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छ े वर  गाउँपािलकाको सहकार  ऐन, २०७६ 

k|df0fLs/0f ldlt @)&^÷!)÷!$ 
तावनाः सहकार  मू य, मा यता र स ा त अनु प थानीय तरमा छ रएर रहेको 

पूजँी, व ध तथा तभालाई वाबल बन र पार प रकताका आधारमा एक कृत गद 
सद यह को आथक, सामािजक तथा साँ कृ तक उ यन गन, समदुायमा आधा रत, 

सद य केि त, लोकताि क, वाय  र सशुा सत संगठनको पमा सहकार  
सं थाह को व न गन, सहकार  खेती, उ ोग, व त ु तथा सेवा यवसायका 
मा यमबाट सामािजक यायका आधारमा आ म नभर, ती  एवं दगो पमा थानीय 
अथत लाई सु ढ त ु याउन सहकार  संघ सं थाह को दता, स ालन एवम ् नयमन 
स ब धी यव था गन वा छनीय भएकोले, 

छ े वर  गाउँपा लकाको  गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प र छेद –१ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ :(१) यस ऐनको नाम “ छ े वर  गाउँपा लकाको 
सहकार  ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनुेछ । 

२. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,– 
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(क) “आ त रक काय व ध” भ ाले सहकार  सं थाले दफा १८ बमोिजम 
बनाएको आ त रक काय व ध स झनपुछ ।  

(ख) “कसूर” भ ाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर स झनपुछ । 

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

(घ) “प रवार” भ ाले सद यको प त वा प ी, छोरा, बहुार , छोर , धमपु , 

धमपु ी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गन ुपन 
दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुार  र दद , ब हनी स झनपुछ। 

तर सो श दले अंशब डा गर वा मानो छु ई आ-आ नो पेशा 
यवसाय गर  बसेको प रवारको सद यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भ ाले सद यले सहकार  सं थामा ज मा गरेको रकम 
स झनपुछ । 

(च) “म ालय” भ ाले सहकार  स ब धी वषय हेन संघीय म ालय 
स झनपुछ ।  

(छ) “मु य कारोबार” भ ाले सं थाले संचालन गरेको यवसा यक 
याकलापह मा प छ लो आथक वषस ममा प रचा लत बचतको 

दा य व र प छ लो आ थक वषको सद यतफको ख रद वा ब  
कारोवारमा क तीमा तीस तशतभ दा बढ  ह सा भएको कारोवार 
स झनपुछ ।   

(ज) “रिज ार” भ ाले संघको रिज ार स झन ुपछ ।  

(झ) “लेखा सपुर वे ण स म त” भ ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा 
सपुर वे ण स म त स झनपुछ । 

(ञ) “ व नयम” भ ाले स बि धत सहकार  सं थाको दफा १७ बमोिजम 
बनाएको व नयम स झनपुछ । 

(ट) “ वभाग” भ ाले संघको सहकार  वभाग स झनपुछ र सो श दले 
म ालयले सहकार  नयमन गन तोकेको महाशाखा समेतलाई 
जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भ ाले सहकार  सं थाको शेयर पूजीको अंश स झनपुछ ।  
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(ड) “स ालक” भ ाले स म तको सद य स झनपुछ र सो श दले 
स म तको अ य , उपा य , सिचव र कोषा य  समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ड) “सद य” भ ाले सहकार  स थाको सद यता ा  त गरेका यि  
स झनपुछ। 

(ढ) “स म त” भ ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स ालक 
स म त स झनपुछ ।  

(ण) “सहकार  मू य” भ ाले वावल वन, व–उ रदा य व, लोकत , 

समानता, समता, ऐ व ता, इमा दार , खलुापन, सामािजक 
उ रदा य व तथा अ को हेरचाह लगायत अ तरा य 
 मा यता ा  त सहकार  स ब धी मू य स झनपुछ । 

(त) “सं थाको यवसाय” भ ाले व नयममा यव था भए बमोिजम 
स ा लत यवसा यक याकलाप स झनपुछ ।  

(थ) “सहकार  स ा त” भ ाले वैि छक तथाखलुा सद यता, सद य ारा 
लोकताि क नय ण, सद यको आ थक सहभागीता, वाय ता र 
वत ता, िश ा, ताल म र सूचना, सहकार -सहकार  बीच 
पार प रक सहयोग र समदुाय तको चासो लगायत अ तरा य 
मा यता ा  त सहकार  स ब धी स ा त स झनपुछ ।  

(द) "सं था" भ ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता 
भएको वषयगत वा बहउु े यीय सहकार  सं था स झन ुपछ । 

(ध) “साधारण सभा” भ ाले सहकार  सं थाको साधारण सभा              

स झनपुछ । 

(न) “ ाथ मक पूजँी कोष” भ ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष स झनपुछ । 

(प)  "दता गन अ धकार " भ ाले दफा ६९ बमोिजमको दता गन 
अ धकार  स झनपुदछ । 

प र छेद–२ 

सहकार  सं थाको गठन तथा दता 
३. सं थाको गठन :(१) क तीमा तीस जना नेपाल  नाग रकह  आपसमा  

मल  वषयगत वा वहउु े यीय सहकार  सं था गठन गन स नेछन ्।  



4 
 
 

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न मक, 

यवुा लगायतले आ नो म वा सीपमा आधा रत भइ यवसाय गन 
सहकार  सं थाको हकमा प जना नेपाल  नाग रकह  भए प न सं था 
गठन गन स नेछन ्। 

(३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
नेपाल सरकार, देश सरकार, थानीय तह वा य ता सरकार वा तहको 
अनदुान वा वा म वमा संचा लत व ालय, व व ालय वा संग ठत 
सं थाबाट पा र मक पाउने पदमा वहाल रहेका क तीमा एकसय जना 
कमचार , िश क वा ा यापकह ले आपसमा मल  च लत कानून 
बमोिजम दता भएको आ नो पेशागत संगठनका आधारमा सद यता, 
त न ध व र सेवा संचालनमा तो कए बमोिजमका शत ब देजह  पालना 

गन गर  सं था गठन गन स नछेन ्। 

तर एकसय जनाभ दा कम सं या रहेको एउटै कायालयका 
क तीमा तीसजना कमचार , िश क वा ा यापकह ले आपसमा मल  
सद यता, त न ध व र सेवा संचालनमा तो कए बमोिजमका शत 
ब देजह  पालना गन गर  सं था गठन गन स नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोिजम सं था गठन गदा एक प रवार एक 
सद यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा उि लिखत सं या पगेुको हनुपुन  

छ ।  

तर सं था दता भइसकेप छ एकै प रवारका एकभ दा बढ  
यि लेसो सं थाको सद यता लन बाधापनछैन । 

 (५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न  
बचत तथा ऋणको कारोवार गन सं था गठन गदा क तीमा एकसय जना 
नेपाल  नाग रकह को सहभा गता हनु ु पनछ । (महानगरपा लका र 
उपमहानगरपा लकाह ले मा  उप-दफा ५ रा  े)   

४. दता नगर   सहकार  स था संचालन गन नहनु:े कसैले प न  यस ऐन 
बमोिजम दता नगर  सहकार  थापना तथा स ालन गन हुँ दैन। 
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५. दताको ला ग दरखा त दन ु पन :(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका 
सरकार  सं थाले दताकाला ग दता गन अ धकार  सम  अनसूुची-१ को 
ढाँचामा दरखा त दनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा त साथ देहाय बमोिजमका 
कागजातह  संल न गन ुपनछ :– 

(क)  सहकार  सं थाको ता वत व नयम, 

(ख)  सहकार  सं था स ालनको स भा यता अ ययन तवेदन, 

(ग)  सद यले लन वीकार गरेको शेयर सं या र शेयर 
रकमको ववरण । 

६. दता गन ु पन :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम ा  त दरखा त  
स हतको कागजातह   छान वन गदा देहाय बमोिजम भएको पाइएमा दता 
गन अ धकार ले दरखा त परेको म तले तीस दन भ  य तो सहकार  
सं था दता गर  अनसूुची-२ को ढाँचामा दता माणप  दन ुपनछ :– 

(क) दरखा त साथ पेश भएको व नयम यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत 
बनेको नयम बमोिजम रहेको,  

(ख) ता वत सहकार  सं था सहकार  मू य,  मा यता र स ा त 
अनु प स ालन हनु स ने आधार रहेको, 

(ग) सहकार  सं था समदुायमा आधा रत एवम ् सद य केि त भई 
संचालन र नय ण हनु स ने प  आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छान वन गदा ता वत सहकार  
सं थाको व नयमको कुनै कुरामा संशोधन गनपुन देिखएमा दता गन 
अ धकार ले य तो संशोधन गनपुन यहोरा खलुाई दरखा त ा  त 
भएको म तले प  दन भ  नवेदकलाई सूचना गन ुपनछ । 

(3) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न यो ऐन 
ार भ हुँदाका बखत दता भई स ालनमा रहेका ...... 

गाउँपा लका/नगरपा लका भ  काय े  कायम ग रएका  सहकार  
सं था यसै ऐन बमोिजम दता भएको मा नने छ । 
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(४) यस दफा बमोिजम सहकार  सं था दता गदा दता गन 
अ धकार ले य तो सहकार  सं थाले पालना गन ुपन गर  कुन ैशत 
तो न स नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शत तो कएकोमा सोको पालना गन ु
स बि धत सहकार  सं थाको कत य हनुछे। 

७. दता गन अ वीकार गन स न े :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा 
उि लिखत अव था नभएमा, सोह  दफा बमोिजम व नयम संशोधनको 
ला ग सूचना दएको अब ध भ  नवेदकले संशोधन गन अ वीकार गरेमा 
य तो सूचना पाएको म तले तीस दन भ  ब नयम संशोधन नगरेमा वा 
सूचनामा उ लेख भए बमोिजम हनुे गर  ब नयम  संशोधन नगरेमा दता 
गन अ धकार ले य तो सहकार  सं था दता गन अ वीकार गन          

स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार  सं था दता गन अ वीकार 
गरेकोमा दता गन अ धकार ले कारण खलुाई तीन दन भ  सोको 
जानकार  स बि धत नवेदकह लाई दन ुपनछ ।  

८. सहकार  सं था संग ठत सं था हनुे: (१) सहकार  सं था अ वि छ  
उ रा धकारवाला एक वशा सत र स ठत सं था हनुेछ । 

(२) सहकार  सं थाको काम कारबाह को ला ग एउटा छु ै छाप हनुेछ । 

(३) सहकार  सं थाले यस ऐनको अधीनमा रह  यि  सरह चल अचल 
स पि  ा  त, उपभोग, व  वा अ य यव था गन स नेछ।  

(४) सहकार  सं थाले यि  सरह आ नो नामबाट ना लस उजरू गन र 
सो उपर प न सोह  नामबाट ना लस उजूर ला न स नछे। 

(५) सहकार  सं थाले यि  सरह करार गन स नेछ । 

९. सहकार  सं थाको काय े  : (१) दता हुँदाका बखत सहकार  सं थाको 
काय े  देहाय बमोिजम हनुछेः  

(क)  बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन सं थाको हकमा एक 
वडा,  

(ख)  अ य सं थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमातीन 
वडास म : 
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(१)  सद यह वीच वाबल बनको पार पा रक अ यासको ला ग 
आपसी साझा व धन (कमन ब ड), 

(२)  यवसा यक तरमा सेवा संचालन गन आव यक सद य सं या, 
(३) सं था संचालनमा सद यको सहभा गतामूलक लोकताि क 

नय ण कायम हनुे गर  पायक पन थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न सं थाले दता 
भई यवसा यक सेवा ार भ गरेको दईुवष प छ देहायको 
आधारमा जो डएको भौगो लक े  कायम रहने गर  आ नो 
काय े  थप वडाह मा व तार गन स नछे ।  

(क) सं थाको यवसा यक याकलापको वकास ममा सद यता 
बढाउन थप काय े  आव यक परेको, 

(ख) सं थाको काय संचालनमा सद यको य  नय ण कायम रा  
रचना मक उपायह  अवल बन ग रएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सहकार  सं थाको हकमा 
मापद ड अनसुार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
सं थाको काय े का वडाह मा यावसा यक सेवा स ालन 
नभएको वा ज मा कारोबारको तो कएको रकम वा अनपुातभ दा 
कम रकम वा अनपुातको यावसा यक सेवा स ालन भएको 
देिखएको ख डमा दता गन अ धकार ले यावसा यक सेवा 
स ालन भएका वडा मा  काय े  कायम गन गर  व नयम 
संशोधन गन नदशन दन स नछे । 

(७)  उपदफा (३) बमोिजम दता गन अ धकार ले नदशन दएकोमा 
सहकार  सं थाले एक वष भ  व नयम संशोधन गर  आ नो 
काय े  पनुः नधारण गनपुनछ ।  

(८) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सहकार  
सं थाले वेि छक पमा जनुसकैु समय काय े  घटाउने गर  
पनुः नधारण गन व नयम संशोधन गन स नछे ।  
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(९) काय े  पनुः नधारण स ब धी अ य यव था तो कएबमोिजम 
हनुेछ ।   
 

१०. जानकार  दनपुन:… गाउँपा लका/नगरपा लकाभ दा बढ  काय े  कायम 
राखी दता भई स ालनमा रहेका सं थाह ले … गाउँपा लका/नगरपा लकामा सेवा 
स ालन गदा स ा लत सेवाको ववरण स हत दता गन अ धकार लाई जानकार  
दनपुनछ ।  

११. वषयगत आधारमा वगकरण: (१)सहकार  सं थाको वग करण देहाय 
बमोिजम हनुछेः 
(क) उ पादक सं थाः कृ ष,दु ध, िचया,कफ,उख,ुफलफुल र माछापालन 

वशेषका वषयगत र अगवुावाल  एवम ्उ पादनको योजना समेतका 
आधारमा अ य उ पादनमूलक सं था; 

(ख) उपभो ा सं थाः उपभो ा भ डार, वचत तथा ऋण,उजा र वा य  
वशेषका वषयगत र ाथ मक आव यकता एवम ्सेवाको योजना 
समेतका आधारमा अ य उपभोगज य सं था; 

(ग) मक सं थाः ह तकला,खा  प रकार,औ ो गक उ पादन,भोजनालय 
र म करार वशेषका वषयगत र सीप वा मको वशेषता एवम ्
वरोजगार को योजना समेतका आधारमा अ य ममा आधा रत 
सं था; 

(घ) बहउु े यीय सं थाः उ पादन, उपभोग र म वा सीपमा आधा रत 
वरोजगार का सेवा समेत स ालन गन अ य बहमुखुी सं था । 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क),(ख)र (ग) मा उ लेिखत वषयमा 
विश ीकरण, आम चलन र अ यासको वकास म समेतको 
आधारमा तो कएबमोिजमका वषयह  थप गन सकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपदफा 
(१) बमोिजम अ य सं थाह  गठन गन बाधा पनछैन ।  

१२. कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन स ने :(१) 
दफा ६ बमोिजम दता माणप  ा  त गरे प छ सं थाले आ नो 
उ े य ा का ला ग यस ऐन र व नयमको अधीनमा रह  
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आव यक कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन 
स नेछ ।  

(३) च लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न 
सं थाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, यवसाय, उ ोग वा 
प रयोजना स ालन गन छु ै सं था दता गनपुन छैन । 

तर य तो कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना 
स ालन गन च लत कानून बमोिजम अनमु तप , वीकृ त वा 
इजाजतप  लन ुपन रहेछ भने सो बमोिजम अनमु तप  , वीकृ त 
वा इजाजतप  लएर मा  कारोवार, यवसाय, उ ोग वा 
प रयोजना स ालन गन ुपनछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सं थाले च लत काननू 
बमोिजम अ धकार पाएको नकाय वा अ धकार बाट अनमु तप , 
वीकृ त वा इजाजतप  ा  त गरेमा प  दन भ  सोको जानकार  
दता गन अ धकार लाई दन ुपनछ । 

(५) दईु वा दईुभ दा बढ  सं थाले संयु  वा साझेदार मा 
आ नो उ पादन वा सेवाको बजार करणको ला ग यस ऐनको 
अधीनमा रह  आव यक कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना 
स ालन गन स नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कारोवार, यवसाय, उ ोग 
वा प रयोजना स ालन गन स ब धी अ य यब था तो कए 
बमोिजम हनुछे । 

१३. दा य व सी मत हनु े :(१) सहकार  सं थाको कारोबारको स ब धमा 
सद यको दा य व नजले ख रद गरेको वा ख रद गन वीकार गरेको 
शेयरको अ धकतम रकमस म मा  सी मत रहनेछ ।  

(२) सहकार  सं थाको नाममा “सहकार ” र नामको अ यमा 
“ ल मटेड” भ े श द रा  ुपनछ ।  

१४. सहकार का मू य, मा यता र स ा त पालना गन ुपन: सहकार  सं थाको 
गठन तथा स ालन गदा सहकार का मू य, मा यता र स ा तको पालना 
गन ुपनछ ।  
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प र छेद–३ 

सं थाका उ े य तथा काय 

१५. सं थाको उ े य : काय े मा आधा रत र सद य केि त भई आ ना 
सद यह को आथक, सामािजक तथा साँ कृ तक उ यन गन ु सं थाको 
मु य उ े य हनुेछ ।   

१६. सं थाको काय : सं थाका कायह  देहाय बमोिजम हनुछेन:्- 
(क) सहकार का मू य, मा यता र स ा तह को पालना गनगराउन,े 

(ख) सद यको हत व नगन गर  यावसा यक सेवाह  दान गन, 

(ग) सद यलाई िश ा, सूचना र ताल म दान गन , 

(ङ) सं थाले गन उ पादन तथा सेवाको मापद ड नधारण गर  गणु तर 
सधुार, आथक था य व र जोिखम यव थापनस ब धी काय गन, 

(च) आ त रक नय ण णाल  लागू गन, 

(छ) सं थाको यवसा यक व न तथा वकास स ब धी याकलापह  
स ालन गन, 

(ज) म ालय,रिज ार, ादेिशक रिज ार, थानीय तह वादता गन 
अ धकार को नदशन पालना गन गराउन,े 

(झ) व नयममा उि लिखत कायह  गन । 

प र छेद–४ 

व नयम तथा आ त रक काय व ध 

१७. व नयम बनाउन ु पन : (१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको 
नयम, नदिशका, मापद ड र काय व धको अधीनमा रह  आ नो काय 
स ालनको ला ग व नयम बनाउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको व नयम दता गन अ धकार बाट 
वीकृत भए प छ लाग ूहनुछे । 

१८. आ त रक काय व ध बनाउन स ने :(१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत 
बनेको नयम, नदिशका, मापद ड, काय वधी र व नयमको अधीनमा रह  
आव यकता अनसुार आ नो आ त रक काय व ध बनाउन स नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ त रक काय व ध स बि धत 
सं थाको साधारणसभाले वीकृत गरेप छ लागू हनुेछ । 
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१९. व नयम र आ त रक काय व धमा संशोधन :(१) सं थाको साधारणसभाको 
कुल सद य सं याको बहमुतबाट व नयम र आ त रक काय व ध संशोधन 
हनु स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको व नयम वा आ त रक 
काय व ध दता गन अ धकार बाट वीकृत भएप छ लागू हनुछे । 

प र छेद–५ 

सद यता 
२०. सं थाको सद यता: (१) अठार वष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका 

नेपाल  नाग रकह  सं थाको सद य हनु स नछेनः् 
(ख)  सं थाको क तीमा एक शेयर ख रद गरेको, 
(ग)  सं थाको व नयममा उि लिखत शतह  पालना गन म जरु गरेको, 
(घ)  सं थाको िज मेवार  पालना गन म जरु भएको, 
(ङ)  सं थाले गरेको कारोवारसगँ त पधा हनुे गर  कारोवार नगरेको, 
(च)   सं थाको सद यता लन यो य रहेको वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न नेपाल सरकार, 

देश सरकारका नकायह , थानीय तहका साथै सं थाको काय े  
भ का सामदुा यक वा सहकार  व ालय, गठु , थानीय लब, थानीय 
तहमा गठन भएका उपभो ा समूहह  सं थाको सद य हनु बाधा पन 
छैन ।  

(३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न वा य सहकार  
सं थामा सहकार  सं थाले सद यता लन वाधा पन छैन । 

२१. सद यता ा  त गन नवेदन दन ुपन: (१) सं थाको सद यता लन चाहन े
स बि धत यि ले सं थाको स म त सम  नवेदन दन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदनपरेको म तले पतीस दन भ  
स म तले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनकेो नयम तथा व नयमको 
अधीनमा रह  सद यता दान गन वा नगन नणय गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम नणय गदा स म तले सद यता दान नगन 
नणय गरेमा सो को कारण खोल  सात दन भ  नवेदकलाई 
जानकार  गराउन ुपनछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार  पाएको म तले तीस दन भ  
स बि धत यि ले य तो सं था दता गन अ धकार सम  उजूर गन 
स नछे। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ा  तउजूर  छान वन गदा नवेदकलाई 
सद यता दान गन ु पन देिखएमा दता गन अ धकार ले य तो 
नवेदकलाई सद यता दान गनको ला ग स बि धत सं थालाई 
आदेश दन स नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश ा  त गरेको सात 
दन भ  स बि धत सं थाले नवेदकलाई सद यता दान गर  सोको 
जानकार  दता गन अ धकार लाई गराउन ुपनछ ।  

२२. सद य हनु नपाउन े : (१) कुनै यि  एकै कृ तको एकभ दा वढ  
सं थाको सद य हनु पाउने छैन ।  

तर यो ऐन ार भ हनु ुअिघ कुन ै यि  एकै कृ तको एकभ दा बढ  
सं थाको सद य रहेको भए यो ऐन ार भ भएको म तले तीनवष भ  
कुनै एक सं थाको मा  सद यता कायम रा  ुपनछ । 

(२)  यो ऐन ार भ हुँदाका बखत कुनै सं थामा नेपाल सरकारको 
नकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उ लेख भएदेिख बाहेकको 
अ य कुनै कृ म यि  सद य भएको भए पाँचवष भ  सद यता 
अ य गनपुनछ ।   

२३. सद यताको समा :(१) कुन ै सद यको सद यता देहायको अव थामा 
समा  हनुेछः— 

(क) सद यले आ नो सद यता याग गरेमा, 
(ख) लगातार बा षक साधारणसभामा बना सूचना तीन पटकस म 

अनपुि थत भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अ तगत वनेको नयम वा व नयम बमोिजम सद यले 

पालना गनपुन ावधानको बार बार उ ल न गरेमा, 
(घ) सं थाको सद यको हकमा दफा २० बमोिजमको यो यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुन ै
सद यले सं थाबाट ा  त वा भ ु ान गन ुपन कुनै रकम भएमा सो 
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फरफारक नभएस म वा नजले लएको ऋण, तन ुपन कुनै दा य व 
वा अ यकुन ै सद यको तफबाट धतो वा जमानत बसेकोमा सोको 
दा य व फरफारक नभएस म नजको सद यता समा  हनुे छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न साधारणसभा 
बोलाउने नणय भइसकेप छ साधारणसभा स प  नभएस म कसैलाई 
प न सद यताबाट हटाउन सकने छैन । 

२४. सुवधा ा  त गन नस न े : कुन ै सद यले सहकार  सं थालाई तन ु पन 
कुनै दा य व नधा रत समय भ   भ ु ान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन 
अ तगत वनकेो नयम तथा व नयम बमोिजम सद यले पालन गनपुन 
यव थाको बार बार उ लंघन गरेमा य तो सद यले अ य सद य 
सरहको सु बधा ा  त गन स ने छैन । 

प र छेद –६ 

साधारणसभा, सम ततथा लेखा सपु रवे ण सम त 

२५. साधारणसभा: (१) सहकार  सं थाको सव च अ को पमा साधारणसभा 
हनुेछ । 

(२) सहकार  सं थाका सबै सद यह  साधारणसभाका सद य 
हनुे छन ्। 

(३) सहकार  सं थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनुेछ:– 

(क) ारि भक साधारणसभा, 
(ख) वा षक साधारणसभा, 
(ग) वशेष साधारणसभा । 

२६. ारि भक साधारण सभाको काम, कत य र अ धकार: ारि भक 
साधारणसभाको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) ारि भक साधारणसभा हनुे अिघ लो दनस मको काम 
कारबाह  र आ थक कारोबारको जानकार  लन,े 

(ख) चालू आ थक वषको ला ग वा षक काय म तथा बजेट 
वीकृत गन, 

(ग) तवेदन तथा व ीय ववरण अनमुोदन गन, 
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(घ) व नयममा उ लेख भए बमोिजम स म त वा लेखा 
सपुर वे ण स म तको नवाचन गन, 

(ङ) आ त रक काय व ध पा रत गन, 

(च) लेखा पर कको नयिु  र नजको पा र मक नधारण 
गन,  

(छ) व नयममा तो कए बमोिजमका अ य कायह  गन । 

२७. वा षक साधारणसभाको काम, कत य र अ धकार : वा षक साधारणसभाको 
काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम  हनुेछ :– 

(क) वा षक काय म तथा बजेट वीकृ त गन, 

(ख) वा षक लेखा पर ण तवेदन अनमुोदन गन, 

(ग) स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तको नवाचन तथा 
वघटन गन, 

(घ) स ालक वा लेखा सपुर वे ण स म तको संयोजक वा 
सद यलाई पदबाट हटाउन,े 

(ङ) स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तको वा षक तवेदन 
पा रत गन, 

(च) व नयम संशोधन तथा आ त रक काय व ध पा रत गन, 

(छ) लेखा पर कको नयिु  र नजको पा र मक नधारण 
गन, 

(ज) सं था एक करण वा वघटन स ब धी नणय गन, 

(झ) पा र मक लगायतका सु वधा तो न,े 

(ञ) ऋण तथा अनदुान ा  गन स ब धमा नणय गन, 

(ट) सद यको दा य व मनाहा दन,े 

(ठ) स म तलाई आव यक नदशन दन,े 

(ड) व नयममा तो कए बमोिजमका अ य कायह  गन । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) स म तले सहकार  सं था दता भएको म तले 
तीन म हना भ  ारि भक साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 

(२) स म तले येक आथक वष समा  भएको म तले छ 
म हना भ  वा षक साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 
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(३) स म तले देहायको अव थामा वशेष साधारण सभा बोलाउन ु
पनछ :– 

(क) सं थाको काम वशेषले वशेष साधारण सभा बोलाउनपुन 

स म तवाट नणय भएमा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम लेखा 

सपुर वे ण स म तको सफा रसमा, 
(ग) कुनै स ालकले वशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको 

ताव स म त ारा पा रत भएमा, 
 (घ) वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन कारण खलुाइ पि चस 

तशत सद यले स म त सम  नवेदन दएमा, 
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दता गन अ धकार ले 

नदशन दएमा, 
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 

सं थाको स ालक वा यव थापकबाट आ नो िज मेवार  
पूरा नगर  सं था स ालनमा सम या उ प  भएको 
अव थामा दता गन अ धकार लाई जानकार  दई साधारण 
सद यह  म येबाट बहमुत सद य उपि थत भई वशेष 
साधारण सभा गन सकनछे । 

२९. वशेष साधारणसभा बोलाउन नदशन दन स न:े (१) सं थाको नर ण 
वा सपुर वे ण गदा वा कसैको उजूर  पर  छान वन गदा देहायको अव था 
देिखन आएमा दता गन अ धकार ले य तो सहकार  सं थाको स म तलाई 
साधारणसभा बोलाउन नदशन दन स नेछ :–   

(क)  सहकार को मू य, मा यता तथा स ा त वप रत काय गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनकेो नयम, व नयम तथा आ त रक 

काय व ध वपर त काय गरेमा, 
(घ) दता गन अ धकार ले दएको नदशनको बार बार उ ल न गरेमा, 
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता गन अ धकार ले आदेश 

दएमा। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन नदशन ा  त भएमा 
स म तले सो नदशन ा  त भएको म तले पतीस दन भ  
साधारणसभाको बैठक बोलाउन ु पनछ र साधारणसभाको बैठकमा 
उजूर  वा नर णका ममा देिखएका वषयमा छलफल गर  सोको 
तवेदन दता गन अ धकार सम  पेश गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उि लिखत अव ध भ  स म तले 
साधारणसभा नबोलाएमा दता गन अ धकार ले य तो 
साधारणसभा बोलाउन स नेछ । 

(४) सहकार  सं थाको साधारणसभाको ला ग गणपूरक सं या त काल 
कायम रहेको सद य सं याको एकाउ  तशत   हनुेछ । तर 
प हलो पटक डा कएको साधारण सभामा गणपरुक सं या नपगेुमा 
यसको सात दन भ  दो ो पटक साधारण सभा बोलाउन ुपन 
र यसर  दो ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक 
स म तको बहमुत स हत एक तहाई साधारण सद यह को 
उपि थ त भएमा साधारण सभाको गणपरुक सं या पगेुको 
मा ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा 
२८ को (४) मा भएको यव था सोह अनसुार हनुछे । 
(६) दईु हजार वा सोभ दा बढ  सद य भएको सं थाले साधारण 
सभा गदा समान कायसूचीमा तो कए बमोिजम सद य सं याको 
आधारमा वडा-वडा वा अ य पायकको थानमा संचालक 
सद यह लाई पठाई साधारण सभा गन र य तो सभाको नणय 
मािणत गन त न धह  छनौट गर  य ता त न धह को 

उपि थ तको सभाले अि तम नणय मािणत गन यव था 
मलाउन स नछे । 

३०. स ालक स म त :(१)  सहकार  सं थामा साधारणसभाबाट नवािचत एक 
स ालक स म त रहनछे ।  

  तर,  एउटै यि  लगातार एउटै पदमा दईु पटकभ दा बढ  
स ालक हनु पाउने छैन । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको स म तमा उपल ध भएस म 
क तीमा ते ीस तशत म हला सद यको त न ध व सु नि त 
गन ुपनछ ।  

(३) एउटै प रवारको एकभ दा बढ  सद य एकै अव धमा 
स ालक तथा लेखा स म तको पदमा उ मेदवार ब  र नवािचत 
हनु स ने छैन । 

(४) कुन ैसं थाको स ालक सोह  सं थाको कमचार  वा आ नो 
सं थाले सद यता लएको सहकार  संघ वा बै बाहेक अक  कुनै 
सं थाको संचालक ब  पाउन ेछैन । 

तर वा षक दईु करोड पैयाभ दा कमको कारोवार गन सहकार  
सं थाको स ालकले य तो सहकार  सं थामा कमचार को पमा काम 
गन बाधा पन छैन । वा षक दईु करोडभ दा ब ढ कारोवार गन सं थामा 
कुनै संचालक कमचार  रहेको भए यो ऐन ार भ भएको म तले दईु 
वष भ  य तो संचालकले कमचार को पद याग गर  अक  कमचार को 
यव था गनपुनछ ।  

(६) यो ऐन ार भ हनुअुिघ कुन ै यि  एकभ दा बढ  सं थाको 
स ालक वा सोह  वा अक  सं थाको कमचार  भएकोमा यो ऐन 
ार भ भएको म तले एक वष भ  कुन ै एक सं थाको मा  

स ालक वा कमचार  रहन ुपनछ । 

(७) स म तको कायाव ध चार वषको हनुछे । 

३१. स ालक सम तको नवाचन :(१) स म तले आ नो कायाव ध समा  हनु ु
कि तमा एक म हना अिघ अक  स म तको नवाचन गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स म तको नवाचन नगराएको 
जानकार  ा  त भएमा य तो जानकार  ा  त भएको म तले छ म हना भ  
स म तको नवाचन गराउन दता गन अ धकार ले स बि धत स म तलाई 
आदेश दन स नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दता गन अ धकार ले आदेश 
दएकोमा स बि धत स म तले सो आदेश बमोिजमको समयाव ध भ  
स म तको नवाचन गराई दता गन अ धकारलाई जानकार  गराउन ुपनछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम स म तको नवाचन नगराएमा दता 
गन अ धकारले य तो सं था सद य रहेको मा थ लो संघ भए सो संघको 
त न ध समेतलाई सहभागीगराई स म तको नवाचन स ब धी स पूण 

काय गन गराउनछे । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको नवाचन कायमा सहयोग 
पु  याउन ुस बि धत स म तका पदा धकार ह को कत य हनुछे ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम नवाचन गराउँदा लागेको स पूण 
खच स बि धत सं थाले यहोन ुपनछ। 

(७) यस दफा बमोिजम स म तको अक  नवाचन नभएस मको 
ला ग स म तले व नयममा यव था भए बमोिजम आ नो काय स ालन 
गनछ ।  

३२. स म तको काम, कत य र अ धकार : यस ऐनमा अ य  उि लिखत काम, 

कत य र अ धकारका अ त र  स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय 
बमोिजम हनुछे :– 

(क) सहकार का मू य, मा यता र स ा त बमोिजम सहकार  
सं थाको स ालन गन, 

(ख) आथक तथा शासक य काय गन, गराउन,े 

(ग) ारि भक साधारणसभा, वा षक साधारणसभा तथा वशेष 
साधारणसभा बोलाउन,े 

(घ) साधारणसभाका नणयह  काया वयन गन, गराउन,े 

(ङ) सं थाको नी त, योजना, बजेट तथा बा षक काय मको 
तजमुा गर  साधारणसभा सम  पेश गन, 

(च) सं थाको सद यता दान गन तथा सद यताबाट हटाउन,े  

(छ) शेयर नामसार  तथा फता स ब धी काय गन, 

(ज) स बि धत संघको सद यता लन,े 

(झ) व नयम तथा आ त रक काय व ध तयार गर  
साधारणसभामा पेश गन,  

(ञ) सं थाको काय े भ  सं थाको कारोबार र यवसायको 
हत व नको ला ग आव यक काय गन,गराउन,े 
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३३. स ालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कुनै अव थामा स ालक आ नो 
पदमा बहाल रहन स ने छैन:- 

(क) नजले दएको राजीनामा स म तबाट वीकृत भएमा, 
(ख) नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स ालकबाट 

हटाउने नणय भएमा, 
(ग) नज अक  सं थाको स ालक रहेमा, 
(घ) नज सोह  वा अक  सं थाको कमचार  रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को तब धा मक 
वा ांशमा लेिखएको कुरामा सोह बमोिजम हनुछे । 

(ङ) नज सोह  वा अक  सं थाको लेखा सपुर वे ण स म तको 
पदमा रहेमा 

(च) नजको मृ य ुभएमा। 

३४. स ालकलाई पदबाट हटाउन स न:े (१) साधारणसभाले वहमुतको 
नणयबाट देहायको कुनै अव थामा स ालकलाई स म तको स ालक 
पदबाट हटाउन स नछे :– 

(क) आथक हना मना गर  स बि धत सं थालाई हानी नो सानी 
पु  याएमा, 

(ख) अन धकृत तवरले स बि धत सं थाको कारोबार स ब धी 
वषयको गोप नयता भ  गरेमा, 

(ग) स बि धत सं थाको कारोबार र यवसायसँग त पधा हनुे 
गर  समान कृ तको कारोबार वा यवसाय गरेमा, 

(घ) स बि धत सं थाको अ हत हनु ेकुन ैकाय गरेमा,  
(ङ) नज शार रक वा मान सक पमा काम गन नस न ेभएमा, 
(च) कुनै स ालकमा यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम वा 

व नयममा उि लिखत यो यता नरहेमा । 

(२) कुनै स ालकलाई स म तको पदबाट हटाउने नणय गन ु
अिघ य तो स ालकलाई साधारणसभा सम  सफाई पेश गन मना सब 
मा फकको मौका दइनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव ध भ  कुनै स ालकले 
सफाई पेश नगरेमा वा नजले पेश गरेको सफाई स तोषजनक नभएमा 
साधारणसभाले य तो स ालकलाई पदबाट हटाउन स नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स ालकको पदबाट हटाइएको 
सद य स म तको दईु कायकालस मको नवाचनमा उ मेदवार ब  पाउने 
छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स ालक पदबाट हटेमा य तो 
पदमा साधारणसभाले बाकँ  अव धको ला ग अक  स ालकको नवाचन 
गनछ । 

३५. नजी वाथ समावेश भएको नणय कृयामा संल न हनु नहनु े  :(१) 
स ालकले आ नो नजी वाथ समावेश भएको नणय यामा संल न 
हनुहुुँ दैन । 

(२) स ालकले आफूलाईमा  यि गत फाइदा हनुगेर  
सं थामा कुनै काय गन गराउन हुँ दैन । 

(३) कुन ै स ालकले उपदफा (१) को बपर त हनु े गर  वा 
आ नो अ धकार े भ दा बा हर गई कुन ै काम कारबाह  गरे गराएमा 
य तो काम कारबाह  त य तो स ालक यि गत पमा उ रदायी 
हनुेछ र य तो काम कारबाह बाट सं थाको, सद य वा अ य कुन ै
यि लाई हानी नो सानी हनु गएको रहेछ भने य तो हानी नो सानी 
नजको जायजेथाबाट असूल उपर ग रनेछ । 

३६. स म तको वघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अव थामा स म तको 
वघटन गन स नछेः– 

(क) स म तको बद नयतपूण कायबाट सं थाको कारोबार जोिखममा परेमा, 
(ख) सं थाले तनपुन दा य व तो कएको समय भ  भ ु ान गन नसकेमा, 
(ग) व नयममा उि लिखत उ े य र काय वप रतको काम गरेमा,  
(घ) स म तले आ नो िज मेवार  पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेो नयमावल मा उि लिखत शत वा 

दता गन  अ धकार ले दएको नदशनको बार बार उ ल न            

गरेमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम स म त वघटन भएमा साधारणसभाले 
नयाँ स म तको नवाचन गनछ । 

(३) स म तले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेो नयम बमोिजम दता 
गन अ धकार ले दएको नदशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा 
(२) बमोिजम पेश भएको तवेदन समेतको आधारमा दता गन 
अ धकार ले स म तलाई उजूर  वा नर णको ममा देिखएका 
वषयव तकुो गाि भयताको आधारमा बढ मा छ म हनाको समय दई 
सधुार गन मौका दन स नछे र य तो समयाव ध भ  प न सधुार 
नगरेमा य तो स म त वघटन गनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स म त वघटन भएमा यसर  
वघटन ग रएको म तले तीन म हना भ मा अक  स म तको नवाचन 
स प  गराउन र य तो नवाचन नभएस म सं थाको दै नक काय 
स ालन गन दता गन अ धकार ले तो कए बमोिजमको एक तदथ स म त 
गठन गन ुपनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक  स म तको नवाचन गराउँदा 
लागेको स पूण खच स बि धत सं थाले यहोनछ । 

३७. लेखा सपुर वे ण स म तको गठन :(१) सं थामा आ त रक नय ण 
णाल लाई सु ढ गन तो कए बमोिजमको यो यता पगेुका एकजना 

संयोजक र दईुजना सद यह  रहने गर  साधारणसभाले नवाचनबाट लेखा 
सपुर वे ण स म त गठन गनछ । 

(२) एउटै प रवारको एकभ दा बढ  यि  एकै अव धमा एउटै 
सं थाको स ालक वा लेखा सपु रवे ण स म तको संयोजक वा सद य 
पदमा उ मेदवार ब  र नवािचत हनु स न ेछैन । 

३८. लेखा सपु रवे ण स म तको काम, कत य र अ धकार :(१)  लेखा 
सपु रवे ण स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) येक चौमा सकमा सहकार  सं थाको आ त रक लेखापर ण गन, 

गराउन,े 

(ख) आ त रक लेखापर ण गदा लेखापर णका आधारभतू स ा तको 
पालना गन, गराउन,े 
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(ग) व ीय तथा आ थक कारोवारको नर ण तथा मू या न गन, 

गराउन,े 

(घ) स म तको काम कारवाह को नय मत सपु रवे ण गन र स म तलाई 
आव यक सझुाव दने, 

(ङ) साधारणसभाको नदशन, नणय तथा स म तका नणय काया वयन भए 
नभएको अनगुमन गन, 

(च) लेखा स ब धी तवेदन र स म तको काम कारबाह को सपु रवे ण 
स ब धी वा षक तवेदन साधारणसभा सम  पेश गन,  

(छ) आफूले पटक पटक दएका सझुाव काया वयन नभएको कारणबाट 
कुनै सं थाको हतमा तकूल असर परेमा वा य तो सं थाको नगद 
वा िज सी स पि को यापक पमा हना मना वा अ नय मतता 
भएको वा सं था ग भीर आ थक संकटमा पन लागेकोमा सोको 
कारण खलुाई वशेष साधारणसभा बोलाउन स म त सम  सफा रस 
गन । 

(ज) आव यक परेमा आ त रक लेखा पर क नयिु का ला ग तीन 
जनाको नाम स ालक स म तमा सफा रस गन । 
(२) लेखा सपु रवे ण स म तको संयोजक वा सद य सं थाको 
दै नक आ थक शास नक कायमा सहभागी हनु पाउने  छैन । 

प र छेद–७ 

बचत तथा ऋण प रचालन 

३९. सद य केि त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गन ुपन :(१) सं थाले 
आ ना सद यह को मा  बचत वीकार गन, सोको प रचालन गन र 
सद यलाई मा  ऋण दान गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न बचत 
तथा ऋणको मु य कारोबार गन गर  दता भएको सं था बाहेक अ य 
वषयगत वा वहउु े यीय सं थाले बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन 
पाउने छैन।  

तर यो ऐन ार भ हनु ुअिघ बहउु े यीय वा वषयगत सं थाको 
पमा दता भई मु य कारोवारको पमा वचत तथा ऋणको कारोवार गद 
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आएको भए य तो सं थाले तीन वष भ मा वचत तथा ऋणको मु य 
कारोवार नहनु ेगर  दता हुँदाका बखतमा उ लेख ग रएको मु य कारोवार 
गन गर  सं था स ालन गनपुनछ । 

(३) सं थाले सद यलाई दान गन ऋणमा सेवा शु क र नवीकरण शु क 
लन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको याजदर बचको अ तर छ तशतभ दा बढ  हनु े
छैन ।  

(५) सं थाले दान गरेको ऋणमा ला न े याजलाई मूल ऋणमा पूजँीकृत 
गर  सोको आधारमा याज लगाउन पाइने छैन । 

(६)सं थाले कुनैप न क पनीको शेयर ख रद गन स ने छैन ।  

तर  

(१) सं थाको दा य व त तकूल नहनुे गर  सं थाले व योजनको ला ग 
अचल स पि  खर द तथा पूवाधार नमाण एवं सं था र 
सद यह को हतमा उ पादन र सेवाको े मा ाथ मक पूजँी कोष 
प रचालन गन वाधा पन छैन । 

(२) यो ऐन ार भ हनु ुअिघ कुनै सं थाले कुनै क पनीको शेयर ख रद 
गरेको भएमा य तो शेयर यो ऐन ार भ भएको म तले एक वष 
अव ध भ  ह ता तरण ग रस न ुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप नसं थाले यो ऐन 
ार भ हनुअुिघ दता भएका साना कसान ारा व त व ीय 

सं थाको शेयर ख रद गन बाधा पनछैन । 

(७) सं थाले शेयर पूजँी कोषको दश गणुास म वचत संकलन 
गन स नेछ । 

(८) सं थाले दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य 
सद यलाई सद यता ा  त गरेको तीन म हना अव ध य तत नभई ऋण 
लगानी गन स ने छैन । 

४०. स दभ याजदर स ब धी यव थाः (१) संघीय काननु बमोिजम रिज ारले 
बचत तथा ऋणको स दभ याजदर तो न स नछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको स दभ याजदर सं थाका ला ग 
नदशक याजदर हनुेछ । 

४१. यि गत बचतको सीमा: सं थामा सद यको यि गत बचतको सीमा 
तीस लाखस म हनुेछ । 

प र छेद –९ 

आथक ोत प रचालन 

४२. शेयर ब  तथा फता स ब धी यब था :(१) सं थाले आ नो 
सद यलाई शेयर व  गन स नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
सं थाले एकै सद यलाई आ नो कुल शेयर पूजँीको बीस तशतभ दा 
बढ  हनुे गर  शेयर ब  गन स ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, देश सरकार वा थानीय तहको पूण वा 
आंिशक वा म व वा नय ण भएको सं था वा नकायको हकमा यो 
ब देज लागू हनुे छैन। 

(४) सं थाको शेयरको अं कत मू य त शेयर एक सय पैया ँ
हनुेछ ।  

(५) सं थाको शेयरपूजँी व नयममा उ लेख भए बमोिजम          

हनुेछ । 
(६) सं थाले खलुा बजारमा शेयर ब  गन पाउन ेछैन । 

(७) सं थाको मूलधनको पमा रहेको कुनै सद यको शेयर 
सोह  सं थाको ऋण वा दा य व बाहेक अ य कुनै ऋण वा दा य व वापत 
ललाम ब  ग रने छैन । 

४३. रकम फता तथा खाता स ालन स ब धी यव था :(1) कुनै सद यले 
सं थाको सद यता याग गर  रकम फता लन चाहेमा नजको कुन ै
दा य व भए य तो दा य व भ ु ान गरेको म तले एक म हना भ  नजको 
बाँक  रकम तो कए बमोिजम नजलाई फता गन ुपनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा ज मा गरेको बचत फता माग 
गरेमा नजको कुनै दा य व भए य तो दा य व क ा गर  बाँक  रकम 
तो कए बमोिजम नजलाई फता गन ुपनछ।  
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(३) सं थाले वचत खाताह  मा  संचालन गन स नछे ।    

४४. ऋण वा अनदुान लन स न:े (१) सं थाले वदेशी बक वा व ीय सं था 
वा अ य नकायबाट ऋण वा अनदुान लन वा य तो नकायसँग 
साझेदार मा काम गन संघीय कानून वमोिजम वीकृती लन ुपन छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम वदेशी बै  वा नकायबाट ऋण वा 
अनदुान लन वीकृतीको ला ग तो कएवमोिजमको ववरणह  स हत दता 
गन अ धकार  सम  नवेदन दन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोिजम नवेदन ा  भएमा दता गन 
अ धकार ले गाउँ\नगर कायपा लकामा ताव पेश गन ुपनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको ताव गाउँ\नगर कायपा लकाले 
उपयु  देखेमा वीकृतीकोला ग म ालयमा िशफा रस ग र पठाउनेछ । 

४५. नेपाल सरकारको सरु ण ा  त गन स न:े (१) सं थाले वदेशी बै  वा 
नकायसँग लने ऋणमा सरु ण ा  त गन ु पन भएमा संघीय कानून 
वमोिजम वीकृ तकोला ग दता गन अ धका र सम  ताव स हत नवेदन 
दन ुपन छ । 

(२) दफा (१) वमोिजम   ा  ताव उपयु  देिखएमा गाउँ\नगर 
कायपा लकाले  संघीय काननु बमोिजम वीकृ तको ला ग म ालयमा 
िशफा रस ग र पठाउन ुपनछ ।  

प र छेद –१० 

सं थाको कोष 

४६ सं थाको कोष : (१) सं थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम          

रहनेछ :– 

(क) शेयर ब बाट ा  त रकम, 

(ख) बचतको पमा ा  त रकम, 

(ग) ऋणको पमा ा  त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट ा  त अनदुान रकम, 

(ङ) वदेशी सरकार वा अ तरा य संघसं थाबाट ा  त अनदुान 
वा सहायताको रकम, 

(च) यवसा यक कायबाट आिजत रकम, 
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(छ) सद यता वेश शु क, 

(ज) सं थाको नाममा ा  हनुे अ य जनुसकैु रकम । 

४७.  जगेडा कोष :(१) सं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम 
रहने छन ्:– 

(क) आथक वषको खूद बचत रकमको क तीमा प चीस 
तशत रकम,  

(ख) कुनै सं था, संघ वा नकायले दान गरेको पूजँीगत 
अनदुान रकम, 

(ग) ि थर स पि  व बाट ा  त रकम, 

(घ)  अ य ोतबाट ा  त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अ वभा य हनुछे । 

४८. संरि त पूजँी फता कोषः (१) सं थामा एक संरि त पूजँी फता कोष 
रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा 
(२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम छु ाई बाकँ  रहेको रकमको 
क तीमा प चीस तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा षक 
पमा ज मा गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद यले गरेको संघीय 
काननुमा तो कए बमोिजमको वा षक कारोवारको आधारमा स बि धत 
सद यलाई उपल ध गराउन ुपनछ ।  

४९. सहकार  व न कोषस ब धी यव था: (१) सं थाले सहकार  यवसायको 
व न गनको ला ग दफा ४७ बमोिजम जगेडा कोषमा सो दफाको 

उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम छु ाई बाँक  रहेको 
रकमको शू य दशमलव पाचँ तशतले हनु आउन ेरकम संघीय काननुमा 
यव था भएबमोिजमको सहकार  व न कोषमावा षक पमा ज मा गन ु
पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय काननु 
यव था भएबमोिजम हनुछे । 
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५०.  अ य कोष स ब धी यब थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा 
उि लिखत कोषका अ त र  सं थामा सहकार  िश ा कोष, शेयर लाभांश 
कोष लगायत तो कए बमोिजमका अ य कोषह  रहन स ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ े य 
पू तका ला ग व नयममा तो कए बमोिजम उपयोग गन सकनेछ ।  

तर एक वषको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूजँीको प  
तशतभ दा बढ  हनुे छैन । 

प र छेद –११ 

अ भलेख र सूचना 
५१. अ भलेख रा  ु पन : (१) सं थाले साधारण सभा, स म त तथा लेखा 

सपु रबे ण स म त बैठकका नणय तथा काम कारबाह को अ ाव धक 
अ भलेख सरुि त साथ रा  ुपनछ । 

(२) सं थाले कारोबारसँग स बि धत तथा अ य आव यक 
अ भलेखह  तो कए बमोिजम सरुि त साथ रा  ुपनछ । 

५२. ववरण उपल ध गराउन ुपन :(१) सं थाले देहायका ववरणह  स हतको 
तवेदन आ.व. समा  भएको तीन म हना भ  दता गन अ धकार  सम  

पेश गन ुपनछ :– 

(क) कारोबारको चौमा सक र वा षक तवेदन तथा 
लेखापर ण तवेदन 

(ख) बा षक काय म नी त तथा योजना, 
(ग) खदु बचत स ब धी नी त तथा योजना, 
(घ) स ालकको नाम तथा बाकँ  कायाव धको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक स ब धी जानकार , 

(च) शेयर सद य सं या र शेयरपूजँी,   
(छ) स ालक वा सद यले लएको ऋण तन बाँक  रहेको 

रकम, 

(ज) दता गन अ धकार ले समय समयमा तो क दएको अ य 
ववरण । 
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प र छेद – १२ 

लेखा र लेखापर ण 

५३. कारोबारको लेखा: सं थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा णाल मा 
आधा रत र कारोबारको यथाथ ि थ त प पमा देिखने गर  संघीय 
कानून बमोिजम रिज ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउि टङ ा डड) 
र यस ऐन बमोिजम पालना गनपुन अ य शत तथा यव था बमोिजम 
रा  ुपनछ । 

५४. लेखापर ण: (१) सं थाले येक आथक वषको लेखापर ण सो 
आ थक वष समा  भएको म तले तीन म हना भ  चलत कानून 
बमोिजम इजाजतप  ा  त लेखापर क ारा गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव ध भ  कुनै सं थाले 
लेखापर ण नगराएको पाइएमा दता गन अ धकार ले य तो सं थाको 
लेखा पर ण इजाजतप ा  त लेखापर कबाट गराउन स नछे। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर ण गराउँदा 
लेखापर कलाई दन ु पन पा र मक लगायतको रकम स बि धत 
सं थाले यहोनछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर कले गरेको 
लेखापर ण तवेदन अनमुोदनको ला ग साधारणसभासम  पेश गन ु
पनछ ।यसर  लेखाप र ण तबेदन अनमेुदन भएप छ अ नवाय पमा 
गाउँपा लकामा पेश गन ुपनछे । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर ण तवेदन 
साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः लेखापर णको ला ग 
साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रह  अक  लेखापर क नयु  
गनछ । 

५५. लेखापर कको नयिु  :(१) सं थाको लेखापर ण स ब धी काय गन 
च लत कानून बमोिजम इजाजतप  ा  त लेखापर कह  म येबाट 

साधारणसभाले एकजना लेखापर क नयिु  गर  पा र मक समेत 
तो नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर क नयु  गदा एउटै 
यि , फम वा क पनीलाई लगातार तीन आथक वषभ दा बढ  हनुे गर  
नयु  गन सकने छैन । 

५६. लेखापर कमा नयु  हनु नस न े :(१) देहायका यि  लेखापर कमा 
नयु  हनु तथा नयु  भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन स ने 
छैन :- 

(क) सहकार  सं थाको स ालक, 
(ख) स बि धत सं थाको सद य, 

(ग) सहकार  सं थाको नय मत पा र मक पाउने गर  नयु  
स लाहकार वा कमचार , 

(घ) लेखापर ण स ब धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषको 
अव ध भ ु ान नभएको,  

(ङ) दामासाह मा परेको, 
(च) ाचार, ठगी वा नै तक पतन हनु ेअ य फौजदार  कसूरमा 

सजाय पाएको पाचँ वष भ ु ान नभएको,  
(ज) स बि धत सं थासँग वाथ बािझएको यि  । 

(२) लेखापर कले आफू नयु  हनुअुिघ उपदफा (१) 
बमोिजम अयो य नभएको कुराको सं था सम  वघोषणा गरन्पुनछ ।  

(३) कुनै लेखापर क आ नो कायकाल समा  नहुँ दै कुनै 
सं थाको लेखापर ण गन अयो य भएमा वा सं थाको लेखापर कको 
पदमा कायम रहन नस न ेि थ त उ प  भएमा नजले लेखापर ण गन ु
पन वा ग ररहेको काम त काल रोक  सो कुराको जानकार  लिखत पमा 
सं थालाई दन ुपनछ । 

(४) यस दफाको तकूल हनुगेर  नयु  भएको लेखापर कले 
गरेको लेखापर ण मा य हनुे छैन ।  

प र छेद – १३ 

छुट,सुवधा र सहु लयत 

५७. छुट, सुवधा र सहु लयत: (१) सं थालाई ा  हनुे छुट, सु वधा र सहु लयत 
संघीय काननु बमोिजम हनुेछ । 
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 (२) उपदफा (१) मा उ लेिखत छुट, सु वधा र सहु लयत बाहेक 
सं थालाई ा  हनुे अ य छुट, सु वधा र सहु लयत तो कए बमोिजम            

हनुेछ ।  
प र छेद—१४ 

ऋण असलु  तथा बाकँ  ब ौता 
५८. ऋण असूल गन: (१) कुन ैसद यले सं थासँग गरेको ऋण स झौता वा 

शत कबु लयतको पालना नगरेमा, लखतको भाखा भ  ऋणको सावाँ, 
याज र हजाना च ु ा नगरेमा वा ऋण लएको रकम स बि धत काममा 
नलगाई हना मना गरेको देिखएमा य तो सद यले ऋण लंदा राखेको 
धतोलाई स बि धत सं थाले ललाम ब  गर  वा अ य कुनै यव था 
गर  आ नो साँवा, याज र हजाना असूल उपर गन स नछे। धतो 
स बि धत सं थाले सकारे प ात ् प न ऋणीले साँवा याज दवैु भ ु ानी 
गर  धतो बापतको स पि  फता लन चाहेमा फता गनपुनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा राखेको धतो कुनै कसमले 
कसैलाई हक छो ड दएमा वा अ य कुनै कारणबाट य तो धतोको मू य 
घ न गएमा य तो ऋणीलाई नि त याद दई थप धतो सरु ण रा  न   
लगाउन सकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप धतो नराखेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको धतोबाट प न साँवा, याज र हजानाको 
रकम असूल उपर हनु नसकेमा य तो ऋणीको हक ला ने अ य 
जायजेथाबाट प न साँवा, याज र हजाना असूल उपर गन सकनछे ।  

(४) यस दफा बमोिजम साँवा, याज र हजना असूल उपर गदा 
लागेको खचको रकम तथा असूल उपर भएको साँवा, याज र हजानाको 
रकम क ा गर  बाकँ  रहन आएको रकम स बि धत ऋणीलाई फता 
दन ुपनछ ।  

(५) यस दफा बमोिजम कुन ै सं थाले ऋणीको धतो वा अ य 
जायजेथा ललाम ब  गदा ललाम सकान यि को नाममा सो धतो वा 
जायजेथा च लत कानून बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गनको 
ला ग स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र स बि धत कायालयले 



31 
 
 

प न सोह  बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गर  सोको जानकार  
स बि धत सं थालाई दन ुपनछ । 

(६) यस दफा बमोिजम धतो राखेको स पि  ललाम ब  
गदा कसैले सकार नगरेमा य तो स पि  स बि धत सं था आफले 
सकार गन स नछे । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरेमा य तो स पि  
स बि धत सं थाको नाममा रिज ेशन वा दािखल खारेज गन स बि धत 
कायालयमा लेखी पठाउनेछ र यसर  लेखी आएमा स बि धत कायालयले 
सोह  बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गर  दन ुपनछ । 

५९.  कालो सूची स ब धी यव थाः सं थाबाट ऋण लई  रकमको अपचलन गन 
वा तो कएको समयाव ध भ  ऋणको साँवा याज फता नगन यि को 
नाम नामेशी स हत कालोसूची काशन स ब धी यव था संघीय काननु 
बमोिजम हनुछे । 

६०. कजा सूचना के र स ब धी यव थाः कजा सूचना के  स ब धी 
यव था संघीय काननु बमोिजम हनुछे । 

६१ बाकँ  ब ौता असूल उपर गन : कसैले सं थालाई तन ु बझुाउन ु पन 
रकम न तर  बाकँ  राखेमा य तो रकम र सोको याज समेत दता गन 
अ धकार ले य तो यि को जायजेथाबाट असूल उपर ग र दन            

स नेछ । 

६२. रो ा रा  न लेखी पठाउने: (१) सं था वा दता गन अ धकार ले दफा ५८ र 
६१ को योजनको ला ग कुनै यि को खाता, जायजेथाको वा म व 
ह ता तरण, नामसार  वा ब  गन नपाउने गर  रो ा रा  न स बि धत 
नकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो ाको ला ग लेखी आएमा 
स बि धत नकायले च लत कानून बमोिजम य तो यि को खाता,जाय 
जेथाको वा म व ह ता तरण, नामसार  वा ब  गन नपाउन ेगर  रो ा 
रा  नराखी दन ुपनछ । 

६३. अ ा धकार रहन:े कुनै यि ले सं थालाई तन ुपन ऋण वा अ य कुन ै
दा य व न तरेमा य तो यि को जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक 
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दाबी भए यसको ला ग रकम छु ाई बाँक  रहन आएको रकममा 
सं थाको अ ा धकार रहनेछ । 

६४.  कायवाह  गन वाधा नपन: सं थाले ऋण असलु  गन स ब धमा कुन ै
यि  वा सहकार  सं था उपर चलाएको कुनै कारवाह का कारणबाट 
य तो यि  वा सं था उपर यस ऐन तथा च लत कानून बमोिजमको 
कुनै कसूरमा कारवाह  चलाउन रोक लगाएको मा नने छैन । 

प र छेद– १५ 

एक करण,  बघटन तथा दता खारेज 

६५. एक करण तथा वभाजन स ब धी यब था: (१) यस ऐनको अ धनमा रह  
दईु वा दईुभ दा बढ  सं थाह  एक आपसमा गाभी एक करण गन वा 
एक सं थालाई भौगो लक काय े को आधारमा दईु वा दईुभ दा बढ  
सं थामा वभाजन गन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक करण वा वभाजन गदा 
स बि धत सं थाको कुल कायम रहेका सद य सं याको दईु तहाइ 
बहमुतबाट नणय हनु ुपनछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोिजम एककरण वा वभाजन गन नणय 
गदा एक करण वा वभाजनका शत र काय व ध समेत खलुाउन ुपनछ। 

६६.  वघटन र दता खारेज: (१) कुनै सं थामा देहायको अव था व मान 
भएमा साधारण सभाको त काल कायम रहेका दईु तहाइ बहमुत 
सद यको नणयबाट य तो सं थाको वघटन गन नणय गर  दता 
खारेजीको वीकृ तका ला ग स म तले दता गन अ धकार  सम  नवेदन 
दनस नेछ :– 

(क) व नयममा उि लिखत उ े य तथा काय हा सल गन स भव 
नभएमा,  

(ख) सद यको हत गन नस ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ा  त नवेदनमा छान वन गदा 
य तो सं थाको वघटन गन उपयु  देिखएमा दता गन अ धकार ले 
य तो सं थाको दता खारेज गन स नेछ। 



33 
 
 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दता 
गन अ धकार ले देहायको अव थामा मा  सं थाको दता खारेज गन 
स नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषस म कुन ैकारोबार नगर  न कृय रहेको 
पाइएमा, 

(ख) कुनै सं थाले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेो 
नयमावल  वपर तको काय बार बार गरेमा, 

(ग) व नयममा उि लिखत उ े य वपर त काय गरेमा, 
(घ) सहकार  मू य, मा यता र स ा त वपर त काय गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता खारेज गन ुअिघ दता 
गन अ धकार ले य तो सं थालाई सनुवुाईको ला ग प  दनको समय 
दन ुपनछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारेज भएमा 
य तो सं था वघटन भएको मा ननछे ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारेजी 
भएमा य तो सं थाको दता माणप  वतः र  भएको मा ननछे । 

६७. ल वीडेटरको नयिु : (१) दफा ६६ बमोिजम कुन ै सं थाको दता खारेज 
भएमा दता गन अ धकार ले ल वीडेटर नयु  गनछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न संघीय काननुमा 
तो कएको समा स मको स पि  भएको सं थाको हकमा दता गन अ धकार ले कुनै 
अ धकृत तरका कमचार लाई ल वीडेटर नयिु  गन स नेछ । 

६८. ल वीडेशन प छको स प तको उपयोग: कुनै सं थाको ल वीडेशन प ात ्सबै 
दा य व भ ु ान गर  बाकँ  रहन गएको स पि को उपयोग संघीय काननुमा तो कए 
बमोिजम हनुछे । 

प र छेद –१६ 

दता गन अ धकार  

६९. दता गन अ धकार : (१)यस ऐन अ तगत दता गन अ धकार ले गनपुन 
कायह  गाउँपा लकाको मखु शासकय अ धकृतले गनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता गन अ धकार ले यस ऐन 
बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा स पूण अ धकार आफू मातहतको 
अ धकृत तरको कमचार लाई यायोजन गन स नछे । 

७०. काम, कत य र अ धकार : यस ऐनमा अ य  उि लिखत काम, कत य 
तथा अ धकारको अ त र  दता गन अ धकार को काम, कत य र 
अ धकार तो कए बमोिजम हनुेछ । 

प र छेद –१७ 

नर ण तथा अनगुमन 

७१. नर ण तथा अ भलेख जाचँ गन: (१) दता गन अ धकार ले सं थाको 
जनुसकैु वखत नर ण तथा अ भलेख पर ण गन, गराउन स नेछ । 

(२) नेपाल रा  ब ले जनुसकैु वखत तो कएको भ दा बढ  
आ थक कारोवार गन सं थाको हसाव कताव वा व ीय कारोवारको 
नर ण वा जाँच गन, गराउन स नछे। 

(३) उपदफा (२) को योजनको ला ग नेपाल रा  बै ले 
आ ना कुनै अ धकार  वा वशेष  खटाई आब यक  ववरण वा 
सूचनाह  सं थाबाट िझकाई नर ण तथा सपुर वे ण गन स नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम नर ण वा हसाब जाचँ 
गदा दता गन अ धकार  वा नेपाल रा  बै को अ धकार ा  अ धकृतले 
माग गरेको जानकार  स बि धत सं थाले उपल ध गराउन ुपनछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम नर ण वा हसाब जाचँ 
गदा कुन ैसं थाको कामकारबाह  यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम, 

नदिशका, मापद ड वा काय व ध बमोिजम भएको नपाइएमा दता गन 
अ धकार  वा नेपाल रा  बै ले स बि धत सं थालाई आव यक नदशन 
दन स नेछ र य तो नदशनको पालना गन ु य तो सं थाको कत य 
हनुेछ । 

(६) नेपाल रा  बै ले यस दफा बमोिजम सं थाको नर ण 
तथा सपुर वे ण गदा नेपाल रा  बै ले च लत कानून बमोिजमको 
अ धकार योग गन स नेछ। 
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(७) यस दफा बमोिजम सं थाको नर ण तथा सपुर वे ण गदा 
ा  त हनु आएको जानकार  नेपाल रा  बै ले गाउ कायपा लकालाई 

उपल ध गराउन ुपनछ ।   

७२. छान वन गन स न े:(१) कुनै सं थाको यवसा यक कारोबार स तोषजनक 
नभएको, सद यको हत वपर त काम भएको वा सो सं थाको उ े य 
वपर त काय गरेको भनी य तो सं थाको क तीमा वीस तशत सद यले 
छान वनको ला ग नवेदन दएमा दता गन अ धकार ले य तो सं थाको 
छान वन गन, गराउन स नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा नवन गदा माग गरेको ववरण 
वा कागजात उपल ध गराई सहयोग गन ु स बि धत स म तको कत य 
हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग रएको छान वनको 
जानकार  स बि धत सं थालाई लिखत पमा दन ुपनछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं था को नर ण तथा अनगुमन स ब धी 
वशेष यव था :(१) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सं थाले 
तो कए बमोिजम अनगुमन णाल  अवल बन गन ुपनछ । 

(२) दता गन अ धकार ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन 
सं थाको तो कए बमोिजमको अनगुमन णाल मा आधा रत भई नर ण 
तथा अनगुमन गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाको नर ण तथा अनगुमन 
दता गन अ धकार ले आव यकता अनसुार नेपाल रा  बै  लगायतका 
अ य नकायको सहयोग लन स नेछ । 

७४.वा षक तवेदन पेश गनपुन : (१) दता गन अ धकार ले आ थक वष समा  
भएको म तले तीन म हना भ  सं थाको नर ण स ब धी वा षक 
तवेदन गाउँ \ नगर कायपा लका सम  पेश गन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको तवेदनमा देहायका ववरणह  
खलुाउन ुपनछ:– 

(क) स ालनमा रहेका सं थाको ववरण, 
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(ख) अनगुमन ग रएका सं थाको सं या तथा आ थक 
कारोवारको ववरण, 

(ग) सं थामा सहकार  स ा त र यो ऐन, यस ऐन अ तगत 
बनेको नयम, व नयम तथा आ त रक काय व धको 
पालनाको अव था, 

(घ) सं थाका सद यले ा  त गरेको सेवा सु वधाको अव था, 
(ङ) सं थाको याकलापमा सद यको सहभा गताको तर 

अनपुात, 

(च) सं थालाई गाउँपा लका/नगरपा लकाबाट दान ग रएको 
व ीय अनदुान तथा छुट सु वधाको सदपुयो गताको 
अव था,  

(छ) सं थाको आ थक याकलाप तथा व ीय अव था 
स ब धी तो कए बमोिजमका ववरण, 

(ज) सं थामा आ त रक नय ण णाल को अव था, 
(झ) सं थामा सशुासन तथा िज मेवार को अव था, 
(ञ) सं थामा रहेका कोषको ववरण, 

(ट) संरि त पूजँी फता कोष वतरणको अव था, 
(ठ) सहकार को नी त नमाणमा सहयोग पु न े आव यक 

कुराह , 

(ड) सहकार  सं थाको दता, खारेजी तथा वघटन स ब धी 
ववरण, 

(ढ) सं थाले स ालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, 
यवसाय, उ ोग वा प रयोजनाको ववरण,  

(ण) तो कए बमोिजमका अ य ववरण । 

७५. आपसी सरु ण सेवा संचालन स ब धी यव थाः (१) सं थाले संघीय काननुमा 
यव था भएबमोिजम आ ना सद यह को बाल नाल  वा व तभुाउमा भएको 
तको अंशपू त गन गर  आपसी सरु ण सेवा संचालन गन स नेछ । 
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७६. ि थर करण कोष स ब धी यव थाः (१) बचत तथा ऋण वषयगत सं थाह  
स भा वत जोिखमबाट संर णका ला ग संघीय काननुमा यव था भएबमोिजम 
खडा हनुे ि थर करण कोषमा सहभागी हनु स नछेन ्। 

प र छेद –१८ 

सम या त सं थाको यव थापन 

७७. सं था सम या त भएको घोषणा गन सकन:े (१) यस ऐन बमोिजम 
ग रएको नर ण वा हसाब जाँचबाट कुनै सं थामा देहायको अव था 
व मान रहेको देिखएमा कायपा लकाले य तो सं थालाई सम या त 
सं थाको पमा घोषणा गन स नेछ:- 

(क) सद यको हत वपर त हनुे गर  कुनै काय गरेको, 
(ख) सं थाले पूरा गनपुन व ीय दा य व पूरा नगरेको वा 

भ ु ानी गनपुन दा य व भ ु ानी गन नसकेको वा भ ु ानी 
गन नस ने अव था भएको, 

(ग) सद यह को बचत नधा रत शत बमोिजम फता गन 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनकेो नयम तथा व नयम 
वपर त हनुे गर  सं था  स ालन भएको, 

(ङ) सं था  दामासाह मा पन स ने अब थामा भएको वा 
उ लेखनीय पमा ग भीर आ थक क ठनाई भो गरहेको, 

(च) कुनै सं थाले सद यको बचत रकम फता गन ुपन अव धमा 
फता नगरेको भनी य तो सं थाका  क तीमा वीस 
तशत वा वीस जना म ये जनु कम हु छ सो वरावरका 

सद यह ले दता गन अ धकार  सम  नवेदन दएकोमा 
छान वन गदा ख ड (क) देिख (ङ) स मको कुनै अव था 
व मान भएको देिखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत 
कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुन ैसं थालाई सम या त सं था 
घोषणा गन सफा रस गरेमा वा सम या त भनी प हचान गरेकोमा वा 
य तो आयोगमा परेको उजरु  सं या, औिच य समेतको आधारमा 
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कायपा लकाले य तो सं थालाई सम या त सं था घोषणा गन           

स नेछ । 

७८. यव थापन स म तको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम सम या त सं था 
घोषणा भएकोमा य तो सं थाको स पि  यव थापन तथा दा य व 
भ ु ानी स ब धी कायकाला ग यव थापन स म तको गठन गन दता गन 
अ धकार ले कायपा लका सम   सफा रस गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफा रस भई आएमा 
कायपा लकाले तो कए वमोिजम यव थापन स म तको गठन गन स ने          

छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग ठत यव थापन स म तको काम, 

कत य र अ धकार तो कए बमोिजम हनुेछ । 

प र छेद–१९ 

कसूर, द ड ज रवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको मा नन े: कसैले देहायको कुनै काय गरेमा यस ऐन अ तगतको 
कसूर गरेको मा ननछे ।  

(क) दता नगर  वा खारेज भएको सं था स ालन गरेमा वा कुनै 
यि , फम वा क पनीले आ नो नाममा सहकार  श द वा 
सो श दको अं जेी पा तरण राखी कुनै कारोबार, 
यवसाय, सेवा वाह  वा अ य कुन ैकाय गरेमा, 

(ख) सद यको बचत यस ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको नयम, 

व नयम बमोिजम बाहेक अ य कुन ै प न योजनको ला ग 
योग गरेमा,  

(ग) तो कएको भ दा बढ  रकम ऋण दान गदा जमानत वा 
सरु ण नराखी ऋण दान गरेमा, 

(घ) स म तको सद य, यव थापक वा कमचार ले सं थाको 
स पि , बचत वा शेयर रकम हना मना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नस ने गर  स म तका कुन ैसद य, नजको 
नातेदार वा अ य यि  वा कमचार लाई ऋण दई रकम 
हना मना गरेमा,  
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(च) स म तका कुनै सद यले ए लै वा अ य सद यको 
मलोमतोमा सं थाको शेयर वा बचत रकम आफू खसुी 
प रचालन गर  सं थालाई हानी नो सानी पु  याएमा,  

(छ) झु ा वा गलत ववरण पेश गर  कजा लएमा, राखेको 
धतो क चा भएमा वा ऋण हना मना गरेमा,  

(ज)  सं थाले यस ऐन र यस ऐन अ तरग्त बनेका नयम, 
व नयम  वप रत लगानी गरेमा वा लगानी गन उ े यले 
रकम उठाएमा,  

(झ) कृ म यवसाय खडा गर  वा गराई ऋण लएमा वा 
दएमा, 

(ञ) धतोको अ वाभा वक पमा बढ  मू या न गर  ऋण 
लएमा वा दएमा, 

(ट) झु ा ववरणको आधारमा प रयोजनाको लागत अ वाभा वक 
पमा बढाई बढ  ऋण लएमा वा  दएमा, 

(ठ) कुन ै यि  वा सं थालाई एक पटक दइसकेको सरु ण 
र तपूवक फुकुवा नभई वा सो सरु णले खामेको 
मू यभ दा बढ  हनुगेर  सोह  सरु ण अ य सं थामा राखी 
पनुः ऋण लए वा दएमा, 

(ड) सं थाबाट जनु योजनको ला ग ऋण सु वधा लएको हो 
सोह  योजनमा नलगाई अ य  योग गरे वा गराएमा, 

(ढ) सं थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा 
कुनै त रकाले हटाइ वा उडाइ अक अथ न कने यहोरा 
पार  मलाई ले  ेवा अक  भ ै े ता रा े ज ता काम 
गरेबाट आफूलाई वा अ  कसैलाई फाइदा वा हा न 
नो सानी गन उ े यले क त गन वा अकाको हा न 
नो सानी गन उ े यले नगरे वा नभएको झु ा कुरा गरे वा 
भएको हो भनी वा म त, अ  वा यहोरा फरक पार  
सह छाप गर  गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई 
जालसाजी गरे वा गराएमा,  
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(ण) ऋणको धतो व प रािखने चल अचल स पि  ललाम 
ब  वा अ य योजनको ला ग मू या न गदा 
मू या नकताले बढ , कम वा गलत मू या न गर  
सं थालाई हानी नो सानी पु  याउने काय गरे वा गराएमा,  

(त) सं थालाई हानी नो सानी पु  याउन े उ े यले कसैले कुनै 
काम गराउन वा नगराउन, मोला हजा गन वा गराउन, कुन ै
क समको रकम लन वा दन, बना मू य वा कम मू यमा 
कुनै माल, व त ुवा सेवा लन वा दन, दान, दात य, उपहार 
वा च दा लन वा दन, गलत लखत तयार गन वा 
गराउन, अनवुाद गन वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा 
हानी पु  याउन ेबद नयतले कुन ैकाय गरे वा गराएमा, 

(थ) कुन ै सं था वा सोको सद य वा बचतकता वा ती म ये 
कसैलाई हानी नो सानी पु ने गर  लेखा पर ण गरे 
गराएमा वा लेखा पर ण गरेको झु ो तवेदन तयार 
पारेमा वा पान लगाएमा। 

८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय 
हनुेछ :- 

(क) ख ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषस म कैद 
र एक लाख पयास म ज रवाना, 

(ख) ख ड (ठ) को कसूरमा दईु बषस म कैद र दईु लाख 
पयास म ज रवाना, 

(ग) ख ड (ख) को कसूरमा वगो बराबरको रकम ज रवाना 
गर  तीन बष स म कैद , 

(घ) ख ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) 
र (त) को कसूरमा वगो भराई वगो बमोिजम ज रवाना 
गर  देहाय बमोिजमको कैद हनुेछ :- 

(१) दश लाख पैयाँस म बगो भए एक वषस म कैद,  

(२) दश लाख पैयाँभ दा बढ  पचास लाख पैयाँस म बगो 
भए दईु वष देिख तीन वषस म कैद, 
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(३) पचास लाख पैयाँभ दा बढ  एक करोड पैयाँस म 
बगो भए तीन वष देिख चार वषस म कैद, 

(४) एक करोड पैयाँभ दा बढ  दश करोड पैयास म बगो 
भए चार वषदेिख छ वषस म कैद, 

(५) दश करोड पयाँभ दा बढ  एक अब पैयाँस म बगो 
भए छ वषदेिख आठ वषस म कैद, 

(६) एक अब पैयाँभ दा बढ ज तसकैु पैया ँ बगो भए प न 
आठ वषदेिख दश वषस म कैद, 

(ङ) ख ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषस म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गन उ ोग गन वा य तो कसूर गन 
म त पु  याउन े यि लाई मु य कसूरदारलाई हनु ेसजायको आधा सजाय 
हनुेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन वा य तो कसूर गन म त 
पु  याउन ुकुनै नकाय सं था भए य तो नकाय सं थाको मखु कायकार  
वा पदा धकार  वा कायकार  है सयतमा काय स पादन गन यि लाई 
यस ऐन बमोिजम हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  ज रवाना हनु े :(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजूर  पर  वा सं थाको 
नर ण अनगुमन वा हसाब कताबको जाँच गदा वा अ य कुन ै
यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काय गरेको पाइएमा दता गन 
अ धकार ले य तो कायको कृ त र गा भीयको आधारमा य तो काय 
गन यि लाई पाचँ लाख  पयास म ज रवाना गनछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेा नयम वपर त 
सद यसँग याज लएमा, 

(ख) सं थाले दान गन बचत र ऋणको याजदर बीचको 
अ तर छ तशतभ दा बढ  कायम गरेमा, 

(ग) सं थाले दान गरेको ऋणमा ला ने याजलाई मूल कजामा 
पूजँीकृत गर  सोको आधारमा याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सद यलाई आ नो पूजँीकोषको तो कए बमोिजमको 
तशतभ दा बढ  हनुे गर  ऋण दान गरेमा, 
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(ङ) सं था दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई 
सद यता ा  त गरेको तीन म हना अव ध य तत नभई 
ऋण लगानी गरेमा, 

(च) ाथ मक पूजँी कोषको दश गणुा भ दा बढ हनुे गर  बचत 
संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूजँीको प  तशतभ दा बढ  शेयर लाभांश वतरण 
गरेमा,  

(ज) सं थाले आ नो काय े  बा हर गई कारोबार गरेमा वा गैर 
सद यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) सं थाले यो ऐन वपर त कृ म यि लाई आ नो 
सद यता दएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेिखएको यहोराबाट कसैले 
देहायको कुनै काय गरेको दता गन अ धकार ले य तो कायको कृ त र 
गा भीयको आधारमा य तो काय गन यि लाई तीन लाख पैयाँस म 
ज रवाना गन स नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दएको 
कुनै नदशन वा तो कएको मापद डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दनपुन 
कुनै ववरण, कागजात, तबेदन, सूचना वा जानकार  
न दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम नवाचन नगर  स म त तथा लेखा 
सपुर वे ण स म तका पदा धकार ह  आफू खशुी प रवतन 
गरेमा  

(घ) कुनै सं थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको 
तो कएको शत पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेो नयम वप रत अ य 
काय गरेमा । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज रवाना गन ुअिघ दता 
गन अ धकार ले स बि धत यि  वा सं थालाई सफाई पेश गन क तीमा 
प  दनको समयाव ध दन ुपनछ । 

८२.  रो ा रा  े :(१) दता गन अ धकार ले स बि धत सं थालाई दफा ८१ 
बमोिजम ज रवाना गनकुा अ त र  तीन म हनास म य तो सं थाको 
कारोबार, स प त तथा बै  खाता रो ा रा े तथा स पि  रो ा रा  न 
स बि धत नकायलाई सफा रस गन स नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सफा रस ा  त भएमा य तो 
सं थाको कारोबार, स प त वा बै  खाता रो ा राखी सो को जानकार  
दता गन अ धकार लाई दन ुपनछ ।  

८३.  दो बर ज रवाना हनुे:(१) दफा ८१ बमोिजम ज रवाना भएको यि  वा 
सं थाले पनु: सोह  कसूर गरेमा य तो यि  वा सं थालाई दता गन 
अ धकार ले दो ो पटकदेिख येक पटकको ला ग दो बर ज रवाना  

गनछ ।  

८४.  अनसु धानको ला ग लेखी पठाउन स न े :दता गन अ धकार  वा नेपाल 
रा  बै ले यस ऐन बमोिजम आ नो काम, कत य र अ धकारको पालना 
गदा कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा य तो 
कसूरका स ब धमा यस ऐन बमोिजम अनसु धान गनको ला ग स बि धत 
नकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।  

८५.  मु ास ब धी यव थाः दफा ८० बमोिजम सजाय हनुे कसूरको मु ा 
स ब धी यव था संघीय काननु बमोिजम हनुछे । 

८६. मु ा हेन अ धकार : दफा ८० बमोिजमको सजाय हनु े कसूर स ब धी 
मु ाको कारवाह  र कनारा िज ला अदालतबाट हनुेछ । 

८७.  उजूर  दन े हद याद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हनुे 
कसूर गरेको वा गन लागेको थाहा पाउने यि ले यसर  थाहा पाएको 
म तले न बे दन भ  दता गन अ धकार  सम  उजूर  दन ुपनछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोिजम ज रवाना हनु ेकाय गरेको थाहा 
पाउने यि ले यसर  थाहा पाएको म तले न बे दन भ  दता गन 
अ धकार  सम  उजूर दन ुपनछ ।  
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८८. पनुरावेदन गन स न े :(१) दफा ६ बमोिजम सं था दता गन अ वीकार 
गरेको वा दफा 8८ बमोिजम सं था दता खारेज गरेकोमा िच  नबु नेले 
सो नणयको जानकार  पाएको म तले पतीस दन भ  दता गन 
अ धकार को नणयउपर कायपा लकासम  पनुरावेदन गन स नेछ ।
  

(२) दफा ८० बमोिजमको ज रवानामा िच  नबु ने यि ले 
य तो नणयको जानकार  पाएको म तले पतीस दन भ  देहाय बमोिजम 
पनुरावेदन गन स नेछ: 

(क) दता गन अ धकार  र कायपा लकाले गरेको नणय उपर 
स बि धत िज ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल रा  बै ले गरेको नणय उपरस बि धत उ च 
अदालतमा । 

८९. असूल उपर ग रन े : यस प र छेद बमोिजम कुन ै यि ले तन ु पन 
ज रवाना वा कुनै रकम न तर  बाकँ  रहेकोमा य तो ज रवाना वा रकम 
नजबाट सरकार  बाकँ  सरह असूल उपर ग रनेछ । 

प र छेद–२० 

व वध 

९०.  मता धकारको योग : कुनै सद यले सं थाको ज तसकैु शेयर ख रद 
गरेको भए ताप न स बि धत सं थाको काय स ालनमा एक सद य एक 
मतको आधारमा आ नो मता धकारको योग गन स नेछ । 

९१. सामािजक पर ण गराउन स न े :(१) सं थाले व नयममा उि लिखत 
उ े य ा  त गनका ला ग स म तबाट भएका नणय र काय, सद यह ले 
ा  त गरेका सेवा र स तु ीको तर, सेवा ाि  तबाट सद यह को 

जीवन तरमा आएको आथक, सामािजक, सां कृ तक तथा वातावरणीय 
प मा सकारा मक प रवतन लगायतका वषयमा सामािजक पर ण 
गराउन स नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर णको 
तवेदन छलफलको ला ग स म तले साधारणसभा सम  पेश गनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर ण 
तवेदन छलफल गर  साधारणसभाले आव यकता अनसुार स म तलाई 

नदशन दन स नछे । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर ण तवेदनको एक 
त स बि धत सं थाले दता गन अ धकार  सम  पेश गन ुपनछ । 

९२. सहकार  िश ाः  सहकार  े को वधनको ला ग व ालय तहको 
पाठय ममा आधारभतू सहकार  स व धी वषयव तलुाई समावेश गन 
स कनछे । 

९३. आथक सहयोग गन नहनुे: सं थाको रकमवाट स म तको नणय वमोिजम 
सद यह ले आथक सहयोग लन स नछेन ्  

तर सामािजक कायकोला ग गैर सद य यि  वा सं थाह लाई समेत 
आ थक सहयोग गन वाधा पन छैन । 

प ीकरणः यस दफाको योजनको ला ग 'सामािजक काय' 
भ ाले िश ा, वा य, वातावरण संर ण, मानवीय सहायता, सहका रता 
ब न स बि ध कायलाई जनाउँछ । 

९४. अ तर सहकार  कारोवार गन स नेः  सं थाह ले तो कए बमोिजम एक 
आपसमा अ तर सहकार  कारोवार गन स नेछन ्।  

९५. ठे ाप ा दन नहनुे: सं थाले आ नो  स म तको कुनै स ालक वा लेखा 
सपुर वे ण स म तको संयोजक वा सद य वा आ नो कमचार लाई 
ठे ाप ा दन हदैुन । 

९६. सरकार  बाकँ  सरह असूल उपर हनु:े कुनै सं थाले ा  त गरेको सरकार  
अनदुान वा कुनै सेवा सु वधा दु पयोग गरेको पाइएमा चलत कानून 
बमोिजम सरकार  बाकँ  सरह असूल उपर ग रनछे।  

९७.  क पनी स ब धी च लत ऐन लाग ूनहनुे : यस ऐन अ तगत दता भएको 
सं थाको हकमा क पनी स ब धी च लत ऐन  लागू हनुे छैन ।  

९८.  च लत काननू बमोिजम कारवाह  गन वाधा नपन : यस ऐनमा लेिखएको 
कुनै कुराले कुनै यि  उपर च लत कानून बमोिजम अदालतमा मु ा 
चलाउन बाधा पु  याएको मा नने छैन । 
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९९. स पि  शु करण नवारण स ब धी काननुी यव थाको पालना गनपुनः 
सं थाले स पि  शु करण नवारण स ब धी संघीय / देश काननुमा 
भएका यव थाका साथै तत ्स ब धमा म ालयले जार  गरेको मानद ड 
र नेपाल रा  बकको व ीय जानकार  एकाइबाट जार  भएका 
नदिशकाह को पालना गनपुनछ ।  

१००. नयम बनाउन ेअ धकार:  यस ऐनको काया वयनकोला ग कायपा लकाले 
आव यक नयम बनाउन स नछे । 

१०१.  मापद ड, नदिशका वा काय व ध बनाई लागू गन स न:े (१) यो ऐन वा 
यस ऐन अ तगत बनकेो नयमको अधीनमा रह  सं थाको दता, स ालन, 
नर ण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह लाई यवि थत र 
भावकार  पमा स ालन गन कायपा लकाले आव यकता अनसुार 

मापद ड, नदिशका वा काय व ध बनाई लागू गन स नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापद ड बनाउँदा आव यकता 
अनसुार रिज ार, नेपाल रा  बै , म ालय र स बि धत अ य नकायको 
परामश लन सकनेछ । 

cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 
>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 
======= ufpF÷gu/ कायपािलकाको sfof{no ======== . 

ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 
dxf]bo, 
 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ 
u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ 
sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy 
;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 
 -v_ 7]ufgf M– 
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 -u_+ p2]Zo M– 
 -3_ d'Vo sfo{ M–  
 -ª_ sfo{If]q M– 
 -r_ bfloTj M– 
 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 
 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 
 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  
 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 

 
cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 
======= ufpFgu/ कायपािलकाको sfof{no ======== . 

सहकार  btf{ k|df0f–kq 
btf{ g+= M 
============================== ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf 
=== adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === nfO{ ;Lldt 
bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg 
ul/Psf] 5 .  
 
juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  
b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 
sfof{nosf] 5fk M 

 
cf1fn] 

l8NnL v8\sf 
lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM !     ldltM @)&&÷!)÷@! 

efu–$ 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  
@)&& sf] sfg"g g+= ! 

खरको छानो मु  गाउँपा लका काय म काया वयन  

काय व ध, २०७७ 

कायपा लकावाट ि वकृत म तः२०७७।१०।२१ 
तावना: 

छ े र  गाउँपा लका भ  खर परालले छाएका घरह मा हनु स ने 
वपदलाई यु नकरण गन, छ े र  गाउँपा लकालाई खर परालले 
छाएको छानाबाट मु  गन, नेपालको सं वधान र थानीय सरकार 
स ालन ऐन, २०७४ ले न द  गरेको थानीय तहको अ धकारको 
पणु पमा काया वयन गद छ े र का नाग रकमा थानीय 
सरकारको उपि थ तको आभाष दलाउन, सभाले ब नयोजन गरेको 
खरको छानो मु  गाउँपा लका काय मको बजेट काया वयन गन 
ज तापाता वतरणका ला ग आधार तथा मापद ड तय गन बा छनीय 
भएकाले, छ े र  गाउँपा लकाको शासक य ऐन, २०७५ को दफा 
४ बमोिजम गाउँ कायपा लकाको म त २०७७।१०। को बैठकले 
यो काय व ध ि वकृत ग र छ े र  गाउँपा लका भ  लाग ुग रएको            

छ ।  
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भाग - १  

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस काय व धको नाम "खरको छानो 
मु  गाउँपा लका काय म काया वयन काय व ध, २०७७" 
रहेको छ ।  

२. यो काय व ध तु त लाग ुहनेुछ ।  

भाग - २ 

 संि  नाम र प रभाषाः 
३. बषय वा संगले अ य अथ नलगाएमा यस काय व धमा 

क. "अ य " भ ाले गाउँपा लकाको अ य  संझन ुपदछ । 

ख. "गाउँपा लका" भ ाले छ े र  गाउँपा लका संझन ुपदछ । 

ग. "कायपा लका" भ ाले छ े र  गाउँ कायपा लका संझन ु
पदछ । 

घ. "सभा" भ ाले छ े र  गाउँपा लकाको गाउँ सभा संझन ु
पदछ । 

ङ. " मखु शासक य अ धकृत" भ ाले गाउँपा लकाको मखु 
शासक य अ धकृत संझन ुपदछ  

च. "वडा य " भ ाले छ े र  गाउँपा लका अ तगतका वडाको 
वडा य लाई संझन ुपदछ । 

छ. "वडा कायालय" भ ाले छ े र  गाउँपा लकाको वडा 
कायालय संझन ुपदछ । 

ज. "लाभ ाह " भ ाले अ त ग रब  ,बप ,एकल म हलाको 
प रवार संझन ुपदछ । 
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झ.  " काय व ध" भ ाले छ े र  गाउँपा लकाको खरको छानो 
मु  गाउँपा लका काय म काया वयन काय व ध, २०७७ 
संझन ुपदछ । 

भाग - ३  

लाभ ाह को यो यता  

४. यो य ठह रने- ज तापाता वतरणका ला ग लाभ ाह  हनु तपिशल 
बमोिजमको यो यता पगेुको यि  यो य  ठह रनेछ। 

क. खर  ,पराल वा िच ाले छाना छाएको बप  घरधरु  
प रवार 

ख. गाउँपा लका भ  थायी पमा कि तमा २ बषदेखी 
बसोबास गरेको  

ग. प रवारको कुनै प न सद य कुनै प न क समको पेशा ,
यबसाय ,रोजगार  नगरेको  

घ. एउटा घरमा एक जना मा  एकल म हला बसेको प रवार 

ङ. घरले चचको ज गा ध नपजुा भएको प रवार 

च. मा थ लेिखएका शतह  परुा भएको हो भनी वडा 
स म तको पणु बैठकले नणय गर  मािणत गरेको 
प रवार 

५. अयो य ठह रनेः - दफा ४ को उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भएता प न तपिशल बमोिजमको घरधरु  यस काय म 
बाट लाभाि वत हनु अयो य ठह रनेछ । 

क. वडा कायालयबाट बसाई सराई माणप  नलगी भौ तक 
पमा गाउँपा लका े  भ दा बा हर बसेको तर नजको घर 

अ  कसैले रेखदेख गर  रहेकोमा उ  घरधरु  प रवार 



51 
 
 

ख. प रवारको कुनै सद य कुनै प न क समको पसल  ,नोकर ,
बैदेिशक रोजगार मा आब  भएमा उ  घरप रवार 

ग. एउटा प रवारको एक भ दा बढ  सद य एउटै घर भ  
छु एर बसेमा वा फरक फरक घरमा भौ तक पमा 
छु एता प न अंशब डा नगर  ज गा पास नगरेको पाइएमा 
उ  छु एको प रवार 

भाग - ४ 

 ख रद कृया 
६. ख रद बधीः- यस काय मबाट ज तापाता ख रद गन सावज नक 

ख रद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १(क) को दफा 
नं. २ बमोिजमको ब ध योग ग रनेछ । 

७. ा व धक शाखाले आब यक कागजात तयार गनः- दफा ६ 
बमोिजम ख रद गन ा व धक शाखाले गाउँपा लकाको ि वकृत 
दररेट बमोिजम Request for proposal र ब डङ डकुमे ट, लागत 
अनमुान तयार गनछ । यसको ला ग आब यक ज तापाताको 
गणु तर लगायत अ य आब यक यव था स दभमा 
कायपा लकाले नणय गनछ । 

८. ख रद ऐन र नयमावल  बमोिजम हनेुः- दफा ६ मा लेिखए देिख 
बाहेक दफा ५ बमोिजम ख रद कृया अगाडी बढाने अ य 
आब यक यव थाह  सावज नक ख रद ऐन, २०६३ तथा 
नयमावल , २०६४ बमोिजम हनेुछ । 

भाग - ५  

वतरण कृया 
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९. गाउँपा लकाले सूचना काशन गनः - यस काय मबाट 
लाभाि वत हनु काय व धको भाग ३ बमोिजमको प रवारलाई 
लि त गर  कि तमा १५ दनको सूचना दई गाउँपा लकाको 
कायालयले सूचना काशन गनछ ।उ  सूचना गाउँपा लकाको 
सूचना पाट , वेवसाइट, फेसबकु पेज, तथा वडा कायालयको 
सूचना पाट मा टासं ग रनेछ । 

१०.वडा कायालयले चार सार गन ु पनः- दफा ९ बमोिजमको 
सूचना ा  भए प छ वडा कायालयले यापक चार सार गर  
लि त घरधरु  स म उ  सूचना पयुाउन ुपनछ । 

११.वडा कायालयमा नवेदन दन ुपनः- यस काय मबाट लाभाि वत 
हनु चाहने भाग ३ बमोिजमको यो यता पगेुका प रवारले संबि धत 
वडा कायालयमा अनसुचुी - १ बमोिजमको ढांचामा आव यक 
कागजात संल न गर  नवेदन पेश गन ुपनछ । 

१२.वडा कायालयले सफा रस गन ुपनः   दफा ११ बमोिजम याद 
भ  ा  भएका नवेदनह  उपर नवेदन दने याद सकेको 
भो लप ट ारि भक पमा छनोट गर  वडा स म तको पणु 
बैठकले पा रत गर  नणयको त लपी तथा स लै नवेदन स हत 
यसै दन गाउँपा लकामा सफा रस गन ुपनछ ।     

१३.कायपा लकाको बैठकले छनोट गनः- दफा १२ बमोिजम 
सफा रस गरेको नणयको त लपी तथा स लै नवेदन ा  
भएको भो लप ट कायपा लकाको बैठक बसी लि त घरधरु  र 
वतरण ग रने ज तापाताको सं या छनोट गनछ । छनोट गन 
बेलामा कायपा लकाले महशसु गरेमा आब यकता अनसुार 
कायपा लकाले अनगुमन गन स नेछ । 
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१४.ज तापाता मा  वतरण ग रनेः- यस काय मबाट लाभ ाह लाई 
ज तापाता मा  वतरण ग रनेछ । खरको छानाले छाएको 
घरलाई ज तापाताले व था पत गन आब यक अ य सामानह  
ज तै काँट , काठ, डाँडाभाटा लगायत अ य आब यक सामानह  
लाभाि वत घरधरु ले आफ यब था गनपुनछ । 

१५. कामको आधारमा वतरण ग रनेः- लाभाि वत घरधरु ले 
ज तापाता छाउनको ला ग डाँडाभाटा लगायत अ य आब यक 
पूवाधार तयार गरेको फोटो स हत संबि धत वडा कायालयमा 
लिखत वा मौिखक नवेदन दन ु पनछ । संवि धत वडाको 
वडा य ले उ  फोटो मािणत गर  अनसुचुी - २ बमोिजमको 
सफा रस आएप छ मा  कायालयले ज तापाता वतरण गनछ । 

१६. भरपाई गर  रेकड रा  ुपनः- कायालयले दफा १५ बमोिजम 
ज तापाता वतरण गदा लाभ ाह  संग अनसुचुी - ३ बमोिजम 
भरपाई गरेर मा  वतरण गन ु पनछ । उ  वतरण गरेको 
भरपाईको रेकड कायालयले सरुि त पमा राखी मखु 
शासक य अ धकृतले काय म स प  प ात कायपा लकामा 
तवेदन पेश गन ुपनछ । 

१७. लाभ ाह  आफले लान ुपनः- यस काय व धमा अ य  जनुसकैु 
कुरा उ लेख भएको भएता प न लाभ ाह  आफ आएर दफा १६ 
बमोिजम भरपाई गर  कायालयबाट ज तापाता लान ु पनछ । 
कायालयले संबि धत लाभ ाह को घरस म ढूवानी गन छैन । 
साथै कायालयबाट लाभ ाह को घरस म पयुाउँदा हनु स ने 
टुटफुट त कायालय िज मेवार हनेु छैन । 
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१८.कायस प को फोटो पेश गन ु पनः- लाभ ाह ले ज तापाता 
लगाइसकेप छको अव थाको फोटो संबि धत वडा कायालयमा 
पेश गन ु पनछ । संबि धत वडा कायालयले असार २० गते 
भ मा आ नो वडा भ का स पणु लाभ ाह को कायस प  
फोटो पेश कायालयमा पेश गन ु पनछ । अ यथा वडा 
कायालयको ते ो चौमा सक चाल ु नकासा रो कनेछ । 

भाग –  ६ 

अनगुमन संबि ध यब थाः 
१९. अनगुमन गनः- १. यस काय मको अनगुमन गन देहाय 

बमोिजमको अनगुमन स म त गठन ग रनेछ । 

 क. अ य ः- संयोजक 

 ख. उपा य ः- सद य 

 ग. संबि धत वडाको वडा य ः- सद य 

 घ. मखु शासक य अ धकृतः- सद य 

ङ. ा व धक शाखा मखुः- सद य 

च. योजना शाखा मखुः- सद य सिचव 

२. दफा १९(१) बमोिजमको अनगुमन स म तले आब यकता 
अनसुार कायपा लका सद य, संबि धत वाडको वडासद य तथा 
अ य आब यक कमचार लाई आमि त सद यको पमा 
बोलाउन स नेछ । 

२०. अनगुमन स म तको काम कत य अधकारः- दफा १९ 
बमोिजमको अनगुमन स म तको काम कत य अ धकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ । 

क. लाभाि वतह को घरधरु  अनगुमन गन। 
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ख. काय मको भावका रताको अनगुमन गन । 

ग. अनगुमन गदा लाभ ाह ले अपेि त पमा काम नगरेको 
पाइएमा नजलाई तरु त गन लगाउने । 

घ. काय म काया वयनमा कुनै सम या उ प  भएमा 
कायपा लकामा पेश गन । 

भाग - ७  

 ब बध 

२१.बजेट थप गन स नेः- गाउँपा लकाको गौरबको योजनाको पमा 
रहेको यस काय मबाट चाल ु आ.ब. मा अपेि त घरधूर  
लाभाि वत हनु सकेनन ् भने गाउँपा लकाले उ  काय मको 
ला ग  अक  आ.ब. मा बजेट ब नयोजन गन स नेछ । 

२२.पनुः वतरण नग रनेः- एक पटक वतरण ग र स कएको 
घरधरु ले जनसुकैु कारण देखाई थप ज तापाता माग गरेमा पनुः 
वतरण ग रने छैन । 

२३.एक भ दा ब ढ घर भएमा एउटा मा  घरले पाउनेः- यस 
काय व धमा जनुसकैु कुरा उ लेख भएता  प न एउटा प रवारको 
एक भ दा बढ  घर भएमा ठूलो घरलाई मा  यस काय मबाट 
लाभाि वत ग रनेछ 

२४.स प  घरधरु ले प न ज तापाता लगाउन ुपनः- यस गाउँपा लका 
अ तगतका खरको छानाले छाएका तर ज तपाता छाउन स ने 
मता भएका घरधूर ह ले प न खरको छाना मु  गाउँपा लका 

बनाउन आब यक योगदान गन ु पनछ ।उ  घरधरु लाइ 
गाउँपा लकाले ज तापाता वतरण गन छैन । यसर  ज तापाता 
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लगाउने उ  घरधरु ह लाई गाउँपा लकाले उ च स मान            

गनछ ।  

२५.कायपा लकाले प ु ाई तथा संशोधन गन स नेः- यस 
काय व धमा उ लेख भएका कुनै बषयह मा कुनै क समको 
ववाद, वरोधाभाष भएमा यसको प ु ाई गन स ने अ धकार 
तथा यस काय व धमा उ लेख भएका ावधानह लाई आब यकता 
अनसुार संशोधन गन स ने अ धकार कायपा लकामा न हत           

हनेुछ । 
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अनसुचुी —१ 

(काय व धको दफा ११ संग स बि धत) 
लाभ ाह ले ज तापाता माग गन नवेदनको ढाचँा 

    म तः  

ी छ े र  गाउँपा लका  

गाउँकायपा लकाको कायालय  

भोटेचौर स यान । 

वषयः ज ता पाताका ला ग ताव पेश गरेको बारे । 

ततु वषयमा म छ े र  गाउँपा लका वाड नं........................... 
नवासी ..................... को छोरा/छोर /पि ...........................ले 
गाउँपा लकाले म त .........................गते काशन ग रएको सचुना 
अनसुार तपशील बमोिजमको कागजात संल न राखी ............ थान 
ज तापाता माग गरेको छु । आव यक पूवाधार तयार गरेप छ फोटो 

स हत पनुः वडा कायालयको 
सफा रस प ात मा  ज तापाता 
बिुझ लानेछु ।  
 

 
 
 
 
वडा कायालयमा नवेदन पेश गदा संल न गन ुपन कागजातह  

१. नाग रकताको त ल प ।  

२. घर र घरले चचको ज गाको ज गा ध न पजुाको त ल प । 

  

नवेदकः 
नाम, थरः 
ठेगानाः 
ना. .नं. 
स पक नं. 
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३. खर, परालले छाएको छाना प  देिखने गर को घरको फोटो । 

(वडा य ले मािणत गन ुपन) 

४. सभाले नधारण गरेको भ ुम कर तथा धु र कर तरेको र सदको 
त ल प ।  

५. घरको ल बाई....................., चौडाई..........................। 

अनसुचुी - २ 

काय व धको दफा १५ संग स बि धत 

लाभ ाह ले आब यक पूवाधार तयार ग रसकेप छ वडा कायालयले गन 
सफा रसको ढाचँा 

छ े र  गाउँपा लका   ..... नं. वडा कायालय 

......, स यान कणाल  देश, नेपाल 

प.सं. २०         म तः-  

च.नं. 
ी छ े र  गाउँपा लका  

गाउँ कायपा लकाको कायालयभोटेचौर, स यान 

बषयः- ज तापाता वतरणको ला ग सफा रस ग रएको बारे 

ततु बषयमा छ े र  गाउँपा लकाको चाल ुआ.ब. २० ........ को 
ि वकृत बा षक काय म अ तगत खरको छानो मु  गाउँपा लका 
काय मबाट लाभाि वत हनु कायपा लकाबाट ि वकृत खरको छानो 
मु  गाउँपा लका काय म काया वयन काय व ध, २०७७ को 
अ धनमा रह  यस वडा नवासी ी................ले आब यक पूवाधार 
तयार ग रस न ुभएकोले उ  फोटो यसै साथ संल न नजलाई..... 
थान ज तापाता वतरणको ला ग सफा रस ग रएको छ ।

वडा य  
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अनसुचुी - ३ 

काय व धको दफा १६ संग संबि धत 

लाभ ाह लाई ज तापाता बतरण ग रएको भरपाई तथा रेकड 

.सं. नाम थर ठेगाना बाबकुो नाम ना. .नं. स पक नं. वतरण 
ग रएको 
ज तापाता थान 

बझेुको 
भरपाई 

        

        

        

               
   cf1fn] 

k|]d k|sfz bfxfn 
lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM ! ldltM @)&&÷!@÷)@ 

efu–$ 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  

स वत ्२०७७ सालको काननु नं. २ 
छ े र  गाउँपा लकाको कायस  चालन नदिशका ,2077 

गाउँ कायपा लकाबाट पा रत म त – २०७७।१२।०२ 

छ े र  गाउँपा लकाको काय स  चालनलाई भावकार  बनाउन, उपल ध 
ोत साधनको प रचालन एवं योगमा पारदिशता, मत य यता र 
भावका रता याई आ थक सशुासन कायम गन तथा उ पादनमलुक तथा 
तफलयु  े मा लगानी अ भवृ  गन थानीय सरकार स ालन ऐनको 

दफा १०२ उपदफा २ ले बमोिजम कायपा लकाले यो नदिशका जार  
गरेको छ ।  

प र छेद- १ 

संि  नाम र ार भ 

१. सि  नाम र ार भः - 

(क) यो नदिशकाको नाम “छ े र  गाउँपा लकाको 
कायस  चालन नदिशका ,२०७७”रहेको छ ।  

(ख) यो नदिशका थानीय राजप मा कािशत भएको म त 
देिख लाग ुहनेुछ ।  

२. प रभाषा र या याः - वषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस 
नदिशकामाः- 
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(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 
लगायतहनेु  दै नक खच जनाउँछ ।  

(ग) "पदा धकार " भ ाले गाउँ /नगर कायपा लकाका 
पदा धकार ह लाई जनाउने छ ।सो श दले गाउँ /नगर 
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 । 

(ङ) "म ालय" भ ाले स   घीय मा मला तथा सामा य 
शासन म ालय स झन ुपछ । 
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प र छेद-२ 

बैठक भ ा स व धी यव था 
३. वैठकः(1) 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 ठतस म त वा कायदलको बैठकका ला ग मा  वैठक 
भ ा उपल ध गराउन स कनेछ । 

(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 कायसू◌चुी 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 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।  
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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) बैठकमासहभागी यि ह को पानी तथा खाजाखचवापत 
बढ मा त यि  दईु सय पचास पैयाँस म खच गन 
स कने छ । 

प र छेद-३ 

खाजा तथा अ त थ स कार खच स ब धी यव था 
५. खाजा खचः देहायकोअव थामा थानीय तहका कमचार लाई खाजा 

खच उपल ध गराउन स कनेछ । 

(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।  
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(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 स कनेछ । 

(१) सावज नक वदाको दन भए त दन त यि  बढ मा छ 
सय पया ।  

(२) कायालय 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 तशतस म भ ु ानी 
गन स कनेछ।  

(ग) या यक स म तको बैठक बसेको दन या यक स म तका सद य 
तथा सहभागी कमचार ह ले दफा ४ को उपदफा )२(  बमोिजम 
खाजा खचको सु वधा पाउने छन ्।  

(घ) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न रासन वापतको 
सु वधा लएकावा बैठक भ ा ा  गरेका कमचार ले खाजा 
खच  पाउने छैन । 

६. िचयापान र अ त थ स कार खचः 
(१) िचयापान तथा अ त थ स कार बापतदेहाय बमोिजमका 

पदा धकार ले देहाय बमोिजमको रकममा नब ने गर  
मा सक पमा व वध खचको आदेश दन स नेछन ्।  

(क) गाँउपा लका अ य ले .प  हजार, 

(ख) गाउँपा लका उपा य ले .दश हजार, 
(ग) गाउँपा लकाको कायालयले .दश हजार, 
(घ) वडाअ य /वडा कायालयले .पाचँ हजार । 

(२)  उपदफा )१ (ब मोिजमको रकममा नब ने गर  कायालय 
यव थापन गन कमचार ले िज मा लई स बि धत 
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पदा धकार को अनमु तले कायालय योजनका ला ग मा  
खचको आदेश दन पाउनेछ।   

(३) उपदफा  )१(  र )२(  मा उि लेिखत सीमा भ दा बढ को 
खचको आदेश भएको अव थामा आधार र औिच य स हत 
कायपा लका बैठकमा पेश गन ु पनछ । कायपा लकाको 
वीकृ त नभई य तो रकम भ ु ानी हनेु छैन । 

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 टनु ,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।  

(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 । 
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(३) उपदफा  )१ (मा जनुसकैु कुरा भएता  प न गाउँ े  

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 गाउँ े  बा हरको मण गन ुपन अव थामा 
संघीय मा मला तथा सामा य शासन म ालय तथा 
देशको मखु सिचवलाई जानकार  पनछ ।  

(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 थानबाटक तीमा दश कलो मटर 
बा हरको े मा मण वा काजमा ख टएको 
कमचार ह ले नेपाल सरकारले तोकेको 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 
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खोल  आफू भ दा एक तह मा थको अ धकार को 
वीकृ त लई मण आदेश वीकृत गन ुपनछ। 

तर ,सात दनभ दा बढ  अव धको ला गकाज 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 । 

(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 
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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 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 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 अ धकृत तरका महाशाखा /शाखा मखु लाई 
कायालयबाट 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, दू◌षुण जाँच गर  सवार  साधन च ु त दु त रा  े
यव था मलाउनेछ। 

(७) सरकार  सवार  साधन योग गन पदा धकार  वा कमचार लाई 
नजले योग गरेको सवार  साधनको ला ग ममत वल 
बमोिजम बढ मा कार /िजपको वा षक पचास हजार र 
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मोटरसाईकल वा कूटरको ला ग वा षक दश हजार नब ने 
गर  ममत खच उपल ध गराईने छ । यस भ दा बढ  
रकमको 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 लूबकुको 
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 तपेश 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 
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उपल धताको अव था हेर  देहायवमोिजमको मापद ड भ  
रह  सवार  साधन ख रद गन स कनेछ । 

(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 कू◌टुर 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, ो साहनभ ास व धी यव था 

११. थानीय तहका पदा धकार को स  चार  ,पोशाक ,तथा अ य भ ा :
थानीय तहका पदा धकार को सर  ,पोशाक ,तथा अ य भ ा देश 
काननुमा भए वमोिजम हनेुछ । 

१२. प प का तथा स  चार सुवधाः 
(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 प  सय 
पैयाँमा नबढाई स  चार सु वधा वापतको रकम 
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वा मोबाइल रचाजको सु वधा उपल ध गराइने         

छ । 

(३) 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  

(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 स कनेछ। 

(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 । 
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(ग) ता लम/गो /से मनार/कायशाला ज ता काय ममापानी 
तथा खाजाको ला ग त यि  त दन बढ मा तीन सय 
पचास  पैयाँ र खाना खवुाउनपुन अव था भए खाना बापत 
बढ मा पाचँ सय पैया ँस म खच गन स कनेछ । 

(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 साम ी ख रद गर  
उपल ध गराउन सकनेछ । 

(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 हजारस म खच गन 
स कनेछ । 

(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 स कनेछ । 

(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 स कनेछ । 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 स कनेछ 
।कसैले प न दोहोरो सु वधा लन पाउनेछैन । 



73 
 
 

(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 नस कने 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 स कनेछ। 

प र छेद-८ 

पानी, बजलु , टे लफोन तथा घरभाडा स ब 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 । 

(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। 
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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 हुँदैन । 

(२) मालसामान ख रद स ब धी कारबाह  शु  गन ुअिघ ख रद 
एकाइले महाशाखा, 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, 

(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 ुहुँदैन । 

(५) कायालयले साधारण तया 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 ऐन२०६३ 
तथा नयमावल  बमोिजम हनेुछ । 
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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 ढाचँामा लगत तयार गर  अ भलेख 
रा पुनछ l 

)२ ( महाशाखा /शा खामा रहेको कुनै मालसामान ममत स भार 
गनपुन भए सोको लिखत जानकार  उपयोगकताले मखु 
शासक य अ धकृतलाई दनपुनछ । 

)3( थानीय तहको येक शाखा  /महाशाखा तथा वडा 
कायालयका येक कोठामा भएका िज सी सामानको 
अ भलेख सोह  कोठामा टासँ गनपुनछ । 

)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, 
चालवुषको ख रद ,ह ता तरण भई ा  सामान को प रमाण 
र मू य एव सामानको अव था )सबतु,ममत गनपु न, 
ललाम गनपुन र म हा गनपुन (खोल  िज सी शाखाले 
िज सी तवदेन तयार गनपुनछ । 

)६ (उपदफा ) ५( बमोिजम तयार भएको तवदेनको आधारमा 
मखु शासक य अ धकृत र शासन शाखा मखु 

अ धकृत तर कमचार ले िज सी नर ण गर  राय सझुाब 
स हतको तवदेन मखु शासक य अ धकृतलाई दनपुन 

छ । 

)७( उपदफा )६ (बमोिजमको  तवदेन मखु शासक य 
अ धकृतले छलफलका ला ग कायपा लकाको बैठकमा पेस 
गनपुनछ । 



76 
 
 

)८ ( िज सी यव थापन स ब धी अ य यव था च लत आथक 
काय व ध ऐन तथा नयमावल  बमोिजम हनेुछ l 

प र छेद १० 
व वध 

१८.  नजी सिचवालय स ब धी यव था : -)१ ( अ य / मखु/ 

उपा य /उप मखुको नजी सिचवालयमा सहयोगी यव थापन 
गन वढ मा महानगरपा लकाको मखुको ला ग तीस हजार ,
उपमहानगरपा लका मखुको ला ग प चीस हजार नगरपा लका 
मखुको ला ग बीस हजार र गाउँपा लकाको ला ग अठार हजार 

मा सक खच र उप मखु तथा उपा य को ला ग मशःप चीस 
हजार  ,बी स हजार  ,अठार  हजार र प  हजार मा सक खच गन 
स कने छ ।उ  रकम एकमु  रकम उपल ध गराउने वा नजी 
सिचवालयको ला ग कमचार  रा  े म ये कुनै एक त रकाबाट 
मा  खच गन स कनेछ । 

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 आ थक 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(पे ोल/ डजेल लटरमा) 

.सं. तह/ पद महानगरपा लका उपमहानगरपा लका नगरपा लका गाउँपा लका 
१ मखु शासक य अ धकृत(चारपा )े ८० ८० ६० ६० 
२ अ धकृत तर(दश  र एघार ) (चारपा )े ६० ६० ६० ६० 
३ अ धकृत तर(आठ  र नव )(चारपा )े ४० ४० ४० ४० 
४ अ धकृत तर (आठ , नव , दश  र 

एघार ) (मोटरसाइकल/ कुटर) 
२० २० २० २० 

४ अ धकृत तर ६ औ र ७ औ 

(मोटरसाइकल/ कुटर) 
२० २० २० २० 

५ सहायक तर(मोटरसाइकल/ कुटर) १० १० १० १० 
६ सहयोगी तर(मोटरसाइकल/ कुटर) ५ ५ ५ ५ 
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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 । 

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 । 
  

cf1fn] 
k|]d k|sfz bfxfn 

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t
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कायापािलकाको िमित २०७७ r}q @$ ut]को िनणयानसुार वीकृत 

पर परागत उपचारको सुिचकरण मापद ड,२०७७ 
तावना: वा य सेवाको सं थागत वकास हुन ुपवु नेपाली समाजमा वा य 

सम याह को समाधनको लािग पर परागत पमा चिलआएका विभ न वा थय 
पर परामा न ै िनभर रहने गद यो । पर परागत िच क सा प ित, कला, 
सँ कृित, धम र जाित वशेष सँग अिभ न पमा जो डएको हु छ भने े  
अनसुार फरक फरक हुने गदछ । तसथ पर परागत उपचारकको प हचान गर  
य ता उपचारकलाइ सुिचकृत गराउन र िनयमन यव थापन एवम जवाफदे ख 

बनाउनको लागी  जन वा य सेवा ऐन, २०७५ दफा २२ को उपदफा (३) ले 
दएको अिधकार योग गर  कायापािलकाले यो मापद ड जार  गरेको छ । 
स  नाम र ार भ: (१) यो मापद डको नाम "पर परागत सुिचकरण 
मापद ड २०७७" रहेको छ ।  
     (२) यो मापद ड वीकृत गरेको िमित दे ख लाग ुहुनेछ । 
 प रभाषा:  वषय वा स गले अक  अथ नलागेमा यस मापद डमा, 
(क)  "उपचार" भ नाले पर परागत उपचारकले दान गन सेवा स झन ुपछ । 
(ख)  "पर परागत उपचारक" भ नाले आ नो पखुा वा गु कुल था अनु प 

ान, सीप, विध,अनभुव, हािसल गरेको आधारमा रोगी जाँचेर रोगको 
कारण , कृित र अव था हेर  ाकृितक पमा थानीय तरमा उपल ध 
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विभ न ज डबडु ह , खिनज, यह ,जा तव यह  योग ग र वा 
य ता यह  शोधन गरेर घरमा न ैबसेर उपचार गन य  स झन ु

पछ । 
(ग) "पर परा उपचार ान"  भ नाले िल खत, मौ खक, वा अ य पह मा 

पु तौपु तादे ख िनर तर पमा पु ताह मा ह ता तरण भएको गितिशल 
र य गत वा सामु हक पमा संर ण, अ यास, एव ं वकास  ग रएको 
साँ कृितक ान, िसप, विध,नव बचार, थाह , िश ा, औषिध िनमाण 
विध वा उपचार विध स झन ुपछ । 

(घ) "म ालय" भ नाले वा य तथा जनसं या स ब ध वषय हेन नेपाल 
सरकारको म ालय स झन ुपछ । 

ङ (“पािलका” भ नाले सं वधानको धारा २१५ बमो जम गठन भएको 
गाउँकायपािलका वा सं वधानको धारा २१६ बमो जम गठन भएको नगर 
कायपािलकालाई स झनपुछ । 

च (“ वभाग” भ नाले वा य तथा जनसं या म ालय अ तगतको  आयवुद 
तथा वकै पक िच क सा वभाग स झनपुछ । 

छ (“सा कृितक ान” भ नाले इितहािसक पृ भुिम भएको, अ  भ दा िभ न, 

आ नो े मा िनर धर वकिसत भई भ व यका पु ताह लाई ह ता तरण 
गद, साँ कृितक ढाचामा कायरत भएको ान÷ ानका धारकलाई   
बझुाउदछ । 

उ े यः मापद डको उ े य देहाय बमो जम रहेको छ। 
क (पर परागत उपचारका ान, सा कृितक ान, पर परागत उपचारह को 

प हचान विगकरण र त याङक संकलन गन । 
ख (पर परागत पमा उपचार वा वा य सेवा दइरहेका यो य र स म 

उपचारकह लाई उिनह को यो यता, मता र भौगोिलक एवम वषयगत 
े को आधारमा विगकृत गर  सुिच तयार गर  उिनह को िसमा िनधारण 

    गन । 
ग (सुिचकृत उपचारकह ले ताने कएको िसमा िभ  रहेर काम गन, सो अनु प 

नगन य ह लाई िन सा हत र द डत गन आधार तयार गन । 
घ (पर परागत उपचारकह को मापद डमा थािनयतहमा एक पता याउने 
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ङ (पर परागत उपचारकको ान, िसप, विधको अिभले खकरण र सरं णमा 
मदत प¥ुयाउने । 

च (पर परागत उपचारक सँग रहेको ान, िसप, विधको अिभलेख तयार गन, 

मा णकरण गन र यसलाई सरं ण, बधन, वकास र व तार गन । 
छ (पर परागत उपचारह को बौ क स पितह को अिधकारको सरं ण गन । 
ज  (पर परागत उपचारकह को पेशा यवसायको सर ण र ान÷िसप÷

विधलाई ो साहन गन । 
झ   ( पर परागत उपचार स ब धी अ ययन अनसु धानमा टेवा प¥ुयाउने । 
पर परागत उपचारकका कारः पर परागत उपचारकह को कार देहाय 
बमो जम हु नेछ । 
क (ज डबु ट उपचारकः 

 पर परागत आयवुद उपचारक 

 थािनय उपचारक 

 आ ची 
ख (आ या मक उपचारक 

 योितष 

 धािम झा  

 झारफुक 

 जा नेमा छे  
 प डत /लामा/पजुार /गभुाजु/ग वा इ या द 

ग (पर परागत सुडेनी 
 पर परागत उपचारकह को प हचानः) १ (पर परागत उपचारकह को 
प हचानको आधार देहाय बमो जम हु नेछ ◌ः 
क (क तमा १५ वष स म पखुा वा गु को सिमपमा रहेर उपचार स ब धी 

ान आजन गरेपिछ िन त थान वा े मा र ह िन त ज डबु ड वा 
ोत साधनको योग गर  खास रोगको उपचारमा सलं न भएको हुन ु 

पन । 
ख (पर परागत उपचार पेशालाई मुख यवसायको पमा अपनाउदै आएको 

हुन ुपन । 
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ग (उपचार गन रोगको कारण र ल ण स ब ध प  ान हुनको साथै 
ज डबु ड वा  साधन–सामा ी योग गन भएमा सो ा  हु ने थान र 
ोत स हत प रचय, गणु, कम, संकलन विध र समय, सोधन, भ डारण, 

संर ण, आपिुत तथा उपयोग स ब ध यथाथ ान भएको हुन ुपन । 
घ (ज डबु ड बाट औषिध िनमाण गर  योग गनका हकमा िनमाण विध 

जानेको, थािनय ोत साधनको योग गर  आ फै औषिध िनमाण गर  
वा य सेवा वाह गरेको हुन ुपन । 

ङ (अ ले िनमाण गरेको तथा बजारमा तयार  अव थामा पाइने विभ न 
क पनीका शा य वा पेटे ट औषिधह , आधुिनक विध वा ान, 

िसपको योग गर  बनाइएका औषिधह को योग गन नपाइने । 
पर परागत उपचारकको विगकरणः – िश ा वा ान, िसप, विधको 
अनभुव हन गरेको पर पराका आधारमा पर परागत उपचारक देहाय 
बमो जम दईु कारका हु नेछन ्। 

क (वशं पर परागत उपचारकः – क तीमा ितन पु ता स म उपचार सेवा दान 
गन कायमा संल न रहदै आएको वशं पर परा भएका प रवारमा आ नो 
प रवारका अ जबाट यस स ब ध िन त ान, िसप र विध आजन 
ग र वािलक भएपिछ िनर तर पमा सो ह बमो जमको वा थय सेवा दने 
काय क तीमा १० वष दे ख गद आएको । 

ख (गु  िश य पर परागत उपचारकः– मापद डमा उ लेख भए अनसुारको 
यो यता र मता भएका गु को  सा यमा वािलग भएपिछ क तमा १० 
वष दे ख रोगको िनधान र उपचार स ब ध ान, िसप, विध आजन 
गरेको र अनभुव हाँिसल गरेको । 
पर परागत उपचारकह को सुिचकरण ◌ः– आयवुद औषाधालय वा 
पािलकाले पर परागत उपचारकलाई सुिचकृत गन सुचना आ ान गन◌ेु पन 
छ । 

(२ (उ  सचुना जार  भएको १५ दन िभ  पर परागत उपचारकले स ब धत 
कायालयमा सुिचकरणको लागी अनसुुिच –१ मा उ लेख भएबमो जमको 
ववरण भर  आवेदन दन ुपनछ ।  
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 आव यक कागजाततः–  पर परागत उपचारकको सुिचकरणको लागी 
आवेदनसाथ देहाय बमो जम कागजातह  सलं न गनपुनछ । 

क (नाग रकताको माणप को मा णत ितिल प । 
ख ( थािनय वडा कायलयले अनसुुिच–२ बमो जमको ढाचँामा गरेको          

िसफा रस । 
ग (दरखा तदाता उपचारकको बग वा समूह अनसुार चिलत काननु बमो जम 

दता भएका संघ वा स ब धत यवसाियक संगठनबाट ा  िसफा रसको 
स कल कागजात । 

घ (पर परागत उपचारकको पमा काम गरेको मा णत हु ने कागजात । 
ङ  (उपचार विध र ज डबु ड स ब ध वय ं मा णत 

पर परागत उपचारकको काम,कत य र अिधकार ◌ः– पर परागत 
उपचारको काम, कत य र अिधकार देहाए बमो जम हु नेछ . 

क (ज डवटु  द« यको संकलन विध, ा ी थान र िनमाण कयाको लगत 
रा ुपनछ, 

ख (आफुले उपचार गरेको वरामीको ल ण, अव था, सेवा र औषधीको 
मा ास हतको सम  रेकड प ट पमा रा ुपन छ, 

ग (आफुलाई आव यक औषधी आफैले िनमाण गन, गनस ने तर बजारमा 
ब  वतरण गन पाइनेछैन, 

घ (ज डवटु  रामर  प हचान गन स ने तथा य ता ज डबटु बाट घरेलु तरमा 
औषधी िनमाण गन जानेको, अ ले िनमाण गरेको तथा बजारमा तयार  
अव थामा पाइने विभ न क पनीका शा ीय वा पेटे ट औषधीह , योगमा 
न याई आफै ज डवटु बाट औषधी िनमाण गर  उपचार सेवा वाह गरेको 
हुनपुन, 

ङ ( व ापन दएर आ नो वा आफले दान गन सेवा वा यवसायको चार–
सार गन पाइनेछैन, 

च (आ नो ान, सीप, विध वा मौिलक पा डुिल प भएमा सोको माणीकरण, 

संवधन वा छपाइको लागी आयवुद औषधालय वा पािलकासँग स पक र 
सम वय गनपुनछ, 
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पर परागत उपचारकल ेदेहाय बमो जम अिभलेख रा  ुपनछः–  

१ (पर परागत उपचारकले सेवा दान गन सेवाह को र सेवा ाह ह को 
व ततृ ववरणको अिभलेख अनसुचुी–३ बमो जमको ढाचँामा रा ुपन छ । 

२ (उ  ववरण मािसक पमा पािलका र ज ला थत ज ला तर य 
आयवुद वा य  सं थामा पठाउन ुपनछ । 

पर परागत उपचारकको अिभलेख रा ुपनः– पर परागत 
उपाचारकबाट ा  िनवेदन उपर आव यक छानवीन तथा आव यक कारवह  
ग र स ब धत ज ला आयवुद वा य के ÷ ज ला तर य आयवुद 
वा य सं था वा आयवुद औषधालय वा आयवुद वा य सं था नभएको 

ख डमा थानीय पािलकाले सुिचकृत ग र सोको अिभलेख अनसुुची–४ 
बमो जम रा ुपनछ । 

सेवाको पारदिशता – पर परागत उपचारको आ नो सेवाको◌े बारेमा प  
बु झने गर  स पणू सेवा ाह लाई जानकार  गराउन ुपनछ । 
कारबाह ः सुिचकृत नभई वा य सेवा दान गन पर परागत उपचारकलाई 
चिलत नेपाल काननुबमो जम कारबाह  हु नेछ । 

अनुसुचीमा हेरफेर तथा थपघट गन स ने – पािलकाले 
आव यकतानसुार अनसुचुीमा हेरफेर तथा थपघट गन स नेछ । 
या या – यस मापद डमा उ ल खत दफाह मा कुन ैदु ब वधा परेमा सो को 
या या पािलकाले गनछ । 

अनुसुची –१ 
-दफा को उपदफा  ) २ (सँग स ब धत( 
पर परागत उपचारको सुिचकृत फारम 

य गत जानकार ः 
नाम थरः     िल ग 

ज म िमितः व.सं    वषः 
स पक नं     ईमेलः 
ठेगानाः 
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ज लाः  गाउँपािलका /नगरपािलकाः  वडा नं◌ः 
गाउँ÷टोल   देशः     
बाबुको नामः    

ठेगाना ◌ः 
पेशाः 
बाजेको नामः 
ठेगानाः 
पेशाः 
िश ा 
सा र÷ ाथिमक÷ मा यािमक÷उ च खुलाउने  अ यः 
कसर  ान आजन गनूभयो ? 
बाबु÷ बाजे  
गु बाट ◌ः  
वयं ◌ः 

अ य ◌ः  
िसकेको अविधः  
काम गन शु  गदाको उमेर ◌ः  
अनुभव अविध   
आ नो द ता  ) Skill\ Knowledge(को े ÷ वषय  ) धेरैमा ५ वटा 
स म( 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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घोषणः मािथको उ ले खत कुरा मेरा ान र होस हावासमा ठक     
छ । 
नामः     ठाउँ 

द तखतः   औठाको छाप   िमितः
  

 
 
 
 
 
 

पेश गनू◌पृन कागज÷ माणह ः 
१ .पासपोट साइजको फोटो 
२ .सबै कागजप ह  िनवेदन फारमसँगै संल न गनूपनछ ।  ) र साथै 
स कल देखाउनु पनछ( 
नोटः यो फारम ज ला आयुवद वा य के ÷ ज ला तर य 
आयुवद वा य सं था वा आयुवद औषधालयमा बुझाउने वा 
आयुवद सं था नभएको ख डमा थानीय पािलकामा बुझाउने । 

अनुसुिच–२ 

दफा ८ को ख ड  ) ख (सँग स ब धत 

पर परागत उपचारकको िसफा रश प  

1 .....................  का नाित÷नाितनी ........................का 
छोरा÷छोर  ...................न.पा÷गा.पा   ................. वडा न ंब ने   ............
वषका ी÷ ीमित÷सु ी   ................... वशं पर परा÷गु  िश य पर परा 
अनसुार ान हािसल गर ) ..................... पर परागत उपचारकको कार 
खुलाउने ............... (वष दे ख थानीय पमा पर परागत उपचारकको 
काय ग ररहेको यहोरा मा णत ग र छ । 

िसफा रश गन   वडा अ य को नामः 
द तखतः   कयलयको छापः
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अनसुुिच ३ 
(दफा १० को उपदफा(१) सग ँस ब धत) 

पर परागत उपचारकले सेवा दान गन सेवाह को अिभलेख रा े अनसुुची 
िस.न सेवा ा हको 

नाम थर 
ठेगाना   स पक न ल णाह र/ रोग 

िनदान 
उपचार 

विध/ किसम 
उपचार गर एको 
सेवा/ उपचारमा 
यु  ज डबु ड वा 
साधन ोत 

उपचार 
अ वध 

बबुाके 
नाम 

बाजेके 
नाम 
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अनसुुची ४ 
(दफा ११ सँग स ब धत) 

पर परागत उपचारकको सुिचकरण फारम 
िस.न नाम थर उमेर/ 

िलङग 
ठेगाना स पक न ं बबुाको 

नाम थर 
 बाजेको 
नाम थर 

पर परागत 
उपचारकको 
किसम 

उपचारमा 
स लगन 
भएको 
अविध 

उपचार 
गन 
रोगह  

उपचारमा 
यु  

ज डबडु  
वा साधन 
ोत 

           

cf1fn] 
k|]d k|sfz bfxfn 

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM ! ldltM @)&&÷!@÷)$ 

efu–$ 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  

स वत ्२०७७ सालको काननु नं. ४ 

वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण स ब धमा यव था गन  

बनेको P]g २०७७ 

गाउँ सभाबाट पा रत म त – २०७७।१२।०४ 

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 वकास बीच स तलुन कायम 
गन तथा ाकृ तक ोत, वातावरण र जै वक व वधताको संर ण 
गन वा छनीय भएकाले, 

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, छ े र  गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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प र छेद- १ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम छ े र  
गाउँपा लकाको "वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण ऐन, 
२०७७"रहेको छ । 

(२) यो ऐन छ े र  गाउँपा लकाको थानीय 
राजप मा सूचना कािशत गरेको म त देिख ा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 रत गहृ याँस वा अ य कुनै 
याँस वा धवुाँ न कासन गन काय स झन ुपछ। 

(ग) "कायपा लका" भ ाले छ े र  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 प ु ने 
गर  सरुि त ग रएको खु ला थल स झनपुछ । 
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(ङ)  "जलवायू प रवतन" भ ाले लामो समयको अ तरालमा 
ाकृ तक पमा हनेु जलवायूको उतार चढावका 

बनोटमा हनेु फेरवदलका कारण पृ वीको जलवायूमा 
मश: देखा अलावा य  वा अ य  पमा 

मानवीय याकलापले वायमु डलको पन प रवतन 
स झनपुछ। 

(च)  "जोिखमपूण फोहर" भ ाले ाकृ तक वातावरणमा ास 
याउने र मानव तथा अ य ाणीको वा यमा हा न 

नो सानी प ु  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 झनपुछ । 

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

(झ)  “ न काशन” भ ाले व न, ताप वा फोहरमैला फा ने, 
थपुान, वा न काशन गन काय स झन ुपछ । 

(ञ)  "प रषद" भ ाले दफा ४८ बमोिजमको थानीय 
वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण प रषद स झन ु
पछ। 
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(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 प ु  याउने वा 
वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी योजनमा हा न 
नो सानी प ु  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, 
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लेदो, धूवा,ँ धूलो, व तुीय तथा सूचना व धका 
ला ग योग भएका लगायतका पदाथ वा य तै 
कारका अ य व तहु  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 
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यीनको अवयवह  तथा ती अवयवह को बचको 
अ तर या तथा अ तर स ब ध स झन ुपछ । 

(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 (Riverine 

Flood Plain), ताल (Lake) पोखर  (Pond) जलभ डार 
े  (Water Storage Area) र  य ह कृ तका कृ ष 

ज मन (Agriculture Land) समेतलाई स झन ुपछ । 
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(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 

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

(२) वातावरण संर ण, व न र वातावरण मै ी 
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  छ े र  

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। 
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(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 ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोिजमको वातावरण 
संर ण वशेष े , खु ला वा ह रयाल  े  र संवेदनशील 
े को यव थापन तो कए बमोिजम कायपा लका बाट 

हनेुछ। 

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

५. स पदाको संर ण गनपुन : (१) गाउँपा लका े भ  रहेका 
स पदाको संर ण गन ु गाउँपा 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 गन ु पन : (१) च लत कानून तथा 
मापद ड बमोिजम तावकले तावको वातावरणीय अ ययन 
गन ुपनछ। 
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(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 पन स ने तकूल 
भाव र यसको यू नकरणको 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 तवेदन 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। 
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(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 तवेदन देश कानूनले 

तोकेको नकाय सम  पेश गन ुपनछ। 

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

(९) वातावरणीय अ ययन तवेदनस 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 ढाँचामा तयार गनपुनछ। 
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८.  वातावरणीय यव थापन योजना तयार गनपुन:(१) तावकले 
ताव काया वयन गन ुअगा ड तो कए बमोिजम वातावरणीय 

यव थापन योजना तयार गन ुपनछ। 

(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 सोको 
ग त ववरण 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 तोकेबमोिजम 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 



100 
 
 

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 प ु न गएमा तावकले सो बापत कुनै क समको 
तप ु तको ला ग दाबी गन पाउने छैन । 

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 
गनस 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 
आ थक पमा वप  समदुायलाई वशेष ाथ मकता 
दनपुनछ। 

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

१३.  ह रतगहृ यासँ उ सजन यू नकरण कायह  गन स ने :  (१) 
गाउँपा लकाले ह रतगहृ 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 थर वातावरणमा 
उ लेखनीय तकूल भाव पान गर  दूषण सृजना 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 ठाउँवा 
मालसामान वा व तवुाट व न, ताप, रे डयो धम  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 
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परेको वा पन देिखएमा देश र संघीय सरकारलाई सोको 
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 प ु  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। 

(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 सृजना 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 
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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 तवेदन 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–  

(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, 



104 
 
 

(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 । 

(४) वातावरण नर कको अ य काम, कत य र 
अ धकार तो कए बमोिजम हनेुछ। 
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प र छेद-३ 
फोहरमैला यव थापन स ब धी यव था 

१९. फोहरमैलाको ब धगन 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 । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
हा नकारक फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला, 
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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 जाँच प र ण र अनसु धान गन अ धकार 
स बि धत जन वा य अ धकार सँग 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  कम गन ुपनछ। 

(२)“आ नो े ” भ  वसजन हनु स ने 
फोहरमैलाको वसजन वा पनु: योगको यव था मलाई 
बाँक  फोहरमैलामा  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 प ु  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 आ द 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  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. जोिखमपणू 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 ने छैन । 

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

(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 गराईआ नो े को 

फोहरमैला यव थापन गराउन स नेछ । 
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(२) उपदफा (२) बमोिजम फोहरमैला यव थापन 
गदा नजी े का क पनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र 
सामदुा यक 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, 
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(ख) फोहरमैलाबाट ऊजा शि  उ पादन गन वा ा ा रक 
मल उ पादन गन मता, पूजँी, व ध र जनशि को 
मता, 

(ग) आथक तथा ा व धक मता, 

(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 रु 
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 
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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 । 

(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 
स कने:(१) कायपा लकाले च लत कानूनको अधीनमा रह  
नजी े , सामदुा यक एवं गैरसरकार  संघ, सं थासँगको 
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 । 
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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 । 

(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 
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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 

३३. जै वक व वधताकोसंर 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  संचालनगदा 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 
भएकािज.एम.ओ.(GMO)तथा यसका उ पादनलाई 
आव यकता अनसुार नय ण वा नषेधगन, 

(३) कृ ष पयावरणीय सेवाह को दगो प रचालनको ला ग 
परागसेचक तथा अ य पयावरणीय सेवा दान गन 
जीवह  स ब धी अ ययन, अनसु धान, अनगुमन गर  
संर णका काय मह  स ालन गन, 
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(४)   पर परागत, ान सीप तथा अ यासको संर ण र 
व न गन।  

(ख) समसार संर ण,- 

(१) थानीय जनसमदुायको सहभा गतामा उनीह को 
हतका ला ग आ नो े  अ तगतका समसारको 
प हचान गद सोको 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 प ु ताको फाइदाका ला ग ाकृ तक 
ोत संर ण गन थानीय वा स दाको हत हनेु 

खालको सामािजक र आ थक 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 ा  
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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, 

(८) समसार े मा आि त थानीयवासीकोअनभुव, 
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 बाँडफाँडका 
ला ग आव यक यव था गन,  

 (३)   जै वक व वधतासंर णतथा यव थापनस ब धी 
अ य यव था च लत कानून र मापद ड बमोिजम हनेुछ। 

३४. जै वक व वधताको अ भलेखीकरण गनपुन:(१) 
गाउँपा लका/नगरपा लकाले आ नो े ा धकार भ  
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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 । 

(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 ेछ ।  

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 ।  
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३७.  जलाधार संर ण गनपुन: (१)गाउँपा लका े  भ  रहेका 
जलाधारको संर ण गन ुगाउँपा लका, नाग रक र स ब धीत 
नकायको कत य हनेुछ। 

(२) कायपा लकाले संघीय र देशको कानून र 
मापद डको अधीनमा रह  काय व ध वनाई गाउँपा लका 
भ कोजलाधार 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 पैदावारसंर ण र व न गन 
स ब धमा गाउँपा 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 
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वन, नजी वन, कृ ष वन तथा वनमा आधा रत 
उ ोगह  संचालन तथा यव थापन गन, 

(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 थापनकोमापद डअनु पसबै वन 
यव थापनमा सामािजक, आथक र वातावरणीय 
ले द गोपना सु नि त गन,  
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(झ)   संघ तथा देशको सम वयमासंरि त े , समसार 
े  तथा वन यव थापन प तह बाट पयटन 
व नगनयोगदान प ु  याउने, 

(ञ)   वन, वन प त, व यज त ु तथा जै वक व वधतार 
जलाधार े को संर ण, पनु: थापना र दगो उपयोग 
गनआव 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 सोमा 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  
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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 
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 संवेदनशील 
ठाउँमा लगाइएका खह को संर ण गन तथाजोिखमपूण 
अव थामा च लत नेपाल कानूनको अ धनमा रह  हटाउन 
स नेछ । 
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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 । 

(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 गनस 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  गाउँ े भ  
जोकोह ले प न कायपा लकाको अनमु त लईनसर  तथा उ ान 
स ालन गन स नेछन ्। 

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

(३)गाउँ/नगरपा 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 । 

४४. खु ला े  यव थापन तथा ह रयाल  व न:(१) 
गाउँपा लका/नगरपा लकाले आ नो े भ  रहेको खु लातथा 
सावज नक े को संर ण, व न तथा अ भलेखीकरणगन ु
पनछ । 

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

(३) खु लातथा 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) गाउँ/नगरपा 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 गनस नेछ । 
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प र छेद-६ 
सं थागत यव था 

४६. वातावरण तथा ाकृ तक ोत संर ण कोषको थापना र 
स ालन: (१)गाउँपा लका/नगरपा 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 । 

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

(क) नगरपा लका मखु\गाउँपा लका अ य - अ य  

(ख) उप मखु\उपा य  -सद य 

(ग) मखु शासक य अ धकृत- सद य 

(घ) वा य स म त संयोजक- सद य 

(ङ) वन, वातावरण स म त संयोजक-सद य 

(च) वातावरण तथा ाकृ तक ोतको े मा काम गरेका 
व  १ म हलास 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) योजना शाखा हेन अ धकृत- सद य 

(ञ) 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) नगर तथा गाउँ 
कायपा लकाले यो ऐनको उ े य पू तको ला ग स बि धत 
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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 दफा५८ बमोिजम था पत वातावरण 
तथा जै वक व वधता संर णप 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। 

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 
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यि , बालबा लका, जे  नाग रक र आ थक 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,  

(ग) फोहरमैला संकलन के मा रािखएको क टेनर 
तोडफोड गन त प ु  याउने, रािखएको थानबाट 
हटाउने वा संकलन के मा कुनै नो सानी प ु  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, 
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(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 बसाइराखेको 
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,  

(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,  
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(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 
स कएको 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,  

(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:   
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(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 पैयासँ 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 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 
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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 पैयाँदेिख 
प  हजार पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ । 

(छ) दफा ५१ को ख ड (ञ) बमोिजमको कसूर गनलाई 
कायपा लकाले तीस हजार पैयाँदेिख 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 पैयाँस 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 । 

(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 ।  
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(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 तवेदन 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 लगाई तीन लाख 
पैयाँस म ज रवाना गर  दईु म हना भ  यो ऐन वा यस ऐन 
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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. त पू 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 प ु न गएमा य तो कायबाट पी डत यि  वा 
सं थाले आफूलाई प ु 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 जाँचबझु गदा नवेदकलाई हानी नो सानी 
भएको ठहरेमा तको य कन गर  यसर  हा न नो सानी 
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प ु  याउने यि , सं था 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 
पगेुको 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.  नवेदन 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. पनुरावेदन:(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  पनुरावेदन 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 । 
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५६. सहु लयत तथा सु वधा दान गन स ने:वातावरण तथा जै वक 
व वधता संर णमा सकारा मक भाव पान कुनै उ ोग, 
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/नगरपा 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 लका/नगरपा 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 लका/नगरपा 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 धरा य तथा ादेिशक अ भयानमा 
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गाउँपा लका/नगरपा 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 पमातो कए बमोिजमको ढाँचामा वातावरणीय तथा 
जै वक व वधता सव ण गन स नेछ । 

६१. गनुासो यव थापन: कायपा लकाले वातावरण, वातावरण 
संर ण तथा जै वक व वधता स बि धत गनुासोर उजरु को 
संकलन गन र यसको स बोधनको ला ग एक अ धकार  
तो न स नेछ । 

६२. परामशलन स ने: गाउँसभा कायपा लका वा वातावरण शाखा 
(इकाई) ले यस ऐनको काया वनयको ला ग स बि धत 
वषयका व सँग स लाह र परामश लनस नेछ। 

६३. अ धकार 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 लेिखएज 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 । 
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६६. मापद ड, नदिशका र काय व ध बनाउन स ने: यस ऐन 
काया वयनको ला ग कायपा लकाले आव यक मापद ड, 
नदिशकातथा काय व ध बनाउन स नेछ । 

आ ाले 
    ेम काश दाहाल 

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM ! ldltM @)&^÷)(÷)! 

efu–# 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  

;Djt\\ @)&& ;fnsf] sfg'g g+= % 
5q]Zj/L ufpFkflnsf lzIff P]g, @)&& 

k|df0fLs/0f ldlt @)&&÷!@÷)$ 
k|:tfjgf 
;j{;fwf/0f hgtfsf] ;bfrf/, lzi6frf/, g}ltstf tyf OdfGbfl/tf sfod 
u/L ;ª\3Lo nf]stflGqs u0ftGqftds Joj:yf cg's"n hgzlQm tof/ ug{ 
5q]Zj/L ufpFkflnsfleq :yfkgf x'g] tyf :yfkgf eO{ ;~rfng eO/x]sf] 
ljBfnox?sf] k|efjsf/L ;~rfng Joj:yfkg / lgodg u/L ljBfno 
lzIffsf] u'0f:t/ ;'wf/ u/L hLjgf]kof]uL tyf u'0f:t/Lo lzIffsf] ;'lgZrttf 
ug{ jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@!, cg';'rL * sf] ;"rL 
g+= * tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! -h_ cg';f/ 
cfef/e"t / dfWolds lzIffsf] Joj:yf ug{ ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 
   kl/R5]b–!  
k|f/lDes 
!_ ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM o; P]gsf] gfd æ5q]Zj/L ufpFkflnsf lzIff P]g, 

@)&&Æ /x]sf] 5 .  
@_ of] P]g 5q]Zj/L ufpFkflnsf If]q e/ nfu" x'g]5 . 
#_ of] P]g :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kZrft t'?Gt nfu' x'g]5 . 
$_= kl/efiff M ljifo jf k|;ª\un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf 
s_ æP]gÆ eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsf lzIff P]gnfO{ ;Demg'k5{ . 
v_ æ;+l3o lzIff P]gÆ eGgfn] ;+l3o ;+;bn] agfPsf] lzIff P]gnfO{ 

;Demg'k5{ .  
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u_ æk|b]z lzIff P]gÆ eGgfn] s0ff{nL k|b]z ;+;bn] agfPsf] lzIff P]g 
;Demg'k5{ .  

3_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd :yfkgf ePsf] 5q]Zj/L 
ufpFkflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .  

ª_ æ;efÆ eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] ufpF ;efnfO{ ;Demg'k5{ . 
r_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsfnfO{   

;Demg'k5{ . 
5_ æljBfno lzIffÆ eGgfn] cfef/e"t lzIff / dfWolds lzIff ;Demg'k5{ . 
h_ æk|f/lDes afn lzIffÆ eGgfn] rf/ jif{ pd]/ k'/f u/]sf afnaflnsfnfO{ 

Ps jif{sf] k|f/lDes afn lzIff lbg] ljBfno ;Demg'k5{ . 
em_  _ æk|fylds lzIffÆ eGgfn] sIff Psb]lv sIff kfFr;Dd lbOg] lzIff 

;Demg' k5{ . 
`_ æcfwf/e"t lzIffÆ eGgfn] k|f/lDes afn lzIff b]lv sIff cf7;Dd lbOg] 

lzIff ;Demg' k5{ . 
6_ ædfWolds lzIffÆ eGgfn] sIff gf} b]lv sIff afx|;Dd lbOg] lzIff 

;Demg' k5{ . 
7_ æljz]if lzIffÆ eGgfn] b[li6ljxLg, alx/f, cl6Hd, afl}4s ckfªtf, ;':t 

>j0f jf clt czQm zf/Ll/s ckfªtf ePsf afnaflnsfnfO{ 5'§} 
;d"xdf /fvL ljz]if k|sf/ / lglZrt dfWodaf6 lbOg] lzIff ;Demg' 
k5{ . 

8_ æ;dfj]zL lzIffÆ eGgfn] b]xfosf] lzIff ;Demg' k5{ M–  
-!_ b[li6ljxLg, Go"g b[li6o'Qm, alx/f, ;':t >j0f, cl6Hd, afl}4s, zf/Ll/s 

jf cGo ckf·tf ePsf afnaflnsfnfO{ lgoldt z}lIfs k4ltsf] 
cwLgdf /xL lbOg] lzIff,  

-@_ ;fdflhs, cfly{s jf ef}uf]lns sf/0fn] k5fl8 kfl/Psf JolQmnfO{ 
lje]b/lxt jftfj/0fdf lbOg] lzIff . 

9_ æ;fd'bflos ljBfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 lgoldt ¿kdf cg'bfg 
kfpg] u/L cg'dlt jf :jLs[lt k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ . 

0f_ æ;+:yfut ljBfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 lgoldt ¿kdf cg'bfg 
gkfpg] u/L cg'dlt jf :jLs[lt k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ . 

t_ æljBfnoÆ eGgfn] ;fd'bflos ljBfno jf ;+:yfut ljBfno ;Demg'          
k5{ . 

y_ æcfwf/e"t ljBfnoÆ eGgfn] v08 -`_ adf]lhd lzIff lbOg] ljBfno 
;Demg' k5{ . 
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b_ ædfWolds ljBfnoÆ eGgfn] v08 -`_ / -6_ jf v08 -6_ adf]lhdsf] 
lzIff lbOg] ljBfno ;Demg' k5{ . 

w_ ælzIfsÆ eGgfn] ljBfnosf] cWofks ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] 
k|wfgfWofks ;d]tnfO{ hgfp5 . 

g_ æsd{rf/LÆ eGgfn] ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs afx]ssf cGo 
sd{rf/L ;Demg' k5{ . 

k_ æcleefjsÆ eGgfn] ljBfnodf cWoog/t ljBfyL{sf] cleefjs egL 
ljBfnosf] clen]vdf hlgPsf] JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] bkmf !& 
sf] k|of]hgsf] nflu ljBfyL{sf] afa', cfdf, afh] jf aHo} / To:tf 
cleefjs gePsf ljBfyL{sf] xsdf To:tf] ljBfyL{nfO{ ;+/IfsTj k|bfg 
ug]{ JolQmnfO{ ;d]t hgfp5 . 

km_ æcfwf/e"t lzIff pQL0f{ k/LIffÆ eGgfn] cfwf/e"t txsf] cGTodf x'g] 
k/LIff ;Demg' k5{ . 

a_ ædfWolds lzIff pQL0f{ k/LIffÆ -:s'n lnleª ;l6{lkms]6 PShfldg]zg_ 
eGgfn] dfWolds lzIffsf] cGTodf x'g] k/LIff ;Demg' k5{ . 

e_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adfl]hdÆ eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf 
lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{lalw jf dfkb08df tf]lsPsf] jf tf]lsP 
adf]lhd ;Demg'k5{ . 

d_ æcg'dltÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :yfoL :jLs[lt / ;xfotf k|bfg 
ul/g;s]sf] s'g} tf]lsPsf] 7fp jf If]qdf ljBfno vf]Ng jf sIff yk 
ug{ lbPsf] c:yfoL :jLs[ltnfO{ hgfpF5 . 

o_ æ:jLs[ltÆ eGgfn] tf]lsP adf]lhdsf] zt{ k"/f u/]sf] ljBfnonfO{ g]kfn 
;/sf/n] lbPsf] :yfoL :jLs[ltnfO{ hgfpF5 . 

/_ æcfjf;Lo ljBfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 cfjf;Lo ljBfnosf] ¿kdf 
:jLs[lt k|bfg ul/Psf] ljBfnonfO{ hgfpF5 . 

n_ æz}lIfs u'7LÆ eGgfn] ljBfno ;~rfng ug{sf] nflu s'g} ;fj{hlgs 
JolQmn] gfkmf glng] p2]Zon] :yfkgf u/]sf] ;fj{hlgs  jf lghL u'7L 
;Demg' k5{ . 

j_ æ:yfoL cfjf;Lo cg'dltÆ eGgfn] ljb]zL d'n'sn] s'g} zt{ tf]sL jf ;f] 
d'n'sdf :yfoL ¿kn] a;f]af; ug{ kfpg] u/L g]kfnL gful/snfO{ 
pknAw u/fPsf] 8fOel;{6L Oldu|]G6 le;f -l8=eL_, k/dfg]G6 /]lh8]G6 
le;f -lk=cf/=_ jf u|Lg sf8{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] g]kfnL 
gful/snfO{ ljb]zdf :yfoL ¿kdf a;f]af; ug{ lbOPsf] h'g;'s} gfdsf] 
:yfoL cfjf;Lo cg'dltnfO{ ;d]t hgfp5 . 
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z_ ædGqfnoÆ eGgfn] ;+l3o ;/sf/sf] lzIff x]g]{ dGqfno ;Demg' k5{ . 
if_ æcfof]uÆ eGgfn]  lzIfs ;]jf cfof]u ;Demg' k5{ . 
;_ æk|b]zÆ eGgfn] s0ff{nL k|b]znfO{ ;Demg'k5{ .  
x_ æcWoIfÆ eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ . 
If_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] k|d'v 

k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg' k5{ . 
q_ “lzIff,o'jf tyf v]ns"b zfvf” eGgfn] 5q]Zj/L ufpFkflnsf dftxtsf] 

lzIff x]g]{ zfvfnfO{ ;Demg' k5{ . 
1_ “lzIff zfvf k|d'v” eGgfn] 5q]Zj/L  ufpFkflnsfsf] lzIff clws[t  jf 

k|d'vsf] sfdsfh ug{ tf]lsPsf] lzIff ;]jfsf] sd{rf/LnfO{ ;Demg' k5{ 
. 

!_ælg/LIfsÆ eGgfn] ljBfnosf] lg/LIf0f Pj+ ;'kl/j]If0f ug{ tf]lsPsf] 
clws[t sd{rf/LnfO{ ;Demg'kb{5 .  

@_ “lzIff ;ldlt” eGgfn] o;} P]g adf]lhd u7g ePsf] ufpF lzIff 
;ldltnfO{ ;Demg' k5{ . 

#_ “Joj:yfkg ;ldlt” eGgfn] bKfmf !& adf]lhd u7g x'g] ljBfno 
Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ . 

$_ “;fd'bflos l;sfO s]G›” eGgfn] ;d'bfo :t/df ;~rfng u/Lg] 
cfhLjg l;sfO cWoog cg';Gwfg / ;Lk l;sfO nufotsf sfd ug]{ 
s]G›nfO{ ;Demg' k5{ . 

%_ æwfld{s ljBfnoÆ eGgfn] k/Dk/fut ¿kdf rlncfPsf uf]Gkf, u'?s'n, 
cf>d,db/;f h:tf wfld{s ljBfnox¿nfO{ hgfpFb5 . 

^_ æcgf}krfl/s ljBfnoÆ eGgfn] ljBfnodf egf{ eO{ lzIff xfl;n ug{ 
g;Sg] JolQmnfO{ lzIff lbg cg'dlt k|fKt ljBfnonfO{ ;Demg' k5{ . 

&_“k|f/lDes afn lzIff s]G›” eGgfn] rf/ jif{ pd]/ k'/f eO{ kfFr jif{ pd]/ 
k'/f gu/]sf afnaflnsfsf]  vf]lnPsf] k|f/lDes afn lzIff s]G›, g;{/L, 
Pn=s]=hL, o'=s]=hL, dG6]Zj/L cflb ;Demg' k5{ .  

*_“k|wfgfWofks” eGgfn] ljBfnosf] k|fl1s Pj+ k|zf;lgs k|d'vsf] ?kdf 
lgodfg';f/ lgo'lQm ePsf] ljBfnosf] k|wfgfWofksnfO{ ;Demg' k5{ . 

(_ “z}lIfs ;q” eGgfn] ljBfnodf cWoog cWofkg u/fOg] jflif{s cjlw 
;Demg' k5{ . 
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!)_ “z'Ns” eGgfn] ;+:yfut ljBfnon] lgod adf]lhd ljBfyL{;Fu lng 
kfpg] z'Ns ;Demg' k5{ . 

!!_ “;d'bfoåf/f ;~rflnt ljBfno” eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 :jLs[lt 
k|fKt u/L ;d'bfo jf Joj:yfkg ;ldltn] Joj:yfkg lhDdf lnPsf] 
;fd'bflos ljBfno ;Demg' k5{ . 

!@_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg'k5{ .  
!#_ æ:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gÆ eGgfn] ;+l3o ;+;bn] hf/L u/]sf] 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ ;Demg'k5{ .  
!$_ ælzIfs Joj:yfkgÆ eGgfn] ufpFkflnsf leqsf ;fd'bflos 

ljBfnox?df lzIfsnfO{ cWofkgsf] nfuL kflnsfn] b/aGbL l;h{gf, 
b/jGbL ldnfg, ;?jf tyf sfh ;?jf u/L lzIfs Joj:yfkg ug]{ 
sfo{nfO{ hgfpFb5 . 

%= ljBfno vf]Ng cg'dlt lng'kg]{ M 
-!_ s'g} g]kfnL gful/s jf g]kfnL ;d'bfon] ;fd'bflos ljBfno jf z}lIfs 

u'l7 cGtu{t ;+yfut ljBfno vf]Ng rfx]df tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO j8f 
lzIff ;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt z}lIfs ;q z'? x'g'eGbf tLg dlxgf 
cufj} / k"j{ k"j{k|fylds ljBfno tyf sIff yk ug{ rfx]df ljBfnox?n] 
z}lIfs ;q z'? x'g'eGbf b'O dlxgf cufj} ufpFkflnsfsf] ;DalGwt zfvf 
k|d'v ;dIf cg'dltsf nfuL lgj]bg lbg'k5{ .  

@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;f] lgj]bg pk/ zfvfaf6 vl6Psf] 
sd{rf/L jf6 cfjZos hfFra'em u/L ljBfno vf]Ng tyf sIff yk ug]{ 
cg'dlt lbg dgfl;j b]lvPdf tf]lsPsf] ;t{ aGb]h kfngf ug]{ u/L ufpF 
lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df zfvf k|d'vn] z}lIfs ;q cl3 tf]lsPsf] 
9fFrfdf cg'dlt lbg]5 .  

#_ of] bkmf k|f/De x'Fbfsf avt sDkgLsf] ?kdf ;~rfngdf /x]sf 
ljBfnox?n] rfx]df sDkgL vf/]h u/L z}lIfs u'l7 cGtu{t ljBfno 
;~rfng ug{ zfvf k|d'v ;dIf lgj]bg lbg ;Sg] 5 . 

$_ bkmf -%_ sf] pkbkmf #_ df h] ;'s} n]lvPsf] ePtf klg b]xfosf 
ljBfnonfO{ z}lIfs u'l7sf] ?kdf ;~rfng ug{ kfpg] u/L cg'dlt lbOg] 
5}g M  

s_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs ejgdf ;~rfng ePsf] ljBfno, 
-v_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs hUufdf ejg agfO{ ;~rfng ePsf] ljBfno, 
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u_ s'g} JolQm jf ;+:yfn] ljBfnosf] gfddf ejg jf hUuf bfg bftJo 
lbPsf]df ;f] ejgdf jf To:tf] hUufdf ejg agfO{ ;~rfng ePsf] 
ljBfno . 

%_  o; P]g jf cGo k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 
z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ubf{ b]xfosf s'/fdf b]xfo 
adf]lhd ug'{ kg]{5 M– 

s_ z}lIfs u'7L ;~rfng ug]{ u'7L ;~rfns -6«i6L_ ;ª\ul7t ;+:yfsf] ¿kdf 
x'g' kg]{, 

-v_ z}lIfs u'7L ;~rfng ubf{ ;~rfns af]8{ -6«i6L_ df ;fj{hlgs u'7L eP 
sDtLdf kfFrhgf / lghL u'7L eP sDtLdf tLghgf ;b:o x'g' kg]{, 

u_ z}lIfs u'7Lsf] cfo Joosf] n]vf tf]lsP adf]lhd v8f u/L dfGotf k|fKt 
n]vfk/LIfsaf6 n]vfk/LIf0f u/fpg' kg]{, 

3_ z}lIfs u'7Lsf] tTsfn sfod /x]sf u'7Lsf ;~rfns -6«i6L_ n] cfˆgf] 
hLjgsfnd} jf z]ifkl5 u'7Lof/sf] ¿kdf sfd ug]{ cfˆgf] pQ/flwsf/L 
tf]Sg ;Sg] . t/ ;fj{hlgs z}lIfs u'7Lsf] xsdf To:tf] pQ/flwsf/L 
tf]Sbf j8f lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsfsf]  :jLs[lt lng' 
kg]{5 . 

^_ s'g} ;fdflhs, k/f]ksf/L jf sNof0fsf/L ;+:yfn] d'gfkmf glng] p2]Zo 
/fvL ljBfno ;~rfng ug{ rfx]df tf]lsPsf] clwsf/Laf6 :jLs[lt lnO{ 
;fj{hlgs z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug{ ;Sg]5 . 

&_ bkmf -^_ adf]lhd ;~rflnt ljBfnon] cWofkg u/fpg' kg]{ ljifo, kfng 
ug'{ kg]{ zt{ tyf cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5g\ . 

*_ dfyLsf pkbkmfdf  h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} ljb]zL lzIf0f 
;+:yf;Fu ;DaGwg ug]{ u/L s;}nfO{ klg ljBfno vf]Ng cg'dlt jf 
:jLs[lt lbOg] 5}g . t/, g]kfn ;/sf/;Fu ;Demf}tf ePsf] cj:yfdf 
To:tf ljBfnonfO{ cg'dlt lbg ;lsg]5 . 

(_ ljBfno vf]Ng] cg'dlt lbbf ljBfno ;~rfngsf] ;'/If0fjfkt  
;fd'bflos ljBfnosf] cfwf/e"t tx lgMz'Ns / dfWolds tx eP b'O{ 
nfv / ;+:yfut ljBfnosf] cfwf/e"t tx eP b'O nfv krf; xhf/ 
?k}ofF / dfWolds tx eP kfFr nfv ?k}of / k|f/lDes afnljsf;sf 
nfuL eP Ps nfv krf; xhf/ ?k}of w/f}6L /fVg'kg]{5 .  

!)_ ljBfnon] bkmf -(_ adf]lhdsf] w/f}6L jfktsf] /sd a}ª\s vftfdf 
tf]lsP adf]lhdsf] w/f}6L /sd hDdf ug'{kg]{5 . a}ª\sdf hDdf ul/Psf] 
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/sdaf6 k|fKt ePsf] Jofhsf] /sd ljBfnosf] sfdsf vr{ ug{  
;lsg]5 .  

!!_ bkmf !) adf]lhdsf] vftfsf] ;~rfng Joj:Yffkg ;ldltn] tf]s]sf] 
JolQm / lzIff zfvfn] tf]s]sf] sd{rf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

!@_ ljBfno ;~rfng tf]lsP adf]lhs x'g]5 . 
^_ d'gfkmf glng] ljBfno ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM 
!_ u'?s'n, cf>d, , db/;f, u'Daf jf uf]Gkf ;d]tsf ;fdflhs, k/f]ksf/L jf 

sNof0fsf/L ;+:yfn] ljBfno ;~rfng ug{ lgj]bg lbg] nufot To:tf] 
ljBfnosf] cg'dlt,:jLs[lt / sIff yk ;DaGwL Joj:yf tf]lsP  
adf]lhd x'g]5 . 

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

&_ ljBfnosf] sIff yk ug{ ;lsg]M–  
-!_ s'g} ljBfnon] sIff yk ug{ rfx]df z}lIfs;q ;'? x'g'eGbf slDtdf b'O{ 

dlxgf cufj} lzIff zfvf ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ufpFkflnsfn] lzIff zfvf dfkm{t yk 

x'g] sIffsf] nflu tf]lsP adf]lhdsf] k"jf{wf/ k'/f eP jf gePsf] 
;DaGwdf cfjZos hfFra'em ubf{ k"jf{wf/ k'/f u/]sf] b]lvPdf ufpF lzIff 
;ldltsf] l;kmfl/;af6 ufpF lzIff clws[tn] z}lIfs ;q ;'? x'g' cufj} 
sIff yk ug{ cg'dlt lbg ;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|fljlws lzIff k|bfg 
ug]{ jfx]s cGo ljBfnosf] sIff P3f/ / afx|sf] sIff yk / ljifo yk 
ug]{ cg'dlt dGqfnoaf6 :jLs[t dfkb08sf cfwf/df ufpF 
sfo{kflnsfsf] lg0f{osf cfwf/df ufpF lzIff clws[tn] tf]lsP adf]lhd 
lbg]5 . 

*_  ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, b"/ 
lzIff tyf v'nf lzIff ;~rfng ;DaGwL Joj:yf M  

-!_ ufpFkflnsf leq  cfjZos k"jfw{f/sf] Joj:yf u/L s'g} ;fd'bflos 
ljBfnodf ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ 
lzIff, b"/ lzIff jf v'nf lzIff ;~rfngsf] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .  

-@_ s'g} ljBfnon] ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ 
lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf lzIff ;~rfng ug{ rfx]df ufpFkflnsfn] ;f] 
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;DaGwdf cfjZos hfra'em u/L ;f] ljBfnonfO{ To:tf] lzIff ;~rfng 
ug{ tf]lsP adf]lhd :jLs[lt lbg ;Sg]5 .  

-#_ b"/ lzIff, ljz]if lzIff / ;dfj]zL lzIffsf] ;~rfng ;fwf/0f lzIff ;/x 
x'g]5 . 

-$_ pkbkmf -#_ df h'g;'s}s'/f n]lvPsf] eP tfklg b[li6ljxLg, Go"g 
b[li6o'Qm, k"0f{ b[li6ljxLg, alx/f, ;':t >j0f, cl6Hd, af}l4s ckfª\tf 
tyf >j0f b[li6ljxLg ePsf afnaflnsfsf] nflu kf7\oqmd, kf7\ok':ts 
/ lzIf0f l;sfO / d"NofÍg k|0ffnLdf km/s Joj:yf ug{ ;lsg]5 .  

-%_ cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff / b"/ tyf v'nf lzIffsf] ;~rfng 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

(_ dG6]Zj/L sIff ;~rfng tyf Joj:yfkg M ufpFkflnsfn] k|f/lDes 
afnlzIffsf] dG6]Zj/L sIff ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwdf tf]lsP 
adf]lhd Joj:yf ug{ ;Sg]5 .  

!)= ;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng ug{ ;Sg] M 
-!_ ufpFkflnsfn] ;fd'bflos ;fIf/tf, l;k ljsf; / lg/Gt/ l;sfO;d]tsf] 

sfd ug{ tf]lsPadf]lhd ;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng / Joj:yfkg 
ug{ ;Sg]5 . 

-@_ o:tf] s]Gb|df ;fd'bflos k':tsfno, jfrgfno / O{–jfrgfno ;~rfng 
x'g ;Sg]5 . 

!!_ dfWolds lzIffsf] k|sf/ M dfWolds lzIff b]xfosf k|sf/sf x'g]5g\ M– 
-s_ ;fwf/0f dfWolds lzIff  
-v_ ;+:s[t dfWolds lzIff   
-u_ k|fljlws tyf Jofj;flos dfWolds lzIff . 
!@_ lzIffsf] dfWod M  
-!_ ljBfnodf lzIffsf] dfWod g]kfnL efiff, c+u|]hL efiff jf b'j} efiff          

x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfosf] cj:yfdf 

ljBfnodf lzIffsf] dfWod b]xfo adf]lhd x'g ;Sg]5 M–  
-s_ k|fylds  lzIff dft[efiffdf lbg ;lsg]5 . 
-v_ u}/ g]kfnL gful/sn] g]kfnsf] ljBfnodf cWoog ubf{ clgjfo{ g]kfnL 

ljifosf] ;§f cGo s'g} efiffsf] ljifo cWoog ug{ ;Sg]5, . 
-u_ efiff ljifodf cWoog u/fpbf lzIffsf] dfWod ;f]xL efiff x'g ;Sg]5, . 
-3_ clgjfo{ c+u]|hL ljifo cWoog u/fpbf c+u|]hL efiffdf g} u/fpg' kg]{5 . 
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!#_ ljBfnosf] juL{s/0f M -!_ ljBfnosf] juL{s/0f b]xfoadf]lhd x'g]5 M 
s_ s ju{sf] ljBfno 
v_ v ju{sf] ljBfno 
u_ u ju{sf] ljBfno 
3_ 3 ju{sf] ljBfno 
@_ ;fd'bflos tyf ;+:yfut ljBfnox?n] z}lIfs ;q ;'? x'g'eGbf b'O{ dlxgf 

cuf8L g} tf]lsPsf] 9fFrfdf ljj/0f e/L ljBfno juL{s/0fsf nfuL 
lgj]bg lbg ;lsg]5 / ljBfno juL{s/0fsf] clGtd lg0f{osf] nfuL lzIff 
zfvf k|d'vn]  ufpF lzIff ;ldltdf k]; ug]{5 .  

#_ ljBfnonfO{ tf]lsPsf] cfwf/df juL{s/0f ul/g]5 . 
!$_ ufpFkflnsfn] ljBfno Ps :yfgaf6 csf]{ :Yffgdf ;fg{, ufEg , aGb 

ug{ jf tx 36fpg ;Sg] M– b]xfPsf] s'g} klg cj:yfdf ufpFkflnsfn] 
tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd s'g} ;fd'bflos ljBfnonfO{ Ps :yfg af6 
csf]{ :yfgdf ;fg{ jf b'O jf b'O eGbf a9L ljBfnonfO{ ufe]/ Pp6f 
ljBfnodf ;dfof]hg ug{, tx yk ug{, sIff 36fpg jf ljBfno aGb 
ug{ ;Sg]5 . 

!_ xfn ;~rfng eO/x]sf] #) ldg]6sf] k}bn b'/L eGbf sd b'/L /x]sf 
@_ tf]lsP adf]lhdsf] k"jf{wf/ sfod g/x]sf], 
#_ clwsf+z sIffdf tf]lsP adf]lhdsf] bz k|ltzt eGbf sd ljBfyL{ ;+Vof 

ePsf],  
$_ b'O{ jf ;f]eGbf a9L ljBfnosf] kl/;/ Ps cfk;df hf]l8Psf],   
%_ b'O{ jf ;f] eGbf a9L ljBfnosf Joj:yfkg ;ldltn] ljBfno ufEg 

;+o'Qm lgj]bg lbPsf] .                                                                                                       
^_  pkbkmf -!_,-@_,-#_,-$_+,-%_ adf]lhdsf] cfwf/df ljBfnox¿ ufEg] lg0f{o 

ubf{ sfo{kflnsfn] To:tf ljBfnosf] nflu cfjZos lzIfs tyf 
sd{rf/Lsf] b/aGbL olsg u/L a9L x'g cfPsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] 
Joj:yfkgsf] ljifodf ;d]t lg0f{o ug{' kg]{5 .  

&_ ljBfno ;fg{, ufEg, jf aGb ug]{ sfo{ j8f lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df 
ufpF lzIff ;ldltn] z}lIfs ;qsf] z'?df ug{ ;Sg]5 . 

*_ ljBfno Ps :yfgaf6 csf]{ :Yffgdf ;fg{, ufEg , aGb ug{ jf tx 
36fpg ;Sg] cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!%_  ufpF  lzIff ;ldlt M  !_ ufpFkflnsf If]qleq ;~rfng x'g] ljBfno 
tyf z}lIfs lgsfo Joj:yfkg, /]vb]v / ;dGjo ug]{ sfdsf] nflu 
b]xfo adf]lhdsf] ufpF lzIff ;ldlt /xg]5 M– 
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s_ ufpFkflnsf cWoIf jf ;f] sfd ug{ tf]lsPsf] JolQm – cWoIf  
v_  ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf] ufpF sfo{kflnsfsf ;b:ox¿ dWo]af6 

slDtdf ! hgf dlxnf ;lxt b'O{ hgf –     ;b:o   
u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t sd{rf/L ;b:o    
 3_ ufpFkflnsfleqsf ;fd'bflos tyf ;+:yfut ljBfnosf ljBfno 

Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltn] dgf]lgt 
u/]sf] Ps hgf – ;b:o  

ª_  ufpFkflnsfleqsf  ;fd'bflos jf ;+:yfut ljBfnosf k|wfgfWofksx¿ 
dWo]jf6 ufpF sfo{kflnsfn] dgf]ltt  u/]sf]  slDtdf Ps hgf dlxnf 
;lxt b'O{ hgf –;b:o     

r_  ufpFkflnsf l:yt ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff jf ;|f]t sIff ;~rfng 
ug]{ ljBfno jf ckfª\utf ;DaGwL lzIf0f ;+:yfaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L 
ufpF lzIff ;ldltn] dgf]gLt u/]sf] ckfª\utf ePsf JolQm Pshgf – 
;b:o  

5_ :yfgLo ;dfh;]jL jf lzIff k|]dLx?dWo]af6 ufpF lzIff ;ldlt af6 
dgf]gLt Pshgf blnt / b'O{hgf dlxnf ;lxt tLghgf – ;b:o 

5_   lzIfs dxf;+3sf] cWoIf –;b:o  
h_  lzIff clws[t – ;b:o–;lrj   
-@_ lzIff ;ldltsf] j}7s slDtdf k|To]s tLg dlxgfdf Ps k6s j:g'kg]{5 . 
-#_ lzIff ;ldltsf] j}7s eQf ufpFkflnsfsf] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 .  
-$_ j}7s ;~rfngsf] nflu slDtdf %) k|ltzt ;b:osf] pkl:ylt 

cfjZos kg]{5 eg] j}7ssf] lg0f{o ax'dtsf] cfwf/df x'g]5 .  
%_ pkbkmf -!_ adf]lhd dgf]gLt ;b:osf] kbfjlw b'O{ jif{sf] x'g]5 . 

dgf]gLt ;b:on] cfˆgf] kb cg';f/sf] cfr/0f gu/]sf] b]lvPdf 
dgf]gog ug]{ kbflwsf/L jf lgsfon] lghnfO{ hg';'s} avt x6fpg 
;Sg]5 . t/ To;/L kbaf6 x6fpg' cl3 lghnfO{ cfˆgf] ;kmfO{ k]z ug]{ 
df}sfaf6 al~rt ul/g] 5}g . 

^_ lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M  
s_ cfˆgf] sfo{If]q leqsf] z}lIfs gLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ , 
v_ ufpFkflnsf If]qleq ljBfno ;~rfngsf nfuL cg'dlt, :jLs[tL, sIff 

yk tx yk , gfd kl/jt{g ug]{, ljBfno ;fg]{,ufEg], sf]lrª tyf 6\o";g 
;]G6/sf] cg'dlt lbg] , 

u_ ljBfnonfO{ cfly{s cg'bfg  ;DaGwL cfjZos ;|f]tsf] vf]hL ug]{ , 
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3_ cfˆgf] If]qleq ;~rfng x'g] k/LIffnfO dof{lbt / eo/lxt agfpg 
;xof]u ug]{ , 

ª_ ljBfnx?sf] nfuL n]vfkl/Ifsx?sf] ;'lr ;fj{hlgs ug]{ , 
r_ ufpFkflnsf If]qleq :Yffkgf ePsf cfˆgf] ;|f]tsf] ;~rflnt ;fd'bflos 

ljBfnox?sf] lzIfs b/aGbL , ;]jf, ;'ljwf / ;t{x? :jLs[t ug{ 
sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug]{ , 

5_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt nfO cfjZos lgb]{zg lbg] , 
h_ ljBfnosf nfuL cfjZos ;|f]t / ;fwg h'6fpg / kl/rfng ug]{, 

u/fpg] ,  
em_ ul/jsf] /]vfd'gL /x]sf kl/jf/sf] nut /fvL Jo:tf kl/jf/sf 

jfnjflnsfnfO lzIffdf ;xefuLtf u/fpg cfjZos Joj:yf ldnfpg] , 
`_ lzIffsf] u'0f:t/ sfod /fVg] ;"rs ljsf; ug]{ / k|utL d"Nofª\sg ug]{ , 
r_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ,  
5_ z}lIfs u'7L;Fu ;Demf}tfsf ;t{x? lgwf{/0f ug]{ , 
h_ z}lIfs ;+:yf / lzIff;Fu cfj4 lzIfs sd{rfl/x?nfO sfd / glthfsf] 

cfwf/df cfjZos k|f]T;fxg, gl;ot,b08, sf/jfxL u/fpg] ,  
em_ ;+:yfut ljBfno ;~rfngsf] dfkb08 agfpg], ;~rfngsf] cg'dlt 

k|bfg ug]{ , 
0f_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g ug{ ;xhLs/0f ug]{ , 
t_ lzIfsx?sf] ;?jf Joj:yfkg ug]{ , 
y_ ;fd'bflos l;sfO s]Gb| :Yffkgf / ;~rfng ;DaGwL gLlt th'{df ug]{ , 
b_ cfjZostf cg';f/ ljBfyL{ sNof0f sf]ifsf] Joj:yfkg ug]{ , 
w_ ljBfnodf b/aGbL ldnfg ug]{ / ljBfyL{ lzIfs cg'kft sfod ug]{ ,  
g_ ljBfnodf k7gkf7gsf] clwstd k|jGw x'g] u/L z}lIfs Sofn]G8/ agfO{ 

nfu' ug]{ u/fpg] , 
k_ lzIfs tflnd gLlt th'{df u/L nfu' ug]{ , 
km_ lzIfs tflnd gLlt th'{df u/L nfu' ug]{ , 
a_ ufpF sfo{kflnsfnfO{ z}lIfs ljsf;sf nfuL cfjZos ;'emfj tyf 

k/fdz{ lbg] , 
e_ z}lIfs u'0f:t/ clej[l4 ;DaGwL /fo, ;'emfj / uf]i7Lx?sf] cfof]hgf ug]{, 
d_ ufpFkflnsf If]qleq ljz]if cfjZostf ePsf jfnaflnsfsf] tYofª\s 

;+sng u/L pgLx¿sf nflu plrt Joj:yfkg ug{ cfwf/ tof/ kfg]{ / 
;f]xL cg';f/sf] k7gkf7g Joj:yf ldnfpg] , 
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o_ cfjf;Lo ljBfno :yfkgf tyf :yfkgf ePsf cfjf;Lo ljBfnosf 
ljBfyL{sf nflu vfgf tyf kf}li6s cfxf/sf] u'0f:t/ tf]Sg] , 

/_ ;+3Lo ;/sf/sf] :jLs[t gLlt tyf lgb]{zg cg'¿k ljz]if cfjZostf 
ePsfx¿sf] nflu lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ 
lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf lzIff sfo{qmd ;~rfng ;DaGwL cfjZos 
Joj:yf ug]{, 

n_ ufpFkflnsfsf] lzIff gLlt, P]g tyf lgodfjnL adf]lhd cfjZos 
lgb]{lzsf tyf dfkb08x? lgwf{/0f ug]{ , 

j_ ljBfno lzIff ljsf; nfuL cfjZos gLlt,of]hgf tyf sfo{j|md lgwf{/0f 
ug{ /fo ;'emfjsf nfuL ufpFkflnsf cWoIf sf] ;+of]hsTjdf ufp lzIff 
kl/ifb u7g ug]{ , 

z_ tf]lsP adf]lhssf cGo sfo{x? ug]{ . 
!^_ j8f  lzIff  ;ldlt M  
-!_ k|To]s j8fdf ljBfnosf] /]vb]v / Joj:yfkg ug{ b]xfo jdf]lhdsf] Ps 

j8f  lzIff  ;ldlt /xg]5 M  
-s_ j8f cWoIf – cWoIf 
-v_ j8f ;ldltsf ;ldltsf ;b:ox? dWo]af6 j8f ;ldltn] tf]s]sf] Ps 

hgf dlxnf  –;b:o  
-u_ j8f leqsf ;fd'bflos / ;+:Yffut ljBfnosf  k|wfgfWofks dWo] j8f 

lzIff ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] Ps hgf –;b:o  
3_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo]af6 j8f lzIff ;ldltn] 

dgf]lgt u/]sf] Ps hgf – ;b:o 
ª_ j8f leqsf lzIff k|]dLdWo]jf6 Ps hgf dlxnf ;lxt b'O{ hgf – ;b:o 
-3_ j8f ;lrj –;b:o;lrj  
-@_ j8f lzIff  ;ldltsf] j}7s k|To]s dlxgf a:g'kg]{5 .  a}7s eQf 

k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 . 
 -#_ j}7s ;+rfngsf] nflu sDtLdf %) k|ltzt ;b:osf] pkl:ylt 

cfjZos kg]{5 eg] j}7ssf] lg0f{o jx'dtsf] cfwf/df x'g]5 .  
$_ j8f lzIff  ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M!_ P]g tyf o; 

lgodfjnLdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm j8f 
lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M  

s_ j8f leqsf] z}lIfs of]hgf tof/ ug]{ ,  
v_ j8f leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO dof{lbt / eo/lxt agfpg ;xof]u 

ug]{ 
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u_ ljBfnonfO{ cfly{s cg'bfg  ;DaGwL cfj:os ;|f]tsf] vf]hL ug]{  
3_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt nfO cfjZos lgb]{zg lbg] 
ª_ ljBfnosf nfuL cfjZos ;|f]t / ;fwg h'6fpg / kl/rfng ug]{, 

u/fpg] ,cg'udgsf] j|mdsf clgoldttf u/]df sf/jfxLsf] nfuL 
l;kmfl/; ug]{ 

r_ ljBfno ;fg]{, ufEg],gfd kl/jt{g ug{ ufpF lzIff ;ldltdf l;kmfl/; ug]{ 
5_ j8fsf] z}lIfs clea[l4sf nfuL cfjZos sfo{x? ug]{  
h_ k|f/lDes afnljsf; s]Gb| ;~rfng ug{ l;kmfl/; ug]{  
em_ pTs[i6 sfo{ ug]{ lzIfs / sd{rf/LnfO{ k|f]T;fxg ug]{  
`_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt tyf lzIfs cleefjs ;ª\3 u7gdf ;xof]u 

ug]{  
r_ j8fsf] u'0f:t/Lo lzIff ljsf;sf nfuL uf]i7L ug]{  
5_ j8f lzIff ;ldltn] cfˆgf] a}7s ;~rfng tyf sfo{ljlw cfkm}n] lgwf{/0f 

ug]{ 
h_ ufpF lzIff ;ldltn] tf]s]adf]lhdsf] cGo sfo{ ug]{ 
em_ tf]lsP adf]lhssf cGo sfo{x? ug]{ . 
!&_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltM -!_ ;fd'bflos ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v 

/ Joj:yfkg ug{sf] nflu k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] 
Ps ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5 M–  

-s_ cleefjsn] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf b'O{hgf dlxnf ;lxt 
rf/hgf – ;b:o  

-v_ ljBfno /x]sf]  j8fsf] j8f cWoIf jf j8f ;ldltsf ;b:ox?dWo]af6 
;f] j8f ;ldltn] dgf]gog u/]sf] ;b:o – ;b:o 

-u_ ljBfnosf ;+:yfks, :yfgLo a'l4lhjL, lzIffk|]dL, ljBfnonfO{ lg/Gt/ 
bz jif{b]lv ;xof]u ug]{ jf ljBfnonfO{ krf; xhf/ jf ;f] eGbf a9L 
gub jf lhG;L ;xof]u u/]sf JolStx¿dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg 
;ldltn] dgf]gLt u/]sf] Pshgf dlxnf ;lxt b'O{hgf – ;b:o  

-3_ ljBfnosf lzIfsn] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf]Pshgf – ;b:o  
-ª_ ljBfnosf k|wfgfWofks – ;b:o–;lrj 
r_ ljBfnodf cWoog/t 5fqf, 5fqx¿ dWo]af6 Ps hgf 5fqf / Ps hgf 

5fq u/L afn Snjn] dgf]gog u/]sf @ hgf 5fqf5fqnfO{ a}7sdf 
clgjfo{ ?kdf cfdlGqt ug'{kg]{5 . 
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@_ k|fljlws / Jofj;flos ljifodf cWoog jf tfnLd u/fOg] dfWolds 
ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf lhNnf:t/sf pBf]u tyf 
jfl0fHo dxf;+3sf b'O{hgf k|ltlglw ;b:o /xg] 5g\ . 

#_  ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox?n] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_, -v_ 
jf -u_ adf]lhdsf ;b:ox?dWo]af6 5fg]sf] ;b:o ;f] ;ldltsf] cWoIf 
x'g]5 .  

$_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf 5gf}6 geP;Ddsf nflu jf 
cWoIfsf] cg'kl:yltdf ;f] ;ldltsf Ho]i7 ;b:on] a}7ssf] cWoIftf 
ug]{5 .  

%_ ljz]if lzIff ;~rfng ug]{ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltdf sDtLdf 
krf; k|ltzt ;b:ox? ckfª\utf ePsf JolQmsf] cleefjs / ;dfj]zL 
lzIff jf ;|f]t sIff ;~rfng ug]{ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltdf 
sDtLdf Pshgf ckfª\utf ePsf JolQm ;b:o /xg]5 .  

-#_ lzIff zfvf k|d'v jf k|ltlglwnfO{ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf 
ko{j]Ifssf] ¿kdf efu lng cfdGq0f ul/g]5 .  

$_ Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf tyf ;b:o 5gf}6 ;DaGwL Joj:yf M -!_ 
k|wfgfWofksn] P]gsf] bkmf !&  adf]lhd ;fd'bflos ljBfnosf] 
Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:ox? 5gf}6 ug{] k|of]hgsf] nflu 
z}lIfs ;q z'? ePsf] tL; lbgleq sDtLdf ;ft lbgsf] ;"rgf lbO{ 
cleefjssf] e]nf u/fpg' kg]{5 .  

t/ lgwf{l/t kbfjlw ;dfKt ePsf] sf/0f cWoIf jf ;b:o 5gf}6 ug]{ 
k|of]hgsf] nflu To;/L cWoIf jf ;b:osf] kbfjlw ;dfKt x'g'eGbf 
sDtLdf tL; lbg cufj} / cGo cj:yfdf cWoIf jf ;b:osf] kb l/Qm 
ePdf kbk"lt{ ug{sf] nflu To;/L l/Qm ePsf] kGw| lbgleq 
cleefjsx¿sf] e]nf u/fpg' kg]{5 . 

-%_  cleefjsnfO{ e]nf u/fpg' tLg lbg cl3 pklgod -#_ adf]lhdsf] 
;ldltn] cljefjssf] gfdfjnL ljBfnodf ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 . 

^_ pkbkmf ! adf]lhd cWoIf jf ;b:o 5gf}6 ug]{ ;DaGwdf cleefjsnfO{ 
;xof]u ug{sf] nflu  lzIff clws[t jf lzIff zfvfsf] k|ltlglwsf] 
;+of]hsTjdf k|wfgfWofks,  / ljBfno /x]sf] j8f lzIff ;ldltsf] 
cWoIf ;lxt tLg ;b:oLo 5gf}6 ;xof]u ;ldlt u7g ug]{5 . 

&_ /fhLgfdf :jLs[t ug]{ clwsf/L M Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] /fhLgfdf 
;f] ;ldltsf cWoIfn] / Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfsf] /fhLgfdf 
;DalGwt Joj:yfkg ;ldltn] :jLs[t ug]{5 . t/ cWoIfsf] kb l/Qm 
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/x]sf] cj:yfdf To:tf] ;b:osf] /fhLgfdf P]gsf] bkmf !& sf] pkbkmf -
!_  adf]lhdsf] ;b:ox¿dWo] pd]/sf] lx;fan] ;a}eGbf Ho]i7 ;b:on] 
:jLs[t ug]{5 . 

*_ cleefjs /fVg gx'g]M ljBfnon] ljBfyL{sf afa', cfdf,  bfh', efO, lbbL 
alxgL, afh], aHo} jf ljBfyL{sf] kfng kf]if0f ug]{ / k7g kf7gsf] 
Joj:yf ldnfpg] JolQm afx]s cGo JolQmnfO{ cleefjssf] ?kdf /fVg 
x'b}g . t/ Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:ox? 5gf}6 ug]{ k|of]hgsf] 
nflu ljBfyL{sf afa', cfdf, afh] jf aHo} dfq cleefjs dflgg]5 .  

(_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw M  
-s_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s b'O{ dlxgfdf sDtLdf Ps k6s a:g]5 .  
-v_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;f] ;ldltsf] cWoIfsf] lgb]{zgdf ;b:o–

;lrjn] af]nfpg]5 .  
-u_ pkbkmf ( sf] v08 -s_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Joj:yfkg 

;ldltsf Ps ltxfO ;b:on] lnlvt cg'/f]w u/]df Joj:yfkg ;ldltsf] 
;b:o–;lrjn] hlxn];'s} klg Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s af]nfpg'  
kg]{5 .  

-3_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf 5nkmn x'g] ljifo ;"rL ;b:o– ;lrjn] 
;fwf/0ftM tLg lbg cufj} ;b:ox?nfO{ lbg' kg]{5 . 

 -ª_ Joj:yfkg ;ldltdf tTsfn sfod /x]sf krf; k|ltzt eGbf a9L 
;b:ox? pkl:yt ePdf Joj:yfkg ;ldltsf] a}7ssf] nflu u0fk"/s 
;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .  

-r_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;f] ;ldltsf] cWoIfn] ug]{5 / 
lghsf] cg'kl:yltdf a}7sdf pkl:yt ;b:ox?n] cfkm"x?dWo]af6 
5fg]sf] ;b:on] a}7ssf] cWoIftf ug]{5 .  

-5_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ 
ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] lg0ff{os dt lbg ;Sg]5 . 

 -h_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw Joj:yfkg ;ldlt 
cfkm}+n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

!)_ Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g g;Sg]M b]xfosf] JolQm 
Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'g ;Sg] 5}g M–  

-s_ u}/ g]kfnL gful/s, t/ g]kfn ;/sf/;u ePsf] ;Demf}tf adf]lhd 
vf]lnPsf] ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf cleefjs dWo] 
h'g;'s} JolQm x'g ;Sg]5 .  

-v_ kRrL; jif{ pd]/ k"/f gePsf],  
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-u_ cfwf/e"t tx-!–%_  ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf] nflu 
sIff % plQ0f{ gePsf], cfwf/e"t tx -!–*_ ljBfnosf] Joj:yfkg 
;ldltsf] cWoIf x'gsf] nflu sDtLdf sIff cf7 pQL0f{ gu/]sf] / 
dfWolds tx -!–!)_ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf] 
nflu sDtLdf P;=Pn=;L= jf ;f] ;/xsf] k/LIff pQL0f{ gu/]sf dfWolds 
tx -!–!@_ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf] nflu sDtLdf 
!)±@ jf ;f] ;/xsf] k/LIff pQL0f{ gu/]sf]] t/ lgDg dfWolds ljBfno 
/ dfWolds ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf] nflu To:tf] 
z}lIfs of]Uotf ePsf] JolQm gePdf ;f] eGbf sd z}lIfs of]Uotf ePsf] 
JolQm klg cWoIf x'g ;Sg]5 . 

 -3_ cWoIfsf] nflu eP ;DalGwt ljBfnodf lzIfs jf sd{rf/Lsf] kbdf 
axfn /x]sf], 

-ª_ k|rlnt sfg"g adf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf], 
-r_ g}lts ktg x'g] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 s;'/bf/ 7xl/Psf 
!!_ Joj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;Sg] cj:yf M  !_ b]xfosf cj:yfdf 

Joj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;lsg]5 M–  
-s_ ljBfnosf] ;Dklt lxgfldgf u/]df,  
-v_ ljBfnosf] z}lIfs jftfj/0f vNjNofPdf,  
-u_ g]kfn ;/sf/sf] gLlt ljk/Lt sfd u/]df,  
-3_ ljBfnosf] Joj:yfkg ;Gtf]ifhgs ?kdf ug{ g;s]df, jf  
-ª_ ;DalGwt lgsfo jf clwsf/Ln] lbPsf] lgb]{zgsf] kfng gu/]df . 
r_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf ufpFkflnsfsf] gLlt ljkl/t sfd u/]df 

t/ To;/L lj36g ug'{ cl3 ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfˆgf] 
;kmfO{ k]z ug]{ dgfl;a df}sf lbg' kg]{5 . 

 -@_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt lj36g ePkl5 csf]{ ljBfno Joj:yfkg 
;ldlt u7g geP;Dd jf cGo s'g} sf/0fn] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 
u7g geP ;Dd ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd ug{ lgodfg';f/ 
j8f lzIff ;ltltsf] l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltn]  Ps c:yfoL 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 . pQm ;ldlt ljBfnosf] 
;+/Ifs dfq x'g]5 . pQm ;ldltsf] Dofb al9df @ dlxgfsf] x'g]5 . 
ef}lts lgdf{0f ;DalGw ;Demf}tf, lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg, 
ljBfnosf] vftf ;~rfng nufPtsf  dxTjk'0f{ sfo{ ug{ ;Sg] 5}g . 

!@_ =;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M–  
-!_ o; sfo{ljlwdf cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm 
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;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5M–  

-s_ ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v, lg/LIf0f / Joj:yfkg ug]{, 
 -v_ ljBfnosf] nflu rflxg] cfly{s ;|f]t h'6fpg],  
-u_ lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflndsf] nflu 5gf}6 tyf l;kmfl/; ug]{,  
-3_ tflnddf hfg] lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tflndaf6 kms]{kl5 slDtdf 

tLg jif{ ljBfnodf ;]jf ug{' kg]{ ;DaGwdf zt{x¿ lgwf{/0f u/L 
sj'lnotgfdf u/fpg],  

-ª_ lzIfs tyf sd{rf/Lx¿sf] ;]jfsf] ;'/Iffsf] nflu kxn ug]{,  
-r_ ljBfnosf] ;|f]taf6 Joxf]g]{ u/L lzIfs tyf sd{rf/L lgo'Qm ug]{ / 

To;/L lgo'Qm lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ g]kfn ;/sf/n] ;dfg txsf 
lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ tf]lslbPsf] tnj :s]ndf g36fO{ tna eQf 
lbg], 

-5_ g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t b/jGbLsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kb l/Qm x'g 
cfPdf :yfoL k"lt{sf] nflu ;f] kb l/Qm ePsf] ldltn] kG„ lbgleq lzIff 
zfvfdf hfgsf/L n]vL k7fpg], 

-h_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx¿sf] xflh/L hfFr u/L uon x'g] 
lzIfs jf sd{rf/L pk/ cfjZos sf/afxL ug]{, 

-em_ s'g} lzIfs jf sd{rf/LnfO{ o; sfo{ljlw adf]lhd Joj:yfkg ;ldltn] 
sf/afxL ug{ kfpg] ljifodf ljefuLo sf/afxL u/L To;sf] hfgsf/L 
lzIff zfvfnfO{ lbg] tyf cfkm"nfO{ sf/afxL ug{ clwsf/ gePsf] 
ljifodf sf/afxLsf] nflu l;kmfl/; ug{' kg]{ ePdf cfjZostf cg';f/ 
cfˆgf] /fo ;lxtsf] k|ltj]bg lzIff zfvfdf k7fpg], 

-`_ ljBfnosf] z}lIfs:t/ j[l4 ug{ cfjZos ;fdfg tyf z}lIfs 
;fdu|Lx¿sf] Joj:yf ug]{,  

-6_ g]kfn ;/sf/af6 ;~rfng x'g] ljleGg sfo{qmdx¿df ljBfnonfO{ ;l/s 
u/fpg], 

-7_ ljBfyL{x¿n] kfngf ug{' kg]{ cfrf/ ;+lxtf agfO{ nfu" ug]{,  
-8_ lzIfs tyf sd{rf/Lx¿sf] clen]v cWofjlws u/fO{ /fVg],  
-9_ k|To]s jif{ ljBfnosf rGbfbftf / cleefjsx¿sf] e]nf u/fO{ 

ljBfnosf] cl3Nnf] z}lIfs jif{sf] cfo, Joo tyf z}lIfs pknlAw / 
cfufdL jif{sf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;DaGwdf hfgsf/L u/fpg], 

 -0f_ ufpFkflnsfjf6 tf]lsPsf] n]vf k/LIfsaf6 n]vf k/LIf0f u/fpg] ,  
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-t_ ljBfyL{, lzIfs, sd{rf/L tyf cleefjsnfO{ ljBfnosf] ljsf; tyf 
k7gkf7g tkm{ pTk|]l/t ug]{ Joj:yf ldnfpg], 

 -y_ ljBfyL{nfO{ pknAw u/fOPsf] 5fqj[lQ /sd k|bfg ug]{, 
 -b_ lg/LIfsn] ljBfnosf] r]s hfFr jf lg/LIf0f ubf{ xflh/L k'l:tsf jf 

ljB'tLo xflh/Ldf uon   hgfPsf]df To:tf uon ePsf lzIfs tyf 
sd{rf/Lsf] uon ePsf] lbgsf] tna s§L ug]{,  

-w_ Joj:yfkg ;ldltsf] ;lrjfno ljBfno ejgdf /fVg] tyf ljBfnosf] 
sfuhkq / clen]v ;'/lIft ug]{,  

-g_ ufpFkflnsf;Fu ;dGjo u/L z}lIfs ljsf;sf sfo{qmdx¿ ;~rfng ug]{,  
-k_ ljBfnodf nlIft ;d"xsf nflu ljz]if k|s[ltsf] z}lIfs sfo{qmd 

;~rfng ug{ cfjZos b]lvPdf ufpFkflnsf tyf lzIff zfvf dfkm{t 
ug]{,  

-km_ jflif{s ¿kdf ljBfnosf nflu cfjZos dfn;fdfg, d;nGb ;fdu|Lsf] 
vl/b of]hgf :jLs[t ug]{,  

-a_ ljBfnosf] ljkb, hf]lvd cj:yf n]vfhf]vf u/L k|efj Go"gLs/0fsf 
nflu sfo{of]hgf adf]lhd sfof{Gjog ug]{, 

-e_ ljBfnosf] rn crn ;DklQsf] ;+/If0f / ;b'kof]u ug]{, 
-d_ cfˆg} ;|f]taf6 lgo'Qm x'g] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf, zt{ tyf 

ljefuLo sf/afxLnfO{ Jojl:yt ug{ sfo{ljlw agfO{ lzIff ;ldltaf6 
:jLs[t u/fO{ nfu" ug]{,  

-o_ ufpF lzIff ;ldlt / lzIff zfvfn] lbPsf] lgb]{zg cg'¿k sfd ug]{ . 
-/_ lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{ dfkb08 agfO{ k'/:s[t ug]{ .  
-n_ ljBfnosf] k9fO Jojfxfl/s, ;Lkd"ns, :t/Lo agfpg k|lt:kwL{ tyf 

;xof]uL e"ldsf v]Ng] . j_ k|To]s jif{ ljBfnosf rGbfbftf / 
cleefjsx¿sf] e]nf u/fO{ ljBfnosf] cl3Nnf] z}lIfs jif{sf] cfo, Joo 
tyf z}lIfs pknlAw / cfufdL jif{sf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;DaGwdf 
;fj{hlgs k/LIf0f u/fpg],  

-@_ Joj:yfkg ;ldltn] cfˆgf] clwsf/ dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL 
clwsf/ Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o–;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .  

#_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{x? ug]{  
 
-!#_ ;+:yfut ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf nflu k|To]s 

ljBfnodf b]xfosf ;b:ox? /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 
/xg]5 M– 
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-s_ ljBfnosf] ;+:yfks jf nufgLstf{x?dWo]af6 j8f lzIff ;ldltsf]  
l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] JolQm – cWoIf  

-v_ cleefjsx?dWo]af6 Pshgf dlxnf ;d]t kg]{ u/L ljBfno Joj:yfkg 
;ldltn] dgf]gLt u/]sf] b'O{hgf – ;b:o  

-u_ :yfgLo lzIff k|]dL jf ;dfh;]jLx?dWo] af6 ufpF lzIff ;ldltn]   
dgf]gLt u/]sf] Pshgf – ;b:o  

-3_ lzIff clws[t jf lghn] tf]s]sf] lzIff zfvfsf] sd{rf/L – ;b:o  
-ª_ ;DalGwt ljBfnosf] lzIfsx?n] cfkm"x? dWo]af6 5fgL k7fPsf] Pshgf 

– ;b:o  
-r_ ;DalGwt ljBfnosf] k|wfgfWofks – ;b:o–;lrj pkbkmf -!#_, -s_ -

v_ /  -u_  adfl]hd 5flgPsf jf dgf]gLt kbflwsf/Lsf] kbfjlw tLg 

jif{sf] x'g]5 . To:tf cWoIf jf ;b:on]cWoIf jf ;b:osf] kbfjlw  
cfˆgf] kb cg';f/sf] cfr/0f gu/]sf] b]lvPdf To;/L 5fGg] jf dgf]gog 
ug]{ cleefjs, kbflwsf/L jf lgsfon] lghnfO{ h'g;'s} avt kbaf6 
x6fpg ;Sg]5 . t/ To;/L kbaf6 x6fpg' cl3 lghnfO{ cfˆgf] ;kmfO{ 
k]z ug]{ df}sfaf6 al~rt ul/g]5}g . 

!$_ ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/M–  
!_ ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ 

b]xfoadf]lhd x'g]5 M  
s_ ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v, lg/LIf0f / Joj:yfkg ug]{ 
v_ ljBfno ;~rfng ;DaGwLsfo{ljlw jgfO{ nfu' ug]{,  
u_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jfsf] ;'/Iff ug]{, 
3_ lzIfsnfO{ lgo'lQm kq lbg], ;/sf/L :s]ndf g36\g] u/L tnj eQf 

v'jfpg],  
ª_ P]glgodfjnL tyf sfo{ljlwn] tf]s] cg';f/ ljBfyL{x¿nfO{ 5fqj[lQ 

pknAw u/fpg], 
r_ ufpFkflnsfn] tf]s]sf] ;Ldfleq /xL z'Ns lgwf{/0f ug]{ / sfof{Gjog ug]{, 
5_ lzIff zfvfn] dfu]sf / lgoldt j'emfpg' kg]{ ljj/0f j'emfpg], 
h_ lzIff zfvfn] v6fO{ k7fPsf] n]vf k/LIfsjf6 n]vfk/LIf0f u/fpg], 
em_ :jLs[t kf7\oqmd / kf7\ok':ts nfu' ug]{,  
`_ dlyNnf lgsfojf6 k|fKt x'g] lgb]{zgsf] kfngf ug]{ u/fpg], 
6_ lzIfs tyf ljBfyL{n] kfngf ug'{kg]{ cfrf/ ;+lxtf jgfO{ nfu" ug]{  
7_ lzIfs tyf sd{rf/L sNof0f sf]ifsf] Joj:yf ug]{  
8_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf zt{ ;DaGwL ljlgod jgfO{ nfu" ug]{  
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9_ P]g lgodn] tf]lsP adf]lhd cWoog/t ljBfyL{x¿nfO{ 5fqj[lQsf] 
Joj:yf ldnfpg] 

@_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{x? ug]{  
!*_=lzIfs cleefjs ;+3 ;DaGwL Joj:yfM– 
-!_ k|To]s ljBfnosf lzIfs / cleefjsx¿ ;b:o /x]sf] Ps lzIfs 

cleefjs ;+3 /xg]5 . 
-@_ Joj:yfkg ;ldltn] cleefjsx¿sf] e]nf u/fO{ ;f] ;ldltsf] cWoIf, 

k|wfgfWofks tyf slDtdf Ps hgf lzIfs / cleefjsx¿ ;d]t /xg] 
u/L a9Ldf P3f/ ;b:oLo lzIfs–cleefjs ;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt 
u7g ug{' kg]{5 .  

-#_ ;|f]t sIff ;~rflnt ljBfnodf pklgod -@_ adf]lhd lzIfs cleefjs 
;+3sf] sfo{sf/L ;ldlt u7g ubf{ ckfËtf ePsf ljBfyL{sf slDtdf 
Ps hgf cleefjs x'g' kg]{5 . 

-$_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd ul7t sfo{sf/L ;ldltsf ;b:osf] kbfjlw 
tLg jif{sf] x'g]5 .  

-%_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfo{sf/L ;ldltsf] a}7s tLg dlxgfdf slDtdf 
Psk6s a:g]5 / ;f] ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw sfo{sf/L 
;ldlt cfkmF}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

-^_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhdsf] sfo{sf/L ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5M–  

-s_ ljBfnodf lzIfssf] u'0f:t/ sfod ug{sf] nflu cfjZos sfd ug]{,  
-v_ o; sfo{ljlw adf]lhd ljBfnon] z'Ns lgwf{/0f u/] gu/]sf] ;DaGwdf 

cg'udg ug]{ tyf ;f] ;DaGwdf ljBfnonfO{ cfjZos ;'emfj lbg],  
-u_ ljBfnosf] z}lIfs ultljlwaf/] lgoldt hfgsf/L /fVg] tyf ;f] 

;DaGwdf lzIfs, ljBfyL{ / cleefjs aLr lgoldt cGt/lqmof ug]{ . 
3_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{x? ug]{  
-&_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;+:yfut ljBfnosf] 

Joj:yfkg ;ldltn] o; lgod adf]lhd lzIfs cleefjs ;+3sf] 
sfo{sf/L ;ldlt u7g ubf{ ;ft ;b:odf g36fO{ ug{' kg]{5 . 

!(_ k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg 
!_ cfwf/e"t tx lzIff pQL0f{ k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg M cfwf/e"t 

txsf] sIff * sf] clGtd tyf afx\o k/LIffnfO{ ufpFkflnsf If]qe/ 
dof{lbt Joj:yt tl/sfn] Ps?ktfsf ;fy ;~rfng ug{ tkl;nsf] 
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cfwf/e"t tx lzIff pQL0f{ k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt 
/xg]5 .  

-s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t –cWoIf 
-v_ ;fd'bflos ljBfnosf cfwf/e"t tx jf dfWolds txsf 

k|wfgfWofksx¿÷lzIfsx¿ dWo] k/LIff ;ldlt af6 slDtdf Ps hgf 
dlxnf ;d]t kg]{u/L dgf]lgt tLg hgf –;b:o 

-u_ lzIff clws[t –;b:o ;lrj 
-@_ k/LIff ;ldltsf dgf]lgt ;b:ox¿sf] kbfjlw b'O{ jif{sf] x'g] 5 .  
-#_ k/LIff ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] 

adf]lhd x'g] 5 . 
 -$_ k/LIff ;ldltsf] ;lrjfno ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfdf /xg] 5 . 
%_ k/LIff ;ldltn] zfvfsf cGo sd{rf/L / ;DalGwt ljioosf ljz]if1nfO{ 

k/LIff ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 
^_ dgf]lgt ;b:ox?n] kbLo cfr/0f k"/f gu/]df h'g;'s} ;dodf x6fpg 

;lsg]5 . t/ x6fpg' clw lghnfO{ ;kmfO{ sf] df}sf af6 al~rt ul/g] 
5}g . 

&_ ;ldltsf] ;]jf ;'ljwf ufpFkflnsfsf] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 . 
*_ cfwf/e"t tx sf] cGo sIffsf] k/LIff ;~rfng ug'{ k/]df pkbkmf !_ 

adf]lhds} ;ldltn] kl/Iff ;~rfng ug]{5 . 
(_k/LIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
 -!_ k/LIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g] 5 M  
s= k|Zgkq tof/ ug]{,  
v= k/LIff s]Gb| lgwf{/0f ug]{,  
u= :jR5, dof{lbt, eo/xLt jftfj/0fdf Jojl:yt 9ª\un] k/LIff ;~rfng 

ug]{,  
3= pQ/ k'l:tsf k/LIf0f tyf ;Dk/LIf0f ;DaGwL sfo{ ug]{, u/fpg], 
 ª= k/LIffkmn k|sfzg ug]{, k/LIffyL{x¿nfO{ nAwfª\sk|df0fkq jf u|]8l;6 

pknAw u/fpg],  
r= k/LIff ;DaGwL ljleGg sfo{df ;+nUg sd{rf/Lx¿sf nflu kfl/>lds 

tf]Sg],  
5= k/LIff ;~rfngsf] nflu s]Gb|fWoIf lgo'St ug]{,  
h= cfwf/e"t lzIff k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwdf tf]lsP 

adf]lhdsf]  sfo{ ug]{ . 
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em_ k/LIff z'Ns tyf k/LIff ;DaGwL sfddf ;+nUg JolQmsf] kfl/>lds 
lgwf{/0f ug]{ 

`_ s'g} k/LIff s]Gb|df clgoldttf ePdf cfjZostf cg';f/ k/LIff jb/ 
u/L k'gM k/LIff u/fpg] jf To:tf] k/LIff s]Gb| aGb ug]{ 

6_ s'g} sf/0faf6 lgwf{l/t ;dodf k/LIff ;~rfng ug{ jf k/LIffkmn 
k|sfzg ug{ jfwf k/]df t'?Gt cfjZos lg0f{o lng 

7_ k/LIff ;~rfng ;DaGwdf gLlt lgwf{/0f ug]{ 
-@_ k/LIff ;ldltn] cfwf/e"t txsf] cGtdf lnOg] sIff * sf] cfwf/e"t 

lzIff k/LIff ;~rfng ug'{sf] cltl/St ljBfno:t/df lnOg] cfwf/e"t 
txsf cGo sIffx¿sf cfjlws k/LIff / lg/Gt/ d"Nofª\sg k4ltsf] 
k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu dfkb08 agfO{ ljBfnox¿nfO{ lgb]{zg 
lbg ;Sg] 5 . 

!)_ k/LIffsf] cfj]bg, /lh:6«];g / k|j]z kq ;DaGwL Joj:yf  
!_ /lh:6«];g cfj]bg kmf/fd eg'{kg]{ M  
-s_ k|To]s ljBfnon] cfkm\gf] ljBfnodf sIff * df cWoog/t 

ljBfyL{x¿sf] cfwf/e"t lzIff k/LIffdf ;xeflutfsf nflu tf]lsP 
adf]lhdsf] /lh:6«];g cfj]bg kmf/fd e/fO{ lzIff zfvfdf k]z ug'{ kg]{ 
5 .  

-v_ /lh:6«];g cfj]bg kmf/fd eg{sf nflu b]xfosf] zt{ k'/f u/]sf] x'g' kg]{ 
5 M 

 -c_ ljBdfg Joj:yf cg';f/ cf}krfl/s ljBfno lzIff jf v'nf lzIff jf 
cgf}krfl/s lzIff k4ltaf6 cfj]bsn] sIff & sf] cWoog k'/fu/L sIff 
cf7df cWoog/t /x]sf] x'g'kg]{ 5 .  

-cf_ k/LIffsf] cfj]bg;fy sIff & sf] dfs{l;6 jf u|]8 l;6 / hGdbtf{sf] 
k|df0fkqsf] k|ltlnkL clgjfo{ ?kdf k]z u/]sf] x'g'kg]{ 5 .  

-O_ k/LIff /lh:6«];g cfj]bg kmf/fd lzIff zfvfn] tf]s]sf] ;doleq k]z 
ul/;Sg' kg]{ 5 .  

O{_ cfj]bg lbg] ljBfyL{sf] pd]/ h'g ;fndf cfwf/e"t lzIff k/LIffdf ;fd]n 
x'g] xf] ;f] aif{sf] r}q d;fGt;Dddf afx| jif{ k'/f ePsf] x'g' kg]{ 5 .  

-p_ ljBdfg sfg'g adf]lhd :yfkgf eO{ ;~rfng eO/x]sf ;fd'bflos 
ljBfno, ;+:yfut ljBfno, k/Dk/fut wfld{s ljBfno, cgf}krfl/s 
k|f}9 ljBfno, v'nf ljBfno, j}slNks ljBfno, ljz]if ljBfnon] tf]lsP 
adf]lhdsf] cfj]bg kmf/fd e/fpg' kg]{ 5 . 

@_ /lh:6«];g gDa/ sfod ug]{M  
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-s_ ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfdf k]z x'g cfPsf sIff cf7df cWoog/t 
ljBfyL{x¿sf] k/LIff cfj]bg kmf/fd hfFra'em ufpFkflnsf lzIff zfvfn] 
u/L ljBfyL{sf] /lh:6«];g g+a/ sfod ug]{ 5 . -v_ ufpFkflnsf lzIff 
zfvfn] /lh:6«];g gDa/ sfod u/]sf] hfgsf/L k|To]s ljBfnonfO{ lbg' 
kg]{ 5 .  

-#_ ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfn] /lh:6«];g gDa/ sfod ePsf ljBfyL{x¿sf] 
k/LIffsf] /f]n gDa/ ;lxtsf] k|j]z kq pknAw u/fpg' kg]{ 5 . 

!!_ k|Zgkq lgdf{0f tyf kl/dfh{gM 
 !_ k|Zgkq lgdf{0f ug]{ M  
-s_ cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] nflu k|Zgkq lgdf{0f ubf{ b]xfosf 

cfwf/x¿nfO{ Vofn ug'{ kg]{ 5 M -c_ sIff * sf] ljifout kf7\oj|md 
cfwf/df :t/Lo k|Zg lgdf{0f ug'{kg]{,  

-cf_ kf7\oj|md ljsf; s]Gb|af6 ljsf; ul/Psf] sIff * sf] ljifout 
ljlzi6Ls/0f tflnsf cg'?k k|Zgkq lgdf{0f ug'{kg]{,  

-O_ k|Zgkq lgdf{0f ;DaGwL sfo{ uf]Ko ?kdf ug'{kg]{ .  
-v_ ufpFkflnsf If]qsf ljBfnosf lzIfsx¿ dWo]af6 ljifout lzIfs 

5gf]6 u/L k|Zgkq lgdf{0f ug{ nufOg] 5 . o;/L k|Zgkq lgdf{0f ubf{ 
uf]Kotf sfod ul/g] 5 .  

-u_ k|To]s ljifosf] slDtdf tLg ;]6 k|Zg kq lgdf{0f ul/g] 5 .  
-3_ ljifout lzIfsx¿af6 lgld{t k|Zgkqx¿;+sng tyf ;'/Iff ;DaGwL 

sfo{ k/LIff ;ldltsf] ;lrjfnon] ug]{ 5 . ;fy} k|Zgkq lgdf{0f, 
df]8]/];gdf cfjZos lzIfsx¿sf] dgf]gog tyf lgo'lQm lzIff 
clws[taf6 x'g]5 . 

 @_ k|Zgkqsf] kl/dfh{g ug]{ M -s_ k|Zgkq lgdf{tfn] lgdf{0f u/]sf ;a} 
ljifosf k|Zgx¿sf ;dfgfGt/ ;]6af6 5gf]6 u/L k|Zgkq kl/dfh{g 
ul/g] 5 . 

 -v_ k|Zgkq kl/dfh{g ul/;s]kl5 6fOk, ;Dkfbg / 5kfO sfo{ k/LIff 
;ldltsf] lgb]{zgdf k/LIff ;ldltsf] ;lrjfnon] ug]{ 5 . 

!@_ _ k|Zgkq lgdf{tf / kl/dfh{gstf{sf] 5gf]6 / lgo'lSt ug]{ M  
-!_ k/LIff ;ldltn] agfPsf] dfkb08sf cfwf/df k|Zgkq lgdf{tf / k|Zgkq 

kl/dfh{gstf{ 5gf]6 ug]{ / pgLx¿nfO{ lgo'lSt lbg] sfo{ lzIff 
clws[tsf] x'g] 5 .  

-@_ k|Zgkq lgdf{tf / kl/dfh{gstf{nfO{ lgo'lSt lbFbf sfo{;DkGg ug]{ 
;dofjlw ;d]t :ki6;Fu tf]Sg'kg]{ 5 .  
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-#_ k|Zgkq lgdf{tf / kl/dfh{gstf{n] tf]lsPsf] ;doleq cfkm"nfO{ tf]lsPsf] 
lhDd]jf/L k'/fug'{kg]{5 .  

-$_ o; a'Fbfsf] pkbkmf -@_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq sfo{ ;DkGg gug]{, 
k|Zgkqsf] uf]klgotf kfngf gug]{ k|Zgkq lgdf{tf jf k|Zgkq 
kl/dfh{gstf{nfO{ lgo'St ug]{ clwsf/Ln] sf/afxL ug{ ;Sg]5 . o:tf] 
cj:yfdf tTsfn k|Zg lgdf{0f / kl/dfh{gsf nflu j}slNks Joj:yf ug'{ 
kg]{5 .  

!#_ !!_ s]Gb|fWoIf lgo'St ug]{ M 
-!_ k/LIff ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ s]Gb|fWoIf lgo'St ul/g] 5 . 
-@_ s]Gb|fWoIf lgo'lSt ubf{ k/LIff s]Gb| /x]s} ljBfnosf k|wfgfWofksnfO{ 

lbOg] 5 .  
-#_ k/LIff Joj:yfkgdf k|lts'n c;/ kfg]{ cdof{lbt sfo{ u/]df 

s]Gb|fWoIfnfO{ k/LIff ;ldltn] lhDd]jf/Ljf6 x6fO{ j}slNks Joj:yf ug{ 
;Sg] 5 .  

!$_ ;xfos s]Gb|fWoIf / cGo sd{rf/L lgo'lSt ug]{ M  
-!_ k/LIff ;~rfngsf nflu cfjZos ;xfos s]Gb|fWoIf, lg/LIfs / cGo 

cfjZos sd{rf/Lsf] lgo'lSt s]Gb|fWoIfn] ug]{ 5 .  
-@_ k/LIff Joj:yfkgdf k|lts'n c;/ kfg]{ cdof{lbt sfo{ u/]df s]Gb|fWoIfn] 

;xfos s]Gb|fWoIf jf cGo sd{rf/LnfO{ lhDd]jf/Laf6 x6fO{ j}slNks 
Joj:yf ug{ ;Sg] 5 .  

!%_ s]Gb|fWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M 
-!_ s]Gb|fWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfoadf]lhd x'g] 5 M 
-s_ k/LIff s]Gb|df eo/xLt jftfj/0f sfod u/L k/LIff dof{lbt Pjd\ 

Jojl:yt 9+un] ;~rfng ug]{, 
 -v_ k/LIff ;~rfngdf afwf k'Ug] jf k/LIffsf] jftfj/0f vNaNofpg] 

vfnsf cdof{lbt sfo{ ug]{ JolStnfO{ sf/afxL ug]{, 
-u_ k/LIff ;~rfngsf nflu cfjZos kg]{ ;xfos s]Gb|fWoIf, lg/LIfs / 

cGo sd{rf/L lgo'St ug]{,  
-3_ k/LIff ;ldltsf] lgb]{zg adf]lhd ;dodf k/LIff z'? ug]{, k/LIff 

;~rfng ug]{, pQ/k'l:tsf ;+sng u/L ;'/lIft;fy k/LIff ;ldltn] 
tf]s]sf] 7fpFdf a'emfpg] . 

-ª_ k/LIffsf] cg'udg j|mddf cg'udgstf{n] lbPsf ;'emfjx¿ sfof{Gjog 
ug]{, u/fpg] .  

-r_ k/LIff ;ldltn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 
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-@_ s]Gb|fWoIfnfO{ k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwdf s'g} hl6ntf 
cfOk/]df ;f]sf] hfgsf/L tTsfn k/LIff ;ldltnfO{ u/fpg' kg]{ 5 . 
cfOk/]sf] hl6ntfsf ljifodf k/LIff ;ldltn] cfjZos lgb]{zg lbg' kg]{ 
5 . lgb]{zg k|fKt eP kl5 s]Gb|fWoIfn] ;f]xL adf]lhd ug'{ kg]{ 5 . 

!^_ pQ/ k'l:tsf k/LIf0f u/fpg] M  
-!_ cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] ul0ft, lj1fg / c+u|]hL ljifosf] pQ/ k'l:tsf 

k/LIff ;dfKt ePsf] # -tLg_ lbg leq ;DalGwt ljBfnosf] s]Gb|fWoIfn] 
k/LIff ;ldltsf] ;lrjfnodf a'emfpg'kg]{5 . ;f] pQ/k'l:tsfsf] k/LIf0f 
k/LIff ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

 -@_ cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] pkbkmf !^ sf] v08 ! afx]ssf ljifox?sf] 
pQ/k'l:tsf ;DalGwt ljBfnosf] ;DalGwt ljifout lzIfsx?af6 
u/fpg'kg]{5 . pQ/k'l:tsf k/LIf0fsf] tf]lsP adf]lhdsf] lhDd]jf/L 
;DalGwt ljBfnosf k|wfgfWofkssf] x'g]5 . 

!&_ pQ/k'l:tsf ;Dk/LIf0f ug]{ M 
 -!_ ;DalGwt ljBfnoaf6 k/LIf0f ul/Psf pQ/ k'l:tsfx¿ ;Dk/LIf0f ug]{ 

Joj:yf ;DalGwt ljBfnosf k|wfgfWofks÷lk|lG;knn] g} ;f]xL 
ljBfnodf pknAw ePsf] ljifout lzIfsx?af6 ldnfpg' kg]{ 5 . -@_ 
ul0ft, lj1fg / c+u|]hL ljifosf] pQ/k'l:tsf k/LIf0f kZrft 
;dk/LIf0fsf] Joj:yf k/LIff ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

!*_ k/LIffsf] glthf tof/L ug]{ M 
-!_ k/LIff ;ldltn] cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] glthf tof/L ug{ nufpg] 5 . 

glthf tof/Lsf lglDt k/LIff ;ldltsf] lgb]{zg cg';f/ ljBfnon] 
cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg' kg]{ 5 .  

-@_ glthf k|sfzg k/LIff ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 
!(_  k/LIffsf] glthf k|sfzg ug]{ M 
 -!_ cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] glthf tof/ kfl/;s]kl5 k/LIff ;ldltn] 

glthf k|sfzg ug]{5 . 
 -@_ o;/L glthf k|sfzg ubf{ pkbkmf -!*_ sf] v08 -@_ adf]lhd ug'{ 

kg]{5 . 
@)_ k|df0fkq jf u|]8 l;6 ljt/0f ug]{ M  
-!_ k/LIffdf ;fd]n ePsf ;Dk"0f{ ljBfyL{x¿nfO{ k|df0fkq jf u|]8 l;6 

ljt/0f ug'{kg]{5 .  
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-@_ k/LIffsf] nAwfª\s kq÷u|]8 l;6 k/LIff ;ldltsf] ;lrjfnon] 
ljBfnonfO{ k7fpg]5 . ljBfnox¿n] cfkm\gf ljBfyL{x¿sf] k|df0fkq jf 
u|]8 l;6 ljt/0f ug]{ 5g\. 

@!_ k|of]ufTds k/LIffsf] glthf pknAw u/fpg' kg]{ M  
-!_ glthf tof/Lsf lglDt ljBfnon] k|of]ufTds k/LIffsf] glthf tof/ kf/L 

k/LIff ;lsPsf] ldltn] tLg lbg leq lzIff zfvfdf a'emfpg' kg]{5 . 
-@_ s'g} ljBfnon] k|of]ufTds k/LIffsf] glthf ;dod} pknAw gu/fPdf 

To:tf] ljBfnosf] glthf :ylut u/L k/LIff ;ldltn] ljBfnonfO{ 
sf/afxL ug{ ;Sg]5 . 

 -#_ ljBfyL{n] k|fKt u/]sf] k|of]ufTds k/LIffsf] glthfsf k|df0fx¿ k/LIff 
;ldltn] 58\s] hfFr ug{ ;Sg] 5 . k|of]ufTds sfo{sf] k|df0f / 
ljBfyL{sf] k|fKtfª\saLr tfnd]n gldn]sf] kfOPdf k/LIff ;ldltsf] 
lg0f{o cg';f/ To:tf] d"Nofª\sg ug]{ d"Nofª\sgstf{nfO{ sf/afxL ug{ 
;lsg] 5 . -$_ k|of]ufTds k/LIff ljBfno cfkm}n] of]hgf u/L cg's'ntf 
cg';f/ h'g ;'s} ;dodf ;~rfng ug{ ;Sg] 5 . 

@@_ k/LIffsf] cg'udg ug]{ M  
-!_ k/LIff ;ldltn] cfwf/e"t lzIff k/LIffsf] nflu cg'udgstf{ tf]Sg] 5 .  
-@_ o; pkbkmfsf] v08  -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ufpF 

sfo{kflnsf / ufpF lzIff zfvfsf sd{rf/Lx¿n] k/LIffsf] cg'udg ug{ 
;Sg] 5g \. 

 -#_ o; pkbkmfsf] v08 -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg g]kfn 
;/sf/sf] dftxtdf /x]sf  lzIff ;u ;DalGwt lgsfo af6  cg'udg 
ug{ s'g} afwf kg]{ 5}g .  

$_ cg'udgstf{n] k/LIff cg'udg k|ltj]bg ufpF lzIff zfvfdf k]z  
ug'{kg]{5 . 

@#_ k/LIffdf vl6g] sd{rf/Lx¿nfO{ kfl/>lds pknAw u/fpg] M -!_ 
k/LIffdf vl6g] k|Zgkq lgdf{tf, k|Zgkq kl/dfh{gstf{,pQ/k'l:tsf 
k/LIf0fstf{⁄;dk/LIf0fstf{,cg'udgstf{ nufotsf sd{rf/Lx¿nfO{ 
;ldltn] lgwf{/0f u/]adf]lhdsf] kfl/>lds pknAw u/fpg' kg]{ 5 . 

@$_ ljj/0f pknAw u/fpg' kg]{ M 
-!_ cfwf/e"t lzIff k/LIff ;~rfng tyf Joj:yfkgsf nflu cfjZos 

ljj/0f tyf tYofª\sx¿ ;DalGwt ljBfnon] k/LIff ;ldltsf] 
;lrjfnodf pknAw u/fpg' kg]{ 5 .  
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-@_ cfwf/e"t lzIff k/LIff ;DaGwL clen]v tyf ljj/0fx¿ lzIff ljsf; 
tyf ;dGjo OsfO{ sfof{non] ufpF lzIff zfvfdf pknAw u/fpg' kg]{ 
5 . o;sf nflu ufpF lzIff zfvfn] ljj/0f dfu u/L k7fpg] 5 .  

@%_ ljj/0f tyf tYofª\sx¿ cBfjlws u/fO /fVg] M -!_ ;fljssf] lhNnf 
lzIff sfof{nodf /x]sf dfs{n]h/, nAwfª\s k|df0fkq jf u|]8l;6 
nufotsf clen]vx¿ufpF lzIff zfvfdf x:tfGt/0f eO cfPdf ;f] sf] 
;+/If0f / cWofjlws ;DaGwL sfo{x¿ufpFkflnsf lzIff zfvfn]  
ug'{kg]{5 .  

-@_ cfwf/e"t lzIff k/LIff ;DaGwL ljleGg ljj/0f, tYofª\s nufotsf 
s'/fx¿sf] clen]v tof/ kfg]{ / cfjZostf cg';f/ cBfjlws ug]{ 
bfloTj lzIff zfvfsf] x'g]5 . 

@^_ = ;+:yfut ljBfnon] k/LIff z'Ns afktsf] /sd hDdf ug{'kg]{ M– -!_ 
cfwf/e"t lZfIff pQL0f{ k/LIff;~rfng ug{sf bkmf !( sf] pkbkmf ! 
adf]lhdsf] k/LIff ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] z'Ns ;DalGwt ;+:yfut 
ljBfnon] ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifdf hDdf ug{' kg]{5 / /sd hDdf 
u/]sf] ef}r/ lzIff zfvfdf k]z ug'{kg]{5 . 

@)_= k|wfgfWofks ;DaGwL Joj:yf M  
-!_ ljBfnosf] k|fl1s tyf k|zf;sLo k|d'vsf] ¿kdf sfd ug{ k|To]s 

ljBfnodf Ps hgf k|wfgfWofks /xg]5 .  
-@_ Joj:yfkg ;ldltn] ;fd'bflos ljBfnodf l/Qm k|wfgfWofks kbdf 

lgo'lQmsf] nflu cfwf/e"t tx -!–%_sf] k|wfgfWofkssf] xsdf lzIffzf:q 
ljifodf sDtLdf k|lj0ftf k|df0fkq tx jf ;f] ;/x, cfwf/e"t tx -!–
*_sf] k|wfgfWofkssf] xsdf lzIffzf:q ljifodf sDtLdf :gfts tx jf 
;f] ;/x / dfWolds txsf] k|wfgfWofkssf] xsdf lzIffzf:q ljifodf 
sDtLdf :gftsf]Q/ tx jf ;f] ;/x pQL0f{ u/L] ;DalGwt ljBfnosf] 
;DalGwt txdf sfo{/t :yfoL lzIfsx¿dWo]af6 b/vf:t cfJxfg  
ug]{5 . t/ lzIffzf:q ljifodf :gfts jf ;f] ;/xsf] k/LIff pQL0f{ u/L 
dfWolds txdf bz jif{ :yfoL ;]jf u/]sf] lzIfs dfWolds txsf] 
k|wfgfWofkssf] kbdf pDd]bjf/ x'g kfpg]5 . 

 -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd b/vf:t cfJxfg ePdf ;DalGwt lzIfsn] 
Joj:yfkg ;ldltn] tf]s]sf] Dofbleq ljBfno ljsf; k|:tfj ;lxt 
Joj:yfkg ;ldlt ;dIf b/vf:t lbg ;Sg]5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd k|fKt ljBfno ljsf; k|:tfj ;lxtsf] b/vf:t 
Joj:yfkg ;ldltn] lzIfs 5gf}6 ;ldlt ;dIf k7fpg]5 .  
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-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd ljBfno ljsf; k|:tfj ;lxtsf] b/vf:t k|fKt 
ePkl5 lzIfs 5gf}6 ;ldltn] tf]lsP adf]lhdsf]  cfwf/df d"Nof+sg 
u/L ;a}eGbf a9L c+s k|fKt ug]{ pDd]bjf/nfO{ k|wfgfWofkssf] kbdf 
lgo'lQm ug{ Joj:yfkg ;ldlt ;dIf l;kmfl/; ug{' kg]{5 . t/ ;f7L c+s 
k|fKt gug]{ pDd]bjf/nfO{ k|wfgfWofkssf] kbdf lgo'lQmsf] nflu l;kmfl/; 
ul/g] 5}g . 

 -^_ pkbkmf -%_ adf]lhd l;kmfl/; k|fKt ePdf lghn] k]z u/]sf] ljBfno 
ljsf; k|:tfjdf n]lvPsf ;"rsx? ;doa4 ?kdf k"/f ug{] sfo{bIftf 
s/f/ u/L  To:tf] pDd]bjf/nfO{ k|wfgfWofkssf] kbdf lgo'lQmsf] nflu 
cfjZos sfuhft ;lxt ljBfno Joj:yfkg ;ldlt n] lzIff zfvfdf 
n]vL k7fpg' kg]{5 . 

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd n]vL cfPdf  lzIff zfvf k|d'vn]  lghn] k]z 
u/]sf] ljBfno ljsf; k|:tfjdf n]lvPsf ;"rsx? ;doa4 ?kdf k"/f 
ug{] sfo{bIftf s/f/ u/L kGw| lbgleq ;DalGwt pDd]bjf/nfO{ 
k|wfgfWofks kbdf lgo'lQm ug]{5 . 

 -*_ k|wfgfWofkssf] kbfjlw kfr jif{sf] x'g]5 / lgh k'gM ;f] kbdf lgo'Qm 
x'g ;Sg]5 . 

 -(_ k|wfgfWofksn] cfk"mn] u/]sf] sfo{bIftf s/f/ adf]lhd sfd gu/]sf] jf 
P]g tyf tf]lsPsf] lgod ljkl/tsf] s'g} sfd u/]df  jf lghsf] sfo{ 
;Gtf]ifhgs gePsf] jf lghsf] cfr/0f v/fa /x]sf] s'/f ;DalGwt 
lg/LIfsn] lbPsf] k|ltj]bg / Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;af6 b]lvPdf 
lzIff zfvf k|d'vn]  lghnfO{ k|wfgfWofkssf] kbaf6 hlxn];'s} x6fpg 
;Sg]5 .   

 -!)_ pkbkmf-(_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;f] pklgod adf]lhd 
k|wfgfWofksnfO{ kbaf6 x6fpg' cl3 lghnfO{ ;kmfO{ k]z ug{] dgfl;j 
df}sfaf6 al~rt ul/g] 5}g .  

-!!_ ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofksn] b]xfo adf]lhd dfl;s eQf 
kfpg]5 M– 

 -s_ dfWolds ljBfnosf] k|wfgfWofksn] – kfr ;o ¿k}of 
 -v_ cfef/e"t tx -!–*_  ljBfnosf] k|wfgfWofksn] – tLg ;o ¿k}of 
 -u_ cfef/e"t tx -!–%_  ljBfnosf] k|wfgfWofksn] – b'O{ ;o ?k}of 
 -!@_ ;fd'bflos ljBfnodf k|wfgfWofks cg'kl:yt ePdf jf s'g} sf/0fn] 

k|wfgfWofkssf] kb l/Qm ePdf k|wfgfWofks pkl:yt geP;Dd jf 
k|wfgfWofkssf] kbk"lt{ geP;Ddsf nflu ;f] ljBfnodf sfo{/t 
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lzIfsx¿dWo] jl/i7td :yfoL lzIfsn] lgldQ k|wfgfWofks eO{ sfd 
ug]{5 . t/ s'g} ljBfnodf PseGbf a9L tx ePdf dflyNnf] txsf] 
jl/i7td lzIfsn] lgldQ eO{ sfd ug]{5 . lzIfssf] jl/i7tf lgwf{/0f 
ubf{ b]xfosf cfwf/df ul/g]5M– 

-s_ ;DaGwLt tx / >]0fLsf] :yfoL lgo'lQm ldltsf] cfwf/df,  
-v_ v08 -s_ sf] cfwf/df jl/i7tf g5'l§Pdf ;f] eGbf tNnf] tx jf >]0fLsf] 

:yfoL lgo'lQm ldltsf] cfwf/df,  
-u_ v08 -s_ / -v_ sf] cfwf/df jl/i7tf g5'l§Pdf ;DaGwLt tx / >]0fLsf] 

c:yfoL lgo'lQm ldltsf] cfwf/df,  
-3_ v08 -s_, -v_ / -u_ sf] cfwf/df klg jl/i7tf g5'l§Pdf v08 
-s_ sf] l;kmfl/;sf] of]Uotfqmdsf] cfwf/df, t/ v'nf, sfo{Ifdtf d"Nofª\sg, 

cfGtl/s j9'jf Pp6} ldltdf eP qmdzM sfo{Ifdtf, cfGtl/s 
k|ltof]lutf / v'nfsf] qmdnfO{ dfGotf lbOg]5 . 

-!#_ o; P]gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;+:yfut ljBfnosf] 
Joj:yfkg ;ldltn] k|wfgfWofkssf] lgo'lQm ubf{ 5'6[} k|lqmof lgwf{/0f 
u/L lgo'lQm ug{ ;Sg]5 . 

-!$_ pkbkmf-!#_ adf]lhd k|wfgfWofks lgo'lQm ubf{ h'g txsf] ljBfno xf] 
;f]xL txdf cWofkg u/fpg rflxg] Go"gtd z}lIfs of]Uotf ePsf] 
lzIfsnfO{ dfq k|wfgfWofkssf] kbdf lgo'lQm ug{' kg]{5 . 

-!%_ k|wfgfWofkssf] pDd]bjf/ x'g] lzIfsn] o; P]g adf]lhd Joj:yfkg 
;ldlt ;dIf k]z ug]{ ljBfno ljsf; k|:tfj tf]lsPsf]  9fFrfdf tof/ 
ug'{ kg]{5 . 

!^_ o; P]gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] P]g k|f/De x'Fbfsf] 
avt sfo{/t k|wfgfWofks pkbkmf -&_ adf]lhd csf]{ k|wfgfWofks 
lgo'lQm geP;Dd To:tf] kbdf sfod} /xg ;Sg]5 . 

!&_ k|wfgfWofkssf] sfd, st{Jo / clwsf/ M k|wfgfWofkssf] sfd, st{Jo / 
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  

-s_ ljBfnodf z}lIfs jftfj/0f, u'0f:t/, cg'zf;g sfod /fVg], 
-v_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx?;u ;dGjo u/L lzIfs, sd{rf/L, 

ljBfyL{ / cleefjsx? aLr kf/:kl/s ;xof]usf] jftfj/0f l;h{gf ug]{,  
-u_ ljBfnodf cg'zf;g, ;Rrl/qtf, lzi6tf sfod ug{ cfjZos sfd ug]{,  
-3_ lzIfsx?;u k/fdz{ u/L ljBfnodf sIff ;~rfng ;DaGwL sfo{qmd 

tof/ ug]{ tyf To:tf] sfo{qmd adf]lhd sIff ;~rfng eP gePsf] 
lg/LIf0f ug]{,  
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-ª_ ljBfnodf ;/;kmfO{, cltl/Qm lqmofsnfk cflbsf] k|aGw ug]{ u/fpg], 
-r_ ljBfnosf] k|zf;lgs sfo{sf] ;~rfng tyf lgoGq0f ug]{, 
-5_ ljBfnodf ljBfyL{ egf{ ug]{ tyf k/LIff ;~rfng u/fpg], 
-h_ ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f tyf cGo k|df0fkq lbg],  
-em_ ljBfnodf eP u/]sf dxTjk"0f{ sfd sf/afxLsf] clen]v /fVg], 
-`_ s'g} lzIfsn] hfgL hfgL jf nfk/jfxL ;fy s'g} sfd ugf{n] ljBfnonfO{ 

xfgL gf]S;fgL kg{ uPdf To:tf] xfgL gf]S;fgLsf] /sd tnaaf6 s§f 
u/L c;'n ug]{ 

-6_ ljBfnon] cfˆg} ;|f]tdf lgo'Qm u/]sf lzIfs jf sd{rf/Ln] kbLo 
lhDd]jf/L k"/f gu/]df Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/; adf]lhd cjsfz 
nufotsf cGo ljefuLo sf/afxL ug]{,  

-7_ lzIfs / sd{rf/LnfO{ lbOPsf] ;hfosf] clen]v /fVg] tyf To:tf] 
clen]v lzIff zfvf k|d'v tyf lg/LIfsn] x]g{ rfx]df b]vfpg],  

-8_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] cfr/0f / sfo{ ;Dkfbg ;DaGwL k|ltj]bg  
lzIff zfvf tyf Joj:yfkg ;ldltdf k]z ug]{, 

-9_ lzIfsnfO{ ;hfo jf k'/:sf/ lbg] ;DaGwdf Joj:yfkg ;ldlt tyf  
lzIff zfvfdf l;kmfl/; ug]{,  

-0f_ dlxgfdf sDtLdf Ps k6s lzIfsx?sf] a}7s af]nfO{ ljBfno ;DaGwL 
ljifodf 5nkmn u/L To;sf] clen]v /fVg], 

-t_ ljBfnosf] ;|f]taf6 tnj eQf vfg] u/L lgo'Qm ePsf lzIfs tyf 
sd{rf/Lx?sf] tnj ;DaGwL k|ltj]bg kfl/t ug{ Joj:yfkg ;ldltdf 
k]z ug]{,  

-y_ ljBfno ejg tyf 5fqfjf;sf] xftfleq s'g} lsl;dsf] ceb| Jojxf/ 
x'g glbg],  

-b_ ljBfnosf] jflif{s of]hgf agfO{ Joj:yfkg ;ldltaf6 kfl/t u/L 
sfof{Gjog ug]{ u/fpg],  

-w_ ljBfnodf cWoog, cWofkg ;DaGwL dfl;s, cw{–jflif{s tyf jflif{s 
sfo{qmd agfO{ sfof{Gjog ug]{ u/fpg],  

-g_ lzIfsnfO{ tfnLddf k7fpg Joj:yfkg ;ldltaf6 cg'df]bg u/fO{  
lzIff zfvfdf k7fpg], 

-k_ s'g} ljBfyL{n] ljBfnoleq cg'zf;g eª\u u/]df lghnfO{ lgisfzg ug]{, 
-km_ ljBfnodf g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t kf7\oqmd tyf kf7\ok':ts nfu" 

ug]{, 
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-a_ Joj:yfkg ;ldltn] lbPsf] lgb]{zg tyf cfk"mn] kfPsf] clwsf/ adf]lhd 
/sd vr{ ug]{ / cfo Joosf] lx;fa /fVg] tyf /fVg nufpg], 

-e_ ljBfnodf ;~rfng x'g] cfjlws k/LIff lgoldt tyf dof{lbt 9ªuaf6 
;~rfng ug]{ u/fpg], 

-d_ s'g} lzIfsn] cWofkg u/]sf] ljifodf nuftf/ tLg jif{;Dd kGw| k|ltzt 
eGbf a9L ljBfyL{ c;kmn ePdf jf s'g} lzIfsn] nfk/jfxL jf 
cg'zf;glxg sfd u/]df To:tf] lzIfssf] b'O{ jif{;Dd tna a[l4 /f]Ssf 
ug]{,  

-o_ ljBfnodf b}lgs ?kdf dGqfnon] tf]s] adf]lhd sIff lng] tyf lng 
nufpg],  

-/_ g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t b/jGbLdf lgo'lQm kfO{ sfo{/t /x]sf lzIfssf] 
tnjL k|ltj]bg kfl/t ug{  lzIff zfvfdf k7fpg], 

-n_ cfˆgf] dftxtsf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] sfd, st{Jo tf]Sg],  
-j_ lzIff zfvf tyf Joj:yfkg ;ldltn] lbPsf lgb]{zg kfng ug]{ u/fpg], 
-z_ ljBfnosf] z}lIfs k|ult ;DaGwL ljj/0f tyf tYof+s dGqfnoåf/f 

lgwf{l/t 9frf / ;doleq lg/LIfsåf/f k|dfl0ft u/fO{ lzIff zfvfdf 
k7fpg],  

-if_ ljBfnosf] cfˆgf] ;|f]taf6 vr{ a]xf]g]{ u/L lgo'Qm ePsf lzIfsx?sf] 
sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg kmf/fd e/L Joj:yfkg ;ldltdf k]z ug]{ . 

-;_ ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;DklQ ljj/0f kmf/fd 
lgwf{l/t ;dodf eg{ nufO{ lzIfs lstfavfgfdf k7fpg], 

-x_ ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Laf6 s§L u/]sf] sd{rf/L ;~rosf]if, 
gfu/Ls nufgL sf]if, aLdf, ;fdflhs ;'/Iff sf]ifsf] /sd ;DaGwLt 
lgsfodf k7fpg nufpg],  

-If_ Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t vl/b of]hgf cg';f/ dfn;fdg tyf ;]jf 
vl/b ug]{,  

-q_ k|wfgfWofks ufpFkflnsf, cleefjs Pj+ ljBfyL{ k|lt lhDd]jf/ x'g]5 .  
1_ lzIfsx¿sf] sfo{;Dkfbg s/f/ u/L sfddf nufpg] 
!_ cleefjs Pj+ ljBfyL{sf] ljrf/ ;j]{If0f ug]{,  
@_ k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:t/Lo lzIffsf] nflu ljBfno 

Joj:yfkg ;ldlt / k|wfgfWofksn] lzIff ;ldlt;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ 
u/] adf]lhd k|rlnt dfkb08sf] kfngf Pj+ u'0f:t/Lo lzIff k|Tofe"t 
ug{'kg]{ 
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#_ lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{ k|wfgfWofksk|lt lhDd]jf/ agfpg tyf u'0f:t/Lo 
lzIffsf nflu ufpFsfo{kflnsf, lzIff ;ldlt / lzIff clws[tn] k|rlnt 
sfg'g adf]lhd lbPsf lgb]{zg kfngf u/fpg tyf ck]lIft z}lIfs 
pknlJwsf nflu lzIfsx¿;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ug{'kg]{5 . 

$= ljBfnosf] ef}uf]lns If]q leqsf 6'x'/f, cnkq k/]sf / a];fxf/f, ljz]if 
cfjZostf ePsf tyf cltljkGgtfdf k/L ljBfno hfg g;s]sf jf 
ljBfno 5f]8]sf afnjflnsfnfO{ sfo{kflnsf dfkm{t 5fqj[lQ jf ljz]if 
Joj:yf u/L jf lghsf cleefjs jf ;+/IfsnfO{ ;3fO afnaflnsfnfO{ 
ljBfnodf Nofpg' k|wfgfWofkssf] lhDd]jf/L x'g]5 . ljBfyL{nfO{ ck]lIft 
z}lIfs pknlJw xfl;n x'g] u/L l;sfpg] / l6sfpg] bfloTj 
k|wfgfWofks / lzIfsx¿sf] x'g]5 .  

%_= ljBfnosf] k|fl1s g]t[Tj ug]{, gjk|j4{gfTds sfo{ ug]{  
@!_ ljBfnosf] kf7\oj|md / kf7\ok':ts M !_ ljBfnon] ;ª\3Lo ;/sf/ k|b]z 

;/sf/ / ufpFkflnsf af6 :jLs[t kf7\oj|md , kf7\ok':ts / cGo ;Gbe{ 
;fdfuL| nfu' ug'{kg]{5 . 

@_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq tf]lsP adf]lhd :yfgLo kf7\oj|md lgdf{0f 
u/L sfo{Gjog ug{ pkbkmf -!_ n] afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .  

#_ kf7\oj|md / kf7\ok':ts ;DjlGw cGo Joj:yf ;+ª3Lo sfg"g, k|b]z 
sfg"gdf Joj:yf eP adf]lhd jf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 

@@= sfo{kflnsfsf] sfd , st{Jo / clwsf/ M !_ o; P]gdf cGoq n]lvPsf 
sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm sfo{kflnsfsf] sfd st{Jo / 
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5g\M 

s_ ufpFkflnsfn] z}lIfs gLlt th'{df u/L :jLs[tLsf nfuL ufpF ;efdf k]z 
ug]{ tyf z}lIfs gLlt,of]hgf tyf sfo{j|md sfo{Gjog ug{ ufpF lzIff 
;ldlt, k|d'v k|zf;sLo cles[t tyf lzIff clws[t nfO{ cfjZos 
lgb]{zg lbg] . 

v_ z}lIfs gLlt of]hgf tyf sfo{j|md sfo{Gjog ug{ cfjZostf cg'';f/ 
;ldlt ,pk;ldlt jf sfo{bn u7g ug]{ 

u_ lzIfs ljBfyL{ cg'kft ldnfpg] / z}lIfs u'0f:t/ sfod ug{ 
cfrf/;+lxtf agfO nfu" ug]{  

3_ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] k|zf;g, Joj:yfkg tyf z}lIfs ljsf/ 
;DaGwL sfo{ of]hgf :jLs[t ug]{ / sfo{Gjog ug{ lgb]{zg lbg] . 

ª_ lzIff ;DjGwL sfg'g adf]lhdsf] Joj:yfx?sf] sfo{Gjog ug{ lzIff 
;ldltnfO{ lgb]{zg lbg]  
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r_ ;do ;dodf ufpFkflnsf leqsf ljBfnox?sf] cg'udg tyf d'Nofª\sg 
u/L u/fO{ ck]lIft u'0f:t/ sfod ug]{  

5_ ljBfnodf cfly{s Joj:yf kf/bzL{ tyf ;'lglZrt ug{ j:t'ut cfwf/ 
tyf dfkb08 jgfO nfu' ug]{ 

h_ cgf}krfl/s lzIff, j}slNks lzIff , ljif]z lzIff, v'nf tyf b'/ lzIff 
;DjGwL dfkb08 agfO nfu' ug]{ u/fpg] 

em_ lzIff ;DjGwL P]g hf/L Pjd\ ;+;f]wg ug{ ljw]os ;efdf k]; ug{ tyf 
o; P]g adf]lhd lgodfjnL hf/L ug]{ . 

`_ z}lIfs u'0f:t/ a[l4 ug{ cfjZos gLlt lgod th{'df ug]{  
r_ cGo sfo{ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
@#_= k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/M– P]g tyf 

lgodfjnLdf n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] sfd , st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 –  

-s_ lzIffnfO{ df}lns xssf] ¿kdf :yflkt ug{ ufpFkflnsfsf] ;du| z}lIfs 
gLlt, of]hgf, sfo{qmdsf] sfof{Gjog Pj+ cg'udg ug]{, u/fpg],  

-v_ ufpFkflnsfsf] sfo{;Dkfbg lgodfjnLdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] ug]{ 
egL pNn]v ePsf lzIff ;DaGwL sfo{ ug]{,  

-u_ z}lIfs ;dGjostf{ tyf ;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{x ug]{,  
-3_ sfo{kflnsfn] k|Tofof]hg u/]sf lzIff ;DaGwL sfo{ ug]{ . 
 -ª_ ufpFkflnsfsf] z}lIfs u'0f:t/ clej[l4 tyf pRr z}lIfs pknlJwsf 

nflu lzIff clws[t ;u sfo{;Dkfbg s/f/ ug]{ 
@$_ lzIff clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/M–!_ P]g tyf o; sfo{ljlwdf 

cGoq n]lvPsf sfd, st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm lzIff clws[tsf] 
sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M–  

-s_ z}lIfs sfo{qmd sfof{Gjog ug]{, u/fpg],  
-v_ lzIff,o'jf tyf v]ns'b  ;DaGwL ufpFkflnsf:t/Lo of]hgf th'{df u/L 

sfo{kflnsfjf6 kfl/t u/fO{ sfof{Gjog ug]{, u/fpg]  
-u_ ufpFkflnsfsf] lzIffsf] cj:yf, k|ult cflb ;d]l6Psf] lzIff ;DaGwL 

l:yltkq tof/ u/L k|To]s jif{sf] z}lIfs ;qsf] cGtdf k|sflzt ug]{, 
-3_ ufpFkflnsf:t/df cgf}krfl/s lzIff, ljz]if cfjZostf ePsf 

afnaflnsfsf nflu lzIff / lzIffsf] nflu vfB sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] tyf ;f] ;DaGwL clen]v tof/ ug]{,  
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-ª_ ljBfyL{ ;+Vof 36\g uO{ kmflhndf k/]sf ;fd'bflos ljBfnosf 
lzIfsnfO{ csf]{ ;fd'bflos ljBfnodf ldnfg ug{ lzIff ;ldltdf 
l;kmfl/; ug]{,  

-r_ :jLs[t sfo{ of]hgf cg';f/ ljBfno ;~rfng eP gePsf] ;DaGwdf 
lgoldt ¿kn] lg/LIf0f / ;'k/Lj]If0f u/L To;sf] k|ltj]bg tof/ ug]{ 

-5_ lzIffsf] u'0f:t/ a9fpgsf] nflu lzIfs, k|wfgfWofks tyf Joj:yfkg 
;ldltsf kbflwsf/Lx¿sf] ;do ;dodf a}7s, uf]i7L jf tflndsf] 
;~rfng ug]{,  

-h_ cfwf/e"t txsf] cGTodf lnOg] k/LIff ;~rfng ug{ k/LIff ;~rfng 
;ldltsf] ;b:o ;lrj eO sfo{ ug]{,  

-em_ ljBfnosf] sIff % tyf * sf] k/LIffsf] clen]v, k|Zgkq / pQ/ 
k'l:tsf lemsfO{ hfFr u/fpg], ljBfnodf lzIffsf] u'0f:t/ j[l4 eP 
gePsf] ;DaGwdf d"NofÍg u/L clen]v /fVg] tyf ;f] ;DaGwdf 
;'wf/sf nflu cfjZos sfo{ ug]{, 

-`_ P]g tyf o; sfo{ljlw adf]lhd ljBfnox¿ ;~rfng eP gePsf] 
hfFra'em ug]{ tyf ljBfnodf lzIffsf] u'0f:t/ a9fpg, ;'wf/ ug{ jf 
ljBfno aGb ug{' kg]{ gkg]{ ;DaGwdf lg/LIf0f u/L ljBfnosf] :t/ 
a9fpg', ;'wf/ ug{' jf ljBfno aGb ug{' kg]{ ePdf tt\ ;DaGwL sf/afxL 
k|lqmof cufl8 a9fpg] ,  

-6_ dfWolds lzIff pQL0f{ k/LIffsf] nflu /lh:6«];g kmf/fd e/]sf ljBfyL{sf] 
gfd, y/, pd]/ k|rlnt sfg"g adf]lhd ;+zf]wg ug]{,  

-7_ lgo'lQm jf a9'jfsf] nflu cfof]uaf6 l;kmfl/; eO{ cfPsf lzIfs jf 
sd{rf/LnfO{ ljBfnodf lgo'lQm ug]{,  

-8_ ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf ljj/0f tyf 
cGo clen]v cBfjlws ug]{,  

-9_ lzIfs jf sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"NofÍg u/L To;sf] ljj/0f 
cfof]udf k7fpg], 

-0f_ ljBfno / k|f/lDes afn lzIff s]G›sf] lg/LIf0f ug]{, u/fpg], 
-t_ dfWolds lzIff pQL0f{ k/LIff, dfWoflds lzIff k/LIff / cfwf/e"t txsf] 

cGTodf x'g] k/LIffnfO{ lgoldt / dof{lbt 9Ëaf6 ;~rfng ug]{, u/fpg],  
-y_ ;fd'bflos ljBfnosf nflu ljt/0f u/LPsf b/aGbL z}lIfs ;qsf] 

;'?df ldnfg ug{ lzIff ;ldltdf l;kmfl/; ug]{, 
-b_ ufpFkflnsfjf6 ljBfnonfO{ lgsf;f ePsf] /sd ;b'kof]u eP gePsf] 

cg'udg ug]{,  
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-w_ ljBfnon] :jLs[tkf7\oqmd tyf kf7\ok':ts nfu" u/] gu/]sf] ;DaGwdf 
lg/LIf0f ug]{, u/fpg], -g_ ljBfnodf nfu" u/LPsf] kf7\oqmd, 
kf7\ok':ts tyf kf7\o;fdu|L ;DaGwdf ;'wf/ ug{'kg]{ / lgMz'Ns 
kf7\ok':tssf] ljt/0f k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfpg] ljifodf Joj:yfkg 
;ldlt tyf lzIfssf] /fo lnO{ ;'emfj k7fpg] tyf ;f] ;DaGwdf cGo 
cfjZos sfo{ ug]{, u/fpg],  

-k_ n]vfk/LIfs lgo'lQm ug]{ tyf n]vf k/LIfsaf6 k|fKt k|ltj]bgsf] cfwf/df 
b]lvPsf clgoldttf / j]?h' km5{\of}6 ug{ nufpg],  

-km_ ;/sf/L tyf u}/;/sf/L z}lIfs kl/of]hgfx¿sf] lg/LIf0f tyf ;dGjo 
ug]{,  

-a_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tnaL k|ltj]bg kfl/t 
u/fpg], 

-e_ ljBfnosf] jflif{s z}lIfs sfo{qmdsf] lgoldt ¿kdf cg'udg u/L ;f] 
cg';f/ ug]{, u/fpg],  -d_ ;+3Lo, k|fb]lzs tyf ufpFkflnsf :t/df 
;+rfng x'g] tflnd lzIfs tflndsf nflu l;kmfl/; ug]{,  

-o_ ufpF lzIff ;ldlt, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / lzIfs cleefjs ;+3 
u7g ug]{, u/fpg],  

-/_ ;fd'bflos ljBfnosf] :jLs[t l/Qm b/jGbLdf kbk"lt{sf] nflu cfof]udf 
n]vL k7fpg],  

-n_ ljBfnosf] :jLs[t b/jGbL tyf /fxt cg'bfg sf]6fdf lzIfs lgo'lQm 
tyf ;?jf ;DaGwL sfo{ ug]{, u/fpg] .  

-j_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df lzIfsnfO{ ljBfno ;do 
afx]s jf ljBfnosf] lgoldt k7g kf7gdf c;/ gug]{ u/L cltl/Qm 
;dodf cGoq sfo{ ug{ k"j{ :jLs[lt k|bfg ug]{,  -z_ sfo{;Dkfbgsf] 
cfwf/df ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3, 
k|wfgfWofks, lzIfs Pj+ sd{rf/Lx¿nfO{ k'/:sf/ tyf b08sf nflu 
sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug]{ .  

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

 -;_  k|wfgfWofks tyf lzIfsx¿sf] sfo{;Dkfbg s/f/ ug]{, 
 -x_ ufpF sfo{kflnsf, /fli6«o k/LIff af]8{ / lzIff ;DalGwt lgsfox¿af6 

lgb]{lzt jf k|Tofof]lht sfo{ ug]{ . 
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If_ ufpFkflnsf leq ;~rflnt sf]lrª sIff, ljBfyL{ cfjf; u[x tflnd 
s]Gb|x? / z}lIfs k/fdz{ s]Gb|x?sf] lgl/If0f cg'udg tyf lgodg ug]{, 

q_ n]vfk/LIfsn] k]z u/]sf] k|ltj]bg hfFra'em u/L cfjZos sfd sf/afxL 
ug{] . 

@%_ k/LIff ;~rfng tyf ;dGjo ;ldltM–  
-!_ dfWolds lzIff pQL0f{ k/LIffsf] ;~rfng, Joj:yfkg / ;dGjo ug{sf] 

nflu b]xfo adf]lhdsf] dfWolds lZfIff pQL0f{ k/LIff ;ldlt /xg]5MM 
-s_ lzIff ;ldltsf] cWoIf – ;+of]hs  
-v_ k|d'v k|zf;sLo clws[t – ;b:o  
-u_ lhNnf k|zf;g sfof{nosf] clws[t k|ltlglw – ;b:o 
-3_ k|d'v, ;DjlGwt :yfgLo txdf /x]sf] k|x/L sfof{no –;b:o 
-ª_ lzIff clws[t – ;b:o–;lrj  
@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;dltn] dfWolds txdf ;~rfng ul/g] k/LIffsf] 

;~rfng, Joj:yfkg / /]vb]vsf nflu cfjZos ;dGjo / ;xof]u 
ug'{kg]{ 5 . pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltn] ufpFkflnsf txsf] 
If]qflwsf/ aflx/sf] z}lIfs txsf] k/LIff ;~rfng ug{ ;DalGwt 
lgsfojf6 ePsf] Joj:yf adf]lhd ;ldltn] ;xhLs/0f / ;dGjo  
ug]{5 . 

@^_ ljBfno sf]if M  
-!_ k|To]s ljBfnodf Pp6f ljBfno sf]if x'g]5, h;df b]xfosf /sdx? 

/xg] 5g\ M– 
 -s_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg,  
 -v_ lhNnf lzIff sf]ifaf6 k|fKt cg'bfg, 
 -u_ ufpFkflnsf af6 k|fKt cg'bfg, 
-3_ z'Nsaf6 cfpg] /sd,  
-ª_ rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd, / -r_ cGo >f]taf6 k|fKt /sd .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sfi]fsf] ;~rfng / n]vfk/LIf0f tf]lsP adf]lhd 

x'g]5 . 
@&=  :yfgLo ;/sf/n] lgb]{zg lbg ;Sg] M -!_ :YffgLo ;/sf/n] cfjZostf 

cg';f/ ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO / lzIff ;ldltnfO{  lgb]{zg lbg 
;Sg]5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbOPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ k|To]s  ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] / lzIff ;ldltsf] st{Jo x'g]5 . 
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@*_ !^= ljBfnosf] ;DklQ M -!_ ;fd'bflos ljBfnosf] xsef]udf /x]sf] 
;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ dflgg]5 . o; P]g adf]lhd cg'dlt jf 
:jLs[lt /2 ul/Psf] jf s'g} ljBfnodf uflePsf] ;fd'bflos ljBfnosf] 
;DklQ :YffgLo ;/sf/n] cGo ljBfnosf] sfddf k|of]udf gcfpg] 
ePdf k|rlnt sfg"g adfl]hd a]rlavg u/L k|fKt ePsf] /sd 
;DalGwt ufpFkflnsfsf]  sf]ifdf hDdf ug]{5 . 

-@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL 
ljBfnosf] gfddf /xg]5 . s'g} ljBfno ;fj{hlgs z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf 
;~rfng ul/Psf]df To:tf] ljBfnosf] ;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ 
dflgg]5 / To:tf] ;DklQsf] :j?k kl/jt{g ug{ kfOg]5}g . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg z}lIfs u'7L jf To:tf] 
u'7Lsf ;~rfnsn] cfˆgf] nufgLsf] k"/} jf cf+lzs lx:;f tf]lsP 
adfl]hd pQ/flwsf/LnfO{ x:tfGt/0f ug{ ;Sg]5 .  

-$_ s'g} sf/0fn] z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rflnt ljBfno aGb ePdf To:tf] 
ljBfnosf] gfddf /x]sf] ;DklQdWo] ;fj{hlgs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt 
ljBfnosf] ;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ x'g]5 / To:tf] ;DklQ g]kfn 
;/sf/n] s'g} ;fd'bflos ljBfno jf z}lIfs ;+:yfsf] sfddf k|ofu] df 
Nofpg ;Sg]5 / lghL u'7L cGtu{t ;~rflnt ljBfnosf];DklQ pkbkmf 
-#_ adfl]hd s;}nfO{ x:tfGt/0f gu/]sf] ePdf To:tf] u'7Lsf tTsfn 
sfod /x]sf u'7L ;~rfns -6«i6L_ n] tf]s] adf]lhdsf] ljBfno jf 
z}lIfs ;+:yfnfO{ lbg ;Sg]5 .  

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lghL u'7Lsf ;~rfnsn] ;f] ;DklQ s'g} ljBfno 
jf z}lIfs ;+:yfnfO{ glbPdf jf To:tf u'7Lsf ;~rfns g} gePdf ;f] 
ljBfnosf] gfddf /x]sf] ;DklQ g]kfn ;/sf/n] s'g} ;fd'bflos ljBfno 
jf s'g} z}lIfs ;+:yfnfO{ pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

-^_ sDkgL cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL sDkgLsf] 
gfddf /xg]5 . 

-&_ ;+:yfut ljBfnon] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yf;u bfg bftJosf] ¿kdf 
s'g} lsl;dsf ]rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3 ;DalGwt ufpF lzIff 
;ldltsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . t/ ljb]zL JolQm jf ;+3 ;+:yfaf6 To;/L 
rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3 g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt lng' 
kg]{5 . 

 -*_ pkbkmf -&_ adf]lhd k|fKt u/]sf] ;DklQ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt a]u/ 
a]rlavg ug{ kfOg] 5}g . 
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(_ ljBfnon] rn crn ;DktL j]rljvg ubf{ ufpFkflnsfsf] cg'dlt ljgf 
j]Rg kfOg] 5}g . olb s;}n] j]rljvg u/]df k|rlnt sfg'g jdf]lhd 
sf/jfxL x'g]5 . 

@(_ ljBfnonfO{ 5'6 / ;'ljwf M -!_ k|lrnt sfg"gdf h'g;'s}s'/f nl]vPsf] 
eP tfklg ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt 
;+:yfut ljBfnosf ]gfddf h'g;'s} lnvt kfl/t ubf{ /lhi6«]zg b:t'/ 
nfUg]5}g .  

-@_ pkbkmf -!_ df n]lvPb]lv afx]s cGo ljBfnosf] gfddf s'g} lnvt 
kfl/t ubf{ g]kfn ;/sf/n] tf]lsPsf] cfwf/df /lhi6«]zg b:t'/ 5'6 lbg 
;Sg]5 . 

-#_ ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ;+:yfut 
ljBfnonfO{ lbOg] cGo 5'6 / ;'ljwf tf]lsP adfl]hd x'g]5 . 

#)_ ljBfnonfO{ ;'/lIft If]qsf] ¿kdf sfod ug{' kg{] M  
-!_ ljBfnodf :jtGq / eo/lxt ¿kdf cWoog, cWofkg ug{] jftfj/0f 

;[hgf ug{ tyf ljBfnoleq s'g}klg lsl;dsf] cjfl~5t lqmofsnfk x'g 
glbg] u/L ljBfnonfO{ ;'/lIft If]q sfod ug{' kg{]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;'/lIft If]q sfod ubf{ ljBfnon] kfng ug{'kg{] 
zt{ tyf dfkb08 tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

#!_z'Ns ;DaGwL Joj:yf M  -!_ g]kfn ;/sf/n] lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] 
ljBfno lzIffsf nflu ;fd'bflos ljBfnon] ljBfyL{sf] gfddf s'g} 
lsl;dsf] z'Ns lng kfpg] 5}g .  

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} cleefjsn] cfˆgf] 
OR5fn] ;fd'bflos ljBfnonfO{ lbPsf] bfg, pkxf/, rGbf jf ;xof]u 
lng ;lsg]5 .  

-#_ ;a} afnaflnsfnfO{ cfwf/e"t tx;Ddsf] lzIff clgjfo{ / lgMz'Ns tyf 
dfWolds tx;Dd lgMz'Ns lzIff k|bfg ug{sf]nflu g]kfn ;/sf/n] 
cfjZos ;|f]tsf] Joj:yf ug]{5 . 

-$_ b[li6ljxLg afnaflnsfnfO{ a|]nlnlk tyf alx/f / :j/ jf af]nfO ;DaGwL 
ckfª\utf ePsf afnaflnsfnfO{ ;fª\s]lts efiffsf] dfWodaf6 lgMz'Ns 
lzIff k|bfg ug]{ Joj:yf ul/g]5 .  

-%_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] ljBfno lzIff 
afx]ssf] cGo ljBfno lzIffdf cWoog ug]{ ljBfyL{;u lnOg] z'Ns 
tf]lsPsf] cfwf/df lgwf{/0f ul/g]5 . t/ u/LaLsf] /]vfd'lg /x]sf blnt, 
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hghflt / dlxnf nufot cGo ljBfyL{nfO{ ;fd'bflos ljBfnodf 
lgMz'Ns lzIff k|bfg ug]{ Joj:yf ul/g]5 .  

-^_ ljBfnon] ljBfyL{nfO{ s'g} sIffdf egf{ ubf{ Psk6s egf{ z'Ns 
lnO;s]kl5 k'gM ;f]xL ljBfnosf] csf{] sIffdf egf{ ug{sf] nflu s'g} 
lsl;dsf] z'Ns lng kfpg] 5}g .  

-&_ ljBfnon] ljBfnosf] ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ug{sf] nflu ljBfyL{;u s'g} 
lsl;dsf] z'Ns lng kfpg] 5}g .  

-*_ ;+:yfut ljBfnon] ljBfyL{;u lng kfpg] z'Ns tfl]sPsf] clwsf/Laf6 
:jLs[t u/fO{ lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . To;/L z'Ns lgwf{/0f ;DaGwdf 
:jLs[lt lbbf tf]lsPsf] clwsf/Ln] ljBfnon] pknAw u/fPsf] ;'ljwfsf] 
cfwf/df lbg]5 . 

-(_ s'g} ljBfnon] o; P]g ljk/Lt ljBfyL{;u s'g} z'Ns lnPdf tf]lsPsf] 
clwsf/Ln] To:tf] z'Ns ;DalGwt ljBfyL{nfO{ lkmtf{ ug{ nufpg' kg]{5 . 

!)_ o; P]g ljk/Lt z'Ns lng] ljBfnonfO{ tf]lsPsf] clwsf/Ln] kRrL; 
xhf/ ?k}of;Dd hl/afgf ug{ ;Sg]5 . 

!!_ z'Ns ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 
#@_  g]kfn lzIfs dxf;+3  Joj:yf M -!_ ;fd'bflos ljBfnosf 

lzIfsx?sf] k]zfut xs lxtsf] ;DaGwdf sfo{ ug{ Ps g]kfn lzIfs 
dxf;+3 /xg]5 .  

-@_ g]kfn lzIfs dxf;+3 ufpFkflnsf :t/df u7g ug{ ;lsg]5 .  
-#_ g]kfn lzIfs dxf;+3sf] lgjf{rg tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
##_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kbLo cfr/0f tyf cGo Joj:yfM b]xfosf 

cj:yfdf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltn]  
kbaf6 x6fpg ufpF lzIff ;ldltdf l;kmfl/; ug]{5 M– 

-s_  kbLo bfloTj k"/f gu/]df,  
-v_ ljgf ;"rgf nuftf/ kGw| lbgeGbf a9L ;do ljBfnodf cg'kl:yt 

/x]df, 
-u_ ljBfnodf dfbs kbfy{ ;]jg u/L cfPsf] s'/f k|dfl0ft ePdf, 
-3_ g}lts ktg b]lvg] s'g} kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 ;hfo kfPdf, 
-ª_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs jf sd{rf/Ln] sfof{no ;dodf cGoq 

cWofkg jf sfd u/]df jf cGo s'g} Jofj;flos lqmofsnfk u/]df,  
-r_ lzIfs jf sd{rf/L /fhgLlts bnsf] sfo{sfl/0fL ;ldltsf] ;b:o /x]sf] 

kfOPdf, 
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  :ki6Ls/0f M o; v08sf] k|of]hgsf] nflu æsfo{sfl/0fL ;ldltÆ eGgfn] 
/fhgLlts bnsf] ljwfg adf]lhd ul7t s]Gb|Lo:t/, k|b]z:t/, lhNnf:t/ 
jf :yfgLo tx:t/sf sfo{sfl/0fL ;ldlt ;Demg'k5{ . 

#$_ z}lIfs of]Uotf M ljBfnosf] lzIfssf] nflu rflxg] z}lIfs of]Uotf 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

#%_ lzIfs ljBfyL{sf] cg'kft ldnfpg' kg]{ M ufpF lzIff ;ldltn] k|To]s 
ljBfnodf lgoldt cWoog ug]{ ljBfyL{ ;+Vof / ljifosf cfwf/df 
tf]lsP adf]lhd ljBfyL{ tyf lzIfssf] cg'kft sfod ug{' kg]{5 . 

#^_ lzIfsnfO{ cGo sfddf nufpg gx'g] M -!_ ;fd'bflos ljBfnosf] 
lzIfsnfO{ lzIff k|bfg ug]{ jf ljBfno k|zf;g ;DaGwL sfddf afx]s 
cGo sfddf nufpg x'b}g . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ljBfnosf] k7g 
kf7gdf afwf gkg]{ u/L /fli6«o hgu0fgf, lgjf{rg ;DaGwL sfd, 
k|fs[lts k|sf]k p4f/ jf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] cGo s'g} sfddf 
v6fpg ;lsg]5 . 

#&_ cbfntsf] cfb]zaf6 k'gM axfnL x'g ;Sg] M -!_ ljefuLo ;hfo eO{ 
gf]s/Laf6 x6fOPsf] 

jf a/vf:t ePsf] lzIfs cbfntsf] cfb]z jf km};nf adf]lhd dfq 
gf]s/Ldf k'gM axfnL x'g ;Sg]5 .   

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k'gM axfnL ePsf] lzIfsn] gf]s/Laf6 x6]b]lv k'gM 
axfnL ePsf] ldlt ;Ddsf] k"/f tna, eQf / tna j[l4 kfpg] eP ;f] 
;d]t kfpg]5 .   

#*_ lzIfs Joj:yfkgM  -!_ ufpFkflnsf leqsf ;fd'bflos ljBfnox?df 
lzIfsnfO{ cWofkgsf] nfuL kflnsfn] b/aGbL l;h{gf, b/jGbL ldnfg, 
;?jf tyf sfh ;?jf u/L lzIff ;ldltn] lzIfs Joj:yfkg ug]{5  . 

@_ sfo{/t lzIfsn] ufpFkflnsf leq Ps ljBfnojf6 csf]{ ljBfnodf tx 
tyf ljifo ldNg] b/ajGbLdf hfg] / cfpg] b'j} ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] ;xdtL ePdf ufpF lzIff ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lzIff 
clws[tn] ;?jf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf kgL Pp6} ljBfnodf kfFr 
jif{ ;]jf cjlw k'/f u/]sf :yfoL ,s/f/ /fxt / :jo+;]js lzIfsnfO 
cfjZjostfsf cfwf/df ufpF lzIff ;ldltn] s'g} klg ljBfnodf ;?jf 
ug{ ;Sg]5  
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-#_ lzIfssf] ;?jf z}lIfs ;qsf] ;'? jf cGTodf dfq ul/g]5 . t/ s'g} 
lzIfssf] ;?jf gu/L gx'g] dgfl;j sf/0f b]lvPdf ufpF lzIff ;ldltn] 
;?jf ug{ ;Sg]5 . 

-$_ Ps k6s ;?jf ePsf] lzIfsnfO{ ;?jf ePsf] ljBfnodf slDtdf kfrF 
jif{ ;]jf k'/f gu/L cGoq ;?jf u/Lg] 5}g . t/ s'g} ljBfnodf sfo{/t 
lzIfs c;Qm eO{ ;f] :yfgdf lghsf] pkrf/ x'g g;Sg] Joxf]/f g]kfn 
;/sf/n] tf]s]sf] d]l8sn af]8{jf6 :jLs[t lrlsT;sn] l;kmfl/; u/]df 
lghnfO{ h'g;'s} jvt klg ;?jf ug{ ;lsg]5 . 

-%_ lzIfs ;?jf ubf{ lzIfssf] tx / cWofkg ug]{ ljifo ldnfpg' kg]{5 ,  
-^_ lzIfsnfO{ ;?jf ubf{ b]xfo adf]lhdsf] dfkb08sf cfwf/df ug{' kg]{5M,  
-s_ Pp6f ljBfnodf cfjZostf eGbf a9L Ps} ljifosf lzIfs ePdf,  
-v_ b/jGbL ldnfg ug]{ qmddf tf]lsPsf] dfkb08eGbf a9L lzIfs ePdf, 
 -u_ pkbkmf -$_ sf] k|ltaGwfTds jfSof+zdf n]lvP adf]lhdsf] cj:yf 

ePdf,  
-3_ ljkb\sf sf/0faf6 ljBfno / ljBfno /x]sf] ;d'bfo g} cGoq 

:yfgfGt/0f ug{' kg]{ cj:yfdf ufpFkflnsfsf] ljkb\ Joj:yfkg ;ldltn] 
l;kmfl/; u/]df, 

-r_ g}lts cfr/0f tyf lghsf] JolQmut cg'zf;g nufotsf sf/0faf6 
s'g} lzIfsnfO{ ;f] ljBfnodf /flv/xFbf ljBfnosf] z}lIfs jftfj/0f 
vnjlnPsf] jf vnjlng ;Sg] Aoxf]/f ljBfno Joj:yfkg ;ldltaf6 
lg0f{o eO{ cfPdf, 

-5_ s'g} lzIfsn] pTs[i6 glthf Nofpg ;kmn /x]sf] jf ljz]if1tf ;]jf 
k|jfx u/]sf] cj:yfdf pQm ;]jfnfO{ cGo ljBfnodf pkof]u ug{ 
cfjZos b]lvPdf,  

-h_ klt kTgL b'j} lzIfs /x]sf] cj:yf eP ;se/ Ps} j8f leq kg]{ u/L 
;?jf ug{' k/]df,  

-&_ lzIfs ;?jfsf] cGo dfkb08 lzIff ;ldltn] tf]s]adf]lhd x'g]5 . 
-*_ :yfoL lgo'lQm ePsf] Ps jif{ gk'u]sf] lzIfs / clgjfo{ cjsfz x'g 

Ps jif{ jf ;f] eGbf sd cjlw afFsL /x]sf] lzIfsnfO{ Ps ljBfnoaf6 
csf]{ ljBfnodf ;?jf u/Lg] 5}g .  

-(_ pkbkmf -^_ adf]lhd lzIfs ;?jf ubf{ ;fwf/0ftof ckfËtf ePsf 
lzIfs lzlIfsf / dlxnfnfO{ kfos kg]{ :yfgdf ;?jf u/Lg]5 .  

-!)_ lzIfs ;?jf ubf{ nfdf] cjlw Ps} ljBfnodf a;]sfnfO{ klxnf] 
k|fyldstf lbOg]5 .  
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-!!_ ;?jf ePsf] PSsfO; lbgleq k|wfgfWofksn] ;DaGwLt lzIfs jf 
sd{rf/LnfO{ tf]lsP adf]lhdsf] 9fFrfdf /dfgf kq lbO{ ;f]sf] hfgsf/L 
;DaGwLt ljBfno / lzIff zfvfnfO{ ;d]t lbg' kg]{5 . 

!@_ ;?jf  ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 
#(_ b/aGbL ldnfg M ufpF lzIff ;ldltn] tf]lsP adf]lhd ufpF kflnsf leq 

lzIfs b/jGbL ldnfg ug{ ;Sg]5 .  
$)_ tna eQf gkfpg] / ;]jf cjlw u0fgf gx'g] M bkmf #&= df plNnlvt 

cj:yfdf jf lgodfg';f/ labf :jLs[t u/fO{ a;]sf] cj:yfdf afx]s 
ljBfnodf cg'kl:yt /x]sf] lzIfsn] cg'kl:yt cjlwsf] tna, eQf 
kfpg] 5}g / To:tf] cjlw lghsf] ;]jfdf u0fgf x'g] 5}g . 

$!_ sd{rf/L ;DaGwL Joj:yf M -!_ ;fd'bflos ljBfnodf dGqfnon] 
:jLs[t u/] adf]lhdsf] ;+Vofdf sd{rf/Lsf] b/aGbL /xg]5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf sd{rf/L lgo'lQm, ;]jfsf] zt{ / ;'ljwf ;DaGwL 
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

$@_afnaflnsfnfO{ lgisfzg ug{, zf/Ll/s jf dfgl;s b'Jo{jxf/ ug{ gx'g] 
M -!_ s'g}klg afnaflnsfnfO{ ljBfnoaf6 lgisf;g ug{ kfO{g]5g} .  

-@_ ljBfnodf cWoog/t afnaflnsfnfO{ zf/Ll/s jf dfgl;s oftgf lbg 
jf b'Jo{jxf/ ug{ kfOg] 5}g . 

$#_ b08 ;hfo M  -!_ s;}n] ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf jf gf]S;fg u/]df 
lauf] adf]lhd  d'2f x]g{] clwsf/Ln] lauf] c;'n u/L To:tf] JolQmnfO{  
hl/afgf ug{ ;Sg]5 . 

-@_ s;}n] b]xfosf sfo{ u/]df, ug{ nufPdf jf ;f] sfo{ ug{ ;xof]u 
k'¥ofPdf s;"/sf] dfqf x]/L To:tf] JolQmnfO{  Psnfv ?k}ofF ;Dd 
hl/afgf jf 5 dlxgf;Dd s}b jf b'j} ;hfo  x'g]5 M -s_ k|Zgkqsf] 
uf]kgLotf eª\u u/]df, 

-v_ pQ/k'l:tsf k/LIf0f ubf{ nfk/afxL jf u}/ lhDd]jf/k"0f{ sfo{ u/]df,  
-u_ k/LIff s]Gb|df ;DalGwt kbflwsf/Lsf] :jLs[lt a]u/ k|j]z ug{ k|oTg 

u/]df jf k|j]z u/]df jf k/LIff s]Gb| lgoGq0fdf lnO{ cdof{lbt sfo{ 
u/]df,  

-3_ k/LIffkmn k|sfzgdf clgoldttf u/]df,  
-ª_ c?sf] tkm{af6 k/LIff lbPdf,  
-r_ k/LIffsf] dof{bf eª\u x'g] cGo s'g} sfo{ u/]df,  
-5_ ljBfyL{ egf{ ubf{ bfg, pkxf/ jf s'g} /sd lnPdf, 
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 h_ cg'dlt glnO{ s'g} z}lIfs sfo{qmd, z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h sf];{, 
efiff lzIf0f sIff tyf kj"{ tof/L sIff ;~rfng u/]df . 

-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhdsf] s;"/sf] ;DaGwdf d'2f x]g{] clwsf/L jf 
cbfntdf ljBfnosf s'g} lzIfs jf sd{rf/L pk/  d'2f bfo/ ePdf 
To:tf] lzIfs jf sd{rf/L To;/L d'2f bfo/ ePsf] ldltb]lv d'2fsf] 
6'ª\uf] gnfu];Dd lgnDag x'g]5 . ;f] lzIfs jf sd{rf/L cbfntaf6 
s;"/bf/ 7xl/Pdf lghnfO{ o; P]g adf]lhd ljefuLo ;hfo ul/g]5 .  

$_ pkbkmf -!_ / -@_ df n]lvPb]lv afx]s s;}n] of] P]g jf o; P]g cGtu{t 
ag]sf] lgod pNn+3g u/]df tf]lsPsf] clwsf/Ln] b]xfo adf]lhd ;hfo 
ug{ ;Sg]5 M– 

-s_ ljBfnosf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ljefuLo ;hfo ug]{,  
-v_ ljBfyL{nfO{ ljBfno jf 5fqfjf; jf k/LIffaf6 lgisfzg ug]{,  
-u_ s;"/sf] dfqf x]/L Ps xhf/ ?k}ofF b]lv kRrL; xhf/ ?k}ofF ;Dd 

hl/afgf ug]{,  
-3_ ljBfnonfO{ ;/sf/L ;xfotf 36fpg], /f]Sg] jf aGb ug]{,  
-ª_ ljBfnonfO{ k|bfg ul/Psf] cg'dlt jf :jLs[lt /2 ug]{ . 
$$_ lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldltM -!_ ;fd'bflos ljBfnodf s/f/df 

lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQmsf nflu l;kmfl/; ug{ k|To]s ljBfnodf 
b]xfo adf]lhdsf] Ps lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldlt /xg]5M– 

 -s_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf jf lghn] tf]s]sf] ;f] ;ldltsf] 
;b:o –cWoIf  

-v_ ufpF lzIff clws[t jf lzIff zfvf k|d'v –;b:o  
-u_ lzIff zfvfaf6 tf]s]sf ljifo ljz]if1 b'O{ hgf –;b:o  
-3_ k|wfgfWofks –;b:o–;lrj  
-@_ lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldltsf] ;lrjfno ;DalGwt ljBfnodf 

/xg]5 . lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;DaGwL k/LIff ufpF sfo{kflnsfsf] 
sfof{nodf x'g]5 . 

 -#_ cfof]un] lzIfs jf sd{rf/L 5gf}6 ug]{ ;DaGwdf dfkb08 lgwf{/0f jf 
sfo{ljlw hf/L u/]sf] eP lzIfs 5gf}6 ;ldltn] To:tf] dfkb08 jf 
sfo{ljlwsf] kfngf ug{' kg]{5 . ;f] gePdf lzIff zfvfn] sfo{ljlw agfO{ 
ufpF lzIff ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ ;f]xL sfo{ljlw adf]lhd lzIfs tyf 
sd{rf/L 5gf]6 ul/g]5 . 

-$_ lzIfs tyf sd{rf/L 5gf}6 ;ldltsf] a}7s ;DaGwL jf cGo sfo{ljlw 
;f] ;ldlt cfkm}n]lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
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%_ lzIfs 5gf}6 ubf{ ;DjlGwt txsf] kf7\oj|md  ;DjlGw cGof]ntf ePdf 
lzIfs 5gf}6 ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd kl/Iffsf] dfkb08 tf]lsg]5 .  

$%_ s/f/df lzIfs lgo'lQm ;DaGwL Joj:yfM  
-!_ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[t b/jGbLdf :yfoL lzIfs lgo'lQm x'g g;sL 

tTsfn s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{' kg]{ ePdf Joj:yfkg ;ldltn] lzIff 
clws[t dfkm{t cfof]uaf6 s/f/df lzIfs lgo'lQmsf] nflu k|sflzt 
ePsf] ;"rL dfu ug{' kg]{5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd dfu u/]sf] ;"rL k|fKt eP kl5 ;"rLdf /x]sf 
pDd]bjf/ dWo] of]Uotfqmdsf cfwf/df Joj:yfkg ;ldltn] a9Ldf Ps 
z}lIfs ;qsf] nflu s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{ ;Sg]5 .  

 -#_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfof]uaf6 k|sflzt ;"rLdf s/f/sf nflu s'g} 
pDd]bjf/ g/x]df jf ;"rLdf ;dfj]z ePsf pDd]bjf/n] lzIfs kbdf 
lgo'Qm x'g lgj]bg glbPdf Joj:yfkg ;ldltn] lzIfs 5gf}6 ;ldltsf] 
l;kmfl/;df a9Ldf Ps z}lIfs ;qsf] nflu of]Uotf k'u]sf s'g} JolQmnfO{ 
s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{ ;Sg]5 . 

 -$_ pkbkmf -@_ jf -#_ adf]lhd s/f/df lzIfs lgo'lQm ubf{ lzIff 
zfvfaf6 b/jGbL l/Qm /x]sf] Joxf]/f k|dfl0ft u/fP/ ljifo ldNg] u/L 
dfq s/f/df lzIfs lgo'lQm ug{ ;lsg]5 .  

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd lzIfs lgo'lQm ug{ slDtdf kG„ lbgsf] Dofb 
;lxtsf] ;fj{hlgs ;"rgf slDtdf ! j6f /fli6«o÷:yfgLo :t/sf] 
klqsf, nufot ;DefJo ;j} dfWodjf6 k|sfzg ug{'sf ;fy} lzIff 
zfvf, j8f sfof{no / ;DalGwt ljBfno ;d]tdf To:tf] ;"rgf 6fF:g' 
kg]{5 .  

-^_ pkbkmf -#_ adf]lhd lzIfs kbdf lgo'Qm x'g lgj]bg lbg] pDd]bjf/n] 
cfˆgf] z}lIfs of]Uotf, g]kfnL gfu/Lstfsf] k|df0fkq ;d]t lgj]bg ;fy 
k]z ug{' kg]{5 .  

-&_ ljBfnon] o; P]g adf]lhd s/f/df lzIfs lgo'Qm u/]sf] hfgsf/L lzIff 
zfvfnfO{ lbg' kg]{5 / lzIff zfvfn] ;f]sf] clen]v /fv]sf] k|df0f 
ljBfnonfO{ lbg' kg]{5 . 

 -*_ pkbkmf -@_ jf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg s/f/df lzIfs 
lgo'lQm ePsf] Ps z}lIfs ;q ;Dd klg l/Qm kbdf :yfoL kb k"lt{ 
gePdf :yfoL kb k"lt{ geP ;Ddsf nflu Ps k6sdf Ps jif{df 
ga9fO{ Joj:yfkg ;ldltn] s/f/sf] Dofb yk ug{ ;Sg] 5 . 
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-(_ pkbkmf -*_ adf]lhd s/f/ u/LPsf] hfgsf/L ljBfnon] ufpF 
sfo{kflnsfsf] sfof{no,lzIff zfvfnfO{ lbg' kg]{5 . 

-!)_ o; P]g adf]lhdsf] k|lqmof gk'¥ofO{ lzIfs lgo'lQm u/]df To:tf] 
lgo'lQm ab/ u/L ;DalGwt k|wfgfWofksnfO{ ljefuLo sf/jfxL ul/g]5 . 

$^_ b/aGbL gePsf] kbdf lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQm jf ;?jf ug{ gx'g]M– 
-!_ lzIfs jf sd{rf/LnfO{ b/aGbL l/Qm g/x]sf] jf b/jGbL gePsf] 

ljBfnodf lgo'lQm jf ;?jf ug{' x'Fb}g . 
-@_ b/aGbL gePsf] ljBfnodf  s;}n] s'g} lzIfs jf sd{rf/L lgo'lQm jf 

;?jf u/]df To:tf] lzIfs jf sd{rf/Lsf] nflu tna eQf afkt vr{ 
ePsf] /sd To;/L lgo'lQm jf ;?jf ug]{ clwsf/Laf6 c;'n pk/ u/L 
To:tf] clwsf/LnfO{ ljefuLo sf/afxL u/Lg]5 . t/ ufpFkflnsfn] lzIfs 
ljBfyL{ cg'kftdf tf]lsPsf] dfkb08 cg';f/ b/aGbL ldnfg ubf{ a9L 
x'g cfPsf] b/aGbL , z"Go b/aGbL ePsf] ljBfnodf b/aGbL sfod u/L 
kb:yfkgf ug{ jfwf kg]{ 5}g . 

$&_ cg'bfgsf] Joj:yf M !_ of] P]g k|f/De x'bfFsf avt lbb} cfPsf] cg'bfg 
/sddf s6f}lt gx'g] u/L tf]lsPsf] cfwf/df ufpFkflnsfn] ;fd'bflos 
ljBfnonfO{ cg'bfg lbg ;Sg]5 . t/ s'g} ljBfnon] tf]lsPsf] 
z}lIfs:t/ sfod ug{ g;s]df To:tf ljBfnonfO{ lbb} cfPsf] cg'bfg 
/sd s6f}tL ug{ ;lsg]5 .  

@_ ;fd'bflos ljBfnonfO{ tf]lsPadf]lhd cg'bfg pknAw u/fpg ;lsg]5 .  
$*_ n]vf k/LIf0f tyf ;fdflhs kl/If0f M !_ ;a} ljBfnox?n] lgoldt 

?kdf cfyL{s jif{ ;dfKt ePsf] klxnf] rf}dfl;s leq ufpF lzIff 
;ldltn] tf]s]sf] /lhi68{ n]vf kl/Ifsaf6 n]vf kl/If0f u/fpg'kg]{5 . 

@_ n]vf k/LIf0f k|ltj]bg n]vf k/LIf0f ;dfKt ePsf] !% lbg leq 
ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfdf k]; ug'{ kb{5 .  

#_ k|To]s jif{sf] ebf} d;fGtleq ljBfnon] ;fdflhs k/LIf0f u/L 
ljBfnosf] cfo Joo, z}lIfs pknAwL ljBfnosf] cfGt/Ls ultljlw 
kf/blz{tf tyf hjfkmb]lxtfsf] cj:yf / cfufdL sfo{of]hgf ;fdflhs 
kl/If0fdfkm{t ;fj{hlgs tyf cg'df]bg ug'{kg]{5 .  

$_ n]vfk/LIf0f tyf ;fdflhs k/LIf0f ;DalGw Joj:yf tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 . 

$*_ ljBfnosf] ljlgod M !_ of] P]g / k|rlnt sfg"gsf] clwgdf /lx k|To]s 
;fd'bflos tyf ;+yfut ljBfnon] ljBfnosf] nIo, d'No dfGotf , 
;~rfng k|lj|mof nufotsf cGo ;fGble{s ljifoa:t' ;dfj]z ul/Psf] 
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ljlgod ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / lzIfs cleefjs ;ª\3sf] 
sfo{sf/L ;ldltaf6 kfl/t u/fO{ nfu' ug'{kb{5 . 

@_ ;ldltx?n] ljlgod cfjZostf cg''';f/ ;+;f]wg ug{ ;Sg]5g\ . 
#_ ljBfnosf] ljlgod lzIff ;ldlt af6 cg'df]nbg u/fpg' kg]{5 .  
$(_ ;+j|md0fsfnLg Joj:yf M  (१) यस ऐनले तो कएबमो जम हुने भनी 

यव था गरेको काम िनयमावली नआउँदास म गाउँपािलकाको स ब धत 
शाखाले गन स नेछ । 

२. यो ऐन जार  भएपिछ व ालयमा र  रहेको दरब द मा व ापनको अनमुित 
गाउँपािलकाको स ब धत शाखाले दनस नेछ । 

५०. बाधा अडकाउ फुकाउने अिधकार यस ऐनको उ े य काया वयन गन कुन ै
बाधा अ काउ परेमा गाउँपािलकाले य तो बाधा अ काउ हटाउन आदेश जार  
गनस ने छ र य तो आदेश यस ै ऐनमा परे सरह मािननेछ तर य तो 
आदेश गाउँ सभाले ६ म हनािभ मा अनमुोदन नगरेमा वतः िन य  
हु नेछ । 

५१) िनयम बनाउने अिधकार 
(१) शै क सधुारका िन त र यस ऐनको उ े य काया वयन गनका लािग 

गाउँपािलकाले देहायबमो जमका िश ासंग स ब धत िनयमावली, िनदिशका र 
काय विध,मापद ड बनाउन स नेछ । 

(क) असल िश क ो साहन, 
(ख) अनाथ एवम ्सडक बालबािलका शै क सहयोग, 
(ग) वप न समुदायका बालबािलकाका लािग शै क सहयोग एवम ् दवा खाजा, 
(घ) एकमु  अनदुानमा आधा रत व ालय स चालन, 
(ङ) नमुना व ालय छनोट र वकास, 
(च) ग रवीको रेखामूिन रहेका प रवारका बालबािलकाका लािग शै क ो साहन, 
(छ) िश क दरब द  यव थापन एवम ्िमलान, 
(ज) व ाथ का लािग सह तथा अित र  याकलाप स चालन, 
(झ) शै क याले डर तथा शै क पु तका काशन, 
(ञ) भौचर णालीमा आधा रत िश ा, 
(ट) गाउँ िश ा प रषद गठन, 
(ठ) गणु तर य िश ाका लािग अनदुान, 
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(ड) अिनवाय िश ा काया वयन, 
(ढ) एक मा यिमक व ालय एक सकंायलाई ो साहन 
(ण) व ाथ  सं या अिभबृ  काय म, 
(त) अ तर व ालय सहयोग काय म, 
(थ) वशेष िश ा व ालय स चालन 
(द) म टे र  एवम ् चाइ ड केयर से टर स चालन 
(ध) व ालय अनदुान काय विध 
(न) गाउँपािलका तर य पर ा स चालन काय विध 
(प) पर ा स चालन तथा यव थापन िनदिशका 
(फ) सं थागत व ालय स चालन मापद ड िनदिशका 
(ब) सामुदाियक िसकाइ के  स चालन तथा यव थापन काय विध 
(भ) यसुन तथा कोिचङ क ा स चालन तथा यव थापन काय विध 
(म) खेलकूद स चालन तथा यव थापन काय विध 
(य) िश क छनौट तथा पर ा स चालन काय विध 
(र) व ालय िश ाको वदधन र वकाससँग स ब धत सब ै कृितका काय विधह  
n_  व ाथ  िसकाई उपल धीको पर ण तथा मलूय्ा कन 
j_ मा यिमक तहको क ा एघार र बा मा िश क यव थापन 

(;) ार भक बालिश ा के  यव थापन 

(if) धाना यापक िनय ु  को लािग आव यक यो यता, काम, कत य, अिधकार र 
स वधुा 

       (x) व ालयको झ डा, िच ह र ाथना 
       (If) िश क तथा व ाथ को आचारस ं हता 
       (q) अिभभावक िश  

५२. िनदिशका तथा काय विध बनाउन स ने : यस ऐनको काया वयनको लािग 
दफा १५ बमो जमको गाउँ िश ा सिमितले आव यक िनदिशका र काय विध 
बनाई गाउँकायपािलकाबाट पा रत गर  लाग ुगन स नेछ। 
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५३. बचाउ र लाग ूनहुने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका िनयममा 
ले खएजित कुरामा सोह  बमो जम र नले खएको कुरामा चिलत 
काननुबमो जम हुनेछ । 

(२) यस ऐनमा ले खएको कुन ैकुराले पिन व ालयको स प  हना–िमना गरेको 
कसुरमा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अ तगत कारवाह  चलाउन बाधा पन 
छैन । 

(३) सं वधानसँग बा झएको यस ऐनका दफा तथा उपदफाह  बा झएको हदस म 
वतः िन कृय हुनेछ । 

(४) यसअिघ काननुबमो जम िनयु  िश क कमचार लाई नेपाल सरकारले दँदै 
आएको सु वधामा कुन ै किसमको कटौित ग रने छैन तर यस यव थाले 
काननुबमो जम द ड, सजाय र कारवाह  गन बाधा पन छैन । 

 (५) यस ऐनमा उ लेख भएका कुराह  स घीय र ादेिशक िश ा ऐनसँग 
बा झएमा वतः खारेज हुनेछन ्। 

५४. खारेजीः 5q]Zj/L ufpFkflnsf ljBfno lzIff Joj:yfkg 

sfo{ljlw–@)&% खारेज ग रएको छ । 
५५. संशोधन :  छ े र  गाउँपािलका िश ा ऐन, २०७७  को संशोधन छ े र  

गाउँपािलका गाउँसभाको   दईुितहाइ बहुमतबाट गन स कनेछ । 
 
       

        cf1fn] 
k|]dk|sfz bfxfn 

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM ! ldltM @)&&÷!@÷)$ 

efu–# 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  

स वत ्२०७७ सालको काननु नं. ६ 
:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g, @)&& 

गाउँ सभाबाट पा रत म त – २०७७।१२।०४ 
k|:tfjgfM 
ufpFaf;LnfO{ cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;]jf k|bfg ug{' 5q]Zj/L 
ufpFkflnsfsf] k|d'v lhDd]jf/L /x]sf] / ;f] sf] Aoj:yfkgdf :ki6 sfg'gL 
Aoj:yf u/L sfo{;Dkfbg ug{ jf~5gLo ePsf]n], æg]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f 
@@! sf] cg';"rL * sf] ;"rL g+= ( / !) sf] clwsf/x?nfO{ / :yfgLo 
;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !! pkbkmf @ sf] -em_  df ePsf] 
Joj:yfnfO{ sfof{Gjog ug{ ;f]xL P]gsf] bkmf !)@ jdf]lhd 5q]Zj/L 
ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] of] P]g th'{df u/]sf] 5 .  

kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 
-s_  o; P]gsf] gfd æ 5q]Zj/L ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g, 

@)&&Æ /x]sf] 5 . 
-v_  ufpF ;efaf6 l:js[t eO{ :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kZrft 

of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 
@= kl/efiffM 

ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf, 
-s_  æP]gÆ eGgfn] æ5q]Zj/L ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g, 

@)&&Æ nfO{ ;Demg' k5{ . 
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-v_  æ;+3Lo P]gÆ eGgfn] :jf:Yo ;DaGwL ;+3Lo ;/sf/sf] æhg:jf:Yo 
;]jf P]g @)&%ÆnfO{ a'e\mg' kb{5 . 

-u_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn]  5q]Zj/L ufpF sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 
-3_  æ;/sf/L jf ;fd'bflosÆ eGgfn] ;/sf/L tyf ;fd'bflos 

:jfldTjdf ;+rfng ePsf :jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 
-ª_  ælghLÆ eGgfn] ;]jfsf] ;Fu;Fu} gfkmfsf] ;d]t p2]Zo /fvL ;+rfng 

x'g] :jf:Yo ;+:yf eg]/ ;Demg' kb{5 . 
-r_  æ6«i6 jf nf]s sNof0fsf/LÆ eGgfn] 6«i6 jf nf]s sNof0fsf/L 

;+:yfx?sf] dfkm{t ;+rfng x'g] :jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 
-5_  æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] bkmf #( sf] pkbkmf @ adf]lhd 

ag]sf :jf:Yo ;+:yfx?sf] :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Joj:yfkg 
;ldltnfO{ ;Demg' k5{ . 

-h_  æ;ldltÆ eGgfn] bkmf #( sf] pkbkmf & adf]lhdsf] 
5q]Zj/LufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;'zf;g Pj+ u'0f:t/ ;'wf/ 
;'lglZrttf sfo{ ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-6_  æcfsl:ds :jf:Yo ;]jfÆ eGgfn] cfsl:ds 36gf jf cfktsfnLg 
cj:Yff k/L hf]lvdo'Qm cj:yfdf /x]sf JolQmx?nfO{ hf]lvdd'Qm 
ug{, hLjg jf cË u'Dgaf6 arfpg lbg'kg]{ k|f/lDes tyf tTsfn 
;]jf ;Demg' k5{ . 

-7_  æcfwf/e't :jf:Yo ;]jfÆ eGgfn] bkmf # sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 
cfd gful/ssf] :jf:Yo cfjZostf k"lt{sf nfuL /fHoaf6 lgMz'Ns 
pknAw x'g] k|a4{gfTds, k|ltsf/fTds, lgbfgfTds, pkrf/fTds / 
k'g:yf{kgfTds ;]jf  ;Demg' k5{ . 

-8_  æu}/;/sf/L jf lglh :jf:Yo ;+:yfÆ eGgfn] k|rlnt sfg'g 
adf]lhd l:js[lt lnO{ u}/;/sf/L jf lglh If]qsf] nufgL tyf 
:jfldTjdf ;Grfng ePsf :jf:Yo ;+:yf ;Demg' k5{ . 

-9_  æhf]lvdo'Qm If]qÆ eGgfn] sfo{:yn jf sfo{ k|s[ltsf sf/0f dfgj 
:jf:Yodf gsf/fTds k|efj kfg]{ s'g} klg /;folgs, ef}lts tyf 
hnjfo' kl/j{tg hGo, dgf];fdflhs, zf/Ll/s, ef}lts tyf 
ef}uf]lns cj:yf /x]sf] sfo{If]qnfO{ ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] 
:jf:Yo pkrf/sf a]nf :jf:YosdL{x?nfO{ x'g] ;DefJo hf]lvd 
;d]tnfO{ hgfpg]5 . 

-t_  æk/Dk/fut pkrf/ k|bfosÆ eGgfn] k/Dk/fut ?kdf hl8a'6L, 
vlgh cfbLaf6 pkrf/ k|bfg ug]{ JolQm ;Demg' k5{ . 



190 
 
 

-y_ æzfvfÆ eGgfn] 5q]Zj/LufpFkflnsfsf] :jf:Yo ljifo x]g]{ zfvf ;Demg' 
k5{ . 

-b_  æ;]jfu|fxLÆ eGgfn] :jf:Yo ;+:yfdf :jf:Yo ;]jf lng] JolQm 
;Demg' k5{ . 

-w_  æ;]jf k|bfosÆ eGgfn] dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 :jf:Yo 
;]jfsf laifodf lglZrt of]Uotf jf tflnd xfl;n u/L :jf:Yo 
;+:yfdf sfo{/t lrlsT;s, :jf:YosdL{ / ;d'bflos :jf:Yo 
sfo{stf{ ;Demg' k5{ . 

-k_  æ:jf:Yo ;]jfÆ eGgfn] cfw'lgs lrlsT;f -Pnf]KofyL_, cfo'j]{b, 
xf]dLof]KofyL, o"gfgL, k|fs[lts lrlsT;f, of]u, cs'kGr/ cflb 
k4ltdf cfwfl/t eO{ k|bfg ul/g] k|ltsf/fTds, k|a4{gfTds, 
lgbfgfTds, pkrf/fTds, k'g:yf{kgfTds / k|zfds ;]jf ;Demg' 
k5{ . 

-a_  ælgbfg s]Gb|Æ -8fOUgf]l:6s ;]G6/_ eGgfn] /]l8of] Od]lhª, 
k|of]uzfnfaf6 ul/g] h}ljs tyf k/fh}ljs hfFr nufotsf 
lgbfgfTds ;]jfx¿k|bfg ug{ sfg'g adf]lhd Ohfht k|fKt ;+:yfn] 
;~rfng u/]sf] ;]jf s]Gb| ;Demg'k5{ . 

-e_ dGqfno eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] :jf:Yo tyf hg;+Vof ;DalGw 
x]g]{ g]kfn ;/sf/sf] dGqfno ;Demg' kb{5 . 

kl/R5]bM @ 
;]jfu|fxLsf] clwsf/, st{Jo tyf :jf:Yo ;+:yfsf] bfloTj 

#= :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr tyf ;'lglZrttfM 
-!_ k|To]s gful/snfO{ u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf ;xh / 

;j{;'ne ?kdf k|fKt ug]{ clwsf/ x'g]5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;]jf k|fKt ug]{ k|of]hgsf] nflu 

k|rlnt sfg"g tyf ufpFkflnsfn] ;do ;dodf tf]s] 
adf]lhdsf] :jf:Yo ;DalGw sfo{qmddf ;dfj]z x'g' k|To]s 
gful/ssf] st{Jo x'g]5 . 

-#_ s'g} klg gful/snfO{ :jf:Yo ;]jfaf6 al~rt ul/g] 5}g . 
-$_ k|To]s gful/snfO{ b]xfosf lzif{s cGtu{tsf tf]lsP 

adf]lhdsf cfwf/e"t :jf:Yo ;]jfx? ;xh / ;j{;'ne 
?kdf lgMz'Ns k|fKt ug]{ xs x'g]5 M– 

-s_ vf]k ;]jf . 
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-v_ PsLs[t gjhft lzz' tyf afn/f]u Aoj:yfkg, kf]if0f ;]jf, 
ue{jlt, k|;j tyf ;'Ts]/L ;]jf, kl/jf/ lgof]hg, ue{ktg tyf 
k|hgg :jf:Yo h:tf dft[, gjhft lzz' tyf afn :jf:Yo 
;]jf . 

-u_ ;?jf /f]u ;DalGw ;]jf . 
-3_ g;g]{ /f]u tyf zf/Ll/s lasnfËtf ;DaGwL ;]jf . 
-ª_ dfgl;s /f]u ;DaGwL ;]jf . 
-r_ h]i7 gful/s :jf:Yo ;DaGwL ;]jf . 
-5_ ;fdfGo cfsl:ds cj:yfsf ;]jf . 
-h_ :jf:Yo k|j4{g ;]jf . 
-em_ cfo'j]{b tyf cGo dfGotf k|fKt a}slNks :jf:Yo ;]jf . 
-6_ ;+3Lo ;/sf/n] /fhkqdf ;"rgf hf/L u/L tf]s]sf cGo 

:jf:Yo ;]jf . 
-7_ k|b]z ;/sf/n] /fhkqdf ;'rgf hf/L u/L s0ff{nL k|b]zsf 

nflu tf]s]sf cGo :jf:Yo ;]jf .  
-8_ ufpFkflnsfn] :yfgLo /fhkqdf ;'rgf hf/L u/L tf]s]sf cGo 

:jf:Yo ;]jf . 
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf cfwf/e"t 

:jf:Yo ;]jfx?sf] lj:t[t ljj/0f, ;]jf k|jfx tyf 
Aoj:yfkg ;DalGw cGo Aoj:yf tyf k|lqmof dGqfnon] 
tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-^_ pkbkmf -$_ adf]lhd g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf cfwf/e"t 
:jf:Yo ;]jfx?df ufpFkflnsfn] yk ug{ ;Sg]5 . yk 
ul/Psf ;]jfx?sf] xsdf cfly{s ef/ ufpFkflnsfn] Aoxf]g'{ 
kg]{5 jf ;+3 jf k|b]z;+usf] cfly{s Pj+ k|fljlws 
;xof]udf ;d]t ;+rfng ug{ ;Sg]5 . 

-&_ ufpFkflnsfn] k|b]z tyf ;+3 cGtu{t ;+rflnt :jf:Yo 
;+:yfx?sf] ;fem]bf/Ldf ;d]t cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|bfg 
ug{ ;Sg]5 . 

$= cfsl:ds pkrf/ ;]jf M 
-!_ ufpFkflnsf leq ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/n] tf]lsP 

adf]lhdsf cfsl:ds :jf:Yo ;]jf tyf cfkTsfnLg p4f/ 
/ :jf:Yo ;]jf ;j{;'ne ?kdf k|bfg ug{ u/fpgsf] nflu  
:jf:Yo ;+:yfx?n] ;dGjo ug'{kg]{5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] :jf:Yo ;]jf pknJw u/fpg' 
k|To]s :Jff:Yo ;+:yf leqsf sd{rf/Lx?sf] st{Jo x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg s'g} 
:jf:Yo ;+:yfdf cfsl:ds :jf:Yo ;]jf pknAw x'g 
g;s]df To:tf] :jf:Yo ;+:yfn] ;f] :jf:Yo ;+:yfaf6 
pknAw x'g] pkrf/ tTsfn pknAw u/fO{ yk pkrf/sf 
nflu cGo :jf:Yo ;+:yfdf k|]if0f ug'{kg]{5 . 

-$_ o; bkmf adf]lhd pkrf/ ubf{ nfu]sf] vr{ ;DalGwt 
JolQmsf] :jf:Yo ljdf ePsf]df ;f] af6 / :jf:Yo ljdf 
gePsf]df jf :jf:Yo ljdfsf] /sdn] gk'u x'g] ePdf 
;DalGwt JolQm, lghsf] cleefjs, kl/jf/sf] ;b:o, 
;+/Ifs jf ;+/IfsTj u|x0f ul/Psf] JolQmn] Joxf]g'{ kg]{5 . 
t/ cfwf/e't :jf:Yo ;]jf cGtu{t kg]{ :jf:Yo ;]jf 
:jf:Yo ;+:yfn] lgMz'Ns ?kdf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

-%_ o; bkmf adf]lhd cfsl:ds pkrf/ ;]jf k|bfg ubf{ 
;DalGwt ;]jfu|fxLnfO{ pkrf/ z'? ul/;s]kl5 dfq To:tf] 
;]jf k|fKt ubf{ k"/f ug'{ kg]{ k|s[of cjnDag ug{ nufpg' 
kg]{5 . 

-^_ cfsl:ds pkrf/ ;]jf ;DalGw cGo Joj:yf tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 . 

%= ljif]z1 :jf:Yo ;]jf M  
-!_ ef}uf]lns cj:yf, /f]usf] k|sf]k b/ / ;]jfsf] k|s[tLsf 

cfwf/df ufpFkflnsfn] ljz]if1 :jf:Yo ;]jf, 3'DtL ;]jfsf] 
Joj:yfkg u/fpg' kg{]5 . 

-@_ s'g} klg u}/ ;/sf/L tyf ;fdflhs ;+3 ;+:yfn] ljz]if1 
:jf:Yo lzlj/ / ;]jf ;+rfng ubf{ ufpFkflnsf;Fu :jLs[tL 
lnO{ ;+rfng ug'{kg]{ 5 . 

-#_ ljif]z1 :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg] ;DalGw cGo Joj:yf 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

^= k|]if0f -/]km/n_ ;]jf M  
-!_ ufpFkflnsf leqsf k|To]s :jf:Yo ;+:yfn] pkrf/sf] nflu 

cfPsf la/fdLnfO{ cfkm\gf] :jf:Yo ;+:yfsf] ;+/rgf, 
pks/0f, laz]if1 ;]jf gePsf] jf cGo s'g} pko'Qm 
sf/0fn] pkrf/ k|bfg ug{ g;lsg] cj:yf ePdf cfkm\gf] 
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:jf:Yo ;+:yfdf pknAw x'g] pkrf/ tTsfn u/fO{ yk 
pkrf/sf] nflu t'?Gt la/fdLnfO{ pkrf/ k|bfg ug{ ;Sg] 
:jf:Yo ;+:yfdf k|]if0f ul/ ;dGjo ug'{kg]{5 . 

-@_ :jf:Yo ;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhd k|]if0f ubf{ tf]lsP 
adf]lhd ljlw / k|lqmof k'/f ug'{ kg]{5 . 

-#_ ljz]if1 ;]jf / cfwf/e't :jf:Yo ;]jf k|bfg ug]{ :jf:Yo 
;+:yf lar cfjZos k|]if0f k|0ffnL :yfkgf u/L ;]jf 
k|efjsf/L agfpg ufpFkflnsfn] cfjZos Joj:yf 
ldnfpg' kg]{5 . 

-$_ k|]if0f ;DalGw cGo ;]jf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
&= u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf k|bfg ug]{ M 

-!_ ufpFkflnsfn] g]kfn ;/sf/af6 tf]lsP adf]lhd k|To]s 
gful/snfO{ :jf:Yo ;+:yfaf6 u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf 
pknAw u/fpg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

-@_ ;+3Lo jf k|b]z ;/sf/sf] ;dGjo Pj+ ufpFkflnsfsf] 
pknAw >f]tsf] cfwf/df gful/snfO{ :jf:Yo ;]jf k|bfg 
ug{ b]xfo adf]lhdsf] sfo{x? ug'{kg]{5 M– 
-s_ /fli6«o jf k|fb]lzs gLltsf] cfwf/df gful/ssf] 

:jf:Yo ;+/If0f / ;Djw{g ug]{ . 
-v_ :jf:Yo ;]jfsf] k|fyldstf lgwf{/0f ul/ 

;dtfd'ns tj/af6 ;]jf pknAw u/fpg] . 
-#_ ;+3 tyf k|b]zsf] ;dGjodf ufpFkflnsfn] tf]lsPsf] 

dfkb08 k"/f u/]sf :jf:Yo ;+:yfsf] :yfkgf u/L To:tf 
;+:yfdf cfjZos hgzlQm, k|ljlw tyf pks/0fsf] 
Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

*= ;]jfu|fxLsf] st{Ao M  
:jf:Yo ;+:yfdf jf :jf:YosdL{;+u ;]jf lng] ;]jfu|fxLsf] st{Ao 
b]xfo adf]lhd x'g]5 M  
-s_ cfkm\gf] :jf:Yosf] ;DaGwdf ;r]t /xg], :j:y hLjgz}nL 

ckgfpg] -vfglkg, of]u tyf zf/Ll/s Aofofddf Wofg lbg]_ 
/ :jf:Yo ;+:yfaf6 lbOg] ;]jfsf] pkef]u ug]{, 

-v_ :jf:Yo ;]jf k|fKt ug]{ JolQmn] :jf:Yo ;+:yfsf] lgodsf] 
kfngf ug]{, 
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-u_ :jf:Yo ;]jf k|fKt ug{ k|rlnt sfg'g g]kfn ;/sf/, k|b]z 
;/sf/ tyf ufpFkflnsfn] ;do ;dodf tf]s] adf]lhdsf 
:jf:Yo ;DalGw sfo{qmddf ;dfj]; x'g' k|To]s ufpFkflnsf 
af;Lsf] st{Jo x'g]5,  

-3_ :jf:YosdL{nfO{ cfkm\gf] :jf:Yosf] cj:yf;Fu ;DalGwt 
oyfy{ ljj/0f pknAw u/fO{ /f]u lgbfg / pkrf/df ;3fp 
k'¥ofpg], 

-ª_ :jf:YosdL{ tyf :jf:Yo ;+:yfsf] dof{bf / ;Ddfg ug]{, 
:jf:YosdL{k|lt s'g}klg lsl;dsf] lx+;f gug]{, cfjZostf 
cg';f/ pkrf/ ;xdtL kmf/fd -dGh'/Lgfdf_ df x:tfIf/ 
ug]{, 

-r_ :jf:Yo ;+:yfn] cfjZos ;]jfsf] nflu k|]if0f u/]df 
;DalGwt ;+:yfdf uO{ ;]jf lng] . 

-5_ l;kmfl/; ul/Psf] ;+:yfdf cf+lzs jf k'/f pkrf/ lng 
cl:jsf/ u/]sf] cj:yfdf pkrf/ sf8{ jf l8:rfh{ 
;l6{lkms]6df pNn]v ul/ x:tfIf/ ug]{ . 

(= pkrf/ u/fpg] bfloTj x'g] M 
kl/jf/sf ;b:o, ;+/Ifs jf ;+/IfsTj :jLsf/ ul/Psf] s'g} klg 
JolQm lj/fdL ePdf To:tf] JolQmnfO{ :jf:Yo ;+:yfdf n}hfg', 
pkrf/ u/fpg', pkrf/ vr{ Joxf]g'{ / pkrf/ ug]{ sfo{df ;xof]u 
tyf ;xhLs/0f ug'{ cleefjs, kl/jf/sf ;b:o, ;+/Ifs tyf 
;+/IfsTj :jLsf/ ul/Psf] JolQmsf] bfloTj x'g]5 . 

!)= ;]jfu|fxLnfO{ hfgsf/L lbg'kg]{ M 
-!_ k|To]s :jf:Yo ;+:yf tyf pkrf/ k|bfg ug]{ :jf:YosdL{n] 

;]jfu|fxLnfO{ b]xfosf ljifodf hfgsf/L lbg'kg]{5 M– 
-s_ k|To]s ;]jfu|fxLnfO{ cfk\mgf] :jf:Yo / pkrf/sf] ;DaGwdf 

hfgsf/L lbg] t/ ;]jfu|fxLsf] :jf:Yo l:yltsf] ;"rgf lbFbf 
lghsf] jf ;d'bfosf] lxt ljkl/t x'g ;Sg] kof{Kt cfwf/ 
ePdf :jf:Yo ;+:yfnfO{ To:tf] ;"rgf uf]Ko /fVg s'g} 
jfwf kg]{5}g . 

-v_ /f]usf] lgbfg, lgbfg ePsf] /f]usf] k|fs[lts kl/0ffd / 
pkrf/ ;Fu ;DalGwt ;]jfsf] :t/ / ljsNk ;DaGwdf, 

-u_ :jf:Yo pkrf/ ;DalGw ljsNk;Fu ;DalGwt cg'dflgt 
vr{ / ;Defljt kl/0ffd ;DaGwdf, 
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-3_ ;]jfu|fxLn] :jf:Yo ;]jf cl:jsf/ ug{ ;Sg] / ;]jf 
cl:jsf/ ubf{ pTkGg x'g ;Sg] ;Defljt kl/0ffd, hf]lvd 
/ bfloTj ;DaGwdf . 

-@_ :jf:Yo ;+:yfn] ;]jfu|fxLnfO{ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] 
hfgsf/L pknAw u/fpFbf ;Dej eP ;Dd lghn] a'e\mg 
;Sg] efiffdf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -!_ / -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 
;]jfu|fxLsf] :jf:Yo l:yltsf] ;"rgf ;DalGwt ;]jfu|fxLnfO{ 
lbg g;lsg] cj:yfdf lghsf] kl/jf/sf] pd]/ k'u]sf] 
;b:onfO{ lbg'kg]{5 .  

!!= ;]jfu|fxLsf] ;';"lrt ;xdlt -Ogkmd8{ sG;]G6_ lng'kg]{ M 
-!_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfn] ;]jfu|fxLnfO{ :jf:Yo ;]jf pknAw 

u/fpFbf lghsf] ;';"lrt ;xdlt lng'kg]{5 . ;';"lrt 
;xdlt eGgfn] sfg"gL ?kn] ;Ifd JolQmn] :jf:Yo ;]jf 
lng lbPsf] lnlvt jf df}lvs ;xdlt ;Demg'kb{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ sf] k|of]hgsf] nflu tf]lsPsf] pkrf/ k|bfg 
ug{ lnlvt ;xdlt lng'kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -!_ jf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 
b]xfPsf] cj:yfdf ;]jfu|fxLsf] ;';"lrt ;xdlt lagf 
:jf:Yo ;]jf k|bfg ug{ ;lsg]5 M– 
-s_ ;]jfu|fxLn] ;xdlt k|bfg ug{ ;Sg] cj:yfdf 

g/x]sf] / s;}nfO{ klg To:tf] ;xdlt k|bfg ug]{ 
cg'dlt jf clVtof/L glbPsf]df pknAw eP;Dd 
qmdzM lghsf] klt jf klTg, afa' jf cfdf, 
xh'/a'jf jf xh'/cfdf, pd]/ k'u]sf 5f]/f jf 5f]/L, 
bfh'efO{ jf lblbalxgL jf pknAw ;]jfu|fxLsf] 
lgs6td JolQmn] ;xdlt lbPsf] cj:yfdf, 

-v_ k|rlnt sfg"g jf cbfntsf] cfb]z adf]lhd 
;xdlt lagf g} :jf:Yo ;]jf pknAw u/fO{Psf] 
cj:yfdf, 

-u_ s'g} JolQmnfO{ pkrf/ gubf{ hg:jf:Yodf ulDe/ 
vt/f pTkGg x'g] cj:yf /x]sf]df, 

-3_ :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg l9nfO{ ul/Pdf 
;DalGwt la/fdLsf] d[To' x'g ;Sg] jf lghsf] 
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:jf:Yodf ck'/0fLo IftL k'Ug ;Sg] ;Defjgf 
/x]sf]df, 

-ª_ ;DalGwt JolQmn] JoQm jf cJoQm ?kdf jf 
cfr/0fåf/f :jf:Yo ;]jf lng cl:jsf/ ufpF]df, 

-r_ tf]lsP adf]lhdsf] cGo cj:yfdf . 
!@= ;dfg Jojxf/ ug'{kg]{ M 

-!_ o; P]g adf]lhd pkrf/ ubf{ ;a} ;]jfu|fxLk|lt ;dfg tyf 
cfb/k"0f{ Jojxf/ ug'{ ;DalGwt :jf:Yosld{sf] st{Jo  
x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg lj/fdLsf] 
:jf:Yosf] uDeL/tfsf] cfwf/df :jf:Yo ;+:yfn] pkrf/ jf 
;]jf k|bfg ubf{ k|fyldlss/0f ug{ ;Sg]5 . 

-#_ s'g} klg :jf:Yo ;+:yfn] s;}nfO{ lghsf] pTklQ, wd{, j0f{, 
hft, hftL, lnË, k]zf, of}lgs tyf n}lËs klxrfg, 
zf/Ll/s jf :jf:Yo cj:yf, ckfËtf, a}jflxs l:ylt, 
uef{j:yf, j}rfl/s cf:yf jf o:t} cGo s'g} cfwf/df 
pkrf/ jf ;]jfdf e]befj ug'{, u/fpg' x'Fb}g . 

!#= k]zfut cfr/0f M 
 :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yosld{n] ;DalGwt kl/ifbx?n] lgwf{/0f u/] 
adf]lhdsf k]zfut cfr/0f kfngf ug'{ kg]{5 . 
!$= uf]klgotf sfod /fVg] M 

-!_ :jf:Yo ;]jf k|jfx ubf{ ;]jfu|fxLsf] :jf:Yo cj:yf, lgbfg 
jf lghn] k|bfg u/]sf] pkrf/ jf ;]jf nufotsf ;"rgfx? 
uf]Ko /fVg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg b]xfosf] 
cj:yfdf ;"rgf ;fj{hlgs ug{ o; bkmfn] afwf k'¥ofPsf] 
dflgg] 5}g M– 
-s_ ;"rgf ;fj{hlgs ug{ ;]jfu|fxLn] lnlvt ;xdlt 

lbPdf, 
-v_ cbfntsf] cfb]z jf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;"rgf ;fj{hlgs ug'{kg]{ ePdf, 
-u_ ;"rgf ;fj{hlgs gubf{ To;af6 hg–:jf:Yodf 

uDeL/ c;/ kg{ ;Sg] b]lvPdf . 
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-#_ pkbkmf -@_ sf] v08 -u_ sf] k|of]hgsf] nflu hg–
:jf:Yodf uDeL/ c;/ kg]{ jf gkg]{ ;DaGwdf 
ufpFkflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

!%= l8:rfh{ -alx{udg_ ;f/f+z lbg'kg]{ M 
k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf egf{ eO{ pkrf/ u/fO{/x]sf] la/fdL jf 
;]jfu|fxLnfO{ l8:rfh{ ubf{ To:tf ;+:yfn] tf]lsP adf]lhdsf] 
hfgsf/L ;lxtsf] l8:rfh{ ;f/f+z lbg'kg]{5 . 

!^= :jf:Yo ;+:yfsf] bfloTj M 
-!_  k|To]s :jf:Yo ;+:yfn] cfkm"n] k|bfg ug]{ ;]jf ;'ljwf, ;do 

tflnsf, nfUg] b:t'/ tyf vr{ / pkrf/ ug{ nfUg] ;do 
;d]t v'nfO{ ;'rgf k|jfx ug'{kg]{5 . 

-@_ ;'rgfx? k|jfx ubf{ gful/s a8fkq jf cGo laleGg 
;+rf/ dfWodåf/f hgtf;Dd k|jfx ug'{kg]{5 . 

-#_ :jf:Yo ;]jfdf ul/a / k5f8L k/]sf au{sf] kx'Fr :yfkLt 
ug]{ sfo{ljlw / ;]jfu|fxLn] ;]jf gkfPsf] u'gf;f] 
Aoj:yfkg ug]{ sfo{ljwL ;d]t pNn]v ul/ ;'rgf k|jfx 
ug'{kg]{5 . 

-$_  :jf:Yo ;+:yfn] :jf:Yo ;]jf k|bfg ubf{ s'g} klg /f]usf] 
;+qmd0f gx'g] / /f]Sg] tkm{ tf]lsPsf] ;'/IffTds pkfosf] 
cjnDag ug'{kg]{5 . 

-%_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfn] of]Uo ;]jfk|bfosaf6 dfq :jf:Yo 
;]jf k|bfg ug'{kg]{5 . 

!&= :yfgLo k|zf;gnfO{ hfgsf/L u/fpg] M 
-!_ s;}n] b'3{6gf jf cGo sf/0fn] s'g} JolQmnfO{ pkrf/sf] 

nflu s'g} :jf:Yo ;+:yfdf nu]df To:tf] :jf:Yo ;+:yfn] 
To:tf] JolQmnfO{ tTsfn cfk'm;Fu pknAw eP;Ddsf] 
pkrf/sf] ;]jf k|bfg ug'{kg]{5 / To:tf] JolQmsf] klxrfg 
x'g g;s]df ;f]sf] hfgsf/L tTsfn :yfgLo k|zf;gnfO{ 
lbg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :jf:Yo ;+:yfn] ;"rgf lbFbf pkrf/ 
ul/Psf] JolQm / lgh;Fu ;DalGwt pknAw eP;Ddsf] 
cGo hfgsf/L ;d]t lbg'kg]{5 . 
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-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd hfgsf/L k|fKt ePkl5 :yfgLo 
k|zf;gn] ;DalGwt JolQmsf] kl/jf/, cleefjs jf 
;+/Ifssf] vf]hL u/L ;f]sf] hfgsf/L u/fpg' kg]{5 . 

!*= ph'/L ug{ ;Sg] M 
:jf:Yo ;]jf k|bfg ubf{ jf pkrf/sf] qmddf s'g} ;]jfu|fxLsf] 
:jf:Yodf yk hl6ntf b]vfk/]df ;]jf k|flKt jf pkrf/sf] k|s[of 
k|lt lghnfO{ s'g} cfz+sf ePdf lghn] :jf:Yo ;]jf k|fKt ubf{ jf 
pkrf/df ;+nUg :jf:YosdL{ tyf :jf:Yo ;+:yfk|lt tf]lsPsf] 
lgsfodf tf]lsP adf]lhdsf] ph"/L ug{ ;Sg]5 . 

!(= zt{ aGb]h nufpg ;Sg] M 
:jf:Yo ;+:yfsf] k|d'vn] k|rlnt sfg"g adf]lhd :jf:Yo ;]jf 
k|bfossf] :jf:Yo l:yltsf] cfwf/df :jf:Yo ;+:yfn] k|bfg ug]{ 
;]jfdf lglZrt zt{ aGb]h nufpg ;Sg]5 . 

@)= cfjZos pkfo cjnDag ug]{ M 
k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf k|rlnt sfg"gsf] clwgdf /xL sd{rf/Lsf] 
;'/Iff / /f]usf] ;+qmd0f gx'g] / /f]Sg] tkm{ cfjZos pkfosf] 
cjnDag ug'{kg]{5 . 

kl/R5]b – # 
:jf:Yo k|0ffnL / ;]jf Joj:yfkg ;DalGw 

@!= :jf:Yo ;+:yfsf] ;+rfng / lgodg M 
-!_ ufpFkflnsf cGtu{t :jf:Yo ;+:yfx?sf] ;+/rgf / ;f] 

;+:yfn] k|bfg ug]{ ;]jf ;DalGw Joj:yf dGqfnon] tf]s] 
adf]lhd x'g]5 . 

-@_ :jf:Yo ;+:yf tyf ;]jf ;DalGw Go"gtd dfkb08 
dGqfnoaf6 lgwf{/0f eP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] dfkb08sf] clwgdf /xL k|To]s 
:jf:Yo ;+:yfx?n] ;]jf k|bfg ug'{ kg]{5 . 

-$_ g]kfn ;/sf/ hg–:jf:Yo P]g @)&% k|f/De x'g'k"j{ 
:yfkgf eO{ ;+rfngdf /x]sf ufpFkflnsf leqsf :jf:Yo 
;+:yfx?n] ufpFkflnsfn] tf]s]sf] ;do leq pkbkmf -@_ 
adf]lhd tf]lsPsf] dfkb08 k"/f ug'{kg]{5  

-%_ :jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu lglh jf u}x| ;/sf/L :jf:Yo 
;+:yf;+u ;d]t ;fem]bf/L ug{ ;lsg]5 . 
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-^_ lglh tyf u}x| ;/sf/L, lglh jf ;xsf/L jf u}x| gfkmf 
d'ns jf ;fd'bflos :jf:Yo ;+:yfn] k|bfg ug]{ ;]jfsf] 
dfkb08, O{hfht tyf lgodgsf] Joj:yf g]kfn ;/sf/sf] 
g]kfn /fhkqdf pNn]v eP adf]lhd lgwf{/0f ug'{kg]{5 . 

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd lgwf{/0f ePsf] dfkb08 adf]lhd 
:jf:Yo ;+:yf ;+rfng ug'{ k"j{ ufpFkflnsf af6 O{hfht 
kq clgjfo{ lng'kg]{5 . 

-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd :jf:Yo ;+:yfnfO{ O{hfht lbg], 
gljs/0f ug]{ tyf To:tf] :jf:Yo ;+:yfsf] cg'udg, 
d'NofÍg tyf lgodg ug]{ ;DalGw Joj:yf o; P]gn] 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-(_ ufpFkflnsf If]q leq hl8a'6L, k|fs[lts lrlsT;f, of]uf, 
Wofg nufotsf /f]syfd d"ns / j}slNks lrlsT;f 
;]jfsf] k|jw{gsf nflu ;d'bfo jf 6«i6x? ;+usf] 
;fem]bf/Ldf jf ufpFkflnsf cfkm}n] slDtdf Pp6f cfo'{j]b 
tyf k|fs[lts lrlsT;f s]Gb|sf] :yfkgf / ;+rfng  
ug'{kg]{5 . 

@@= :jf:Yo ;+:yf :yfkgf / ;~rfng ;DjGwL dfkb08 / k'jf{wf/ M 
-!_ ufpFkflnsfn] ;+rfng ug]{ c:ktfnsf] dfkb08 o; k|sf/ 

x'g]5 M–  
c:ktfn M ufpFkflnsf cfkm}n] tflsPsf] dfkb08df 
c:ktfn ;+rfng ug{ ;Sg]5 . o:tf] c:ktfn ;+rfng 
ug{ ufpFkflnsfn] c:ktfn ;+rfng lgodfjnL th'{df u/L 
;+rfng ug]{5 . 

-@_ ufpFkflnsfn] ;+rfng ug]{ :jf:Yo ;+:yfsf] dfkb08 o; 
k|sf/ x'g]5 M–  
:jf:Yo rf}sL M ufpFkflnsfn] k|To]s j8f cyf{t 
hg;+Vofsf] cg'kftdf slDtdf b]xfosf k"jf{wf/ k'/f u/L 
:jf:Yo rf}sL ;+rfng ug'{kg]{5 M  
-s_ hgzlQm M :jf:Yo ;xfos -x]Ny cl;:6]06_–! 

hgf,  cx]j–@ hgf, cgdL–@ hgf tyf 
cfjZostf cg';f/ ;xfos sd{rf/Lx?  

-v_ ejg sf]7f M k|zf;g sIf, cf}ifwL e08f/0f tyf 
ljt/0f sIf, k|fylds pkrf/ sIf, k"j{ tyf pQ/ 
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k|;'lt sIf, cf}hf/ Pj+ ;fdfu|L lgd{nLs/0f sIf 
h:tf ;'ljwf ;lxtsf] ejg .  

-u_ pks/0f M k|fylds pkrf/sf tf]lsP adf]lhdsf 
cfwf/e"t pks/0fx? .    

-#_ lghL If]qn] c:ktfn ;+rfng ug{ ;Sg] .  
-s_ ufpFkflnsf If]qleq lghL If]q tyf 6«i6 jf 

nf]ssNof0fsf/L ;+:yfåf/f c:ktfn ;+rfng ug{ 
rfx]df !% z}of ;Ddsf] ;+rfng cg'dtL 
ufpFkflnsfn] lbg ;Sg]5 .  

-v_ pkbkmf -#_ sf] v08 -s_ adf]lhd c:ktfn 
;+rfng ug{ rfxg] lgsfon] cg'dtLsf] nflu 
tf]lsPsf] 9fFrfdf ufpFkflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 
.  

-u_ :jf:Yo ;'zf;g Pj+ u'0f:t/ ;'lglZrttf tyf 
cg'udg ;ldltn] k|fKt lgj]bg pk/ 5nkmn tyf 
cfjZos cg'udg u/L tf]lsPsf] dfkb08 k'/f 
u/]df c:ktfn ;+rfngsf] :jLs[tL k|bfg ug{ 
;Sg]u/L cfzo–kq k|bfg ug{ ufpFsfo{kflnsfnfO{ 
l;kmfl/; ug]{5 .  

-3_ pkbkmf -#_ sf] v08 -u_ sf] cfwf/df 
ufpFsfo{kflnsfn] #) lbg leq tf]lsPsf] dfkb08 
k'/f u/]df o:tf] c:ktfn ;+rfngsf] :jLs[tL 
k|bfg ug{ ;lsg] k|sf/sf] cfzo–kq k|bfg ug]{5 .  

-ª_ tf]lsPsf] ;do ;Ldf leq o;} P]g adf]lhd 
tf]lsPsf] k"jf{wf/ tof/ u/L :jLs[tLsf nflu 
ufpFsfo{kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5   

-r_ pkbkmf -#_ sf] v08 -ª_ adf]lhdsf] lgj]bg pk/ 
cfjZos cg'udg u/L tf]lsPsf] dfkb08 k'/f 
u/]sf] 7x/ ePdf c:ktfn ;+rfngsf] cg'dtL 
k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

-$_ c:ktfn ;+rfng ug{ cfjZos dfkb08M ufpFkflnsfsf] 
:jLs[tLdf ;+rfng x'g] !% z}of ;Ddsf] c:ktfnx?n] 
b]xfo cg';f/sf] dfkb08 k'/f ug'{kg]{5 .  
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-s_ hgzlQmM slDtdf @ hgf PdljljP; 8fS6/, 
slDtdf $ hgf :6fkm g;{, slDtdf Ps hgf 
Nofj 6]lSgl;og / cfjZos dfqdf ;xfos / 
;xof]uL :jf:YosdL{ . 

-v_ ejg tyf sf]7fM btf{ rnfgL, jlx/+u ;]jf, 
Odh]{G;L sIf, k|of]uzfnf, egf{ ePsf lj/fdL 
/fVg] Sofljg, gl;{ª sIf, k|zf;g sIf, kfls{ª 
cflb .  

-u_ pks/0f / k"jf{wf/M ;8s g]6js{n] hf]l8Psf], 
PDa'n]G; ;]jfsf] pknAwtf, lj/fdL /fVg] a]8 / 
nfO6 ;kf]6{ l;i6d, @$ 306f ljB't / vfg]kfgL 
;]jf ePsf], clSzhgsf] Joj:yf, lrlsT;fhGo 
kmf]x/ Aoj:yfkgsf] k|0ffnL ePsf] x'g'kg]{ .  

-%_ kf]lnlSnlgs ;+rfngsf] cg'dtL M  
-s_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] sfo{If]qdf s'g} JolQm jf 

;+:yfn] kf]lnlSnlgs ;+rfng ug{ rfx]df 
tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/L :jLs[tL lng' kg]{5 .  

-v_ kf]lnlSnlgsdf lj/fdL hfFRg] 8fS6/sf] ljj/0f, 
;~rfnssf] ljj/0f, ;~rfng x'g] :yfg / 
pknAw x'g] ;]jfsf] ljj/0f vf]nL ufpFkflnsf 
;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 .   

-^_ k|of]uzfnf jf Nofaf]/]6f]/L ;+rfng M JolQm jf s'g} ;+:yfn] 
k|of]uzfnf jf Nofjf]/]6f]/L ;+rfng ug{ rfx]df b]xfo 
adf]lhdsf] ljj/0f ;lxt ufpFkflnsfaf6 :jLs[tL lng' 
kg]{5 . 

 -s_ ;+rfnssf] ljj/0f / gful/stfsf] k|df0fkq .  
-v_ k|of]uzfnf jf Nofaf]/]6f]/L ;+rfng ug]{ :yfg 

k|dfl0ft ePsf] sfuhft .   
-u_ /]l8of]nf]hL jf Kofyf]nf]hL ljifodf Go"gtd # jif{ 

cWoog u/]sf] JolQmsf] k|df0fkq / sfd ug{ 
OR5's ePsf] kq .  

-3_ Nofadf pknAw x'g] k/LIf0fsf] k|sf/ . 
-ª_ Nofadf k|of]u x'g] Go"gtd pks/0fx?sf] ljj/0f .   

-&_ kmfd]{;L ;+rfngsf] cg'dtL M 



202 
 
 

-s_ ufpFkflnsf If]qleq kmfd]{;L ;+rfng ug{ rfx]df 
ufpFkflnsfaf6 cg'dtL lng' kg]{5 .   

-v_ cfwf/e"t kmfd]{;L lzIff k|fKt AolQm ;~rfns 
/xg] u/L kmfd]{zL ;~rfng ug]{ :yfg, ljqmL 
ljt/0f ug]{ cf}ifwLsf k|sf/x? / k|fylds pkrf/ 
;]jfsf] ljj/0f cfj]bgdf v'nfpg' kg]{5 .  

-u_ kmfd]{;L ;~rfngdf /xg] d'Vo ;~rfns / 
;xfos sd{rf/Lx?sf] ljj/0fx? z}lIfs k|df0f 
kq, gful/stf / xfnsf] j;f]jf; 7]ufgf k|df0f 
ePsf] sfuhft / j8f sfof{nosf] l;kmfl/; ;fy 
cfj]bg k]z ug'{kg]{ 5 . 

-3_ k|fKt ljj/0f ;lxtsf] cfj]bg adf]lhd kmfd]{;L 
;+rfngsf] cg'dtL lbg ;Sg]5 . 

-*_ pkbkmf -!_ b]lv -&_ ;Dd h'gs'/f n]lvPsf] ePtf klg 
s'g} klg c:ktfn, kf]lnlSnlgs, kmfd]{;L / k|of]uzfnf 
;+rfng ;DalGw dfkb08x? k|b]z jf ;+3Lo ;/sf/n] to 
u/] adf]lhd x'g'kg]{5 .  

-(_ dfkb08 k'/f ufpF]df ;hfo x'g] M  
-s_ :jf:Yo ;+:yf, k|of]uzfnf, kmfd]{;L h:tf :jf:Yo 

;]jf ;+rfngsf] :jLs[tL lnFbf tf]lsPsf] dfkb08 
k'/f gePsf] t/ e'mSofP/ ljj/0f lbPsf] jf 
c:yfoL ?kdf dfkb08 k'/f u/]sf] kfOPdf 
cg'udg ;ldltn] cg'udg u/L ;r]t u/fpg], 
hl/jfgf u/fpg] tyf :jLs[tL vf/]hLsf] nflu 
ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

-v_ k|of]uzfnfdf tflnd k|fKt Nofj 6]lSgl;og 
afx]ssf AolQmn] /ut, lbzflk;fj, vsf/ 
nufotsf] kl/If0fdf ;+nUg ePsf] kfOPdf To:tf] 
k|of]uzfnf jGb u/fpg ;Sg], ;~rfnsnfO{ 
sfnf];"rLdf /fvL ;f]sf] cfd hgtfnfO{ hfgsf/L 
lbg] .  

-u_ kmfd]{;Lsf] xsdf btf{jfnf ;~rfns / ;xof]uL 
jfx]s c?n] cf}ifwL a]r]sf] kfOPdf ;r]t u/fpg], 
hl/jfgf lt/fpg] b]lv cg'dlt vf/]h ug{ ;lsg] . 
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-3_ tf]lsP adf]lhdsf] dfkb08 k"/f gug]{ / tf]lsP 
adf]lhdsf] O{hfht–kq glnO{ ;+rfngdf /x]sf 
:jf:Yo ;+:yfx?sf] O{hfht–kq :jtM vf/]h 
ePsf] dflgg] .     

-!)_ ;x'lnot / 5'6sf] Aoj:yf ug'{kg]{M lghL nufgL / 6«i6 
dfkm{t ;~rfngdf cfPsf :jf:Yo ;+:yfx?n] :jf:Yo 
kl/If0fsf qmddf nfUg] z'Ns ufpFkflnsfsf] l;kmfl/;df 
lglZrt k|ltzt ;]jfu|fxLx?sf nflu 5'6 jf ldgfxf lbg' 
kg]{5 .   

-!!_ k"jf{wf/ ljsf; M  
-s_ ufpFkflnsfn] ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z 

;/sf/;uFsf] ;dGjodf :jf:Yo ef}lts k"jf{wf/sf] 
at{dfg cj:yf n]vfh]fvf ug{]{ 5 .  

-v_ lautsf ;Demf}tf e} lgdf0f{ sfo{ ;DkGg x'g 
g;s]sf ef}lts ;+/rgfnfO{ lgodfg';f/  ;do d} 
lgdf{0f ug'{kg]{5 .  

-u_ ufpFkflnsfn] ufpF leq dd{t tyf lgdf{0f ug'{kg]{ 
ef}lts k"jf{wf/nfO{ ;3L+o / k|b]z ;/sf/;Fu 
;dGjo u/L cfjlws Pj+ /0fg}lts of]hgf agfO{ 
nfu' ug'{kg]{5 .  

-3_ gofF lgdf{0f x'g] ef}lts ;+/rgfx? ckfË / h]i7 
gful/sd}qL x'g' kg]{5 / jt{dfg ;/+rgfnfO{ klg 
:t/f]GgtL ug{ k"jf{wf/ ljsf; of]hgf agfO{ 
ufpFkflnsfn] nfu' ug'{kg]{5 .  

-ª_ ufpFkflnsfn] k|To]s :jf:Yo ;+:yfaf6 lg:sg] 
kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg / ;+qmd0f lgoGq0f ug{ 
;+3Lo, k|b]z ;/sf/sf] dfkb08nfO{ kfngf ug'{ 
u/fpg' kg]{5 / ;t{ cg';f/sf c:ktfndf j]i6 
s]o/ Dofg]hd]6sf] cjwf/0ff nfu' ug'{kg]{5 .  

-r_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf cGo ;+3 ;+:yf;uFsf] 
;xsfo{df dfkb08 cg';f/ /Qm;~rf/ s]Gb| 
;+rfng ug{ ;lsg]5 . 
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kl/R5]b – $ 
:jf:YosdL{ tyf :jf:Yo :jo+;]jf ;DalGw Joj:yf M 

@#= :jf:YosdL{sf] Joj:yfkg M  
ufpFkflnsf leqsf ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yfx? Dffkm{t cfwf/e"t 
:jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu $ k|sf/sf :jf:YosdL{x? /xg] 5g\ M  
-!_ :yfoLM g]kfn ;/sf/sf] :jf:Yo ;]jfaf6 ;dfof]hg eO{ 

cfPsf :jf:YosdL{x?  
-@_ s/f/M :yfgLo dfu / ljlzi6tfsf cfwf/df ufpFkflnsf 

dfkm{t s/f/ ;]jfdf egf{ ul/Psf :jf:YosdL{x?  
-#_  cEof;stf{M :yfgLo :t/df v'n]sf :jf:Yo cWoog 

;+:yfgdf cWoog/t ljBfyL{x? Pj+ ufpFkflnsfsf] cf+lzs 
jf k"0f{ 5fqj[lQdf cGoq uO{ :jf:Yo lzIff cWoog u/]sf 
ljBfyL{x?nfO{ cEof;stf{ :jf:YosdL{sf] ?kdf 
ufpFkflnsfn] egf{ ug{ ;Sg] 5 . o:tf cEof;stf{nfO{ 
j9Ldf ! jif{sf] nflu egf{ ug{ ;lsg] 5 .  

-$_ :jf:Yo cleofgstf{ / :jo+;]ljsf 
@$= cleofgstf{÷:jf:Yo :jo+;]ljsfsf] Aoj:yfM  

:jf:Yo ;]jfnfO{ 3/3/sf] kx'Frdf k'¥ofpg / hgr]tgf km}nfpg 
ufpFkflnsfn] k'?if :jf:Yo cleofgstf{ / dlxnf :jf:Yo 
:jo+;]ljsfx? b]xfo adf]lhd lgo"Qm ug{ ;Sg]5 M–  
-!_ dlxnf :jo+;]ljsf / k'?if cleofgstf{x? lgo"lQmsf nflu 

@! jif{ k'/f eO{ $) jif{ ggf3]sf], z}lIfs of]Uotf Go'gtd 
!) sIff cWoog u/]sf] ;DjlGwt j8fsf] ljjflxt gful/s 
x'g'kg]{ 5 .  

-@_ Pp6f j8fdf clwstd ;+Vof !) x'g] u/L cf};t k|lt #)) 
hg;+Vofsf] nflu ! hgf dlxnf :jo+;]ljsf / %)) 
hg;+Vofsf] nflu ! hgf k'?if cleofgstf{sf] l;kmfl/; 
j8f ;ldltn] ufpFkflnsf ;dIf ug{;Sg] 5 . 

-#_ k|To]s :jo+;]ljsf / cleofgstf{x?n] cfwf/e"t :jf:Yo 
;DjGwL & lbgsf] tflnd k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 . ufpFkflnsf 
/ :jf:Yo ;+:yfx?n] cfjZostf cg';f/ tflnd 
cled'vLs/0f k|bfg ug]{5 .  

-$_ o;eGbf klxn] b]lv g} sfo{/t dlxnf :jo+;]jLsfx? dWo] 
lg/If/ / %) aif{ pd]/ k'u]sfnfO{ k|f]T;fxg eQfsf] Aoa:yf 
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u/L labfO ul/g] 5 / gofF lgo'tm ubf{ slDtdf !) sIff 
pQL0f{nfO{ dfq lgo'ltm lbOg] 5 . 

@%= :jf:YosdL{sf] ;]jf ;'ljwf M  
-!_  :yfoL :jf:YosdL{M g]kfn ;//sf/n] tf]s]sf] :s]n jdf]lhd 

tnj / :yfgLo ufpFsfo{kflnsfn] tf]s] jdf]lhdsf] cGo 
;]jf ;'ljwf .  

-@_  s/f/ :jf:YosdL{M k|rlnt tna :s]n / b'O{ kIfaLrsf] 
;dembf/Ldf ePsf] s/f/ ;Demf}+tf adf]lhdsf] ;]jf ;'ljwf 
pknAw u/fpg ;lsg]5 . 

-#_  cEof;stf{ :jf:YosdL{ M lgjf{x eTtfsf] ?kdf ;DjlGwt 
txsf :jf:YosdL{n] kfpg] dfl;s tnj :s]nsf] b'O{ ltxfO{ 
/sd;Dd pknAw u/fpg ;lsg] 5 . 

-$_  cleofgstf{÷:jo+;]ljsfM kf]zfs, jflif{s ?kdf ;~rf/ 
vr{, :jf:Yo ;+:yfnfO{ cfjZostf k/]sf] jvt sfddf 
v6fOPdf ;f] lbgsf] kfl/>lds, :jf:Yo ;]jf ;DaGwL 
cleofgdf v6fO{Psf] ;dodf lbOg] kfl/>lds h:tf 
;'ljwfx? pknAw u/fpg ;lsg]5 .  

@^= :jf:YosdL{sf] b/jGbL lgwf{/0f / lgo"lQm M  
;fd'bfoLs jf ;/sf/L :jfldTjsf :jf:Yo ;+:yfx?df cfjZos 
:jf:YosdL{sf] b/jGbL ufpFsfo{kflnsfn] lgwf{/0f ug]{5 M–  
-!_ b/jGbL cg';f/sf kbx?df g]kfn ;/sf/af6 ;dfof]hg eO{ 
cfPsf :yfoL :jf:YosdL{x? /xg] 5g\ . ;dfof]hgdf gcfPsf 
sd{rf/Lx?sf] xsdf ufpFkflnsfn] s/f/df :jf:YosdL{ lgo'lQm ug{ 
;Sg]5 .  
-@_ :jf:Yo ;+:yfdf sfod ePsf] l/Qm b/jGbL kbdf s/f/ lgo'lQm 

ug'{ kg]{ ePdf s/f/ lgo'lQm ;DaGwL Joj:yf vfF8frqm 
ufpFkflnsfdf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL 
sfo{ljlw adf]lhd x'g]5 . 

@&= sd{rf/L ;?jf M 
-!_  :yfoL :jf:YosdL{sf]] xsdf lghn] s'g} Ps :jf:Yo ;+:yfdf 

;fdfGotof # jif{ sfo{ u/]kl5 dfq ;?jf x'g]5 .  
-@_ # jif{ Ps} :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :yfoL sd{rf/Ln] csf]{ 

:jf:Yo ;+:yfdf ;?jf x'g rfx]df ufpFkflnsfdf lnlvt 
lgj]bg lbg ;Sg]5g\ . o;/L k|fKt lgj]bgsf cfwf/df 
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ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleqsf s'g} klg :jf:Yo ;+:yfdf 
;?jf ug{ ;Sg]5 .  

-#_ dfly h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ljz]if cj:yf ;[hgf eO{  
:jf:YosdL{ cfkm" sfo{/t ;+:yfdf /xg g;Sg], ljifout 
b/jGbL cfjZos g/x]sf], :jf:Yo ;d:of, :jf:Yo ;]jfnfO{ 
;/n, ;xh / k|efjsf/L agfpg jf cGo dgfl;a sf/0fn] 
ufpFkflnsf leqsf :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{nfO{ 
ufpFkflnsfn] ;?jf ug{ ;Sg]5 .  

@*= sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{ M  
:jf:Yo ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfpg b]xfo cg';f/ sfo{;Dkfbg s/f/ 
;Demf}+tfsf] k|s[of cjnDag ug'{kg]{5 .  
-!_  ufpFkflnsf k|d'vsf] /f]xj/df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 

:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvf x]g]{ clws[t;Fu, pQm 
clws[tn] :jf:Yo ;+:yfsf k|d'vx?;Fu / k|d'vn] cGo 
sd{rf/Lx?;Fu sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{5 .  

-@_ sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ! jif{sf] x'g]5 . ;Demf}tf 
cg';f/ sfd eP gePsf] d"Nof+sg k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] cfly{s jif{sf] cGTodf sfo{kflnsf ;dIf  k]z 
ug'{kg]{5 .  

-#_ jflif{s sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug]{ sfo{ 
:jf:Yo ;]jf Aoj:yfkg tyf cg'udg ;ldltn] tof/ kf/L 
ufpFsfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

@(= sfo{;Dkfbg d"Nof+sg M 
-!_ sfo{;Dkfbg s/f/ ePsf sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg 

Ifdtfsf] cfwf/df d"NofÍg u/L sfo{;Dkfbgdf /fd|f] glthf 
xfl;n ug]{ sd{rf/LnfO{ k'/:s[t ug]{ Joj:yf ldnfpg'  
kg]{5 .  

-@_ sfo{;Dkfbg ;Demf}+tfsf] d"NofÍg / k'/:sf/ 
ufpFsfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b – % 
cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/b, e08f/0f / ljt/0f ;DaGwL Joj:yf M 
#)= cf}ifwL, :jf:Yo pks/0f Pj+ ;fdfu|Lx?sf] vl/b ;DalGw Joj:yf M 

-!_ jflif{s vl/b of]hgf agfpg' kg]{M 
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-s_ cfˆgf] If]qleq jflif{s ?kdf cfjZos kg]{ cf}ifwL 
tyf :jf:Yo pks/0fsf] cg'dfg / vl/b ug{ 
jflif{s vl/b of]hgf agfO{ k|d'v k|zf;sLo 
clws[taf6 :jLs[t u/fpg' kg]{5 .  

-v_ jflif{s vl/b of]hgf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 
zfvfsf] ;xof]udf vl/b ;ldtLn] tof/ ug]{5 . 

-u_ cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/bsf nflu 
ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] 
;xof]udf vl/b ;ldltn] vl/b k|lqmof cl3   
j9fpg]5 . 

-@_ cf}ifwL, :jf:Yo pks/0f / ;fdfu|Lsf] e08f/0f  M 
-s_ vl/b ul/Psf cf}ifwL, :jf:Yo pks/0f / 

;fdfu|Lsf] ;'/lIft e08f/0fsf] Aoj:yf ufpFkflnsf 
:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] l;kmfl/;df 
ufpFkflnsfsf] sfg"g adf]lhd jf cf}ifwL, :jf:Yo 
pks/0f tyf ;fdfuL| e08f/0f lgb]{lzsf cg';f/ 
ul/g] 5 .  

-v_ ufpFkflnsfn] vl/b u/]sf] pks/0f, cf}ifwL / 
;fdfu|Lsf] s'n kl/df0f / d"No vl/b ldltsf] ! 
xKtfleq ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .  

-u_ ;DjlGwt :jf:Yo ;+:yfn] ufpFkflnsfaf6 k|fKt 
u/]sf] cf}ifwL, pks/0f / ;fdfu|Lsf] cfDbfgL / 
vr{sf] lj:t[t ljj/0f tf]lsPsf] ;dofjlwdf 
;DjlGwt :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Joj:yfkg 
;ldltsf] lg0f{o dfkm{t ufpFkflnsfsf] :jf:Yo 
zfvfdf a'emfpg' kg]{5 . 

-3_ ufpFkflnsf cGtu{t cf}ifwL, pks/0f tyf ;fdfu|L 
e08f/0fsf] nflu e08f/sIfsf] Joj:yf ldnfpg' 
kg]{5 . 

-ª_ dxfdf/L Pj+ ljkb Joj:yfkgsf nflu tLg dlxgf 
;Dd k'Ug]u/L j}slNks df}hbft sfod x'g'kg]{5 . 

-#_ cf}ifwLsf] Joj:yf M  
-s_ ufpFkflnsf cGt{utsf ;Dk"0f{ ;/sf/L :jf:Yo 

;+:yfx?df cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf cGtu{t 
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cfjZos kg]{ cf}ifwLx? gful/sx?nfO{ lgMz'Ns 
ljt/0f ul/g]5 .  

-v_ ufpFkflnsfdf vkt x'g] cGo cf}ifwLsf] d'No 
g]kfn ;/sf/n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

-3_ cf}ifwL lalqmstf{n] cfkm'n] ljlqm u/]sf] cf}ifwLsf] 
lan clgjfo{ ?kdf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

-ª_ cf}ifwL ;DaGwL cGo Joj:yf k|rlnt sfg'g 
adf]lhd x'g]5 .  

#!= :jf:Yo ;]jfsf] Go"gtd d"No / u'0f:t/ tf]Sg ;Sg] 
-!_ ufpFkflnsfn] :yfgLo:t/df ;~rflnt lrlsT;sLo pTkfbg 

/ :jf:Yo ;]jfx?sf] Go"gtd d"No / u'0f:t/ lgwf{/0f ug{ 
;Sg]5 . :yfgLo :jf:Yo ;'zf;g Pj+ u'0f:t/ ;'lglZrttf 
tyf cg'udg ;ldlt dfkm{t lgwf{l/t u'0f:t/ / d"No eP 
gePsf] cg'udg u/L ;f] cg'?k sfo{ u/fpg lgb]{zg lbOg] 
5 . 

kl/R5]b – ^ 
hg–:jf:Yosf] ;+/If0f, ;Dj4{g / jftfj/0fLo Joj:yf M 

#@= /f]u tyf /f]uLx?sf] clen]v /fVg' kg]{  
-!_ :yfgLo :t/df s'g} gful/snfO{ ;?jf /f]u nfu]df ;f] sf] 

hfgsf/L @$ 306f leq glhssf] ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yf 
jf :jo+;]ljsfnfO{ l6kf]6 u/fpg' kg]{5 .  

-@_ s;}nfO{ g;g]{ /f]u nfu]df ;f]sf] hfgsf/L % lbg leq 
glhssf]  :jf:Yo ;+:yf jf :jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ l6kf]6 
u/fpg' kg]{5   

-#_ l6kf]6 u/fOPsf /f]uLx?sf] ljj/0f ;DjlGwt :jf:Yo 
;+:yfx?n] dfl;s ?kdf j8f ;ldlt / ufpFkflnsfsf] 
:jf:Yo ;"rgf k|0ffnLdf bflvnf u/fpg' kg]{5 .   

##= dxfdf/L /f]syfd tyf lgoGq0f ug{ cleofg ;+rfng ug'{kg]{  
-!_ :yfgLo :t/df /f]usf] dxfdf/L km}lnPdf ufpFkflnsfn] 

;f]sf] k|efj If]q lgSof}{n u/L ljBfnox? jGb ug{, c:yfoL 
?kdf j:tL vfnL ug{ jf cGoqsf ;j{;fwf/0fnfO{ e|d0fdf 
k|ltjGw ;d]t nufpg ;Sg]5 .  

-@_ o:tf] kl/l:ytLdf dxfdf/Laf6 yk IftL x'g glbg cfjZos 
zt{stf ckgfpg], cfjZos hgzlQm kl/rfng ug]{ / yk 
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hgzlQmsf] nflu l5d]sL :yfgLo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / 
;+3Lo ;/sf/df cg'/f]w u/L k|efjsf/L ?kdf kl/rfng 
u/L Joj:yfkg ug'{kg]{5 . 

-#_ cfktsfnLg cj:yfdf tTsfn} :jf:Yo ;]jf k'¥ofpg tf]lsP 
adf]lhdsf] b|'t k|ltsfo{ 6f]nLsf] lgdf{0f ufpFsfo{kflnsfn] 
ug'{kg]{5 . 

-$_ dxfdf/L tyf ljkb Joj:yfkgsf nflu ufpFkflnsfn] ljkb 
hf]lvd Go"lgs/0fsf nflu ljkb k|lts[of Pj+ k"j{ tof/L 
of]hgf agfO{ nfu' ug'{kg]{5 .  

#$= ;/;kmfO tyf kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg M  
 -!_  ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] AolQmut, 3/]n' 

tyf ;fd'bflos ;/;kmfO{sf dfkb08 tof/ u/L k|To]s 
cfly{s jif{sf] klxnf] dlxgf leq sfo{kflnsf j}7saf6 
cg'df]bg u/fpg' kg]{5 .  

-@_  o;/L cg'df]bg ePsf] dfkb08nfO{ j8f sfof{no / :jf:Yo 
;+:yfn] k'?if cleofgstf{ / dlxnf :jo+;]ljsfx? kl/rfng 
ul/ ;j} 3/kl/jf/;Dd ljt/0f ug]{5g\ .     

-#_  3/ lgdf0f{ ubf{ zf}rfnosf] kmf]x/ Joj:yfkg ug]{ ljlw / 
3/]n' kmf]x/ la;h{g ug]{ :yfgsf] clgjfo{ Aoj:yf ePsf] 
x'g'kg]{5 .  

-$_  Ps kl/jf/sf] zf}rfno, 9n / kmf]x/d}nf Aojl:yt gePsf] 
sf/0f csf]{ kl/jf/df xfgL gf]S;fgL kg{ uPdf ;f] sf] 
Ifltk"lt{ xfgL k'/\ofpg] kl/jf/n] ltg'{kg]{ 5 .  

-%_ :jf:Yo hGo kmf]x/d}nf ;+sng, k'gM k|of]u, k|zf]wg, 
lj;h{g / lgodgsf nflu g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] dfkb08 
adf]lhd x'g]5 . 

-^_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfn] tf]s]sf] dfkb08 adf]lhd 
hf]lvd/lxt / hf]lvdo'Qm kmf]x/x?nfO{ 5'6\ofO{ Joj:yfkg 
ug]{ st{Jo x'g]5 . 

-&_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf :jf:Yo ;+:yfn] ;]jf k|bfosnfO{ 
:jR5M vfg]kfgL pknAw u/fpg] Joj:yf ldnfO{g]5 . 

#%=  hg:jf:Yosf] ;+/If0f, ;Dj4{g  
-!_ ufpFkflnsf leq vfBfGg, df;', kfgL nufotsf pkef]Uo 

j:t' pTkfbg, e08f/0f tyf lalqm ljt/0fnfO{ :jR5 
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agfpg] ;DaGwdf ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/n] tf]s]sf] 
/ k|rlnt sfg'gnfO{ cfwf/ dfgL sfof{Gjog ug'{kg]{5 . 

-@_ ufpFkflnsf leq WjgL, jfo" tyf hn k|b'if0fn] 
hg:jf:Yodf kfg]{ k|efjnfO{ Go"lgs/0f ug{sf nflu ;+3Lo 
sfg'g, k|b]z ;/sf/n] tf]ssf] dfkb08 cg';f/ x'g]5 . 

-#_ jftfj/0fLo k|b'if0f tyf kmf]xf]/d}nfaf6 kg]{ k|lts'n k|efj 
lgoGq0fsf nflu ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/sf] 
dfkb08nfO{ g} nfu' ul/g]5 . 

#^= ;"tL{, dlb/f tyf ;'tL{hGo kbfy{sf] lgodg 
-!_ ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljqmL ljt/0fsf] nflu 

ufpFkflnsfaf6 5'§} cg'dtL lng' kg]{5 .  
-@_ vfB kbfy{ ljlqm ug]{ k;ndf ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ 

ljlqm ljt/0f ug{ aGb]h nufOg]5 .  
-#_ ;'tL{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] ljqmL ljt/0f / 

k|of]udf lgoGq0f ug{ lgif]lwt / v'Nnf If]qx? tf]Sg ;Sg]5 
. ljBfno, ;/sf/L sfof{no, xf6jhf/ h:tf If]qx?sf] 
lglZrt b'/L tf]sL w'd|kfg / dlb/fkfg lgif]w ul/g]5 .  

-$_ vfB kbfy{;Fu} ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljlqm ljt/0f 
u/]df, lgif]lwt If]qdf w'd|kfg / dlb/f ;]jg u/]df :yfgLo 
k|zf;gsf] ;xof]udf ufpFkflnsfn] sf/jfxL ug{ ;Sg]5 . 

-%_ dlb/f, r'/f]6, ;'tL{ tyf ;'tL{hGo kbfy{ nufotsf dfgj 
:jf:YonfO{ k|lts'n c;/ ug]{ s'g}klg lj1fkg ;fdfu|Lsf] 
pTkfbg, ljt/0f tyf k|rf/ k|;f/ ug{ kfO{g] 5}g . 

-^_ dfgl;s tyf zfl//Ls :jf:YonfO{ c;/ ug]{ s'g} ;fdfu|L 
tyf ;]jf tkm{ cfslif{t ug]{ u/L unt jf e|fds ;"rgf 
/fvL lj1fkgsf] pTkfbg, ljt/0f tyf k|rf/ k|;f/ ug{ 
kfO{g] 5}g . 

-&_ pkbkmf -%_ / -^_ adf]lhdsf] xs{t b]lvPdf sfo{kflnsfsf] 
lg0f{o adf]lhd sf/jfxLsf] nflu :yfgLo k|zf;gdf 
l;kmfl/z ul/g]5 . 
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kl/R5]b – & 
:jf:Yo, ljQ / ;fdflhs ;'/Iff M 

#&= :jf:Yo ;]jfsf] nflu laQ Aoj:yfkgM  
-!_ o; P]gdf pNn]lvt ;a} k|sf/sf :jf:Yo ;]jf k|jfx ug{ 

ufpFkflnsfn]] k|ofKt ah]6 :jf:Yo ;]jfdf 5'6\ofpg]5 .  
-@_ ufpFkflnsfn] ufpFkflnsf leqsf gful/snfO{ cfsl:ds 

:jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg sf]ifsf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd :yfkgf x'g] æcfsl:ds :jf:Yo ;]jf 

sf]ifÆ df b]xfo adf]lhdsf /sdx? /xg] 5g\ M 
 -s_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt /sd . 
 -v_ k|b]z ;/sf/af6 k|fKt /sd . 
 -u_ u}x| ;/sf/L tyf lglh ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt /sd . 
 -3_ bft[ lgsfoaf6 k|fKt /sd . 
 -ª_ ufpFkflnsfaf6 sf]ifsf] nflu ljlgof]lht /sd . 
-$_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cfsl:ds :jf:Yo ;]jf sf]ifsf] 

;+rfng tyf Joj:yfkg ljlw sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] 
adf]lhd x'g]5 . 

-%_ ufpFkflnsf cGt{utsf :jf:Yo ;+:yfx?df pknAw /sd 
jf >f]tsf] kl/rfng :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf 
Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd k|rlnt sfg"gsf] 
clwgdf /xL kl/rfng ug'{kg]{5 . 

-^_ x/]s :jf:Yo ;+:yfsf] cfly{s sf/f]af/ ;+rfngsf nflu 
5'§} a}+s vftf x'g]5 / pQm vftfsf] ;+rfng pkbkmf -%_ 
adf]lhdsf] clwgdf /xL ;DalGwt :jf:Yo ;+:yf k|d'v / 
:jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIfsf] 
;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-&_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfx?n] jflif{s n]vf kl/If0f ug]{ Joj:yf 
nfu' ul/g]5  

-*_ ufpFkflnsf :t/df ;d]t :jf:Yo sfo{qmdsf] jflif{s n]vf 
kl/If0f ul/g]5 .   

#*= ;fdflhs ;'/Iff M 
-!_ g]kfn ;/sf/åf/f sfof{Gjogdf /x]sf] :jf:Yo ladfdf 

ufpFkflnsfsf ;a} gful/snfO{ cfa4 u/fOg]5 . cfly{s 
cefjsf sf/0f ljdfdf cfj4 x'g g;Sg] clt lakGg tyf 
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k5fl8 k/]sf ju{nfO{ ufpFkflnsfn] ;+3Lo, k|b]z 
;/sf/;Fusf] ;xsfo{df lgMz'Ns ljdf u/fpg] Joj:yf 
ug{'kg]{5 .  

-@_ ufpFkflnsf leq /x]sf nlIft au{, dlxnf, afnaflnsf, 
c;xfo, clt lakGg tyf cGo nlIft ;d'xnfO{ laz]if 
;fdflhs :jf:Yo ;'/Iffsf] Aoj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

kl/R5]b – * 
:jf:Yo ;]jf k|jfxdf ;'zf;g 

#(= :jf:Yo ;]jfdf ;'zf;g M  
-!_  ufpFkflnsf leq k|To]s ;/sf/L :jf:Yo ;]jfdf ;'zf;g 

sfod u/L hgtfnfO{ u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf k|jfx ug{ 
:jf:Yo ;+:yfx?df Ps :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf 
Aoj:yfkg ;ldlt /xg]5 . 

-@_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Joj:yfkg ;ldltsf] u7g, 
sfd, st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_  ufpFkflnsf cGtu{tsf k|To]s :jf:Yo ;+:yfx?n] cfkm"n] 
aif{e/L k|bfg u/]sf] :jf:Yo ;]jfsf] ;fdflhs n]vf kl/If0f 
u/fpg' kg]{5 .  

-$_  ufpFkflnsfn] :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:YosdL{sf] sfo{If]qdf 
x'g] lx+;f /f]Sg / ;'/Iff k|bfg ug{ cfjZos Aoj:yf 
ug'{kg]{5 .  

-%_ :jf:Yo ;'zf;g, :jf:Yo ;]jfsf] Joj:yfkg Pj+ cg'udg 
nflu ufpFkflnsfdf æufpFkflnsf :t/Lo :jf:Yo 
Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltÆ /xg]5 . 

-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]lhdsf 
;b:ox? /xg]5g\ M– 

-s_ ufpFkflnsfsf] k|d'v ;+/Ifs 
-v_ :jf:Yo If]q x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o cWoIf 
-u_ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ If]qdf sfo{ 

ul//x]sf lj1x? dWo]af6 
sfo{kflnsfn] tf]s]sf] @ hgf 

;b:o 

-3_ cfdf ;d"x / :jf:Yo :jo+;]ljsf 
;~hfn dWo]af6 sfo{kflnsfn] 
tf]s]sf] ! hgf 

;b:o 
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-ª_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf 
Joj:yfkg ;ldltsf cWoIf dWo] 
k|To]s jif{ kl/jt{g x'g] u/L 
sfo{kflnsfn] tf]s]sf ! hgf 

;b:o 

-r_ ufpFkflnsf If]q leqsf :jf:Yo 
;+:yf k|d'v dWo] sfo{kflnsfn] 
tf]s]sf ! hgf 

;b:o 

-5_ ufpF If]q leq sfo{/t kf/fd]l8S; 
dWo]af6 sfo{kflnsfn] dgf]lgt 
u/]sf] ! hgf 

;b:o 

-h_ ufpF If]q leqsf :jf:Yo ;DalGw 
u}/;/sf/L ;+:yfx? dWo]af6 
sfo{kflnsfn] dgf]lgt u/]sf] ! 
hgf 

;b:o 

-em_ blnt, hghftL, l;dfGts[t / cNk 
;+Vos dWo] sfo{kflnsfn] dgf]lgt 
u/]sf] ! hgf 

;b:o 

-`_ ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[t 

;b:o 

-6_ ;fdflhs zfvf k|d'v ;b:o 
-7_ :jf:Yo zfvf k|d'v ;b:o 

;lrj 
-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd u7g ul/Psf] ;ldltsf] sfd, st{Jo 

/ clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 
-s_ cfkm\gf] sfo{If]q leq tYodf cfwfl/t :jf:Yo tyf 

;/;kmfO{ of]hgf tof/ ug]{ . 
-v_ ufpFkflnsf If]q leq :jf:Yo ;+:yf ;~rfngsf 

nflu cg'dlt, :jLs[lt ;DaGwL ufpFkflnsfnfO{ 
cfjZos /fo k|bfg ug]{ . 

-u_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Joj:yfkg ;ldltnfO{ 
cfjZs lgb]{zg lbg], hfu?s / ;hu jgfpg] . 

-3_ :jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu cfjZos ;fwg;|f]t 
h'6fpg] / kl/rfng ug]{ u/fpg] . 
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-ª_ :jf:Yo ;+:yfx?sf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{ 
u/fpg] . 

-r_ :jf:Yo ljz]if1x? / :jf:Yo ;]jf k|bfosx?sf] 
;"rL cBfjlws tyf k|sfzg ug]{ . 

-5_ :jf:Yo ;]jfsf] kx'FreGbf aflx/ /x]sf ;d'bfosf] 
klxrfg u/L ;a}sf nflu :jf:Yo ;]jf ;'lglZrt 
x'g] k|jGw ug]{ . 

-h_ ufpFsfo{kflnsfnfO{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO If]qdf 
cfjZos ;'emfj / ;Nnfxlbg] . 

-*_ ufpF :t/ Pj+ dftxtsf :jf:Yo ;+:yfx?af6 lbO{g] :jf:Yo ;]jfx?df 
g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf dfkb08 cg';f/sf] u'0f:t/ ;'lglZrttfsf nfuL 
kflnsf :t/df ufpFkflnsf :tl/o u'0f:t/ ;'wf/ ;'lglZrttf ;ldtL  
/xg]5 . 
-(_ pkbkmf cf7 adf]lhdsf] ;ldtLdf b]xfo adf]lhdsf ;b:ox? /xg]5g\ . 
-s_ ufpFkflnsfsf] k|d'v cWoIf 
-v_ k|d'v k|zf;lso clws[t ;b:o 
-u_ ufpFkflnsf /x]sf] j8fsf] cWoIf  ;b:o 
-3_ ;fdflhs ;ldtL ;+of]hs ;b:o 
-ª_ lgjflr{t dlxnf ;b:o dWo]af6 ! hgf 

blnt dlxnf ;b:o clgjfo{ /xg] u/L @ 
hgf  

;b:o 

-r_ pkef]Qmf d~raf6 ! hgf  ;b:o 
-5_ ufpFkflnsf leqsf] c:ktfnaf6 ! hgf 

gl;{8= k|ltlglw 
;b:o 

-h_ ! hgf k|ltlglw ;b:o u'0f:t/ ;'wf/ 
;DaGwL sfo{ ug]{ ;+3 ;+:yfsf] k|ltlgwL 

;b:o 

-6_ ;fdflhs zfvf k|d'v ;b:o 
-7_ :jf:Yo zfvf k|d'v ;b:o ;lrj 

-!)_ o; ;ldtLsf] sfd st{Ao g]kfn ;/sf/ :jf:Yo tyf hg;+Vof 
dGqfnosf] u'0f:t/ ;'wf/ ;+alGwsf] kl/dflh{t lgb]{lzsf– @)&@ adf]lhd 
x'g]5 .   
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kl/R5]b – ( 
$)= :jf:Yo cg';Gwfg, ;"rgf Aoj:yfkg, cg'udg, d'NofÍg 

-!_ :jf:Yo cg';Gwfg M  
-s_ ufpFkflnsfn] :jf:Yo ;]jf ;Fu ;DalGwt laifodf 

cWoog, cg';Gwfg, vf]h ug{ ;Sg]5 . 
-v_ ufpFkflnsfn] ufpF leq pknAw cf}ifwL hGo 

h8Lj'6Lsf] cWoog cg';Gwfg u/L To;sf] ;+/If0f 
lasf;, pkef]u ug{ ax'kIfLo ;xsfo{ -:yfgLo 
tx, lglhIf]q tyf cGo ;Fu_ ug{ 5'§} dfkb08 
agfpg ;Sg]5 .  

-@_ ;"rgf Aoj:yfkg M  
-s_ :jf:Yo ;]jf ;'rgf Joj:yfkg tyf cfk"lt{ 

Joj:yfkg ;'rgf k|0ffnLnfO{ Jojl:yt ug'{ kg]{5 
/ ;f]sf] cfwf/df k|To]s aif{ :jf:Yo If]qsf] aflif{s 
l/kf]6{ tof/ ug'{kg]{5 .  

-v_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfaf6 ;]jf lnPsf x/]s 
;]jfu|fxLsf] tf]lsP adf]lhdsf] clen]v /fVg] / 
;f] cg';f/sf] k|lta]bg tf]lsPsf] lgsfo ;dIf 
k]z ug'{ ;DalGwt :jf:Yo ;+:yf / ufpFkflnsf 
:jf:Yo zfvfsf] bfloTj x'g]5 .  

-#_ cg'udg, d'NofÍg M  
-s_ ufpFkflnsf dftxt /x]sf ;/sf/L :jf:Yo ;+:yf 

tyf ufpFkflnsfn]  :jLs[tL k|bfg u/]sf lglh 
tyf u}/;/sf/L :jf:Yo ;+:yfx?n] tf]lsPsf] 
dfkb08 cg';f/ ;]jf k|bfg / ;t{ k"/f u/] jf 
ufpF]sf] ;DaGwdf ufpFkflnsf cfk}m jf cGo 
lgsfo dfkm{t lgodg, lg/LIf0f cg'udg tyf 
d'NofÍg ug]{5 . 

-v_ :jf:Yo ;+:yfx?af6 k|ltj]bg ul/Psf ;]jfu|fxLsf] 
tYofÍ / cfk'lt{ Joj:yfkgsf] ;"rgf k|ltj]bgsf] 
ufpFkflnsf :t/Lo :jf:Yo ;'zf;g Pj+ u'0f:t/ 
;'lglZrttf tyf cg'udg ;ldlt dfkm{t lgoldt 
tYofÍ u'0f:t/ kl/If0f ul/g]5 . 
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-u_ g]kfn ;/sf/ :jf:Yo dGqfnoaf6 :jLs[t 
u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf ;DalGw ;"rsx?sf] 
cfwf/df ;]jf k|jfxsf] cj:yfsf] cg'udg  
ul/g]5 .  

kl/R5]b – !) 
ljljw 

$!= k|fO{e]6 d]l8sn sn]h, cWoog ;+:yfg / 7"nf c:ktfn 
;~rfngsf nflu l;kmfl/;  
-!_ /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k lghL:t/df d]l8sn 

sn]h tyf :jf:Yo cWoog ;+:yfg, c:ktfn jf lgbfg 
s]Gb :yfkgfsf nflu ;DjlGwt j8f / ufpFkflnsfaf6 
l;kml/; lng'kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] l;kmfl/; lnFbf jftfj/0fLo k|efj 
cWoog u/L :yfgLo :t/df kg]{ gsf/fTds k|efjx?sf] 
Go"lgs/0fsf nflu sfo{qmd / jh]6 k|:tfj ul/Psf] 
x'g'kg]{5 .  

-#_ l;kmfl/; kq lnFbf ufpFkflnsfsf] lgodfg'zf/ b:t'/ 
a'emfpg' kg]{5 .  

$@= /fli6«o tyf k|fb]lzs cleofgnfO{ ;3fp k'¥ofpg' kg]{ M 
;+3 jf k|b]zaf6 hf/L ul/Psf /fli6«o jf k|fb]lzs cleofgx?nfO{ 
;kmn agfpg ufpFkflnsf :t/af6 ;xof]u k'¥ofpg' kg]{5 . 

cf1fn] 
k|]dk|sfz bfxfn  

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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5q]Zj/L ufpFkflnsf 

5q]Zj/L /fhkq 
v08 M!                ;+VofM ! ldltM @)&&÷!@÷)$ 

efu–# 
5q]Zj/L ufpFkflnsf  

स वत ्२०७७ सालको काननु नं. ७ 
संि  वातावरणीय अ ययन तथा ारि भक वातावरणीय पर ण 

काय व ध, २०७७ 
कायपा लकाबाट ि वकृत म त . २०७७।१२।०४ 

तावना : 
गाउँपा लका तथा नगरपा 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, 
गाउँ कायपा लकाले 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] jftfj/0f tyf 
k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g @)&& को दफा ^^ ले  दएको अ धकार 
योग गर  यो काय व ध बनाएको छ ।  
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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 त देिख लागू हनेुछ ।  

2. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस 
काय व धमा, - 

(क) "ऐन" भ ाले 5q]Zj/L ufpFkflnsfsf] jftfj/0f 
tyf k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g @)&& 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 ।  
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(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।   

(ङ) "गाउँपा लका" भ ाले छ े र   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 झनपुछ । 

(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 ।  
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(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 ।  

(ञ) "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 । 

(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 । 
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(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 ेषण 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 आ थक प ह  व ेषण 
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 तथा नगरपा 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 
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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 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 गन ु अिघ वषयसँग स बि धत 
शाखा/महाशाखाको रायसझुाव 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 / मखुले आव यक जाँचबझु गर  पेश भएको म तले 
प  दन भ  वीकृत गन ुपनछ । 
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(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 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 

। 
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(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 
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 
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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 लका 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 स कनेछ ।  

(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 
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सरोकारवालासँग अ तर या गर  त या  तथा सूचना 
संकलन गन ुपनछ ।  

(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 स कने 
व भ  वक पह को व ततृ व ेषण गर  य ता 
वक पह म ये वातावरणीय कोणले ताव काया वयन 
गन उपयु  हनेु वक प र सो वक प काया वयन गन 
स कने 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, 
रायपरामश 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 
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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 स कनेछ ।  

(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 ।  

(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 
ढाँचामा 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 
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वातावरणीय तवेदन उपर अ ययन, व ेषण 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, जाँचबझु, 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 ।  
(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 
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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 गनपुूव ा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 स कने: (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 ।  

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 / मखु सम  प  कारण खुलाई 
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 ले दफा १५ को उपदफा (१) 

बमोिजमको ा व धक स म तबाट जाँचबझु गराई यहोरा 
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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 ।  

(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 
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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 ।  

(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 
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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 आ थक अव था लगायतका सूचकह को 
मू या न गन ुपनछ ।  

(४) तावकले वातावरण संर णस 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 
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खुलाउन ु पछ र य तो व ध भरपद , सिजलो र आयोजना 
थलमा कायरत जनशि ले अबल बन गनस ने खालको हनु ु
पनछ ।  

(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 गाउँमा पेश 
गन ुपनछ ।  

(३) गाउँपा लका वयं तावक भएको वा अ य 
तावकबाट काया वयन ग रने तावको अनगुमनका ला ग 
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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 अ धकृत    – सद य  
ङ) वातावरण नर क   – सद य 
च) पूवाधार वकास, 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 
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वीकृत भएभ दा फरक हनेु गर  ताव काया वयन गन 
गराउन हुँदैन ।  

(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 प ु 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 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 ेषण र पनुरावलोकन गर  सफा रश 
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गन कायपा लकाले देहाय बमोिजमको ा व धक स म त गठन 
गनछ :– 
क) योजना अ धकृत वा मखु शासक य अ धकृतले तोकेको 

 अ धकृत– संयोजक 
ख) आयोजना तथा काय मसँग स बि धत े को वषयको 

व   – सद य 
ग) पूवाधार वकास, वातावरण तथा वपद यव थापन 

महाशाखा/शाखा/एकाई मखु       – सद यसिचव 
(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 । 

(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 । 
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(४) उपदफा (१) बमोिजम गनुासो सनुवुाई 
स ब धी यव था गन कायपा लकाले उपा य /उप मखुको 
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 गाउँ 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, 
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ग) गनुासो ा  भएको म तले प  दन भ  
स बोधन गर  स बि धत र गाउँपा लकालाई 
जानकार  गराउने, 

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 स कनेछ । 

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) 

गाउँको 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 नयाँ बन प त 

उ ान, वन वीउ वगचैा र 
ाणी उ ान             

(िच डयाखाना) नमाण 
गन   

 

२० हे टर भ दा बढ को 
े फलमा नयाँ बन प त 

उ ान, वन वीउ वगचैा 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 े , तराईमा ५० देखी ५०० तराईमा ५०० हे टर भ दा बढ  र 
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म यवत  े  वा 
वातावरण संर ण े मा 
नीिज बाहेकका ज गामा 
थानीय सरकारले 
उपभो ा समूह माफत 
आयोजना नमाण वा 
संचालन गन  
  

हे टरस म र पहाडमा ५० 
देखी २५० हे टरस मको 
े मा एकल जातीका 
वदेशी व वा एकै 
लकमा वृ ारोपण गन 

पहाडमा २५० हे टर भ दा बढ को 
े फलमा एकल जातीका वदेशी 

व वा 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 ५१ देखी १०० १०० वेडभ दा बढ  मताको 
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वेडस मको होटल वा 
रसोट नमाण, थापना 
तथा स ालन गन 

वेडस मको होटल वा 
रसोट नमाण, थापना 
तथा स ालन गन 

होटल वा रसोट थापना तथा 
स ालन गन 

 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 हनेु हाउस 
वोट (तैरने घर) संचालन 
गन 
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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 हनेु 
कुनै प न नयाँ सडक नमाण गन 

 १ देिख ५ क. म. स मको 
केबलकार माग नमाण गन
  
 

५ क. म. भ दा लामो केबलकार 
माग नमाण गन 

 ५ देिख ५० क. म. 
स मको र जमुाग नमाण 
गन  

५० क. म. भ दा बढ  र जमुाग 
नमाण गन 
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 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  बनाउने 

 चारपा  े सवार  स ालन 
हनेु 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 

तराई वा भ ी मधेशमा २, ००० 
हे टर भ दा बढ को े  संचाई 
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  हे टरस मको े  संचाई 
गन 

गन 

 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 
नयाँ हेडव स नमाण वा 
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मूल नहर प रवतन हनेु कुनै 
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 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 

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 
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े को 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  

 

 १५०० घन मटर भ दा 
बढ  मताको वायो यास 
ला ट नमाण गन  

 

 १ देिख १० मेगावाट १० मेगावाट भ दा बढ  मताको 
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मतास मको सौय 
उजाबाट व तु उ पादन 
आयोजना संचालन गन 

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 
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खो टा (Bagasse)बाट 
व तु सहउ पादन (Co-

generation) हनेु 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 

५,००० देखी 10,००० 
वग मटर े फलस मको 
Built up Area वा Floor 
area भएको आवासीय, 
यावसा यक, वा आवासीय र 

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 । 
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आवासीय र दबैु कृ त 
भएको भवन नमाण गन 

दबैु कृ तको संयू  भवन 
नमाण गन 

५०० देिख १,००० 
जनास म एकैपटक 
आगमन वा नगमन हनेु 
सनेमा हल, थएटर, 
सामदुा यक भवन 
र शाला, क सट हल, 
पोटस ्क ले स नमाण 
गन   

१, ००० देिख २, ००० 
जनास म एकैपटक आगमन 
वा नगमन हनेु सनेमा हल, 
थएटर, सामदुा यक भवन 
र शाला, क सट हल, 
पोटस ् क ले स नमाण 
गन 

२, ००० जना भ दा बढ  एकैपटक 
आगमन वा नगमन हनेु सनेमा हल, 
थएटर, सामदुा यक भवन 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 
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१ देखी ५ 
हे टरस मको Hard 
Surface Payment को 
Bus Park  वा Parking 
lot नमाण गन 

५ हे टरभ दा बढ को 
Hard Surface Payment 
को Bus Park  वा 
Parking lot नमाण गन 

 

५००० देिख १०, ००० 
लटरस म दै नक 
पानीको योग हनेु भवन 
नमाण तथा संचालन गन
   

१०,००० देिख २०,००० 
लटरस म दै नक पानीको 
योग हनेु भवन नमाण 

तथा संचालन गन 

२०, ००० लटर भ दा बढ  दै नक 
पानीको योग हनेु 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 

 २०, ००० घन मटरभ दा कृ ष यो य भू ममा शहर करण गन 
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बढ  माटो पनु तथा माटो 
काट  Site Develop 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 ने
  

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 
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मेिशन उपकरणमा १ 
देिख ५ करोड पैया 
स म लगानी भएको 
वकसप (ममतसंभार 
समेत) थापना तथा 
स ालन गन  

दै नक १० मे क टन 
भ दा बढ  खा  पदाथ 
उ पादन गन उ ोग 
थापना गन  

 

 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 
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पोलेको इटा, टायल आ द 
बनाउने 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), धपु आ द उ पादन 
गन उ ोग थापना गन  

 

 पर परागत घरेल ु उ ोग 
बाहेकका धागो तथा कपडा 
र ाई वा धलुाई वा छपाई 
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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 िच क 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 नद नालाको सतहबाट नद नालाको सतहबाट दै नक ३०० 
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टनस म वालवुा शोधन 
गन  

दै नक १०० देखी ३०० 
घ. म.स म वालवुा, ाभेल र 
गखा माटो नका ने 

घ. म. भ दा बढ  वालवुा, ाभेल र 
गखा माटो नका ने 

 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 

पहाडमा १ हे टरभ दा बढ  र 
तराईमा ५ हे टरभ दा बढ  रा य 
वन े  कृ षको ला ग योग गन 
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ठाउँमा ०.५ हे टर भ दा 
बढ  े मा कृ ष थोक 
बजार थापना गन 

 

 अनमुती ा  बधशाला 
नमाण गन  

 

 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 
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गन  
 २,००० भ दा बढ  

बंगरुसुगँरु पा नको ला ग 
नमाण काय गन    

 

 यारे ट र ा ड यारे ट 
कुखरुापालन तथा ाचर  
स ालन गन नमाण गन 

 

 याद नाघेका वषाद  
(सूचीत वषाद को हकमा 
मा ) को भ डारण तथा 
वसजन गन 

जीवनाशक वषाद  (सूचीत वषाद को 
हकमा मा ) ला ट थापना गन 

 दै नक १०,००० भ दा 
बढ  मताको दु ध 
शोधन (दधुको प रकार 
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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 

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  
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७५ तशत स म सु खा 
समयमा आपूत  गन 

गन 

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 जै वक तथा रासाय नक दषुण हनेु 
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नकास स टम समावेश 
भएका खानेपानी आयोजना 
स ालन गन  

ोत वा तनबाट भा वत हनु 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 ने  

२ लाखभ दा बढ  जनसं यालाई 
खानेपानी आपूत  गन नयाँ ोत 
जो ने 

फोहरमैला 
यव थापन 

१० हे टर बढ  े मा 
फै लएको ा सफर 
टेशन र रसोस 
रकोभर  ए रया स ब धी 

बा षक १,००० देिख 
५,००० टनस म फोहोर 
ज मनमा भन 

बा षक ५,००० टन भ दा बढ  
फोहोर जमीनमा भन 
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काय गन 
 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
  

 ५ देिख १० हे टरस मको 
े मा फै लएको रसायन, 

याि क वा जै वक 
त रकाबाट फोहोरमैला 
छनौट गन, केलाउने, 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, केलाउने, तह लगाउने र पनुः 
योग गन 

 ५०,००० स म 
जनसं यालाई टेवा परुयाउने 

५०,००० भ दा बढ  जनसं यालाई 
टेवा परुयाउने उ े यले संचालन हनेु 
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उ े यले संचालन हनेु ढल 
नकास, सरसफाई वा 
फोहोर यव थापन  काय 
गन   

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 बने फोहोरमैला 
गा ने काम गन 

 ५ एम.एल. ड.(MLD) 
मतास मको ढल 
यव थापन आयोजना 

५ एम.एल. ड.(MLD) भ दा बढ  
मताको ढल यव थापन आयोजना 

संचालन गन 
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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 
(घ) फोहरमैला भ डारण गन 
ठाउँको नमाण 
(ङ) फोहरमैला टमे ट सु वधाको 
नमाण  
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 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) कुनै प न हा नकारक पदाथलाई 
भ म वा पनुः योग गनको ला ग १ 
हे टर वा सो भ दा बढ  े फलको 
जमीन योग गन र उजा स ब धी 
कुनै काम गन 
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अनसूुची –२ 
(दफा ३ को उपदफा ६ सँग स बि धत) 

वातावरणीय भाव प हचान तथा अ ययन सूची 
  

k|:Tffj 5gf}6 tyf ;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf # sf] pkbkmf -!_ b]vL -#_ / cg';"rL ! adf]lhd_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 
-cg';"rL !sf] klxnf] dxn cGtu{t ug]{ 

k|:Tffj_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f ug]{ 
-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn  

cGtu{t kg]{ k|:tfj_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 
-cg';"rL ! sf] t]>f]dxn  

cGtu{t kg]{ k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';"rL # sf] 

9fFrfdf_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g  

adf]lhd x'g]_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';'rL $ sf] 

9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ug]{ 
/ -#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq 

:jLs[t ug]{_ 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z / -

#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq 
:jLs[[t ug]{_ 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 
-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g  

adf]lhd x'g]_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ /   

 -$_  adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ /   -$_ 

adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  -
;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  
-bkmf % adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  
-bkmf % adf]lhd_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_ / -

%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFrfdf_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_ / -

%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFRffdf_  
 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 
tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ / -@_ 

adf]lhd cg';'rL ^ sf] 9fFrfdf_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg 
tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

-!_ / -@_ adf]lhd cg';"rL & sf] 9fFrfdf_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 
tof/ ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 
k|ltj]bgk]z ug]{-bkmf & sf] pkbkmf -!_ 

adf]lhd_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
k|ltj]bg k]z ug]{-bkmf & sf] pkbkmf -

!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 
k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd 

x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 
:jLs[t ug]{-bkmf & sf] pkbkmf -$_ / -%_ 

adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg  
:jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ /-%_ 

adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 
k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{  
-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{  
-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ adf]lhd_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{ -
;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 
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ख. गाउँको 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 नयाँ 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 
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 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  

 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 
ामेरा या पङ 

 नमूना सव ण 
 मु य जा नफकार अ तवाता 

तथा लि त समूह छलफल 
भौ तक तथा रासाय नक 
वातावरणः जमीन, वायमु डल, 

 धरातल य हंडाई तथा 
य  अवलोकन 
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पानी, व न, मानव न मत व त,ु 
हावा, भोगो लक र भौग भक 
ि थ त, जलवाय ु प रवतन तथा 
वपद जोिखमको अव था 

 हावा, पानी तथा माटोको 
नमूना सव ण  

 व नको तहगत मापन तथा 
दूषणको अव था प हचान 

आ द 
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 
उपयोगसहभा 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 
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 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 
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   
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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 : 
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 साँ कृ तक : 
 रासाय नक : 

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 : 

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 

वेणी वेणी .......... 
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 : 
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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 : 
 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 ेषण, 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 प ु ाई तथा ज ुगन 
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– 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 

– 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, गाउँकापदा 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, 
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– गाउँका 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,  
– 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 प ु ने मखु फाइदाह   
– ताव काया वयनबाट थानीय जनता, थानीय तह, 

िज लालाई प ु 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 
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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 

– 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   
– गाउँका 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 ेषणको 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 
देहायबमोिजम हनेुछः
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वषयगत े  सकारा मक 

भावको बढो र का 
याकलाप 

के 
गन? 

कहाँ 
गन? 

कसर  
गन? 

कहले 
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         

वषयगत े  नकारा मक 
भावको 
यूनीकरणका 
याकलाप 

के 
गन? 

कहाँ 
गन? 

कसर  
गन? 

कहले 
गन? 

कसले 
गन? 

अनमुा नत बजेट 
जनशि  र समय 

अनगुमन तथा 
मू या न व ध 



282 
 
 

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 दायाँ 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 ेपमा 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  खुलाउन ु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 : 
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 त दन वा वष क त घ टा स ालन हनेु : 
(घ) ताव काया वयन हुँदा न कासन हनेु (क त समय स ालन 
हुँदा कत प रमाणमा न कासन हनेु हो ) खुलाउन ु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 : 
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 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 : 
 हालको ि थ त : 
 पानीको ोत : 
 फोहरमैला ाँ 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 प ु 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 : 
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 ज मन : 
 वायमु डल : 
 पानी : 
 व न : 
 मानव न मत व त ु: 
 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 :
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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         

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 े          
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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 दायाँ 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) सँग स बि धत) 
वातावरणीय अ ययन तवेदन 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 .. .. .. ..  
( 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 ने े  .. .. िज ला .. .. गाउँपा 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, .. 
.. ....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 Engineerआद । 

– 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 सकारा मक 

भाव 
बढो र / 
नकारा मक 
असर 
यूनीकरणका 
याकलापह  

(के के गन?) 

थान 
(कहा ँ
गन) 

स ालन 
या 

(कसर  
गन?) 

स ालन 
या 

(कसर  
गन?) 

समय 
(क हले 
गन?) 

अनमुा नत 
ोत 

िज मेवार  अनगुमन
को व ध 

क. भौ तक वातावरण         

1. नमाण अिघको चरण         

2. नमाण चरण         
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3. नमाण पछको चरण         

ख. जै वक वातावरण         

1. नमाण अिघको चरण         

2. नमाण चरण         

3. नमाण पछको चरण         

ग. सामािजक, आथक र 
साँ कृ तक वातावरण 

        

1. नमाण अिघको चरण         

2. नमाण चरण         

3. नमाण पछको चरण         
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अनसूुची –११ 
(दफा ११ को उपदफा (९) सँग स बि धत) 

वातावरणीय ताव काया वयन अनगुमनको ढाचँा 
अनगुमनका 
कार 

अनगुमनका 
सूचक 

अनगुमनको 
व ध 

अनगुमनको 
थान 

अनगुमनको 
समय (आविृ ) 

अनमुा नत 
रकम 

अनगुमन गन 
नकाय 

१. ारि भक अव थाको अनगुमन 
       
2. भाव अनगुमन 
       
3. नयमपालन अनगुमन 
       

 आ ाल,े ेम काश दाहाल 
lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t 


