNn]v 
eP adf]lhdsf] sfo{ u/]sf] kfOPsf]n] tf/]vdf sa'n u/]sf] ldlt / 
;dodf clgjfo{ pkl:yt x'g'xf]nf, cGoyf sfg"g adf]lhd eOhfg] 
Aoxf]/f hfgsf/L u/fOG5 . ;Dks{ df]afOn g+= 
============================================. 

tf/]vM 
ldltM ================ ;fn ========================== dlxgf ======== ut] 
=========================== /f]h lbgsf] ;do ================== ah] pkl:yt 
x'g]5' egL ;xL 5fk ug]{ . 
 
x:tfIf/M ================================= 
 
gfdM ======================================= 
 
lldlt M ====================================== 
 
ldltM ================;fn ========================== dlxgf ======== ut] 
=========================== /f]h lbgsf] ;do ================== ah] pkl:yt 
x'g]5' egL ;xL 5fk ug]{ . 
 
x:tfIf/M ================================= 
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gfdM ======================================= 
 
lldlt M ====================================== 
 
ldltM ================;fn ========================== dlxgf ======== ut] 
=========================== /f]h lbgsf] ;do ==================ah] pkl:yt x'g]5' 
egL ;xL 5fk ug]{ . 
 
x:tfIf/M ================================= 
 
gfdM ======================================= 
 
lldlt M ====================================== 
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cg';"rL – ^ 

-lgod $$ sf] pklgod !^ ;+u ;DalGwt_ 

b08 ;hfosf]lg0f{o / e/kfO{M 
 

Dff08jL ufpFkflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

h:k'/, Ko"7fg 
 

o; ufpFkflnsf cGtu{t ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf 

ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/L÷zfvfsf 

sd{rf/L÷hgk|ltlglw >L 

======================================================== sf] cu'jfO{df 

cg'udg tyf lg/LIf0f ubf{ ldlt ============================= ut] 

Ko"7fg lhNnf, Dff08jL ufpFkflnsf, j8f g+= ========== 6f]n 

======================================== df ================================ 

lgjf;L ============================ n] hyfefjL jf cgflws[t ?kdf 

lj;h{g u/L km]nf k/]sf] kmf]x/d}nf÷Aoal:yt kmf]x/d}nf 

Joj:yfkgsf] sfo{df k|lts'n x'g]u/L lqmofsnfk jf s;'/ 

u/]sf] tYo k|df0f km]nf k/]sf] 5 .  

o; sfof{nosf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& 

cg';f/ ldlt ============================== ut]sf] pQm :ynut 
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d'r'Nsfdf pNn]lvts;'/ o; sfo{ljlwsf] lgod ================ 

adf]lhd ePsf] 7x/ eO{ lgod ========================= df Aoa:yf 

eP adf]lhd tkfO{nfO{ ================================ 

================================ b08 ;hfo tf]lsPsf] 5 .  

b08 ;hfo ug]{ clwsf/Lsf]M 

-s_ gfd, jtg M– ======================================================== 

-v_ kb M– ======================================================= 

-u_ zfvf M– =============================================================== 

-3_ ldlt / ;xL M– ========================================== 

 Dff08jL ufpFkflnsfsf] kmf]x/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw, 

@)&& sf] lgodfg';f/ 7x/ ePsf] s;'/ / tf]lsPsf] b08 

;hfo :jLsf/ u/L, Dff08jL ufpFkflnsf,gu/ sfo{kflnsfsf] 

sfof{no, lah'jf/, Ko"7fg cGtu{t ;/;kmfO{, jftfj/0f tyf 

ljkb\ Joj:yfkg zfvfdf cfkm} :jod\ pkl:yt eO{ o;} 

sfof{no cGtu{tsf] /fhZj zfvf dfkm{t\ ?= 

=========================================ldlt 

================================== ut]sf lbg /l;b g+= 

======================================= af6 b08 hl/jfgf/sd e'QmfgL 

u/]sf] 5', ;fy}, ca pk|fGt To:tf] sfo{ gug]{, gbf]xf]¥ofpg] t/ 
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To;f] u/]sf] v08df lgodfg';f/ yk ;hfo ef]Ug;d]t tof/ 

5' egL/ fhLv';Ln] ;xL5fk ul/lbP+ .  

-s_ gfd, jtg M– =============================================  

-v_ 7]ufgf M– ============================================================= 

-u_ ;xL M– =======================================================  
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:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf lgb]{lzsf 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&& ;fnsf] lgb]{lzsf g+= @ 
 

मा डवी गाउँपा लकाको कायस  चालन नदिशका, २०७७                                         
मा डवी गाउँपा लकाको काय स  चालनलाई भावकार  बनाउन, 

उपल ध ोत साधनको प रचालन एवं योगमा पारदिशता, मत य यता 
र भावका रता याई आथक सशुासन कायम गन तथा उ पादनमलुक 
तथा तफलयु  े मा लगानी अ भवृ  गन............ऐनको दफा 
.... बमोिजम कायपा लकाले यो नदिशका जार  गरेको छ ।  
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प र छेद- १ 

संि  नाम र ार भ 
 

१. सि  नाम र ार भः- 
(क) यो नदिशकाको नाम “मा डवी गाउँपा लकाको 

कायस  चालन नदिशका, २०७७” रहेको छ ।  

(ख) यो नदिशका थानीय राजप मा कािशत भएको 
म तदेिख लाग ुहनेुछ ।  

२. प रभाषा र या याः- वषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस 
नदिशकामाः- 

(क) "कमचार " भ ाले गाउँ कायपा लकाको कायालयमा 
कायरत कमचार लाई जनाउँछ ।  

(ख) " शास नक खच" भ ाले तलब, भ ा, बैठक भ ा, 
पोशाक, इ धन, बीमा, िचयापान, 
कायशाला/ता लम/गो ी/से मनार ज ता काय म 
तथा अ त थ स कार खच लगायत हनेु  दै नक खच 
जनाउँछ ।  

(ग) "पदा धकार " भ ाले गाउँ कायपा लकाका 
पदा धकार ह लाई जनाउने छ । सो श दले गाउँ 
सभाका सद यह लाई समेत जनाउँछ।   

(घ) "बैठक" भ ाले गाउँसभा  वा गाउँ कायपा लका वा 
वषयगत स म तह  वा वडा स म त वा कुनै काननुी 
वा नी तगत यव था बमोिजम ग ठत स म त वा 
कायदलह को बैठक स झन ुपदछ । 
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(ङ) "म ालय" भ ाले स  घीय मा मला तथा सामा य 
शासन म ालय स झन ुपछ । 

प र छेद-२ 

बैठक भ ा स व धी यव था 
 

३. वैठकः (१) गाउँपा लकामा हनेु बैठकमा सहभागीह ले स  
तथा देश काननुमा तो कएको अव थामा सोह  बमोिजम र स  
तथा देश कानूनमा नतो कएको अव थामा देहाय बमोिजम 
बैठक भ ा तथा अ य सु वधा पाउनेछन ्। 

(क) च लत कानून तथा वा षक काय म बमोिजम 
ग ठत स म त वा कायदलको बैठकका ला ग मा  
वैठक भ ा उपल ध गराउन सकनेछ । 

(ख) स म त वा कायदल गठन गदा नै बैठक भ ा तथा 
खाजा सु वधा उपल ध गराउने गर  नणय भएको 
अव थामा मा  बैठक भ ा तथा खाजा सु वधा 
उपल ध हनेुछ। कायालयले कायसची तो कएको 
वा एजे डा कटान भएको वषयमा मा  बैठक रा  ु
पनछ । 

(ग) काय कृ त अनसुार सकेस म मत ययी हनेु गर  
बैठक रा  ुपनछ । 

(घ) स म त वा कायदलका कूल सद य बाहेक सो] 
स याको बढ मा पचीस तशतले हनु आउने 
स यामा व , आमि त सद य वा कमचार लाई 

mailto:@)&&.!@.@%


v08 $_ ;+Vof !^ :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&&.!@.@% 

477 
 

मा  यस नदिशका बमोिजम बैठक भ ा उपल ध 
गराइनेछ।  

(ङ) या यक स म तको नय मत बैठकलाई यस 
नदिशकाको योजनका ला ग बैठक मा नने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न 
कायालय समयमा बसेको बैठकको बैठक भ ा उपल ध गराइने 
छैन।  

४. बैठक खच स व धी यव थाः (१) स म त तथा कायदलका 
पदा धकार  तथा कमचार ह ले देहाय बमोिजम त यि  
बैठक भ ा पाउने छन ।  

(क) अ य ,  उपा य को अ य तामा हनेु बैठकमा 
त वैठक  एकहजार पाँच सय 

(ख) अ य पदा धकर  वा कमचार को अ य तामा हनेु 
बैठकमा त बैठक  एकहजार दईु सय ,  

(ग) यस नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न 
एक यि ले एक दनमा वढ मा दईु वटा 
बैठकको मा  बैठक भ ा उपल ध गराइनेछ । 

(घ) बैठक भ ामा नयमानसुार कर क ी हनेुछ ।  

(२) बैठकमा सहभागी यि ह को पानी तथा खाजा 
खच वापत बढ मा त यि  दईु सय पचास पैयाँ 
स म खच गन सकने छ । 
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प र छेद-३ 

खाजा तथा अ तथ स कार खच स ब धी यव था 
 

५. खाजा खचः देहायको अव थामा थानीय तहका कमचार लाई खाजा 
खच उपल ध गराउन सकनेछ । 

(क)  कायालय समयमा स पादन हनु नस ने भनी मखु 
शासक य अ धकृतले तोकेको न द  कामको ला ग मा  

कायालय समय अिघ वा प छ बैठक रा  वा कायालयको 
अ य काममा लगाउन सकनेछ । मखु शासक य 
अ धकृतको वीकृ त बना रािखएको बैठकको बैठक भ ा, 
खाजा खच भ ु ानी हनेु छैन। कायालय समय वाहेक 
कि तमा दईुघ टा अ त र  समय काय गरेको अव थामा 
मा  खाजा खच गन उपल ध गराइनेछ।  

(ख) अ त र  समयमा काम गन ु पन भएमा देहाय वमोिजम 
खाजा तथा खाना खच उपल ध गराउन वा सो बराबरको 
खाना तथा खाजा खच गन सकनेछ । 

(१) सावज नक वदाको दन भए त दन त यि  
बढ मा छ सय पया ।  

(२) कायलय खु ने दन भए त दन त यि  बढ मा 
तीन सय पया । 

(३) आठ घ टा भ दा बढ  अव ध नर तर बैठक बसेको 
अव थामा खाजा खचमा थप पचास तशत  स म 
भ ु ानी गन सकनेछ।  
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(ग) या यक स म तको बैठक बसेको दन या यक स म तका 
सद य तथा सहभागी कमचार ह ले दफा ४को उपदफा 
(२)बमोिजम खाजा खचको सु वधा पाउने छन ्।  

(घ) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न रासन 
वापतको सु वधा लएका वा बैठक भ ा ा  गरेका 
कमचार ले खाजा खचपाउने छैन । 

६. िचयापान र अ त थ स कार खचः 
(१) िचयापान तथा अ त थ स कार बापत रकम देश 

सरकार लिु बनी देशको काननु अनसुार हनेुछ ।   

प र छेद ४ 

दै नक भ ा तथा मण खच स व धी यव था 
 

७. दै नक भ ा तथा मण खचः कमचार ले स ीय कानून 
बमोिजमको दरमा दै नक तथा मण भ ा पाउनेछन ् । 
जन त न धको दै नक तथा मण भ ा स ब धी यव था देश 
कानून बमोिजम हनेुछ। दै नक तथा मण भ ा स ब धी अ य 
यव था देहाय बमोिजम हनेुछः 

(१) साधारणतया गाउँपा लकाका 
पदा धकार /कमचार  स वि धत कामको ला ग 
फ डमा ख टन,ु खटाउन ुपदा वा अनगुमन तथा 
सपुर वे ण गन ुपदा मण आदेश वीकृत गराएर 
मा  जान ु पनछ । वीकृत मण आदेश बना 
मण खच तथा दै नक भ ा भ ु ानी ग रने छैन।  
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(२) देहायका पदा धकार ले मण वा काजको उ े य, 
अव ध र मण गन साधन तोक  मण आदेश 
वीकृत गन स नेछन।  

(क) मखु शासक य अ धकृत –अ य ,  

(ख) मखु शासक य अ धकृत बाहेकका 
अ य कमचार ह   – मखु 
शासक य अ धकृत । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा भएताप न 
गाउँपा लका े बा हर मण गन ु पदाको 
अव थामा अ य को मण आदेश गाउँ 
कायपा लकाबाट वीकृत गराउन ुपनछ । 

(४) मखु शासक य अ धकृतको सात दन भ दा 
बढ  अव धको गाउँपा लका े बा हरको मण 
गन ुपन अव थामा संघीय मा मला तथा सामा य 
शासन म ालय तथा देशको मखु सिचवलाई 

जानकार  पनछ । तर गाउँपा लका े भ को 
मण वा अनगुमन गन ु पन अव थामा मण 

आदेश वयं आफैले वीकृत गन सकनेछ । 

(५) पदा धकार  तथा कमचार को वदेश मण 
स व धी यव था स  घीय कानून बमोिजम हनेुछ 
।  

(६) कायालयको कामको िशलिशलामा बास ब ने गर  
कायालय रहेको थानबाट क तीमा दश 
कलो मटर बा हरको े मा मण वा काजमा 
ख टएको कमचार ह ले नेपाल सरकारले तोकेको 
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दर र या बमोिजमको दै नक भ ा तथा मण 
खच पाउनेछन ्। 

तर, पदा धकार  तथा कमचार ले मण गदा 
सरकार  सवार  साधन योग भएको अव थामा 
यातायात खच पाईने छैन । सावज नक सवार  
साधनमा मण गन ु परेमा च लत भाडादर 
बमोिजमको रकम उपल ध गराईने छ । 

(७) मण खच स व धी फरफारक गन वा भ ु ानी 
माग गदा अ नवाय पमा मण तवेदन 
कायालयमा पेश गन ुपनछ । 

(८) सात दन भ दा बढ  अव धको ला ग पदा धकार  
वा कमचार लाई मण वा काज खटाउन ु पन 
भएमा मण आदेश वीकृत गन पदा धकार ले 
यसको प  कारण खोल  आफूभ दा एक तह 
मा थको अ धकार को वीकृ त लई मण आदेश 
वीकृत गन ुपनछ। 

तर, सात दनभ दा बढ  अव धको ला ग काज 
खटाउँदा एक तहमा थको पदा धकार को वीकृ त 
लन ुपनछ । 

(९) सरकार  खचमा मण गन पदा धकार  वा 
कमचार ले स भव भएस म कफायती र कम 
खिचलो बाटो वा सवार  साधन योग गर  मण 
गनपुनछ । 
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(१०) दै नक मण भ ा उपभोग गन कमचार ले दै नक 
भ ा उपभोग गरेको अव धभर फ ड भ ा वा 
अ य कुनै क समको भ ा पाउने छैन । 

(११) कुनै पदा धकार  वा कमचार ले मण वा काजमा 
रहेको अव धमा बदा बसेमा यसर  बदामा 
ब दाको अव धमा नजले यस काननु बमोिजम 
पाउने दै नक भ ा, मण खच पाउने छैन । 

(१२) मणमा ख टने पदा धकार  तथा कमचार को 
मण अ भलेख खाता कायालयले  यवि थत 
पमा रा  ुपनछ ।  

(१३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भएताप न थानीय तहका पदा धकार  तथा 
कमचार को मण स व धी अ य यव था नेपाल 
सरकारको मण खच नयमावल  बमोिजम हनेुछ 
।  

प र छेद-५ 

पारवहन तथा ई धन सु वधा स ब धी यव था 
 

८. पारवहन सु वधाः- 
(१) कायालयमा उपल ध सवार  साधन कमचार को िज मेवार  

र नजह ले स पादन गनपुन काय चापको आधारमा 
सम या यक पमा उपल ध गराउने िज मेवार  मखु 
शासक य अ धकृतको हनेुछ। मखु शासक य 

अ धकृतले कायालयको नाममा रहेको तथा भाडामा लई 
वा अ य कुनै त रकाले कायालयले योगमा याएको 
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सवार  साधन सरकार  कामको ला ग मा  योगमा 
याउने यव था मलाउन ुपनछ । 

(२) कायालयले मखु शासक य अ धकृतलाई कायालयको 
कामको योजनको ला ग उपल ध भए स म एक 
चारपा   ेसवार  साधन अ नवाय उपल ध गराउने छ । 

(३) कायालयमा सवार  साधनको उपल धता नभएमा आथक 
वषको र भमै मापद ड तय गर  कायालयले यूनतम 
मू यमा िजप/कार भाडामा लन स नेछ।  

(४) कायालयका शाखा मखुलाई कायालयबाट उपल ध 
भएस म सवार  साधनको यव था ग रनेछ । 

(५) कुनै पदा धकार  वा कमचार ले सरकार  सवार  साधन 
कायालयको काम बाहेक अ य योजनमा योग गन 
पाइने छैन। सरकार  सवार  साधनको हफाजत गर  
सरुि त रा  ु स वि धत सवार  साधन बझुी लने 
कमचार को िज मेवार  हनेुछ । सावज नक वदाको दन 
कायालयबाट उपल ध गराइएको सवार  पास बना 
कायालयको सवार  साधन स  चालन गन पाइने छैन ।  

(६) कायालयले काननु बमोिजम सवार  साधनको राज व तन,  

बमा गन, दषण जाँच गर  सवार  साधन च ु त दु त 
रा े यव था मलाउनेछ। 

(७) सरकार  सवार  साधन योग गन कमचार लाई नजले 
योग गरेको सवार  साधनको ला ग ममत वल बमोिजम 

बढ मा कार/िजपको वा षक पचास हजार र मोटरसाईकल 
वा कूटरको ला ग वा षक दश  हजार नब ने गर  ममत 
खच उपल ध गराईने छ । यस भ दा बढ  रकमको 
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सवार  साधनको ममत स भार बापतको रकम भ ु ानी 
गन ु पन अव थामा कायपा लकाको नणय बमोिजम 
हनेुछ।  

(८) सरकार  सवार  साधनमा नजी न वर लेट रा  न पाइने 
छैन । 

९. इ धन सु वधाः 
(१) सरकार  तथा नजी सवार  साधन योग गर  नय मत 

पमा कायालयमा आउने कमचार लाई अनसूुची १ 
बमोिजमको इ धन सु वधा उपल ध हनेुछ । 

(२) नजी सवार  साधन योग गन]{  कमचार ह ले इ धन 
सु वधा लन चाहेमा आफुले योग गरेको सवार  साधनको 
ल बकुको छायाँ त र सवार  चालक अनमु तप  
त ल प अ नवाय पमा कायालयमा पेश गन ु पनछ 

। लूबकुको र स बि धत कमचार को नाममा रहेको 
सवार  चालक अनमु तप को छायाँ त पेश नगरे स म 
इ धन वापतको सु वधा उपल ध गराइने छैन ।  

(३) कायालयले इ धन सु वधा वतरणको अ भलेख अ ाव धक 
गर  रा  ुपनछ । 

१०. सवार  साधन स व धी अ य यव थाः   

(१) सवार  साधनको सु वधा ा  गन वा उपल ध गराउन ु
पन पदा धकार  तथा कमचार लाई कायालयमा 
उपल ध सवार  साधन योग गन यव था 
मलाइनेछ।कायालयमा सवार  साधन उपल ध 
नभएको अव थामा कायालयमा ोत उपल धताको 
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अव था हेर  देहाय वमोिजमको मापद ड भ  रह  
सवार  साधन ख रद गन सकनेछ । 

(क) विश  ेणीको मखु शासक य 
अ धकृतलाई स र   लाख पैयाँ स मको 
सवार  साधन, 

(ख) राजप ा त थम ेणीका अ धकृतलाई 
साठ   लाख स मको सवार  साधन, 

(ग) मोटरसाईकल तथा कटर २०० स. स. 
स म । 

 
(२) कायालयका सवार  साधन नय मत पमा ममत 

स भार गर  चाल ुहालतमा रा पुनछ । कायालयबाट 
नयाँ सवार  साधन ख रदलाई न साहन ग रनेछ। 
कायालयले नयाँ सवार  साधनख रद गन ु पन 
अव थामा ईलेि कल तथा वातावरण मै ी सवार  
साधन ख रद तथा योगमा जोड दइनेछ। 
 

 
प र छेद-६ 

स  चार, पोशाक, ो साहन भ ा स व धी यव था 
 

११. थानीय तहका पदा धकार को स  चार, पोशाक, तथा अ य भ ा: 
थानीय तहका पदा धकार को संचार, पोशाक, तथा अ य भ ा 
देश काननुमा भए वमोिजम हनेुछ । 
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१२. प प का तथा स  चार सु वधाः 
(१) कायालयले पदा धकार  तथा कमचार लाई 

ोतको उपल धता हेर   प प का ख रद 
गर  उपल ध गराउन स नेछ । 

(२) मखु शासक य अ धकृतलाई मा सक तन 
हजार पैयामँा नबढाई स  चार सु वधा 
वापतको रकम वा मोबाइल रचाजको 
सु वधा उपल ध गराइनेछ । 

(३) शाखा मखुलाई मा सक पाचँ सय पैयाँमा 
नबढाई स  चार सु वधा वापतको रकम वा 
मोबाइल रचाजको सु वधा उपल ध 
गराइनेछ । 

(४) कायालयवाट उपल ध भएको स  चार खच 
कायालयको ायोजनको ला ग मा  योग 
गनपुनछ । 

१३. पोशाक भ ा: थानीय तहका कमचार लाई येक वषको 
चै  म हनामा पोशाक भ ा वापत नेपाल सरकारका 
कमचार ले पाए सरहको रकम उपल ध गराइनेछ ।  

 
प र छेद-७ 

ता लम/गो /से मनार/कायशाला संचालन 
 

१४. ता लम/गो /से मनारः  
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(१) वा षक काय म तथा वजेटमा समावेश भएका  
ता लम/गो /से मनार ज ता काय मह  उपल ध 
भएस म सरकार  हलमा नै स ालन ग रनेछ। 

(२) वीकृत वा षक काय म अ तगत स ालन हनेु 
काय ममा िश क, ोत यि , सहभागी तथा 
कायप  ततु कताको पा र मक भ ु ानी देहाय 
बमोिजम हनेुछ; 

(क)  िश क तथा कायप  ततुकताले 
दै नक दईु सेसनको भ ु ानी लन स नेछन ्
तथा क ा अव ध कि तमा डेड घ टाको 
हनुपुदछ । त सेसन  दईुहजार पैया र 
कायप  तयार   एक हजारस म भ ु ानी 
गन सकनेछ। 

(ख) काय म संचालन गन थानीय तहभ दा 
वा हरबाट िश क तथा ोत यि  
बोलाउनपुरेमा नजलाई नयमानसुार 
आतेजाते यातायात खच र दै नक भ ा तथा 
कायप  नमाण र सेसन स ालन भ ा 
उपल ध गराईने छ । 

(ग) ता लम/गो /से मनार/कायशाला ज ता 
काय ममा  पानी तथा खाजाको ला ग 
त यि  त दन बढ मा तीनसय पचास  
पैया ँ र खाना खवुाउनपुन अव था भए 

खाना बापत बढ मा पाचँ सय पैया ँस म 
खच गन सकनेछ । 
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(घ)  काय ममा सहभगीह का ला ग 
ता लम/गो ी मसल द बापत सात काय 
दन स मको ला ग  त सहभागी बढ मा 
दईु सय पचासको ता लम/गो ी मसल द 
सामा ी ख रद गर  उपल ध गराउन 
स कनेछ । 

(ङ) संयोजक भ ा त दन एक हजार, 
सहयोगी भ ा त यि  पाचँसय तथा 
व वध खच ( माण प ,  सरसफाई, 

यानर आ द ७ काय दनको अनपुातमा ) 
पाचँ हजार स म खच गन सकनेछ । 

(च)  सकेस म सरकार  छा ा/छा वासमा 
वसोबासको  यव था गन ुपछ । यसका 
ला ग घर भाडामा लन पाईने छैन । 
दै नक भ ा पाउने वाहेक यि गत 
पहलमा वास व न ु परेमा त सहभा ग 
दै नक एक हजारका दरले आवास भ ा 
उपल ध गराउन सकनेछ । 

(छ) पाँच कलो मटर टाढाबाट आउन ु पन 
सहभागीह लाई सावज नक यातायात 
बापतको खच उपल ध हनेुछ । आवासीय 
काय ममा एकपटकको मा  आतेजाते 
सु वधा उपल ध गराइने छ । 

(ज) तवेदकको पा र मक एक दनको एक 
हजारको दरले उपल ध गराउन सकनेछ 
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। तवेदन पेश ग रसकेप छ मा  य तो 
रकम भ ु ानी हनेुछ । त काय म तीन 
हजारमा नव ने गर  तवेदन तयार  खच 
भ ु ानी दन सकनेछ ।कसैले प न दोहोरो 
सु वधा लन पाउनेछैन । 

(३) ा व धक वशेष  आव यक पन वा सेसन स ालन 
गन आधाभ दा बढ  वषय व  बा हरबाट लन ुपन 
अव थामा वा आवासीय पमा स ालन गनपुन 
काय म कायालयबाट सोझै  स ालन गन नसकने 
भएमा च लत सावज नक ख रद स ब धी कानून 
बमोिजमको कृयाबाट सेवा ख रद गर  ताल म गो ी 
ज ता काय म स ालन गन सकनेछ। 
 

प र छेद-८ 

पानी, बजलु , टे लफोन तथा घरभाडा स धी यव था 
 

१५. पानी,  बजलु , टे लफोन तथा घरभाडा 
(१) कायालाय तथा पदा धकार ले पानी,  वजलु , टे लफोन 

ज ता सु वधाको योगमा मत य यता अपनाउन ुपनछ । 

(२) कायालयले पानी, बजलु  तथा टे लफोनको वल समयमै 
भ ु ानी गर  ज रवाना न तन र छुट सु वधा लने 
यव था मलाउन ुपनछ । 

(३) कायालयको कामका बाहेक अनाव यक पमा बजलु  र 
टे लफोन योग गन ुहदैुन । 
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(४) कायालय योजनका ला ग बाहेक घरभाडामा लइने 
छैन।कायालयमा उपल ध थानले नपगु हनेु अव थामा 
कारण स हत कायपा लकाको नणयबाट कायालयको 
कामको ला ग घरभाडामा लन ुपनछ। 

(५) कायालयको ला ग घरभाडामा लन ुपन अव थामा 
च लत सावज नक ख रद ऐन तथा ख रद नयमावल  

बमोिजमको याबाट घरभाडामा लइनेछ। 
 

प र छेद- ९ 

ख रद तथा िज सी यव थापन 
 

१६. ख रद स व धी यव था : 
(१) मखु शासक य अ धकृत वा नजले तोकेको अ धकृत 

कमचार को लिखत आदेश बना कसैले कुनै मालसामान 
ख रद गन, गराउन हुँ दैन । 

(२) मालसामान ख रद स ब धी कारबाह  शु  गन ु अिघ 
ख रद एकाइले  शाखाबाट आव यक पन व तहु को 
माग स लन गर  मखु शासक य अ धकृत वा नजले 
तोकेको अ धकृत कमचार बाट आव यक पन व तहु को 
कूल माग वीकृत गराउन ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ख रद मागमा देहायका कुरा 
उ लेख भएको हनु ुपनछ: 

(क) मालसामानको कार, गणु तर, प रमाण 
स ब धी ववरण, 
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(ख) मालसामान आव यक पन समय, 

(ग) ख रदको अनमुा नत मू य, र 

(घ) मू य यहो रने ोत । 

(४) ख रदको ला ग आव यक बजेट यव था नभई ख रद 
कारबाह  शु  गन ुहुँ दैन । 

(५) कायालयले साधारणतया पे क लाई न सा हत गनपुनछ 
। पे क  फ ट नगर  दोहोयाएर पे क  रकम दइने 
छैन । पे क  रकम समयमै फ ट गन ु येक 
कमचार को कत य हनेुछ। 

(६) ख रद स ब धी स पूण यव था सावज नक ख रद ऐन 
२०६३ तथा नयमावल  बमोिजम हनेुछ । 

 

१७. िज सी यव थापन : 
(१) कायालयमा ा  येक िज सी साम ीको वग करण गर  

सामानको ववरण र मू य खलुाई महालेखा पर कले 
वीकृत गरेको ढाँचामा लगत तयार गर  अ भलेख 
रा पुनछ l 

(२) शाखामा रहेको कुनै मालसामान ममत स भार गनपुन 
भए सोको लिखत जानकार  उपयोगकताले मखु 
शासक य अ धकृतलाई दनपुनछ । 

(3) थानीय तहको येक शाखा तथा वडा कायालयका 
येक कोठामा भएका िज सी सामानको अ भलेख 

सोह  कोठामा टाँस गनपुनछ । 
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(४) खच भएर नजाने येक िज सी साम ीमा िज सी स  केत 
न बर उ लेख गनपुनछ । 

(५) आथक वष समा  भएको ३ म हना भ  गतवषको 
मौ दात, चाल ु वषको ख रद, ह ता तरण भई ा  
सामानको प रमाण र मू य एवम ्सामानको अव था 
(सबतु, ममत गनपुन, ललाम गनपुन र म हा गनपुन) 
खोल  िज सी शाखाले िज सी तवेदन तयार गनपुनछ 
। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम तयार भएको तवेदनको 
आधारमा मखु शासक य अ धकृत वा नजले 
तोकेको अ धकृत कमचार ले िज सी नर ण गर  राय 
सझुाब स हतको तवेदन मखु शासक य 
अ धकृतलाई दनपुनछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजमको तवेदन मखु  शासक य 
अ धकृतले छलफलका ला ग कायपा लकाको बैठकमा 
पेस गनपुनछ । 

(८) िज सी यव थापन स ब धी अ य यव था च लत 
आ थक काय व ध ऐन तथा नयमावल  बमोिजम हनेुछ 
l 

 
 

प र छेद १० 
व वध 
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१८.  नजी सिचवालय स ब धी यव था:-(१) अ य को नजी 
सिचवालयमा सहयोगी यव थापन गन वढ मा गाउँपा लकाको 
ला ग ए ाइस हजार  मा सक खच र उपा य को ला ग 
अठार हजार खच गन सकने छ । उ  रकम एकमु  
रकम उपल ध गराउने वा नजी सिचवालयको ला ग कमचार  
रा े म ये कुनै एक त रकाबाट मा  खच गन सकनेछ । 

१९. दघुटना वमा यव था:- दमकल, ए बलेु स र नगरबस 
स  चालनको काममा तो कएका कमचार को ला ग कायालयले 
दूघटना बीमा गराउनेछ।  

२०. नणय गर  खच गन ु पन- कायालयले वीकृत काय म 
अ तगत कुनै काय म, ताल म, गो ी आ द स ालन गदा 
सावज नक ख रद तथा आथक काय व ध स ब धी कानून 
बमोिजम अ धकार पा  अ धकार बाट नणय गरेर मा  
स ालन गन ु पनछ। अ धकार ा  अ धकार को वीकृ त 
बेगर गरेको खच भ ु ानी ग रने छैन।  
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अनसूुची १ 

नयम ९ को उप नयम (१)सगँ स बि धत 
                        कमचार को ला ग मा सक इ धन सु वधा  
          इ धन/ डजेल/पे ोल लटरमा  

  
.सं. तह/ पद गाउँपा लका 

१ मखु शासक य अ धकृत(चारपा )े ६० 

२ अ धकृत तर(दश  र एघार ) (चारपा )े  

३ अ धकृत तर(आठ  र नव )(चारपा )े ४० 

४ अ धकृत तर 

 ६ औ र ७ औ (मोटरसाइकल/ कुटर) 
१० 

५ सहायक तर(मोटरसाइकल/ कुटर) १० 
६ सहयोगी तर(मोटरसाइकल/ कुटर) १० 

नोट : 

इ धन सु वधा पाउने आधारह , 

१. पदा धकार  र कमचार को ला ग कायालयले उपल ध 
गराएको वा आ नै गाडी वा मोटरसाइकल हनुपुनछ । 

२. म हना भर  वदामा रहेको अव थामा सो म हनाको इ धन 
उपल ध गराइने छैन । 

३. मा सक कोटा इ धन सोह  म हना भ  नलगेमा अक  
म हना थप हनेु छैन । 
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४. दमकल,ए बलेु स र सरसफाइका साधनमा आव यकता 
अनसुार इ धन उपल ध गराइनेछ । 

५. कायालयको सवार  साधन भएमा स भ स का ला ग येक 
तीन म हनामा कार/िजपको ला ग पाचँ लटर मो वल र 
त मोटरसाईकल एक लटर मो वल उपल ध हनेुछ । 

६. चारपा   ेवा सो भ दा ठूला साधन स  चालनको लगबकु 
भर  तो कएको अ धकार ले मािणत गरेको हनुपुनछ । 

 
 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷!@÷@%               cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M %       ;+VofM !      ldltM @)&*÷)!÷!# 

efu @ 
Dff08jL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd Dff08jL 
ufpFkflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf sfo{ljlw 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Djt\ @)&* ;fnsf] sfo{ljlw g+= ! 
 

slG6h]G;L /sd Joj:yfkg / vr{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&* 
 
k|:tfjgfM ufpkflnsfnfO{ k|fKt x'g] ;dflgs/0f, ljz]if, ;zt{ Pj+ 
;dk'/s cg'bfgsf ;fy} ufp+kflnsfsf] jflif{s ?kdf :jLs[t eO{ 
sfof{Gjog ug'{kg]{ of]hgf tyf sfo{qmdx?af6 lgodfg';f/ s6\6f 
u/L x'g cfpg] slG6h]G;L /sdnfO{ Jojl:yt, k|efjsf/L tyf 
pko'Qm Pj+ ldtJooL tl/sfn] vr{ ug{ jf`5gLo ePsf]n],  
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:yfgLo txsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug}{ P]g, @)&% sf]bkmf 
-$_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L sfo{kflnsfn] lgb]{zg agfPsf] 
5 .  
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM  
-s_ o; sfo{ljlwsf] gfd æslG6h]G;L /sd Joj:yfkg / vr{ ;DaGwL 
sfo{ljlw, @)&*Æ /x]sf]5 .  
-v_ of] sfo{ljlw sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePsf] ldlt b]lv k|f/De 
x'g]5 .  
@= p2]ZoM  
sG6]Gh]G;L /sd Joj:yfkg / vr{ ;DaGwL sfo{ljlw hf/L ug'{sf 
d'Vo p2]Zox?  
lgDgfg';f/ 5g\ M  
-s_ of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] slG6h]G;L jfktsf] /sdnfO{ 
kf/bzL{ / ljlwjt ?kdf vr{ ug{,  
-v_ bkmf # df pNn]lvt If]qx?df dfq slG6h]G;L jfktsf] /sd 
vr{ ug{,  
-u_ slG6h]G;L jfktsf] /sdnfO{ PsLs[t ?kdf nut /fvL ;f] sf] 
of]hgf  
sfof{Gjogdf ;'Jojl:yt tj/n] vr{ ug{,  
-3_ e}k/L cfpg] vr{sf] Joj:yfkg ug{,  
-~f_ slG6h]G;L jfktsf] /sdsf] oyf{yk/s ljj/0f clen]vLs/0f 
ug{, cflb .  
#= slG6Gh]G;L /sdsf] Joj:yfM ufp+kflnsfsf] jflif{s :jLs[t of]hgf 
tyf sfo{qmdx?sf] tf]lsP adf]lhd slG6Gh]G;L jfktsf] /sd s6\6f 
u/L x'g cfpg] /sdnfO{ PsLs[t u/L pQm /sdnfO{ bkmf $ df pNn]v 
eP adf]lhdsf zLif{sx?df dfq vr{ ug{ ;lsg]5 .  
$=vr{ ug{ ;lsg] If]qx?M of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] slG6h]G;L 
s6\6f /sdnfO{ ufp+kflnsfn] b]xfosf zLif{sx?df ldtJooL, 
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kf/bzL{ 9+un] vr{ ug{ ;Sg]5 .  
-s_ of]hgf cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f Pj+ of]hgf;+u ;DjlGwt 
k|zf;lgs / j}7s eQf nufot vfhf vfgf vr{,  
-v_ of]hgf sfof{Gjogsf nflu cfjZos kg]{ k|fljlws ;fdfu|L 
vl/b, ;"rgf k|sfzg ;DjlGw vr{ 
-u_ of]hgf sfof{Gjogsf nflu cfjZos kg]{ k|fljlws sd{rf/L 
Joj:yfkgdf nfUg] vr{,  
-3_ tTsfn sfof{Gjog ug{ cfjZos 7flgPsf of]hgf tyf 
sfo{qmdx?  
-ª_ ufp+kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd tf]lsPsf] cGo If]q,  
-r_ n]vfk/LIf0f ;DaGwL vr{,  
-5_ of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog ;DaGwL 
cled"lvs/0f÷tflnd÷uf]i7L sfo{qmd ;+rfngdf nfUg] vr{,  
-h_ of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udg tyf lg/LIf0fsf qmddf ePsf] 
oftfoft vr{,  
-em_ :yfgLo tx jf cGo lgsfosf] of]hgf tyf sfo{qmdsf] c;n 
cEof;sf] l;sf] tyf cg'z/0f u/L To:tf c;n cEof;nfO{ 
sfof{Gjog ug{sf lgldQ ul/g] cWoog tyf cjnf]sg e|d0f vr{  
 
%=slG6Gh]G;L /sdsf] vr{ k|s[lt M of]hgf tyf sfo{qmdsf] s'n 
slG6h]G;L /sd dWo] k|zf;lgs -rfn"_ clwstd %% / k+"hLut 
clwstd $% k|ltztsf b/n] vr{ ug{ ;lsg]5 . 
  
^= slG6h]G;L /sd PsLs[t tyf vr{ 
k|0ffnLM   
Uffp+kflnsfsf] jflif{s :jLs[t jh]6 tyf ;+3Lo / k|b]z ;/sf/af6 
k|fKt x'g] ;zt{, ljz]if tyf ;dk'/s cg'bfg cGtu{tsf of]hgf 
tyf sfof{qmdx?sf] slG6h]G;L jfktsf] /sdnfO{ cfly{s jif{sf] 
z'?df g} PsLs[t ?kdf lx;fj u/L ;f] sf] nut /flvg]5 . t/ 
To:tf of]hgf tyf sfo{qmdsf] slG6h]G;L jfktsf] /sd of]hgf 
tyf sfo{qmdsf] sfof{Gjog ;u}+ vr{ ul/g] Joj:yf ldnfOg]5 .  

mailto:@)&*.)!.!#


v08 %_ ;+Vof ! :yfgLo  /fhkq efu @ ldlt @)&*.)!.!# 

499 
 

 
ljwfg ;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] o; sfo{ljlwnfO{ 
cfjZostf cg';f/ yk36 jf x]/km]/ u/L ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 .  

 
*= afwf c8sfp km'sfpg] 
clwsf/M  
-s_ o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} afwf c8\sfp 
k/]df ;f] km'sfpg] clwsf/ ljBfg ;ldltsf] l;kmfl/;df 
sfo{kflnsfsf] x'g 5 .  
-v_ t/ k|rlnt P]g, sfg"g, lgod / o; sfo{ljlwsf] d'ne"t 
s'/fnfO{ c;/ ug]{ u/L afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/ k|of]u ug{ 
;lsg] 5}g\ .  

 
(= o;} adf]lhd eP u/]sf] dflgg]M  
of] sfo{ljlw :jLs[t x'g' k"j{ of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] slG6h]G;L 
/sdaf6 of]hgf sfof{Gjog;+u ;DalGwt eP u/]sf lqmofsnfkx? 
o;} lgb]{lzsf cg'?k eP u/]sf] dflgg]5 .  

 
 
 

 
 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&*÷)!÷!#               cf1fn], 
                                             lzl;/ l/hfn 
                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t   
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