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तावना
नमोबु नगरपािलकाले उपल ध गराउने सेवा वाह र िवकास िनमाणको कायलाई यवि थत र
भावकारी बनाउन यस नगरपािलकाको लािग नेपाल सरकारले वीकृ त गरे को कमचारी दरवि दको
अिधनमा रिह ािविधक कमचारीको र पदमा करार स झौताका आधारमा सेवा करारमा िलने
कायलाई यवि थत गनका लािग नमोबु नगर कायपािलकाले िमित २०७५/०५ /२५ मा यो कायिविध
वीकृ त गरी जारी गरे कोछ ।
१. सिं

नाम र ार भः
क. यस कायिविधको नाम "नमोबु नगरपािलकामा करारमा ािविधक कमचारी
यव थापन स ब धी कायिविध, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो कायिविध कायपािलकाले िनणय गरे को िमितबाट ार भ हनेछ ।

२. प रभाषाः िवषय वा सगं ले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमाक.
" मख
ु " भ नाले नगरपािलकाको मख
ु स झनु पदछ ।
ख.
"ऐन" भ नाले “ थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४” स झनु पदछ ।
ग.
"कायिविध" भ नाले “नमोबु नगरपािलकामा करारमा ािविधक कमचारी
यव थापन स ब धी कायिविध, २०७४” स झनु पदछ ।
घ.
"कायालय" भ नाले नगर कायपािलकाको कायालय स झनु पदछ ।
ङ.
" ािविधक कमचारी" भ नाले दफा ३(२) बमोिजम ािविधक सेवा उपल ध
गराउने गरी यव था भएका कमचारी स झनु पदछ ।
च.
"सिमित" भ नाले दफा ५ बमोिजम गिठत अ तवाता तथा सिू चकरण सिमित
स झनु पदछ ।
३. कायिविध लागू हने े र सेवाः (१) थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तथा थानीय तहमा सेवा वाह स ब धी यव थाको दफा १५(४) बमोिजम ािविधक
कमचारी करारमा रा ने योजनको लािग यो कायिविध वीकृ त गरी लागू ग रएको छ ।
(२) कायालयले देहायको सेवासँग स बि धत ािविधक कमचारी यस कायिविध बमोिजम अविध तोक
करारमा रा न स नेछः
(क) इि जिनय रङ् सेवासँग स बि धत
(ख) कृ िष सेवासँग स बि धत
(ग) पशु सेवासँग स बि धत
(घ) वन सेवासँग स बि धत
(ङ) वा य सेवासँग स बि धत
(2)
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(छ) अ य कुनै ािविधक सेवासँग स बि धत ।
४. छनौट स ब धी यव थाः दफा ३ बमोिजमका ािविधक कमचारी कायालयले करारमा रा ने
योजनको लािग सूिचकरण तथा छनौट स ब धी यव था देहाय बमोिजम हनेछः
(१) ािविधक कमचारीको अनुसिू च - १ बमोिजम वीकृ त काय िववरण बमोिजम पद वा
सेवा े तथा स बि धत सेवा समहू को यो यता, पा र िमक, सेवा शत समेत तोक
स बि धत कायालयको सचू नापाटी, वेभसाईट तथा अ य कुनै सावजिनक थलमा अनसु चू ी
- २ बमोिजमको ढाँचामा क तीमा १५ (प ) िदनको सचू ना काशन गनपनछ
ु ।
(२) आवेदन फारामको नमनू ा अनसु चू ी - ३ बमोिजम हनेछ । आवेदन द तरु
नगरपािलकाबाट िनधारण भए बमोिजम हनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पन आएका आवेदनह देहायको आधारमा दफा ५ बमोिजमको
सिमितले मू याङ्कन गरी सुिचकृ त गनपनछ
ु :
क. शैि क यो यता वापत - ६० (साठी) अक
ं (िविश ेणी वापत ६०, थम ेणी वापत
५५, ि तीय ेणी वापत ५०, तृतीय ेणी वापत ४५, (ि भवु न िव िव ालयको अक
ं
गणनाका आधारमा) ।
ख. काय अनभु व वापत - १० (दश) अंक ( ित वष २ अंकको दरले, मािणत िववरण
संल न भएको हनपु न) ।
ग. थानीय बािस दालाई देहाय बमोिजम - १० (दश) अंक
१. नमोबु नगरपािलकाको बािस दा भएमा - १० अंक
२. का े िज लाको बािस दा भएमा - ५ अंक
घ. अ तवातामा अिधकतम २० अंक । यस अनसु ार अकं दान गदा यनु तम ८ (आठ) र
अिधकतम १४ (चौध) को सीमािभ रही दान गनपनछ
ु ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम आवेदन माग गदा ािविधक काय (इि जिनय रंग, वा य तथा
पशु िचिक सा लगायतका अ य े ) का लािग आव यक पन यवसाियक माणप
(लाईसे स) ा गरे का यि ले मा आवेदन िदन स नेछन् ।
५. अ तवाता र सिू चकरण सिमितः माग पद सं याका आधारमा कायिविधको दफा (४) को उपदफा
(३) बमोिजम उ चतम अंक ा गरे का उ मेदवारलाई ारि भक छनौट गन र अ तवाता समेत िलई
सिू चकरणको िसफा रस गन देहायको अ तरवाता तथा सूिचकरण सिमित रहनेछः
(क) मख
संयोजक
ु शासक य अिधकृ त
(ख) मख
ु ले तोके को िवषय िव को पमा सरकारी सेवाको अिधकृ त तरको कमचारी
सद य
(ग) नगरपािलकाको शासन वा लेखा शाखा मख
सद य
ु
(3)
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(घ) नगरपािलकाको िवषयगत शाखा मख
सद य
ु
६. सिू चकरणको िववरण काशन गन : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभ दा बढी अंक ा गन
उ मेदवारह दफा ५ बमोिजमको सिमितको िसफा रसको आधारमा कायालयले उ मेदवारह को रोल
न बर, नाम थर, ठे गाना, काम गन तोिकएको शाखा आिद समेत उ लेख गरी यो यता म अनुसार
सिू चकरणको िववरण काशन गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिू चकरण काशन गदा पद सं या भ दा दो बर सं यामा
वैकि पक उ मेदवारको सचू ी समेत काशन गनपनछ
र िसफा रश भएका उ मेदवारह को
ु
सचू ी सचू ना पाटीमा समेत टाँस गनपनछ
ु ।
तर आवेदन नै कम परे को अव थामा कम उ मेदवार सिु चकरण गन सिकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका यो यता ममा रहेका उ मेदवारलाई िछटो स चार मा यमबाट
जानकारी गराई सोको अिभलेख समेत रा नपु नछ ।
७. करार गनः (१) कायालयले सिू चकृ त गरे का मु य उ मेदवारलाई ७ (सात) िदनको याद िदई करार
गन सचू ना िदनपु नछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी िभ करार स झौता गन आउने सिू चकृ त उ मेदवारसँग
कायालयले अनसु चू ी - १ बमोिजमको काय-िववरण सिहत अनसु चू ी - 4 बमोिजमको
ढाँचामा करार गनपनछ
। उ अविध िभ स पक रा न नआएमा मशः वैकि पक
ु
उ मेदवारलाई सचू ना िदई करार गन सिकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प ात अनसु चू ी - ५ बमोिजमको प कायालयले
ािविधक कमचारीलाई िदनपु नछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम कायालयले कायिववरण िदँदा िवषयगत शाखा समेत तोक
काममा लगाउनु पनछ ।
(५) यस कायिविध बमोिजम करार गदा सामा यत आिथक वषको ावण १ (एक) देिख
अक वषको असारस मका लािग मा करार गनु पनछ । तर उ पदले गनपन
ु काम समा
भएमा वा पया नभएमा वा काय ार भ नै नभएको अव थामा थानीय तहले कामको बोझ
र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन स नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आिथक वषको िनि त सेवा करारमा िलएको यि लाई पनु ः
अक वषको लािग सेवा करारमा िलनु परे मा पनु ः प र ण, छनौट र शु करार सरह मािन
स झौता ग रनेछ ।
(७) ािविधक कमचारीले वे छाले करार िनर तरता गन नचाहेमा क तीमा १ (एक) मिहना
अगाडी कायालयमा िलिखत पमा जानकारी गराउनु पनछ । यसरी जानकारी नगराई करार
अ त गरी काम छोडेमा य तो यि लाई पनु ः करारमा काम गन अवसर िदईने छै न ।
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(८) यस दफा िवप रतको अविध उ लेख गरी वा करारमा उ लेख भए भ दा बढी रकम
भु ानी िदएमा यसरी अविध उ लेख गन वा रकम भु ानी गन कमचारीको तलव भ ाबाट
क ा गरी असल
ू उपर ग रनेछ र िवभागीय कारवाही समेत ग रनेछ ।
८. काय शत, पा र िमक र अविध : (१) यस कायिविध बमोिजम सेवा करार स झौता ग रएका
ािविधक कमचारीको मािसक पा र िमक स बि धत तह वा पदको शु तलब के लमा नबढ्ने गरी करार
स झौतामा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । थानीय भ ा पाउने थानमा नेपाल सरकारको दररे ट बमोिजम
करारमा उ लेख भए अनसु ार थानीय भ ा उपल ध गराउन सिकनेछ ।
(२) कायालयले काय-िववरणमा उ लेख भए बमोिजम गितको थलगत वा व तुगत
ितवेदनका आधारमा काय स पादन अनसु ार करारमा उ लेख गरी मण भ ा वा िफ ड
भ ा उपल ध गराउन स नेछ ।
तर करार स झौतामा उ लेख नग रएको मण भ ा, िफ ड भ ा वा अ य भ ा
उपल ध गराउन सिकने छै न् ।
(३) कायालयले करारका ािविधक कमचारीको पा र िमक भु ानी गदा िनजले मिहनाभरी
गरे को कामको िववरण (Time Sheet) सिहतको ितवेदन तयार गन लगाई स बि धत
िवषयगत शाखाको िसफा रशको आधारमा मा भु ानी गनु पनछ ।
(४) यस कायिविध बमोिजम ािविधक कमचारीले करारमा काम गरे कै आधारमा पिछ कुनै
पिन पदमा अ थायी वा थायी िनयु हनाका लािग कुनै पिन दाबी गन पाउँ ने छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा काम शु गन िमित र अ य गन िमित समेत उ लेख
गनपनछ।
तर य तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वष भ दा बढी हने छै न ।
ु
९. करार समा ीः (१) यस कायिविध बमोिजम करार ग रएको पद वा दरब दीमा नेपालको संिवधान
बमोिजम कमचारी समायोजन भई खिटई आएमा य तो यि को करार वतः अ य हनेछ ।
(२) करार स झौता ग रएको ािविधक कमचारीको काय स तोषजनक नभएको भिन कायरत
िवषयगत शाखा वा कायालयले िसफा रश गरे मा अ य वा मख
ु ले आव यक छानिवन
गन लगाई सफाइको मौका िदई कायालयले जनु सक
ैु अव थामा करारबाट हटाउन सिकनेछ ।
१०. बचाउः यो िनदिशका लागू हनु भ दा अगािड करार स झौता गरी नगरपािलकामा कायरत रहेका
कमचारीह यसै िनदिशका बमोिजम सेवा करारमा रहेको मािननेछ ।
११. िविवधः यस कायिविध काया वयन ममा थप यव था गनु परे मा यस कायिविध तथा चिलत
काननू सँग नबािझने गरी नगरपािलकाले आव यक िनणय गन स नेछ ।
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अनसु चू ी - १
(बँदु ा ४.१सँग स बि धत कायिववरणको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
भकु डेबसी, का े
देश नं. ३, नेपाल
काय िववरणको नमुनाः
ािविधक कमचारीको पद नामः
ािविधक कमचारीको नामः

काम गनपन
ु थानः

सपु रवे कः
गनपन
ु अिधकारीः
काय िववरणः
१.
२.
३.

ितवेदन

पेश

अनसु चू ी - २
(बँदु ा ४.१सँग स बि धत आवेदनको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
भकु डेबसी, का े
देश नं. ३, नेपाल
करारमा सेवा िलने स ब धी सच
ू ना
(सचु ना कािशत िमित : २०७ / / )
नमोबु नगरपािलकाको लागी ..............................(िवषयगत शाखा) मा रहने गरी
.............................................................(पद) को पमा देहायको सं या र यो यता भएको
ािविधक कमचारी करारमा रा नु पन भएकाले यो यता पगु ेका नेपाली नाग रकह ले यो सचू ना कािशत
(6)
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भएको िमितले १५ (प ) िदन िभ िदनको २:०० बजेस म राज व ितरे को रिसद सिहत दरखा त िदन
हन स वि धत सवैको लािग यो सचू ना काशन ग रएको छ । यसको फाराम, दरखा त द तुर, काय–
िववरण, पा र िमक, सेवाका शतह सिहतको िव तृत िववरण कायालयबाट वा वेवसाइट www.
………………. बाट उपल ध हनेछ ।
पद नाम
सं या
२. शैि क यो यता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपाली नाग रक ।
२. यनू तम यो यता (ज तैः नेपाल सरकारवाट मा यता ा िव िव ालयवाट Civil Engineering मा
नातक (B.E) र कुनै स ब िवषयमा िवषयमा नातको र गरे को ।
३. अनभु वको हकमा B.E उतीण गरी स ब कायमा क तीमा ...... वषको काय अनभु व भएको ।
४. .... वष उमेर परु ा भई .... वष ननाघेको हनपु न ।
५. नेपाल इि जिनय रङ्ग काउि सलमा दता भएको ( माणप ) ।
६. अ य चिलत कानुन ारा अयो य नभएको ।
३. दरखा तमा संल न गनपनः
उ मेदवारको यि गत िववरण, शैि क यो यताको मािणत
ु
ितिलिप, नेपाली नाग रकताको माणप को मािणत ितिलिप, अनभु वको मािणत ितिलिप तथा
चिलत नेपाल काननू बमोिजम िविभ न काउि सल वा प रषद् वा अ यमा दता भएको मािणत
ितिलिप संल न हनपु नछ । पेश ग रने सबै ितिलिपको पछाडी उ मेदवार वयंले ह ता र गरी मािणत
गन ।
अनसु चू ी - ३
(बँदु ा ४.२ सँग स बि धत दरखा त फारामको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
भकु डेबसी, का े
देश नं. ३, नेपाल
करारको लािग दरखा त फाराम
(क) वैयि क िववरण
नाम
(देवनागरीमा)
थर
(अं ेजी
ठूलो
अ रमा)

हालसालै िखचेको

पासपोट साईजको पुरै
मुखाकृ त दे िखने

फोटो यहाँ टा ने र
फोटो र फाराममा

पन गर उ मेदवारले
द तखत

िलङ्ग:
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नाग रकता नं:
जारी गन िज ला :
िमित :
थायी
क)
ख) न.पा./गा.िव.स.
ग) वडा नं
ठे गाना
िज ला
घ)
ङ) माग/घर नं. :
च) फो नं.
टोल :
प ाचार गन ठे गाना :
ईमेल
बाबुको नाम, थर :
ज म िमित :
(िव.सं.मा)
(ईि व संवतमा)
बाजेको नाम, थर :
हालको उमेर :
वष
मिहना
(ख) शैि क यो यता/तािलम (दरखा त फाराम भरे को पदको लािग चािहने आव यक यनू तम शैि क
यो यता/तािलम मा उ लेख गन)
आव यक
यूनतम यो यता
शैि क यो यता

िव िव ालय/बोड/तािलम
िदने सं था

शैि क
उपािध/तािलम

संकाय

ेणी/ ितशत

मूल
िवषय

तािलम

(ग) अनुभव स ब धी िववरण
कायालय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

ेणी/तह

थायी/अ थायी/करार

अविध
देिख स म

मैले यस दरखा तमा खल
ु ाएका स पूण िववरणह स य छन् । दरखा त बुझाएको पदको सचू नाको लािग
अयो य ठह रने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लक
ु ाएको ठह रएमा चिलत काननू
बमोिजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उ मेदवारले पालना गन भनी चिलत काननू तथा यस दरखा त फारामका
पृ ह मा उ लेिखत सबै शत तथा िनयमह पालना गन म जरु गदछु । साथै करारमा उ लेिखत शतह
पणू पमा पालना गनछु र करारको समयभ दा अगावै करारको अ य गदा कि तमा ३ मिहनाको पवू
सचू ना िदई कायालयमा िनवेदन िदनेछु ।
उ मेदवारको या चे सहीछाप
उ मेदवारको
द तखत
दायाँ
बायाँ

िमित:
कायालयले भनः
रिसद/भौचर नं. :

रोल नं. :
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दरखा त अ वीकृ त भए सो को कारण :
दरखा त जु गनको नाम र दरखा त वीकृ त/अ वीकृ त गनको
द तखतः
द तखत
िमित :
िमित :
य : दरखा त साथ सचू नामा उ लेिखत लगायत िन निलिखत कागजातह अिनवाय पमा उ मेदवार
आफै ले मािणत गरी पेश गनु पनछ ।
(१) नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलिप, (२) समक ता र स ब आव यक पनमा सो को
ितिलिप, (३) यनू तम शैि क यो यताको माणप र चा रि क माणप को ितिलिप, ािविधक काय
(इि जिनय रङ्ग, वा य तथा पशु िचिक सा लगायतका अ य े ) का लािग आव यक पन
यवसाियक माणप (लाईसे स)को ितिलिप, तािलम र अनभु व आव यक पनमा सो समेतको
ितिलिप, आिद ।
अनस
ु च
ू ी-४
(बँदु ा ७.१ सँग स बि धत करार स झौताको ढाँचा)
करार स झौता
नमोबु नगर कायपािलकाको कायालय, (यसपिछ पिहलो प भिनएको) र ....................िज ला,
...................नगरपािलका/गाउँपािलका,
वडा
नं.
.....
ब ने
ी
............................................................ (यसपिछ दो ो प भिनएको) का बीच नमोबु
नगरपािलकाको .................................................(इि जिनयर) को कामकाज गन गराउन िमित २०७
/......./...... को िनणय अनसु ार देहायका काय/शतको अिधनमा रिह दो ो प ले पिहलो प लाई सेवा
उपल ध गराउन म जरु भएकाले यो करारको सझं ौता गरी एक/एक ित आपसमा बुिझ िलय िदय :
१. कामकाज स ब धमा : दो ो प ले आफुलाई तोिकएको सल
ं न काय िववरण अनसु ारको काय
पिहलो प ले तोके को समय र थानमा उपि थत भई गनु पनछ र आव यकतानुसार थप काम गनु पनछ ।
२. काम गनु पन थान :...............................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा र िमक : येक मिहना यितत भएपिछ, पिहलो प ले दो ो
प लाई मािसक पमा . ...................(अ रे पी . ................................पा र िमक उपल ध
गराउनेछ ।
४. आचरणको पालनाः दो ो प ले नमोबु नगरपािलकाको चिलत काननू मा यव था भएका
आचरण तथा अनश
ु ासन स ब धी यव थाह पालना गनु पनछ ।
५. िवदाः दो ो प लाई साबजिनक िबदा बाहेक अ य कुनै पिन िकिसमको िबदा उपल ध हने छै न ।
साथै कायालयको लािग आव यक परे को ख डमा िबदाको िदनमा पिन सेवा उपल ध गराउनु पनछ ।
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यसरी सावजिनक िबदाको िदनमा कायालयमा काम लगाए बापत मािसक करार रकमको दामासाहीले
रकम दो ो प लाई िदईनेछ ।
६. कायालय स पि को सरु ाः दो ो प ले कायालयको चल अचल स पि को नो सानी वा
िहनािमना गरे मा सो को ितपिू त वा हानी नो सानीको िबगो दो ो प ले पिहलो प लाई िदनु पनछ ।
७. गो यताः दो ो प ले कायालयको कागजप , िज सी सामान एवं गो य कुरा वा कागजात कुनै
अनिधकृ त यि वा देशलाई उपल ध गराएको मािणत भएमा दो ो प लाई करारबाट हटाई सोबाट
भएको हानी नो सानीको ि तपिू त दो ो प बाट भराईनेछ र कालो सचू ीमा समेत रािखनेछ ।
८. करार अविधः यो करार २०७... ।........।..........देिख लागु भई २०७.....असार १५ स मको लािग
हनेछ ।
९. कायस पादन मू यांकनः पिहलो प ले दो ो प को काय स पादन मू यांकन गन र सो मू यांकन
गदा सालवसाली िनर तरता िदन उपयु देिखएमा कायिविधको दफा ९ बमोिजम करार िनि त
अविधको लािग थप हन स नेछ ।
१०. पा र िमक क ी र करार सेवाको शतको अ यः दो ो प ले पिहलो प लाई लगातार ७
(सात) िदन भ दा बढी उ सेवा उपल ध नगराएमा, स तोषजनक सेवा िदन नसके मा अनुपि थत रहेको
अविधको पा र िमक दामासािहले क ा ग रनेछ र सो भ दा बढी सेवा नगरे मा वतः यो सझं ौता पिहलो
प ले र गरी अक यव था गन वाधा पन छै न । दो ो प ले शा ररीक पमा अ व थ भई वा अ य
कुनै कारणले सेवा िदन असमथ भएमा वा काम स तोषजनक नभएमा वा आचरण स ब धी कुराह
बराबर उ लघंन गरे मा दो ो प संगको संझौता र गन स नेछ र िनजको स ा अक यि करारमा
रािख काम लगाउन बाधा पन छै न ।
११. दावी नपु नेः दो ो प ले यस करार बमोिजम काम गरे कै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा अ थायी
वा थायी िनयिु हनाका लािग दाबी गन पाँउने छै न/गन छै न ।
१२. चिलत कानून लागू हनेः यस सझं ौतामा उ लेख नभएको कुरा चिलत नेपाल काननू बमोिजम
हनेछ ।
नगरपािलकाको तफबाट
ह ता र :
नाम :
पद :
कायालयको छापः

दो ो प (करार गन यि ):
ह ता र :
नाम :
ठे गाना :
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अनसु चू ी - ५
(बँदु ा ७.२ सँग स बि धत करार सचू ना प को ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
भकु डेबसी, का े
देश नं. ३, नेपाल
च.न.ं
प.स.ं

िमितः

ी ........................................,
ठे गाना .........................
िवषयः करार स ब धमा ।
तपाईलाई िमित २०७...।....।... िनणयानसु ार सिू चकरण ग रए बमोिजम ............................ (पदको
नाम वा काम) का लािग यसैसाथ संल न करार (स झौता) बमोिजम िमित २०७....।....।... देिख
२०७....।.....।.... स म करारमा रािखएको हँदा संल न कायशत अनु प आफनो काम इमा दारीपवू क र
यवसाियक मू य मा यता अनु प गनहन
ु जानकारी गराइ छ ।
साथै आ नो काम कत य पालना गदा यस नगरपािलकाको कमचारीले पालना गनपन
ु
आचार संिहता र आचरणको समेत प रपालना हन जानकारी गराइ छ ।
.....................
मख
ु शासक य अिधकृ त
बोधाथः
ी आिथक शासन शाखाः मािणत हािजर/Time Sheet सिहतको ितवेदनका आधारमा स झौता
बमोिजमको रकम मािसक पमा उपल ध गराउनहु न ।
ी शासन शाखाः हािजरीको यव था हन ।
ी वडा कायालय, ....................., नमोबु नगरपािलका ।
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तावनाः नमोबु नगरपािलका े िभ ाकृ ितक तथा गै र ाकृ ितक िवपद्बाट हन स ने जोिखम
यूिनकरण तथा यव थापनका लािग थापना भएको िवपद् यव थापन कोषको स चालन स ब धी
कायिविध बनाउन बा छनीय भएकोले ,
नमोबु नगर िवपद् जोिखम यू िनकरण तथा यव थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले
िदएको अिधकार योग गरी नमोबु नगर कायपािलकाले यो कायिविध बनाएकोछ ।

१.

२.

३.

प र छे द – १
ारि भक
सं ि नाम र ार भ : (१) यो कायिविधको नाम “िवपद् यव थापन कोष (स चालन)
कायिविध, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हने छ ।
प रभाषा : िवषय वा सं ग ले अक अथ नलागे मा यस कायिविधमा,
(क) “ऐन” भ नाले नमोबु नगर िवपद ् जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन
ऐन, २०७५ स झनु प छ ।
(ख) “कोष” भ नाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको िवपद् यव थापन कोष
स झनु प छ ।
(ग) “ भािवत यि ” भ नाले िवपदक् ो घटनाबाट प रवारका सद य गुमाएको,
शारी रक वा मानिसक सम या उ प न भएको, घर, ज गाजिमन, पशुप छी,
खा ा न, ल ाकपडा तथा अ य स प ीमा आं िशक वा पू ण पमा नो सानी
पु गे को वा िवपदक् ा कारण अ य कु नै त रकाबाट भािवत भएको यि लाई
स झनु प छ ।
(घ) “राहत” भ नाले िवपद् भािवत यि लाई उपल ध गराईने नगद तथा
व तु ग त सहायता सामा ी समे त स झनु प छ ।
(ख) “सिमित” भ नाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको सिमित स झनु प छ ।
(छ) “सं योजक” भ नाले सिमितको सं योजक स झनु प छ ।
प र छे द – २
कोषको थापना, उ े य तथा योग
कोषको थापना: (१) थानीय तरमा उ प न भएको वा हनस ने िवपदक् ो जोिखम
यूिनकरण तथा यव थापन स ब धी काय नमोबु नगर तरबाटै स चालन गनका लािग
आव यक ोत सं क लन र प रचालन गन नमोबु नगरपािलकामा एक िवपद् यव थापन
कोष रहने छ ।
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(२) कोषको आय रकम सं क लन तथा यय रकम प रचालनका लािग नमोबु
नगरपािलकाको सि चत कोष रहेको िव ीय सं थामा एक छु ै खाता खोिलने छ ।
(३) कोषको कू ल आ दानी अ तगत यस कायिविधको दफा ५ बमोिजम कोषमा
ज मा हने ग री ा भएको रकम तथा कोषको खाता रहे को िव ीय सं थाले कोष रकममा
उपल ध गराएको याज आय र दफा ६ बमोिजम ा भएको व तु ग त सहायता सामा ीको
चिलत मू य समे त लाई जनाउँ ने छ ।
तर व तु ग त सहायता सामा ीको चिलत मू यलाई बक िहसाबमा समावे श ग रने
छै न ।
(४) यस कायिविधको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा ा हन आउने व तु ग त
सहायता सामा ीको छु ै मौ दात िकताब थापना ग र अिभले ख ग रने छ ।
४.

कोषको उ े य : (१) थानीय तरमा हन स ने स भा य िवपदक् ो जोिखम यूिनकरण तथा
िवपदक् ो यव थापनका लािग आिथक तथा व तुग त सहायता प रचालन गनु कोषको उ े य
रहने छ ।
(२) कोषले देहायका े मा काम गनछः
(क) िवपदक् ो घटनाबाट भािवत यि ह लाई थानीय तरमा तु त खोज,
उ ार र राहत से वा उपल ध गराउने ।
(ख) िवपद् पदा त कालै थानीय तरमा सामना गन स ने अव था िसजना गन ।
(ग) िवपद् जोिखम यूिनकरण, पू व तयारी, ितकाय र पु न लाभ कायलाई सहज
गन ।

५.

कोषको आ दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह
दे हाय बमोिजमका रकम आ दानीको पमा ज मा हने छ :
(क) नमोबु नगरपािलकाको वािषक बजे ट माफत िवपद् यव थापन कोषमा
ज मा हने गरी वीकृ त रकम,
(ख) िवपद् यव थापन कायका लािग कोषमा ज मा हने ग री अ य थानीय तहबाट
ा रकम,
(ग) िवपद् यव थापन कायका लािग कोषमा ज मा हने ग री दे श सरकार तथा
ने पाल सरकारबाट ा रकम,
(घ) नमोबु नगरसभाबाट वीकृ त आिथक ऐनमा यव था ग रए बमोिजम
िवपद् यव थापन कोषमा ज मा हने ग री ा हने शु क तथा द तु र रकम,
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(ङ) नमोबु नगर सभा सद य, नमोबु नगर कायपािलका सद य तथा
नमोबु नगरपािलकाका कमचारीह को वे ि छक िनणयबाट ा हने
रकम,
(च) वदे शी िविभ न सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं थाह र यसमा कायरत
कमचारीह , उ ोगी, यवसायी, पे शाकम , राजनीितक दल, नाग रक
समाज, धािमक तथा परोपकारी सं घ सं था र आम सवसाधारणबाट वे ि छक
पमा ा हने रकम,
(छ) गै र आवासीय ने पाली, वै दे िशक सरकार तथा सं घ सं थाको तफबाट चिलत
कानू न को अिधनमा रिह ा हने रकम,
(छ) कोषको खाता स चालनमा रहे को िव ीय सं थाले य तो कोषमा रहेको
रकममा उपल ध गराएको याज आय,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम व तु ग त सहायता सामा ीको िब बाट
ा आय,
(झ) चिलत कानू न को अिधनमा रिह कोषमा ज मा हने गरी अ य कु नै ोतबाट
ा रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपल ध हने रकम स बि धत यि वा
सं थाले यस कायिविधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको बक खातामा िसधै
ज मा ग रिदन वा नमोबु नगरपािलकाको आिथक शासन शाखामा नगद ज मा गन
स ने छ । यसरी नगद ज मा हन आएमा आिथक शासन शाखाले स बि धत यि वा
सं थालाई सोको भपाई उपल ध गराउनु प नछ ।
(३) कोषमा रकम ज मा गन यि तथा सं थाको नाम र ा सहायता रकम
स ब धी मािसक िववरण अक मिहनाको सात गते िभ सावजिनक ग रने छ ।
तर कु नै यि वा सं थाले सहायता उपल ध गराउँ दा आ नो नाम सावजिनक
नगन सिमितलाई अनु रोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उ ले ख नगरी िववरण सावजिनक गन
बाधा पन छै न ।
६.

व तु ग त सहायता सामा ी: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह
कु नै यि वा सं थाबाट नगदबाहे क को व तु ग त सहायता सामा ी ा हन आएमा र यसरी
ा सामा ी िवपद् यव थापन स ब धी कायमा उपयोग हने दे िखएमा य तो व तु ग त
सहायता सामा ीलाई वीकार ग रने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम वीकार ग रएको व तु ग त सहायता सामा ीलाई अल गै
मौ दात िकताबमा आ दानी अिभले ख जनाई य तो सामा ीको चिलत मू यलाई कोषको
आ दानीको पमा समे त अिभले ख ग रने छ ।
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पि करणः यस दफाको योजनका लािग चिलत मू य भ नाले व तु ग त
सामा ीको साथमा ा हने ख रद िबजक वा मू याङ्कनको माण र ढु वानी लागत समे त को
मू यलाई जनाउँ ने छ । यदी य तो मू यिबना नै व तुग त सामा ी ा हन आएको रहे छ भने
य तो व तु ग त सामा ीको चिलत थानीय दररे ट अनु सारको मू याङ्कनलाई आ दानीको
आधार मािनने छ । सो पिन नभएमा यसरी ा सामा ीको लािग सिमितले उिचत ठहयाएको
मू याङ्कनलाई कोषको आ दानीको आधारको पमा िलईने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम ा भई उपदफा (२) बमोिजम आ दानी अिभले ख
ग रएको कु नै सामा ी त काल योग गन आव यक नपन वा निम ने वा लामो समयस म
भ डारण ग र रा न पिन अनु कु ल नहने (सड्ने , िब ने , नािसने वा खे र जाने ) कृ ि को भएमा
सिमितको िनणयले य तो सामा ीलाई चिलत कानू न बमोिजम िललाम िब गरी ा
आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको खातामा ज मा ग रने छ ।
(४) उपदफा (१) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै व तु ग त सहायता
सामा ी थानीय िवपद् यव थापनमा उपयोग नहने वा उपयोग गन उपयु नहने दे िखएमा
सिमितले िनणय गरी य तो सहयोग आं िशक वा पू ण पमा अ वीकार गन स ने छ ।
(५) उपदफा (१) वा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै व तुग त सहायता
सामा ी चिलत मापद ड बमोिजमको यून तम गुण तरयु नभएको अव थामा य तो
सामा ीलाई सिमितले अ वीकार गनछ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम ा व तु ग त सहायता सामा ी उपदफा (४) वा (५)
बमोिजम अ वीकार ग रएको अव थामा बाहे क य तो सामा ी उपल ध गराउने यि वा
सं थालाई कायालयले सामा ी ाि र वीकारोि को भपाई उपल ध गराउनु प नछ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम वीकार गरी उपदफा (२) बमोिजम अिभले ख ग रएको
र उपदफा (४) वा (५) बमोिजम अि वकार ग रएको सामा ीको िववरण तथा वीकार
ग रएको सामा ीको हकमा सो उपल ध गराउने यि वा सं थाको नाम स ब धी मािसक
िववरण अक मिहनाको सात गते िभ सावजिनक ग रने छ ।
तर कु नै यि वा सं थाले सहायता उपल ध गराउँ दा आ नो नाम सावजिनक
नगन सिमितलाई अनु रोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उ ले ख नगरी िववरण सावजिनक गन
बाधा पन छै न ।
(७) यस दफा बमोिजम ा भएको व तु ग त सहायता सामा ीलाई य तो सामा ी
भ डारण गन वा योग ग रने थानस म पु याउनका लािग सहायता उपल ध गराउने
स बि धत यि वा सं थालाई नै अनु रोध गन सिकने छ ।
७.

कोषको योग : (१) कोषमा ज मा भएको रकम खच गन तथा िवपद् यव थापनका लािग
ा व तु ग त सहायता सामा ी खच िनकासा गन सिमितले िनणय गनु पन छ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन त काल िवपद् ितकाय
गनु पन अव था रहे को, तर सिमितको बै ठ क ब न स ने अव था नरहेमा तत् प ात लगतै
ब ने सिमितको बै ठ कबाट अनु मोदन गराउने गरी सं योजकको िनणयबाट एक पटकमा बढीमा
दश हजार पै यास मको रकम खच गन बाधा पु ने छै न ।
(३) कोषमा ज मा भएको रकम तथा सामा ी दे हाय बमोिजमको कायमा खच
ग रने छ :
(क) िवपद्बाट भािवत भएको वा हनस ने यि वा समु दायको त काल खोजी,
उ ार तथा स पि को सं र ण गन,
(ख) िवपद् भािवतको त कालीन राहतका लािग आव यक पन खा ा न,
खाने पानी, ल ा कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शै ि क सामा ी ज ता
व तु ह ख रद गरी उपल ध गराउन तथा तत् स ब धी अ य आव यक काय
गन,
(ग) िवपदक् ो कारण थायी बसोबास थल गुमाएका यि ह का लािग अ थायी
िशिवर वा आ य थल बनाउन तथा पु न थापना गन,
(घ) िवपदक् ो कारणबाट घाइते वा िबरामी भएका यि को औषधोपचार गन,
(ङ) िवपद् भािवतलाई मनोवै ािनक उपचार तथा मनोिवमश दान गन,
(च) िवपदक् ो कारणबाट मृ यु भएका यि को काजि या वा सदगतका लािग
िनजको प रवारलाई तोिकए बमोिजमको सहायता उपल ध गराउन,
(छ) िवपदक् ो कारण स पि को ती हने यि लाई तोिकएबमोिजमको राहत
उपल ध गराउन,
(ज) खोज, उ ार तथा ाथिमक उपचारकालािग वयम् से व क तथा िवशे ष को
प रचालन र सामा ी ख रद तथा भ डारण गन,
(झ) िवपदक् ो कारणबाट भएको फोहरमै ला तथा दुष णको िवसजन गन,
(ञ) िवपद् पू व सू च ना णाली थापना स ब धी उपकरण ख रद, णाली िवकास
र सोको स चालन गन,
(ट) खोज, उ ार र राहतकोलािग त काल स चार तथा यातायात सू चा गन,
(ठ) थानीय तरमा रहे का िवपद् यव थापन वयम् से व कह को मता िवकास
तथा प रचालन स ब धी काय गन,
(ड) जोिखमयु थानको पिहचान तथा उ थानको धन जनको थाना तरण
गन,
(ढ) िवपद् प ात िवपदबाट भएको ितको ले खाजोखा र िवपद ् प ातको
आव यकताको पिहचान गन,
(ण) िवपद् पिछको पु नःिनमाण गन,
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(त) िवपद् पु व तयारी, िवपद् ितकाय, िवपद् र िवपदप् िछको पु न लाभ, िवपद्
जोिखम यूिनकरण ज ता िवपद् यव थापनका काय गन,
(थ) सिमितले तोके बमोिजमको िवपद् यव थापन स वि ध अ य काम गन,
गराउन ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भए तापिन िनयिमत पमा ग रने
िवकास िनमाण स ब धी कायलाई िवपद् यव थापनसँ ग आव गराएर कोषबाट कु नै पिन
िकिसमको खच गन पाईने छै न ।
(५) कोषमा मौ दात रकम पाँ च लाख पै या भ दा घिट भएको अव थामा
आपतकािलन कायबाहे क अ य योजनका लािग कोषको रकम योग ग रने छै न ।
८.

राहत सहायता िवतरण: (१) भािवत यि लाई राहत उपल ध गराउँ दा कोषमा ज मा
भएको रकम र व तु ग त सामा ी म ये आव यकता र औिच यका आधारमा दु वै वा कु नै एक
मा पिन उपल ध गराउन सिकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपल ध गराउनु पू व कोषबाट राहत उपल ध
गराईिदने स ब धमा िवपद् भािवत यि वा िनजको एकाघरको प रवारका सद यले
िवपदक् ो घटना र सोबाट आँ फू वा आ नो प रवारका सद यलाई पन गएको हानी नो सानीको
िववरण सिहत कायालयमा िनवे द न दता गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवे द न दता गदा िवपदक् ो घटना र सोबाट पन गएको
हानी नो सानीको मू याङ्कन सिहतको सजिमन मु चु का वा ितवे द न समे त िनवे द नसाथ
सं ल न ग रएको हनु प नछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम दता भएको िनवे द न र उपदफा (३) बमोिजमको
सं ल न मु चु का वा ितवे द न समे त का आधारमा िवपद् भािवतलाई कोषबाट राहत रकम
तथा सामा ी उपल ध गराउँ दा िवपदक् ो सघनता र यापकता, कोषमा ज मा भएको रकम
तथा राहत सामा ीको उपल धता र खचको औिच य समे त लाई ि गत गरी सिमितले उिचत
ठहयाएबमोिजम हने छ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन िवपदक् ो कारणले
गि भर हानी नो सानी वा घाईते भई िवपद् भािवत यि वा िनजको एकाघरको प रवारका
सद यले राहतका लािग िनवे द न दता गन स ने अव था नरहेमा र तत् काल राहत उपल ध
नगराउँ दा िवपद् भािवत यि थप जोिखममा धके िलन स ने वा थप जनधन र वा यमा
हानी नो सानी पु न स ने अव था छ भ ने सिमितलाई लागे मा य तो यि लाई सिमितले
िनणय गरे र त काल राहत उपल ध गराउन स ने छ ।
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(६) िवपद् भािवत यि लाई यस दफा बमोिजम राहत उपल ध गराउँ दा
मिहला, बालबािलका, िकशोर िकशोरी, जे नाग रक, अश तथा अपाङ्ग ता भएका
यि लाई ाथिमकता िदनु प नछ ।
९.

१०.

कोष योग गन नपाईने : (१) यस कायिविधमा अ य जु न सुकै कु रा ले िखएको भए तापिन
दे हायको योजनका लािग कोषमा ज मा भएको रकम खच गन पाईने छै नः
(क) िनयिमत शासिनक कायको लािग खच गन,
(ख) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई िनयिमत पमा
तलब, भ ा वा अ य सु िवधा उपल ध गराउन,
(ग) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई मण खच वा
अ य य तै कारको खच उपल ध गराउन,
(घ) िवपद्बाट भािवतलाई िदईने तोिकए बमोिजमको राहत बाहे क अ य कु नै
पिन िकिसमको च दा, पु र कार, उपहार वा आिथक सहायता उपल ध
गराउन,
(ङ) कु नै पिन िकिसमको गोि , अ तरि या वा सभा स मे ल न स चालन गन,
गराउन,
(च) आकि मक पमा िनमाण गनु पन बाहेक का अ य िनयिमत पू वाधार िवकास
िनमाण स ब धी काय गन, गराउन,
(ङ) िवपद् जोिखम यूिनकरण तथा िवपद् यव थापनसँ ग य स ब ध
नभएको अ य कु नै पिन काय गन, गराउन ।
(२) कोषलाई ा भएको व तु ग त सहायता सामा ी म यै कु नै पिन सामा ी पू ण
वा आं िशक पमा कायालयको वा कायालयको कु नै पदािधकारी वा कमचारीको िनयिमत
योजनका लािग योग ग रने छै न ।
प र छे द – ३
कोषको स चालन, ले खा तथा ले खा प र ण
कोषको स चालन : (१) कोषको बक खाता स चालन नमोबु नगरपािलकाको मु ख
शासक य अिधकृ त वा िनजले तोके को अिधकृ त तरको कमचारी र ले खा मु ख वा िनजले
तोके को ले खाको कमचारीको सं यु द तखतबाट हने छ ।
(२) कोषबाट एक पटकमा दु ई हजार पै या भ दा बढीको रकम भु ानी गदा
अिनवाय पमा बक माफत मा भु ानी ग रने छ ।
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(३) कोषलाई ा व तुग त सहायता सामा ीको िनकासा मु ख शासक य
अिधकृ त वा िनजले तोके को िवपद् यव थापन हे न अिधकृ त तरको कमचारी र िज सी शाखा
मु ख बाट हने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम व तु ग त सहायता सामा ी िवपद् यव थापन कायमा
उपयोगका लािग िनकासा गदा मौ दात िकताबमा खच अिभले ख जनाई िनकासा िदनु प नछ र
य तो सामा ीको अिभले ख मू यलाई कोषको खचको पमा समे त अिभले ख ग रने छ ।
११.

कोषको आय ययको ले खा तथा सोको सावजिनकरण : (१) कोषको आय ययको
ले खा चिलत कानू न बमोिजम रािखने छ ।
(२) कोषले कायपािलकाले तोके बमोिजम आ त रक िनय ण णाली कायम गनु
पनछ।
(३) कोषको मािसक पमा भएको आ दानी र खचको िववरण अक मिहनाको
सात गते िभ मा सावजिनक गनु पनछ ।
(४) आिथक वष समा भएको िमितले तीन मिहनािभ सिमितले कोषको वािषक
आय ययको िववरण समे त खु ने वािषक ितवे द न तयार गरी कायपािलका माफत
नमोबु नगर सभा सम पे श गनु पनछ ।

१२.

ले खा प र ण : (१) कोषको आ त रक ले खापरी ण नमोबु नगरपािलकाको आ त रक
ले खा प र ण शाखाबाट हने छ ।
(२) कोषको अि तम ले खापरी ण महाले खा परी कबाट हने छ ।
(३) नमोबु
नगर कायपािलकाले चाहेमा जु न सु कै बखत सिमितको
िहसाविकताव जाँ न वा जाँ च गराउन स ने छ ।
(४) नमोबु नगर कायपािलकाको कायालयले क तीमा वषको एक पटक
कोषको सामािजक र सावजिनक ले खाप र णको यव था िमलाउने छ ।

१३.

प र छे द –४
िविवध
सशत सहायता : (१) िवपद् यव थापन स ब धी तोिकएको काय स पादन गन शत सिहत
कु नै यि वा सं थाले कोषमा सहायता उपल ध गराउन चाहेमा य तो सहायता ा गनु
पू व सिमितले शत वीकार गन वा नगन स ब धी िनणय गनछ र शत वीकार गरे को
अव थामा मा सहायता रकम वा सामा ी कोषमा ज मा हने छ ।
तर ने पाल सरकार, ादे श सरकार वा थानीय सरकारले सशत अनु दान उपल ध
गराउने हकमा सिमितको पू व िनणय आव यक पनछै न ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ा अनु दान रकम वा व तु ग त सहायता
सामा ीलाई तोिकएको काममा मा उपयोग गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ा अनु दान रकम वा व तु ग त सहायता
सामा ी तोिकए बमोिजमको कायमा उपयोग भए-नभएको स ब धमा य तो सहायता
उपल ध गराउने यि वा सं थाले िववरण माग गरे मा सोको िववरण उपल ध गराउनु प नछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता व प ा त हने भौितक
सामा ीह को भ डारण तथा िवतरण कायलाई यवि थत गन आव य ा अनु सार सिमितले
थप मापद ड/िनदिशका बनाई लागु गन स ने छ ।
१४.

परामश िलन स ने : सिमितले यस कायिविध बमोिजमको काय स पादन गन उपयु िव
यि वा स थासँ ग आव यक परामश िलन स ने छ ।

१५.

रकम ि ज नह ने तथा आवत कोष ( रवि वङ् फ ड) को पमा रहने : (१) दफा ५
को उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ज मा भएको रकम म ये आं िशक वा पु रै रकम कु नै
आिथक वषमा खच नभई आिथक वषको अ यमा बाँ क रहे मा य तो रकम ि ज नभई
कोषमै रहने छ ।
तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम ा सहायता रकमलाई य तो शत
अनु प उपयोग गन नसके को कारण जनाई सहायता उपल ध गराउने स बि धत यि वा
सं थाले िफता माग गरे मा कोषबाट रकम िफता गन बाधा पन छै न ।
(२) कोषलाई आवत कोष ( रबि वङ्ग फ ड) को पमा स चालन ग रने छ ।
पि करणः यस दफाको योजनका लािग आवत कोष ( रबि वङ फ ड)
भ नाले कोषबाट खच भएको नगद रकम वािषक पमा बजे ट िविनयोजन माफत पु नःपु ित गद
जाने ग र थािपत कोषलाई स झनु प छ ।
(3) कोषमा मौ दात रकम पाँ च लाख पै या भ दा यून हन गएमा त काल थप
रकम ज मा गन य न ग रने छ ।

१६.

सहयोगका लािग आ ान गन : (१) िवपदक् ा कारण आप कािलन अव था िसजना भई
थानीय ोत साधन र मताले िवपदक् ो सामना गन किठन भएमा नमोबु नगरपािलकाले
िछमे क थानीय तह, दे श सरकार तथा ने पाल सरकारलाई कोषमा आिथक तथा व तु ग त
सहायता उपल ध गराउन अनु रोध गन स ने छ ।
(२) िवपद्बाट भािवतको खोज, उ ार र राहतका लािग सिमितले थानीय
सामािजक तथा परोपकारी सं घ , सं ग ठन, यु वा लव, आमासमू ह , वयम् से व क, रा से व क,
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उ ोगी यवसायी, वु
स ने छ ।

यि तथा आमसवसाधारणलाई सहयोगका लािग अनु रोध गन

१७.

अिभले ख रा ने : (१) सिमितले कोष प रचालन स ब धमा गरे को िनणय र अ य काम
कारवाहीको अिभले ख दु त रा नु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभले ख सिमितको सद य-सिचवको िज मामा
रहने छ ।
(३) दफा (१) बमोिजमको अिभले ख सरोकारवाला कु नै यि वा सं थाले माग
गरे मा िनजलाई िनयमानु सार य तो अिभले ख उपल ध गराईने छ ।

१८.

अनु ग मन: (१) यस कायिविध बमोिजम कोष प रचालन तथा सोबाट भएका कामको
िनयिमत तथा आकि मक अनु ग मन स ब धी कायका लािग सिमितको सं योजक वा िनजले
तोके को सिमितको अ य कु नै सद यको सं योजक वमा सिमितको यून तम थप एक सद य
समे त सं ल न रहे को अनु ग मन टोली खिटई कोष प रचालनबाट भएको कामको अनु ग मन गन
स ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएको अनु ग मन टोलीले आफू लाई ा
कायादे श का आधारमा अनु ग मनका ममा दे िखएको स य त य िववरण सिहतको ितवे द न
सिमित सम पे श गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पे श हन आएको ितवे द न समे त का आधारमा कोष
प रचालनमा कु नै किम कमजोरी भएको देिखएमा यसलाई सु धार गन सिमितले आव यक
िनदशन िदन स ने छ र य तो िनदशनको पालना गनु स बि धत सबै को कत य हने छ ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन कोष प रचालनमा कु नै
गि भर ु टी रहे को र सोलाई त काल रो न आव यक दे िखएमा सं योजकले य तो काय रो न
िनदशन िदन स ने छ ।
(५) अनु ग मनका ममा कु नै यि ले झुठा िववरण पे श गरी कोषबाट राहत ा
गरे को वा कोषले उपल ध गराएको राहतको दु पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर चिलत
कानू न बमोिजम कारवाही हने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनु ग मन टोलीमा उपल ध भएस म थानीय
राजनीितक दल, िवपद् यव थापन स ब धी कायमा सं ल न गै र सरकारी सं घ सं था, उ ोगी
यवसायी आव सं घ सं ग ठन, नाग रक समाज तथा प कार आव सं घ सं ग ठन र सशत
सहायता उपल ध गराउने यि वा सं थाको ितिनिध समे त लाई सं ल न गराईने छ ।
िनदशन िदन स ने : नमोबु नगर सभाले सिमितको काम कारबाहीको स ब धमा
सिमितलाई आव यक िनदशन िदन स ने छ ।

१९.
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तावनाः नमोबु नगरपािलका े िभ रहे का सावजिनक स पित तथा िनिमत पू वाधारको िनयमिमत
तथा अविधक ममत सं भार तथा यव थापनका लािग थापना भएको ममत सं भार कोषको स चालन
स ब धी कायिविध बनाउन बा छनीय भएकोले ,
नमोबु नगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमत गन ऐन, २०७५ को दफा ४ ले
िदएको अिधकार योग गरी नमोबु नगर कायपािलकाले यो कायिविध बनाएकोछ ।

१.

२.

३.

प र छे द – १
ारि भक
सं ि नाम र ार भ : (१) यो कायिविधको नाम “ममत सं भार कोष (स चालन)
कायिविध, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हने छ ।
प रभाषा : िवषय वा सं ग ले अक अथ नलागे मा यस कायिविधमा,
(क) “ऐन” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमत
गन ऐन, २०७५ स झनु प छ ।
(ख) “कोष” भ नाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको िवपद् यव थापन कोष
स झनु प छ ।
(ग) “ भािवत यि ” भ नाले िवपदक् ो घटनाबाट प रवारका सद य
गुमाएको, शारी रक वा मानिसक सम या उ प न भएको, घर,
ज गाजिमन, पशु प छी, खा ा न, ल ाकपडा तथा अ य स प ीमा
आं िशक वा पू ण पमा नो सानी पु गे को वा िवपदक् ा कारण अ य कु नै
त रकाबाट भािवत भएको यि लाई स झनु प छ ।
(घ) “राहत” भ नाले िवपद् भािवत यि लाई उपल ध गराईने नगद तथा
व तु ग त सहायता सामा ी समे त स झनु प छ ।
(ख) “सिमित” भ नाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको सिमित स झनु प छ ।
(छ) “सं योजक” भ नाले सिमितको सं योजक स झनु प छ ।
प र छे द – २
कोषको थापना, उ े य तथा योग
कोषको थापना: (१) थानीय तरमा उ प न भएको वा हनस ने िवपदक् ो जोिखम
यूिनकरण तथा यव थापन स ब धी काय नमोबु नगर तरबाटै स चालन गनका लािग
आव यक ोत सं क लन र प रचालन गन नमोबु नगरपािलकामा एक िवपद् यव थापन
कोष रहने छ ।
(24)
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(२) कोषको आय रकम सं क लन तथा यय रकम प रचालनका लािग नमोबु
नगरपािलकाको सि चत कोष रहेको िव ीय सं थामा एक छु ै खाता खोिलने छ ।
(३) कोषको कू ल आ दानी अ तगत यस कायिविधको दफा ५ बमोिजम कोषमा
ज मा हने ग री ा भएको रकम तथा कोषको खाता रहे को िव ीय सं थाले कोष रकममा
उपल ध गराएको याज आय र दफा ६ बमोिजम ा भएको व तु ग त सहायता सामा ीको
चिलत मू य समे त लाई जनाउँ ने छ ।
तर व तु ग त सहायता सामा ीको चिलत मू यलाई बक िहसाबमा समावे श ग रने
छै न ।
(४) यस कायिविधको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा ा हन आउने व तु ग त
सहायता सामा ीको छु ै मौ दात िकताब थापना ग र अिभले ख ग रने छ ।
४.

कोषको उ े य: (१) थानीय तरमा हन स ने स भा य िवपदक् ो जोिखम यूिनकरण तथा
िवपदक् ो यव थापनका लािग आिथक तथा व तुग त सहायता प रचालन गनु कोषको उ े य
रहने छ ।
(२) कोषले देहायका े मा काम गनछः
(क) िवपदक् ो घटनाबाट भािवत यि ह लाई थानीय तरमा तु त
खोज, उ ार र राहत से वा उपल ध गराउने ।
(ख) िवपद् पदा त कालै थानीय तरमा सामना गन स ने अव था
िसजना गन ।
(ग) िवपद ् जोिखम यूिनकरण, पू व तयारी, ितकाय र पु न लाभ
कायलाई सहज गन ।

५.

कोषको आ दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह
दे हाय बमोिजमका रकम आ दानीको पमा ज मा हने छ :
(क) नमोबु
नगरपािलकाको वािषक बजे ट माफत िवपद्
यव थापन कोषमा ज मा हने गरी वीकृ त रकम,
(ख) िवपद् यव थापन कायका लािग कोषमा ज मा हने ग री अ य
थानीय तहबाट ा रकम,
(ग) िवपद ् यव थापन कायका लािग कोषमा ज मा हने ग री दे श
सरकार तथा ने पाल सरकारबाट ा रकम,
(घ) नमोबु नगरसभाबाट वीकृ त आिथक ऐनमा यव था ग रए
बमोिजम िवपद् यव थापन कोषमा ज मा हने ग री ा हने
शु क तथा द तुर रकम,
(25)
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(ङ) नमोबु नगर सभा सद य, नमोबु नगर कायपािलका सद य
तथा नमोबु
नगरपािलकाका कमचारीह को वे ि छक
िनणयबाट ा हने रकम,
(च) वदे शी िविभ न सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं थाह र यसमा
कायरत कमचारीह , उ ोगी, यवसायी, पे शाकम ,
राजनीितक दल, नाग रक समाज, धािमक तथा परोपकारी
सं घ सं था र आम सवसाधारणबाट वे ि छक पमा ा हने
रकम,
(छ) गै र आवासीय ने पाली, वै दे िशक सरकार तथा सं घ सं थाको तफबाट
चिलत कानू न को अिधनमा रिह ा हने रकम,
(छ) कोषको खाता स चालनमा रहेको िव ीय सं थाले य तो कोषमा
रहेको रकममा उपल ध गराएको याज आय,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम व तु ग त सहायता सामा ीको
िब बाट ा आय,
(झ) चिलत कानू न को अिधनमा रिह कोषमा ज मा हने गरी अ य कु नै
ोतबाट ा रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपल ध हने रकम स बि धत यि वा
सं थाले यस कायिविधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको बक खातामा िसधै
ज मा ग रिदन वा नमोबु नगरपािलकाको आिथक शासन शाखामा नगद ज मा गन
स ने छ । यसरी नगद ज मा हन आएमा आिथक शासन शाखाले स बि धत यि वा
सं थालाई सोको भपाई उपल ध गराउनु प नछ ।
(३) कोषमा रकम ज मा गन यि तथा सं थाको नाम र ा सहायता रकम
स ब धी मािसक िववरण अक मिहनाको सात गते िभ सावजिनक ग रने छ ।
तर कु नै यि वा सं थाले सहायता उपल ध गराउँ दा आ नो नाम सावजिनक
नगन सिमितलाई अनु रोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उ ले ख नगरी िववरण सावजिनक गन
बाधा पन छै न ।
६.

व तु ग त सहायता सामा ी: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह
कु नै यि वा सं थाबाट नगदबाहे क को व तु ग त सहायता सामा ी ा हन आएमा र यसरी
ा सामा ी िवपद् यव थापन स ब धी कायमा उपयोग हने दे िखएमा य तो व तु ग त
सहायता सामा ीलाई वीकार ग रने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम वीकार ग रएको व तु ग त सहायता सामा ीलाई अल गै
मौ दात िकताबमा आ दानी अिभले ख जनाई य तो सामा ीको चिलत मू यलाई कोषको
आ दानीको पमा समे त अिभले ख ग रने छ ।
पि करणः यस दफाको योजनका लािग चिलत मू य भ नाले व तु ग त
सामा ीको साथमा ा हने ख रद िबजक वा मू याङ्कनको माण र ढु वानी लागत समे त को
मू यलाई जनाउँ ने छ । यदी य तो मू यिबना नै व तुग त सामा ी ा हन आएको रहे छ भने
य तो व तु ग त सामा ीको चिलत थानीय दररे ट अनु सारको मू याङ्कनलाई आ दानीको
आधार मािनने छ । सो पिन नभएमा यसरी ा सामा ीको लािग सिमितले उिचत ठहयाएको
मू याङ्कनलाई कोषको आ दानीको आधारको पमा िलईने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम ा भई उपदफा (२) बमोिजम आ दानी अिभले ख
ग रएको कु नै सामा ी त काल योग गन आव यक नपन वा निम ने वा लामो समयस म
भ डारण ग र रा न पिन अनु कु ल नहने (सड्ने , िब ने , नािसने वा खे र जाने ) कृ ि को भएमा
सिमितको िनणयले य तो सामा ीलाई चिलत कानू न बमोिजम िललाम िब गरी ा
आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको खातामा ज मा ग रने छ ।
(४) उपदफा (१) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै व तु ग त सहायता
सामा ी थानीय िवपद् यव थापनमा उपयोग नहने वा उपयोग गन उपयु नहने दे िखएमा
सिमितले िनणय गरी य तो सहयोग आं िशक वा पू ण पमा अ वीकार गन स ने छ ।
(५) उपदफा (१) वा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै व तुग त सहायता
सामा ी चिलत मापद ड बमोिजमको यून तम गुण तरयु नभएको अव थामा य तो
सामा ीलाई सिमितले अ वीकार गनछ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम ा व तु ग त सहायता सामा ी उपदफा (४) वा (५)
बमोिजम अ वीकार ग रएको अव थामा बाहे क य तो सामा ी उपल ध गराउने यि वा
सं थालाई कायालयले सामा ी ाि र वीकारोि को भपाई उपल ध गराउनु प नछ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम वीकार गरी उपदफा (२) बमोिजम अिभले ख ग रएको
र उपदफा (४) वा (५) बमोिजम अि वकार ग रएको सामा ीको िववरण तथा वीकार
ग रएको सामा ीको हकमा सो उपल ध गराउने यि वा सं थाको नाम स ब धी मािसक
िववरण अक मिहनाको सात गते िभ सावजिनक ग रने छ ।
तर कु नै यि वा सं थाले सहायता उपल ध गराउँ दा आ नो नाम सावजिनक
नगन सिमितलाई अनु रोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उ ले ख नगरी िववरण सावजिनक गन
बाधा पन छै न ।
(७) यस दफा बमोिजम ा भएको व तु ग त सहायता सामा ीलाई य तो सामा ी
भ डारण गन वा योग ग रने थानस म पु याउनका लािग सहायता उपल ध गराउने
स बि धत यि वा सं थालाई नै अनु रोध गन सिकने छ ।
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७.

कोषको योग : (१) कोषमा ज मा भएको रकम खच गन तथा िवपद् यव थापनका लािग
ा व तु ग त सहायता सामा ी खच िनकासा गन सिमितले िनणय गनु पन छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन त काल िवपद् ितकाय
गनु पन अव था रहे को, तर सिमितको बै ठ क ब न स ने अव था नरहेमा तत् प ात लगतै
ब ने सिमितको बै ठ कबाट अनु मोदन गराउने गरी सं योजकको िनणयबाट एक पटकमा बढीमा
दश हजार पै यास मको रकम खच गन बाधा पु ने छै न ।
(३) कोषमा ज मा भएको रकम तथा सामा ी दे हाय बमोिजमको कायमा खच
ग रने छ :
(क) िवपद् बाट भािवत भएको वा हनस ने यि वा समु दायको
त काल खोजी, उ ार तथा स पि को सं र ण गन,
(ख) िवपद् भािवतको त कालीन राहतका लािग आव यक पन
खा ा न, खाने पानी, ल ा कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा
शै ि क सामा ी ज ता व तुह ख रद गरी उपल ध गराउन
तथा तत् स ब धी अ य आव यक काय गन,
(ग) िवपदक् ो कारण थायी बसोबास थल गुमाएका यि ह का लािग
अ थायी िशिवर वा आ य थल बनाउन तथा पु न थापना गन,
(घ) िवपदक् ो कारणबाट घाइते वा िबरामी भएका यि को
औषधोपचार गन,
(ङ) िवपद् भािवतलाई मनोवै ािनक उपचार तथा मनोिवमश दान
गन,
(च) िवपदक् ो कारणबाट मृ यु भएका यि को काजि या वा सदगतका
लािग िनजको प रवारलाई तोिकए बमोिजमको सहायता
उपल ध गराउन,
(छ) िवपदक् ो कारण स पि को ती हने यि लाई तोिकएबमोिजमको
राहत उपल ध गराउन,
(ज) खोज, उ ार तथा ाथिमक उपचारकालािग वयम् से व क तथा
िवशे ष को प रचालन र सामा ी ख रद तथा भ डारण गन,
(झ) िवपदक् ो कारणबाट भएको फोहरमै ला तथा दुष णको िवसजन गन,
(ञ) िवपद् पू व सू च ना णाली थापना स ब धी उपकरण ख रद,
णाली िवकास र सोको स चालन गन,
(ट) खोज, उ ार र राहतकोलािग त काल स चार तथा यातायात सू चा
गन,
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(ठ) थानीय तरमा रहे का िवपद् यव थापन वयम् से व कह को
मता िवकास तथा प रचालन स ब धी काय गन,
(ड) जोिखमयु थानको पिहचान तथा उ थानको धन जनको
थाना तरण गन,
(ढ) िवपद् प ात िवपदबाट भएको ितको ले खाजोखा र िवपद्
प ातको आव यकताको पिहचान गन,
(ण) िवपद् पिछको पु नःिनमाण गन,
(त) िवपद् पु व तयारी, िवपद् ितकाय, िवपद् र िवपदप् िछको पु न लाभ,
िवपद् जोिखम यूिनकरण ज ता िवपद् यव थापनका काय
गन,
(थ) सिमितले तोके बमोिजमको िवपद् यव थापन स वि ध अ य काम
गन, गराउन ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भए तापिन िनयिमत पमा ग रने
िवकास िनमाण स ब धी कायलाई िवपद् यव थापनसँ ग आव गराएर कोषबाट कु नै पिन
िकिसमको खच गन पाईने छै न ।
(५) कोषमा मौ दात रकम पाँ च लाख पै या भ दा घिट भएको अव थामा
आपतकािलन कायबाहे क अ य योजनका लािग कोषको रकम योग ग रने छै न ।
८.

राहत सहायता िवतरण: (१) भािवत यि लाई राहत उपल ध गराउँ दा कोषमा ज मा
भएको रकम र व तु ग त सामा ी म ये आव यकता र औिच यका आधारमा दु वै वा कु नै एक
मा पिन उपल ध गराउन सिकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपल ध गराउनु पू व कोषबाट राहत उपल ध
गराईिदने स ब धमा िवपद् भािवत यि वा िनजको एकाघरको प रवारका सद यले
िवपदक् ो घटना र सोबाट आँ फू वा आ नो प रवारका सद यलाई पन गएको हानी नो सानीको
िववरण सिहत कायालयमा िनवे द न दता गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवे द न दता गदा िवपदक् ो घटना र सोबाट पन गएको
हानी नो सानीको मू याङ्कन सिहतको सजिमन मु चु का वा ितवे द न समे त िनवे द नसाथ
सं ल न ग रएको हनु प नछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम दता भएको िनवे द न र उपदफा (३) बमोिजमको
सं ल न मु चु का वा ितवे द न समे त का आधारमा िवपद् भािवतलाई कोषबाट राहत रकम
तथा सामा ी उपल ध गराउँ दा िवपदक् ो सघनता र यापकता, कोषमा ज मा भएको रकम
तथा राहत सामा ीको उपल धता र खचको औिच य समे त लाई ि गत गरी सिमितले उिचत
ठहयाएबमोिजम हने छ ।
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(५) उपदफा (२) र (३) मा जुन सु कै कु रा ले िखएको भएता पिन िवपदक् ो कारणले
गि भर हानी नो सानी वा घाईते भई िवपद् भािवत यि वा िनजको एकाघरको प रवारका
सद यले राहतका लािग िनवे द न दता गन स ने अव था नरहेमा र तत् काल राहत उपल ध
नगराउँ दा िवपद् भािवत यि थप जोिखममा धके िलन स ने वा थप जनधन र वा यमा
हानी नो सानी पु न स ने अव था छ भ ने सिमितलाई लागे मा य तो यि लाई सिमितले
िनणय गरे र त काल राहत उपल ध गराउन स ने छ ।
(६) िवपद् भािवत यि लाई यस दफा बमोिजम राहत उपल ध गराउँ दा
मिहला, बालबािलका, िकशोर िकशोरी, जे नाग रक, अश तथा अपाङ्गता भएका
यि लाई ाथिमकता िदनु प नछ ।
९.

कोष योग गन नपाईने : (१) यस कायिविधमा अ य जु न सुकै कु रा ले िखएको भए तापिन
दे हायको योजनका लािग कोषमा ज मा भएको रकम खच गन पाईने छै नः
(क) िनयिमत शासिनक कायको लािग खच गन,
(ख) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई िनयिमत
पमा तलब, भ ा वा अ य सु िवधा उपल ध गराउन,
(ग) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई मण
खच वा अ य य तै कारको खच उपल ध गराउन,
(घ) िवपद् बाट भािवतलाई िदईने तोिकए बमोिजमको राहत बाहे क
अ य कु नै पिन िकिसमको च दा, पु र कार, उपहार वा आिथक
सहायता उपल ध गराउन,
(ङ) कु नै पिन िकिसमको गोि , अ तरि या वा सभा स मे ल न
स चालन गन, गराउन,
(च) आकि मक पमा िनमाण गनु पन बाहे क का अ य िनयिमत पू वाधार
िवकास िनमाण स ब धी काय गन, गराउन,
(ङ) िवपद् जोिखम यूिनकरण तथा िवपद् यव थापनसँ ग य
स ब ध नभएको अ य कु नै पिन काय गन, गराउन ।
(२) कोषलाई ा भएको व तु ग त सहायता सामा ी म यै कु नै पिन सामा ी पू ण
वा आं िशक पमा कायालयको वा कायालयको कु नै पदािधकारी वा कमचारीको िनयिमत
योजनका लािग योग ग रने छै न ।
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१०.

प र छे द – ३
कोषको स चालन, ले खा तथा ले खा प र ण
कोषको स चालन : (१) कोषको बक खाता स चालन नमोबु नगरपािलकाको मु ख
शासक य अिधकृ त वा िनजले तोके को अिधकृ त तरको कमचारी र ले खा मु ख वा िनजले
तोके को ले खाको कमचारीको सं यु द तखतबाट हने छ ।
(२) कोषबाट एक पटकमा दु ई हजार पै या भ दा बढीको रकम भु ानी गदा
अिनवाय पमा बक माफत मा भु ानी ग रने छ ।
(३) कोषलाई ा व तुग त सहायता सामा ीको िनकासा मु ख शासक य
अिधकृ त वा िनजले तोके को िवपद् यव थापन हे न अिधकृ त तरको कमचारी र िज सी शाखा
मु ख बाट हने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम व तु ग त सहायता सामा ी िवपद् यव थापन कायमा
उपयोगका लािग िनकासा गदा मौ दात िकताबमा खच अिभले ख जनाई िनकासा िदनु प नछ र
य तो सामा ीको अिभले ख मू यलाई कोषको खचको पमा समे त अिभले ख ग रने छ ।

११.

कोषको आय ययको ले खा तथा सोको सावजिनकरण : (१) कोषको आय ययको
ले खा चिलत कानू न बमोिजम रािखने छ ।
(२) कोषले कायपािलकाले तोके बमोिजम आ त रक िनय ण णाली कायम गनु
पनछ।
(३) कोषको मािसक पमा भएको आ दानी र खचको िववरण अक मिहनाको
सात गते िभ मा सावजिनक गनु पनछ ।
(४) आिथक वष समा भएको िमितले तीन मिहनािभ सिमितले कोषको वािषक
आय ययको िववरण समे त खु ने वािषक ितवे द न तयार गरी कायपािलका माफत नमोबु
नगर सभा सम पे श गनु पनछ ।

१२.

ले खा प र ण : (१) कोषको आ त रक ले खापरी ण नमोबु नगरपािलकाको आ त रक
ले खा प र ण शाखाबाट हने छ ।
(२) कोषको अि तम ले खापरी ण महाले खा परी कबाट हने छ ।
(३) नमोबु
नगर कायपािलकाले चाहेमा जु न सु कै बखत सिमितको
िहसाविकताव जाँ न वा जाँ च गराउन स ने छ ।
(४) नमोबु नगर कायपािलकाको कायालयले क तीमा वषको एक पटक
कोषको सामािजक र सावजिनक ले खाप र णको यव था िमलाउने छ ।
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१३.

प र छे द –४
िविवध
सशत सहायता : (१) िवपद् यव थापन स ब धी तोिकएको काय स पादन गन शत सिहत
कु नै यि वा सं थाले कोषमा सहायता उपल ध गराउन चाहेमा य तो सहायता ा गनु
पू व सिमितले शत वीकार गन वा नगन स ब धी िनणय गनछ र शत वीकार गरे को
अव थामा मा सहायता रकम वा सामा ी कोषमा ज मा हने छ ।
तर ने पाल सरकार, ादे श सरकार वा थानीय सरकारले सशत अनु दान उपल ध
गराउने हकमा सिमितको पू व िनणय आव यक पनछै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ा अनु दान रकम वा व तु ग त सहायता
सामा ीलाई तोिकएको काममा मा उपयोग गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ा अनु दान रकम वा व तु ग त सहायता
सामा ी तोिकए बमोिजमको कायमा उपयोग भए-नभएको स ब धमा य तो सहायता
उपल ध गराउने यि वा सं थाले िववरण माग गरे मा सोको िववरण उपल ध गराउनु प नछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता व प ा त हने भौितक
सामा ीह को भ डारण तथा िवतरण कायलाई यवि थत गन आव य ा अनु सार सिमितले
थप मापद ड/िनदिशका बनाई लागु गन स ने छ ।

१४.

परामश िलन स ने : सिमितले यस कायिविध बमोिजमको काय स पादन गन उपयु िव
यि वा स थासँ ग आव यक परामश िलन स ने छ ।

१५.

रकम ि ज नह ने तथा आवत कोष ( रवि वङ् फ ड) को पमा रहने : (१) दफा ५
को उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ज मा भएको रकम म ये आं िशक वा पु रै रकम कु नै
आिथक वषमा खच नभई आिथक वषको अ यमा बाँ क रहे मा य तो रकम ि ज नभई
कोषमै रहने छ ।
तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम ा सहायता रकमलाई य तो शत
अनु प उपयोग गन नसके को कारण जनाई सहायता उपल ध गराउने स बि धत यि वा
सं थाले िफता माग गरे मा कोषबाट रकम िफता गन बाधा पन छै न ।
(२) कोषलाई आवत कोष ( रबि वङ्ग फ ड) को पमा स चालन ग रने छ ।
पि करणः यस दफाको योजनका लािग आवत कोष ( रबि वङ फ ड)
भ नाले कोषबाट खच भएको नगद रकम वािषक पमा बजे ट िविनयोजन माफत पु नःपु ित गद
जाने ग र थािपत कोषलाई स झनु प छ ।
(3) कोषमा मौ दात रकम पाँ च लाख पै या भ दा यून हन गएमा त काल थप
रकम ज मा गन य न ग रने छ ।
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१६.

सहयोगका लािग आ ान गन : (१) िवपदक् ा कारण आप कािलन अव था िसजना भई
थानीय ोत साधन र मताले िवपदक् ो सामना गन किठन भएमा नमोबु नगरपािलकाले
िछमे क थानीय तह, दे श सरकार तथा ने पाल सरकारलाई कोषमा आिथक तथा व तु ग त
सहायता उपल ध गराउन अनु रोध गन स ने छ ।
(२) िवपद्बाट भािवतको खोज, उ ार र राहतका लािग सिमितले थानीय
सामािजक तथा परोपकारी सं घ , सं ग ठन, यु वा लव, आमासमू ह , वयम् से व क, रा से व क,
उ ोगी यवसायी, वु यि तथा आमसवसाधारणलाई सहयोगका लािग अनु रोध गन
स ने छ ।

१७.

अिभले ख रा ने : (१) सिमितले कोष प रचालन स ब धमा गरे को िनणय र अ य काम
कारवाहीको अिभले ख दु त रा नु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभले ख सिमितको सद य-सिचवको िज मामा
रहने छ ।
(३) दफा (१) बमोिजमको अिभले ख सरोकारवाला कु नै यि वा सं थाले माग
गरे मा िनजलाई िनयमानु सार य तो अिभले ख उपल ध गराईने छ ।

१८.

अनु ग मन: (१) यस कायिविध बमोिजम कोष प रचालन तथा सोबाट भएका कामको
िनयिमत तथा आकि मक अनु ग मन स ब धी कायका लािग सिमितको सं योजक वा िनजले
तोके को सिमितको अ य कु नै सद यको सं योजक वमा सिमितको यून तम थप एक सद य
समे त सं ल न रहे को अनु ग मन टोली खिटई कोष प रचालनबाट भएको कामको अनु ग मन गन
स ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएको अनु ग मन टोलीले आफू लाई ा
कायादे श का आधारमा अनु ग मनका ममा दे िखएको स य त य िववरण सिहतको ितवे द न
सिमित सम पे श गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पे श हन आएको ितवे द न समे त का आधारमा कोष
प रचालनमा कु नै किम कमजोरी भएको देिखएमा यसलाई सु धार गन सिमितले आव यक
िनदशन िदन स ने छ र य तो िनदशनको पालना गनु स बि धत सबै को कत य हने छ ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन कोष प रचालनमा कु नै
गि भर ु टी रहे को र सोलाई त काल रो न आव यक दे िखएमा सं योजकले य तो काय रो न
िनदशन िदन स ने छ ।
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(५) अनु ग मनका ममा कु नै यि ले झुठा िववरण पे श गरी कोषबाट राहत ा
गरे को वा कोषले उपल ध गराएको राहतको दु पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर चिलत
कानू न बमोिजम कारवाही हने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनु ग मन टोलीमा उपल ध भएस म थानीय
राजनीितक दल, िवपद् यव थापन स ब धी कायमा सं ल न गै र सरकारी सं घ सं था, उ ोगी
यवसायी आव सं घ सं ग ठन, नाग रक समाज तथा प कार आव सं घ सं ग ठन र सशत
सहायता उपल ध गराउने यि वा सं थाको ितिनिध समे त लाई सं ल न गराईने छ ।
१९.

िनदशन िदन स ने : नमोबु नगर सभाले सिमितको काम कारबाहीको स ब धमा
सिमितलाई आव यक िनदशन िदन स ने छ ।


















(34)

iii

gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ckf+utf ePsf
JolQmsf] kl/rokq ljt/0f
sfo{ljlw, @)&%

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&%÷!)÷)^

(35)

iii

तावना
नेपालको संिवधान, अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स वि ध ऐन, २०७४ तथा संयु रा संघले
पा रत गरी नेपाल सरकारले ह ता र समेत ग रसके को अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स ब धी
महासि ध 2006, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को
उ े य, मम र भावना बमोिजम अपाङ्गता भएका यि ह को प रचय-प िवतरण कायिविध बनाउन
बा छनीय भएकोले,अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स वि ध ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले िदएको
अिधकार योग गरी नमोबु नगरपािलकाले देहायको कायिविध जारी गरे को छ ।
प र छे द १
ारि भक
१. सिं
नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम "अपाङ्गता भएका यि को प रचय-प िवतरण
कायिविध, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।
२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमाः
(क) "ऐन" भ नाले अपाङ्गता भएका यि ह को अिधकार स व धी ऐन, २०७४ (पिहलो
संशोधन २०७५ समेत) स झनु पदछ ।
(ख) "िनयमावली" भ नाले अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स व धी ऐन २०७४ अनसु ार
ब ने िनयमावली स झनु पदछ ।
(ग) "नगरपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पदछ ।
(घ) "वडा कायालय" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको वडा कायालय स झनु पदछ ।
प र छे द-२
उ े य, मापद ड
३. उ े य : यस कायिविधको उ े य देहाय बमोिजम रहेका छन् :
(क) िविभ न कारका अपाङ्गता भएका नेपाली नाग रकह को पिहचान गरी उनीह लाई सेवा
सिु वधामा पहँच थािपत गन, य ता सेवा सिु वधाह को लािग योजना िनमाण गन र यस
नगरपािलकामा रहेका िविभ न कृ ितका अपाङ्गता भएका यि ह को वग कृ त लगत रा न
सहज तु याउने
(ख) अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स व धी ऐन र अपाङ्गता भएका यि को अिधकार
स ब धी अ तराि य महासि ध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको ितब ता
बमोिजम अपाङ्गता भएका यि लाई ाथिमकताको आधारमा सेवा सिु वधाह उपल ध
गराउन सहज बनाउने ।
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(ग) अपाङ्गताको कृ ित, वग करण र अव थाका आधारमा अपाङ्गता भएका यि ले पाउने
सेवा, सिु वधा र अवसरको ाथिमक करण गन सहयोग गन ।
४. प रचय-प िवतरणका मापद ड देहाय बमोिजम रहेका छन् :
अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स व धी ऐन, २०७४ को अनसु चू ीमा कृ ितका आधारमा
अपाङ्गतालाई १० (दश) कारमा वग करण ग रएको छ । अपाङ्गता भएका यि को अिधकार
स व धी ऐनको अनसु चू ीमा उ लेिखत गा भीयताका आधारमा ग रएको अपाङ्गताको वग करण
गरी देहायका चार समहू का प रचय-प िवतरण ग रनेछ :
(क) पूण अश अपाङ्गताः
तल उि लिखत अव थाका यि ह लाई 'क' बगको प रचयप उपल ध गराइनेछ जनु रातो रंगको
पृ भिू ममा जारी ग रनेछ ।
१ यि को शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी णालीह मा भएको ित र यसले
याएको कायगत िवचलनको अव था असा य ग भीर भई अ को सहयोग िलएर पिन
दैिनक जीवन स पादन गन असा यै किठन हने यि ,
२ सामा य भ दा सामा य दैिनक ि याकलापह पिन वयं गन नस ने र अ य यि को
सहयोग आव यक पन, ती बौि क अपाङ्गता भएका यि ह , ती पमा अिट म
भािवत यि , पणू पमा वण ि िविहन यि ह ,
३ दईु वा सोभ दा बढी कृ ितका शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी ित भई सबैजसो
दैिनक ि याकलापह अ य यि कै सहयोगमा गनपन
ु अव थाका यि ह ,
४ िनर तर पमा सघन हेरचाह ( याहार ससु ार) को आव यक प ररहने शारी रक अपाङ्गता
भएका यि वा मनोसामािजक अपाङ्गता भएका यि ह ।
(ख) अित अश अपाङ्गताः
तल उि लिखत अव थाका यि ह लाई 'ख' बगको प रचयप उपल ध गराइनेछ जनु िनलो पृ भिू ममा
जारी ग रनेछ ।
१ शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी ित वा िवचलन भए तापिन िनर तर वा अिधकाश
ं
समय सहयोगी, दोभाषे वा मानव पथ दशक आिदको सहयोगमा आ नो दैिनक
ि याकलापह गन लगायत िहडडुल र संचार गन किठनाइ हने यि ह ,
२ मि त क प घात, मे द डमा चोटपटक वा प घात, हेमोिफिलया, माश
ं पेशी स ब धी
सम या वा िवचलन लगायत अ य िविभ न कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, क मर
आिदले काम गन नसक दैिनक आवागमनको लािग ि लिचयर योग गनपन
ु अव थाका
यि ह ,
३ दवु ै हात कुमदेिख वा पाखरु ादेिख मनु ी परु ै नच ने वा गुमाएका, िविभ न कारणले दवु ै हात र
गोडा गुमाएका वा नच ने, क मरभ दा मिु नको माग गुमाएका वा नच ने, दवु ै गोडा पणू
ि याशील नभई बैसाखीको योग गन यि ह ,
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ि िविहन र पणू ि िवहीनको प रभाषा अ तगत पन यि ह ,
सचं ारको लािग िनर तर दोभाषे आव यक पन पणू पमा कान सु न नस ने (बिहरा), दैिनक
जीवनका ि याकलापह वयं गन नस ने, िसकाइमा सम या भएका बौि क अपाङ्गता वा
अिट म भएका यि ह , िनर तर अ को सहयोग िलइरहनपु न बहअपाङ्गता भएका
यि ह ।
(ग) म यम अपाङ्गताः
तल उ लेिखत अव थाका यि ह लाई 'ग' वगको प रचयप उपल ध गराइनेछ जनु पहे ँलो रङ्गको
पृ भिू ममा जारी ग रनेछ ।
१ कृ ि म अङ्ग, यालीपर, िवशेष कारका जु ा ज ता सहायक साम ीको योगबाट सामा य
िहडडुल लगायत दैिनक जीवनका ि याकलापह वयं गन स ने,
२ िविभ न कारणले घँडु ामिु नको अङ्गमा मा भाव परे को तर सहायक साम ीको योग नगरी
पिन सामा य िहँडडुल गनस ने,
३ कुम वा पाखरु ा भ दा मनु ी एक हात गुमाएका वा हात नच ने वा हातले गन काम गन नस ने,
४ दवु ै हातको ह के लाभ दा मिु नका क तीमा बूढी औलं ा र चोरी औलं ा गुमाएका,
५ दवु ै गोडाको कुकु चाभ दा मिु नको भाग नभएका तर सामा य िहडडुल गन स ने,
६ मे द डमा सम या भई ढाड कुि एको,
७ िसकाइमा िढलाइ भएका दैिनक ि याकलाप वयं गन स ने बौि क अपाङ्गता र अिटजम
भएका यि ह ,
८
वणय को योगबाट वा ठूलो आवाज मा सु नस ने सु त वण यि ह
९ श यि याबाट वरय िझक घाँटीको नलीबाट मा बो नपु न अव था भएका यि ह
१० ओठ तालु फाटेको कारण बोली अ प भएका यि ह ,
११ बो दा अड्िकने, श द वा अ र दोहोयाउने सम या ती भएका भकभके यि ह ,
१२ तीन िफट भ दा मिु नका होचापडु ् का यि ह ,
१३ च मा र वणय दवु ै योग गन वण ि िविहन यि ह , ले स वा या नीफायरको
योगबाट मा पढ्न स ने यनू ि यु यि ह ,
१४ अनवु ंशीय र ाव (हेमोफे िलया) स ब धी सम या भई दैिनक िहँडडुलमा किठनाइ हने
यि ह ,
१५ मानिसक वा मनोसामािजक अपाङ्गता भएका यि ह ।
(घ) सामा य अपाङ्गताः
तल उ लेिखत अव थाका यि ह लाइ 'घ' बगको प रचयप उपल ध गराइनेछ जनु सेतो पृ भिू ममा
जारी ग रनेछ ।
१ शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी सामा य िवचलन भएका तर दैिनक जीवनका
ि याकलापह वयम स पादन गन स ने
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२
३
४
५

हात वा खु ा के ही छोटो भएका, एक हातको ह के ला भ दा मनु ी नच ने वा गुमाएका, एक
हातको ह के लाभ दा मिु नका क तीमा बूढी औलं ा र चोरी औलं ा गुमाएका वा दवु ै हातको
ह के लामिु नका क तीमा बूढीऔलं ा र चोरीऔलं ा भएका यि ह ,
ठूलो अ र पढ्नस ने यनू ि यु यि ह ,
दवु ै गोडाको सबै औलाका भागह नभएका,
वणय लगाई ठूलो आवाज सु ने तर बोली प भएका सु त वण यि ह ,

प र छे द ३
प रचय प ढाँचा र सम वय सिमित
५. अपाङ्गता भएका यि ह को प रचय-प को ढाँचा देहाय बमोिजम हनेछ ।
प रचय-प वाहक यि को यि गत िववरण प हने गरी नाग रकताको माण -प को ढाँचामा
यस कायिविधको अनसु चू ी २ बमोिजम एकाप ी नेपाली भाषामा र अकाप ी अंगेजी भाषामा
लेिखएको मािथ दफा ४ मा उ लेिखत मापद ड अनसु ार एक पृ को प रचय-प गा भीयताका
आधारमा ग रएका चार वगका अपाङ्गता भएका यि लाई चार फरक रङ्गमा उपल ध गराइनेछ।
६. सम वय सिमित स वि ध यव था देहाय बमोिजम हनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका यि को अिधकार स वि ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसु ार अपाङ्गता
प रचय प िवतरण गन समेत कायका लािग नगरपािलकामा देहाय बमोिजमको थानीय सम वय
सिमित रहनेछ :(क) नगरपािलकाको उप- मख
- संयोजक
ु
(ख) नगरsfo{पािलकाको मिहला सद य म येबाट संयोजकले तोके को
मिहला सद य
- सद य
(ग) नगर कायपािलकाको मख
ु ले तोके को थानीय वा य चौक वा अ पतालको िचिक सक
- सद य
(घ) थानीय हरी कायालयको मख
- सद य
ु वा िनजले तोके को अिधकृ त ितिनधी
(ङ) अपाङ्गता भएका यि को हक, िहत र संर णको े मा थानीय
तरमा कायरत संघ सं थाह म येबाट नगर मख
ु ले मनोिनत गरे को सं थाको ितिनिध - सद य
(च) नगरपािलकाको स बि धत िबषय हेन सिमितको संयोजक
- सद य
(छ) मिहला बालबािलका तथा समाज क याण उप-शाखा मख
सद
य सिचब
ु
(यस सिमितमा आव यकता अनसु ार सिमितले िव समेत आम ण गन स ने छ ।)
(२) थानीय सम वय सिमितले अपाङ्गता प रचय प िवतरणका लािग िसफा रस गन कामका साथै
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोिजम प रचय-प स व धी काननु ी, संरचनागत तथा अ य सधु ार गनपन
ु
िवषयमा देशको सामािजक िवकास म ालय; मिहला, बालबािलका तथा ये नाग रक म ालय
लगायत स वि धत िनकायमा लेखी पठाउनु पदछ ।
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प र छे द-४
प रचय प िवतरण
७. प रचय-प िवतरण ि या देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) अपाङ्गता भएका यि को थायी ठे गाना भएको वडा कायालयमा अपाङ्गता भएका यि
वयं वा िनजका अिभभावक वा संर कले अनसु चू ी १ बमोिजमको ढाँचामा प रचय-प ाि का
लािग सबै पु ्याई गन कागजातह २ ित समावेश गरी िनवेदन िदनपु नछ ।
(ख) दरखा तमा आ नो नाम, थायी ठे गाना, उमेर, अपाङ्गता खल
ु ेको िलिखत मािणत ितिलपी,
पासपोट साइजको (स भव भएस म अपाङ्गता देिखने गरी िखिचएको) फोटो, अश ताको
गा भीयता अव था र शरीरका अङ्गह ले गन काममा आएको सम या वा दैिनक ि याकलापमा
हने िसिमतताह को िववरण संल न हनपु नछ । यस योजनको लािग ज मदता माण-प वा
नाग रकताको माण-प वा ज गा धनी माण पजु ा वा शैि क यो यताको माण-प वा मतदाता
प रचय प वा अपाङ्गताको आधारमा कुनै जािगर ग ररहेको भए िनयिु प वा यो सं थाले
िदएको माण वा िज. .का.मा दता भएका अपाङ्गता स ब धी काय गन सघं सं थाले गरे को
िसफा रस म ये कुनै एक वा य तै िव त हन स ने आधार िदने अ य मािणत िलिखतलाई
आधार मािननेछ ।
(ग) रत पगु ी आएको िनवेदनमा वडा कायालयले िनवेदन ा भएको िमितले बढीमा ३ िदनिभ
िनवेदकले पेश गरे का कागजातह को एक ित कायालयमा राखी वडा कायालयको िसफा रस
सिहत एक ित नगरपािलकामा पठाउनु पदछ ।
(घ) स बि धत यि ले पेश गरको िनवेदन उपर कुनै कागजात वा माण नपगु ी प रचयप का लािग
िसफा रस गन उपयु नदेिखएमा सो यहोरा िनवेदकलाई ३ िदन िभ मा जानकारी िदनु पदछ ।
(ड.) वडा कायालयले िसफा रस गन नसिकने भनी िदएको जानकारी िनवेदकलाई िच नबुझे सचू ना
पाएको १५ िदन िभ मा नगर कायपािलकाको कायालय सम िनवेदन िदन स नेछ ।
(च) यसरी ा भएको िनवेदन समेत समावेश राखी थानीय सम वय सिमितको बैठकमा पेश गनु पदछ
। िनवेदकले पेश गरे का कागजात र अ य स भा य त य माणका आधारमा िनजले प रचय प
पाउने देिखयो भिन सम वय सिमितले िसफा रस गरे मा िनजलाई प रचय प िवतरण गरी यसको
जानकारी िनवेदक तथा वडा कायालयलाई समेत िदनु पदछ ।
(छ) प रचयप का लािग िसफा रस गन कुनै किठनाई परे मा वडा कायालयले िचिक सक/िवशेष वा
अपाङ्गता भएका यि का सं थाका ितिनिधसँग राय परामश िलन स नेछ ।
(ज) सामा यतया अपाङ्गता भएका यि वयल
ं े आ नो प रचयप बुिझिलनु पदछ । अित अश
वा पणू अश अपाङ्गता भएको कारणले प रचय प विु झिलन आउन नस ने भएमा वडा
कायालयको िसफा रसमा प रवारको सद य, संर क वा िनजको बसोबास गन वडा कायालयका
पदािधकारीले िनजलाई बुझाउने गरी बुिझिलन स नेछन् ।
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(झ) प रचय-प ा यि ह को वग कृ त लगत नगरपािलकाले क यटु राइज गरी आ नो
कायालयमा राखी चौमािसक पमा देश र संघको स बि धत म ालयमा जानकारी गराउनु पनछ।
(ञ) सम वय सिमितले प रचयप िदन भनी ठहर गरे का यि लाई नगरपािलकाको कायालयले
अनसु चू ी २ बमोिजमको प रचय-प (अपाङ्गता भएका यि ह लाई) िनःशु क उपल ध गराउनु
पनछ ।
(ट) प रचयप मा नगरपािलकाको मख
ु शासिकय अिधकृ तको ह ता र हनेछ । चिलत काननू को
अिधनमा रही अ य अिधकृ त कमचारीलाई समेत अिधकार यायोजन गन स नेछ ।
(ठ) य पमा देिखने वा अवलोकन गन सिकने शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी ितको
हकमा प रचय-प दान गन अिधकारीले अवलोकन गरी त काल उपयु प रचय-प उपल ध
गराउनु पनछ ।
(ड) य पमा नदेिखने वा अवलोकन गन नसिकने शारी रक, मानिसक वा इि य स ब धी ित
भएका वा
पमा छुट्याउन सम या भएका अपाङ्गता भएका यि का हकमा सम वय
सिमितमा पेश गरी सिमितको िसफा रसका आधारमा प रचय प िवतरण गनु पनछ ।
८. अ य थानीय तहका अपाङ्गता भएका यि ह को प रचयप िवतरण गनः
थायी ठे गानामा बसोबास नभएका र िविभ न अवरोध तथा शारी रक वा मानिसक अव थाको
ग भीयताको कारण आ नो थायी वसोवास भएको थानीय तहमा गई अपाङ्गता प रचय प ा
गन असमथ यि ह का लािग िनजको थायी बसोबास भएको थानको स बि धत थानीय
तहबाट प रचय प निलएको सिु न त भएमा दफा ५ को ि या परू ा गरी प रचय प दान गरे र
स बि धत थानीय तहलाई जानकारी गराउन सिकनेछ ।
९. ितिलिप स ब धी यव थाः
(१) प रचय-प हराइ, नािसइ वा िबि ई प रचय-प को ितिलिप िलनु पन भएमा आ नो वडाको वडा
कायालयमा यथाथ िववरण र कारण खल
ु ाई िसफा रसका लािग िनवेदन िदनु पदछ ।
(२) वडा कायालयले सबै यहोरा बुिझ िनवेदकको माग मनािसब देिखएमा प रचय-प को ितिलपी
उपल ध गराउन ा िनवेदन तथा अ य कागजातको ितिलिप वडा कायालयमा राखी िनवेदकले
पेश गरे को स कल कागजात सिहत िसफा रस गरी नगरपािलकामा पठाउनु पदछ ।
(३) नगरपािलकाले िसफा रस सिहत ा भएको िनवेदन अपाङ्गताको कृ ित अनसु ार सोझै वा
सम वय सिमितमा पेश गरी सिमितको िनणय अनसु ार अपाङ्गता प रचय-प को ितिलिप
िनःशु क उपल ध गराउनु पनछ ।
(४) ितिलिपका लािग ा भएको िनवेदनका िबषयमा सो प रचय प बाहक यि ले पिहले ा
गरे को प रचय प मा हेरफे र गनपन
ु देिखएमा सम वय सिमितमा पेश गरी सो सिमितबाट ा
िनदशन अनसु ार गनु पदछ ।
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१० यस कायिविधको ितकुल काय भएमा चिलत काननू मा यव था भए बमोिजम सजाय हनेछ ।
११. अिभलेख स व धी यव थाः
(१) स वि धत वडा कायालयले आफनो वडािभ भएका कुल अपाङ्गता भएका यि ह तथा
अपाङ्गता भएका यि ह म ये प रचयप पाएका यि ह को अपाङ्गताको कृ ित र
गा भीयता लगायत अ य आव यक िववरण खु ने गरी िनयिमत पमा अ याविधक गरी यसको
चौमािसक िववरण तयार गरी िनयिमत पमा नगरपािलकामा पठाउनु पनछ ।
(२) नगरपािलकाले प रचय प िवतरण गरे पिछ यसको जानकारी प रचय प ा गन यि को
थायी ठे गाना भएको वडा कायालयलाई िदनु पदछ ।
(३) नगरपािलकाले आ नो े िभ रहेका कुल अपाङ्गता भएका यि ह तथा अपाङ्गता प रचय
प पाएका यि ह को अिभलेख राखी यसको चौमािसक ितवेदन देशको सामािजक िवकास
म ालय, सघं ीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयमा र मिहला, बालबािलका तथा ये
नाग रक म ालय पठाउनु पनछ ।
प र छे द-५
िविवध
१२. िविवध :
(१) नगरपािलकाले अपाङ्गता भएका यि ह का लािग अपाङ्गता प रचयـप लगायतका सेवा
सरल त रकाले उपल ध गराउन कि तमा बषको एक पटक प रचय प िवतरण स व धी घिु त
िशिवर स चालन गनु पदछ ।
(२) यो कायिविध लागू हनु अगािड ा गरे को अपाङ्गता प रचयप नगरपािलकामा बुझाई यो
कायिविध जारी भएको िमितले १ बषिभ मा यस कायिविध बमोिजमको प रचयप िलनपु नछ ।
यस अिघ जारी भएका प रचय प एक वषपिछ वतः मा य हनै छै न ।
(३) यस कायिविधमा भएको ावधान अपाङ्गता भएका यि ह को अिधकार स वि ध ऐन र अ य
चिलत काननू सँग बािझएमा बािझएको हदस म वतः अमा य हनेछ ।
(४) अपाङ्ग प रचय-प िवतरण स व धमा यस कायिविधमा उ लेख नभएको िवषयमा अपाङ्गता
भएका यि ह को अिधकार स व धी ऐन र अ य चिलत काननू बमोिजम हनेछ ।
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अनुसच
ू ी- १
अपाङ्गता भएका यि को प रचयप पाउनको लािग िदने िनवेदनको ढाँचा
िमितः

ी मख
ु शासीय अिधकृ त यू
माफत..........नं वडा कायालय
नमोबु नगरपािलका

िवषय : अपाङ्गता भएका यि को प रचयप पाउँ ।
महोदय,
म अपाङ्गता भएका यि को प रचयप पाउन यो य भएकोले िन न िलिखत िववरण रािख
प रचयप पाउन यो िनवेदन पेश गरे को छु । मैले पेस गरे को िववरण ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे मा चिलत
काननु बमोिजमको सजाय भो न म जरु छु ।
१. नाम थर ..................... उमेर .................. ......... िलङ्ग ....................
२. ठे गाना:
(क) थायी ठे गाना : ..............पािलका, वडा नं............... टोल ..............
(ख) अ थायी ठे गाना : .................पािलका, वडा नं...................टोल........
(ग) स पक टेिलफोन वा मोबाइल न.ं ............... .................. .................
३. सरं क/अिभभावकको नाम थर .................... िनवेदक सँगको नाता ............
४. संर क/अिभभावकको टेिलफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... .............
५. नेपाल सरकारको प रभाषा र वग करण अनसु ार अपाङ्गताको कार ......................
६. नेपाल सरकारको प रभाषा र वग करण अनुसार अश ताको आधारमा
अपाङ्गताको कार ............................
७. शरीरको अङ्ग, संरचना, णालीमा आएको ितको िववरण
..................................... ……………………….. …………………………….
८. ित भएपिछ दैिनक ि याकलापमा आएको अवरोध वा िसिमतताको िववरण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
…………….
९. अपाङ्गताको कारण उपयु थानमा िचनो लगाउनहु ोस् ।
क) रोगको दीघ असर
ख) दघु टना
ग) ज मजात
घ) सश
ङ) वंशानगु त कारण च) अ य ..............
१० सहायक साम ी योग गनु पन आव यकता भएको वा नभएको : उपयु थानमा िचनो
लगाउनहु ोस् । क) भएको
ख) नभएको
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११. आव यकता भएको भए क तो कारको सहायक साम ीको योग गनपन
ु हछ
…………………………………………………..................
१२. सहायक साम ी योग गन गरे को/नगरे को (उपयु थानमा िचनो लगाउनहु ोस
क) गन गरे को
ख) गन नगरे को
१३. सहायक साम ी योग गन गरे को भए साम ीको नाम : ......................... ...........
१४. अ य यि को सहयोग िवना आ ना क ता क ता दैिनक काय गन स नहु छ
क) ........................
ख)............................ ग) ..........................
घ) ..........................
ङ) ........................ च) ...........................
१५. अ य यि को सहयोग िलनहु छ भने कुन कुन कामको लािग िलनु ह छ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ)......................... ङ)............................. च) ...........................
१६. पिछ लो शैि क यो यता ाथिमक तह
घ) िन न मा यिमक तह
ङ) मा यिमक तह
च) उ च मा यिमक तह
छ) नातक तह
ज) नातको र तह झ) िव ावा रिध तह
ञ) अ य
१७. कुनै तािलम ा गनभएको
भए मु य तािलमह को नाम ले नुहोस
ु
………………………….………………………………………………………
………………………………………..…
१८. हालको पेशा :
क) अ ययन
ख) कृ िष यवसाय ग) वरोजगार
घ)
अ ययन
ङ) सरकारी सेवा च) िनजी े मा सेवा ज) के ही नगरे को
िनवेदक
नाम, थर ..............................
ह ता र ..............................
िमित ..............................
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अनसु चू ी- २
दफा ५ सँग स बि धत
अपाङ्गता भएका यि को प रचय को ढाँचा
नमोबु नगर कायपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
नमोबु , का े
..................................................
प रचयप न बरः
प रचयप को कार:

फोटो

अपाङ्गता प रचय-प
१) नाम, थरः
२) ठे गानाः देश …..िज ला…………..न.पा/गा.पा ………………वडा……टोल…………
३) ज मिमितः
४) नागरीकता न बर: ……………………..
५) िलङ्गः ………… …………. ६) र समहु …………..
७) अपाङ्गताको िकिसमः कृ ितको आधारमा ……………………..ग भीरताको आधारमा
……..
८) बाबु/आमा वा संर कको नाम, थर …………………………………………
९) प रचयप वाहकको द तखतः
१०) प रचय प मािणत गन अिधकारीको
नाम, थर ..............................
ह ता र ..............................
पद ...................................
िमित ..............................
"यो प रचप कसैले पाएमा निजकको हरी कायालय वा नमोबु नगरपािलकामा वझु ाइिदनहु ोला"
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Annex- 2
Disability Identity Card Format
Namobuddha Minicipality
Office of the Municipal Executive
ID Card Number:
ID Card Type :
Disability Identity Card
1) Full Name of Person
2)
Address:
Province
………..…..District…….…………………..Municipality/Rural
Municipality
……………………….Ward…….Tole…….......…………….
3) Date of Birth
4) Citizenship Number:
5) Sex: ………… …………. 6) Blood Group…………..
7) Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of
Severity……. ……..
8) Father Name/Mother Name or Guardain ……………………………
9) Signature of ID card Holders……………….
10) Approved by
Name ..............................
Signature..............................
Designation.............................
Date …………………………….
"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or
Namobuddha municipality office"
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अनस
ु ूची- ३
अपाङ् गता भएका यि को कायालयमा रािखने अिभलेखको ढाँचा
म सं याः
अपाङ् गता प रचयप न बरः
प रचयप को कार …………….
१) नाम, थरः
२) ठे गाना ( थायी) देश: िज ला :
थानीय तह:
वडा:
३) ठे गाना (अ थायी) देश: िज ला :
थानीय तह:
वडा:
४) ज म िमितः
५) नाग रकता न बरः
६) िलङ् गः
७) र समहु
८) िववािहत/अिववािहतः
९) बाबु/आमा वा सरं कको नाम, थरः
१०) ठे गानाः देश
िज ला
न.पा/गा.पा
वडा
११) अपाङ् गता भएको यि सँगको नाताः
१२) पिछ लो शैि क यो यताः
१३) अ ययनरत िव ालय वा कलेज :
अ ययन नगरे को
पढाइ सके को
१४) पेशाः
१५) अपाङ् गताको िकिसमः
क) अपाङ् गताको कृ ितको आधारमा ………………..
ख) अपाङ् गताको ग भीरताको आधारमा ……………………..
१६) क ता दैिनक ि याकलापह गन सिक छ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१७) क ता दैिनक ि याकलापह गन सिकदैन ?
………………………………………………………… …………………………
१८) सहायक साम ी आव यक
पन
नपन
आव यक पन भए के …………………………….
१९) हाल सहायक साम ी
पाएको
नपाएको
२०) प रचय-प वाहकले ा गरेका अ य सेवा, सिु वधा……………………………………
२१) प रचयप बाहकलाई आव यक परेका अ य सेवा सिु वधाह
…………………………………………………….. …………………………………..
२२) सेवा, सिु वधा दान गन िनकायः …………………… ……………
२३) अ य ……………………………………………… …………………………
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मािणत गन अिधकारीकोः
द तखतः
नाम, थरः
पदः
कायालयः
िमित :

iii

gdf]a'4 gu/kflnsf axfn s/
;DaGwL sfo{ljlw, @)&%

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&%÷!@÷@!
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k|:tfjgf M :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b # bkmf !! sf] 3 -!_
adf]lhd gdf]a'4 gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq nufpg kfpg] axfn s/ lgwf{/0f u/L
c;'n ug]{ sfo{nfO{ ;/n, kf/blz{ / thlahL clwsf/o'Qm agfpg] p2]Zon] ;f]lx P]gsf]
bkmf !@ -&_ tyf gdf]a'4 gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&$
sf] bKfmf $ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L gdf]a'4 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf]
a}7sn] of] sfo{ljlw agfO{ nfu" u/]sf] 5 .
kl/R5]b – !
kl/efiff
! gfd / k|f/De M -!_ of] sfo{ljlwsf] gfd gdf]a'4 gu/kflnsf axfn s/ ;DaGwL
sfo{ljlw @)&% /x]sf] 5 .
-@_ of] sfo{ljlw tTsfn nfu" x'g]5 .
@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf{] cy{ gnfu]df of] sfo{ljlwdf,–
s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ nfO{ ;Demg'k5{ .
v_ æcfly{s P]gÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] cfly{s P]g ;Demg'k5{ .
u_ æef}lts ;DklQÆ eGgfn] P]g, lgodfjnL / o; sfo{ljlw adf]lhd axfn
s/ nfUg] s'g} JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf] 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, ;]8
-5Kk/_, sf/vfgf, hUUff jf kf]v/LnfO{ ;Demg' kb{5.
3_ æaxfnÆ eGgfn] s'g} JolQmn] cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf] gu/kflnsf
If]qleqsf] ef}lts ;DklQ k'/} jf cf+lzs ta/n] c?nfO{ ef]u rng ug{
lbPjfkt k|fKt ug]{ ef8f /sd nfO{ ;Demg' kb{5 .
ª_ æs/Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd nfUg] 3/ axfn
s/ ;Demg' k5{ . /, of] zAbn] axfn s/sf] cltl/Qm nfUg] yk b:t'/,
hl/jfgf ;d]tnfO{ hgfp“5 .
r_ æs/bftfÆ eGgfn] bkmf $ adf]lhd s/ ltg'{ kg]{ st{Ao ePsf JolQmnfO{
;Demg' k5{ .
5_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kfnLsfsf] k|d'v
k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ .
h_ æs/ clws[tÆ eGgfn] of] sfo{ljlw adf]lhd s/ clws[tsf] sfd ug{]
k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t :t/sf] sd{rf/LnfO{
;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] o; sfo{ljlw adf]lhd s/ clws[tsf] clwsf/
k|of]u ug{ kfpg] cGo sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfp“5 .
em_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsf ;Demg' k5{ .
`_ æj8fÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsf cGtu{tsf !^ j6} j8fnfO{ ;Demg'
k5{ .

(49)

iii

6_ æsfof{noÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg'k5{ / of]
zAbn] gu/kflnsfsf] k|zf;lgs ;+u7gfTds :j?ksf] ?kdf :yfkgf ul/Psf]
zfvf, pkzfvf, j8f sfof{no jf s/ ;+sng ug{ u7g ul/Psf 5'6\6}
k|zf;lgs PsfO{ ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ .
7_ æzfvfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsf cGtu{tsf] k|zf;g zfvf//fhZj pk
zfvfnfO{ ;Demg'k5{ .
8_ ælgsfoÆ eGgfn] g]kfn sfg"g adf]lhd u7Lt k|fs[lts JolQm jfx]ssf
;a} lgsfonfO{ ;Demg' kb{5 .
#= axfn s/ lgwf{/0f u/L c;'n pk/ ug]{] M gu/kflnsfn] ;fn a;fnL ?kdf k|To]s
cfly{s jif{sf] lgldQ P]g, lgodfjnL / o; sfo{ljlw adf]lhd axfn s/ lgwf{/0f u/L
c;'n pk/ ul/g]5.
$= s/ a'emfpg] bfloTj M -!_ s/ a'emfpg] bfloTj :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$
sf] kl/R5]b # bkmf !! sf] 3 -!_ df plNnlvt ef}lts ;DklQsf] :jfldTj ePsf]
JolQm jf lghsf] k|ltlglwsf] x'g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg P]g adf]lhd axfn s/
nfUg] ;DklQ axfndf lng] lgsfon] ;DalGwt wgLnfO{ axfn /sd e'QmfgL ubf{s}
cj:yfdf axfn s/ afktsf] /sd s6\6f u/L ;f] s/ /sd 3/ wgLsf] gfddf ;DalGwt
sfof{no jf zfvfdf a'emfpg] bfloTj axfndf a:g] ;+:yf tyf JolQmsf] x'g]5 .
-#_ s'g} ef}lts ;DklQsf] ;DaGwdf pkbkmf -!_ adf]lhd s/ a'emfpg]
bfloTj PseGbf j9L JolQm pk/ /x]5 eg] s/ a'emfpg] bfloTj ;a}sf] x'g]5 .
-$_ P]g, lgodfjnL tyf of] sfo{ljlw ad]flhd s/ ltg'{kg]{ JolQm gfjfns
/x]5 eg] lghn] a'emfpg kg]{ s/ lghsf] cleefjs jf lghsf] ;+/Ifsn] ltg'{kg]{5 .
-%_ axfndf nufO{g]÷nufO{Psf] ef}lts ;DktLsf] lgodfg';f/ nfUg] dfnkf]t,
e"lds/, 3/hUufs/ OTofbL s/ axfns/ ltg{' cufj} ltl/;s]sf] x'g' kg]{5 .
%= axfn s/sf] b/ M k|To]s JolQmsf] nflu axfn s/sf] b/ axfn cfosf] cg';"rL %
cg';f/sf] k|ltzt /x]sf] 5 . axfn s/sf] b/ sfo{ljlwdf tf]lsPsf] ;Ldfleq /xL gu/
sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
^= ;Demf}tf ug'{kg]{ M -!_ s;}n] cfkmgf] 3/, 6x/f, hUuf OTofbL ef}lts ;DktL axfndf
nufpbf axfn lng] lbg] 3/, 6x/f, hUufsf] tNnf, If]qkmn OTofbL k|i6 pNn]v u/L
;f]sf] b/ v'nfO{ s/ ltg]{ bfloTj ;d]t k|i6 ls6fg u/L clgjfo{?kdf ;+nUg cg';"rL–!
sf] 9f+rfdf ;Demf}tf ul/Psf] x'g' kb{5 .
t/ plNnlvt 9f“rfdf ;Demf}tf gePsf] sf/0faf6 ;Demf}tfdf v'nfpg'kg]{ s'/f v'nfO{
ul/Psf] ;Demf}tf cdfGo dflgg] 5}g .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;Demf}tf kq ;Demf}tf gljs/0f ePsf], axfnsf]
c+s x]/km]/ x'g] u/L ;Demf}tfdf s'g} kl/jt{g ePsf] jf k'/s ;Demf}tf ePsf], Dofb
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;dfKt geO{ lar}df ;Demf}tf /2 ePsf]df ;f]sf] hfgsf/L sfof{nonfO{ lbg] bfloTj
s/bftfsf] x'g]5 .
-#_ gu/kflnsf leqsf k|To]s ef}lts ;DklQsf] wgLn] cfkm\gf] ;DklQ
axfndf lbg] u/L gof“ ;Demf}tf ePsf]df ;f] sf] hfgsf/L sfof{nonfO{ lbg'kg]{5 .
-$_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd hfgsf/L glbPsf] cj:yfdf sfof{non]
axfn ;Demf}tf sfod /x]sf] dfgL axfn s/ c;'n ug{ ;Sg]5 .
&=ljj/0f bflvn ug'{kg]{ M -!_ lnlvt u/L jf gu/L cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf] ef}lts
;DklQ s;}nfO{ axfndf lbPdf ;f] ldltn] #% lbgleq axfn c+s / axfn cjlw
:ki6 v'n]sf] axfn ;Demf}tfkqsf] k|ltlnlk, axfndf a:g] JolQmsf] g]kfnL gful/stfsf]
k|df0fkq, kmd{, sDkgL, ;+:yfsf] xsdf Ohfhtkq jf btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk / ;f]
kmd{ sDkgL ;~rfng ug]{ d"Vo JolQmsf] g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk ;d]t
;+nUg u/L cg';"lr–@ adf]lhdsf] 9f“rfsf] ljj/0f e/L sfof{nodf bflvn ug'{k5{ .
-@_ of] sfo{ljlw k|f/De x'g'eGbf cufj} axfndf lbO{;s]sf] s'g} ef}lts
;DklQsf ;DaGwdf klxn] To:tf] ljj/0f bflvn e};s]sf] /x]5 eg] o; sfo{ljwL
adf]lhd cfjZos yk ljj/0fdfq k]z u/] k'U5 .
-#_ of] sfo{ljlw k|f/De x'g' cufj} cfkm\gf] ef}lts ;DklQ axfndf lbg]
JolQmn] of] sfo{ljlw hf/L ePsf] ldltn] #% -k}lt;_ lbgleq o; sfo{ljlw adf]lhd
;DalGwt s/bftfn] sfof{no;DfIf ljj/0f bflvnf ug{' kg]{5 .
-$_ o; sfo{ljlw adf]lhd ljj/0f bflvnf gug]{ s'g} klg JolQm pk/ o;
sfo{ljlw ad]flhd ljj/0f bflvnf ug]{ st{Jo ePsf] JolQm xf] eGg] z+sf ug'{kg]{ s'g}
dgfl;a sf/0f ePdf ;DalGwt s/ clws[tn] lghnfO{ To:tf] ljj/0f bflvnf ug{
cfb]z lbg ;Sg]5 / ;f] cfb]z k|fKt ePsf] ldltn] #% lbgleq o; sfo{ljlw
adf]lhdsf] ljj/0f bflvn ug'{ pQm JolQmsf] st{Jo x'g]5 .
-%_ o; sfo{ljlw adf]lhd ljj/0f bflvn ug'{kg]{ s'g} JolQmn] s/ 5Ng]
lgot lnO{ em'6\6f jf cw'/f] ljj/0f bflvn u/]df lghnfO{ ;DalGwt s/ clws[tsf]
cfb]zn] cg';"rL % cg';f/ hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
-^_ 3/ axfn s/ ga'emfpg] s/bftfnfO{ gu/kflnsf4f/f k|bfg ul/g] ;]jf
;'ljwf /f]Ssf /fvL pQm /sd ;DklQs/df hf]8L af“sL aSof}tf ;/x c;'n pk/ ul/g]5.
-&_ axfndf lbO{/fv]sf] ef}lts ;DklQ vfnL x'g cfPdf jf csf]{ JolQmnfO{
axfndf lbPdf jf lnvtdf x]/km]/ ePdf ;f] Joxf]/f :ki6 v'nfO{ To;sf] ljj/0f
;DalGwt sfof{nodf !% lbgleq lbg' kg]{5 .
*=ljj/0f ;Rofpg lbg ;lsg] M P]g, lgodfjnL / o; sfo{ljlw adf]lhd klxnf] k6s
ljj/0f gu/kflnsfdf bflvnf e};s]kl5 laa/0f bflvnf ug]{n] e"n jf cGo sf/0fn]
;Rofpg dfu u/]df To:tf] ljj/0f s/ clws[tn] !% lbgleq ljj/0f ;Rofpg lbg
;Sg]5 . o;/L ;Rofpg lb+bf csf]{ /Ltk"j{ssf] laa/0f e/L bflvn ug'{ u/fpg' k5{ . t/
s/ lgwf{/0f e};s]kl5 laa/0f ;Rofpg lbOg] 5}g .
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(= axfnsf] b//]6 lgwf{/0f ug{ ;Sg] M -!_ gu/kflnsfn] axfn s/ k|of]hgsf] nflu
Jofkfl/s tyf ;8s dxTj / zx/L ;]jf ;'ljwf;d]tsf cfwf/df cfkm\gf] If]qleqsf]
ef}lts ;DklQsf] axfnsf] Go"gtd\ b/ cg';"rL ^ adf]lhd lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd axfnsf] b/ lgwf{/0f ug{ sfof{non] b]xfo
ad]flhdsf] ;ldltsf] u7g ug]{5 / ;ldltn] lbPsf] k|:tfj adf]lhd axfn s/ gu/
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/fO{ nfu" ug{ ;lsg]5 .
s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t:t/sf] sd{rf/L —cWoIf
v_ cfGtl/s /fhZj sfof{nosf clws[t k|ltlglw
—;b:o
u_ pBf]u afl0fHo ;+3sf] k|ltlglw
—;b:o
3_ of]hgf zfvfsf] k|d'v
—;b:o
ª_ /fhZj pk zfvf k|d'v
—;b:o ;lrj
-#_ o; bkmf adf]lhd axfnsf] b/ lgwf{/0f geP;Ddsf] nflu s/bftfn] k]z
u/]sf] axfn c+snfO{ g} cGoyf k|dfl0ft geP;Dd s/of]Uo axfn c+s dflgg]5 .
!)= s/sf] lgwf{/0f / bflvnf M -!_ bkmf & adf]lhd ljj/0f bflvn ePkl5 ;DalGwt
s/ clws[tn] cfjZos b]lvPdf To; ;DaGwdf hf“ra'em ;d]t u/L cg";"lr–#
adf]lhdsf] 9f“rfdf s/ lgwf{/0f ug]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf kfPsf] ldltn] !% -kGw|_
lbgleq s/bftfn] s/ /sd ;DalGwt sfof{nodf gub jf u'8 km/ k]d]06 c+lst a}+ssf]
r]s dfkm{t bflvn ug'{kg]{5 jf gu/kflnsfn] tf]s]sf] a}+sdf dfl;s÷rf}dfl;s÷aflif{s
?kdf hDdf ug'{kg]{5 .
-#_ zfvfn] o; bkmf adf]lhd s/ lgwf{/0f Pj+ axfn s/ c;'nL tyf
jSof}tf s/ :ki6 v'nfO{ cg';"lr–$ adf]lhdsf] axfn s/ btf{ lstfadf nut /fVg'
kg]{5 .
!!= k'g s/ lgwf{/0f ug{ ;lsg] M P]g, lgodfjnL / o; sfo{ljlw adf]lhd clGtd s/
lgwf{/0f ul/;s]sf] eP tfklg b]xfoadf]lhdsf] s'g} sf/0f k/]df s/ clws[tn] s'g} klg
;dodf k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] :jLs[t lnO{ k'gM s/ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5M–
-s_ s/ lgwf{/0f ubf{ u0fLt;DaGwL jf cGo s'g} e"n ePdf, jf
-v_ j9L s/ a'emfpg' kg]{df 36L s/ a'emfPsf] ;a"b k|df0f k|fKt ePdf .
!@= s/ lkmtf{ jf ;dfof]hg ug]{ M -!_ s;}n] P]g tyf k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd
ltg'{kg]{ eGbf j9L axfn s/ gu/kflnsfdf bflvn u/]sf] /x]]5 eg] / To:tf] j9L s/
;DalGwt s/ clws[tn] lkmtf{ ug{ jf lghaf6 c;'n ug'{kg]{ af“sL s/df ldnfpg jf
;dfof]hg ug{ ;Sg]5 .
-@_ dfly pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg cfo >f]t k|dfl0ft
ug]{ p2]Zon] jflif{s s/ gu/kflnsfdf bflvnf ePsf] /x]5 / ;f] cjlw gk'Ub} s/bftfn]
axfn s/f/ e+u ePsf] eGg] Joxf]/fsf] ;"rgf gu/kflnsf ;dIf k]z u/L aF“sL cjlwsf]
axfn s/ /sd lkmtf{ dfu ug{ kfO{g] 5}g .
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!#= s/ k'l:tsf hf/L ug{] M -!_ s/ ;+sngdf ;/ntf, kf/blz{tf / k|efjsf/Ltf
xfl;n ug{ / s/bftfsf] nut Jojl:yt ug{ gu/kflnsfn] s/bftf / axfn s/ c;'nL
u/]sf] Joxf]/f v'n]sf] axfn s/ a'emfPsf] k'l:tsf hf/L ug{ ;Sg]5 .
-@_ o; pkbkmf adf]lhd axfn s/ k'l:tsf hf/L ePkl5 k|To]s cfly{s
jif{sf] nflu axfn s/ c;'nL ePsf] ljj/0f s/bftfn] cfkm}+ pQm k'l:tsfdf pNn]v
ug{ ;Sg]5 / x/]s cfly{s jif{sf] c;f/ d;fGt;Dddf s/ k'l:tsf ;DalGwt
sfof{nosf] s/ clws[taf6 k|dfl0ft u/fpg] st{Jo s/bftfsf] x'g]5 .
!$= s/ clws[tn] cfkm\gf] clwsf/ ;'Dkg ;Sg] M -!_ o; sfo{ljlw adf]lhdsf]
clwsf/ s/ clws[tn] cfkm" dftxtsf ;xfos :t/ kf+rf} tx;Ddsf sd{rf/LnfO{
;'Dkg ;Sg]5 . t/, To;/L clwsf/ ;'lDkPsf sd{rf/Ln] ;f] clwsf/sf] k|of]u ubf{
s;}nfO{ ;hfo ug{ kfpg] 5}g .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd clwsf/ k|fKt ug]{ clwsf/Ln] u/]sf] sfd sf/jfxL s/
clws[tn] u/] ;/x dfGo x'g]5 .
!%= k'g/fj]bg M P]g, lgodfjnL, k|rlnt sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ clws[tn]
s/ lgwf{/0f Pj+ ul/Psf] hl/jfgf pk/ lrQ ga'em]df ;f] cfb]z pk/ gu/ sfo{kflnsfsf]
k|d'v ;dIf k'g/fj]bg ug{ ;lsg]5 .
!^=sfuhftx? uf]Ko /xg] M k|rlnt sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd gu/kflnsf ;dIf
k]z ePsf axfn s/;“u ;DalGwt sfuhftx? uf]Ko /flvg]5 / tL sfuhkqx? s/
;DaGwL sf/jfxL afx]s cGo sfo{sf nflu k|sflzt ul/g] 5}g .
!&= ;f“rf] ;"rgf lbg]nfO{ O{gfd M k|rlnt sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd nfUg] s/
s;}n] 5n]sf] eP ;f] s'/f v'nfO{ lnlvt ;"rgf /fhZj zfvfdf lbg] JolQmnfO{ ;f]
;"rgfsf] hl/ofaf6 c;"n ePsf] s/ /sdsf] !) k|ltzt a/fa/n] x'g cfpg] /sd
Ogfd :j?k gu/kflnsfn] lbg]5 .
!*= jfwf c8sfp km'sfpg] clwsf/ M -!_ o; sfo{ljlw sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf
s'g} jfwf c8sfp k/]df ;f] km'sfpg] clwsf/ gu/ sfo{kflnsfnfO{ x'g] 5 .
-@_ k|rlnt P]g,lgod / o; sfo{ljlwsf] d"ne"t s'/fnfO{ c;/ gkg]{ u/L dfq
pkbkmf -!_ adf]lhdsf] jfwf km'sfpg] clwsf/sf] k|of]u ug{ ;lsG5 .
!(= arfp M P]g, lgodjnL / o; sfo{ljlwdf n]lvPsf] s'/fdf o;} adf]lhd /
gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd x'g]5 .

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;xsf/L ;+:yf
Plss/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&%÷!@÷@!
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;xsf/L P]gsf] bkmf !* n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L gu/
If]qdf /x]sf ;xsf/L ;+:yfx? Ps cfk;df Pls/0f ug]{ ;DaGwL sfo{nfO{ Jojl:yt ug{
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfsf] j}7sn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 .
kl/R5]b !
k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd ……gdf]a'4 gu/kflnsf ;xsf/L ;+:yf
Plss/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%ÚÚ /x]sf] 5. -@_ of] sfo{ljlw t'?Gt
nfu" x'g]5 .
@= ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf–
-s_ æP]gÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&% ;Demg' k5{ .
-v_ æljefuÆ eGgfn] ;xsf/L ljefu ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] dGqfnon]
;xsf/L lgodg ug{ tf]s]sf] dxfzfvf ;d]tnfO{ hgfpF5 .
-u_ æ;xsf/L ;+:yfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&% sf]
bkmf # adf]lhd btf{ ePsf] ljifout jf ax'p2]ZoLo ;xsf/L ;+:yfnfO
;Demg' k5{ .
-3_ æPsLs/0f sfo{Æ eGgfn] b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ;+:yfx?aLr Ps cfk;df
ePsf] ;Demf}tf adf]lhd PsLs/0f x'g] sfo{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] b'O{
jf b'O{ eGbf a9L ;+:yf Ps cfk;df ufleO{ gofF ;+:yf aGg] sfo{
;d]tnfO{ hgfpF5 .
-ª_ æsfof{noÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] sfof{nonfO ;Demg' k5{ .
-r_ æ/lhi6«f/Æ eGgfn] ;xsf/L ljefusf] /lhi6«f/ ;Demg' k5{ .
-5_ æbtf{ ug]{ clwsf/LÆ eGgfn] P]gsf] bkmf ^( adf]lhdsf] btf{ ug]{
clwsf/L ;Demg' k5{ .
kl/R5]b–@
p2]Zo, of]Uotf tyf k|f/lDes lgj]bg ;DaGwL Joj:yf
#= p2]ZoM ;+:yfsf] PsLs/0f Joj:yfsf] p2]Zo b]xfo adf]lhd x'g]5 M–
-s_ ;an / ;Ifd ;+:yfsf] lgdf{0f ug{,
-v_ ;+:yfnfO{ k'“hL, ef}lts tyf dfgjLo ;+;fwg åf/f ;Ifd / cfTdlge{/
agfpg,
-u_ ;+:yfsf] lbuf] ljsf; / :yfloTj k|bfg ug{,
-3_ ;b:ox¿nfO{ k|bfg ug]{ ;]jfdf u'0ffTdstf tyf kl/df0fTdstfdf a[l4 ug{,
-ª_ Ps JolQm Ps ;xsf/L ;b:otfnfO{ hf]8 lbg,
-r_ ;~rfng vr{df s6f}tL u/L pTkfbg If]qdf nufgL a9fpg,
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-5_ ;+:yfnfO{ cfw'lgs k|ljlwaf6 ;DkGg agfO{ Joj;foLs/0f ug{,
-h_ ;xsf/L If]qdf b]lvPsf ljs[ltx¿df ;'wf/ ug{,
$= PsLs/0f ug ;lsg] ;xsf/L ;+:yfx? M lgDg ;+:yfx?nfO PsLs/0f ug{ ;lsg]
;+:yfdf /fVg ;lsg]5 .
-s_ Pp6} sfo{ If]q leq /x]sf, Ps eGbf a9L ;xsf/L ;+:yfx? .
-v_ ;~rfng nfut 36fP/ ;b:ox?nfO{ a9L nfe lat/0f ug{ rfxg]
;+:Yffx? .
-u_ Pp6} ljifo;+u d]n vfg] vfnsf ;:yfx? .
%= PsLs/0fsf] Joj:yfkg M
Plss/0fsf] Joj:yfkg lgDgfg';f/ ug'{ kb{5 M
-s_ PsLs/0f ul/g] ;+:yfx¿sf] cfjZostf klxrfg ug]{,
-v_ PsLs[t x'g] ;+:yfx¿sf z]o/ ;b:o tyf ;~rfns ;ldlt, n]vf;ldlt
/ cGo pk ;ldltsf ;a} ;b:o jf kbflwsf/L cyjf cfjZostf cg';f/sf]
pkl:yltdf PsLs/0f
;DaGwL cGtlqm{of 5nkmn sfo{qmdsf] ;+rfng u/L ;xdlt h'6fpg],
-u_ pko'Qm cGt/lqmof 5nkmn kZrft PsLs[t x'g rfxg] ;+:yfx¿sf]
;~rfns ;ldltsf] a}7saf6 PsLs/0fsf] lgldQ zt{ / sfo{ljlw tof/ kfg{
a9Ldf % ;b:oLo ;+o'Qm sfo{bn lgdf{0f ug]{,
-3_ sfo{bnn] zt{ tyf sfo{ljlwdf uxg jx; / 5nkmn kZrft cg';"rL–!
adf]lhdsf] zt{ tyf sfo{ljlw tof/ kf/L a9Ldf & lbgleq PsLs[t x'g
rfxg] ;+:yfx¿df k|:t't ug]{,
-ª_ sfo{bnn] k|:t't u/]sf] zt{ / sfo{ljlwnfO{ PsLs[t x'g rfxg]
;+:yfx¿sf] ;~rfns ;ldltsf] a}7saf6 ;fwf/0f ;efdf n}hfg] u/L clGtd
?k lbg],
-r_ PsLs/0f ug]{ ;+:yfx¿sf] zt{ tyf sfo{ljlw ;~rfns ;ldltn] kfl/t
u/]kl5 ;DalGwt ;+:yfx¿sf] lgoldt ;fwf/0f ;efsf] ;do eP To;}df ;f]
geP ljz]if ;fwf/0f ;ef 8fSg] / zt{ tyf sfo{ljlw k|:t't ug]{.
-5_ PsLs/0fdf ;+nUg x'g] ;+:yfx?n] gdf]a'4 gu/kflnsf ;+u cfjZos
/fo, ;'emfj / ;xdlt k|fKt ug]{ .
^= of]Uotf M PsLs/0f sfo{sf Ps} k|s[lt jf ljifosf ;+:yfx?;Fu dfq PsLs/0f ug{
;lsg]5 . t/ Ps} :yfgdf ljleGg ljifo / k|s[ltsf w]/} ;+:yfx? /x]sf]
ePdf km/s ljifo jf k|s[lt ePtfklg sfof{non] PsLs/0f ug{ :jLs[lt
k|bfg ug{ ;Sg]5 .
(56)

iii

&= k"j{ :jLs[lt lng' kg]{ M -!_ bkmf $ adf]lhd of]Uo b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ;+:yfn] Ps
cfk;df PsLs/0f x'g rfx]df PsLs/0f sfo{sf] ;do ;Ldf / tf]lsPsf]
k|:tfljt sfo{of]hgf ;lxt cf–cfˆgf] ;+rfns ;ldltaf6 k|:tfj kfl/t u/L
;f] ;DaGwL sfo{ ug{ sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt eP kl5 sfof{non] dfu adf]lhd
;+:yfx? PsLs/0f ug{ of]Uo b]lvP PsLs/0fsf] sfo{ cufl8 j9fpg
:jLs[lt lbg' kg]{5 . t/ k"j{ :jLs[lt glnPsf] ePtfklg ;+:yfnfO PsLs/0f
ug]{ u/L :jLs[lt lbg o; pkbkmfn] jfwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .
kl/R5]b – #
;DklQ tyf bfloTj, ;Demf}tf tyf clGtd :jLs[lt ;DaGwL Joj:yf
*= ;DklQ tyf bfloTjsf] d"NofÍg ;DaGwL Joj:yf M
-!_ sfof{noaf6 k"j{ :jLs[lt lnPkl5 PsLs/0f x'g rfxg] ;+:yfn] cf–cfˆgf]
;DklQ / bfloTj tyf sf/f]jf/sf] kl5Nnf] d"NofÍg u/fpg' kg]{ cj:yf eP
d'Nof+sgstf{ lgo'lQm u/L ;DklQ / bfloTjsf] d'Nof+sg u/fpg' kg]{5 .
-@_ d"Nof+sgstf{n] k]z ug]{ k|ltj]bgdf ;+:yfsf] b]xfo adf]lhdsf ljifox?df
ls6fgLsf ;fy /fo k]z ug'{ kg]{ 5 / PsLs/0f sfo{af6 pQm ljifodf kg]{
k|efjsf] lj:t[t ljZn]if0f ;d]t u/]sf] x'g'kg]{5 M–
-s_ shf{ juL{s/0f,
-v_ shf{ gf]S;fgL Joj:yfsf] kof{Kttf,
-u_ k|rlnt sfg"g tyf lgodgsf] kfngf l:ylt,
-3_ t/ntf ljj/0f,
-ª_ hgzlQm Joj:yfkg /
-r_ cGo cfjZos ljifox? .
(= PsLs/0fdf /fVg' kg]{ zt / sfo{ljlwsf ljifox¿M PsLs/0fdf lgDg zt{ tyf
sfo{ljlwx? /fVg' k5{ .
-s_ s'g s'g ;+:yf;+u Plss/0f ug]{ xf] ;f] pNn]v ug]{ .
-v_ Plss[t ;+:yfsf] gfd Plss[t x'g] ;+:yfx? dWo] s'g ;+:yfsf] gfd
/fVg] xf] jf gof+ gfd s] /fVg] xf] ;f] sf] pNn]v ug]{ / ;+:yfsf sfof{no sxfF
/xg] xf] 7]ufgf ;d]t pNn]v ug]{ .
-u_ Plss[t ;+:yfsf] sfo{ If]q slt /xg] xf] ;f] Plsg ug]{ . sfo{ If]q Plsg
ubf{ dfkb08df /x]sf] Joj:yfsf] cg';/0f ug]{ .
-3_ s'g ;+:yfsf] ljlgod :jLsf/ ug]{ xf] jf gofF ljlgod th'{+df ug]{ jf s'g}
ljlgoddf ;+zf]wg ug]{ xf] pNn]v ug]{ .
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-ª_ z]o/ k"Flhsf] /sd, ljlgoddf Joj:yf eP adf]lhdsf sf]ifdf /x]sf]
/sdx? Plss[t ;+:yfdf s] s;/L ;dfj]z ug]{ / pkof]u ug]{ tl/sf -h:t} M
Plss[t x'g] ;+:yfx?sf] z]o/ k"Flhsf] /sd / ;+:yfsf] ljleGg sf]ifdf /x]sf]
/sd tyf ;b:o ;+Vof ;fdfGotof c;dfg x'G5g .
-r_ ;+:yfsf] ;DklQ Plss[t ;+:yfdf s] s;/L k|of]u ug]{ / bfloTjx? s]
s;/L e'QmfgL ug]{ ;f] ;DaGwL ljifo .
-5_ cGo cfjZos ljifo .
!)= PsLs/0fsf] ;fwf/0f ;efdf k|:t't ul/g] ljifox¿ M
;+:yf Plss/0f sfo{sf] nflu ;fwf/0f ;efdf lgDg ljifox? k]z ug'{ kg]{5 M
-s_ cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf k|:t't ul/Psf] zt{ tyf sfo{ljlw ;DaGwL
ljj/0f,
-v_ PsLs[t x'g] cl3Nnf] lbg ;Ddsf] jf;nft,
-u_ cfGtl/s n]vf k/LIf0f k|ltj]bg,
-3_ ;fwf/0f;efaf6 PsLs/0fsf] :jLs[lt lng] sfo{sf nflu clwsf/
k|Tofof]hg u/L k|ltlglw tf]Sg] sfo{,
-ª_ PsLs/0f kl5 s'g} ljjfb eP ljjfb ;dfwfg ug{ PsLs[t x'g cfpg]
;+:yfaf6 j9Ldf % hgfsf] ljjfb ;dfwfg ;ldlt u7g ug]{,
-r_ PsLs[t ;+:yfx¿sf] ;Dklt -:yfoL eP_ lgodfg';f/ gfd;f/L ;DaGwL
ljifo,
-5_ ;+:yfx?sf] C0f nufgL, C0f c;'nL / e'QmfgL, art tyf C0fsf]
Jofhb/, ;b:otfsf] qmd ;+Vof, z]o/ k|df0f kq lng] lbg], sd{rf/L
Joj:yfkg, sf/f]jf/ :yug h:tf ljifox¿df s'g} 5'§} Joj:yf ug'{ kg]{ eP
;f] ;d]t lg0f{o ug]{ .
!!= ;Demf}tf ;DaGwL Joj:yf M sfof{noaf6 k|lqmof cufl8 a9fpg :jLs[t k|fKt u/]sf
;+:yfn] b]xfosf s'/fx? v'Ng] u/L Ps cfk;df ;Demf}tf ;DkGg ug'{ kg]{5 M–
-s_ PsLs/0f x'g] ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf, sfo{If]q, PsLs/0f eP kl5 /xg]
gfd, 7]ufgf, / sfo{If]q,
-v_ ;b:ox?sf] xs lxt ;+/If0f ug]{ Joj:yf,
-u_ ;+:yfsf] ;DklQsf] d"NofÍg, ;DklQ÷bfloTjsf] ldnfg k4lt,
-3_ PsLs/0f ug{ nfUg] cg'dflgt ;dofjlw,
-ª_ ;+:yfsf] ljlgod, sfo{ ;+rfng ;DaGwL lgodfjnLx?, jrt tyf C0f
gLlt÷lgb]{lzsf ;+:yfsf] ?kdf kl/0ft x'g] jf PsLs/0f x'g] ;+:yfsf] gfd,
-r_ PsLs/0f ePkl5sf] k"FhL ;+/rgf tyf :jfldTj ;+/rgf,
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-5_ PsLs/0f ePkl5sf] ;+:yfdf cfjZos sd{rf/L dfq /xg] u/L sd{rf/L
s6f}tL of]hgf tyf hgzlQm Joj:yfkg of]hgf tyf sd{rf/L Joj:yfkg
;DaGwL cGo Joj:yf,
-h_ k|rlnt ;xsf/L sfg"gsf] kfngfsf] nflu k"/f ug'{kg]{ ljifo / :jLs[lt
k|lqmof,
-em_ ;+:yfut k'g;{+/rgf, Ps cfk;df ;b:otf ;]jf s]Gb|x?sf] ldnfg tyf
;~rfng Joj:yf, -`_ cGo k|rlnt sfg"g / ;f] sf] kfngf ePsf] 3f]if0ff, -6_
sfof{non] tf]s]sf cGo cfjZos ljifox? .
!@= PsLs/0fsf] nflu lgj]bg lbg] M
-!_ bkmf & adf]lhd :jLs[tL k|fKt jf :jLs[lt k|fKt gePsf ;+:yfn] P]gsf] bkmf
^% sf] k|lqmof k"/f u/L Pscfk;df PsLs/0f x'g rfx]df PsLs/0f sfo{sf]
;do ;Ldf / tf]lsPsf] k|:tfljt sfo{of]hgf ;lxt ljBdfg k"FhL ;+/rgf
cg';f/ cf–cfˆgf] ;fwf/0f ;efaf6 k|:tfj kfl/t u/L ;f] ;DaGwL sfo{
cufl8 a9fpg ;+rfns ;ldltnfO{ clVtof/L k|bfg ug'{ kg]{5 .
-@_ pk–bkmf -!_ adf]lhd kfl/t PsLs/0f k|:tfjsf cfwf/df b'a} ;+rfns
;ldltsf] lg0f{o ;lxt ;+o'Qm ?kdf gdf]a'4 gu/kflnsf sfof{nodf cg';"rL
–@ adf]lhdsf] 9fFrfdf lgj]bg lbg' kg]{5 .
!#= sfof{non] ckgfpg' kg{ sfo{ k|lqmof M
-!_ PsLs/0fsf] nflu lgj]bg k]z eP kl5 sfof{nox?n] lgDgfg';f/sf] sfo{
k|lqmof ckgfpg' kg]{5 .
-s_ sfof{no;Fu PsLs/0fsf nflu k"j{ :jLs[lt lnP, glnPsf] / glnPsf]
cj:yfdf PsLs/0f jf ljefhg kZrft cfpg ;Sg] sfg"gL hl6ntfsf]
ljifo olsg ug{],
-v_ PsLs/0f x'g] ;+:yfx?sf] ;fwf/0f;efsf] b'O{ltxfO{ jx'dtaf6 lgodfg';f/sf]
k|:tfj kfl/t eP gePsf] x]g{],
u_ Plss/0f ;DalGw cfj]bg k|fKt eP kZrft ;f] ;DaGwdf s'g} u'gf;f] eP
hfgsf/L u/fpg ;ft -&_ lbgsf] ;fj{hflgs ;'rgf hfl/ ug{'kg]{5 .
-3_ ;/f]sf/jfnfsf] uDeL/ k|s[ltsf] ph'/L jf u'gf;f] kfOPdf k|fKt ph'/Lsf]
;'g'jfO{ ul/ PsLs/0f ;DaGwL lg0f{o lng],
-ª_ PsLs/0f sfo{ ;DkGg ePsf] ;"rgf kq k|lqsfdf k|sflzt ug{ nufpg],
-r_ ;+:yf Plss/0f u/] kl5 d'n ;+:yfsf] btf{ sfod /fvL cGo ;+:yfsf]
nut s§f ug]{ / ;f] sf] hfgsf/L ;xsf/L ljefu, lhNNff ;xsf/L ;+3,
ljifout ;+3 nufotsf lgsfodf k7fpg] .
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-%_ :yfoL n]vf g+= lnPsf ;+:yf eP cfGtl/s /fh:j sfof{nosf] ;xdlt
lng] .
!$= clGtd :jLs[lt ;DaGwL Joa:yf M
-!_ PsLs/0fsf] nflu cfjZos k|lqmof cufl8 a9fpg k"j{ :jLs[t kfPsf
;+:yf bkmf * adf]lhdsf] k|ltj]bg / bkmf !! adf]lhdsf] ;+emf}tfkq ;lxt
clGtd :jLs[ltsf] lgldQ gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nodf ;+o'Qm ?kdf
b]xfosf yk sfuhft ;+nUg u/L lgj]bg lbg' kg]{5 M–
-s_ PsLs/0f x'g] ;+:yfx?sf] kl5Nnf] cfly{s jif{sf] n]vfk/LIf0f ePsf]
n]vfk/LIfssf] k|ltj]bg ;lxtsf] jflif{s k|ltj]bg,
-v_ PsLs/0f ug]{ ;DaGwdf s'g} ;dembf/Lkq eP To:tf] ;dembf/Lkq /
PsLs/0f ;ldlt u7gsf] lg0f{o,
-u_ PsLs/0f x'g] ;+:yfsf] rn crn ;DklQ tyf bfloTjsf] kl5Nnf] oyfy{
ljj/0fsf] d"NofÍgsf] nflu lgo'Qm d"Nof+sgstf{sf k|ltj]bg,]
-3_ PsLs/0f x'g] ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf,
-ª_ PsLs/0f ;DaGwdf :jLs[t ePsf] clGtd sfo{ of]hgf,
-r_ sfof{non] tf]s]sf cGo sfuhft tyf ljj/0f,
-ª_ PsLs[t x'g cfpg] ;+:yfx¿n] cg';"rL–@ adf]lhdsf] ;+o'Qm cfj]bg
-r_ PsLs/0fsf] lg0f{ox¿sf] k|dfl0ft k|ltlnlk,
-5_ PsLs/0fsf] zt{ / sfo{ljlw,
-h_ PsLs/0f x'g] ;+:yfx?sf] 5'§f 5'§} / ;+o'Qm jf;nft,
-em_ sfof{nosf] :jLs[ltdf :yfgLo kq klqsfdf ;+:yf PsLs/0fdf hfg
nfu]sf] s'/fsf] ;fj{hlgs ;"rgf hf/L u/]sf] ;"rgf,
-`_ pQm ;"rgf k|sflzt ePkl5 PsLs/0f ;DkGg geP;Dd jflif{s sfo{qmddf
pNn]v eP afx]ssf uDeL/ k|s[ltsf s'g} cfly{s sf/f]jf/ gug]{,
-6_ PsLs/0fsf nflu sfof{nodf kqfrf/ ubf{ PsLs[t x'g rfxg] ;+:yfx¿sf]
cl3Nnf] aif{sf] ;fwf/0f ;efåf/f cg'df]lbt n]vf k/LIf0f k|ltj]bg tyf
rfn' aif{sf] cfGtl/s n]vf k/LIf0f k|ltj]bg ;d]t ;FnUg /fVg' kg]{,
-7_ PsLs[t ;+:yfsf] ljlgoddf æPsLs[t ;+:yfsf] gfdaf6 eP u/]sf sfd
sfjf{xL o; ljlgod adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5Æ eGg] k|fjwfg klg
;dfj]z ug]{, o;sf nflu ljlgod ;+;f]wg k|:tfj kfl/t u/fpg],
-8_ ;Dk"0f{ sfuhkqx¿ PsLs[t x'g rfxg] ;+:yfsf cWoIfx¿af6 k|dfl0ft u/L
k]z ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lgj]bg pk/sfof{non] sf/jfxL ubf{ yk ljj/0f tyf
sfuhft cfjZos ePdf ;f] lg0f{o ug'{ cl3 lgj]bs ;+:yfnfO{ lnlvt
;"rgf lbO{ yk hfgsf/L jf sfuhft k]z ug{ nufpg ;Sg]5 / To:tf
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;+:yfsf ;+rfns jf clwsf/ k|fKt JolQmn] sfof{nodf pkl:yt eO{
To:tf] yk hfgsf/L jf sfuhft pknAw u/fpg' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lgj]bg k/]df sfof{non] pQm lgj]bg, ;f];Fu ;+nUg
sfuhft, ljj/0f pk/ 5fglag u/L k}+tfln; lbg leq ;+:yf Ps cfk;df
PsLs/0f ug{ :jLs[lt lbg] jf glbg] lg0f{o u/L ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt
;+:yfnfO{ lbg]5 .
-$_ o; sfo{ljlw adf]lhd dfu ul/Psf] yk hfgsf/L jf sfuhkq ;+:yf jf ;f]sf
clVtof/jfnf JolQmn] cfj]bg lbPsf] ldltn] #) lbg leq pknAw gu/fPdf
PsLs/0f ;DalGw kmfO{n lghnfO{ lkmtf{ ul/g]5 . k'gM lbPsf] lgj]bg pk/
sf/jfxL ug{ eg] o; Joj:yfn] afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .
-%_ sfof{non] PsLs/0f ;DaGwdf cfk"mn] u/]sf] lg0f{osf] Joxf]/f ;j{;fwf/0fsf]
hfgsf/Lsf nflu ;fj{hflgs ;"rgf hf/L ug]{5 . / To:tf] ;"rgfdf Plss/0f x'g'
eGbf cuf8Lsf ;+:yfx?n] u/]sf sfdx? Plss/0f kZrft u7g ePsf] ;+:yfn]
ug]{ Joxf]/f v'nfpg' kg]{5 .
kl/R5]b – $
ljljw
!%= PsLs/0f ;DaGwL cGo Joj:yf M ;+:yf Ps cfk;df PsLs/0f ubf{
cfjZostfg';f/ b]xfo adf]lhdsf] 5'6 k|bfg ug{ ;lsg]5 M–
-s_ b'O{ jf b'O{ eGbf a9L Ps} k|s[ltsf ;xsf/L ;+:yfx? PsLs/0f ug{ rfxg]
;+:yfx?n] ;fljsdf :jLs[lt kfO{ sf/f]jf/ ul//x]sf] sfo{If]q hf]l8Psf]
ePdf pk/f]Qm sfo{ If]q k|bfg ug{ ;lsg]5 .
-v_ Plss/0f ubf{ bkmf !% -s_ adf]lhd 7'nf] sfo{ If]q /x]sf] cj:yf eP
pko'Qm :yfgdf ;b:otf ;]jf s]Gb| vf]Ng lbOg]5 .
-u_ km/s ljifosf ;+:yfx? Plss/0f x'g] ePdf To:tf ;+:yfx?nfO ;f]
;+:yfn] rfx]sf] ljifo jf k|s[lt /fVg cg'dlt k|bfg ug{ ;lsg]5 .
!^= PsLs/0f kZrft ug'{ kg]{ s'/fx¿ M
-s_ PsLs/0fdf ;fdn ePsf ;+:yfx? ;+:yfsf] d"n sfo{fnoeGbf 6f9f eP
eg] ;b:otf ;]jf s]Gb| vf]Ng] :jLs[lt lnO sfo{x?nfO lg/Gt/tf lbg],
-v_ sd{rf/Lsf] lhDd]jf/L jf“8kmf“8 / ;+rfns, n]vf ;ldlts]f lhDd]jf/Lsf]
jf“8kmf“8 df ljz]if Wofg lbg],
-u_ k'/fgf] ;+:yf / PsLs[t ;+:yfsf] ;]jf ;'ljwfdf s6f}tL xf]Og c¿ pGgt ;]jf
;'ljwf lbg],
-3_ Plss/0f ePsf] ldltn] ^ dlxgf leq Plss[t ;+:yfsf] ljz]if ;fwf/0f ;ef
af]nfO{ ;+rfns ;ldlt / n]vf ;ldltsf] lgjf{rg ug'{ kg]{5.
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!&= Plss/0fdf ;xhLs/0f ug{ ;lsg]M b]xfosf] cj:yfdf ;+:yfx?af6 Plss/0f ug{
cg'/f]w e} cfPdf sfof{non] Plss/0f sfo{df ;xhLs/0f ug{ ;Sg]5 .
-s_ Ps} If]qdf Ps} ljifosf w]/} ;+:yfx? ;+rfng ePsf]n] .
-v_ b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ;+:yfx? Ps cfk;df PsLs/0f ubf{ ;xsf/L
cfGbf]ngnfO ;xof]u k'Ug] b]lvPdf .
!*= ljljw M
-!_ PsLs/0f x'g] ;+:yfsf] ;DklQ tyf bfloTj k|fKt u/]kl5 ;f] ;DklQ tyf
bfloTjsf] lx;fj lstfa b'?:t /fVg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .
-@_ sfof{non] ;+:yf Ps cfk;df PsLs/0f ug{ clGtd :jLs[lt lbPkl5
PsLs/0f sfo{ tf]lsPsf] ;dodf sfof{Gjog gu/]sf] kfOPdf PsLs/0f
:jLs[lt ab/ u/L sf/jfxL ug{ ;Sg]5 .

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfaf6 ul/g] ahf/
cg'udg lgb]{lzsf, @)&%

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&%÷!@÷@!
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&% sf] bkmf $ n]
lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfn] of] gdf]a'4
gu/kflnsfaf6 ul/g] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&% hf/L u/]sf] 5 .
k|:tfjgfM
g]kfnsf]] ;+ljwfg, @)&@ sf] cg';"rL–* adf]lhd pkef]Qmf lxt ;+/If0ffy{ ahf/
cg'udgsf] lhDd]jf/L :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] xF'bf ;f] ;+a}wflgs bfloTj
sfof{GjoGfsf] nflu g]kfn ;/sf/ dGqL kl/ifb\af6 ldlt @)&#÷!)÷!* df :jLs[t
sfo{ lj:t[tLs/0f k|ltj]bgsf] clwgdf /xL ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf;
dGqfnoaf6 of] gd"gf lgb]{lzsf tof/ ul/Psf] 5 . pkef]Qmfsf] :jf:Yo, ;'ljwf /
cfly{s lxt sfod /fVg, pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf] u'0f:t/, kl/df0f Pj+ d"Nosf]
clgoldttfaf6 pkef]QmfnfO{ ;+/If0f k|bfg ug{, j:t' jf ;]jfsf] pTkfbg :yn jf eG;f/
ljGb', 9'jfgL dfu{, e08f/0f tyf ;+ro :yn, yf]s tyf v'b|f ljlqm :yn / pkef]u :yn
nufotsf 7fpFx¿df j:t' jf ;]jf k|bfos jf laqm]tfsf] Joj;flos sf/f]jf/sf] btf{,
gjLs/0f, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg nufotsf Jofkfl/s lqmofsnfksf]
lgodg ug{ tTsfn :yfgLo gu/kflnsfaf6 lgoldt ?kdf k|efjsf/L ahf/ cg'udg
ug{ cfjZos ePsf]n] gu/kflnsfn] gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&%÷!@÷@! sf]
a}7saf6 kfl/t u/L of] lgb]{lzsf nfu' u/]sf] 5 .
kl/R5]b –!
k|f/lDes
!=

@=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-s_ o; lgb]{lzsfsf] gfd æ= gdf]a'4 gu/kflnsfaf6 ul/g] ahf/ cg'udg
lgb]{lzsf, @)&% Æ /x]sf] 5 .
-v_ of] lgb]{lzsf gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu'" x'g]5 .
kl/efiffMljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgb]{lzsfdf,
-s_ æcg'udg 6f]nLÆ eGgfn] sfof{non]] ljz]if1 ;lxt u7g u/]sf] ahf/
cg'udg 6f]nL ;Demg' kb{5 .
-v_ æpkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltÆ eGgfn] gu/kflnsfsf pkk|d'vsf]
;+of]hsTjdf ul7t ;ldlt a'‰g' kb{5 .
-u_ æsfof{noÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg'
kb{5 .
-3_ æ;]jf k|bfosÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, cfoftstf{, e08f/0f jf
ljlqmljt/0f ug]{ JolQm jf ;+:yf ;Demg' kb{5 .
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-ª_ æj:t'Æ eGgfn] pkef]Qmfn] pkef]u jf k|of]u ug]{ j:t'sf] ;+ld>0faf6 ag]sf]
kbfy{ ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] pkef]Uo j:t'sf] lgdf{0fdf k|of]u x'g]
sRrf kbfy{, /Ë, ;'uGw jf /;fognfO{ ;d]t hgfpF5 .
-r_ æljqm]tfÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, k}7f/Lstf{, yf]s jf v'b|f
ljqm]tf, ;]jf k|bfos ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] xf]6n, nh, xf]i6]n,
vfhf3/ ;+rfns cflbnfO ;d]t hgfpg] 5 .
-5_ æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .
-h_ æ;]jfÆ eGgfn] Joj;flos ;]jf, ;+rf/ ;]jf, lgdf{0f tyf OlGhlgol/ª ;]jf,
ljt/0f ;]jf, lzIff ;]jf, jftfj/0fLo ;]jf, ljlQo ;]jf, :jf:Yo /
;fdflhs ;]jf, ko{6g ;]jf, dgf]/~hg tyf v]ns'b ;]jf, oftfoft ;]jf
nufotsf b:t'/÷kfl/>lds lnO{ jf glnO{ k|bfg ul/g] ;Dk"0f{ ;]jfx¿
;Demg' kb{5 .
-em_ æ;ldltÆ eGgfn] pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt eGg] ;Demg' kb{5 .
-~f_ ælaifout la1Æ eGgfn] ;DalGwt If]qdf sDtLdf :gfts tx pQL0f{ jf ;f]
;/xsf] ;/sf/L ;]jfsf] kbdf ;]jf u/]sf] k|fljlwsnfO{ ;Demg' k5{ .

#=

$=

kl/R5]b–@
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt M
pkef]Qmfsf] lxt ;+/If0f ;DaGwL laifodf cfjZos gLltut Aoj:yf ug{ tyf
ahf/ cg'udg sfo{nfO{ dfu{bz{g P+j ;dGjosf] nflu gu/kflnsfn] pkef]Qmf
lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g ug]{5 .
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g b]xfo cg';f/ x'g]5 M
-s_ gu/kflnsf] pkk|d'v
-v_ gu/kflnsfsf] pkef]Qmf lxt tyf ahf/ Joj:yf ;ldltsf ;+of]hs
-u_ pBf]u tyf jfl0fHo ;ldltsf] k|ltlglw
-3_ :yfgLo k|x/L k|zf;g sfof{nosf clws[t÷k|ltlglw
-ª_ ljifout zfvf k|d'v÷ k|ltlglw
-r_ :yfgLo ?kdf pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf÷AolQmx?
dWo]af6 Ps hgf –;b:o
-5_ sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ OsfO{sf k|d'v

%= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf sfd st{Ao / clwsf/
s= pkef]Qmf lxt ;+/If0fsf] nflu cfaZos gLltut Aoj:yf ug]{ .
v= cTofjZos a:t'x?sf] dfu / cfk"lt{sf] cj:yf ;DaGwL tYofÍ ;+sng /
dfusf] k|If]k0f ug]{,
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u= ;ldltn] o; lgb]{lzsfsf] bkmf -*_ @ cg';f/ ul7t cg'udg 6f]nLåf/f
cg';"rL–! sf] kmf/ddf pNn]v eP cg';f/ k|:t't u/]sf] ahf/ cg'udg
;DaGwL k|ltj]bg dfly ljZn]if0f u/L cfjZos lgb]{zg lbg],
-r_ pkef]Qmsf] lxt ;+/If0f ug{ cfk"lt{ Joj:yf / pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf]
58\s] cg'udg ug]{,
-5_ ahf/ cg'udg ;DaGwL sfdsf] d"Nofªsg ug]{ / 6f]nLnfO{ cfjZostf
cg';f/ dfu{ bz{g ug]{,
-h_ gu/kflnsfn] lbPsf] cGo lgb]{zg / cfb]zsf] sfof{Gjog ug]{÷ u/fpg] .
-em_ pkef]Qmf lxt ljkl/t sfo{df cfjZos sfg'gL sf/jfxLsf] nflu lg/LIf0f
jf cg';Gwfg clws[t tf]Sg] .
-h_ cfjlws ?kdf k|ltj]bg tof/ u/L gu/sfo{kflnsfdf k]z ug]{
^= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{lalw
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] a}7s dlxgfdf Ps k6s clgjfo{ ¿kdf a:g'
kg]{5 . ;ldltsf] a}7sn] cfˆgf] sfo{ljlw cfk}m tof/ ug]{5 . o;/L j}7s j:bf
slDtdf tLg lbg cufl8 j}7ssf] ljifo ;lxtsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ pknAw
u/fpg' kg]{5 .

&=

kl/R5]b –#
ahf/ cg'udg ;DaGwL Joj:yf
j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n nufotsf Jofkfl/s
lqmofsnfknfO{ pkef]Qmf d}qL agfpg gu/kflnsfn] lgDg Joj:yf ug'{ kg]{5 M–
-s_ u'0f:t/Lo pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] ;xh / ;j{;'ne cfk"lt{ x'g]
jftfj/0fsf] ;'lglZrttf ;lxt pkef]Qmfsf] xs / lxtsf] ;+/If0f ug{
sfof{nodf pkef]Qmf lxt ;+/If0f OsfOsf] Joj:yf u/L lgoldt /
k|efjsf/L ahf/ cg'udgsf] Joj:yf ug]{,
-v_ ahf/ k|0ffnLnfO{ k|lt:kwL{ / pkef]Qmf k|lt lhDd]jf/ t'Nofpg k|rlnt
sfg'gsf] sfo{Gjogdf hf]8 lbg],
-u_ pkef]Qmf lzIff ;DaGwL ;r]tgf / ahf/ cg'udgsf] sfo{of]hgf tof/ u/L
pkef]Qmf lxt ;+/If0fsf] ljifonfO{ ljz]if k|fyldstfdf /fVg],
-3_ pkef]QmfnfO{ ;r]t / hfu¿s t'Nofpg j8f ;ldltsf] sfof{nob]lv g}
pkef]Qmf ;r]tgf nufotsf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{,
-ª_ cfkm\gf] ufp jf gu/kflnsf cGtu{t :yflkt jf ;+rflnt pBf]u
Joj;fosf] btf{, gljs/0f, lan ljhs tyf laqmLsf] nflu /flvPsf
dfnj:t', gfktf}n, u'0f:t/, n]an, cfk"lt{, cflbsf] cg'udg ug]{,
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*=

(=

-r_ t/sf/L, kmnkm"n, df5f, df;', ld7fO{ k;n, 8]/L, xf]6n nufotsf vfB
j:t'sf] laqmL :ynsf] dfkb08 tf]Sg] / 5'§} kmnkm"n tyf t/sf/L ahf/ /
jwzfnfsf] Joj:yf ug]{,
ahf/ cg'udg 6f]nL u7g M
!= j:t' jf ;]jf k|bfos Joj;fosf] btf{, gljs/0f, cfk'lt{, d'No, gfktf}n,
lj1fkg nufot Jofkfl/s lqofsnfksf] lgoldt P+j cfsl:ds
cg'udgsf] nflu gu/kflnsfn] ahf/ cg'udg 6f]nL u7g ug]{5 .
@= pkbkmf -!_ adf]lhd u7g x'g] cg'udg 6f]nLdf b]xfo adf]lhdsf]
kbflwsf/Lx? /xg]5g M
s= sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ OsfOsf] k|d'v – ;+of]hs
v= ;DalGwt ljifout If]qsf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_ – ;b:o
u= :yfgLo k|zf;gsf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_
– ;b:o
3= :yfgLo ;'/Iff lgsfo -g]kfn k|x/L_ sf] k|ltlglw
– ;b:o
8== pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx? dWo]af6 dgf]lgt
Ps hgf
– ;b:o
r= pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw Ps hgf
– ;b:o
5= kqsf/ dxf;+3÷;+rf/sdL{ Ps hgf
– ;b:o
h= sfof{no k|d'vn] v6fPsf cGo sd{rf/Lx?÷ gu/ k|x/L – ;b:o
#= cg'udg 6f]nLdf sDtLdf % hgf k|ltlglw ;+nUg eO ahf/ cg'udg ;DaGwL
sfo{ ul/g] 5 . t/ s'g} ljifout If]qsf] cg'udg ug]{ sfo{df ;DalGwt
ljifout If]qsf] lj1÷k|ltlgwL clgjfo{ ?kdf ;dfj]z u/fpg' kg]{ 5 .
$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf jf OsfOn] dfl;s ?kdf tf]lsPsf] 9fFrfdf
ahf/ cg'udgsf] PsLs[t k|ltj]bg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 .
ahf/ cg'udg 6f]nLsf] sfd, st{Jo / clwsf/M–
bkmf * adf]lhd ul7t ahf/ cg'udg 6f]nLn] k|rlnt sfg'g adf]lhd b]xfo
cg';f/sf sfo{x¿ ug'{kg]{5M–
-s_ ahf/ cg'udgsf] k"j{ sfo{ of]hgf / dfl;s cg'udg sfo{tflnsf
agfO{ :jLs[tLsf] nflu ;ldltdf k]z ug]{,
-v_ :jLs[t sfo{of]hgf adf]lhd lgoldt ¿kdf ahf/ cg'udg ug]{ /
cfjZostf adf]lhd cfsl:ds jf ljz]if cg'udg ug]{,
-u_ j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg
nufotsf Jofkfl/s lqmofsnfksf] cg'udg ug]{,
-3_ sfnf]ahf/L, Psflwsf/ -l;lG8s]6_, ldnLdtf]k"0f{ efp lgwf{/0f
-sf6{]lnË_, s[ltd cefj tyf ahf/ k|j]zdf cj/f]w ug]{ h:tf u}/
k|lt:kwL{ Jofkfl/s lqmofsnfk eP÷ gePsf] cg'udg ug]{,
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-ª_ s'g} j:t'sf] cg'lrt Jofkfl/s ls|ofsnfk -ld;fj6÷u'0f:t/lxg_
sd tf}n ePsf] b]lvPdf÷e]l6Pdf cfjZostf cg';f/ To:tf j:t'
hkmt ug]{, gi6 ug]{, sf/f]jf/ /f]Ssf ug]{ jf aGb ug]{ nufotsf sfo{ ug]{,
-r_ pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltaf6 ;do–;dodf lbOPsf lgb]{zg Pj+
cfb]z adf]lhdsf sfdx¿ ug]{ .
-5_ cg'udgsf] qmddf cg':f'rL & adf]lhd :ynut hl/jfgf ltg{
pNn+3gstf{nfO{ lnlvt cfb]z lbg] .
-h_ ;+kGg ahf/ cg'udg k|ltj]bg ;f]lx lbg sfof{nodf k]z ug{] .
!)= ahf/ cg'udg sfo{ljlw M
!= ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ lgDg ljifodf ljz]if Wofg lbg'
kg]{5 M
-s_ laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] lgofds lgsfoaf6 sfg'g adf]lhd k|bfg ul/g]
u/]sf] Joj;fo btf{ k|df0f–kq, :yfoL n]vf gDa/ -PAN_ sf] k|df0f–
kq, vfB cg'1f–kq, cf}ifwL k;n btf{ k|df0f–kq nufotsf cfjZos
sfuhftx? lnPsf] 5÷5}g x]g]{ . ;fy} k|df0fkq lgoldlt ?kdf
gljs/0f eP÷gePsf] x]g]{ . k|df0fkq glnPsf] jf gljs/0f u/]sf]
gb]lvPdf a9Ldf & lbg leq ;f] sfo{ u/L sfof{nodf k]z ug{ lnlvt
lgb]{zg lbg] .
-v_ laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] cfˆgf] Joj;fosf] ;fOgaf]8{ /fv]sf] 5÷5}g
x]g]{ . g/fv]sf] eP # lbgleqdf /flv sfof{nodf hfgsf/L lbg lnlvt
lgb]{zg lbg] .
-u_ k|bfosn] j:t'sf] ljlqm sIfdf d"No ;"rL /fv]sf] 5 ÷5}g x]g]{ .
g/fv]sf] eP # lbg leqdf /flv sfof{nonfO{ ;f] sf] hfgsf/L lbg
lnlvt lgb]{zg lbg] .
-3_ dfn, j:t'sf] kl/df0f, d"No, u'0f:t/ / tf}n l7s 5 ÷5}g x]g]{,
-ª_ Kofs]lhË ul/Psf] j:t'sf] n]andf pTkfbs jf k}7f/Lstf{sf] gfd,
pTkfbg ldlt, pkef]Uo cjlw jf ldlt, clwstd v'b|f d"No, ld>0f,
e08f/0f / pkef]u ug]{ tl/sf pNn]v ul/Psf] 5÷5}g x]g]{,
-r_ cf}iflw jf cf}iflwo'Qm kbfy{ eP ;f] sf] KoflsË k|of]u ug]{ tl/sf
pNn]v 5÷5}g x]g]{ . cf}ifwLlj1 -kmfdf{l;i6_ cf}ifwL laqmL :yndf
eP÷gePsf] Pj+ cf}iflw ljqm]tf k|df0fkq ;d]t x]g]{ .
-5_ pkef]Uo ldlt gf3]sf] cf}ifwL, k|zf]lwt kfgL, lj:s'6, kfp/f]6L nufotsf
vfB tyf pkef]Uo j:t'x¿ km]nf k/]df gi6 ug]{,
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@=

!!=

!@=

-h_ pTkfbg ldlt, pkef]Uo ldlt s]/d]6 u/]sf] jf k'gM n]alnË jf 5kfO{
u/]sf] 5÷5}g x]g]{ . k'gM n]alnË jf 5kfO{ u/]sf] kfO{Pdf To:tf] j:t'
hkmt ug]{, j:t'sf] k|s[lt cg';f/ d'r'Nsf u/L gi6 ug]{,
-em_ df5fdf;', kmnkm"n, t/sf/L, ld7fO{ k;n, 8]/L / xf]6n awzfnf jf df5f
df;' ljlqm:yn ;kmf;'U3/ / dfkb08 cg';f/ 5÷5}g x]g]{ . gePdf
s;'/sf] k|s[lt cg';f/ ;hu u/fpg] jf r]tfjgL lbg] tyf c6]/L u/]df
tf]lsP adf]lhd b08 h/Ljfgf ug]{,
-`_ ljqm]tf jf qm]tfnfO{ j:t'sf] ljnljhs hf/L u/]sf] 5÷5}g x]g]{ . ljn
clgjfo{ ug{ lgb]{zg lbg] .
gu/kflnsfn] cg';"rL–@ df pNn]lvt j:t' / ;]jfsf] cg'udg ug{ pkef]Qmf lxt
;+/If0f x]g]{ OsfO{nfO{ lnlvt sfo{ ljj/0f tf]Sg' kg]{5 . ;f]xL cfwf/df ahf/
cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ ug'{ kg]{5 .
kl/R5]b–$
ph'/L ;DaGwL Joj:yf
ph'/L lbg ;Sg]M
-s_ s'g} j:t' jf ;]jfsf] ljqm]tf jf k|bfosn] pkef]Qmfsf] lxt ljkl/t
Jofkfl/s lqmofsnfk u/]sf] elg s'g} klg JolQmn] pkef]Qf lxt ;+/If0f
;ldlt jf ahf/ cg'udg 6f]nL jf sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{
OsfO{df df}lvs jf lnlvt ;"rgf jf ph'/L lbg ;Sg],
-v_ pkbkmf -s_ adf]lhdsf] lgsfon] ph'/L jf ;fj{hlgs ;~rf/ dfWodaf6
k|fKt ;"rgfnfO{ ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f ul/g] 5,
-u_ pkbkmf -s_ jf -v_ adf]lhdsf] ph'/L jf cGo s'g} ;/sf/L lgsfoaf6
cg'udgsf] nflu n]lv cfPdf ;f] nfO{ ;d]t ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f u/L
ahf/ cg'udg 6f]nLn] cg'udg tyf lg/LIf0f ug'{ kg]{5,
-3_ pkbkmf -u_ adf]lhd cg'udg tyf lgl/If0f ubf{ ljqm]tf jf ;]jf k|bfosn]
k|rlnt sfg'g jf dfkb08 ljkl/t Jofkfl/s lqmofsnfk u/]sf] kfOPdf
tTsfn sf/jfxL rnfpg' kg]{5,
-ª_ pkbkmf -3_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn] u/]sf] sfd sf/jfxLdf lrQ ga'em]df
ljqm]tfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd gu/kflnsfsf pkk|d'v ;dIf lnlvt
?kdf ph'/L lbg ;Sg]5,
kl/R5]b–%
cg'udg ;DaGwL k|s[of
cg'udgsf] k"j{ tof/L M cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug'{ k"j{ b]xfosf] tof/L ug'{
kg]{5 M
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-s_

lg/LIf0f jf cg'udgdf hfg' k"j{ cTofjZos j:t' tyf ;]jf dWo] s'g
s'g ljifonfO{ klxnf] k|yldstfdf /fVg] eGg] ls6fg u/L ljifo;"rL tof/
ug'{kg]{5 .
-v_ cg'udgdf hfFbf cg'udg ul/g] j:t' jf ;]jf;Fu ;DalGwt P]g lgodx¿,
ljj/0f / r]sln:6 ;fy} lnO hfg'kg]{5 .
-u_ j:t' tyf ;]jfsf] cfk"lt{, ljqmL ljt/0f, d"No, u'0f:t/ cflbsf] af/]df
kof{Kt ;"rgf / hfgsf/L xfl;n ug'{kg]{5 .
-3_ cg'udg jf lg/LIf0f ug{ hfg' cufj} tflnsf agfO{ cfjZos kg]{ ;fwg
;'/Iff cflbsf] k"j{ tof/L ug'{kg]{5 .
!#= ahf/ cg'udg ug]{ k|s[ofM
-s_ ahf/ cg'udg ubf{ cg'udgdf vl6O hfg] JolQmn] cfˆgf] kl/ro kq
b]vfO{ ahf/ cg'udg ug'{kg]{5 . cg'udg 6f]lnsf ;+of]hsn] cg'udgsf]
cfjZostf af/] hfgsf/L u/fpg' kg]{5 / ;DalGwt Joj;foLn] lagf s'g}
cj/f]w cg'udg ug{ lbg' kg]{5 .
-v_ pkbkmf -s_ adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{ ;DalGwt Joj;foLn] afwf
la/f]w u/]df afwf la/f]w ug]{nfO{ k|rlnt sfg'g adf]lhd sf/jfxLsf]
nflu ;DalGwt lgsfodf cg'/f]w ug{ jf n]vL k7fpg ;Sg]5 .
-u_ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ j:t' jf ;]jfsf] gd"gf ;+sng
ug'{kg]{ b]lvPdf k|rlnt sfg"g adf]lhd gd"gf ;+sng u/L ;f]sf] oyfy{
ljj/0f v'nfO{ ;Dej eP;Dd ;DalGwt Joj;foLsf] ;d]t b:tvt
ePsf] :ynut d'r'Nsf agfpg' kg]{5 . ;DalGwt Joj;foLn] d'r'Nsf
b:tvt ug{ gdfg]df ;f]xL Joxf]/f hgfO{ pkl:yt JolQmx¿sf] /f]xj/df
d'r'Nsf tof/ u/L cfjZostf cg';f/ l;naGbL ;d]t u/L k/LIf0fsf]
nflu oyfl;3| ;DalGwt lgsfodf gd"gf ;lxt n]lv k7fpg'kg]{5 .
-3_ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ tTsfn s]xL ;'wf/ ug'{kg]{ b]v]df
;DalGwt Joj;foLnfO{ cjwL tf]sL :ynut lnlvt lgb]{zg lbO{ ;'wf/
ug{ nufpg ;Sg]5 .
-ª_ ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ s'g} j:t' tTsfn gi6 gu/]
hg:jf:Yodf c;/ kg]{ b]lvPdf To:tf j:t'sf] gd"gf ;+sng u/L
k|df0fsf] ¿kdf ;'/lIft /flv c¿ k|rlnt sfg"g adf]lhd cfjZos
k|lqmof k'¥ofO{ ;DalGwt Joj;foL / pkl:yt JolQmx¿sf] /f]xj/df
d'r'Nsf u/L jftfj/0fdf c;/ gkg]{ u/L To:tf] j:t' gi6 ug'{kg]{5 .
;+slnt gd"gf cfjZostf cg';f/ kl/If0fsf nflu k|of]uzfnfdf k7fpg
;lsg]5 .
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-!$_ b08 hl/jfgf M
-s_ ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ ;]jf jf j:t' /fv]sf] :yfgsf]
lgodfg';f/ hfFra'em jf vfgtnf;L ug{ ;Sg]5 . vfgtnf;Laf6 j:t' jf
;]jfsf] ljqmL ljt/0fdf cg'lrt jf clgoldt sfo{ u/]sf] kfOPdf
cfjZostf cg';f/ To:tf] ;]jf jf j:t'sf] k|of]u jf laqmL ljt/0fdf
/f]s nufpg ;Sg]5 tyf To:tf a:t' cg'udg 6f]nLn] sAhfdf lnO{
lgodfg';f/ sfo{jfxL a9fpg] 5 .
-v_ cg'udg ubf{ s'g} sfg"gL sf/jfxL ug'{kg]{ b]lvPdf cg'udg 6f]nLn]
;DalGwt Joj;foL;Fu t'¿Gt lnlvt :ki6Ls/0f dfu ug{ ;Sg]5 .
-u_ cg'udg 6f]nLsf] k|ltj]bg jf gd"gf k/LIf0faf6 ubf{ d'2f bfo/ ug'{kg]{
b]lvPdf k|rlnt sfg"g adf]lhd cg';Gwfg txlssftsf] nflu lg/LIf0f
clws[t tf]Sg] u/L d'2f bfo/ ug{ ;ldltaf6 lg0f{o u/fO{ oyflz3|
cleof]hg clwsf/L ;dIf cfjZos sfuhft ;lxt n]vL k7fpg' kg]{5.
-3_ pkbkmf -u_ adf]lhd n]lv cfPdf ;DalGwt clwsf/Ln] k|rlnt sfg"g
adf]lhd k|lqmof k"/f u/L ;DalGwt lgsfodf d'2f bfo/ ug'{kg]{5 .
-ª_ pkbkmf -s_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn]] cvfB j:t' jf cGo j:t' gi6
ubf{ nfu]sf] vr{ ;DalGwt Joj;foLn] g} Joxf]g'{ kg]{5 .
-r_ cg'udg ul/Psf dfn j:t'sf] k|s[lt cg';f/ d'r'Nsf p7fpg' kg]{df
d'r'Nsf p7fpg], r]slni6 cg';f/ eP gePsf] x]g]{ / gd"gf k/LIf0f
lng'kg]{ ePdf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6
l:js[t sfg'gdf Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf vfB
lgodfjnL, @)@& sf] lgod !) jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL, @)%^
sf] lgod @& cg'¿k jf g]kfn u'0f:t/ P]g, @)#& jf k|rlnt sfg"g
adf]lhd gd"gf ;+sng ug'{kg]{5 .
-5_ lg/LIf0f, hfFra'em jf vfgtnf;L ubf{ pkef]Uo j:t' /f]Ssf /fVg'kg]{
ePdf :yfgLo zf;g ;+rfng ;DalGw P]g jf gu/ ;efaf6 l:js[t
sfg'gdf Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf vfB lgodfjnL
@)@& sf] lgod !# jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL, @)%^ sf] lgod
@%, jf g]kfn u'0f:t/ P]g @)#& / :6\of088{ gfktf}n P]g @)@% sf
k|rlnt sfg"g adf]lhd ug'{kg]{5 .
-h_ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf
Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf j:t' jf dfn;fdfg l;naGbL
ug'{kbf{ vfB lgodfjnL, @)@& sf] lgod !# jf pkef]Qmf ;+/If0f
lgodfjnL, @)%^ sf] lgod @* / @( jf g]kfn u'0f:t/ P]g, @)#& jf
:6\of088{ gfktf}n P]g, @)@% jf k|rlnt sfg"g cg';f/ ug'{kg]{5 .
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-em_ vfB k|zf]wg ug{ cfjZos kg]{ s'g} pks/0f h8fg e} s'g} j:t' jf
kbfy{sf] pTkfbg ul/Psf]df cg'udg ug]{ lgsfon] pTkfbg k|zf]wg sfg"g
;Ddt eP gePsf] x]/L gePsf] eP To:tf] :yfgdf l;njGbL ug{ ;Sg]5
. o;/L l;naGbL ul/Psf]df k|zf]wg pBf]unfO{ lglZrt ;dofjwL lbO{
cfjZos dfkb08 k"/f u/L ;'wf/ ug{ lgb]{zg lbg ;lsg]5 .
-`_ pkbkmf -0f_ adf]lhd lgb]{zg lbPsf]df pBf]un] ;'wf/fTds sfo{x¿ u/L
l;naGbL x6fO{ kfpF egL sfof{nodf lgj]bg lbPdf sfof{nosf] 6f]nLn]
ahf/ cg'udg u/fO{ ;'wf/ ePsf] kfOPdf l;naGbL x6fO{ lbg ;Sg]5 .
;'wf/ ePsf] gkfOPdf sfg"g adf]lhd sf/jfxL cufl8 a9fpg]5 .
-7_ j:t' jf ;]jf If]qdf cg'lrt Jofkfl/s lqmofsnfk -Unfair Trade
Practices_, sfg"g4f/f lgolGqt jf lgif]lwt Jofkfl/s lqmofsnfk
-Restrictive Trade Practices_ / Psflwsf/k"0f{ Jofkfl/s
lqmofsnfk -Monopolistic Trade Practices_ eP gePsf]
ljifodf ;d]t cg'udgsf qmddf x]g'{kg]{5 .

!%=

kl/R5]b –^
cfrf/ ;+lxtf
cfrf/ ;+lxtfM ahf/ cg'udg ug{ hfg] cg'udg 6f]nLn] lgDg adf]lhdsf]
cfrf/ ;+lxtf kfngf ug'{kg]{5 M
-s_ cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug]{ :yn / cg'udg ul/g] j:t'sf] af/]df ;f]
sfo{df ;+nUg ;b:ox¿ afx]s c¿ s;}nfO{ klg ;f] af/]df k"j{ ;"rgf jf
hfgsf/L u/fpg' x'Fb}g,
-v_ cg'udgdf vl6g] JolQmn] cfˆgf] gftfuf]tf jf Oi6ldq sxfF cg'udg ug{
hfg' x'Fb}g,
-u_ cg'udg sfo{df ;+nUg s'g} klg ;b:on] cg'udg ug]{ ljqm]tf
Joj;foLaf6 s'g} klg lsl;dsf] rGbf, bfg, bftJo jf pkxf/ :jLsf/ ug'{
x'Fb}g,
-3_ cg'udg ug{ hfFbf k|bfosx¿n] lbPsf] ;'ljwf tyf cfltYo :jLsf/
ug'{x'Fb}g,
-ª_+ s'g} lsl;dsf] k|nf]eg jf df]nflxhfdf kg'{ x'Fb}g,
-r_ cg'udgsf] sf/jfxL ;DaGwL ;"rgf k|jfx ubf{ cg'udg 6f]nLsf] g]t[Tj
ug]{ JolQmaf6 dfq k|jfx ug'{kg]{5 tyf cg'udg 6f]nLdf /xg] cGo
;b:ox¿sf] hfgsf/L lbg' x'Fb}g\ ,
-5_ ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLsf kbflwsf/Lx¿ k|bfos ;dIf
dof{lbt tl/sfn] k|:t't x'g'kg]{ / Joj;foLsf] e08f/0f :yn jf k;naf6
hyfefjL tl/sfn] dfn j:t' lgsfNg' x'Fb}g,
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-h_

cg'udg 6f]nLsf s'g} ;b:on] cg'udg ;DaGwL sfo{ ubf{ uf]Kotf eË
ug]{ nufot cGo s'g} u}/sfg"gL sfd u/]df sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g
adf]lhd ljefuLo sf/jfxL ug{ / cGo JolQm eP 6f]nLaf6 x6fO{ k|rlnt
sfg"g adf]lhd sf/afxL ug{ ;lsg]5,
-em_ dfgj clwsf/jfbL ;+3;+:yf, pkef]Qmf xslxt ;+/If0f sfo{df ;+nUg
;+:yfx¿, ljleGg ;~rf/ dfWoddf sfo{/t ;~rf/sdL{ k|ltlglwx¿n]
cg'udg sfo{nfO{ ;xof]u k'Ug] u/L cg'udg k|lqmofsf] :ynut
cjnf]sg ug{ ;Sg]5g\ . t/ ;fdfg hkmt ug]{, w'Nofpg] jf gi6 ug]{ jf
l;naGbL ug]{ sfo{df ;DalGwt cflwsfl/s sd{rf/L jf k|x/L4f/f g}
sfo{ ;DkGg ug'{kg]{5 .

!^=

kl/R5]b –&
ljljw
ahf/ cg'udg ;ldltsf] sfo{qmd tyf ah]6M
-s_ gu/kflnsfn] cfˆgf] ;|f]t ;fwg / hgzlQm k|of]u x'g] u/L ahf/
cg'udgsf nflu cfjZos sfo{qmd / ah]6 k|fyldstfsf ;fy aflif{s
sfo{qmddf ;dfj]z ug'{ kg]{5,
-v_ g]kfn ;/sf/af6 ahf/ cg'udgsf nflu cg'bfg k|fKt ePdf ;f]xL
cg';f/ sfo{qmddf ;dfj]z ug'{kg]{5,
-u_ aflif{s sfo{qmddf pkef]Qmf ;r]tgfsf] sfo{qmd ;d]t ;dfj]z ug'{kg]{5,
-3_ ahf/ cg'udgsf] qmddf gd"gf ;+sng ubf{ k|bfosnfO{ j:t'sf] d"No
e"QmfgL u/L lan lng' kg]{ x'G5,
-ª_ ahf/ cg'udg 6f]nLdf vl6Psf JolQmx¿nfO{ vfhf jfkt eQf lbg'kg]{5.

!&=

:yfgLo k|zf;gsf] st{JoM ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLn]] ;'/Iff nufotsf
cfjZos ;xof]u dfu u/]df tTsfn To:tf] ;'/Iff tyf ;xof]u pknAw u/fpg'
:yfgLo k|zf;gsf] st{Jo x'g]5 .

!*=

c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; lgb]{lzsf adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{
c;n lgotn] u/]sf sfdsf] ;DaGwdf 6f]nLsf ;+of]hs tyf ;b:ox¿ pk/ s'g}
sf/jfxL x'g] 5}g .

!(=

k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]M
-s_ o; lgb]{lzsfdf ePsf] Joj:yfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g] cGo
cg'udg sfo{nfO{ afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .
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@)= b08 ;hfoM
-s_ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf
Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf k|rlnt sfg"g -pkef]Qm lxt ;+/If0f P]g
lgod, vfB P]g lgod, cf}ifwL ljqmL ljt/0f ;DaGwL P]g lgod, sfnf] ahf/L tyf cGo
s]xL ;fdflhs ck/fw tyf ;hfo P]g, df;' hfFr P]g, nufotsf_ clwgdf /xL ahf/
cg'udgaf6 bf]ifL kfOPsf Joj;foL pk/ sfg'gL sf/jfxL / b08 ;hfo ug'{ kg]{5 .
-v_ k|rlnt sfg"gdf ePsf]df b08 tyf hl/jfgfsf ;fy ;fy} tTsfn cg';"rL &
adf]lhd :ynut hl/jfgf ;d]t ul/g] 5 .
@!= k|ltj]bgM
-s_ ahf/ cg'udgsf] dfl;s k|ult k|ltj]bg cg';"rL–# cg';f/ tof/
ug'{kg]{5 .
-v_ pkbKfmf -s_ adf]lhdsf] dfl;s k|ltj]bgsf] cfwf/df jflif{s k|ltj]bg
tof/ u/L gu/sfo{kflnsf dfkm{t gu/;efdf k]z ug'{kg]{5 .
@@=

afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; lgb]{lzsfsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf
c8\sfp k/]df pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] j}7saf6 lg0f{o eP adf]lhd
afwf c8\sfp km'sfp ug{] clwsf/ gu/ k|d'vdf /xg]] 5 .

@#=

;+zf]wgM o; lgb]{lzsfdf yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL
gu/ sfo{kflnsfsf] x'g]5 .
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cg';"rL –!
-bkmf * sf] pkbkmf $ ;Fu ;DalGwt_
>L gdf]a'4 gu/kflnsf
ljifoM– ahf/ cg'udgsf] dfl;s k|ltj]bg .
cfh ldlt @) ÷ ÷ b]lv @) ÷ ÷ ;Dd lgDg :yfgx¿df ahf/ cg'udg ubf{
lgDgfg';f/ b]lvPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .
l;=g+=

cg'udg
ul/Psf]
:yfg

cg'udg
ul/Psf]
If]q÷k|s[lt÷
j:t'x¿

cg'udgsf]
ljj/0f -kl/0ffd,
cj:yf / cGo
s'/f_
Joj;flos
k|lti7f ;+:yf

;fdfgsf]
hkmt÷
a/fdbL
gfd
÷kl/df0f

gi6 ul/Psf]
j:t'÷kl/df0f
gfd kl/df0f

l;naGbL
ul/Psf]
dfqf ÷
;+Vof

ul/Psf]
gd'gf
;+sng
dfqf÷;+Vof

s}lkmot

af]wfy{M
>L ;+of]hsHo"
pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt .
cg';"rL –@
-bkmf ( ;“u ;DalGwt_
-c_ cg'udg ul/g] j:t'sf] jlu{s/0fM ahf/ cg'udgsf] qmddf laleGg
pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] cg'udg ug'{ kg]{ ePsfn] pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf]
lgDgfg';f/ jlu{s/0f ul/Psf] 5 .
;d"x æsÆ –vfBfGg df5f÷df;'hGo÷t/sf/L kmnkm"n÷b}lgs pkef]Uo
-!_ vfBfGg tyf vfB kbfy{x¿ g"g, lrgL, lrof, skmL, dx,
k|zf]lwt kfgL cflb .
-@_ ck|zf]lwt, cw{k|zf]lwt jf k|zf]lwt vfB kbfy{x¿,
-#_ k|zf]lwt vfB kbfy{ pTkfbg ug{ k|of]u ul/g] sRrf kbfy{,
-$_ vfB kbfy{ pTkfbg ug]{ pBf]u,
-%_ vfB kbfy{ ljqmL ljt/0f ul/g] ljqmL:yn / e08f/u[x jf
;+ro :yn,
-^_ vfg] t]n, l3p -jg:ktL l3p ;d]t_,
-*_ b'w tyf b'Uw kbfy{x¿ / b'w KoflsË ug{ k|of]u x'g] Knfli6s
kfprx¿,
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-(_ df5f, df;', c08f,
-!)_ d;nfhGo kbfy{x¿ -lh/f, dl/r, cb'jf, n;'g, wlgof, a];f/,
Hjfgf], d]yL,Njfª, ;'s'd]n, cn}+rL, bflNrgL / v';f{gL nufotsf
d;nfsf] ¿kdf pkef]u ul/g] kbfy{x¿_
;d"x ævÆ cf}ifwL Pj+ :jf:Yo ;]jf
-!_ cf}ifwL tyf cf}ifwLhGo kbfy{x¿ -kz'k+IfL cf}ifwL tyf
hl8a'6Ldf cfwfl/t cf}ifwL ;d]t_,
-@_ cf}ifwL pTkfbg ug]{ pBf]u tyf laqmL ljt/0f ul/g] :yn,
-#_ c:ktfn, gl;{ªxf]d, lSnlgs cflb :jf:Yo ;]jf k|bfos
:f:yfx? .
;d"x æuÆ /f;folgs dn÷ljifbL÷ljp lahg÷s[lif cf}hf/M
-!_ kz'k+IfL cfxf/ / To;df k|of]u x'g] sRrf kbfy{x¿ ;d]t,
-@_ /f;folgs dn, ljiffbL, lapljhg, s[lif cf}hf/x?,
;d"x æ3ÆOGwgM
-!_ OGwg e08f/0f, k]6«f]lnod kbfy{sf] gfktf}n, u'0f:t/ d"No tyf
dfkb08x¿sf] kl/kfngf,
;d"x æªÆ lgdf{0f ;fdfu|LM
-!_ 9'Ëf, O6f, lu6\6L, afn'jf nufotsf lgdf{0f ;fdfu|L tyf ;f];Fu
;DalGwt pBf]u, e08f/0f :yn / laqmL ljt/0f :yn .
;d"x ærÆ z}lIfs ;fdfu|LM
-!_ kf7\o ;fdu|L, :6]zg/L nufotsf z}lIfs ;fdfu|Lx? .
-@_ lzIff lgb]{lzsf cg';f/ ljBfnox?sf] z"Ns cflb .
;d"x æ5Æ xf]6n÷nh÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhM
-!_ xf]6n÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhsf] ;/;kmfO tyf cGo
Joj:yfkg
-@_ k|zf]lwt / ck|zf]lwt j:t'x?sf] e08f/0f
-#_ xf]6n, /]i6'/f tyf ld7fO{ k;nx¿df laqmL x'g] ksjfg tyf Kofs]lhË
u/L laqmL x'g] vfB kbfy{x¿, xNsf k]o kbfy{x¿, dlb/fhGo kbfy{,
;d"x æhÆ ;'lt{hGo kbfy{M
-!_ ;'kf/L, kfgk/fu, ;'tL{{, lj8L, r'/f]6 tyf ;'tL{hGo kbfy{ .
;d"x æemÆ gfk tf}nM
-!_ 9s, t/fh' nufotsf gfktf}ndf k|of]u x'g] pks/0fx¿ .
;d"x æ`Æ kz'k+IfL xf6 ahf/M
-!_ kz'k+IfL xf6ahf/ tyf laqmL :yn .
;d"x æ6Æ ;f}Gbo{ ;fdfu|LM
-!_ ljleGg k|sf/sf ;f}Gbo{ ;fdfu|Lx?
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-@_ Jo"l6 kfn{/÷;}n'g cflb .
;d"x æ7Æ ljB'tLo ;fdfgx?M
-!_ ljB'tLo ;fdfgx¿,
-@_ On]S6«lgS; ;fdfgx¿ .
;d"x æ8Æ /Ë÷/f]ugM
-!_ ljleGg sDklgsf ejg ;DalGw /Ë / /Ë /f]ug ;+aGwL
;fdfu|Lx? .
;d"x æ9Æ u/uxgf M
-!_ ;'g, rfFlb, lx/f, df]tL, hjfx/t tyf ;f] af6 lgld{t
u/uxgfx?sf] gfktf}n P+j u’0f:t/ .
;d"x æ0fÆ ;jf/L ;fwg
-!_ 6\ofS;L ld6/ z'Ns / l/S;f, gu/a; cflbsf] ef8f cflb .
;d"x ætÆ cGoM -!_ cGo pkef]Uo j:t'x¿sf] pTkfbg :yn, k|zf]wg :yn,
9'jfgLsf] cj:yf, laqmL :ynx¿,
-cf_ cg'udg ul/g] ;]jfsf] ljj/0fM
-!_ Jofkfl/s ;]jf
-@_ ;+rf/ ;]jf,
-#_ :yn oftfoft tyf xjfO{ ;]jf,
-$_ laB't ;]jf,
-%_ vfg]kfgL ;]jf,
-^_ lj1fkg ;]jf cGo pkef]Uo ;]jfx¿,
-&_ :jf:Yo ;]jf,
-*_ lzIff ;]jf,
-(_ ljlQo ;]jfx? .
cg';"rL – $
-bkmf !) ;“u ;DalGwt_
b}lgs ahf/ cg'udg kmf/d
-ahf/ cg'udg kmf/dsf] k|dfl0ft k|lt ;DalGwt Joj;foLnfO{ lbg' kg]{5_
Jofkfl/s k|lti7fgsf] gfdM >L
7]ufgfM
k|ff]kfO6/ jf kmd{wgLsf] gfdM
kmf]g g+=M
o; sfof{nosf] g]t[Tjdf vl6Psf] ahf/ cg'udg 6f]nLaf6 tkfO{sf]
ljqmL:yn÷uf]bfd÷pBf]usf] lg/LIf0f ubf{ lgDg cg'¿ksf] l:ylt e]l6Psf]n] b]xfocg';f/
ug'{ u/fpg' x'g lgb]{zg lbOPsf] 5 .
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qm=;+= ljj/0f
!=

ePsf] gePsf] 6f]nLaf6
lbOPsf]
lgb]{zg

d"No–;"rL

@=
#=
$=
^=

;fOgaf]8{
Joj;fobtf{÷gjLs/0f
gfktf}nsf] k|df0f
n]andf v'nfpg'kg]{ s'/fx¿ :ki6 pNn]v
eP÷gePsf]
&=
Dofb gf3]sf] ;fdfu|L
*=
:yfoL n]vf -PAN_ gDa/÷Vatdfbtf{
(=
laqmL lan lbg] k|lqmof eP÷gePsf]
!)= vfB cg'1f–kq -vfB pBf]usf] nflu_
!!= df;'sf] u'0f:t/ ;Gtf]ifhgs eP÷gePsf]
!@= ld7fO{sf] u'0f:t/ nufotsf kIfx¿
;Gtf]ifhgs
!#= UofF;sf] tf}n, d"No nufotsf ljifo
;Gtf]ifhgs
!$= vl/b lan÷gePsf]
!%= o; cufl8sf] lgb]{zgdf kfngf
!^= cGo s}lkmotk"0f{ l:ylt -v'nfpg]_
Ps k6s lbOPsf lgb]{zgx¿ k'gM cg'udg ubf{ kfngf gePsf] kfOPdf k|rlnt sfg"g
adf]lhd s8f sf/afxL x'g]5 .
lg/LIf0f 6f]nL
!= ;+of]hs >L =============================
@= ;b:o>L =============================
#= ;b:o>L =============================
$= ;b:o>L =============================
%= ;b:o>L=============================
===================================
Dfly pNn]lvt ljj/0f 7Ls 5 egL pTkfbs÷laqm]tfsf] gfd / ;xL
k|lti7fgsf] 5fk
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cg';"rL – %
-bkmf !$ ;Fu ;DalGwt_
d'r'Nsf
======================= lhNnf =====================gu/kflnsf =================== j8f
g+= ====== 6f]n=======df v8f u/]sf] 36gf:yn ÷a/fdbL÷vfgtnf;L÷lzn5fk nufPsf]
d'r'NsfM–
!= ph'/L jf ;"rgfsf] 5f]6s/L ljj/0fM–
@= rf/ lsNnf ;lxt vfgtnf;L÷a/fdbL ul/Psf] lrh j:t'sf] gd'gf tyf 7fpFsf]
ljj/0fM–
#= a/fdb ePsf] ;fdfg÷b;Lsf] ljj/0f÷lzn5fk ul/Psf] ljj/0fM–
-s_
-v_
-u_
-3_
-ª_
$= vfgtnf;L÷a/fdbL ePsf] b]v] adf]lhd ;lx 5fk ug]{ ;fIfLM– -gfd, jtg ;d]t_
-s_
-v_
-u_
%= /f]xa/df a:g]x¿sf] gfd, y/, pd]/, jtg / ;lx5fkM–
-s_
-v_
-u_
^= lgl/If0f 6fnLn]n] d]/f] pBf]u, uf]bfd,k;ndf cg'udg ubf{ s'g} ;fdfg lxgfldgf
ePsf] 5}g . dfly k|s/0f # df pNn]v ePsf] lrh j:t' tyf ;fdfgx¿ ======= pBf]u,
uf]bfd,k;naf6 a/fdb ePsf] xf] . ;fy} 6f]nLn] nufPsf] l;n yfg======5fk ePsf]
l7s ;fFrf] xf] elg ;lx5fk ug]{M–
-s_
-v_
-u_
&= sfo{ tfd]nL ug]{M–
-s_
-v_
-u_
ldltM–
;doM–
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cg';"rL – ^
bkmf !$ ;Fu ;DalGwt
tf/]v e/kfO{
kIfM===========================================
ljkIfMlhNnf
=================================
ufpkflnsf
jf
g=kf======================j8f g+= ================ :yfoL 3/ eO{ xfn
============================================= lhNnf ==============================
ufpkflnsf
jf
g=kf
j8f
g+====================a:g]
>L
======================================sf
gftL÷gfltgL>L
===================================sf 5f]/f÷5f]/L aif{ ================================ sf]
===================================================gfds Joj;fosf ;~rfns >L
================================== ;Dks{ g+= ==============.
tf/]v
ldlt ========;fn ======= dlxgf ==== ut] ==========/f]h lbgsf]
==================ah] pkl:yt x'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ .
x:tfIf/M
gfdM
s|=;+=
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)

cg';"rL & :ynut hl/jfgfsf b/x?
:ynut hl/jfgf
k|lt k6s
btf{ gu/L Joj;fo ;+rfng u/]sf]
? !)))
Dofb leq Joj;fo gljs/0f gu/]sf]
? %))
btf{ k|df0fkq ;a}n] b]Vg] u/L g/fv]sf]
? !))
d"No;'rL g/fv]sf]
? !)))
Ohfht cfjZos kg]{ Joj;fo Ohfht
? %)))
k|fKt gu/L ;+rfng u/]sf]
gfk,Dofb gf3]sf, tf}n Kfm/s kf/L sf/f]af/
? @)))
u/]sf]
Joj;fosf] gfd pNn]lvt ;fOgaf]8{
? !%))
g/fv]sf]
n]an v'nfpg' kg]{ s'/fx? gv'nfPsf]
? !)))
gfktf}nsf] k|df0f gldn]sf]
? @)))
Dofb gf3]sf ;fdfu|L e]l6Psf]
? %))
s;'/
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iii

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

:yfoL n]vf gDa/ btf{ gu/]sf]
? %))
ljlqm ljn lbg] k|s[of gePsf]
? %))
vfB cg'1f kq glnPsf]
? %)))
vfBfGg u'0f:t/ ;Gtf]ifhgs gePsf]
? !)))
vl/b ljlqm vftf g/fv]sf]
? !)))
a:t'sf] tf}n d"No nufotsf a:t'x?
? @)))
;Gtf]ifhgs gePsf]
vl/b ljnx? gePsf]
? %))
cl3Nnf] k6ssf] lgb]{zg kfngf gu/]sf]
k'gM hl/jfgf / yk
? !)))
cvfB ld;fj6 u/L vfBfGg ljlqm ljt/0f
? @)))
u/]sf]
cGo s;'/
? %))
Ps eGbf a9L s;'/ ePdf ;a} s;'/ jfkt
nfUg] hl/jfgf
hf]8]/ Psd'i7 /sd
hl/jfgf ul/g] 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G;
;~rfng ;DaGwL
cGtl/d sfo{ljlw, @)&%
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k|:tfjgf
gdf]a'4 gu/kflnsfn] PDa"n]G; ;rf+ng ;DjlGw cGtl/d sfo{ljlw, @)&% agfO{
nfu" u/]sf] 5 .
kl/R5]b– !
k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-!_ o; sfo{ljlwsf] gfd gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G; ;rf+ng ;DjlGw
cGt/Ld sfo{ljlw, @)&% /xg] 5 .
-@_ of] cGt/Ld sfo{ljlw gdf]a'4 gu/kflnsfsf] j}7sdf gu/k|d"v af6 :jLs[t
ePsf] ldltb]lv csf]{ Joj:yf geP;Ddsf nflu nfu" x'g]5 .
@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; cGt/Ld sfo{ljlwdf M
-s_ cGt/Ld sfo{ljlw eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf PDa"n]G; ;rf+ng
;DjlGw cGt/Ld sfo{ljlw, @)&% nfO{ ;Demg"k5{ .
-v_ gu/;ef eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf]] gu/ ;efnfO{ ;Demg"k5{ .
-u_ gu/kflnsf eGgfn]] gdf]a'4 gu/kflnsfnfO{ ;Demg'kb{5 .
-3_ dG+qfno eGgfn] ;3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno / cGo
;DalGwt dGqfno ;d]tnfO{ ;+emg"k5{ .
-ª_ sfof{no eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
;Demg"k5{ .
-r_ gu/k|d"v eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ k|d"vnfO{ ;Demg"k5{ .
-5_ sd{rf/L eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsf sfof{nosf] s"g} kbdf h"g;"s}
lsl;dn] lgo"Qm ;Dk'0f{ sd{rf/LnfO{ ;Demg" k5{ .
-h_ PDa"n]G; eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ PDa"n]G; nfO{ hgfpg]5 .
-em_ ;Demf}tf eGgfn] PDa"n]G; k|of]u stf{ jf ;+rfng stf{ / gdf]a'4
gu/kflnsfsf jLr x"g] ;Demf}tfnfO{ hgfpg] 5 .
-`_ ;ldlt eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfdf PDa"n]G; /]vb]v lgoGq0f /
;"kl/j]If0f ug{ ag]sf] ;ldltnfO{ ;+emg'k5{ .
-6_ cg"udg ;ldlt eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfdf PDa"n]G;sf] /]vb]v
lgoGq0f / ;'kl/j]If0f ug{ ag]sf] cg"udg ;ldltnfO{ ;+emg"k5{ .
kl/R5]b – @
PDa"n]G; ;+rfng k|s[of
#= gdf]a'4 gu/kflnsf 2f/f d]lygsf]6 c:ktfn ;+u ;dGjou/L PDa'n]G; ;+rfng ul/g]
5.
-!_ gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G; k|of]u ug{sf nflu o; gu/kflnsfsf]
gLltut :jLs[lt jf tf]lsPsf] /fhZj lt/]sf] /l;b lagf k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
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$= PDa"n]G;sf] ef8f b/ @)&^
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G; ;+rfng ug{sf nflu lgDg cg";f/sf] ef8f
b/ lgwf{/0f ul/Psf] 5 .
-!_ es'08] ahf/If]qaf6 d]lygsf]6 c:ktfn ?= #))—%)) ;Dd
-@_ es'08] ahf/af6 w'lnv]n ?= !))).
-#_ es'08] ahf/af6 ag]kf ?= !@)).
-$_ es'08] ahf/b]lv sf7df08f}+ ?= #))).
-%_ es'08]—bfKrf÷sfgk'/— es'08] ?= !))).
-^_ es'08]—s6'~h]—d]lygsf]6 c:ktfn ?= %)).
-&_ es'08]—d+un6f/—d]lygsf]6 c:ktfn ?+ !#)).
-*_ es'08]—g]kfnyf]s —d]lygsf]6 c:ktfn ?+ !*)).
-(_ tf]lsPsf] :yfg af6 leqL slRrdf]6/ af6f]df k|lt ls=ld ? %) / lkr
;8sdf k|lt ls=ld ? @% yk nfUg] 5 .
%= PDa"n]G;sf] OGwgM
PDa"n]G; ;+rfng ubf{ rfnsn] nua"s / dfu dfukmf/d e/L gdf]a'4
gu/kflnsfn] tf]lsPsf kDkdf s"kg dfkm{t OGwgsf] Joj:yf ug]{ 5 .
^= 5'6 M
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G; k|of]u u/]afkt &% jif{ dflysf h]i7 gful/snfO{
/ k'0f{ckf+unfO{ jif{sf] ! k6s es"08] b]lv sf7df8f} ;Dd lgz"Ns ;]jf k|bfg
ul/g] 5 .
&= dd{t
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] PDa"n]G; ;+rfngsf] qmddf ljlu|Pdf jf 6'6km"6 ePdf
gu/kflnsfn] dd{t ug]{ 5 .
*= PDa"n]G; ef8f e'QmgL M
PDa"n]G; k|of]u stf{n] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;DjlGwt JolQ ;+u jf ;DjlGwt
zfvfdf zt k|ltzt /sd e"QmfgL u/L gulb /l;b sf6\g" kg]{ 5 .
(= PDa"n]G; ;"/IffM
-!_ gdf]a'4 gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] PDa"n]G; ;"/Iff ug]{ lhDd]jf/L gu/
k|d"v jf k|d"v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/Lsf] x"g]5 . t/ PDa'n]G;
;+rfngsf] s|ddf c:ktfn k|zf;gsf] ;'/Iff ug]{ lhDd]jf/L klg plTts} /xg] 5
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-@_ PDa"n]G; dd{t ug"{ k/]df dd{t cfb]z e/L k|d'v k|zf;lso clws[tjf6
l:js[t u/fO{ dd{t ug]{ js{zkdf n}hfg'kg]{ 5 .
!)= PDa"n]G; ;+rfng ;do M
PDa"n]G; clt cfktsflng ;fwg ePsf] x¤"bf lgwf{/Lt ;do geO @$ ;} 306f
;+rfng ug"{ kg]{ 5 .
!!= PDa"n]G; rfnssf] lgo"lQsf zt{ / k|fjwfg M
-!_ PDa"n]G; rfnsdf x"g" kg]{ u"0f / ;jf/L ;fwg rnfPsf] # jif{sf] cg'ej x"g"
kg]{ / tTsfnnfO{ d]lygsf]6 c:ktfnsf] b/alGbdf s/f/ lgo"lQ u/L rfnssf]
Joj:y ul/g] 5 .
-@_ PDa"n]G; clt cfktsflng ;fwg ePsf] x¤"bf PDa'n]G; rfnsn] lgwf{/Lt
;do geO @$ ;} 306f ;]jf ;+rfng ug"{ kg]{ 5 .
!@= PDa"n]G; ;+rfng sfo{ If]q M
;fdfGotof d]lygsf]6 c:ktfnaf6 l/km/ ePsf lj/fld af]Sg] / gdf]a'4
gu/kflnsf If]qsf] lj=lk /fhdfu{ eGbf aflx/ PDa"n]G; ;lhn} hfg;Sg] kSsL
df]6/ af6f]df dfq ;+rfng x"g] 5 .
!#= ljljw M
PDa'n]G; ;+rfng tyf Joj:yfkg ;+DjlGw cGo Joj:yf gdfa'4 gu/kflnsfn]
tf]s] adf]lhd x'g]5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsf If]qdf ;+rfng x'g]
c6f]l/S;f ;+rfng ;DaGwL
sfo{ljlw, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)!÷)^
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तावनाः थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प र छे द ३ दफा ११ (२) ट बमोिजमको अिधकार
योग गन यस नगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमित गन ऐन २०७५ को दफा २ को अिधकार
योग गरी नमोबु नगरपािलकाको नगरकायपािलकाको िमित २०७६।०१।०५ को बैठकले यो
कायिविध बनाएको छ ।
प र छे द- १
ारि भक
१. सिं नाम र ार भः (१) यो कायिविधको नाम नमोबु नगरपािलका अटो र सा संचालन
कायिविध २०७६ रहेको छ ।
(२) यो कायिविध त काल लागू हनेछ ।
२. प रभाषाः िवषय वा संगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा
क. '' ऐन'' भ नाले थािनय सरकार सचं ालन ऐन २०७४ स झनु पदछ ।
ख. ''आिथक ऐन'' भ नाले नगरपािलकाको आिथक ऐन २०७५ स झनु पछ ।
ग. ''अटो र सा'' भ नाले यस इ धनबाट च ने ३ वटा पाङ् ा भएको सानो सवारी साधनलाई
स झनु पछ ।
घ. '' यवसाय कर'' नमोबु नगरपािलका आिथक ऐन बमोिजमको यवसाय कर स झनु
पछ।
ङ. '' ट इजाजत'' भ नाले नगरपािलका े मा सवारी साधन सचं ालन गन दान ग रएको
अनमु ित भ ने स झनपु छ ।
च. '' ट इजाजत द तुर''भ नाले ट इजाजत ा गन िनयम बमोिजम तोिकएको शु क वा
द तरु लाई स झनु पछ ।
छ. ''भाडा'' भ नाले सवारी साधनमा या ा गन या ुले सेवा दायकलाई बुझाउने शु क
स झनु पछ । सो श दले सवारी साधनमा सामान ढुवानी वापत ितन रकमलाई समेत जनाउँ छ।
ज. ''कर अिधकृ त'' भ नाले मख
ु शासक य अिधकृ त वा िनजले यो कायिविध बमोिजम
कर िनधारण तथा असल
ु ी स ब धी काय गन तोके को अिधकृ त तरको कमचारी स झनु
पदछ । सो श दले कर अिधकृ तको काम गन पाउने अ य कमचारीलाई समेत जनाउँ छ ।
झ. ''नगरपािलका '' भ नाले नमोबु नगरपािलकालाई स झनु पछ ।
ञ. ''वडा'' भ नाले नमोबु नगरपािलका अ तरगतका वडाह लाई स झनपु दछ ।
ट. ''शाखा'' भ नाले यो कायिविध बमोिजम काय गन मख
ु शासक य अिधकृ तले तोके को
शाखा वा उपशाखालाई स झनु पदछ ।
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प र छे द- २
अनुमित स ब धी यव था
३. अनमु ित ा नगरी यवसाय सच
ं ालन गन नहनेः कुनै पिन अटो र सा संचालकले यस कायिविध
बमोिजम अनमु ित ा नगरी नगर े मा अटो र सा सचं ालन गनु हँदैन । अ यथा िनयम बमोिजम
ज रवाना ग रने छ ।
४. िनवेदन पेश गनपनः
ु कुनै पिन यि वा यातायात यवसाय सचं ालन गन दता गन िनकायबाट
अनमु ित ा सं थाले यस नगरपािलकाको े मा अटो र सा सचं ालन गनपु वु नगरपालकाको शाखामा
अनसु चु ी १ बमोिजम िनवेदन िदनपु दछ ।
५. िनवेदन पेश गन पवु यो यताः िनवेदन गन यि वा सं थाको िन न बमोिजम यो यता हनु पदछ ।
क. सं थागत यवसायी तथा क पनीको हकमा चिलत िनयमानसु ार क पनी/ यवसाय दता
गरे को¸ िनयमानुसार नगरपािलका¸ देश सरकार तथा नेपाल सरकार सम कर चु ा गरे को¸
सवारी चालक अनुमितप ा भएको चालक भएको ¸ सवारी धनी माणप
भएको¸ चिलत काननू बमोिजम या ी िबमा लगायत स बि धत प को िबमा गरे को तथा
अ य कुनै कानूनी कृ याको ितकूल कायमा सहभागी नभएको
ख. यि गत यवसायीको हकमाः सवारी चालक अनमु ितप ा भएको चालक भएको¸
सवारी धनी माणप भएको¸ चिलत काननू बमोिजम या ी िबमा लगायत स बि धत
प को िबमा गरे को अ य कुनै कानूनी कृ याको ितकूल कायमा सहभागी नभएको
६. यवसाय करः यस नगर े मा संचालन हन चाहने अटो र साले ित अटो र सा बािषक
१५००/- यवसाय कर ितनपनछ
ु ।
७. ट अनमु ित शु कः नमोबु नगरपािलका भरीका राि य राजमाग बाहेकका े मा संचालन हने
अटो र सा संचालनकले चौमािसक पमा ५५० ितरी ट इजाजत ा गन स नेछन् ।सो इजाजत
प को ितिलपीको ा गनको लािग ५० ितनपन
ु छ।
८. ट अनमु ित जारी गनः यस कायिविध बमोिजम यो यता हािसल गरे का अटो र सालाई मख
ु
शासक य अिधकृ त वा िनजले तोके को कमचारीले अनुसचू ी २ बमोिजमको र ट इजाजत प जारी गन
स नेछ ।
९. सवारी टः यस नगरपािलकाका िभ का अनसु चु ी ३ बमोिजमका सडकह मा मा ै अटो र सा
संचालन गन सिकने छ । सो बाहेक अ य टमा सवारी संचालन गन आव यक भएमा स ब धी वडा
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कायालयको तथा नगरपािलकाको पवू ाधार िवकास शाखाको िसफा रसमा मख
ु शासक य अिधकृ तले
नयाँ टलाई अनसु चु ी ३ मा समावेश गन स ने छ
प र छे द ३
भाडा स ब धी यव था
१० या ु भाडादरः (१) नगर े मा यातायात सेवा सचं ालन गन चाहने अटो र साले अनुसचु ी ३
बमोिजम बढीमा भाडादर कायम गरी यातायात सेवा संचालन गन स ने छ ।
(२) भाडा नतोिकएको े मा या ु लैजानु परे मा तोिकएको ट बाहेकको े मा ित
िकिलिमटरमो १० भ दा नहने गरी या ीको सहमितमा १ पटकको लािग भाडा असल
ु गन
सिकनेछ।सो प ात भाडा िनधारणका लािग नगर सम िलिखत पमा अनरु ोध गनपनछ
ु ।
११. सामानको भाडादरः या ीबाहक सवारी साधनमा १० के जी स मको झोला वा सामानको भाडा
ला ने छै न ।
१२. भाडा दरमा प रवतन गनु परे मा यवसायीले नगरपािलका सगं िलिखत पमा वीकृ ित िलए प ात
मा ै भाडा प रवतन गन स नेछ।
१३. भाडादर सिहतको िववरण सबै सवारी साधनिभ अिनवाय पमा सबैले देखने् गरी टाँसेको हनु
पनछ।
१४. सवारी संचालकले येक या ल
ु ाई िन न िववरण उ लेख भएको िटकट अिनवाय पमा दान
गनपनछ।
ु
िटकट न बर
सवारी नं
िमित
या ा गरे को थान
भाडा रकम
प र छे द ४
द ड सजाय तथा अ य यव थाह
१५. यातायात सेवा संचालकले कुनैपिन शत उलंघन गरे को पाइएमा सो बापत नगरपािलकाकाले येक
पटक १००० का दरले ज रवाना गन स नेछ ।
१६. सवारी चालकले आ नो प रचय खु ने प रचयप अिनवाय पमा लगाएको हनु पनछ ।
१७. सेवा दायक तथा या हु ले नगरपािलकाको कायालयबाट जारी ग रएका थप िनणयह अिनवाय
पमा पालना गनपनछ
ु ।
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अनुसच
ु ी१
नगरपािलका े मा अटो र सा सच
ालनका
लािग
कायालय सम पेश भएको िनवेदनको
ं
ढाँचा
ीमान मख
ु शासक य अिधकृ त यू
िमितः२०७६। ।
नमोबु नगरपािलका
भकु डेवेशी¸ का ेपला चोक
िवषयः अटो र सा संचालन गन अनमु ित पाउँ ।
तुत िवषयमा यस नगर े मा ………..……………….. न बरको अटो र सा
संचालनको यवसाय तपिशल बमोिजमका िववरण तथा कागजातह सिहत अनमु ितको लािग अनरु ोध
गदछु ।
पेश भएका कागजातह ः






सवारीधनी माणप / लबु ुकको ितिलिप
सवारी चालक अनुमितप को ितिलिप
या ी िबमा लगायत स बि धत प को िबमा गरे को कागजप
क पिनको हकमा क पिन दता माणप करचु ा माणप ब धप िनयमावली
तोिकए बमोिजमका अ य काजगातह
o ………………………………………………………….
o …………………………………………………………
o ………………………………………………………..
 िनयमानसु ार यवसाय कर/बाटो इजाजत शु क ……. ……………दािखला गरे को
भौचर
िनवेदक/ ितिनिध
ह ता र
नामः
ठे गानाः
स पक नं
सं था
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अनुसच
ु ी२
ट इजाजत प
ी नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
भकु डेवेशी का ेपला चोक
अटो र सा सच
ं ालनको बाटो ( ट) इजाजतप
नमोबु नगरपािलका अटो र सा सचं ालन कायिविध २०७६ को दफा ७ बमोिजम तपिशल बमोिजमको
अटो र सालाई यस नगरपािलका े िभ राि य राजमाग बाहेकका तोिकए बमोिजमका थािनय
सडकह मा नेपाल सरकार देश सरकार तथा नमोबु नगरपािलका ारा िनिमत काननू तथा शतह का
अिधनमा रहेर अटो र सा संचालनको लािग यो इजाजत प जारी भएको िमितले चार
मिहना(……………साल……………मिहना
…..गते
स म)को
लािग……………………………………………………………… को वािम वमा रहेको
सवारी साधन नं ……………………. लाई यो इजाजत प दान ग रएको छ ।
इजाजतप जारी गन अिधकारीको नामः
पदः
द तखतः
िमितः
अनुसच
ु ी३
नगर िभ मा यातायात ट र तोिकएको भाडादरः
स
पु ने थान
वडा नं एकतिफ भाडा दर
१
खरदारपाटी
५
६५
२
पौवा
५
७०
३
कोट ितमाल
५
१३०
४
कानपरु
५
१००
५
कालीमाटी
५
१५०
६
जोर स ला
७
५०
७
निवन ा िव
७
३०
८
का े बजार
८
८०
९
दा चा मािथ लो हिटया
९
१२०
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१०
दा चा त लो हिटया
११
आ वारी चौर
१२
च वा
१३
भेडाबारी
१४
टारडाँडा
१५
चहु ाने
१६
मथरु ापाटी
१७
नमोबु प रसर
१८
बु चाकोट खावा
१९
मेिथनकोट डाँडा
*२० का े भ याङ्ग नमोबु
२१
भकु डे अमरिनवास
२२ पा लेगाउँ वडा नं २ कायालय
२३
दलिसगं े भागवते
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८
८
३
३
६
६
१
१
२
३
१
४
२
२

८०
६०
६०
९०
६०
७०
१००
१८०
५५
५०
७०
२५
५०
२५
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] bdsn -af?0f
oGq_ kl/rfng tyf Joj:yfkg
;DalGw sfo{ljlw, @)&%
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तावनाः
नेपालको सिं वधान र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले िनिद गरे को थानीय तहको अिधकार
े िभ को िवकास िनमाण स वि ध काय संचालन गदा नगरपािलकाले आ नो वािम वमा रहेको
दमकल प रचालन स ब धमा कायिबिध बनाइ यव थापन गन आव यक देिखएकोले नमोबु
नगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमत गन ऐन २०७४ को दफा (४)बमोिजम नमोबु
कायपािलकाले यो कायिविध बनाइ जारी गरे को छ ।
प र छे द– १
ारि भक
१. सिं
नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम नमोबु नगरपािलकाको दमकल
प रचालन तथा यव थापन स बि ध कायिविध, २०७५ रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।
२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा
(क) “चालक” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको दमकल चालक स झनु पदछ ।
(ख) “ शाखा मख
ु ” भ नाले नमोबु नगरपािलका अ तरगतको पवू ाधार िबकास शाखा
तथा स बि धत् िबषय गत लाई स झनु पछ
(ग) “नगर हरी ” भ नाले नमोबुद नगर पािलकाको नगर हरी लाई स झनु पदछ ।
(घ) “कायालय” भ नाले नगरकायपािलकाको कायालयलाई बुझाउँछ ।
(ङ) “कायपािलका” भ नाले नमोबु नगर कायपािलकालाई स झनु पदछ ।
(च ) “वडा कायालय” भ नाले नमोबु नगरपािलका िभ का वडा कायालयह लाई स झनु
पदछ ।
३. कायिविधको पालना गनपनः
ु
(१) िवपद यब थापन कायमा वा णय को योग गदा सरोकार वालाह ले यस कायिबिधको
पणू पमा पालना गनु पन छ ।
प र छे द–२
दमकल सच
ालन
स बि ध काय े
ं
४= नगर े वािहर दमकल प रचालन गन सिकनेः नगरपालीकाबाट बा ण य को यब थापन,
संचालन, ममत स भार गन र आब यक परे को बखतमा आगलागी िनय ण गन नगरपािलका बाहेक
तोिकएको शु क िलएर िछमेक नगरपािलका तथा गाउँ पालीकामा समेत सेवा दान गन सिकने छ .
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प र छे द–३
hgzlQm Joj:yfkg
५. तािलमः gu/kflnsfdf af?0foGq tkm{ sfo{/t hgzlQmsf] Ifdtf ljsf;sf nflu
cfjZos k|lzIf0f Pj+ cWoog tyf tflndsf] Joj:yf gu/kflnsfn] ldnfpg' kg]{5 .
६. िबमाः cfunfuL lgoGq0fsf nflu af?0f oGq ;+rfngdf vl6g] hgzlQmsf]
;'/IffnfO{ dWogh/ u/L k|lt sd{rf/L ?= % nfv ;Ddsf] b'3{6gf jLdf ug{ ;lsg]5 .
!_ cfuf] nflu lgoGq0f sfo{df df}hb' f /x]sf] gu/ k|x/L / cfjZos k/] cGo sd{rf/L
;d]t k/Lrfng x'g] 5 .
७. खाना खाजा खच तथा दैिनक भ ाः cfuf] lgoGq0f sfo{df k/Lrfnfg x'g] sd{rf/LnfO{
vfgf vfhf tyf b}lgs eQf cg';'lr @ adf]lhd gu/kflnsfn] Joa:yf ug]{5 .
८ अनुशासनः cfunfuL lgoGq0fsf] sfo{ Hofb} g} ;+j]bgzLn ePsf]n] af?0foGq
;]jftkm{ sfo{/t hgzlQmsf] st{Jo kfngf / cg'zf;gnfO{ ljz]if Wofg lbO{g]5 .
cg'zf;gsf] kfngf gePsf] kfOPdf ;+lIfKt sfo{ljlw canDag u/L s;'/sf] dfqf
cg';f/ ;]jfaf6 avf{:t ug]{ ;Ddsf sf/jfxLx? gu/kflnsfaf6 tTsfn ul/g]5 .
९. सम वय गनपनः
ु -!_ af?0foGq kl/rfng ug{ ;DalGwt gu/kflnsf jf zfvf k|d'vn]
cfaZos hgzlQm ;lxt 36gf :yndf hfg lgb]zg{ ug'{sf ;fy} cfjZos ;xof]usf]
nflu ljleGg ;'/Iff lgsfo jf ;/f]sf/ jfnfx?;u ;dGjo ug]{ 5 . -@_ ljkt
Joj:yfkg ;ldltn] af?0f oGq kl/rfngsf] ;dodf s'g} ;d:of jf b'{36\gf x'g uPdf
cfjZos ;xof]usf] nflu ljljGg ;'/Iff lgsfo jf ;/f]sf/ jfnfx? ;u ;dGjo ug]{
5.
१०. िववरण रा नपु नः af/0f oGq ;~rfgsf] lgoldt tYof+s jf ljj/0f cg';'lr !
cg';f/ Jojl:yt ug]{ .
११. हटलाइनः af/0f oGq ;~rfg sfo{sf] nflu gu/kflnsfn] x6nfOg 6]lnkmf]gsf]
Joj:yf ug]{ 5 .
१२. अ य योगः cfktsflng sfo{ afx]s gu/kflnsfsf] nflu ;8s ;/;kmfO{, / kfgL
9'jfgL afx]s cGo sfo{df k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
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१#. ममतः af?0foGqsf] lgoldt kl/If0f tyf dd{t ug'{ kg]{ eP ;f] sf] dd{tsf]
k|s[of ;DalGwt tf]lsPsf] zfvf k|d'vn] ug'{ kg]{ 5 .
प र छे द – ४
१$. yk36 / x]/km]/ M
o; lgb]{lzsf sfof{Gjogsf s|ddf s'g} afwf ca/f]w cfPdf afwf c8\rg km'sfpg]
k|of]hgsf nflu dGqfnon] cfjZostf cg';f/ yk36 ,;+zf]wg / x]/km]/ ug{ ;Sg]5 .

s|=;

ldlt

cg';'lr !
af/0f oGq ;~rfgsf] ljj/0f
uPsf]
k'u]sf]
kms]{sf]
hDdf
:yfg
;do
;do
ls=ld

rfnssf]
b:tvt

zfvf
k|d'vsf]
b:tvt

cg';'lr @
cfuf] lgoGq0fdf sfo{df k/Lrfnfg x'g] sd{rf/L nfO{ vfgf vfhf tyf b}lgs eTff
ljj/0f
vfgf
vfhf
b}lgs eQf
hDDff
@%)
!%)
!%))
!()).
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf]
hgk|ltlglw÷sd{rf/L ljb]z e|d0f
;DaGwL lgb]{lzsf, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)!÷)^
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf kbflwsf/L÷sd{rf/Lsf] ljb]z e|d0fnfO{ pknlAwd"ns,
Jojl:yt / kf/bzL{ agfpg jf~5gLo ePsfn],
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b # bkmf !! 3 ! / gdf]a'4 gu/kflnsf
k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&$ sf] bkmf # n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfn] of] lgb]{lzsf hf/L u/]sf] 5 .
!= gfd / k|f/De M -!_ o; lgb]{lzsfsf] gfd ægdf]a'4 gu/kflnsf hgk|ltlglw/
sd{rf/L ljb]z e|d0f ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&^ /x]sf] 5 .
-@_ of] lgb]{lzsf :yfgLo /fhkqdf k|sflzt ePsf] ldltb]lv nfu' x'g]5 .
@= kl/efiff M ljifo jf k|;ª\un] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgb]{lzsfdf,–
-s_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsf ;Demg'kb{5 .
-v_ æsd{rf/LÆ eGgfn] gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/L ;Demg' k5{ / ;f]
zAbn] :yfgLo txdf sfhdf vl6Psf lghfdtL sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-u_ æhgk|ltlglwÆ eGgfn] :yfgLo txdf lgjf{lrt tyf dgf]lgt ePsf
hgk|ltlglw ;Demg' k5{ .
-3_ ækbflwsf/LÆ eGgfn] hgk|ltlglw tyf sd{rf/L ;Demg'kb{5 .
-ª_ ædgf]gogÆ eGgfn] ljb]z e|d0fsf nflu bkmf % adf]lhdsf
clwsf/Laf6 x'g] dgf]gog ;Demg'kb{5 .
-r_ ædGqfnoÆ eGgfn] ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqno
;Demg'kb{5 .
-5_ æljb]z e|d0fÆ eGgfn] g]kfn aflx/ s'g} ljb]zL d'n's jf ;/sf/ /
To;sf] s'g} lgsfo, cGt/f{li6«o ;ª\u7g, bft[ lgsfo, ljsf; ;fem]bf/,
:yfgLo txn] ;DaGw :yflkt u/]sf] elugL zx/ jf o:t} k|sf/sf] cGo
;+:yfn] cWoog, tfnLd, uf]i7L, ;]ldgf/, 5nkmn jf cjnf]sgsf nflu
cfdGq0f u/]sf]df To:tf sfo{qmddf efu lng hfg] sfo{ ;Demg'k5{ .
-h_æ;/sf/L vr{Æ eGgfn] ;ª\3Lo, k|b]z / :yfgLo txsf] ;l~rt sf]ifaf6
Jooef/ x'g] /sd ;Demg'k5{ .
-em_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .
#= dgf]gog ug]{ cfwf/ M -!_ ljb]z e|d0fsf nflu sd{rf/Lsf] dgf]gog b]xfosf
cfwf/df x'g]5M–
-s_ lgdGq0ff ug]{ d'n'ssf] ;dsIfL jf lgdGq0ff ug]{ ;+:yfsf] cflwsfl/s
lgdGq0ff k|fKt ePsf],
-v_ e|d0fsf] ljifoj:t' / ;xeflutfsf] b[li6n] ;DalGwt sd{rf/L g} ;xefuL
x'g pko'Qm ePsf],
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-u_ sd{rf/Lsf] j}b]lzs e|d0f ;DaGwL l;kmfl/; ug{ dGqfnodf ul7t
l;kmfl/; ;ldltsf] l;kmfl/; ePsf],
-3_ e|d0f cjlw e/ :yfgLo txsf] sfof{no ;~rfngsf] j}slNks Joj:yf
ul/Psf],
-ª_ e|d0faf6 :yfgLo txsf] cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts, ljsf;, ;]jf
k|jfx tyf cGo ljljw If]qdf ;sf/fTds k|efj kg]{ b]lvPsf],
-r_ ljsf; ;xfotf cGtu{t ;~rflnt cfof]hgf;Fu ;DalGwt e|d0fsf]
xsdf cfof]hgfsf] sfo{If]q / cfof]hgf sfof{Gjogdf k|efjsfl/tf clej[l4
ug{ ;xof]u k'Ug] b]lvPsf],
-5_ cj;/sf] ;dGoflos ljt/0f, h]i7tf / sfo{ ;Dkfbg :t/, dgf]gog x'g]
ljifo;Fu sd{rf/Lsf] sfo{ lhDd]jf/Lsf] tfbTDotf, b'u{d If]qdf sfd u/]sf]
cg'ej h:tf ;fGble{s cGo ljifo .
-@_ ljb]z e|d0fsf nflu hgk|ltlglwsf] dgf]gog b]xfosf cfwf/df x'g]5M–
-s_ lgdGq0ff ug]{ d'n'ssf] ;dsIfL jf lgdGq0ff ug]{ ;+:yfsf] vr{sf]
;'lglZrttf ;lxt cflwsfl/s lgdGq0ff k|fKt ePsf],
-v_ e|d0fsf] ljifoj:t' / ;xeflutfsf] b[li6n] ;DalGwt kbflwsf/L g}
;xefuL x'g pko'Qm ePsf],
-u_ j}b]lzs e|d0f ;DaGwL l;kmfl/; ug{ dGqfnoaf6 dgf]gog ePsf],
-3_ e|d0f cjlw e/ :yfgLo txsf] sfof{no ;~rfngsf] j}slNks Joj:yf
ul/Psf],
-ª_ e|d0faf6 :yfgLo txsf] cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts, ljsf;, ;]jf
k|jfx tyf cGo ljljw If]qdf ;sf/fTds k|efj kg]{ b]lvPsf],
-r_ ljsf; ;xfotf cGtu{t ;~rflnt cfof]hgf;Fu ;DalGwt e|d0fsf]
xsdf cfof]hgfsf] sfo{If]q / cfof]hgf sfof{Gjogdf k|efjsfl/tf clej[l4
ug{ ;xof]u k'Ug] b]lvPsf],
$= dgf]gog ug]{ clwsf/ M -!_ sd{rf/Lsf] ljb]z e|d0fsf nflu dgf]gog ug]{ clwsf/
b]xfosf kbflwsf/LnfO{ x'g]5 M–
-s_ /fhkqflª\st k|yd >]0fLsf] sd{rf/Lsf xsdf ;ª\3Lo dfldnf tyf
;fdfGo k|zf;g dGqfnosf] dGqL,
-v_ v08 -s_ df pNn]v ePsf sd{rf/L afx]s cGo sd{rf/Lsf xsdf
;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnosf ;lrj .
-@_ hgk|ltlglwsf]] ljb]z e|d0fsf nflu dgf]gog ug]{ clwsf/ b]xfosf
kbflwsf/LnfO{ x'g]5 M–
-s_ gu/ k|d'v tyf pk k|d'vsf] xsdf ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g
dGqfnosf] dGqL,
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-v_ v08 -s_ df pNn]v ePsf hgk|ltlglw afx]s cGo hgk|ltlglwsf
xsdf ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnosf ;lrj .
%= dgf]gogsf nflu l;kmfl/; ug]{ M-!_ s'g} klg hgk|ltlglw tyf sd{rf/LnfO{ dgf]gog
ug'{ kg]{ ePdf gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o ;lxt gu/kflnsfn] dGqfno ;dIf l;kmfl/;
ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd l;kmfl/; ubf{ b]xfo adf]lhdsf] sfuhft ;+nUg ug'{
kg]{5M–
-s_ e|d0fsf] k"0f{ jf cf+lzs vr{ Joxf]g]{ u/L ljb]zL d'n's, lgof]u jf cGo
;+3 ;+:yfaf6 k|fKt ePsf] lgdGq0ff kq,
-v_hgk|ltlglwsf] xsdf gu/ k|d'v tyf sd{rf/Lsf] xsdf k|d'v k|zf;sLo
clws[tn] k|dfl0ft u/]sf] cg';"rL–! adf]lhdsf] e|d0f ljj/0f,
-u_ dgf]gog ug]{ clwsf/Ln] dfu u/]sf cGo sfuhft .
^= j}b]lzs e|d0fsf] lgdGq0ff / cGo Joj:yf M -!_ s'g} ljb]zL d'n's jf ;/sf/ /
To;sf] s'g} lgsfo, cGt/f{li6«o ;ª\u7g, bft[ lgsfo, ljsf; ;fem]bf/ / :yfgLo txn]
;DaGw :yflkt u/]sf] elugL zx/ jf o:t} k|sf/sf] cGo ;+:yfaf6 k|fKt lgdGq0ffnfO{
dfq sf/jfxL ul/g]5 . o:tf ;+:yfx?af6 kbflwsf/Lx?nfO{ cfdGq0f ubf{ cy{
dGqfno jf k//fi6« dGqfno jf ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno dfkm{t
dfq ug'{ kg]{5 .
-@_ j}b]lzs e|d0fdf dgf]gog eO;s]kl5 dgfl;j sf/0f afx]s e|d0fdf
ghfg] kbflwsf/LnfO{ sDtLdf b'O{ jif{;Dd j}b]lzs e|d0fsf nflu dgf]gog
ul/g] 5}g .
-#_ JolSt ljz]if ls6fg u/]/ k|fKt x'g] lgdGq0f pk/ dgf]gogsf] sf/jfxL
ul/g] 5}g .
t/ ;+:yfut k|of]hgsf nflu jf ;DalGwt ljifo x]g]{ lhDd]jf/L ePsf] jf
;Dks{ ljGb' ePsf] sf/0fn] ;Daf]wg u/L cfPsf ;+:yfut lgdGq0ff pk/
dgf]gogsf] sf/jfxL ug{ ;lsg]5 .
-$_ g]kfnsf] tkm{af6 k|ltlglwTj x'g] j}b]lzs e|d0fdf g]kfn ;/sf/sf]
dgf]gog tyf lg0f{o geO{ e|d0fdf ;xefuL x'g kfOg] 5}g . jxfnjfnf ;/sf/L
sd{rf/Ln] ljbf lnO{ ;/sf/L k|ltlglwsf] x}l;otdf j}b]lzs e|d0fdf hfg
kfpg] 5}g .
-%_ cfof]hsn] cf+lzs vr{ Joxf]g]{ u/L cfdGq0f u/]sf] / afFsL vr{
:yfgLo txn] Joxf]g'{ kg]{ ePdf ;f] jfktsf] /sd gu/kflnsfsf] rfn"
cf=j=sf] :jLs[t jflif{s jh]6 tyf sfo{qmdsf] ;DalGwt zLif{sdf /sd
ljlgof]hg ul/Psf] x'g'kg]{5 .
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&= /fxbfgL ;DaGwL Joj:yf M -!_ kbflwsf/Ln] dGqfnosf] l;kmfl/;df k|rlnt sfg"g
adf]lhd /fxbfgL k|fKt ug]{5g\ .
-@_ s'6gLlts tyf ljz]if /fxbfgL k|fKt ug]{ kbflwsf/Ln] k|rlnt sfg"g
adf]lhd ;/sf/L sfdsf] l;nl;nfdf dfq To:tf] /fxbfgL k|of]u ug'{ kg]{5 .
/fxbfgL k|of]u ;DaGwL cGo Joj:yf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .
*= e|d0f vr{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ bkmf % sf] pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfsf]
l;kmfl/;df dgf]gog ePsf] kbflwsf/Ln] gu/kflnsfaf6 e|d0f vr{ kfpg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df n]lvP b]lv afx]s ljb]z e|d0f ug]{ kbflwsf/Lsf] e|d0f
jfktsf] vr{ s'g} klg ;/sf/L sf]ifaf6 Joxf]l/g] 5}g .
(= e|d0f ldtJooL x'g' kg]{ M ;/sf/L vr{df e|d0f ug]{ kbflwsf/Ln] ;Dej eP;Dd
ldtJooL / sd vlr{nf] af6f], ;jf/L ;fwg jf ;'ljwf k|of]u u/L e|d0f ug'{ kg]{5 .
!)= e|d0f vr{ kfpg] M -!_ ;/sf/L vr{df ljb]z e|d0f ug]{ sd{rf/Lsf] e|d0f vr{
;DaGwL Joj:yf k|rlnt ;ª\3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 .
-@_ ;/sf/L vr{df ljb]z e|d0f ug]{ kbflwsf/Lsf] e|d0f vr{ ;DaGwL
Joj:yf k|rlnt k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5 .
!!= e|d0f /2 ePdf vr{ ePsf] /sd lkmtf{ kfpg] M -!_ s'g} kbflwsf/Ln] e|d0f
;fwgsf] l6s6 vl/b ul/;s]kl5 JolQmut sf/0f afx]s cGo sf/0fn] e|d0f /2 ug'{
k/]df jf e|d0f ldlt kl/jt{g ug'{ kg]{ ePdf jf e|d0f cfb]z ug]{ clwsf/Lsf] cfb]zaf6
o:tf] l6s6 lkmtf{ ug'{ kg]{ ePdf lghn] To;/L l6s6 lkmtf{ u/] jf ldlt kl/jt{g u/]
afkt nfUg] /sd gu/kflnsfn] e'QmfgL ug]{5 .
-@_ o; lgb]{lzsf adf]lhd dgf]gog eO{ ljb]z e|d0fsf] k|of]hgsf] nflu
cfGtl/s e|d0f ul/;s]sf] kbflwsf/Lsf] xsdf pkbkmf -!_ adf]lhd l6s6
lkmtf{ ePsf] jf ldlt kl/jt{g ePsf] sf/0f p8fg gePdf ;DaGwLt
lgsfoaf6 k|dfl0ft u/fO{ lghn] e|d0f u/]sf] cfGtl/s xjfO{ ef8f jf 6\ofS;L,
l/S;f, a; ef8fsf] /sd gu/kflnsfaf6 lng kfpg]5 .
!@= sf/afxL ul/g] M -!_ o; lgb]{lzsf adf]lhd ;'ljwf lng] k|of]hgsf] nflu s;}n]
em'6\6f ljj/0f k]z u/L /sd e'QmfgL lnPsf] 7x/]df To;/L em'6\6f ljj/0f k]z u/L
e'QmfgL lnPsf] /sd lghn] kfpg] tna tyf cGo ;'ljwfaf6 s6\6f u/L sfg"g adf]lhd
sf/jfxL ul/g]5.
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;DaGwLt sd{rf/L tyf hgk|ltlglwsf] tna tyf
cGo ;'ljwfaf6 /sd s6\6f gu/]df To:tf] /sd s6\6f gug]{ lhDd]jf/
sd{rf/Lsf] tnaaf6 c;'n pk/ u/L lghnfO{ lgodfg';f/ ljefuLo sf/afxL
ul/g]5 .
-#_ pkbkmf -!_ jf -@_ adf]lhd /sd c;"n pk/ x'g g;s]df ;f] /sd
;DalGwt sd{rf/Laf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;"n pk/ ul/g]5 .
!#= e|d0f ubf{ kfngf ug'{kg]{ st{Jo M -!_ l¢kIfLo jf ax'kIfLo a}7s, jftf{ jf g]kfn
;b:o ePsf pkIf]qLo, If]qLo jf cGt/f{li6«o ;+u7gsf] jflif{s jf cfjlws clwj]zg
jf g]kfnsf] k|ltlgwLTj ug'{kg]{ s'6gLlts e|d0f jf a}7s jf ;ef, ;Dd]ngdf k|:t't x'g]
ljifosf ;DaGwdf To:tf] e|d0f ug]{ sd{rf/Ln] g]kfn ;/sf/, k//fi6« dGqfnosf] ;xdlt
lng' kg]{5 .
-@_ l¢kIfLo, If]qLo / ax'kIfLo a}7sdf ljifoj:t'sf] dxTjsf] cfwf/df
ljb]zl:yt g]kfnL lgof]uaf6 k|ltlgwLTj u/] k'Ug] ePdf ;f]xL adf]lhd ug'{
kg]{5 .
-#_ o; lgb]{lzsf adf]lhd ljb]z e|d0f ubf{ ;DalGwt d'n's x]g]{ g]kfnL
lgof]unfO{ k"j{ hfgsf/L lbg' kg]{5 / ljb]zL;Fusf] e]63f6 tyf 5nkmndf
;Dej eP;Dd lgof]usf] k|ltlgwLnfO{ ;d]t ;dfj]z ug'{ kg]{5 .
-$_ ljb]z e|d0f ug]{ hgk|ltlglw÷sd{rf/Ln] g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt
glnO{ /fHonfO{ bfloTj ;[hgf x'g] u/L s'g} k|sf/sf] cGt/f{li6«o k|lta4tf
JoQm ug{ jf :jLsf/ ug{ jf l¢kIfLo jf ax'kIfLo ;Demf}tf ug{ x'Fb}g .
-%_ s'g} klg hgk|ltlglw÷sd{rf/Ln] g]kfnn] cjnDag ub}{ cfPsf] ljb]z
gLlt / cGt/f{li6«o dfGotfsf ;fy} g]kfnsf] /fli6«o lxt / :jfledfgsf] kIfdf
wf/0ff /fVg' kg]{5 .
-^_ s'g} klg sd{rf/Ln] ljb]zdf x'g] ;ef, ;df/f]x, a}7s jf ljb]zL;Fusf]
e]63f6df g]kfnsf] ;+ljwfg, sfg"g Pj+ ldq /fi6«;Fusf] ljBdfg ;DaGw /
g]kfnsf] If]qLo tyf cGt/f{li6«o k|lta4tfsf] k|lts"n x'g] u/L cgflws[t
wf/0ff /fVg, k|ltlqmof hgfpg, ;dy{g ug{ jf x:tfIf/ ug{ x'Fb}g .
-&_ ljb]z e|d0f ug]{ hgk|ltlglw÷sd{rf/Ln] ljb]zdf x'g] ;ef, ;df/f]x tyf
a}7sdf ul/g] ;Daf]wg, efif0f jf 5nkmnsf] ljifoj:t' / g]kfnsf] wf/0ffsf
;DaGwdf k//fi6« dGqfno, g]kfnL lgof]u / cGo ;DalGwt lgsfo;Fu k/fdz{
ug'{ kg]{5 .
!$= e|d0f k|ltj]bg / ;'emfj M -!_ o; lgb]{lzsf adf]lhd ljb]z e|d0f ug]{
hgk|ltlglw÷ sd{rf/Ln] To:tf] e|d0f ;DkGg ePsf] ldltn] kGw| lbgleq e|d0fsf]
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pknlAw, k|fKt u/]sf] 1fg / ;'emfj ;d]t pNn]v u/L b'O{ k|lt k|ltj]bg gu/kflnsfsf]
sfof{nodf a'emfpg' kg]{5 .
-@_ ljb]z e|d0f ug]{ sd{rf/Lsf] ljj/0f tyf To:tf] sd{rf/Ln] pkbkmf -!_
adf]lhd lbPsf] k|ltj]bg gu/kflnsfn] cfˆgf] j]a;fO6df /fvL ;fj{hlgs
ug'{sf ;fy} Ps k|lt dGqfnodf k7fpg'kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|ltj]bg ga'emfpg] hgk|ltlglw÷sd{rf/LnfO{ k'gM
dgf]gog ul/g] 5}g .
!%= ljb]z e|d0fsf] nflu ;fdflhs ;+:yfn] /sd Joxf]g{ k"j{ :jLs[lt lng' kg]{ M -!_
k|rlnt sfg"g adf]lhd :yfkgf ePsf u}/ ;/sf/L ;+:yf jf ;fdflhs sfo{df ;+nUg jf
cGo u}/ gfkmfd"ns ;+3 ;+:yfn] s'g} sd{rf/Lsf] ljb]z e|d0fsf] /sd Joxf]g]{ ePdf
;f]sf] nflu dGqfno dfkm{t g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt lng' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd /sd Joxf]g]{ ePdf gu/kflnsfn] bkmf % adf]lhd
l;kmfl/; ubf{ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k"j{ :jLs[ltsf] Joxf]/f ;d]t pNn]v
u/L k7fpg' kg]{5 .
!^= sd{rf/Ln] ljb]z e|d0f ug{ gx'g] Mkbflwsf/Ln] o; lgb]{lzsf ljk/Lt ljb]z e|d0f
ug'{ x'Fb}g .
!&= k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] M o; lgb]{lzsfdf n]lvPsf s'g} s'/f k|rlnt sfg"g;Fu
aflemPdf aflemPsf] xb;Dd k|rlnt sfg"gsf] Joj:yf dfGo x'g]5 .

qm=;+=

cg';"rL–!
-bkmf % sf] pkbkmf -@_ v08 -v_ ;Fu ;DalGwt_
gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
ljb]z e|d0f ug]{ kbflwsf/Lsf] ljj/0f
e|d0f
ug]{ cfof]hs
e|d0f
e|d0f
vr{
kbflwsf/Lsf] gfd b]z÷;+:yfsf]
cjlw
sfo{qmdsf]
Joxf]g]{
/ kb
gfd, 7]ufgf
p2]Zo
;|f]t
;lxtsf]
;+lIfKt
ljj/0f

sfo{qmddf
;xefuL
x'Fbfsf]
pknlAw

gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o ;ª\Vof / ldltM =================
lg0f{o k|dfl0ft ug]{sf]M
x:tfIf/ M
gfd, y/ M
kbM
ldltM
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cg';"rL–@
-bkmf !$ ;Fu ;DalGwt_
gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
e|d0f k|ltj]bg
!= sfo{qmdsf] gfd÷ljifoM
@= cjlwM
#= d'n's / zx/M
$= sfo{qmdsf] p2]ZoM
%= e|d0fsf k|d'v ljifox?M
^= k|d'v l;sfO{x?M
&= ljb]z e|d0faf6 :yfgLo txdf kfg]{ ;sf/fTds k|efjM
e|d0f ug]{sf] gfd, y/M
-;d"xdf e|d0f ePsf] eP 6f]nL k|d'vn] x:tfIf/ ug]{
x:tfIf/M
ldltM
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gdf]a'4 gu/kflnsf :jf:Yo ;+:yf
btf{ cg'dlt tyf gljs/0f ;DaGwL
lgb]{lzsf, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)!÷@)
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तावनाः नेपालको संिवधान थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ र नेपाल सरकार म ीप रषदबाट
वीकृ त काय िव तृितकरण ितवेदनमा उ लेिखत थानीय तहले आम नाग रकलाई सवसुलभ र
गुण तरीय वा य सेवा दान गनपन
ु िज मेवारी वहन गन योजनका लािग सरकारी िनजी सामदु ाियक
गैरसरकारी वा सहकारी तरमा थापना हने वा य सेवा िव तार तरवृि वा य सेवा सचं ालन
अनमु ित दान गन कृ यालाई सरल सहज यवि थत तथा भावकारी बनाई यस नगरपािलका े िभ
वा य सेवा संचालन गन कायलाई यवि थत बनाउने यव था गन वा छनीय भएकोले नमोबु
नगरपािलकाको शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन २०७४ को दफा ४ ले िदएको अिधकार योग
गरी नमोबु नगरपािलकाको नगर कायपािलकाले यो िनदिशका बनाएको छ ।
प र छे द- १
ारि भक
१. सिं
नाम र ार भः (१) यस द तावेजको नाम नमोबु नगरपािलका वा य सं था दता
अनमु ित तथा निवकरण स ब धी िनदिशका २०७६ रहेको छ ।
२. प रभाषाः िवषय वा संगले अक अथ नलागेमा यस िनदिशकामा
(क) अनगु मन सिमित भ नाले अनसु चु ी १ बमोिजम गिठत सिमित स झनु पछ ।
(ख) अनमु ित दान गन िनकाय भ नाले दफा ३ मा उ लेिखत अनमु ित दान गन िनकाय
स झनपु छ ।
(ग) म ालय भ नाले नेपाल सरकार वा य म ालय स झनपु छ ।
(घ) ादेिशक वा य संरचना भ नादे देशमा रहने वा य े हेन म ालय वा िवभाग
स झनपु छ ।
(ङ) अ पताल भ नाले वा य सेवा दान गन उ े यले चिलत काननु बमोिजम थािपत
सरकारी अ पताल िनिज अ पताल निसङ्ग होम सामदु ाियक अ पताल गैर सरकारी
अ पताल वा सहकारी अ पताल स झनु पछ ।
(च) आयवु द अ पताल भ नाले आयवु द िचिक सा प ितमा आधा रत भई वा य सेवा
दान गन वा य सं था स झनु पछ । सो श दले आयवु द िचिक सा प ितबाट उपचार
गन गरी सचं ालन ग रएका निसङ्ग होम पोली लीनीक प चकम अ पताल समेतलाई
जनाउँछ ।
(छ) गैर सरकारी अ पताल भ नाले मनु ाफा रिहत उ े यले सेवा दान गन योजनका लािग
चिलत काननू बमोिजम दता भई वा य सेवा संचालन गन अनमु ित ा अ पताल
स झनु पछ ।
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(ज) डाइ नोि क से टर भ नाले िनदान मक सेवाह ज तै योगशाला सेवा रे डीयो इमेिजङ
ज ता सेवा दान गन काननू बमोिझम दता भई वा य सेवा संचालन गन सं थालाई
स झनु पछ ।
(झ) िनजी अ पताल वा निसङ्ग होम भ नाले वा य वा दान गन उ े यले चिलत
क पनी काननू अ तगत थापना भई अनमु ित दान गन िनकायबाट वा य सेवा
स चालन गन अनमु ित ा िनिज अ पताल वा निसङ्ग होम स झनु पछ ।
(ञ) पोली ि लिनक भ नाले चिलत कानून बमोिजम दता भई एकै सं थबाट कि तमा
पाँचवटा सेवा ज तै विहरङ्ग सेवा योगशाला रे िडयो इमेिजङ िफिजयोथेरापी प रवार
िनयोजन खोप सेवा आिद वहसेवा उपल ध गराउने सं थालाई स झनपु छ ।
(ट) क स टे ट भ नाले स बि धत िवषयमा मा यता ा िश ण सं थाबाट नातको र
उपािध िड ी वा िड लोमा ा गरे का वा तोिकए बमोिजम िवशेष तािलम ा गरी
स बि धत काउि सलमा दता भएका िवशेष िचिक सक स झनु पछ ।
(ठ) सरकारी अ पताल भ नाले नेपाल सरकारको पणू वा आिं शक वािम वमा रहने गरी
सावजिनक िहतका लािग थापना भएका वा हने वा य दायक अ पताल स झनु
पछ ।
(ड) सहकारी अ पताल भ नाले सहकारीको िस ा त बमोिजम सद य समेतलाई वा य
सेवा िदने उ े यले सहकारी ऐन २०४८ बमोिजम दता भई अनुमित दान गन
िनकायबाट वा य सेवा संचालन गन अनमु ित ा अ पताल स झनु पछ ।
(ढ) सामदु ाियक अ पताल भ नाले स बि धत सरकारी िनकायमा सं था दता भई सामुदाियक
लगानी र यव थापनमा सचं ालन हने गरी मनु ाफारिहत उ े य िलई अनमु ित दान गन्
िनकायबाट वा य सेवा संचालन गन अनमु ित ा अ पताललाई स झनुपछ ।
(ण) वा य ि लिनक भ नाले कुनै पिन यि लाई वा य स ब धी जाँच गन उपचार
स ब धी आव यक परामश एक थानबाट पाँचवटा भ दा कम सेवा ज तै विहरङ्ग सेवा
योगशाला रे िडयो इमेिजङ्ग िफिजयोथेरापी खोप सेवा प रवार िनयोजन ज ता सेवा
उपल ध गराउनका लािग चिलत कानून बमोिजम दता भएका सं थालाई स झनु पछ र
सो श दले िनजी ि लिनक आयवु द तथा वैकि पक िचिक सा सेवालाई समेत जनाउँ छ ।
(त) वा य सं था भ नाले चिलत काननू बमोिजम दता भई नमोबु नगरपािलकाबाट
वा य सेवा संचालन गन अनुमित ा अ पताल पोली लीिनक वा य लीिनक
योगशाला ज ता सेवाह संचालन गन सं था स झनु पछ सो श दले आयवु द
अ पताल समेतलाई जनाउँछ ।
(थ) सं था दता गन िनकाय भ नाले यस िनदिशका बमोिजम वा य सेवा सचं ालन अनमु ित
िलनु पवु चिलत काननू बमोिजम वा य सं था दता गन िनकाय स झनु पदछ ।
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(द) गैर सरकारी अ पताल भ नाले मुनाफा रिहत उ े यले वा य सेवा दान गन
योजनको लािग चिलत कानून बमोिजम दता भै नमोबु नगरपािलकाबाट वा य
सेवा संचालन गन अनुमित ा अ पताल स झनु पछ ।
(ध) भवन संिहता भ नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ३ को उपदफा २ बमोिजम नेपाल
सरकारबाट वीकृ त राि य भवन सिं हता स झनु पछ ।
(न) भवन िनमाण मापद ड भ नाले भवन िनमाण स ब धी मापद ड २०६४ मा उ लेिखत
भएको मापद ड स झनु पछ र सो श दले वा य स बि ध भवनको लािग छु ै मापद ड
नभएको थानमा अनसु चु ी २ बमोिजमो भवन मापद ड तथा नगरपािलकाको भवन
मापद ड स ब धी यव थाह समेतलाई जनाउँ छ ।
प र छे द-२
वा य सेवा सच
ं ालन अनुमित कृया
३. नमोबु नगरपािलकामा वा य सेवा सच
ं ालन गनः १ देहाय बमोिजमका वा य सं थाको
थापना सेवा िव तार वा तरो नित गन देहायका िनकायले अनुमित िदन स नेछ ।
क) वा य ि लिनक डाइगोनोि टक से टर पोिलि लिनक तथा प चीस शैया स मको
जनरल अ पतालको लािग नमोबु नगरपािलकाको नगरकायपािलकाको िनणय
अनसु ार
ख) आयवु द तथ अ य वैकि पक िचिक सासँग स बि धत वा य सं थाह का हकमा
दश शैया स मका अ पतालका लािग नमोबु नगरपािलकाको नगर कायपािलकाको
िनणय अनसु ार
ग) पि चस शैया भ दा मािथका अ पताल तथा िवशेष अ पताल थापना गदा नमोबु
नगरपािलकाको िसफा रसमा ादेिशक वा य सरं चना वा म ालयबाट िनणय भए
अनसु ार
घ) नमोबु नगरपािलकाको कायपािलकामा वा य सं था दता वा तरो नती भए पिछ
सो को िववरण तोिकएको ढाँचामा ादेिशक वा य संरचनालाई िदनु पनछ ।
४. पूवाधार िनमाण मनसाय प का लािग िनवेदन िदनपु नः (१) यस िनदिशका बमोिजम वा य
सं था सचं ालन गन इ छुक वा य सं थाले आव यक पवू ाधार िनमाण गन योजनका लािग अनसु चु ी
३ बमोिजमको ढाँचामा मनसाय प का लािग िनवेदन िदनपु न छ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िनवेदन ा हन आएमा नगरपािलकाकाले िनवेदन ा भएको िमितले १५
कायिदन िभ देहायका िववरणह प र ण गन योजनका लािग अनगु मन सिमित खटाउन स नेछ ।
(क) तािवत वा य सं थाको यवसाियक काययोजना
(ख) तािवत वा य सं था रहने थानको उपयु ता र ज गाको पया ता
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(ग) ारि भक वातावरणीय परी ण वा भाव मू यांकन ितवेदन
(घ) तािवत वा य सं थाले सेवा पु याउने े सो े कोव जनसं या तथा जनघन व
(ङ) तािवत वा य सं थाले सेवा पु याउने े मा अ य अ पतालह को अवि थित र

तािवत अ पतालले पु याउने थप योगदान
३) अनगु मन सिमितले उपदफा २ मा उ लेिखत िवषयह को िव लेषण गरी प राय सिहतको ितवेदन
तीस काय िदनिभ नगरपािलका सम बुझाउनु पनछ ।
४) उपदफा ३ बमोिजमका ितवेदन ा भएपिछ सो ितवेदनको आधारमा पूवाधार िनमाणका लािग
अनमु ित िदन उपयु हने देिखएमा ितवेदन ा भएको िमितले प काय िदनिभ नगरपािलकाले
बढीमा ३ वषको समयाविध िदइ पवू ाधार िनमाणका लािग िनवेदकलाई मनसाय (Letter of Intent)
दान गन स नेछ ।
५) उपदफा ४ बमोिजमको अविधिभ मनािसव कारण परी पवू ाधार िनमाण काय गन नसके को भनी
समयिसमा थपका लािग स बि धत अ पताल वा वा य सं थाले अनरु ोध गरे मा नगरपािलकाले य ता
अ पताललाई बढीमा दईु वषमा नबढ्ने गरी पवू ाधार िनमाणका लािग समयावधी थप गन स नेछ ।
५. सच
ं ालन अनुमित िदन सिकनेः
(१) दफा ४ बमोिजम पवू ाधार िनमाण काय स प न भए पिछ सो पवू ाधार तयार भएको यहोरा
सिहत स बि धत वा य सं थाले सेवा संचालन गन आव यक कागजातह संल न गरी
अनसु चू ी ४ बमोिजमको ढाँचामा नगरपािलका सम िनवेदन िदन स नेछ । तर वा य
ि लिनक रे डीयो इमेिजङ तथा पोिलि लिनक थापना तथा अनुमितको लािग अनसु चू ी ५
बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िनवेदन ा हन आएमा नगरपािलकाले िनवेदन ा भएको िमितले ७
िदनिभ अनगु मन सिमित खटाउनु पनछ ।
(३) उपदफा २ बमोिजम खिटएको अनगु मन सिमितले प िदनिभ थलगत िन र ण गरी
वा य सेवा संचालन गन अनुमित दान गन उपयु भए नभएको राय सिहतको ितवेखन
नगरपािलका सम पेश गनु पदछ ।
(४) उपदफा ३ बमोिजमको अनगु मन सिमितको ितवेदनको आधार र यस िनदिशकामा
उि लिखत अ य मापद ड परु ा गरे का वा य सं थालाई नगरपािलकाले पाँच वषका लािग
वा य सेवा संचालनको अनमु ित िदन स नेछ ।
(५) यस दफा बमोिजम वा य सं थालाई वा य सेवा सचं ालन गन अनमु ित िदने निदने
स ब धमा उपदफा ३ बमोिजम अनगु मन सिमितको ितवेदन ा भएको िमितले सात काय
िदनिभ िनणय गरी सो को जानकारी स बि धत सं थालाई िदनु पनछ ।
(६) यो िनदिशका ार भ हँदाका बखत वा य सं था दता गन िनकायमा दता भएको तर दफा ५
बमोिजम अनमु ितका लािग िनवेदन निदई संचालन ग ररहेका वा य सं थाले अनसु चु ी-६
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मा उ लेख भए बमोिजमको द तुरको अित र पाँचगुणा बढी द तुर िलई एक पटकको
लािग िनदिशका बमोिजमको कृ या परु ा ग र सचं ालनको अनुमित िदन सिकने छ ।
(७) यो िनदिशका ार भ हँदाका बखत सं था दता गन िनकायमा दता भई अनुमितको लािग
िनवेदन िदएका वा य सं थाले अनसु चु ी - ६ बमोिजम उ लेख भएको द तरु को अित र
तीनगुणा बढी द तुर बुझाएमा एक पटकको लािग िनदिशका बमोिजमको कृ या परु ा गरी
सचं ालनकझ अनमु ित िदन सिकने छ ।
(८) उपदफा २ ,३ र ५ बमोिजम तोिकएको याद िभ नगरपािलका वा अनगु मन सिमितले काय
स प न नगरे मा अनमु ितका लािग िनवेदन िदने सं थाले एक तह मािथको िनकायमा उजरु गन
स नेछ ।यसरी ा भएको उजरु ीका स ब धमा मािथ लो िनकायले उपदफा २, ३ र ५ मा
तोिकएको यादमा नबढ्ने गरी िश अनगु मनको यव था िमलाई सचं ालन अनमु ितको
यव था ग रिदन स नेछ ।
६. थप सेवा िव तार गन वा शाखा थापना गन अनुमित िलनु पनः वा य सं थाले आफुले सेवा
सचं ालन गन अनमु ित पाएका सेवाको अित र थप सेवा िव तार गन वा शाखा थापना गरी सेवा
संचालन गन चाहेमा नगरपािलकाबाट यस िनदिशका बमोिजम कृ या परु ा गरी अनमु ित ा गनु पदछ ।
७. पुनः अनुमित ा गन िनवेदन िदनपु नः (१) यो िनदिशका ा हँदाका बखत सचं ालन वीकृ ित
िलएका वा य सं थाले यस िनदिशका बमोिजम तोिकएको पवू ाधार तथा मापद ड काया वयन
योजनका लािग यो िनदिशका ार भ भए पिछ तोक एको अविधिभ पवू ाधार तयारी योजना ( भवन
वलीकरण वा नयाँ िनमाण योजना ) सिहत नगरपािलका सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िनवेदन ा हन आएमा नगरपािलकाले य ता वा य सं थालाई यस
िनदिशका बमोिझम तोके को पवू ाधार परु ा गनका लािग तीन बष र मापद ड कायम गनका लािग
एक बष स मको समयाविध िदन स नेछ ।
(३) उपदफा २ बमोिजम समायाविध थप भएका वा य सं थाले येक ६।६ मिहनामा गित
ितवेदन स बि धत नगरपािलका सम पेश गनु पनछ ।
(४) विलकरण हने अ पताल वा नयाँ िनमाण गन अनमु ित िलई सािवकको भवनबाट सेवा
िदइरहेका वा य सं थाले िनमाण अविध भरका लािग भवनको कारण वा अ पतालको औजार
उपरकरणले हन स ने दुघटना िबमाको यव था गनपदछ
ु ।
(५) यस दफा बमोिजमका कृ या परु ा गरे का वा य सं थालाई दफा ५ बमोिजमका वा य
सं था संचालन गन अनमु ित दान ग रनेछ ।
(६) यस दफा बमोिजम अनमु ितका लािग िनवेदन निदने , िनवेदन िदए पिन अनमु ित नपाउने वा
िनधा रत अविधिभ पवू ाधार वा मापद ड कायम नगन वा य सं थाको अनमु ित य तो अनमु ित
िदने िनकायले र गनछ ।
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८. अनमु ित द तरु बुझाउनु पनः (१) वा य सं थाकोव थापना, सेवा िव तार वा तरो नित गन
अनमु ित ा भएमा स बि धत वा य सं थाले अनुसचु ी ६ मा उ लेख भए बमोिजमको अनमु ित द तुर
नगरपािलकालाई बुझाउनु पनछ ।
९. निवकरण गराउनु पनः (१) यस िनदिशका बमोिजम वा य सेवा संचालन गन अनुमित ा
सं थाले सेवा सचं ालन अनमु ितको अविध समा हने िमित िभ नगरपािलका सम निवकरणका लािग
िनवेदन िदनु पनछ । नगरपािलकाले अनमु ित अविध समा भएको िमितले ३ मिहनािभ आव यक
जाँचवझु गरी निवकरण गन स नेछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िनवेदन ा भएमा अनुमित दान गन िनकायले अनसु चु ी ६ मा उ लेख
भए बमोिजम द तुर िलई तीन बषका लािग वा य सं थालाई सेवा संचालन अनमु ितको निवकरण
ग रिदन स नेछ । तर यो िनदिशका ार भ हनु अिघ वा य सं था सचं ालन गन अनमु ित ा
भएका वा य सं थाको हकमा य तो वा य सं थाले यस िनदिशकाको बमोिजम तोिकएको
मापद ड तथा पवू ाधार कायम नगरे स म तीन बषमा नबढाई येक एक बषका लािग अनमु ित
निवकरण ग रिदन स नेछ ।
(३) उपदफा १ बमोिजमका अविध िभ मनािसब कारण परी िनवेदन पेश गन नसके को भनी कारण
खल
ु ाई थप तीन मिहनािभ िनवेदन पेश गरे मा दो बर निवकरण द तुर िलई स बि धत िनकायले
सेवा सचं ालन अनमु ित निवकरण ग रिदन स नेछ ।
(४) उपदफा २ र ३ बमोिझमको अविधिभ निवकरणको लािग िनवेदन पेश नगन वा य
सं थाको सेवा संचालन अनमु ितप वातः खारे ज हनेछ र सो को जानकारी ादेिशक वा य
संरचनामा समेत िदनु पनछ ।
(५) उपदफा ४ मा जनु सकु ै कुरा उ लेख ग रएको भएता पिन यो उपदफा ार भ हँदाका बखतस म
अनमु ित निवकरण नगरे का वा य सं थाले तोिकएको समयिभ अनुमितका लािग िनवेदन िदएमा
अनसु चु ी ६ मा उ लेख भए बमोिजमको द तुरको अित र ५ गुडा बढी निवकरण द तुर िलई एक
पटकको लािग िनदिशका बमोिजमको कृ या परु ा गरी निवकरण ग रिदन सिकनेछ ।
१०. गुण तर तथा मापद ड अनुगमन स ब धी यव थाः (१) वा य सं थाले आफूले दान
गरे का सेवाह को यस िनदिशकामा उि लिखत मापद ड बमोिजमको गुण तर भए नभएको स ब धमा
येक वष परी ण( व मू यांकन) गराई सो को ितवेदन आिथक वष समा भएको िमितले तीन
मिहनािभ नगरपािलका सम अिनवाय पमा पेश गनपनछ
ु ।
(२) उपदफा १ मा जनु सकु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नगरपािलका, ादेिशक वा य संरचना र
म ालयले आव यकतना अनुसार जोिखम, भौगोिलक अवि थित, िबरामीको चाप, श यि याको
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सं या, िवि य लगािनका आधारमा नमनू ा छनौट गरी वा य सं थाले दान गरे को सेवाको
गुण तर तथा यस िनदिशकाको माद ड परु ा गरे नगरे को स ब धमा िनर ण तथा अनगु मन गन वा
गराउन स नेछ ।
(४) यस िनदिशकामा अ य जनु सकु े कुरा लेिखएको भए तापिन ादेिशक वा य संरचना तथा
म ालयले जनु सक
ु ै िनकायबाट सेवा संचालन अनुमित ा गरे को अ पताल वा वा य सं थाको
अनगु मन गन स नेछ ।
(५) उपदफा ३ वा ४ बमोिजम िनयिमत वा आकि मक अनगु मन गदा तोिकएको गणु तर वा
पवू ाधार परू ा नगरी सेवा संचालन गरे को पाइएमा य ता सं थालाई त काल सधु ारका लािग बढीमा
तीन मिहनाको याद िदई सधु ारको मौका िदन सिकनेछ ।
(६) यस दफा बमोिजम िन र ण तथा अनगु मनका ममा िदइएका िनदशन पालना नगन , यस
िनदिशका बमोिजमको गुण तर तथा पुवाधार मापद ड परु ा नगन वा गुण तर परी णको वािषक
ितवेदन पेश नगन वा य सं थालाई नगरपािलकाले य ता सं थाले दान गरी आएको सेवा पणू
वा आिं शक पमा त काल ब द गन आदेश िदन स नेछ ।
(७) उपदफा ६ बमोिजम वा य सं थालाई कारवाही गनपु वू स बि धत वा य सं थालाई
मनािसब मािफकको सफाइ पेश गन मौका दान गनु पदछ ।
(९) यस िनदिशकामा अ य जनु सकु ै कुरा लेिखएका भए तापिन अ य चिलन काननू बमोिजम
ग रने अनगु मनलाई यो यव थाले िसिमत गन छै न ।
११. िनवेदन िदन स नेः (१) दफा १० को उपदफा ७ बमोिजम िदएका आदेश वा अनगु मन सिमितले
यस िनदिशका बमोिजम पेश गरे को अनगु मन ितवेदन उपर िच नबु ने वा य सं थाले य तो
ितवेदन पेश भएको िमितले १५ िदन िभ िच नबु नक
ु ो प आधार र कारण सिहत पनु राबलोकनको
लािग ादेिशक वा य सरं चना सम िनवेदन िदन स नेछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम ा भएको िनवेदन उपर नगरपािलकाको ितकृ या समेत िलई ादेिशक
वा य संरचनाले छानिवन गरी यथािश िनणय गनछ र सो स ब धमा ादेिशक वा य
सरं चनाले गरे को िनणय अि तम हनेछ ।
१२. वा य सं था गािभई सेवा सच
ं ालन गन स नेः वा य सेवालाई गणु तरीय, भावकारी
तथा सिु वधायु बनाउन सचं ालनमा रहेका एक भ दा बढी वा य सं थाह एक आपसमा गािभई
संचालन गन चाहेमा सेवा संचालन गन अनमु ित दान गन िनकाय सम य ता वा य सं थाहर े
सयं ु पमा िनवेदन िदन स नेछन् ।
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१३. अनुमित खारेजी तथा कारवाही स ब धी यव थाः (१) यस िनदिशकामा अ य जनु सक
ु ै कुरा
लेिखएको भएता पिन नगरपािलकाले वा य सेवा संचालन स ब धी अनुमित िलन वा अनमु ित
निवकरण गनको लािग एक पटकको लािग िनि त समय अविध िदई सावजिनक सचू ना काशन गन
स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभ वा य सं था संचालन स ब धी अनमु ित निलने वा य
सं थाको र दफा ९ को उपदफा ५ बमोिजमको अविधिभ अनमु ित निवकरण नगन वा य सं थाको
अनमु ित वतः खारे ज हनेछ ।
प र छे द ३
वा य सेवा सच
ं ालन तथा गुण तर स ब धी यव था
१४. वा य सेवा सच
ं ालनः (१) यस िनदिशका बमोिजम अनमु ित निलई कसैले पिन वा य सेवा
संचालन गनु हँदैन ।
(२) कसैले यस िनदिशका बमोिजम अनुमित निलई वा य सेवा संचालन गरे को पाइएमा सो काय रो न
तथा य तो वा य सं था आव यक काननू ी कारवाहीको लािग गृह म ालय माफत वा सोझै
स बि धत िज ला शासन कायालयमा लेखी पठाइनेछ र य तो वा य सं थाका सचं ालक भिव यमा
वा य सं था संचालन अनमु ित दान नगन गरी अिभलेख समेत रािखनेछ ।
(३) वा य सं थाले आ नो उ े य र मता अनसु ार नगरपािलकाबाट अनुमित िलई देहायका सेवाको
समिु चत यव था गरी वा य सेवा सचं ालन गन स नेछः
(क) आकि मक सेवा
(ख) विहरंग सेवा,
(ग) अतं रंग सेवा,
(घ) िनदाना मक सेवा ( योगशाला, रे डीयो इमेिजङ आिद),
(ङ) श यि या सेवा,
(च) सघन उपचार सेवा,
(छ) व ना मक तथा ितरोधा मक सेवा,
(ज) िवशेष सेवा,
(झ) फाम सेवा,
(ञ) र सचं ार सेवा,
(ट) िफिजयोथेरापी सेवा,
(ठ) शवगृह यव था,
(ड) अ पताल यव थापन,
(ढ) वातावरण यव थापन,
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(ण) वा य सं थाबाट िनि कशत फोहोरमैला यव थापन
१५. गुण तर सिु नि तता स ब धी मापद डः (१) वा य सं थाले दफा ३ बमोिजमका वा य
सेवा संचालन गदा देहायको गुण तर सिु नि चतता गनका
ु साथै देहायका उि लिखत मापद डह को समेत
पालना गरे को हनु पनछः(क) विहसगं िवभागमा आउने िवरामीको चापका आधारमा िवरामी दता र िवशेष परामश र
िनदाना मक सेवाहर र औषधी क मा िछटो छ रतो सेवा िदने यव था िमलाउनु पनछ ।
(ख) वा य सं थामा नेपाल सरकारले िनधारण गरे को मापद ड बमोिजम सं मण िनय ण
(Infection Prevention) को हनु पनछ र सोको िनयिमत र भावकारी अनगु मन
गनपनछ
ु ।
(ग) वा य सं थाले िविभ न इकाइबाट दान गन वा य सेवाह तरीय पमा संचालन
गन काय सचं ालन िनदिशका (Standard Operating Manual) तयार गरी लागु गनु
पनछ ।
(घ) वा य सं थाले विहरंग सेवा दान गन िचिक सकह उपल ध हने समय तािलका (
िदन र बार खु ने गरी ) सबैले दे ने ठाउँ मा रािखएको हनु पनछ ।
(ङ) वा य सं थाले उपल ध गराउने भिनएको िवशेष सेवा स बि धत िवशेष
िचिक सकबाट दान गन यव था िमलाउनु पनछ ।
(च) िबरामीले आफूले सेवा िलन चाहेको िचिक सकबाट सेवा िलन पाउने यव था
सिु नि चत गनु पनछ ।
(छ) िबरामी वा िबरामीको रे खदेख गन यि लाई रोग र उपचार प तीबारे प जानकारी
िदने यव था हनु पनछ ।
(ज) अ पताल प रसर तथा सेवा िदने क ह िनयिमत फमा सफा सु घर रािखएको हनु
पनछ ।
(झ) सबैले दे ने थानमा उजरु ी पेिटका रािखएको हनु पनछ ।
(ञ) जनगुनासो यव थापनका लािग गुनासो सु ने अिधकारी तोक जनगुनासो तथा पन
आएका उजरु ी समाधान गन य था िमलाएको हनु पनछ । साथै समाधान हन नस ने भएमा
सो को कारण स बि धत यि लाई जानकारी गराउनु पनछ ।
(ट) िबरामीले सं थाबाट सेवा ा गन ला ने शु क, कृ या तथा अविध समेत खलु ाएको
िवरामी बडाप (Patient Charter) अ पतलामा नेपाल सरकारले अनुसचु ी ७ को
ढाँचामा तयार गरी सबैले दे ने गरी सबैले रा नु पनछ र सोही अनु प सेवाको सिु नि चतता
गनु पनछ ।
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(ठ) अ पतालमा आउने िबरामीलाई आव यक पन जानकारी गराउन सोधपुछ वा सहायता

क को यव था गरी सेवा ाहीलाई आव यक जानकारी िदन यव था गरे को हनु पनछ ।
(ड) सेवा दायक िचिक सक तथा वा यकम ह को सरु ाका लािग िविभ न स वा रोग
िव का खोष तथा यि गत सरु ा यव था गरे को हनु पनछ ।
(ढ) हरे क वा य सं थामा कायरत कमचारीह को सेवा शत स ब धी िविनयम बनाएको
हनु पनछ ।
(ण) वा य सं थाले नेपाल सरकारबाट संचािलत सेवा वा काय म संचालन गदा नेपाल
सरकारले तोके का ोटोकल/मापद ड/ िनदिशका अिनवाय पमा पालना गरे को हनु पनछ ।
(त) अ पतालले चौिवसै घ टा िचिक सक तथा द वा यकिमबाट आकि मक सेवा
िदएको हनु पनछ ।
(थ) अ पतालमा रहेका आकि मक शैया मताको आधारमा िचिक सक तथा अ य
वा य कम को यव था गरे को हनपु नछ र सो को िववरण अनसु चु ी ८ बमोिजमको ढाँचामा
सबैले दे ने ठाउँमा रा नु पनछ ।
(द) आकि मक िवभागबाट िवरामी भना गन, रफर गन रे फरल कृ या र िवरामी सान प ित
प प रभािषत भएको हनु पनछ र यहोरा बमोिजमको ढाँचामा सबैले दे ने ठाउँमा रा नु
पनछ ।
(ध) अ पतालमा उपचारका लािग आउने िवप न, असहाय, बेवा रसे िवरामीका लािग कुल
शैयाको दश ितशत छुट्याई िनः शु क उपचार अिनवाय पमा उपल ध गराउनु पनछ ।
(न) ख ड (ध) बमोिजम उपल ध गराएका उपचार सेवाको अिभलेख राखी सो को ितवेदन
नगरपािलकामा िनयिमत उपल ध गराउनु पनछ ।
(प) अ पतालह मा ये नाग रकह लाई िवशेष िकिसमका सुिवधाका यव था हनपु न र
आव यक मा ामा शैया छुट्याउनु पनछ ।
(फ) वा य सं था सचं ालन ग रने भवन र अ य पवू ाधार भवन सिं हता र स बि धत े को
भवन िनमाण मापद ड अनु प हनु पनछ ।
(ब) अ पतालले िवपद् यव थापनको काययोजना बनाएको हनु पनछ । सो कायका लािग
स पक यि तोक सो को जानकारी नगरपािलका तथा िज ला सम वय सिमितलाई िदनु
पनछ ।
(भ) अ पतालले सचू ना अिधकारी तो नु पनछ ।
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प र छे द- ४
अ पताल स ब धी मापद डह
१६. अ पताल स ब धी िव तृत मापद डह ः " वा य सं था थापना संचालन तथा तरो नती
मापद ड स ब धी िनदिशका,२०७०" बमोिजम हनेछ ।
प र छे द- ५
मानव सस
ं ाधन यव थापन
१७. जनशि िवकास योजनाः अ पतालको शैया मताका आधारमा देहाय बमोिजमको यनु तम
जनशि को यव था भएको हनु पनछः(क) ित प चीस शैयाका लािग एक जना एम.डी. जीपी. िचिक सक हनु पनछ । तर एम. डी.
जीपी िचिक सक नपाईने अव थामा प चीस शैयाका अ पतालमा सतु ी तथा ी रोग िवशेष
र बाल रोग िवशेष
(ख) श यि या दान गन क मा ित शैया क तीमा एक जना श य िचिक सक, एक जना
एने थेिट स, एक जना इ चाज , एक जना श यि या सहायक र एक जना नस ।
(ग) जनरल क (General Ward) मा ित चार शैया देिख छ शैयामा एक जना टाफ
नसको यव था भएको ।
(घ) इमज सी तथा पो अपरे िटभ क (Post-Operative Ward) मा ित दईु शैयामा
एक जना नस ।
(ङ) सघन उपचार क (ICU/NICU/CCU आिद) मा ित शैया एक जना टाफ नसको
यव था ।
(च) सतु ी क का लेवर वेडमा ित वेड दईु एस.िव.ए(Skilled Birth Attendants )
तािलम ा नस वा िमडवाइि को यव था ।
(छ) अ पतालमा क तीमा एक जना मेिडकल रे कडर
(ज) अ पताल चौिवसै घ टा सेवा उपल ध गराउने गरी फमािस लगायत आव यक सं यामा
जनशि को यव था ।
(झ) अ पतालमा क तीमा दुघ ितहाइ पूणकािलन वा यकम ।
(ञ) हरे क वा यकम ले स बि धत यवसाियक काउि सलबाट दता न बर िलएको ।
(ट) िवदेशी वा यकम वा वयंसेवकले म ालयको िसफा रसमा स बि धत काउि सलबाट
वीकृ ित िलएको ।
१८. जनशि स ब धी िव तृत िववरणः जनशि स ब धी थप िव तृत यव था " वा य सं था
थापना सचं ालन तथा तरो नित मापद ड स ब धी िनदिशका २०७०" बमोिजम हनेछ ।
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प र छे द -६
औजार तथा उपकरणह
१९. औजार तथा उपकरण स ब धी थप यव थाः " वा य सं था थापना सचं ालन तथा
तरो नित मापद ड स ब धी िनदिशका २०७०" बमोिजम हनेछ ।
प र छे द -७
सेवा स ब धी यव था
२०. िवशेष सेवा दान गन अ पतालका पूवाधार तथा मापद डह ः िवशेष सेवा दान गन
अ पतालको पवू ाधार तथा मापद डह स ब धी यव था " वा य सं था थापना संचालन तथा
तरो नित मापद ड स ब धी िनदिशका २०७०" बमोिजम हनेछ ।
२१. वास य ि लिनक/ पोिल ि लिनक स ब धी मापद ड तथा पूवाधारह ः (१) वा य
ि लिनक/ पोली ि लिनकमा वा य जाँग गन िचिक सक कुनै पिन मा यता ा िश ण सं थाबाट
कि तमा पिन MBBS वा सो सरहको िचिक सा स ब धी उपािध ा गरी स बि धत काउ सीलमा
दता भएको हनपु नछ ।
(२) परामश सेवा िदने यि वास थ िव ानमा माणप तह उ ीण गरी परामश सेवा तािलम ा
हनपु नछ ।
(३) पोली ि लिनकमा रे िडयोलोजी इमेिजङ सेवा, योगशाला तथा औषधी उपचार सेवा सचं ालन गनु
परे मा छु ा छु ै सेवा स ब धी िनधा रत पूवाधार परु ा गनपनछ
ु ।
(४) वा य ि लिनक/ पोली ि लिनक वा य सेवा संचालकका लािग देहाय बमोिजमका आव यक
यनू तम भौितक सुिवधाह हनपु नछः
क) िवरामीको जाँच गन Ventilated वा AC कोठा सेवा अनसु ारका छु ाछु ै (
कि तमा १४ वग िमटरका ) १
ख) िबरामी ब ने ठाउँ (कुन ठाउँ ) १
ग) िवरामी जाँ ने टेबुल १
घ) िचिक सकका लािग कुस १
ङ) िवरामी ब ने टुल १
च) िचिक सका लािग टेबुल १
छ) शौचालयको यव था (अपाङ्ग मैि समेत) २
ज) टेिलफोन,इ टरनेट र Web Page
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झ) वा य िश ा स ब धी सचू नामूलक पो र तथा अ य साम ी
ञ) व छ पानीको आपिु त िवरामी जाँ ने टेबुल १
ट) िनर तर िव तु आपिु तको यव था
(५) सेवा र िवषय अनसु ारका आव यक औजार तथा उपकरणह को यव था गनुपनछ ।
(६) िवरामीको स पणू िववरण रा नको लािग क यटु र वा रिज र गनपनछ
ु ।
(७) ि लिनकमा योग हने स पणू औजारह को अिनवाय िनमलीकरणको यव था गनु पनछ ।
(८) ि लिनकमा काम गन स पणू कमचारीको यो यताको माणप को मािणत ितिलपी साथै
ािविधक कमचारीह को स वि धत प रषदमा दता भएको माणप को मािणत ितिलपी रा नु पनछ ।
(९) सेवा शु क र आयकर माणप सबैले दे ने ठाउँमा रा नु पनछ ।
(१०) नगरपािलकाबाट तोिकएको एिककृ त वा य सचू ना यव थापन णालीको ढाँचा अनसु ार
िनयिमत पमा मािसक ितवेदन नगरपािलकामा पठाउनु पनछ ।
२२. रेिडयोलोजी वा डाइगोनोि क ए ड इमेिजङ सेवा सच
ं ालनका लािग आव यक पूवाधार
तथा शतह ः
(१) यस िनदिशकाको योजनको लािग रे डीयोलोजी वा डाइगोनोि क सेवा अ तरगत
देहायका िविधह समावेश ग रएको छः
क. X-ray (300 mA; Dd)
ख. Ultrasonogram(USG)
(२) उपदफा (१) मा उ लेख ग रएका बाहेकका थप िविधको लािग माग भएमा
नगरपािलकाको िसफा रसमा ादेिशक वा य सरं चनाले वीकृ ित िदनेछ ।
(३) रे डीयोलोजी डाय नोि क तथा इमेिजङ सेवाबाट पन िविकरणका दु भावलाई कम
गनका लािग उ सेवा सचं ालन गन अनमु ित िदँदा वा िसफा रस गदा िन न मापद डह लाई
आधार मािननेछ :(क) ए सरे का लािगः (१) एउटा ए सरे मेिसनका लािग कि तमा २२५ वायर िफटको
कोठा हनु पन ।
(२) ए सरे गन कोठाका Wall Thickness (क) ९ इ च with Plaster या paris
वा
(ख) ६ inch with 20 mm lead barrier वा
(ग) २.० एम एम lead thickness barrier हनु पन । साथै याल, ढोका तथा िभ ाबाट
हने िविकरण चहु ावट हन नस ने गरी आव यक यव था भएको हनपु न ।
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(४) X-ray सेवा दान गन यि का लािग ए सरे कोठा िभ ०. ५ mm को ए ोन तथा
radiation protective measures का यव था हनपु न ।
(५)Radiology मा कायरत कमचारीह का लािग radiation does monitor
उपल ध हनु पदछ र समय समयमा Radiation survey Monitoring गनपन
ु ।
(६) Eye, Gonadal, Thyroid Gland आिदका protection को लािग
lead/glass/gloves/lead apron को यव था हनपु न ।
(७) X-ray ए पोज गन कोठा डाक म र ित ा गन क छु ाछु ै हनपु न ।
(८) Radiology िवभागमा जनसाधारणले दे ने ठाउँमा X-ray िविकरणले
वा यमा खराब असर पन स छ भ नेबारे सचू ना गन । साथै सचू नामा गभवती मिहला तथा
बालबािलकालाई अनाव यक िविकरणबाट ब न अनरु ोध गन ।
ख) रे डीयोलोजी सेवाका लािग आव यक जनश तथा यो यताः रे डीयोलोजी सेवाका
लािग आव यक जनशि तथा यो यता देहाय बमोिजम हनु पनछः
(१) रे डीयोलोिज ः- मा यता ा िश ण सं थाबाट िचिक सा शा मा नातक तह उ ीण
गरी रे डीयोलोजी िवषयमा एम डी, डी एम आर डी, एफ आर सी आर वा सो सरहको कोष
उ ीण गरे को हनु पनछ ।
(२) रे डीयोलोजी ए ड इमेिजङका रपोिटङ्ग रे डीयोलोिज ह ले मा गन पाउनको साथै
Radiological Interventional Procedure ह पिन यथास भव रे िडयोलोिज ह ले
गन यव था िमलाउनु पनछ ।
(३) रे डीयोलोजी सेवाका लािग आव यक जनशि वा यो यता िन न बमोिजम हनु पनछः
(क) Medical Physicist; Medical Physics िवषयमा B.Sc. M.sc उ ीण
गरे को
(ख) बायोमेडीकल ईि जिनयरः- बायोमेिडकल ईि जिनय रङ्ग िवषयमा मा यता ा त
िश ण सं थाबाट नातक तह उ ीण गरे को हनु पनछ ।
(ग) िसिनयर रे डीयो ाफर टे नोलोिज ः- स बि धत िवषयमा M.Sc Radiography
गरी क तीमा नातक तहमा ३ वष काम गरे का हनपु छ ।
(घ) रे डीयो ाफ क अिधकृ त (रे डीयो ािफक टे नोलोिज ): िचिक सा शा अ ययन
सं थान वा नेपाल सरकारबाट मा यता ा अ य सं था यस रे डीयो ाफ क िवषयमा (
B.Sc., MIT, B.Sc. RT) नातक तह उ ीण गरे को हनपु न । साथै NHPC (Nepal
Health Professional Council) मा दता हनु पन ।
(ङ) रे डीयो ाफरः- िचिक सा शा त अ ययन सं थानबाट वा नेपाल सरकारबाट मा यता
ा त अ य सं थाबाट रे डीयो ाफ िवषयमा माणप तह उ ीण गरे का हनपु न ।
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(ग) Radiation Measurement and Protection स ब धी यव थाः Radiation
Protection यवि थत गन र X-ray Unit ह को गुण तर नाप गनलाई चािहने

आव यक उपकरण खरीद गरी वा य म ालयले तोके का िनकायमा रा ने र अनगु मन तथा
िन र णमा योग गन र गुण तर, Dose Monitor गन । िव वा य संगठनका
मापद ड अनसु ार कुनै काम गन यि मा radiation का dose २० Milisievert pre
year (WHO) को सन् २००२ को मापद ड अनसु ार देिखएमा उपयु ितपिु तको
यव था स बि धत सं थाले िमलाउनु पनछ ।
(घ) Ultrasonogram(USG): Ultrasonogram को योग स ब धमा
रे िडयोलोिज ह बाहेक आ नो े मा मा योगमा याउने गरी मा यता ा सं थाबाट
क तीमा ३ मिहनाको USG तािलम ा गरे को ी तथा सिू त रोग स ब धी िवशेष ह ले
गन पाउनेछन् । सेवा सचं ालन गन आव यक पन िन न बमोिजमका उपकरणह का यव था
हनु पनछ ।
(१) इमज सी सेवामा चािहने औषधी लगायत औजार उपकरणको यव था हनु पन ।
(२) ेचर, ील िचयरको यव था हनुपन ।
(३) शौचालयको रा ो यव था हनु पन ।
(४) रे किडङ्ग तथा रपोिटङ्गका लािग छु ाछु ै कोठाको यव था हनपु न ।
(५) वैकि पक िव तु का लािग जेनेरेटरको यव था हनपु न ।
(६) िबरामीको लािग र िवरामी कु वा ब नको लािग कोठा लगायत बे चको यव था
हनपु न।
(७) टोर, रपोट िड ी यसु नका लािग छु ाछु ै कोठाको यव था हनपु न ।
(८) १०० शैया भ दा मािथका वा य सं थामा Medical Physicist/ Electrical
Engineer को िनयिमत सेवा उपल ध हने यव था हनुपन ।
(९) Medical Equipment repair & maintenance गदा वायोमेडीकल
ईि जिनयर वा रे िडयोलोिजकल उपकरण स ब धी िवशेषष तािलम ा यि हनुपन ।
(१०) िविकरण े मा काम गनलाई अिनवाय पमा रे डीयसन भ ाको यव था हनपु न ।
(ङ) रे डीयोलोजी सेवाको लािग यनू तम उपकरण तथा जनशि पवू ाधारह ः
(च) वा य म ालयको वीकृ ित िवना Radiology स ब धी मेिशन नेपालमा पैठारी गन
पाइने छै न ।
२३. योगशाला सेवाः (१) योगशाला सेवा संचालनका लािग योगशालाह को तर, िवभाजन र
जनशि देहाय बमोिजम हनु पनछः
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(क) जनरल याथोलोजीः यो यताः मा यता ा िश ण सं थाबाट एम. िव. िव. एस. वा
सो सरह उ ीण गरी MD path. MRC path, DCP वा सो सरह उ ीण गरे को हनु

पनछ ।
(ख) माइ ोबायोलोजीः यो यताः मा यता ा िश ण सं थाबाट MD Microbiology
उपािध ा ।
(ग) हेमाटोलोजी यो यताः मा यता ा िश ण सं थाबाट MD Hamaetology उपािध
ा ।
(घ) MD Biochemistry यो यताः मा यता ा िश ण सं थाबाट MD
Biochemistry उपािध ा ।
(ङ) मा यता ा िश ण सं थाबाट मेिडकल याव टे नोलोजी िवषयमा नातक BMLT
उपािध ा । सचं ालन गन पाउने प र णह ः Histopathology, Cytopathology &
Bone Marrow Study बाहेकका सबै परी णह ।
(च) िवशेष मेिडकल टे नोलोिज ः मा यता ा िश ण सं थाबाट मेडीकल याव
टे नोलोजी िवषयमा नातको र उपािध MMLT
ा ।
MMLT/

M.Sc.Microbiology, MMLT/M.Sc. Haematology, MMLT/M.Sc.
Bio Chemistry, MMLT/ M.Sc. Cytology गरे काह ले जनु िवषयमा आफुले
उपािध ा गरे का छन् सोही िवषयमा मा योगशाला संचालन गरी िवशेष सेवा दान गन
पाउने छन् ।
छ) याव टेि निसयनः मा यता ा िश ण सं थाबाट स बि धत िवषयमा माणप तह वा
सो सरह उ ीण । गन पाउने प र णह ः २५ शैया स मका सरकारी अ पताल तरमा दान
ग रने योगशाला स ब धी प र णह
ज) याव अिस टे टः मा यता ा िश ण सं थाबाट क तीमा एक वष वा १५ मिहनाको
या.अ तािलम परू ा गरी माण प ा गरे का । गन पाउने परी णह ः
२५ शैया स मका सरकारी अ पताल तरमा दान ग रने योगशाला स ब धी आधारभतू
प र णह ।
नोटः मािथल उ लेिखत जनशि ह ले यो यता हािसल गरे को िवषयको पाठ्य ममा
उ लेिखत स बि धत प र ण गन पाउनेछन् । ज
(२) उपदफा (१) मा उ लेिखत जनशि ले आफूले ा गरे का माणप का आधारमा
यवसाय गन नेपाल सरकारले तोके का प रषदमा दता हनु पनछ ।
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२४. योगशाला सच
ं ालन स ब धी यूनतम मापद डः देहायमा उ लेख भए बमोिजम सरकारी
तरमा सचं ािलत योगशालह को तर अनुसारको मापद ड िनजी े मा सचं ािलत योगशालाह को
यनू तम मापद ड हनेछ ।
(क) योगशालामा कायरत जनशि अनसु ार देहायमा लेिखए बमोिजमका परी णह मा
गन पाइने छ ।
(ख) आकि मक सेवा दान गन हरे क अ पतालमा शैया अनसु ारका आव यक पन
आकि मक प र ण गनपनछ
। आइ सी यु सेवा दान गन अ पतालह मा Blood Gas
ु
Analyzer हनु पनछ ।
(ग) राि य जन वा य योगशाला वा अ य स ब िनकायबाट सचं ालन हने गुण तर
िनय क स ब धी काय ममा अिनवाय फमा भाग िलनु पनछ ।
(घ) राि य जन वा य योगशालाबाट पठाइने गुण तर स ब धी प र ण िनदशन
बमोिजम अिनवाय पमा गनु पनछ ।
(ङ) येक कोठामा पया काश र भेि टलेशनको यव था हनु पनछ ।
(च) िवजलु ी र पानीको रा ो यव था हनपु नछ।
(छ) योगशालाले फोहोर यव थापन नेपाल सरकारले तोके को मापद ड अनुसार गरे को हनु
पनछ ।
(ज) योगशालामा रगत ता ने कोठा, सफा गन कोठा, आकि मक कोठा, नमनू ा प र ण
गन कोठा र शौचालयको अिनवाय यव था हनु पनछ ।
(झ) योऊशालामा आव यक पन टेवल
ु , कुस लगायतका आव यक फिनचरह पया
मा ामा हनपु नछ ।
(ञ) योगशालामा िवशेष सेवा दान गदा र आफूले जनु उपािध ा गरे को छ सोही
अनसु ारमा सेवा सचं ालन गन पाउनेछ ।
(ट) योगशाला रपोट मािणत गनको नाम, शैि क यो यता एवं प रषदको दता नंबर
उ लेिखत ट्या प वा ि टको योग उ लेख गरे को हनपु नछ ।
प र छे द -८
आयुवद तथा वैकि पक िचिक सा स ब धी वा य सं थाह को मापद ड
२५. आयुवद तथा वैकि पक िचिक सा स ब धी वा य सं थाह का मापद डः (१) आयवु द
तथा वैकि पक िचिक सा णाली अ तगत िनजी तरमा वा य सं थाका थापना, संचालन तथा
तरो नित गदा देहायका मापद डह को पालना गनुपनछः
(क) आयवु द वा य सेवाः
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(१) आयवु द िचिक सा णाली अ तगत वा य सेवा दान गदा वा िचिक सा यवसाय

गदा स बि धत िवषयमा मा यता ा िश ण सं थाबाट नातक वा नातको र उपािध
हािसल गरी नेपाल आयवु द िचिक सा प रषदमा दता भएका हनु पनछ । नेपाल सरकारको
वहालवाला कमचारी भएमा नेपाल सरकारको पवू वीकृ ती िलनपु नछ ।
(२) प चकम सेवा के मा स बि धत िवषयमा कि तमा िव.ए.एम.एस वा सो सरह उपािध
ा त यि बाट वमन, िवरे चन, िशरोिवरे चन, आ थापन, अनवासन वि त र र मो ण
योग गनपन
ु र उ रवि तका लािग स बि धत िवशेष बाट गनपनछ
ु ।
(३) आयवु द अ पतालमा काम गन कमचारीलाई सं मण सरु ा स ब धी आव यक
तािलम िदनपु नछ ।
(४) आयवु द अ पतालले जनशि , भौितक पवू ाधार, औजार-उपकरण र सेवाका
गुण तरीयतामा मा सं था िव तार गन वीकृ ितका लािग माग गन र उपयु ठहर भएमा
शाखा िव तारको वीकृ ित िदन सिकनेछ ।
(५) िबरामीका उपचारका िसलिसलामा आव यकता अनसु ार िवशेष िचिक सक सम वा
उपयु थानमा ेषण (रे फर) गनपनछ
ु ।
(६) रोग िनदानाथ आव यक पन ई.िस.िज., इ. इ. जी., याथोलोजी, रे िडयोलोजी तथा
अ य आव यक सेवाह संचालन गनपरे
ु मा स बि धत िवषयका जनशि र सो स ब धी
भौितक पवू ाधार, औजार उपकरण नीित िनयमका पालना गनपनछ
ु ।
(७) इि ट ेटेड ि लिनक, निसङ्ग होम वा अ पताल भनी वीकृ तीका लािग माग भएमा
कुन कुन िवषय र सेवा िदन उ े य रािखएको हो । सो उ लेख गरी सोही बमोिजमका
जनशि , औजार उपकरण र भौितक पवू ाधार यव था गनपनछ
ु ।
(८) आयवु द िचिक सा िवधामा वा य र ा, रोग िनवारण, औषधी य का ौषिध,
रसौषिधका योग ग रने िचिक सा सेवा, िवना औषधी िदइने सेवा र आयवु द वा य
सेवामा उ लेिखित पवू कम अ तरगत ग रने िनरा दी वेद(जल, वाय,ु सयू िकरण, पािथव
त वको योग),अि न वेदन, अ यङ्ग (Massage), स वावजय िचिक सा (योगा यास,
यान आिद) का मा यमबाट रोगको रोकथाम वा दीघजीवनका लािग सचं ालन ग रने
सं थाह ले आयवु द वा यकम ह , भौितक पवू ाधार, आव यक औजार उपरकण र
तोक एका मापद ड परु ा गरी जनु सक
ु ै नाममा संचालन भएतापिन आधार थ सिहत
अनमु ित दान गन िनकायबाट अनुमित िलएर मा संचालन गन पाइने छ ।
ख) आयवु द िचिक सा अ तरगत रहने सेवाह ः िचिक सा सेवाः
१. रोग उपचार (आतरु िवकास शमन)
(क) यिु यापा य िचिक सा
(ख ) संशमन (औषिध िचिक सा),
(123)

iii

(ग) संशोधन (वमनािद प चकम शोधन िचिक सा)
(घ) दैव यापा य
(ङ) स वावजय
(च) श - िणधान
(छ) योगा यास
(२) वा य वधना मक, वा य र ा तथा ितरोधा मक वा य सेवा
(क) कृ ित िविन य र परामश
(ख) व थवृ पालन - ऋतुचया, िदनचया, राि चया, प याप य, आहार िवहार
(ग) रसायन
(घ) वाजीकरण
(ङ) प चकम
(च) योगा यास
(ग) आयवु द अ पताल तथा निसङ्ग होम स ब धी मापद डः वा य सं था थापना,

सचं ालन तथा तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(घ) आयवु द पवू कम प चकम सेवा के स वि ध मापद ड तथा पवू ाधारह ः वा य सं था
थापना, संचालन तथा तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(ङ) होिमयो यािथक िचिक सा सेवा थापना तथा सचं ालन स ब धी मापद डः वा य
सं था थापना, सचं ालन तथा तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम
हनेछ ।
(च) होिमयो यािथक इमज सी सेवाः वा य सं था थापना, संचालन तथा तरो तनी
मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(छ) िनिज तरका होिमयो यािथक अ पतालका पवू ाधारः वा य सं था थापना, संचालन
तथा तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(ज) ए यु ेसर सेवा स ब धी मापद डः वा य सं था थापना, संचालन तथा तरो तनी
मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(झ) ए यपु चर सेवा अ पतालका पूवाधार र मापद डह ः वा य सं था थापना,
संचालन तथा तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
(ञ) ाकृ ितक िचिक सा अ पतालका पवू ाधारह ः वा य सं था थापना, संचालन तथा
तरो तनी मापद ड स ब धी िनदिशका २०७० बमोिजम हनेछ ।
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प र छे द- ९
अिभलेख स ब धी यव था
२६. अिभलेख तथा ितवेदनः (१) येक वा य सं थाले दान गरे का सेवाह नगरपािलकाको
कायालयबाट ा एिककृ त वा य यव थापन सचु ना णाली अनसु ार अिभलेख रा नु पनछ ।
तोक एको समयमा आफूले दान गरे को सेवाको ितवेदन फारम नगरपािलकाको कायालयबाट ा गरी
एिककृ त वा य सचु ना यव थापन णालीको ढाँचा नगरपािलकाको कायालयमा अिनवाय पमा पेश
गनपनछ
। यसरी तोिकए बमोिजमको अिभलेख नरा ने र ितवेदन पेश नगन वा य सं थालाई
ु
नगरपािलकाले सचेत गराउनक
ु ा साथै अनमु ित खारे ज गन समेत स नेछ ।
(३) सचू ना यव थापन गन कमचारीलाई नगरपािलकाको कायालयबाट एिककृ त वा य
सचु ना यव थापन णु ाली स ब धी तािलम िलने यव था गराउनु पनछ ।
(४) वा य सं थाले सेवा दान गरे का िवरामीह को िववरण ICD 10 अनसु ार
Coding गरी ितवेदन गनपनछ
ु ।
(५) वा य सं थाले आ नो सं थामा भएको ज म तथा मृ यकु ो घटना िववरण चिलत
काननू बमोिझम तोिकएको ढाँचामा थानीय प जीकािधकारीलाई मािसक पमा िदनु पनछ ।
(६) वा य सं थाले आ नो सं थामा नेपाल सरकारले तोके को notifiable diseases
का िवराभमी प ा लागेको वा शंका लागेको ख डमा वा कुनै रोगको महामारीको शंका
लागेमा तु तै नगरपािलकाको कायालयमा सचु ना गनपन
ु छ।
प र छे द १० संचालन अनुमित निवकरण हन नस ने अव था र खारे जी स ब धी यव था
२७. सच
ु ै कुरा लेिखएको
ं ालन अनमु ित निवकरण नहनेः (१) यस िनदिशकामा अ य जनु सक
भएतापिन देहायका अव थामा वा य सं थाको सेवा सचं ालन अनुमितको निवकरण ग रने छै न ।
(क) िनयिमत वा आकि मक अनगु मन गदा तोिकएको गुण तर वा पवू ाधार परु ा नगरी
वा य सेवा संचालन गरे को पाइएमा ,
(ख) ारि भक वातावरणीय परी णमा उि लिखत शतह पालना नगरे को पाइएमा,
(ग) अ पतालले दान गरे का सेवाको तोक एको ढाँचामा अिभलेख नराखेमा , तोिकएको
ढाँचा र समयमा िनयिमत ितवेदन नगरे मा र वािषक ितवेदन नगरपािलकाको कायालयमा
पेश नगरे मा
(घ) वा य सं थाबाट िसिजत अ पतालज य फोहोरमैला उिचत यव थापन नगरे को
पाइएमा
(ङ) म ालय वा ादेिशक वा य सरं चना वा स बि धत िनकाय वा नगरपािलका
कायालयले िदएको िनदशन उलंघन गरे मा
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(च) भवन संिहता अनु प भवन िनमाण नभएको वा परु ाना भवनको हकमा तोक एको
समयिभ भक
ु ि पय ि कोणबाट वलीकरण गरे को नपाइएमा ।

२८. खारेज गन सिकनेः (क) यो िनदिशका ार भ हनु अिघ अनमु ित ा गरी संचालनमा रहेका
वा य सं थाले संचालन गन नस ने जनाई संचालन अनमु ित खारे जीका लािग िनवेदन िदएमा
स बि धत िनकायले य था सं थाका संचालन अनमु ित खारे ज गन स नेछ ।
(ख) गैर काननू ी ि याकलाप गरे को पाइएमा स बि धसत िनकायले स बि धत सेवा
िनल बन वा य ता सं थाका संचालन अनमु ित खारे जी गन स नेछ ।
(ग दफा २७ र २८ मा तोिकएका कायह उलंघन गरे मा।
प र छे द १०
िविवध
२९. सेवा शु क िनधारण सिमित स ब धी यव थाः (१) सवसाधारणलाई उिचत मू यमा
गुण तरीय वा य सेवा पु याउने योजनका लािग वा य सं थाले दान गन वा य सेवाको
गुण तरका आधारमा य ता वा य सं थाले िलन स ने सेवा शु कस ब धी मापद ड िनधारण गनका
लािग नगरपािलकाकले एउटा सेवा शु क िनधारण सिमित गठन गनछ र उ सिमितको िसफा रसका
आधारमा सेवा शु क िनधारण हनेछ ।
(२) उपदफा १ का योझका लािग सेवा शु क िनधारण सिमितको बैठक आव यकता
अनसु ार ब नेछ ।
(३) सेवा शु क िनधारण सिमितको बैठक स ब धी कायिविध सिमित आफै ले िनधारण गरे
बमोिजम हनेछ ।
३०. मापद ड तथा अनुसच
ु ीमा हेरफे रः नगरपािलकाले यस िनदिशकामभा उ लेिखत मापद ड तथा
अनसु चु ीह मा हेरफे र गन स नेछ ।
३१. या या गन अिधकारः यस िनदशकामा उ लेिखत मापद डका कुनै ावधानको काया वयमा
कुनै ि िवधा भई काया वयनमा वाधा आई परे मा नगरपािलकाले सो मापद डको या या गनछ ।
३२. वत अमा य हनेः यस िनदिशकामा लेिखएका कुनै कुरा चिलत काननी यव थासँग बािझएमा
बाझीएको हदस म वत अमा य हनेछ ।

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;DklQ s/
Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)#÷@(
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k|:tfjgf M
gu/kflnsfnfO{ :yfgLo ;|f]tsf] kl/rfngdf ;Ifd / k|efjsf/L agfpg tyf ;+ljwfg
tyf sfg"gåf/f k|bQ /fh:j clwsf/sf] pkof]u ub}{ :yfgLo s/ ;+sng / Joj:yfkgdf
cfTdlge{/ agfpg af~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * tyf :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g @)^$ sf] bkmf !!
-@_ 3 n] gu/kflnsfnfO{ cfkm\gf] If]qleq ;DklQ s/ nufpg ;Sg] u/L k|bfg u/]sf]]
clwsf/nfO{ sfof{Gjogdf Nofpg / ;DklQs/ Joj:yfkg k|lqmofnfO{ :ki6, kf/bzL{ tyf
Jojl:yt ug{,
gdf]a'4gu/kflnsfsf] ;+zf]lwt cfly{s P]g, @)&^ sf] bkmf @ sf] pkbkmf -#_adf]lhd
gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&^.)#.@( ut]sf] a}7saf6 of] ;DklQ s/ Joj:yfkg
sfo{ljlw,@)&^ :jLs[t u/L nfu" ul/Psf] 5 .

!=
@=

kl/R5]b – !
kl/efiff / JofVof
;+lIfKt gfd tyf k|f/De M of] sfo{ljlwsf] gfd æ;DklQ s/ Joj:yfkg
sfo{ljlw, @)&^Æ /x]sf] 5 / of] sfo{ljlw @)&^÷)$÷)! b]lv nfu" x'g]5 .
kl/efiff
s_
v_
u_
3_
ª_
r_
5_
h_
em_
`_

M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,
æP]gÆ eGgfn] o; gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&^ nfO{ hgfpF5 .
ægu/kflnsfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfnfO{ hgfpF5 .
æ;efÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ ;efnfO{ hgfpF5 .
æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfnfO{
hgfpF5 .
æ;DklQ s/Æ eGgfn] P]gsf] bkmf @ adf]lhd gdf]a'4 gu/kflnsfsf]
If]qleq s'g} JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf] ;Dk"0f{ 3/ / hUufsf] PsLs[t
?kdf lx;fj u/L nufOg] ;DklQ s/nfO{ hgfpF5 .
æ;DklQÆ eGgfn] s'g} JolQmsf gfddf gdf]a'4 gu/kflnsf If]qleq
/x]sf] hUuf / To:tf] hUufdf ag]sf] ;+/rgfnfO{ hgfpF5 .
æ;+/rgfÆ eGgfn] 3/, 6x/f, uf]bfd, ;]8, Uof/]h, kvf{nh:tf :yfoL
lgdf{0fnfO{ hgfpF5 .
æ;fd'bflos ;+:yfÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq u7g eO{
gu/kflnsfdf ;"rLs[t ePsf] ;d'bfodf cfwfl/t ;+ul7t ;+:yfnfO{
hgfpF5 .
æk|d'vÆ eGgfn] gu/sfo{kflnsfsf] k|d'vnfO{ hgfpF5 .
æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo
k|d'vsf] ?kdf sfo{ ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO{ hgfpF5 .
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6_

æd"Nof+sg ;ldltÆ eGgfn] ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu hUuf tyf
;+/rgfsf] d"Nof+sg ug{ gu/kflnsfåf/f o; sfo{ljlwsf] bkmf -!@_
adf]lhd ul7t ;ldltnfO{ hgfpF5 .
7_ ælahsÆ eGgfn] s/bftfnfO{ hfgsf/L lbg] p2]Zon] gu/kflnsfn] tof/
u/]sf] ;DklQsf] d"Nof+sg / ;f]df nfUg] s/;DaGwL lahsnfO{ hgfpF5.
8_ æs/bftfÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq hUuf tyf ;+/rgfsf] :jfldTj
ePsf JolQmnfO{ hgfpF5 .
9_ æ:jo+ ljj/0f bflvnfÆ eGgfn] s/bftf cfkm}+n] cfˆgf] ;DklQsf] oyfy{
ljj/0f vf]nL lgwf{l/t 9fFrfdf gu/kflnsfdf a'emfpg] sfo{nfO{
hgfpF5.
0f_ æ:ynut ;j]{If0fÆ eGgfn] gu/kflnsfåf/f ul7t sd{rf/Lsf] 6f]nL jf
gu/kflnsfaf6 v6fPsf] s'g} sd{rf/Ln] :ynut ¿kdf 5nkmn ;d]t
u/L ;"rgf ;+sng ug]{ sfo{nfO{ hgfpF5 .
t_ æ6f]n ljsf; ;+u7gÆ eGgfn] ;dfh kl/rfng k|lqmof dfkm{t tf]lsPsf]
ef}uf]lns If]qsf] 6f]n tyf ;d'bfosf] cfly{s, ;fdflhs tyf ;+:yfut
ljsf;sf nflu Ps kl/jf/ Ps ;b:osf] cjwf/0ffdf cfwfl/t eO{
u7g / ;~rfng ePsf] / gu/kflnsfdf ;"rLs[t ePsf] :yfgLo :t/sf]
;+3, ;+:yf / ;d"xnfO{ hgfpF5 .
y_ ælghL If]qÆ eGgfn] :jLs[lt k|fKt lghL If]qsf sDkgL, kmd{, ;+:yf,
Jofj;flos JolQm jf ;+ul7t ;d"xnfO{ hgfpF5 .
b_ æ;/f]sf/jfnfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{on] k|ToIf ¿kdf k|efj
kfg]{ JolQm jf ;+:yfnfO{ hgfpF5 .
w_ æ;DklQ wgLÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq cfˆgf gfddf hUuf tyf
;+/rgf ePsf JolQm, ;/sf/L tyf cw{ ;/sf/L lgsfo jf ;+3;+:yfnfO{
hgfpF5 .
g_ æsfof{noÆ eGgfn] gdf]a'4 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nonfO{ hgfpF5 .

#=

kl/R5]b – @
;DklQ s/sf] b/ tyf ;DklQ d"NofÍg
;Dklt s/sf] b/ Mgu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg]] ;Dklt s/sf] b/
c'g;"rL – !sf] 9fFrfdf gu/ ;efn] :jLs[t u/]sf] :yfgLo cfly{s P]g, @)&^df
pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . o:tf] s/ gu/ ;efn] :jLs[t u/]sf] ldlt b]lv nfu'
x'g]5 .
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$=

;DklQ d"NofÍg k|s[of M
-!_ bkmf # adf]lhd s/ nufpg] k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfn] cfˆgf]
If]qleqsf] hUufnfO{ cfjZostf cg';f/ If]q ljefhg u/L To:tf] If]q jf
k|To]s j8fsf afl;Gbfsf] ;DklQsf] PsLs[t ljj/0fsf] nut sfod u/L
cg';"rL–@ sf] 9fFrfdf /fVg' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ljj/0f tof/ ePkl5 ;DklQsf] d"NofÍgsf nflu
gu/kflnsfn] bIf / ljz]if1 ;d]t /x]sf] a9Ldf % hgfsf] d"NofÍg
;ldlt u7g ug]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ul7t ;ldltsf] sfof{jlw tLg jif{sf] x'g]5 .
-$_ d"NofÍg ;ldltn] ;Dklt s/nufpgof]Uo d"No lgwf{/0f ug{ l;kmfl/; ubf{
b]xfosf cfwf/df ug]{5M–
-s_ ;DklQ s/nufpgof]Uo d"No lgwf{/0f ubf{ k|rlnt ahf/ efpnfO{ cfwf/
dfGg],
-v_ ef}lts ;+/rgfsf] d"No k|rlnt ahf/ efpaf6 sfod x'g cfPsf] d"Nodf
x|f;s§L ug]{,
-u_ v08 -s_ adf]lhd d"NofÍg ug]{ k|of]hgsf] nflu x|f;s§L ubf{ ;+/rgfsf]
jgf]6sf] cfwf/df k|To]s tLg jif{df 5 k|ltztb]lv aL; k|ltzt;Dd ug]{,
-3_ hUuf afx]s cGo ef}lts ;+/rgfsf] d"NofÍg b/ ;+/rgfsf] agf]6, To;sf]
cfly{s pkof]usf] dxTjsf] cfwf/df d"No lgwf{/0f ug]{,
-ª_ ef}lts ;+/rgfsf] d"No lgwf{/0f ubf{ Ifltu|:t jf eTs]sf] cj:yf ePdf
Ifltu|:t jf eTs]sf] efu a/fa/sf] d"No 36fpg] .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd ;DklQsf] d"NofÍg l;kmfl/; eO;s]kl5
gu/kflnsfn] ;Dkltsf] d"NofÍg b/ cl3Nnf] cfly{s aif{sf] c;f/
dlxgfleq lgwf{/0f ul/;Sg' kg]{5 .

%=

s/ c;"nL k|s[ofM
-!_ bkmf -$_ adf]lhd sfod ul/Psf] s/of]Uo ;DklQsf] d"NofÍg / ;f]
adf]lhd nfu]sf] ;DklQ s/ e'QmfgLsf] nflu gu/kflnsfn] ;DalGwt s/bftf
;dIf d+l;/ dlxgfleq lahs k7fO;Sg' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|fKt lan cg';f/sf] a'emfpg' kg]{ s/ ;DalGwt
s/bftfn] ;f]xL cfly{s jif{leq gu/kflnsfdf a'´fpg' kg]{5 .

^=

s/ gnfUg] M
-!_ o; sfo{ljlwdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg b]xfosf] ;DklQdf
;DklQ s/ nfUg] 5}g M–
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-s_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo ;/sf/sf] :jfldTjdf /x]sf] 3/
/ hUuf,
-v_ ;/sf/L c:ktfnsf] ejg / hUuf,
-u_ u'7Lsf] :jfldTjdf /x]sf] hUuf,
-3_ ;/sf/L lzIf0f ;+:yf / cGo ;/sf/L lgsfosf]] :jfldTjdf /x]sf]
ejg / hUuf,
-ª_ wfld{s ;+:yf -dlGb/, u'Daf, rr{, dl:hb cflb_ sf] ejg / hUuf,
-r_ vfg]kfgL ;Íng kf]v/L, xjfO{ d}bfg, ljB't pTkfbg u[x, d;fg3f6,
a;kfs{, /+uzfnf, pBfg, kfs{ h:tf ;fj{hlgs pkof]usf :ynx¿,
-5_ /fhb"tfjf;, jfl0fHo lgof]u, s'6g}lts lgof]usf ejg / hUuf .
-@_ o; sfo{ljlw adf]lhd ;DklQ s/ nfu]sf] ;DklQdf e'lds/ -dfnkf]t_
nufOg] 5}g .

&=

kl/R5]b – #
;DklQsf] ljj/0f ;+sng tyf clen]v ;DaGwL Joj:yf
;DklQsf] ljj/0f ;+sng ljlw M
-!_ gu/kflnsfn] ;DklQ s/ nfu" ug]{ k|of]hgsf nflu cl3Nnf] cfly{s
jif{b]lv g} s/bftfsf gfddf /x]sf] ;DklQsf] PsLs[t ljj/0f ;+sng
sfo{sf] ;'?cft ug]{5 .
-@_ gu/kflnsfn] ;DklQsf] PsLs[t ljj/0f ;+sngsf nflu gu/kflnsfsf]
cfˆg} ;|f]t / k|of;af6 gu/kflnsf If]qdf /x]sf k|To]s JolQmsf gfddf
/x]sf] ;DklQsf] klxrfg u/L ;DklQsf] PsLs[t nut tof/L tyf
cBfjlws ug{ :ynut ;j]{If0f ljlw jf s/bftf :jo+n] pknAw u/fPsf]
ljj/0fsf cfwf/df k|To]s JolQmsf gfddf /x]sf] ;DklQsf] klxrfg ug]{
ljwL dWo] s'g} Ps jf ldl>t ljlw k|of]u ug{ ;Sg]5 .
-#_ gu/kflnsfn] s/bftfx¿sf] ;DklQsf] ljj/0f ;+sng ug{sf nflu pkbkmf
-@_ adf]lhd ljlwsf] 5gf]6 u/L ;s]kl5 ;f]sf] sfof{Gjogsf nflu
sfo{of]hgf ;lxtsf] kl/of]hgf k|:tfj :jLs[t ug'{kg]{5 .
-$_ ;DklQsf] ljj/0f ;+sngsf nflu kl/of]hgf k|:tfj adf]lhdsf] sfo{ ug{
df}h'bf hgzlQm ckof{Kt eO{ yk hgzlQmsf] cfjZostf k/]df To:tf]
hgzlQm k|rlnt sfg'g adf]lhd s/f/df lgo'Qm u/L jf u'7L jf 6f]n
ljsf; ;+u7g jf cGo ;+ul7t jf ;fd'bflos ;+3;+:yf;Fu ;Demf}tf u/L
;]jf s/f/df lng ;lsg]5 .
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*

:jo+ ljj/0f bflvnf ;DaGwL Joj:yf M
-!_ gu/kflnsfn] k|To]s tLg jif{df Psk6s gu/kflnsf If]qleqsf ;DklQ
wgLx¿nfO{ cg';"rL – # adf]lhdsf] 9fFrfdf ;DklQ ljj/0f bflvnf ug]{
;"rgf cfXjfg ug]{5 . o:tf] ;"rgf k|sfzg / k|;f/0f ubf{ pknAw
;~rf/sf dfWodx¿nfO{ k|of]udf Nofpg' kg]{5 .
-@_ gu/kflnsfn] ;DklQ s/ nfu" ug]{ cfly{s jif{ ;'? x'g' cufj} pkbkmf !_ adf]lhdsf] ;"rgf hf/L u/L s/bftfx¿af6 ;DklQ ljj/0f bflvnf ug{]
Dofb lbg' kg]{5 .
-#_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhdsf] ;"rgf hf/L ubf{ klxnf]k6s
s/bftfx¿nfO{ ljj/0f bflvnf ug{ k}+tL; -#%_ lbgsf] Dofb lbg]5 . pQm
Dofbleq ljj/0f bflvnf x'g g;sL Dofb a9fpg cfjZos 7fg]df
k6sk6s u/L a9Ldf tLg dlxgf;Dd Dofb a9fpg ;Sg]5 .
-$_ gu/kflnsfn] pkbkmf -#_ adf]lhd ;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug{
cfXjfg u/]sf] ;dofjlwleq cg';"rL $ adf]lhdsf] kmf/fddf cf-cfˆgf]
hUuf tyf ;+/rgfsf] ;To tYo ljj/0f e/L gu/kflnsfdf k]z ug'{
;DalGwt ;DklQ wgLsf] st{Jo x'g]5 .
-%_ ;DklQ wgLx¿nfO{ ljj/0f kmf/fd eg{ ;xof]u ug{sf nflu gu/kflnsfn]
cfjZostf cg';f/ :yfgLo ;+3;+:yf, ;fd'bflos ;+:yf, 6f]n ljsf;
;+u7g tyf :jo+;]jsx¿nfO{ kl/rfng ug{ ;Sg]5 .
-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf ;+3, ;+:yf, ;+u7g tyf :jo+;]jsx¿ kl/rfng
ubf{ ;DklQ s/;DaGwL cled'vLs/0f ug'{ kg]{5 .
-&_ s'g} s/bftfn] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf u/]kl5 hUufsf] :jfldTjdf
kl/jt{g jf ;+/rgf lgdf{0fsf sf/0fn] ;DklQ yk36 ePdf k|fKt ug]{n] jf
lgdf{0f ug]{n] ;f]sf] k|df0f ;lxtsf] ljj/0f k}+tL; -#%_ lbgleq
gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 .
-*_ ;DklQsf] ljj/0f ;DklQ wgL :jo+n] gu/kflnsfdf bflvnf ug'{ kg]{5 .
-(_ pkbkmf -*_ adf]lhd ;DklQ wgL :jo+ pkl:yt eO{ ljj/0f bflvnf ug{
g;s]df ;uf]nsf] kl/jf/sf sfg'g adf]lhd pd]/ k'u]sf s'g} ;b:on] jf
;DklQ wgLsf] jf/];gfdf k|fKt JolQmn] bflvnf ug{ ;Sg]5g\ . kl/jf/sf
cGo ;b:o gePsf gfafns tyf czQmsf xsdf j8f ;ldltsf]
l;kmfl/z ;lxt lghsf] ;+/Ifsn] ;DklQ ljj/0f a'emfpg ;Sg]5 .
-!)_ ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] ljj/0f ;DklQ wgLx¿n] ;+o'Qm ¿kdf jf
;f]dWo] s'g} Pshgfn] bflvnf ug{ ;Sg]5 .
-!!_ s'g} s/bftfn] pkbkmf -#_ sf] ;dofjlwleq ;DklQ ljj/0f kmf/fd
bflvnf gu/]df jf e'm§f ljj/0f bflvnf u/]df gu/kflnsfn] bkmf!*_adf]lhd yk z'Ns lnO{ ljj/0f kmf/fd a'lemlng ;Sg]5 .
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(=

;DklQsf] k|df0f tyf ljj/0f ;+sng ;DaGwL Joj:yf M
-!_ s/bftfn] hUufsf] ljj/0f bflvnf ubf{ If]qkmn ;d]t v'n]sf] cfˆgf]
:jfldTjsf] k|df0f ;fy} k]; ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k]; ePsf] k|df0f cflwsfl/s gePdf To:tf]
hUufsf] ljj/0f gu/kflnsfn] :jLsf/ ug]{ 5}g .
-#_ s/bftfx¿n] ljj/0f bflvnf ubf{ b]xfo adf]lhdsf sfuhftx¿ ;d]t
;+nUg u/L k]z ug'{ kg]{5 .
s_ ;DklQ s/ nfu" x'g'eGbf cl3Nnf] cfly{s jif{;Ddsf] dfnkf]t
jf e"lds/ lt/]sf] lg:;f jf gu/kflnsfsf] k|dfl0ft ljj/0f .
v_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk jf hUufsf] :jfldTj /
If]qkmn v'n]sf] k|df0f sfuhft .
u_ lgdf{0f ;DkGg ePsf] jf 3/ ePsf] k|df0f .
-$_ bkmf -^_ adf]lhd ;DklQ s/ gnfUg] egL tf]lsPsf] ;DklQdf o; P]g
adf]lhd ;DklQ s/ nfUg] s'g} JolQm, ;+3, ;+:yf jf lgsfon] lglZrt
cjlw;Dd k|of]u ug]{ u/L s'g} ;+/rgf lgdf{0f u/]df o:tf] ;+/rgfsf]
ljj/0f bflvnf ug]{ / ;DklQ s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt lgdf{0fstf{sf]
x'g]5 .
-%_ k|rlnt sfg'g adf]lhd gS;fkf; u/L lgdf{0f ug'{kg]{ t/ gS;f kf; gu/L
lgdf{0f ePsf ;+/rgfsf] ;DklQ ljj/0f a'‰bf gu/kflnsfn] gS;fkf;
b:t'/afkt nfUg] /sdsf] cg'dfg u/L ;f] sf] b'O{ u'gf w/f}6L lnO{ ;DklQ
ljj/0f :jLsf/ ug{ ;Sg]5 . o:tf ;+/rgfsf] xsdf s/bftfn] lbPsf]
ljj/0fnfO{ g} cfwf/ dfgL 3/sf] cfsf/, k|sf/ Pj+ lgdf{0f ldlt sfod
u/L ;DklQsf] d'Nof+sg ul/g] 5 . of] Aoj:yf ejg lgdf{0f ;DjlGw
dfkb08 kfngf geO{ lgdf{0f ePsf ;+/rgfx?sf] xsdf klg nfu' x'g]5 .
t/, o;/L :jLsf/ ul/Psf] ;+/rgfsf] ljj/0fsf] sf/0fn] o:tf ejg gS;f
kf; ePsf] jf dfkb08 k'u]sf] dflgg] 5}g .
-^_ s/ ltg]{ bfloTj ePsf s'g} ;DklQ wgLsf] hUufdf lghsf] d~h'/gfdf lnO{
csf]{ JolQmn] ;+/rgf lgdf{0f u/]df ;+/rgf ;d]tsf] ljj/0f bflvnf ug]{
tyf s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt hUuf wgLsf] x'g]5 .
-&_ s/bftfn] e/]sf] ljj/0f tyf k|df0f hfFr u/L btf{ ug{ gu/kflnsfn]
sd{rf/L jf 6f]nL v6fpg ;Sg]5 . o:tf sd{rf/L jf 6f]nLn] a'‰g rfx]sf]
;"rgf jf dfu u/]sf] ljj/0f pknAw u/fpg' ;DalGwt ;DklQ wgLsf]
st{Jo x'g]5 .
-*_ gu/kflnsfdf ;DklQ s/ ljj/0f bflvnf u/L ;DklQ s/ a'emfPsf]
;DklQ gu/kflnsfdf btf{ gePsf] gofF JoQmLn] vl/b u/]df To:tf]
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JolQmn] #% lbg leq vl/b u/]sf] k|df0f ;+nUg u/L ;DklQ ljj/0f kmf/fd
e/L gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 . l9nf] u/L a'emfPdf tf]lsP adf]lhdsf]
yk z'Ns lnO{ gu/kflnsfn] ljj/0f a'lemlng ;Sg]5 .
!)=

!!=

;DklQsf] clen]v ;DaGwL Joj:yf M
-!_ gu/kflnsfn] j8fut ¿kdf s/bftfsf] nut v8f u/L k|To]s ;DklQ
wgLsf] ;DklQsf] 5'§f5'§} ljj/0f v'Ng] u/L cg';"rL – @ adf]lhdsf]
9fFrfdf;DklQsf] PsLs[t clen]v /fVg' kg]{5 .
-@_ ;DklQ ljj/0f clen]vnfO{ k'i6L ug]{ sfuhftx? ;+sng u/L Jojl:yt
?kn] kmfO{lnË u/L cBfjlws /fVg' kb{5 .
-#_ ;DklQsf] nut lstfa sDtLdf tLg jif{sf nflu tof/ ug'{ kg]{5 . o:tf]
nut lstfadf s/bftfn] bkmf * sf] pkbkmf -&_ adf]lhd k]; u/]sf]
ljj/0fsf cfwf/df cBfjlws ug'{ kg]{5 .
-$_ pkbkmf -#_ cg';f/ ;DklQ ljj/0f cBfjlws ubf{ cg';"rL –%
adf]lhdsf] bflvnf l6kf]6 e/L ;f]sf cfwf/df hUuf lbg]sf] vftfaf6
;DklQ 36fO{ tyf hUuf lng]sf] vftfdf ;DklQ a9fO{ cBfjlws ug'{
kg]{5 .
-%_ gu/kflnsfn] s/bftfn] k]; u/]sf ljj/0fx¿:ynut lg/LIf0f jf
;DalGwt lgsfoaf6 ;"rgf k|fKt u/L cBfjlws ug{ ;Sg]5 .
-^_ gu/kflnsfn] ;Dklt s/ Joj:yfkg ug{ sDKo'6/Ls[t k|ljlw k|of]u ug{
;Sg]5 .
kl/R5]b – $
;DklQsf] d"Nof+sg ;DaGwL Joj:yf
;DklQsf] d"Nof+sg ljlw M
-!_ gu/kflnsf If]qleq s'g} Ps JolQmsf gfddf ljleGg :yfgdf /x]sf
;DklQx¿nfO{ cnu cnu d"Nof+sg u/L PsLs[t ul/g]5 .
-@_ ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] ;DklQnfO{ Ps JolQm;/x dfgL ;f]xLadf]lhd
s/bftf sfod ul/g]5 . ;+o'Qm :jfldTjsf] ;DklQ ;f]xL JolQmsf] cGo
;Dkltdf hf]l8g] 5}g .
-#_ ;DklQs/ k|of]hgsf nflu gu/kflnsfn] u/]sf] d"Nof+sg tLg jif{;Dd
sfod /xg]5 .
-$_ ;DklQ wgLn] klxnf]k6s k]; u/]sf] ;DklQ ljj/0f yk36 ePdf jf bkmf
!# sf] pkbkmf -#_ adf]lhd s/bftfsf] ;DklQsf] d"Nof+sg b/ ;+zf]wg
ePdf To:tf] ;DklQsf] k'gM d"Nof+sg ul/g]5 .
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-%_ k|To]s cfly{s jif{sf] >fj0f ! ut]sf lbg s/bftfsf gfddf sfod /x]sf]
;DklQsf] d"Nof+sg u/L s/ c;'n ul/g]5 .
-^_ ;DklQsf] d"Nof+sg k|of]hgsf] nflu hUufwgL k|df0fk'hf{sf cfwf/df
hUufsf] :jfldTj tyf If]qkmn sfod ul/g]5 .
-&_ bkmf ( sf] pkbkmf -$_ adf]lhd lja/0f k|fKt ;DklQsf] d"Nof+sg ubf{
;+/rgfsf] dfq d"Nof+sg u/L ;DklQ s/ c;'n ul/g]5 .
-*_ ;+/rgfsf]] d"Nof+sg k|of]hgsf nflu ;+/rgfsf] k|sf/, agf]6sf] lsl;d,
cfsf/, k|of]u tyf lgdf{0f ldlt s/bftfn] k]; u/]sf] ljj/0f cg';f/
sfod ul/g]5 .
t/, gS;fkf; ePsf ;+/rgfsf] xsdf gS;fkf; k|df0fkqnfO{ cfwf/sf
¿kdf lng afwf k'u]sf] dflgg] 5}g .
-(_ Pp6} hUuf wlgsf] gfddf /x]sf l;dfgf hf]l8Psf lsQfx?sf] d"Nof+sg ubf{
To:tf] hUufx?dWo] s'g} lsQfn] ;8s 5f]Psf] /x]5 eg] ;Dk'0f{ hUufnfO{
Pp6} Kn6 dfgL d"Nof+sg u/Lg]5 . t/, hUufsf] ;8sn] 5f]Psf] hUufsf]
xb tf]lsPsf] cj:yfdf ;f] xb eGbf k5fl8sf] hUufnfO{ ;8sn] 5f]Psf]
sfod ul/g] 5}g .
7'nf] If]qkmn /x]sf] hUuf Ps5]p dfq /f]8n] 5f]Psf] 5 eg] %) ld ;Dddf
hlt If]qkmn k5{ ;f]hUufsf] dfq /f]8n] 5f]Psf] dfgL afls hUuf %) ld
k5fl8sf] d'Nofªgb]lv d'Nofªsg ug{ ;lsg] .
-!)_ gu/kflnsfn] ;+/rgfsf] d"Nof+sg ubf{ l;g]df xn, 7"nf pBf]u,
snsf/vfgf h:tf ;+/rgfx?sf] :ynut ?kdf g} gfkhfFr u/L d"Nof+sg
ug{ ;Sg]5 .
!@=

d"Nof+sg ;ldlt;DaGwL Joj:yf M
-!_ gu/kflnsfn] ;DklQsf] d"Nof+sg cfwf/ tof/ u/L l;kmfl/; ug{ / d"Nof+sg
;DaGwL ;d:of ;dfwfg ug{sf nflu /fo;'emfj k]z ug{ b]xfo adf]lhdsf]
;DklQ s/ d"Nof+sg ;ldlt u7g ug]{5 M–
!= k|d'v jf pkfWoIf÷pkk|d'v
M
;+of]hs
@= k|ltlgwL, dfnkf]t sfof{no jf sfo{kflnsfsf] ;DalGwt zfvf
M
;b:o
#= k|d'v k|zf;sLo clws[t
M
;b:o
$= of]hgf zfvf k|d'v
M
;b:o
%= /fhZj zfvf k|d'v
M
;b:o ;lrj
-@_ d"Nof+sg ;ldltsf] a}7s slDtdf dlxgfdf Psk6s a:g' kg]{5 . ;ldltsf]
;b:on] gu/ sfo{kflnsf ;b:on] kfP;/x a}7seQf kfpg]5 .
-#_ d"Nof+sg ;ldltsf] sfd, st{Jo / lhDd]jf/L b]xfo adf]lhd x'g]5 M–
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s_

gu/kflnsf If]qleqsf hUufsf] If]q ljefhg u/L cg';"rL –^
adf]lhdsf] 9fFrfdf Go"gtd d"Nof+sg b/ l;kmfl/; ug]{ . o;/L
d"Nof+sg l;kmfl/z ubf{ ;8sn] 5f]Psf] hUufsf] clwstd
nDjfO{sf] l;df ;d]t vf]Ng' kg]{5 .
v_ ;+/rgfsf xsdf ;f]sf] agf]6, /x]sf] :yfg, k|of]u / nfenfO{ ;d]t
ljrf/ u/L cg';"rL –& adf]lhdsf] 9fFrfdf d"Nof+sg b/ l;kmfl/;
ug]{ .
u_ hUuf tyf ;+/rgfsf] d"Nof+sg b/ l;kmfl/; ug]{ k|of]hgsf nflu
:ynut cWoog, 5nkmn tyf k/fdz{ uf]i7Lsf] cfof]hgf ug]{ .
5nkmn Pj+ k/fdz{sf nflu cfjZostf cg';f/ :yfgLo ;+3;+:yf
tyf 6f]n ljsf; ;+u7gsf k|ltlglwnfO{ ;d]t cfdGq0f ug]{ .
3_ ;efn] :jLs[t u/]sf] d"Nof+sgpk/ s'g} s/bftfnfO{ lrQ ga'emL
lgj]bg lbPdf ;f]sf] hfFra'em u/L lg0f{osf nflu gu/kflnsf
;dIf k]z ug]{ .
ª_ d"Nof+sg ;DaGwdf k|fKt u'gf;f tyf ph'/Lx¿df /fo;lxt lg0f{osf
nflu gu/kflnsf ;dIf l;kmfl/; ;lxt k]z ug]{ .
r_ ;DklQ s/ Joj:yfkgsf nflu gu/kflnsfn] tf]lslbP adf]lhdsf
cGo sfo{x¿ ug]{ .
5_ d"Nof+sg ;ldltn] ;DklQ d"Nof+sg ubf{ k|rlnt ahf/ d"NonfO{
cfwf/ agfpg] .
h_ s/bftfn] k]z u/]sf] hUufsf] d"Nof+sg c:jefljs ?kdf a9L
kfOPdf 5fgljg u/L d"Nof+sg ug]{ .
-$_ d"Nof+sg ;ldltn] /fo;'emfj tyf ;/;Nnfxsf nflu cfjZos 7fg]sf j8f
cWoIf tyf cGo JolQmnfO{ d"Nof+sg ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f ug{
;Sg]5 . o:tf cfdlGqt ;b:on] d"Nof+sg ;ldltsf ;b:on] kfP;/x
;'ljwf kfpg] 5g\ .
!#=

s/bftfsf] ;DklQsf] d"Nof+sg M
-!_ k|To]s s/bftfsf]] ;DklQsf] d"Nof+sg cg';"rL – * adf]lhdsf] d"Nof+sg
kmf/fdsf] 9fFrfdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/Ln] ug]{5g\ .
t/, k|df0fLs ;km\6jo/ k|of]u u/L ;DklQsf] d"Nof+sg ug{ o; Joa:yfn]
jfwf k'/\ofPsf] dflgg] 5}g .
-@_ hUufsf] d"Nof+sg ubf{ ;fdfGotM s/bftf :jo+n] k]z u/]sf] d"Nof+sg b/sf
cfwf/df ul/g]5 . t/, s/bftfn] k]; u/]sf] d"Nof+sgsf] b/ ;efn] tf]s]sf]
Go"gtd b/eGbf sd ePdf ;efn] tf]s]sf] Go"gtd d"Nof+sg b/cg';f/
d"Nof+sg ul/g]5 .
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-#_ s/bftfn] bflvnf u/]sf] d"Nof+sg b/df ;fdfGotof tLg jif{;Dd s'g} klg
;+zf]wg ul/g] 5}g .t/, s/bftfn] cfˆgf] ;DklQsf] d"Nof+sgdf ;+zf]wg
ug{ rfx]df lghsf] lgj]bgsf cfwf/df sf/0f dgfl;j ePdf gu/kflnsfn]
tLg jif{df Psk6s;Dd d"Nof+sg b/ ;+zf]wg ul/lbg ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd d"Nof+sg b/ ;+zf]wg ubf{ ;efn] :jLs[t u/]sf]
Go"gtd d"Nof+sg xbeGbf sd x'g] u/L ;+zf]wg ug{ ;lsg] 5}g .
-%_ ;+/rgfsf] d"Nof+sg k|of]hgsf nflu x|f; s§L ubf{ cg'';r
" L– (
adf]lhdsf] b//]6 cg';f/ tLg jif{sf nflu Ps}k6s ul/g]5 . o;/L Xf;
s6\6L ubf{ ;+/rgfsf] bz k|ltzt d"NonfO{ z]if d"No sfod /flv gAa]
k|ltzt;Dd Xf; s6\6L ul/g]5 .
!$=

ljj/0f k]; gug]{ s/bftfsf] ;DklQsf] d"Nof+sg ;DaGwL Joj:yf M
-!_ s'g} s/bftfn] cfˆgf] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf gu/]df gu/kflnsfn]
To:tf JolQmnfO{ ljj/0f bflvnf ug{ lnlvt cfb]z jf ;"rgf lbg ;Sg]5
. To:tf] cfb]z jf ;"rgfsf] hfgsf/L kqklqsf, Od]n jf ˆofS;dfkm{t
klg hf/L ug{ ;lsg]]5 . o:tf] cfb]z kfPsf] jf ;"rgf hf/L ePsf] ldltn]
jf6f]sf] Dofb jfx]s tL; lbgleq cfˆgf] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug'{kg]{
bfloTj ;DalGwt s/bftfsf] x'g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug{ lbPsf] ;dofjlwleq
;DklQsf] ljj/0f bflvnf gu/]df k|d'v k|zf;sLo clws[t jf tf]lsPsf]
sd{rf/Ln] :ynut ¿kdf a'emL cg'dflgt s/ tf]sL ljj/0f a'emfpg
lnlvt cfb]z lbg ;Sg]5 .
t/, d"Nof+sg ;ldlt sfo{/t /x]sf] cj:yfdf eg] o; a'Fbf adf]lhdsf]
sfo{ d"Nof+sg ;ldltn] ug]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cfb]z kfPsf] ldltn] k}+tL; -#%_ lbgleq oyfy{
ljj/0f k]z u/L hl/jfgfsf ;fy} s/ /sd r'Qmf ug]{ bfloTj ;DalGwt
s/bftfsf] x'g] 5 .
-$_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cfb]z kfPsf] ldltleq klg s/bftfn] ljj/0f
a'emfO{ s/ bflvnf gu/]df gu/kflnsfn] lghsf] gfddf /x]sf] rncrn
;DklQ /f]Ssf /fvL ;]jf jGb ug]{ jf cGo s'g} tl/sfn] s/ c;'n ug{
;Sg]5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd s/ c;'n ubf{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] nfu]sf]
;Dk"0f{ vr{;d]t ;DalGwt s/bftfaf6 c;'npk/ ug{ ;Sg]5 . o:tf] vr{
lghn] ltg'{kg]{ s/ /sdsf] bf]Aa/eGbf a9L x'g]5}g .
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-^_ s'g} s/bftfn] a}+s jf ljlQo ;+:yfdf lwtf]jfkt /fv]sf] ;DklQsf] a}+sn]
;DklQ s/ r'Qmf ug{ rfx]df a}+ssf] cg'/f]wdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn]
To:tf] lwtf] hUufsf] dfq d"Nof+sg u/L ;DklQ s/ c;"n ug{ ;Sg]5 .

!%=

!^=

kl/R5]b – %
;DklQs/sf] b//]6 lgwf{/0f tyf lalnª;DaGwL Joj:yf
;DklQs/sf] b//]6 tyf cGo z'Ns lgwf{/0f M
-!_ gu/kflnsfsf] cfly{s P]g adf]lhd ;efn] ;DklQ s/sf] :Nofa tyf b/
lgwf{/0f ug]{5 .
-@_ gu/kflnsfn] ;efsf] lg0f{o adf]lhd gu/af;Lx¿nfO{ kmf]xf]/d}nf
Joj:yfkg, ;/;kmfO, ;8saQL, 9n lgsf; h:tf cfkm"n] pknAw u/fpg]
;]jf;'ljwfsf lglDt ;DklQ s/sf] lglZrt k|ltzt z'Ns jf b:t'/ yk
u/L nufpg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd yk ;]jf;'ljwfsf] lglDt nufOPsf] yk z'Ns jf
b:t'/afkt p7]sf] /sdsf] cnu lx;fa /fvL ;DalGwt ;]jf;'ljwfsf
nflu dfq vr{ ug'{ kg]{5 . pQm ;]jf pknAw u/fPafkt cGo s'g}
tl/sfaf6 jf cGo s'g} lgsfon] k'gM z'Ns jf b:t'/ lng kfpg] 5}g .
s/ lalnª M
-!_ ;DklQsf] d"Nof+sg tyf s/ lgwf{/0f eO;s]kl5 cg';"rL –!) adf]lhd
9fFrfdf ;DklQ s/sf] lahs tof/ u/L s/bftfnfO{ pknAw u/fpg' kb{5 .
-@_ ;DklQ s/ lahssf] klxnf] k|lt ;DalGwt s/bftfnfO{ pknAw u/fO{
bf];|f] k|lt ;DalGwt s/bftfsf] kmfOndf /fVg' kg]{5 .
-#_ ;DklQ s/sf] lahs gu/kflnsfn] ;DalGwt s/bftfnfO{ hfgsf/L u/fpg
kqfrf/, Od]n, P;PdP; cflbsf] dfWodjf6 s/bftfx¿nfO{ lbg ;lsg]5 .
-$_ ;DklQ s/sf] lahs s/bftfnfO{ a'emfpg gu/kflnsfn] cfk;L
;Demf}tfsf cfwf/df s'g} ;fd'bflos ;+3;+:yf, 6f]n ljsf; ;+u7g jf
lghL If]qnfO{ kl/rfng ug{ ;Sg]5 .
-%_ gu/kflnsfaf6 ;DklQ s/sf] lahs tof/ eOg;s]sf] cj:yfdf
s/bftfn] s/ a'emfpg rfx]df tTsfn} lahs tof/ u/L c;'n ug'{ kg]{5 .
-^_ gu/kflnsfn] hf/L u/]sf] lahs pk/ s;}nfO{ lrQ ga'em]df cg';"rL –!!
sf] 9fFrfdf gu/kflnsfk|d'v;dIf ph'/L lbg ;Sg]5g\ . o;/L kg{ cfPsf]
lgj]bg k|d'vn] hfFra'em ug{ nufO{ Ps dlxgf leq lg0f{osf nflu
gu/kflnsfdf k]; ug{ nufpg' kg]{5 / gu/kflnsfn] u/]sf] lg0f{o g}
clGtd x'g]5 .
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!&=

kl/R5]b – ^
;DklQ s/ c;'nL ;DaGwL Joj:yf
;DklQ s/ c;'nL M
-!_ gu/kflnsfn] ;DklQ s/ ;+sngsf nflu gu/kflnsfsf] /fh:j zfvf
u7g u/L sfo{ ug{]5 . ;DklQ s/;DaGwL ;Dk"0f{ clen]vx¿ pQm zfvf
k|d'vsf] lhDdfdf /xg]5 .
-@_ ;DklQ s/sf] ;+sng cg';"rL – !@ adf]lhdsf] gubL /l;baf6 x'g]5 .
gubL /l;bsf] klxnf] k|lt ;DalGwt s/bftfsf] kmfOndf /fvL bf];|f] k|lt
;DalGwt s/bftfnfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .
-#_ ;DklQ s/ c;'nL /sdsf] b}lgs ljj/0f cg';"rL cg';"rL – !#
adf]lhdsf] 9fFrfdf tof/ u/L ;f]sf] ef]lnkN6 a}+s bflvnf ug'{ kg]{5 .
a}s ef}r/ / ljj/0f cfly{s k|zf;g zfvfdf a'emfpg' ;DalGwt zfvf
k|d'vsf] st{Jo x'g]5 .
-$_ bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd ;DklQ s/ gnfUg] egL tf]lsPsf
;DklQsf xsdf gu/kflnsfn] ;DklQsf] d"Nof+sg u/L s/ gnfUg] Joxf]/f
hgfO{ gubL /l;b pknAw u/fpg' kg]{5 . t/, bkmf !% sf] pkbkmf -$_
adf]lhd nufOPsf] ;]jfz'Ns tyf b:t'/ a'emfpg' ;DalGwt ;]jfu|fxLsf]
st{Jo x'g]5 .
-%_ s/bftfx¿n] gu/kflnsfdf ;DklQsf] ljj/0f bflvnf gu/]sf]] jf
gu/kflnsfn] ;DklQ klxrfg ug{ g;s]sf sf/0fn] s'g} s/bftf s/ ltg]{
bfloTjaf6 d'Qm x'g] 5}gg\ .
-^_ gu/kflnsfn] cfly{s jif{sf] ldlt @)&^>fj0f ! ut]af6 ;DklQ s/
a'lemlng g;Sg] cj:yf pTkGg eO{ s]xL lbg 9Lnf x'g uPdf lglZrt
cjlw;Ddsf nflu ;DklQ s/ w/f}6L lnO{ km's'jfkq lbg ;lsg]5 .
-&_ s/bftfn] cu|Ld ?kdf ;DklQ s/ a'emfpg rfx]df gu/kflnsfn] nfUg]
s/sf] cg'dfg u/L cu|Ld ?kdf /sd a'em\g ;Sg]5 . gu/kflnsfn] o;/L
a'em]sf] /sdnfO{ w/f}6Lsf] ?kdf /flv k|To]s aif{ s/ /sddf ldnfg
ug]{5.
-*_ s/bftfn] jSof}tf /sddWo] s]xL /sd j'emfpg rfx]df gu/kflnsfn]
clwNnf jif{x?sf] qmdzM /sd a'lemlng ;Sg]5 . t/ o;/L jSof}tf
c;'n ubf{ clwNnf] jif{sf] jfFsL /flv rfn' cfly{s jif{sf] s/ /sd
a'em\g kfOg] 5}g . a'em]sf] kfO{Pdf gu/kflnsfnfO{ ePsf] gf]S;fgL
;DjlGwt sd{rf/Ljf6 c;'n pk/ ul/g]5 .
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kl/R5]b – &
k'/:sf/, ldgfxf tyf b08 hl/afgf ;DaGwL Joj:yf
!*= ljj/0f bflvnf gu/]df hl/afgf x'g] M
-!_ gu/kflnsfn] ;DklQ ljj/0f bflvnf ug{ tf]s]sf] Dofbleq bflvnf
gu/]df cg';"rL –!$ adf]lhd yk z'Ns lnO{ ;DklQsf] ljj/0f a'lem
lng]5 .
-@_ s/bftfn] e"m§f ljj/0f bflvnf u/]sf] k|dfl0ft ePdf lghsf] ;DklQsf]
k'gM d"Nof+sg u/L hl/afgf ;lxtsf] s/ /sd c;'n pk/ ul/g]5 . o:tf]
hl/afgf n'sfPsf] ;DklQdf lgodfg';f/ nfUg] s/ /sdsf] k|lt jif{ %)
k|ltztn] x'g cfpg] /sd a/fa/ x'g]5 .
-#_ ;Dk"0f{ hUufsf] ljj/0f bflvnf gu/]sf], ;8sn] 5f]Psf] ;DjGwL ljj/0f
;lx glbPsf], Pp6} JolQmsf] ;DklQsf] b'O{ k6s ;DklQ ljj/0f bflvnf
u/]sf], ;Ssn sfuhftnfO{ s]/d]6 u/L cGoyf u/]sf], ;+/rgfsf] k"/f
tNnfsf] ;+Vof pNn]v gu/]sf], Ps tNnfsf] If]qkmndf kGw| k|ltzteGbf
a9L km/s kf/]sf], ;+/rgfsf] k|sf/ tyf agf]6sf] lsl;d km/s kf/]sf] /
;+/rgfsf] k|of]u ;DaGwdf unt ljj/0f bflvnf u/]sf] kfOPdf ;f]nfO{
e"m§f ljj/0f bflvnf u/]sf] dfgL pkbkmf -@_ adf]lhd k'gM s/ lgwf{/0f
u/L ;f]xL adf]lhd hl/afgf;d]t c;'n pk/ ul/g]5 .
-$_ s'g};DklQ wgLn] e"mÝf ljj/0f bflvnf u/]sf] egL gu/kflnsfdf ph'/L
k|fKt ePdf ;f] ph'/Lpk/ #% lbgleq hfFra'em ug'{ kg]{5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhdsf] ph'/L ;xL 7xl/Pdf ph'/L lbg] JolQm, ;+u7g jf
;+:yfnfO{ hl/afgfsf] %) k|ltzt k'/:sf/ lbO{ ;f]sf] clen]v uf]Ko
/flvg]5 .
!(=

s/ 5"6 tyf hl/afgf;DaGwL Joj:yf M
-!_ gu/kflnsf If]qleqsf ;DklQ wgLn] k|To]s jif{sf] ;DklQ s/ ;f]xL
cfly{s jif{leq e'QmfgL ul/;Sg' kg]{5 .
-@_ k|To]s cfly{s jif{df a'emfpg'kg]{ ;DklQ s/ ;f]xL cfly{s jif{sf] kf}if
d;fGtleq a'emfPdf nfUg] s/ /sddf bz k|ltzt 5"6 lbOg]5 .
-#_ aSof}tf s/ e'QmfgL ubf{ b]xfo cg';f/ hl/afgf nfUg]5 M
s_ Ps jif{sf] aSof}tfdf ;f]sf] bz k|ltztn] x'g cfpg] /sd .
v_ Ps jif{eGbf a9Lsf] aSof}tfdf k|ltjif{ kGb|
k|ltztn] x'g cfpg] /sd .
-$_ kfFr jif{;Dd ;DklQ s/ e'QmfgL gug]{ s/bftfsf gfddf /x]sf] 3/hUuf
/lh:6«];g /f]Ssf /fVg] sf/afxL ul/g]5 .
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-%_ 3/hUuf /f]Ssf /fv]sf] b; jif{;Dd klg s/bftfn] s/ r'Qmf gu/]df
;DalGwt s/bftfsf] ;DklQ k|rlnt sfg'gadf]lhd lnnfdlaqmL u/L s/
tyf hl/afgf c;'npk/ ug{ ;lsg]]5 .
-^_ kfFr jif{eGbf a9L ;dosf] ;DklQ s/ aSof}tf /fVg] s/bftfnfO{
gu/kflnsfn] pknAw u/fpFb} cfPsf] cfsl:ds afx]ssf cGo ;]jf /
;'ljwf /f]Ssf /fVg ;Sg]5 .
-&_ /fh:j zfvfaf6 ;DklQ s/ ;d]tsf s/ r'Qmf ePsf] k|df0f k]; gu/];Dd
gu/kflnsfaf6 gofF ;]jf tyf ;'ljwfx¿ pknAw u/fOg] 5}g .
-*_ of] sfo{ljlw adf]lhd lgwf{/0f ePsf s/ tyf hl/afgf gu/kflnsfsf]
s'g} klg lg0f{oaf6 5"6 jf ldgfxf lbg kfOg] 5}g . of] bkmf ljk/Lt
gu/kflnsfsf] s'g} ;ldlt, kbflwsf/L jf sd{rf/Ln] ldgfxf lbPsf]
v08df ldgfxf lbPsf] /sd ldGxf lbg] kbflwsf/Laf6 c;'n pk/ ul/g]5.
t/, s'g} s/bftfsf] ;DklQ e"sDk, af9L, klx/f], cfunfuL h:tf k|fs[lts
k|sf]ksf sf/0f Iflt ePdf k|fKt lgj]bgsf cfwf/df hfFra'em u/L
k|dfl0ft ePdf Iflt a/fa/sf] ;DklQdf nfUg] s/ gu/ sfo{kflnsfn]
dfkb08 agfO{ ldGxf lbg ;Sg]5 . o;/L ldGxf lbPsf] lja/0f ;ft
lbgleq ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 .
-(_ ;DklQ s/ r'Qmf eO;s]sf] s'g} ;DklQdf ;f]xL cfly{s jif{df k'gM s/
nfUg] 5}g .
-!)_ ;DklQ s/ nfu" x'g'k"j{ pQm ;DklQdf nfUg] e'lds/, dfnkf]t tyf 3/hUuf
s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt s/bftfsf] x'g]5 .
-!!_ ;DklQ s/ nfu" x'g'eGbf cl3sf cfly{s jif{sf] :yfgLo txn] lgwf{/0f
u/]sf] e'lds/, dfnkf]t 3/hUuf s/ r'Qmf geP;Dd gu/kflnsfn] ;DklQ
s/ a'lemlng] 5}g .
-!@_ s[lif of]Uo hldgx?nfO{ s[lifdf k|of]u gNofO{ jfFemf] /fv]df To:tf
s/bftfnfO{ cfly{s P]g cg';f/ yk z'Ns lng ;Sg]5 .

@)=

kl/R5]b– *
ljljw
k/fdz{bftf lgo'Qm ug{;Sg] M ;DklQ s/sf] d"Nof+sg u/L lahs tof/ ug]{ sfd
df}h'bf sd{rf/Laf6 lgwf{l/t ;dodf ;DkGg ug{ g;lsg] ePdf gu/kflnsfn]
;do, nfut / sfo{ If]q tf]sL 5f]6f] cjlwsf nflu k/fdz{bftf lgo'Qm u/L sfo{
ug{ ;Sg]5 .
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@!=

sd{rf/LnfO{ cltl/Qm ;do sfo{ u/fPafkt ;'ljwf lbg;Sg] M
-!_ ;DklQ s/sf] d"Nof+sg u/L lahs tof/ ug]{ sfd lgwf{l/t ;dodf sfof{no
;doleq ;DkGg ug{ df}h'bf sd{rf/LnfO{ cltl/Qm ;do sfo{ u/fpg
;lsg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sfd u/]afkt sd{rf/Lx?nfO{ k|lt PsfO{ sfo{sf]
lgldQ gu/kflnsfn] tf]s]sf] b/n] yk ;'ljwf lbg jf tnjdf yk
cltl/Qm eQf lbg ;lsg]5 .

@@=

sfuhftsf] uf]Kotf M
-!_ ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu s/bftfaf6 k|fKt sfuhft tyf clen]v uf]Ko
/flvg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sfuhft tyf clen]v gu/kflnsfsf] k|of]hg
afx]s cGo sfo{df k|df0f nfUg] 5}g . t/, s'g} ;/sf/L lgsfoaf6
;f];DaGwL hfgsf/L dfu eO{ cfPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] pknAw
u/fpg ;Sg]5 .

@#=

vftf tyf kmf/fdM ;DklQ s/sf] k|of]hgsf nflu gu/kflnsfn] cfjZos vftf
tyf kmf/fdsf] ljsf; u/L nfu" ug{ ;Sg]5 .

@$= ;DklQ d"Nof+sg l;kmfl/z tyf 3/jf6f] k|dfl0ftsf] cfwf/ M ;DklQ s/sf nflu
s/bftfn] gu/kflnsf ;dIf bflvnf u/]sf] ;DklQ ljj/0fsf cfwf/df
gu/kflnsfn] ;DklQsf] d"Nof+sg l;kmfl/; tyf 3/jf6f] k|dfl0ft ug{ ;Sg]5 .
@%= ;xof]u lng;Sg] M gu/kflnsfn] hUuf tyf ;+/rgfsf] nut cBfjlws ug]{
k|of]hgsf nflu hUufsf] gfkL u/fpg], hUuf vl/b ljls|sf] ;"rgf k|fKt ug]{,
hUufsf] d"Nof+sg b/ sfod ug]{ h:tf sfo{df lhNnf l:yt sfof{nox?sf]
;xof]u k|fKt ug{ ;Sg]5 .
@^=

;Ddfg ug]{ M gu/kflnsfn] x/]s aif{ ;efaf6 ;a}eGbf a9L s/ ltg]{, ;dodf g}
s/ a'emfpg], s/bftfnfO{ s/ ltg{ k|f]T;fxg ug]{ / ;DklQ s/ c;'nLdf ;xof]u
k'¥ofpg] s/bftfdWo]af6 pTs[i6 s/bftf 5gf}6 u/L ;Ddfg ug{ ;Sg]5 .

@&= ljj/0f ;fj{hlgs ug'{kg]{ M gu/kflnsfn] dfl;s ¿kdf c;'n ePsf] ;DklQ
s/ / jflif{s ¿kdf p7]sf] ;DklQ s/ tyf ;f] ;DaGwdf ePsf lqmofsnfksf]
;dLIff ;lxtsf] jflif{s k|lta]bg ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 .
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@*=

cled'vLs/0f sfo{qmd M ;DklQ s/ nfu" ug'{k"j{ gu/kflnsfaf6 kbflwsf/L,
sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnfnfO{ hfgsf/L u/fpg tyf /fo ;'emfj ;+sng ug{
cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ug{ / o:tf] s/ nfu' u/]sf gu/kflnsfsf]
cWoog e|d0f ug{ ;lsg]5 .

#)= clwsf/ k|Tofof]hg M of] sfo{ljlw adf]lhd k|d'v k|zf;sLo clws[tn]
cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/ dftxtsf s'g} sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
#!=

sfo{ljwLsf] JofVofM of] sfo{ljlwsf] clGtd JofVof sfo{kflnsf jf
sfo{kflnsfsf] clwsf/ k|fKt lgsfon] ug]{5 .

#@=

sfo{ljwL ;+zf]wg M of] sfo{ljlwsf k|fjwfgx¿df sfo{kflnsfn] cfjZos
;+;f]wg ug{ ;Sg] 5 .

##= afwf c8rg km'sfp M k|rlnt P]g tyf o; sfo{ljlwdf Joj:yf eP jfx]ssf
ljifodf gLltut lg0f{o ug{ cfjZos ePdf To:tf] lg0f{o sfo{kflnsfn] ug]{5 .
ljz]if cj:yf k/L ;DklQ d"Nof+sg ul/Psf] tLg jif{ kl5 k'gM ;DklQ d"Nof+sg
ug{ g;Sg] cj:yf cfPdf ;efn] cl3Nnf] d"Nof+sgnfO{ cfwf/ dfgL ;DklQ s/
c;'n ug{] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf]
ljlgof]hg P]g, @)&^

gu/;efaf6 :jLs[t ldltM @)&^÷)#÷#)
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प| तावनाः नमोबु नगरपािलकाका] आिथ{क बष{ २०७६।०७७ का] स]वा र काय{ह का] लािग
सि चत का]षबाट क]ही रकम खच{ गन]{ अिधकार िदन र सा] रकम िविनया]जन गन{ वा छनीय
भएका]ल], न]पालका] सिवधानका] धारा २२९ का] उप–धारा (२) बमा]िजम नगर सभाल] या] ए]न
बनाएका] छ ।
१. सि नाम र पार भः (१) यस ए]नका] नाम “नमोबु नगरपािलकाका] िविनया]जन
ए]न,२०७६” रह]कf] छ ।
२) या] ए]न तु त ार भ ह'न]छ ।
२. आिथ{क वष{ २०७५।०७६ का िनिम सि चत का]षबाट रकम खच{ गन]{ अिधकारः
(१)आlथ{क वष{ २०७६।०७७ का िनिम नगर काय{पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाल] गन]{
स]वा र काय{ह का िनिम अन'सची १ मा उि लिखत चाल' खच{, पँ'िजगत खच{ र िव ीय
यव थाका] रकम सम]त गरी ज मा रकम ..........। (अ र]पी .... प}या मा ) मा नबढाइ िनिद{
ग रए बमा]िजम सि चत का]षबाट खच{ गन{ सिकन]छ ।
३. िविनया]जनः (१) यस ए]न ारा सि चत का]षबाट खच{ गन{ अिधकार िदइएका] रकम आिथ{क
वष{ २०७६।०७७ का] िनिम नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत
शाखाल] गन]{ स]वा र काय{ह का] िनिम िविनया]जन ग रन]छ ।
२) उपदफा (१) मा ज'नस'क} क'रा ल]िखएका] भए तापिन काय{पािलका, वडा सिमित र
िवषयगत शाखाल] गन]{ स]वा र काय{ह का] िनिम िविनया]जन गर]का] रकमम य] क'न}मा बचत
ह'न] र क'न}मा अप'ग ह'न] द]िखन आएमा नगर काय{पािलकाल] बचत ह'न] शीष{कबाट नप'ग
ह'न] शीष{कमा रकम सान{ स न]छ । यसरी रकम सादा{ एक शीष{कबाट सा] शीष{कका]
ज मा रकमका] २० प|ितशतमा नबढ\न] गरी क'न} एक वा एक भ दा बढी शीष{कह बाट
अका{] एक वा एक भ दा बढी शीष{कह मा रकम सान{ तथा िनकासा र खच{ जनाउन सिकन]छ
। पँिु जगत खच{ र िव ीय यव था तफ{ िविनया]िजत रकम साFवा भ' ानी खच{ र याज
भ' ानी खच{ शीष{कमा बाह]क अ य चाल' खच{ शीष{कतफ{ सान{ र िव ीय यव था अ तग{त
साFवा भ' ानी खच{तफ{ िविनया]िजत रकम याज भ' ानी खच{ शीष{कमा बाह]क अ य सान{
सिकन] छ}न ।
तर चाल' तथा प'Fिजगत खच{ र िव ीय यव थाका] खच{ यहा]न{ एक ोतबाट अका]{ ोतमा
रकम सान{ सिकन]छ ।
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३) उपदफा (२) मा ज'नस'क} क'रा ल]िखएका] भए तापिन एक शीष{कबाट सा]
शीष{कका ज मा वीक[त रकमका] २० प|ितशत भ दा बढ\न] गरी क'न} एक वा एक
भ दा बढी शीष{कह मा रकम सान{ पर]मा नगर सभाका] वीक[ित lnनुkg]{5 .
४. बचाउ: चालु अिथक वषमा नगर कायपािलकाको िनणयबाट भएका चालु तथा पँजू ीगत खचह यसै
एन अनसु ार भएको मािननेछ ।
अनुसिू च–१
-दफा २ सFग स बि धत)
नेपालको सिं वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम
सि चत कोषबाट िविनयोिजत रकम
.स. अनदु ान
स या
१

नगर
कायपािलका

२
३

वडा सिमित
िबषयगत
शाखा
ऋणको सावा
याज भ ानी
लगानी
(शेयर/ऋण)
ज मा

४
५

शीषकका] चालु खच
नाम
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf]
cfly{s P]g, @)&^

gu/;efaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)#÷#)
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k|:tfjgf M gdf]a'4 gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&^.&& sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{
sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo
;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd gdf]a'4 gu/ ;efn] of]
law]os agfO{ nfu' u/]sf] 5 .
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s P]g, @)&^Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g @)&^ ;fn >fj0f ! ut]b]lv gdf]a'4 gu/kflnsf If]qdf nfu"
x'g]5 .

@=

;Dklt s/, e"ld s/ -dfnkf]t_ M -!_ gu/kflnsf If]qleqsf] ;Dklt s/ gdf]a'4
gu/ kflnsfsf] ;Dklt s/ Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^ adf]lhd s/ nufO{g] /
c;'n pk/ ul/g] 5 .
-@_ e'ld s/ -dfnkf]t_ gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g] 5 t/ bkmf -@_
adf]lhd ;DklQ s/ nufPsf] hUufdf e"dLs/ -dfnkf]t_ nufO{g] 5}g .

#=

3/ hUuf axfn s/M-!_ gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQmn] 3/, k;n, Uof/]h,
uf]bfd, 6x/f, ;]8 -5Kk/_, sf/vfgf, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs ta/n]
axfndf lbPsf]df aflif{s axfn /sddf axfn s/ nufpg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd nufO{g] 3/hUuf jxfn s/sf] b/ cg';"rL -!_ df
pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd nufO{g] axfn /sd lgwf{/0f ug{sf] nflu
gu/kflnsfn] 3/hUuf /x]sf] :yfg tyf ;+/rgfsf] k|sf/sf] cfwf/df Go"gtd
axfn d"No tf]sL ;f]xL cfwf/df axfn /sd lgwf{/0f u/L s/ lng ;Sg]5 .

$=

Joj;fo s/M -!_ gu/kflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL
/ cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd Jofkf/, Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ rfxg]
JolQm jf ;+:yfnfO{ Joj;fo btf{ u/L Joj;fo Ohfht k|bfg ul/g]5 .
Ohfht k|fKt Joj;foLx?n] jflif{s ?kdf Joj;fo s/ r'Qmf u/L
Joj;fo gljs/0f ug'{ kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|bfg ul/g] Joj;fo Ohfht / gljs/0f
b:t'/sf] b/ Jofkf/, Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ nfUg] nufgLsf]
cfwf/df cg';"rL -@_ df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-$_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Ohfht ljgf gu/kflnsf If]qleq s'g} klg
Jofkf/, Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ kfO{g] 5}g .
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-^_ o; bkmf adf]lhdsf] s/ p7fpgsf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlw gu/
sfo{kflnsfn] :jLs[t u/L nfu' ug{ ;Sg]5 .
%= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M -!_gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn]
pmg,vf]6f], hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf]
hLjhGt' afx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf
h:tf j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ u/]afkt cg;"rL -#_ adf]lhd hl8a'6L,
sjf8L tyf hLjhGt's/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ ug]{ AolQm jf
;+:yfnfO{ gu/kflnsfn] Joj;fo Ohfht lbFbf s/ a'emfpg] zt{ / ljlw ;d]t
tf]sL Ohfht lbg]5 .
^=

;jf/L ;fwg s/M-!_ gu/kflnsf If]qleqsf ;jf/L ;fwgdf k|b]zn] ;jf/L ;fwg
s/ nufpg] / p7fpg]5 . t/ 6fFuf, l/S;f, c6f]l/S;f / ljB'tLo l/S;f tyf
ljB'tLo :s'6/df gu/kflnsfn] ;jf/L ;fwg s/nufpg] / p7fpg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfn] nufpg] egL tf]lsPsf ;jf/L
;fwgx?sf] btf{, gjLs/0f / ;jf/L ;fwg s/sf] b/ cg';"rL -$_ adf]lhd
x'g]5 .
-#_ k|b]zn] nufPsf] ;jf/L ;fwg s/ /sdaf6 gu/kflnsfn] k|fKt ug]{
lx:;f k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

&=

lj1fkg s/M-!_ gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkg,k|rf/k|;f/ cflbsf nflu /fVg
lbg] ;fOgaf]8{, Unf]af]8{, :6n cflbdf cg';"rL -%_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg]
/ c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/ p7fpgsf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlw gu/
sfo{kflnsfn] :jLs[t u/L nfu' ug{ ;Sg]5 .
-#_ o; bkmf adf]lhd gu/kflnsfn] p7fPsf] lj1fkg s/ afktsf] /sd
k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd ;DalGwt k|b]z;+u afF8kmfF8 ul/g]5 .

*=

dgf]/~hg s/M -!_ gu/kflnsf If]qleq ;+rflnt l;g]dfxn,;f+:s[lts k|bz{gxn,
lyo6/ ;+uLt, dgf]~hg k|bz{g:yn,hfb", ;s{;, r6s, l;g]df 5fofF°g h:tf
dgf]/~hg Joj;fo ;]jfdf k|b]z sfg"gn] tf]s] adf]lhd dgf]/~hg s/ cg';'rL ^_ adf]lhds c;n' pk/ ul/g]5 .
-@_pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfn]p7fPsf] dgf]/~hg s/ afktsf] /sd
k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd ;DalGwt k|b]z;+u afF8kmfF8 ul/g]5 .
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(=

axfn la6f}/L z'NsM -!_ gu/kflnsfn] cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf
b]xfo adf]lhdsf ;DklQx?df cg';"rL -–&_ adf]lhdsf] b/df axfn la6f}/L
z'Ns nufpg / p7fpg ;Sg]5 M
-s_ cfkm'n] lgdf{0f u/]sf jf cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf ejg, hUuf jf
cGo ;DklQ,
-v_ cfkm\gf] /]vb]vdf /x]sf] ;fj{hlgs :yn, P]nfgL hUuf jf af6f]sf]
5]psf] hUufdf ePsf c:yfO{ 6x/f, 5fk|f jf k;n jf cfjf;,
-u_ gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;fj{hlgs :yn, xf6ahf/, d]nf, hfqf
cflbdf yfk]sf k;n,
-@_ pkbkmf -!_sf] v08 -s_ / -v_ adf]lhdsf] ;DklQdf axfn la6f}/L
z'Ns p7fpgsf nflu sfo{kflnsfn] Go"gtd b/ lgwf{/0f u/L af]nkq jf
b/efp kq jf 8fFs a9fj9sf] dfWodjf6 axfndf lbg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] ;DklQdf axfn lj6f}/L z'Ns
p7fpgsfnflu gu/kflnsfn] To:tf] :yfgdf v/Lb laqmL x'g] j:t' tyf
;]jf Pj+ sf/f]jf/sf] cfwf/df tf]s]sf] Go"gtd axfn la6f}/L z'Nssf] b/df
af]nkq jf b/efp kq jf 8fFs a9fj9sf] dfWodjf6 axfn lj6f}/Ldf lbg
;lsg]5 .
-$_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd axfn la6f}/Ldf lb+bf zt{ ;lxt ;Demf}tf
u/L lbg' kg]{5 .

!)= kfls{Ë z'NsM-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq tf]s]sf] kfls{Ë:yndf ;jf/L
;fwgnfO{ kfls{Ë ;'ljwf pknAw u/fPafkt kfls{Ë ug]{ ;dosf] cfwf/df
cg';"rL -*_ df pNn]v eP adf]lhdsf] b/df kfls{Ë z'Ns nufOg] / c;"n pk/
ul/g]5 .
-@_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhd tf]s]sf] :yfg afx]s cGo :yfgdf
;jf/L kfls{Ë ug{ /f]s nufpg ;Sg]5 . t/ /fhdfu{ tyf ;xfos /fhdfu{sf]
;8s clwsf/ If]qleq o; bkmf adf]lhd ;jf/L kfls{Ë u/fOg] / z'Ns
nufOg] 5}g .
-#_ gu/kflnsfn] ;jf/L kfls{Ë If]q lgwf{/0f ubf{ ;jf/L cfjfudgdf afwf
gk'Ug] u/L 6«flkms k|x/L sfof{no;+usf] ;dGjodf ug]{5 .
!!= ;]jf z'Ns, b:t'/M -!_gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq ;~rfngdf /x]sf s]ansf/,
6]«lsË, sfoflsË, Sofgf]lgË, a~hL hDk, lhkKnfo/, ¥ofkm\l6Ë, Kof/fUnfOl8Ë
nufotsf :yfgLo ko{6g, dgf]/~hg tyf ;fxl;s v]ns'b ;DaGwL ;]jf jf
Joj;fodf ;]jf z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
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t/ ;Ldf gbL jf csf]{ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] If]qnfO{ ;d]6]/ ;~rfng
x'g] ;]jf jf Joa;fodf ;]jf z'Ns nufpFbf ;DalGwt ufpFkflnsf÷gu/kflnsf;Fu
;dGjo u/L nufOg]5 .
-@_ gu/kflnsfn] lgdf{0f jf ;+rfng tyf Joj:yfkg u/]sf :yfgLo k"jf{wf/
jf pknAw u/fPsf] b]xfosf] s'g} ;]jf pkof]u u/] afkt ;DalGwt ;]jf
k|bfos tyf ;]jfu|fxLnfO{ ;]jf z'Ns, b:t'/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 M
-s_ vfg]kfgL, ljh'nL, cltly u[x, wd{zfnf, k':tsfno, ;efu[x /
To:t} cGo ;]jf ;'ljwf,
-v_ kmf]xf]/d}nf Joa:yfkg, ;/;kmfO{, 9n lgsf;, ;8s aQL h:tf ;]jf
;'ljwf,
-u_ zf}rfno, kfs{, :gfgu[x, kf}8L kf]v/L, Jofofdzfnf, u]i6xfp;,
ko{6sLo :yn, 5fqfjf;, xf6ahf/, kz' awzfnf, zabfxu[x,
wf]jL3f6 / To:t} cGo ;'ljwf,
-3_ ;8s, a; kfs{, 9n, k'n h:tf ;]jf,
-ª_ crn ;DklQ jf cGo s'g} ljifosf] d"NofÍg ;DaGwL ;]jf,
-r_ gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ l;kmfl/z ;DaGwL s'g} ;]jf,
-5_ P]ltxfl;s :yn, k'/ftflTjs :yn Pj+ wfld{s dxTjsf ;Dkbfsf]
k|j]z z'Ns .
t/ P]ltxfl;s :yn, k'/ftflTjs :yn / wfld{s dxTjsf ;Dkbfdf
k|j]z ubf{ gdf]a'4 gu/jf;Lx?nfO{ o; k|s/0f adf]lhd z'Ns
lng kfOg] 5}g .
-#_ gu/kflnsfn] ;xsf/L ;+:yf, Pkm=Pd= /]l8of], æ3Æ ju{sf] lgdf{0f
Joa;foL Ohfht, ljBfno :yfkgf, 6\o';g tyf sf]lrË ;]G6/, cf}ifwL
k;n,:yfgLo Jofkfl/s kmd{sf] btf{, cg'dlt, gljs/0f tyf lgodg cflb
;]jfdf z'Ns b:t'/ tf]sL nufOg] / p7fOg]5 .
-$_ pkbkmf -!_, -@_ / -#_ adf]lhd nufOg] ;]jf z'Ns, b:t'/sf] b/
cg';"rL -(_ df pNn]v ePadf]lhd x'g]5 .
-%_ ;+/rgfsf] d'NofÍg b/ cg;'lr -!@_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
-^_ ;+/rgfsf] x|f; s§L b/cg;'lr -!#_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
!@= ljqmL tyf lgsf;L z'Ns M-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf] ;DklQ jf
cfkm\gf] /]vb]vdf /x]sf] ;fj{hlgs :ynaf6 pTkfbg x'g] 9'+uf, lu6\6L, afn'jf,
df6f], sf7 bfp/f, h/fh'/L, :n]6 cflb k|fs[lts Pj+ vfgLhGo j:t'x?sf] laqmL
ug{ ;Sg]5 .
-@_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleqpTkfbg e} cfkm\gf] l;dfIf]q eGbf aflx/
lgsf;L x'g] 9'+uf, lu6\6L, afn'jf, df6f], sf7 bfp/f, h/fh'/L, :n]6 cflb
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k|fs[lts Pj+ vfgLhGo j:t'sf]] afXo lgsf;Ldf lgsf;L z'Ns nufpg
;Sg]5.
-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd gu/kflnsfn] ug]{ laqmL tyf nufpg] lgsf;L
z'Nssf] b/ cg';"rL -!)_ df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-$_ sfo{kflnsfn] cfkm\gf] k|of]udf gcfpg] k'/fgf / sfd gnfUg] j:t',
pks/0f tyf ;fdfgx? lnnfd ljqmL ug{ ;Sg]5 .
-%_ sfo{kflnsfn] gful/ssf] ;'ljwfsf]nflu ljleGg kmf/fd tyf k':tsx?
Jff cGo ;]jf laqmL ug{ ;Sg]5 .
-^_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf j:t'x? laqmL tyf pkbkmf -@_ adf]lhdsf]
lgsf;L z'Ns c;"nLsf nflu laqmL tyf lgsf;Lsf] kl/df0f tyf b/ lgwf{/0f
u/L af]nkq, b/efp kq jf 8fFs a9fa9sf] dfWodaf6 ul/g]5 .
-&_ vflg tyf vlgh kbfy{sf] /f]oN6L cg';'lr -!!_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
!#=3/hUuf /lhi6«]zg z'Ns M -!_ 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns k|b]z sfg"gn] tf]s]
adf]lhd nufOg] / p7fO{g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd p7]sf] /sd ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd afF8kmfF8
ul/g]5 .
-#_ 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns p7fpg gu/kflnsfdf ;fwg, ;|f]t, k|ljlw,
hgzlQm tyf sfof{no Joj:yfkg geP;Dd g]kfn ;/sf/n]] tf]s]sf] sfof{no
dfkm{t p7fO{g]5 .
!$= b08 hl/jfgf M-!_ gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] s/, z'Ns tyf dx;'n tf]lsPsf]
;dodf e'QmfgL gu/]df ;DalGwt sfg"gdf b/ tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd /
gtf]lsPsf]df sfo{kflnsfaf6 lgwf{l/t b/df hl/jfgf ;lxt aSof}tf c;'n ug]{5.
-@_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ afx]s k|rlnt sfg"g kfngf gu/]sf] s;"/df
nufpg] cGo b08 hl/jfgf /sd ;DalGwt sfg'gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
!%= s/ 5'6 M -!_ aflif{s ?kdf ltg'{kg]{ /fhZj ;f]xL cfly{s aif{sf] klxnf] rf}dfl;s
leq a'emfPdf s/bftfnfO{ lgodfg';f/ nfUg] /fhZjsf] bz k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
-@_ ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/, :yfgLo ;/sf/, s'6gLlts lgof]u, u'7L /
nfesf] p2]Zo g/fvL ;~rfng x'g] ;+3;+:yfsf] ;DklQ, j:t' tyf sf/f]jf/df
o; P]g adf]lhdsf] s/ lnO{g] 5}g .
:ki6Ls/0fM nfesf] p2]Zo g/fvL ;~rfng x'g] ;+3;+:yf eGgfn]
;fd'bflos c:ktfn tyf :jf:Yo s]Gb|, ljZjljBfno / ;f]sf cf+lus sn]hx?,
;/sf/L jf ;fd'bflos ljBfnox?, ;fj{hlgs k':tsfno, jfrgfnfo, Affnu[x,
cgfyf>d, j[4fcf>d h:tf ;fdflhs ;+3;+:yf ;Demg' kb{5 .
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-#_ ljkb\ jf cGo o:t} k|s[ltsf ljz]if kl/l:yltsf] sf/0fn] s/bftfx?n] s/
e'QmfgL ug{ g;Sg] cj:yf cfPdf ;f]sf] :ki6 sf/0f v'nfO{ gu/ ;efsf] lg0f{o
adf]lhd s/ jf hl/jfgf 5'6 lbg ;lsg]5 .
-$_ sfg"gdf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf afx]s gu/kflnsfsf] s'g} lgsfo jf
clwsf/Ln] s'g} k|sf/sf] s/, z'Ns, dx;'n, b08, hl/jfgf 5'6 lbg kfpg] 5}g .
-%_ ckfËtf -ljz]if Ifdtf _ ePsf] JolQmsf] xsdf gS;fkf; b:t'<df <ftf]
sf8{ x'g]nfO{ ;t k|lt;t lgnf] sf8{ x'g]nfO{ %) k|lt;t / kx]nf] sf8{ x'g]nfO{
@% k|lt;t 5'6 lbO{g]5 .
t/ :yfgLo cfly{s s[ofsnfkdf pNn]vgLo of]ubfg k'/\ofpg]
lsl;dsf pBf]u Jofj;fodf lglZrt cjwL;Dd ;efn] agfPsf] sfg"g adf]lhd
s/, b:t'/, z'Ns 5'6 lbg afwf kg]{ 5}g .
!^= k|zf;sLo k'g/fjnf]sg / k'g/fj]bg M-!_ gu/kflnsfn] u/]sf] s/, z'Ns, dx;'n,
b08, hl/jfgf ;DaGwL lg0f{odf lrQ ga'em]df s/bftfn] gu/kflnsfdf k|zf;sLo
k'g/fjnf]sgsf] nflu lgj]bg lbg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k/]sf] lgj]bg pk/ k|zf;sLo k'g/fjnf]sgsf] nflu
sfo{kflnsfn] k|d'vsf] cWoIftfdf ;DalGwt ljifo lj1 ;d]t /xg] u/L tLg
;b:oLo /fhZj k|zf;sLo k'g/fjnf]sg ;ldlt u7g ug]{5 . o:tf] ;ldltdf
s/ lgwf{/0fdf ;+nUg kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] ;xeflutf /xg]5}g.
-#_pkbkmf -!_ adf]lhd k'g/fnf]sgsf]nflu k|fKt ePsf] lgj]bg pk/ k}lt;
lbgleq 5fgljg tyf lg0f{o u/L ;DjlGwt JolQmnfO{ lg0f{osf] hfgsf/L lbg'
kg]{5 .
-$_ gu/kflnsfn] tf]lsPsf] ;dodf o; bkmf adf]lhd k|zf;lso
k'g/fjnf]sg gu/]sf] sf/0fn] s/bftfnfO{ yk cfly{s ef/ kg{ uO{ xfgL
gf]S;fgL kg{ uPdf gu/kflnsfn] To;sf] Ifltk'lt{ lbg' kg]{5 .
!&= 7]Ssf cfXjfg ug{ ;Sg] M-!_ o; P]g adf]lhd ;+sng ug]{ ;]jf z'Ns / b:t'/
sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ Ps cfly{s jif{sf] nflu cfo 7]Ssf aGbf]a:t
u/L ;+sng ug{;Sg]5 .
t/, cfGtl/s cfo j[l4 x'g] b]lvPdf jf k6s k6s 7]Ssf aGbf]a:t ubf{
k|zf;lgs bfloTj a9\g hfg] cj:yfdf a9Ldf b'O{ jif{;Ddsf] nflu Ps}k6s
7]Ssf aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 .
-@_ o; bkmf adf]lhdsf]cfo 7]Ssf lbbf cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6
:yfoL n]vf gDa/ jf d"No clea[l¢ s/ btf{ k|df0f kq k|fKt u/]sf JolQm,
kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] dfq k|lt:kwf{ ug]{ u/L Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .
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-#_ gu/kflnsfn] ;fdfGotofM cfly{s jif{ z'? x'g'eGbf cufj} 7]Ssf
aGbf]a:t u/L 7]Ssf ;Demf}tf sfo{ ;DkGg ul/;Sg' kg]{5 .
-$_ gu/kflnsfn] s/ ;+sng ug{ ;fdfGotofM 7]Ssf aGbf]a:t ul/g] 5}g .
t/ hl8a'6L, sjf8L / hLahGt's/, bxQ/ axQ/ ;+sng, lgsfl; s/ tyf
lj1fkg s/ ;+sng ug{ 7]Ssf aGbf]a:t g} ug'{ kg]{ cj:yfdf sfo{kflnsfsf]
lg0f{o u/fO{ 7]Ssfdf ;+sng ug{ ;lsg]5 .
-%_ o; bkmf adf]lhd ul/g] cfo 7]Ssf aGbf]a:tsf nflu af]nkq, b/efpkq
tyf 8fFs a9fa9 ;DaGwL sfo{ljlw / k6\6f sa'lnot, w/f}6L, ls:tf / 7]Ssf
tf]8\g] h:tf sfo{ljlwx? csf]{ Joa:yf geP;Dd :yfgLo lgsfo -cfly{s
k|zf;g_ lgodfjnL, @)^$ -;+zf]wg ;d]t_ nfO{ cfwf/ dfgL ul/g]5 .
!*= ;xof]u ug'{kg]{ M;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/sf sfof{nox?n] gu/kflnsfsf] /fh:j
c;'nL sfo{df cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg' kg]{5 .
!(= k|ultzLn s/ k|0ffnL cjnDag ul/g] Mgu/kflnsfn] s/sf] b/ lgwf{/0f ubf{
ul/a tyf ljkGg ju{nfO{ sd af]em kg]{ u/L k|ultzLn s/ k|0ffnL cjnDag
ug'{kg]{5 .
@)= sfo{ljlw agfpg ;Sg] M-!_ P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{sf] nflu gu/kflnsfn]
cfjZos sfo{ljlw jf lgb]{lzsf agfO{ nfu' ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ag]sf] sfo{ljlw jf lgb]{lzsf gu/sfo{kflnsfaf6
:jLs[t eO{ ;fj{hlgs eP kl5 nfu' x'g]5 .
@!= k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g] Mo; P]gdf pNn]v ul/Psf laifox?df o;} adf]lhd
/ pNn]v gul/Psf laifodf k|rlnt sfg'gdf Joj:yf eP adf]lhd x'g]5 .

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsf lzIff ;~rfng,
Joj:yfkg tyf lgodg
sfo{ljlw, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)$÷@)
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नमोबु नगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमत गन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले िदएको
अिधकार योग गरी नगर कायपािलकाले नमोबु नगरपािलका िश ा स चालन, यव थापन तथा
िनयमन कायिविध, २०७६ जारी गरे को छ ।
प र छे द- १
ारि भक
१. सिं
नाम, िव तार र ार भः (१) यो कायिविध को नाम “नमोबु नगरपािलका िश ा
स चालन, यव थापन तथा िनयमन कायिविध, २०७६ रहेकोछ ।
(२) यो कायिविध नमोबु नगरपािलका े भर लागू हनेछ ।
(३) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।
२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमाः
(क)
“ऐन” भ नाले संघीय िश ा ऐनलाई स झनु पछ ।
(ख)
“कायपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको कायपािलकालाई स झनु पछ।
(ग)
“कोष” भ नाले दफा ८५ वमोिजमको िव ालय स चालनका लािग खडा
ग रएको सि चत कोषलाई स झनु पछ ।
(घ)
“नगरपािलका” भ नाले नेपालको सिं वधान बमोिजम गठन भएको नमोबु
नगरपािलकालाई स झनु पछ ।
(ङ)
“धािमक िव ालय” भ नाले पर परागत पमा चिलआएका गो पा, गु कुल,
आ म, मदरसा ज ता धािमक िव ालयह लाई स झनपु छ ।
(च)
“िनरी क” भ नाले िव ालय िनरी ण गन तोिकएको अिधकृ त ितिनिधलाई
स झनु पछ ।
(छ)
“प रवार” भ नाले िश क वा कमचारीसँग एकाघर वा सगोलमा ब ने तथा िनज
आफले पालनपोषण गनु पन पित, प नी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमपु ,
अिववािहता धमपु ी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स झनु पछ र सो श दले
पु ष िश क वा कमचारीको हकमा िनजको बाजे, ब यै तथा मिहला िश क वा
कमचारीको हकमा िनजको सासू, ससरु ालाई समेत जनाउँ छ ।
(ज)
“परी ा सिमित” भ नाले दफा ३४ बमोिजम गठन हने परी ा स चालन तथा
सम वय सिमितलाई स झनु पछ।
(झ)
“पाठ्य म िवकास के ” भ नाले संघीय ऐन बमोिजम पाठ्य म िनमाणको
लािग िज मेवार िनकायलाई स झनु पदछ ।
(ञ)
“ धाना यापक” भ नाले दफा ५० बमोिजम िनयु िव ालयको धाना यापक
स झनु पछ ।
(ट)
“ मख
ु ” भ नाले नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनु पछ ।
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(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)

(द)
(ध)
(न)
(प)
(फ)
(ब)
(भ)
(भ)
(म)

“ मख
ु शासक य अिधकृ त” भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
को दफा ८४ बमोिजमको नमोबु नगरपािलकाको मख
शासक य
ु
अिधकृ तलाई स झनु पछ ।
“ ारि भक बाल िश ा के ” भ नाले तीन वष र चार बष उमेर परू ा नगरे का
बालबािलकाको लािग दफा ३८ बमोिजम खोिलएको ारि भक बाल िश ा
के , नसरी, के जी, म टेसरी आिद स झनु पछ ।
“ यव थापन सिमित” भ नाले दफा २६ बमोिजम गठन हने िव ालय
यव थापन सिमित स झनु पछ ।
“म ालय” भ नाले सघं ीय िश ा म ालय स झनु पछ ।
“िव ालय” भ नाले सामदु ाियक र सं थागत िव ालय स झनु पछ ।
“िव ालय िश ा” भ नाले आधारभतू र मा यिमक िश ा स झनु पछ ।
( प ीकरणः आधारभतू तह भ नाले ारि भक बाल िश ादेिख क ा ८ स म
िदइने िश ा र मा यिमक िश ा भ नाले क ा ९ देिख क ा १२ स म िदइने
िश ा स झनु पछ ।)
“ मख
ु िश ा अिधकृ त” भ नाले नगरपािलकाको िश ा शाखाको मख
ु वा सो
मख
ु को कामकाज गन तोिकएको कमचारीलाई स झनु पछ ।
“िश ा अिधकृ त” भ नाले नगरपािलकाको िश ा शाखाको कामकाज गन
तोिकएको अिधकृ त तरको कमचारीलाई स झनु पछ ।
“िश ा शाखा” भ नाले नगरपािलकामा रहेको िश ा हेन िश ा, यवु ा तथा
खेलकुद शाखालाई स झनु पछ ।
“िश क िकताबखाना” भ नाले संघीय िश ा काननू बमोिजम गठन भएको
िश क िकताबखाना स झनु पछ ।
“िश क सेवा आयोग” भ नाले संघीय काननू बमोिजम गठन भएको
िश कह को िनयु िसफा रस आिद गन आयोग स झनु पछ ।
“िश ा सिमित” भ नाले यसै कायिविधको दफा २४ अनसु ारको नगर िश ा
सिमित स झनु पछ ।
“शु क” भ नाले िव ालयले दफा.........बमोिजम िव ाथ सँग िलन पाउने
शु क स झनु पछ ।
“शैि क गुठी” भ नाले िव ालय स चालन गनको लािग कुनै यि ले नाफा
निलने उ े यले थापना गरे को सावजिनक वा िनजी गुठी स झनु पछ ।
“शैि क स ” भ नाले िव ालयमा अ ययन अ यापन गराइने वािषक अविध
स झनु पछ ।
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(य)
(र)
(ल)
(व)
(श)
(ष)
(स)

“समदु ाय ारा स चािलत िव ालय” भ नाले दफा ५ बमोिजम वीकृ ित ा गरी
थानीय तह वा यव थापन सिमितले यव थापन िज मा िलएको सामदु ाियक
िव ालय स झनु पछ ।
“सामदु ाियक िश क” भ नाले समदु ाय ारा यवि थत िव ालयमा नेपाल
सरकार र थानीय सरकारबाट वीकृ त वा अनदु ान ा दरब दी एबम् राहत
अनदु ान अ तगत िनयु भएको िश क स झनु पछ ।
“सामदु ाियक िसकाइ के ” भ नाले समदु ाय तरमा स चालन ग रने आजीवन
िसकाई, अ ययन अनसु धान र सीप िसकाई लगायतका काम गन के लाई
स झनु पछ ।
“संघीय िश ा ऐन” भ नाले संघीय संसदले बनाएको िश ा ऐनलाई स झनु पछ।
“सं थागत िव ालय” भ नाले िनजी लगानीमा स चालन गन गरी दफा ५
बमोिजम अनमु ती पाई थािपत िव ालयलाई स झनु पछ ।
“सामदु ाियक िव ालय” भ नाले नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा अनदु ान
पाउने गरी अनुमित वा वीकृ ित ा िव ालय स झनु पछ ।
“ ोतके ” भ नाले िव ालय िश ा शैि क गितिविध स चालनमा
िव ालयका िश क, धाना यापक र िव ालय यव थापन सिमितलाई
ािविधक सहयोग पयु ाउने उ े यले गिठत नगरपािलका िभ का िव ालयह को
समहू लाई स झनु पछ ।

प र छे द- २
िव ालय खो ने अनमु ित वा वीकृित स ब धी यव था
३. िव ालय खो ने अनुमितको लािग िनवेदन िदनु पनः (१) कसैले िव ालय खो न चाहेमा वडा
सिमितको िसफा रस िलई शैि कस सु हनभु दा क तीमा चार मिहना अगावै अनसु चू ी१ बमोिजमको
ढाँचामा नगर कायपािलकाको कायालयमा िनवेदन िदनु पनछ ।
४. िव ालय खो नको लािग परू ा गनु पन पूवाधार :- िव ालय खो नको लािग अनुसचू ी २
बमोिजमको पवू ाधार परू ा गरे को हनु पनछ ।
५. िव ालय खो न अनमु ित िदने :- (१) दफा ३ बमोिजम िव ालय खो ने अनमु ितको लािग िनवेदन
परे मा िश ा शाखा मख
ु ले िनवेदनसाथ ा कागजातह र थलगत जाँचबुझ गनछ । यसरी जाँचबुझ
गदा तािवत िव ालयको लािग दफा ४ बमोिजमको पवू ाधार परू ा भएको देिखएमा आधारभतू
िव ालयको हकमा शैि कस सु हनुभ दा दईु मिहना अगावै र मा यिमक िव ालयको हकमा शैि क
स सु हनभु दा क तीमा तीन मिहना अगावै आ नो राय सिहतको ितवेदन िश ा सिमितको बैठकमा
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पेश गनपनछ
। य तो ितवेदनमा अनमु ित माग ग रएको िव ालय सामदु ाियक वा सं थागत कुन
ु
व पमा संचालन गन अनमु ित माग ग रएको हो सो को स ब धमा यिकन उ लेख हनु पन छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िश ा सिमितको बैठकबाट अनमु ित िदने िसफा रसको िनणय
भएमा कायापािलका सम पठाउनु पनछ । यसरी ा िसफा रश उपयु लागेमा कायपािलकाले
अनमु ित िदन स नेछ । नगर कायपािलकाको िनणयबमोिजम िश ा शाखा मख
ु ले अनसु िू च ३
बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित िदनेछ ।
(३) यसरी अनमु ित िदँदा आधारभतू िव ालयको हकमा शैि क स सु हनभु दा एक
मिहना अगावै िदनपु नछ र मा यिमक िव ालयको हकमा शैि कस सु हनुभ दा दईु मिहना अगावै
अनमु ित िदनपु नछ ।
तर शैि क स २०७५ का लािग मा २०७४ चै मसा तस म अनमु ित िदँदा यस उपदफामा तोिकएको
समयसीमाले बाधा पयु ाउने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम िश ा सिमितले िव ालय खो ने अनुमितको िसफा रश गन
िनणय गदा िव ालय न साङकन, कुल जोिनङ्ग र नगर िश ा सिमितले िनधारण गरे को नगरपािलका र
वडाको लागी िव ालयको अिधकतम सं याको अधीनमा रही िदनु पनछ ।
(५) कसैले ऐन तथा यस कायिविध िवप रत अनमु ित िदइएको वा ा गरे को पाइएमा नगर
कायपािलकाले छानिवन गरी यसरी अनमु ित ा िव ालयको अनमु ित जनु सक
ु ै बखत र गनछ र
य तो अनमु ित िदनका लािग िसफा रस गन र अनुमित दान गन पदािधकारी तथा कमचारीलाई चिलत
काननू बमोिजम कारबाही ग रनेछ ।
६. िव ालयले पालना गनु पन शत तथा ब देज :- िव ालयले पालन गनु पन शत तथा ब देजह
देहाय बमोिजम हनेछन् :(क)
नेपाल सरकारबाट वीकृ त पाठ्य म र पाठ्यपु तक लागू गनु पन,
(ख)
िश ा सिमितको वीकृ ित निलई थप पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी योग गन
नहने,
(ग)
राि यता ित आँच आउने पाठ्यसाम ी भएको पाठ्यपु तक अ यापन गन,
गराउन नहने,
(घ)
िव ालयमा वालमै ी, अपाङ्खतामै ी तथा लैङ्िखकमै ी वातावरण सृजना
गन,
(ङ)
अिभभावकको वािषक भेला गराई िव ालयको आय यय, शैि क उपलि ध र
आगामी शैि क स को काय मको जानकारी गराउनु पन,
(च)
यस कायिविध बमोिजम आय ययको लेखा रा नु पन,
(छ)
िव ालयले गरे को लगानीको अिभलेख रा नु पन,

(159)

iii

(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)

िव ालयमा नेपालको राि य एकता, सावभौिमकता, जातीय, े ीय, भािषक,
लैङ्िगक, सामािजक तथा धािमक सिह णतु ामा खलल पान कुनै पिन
ि याकलाप हन निदने,
सामदु ाियक िव ालयमा नगर कायपािलकाले तोके को सं याको अिधनमा रही
िश क सेवा आयोगको िसफा रस अनुसार िश क िनयिु गनु पन,
िव ालयमा िनयिमत पमा प रयोजना काय, सामािजक सेवा, अित र
ि याकलाप तथा अ य काय म स चालन गनु पन,
िव ालय तथा छा ावासमा व थकर, स य, िन ा र नैितक च र िनमाण,
उ मिशलता बधन, सामािजक स ाव व न तथा सामािजक िवकृ ित
(वालिववाह, िनर रता, छाउपडी, दहेज, बो सावो सी, छुवाछुत, जाितगत
उचिनचता, छोरी मािथको िवभेद आिद) उ मल
ु नको वातावरण कायम गन
थानीय पाठ्य म तयार गरी वीकृ ितको लािग नगर िश ा सिमितमा तुत गन
र काया वयनको आव यक यव था िमलाउने,
आवासीय िव ालयमा िश ा सिमितले िनधारण गरे बमोिजम िव ाथ को लािग
खाना तथा पौि क आहारको गुण तर कायम गनु पन,
नगरसभाले पा रत गरे को काननू तथा शैि क नीितको अिधनमा रही काम गनपन,
ु
यस कायिविध बमोिजम परू ा गनु पन पूवाधारह कायम रा नु पन र िव ाथ
सं याका आधारमा पवू ाधारको िव तार तथा तर वृि गनपन,
ु
म ालय वा िश ा शाखाले िनधारण गरे को ढाँचामा िव ालयले शैि क
त याङ्क तयार गरी शैि क स शु भएको ४५ िदनिभ र शैि क स समा
भएको १५ िदन िभ िश ा शाखामा पठाउनु पन,
िव ालयले िव ाथ को लािग योग गन सवारी साधन चिलत काननू
बमोिजमको मापद ड अनु प परी ण ग रएको हनु पन,
तोिकएको मापद ड अनु प िव ालयको भवन तथा क ाकोठा सफा तथा
सरु ि त रा नु पन,
येक वष िव ालयको भौितक तथा सामािजक परी ण गराई यसको ितवेदन
िश ा शाखामा पठाउनु पन ।

७. िव ालय खो न वीकृित दान गन : (१) दफा ५ को उपदफा (३) बमोिजम अनमु ित ा
आधारभतू तथा मा यिमक िव ालयले वीकृ ितको लािग अनुसचू ी–४ बमोिजमको ढाँचामा नगर
कायपािलका सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ा भएमा िश ा शाखा माफत् य तो िव ालयको
जाँचबझु गरी वा गराई यसको ितवेदन पेश गन लगाउनु पनछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम जाँचबुझ ितवेदन ा भएपिछ दफा ६ बमोिजमको शत तथा
ब देज परू ा गरे को देिखएमा िश ा सिमितको िनणयको आधारमा अनुसचू ी–५ बमोिजमको ढाँचामा
कायपािलकाले आ नो िनणय सिहत नगर सभा सम पेश गनु पनछ । यसरी ा िसफा रस सभाबाट
ि वकृ त भएमा िश ा शाखाले दफा ६ बमोिजमको शत तथा ब देजको अिधनमा रही य तो
िव ालयलाई अनसु चू ी–५ बमोिजमको ढाँचामा वीकृ ित दान गनछ ।
८. मातृभाषामा िश ा िदने िव ालयको अनुमित तथा वीकृित स ब धी यव था : (१) यस
कायिविध मा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तहस म मातृभाषामा िश ा िदने
िव ालयको अनमु ित तथा वीकृ ित स ब धी ि या दफा७ बमोिजम हनेछ । यसका लािग एकल
भाषाभाषी िव ालयमा मातृभा◌ाषामा िश ा िदने , ि भाषी िव ालयमा दवु ै भाषामा िश ा िदने र
वहभाषी िव ालयमा भािषक थाना तरणको नीित अपनाई बालबािलकाह लाई उनीह को
मातृभाषाबाट नेपाली वा अंगे्रजी भाषामा सहज पमा लाने यव था ग रने छ । एकल वा ि भाषी
िव ालयका अिभभावकले चाहेमा यहाँ पिन भािषक थाना तरणको नीित अपनाइने छ । सबै खाले
भाषाभाषीलाई एकअकाको भाषा, िलिप तथा सं कृ ित िस न एवम् िसकाउन ो सािहत ग रने छ ।
(२) यस कायिविध मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन आधारभतू तह भ दा मािथ
मातृभाषामा िश ा िदने िव ालयको अनमु ित तथा वीकृ ित स ब धी ि या र मापद ड संघीय िश ा
म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
९. मुनाफा निलने िव ालय स चालन स ब धी यव थाः (१) संघीय कानूनको मापद ड बमोिजम
गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समेतका सामािजक, परोपकारी वा क याणकारी सं थाले
िव ालय स चालन गन िनवेदन िदने लगायत य तो िव ालयको अनमु ित, वीकृ ित र क ा थप
स ब धी यव था दफा ३, ५, ७ र २० मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ ।
(२) यस कायिविध मा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजम
िव ालय स चालन गन परू ा गनु पन पवू ाधार अनसु चू ी–६ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ ।
(३) गु कुल, आ म, मदरसा, गु बा वा गो पा समेतका सामािजक, परोपकारी वा
क याणकारी सं थाले स चालन गन िश ा स ब धी नीित, पाठ्य म, य ता सं थालाई िदने अनदु ान
तथा सम वय स ब धी यव था म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
१०. क पनी ऐन अ तगत स चािलत िव ालयलाई शै ि क गठु ी अ तगत स चालन गन
स ब धी यव थाः (१) क पनी अ तगत स चालन भएको कुनै िव ालय शैि क गुठी अ तगत
स चालन गन चाहेमा सोको अनुमितको लािग अनुसचू ी–७ बमोिजमको ढाँचामा कायपािलकासम
िनवेदन िदनु पनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ा भएमा िश ा अिधकृ त वा िनरी क ारा य तो
िव ालयको जाँचबुझ गराई यसको ितवेदन पेश गन लगाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ितवेदन ा भएपिछ उ ितवेदन र िनवेदनसाथ ा
कागजात जाँचबुझ गदा य तो िव ालयलाई शैि क गुठी अ तगत स चालन गन मनािसब देखेमा िश ा
सिमितको िसफा रस साथ कायपािलकामा पेश गनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम ा िसफा रस जाँचबुझ गदा उपयु देिखएमा कायपािलकाले
य तो िव ालयलाई शैि क गुठी अ तगत स चालन गन अनसु िू च (८) बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित
िदनेछ ।
११. िवदेशी िश ण सं थासँग स ब धन गरी िव ालय खो ने अनुमित वा वीकृितः नेपाल
सरकारको पवू वीकृ ित निलई िदन सिकने छै न ।
१२. यस अिघ दता भएका िव ालय स वि ध यव था : (१) मािथ जेसुकै उ लेख भए पिन यस
अिघ िनयमानसु ार दता र संचालनमा रहेका िव ालयह यसै कायिविध बमोिजम स चालन भएको
मािननेछ । तर यस अिघ स चालनमा भएका िव ालयले िश ा शाखाले तोके को ढाँचामा िववरण र
कागजप पेश गन पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण ा भए पिछ िश ा शाखाले यस कायिविध बमोिजम
स चालन गन सिकने नसिकने र सिकने भए गनु पन सधु ारको खाका सिहत ितवेदन पेश गनछ ।
(३) ा ितवेदन समेतको आधारमा िश ा शाखाले िश ा सिमित सम स चालन
अनमु ती िदन नसिकने भए सोही बमोिजम र शत सिहत स चालन गनु पन भए शतको िववरण सिहत पेश
गनछ ।
(४) िश ा सिमितको िनणय बमोिजम िश ा अिधकृ त ले अनसु चु ी ८ वमोिजमको ढाँचामा
िव ालयलाई माणप िदनपु नछ ।
१३. धरौटी रा नु पनः सं थागत िव ालय खो ने अनमु ित िलँदा िव ालय स चालनको सरु ण
बापत देहाय बमोिजमको रकम धरौटीको पमा रा नु पनछ :
(क)
मा यिमक िव ालयको लािग दईु लाख पैयाँ,
(ख)
आधारभतू िव ालयको लािग एक लाख पैयाँ,
तर, (१) दफा ९ बमोिजम िव ालय स चालन गन अनमु ित िलँदा धरौटी रा नु पन छै न ।
(२) िबशेष आव यकता भएका िव ाथ का लािग वा िसमा तकृ त वा अित िवकट
भौिगिलक े मा िव ालय खो दा कायपािलकाले िनधारण गरे को मापद ड बमोिजम धरौटी
छुट िदन सिकनेछ ।

(162)

iii

१४. धरौटी रकम ज मा ग रने : (१) िव ालयले दफा १३ बमोिजमको धरौटी बापतको रकम
कायपािलकाको धरौटी खातामा ज मा गनपनछ
ु ।
१५. सावजिनक शैि क गुठी तथा नेपाल सरकारले अनदु ान िदने िनजामती, सैिनक, नेपाल हरी, सश
हरी बल र शहीद ित ान ारा स चािलत िव ालयको िनयमनको लािग सघं ीय िश ा म ालयले जारी
गरे को कायिविध अनसु ार हने ।
१६. िव ालय गा न सिकनेः (१) देहायको कुनै अव थामा दईु वा दईु भ दा बढी िव ालयलाई एक
आपसमा गाभी एउटा िव ालय कायम गन सिकनेछ :
(क)
अनसु चू ी–२ बमोिजमको पवू ाधार कायम नरहेको,
(ख)
अिधकाश
ं क ामा दश ितशतभ दा कम िव ाथ सं या भएको,
(ग)
दईु वा सोभ दा बढी िव ालयको प रसर एक आपसमा जोिडएको,
(घ)
दईु वा सोभ दा बढी िव ालय बीचको पैदल दरू ी तीस िमनेटभ दा
कम रहेको,
(ङ)
दईु वा सो भ दा बढी िव ालयका यव थापन सिमितले िव ालय
गा न संयु िनवेदन िदएको ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आधारमा िव ालयह गा ने िनणय गदा कायपािलकाले
य ता िव ालयको लािग आव यक िश क तथा कमचारीको दरब दी यिकन गरी बढी हन आएको
िश क तथा कमचारीको यव थापनको िवषयमा समेत िनणय गनु पनछ ।
(३) यस कायिविध मा उि लिखत िव ालय गा ने स व धी यव थालाई काया वयन गन
कायपािलकाले िश ा सिमितको िसफा रसमा मापद डबनाई लागू गन स नेछ । यसरी गािभएर खाली
भएको वा ब द भएको िव ालयमा सामदु ाियक योजनका लािग पु तकालय, यिु जयम, सवं ाद थल,
सीप िवकास के वा सामदु ाियक िसकाइ के ज ता सं था स चालन गन सिकनेछ ।
१७. गािभएका वा ब द ग रएका िव ालयको स प ीको यव थापन : (१) दफा १६ बमोिजम
िव ालय गािभएमा गािभने िव ालयमा रहेको चल अचल स पि , फिनचर, पाठ्यपु तक, पाठ्यसाम ी
लगायतका अ य शैि क साम ी गािभएको िव ालयको नाममा नामसारी गरी वा िज सी दािखला गरी
आ दानी बाँधी अिभलेख रा नु पनछ ।
१८. िव ालयको तह वा क ा घटाउन सिकने : कुनै िव ालयको स ब धमा दफा १६ को अव था
िव मान रहेको भए तापिन िव ालय गा ने आधार औिच यपणू नदेिखएमा िश ा शाखाको िसफा रसमा
कायापािलकाले य तो िव ालयको मािथ लो तह वा क ा घटाउन स नेछ ।
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१९. िव ालयको क ा थप गन सिकनेः (१) कुनै िव ालयले क ा थप गन चाहेमा शैि कस सु
हनभु दा क तीमा दईु मिहना अगावै नगर कायपािलका सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा नगरपािलकाले थप हने क ाको लािग दफा ४
बमोिजमको पवू ाधार परू ा भए वा नभएको स ब धमा आव यक जाँचबुझगन िश ा शाखामा
पठाइिदनेछ । िश ा शाखाले थलगत जाँचबुझ गदा पवू ाधार परू ा गरे को देिखएमा िनणयको
िनिम िश ा सिमितमा पेश गरी सिमितको िसफा रश अनुसार नगर कायपािलकाले
शैि कस सु हनु अगावै क ा थप गन अनमु ित िदन स नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन ािविधक िश ा दान गन वाहेक
अ य िव ालयको क ा एघार र बा को क ा थप र िवषय थप गन अनमु ित सघं ीय िश ा
म ालयबाट वीकृ त मापद डका आधारमा नगर सभाले िदनेछ ।
प र छे द-३
नगर कायपािलका, मुख शासक य अिधकृत, मुख िश ा अिधकृत, िश ा अिधकृत तथा
िनरी क
काम, कत य र अिधकार
२०. नगर कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार :
१) यस कायिविधमा अ य लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र नगर
कायपािलकाको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन िश ा सिमित, मख
ु
शासिकय अिधकृ त तथा मख
ु िश ा अिधकृ तलाई आव यक िनदशन िदने,
(ख) शैि क योजना तथा काय म काया वयन गन आव यकता अनुसार
सिमित, उपसिमित वा कायटोली गठन गन,
(ग) िश क स वा, िव ालय दरव दी िमलान तथा िश क यव थापन मापद ड
बनाइ नगरपािलकाको तहमा एक पता रहने गरी िश क िव ाथ अनपु ात
िमलाउने, गुण तर कायम गन, आचार संिहता बनाइ लागू गन,
(घ) िश क तथा कमचारीह को शासन, यव थापन तथा शैि क िवकास
स ब धी काय योजना वीकृ त गन र काया वयन गन िनदशन िदने,
(ङ) देश तथा संघको काननु बमोिजम हने िश ा स व धी िवषयह को
काया वयन गन िश ा सिमितलाई िनदशन िदने,
(च) येक ६ मिहनामा नगरपािलका िभ का सबै िकिसमका िव ालयह को
अनगु मन तथा मू याङ्कन गरी गराई अपेि त गुण तर कायम गन,
(छ) ऐन र िव ालयमा आिथक यव था पारदश तथा सिु नि त गन व तुगत
आधार तथा मापद ड बनाई लागू गन, गराउने,
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(ज) यस कायिविधको प रिधिभ रही आव यक े ह को मापद ड बनाउने,
(झ) िश ालाई यवहा रक, उ मशील र रोजगारउ मख
ु बनाउने नीित
अवल बन गन,
(ञ) िश ा स ब धी काननू िनमाणको लािग नगर सभामा पेस गन ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएतापिन सं थागत िव ालयका हकमा य ता
िव ालयले पालना गनु पन मापद ड, गुण तर, शु क ावधान, िवप न तथा िसमा तकृ त
वगका छा छा ाका लािग िदइने छा वृि का आधार र ितशत, िश क तथा
कमचारीह को सेवा, शत एवं पा र िमक ज ता िवषयमा िनणय गदा सं थागत
िव ालयह को सगं ठनको समेत सहभािगता एवम् राय परामश िलई िनणय गनपनछ
ु ।
२१. मुख शासक य अिधकृतको काम, कत य र अिधकार : ऐन तथा यस कायिविध मा अ य
लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र मख
ु शासक य अिधकृ तको काम, कत य र
अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन नगरपािलकाको सम
शैि क नीित, योजना, काय मको काया वयन एवं अनगु मन गन गराउने,
(ख) शैि क सम वयकता तथा सहजकताको भिू मका िनवाह गन,
(ग) िव ालयह को लेखा परी णको यव था िमलाउने,
(घ) िश ा स ब धी कुनै ताव नगरपािलकामा पेश गनु पन भए सो गन,
२२. मुख िश ा अिधकृतको काम, कत य र अिधकार : ऐन तथा यस कायिविधमा अ य
लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र मख
ु िश ा अिधकृ तको काम, कत य र अिधकार
देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) नगर कायपािलकाबाट वीकृ त शैि क काय म काया वयन गन गराउने,
(ख) िश ा स ब धी कुनै ताव नगरपािलकामा पेश गनु पन भए मख
ु
शासिकय अिधकृ त माफत पेश गन,
(ग) िश ा स ब धी नगर तरीय योजना बनाई कायपािलकामा वीकृ ितको लािग
पेश गन र वीकृ त योजना काया वयन गन,
(घ) थानीय तहको िश ाको अव था, गित आिद समेिटएको िश ा स व धी
ि थितप तयार गरी येक वषको असार मसा त िभ कािशत गन,
(ङ) वीकृ त अनौपचा रक िश ा, िवशेष आव यकता िश ा र िश ा स व धी
काय म काया वयन गन गराउने तथा सो स ब धी अिभलेख तयार गन,
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(च) िव ाथ सं या घट्न गई फािजलमा परे का सामदु ाियक िव ालयका
िश कलाई अक समदु ाियक िव ालयमा िमलान गन िश ा सिमितमा
िसफा रश गन,
(छ) वीकृ त काययोजना अनसु ार िव ालय स चालन भए नभएको स ब धमा
िनयिमत पले िनरी ण र सपु रीवे ण गरी यसको ितवेदन तयार गन गराउने,
(ज) िश ाको गुण तर बढाउनको लािग िश क, धाना यापक तथा
यव थापन सिमितका पदािधकारीह को समय समयमा बैठक, गो ी वा
तािलमको स चालन गन गराउने,
(झ) आधारभतू तहको अ यमा िलइने परी ा स चालन गन परी ा स चालन
सिमितको संयोजक भइ काय गन,
(ञ) िव ालयको क ा ५ तथा ८ को परी ाको अिभलेख, प र उ र
पिु तका िझकाई जाँच गराउने, िव ालयमा िश ाको गुण तर वृि भए नभएको
स ब धमा मू याङ्कन गरी अिभलेख रा ने तथा सो स ब धमा सधु ारका लािग
आव यक काम गन,
(ट) नगरपािलका िभ रहेका क पनी ऐन अ तगत दता भएका सं थागत
िव ालयह को शैि क काय योजनाको सम वय र अनगु मन गरी सुधारका लािग
सझु ाव तुत गन,
(ठ) ऐन तथा कायिविध बमोिजम िव ालयह स चालन भए नभएको जाँचबुझ
गन तथा िव ालयमा िश ाको गुण तर बढाउन, सधु ार गन वा िव ालय ब द
गनपन
ु नपन स ब धमा िनरी ण गरी िव ालयको तर बढाउन,ु सधु ार गनु वा
िव ालय ब द गनु पन भएमा तत् स ब धी कारबाही ि या अगािड बढाउने,
(ड) मा यिमक िश ा उ ीण परी ाको लािग रिज ेशन फाराम भरे का
िव ाथ को नाम, थर, उमेर चिलत कानून बमोिजम संशोधन गन,
(ढ) िनयिु वा बढुवाको लािग आयोगबाट िसफा रस भई आएका िश क वा
कमचारीलाई िव ालयमा िनयुि गन,
(ण) सामदु ाियक िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको सेवा िववरण
तथा अ य अिभलेख अ ाविधक गन,
(त) िश क वा कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन गरी यसको िववरण
आयोगमा पठाउने,
(थ) िव ालय र ारि भक बाल िश ा के को िनरी ण गन गराउने,
(द) नगर कायपािलकाले तोिकिदए बमोिजम सामदु ाियक तथा सं थागत
िव ालयह को समहू िवभाजन गरी ोत के िनधारण गन र ोतके बाट
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िव ालयको िनरी ण, िश कको तािलम तथा अ य शैि क ि याकलाप गन
गराउने,
(ध) मा यिमक िश ा उ ीण परी ा, मा यािमक िश ा परी ा र आधारभतू
तहको अ यमा हने परी ालाई िनयिमत र मयािदत ढङ्गबाट स चालन गन
गराउने,
(न) सामदु ाियक िव ालयका लािग िवतरण ग रएका दरब दी शैि क स को
सु मा िमलान गन िश ा सिमितमा िसफा रस गन,
(प) िश ा अिधकृ त वा िनरी कलाई िव ालय िनरी णको सचु क वनाई
िनरी ण गन पठाउने र िव ालय िनरी ण गरे नगरे को यिकन गन थलगत
अनगु मन गन,
(फ) नगरपािलकावाट िव ालयलाई िनकासा भएको रकम सदपु योग भए
नभएको अनगु मन गन,
(ब) िव ालयले वीकृ त पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गरे नगरे कोको
स ब धमा िनरी ण गन गराउने,
(भ) िव ालयमा लागू ग रएको पाठ्य म, पाठ्यपु तक तथा पाठ्यसाम ी
स ब धमा सधु ार गनपन
ु र िनःशु क पाठ्यपु तकको िवतरण णालीलाई
भावकारी बनाउने िवषयमा यव थापन सिमित तथा िश कको राय िलई
सझु ाव पठाउने तथा सो स ब धमा अ य आव यक काय गन गराउने,
(म) लेखा परी कबाट ा ितवेदनको आधारमा देिखएका अिनयिमतता र
वे जु फ य ट गन लगाउने,
(य) सरकारी तथा गैरसरकारी शैि क प रयोजनाह को िनरी ण तथा सम वय
गन,
(र) सामदु ाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीको तलबी ितवेदन पा रत
गराउने,
(ल) िव ालयको वािषक शैि क काय मको िनयिमत पमा अनगु मन गरी सो
अनसु ार गन गराउने,
(व) िव ालय िनरी ण िनरी ण ितवेदन उपर कारबाही गन
(श) िव ालय यव थापन सिमित र िश क अिभभावक सघं गठन गन गराउने,
(ष) सामदु ाियक िव ालयको वीकृ त, र दरव दीमा थायी पदपिू तको लािग
आयोगमा लेखी पठाउने,
(स) कायपािलकाबाट वीकृ त मापद डको आधारमा िश कको स वा,
िव ालय दरव दी िमलान तथा यव थापनका लािग आव यक तयारी गन,
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(ह) िव ालय यव थापन सिमितको िसफा रसमा िश कलाई िव ालय समय
बाहेक वा िव ालयको िनयिमत पठन पाठनमा असर नगन गरी अित र
समयमा अ य काय गन पवू वीकृ ितका दान गन,
( ) कायस पादनको आधारमा िव ालय यव थापन सिमित, िश क
अिभभावक संघ, धाना यापक, िश क एवं कमचारीह लाई परु कार तथा
द डका लािग कायपािलका सम िसफा रश गन,
( ) िनजी, धािमक तथा गुठी िव ालयको अनगु मन गरी वीकृ त मापद डको
पालना गन लगाउने र तदनसु ार परु कार र द डको लािग कायपािलका सम
िसफा रश गन,
( ) नगरसभा, नगर कायपािलका, राि य परी ा बोड र िश ा स वि धत
आयोगह बाट िनदिशत वा यायोिजत काय गन,
२३.िश ा अिधकृत र िनरी कको काम, कत य र अिधकार : ऐन तथा यस कायिविध मा अ य
लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र मख
ु िश ा अिधकृ तको मातहत र य िनदशनमा
रही िश ा अिधकृ त र िनरी कको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ,
(क) येक चार मिहनामा सवै िव ालयमा क तीमा एक पटक थलगत
िनरी ण तथा सपु रीवे ण गन गराउने । िनरी ण तथा सपु रीवे ण गन ममा
धाना यापक र यव थापन सिमितसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र
िनरी ण तथा सपु रीवे ण स ब धी यहोरा िव ालयको िनरी ण पिु तकामा
जनाउने तथा जनाउन लगाउने,
(ख) यस कायिविध बमोिजम िव ालय िनयिमत पले स चालन भए नभएको,
य तो िव ालयमा भौितक साधन सरु ि त िव ालय अनु प भए नभएको,
िश क पया भए नभएको, उपल ध साधनको अिधकतम सदुपयोग भए
नभएको र िनधा रत तर बमोिजम पठन पाठन भए नभएको र सम शैि क
गुण तर कायम भए नभएको स ब धमा धाना यापक, िश क–अिभभावक
संघ र िश कसँग िवचार िवमश गरी सो अनु प भएको नदेिखएमा सधु ार गन
लगाउने,
(ग) िव ालय िनरी ण स ब धी ितवेदन मख
ु िश ा अिधकृ त सम पेश
गरी िनदशन बमोिजम गन,
(घ) िव ालयको िवकासको लािग यव थापन सिमित तथा सरोकावालाह सँग
स पक तथा आव यक सरस लाह र अ तरि या गन,
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(ङ) नमनू ा िश ण गन योजनको लािग िनरी ण े िभ को रो र (समहु ) तयार
गन र समय–समयमा धाना यापक सिहत िश कको बैठक बोलाई िश ण गन
िवषयमा देिखएका सम या समाधानको लािग आव यक काम गन,
(च) िश क तथा िव ालय कमचारीको काय मताको मू याङ्कन गरी यसको
अिभलेख िश ा शाखामा रा ने ।
(छ) िव ालयको शैि क तर बृि गन धाना यापक तथा यव थापन
सिमितका मख
ु ह को गो ीको सयं ोजन गन, गराउने,
(ज) आधारभतू तहको परी ाको सद य सिचव भई काय गन,
(झ) परी ा सिमितको िनदशन बमोिजम परी ा स चालन गन गराउने,
(ञ) िव ालयको शैि क तथा आिथक अिभलेख दु त भए नभएको िनरी ण
गन गराउने,
(ट) आ नो े िभ का शैि क त याङ्क सङ्कलन तथा िव े षण गरी िश ा
शाखामा पठाउने,
(ठ) िश कलाई तािलमको लािग िसफा रस गन र तािलम ा िश कको
सीपको योग भए नभएको यिकन गन क ा अवलोकन गरी सधु ारका लािग
काय गन,
(ड) यव थापन सिमितको बैठक िनयिमत पले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी
नबसेको भए बैठक बोलाउन धाना यापकलाई िनदशन िदने,
(ढ) िव ालय स चालन स ब धमा धाना यापक तथा यव थापन सिमितलाई
आव यक िनदशन िदने,
(ण) िव ालयका िश क तथा कमचारीको िवदाको अिभलेख शैि क स को
अ यमा मािणत गन र िव ालयमा रा न लगाउने,
(त) िश क तथा कमचारीको हािजरी अिभलेख दु त भए नभएको जाँच वा
िनरी ण गरी िवदा निलई अनपु ि थत हने िश क तथा कमचारीको हकमा
हािजरी पुि तकामा गयल जनाई सोको जनाउ सिहत कारबाहीको लािग
स बि धत िव ालय यव थापन सिमित र नगर िश ा सिमितलाई िसफा रस
गन,
(थ) नगर े िभ स चालन ग रएका अनौपचा रक िश ा, िवशेष आव यकता
िश ा, समावेशी िश ा र िश ाको लािग खा काय मको िनयिमत पमा
िनरी ण तथा अनगु मन गरी मख
ु िश ा अिधकृ त सम ितवेदन पेश गन,
(द) िनजी, धािमक तथा गुठी िव ालयको अनगु मन गरी वीकृ त मापद डको
पालना गन लगाउने र तदनसु ार परु कार र द डको लािग मख
ु िश ा अिधकृ त
सम िसफा रश गन,
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(ध) जीवनपय त िश ा र जीवन उपयोगी िश ाको उिचत व ध गन गराउने,
(न) मख
ु िश ा अिधकृ तले तोके बमोिजम थप काय गन गराउने,
(य) नगरपािलकाले यायोजन गरे को िश ा स ब धी अ य काय गन ।
प र छे द–४
नगर िश ा सिमितको गठन, काम, कत य र अिधकार तथा बैठक स ब धी कायिविध
२४. िश ा सिमितको सरं चना तथा कायसच
ं ालन िविधः (१) नगरपािलकामा देहाय वमोिजमको
एक नगर िश ा सिमित रहनेछ,
(क) नगर कायपािलकाको मख
– सयं ोजक
ु
(ख) नगरपािलकाको िश ा हेन सामािजक िवकास समीितको सयं ोजक – सह संयोजक
(ग) नगरकायपािलकाका सद यह म येबाट एकजना दिलत र एक जना मिहला समेत
कायपािलकाले मनोनयन गरे को २जना
– सद य
(घ) मख
–सद य
ु शासक य अिधकृ त
(ङ) सामदु ाियक िव ालयम ये आधारभतू तह र मा यिमक तहका धाना यापकह र
िश क म येबाटएक जना मिहलासमेत नगरकायपािलकाले मनोिनत गरे को तीन जना
– सद य
(च) सं थागत िव ालयह को ितिनिधमल
ु क सं था म येबाट अ य ले मनोनयन गरे को
ितिनिध एक जना
–सद य
(छ) नगरपािलका े िभ का सामदु ाियक िव ालयह का िव ालय यव थापन सिमितका
अ य म येबाट आधारभतू र मा यिमक तहको एक एक जना गरी नगर मख
ु ले मनोनयन
गरे को दईु जना
–सद य
(ज) नगरपािलका े िभ का समाजसेवी र िश ा ेमी र िश ािवदह् म येबाट
नगरकायपािलकाले मनोिनत गरे को १जना मिहलासिहत २ जना
–सद य
(झ) िश क महासघं को मख
–पदे
न सद य
ु
(ञ) मख
–सद य सिचव
ु िश ा अिधकृ त
(२) िश ा सिमितको बैठक कि तमा येक तीन मिहनामा एक पटक ब नपु नछ ।
(३) िश ा सिमितको बैठक भ ा नगरपािलकाको चिलत काननु बमोिजम हनेछ ।
(४) बैठक स चालनको लािग कि तमा ५० ितशत सद यको उपि थित आव यक पनछ भने बैठकको
िनणय बहमतको आधारमा हनेछ ।
(५) उपदफा १ को ख ड घ, ङ, च, छ र ज बमोिजम मनोिनत सद यह को पदाविध ३ वष हनेछ ।
(६) िश ा सिमितको बैठक स ब धी कायिविध सो सिमित आफै ले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
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(७) िश ा सिमितले आव यकता अनुसार िश ािवद,् िनरी क, यवु ा स जाल ितिनिध, नगरबाल
स जाल ितिनिध र नगरकायपािलकाका सद यह लाई उ सिमितको बैठकमा आम ण गन स नेछ ।
२५. िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकारः ऐन तथा यस कायिविध मा अ य लेिखएका काम,
कत य र अिधकारका अित र िश ा सिमितको अ य काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) िश ा शाखावाट पेश भएको शैि क योजना मािथ छलफल गरी वीकृ ितको लागी
कायपािलकामा पेश गन
(ख) नगरपािलकामा व थ शैि क वातावरण कायम रा न तथा िश ाको गुण तर बृि
गन िश ा शाखा माफत पेश भएको काययोजना मािथ छलफल गरी आव यक देिखएमा
प रमाजन सिहत वीकृ त गन,
(ग) नेपाल सरकारको वीकृ त नीित र िनदशन अनु प िवशेष आव यकता िश ा, समावेशी
िश ा, अनौपचा रक िश ा, िनर तर िश ा, दरू िश ा तथा खल
ु ा िश ा काय म स चालन
स ब धी आव यक यव था गन,
(घ) िव ालयलाई आिथक सहायता उपल ध गराउने तथा य तो सहायताको लािग
स बि धत िनकायमा िसफा रस गन,
(ङ) िश क, कमचारी तथा िव ाथ क याणको लािग वीकृ त िश ा योजना बमोिजम
आव यक काय म बनाउने,
(च) िव ालयको स पि को सरु ा गन तथा िव ालयको समृि को लािग आव यक
यव था गन,
(छ) िव ालयको िवकासको लािग स चािलत शैि क काय मलाई सहयोग गन,
(ज) िव ालयको लेखापरी ण स ब धमा लेखापरी कले िदएको ितवेदन अनसु ार
आव यक कारबाही गन, गराउने,
(ञ) िव ालयलाई आिथक पमा आ मिनभर गराउन योजना बनाई काय गन,
(ट) िव ालय दरब दी िमलान तथा िश क यव थापन र समायोजन गन वा िव ालय ब द
गन कायपािलकामा िसफा रस गन,
(ठ) शैि क याले डर बनाइ िव ालय स चालन गन िश ा शाखा माफत यव थापन
सिमितलाई िनदशन िदने,
(ड) नगर तरीय खेलकुद, काउट, अित र ि याकलाप तथा साँ कृ ितक काय मको
स चालन तथा िवकासको लािग आिथक ोत जटु ाउने र ा रकम खच गन िश ा
शाखालाई िनदशन िदने,
(ढ) आवासीय िव ालयका िव ाथ का लािग खाना तथा पौि क आहारको गुण तर तो ने,
(न) नगरकायपािलका तथा नगर सभाबाट वीकृ त िश ा योजना र मापद ड िभ रही
आव यक िनदशन िदने,
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(प) िव ालयले कायम गनु पन युनतम सरसफाई तथा शौचालयको मापद ड तो ने,
(फ) नगर े िभ िवशेष आव यकता भएका वालबािलकाको त यांक संकलन गरी
उनीह का लािग उिचत िव ालय यव थापन गन आधार तयार पान र सोही अनसु ारको
पठनपाठन यव था िमलाउने,
(ब) िव ालय सधु ार तथा िवकासका लािग नीित िनदशन गन,
(भ) नगरपालीका िभ रहेका सामदु ायीक िसकाई के एबम् पु तकालयको यव थापन र
िनयमन गन,
(म) वृहत िव ालय सरु ा पवु तयारी स बि ध नगरपालीकामा अिभमख
ु ीकरण गन
प र छे द- ५
िव ालय यव थापन सिमित स ब धी यव था
२६. िव ालय यव थापन सिमितः (१) यस कायिविध र अ तरगत यव था भएको सिमितह को
अिधकार े बाहेक िव ालयको स चालन, रे खदेख र यव थापन गन येक सामदु ाियक िव ालयमा
देहाय वमोिजमको सद यह रहेको एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ ।
(क) अिभभावकह ले आफूह म येबाट छानी पठाएका दईु जना मिहला सिहत चारजना –सद य
(ख) नगरपािलकाको स बि धत वडाको वडा य वा वडा सिमितले तोके को वडा सद य एकजना
– सद य
(ग) िव ालयका सं थापक, थािनय, िश ा ेमी िव ालयलाई िनर तर दश वषदेिख सहयोग गन
वा िव ालयलाई दश लाख वा सो भ दा बढी नगद वा िज सी सहयोग गरे को यि ह म येबाट
िव ालय यव थापन सिमितले मनोिनत गरे को एक जना मिहला सिहत दईु जना
–सद य
(घ) िव ालयका िश कह ले आफूह म येबाट टाफ बैठक गरी बैठकको िनणयबाट छानी
पठाएको िश क एक जना
–सद य
(ङ) धाना यापक
–सद य सिचव
(२) उपदफा १ को ख ड (क), (ख), (ग) बमोिजमका सद यह म येबाट आधारभतू तह र
मा यिमक तहका िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितको अ य स वि धत िव ालय
यव थापन सिमितले मनोिनत गरे को सद य सिमितको अ य हनेछ ।
(३) उपदफा १ को ख ड (ख), (ग) वा (ङ) म ये कुनै ख डको सद य मनोनयन हन बाँक रहेको
भए पिन उपदफा (२) बमोिजम अ य मनोनयन गन कुनै बाधा हने छै न ।
(३) िव ालय यव थापन सिमितको अ य मनोनयन नभएस मका लािग वा अ य को
अनपु ि थितमा सो सिमितका ये सद यले बैठकको अ य ले गनछ ।
(४) िवशेष िश ा स चालन गन िव ालयको यव थापन सिमितमा कि तमा पचास ितशत
सद यह अपाङ्गता भएका यि को अिभभावक र समावेशी िश ा वा ोत क ा स चालन गन
िव ालयको यव थापन सिमितमा कि तमा एक जना अपाङ्गता भएका यि सद य रहनेछ ।
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(५) िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा िव ालयका िव ाथ ितिनिध छा १ छा ा १
अिनवाय पले आमि त सद यका पमा सहभागी गराउन पनछ ।
(६) स बि धत िव ालयले नगरकायपािलकाको कायालयका मख
ु िश ा अिधकृ त, िश ा
अिधकृ त र िनरी कलाई िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा पयवे कको पमा भाग िलन
आम ण गन सिकनेछ ।
(७) सं थागत िव ालयको स चालन, रे खदेख र यव थापन गनका लािग येक िव ालयमा
देहायका सद यह रहेको एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ :
(क) िव ालयका सं थापक वा लगानीकताह म येबाट िव ालयको िसफा रसमा अ य ले
मनोिनत गरे को यि
–अ य
(ख) अिभभावकह म येबाट एक जना मिहलासमेत पन गरी िव ालय यव थापन
सिमितले मनोिनत गरे को दईु जना
–सद य
(ग) थानीय िश ा ेमी वा समाजसेवीह म येबाट स बि धत वडाको वडासिमितले
मनोिनत गरे को एक जना
–सद य
(घ) नगरपािलकाको मख
–सद य
ु िश ा अिधकृ त वा िश ा अिधकृ त
(ङ) स बि धत िव ालयको िश कह ले आफूह म येबाट छानी पठाएको एकजना
–सद य
(च) िव ालयको धाना यापक
–सद य सिचव
(७) उपदफा (१), (२) र (६) बमोिजम छािनएका वा मनोिनत अ य वा सद यको पदाविध
तीन वषको हनेछ । य ता सद य वा अ य ले आ नो पद अनसु ारको आचरण नगरे को देिखएमा यसरी
छा ने वा मनोनयन गन अिभभावक, पदािधकारी वा िनकायले जनु सक
ु ै बखत पदबाट हटाउन स नेछ ।
तर यसरी पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई आ नो सफाइ पेश गन मौकाबाट बि चत ग रने छै न ।
(८) राजीनामा वीकृ त गन: यव थापन सिमितका सद यको राजीनामा सो सिमितका
अ य ले र यव थापन सिमितका अ य को राजीनामा स बि धत यव थापन सिमितले वीकृ त
गनछ।
तर अ य को पद र रहेको अव थामा य तो सद यको राजीनामा यव थापन सिमितको व र
सद यले वीकृ त गनछ । साथै िव ालय यव थापन सिमितको बैठकमा बालबािलकाका ितिनधीह ले
राखेको ि कोण िनणय पुि तकामा उ लेख गनु पनछ तर चिलत कानुन िवप रतका कुनै िनणय
भएकोमा बाल ितिनधीह लाई िज मेवार बनाईनेछैन ।
(९) अिभभावकको अिभलेख रा ने: (क) िव ालयले िश ा शाखाले तोिकिदएको ढाँचामा
िव ाथ को अिभलेख रा दा िव ाथ का बाब,ु आमा वा बाजे, ब यैको नाम, थर, ठे गाना उ लेख गनु
पदछ र य ता अिभभावक नभएका िव ाथ को हकमा िव ाथ लाई संर क व दान गन यि को
अिभलेख रा नु पनछ ।
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(ख) ख ड (क) बमोिजम िव ाथ लाई संर क व दान गन यि लाई अिभभावकको पमा अिभलेख
रा दा िनजले सरं क व दान गरे को यहोरा स बि धत वडाबाट मािणत गराएको हनु पनछ ।
२७. यव थापन सिमितको सद य छनौट स ब धी यव था : (१) धाना यापकले दफा २६को
उपदफा (१) बमोिजमको यव थापन सिमितको छनौट गनको लािग त कालको यव थापन सिमितको
काय अविध समा हनु भ दा तीस िदन अगावै सात िदनको सचू ना िदई अिभभावकको भेला गराउनु
पनछ । तर कुनै कारणले यव थापन सिमित िवघटन भएको वा यव थापन सिमितको सद यको पद
र भएको अव थामा यसरी िवघटन वा र भएको िमितले प िदन िभ यव थापन सिमित वा
र सद यको छनौटको लािग यस दफा बमोिजम सचू ना िदई अिभभावकको भेला गराउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सद य छनौट गन स ब धमा अिभभावकलाई सहयोग गनको
लािग नगर िश ा अिधकृ तले खटाएको अिधकृ त तरको ितिनिधको सयं ोजक वमा धाना यापक र
स बि धत वडासिमितले खटाएको ितिनिध रहेको तीन सद यीय छनौट सहयोग सिमित गठन गनछ ।
(३) यव थापन सिमितको अ य र सद यह छनौट स ब धी अ य कायिविध
कायापािलकाले तोके बमोिजम हनेछ ।
२८. यव थापन सिमितको बैठक स ब धी कायिविध : (१) यव थापन सिमितको बैठक दईु
मिहनामा क तीमा एक पटक ब नेछ ।
(२) यव थापन सिमितको बैठक सिमितको अ य को िनदशनमा सद य–सिचवले बोलाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यव थापन सिमितका एक ितहाई सद यले
िलिखत अनरु ोध गरे मा यव थापन सिमितको सद य–सिचवले जिहलेसक
ु ै पिन यव थापन
सिमितको बैठक बोलाउनु पनछ ।
(४) यव थापन सिमितको बैठकमा छलफल हने िवषय सचू ी सद य–सिचवले साधारणतया बह र
घ टा अगावै सद यह लाई िदनु पनछ ।
(५) यव थापन सिमितमा त काल कायम रहेका पचास ितशत भ दा बढी सद यह उपि थत
भएमा यव थापन सिमितको बैठकको लािग गणपरू क सं या पगु ेको मािननेछ ।
६) यव थापन सिमितको बैठकको अ य ता अ य ले र िनजको अनपु ि थितमा जे सद यले
गनछ ।
(७) यव थापन सिमितको बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको
अ य ता गन यि ले िनणायक मत िदन स नेछ ।
(८) यव थापन सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध यव थापन सिमित आफले िनधारण
गरे बमोिजम हनेछ ।
(९) यव थापन सिमितको पदावधी तीन शैि क स का लागी कायम हनेछ ।
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२९. यव थापन सिमितको सद य हन नस ने : देहायको यि यव थापन सिमितको सद य हन
स ने छै न :
(क)
गैर नेपाली नाग रक,
(ख)
प चीस वष उमेर परू ा नभएको
(ग)
चिलत काननू बमोिजम कालो सचू ीमा परे को,
(घ)
नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरू दार ठह रएको,
(ङ)
(च)

कुनै िव ालयमा बहाल रहेको िश क (िश क ितिनिधको पमा बाहेक अ य
सद यमा मनोनयन हन नस ने)
िनजामित, हरी, सेना वा सावजिनक सं थामा बैतिनक पमा काम गन
बहालवाला कमचारी (िनवृि भरणमा बसेकाले सद य हन बाधा पन छै न)

३०. िव ालय यव थापन सिमित िवघटन गन स ने : देहायका अव थामा नगरिश ा सिमितको
िसफा रसमा नगर कायपािलकाले िव ालय यव थापन सिमित िवघटन गन स नेछ :
(क)
िव ालयको स पि िहनािमना गरे मा,
(ख)
िव ालयको शैि क वातावरण ख ब याएमा,
(ग)
चिलत काननु तथा नेपाल सरकार, देश सरकार तथा थानीय तहको नीित
एवम् िहत िवप रत काम गरे मा,
(घ)
िव ालयको यव थापन स तोषजनक पमा गन नसके मा, वा
(ङ)
स बि धत तह र िनकाय वा अिधकारीले िदएको काननू अनसु ारको िनदशन
पटकपटक उलंघन गरे मा ।
३१. सामुदाियक िव ालयको यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार : (१)यस
कायिविधमा अ य लेिखएका काम, कत य र अिधकारका अित र सामदु ाियक िव ालयको
यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :
(क)
िव ालयको स चालन, रे खदेख, िनरी ण र यव थापन गन,
(ख)
िव ालयको लािग चािहने आिथक ोत जटु ाउने,
(ग)
िश क तथा कमचारीलाई तािलमको लािग छनौट गन,
(घ)
तािलममा जाने िश क तथा कमचारीलाई तािलमबाट फकपिछ क तीमा तीन
वष िव ालयमा सेवा गनु पन स ब धमा शतह िनधारण गरी कविु लयतनामा
गराउने,
(ङ)
िश क तथा कमचारीह को सेवाको सरु ाको लागी पहल गन,
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(च)
(छ)
(ज)
(झ)

(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)
(न)

िव ालयको ोतबाट यहोन गरी िश क तथा कमचारी िनयु गन र यसरी
िनयु िश क तथा कमचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका िश क तथा
कमचारीलाई तोिकिदएको तलब के लमा नघटाई तलब भ ा िदने,
नेपाल सरकारबाट वीकृ त दरव दीको िश क तथा कमचारीको पद र हन
आएमा थायी पिू तको लािग सो पद र भएको िमितले प िदनिभ िश ा
शाखामा लेखी पठाउने,
िव ालयका िश क तथा कमचारीह को हािजरी जाँच गरी गयल हने िश क
वा कमचारी उपर आव यक कारबाही गन,
कुनै िश क वा कमचारीलाई यस कायिविध बमोिजम यव थापन सिमितले
कारबाही गन पाउने िवषयमा िवभागीय कारबाही गरी यसको जानकारी िश ा
शाखालाई िदने तथा आफूलाई कारबाही गन अिधकार नभएको िवषयमा
कारबाहीको लािग िसफा रस गनु पन भएमा आव यकता अनसु ार आ नो राय
सिहतको ितवेदन िश ा शाखामा पठाउने,
िव ालयको शैि क तर वृि गन आव यक सामान तथा शैि क साम ीह को
यव था गन,
नेपाल सरकार, देश सरकार वा नगरपािलकाबाट स चालन हने िविभ न
काय मह मा िव ालयलाई स रक गराउने,
िव ाथ ह ले पालना गनु पन आचार संिहता बनाइ लागू गन,
िश क तथा कमचारीह को अिभलेख अ याविधक गराइ रा ने,
येक वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराइ िव ालयको
अिघ लो शैि क वषको आय, यय तथा शैि क उपलि ध र आगामी वषको
शैि क काय मको स ब धमा जानकारी गराउने,
नगरपािलकाबाट तोिकएको लेखा परी क माफत् लेखा परी ण गराउने,
िव ाथ , िश क, कमचारी तथा अिभभावकलाई िव ालयको िवकास तथा
पठनपाठन तफ उ े रत गन यव था िमलाउने,
िव ाथ लाई उपल ध गराइएको छा वृि रकम दान गन,
िनरी कले िव ालयको चेक जाँच वा िनरी ण गदा हािजरी पिु तका वा
िव तु ीय हािजरीमा गयल जनाएकोमा य ता गयल भएका िश क तथा
कमचारीको गयल भएका िदनको तलब क ी गन,
यव थापन सिमितको सिचवालय िव ालय भवनमा रा ने तथा िव ालयको
कागजप र अिभलेख सरु ि त गन,
थानीय तहसँग सम वय गरी शैि क िवकासका काय मह स चालन गन,
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(प)

िव ालयमा लि त समूहका लािग िवशेष कृ ितको शैि क काय म स चालन
गन आव यक देिखएमा िश ा शाखासँगको सम वयमा गन,
(फ)
वािषक पमा िव ालयका लािग आव यक मालसामान, मसल द साम ीको
ख रद योजना वीकृ त गन,
(ब)
िव ालयको िवपद, जोिखम अव था लेखाजोखा गरी भाव यनू ीकरणका लािग
काययोजना बमोिजम काया वयन गन,
(भ)
िव ालयको चल अचल स पि को संर ण र सदपु योग गन,
(म)
आ नै ोतबाट िनयु हने िश क तथा कमचारीको सेवा, शत तथा िवभागीय
कारबाहीलाई यवि थत गन कायिविध बनाइ िश ा शाखाबाट वीकृ त गराई
लागू गन,
(य)
नगरपािलका, नगर िश ा सिमित, वडा सिमित र िश ा शाखाले िदएको
िनदशन अनु प काम गन,
(र)
िश क एवं कमचारीलाई मापद ड बनाई परु कृ त गन,
(ल)
िव ालयको पढाइ यवाहा रक, सीपमूलक र तरीय बनाउन ित पध तथा
सहयोगी भिू मका खे ने,
व)
येक वष िव ालयका च दादाता र अिभभावकह को भेला गराइ िव ालयको
अिघ लो शैि क वषको आय, यय तथा शैि क उपलि ध र आगामी वषको
शैि क काय मको स ब धमा सावजिनक परी ण गराउने,
श)
वृहत िव ालय सरु ा स बि ध िनती बनाइ काया वयन गराउने
(२) यव थापन सिमितले आ नो अिधकार म ये आव यकता अनसु ार के ही अिधकार
यव थापन सिमितको सद य–सिचवलाई यायोजन गन स नेछ ।
३२. िश क अिभभावक सघं स ब धी यव थाः (१) येक िव ालयका िश क र
अिभभावकह सद य रहेको एक िश क अिभभावक सघं रहनेछ ।
(२) यव थापन सिमितले अिभभावकह को भेला गराई सो सिमितको अ य ,
धाना यापक तथा क तीमा एक जना िश क र अिभभावकह (अिभभावक म येबाट मिहला र दिलत
समेत पनगरी) समेत रहने गरी बढीमा एघार सद यीय िश क–अिभभावक संघको कायकारी सिमित
गठन गनु पनछ ।
(३) ोत क ा स चािलत िव ालयमा उपदफा (२) बमोिजम िश क अिभभावक संघको
कायकारी सिमित गठन गदा अपाङ्गता भएका िव ाथ का क तीमा एक जना अिभभावक हनु पनछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम गिठत कायकारी सिमितका सद यको पदाविध दईु वषको
हनेछ ।
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(५) उपदफा (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको बैठक तीन मिहनामा क तीमा एकपटक
ब नेछ र सो सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविधकायकारी सिमित आफै ले िनधारण गरे बमोिजम
हनेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोिजमको कायकारी सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम
हनेछ ◌ः
(क)
िव ालयमा िश ाको गुण तर कायम गनको लािग आव यक काम
गन,
(ख)
यस कायिविध बमोिजम िव ालयले शु क िनधारण गरे नगरे को
स ब धमा अनगु मन गन तथा सो स ब धमा िव ालयलाई
आव यक सझु ाव िदने,
(ग)
िव ालयको शैि क गितिविधबारे िनयिमत जानकारी रा ने तथा सो
स ब धमा िश क, िव ाथ र अिभभावक बीच िनयिमत
अ तरि या गन ।
(७) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको यव थापन
सिमितले यस दफा बमोिजम िश क अिभभावक संघको कायकारी सिमित गठन गदा सात सद यमा
नघटाइ गनु पनछ ।
प र छे द- ६
पाठ्य म, पाठ्यसामा ी तथा परी ा स चालन एबम् शैि क गुण तर परी ण
३३. पाठ्य म र पाठ्यसामा ी : (१) नगरपािलका अ तगतका िव ालयह मा पठन पाठन हने
पाठ्य म म ालयले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
(२) पाठय सामा ीको समयमै सहज उपल धताको सिु न त गन कायपािलकाले आव यक
काययोजना बनाइ लागू गनछ ।
(३) पाठ्य म, पाठयपु तक र पाठयसाम ीमा सधु ार तथा नयाँ पाठ्य मको िनमाण गन
आव यक देिखएमा िश ा शाखाको ितवेदनको आधारमा िश ा सिमितले कायपािलकालाई िसफा रस
गन र कायपािलकाको वहमत सद यको िनणयले म ालयमा अनरु ोध गन ।
३४. परी ा स चालन तथा सम वय सिमित : (१) नगर पािलकाको िव ालयह मा परी ा
स चालन तथा सम वयको लािग देहायको एक परी ा स चालन तथा सम वय सिमित रहनेछ ।
(क) मख
संयोजक
ु िश ा अिधकृ त
(ख) आधारभतू र मा यिमक तहका िव ालयका धाना यापकको ितिनिध व
हने गरी कि तमा १ जना मिहलासिहत नगर कायपािलकाको अ य ले मनोिनत
३ जना सद य
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(ग) मख
सद य
ु शासक य अिधकृ त १ जना
(घ) सामािजक िवकास सिमतीको िश ा संयोजक
सद य
(ङ) िश ा अिधकृ त
सद य सिचव
(२) उपदफा १ को ख ड ख बमोिजम मनोिनत सद यको पदाविध ३ वषको हनेछ ।
(४) परी ा स चालन तथा सम वय सिमितको बैठक स ब धी कायिविध सो सिमित आफै ले
िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
(५) थानीय तहको े ािधकार बािहरको शैि क तहको परी ा स चालन गन स वि धत
िनकायबाट भएको यव था बमोिजम सिमितले सहजीकरण र सम वय गनछ ।
(६) क ा ५ र क ा ८ को परी ा स चालन कायपािलकाबाट वीकृ त मापद ड बमोिजम
सिमितले गनछ ।
(७) क ा ५ र ८ बाहेकको क ाह को परी ा स चालन तथा सम वय सिमितले िनधारण
गरे को मापद ड बमोिजम नगरपालीका तरीय पमा संचालन ग रनेछ ।
३५. सं थागत िव ालयले परी ा शु क बापतको रकम ज मा गनु पनः १) दफा ३४ को उपदफा
६बमोिजम परी ा स चालन गदा परी ा स चालन तथा सम वय सिमितले तोके वमोिजमको शु क
स वि धत सं थागत िव ालयले नगरपािलकाको सि चत कोषमा ज मा गनु पनछ ।
(२) सं थागत िव ालयले तोिकएको रिज ेशन, परी ा तथा माणप वापतको
िव ाथ ह बाट िलएको शु क प र ा स चालन गन िनकायको खातामा ज मा गरी यसको जानकारी
समेत िदनु पनछ ।
३६. अनौपचा रक िश ा, दरू िश ा, समावेशी िश ा, िनर तर िश ा, खल
ु ा िश ा तथा बैकि पक
शैि क काय मको सचं ालन कायपािलकाले म ालयबाट भएको यव थासँग तादा यता कायम हने
गरी आव यक कायिविध बनाइ गनछ ।
३७. शैि क गुण तर परी ण स ब धी यव था : (१) नगरसभाले वािषक पमा िश ाको गुण तर
मापन गरी सधु ारको लािग कायपािलकालाई िनदशन िदनेछ । िश ा म ालयले बनाएको गुण तरको
खाका र पाठय म िवकास के ले बनाएको पाठय म ा पलाई मल
ू आधार मा नपु न छ ,
(२) नगरसभाले आफू म येबाट एक जना सद यलाई िश ाको गुण तर मापन गन लगाई
सोको ितवेदन बािषक पमा सभा सम पेश गन तो नेछ,
(३) उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको सद यले मख
ु शासिकय अिधकृ त र मख
ु िश ा
अिधकृ तसँग सम वय गरी गुण तर मापन र ितवेदन तयार गनछ ।
(४) गुण तर मापन र ितवेदन तयारीको िविध र ढाँचा उपदफा २ बमोिजम तोिकएको सद य
आफै ले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
(179)

iii

(५) गुण तर मापन र ितवेदन तयारीको लािग तोिकएको नगरसभाको सद यले िव
सहायता िलन स नेछ ।
(६) गुण तर मापन र ितवेदन शैि क स शु हनभु दा एक मिहना अगािड पेश भई स नु
पनछ ।
प र छे द–७
ारि भक बाल िश ा स ब धी यव था
३८. ारि भक बाल िश ा के थापनाः (१) कुनै सं था वा िव ालयले ारि भक बाल िश ा
के थापना गन चाहेमा अनमु ितको लािग स बि धत वडा कायालयमा अनसु चू ी–९ बमोिजमको
ढाँचामा िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा य तो िनवेदनका स ब धमा आव यक
जाँचबुझ गदा िनवेदकलाई ारि भक बाल िश ा के थापना गन नगर कायपािलकाले तोके को
मापद ड तथा ि या बमोिजम अनुमित िदन मनािसब देिखएमा आव यक शत तोक अनसु चू ी–१०
बमोिजमको ढाँचामा अनमु ित िदन वडा सिचवले वडा सिमित सम पेश गनछ ।
तर थािनय तहलाई आिथक दािय व पन गरी य तो के खोिलने भएमा नगर कायपािलकाको अनमु ित
िलनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हन आएमा वडा सिमितको िनणयमा वडा अ य ले अनमु ती
िदनेछ ।
(४) कुनै सं थाले उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको शत अनु प ारि भक बाल िश ा के
स चालन नगरे मा वडाअ य ले य तो के लाई िदएको अनुमित जनु सक
ु ै बखत र गन स नेछ ।
३९. ारि भक बाल िश ा के
थापना गन चािहने पूवाधार : ारि भक बाल िश ा के
थापना गनको लािग देहायका पवू ाधार परू ा गरे को हनु पनछ :
(क)
फरािकलो, खल
ु ा र सरु ि त भवन भएको,
(ख)
नगरपािलकाले तोिकिदएको मापद ड बमोिजम ज गाको े फल र भवन
भएको
(ग)
बाल उ ानको यव था भएको,
(घ)
सफा र व छ खानेपानीको यव था भएको,
(ङ)
शौचालयको रा ो यव था भएको,
(च)
बाल बािलकाको हेरचाह गन आयाको यव था भएको ।
४०. वीकृत पाठ्य म योग गनु पनः ारि भक बाल िश ा के मा पाठ्य म िवकास के बाट
वीकृ त पाठ्य म योग गनु पनछ ।
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४१. समदु ायमा स चािलत बाल िवकास के को िब ालय यव थापन स वि धत बडा सिमितले तोके
बमोिजम हनेछ।
४२. समदु ायमा स चािलत बाल िवकास के को िवबरण िनयिमत पमा नगरपािलका िश ा शाखामा
पेश गनु पनछ ।
प र छे द–८
िव ाथ सं या, भना र क ा चढाउने यव था
४३. िव ाथ सं याः (१) नगरपािलका िभ स चािलत सामदु ाियक िव ालयको येक क ामा
िव ाथ सं या सामा यतया प चीस जनाहनु पनछ । तर ाथिमक िव ालयको हकमा भौगोिलक
अव था जनसं यालाई आधार मािन युनतम प चीस जना िव ाथ हनपु नछ ।
(२) सं थागत िव ालयको येक क ामा िव ाथ सं या सामा यतया यनू तम बाइस, अिधकतम
चौवालीस र औसत ते ीस हनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष आव यकता िश ा िदने
िव ालयको येक क ामा रहने िव ाथ सं या िश ा सिमितले तोके बमोिजम हनेछ ।
(४) कुनै क ामा उपदफा (१) मा लेिखए भ दा बढी िव ाथ भएमा िव ालयले यव थापन
सिमितको अनमु ित िलई य तो क ाको अक वग (से सन) खो न स नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम क ामा वग खो न आव यक पवू ाधारको यव था यव थापन सिमित र
िव ालयले िमलाउनु पनछ ।
४४. भना स ब धी यव था :(१) िव ाथ ले िव ालयमा भना हनको लािग देहाय बमोिजमको
माणप पेश गनु पनछ :
(क)
क ा नौ मा भना हनको लािग आधारभतू तहको अि तम परी ामा उ ीण गरे को
माणप ,
(ख)
क ा एघारमा भना हनको लािग क ा दशको परी ामा उ ीण गरे को माणप ,
(ग)
क ा एकमा बाहेक अ य क ामा भना हनको लािग िव ालयले िलने वािषक
परी ाको ल धाङ्क र थाना तरण माणप ।
(२) िव ालयले शैि क स को बीचमा वा वािषक परी ा उ ीण नभएका िव ाथ लाई थाना तरण
माणप िलई आए पिन अ ययनरत क ाभ दा मािथ लो क ामा भना गनु हँदैन ।
(३) िव ालयको एक तहमा भना भएको िव ाथ ले सोही िव ालयको मािथ लो क ामा पनु ः भना
गनु पन छै न ।
(४) िव ाथ ले पिहलो पटक िव ालयमा भना हन आउँ दा साधारणतया आ नो अिभभावकलाई
साथमा िलई आउनु पनछ ।
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(५) िव ालयले िव ाथ भना गदा िनःशु क िश ाको योजनको लािग अिभभावकको नाम,
ठे गाना समेतका िववरण माग गरी रा नु पनछ ।
(६) चार वष उमेर परू ा नभएकालाई एक क ामा भना ग रने छै न ।
४५. िव ालयमा भना नभई अ ययन गन यि को परी ा स ब धी यव था : (१) िश ा
शाखाले िव ालयमा भना नभई िनजी पमा अ ययन गरे को यि लाई िव ालयले िसफा रस गरे को
िनजको मता र तरको आधारमा िव ालयबाट िलइने क ा आठस मको वािषक परी ामा सामेल
हनको लािग भना गन आव यक यव था गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम परी ा िदन चाहने यि ले िश ा शाखाले तोके को िव ालय र
समयमा सो कायालयले तोके को शु क बुझाई परी ा फाराम भनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम परी ा िदन चाहने यि ले जनु क ाको वािषक परी ा िदन
चाहेको हो सो भ दा दईु क ा तलस मको िव ालयबाट िलइएको वािषक परी ा उ ीण गरे को माणप
पेश गनु पनछ ।
(४) उपदफा (१),(२) र (३) मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन खल
ु ा वा बैकि पक
िव ालयमा पढेका िव ाथ को परी ा स ब धी यव था संघीय िश ा म ालयले तोके बमोिजम हनेछ ।
४६. थाना तरण माणप स ब धी यव थाः (१) कुनै िव ाथ ले थाना तरण माणप िलनु
परे मा अिभभावकको िसफा रस सिहत िव ालय छाड्नु परे को यथाथ िववरण खल
ु ाई धाना यापक
सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन क ा दश र बा मा अ ययन गन
िव ाथ लाई थाना तरण माणप िदइने छै न ।
तर देहायका अव थामा शैि कस सु भएको दईु मिहनािभ थाना तरण भई आउने िव ालयको
िसफा रसमा िश ा शाखाको सहमित िलई थाना तरण माणप िदन सिकनेछ :
(क)
थाना तरण हने िव ाथ को अिभभावक कमचारी रहेछ र िनजको
अ य स वा भएमा,
(ख)
अिभभावकले बसाई सराई गरे को िसफा रस ा भएमा,
(ग)
िव ाथ िवरामी भएको कारणले सोही थानमा रा न नहने भनी
चिलत काननू बमोिजम वीकृ त िचिक सकले िसफा रस गरे मा, वा
(घ)
अ य कुनै मनािसव कारणले िव ाथ अ य थाना तरण हनु परे मा।
(३) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन पन आएमा धाना यापकले आधारभतू तहको
िव ाथ को हकमा िनःशु क र मा यिमक तहको िव ाथ को हकमा िश ा सिमितले तोके बमोिजमको
शु क िलई सात िदनिभ थाना तरण माणप िदनु पनछ ।
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(४) धाना यापकले उपदफा (३) बमोिजमको अविधिभ थाना तरण माणप निदएमा
स बि धत िव ाथ ले मख
ु िश ा अिधकृ त सम उजरू ी िदन स नेछ र यसरी उजरू ी पन आएमा
अिधकृ तले जाँचबुझ गरी गराई थाना तरण माणप िदन उपयु देखेमा धाना यापकलाई यथाशी
थाना तरण माणप िदन िनदशन िदनेछ ।
(५) स कल थाना तरण माणप हराएमा वा न भएमा स बि धत िव ाथ वा िनजको
अिभभावकले ितिलिपको लािग यसको यहोरा खल
ु ाई स बि धत िव ालयमा िनवेदन िदन स नेछ र
यसरी पन आएको िनवेदन मनािसव देिखएमा धाना यापकले िनवेदकलाई थाना तरण माणप को
ितिलिप िदनेछ ।
(६) िव ालयले कुनै िव ाथ लाई आफूले अ यापन नगराएको क ाको थाना तरण
माणप िदएमा य तो माणप िदने धाना यापकलाई काननू बमोिजम कारबाही ग रनेछ र यसरी
िदएको थाना तरण माणप र हनेछ ।
(७) सं थागत िव ालयको हकमा िव ाथ ले जुन मिहनामा थाना तरण माणप मागेको छ
सो मिहनास मको मािसक पढाई शु क र अ य द तुर सोही िव ालयमा बुझाउनु पनछ । िव ाथ ले लामो
िवदा (वािषक जाडो वा गम को िवदा) को अिघ लो मिहनामा थाना तरण माणप मा न आएमा सो
िवदाको शु क र अ द तुर सोही िव ालयमा बुझाउनु पनछ ।
(८) िव ालयले िव ाथ लाई थाना तरण माणप िदँदा सो माणप पाउने िव ाथ वा
िनजको अिभभावकको रीतपवू क भरपाई गराउनु पनछ ।
४७. तर वृि को लािग भना हन चाहने िव ाथ लाई भना गनु पन : क ा दश र क ा बा मा तर
वृि गन उ े यले िव ाथ पनु ः सोही िव ालय र क ामा अ ययन गन आएमा िव ालयले य तो
िव ाथ लाई भना गनु पनछ ।
४८.वािषक परी ा निदने िव ाथ लाई क ा चढाउने स ब धी यव था : कुनै िव ाथ िवरामी
परी वा िनजको काबू बािहरको प रि थितको कारण िनजले वािषक परी ा िदन नसके को स ब धमा
िनजको अिभभावकले यसको माण सिहत िनवेदन िदएमा धाना यापकले सो स ब धमा जाँचबुझ
गदा िनवेदनको यहोरा मनािसव देिखएमा िव ालयमा भएको अिभलेखबाट य तो िव ाथ ले अ य
परी ामा रा ो गरे को देखेमा आव यकता अनसु ार मु य मु य िवषयको परी ा िलई सो िव ाथ लाई
क ा चढाउन स नेछ ।
तर,
(१) शैि कस सु भएको एक मिहना पिछ कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छै न ।
(२) क ा छ, नौ र एघारमा कुनै िव ाथ लाई क ा चढाइने छै न ।
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४९. क ा चढाउने स ब धी अ य यव थाः असाधारण ितभा भएका िव ाथ लाई धाना यापकले
सो क ामा अ यापन गन िश कह को िसफा रसमा बढीमा एक क ा चढाउन स नेछ ।
तर क ा छ, नौ र एघारमा क ा चढाउन सिकने छै न ।
५०. शैि कस , भना गन समय र काम गन िदन : (१) िव ालयको शैि कस येक वषको
वैशाख एक गतेदेिख ार भ भई चै मसा तस म कायम रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन क ा एघार र बा को हकमा
शैि क स ावण मिहनावाट सु हनेछ ।
(३) िव ालयले शैि कस सु भएको िमितले सामा यतया एक मिहनािभ नयाँ िव ाथ
भना िलई स नु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको अविध नघाइ कुनै िव ाथ भना हन आएमा िव ालयले
य तो िव ाथ को अ ययनको तर परी ण गदा िनजले सो क ामा भना भई वािषक परी ा उ ीण गन
स ने देिखएमा य तो िव ाथ लाई अक एक मिहनास म भना गन सिकनेछ ।
(५) कुनै पिन िव ालयले शैि कस सु नभई िव ाथ भना गनु गराउनु हँदैन ।
तर क ा एकको उमेर समहू भ दा कम उमेर भएका बालबािलकाको हकमा शैि क स ार भ हनभु दा
१ मिहना अगावै ारि भक बाल िश ामा भनाको काय गन बाधा पन छै न ।
(६) िव ालयको एक शैि कस मा काम गन िदन अ यापन समय क तीमा दईु सय बीस िदन
हनेछ ।
(८) सामदु ाियक िव ालयको धाना यापकले ह ाको क तीमा बा , सहायक
धाना यापकले ह ाको क तीमा अठार र िश कले ह ामा क तीमा चौबीस क ा अ यापन गराउनु
पनछ ।
(९) भौितक पवू ाधार परू ा गन नसके का िव ालयले तोिकएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी
िव ाथ सं याको आधारमा एकै िदनमा एकभ दा बढी समय (िस ट) मा क ा स चालन गन स नेछ ।
तर क ा स चालन गदा आधारभतू तह वा मा यिमक तहका क ाह एकै समय (िस ट) मा स चालन
गनु पनछ ।
५१. िव ालय िवदा स व धमाः (१) नेपाल सरकारले तोके को सावजिनक िवदासँग तादा यता
कायम हने गरी नगर िश ा अिधकृ तले िश ा सिमितको सहमितमा िव ालयमा सावजिनक िवदा
िनधारण गन स नेछ ।
(२) िश ा शाखाको िनदशनमा एक शैि क स मा िहउँ दे िवदा वा वष िवदा वा दवु ै गरी
वढीमा पतालीस िदन िव ालयमा िवदा िदन सिकनेछ ।
(३) यव थापन सिमितले एक शैि कस मा थप पाँच िदनस म थानीय िवदा िदई िव ालय
िवदा गन स नेछ ।
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(४) यस दफामा लेिखएदेिख बाहेक अ य िदन िव ालय ब द गरे मा धाना यापकलाई
िवभागीय कारबाही ग रनेछ ।
प र छे द–९
धाना यापक र िश कको िनयिु तथा काम, कत य र अिधकार
५२. धाना यापक स ब धी यव थाः (१) येक िव ालयमा िव ालयको ाि क तथा
शासक य मख
ु को पमा काम गन वीकृ त दरब दीमा नवढ्ने गरी एक धाना यापकको पद रहनेछ ।
(२) आधारभतू तहको क ा पाँचस मको िव ालय भए क तीमा बा क ा वा सो सरह
उ ीण गरे को, आधारभतू तहको अ य िव ालय भए क तीमा नातक तह वा सो सरह उ ीण गरे को र
मा यिमक तहको िव ालय भए क तीमा नाको र तह वा सो सरह उ ीण गरे को, िव ालयमा क तीमा
पाँच वष थायी िश कको पमा िश ण अनभु व भएको, सघं ीय ऐन तथा सो ऐन अ तगत बनेको
कायिविध बमोिजम िश क ब ने यो यता भएको िश कको िव ालय िवकास तावको आधारमा
िव ालय यव थापन सिमितले िसफा रस गरे को यि लाई कायपािलकाको िनणय बमोिजम पाँच
वषको लािग मख
ु िश ा अिधकृ तले सामदु ाियक िव ालयको धाना यापकको पदमा िनयुि गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम धाना यापकको पदमा िनयिु हनु पवू िनजले अनसु चू ी–११
बमोिजमको ढाँचामा िव ालय िवकासको ताव िलई सोही आधारमा िश ा अिधकृ तसँग प चवष य
काय स पादन करार स झौता गनु पनछ ।
(४) एउटै सामदु ाियक िव ालयमा लगातार दईु कायकालभ दा बढी एकै यि
धाना यापक हन स नेछैन ।
(५) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको अव थामा सामदु ाियक
िव ालयको धाना यापकलाई नगर िश ा सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाले जनु सक
ु ै बखत
हटाउन स नेछः
(क)
िनजको आचरण खराब रहेमा,
(ख)
ऐन तथा यस कायिविध िवपरीतको कुनै काम गरे मा,
(ग)
िनजले कायस पादन स झौता बमोिजम काम गन नसके मा वा
िनजको काम स तोषजनक नभएमा,
(घ)
िव ालयको चल अचल स पि िहना िमना गरे मा,
(६) सामदु ाियक िव ालयको कुनै धाना यापकलाई उपदफा (५) बमोिजमको आधारमा
पदबाट हटाउनु पन भएमा मख
ु िश ा अिधकृ तले य तो आधार िव मान भए नभएको स ब धमा
जाँचबुझ गरी र गराई ितवेदन िलनेछ र य तो ितवेदनबाट धाना यापकलाई हटाउनु पन देिखएमा
पदबाट हटाउन नगर िश ा सिमितको राय िसफा रस सिहत मख
ु शासक य अिधकृ त माफत नगर
कायपािलका सम पेश गनु पनछ ।
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(७) उपदफा (६) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सो उपदफा बमोिजम
धाना यापकलाई पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई सफाई पेश गन मौकाबाट वि चत ग रने छै न ।
(८) बहालवाला िश कम येबाट छनौट भएको धाना यापकलाई उपदफा (५) को ख ड
(क) वा (ख) बमोिजमको आधारमा हटाएको अव थामा िनजलाई ऐन तथा यस कायिविध बमोिजम
िवभागीय कारबाही समेत ग रनेछ ।
(९) सामदु ाियक िव ालयको धाना यापक िवदामा बसेमा वा कुनै कारणले
धाना यापकको पद र भएमा धाना यापक उपि थत नभएस म वा धाना यापकको पदपिू त
नभएस मका लािग सो िव ालयमा कायरत िश कह म ये मािथ लो ेणीका व र थायी िश कले
िनिम धाना यापक भई काम गनछ । िश कको व र ता िनधारण गदा देहायका आधारमा ग रनेछ:
(क)
स बि धत तह र ेणीको थायी िनयुि िमितको आधारमा,
(ख)
ख ड (क) को आधारमा व र ता नछु एमा सो भ दा त लो तह वा
ेणीको थायी िनयिु िमितको आधारमा,
(ग)
ख ड (क) र (ख) को आधारमा व र ता नछु एमा स बि धत तह र
ेणीको अ थायी िनयिु िमितको आधारमा,
(घ)
ख ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पिन व र ता नछु एमा ख ड
(क) को िसफा रसको यो यता मको आधारमा,
तर खल
ु ा ितयोिगता, आ त रक ितयोिगता,काय मताको मू याङ्कन बाट वढुवा एउटै
िमितमा भए मशः काय मता, आ त रक ितयोिगता र खुलाको मलाई मा यता िदइनेछ ।
(१०) यस दफामा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थागत िव ालयको
यव थापन सिमितले यस कायिविध बमोिजम यो यता पगु ेको यि लाई धाना यापकको िनयिु गदा
छु ै ि या िनधारण गरी िनयिु गन स नेछ ।
(११) यस दफामा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यो दफा ार भ हँदाको बखत
कायरत धाना यापक उपदफा (२) बमोिजम अक धाना यापक िनयिु नभएस म य तो पदमा
कायमै रहन स नेछ ।
५३. धाना यापकको काम, कत य र अिधकार : धाना यापकको काम, कत य र अिधकार देहाय
बमोिजम हनेछ :
(क)
िव ालयमा शैि क वातावरण, गुण तर र अनश
ु ासन कायम रा ने,
(ख)
िव ालयका िश क तथा कमचारीह सँग सम वय गरी िश क, कमचारी,
िव ाथ र अिभभावकह बीच पार प रक सहयोगको वातावरण िसजना गन,
(ग)
िव ालयमा अनश
ु ासन, स च र ता, िश ता कायम गन आव यक काम गन,
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(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)

िश कह सँग परामश गरी िव ालयमा क ा स चालन स ब धी काय म
तयार गन तथा य तो काय म बमोिजम क ा स चालन भए नभएको िनरी ण
गन,
िव ालयमा सरसफाइ, अित र ि याकलाप आिदको ब ध गन, गराउने,
िव ालयको शासिनक कायको स चालन तथा िनय ण गन,
िव ालयमा िव ाथ भना गन तथा परी ा स चालन गराउने,
िव ाथ लाई थाना तरण तथा अ य माणप िदने,
िव ालयमा भए गरे का मह वपणू काम कारबाहीको अिभलेख रा ने,
कुनै िश क वा कमचारीले जानी जानी वा लापरवाही साथ कुनै काम गनाले
िव ालयलाई हानी नो सानी पन गएमा य तो हानी नो सानीको रकम
तलबबाट क ा गरी असल
ु गन,
िव ालयले आ नै ोतमा िनयु गरे का िश क वा कमचारीले पदीय िज मेवारी
परू ा नगरे मा यव थापन सिमितको िसफा रस बमोिजम अवकाश लगायतका
अ य िवभागीय कारबाही गन,
िश क र कमचारीलाई िदइएको सजायको अिभलेख रा ने तथा य तो
अिभलेख मख
ु िश ा अिधकृ त, िश ा अिधकृ त तथा िनरी कले हेन चाहेमा
देखाउने,
िश क तथा कमचारीह को आचरण र काय स पादन स ब धी ितवेदन िश ा
शाखा तथा यव थापन सिमितमा पेश गन,
िश क वा कमचारीलाई सजाय वा परु कार िदने स ब धमा यव थापन सिमित
तथा नगरपािलकाको िश ा शाखामा िसफा रस गन,
नगर कायपािलकाबाट थायी िनयिु एवं पद थापन भई आएका िश कलाई
हािजर गराई िवषय र तह अनसु ारको क ा िश णमा खटाउने,
मिहनामा क तीमा एक पटक िश क तथा कमचारीह को बैठक बोलाई
िव ालयको ाि क, भौितक र शैि क शासन स ब धी िवषयमा छलफल गरी
यसको अिभलेख रा ने,
नगरपािलकाबाट पवू वीकृ ित िलई अित आव यक भएका िवषयमा िव ालय
यव थापन सिमितको िनणय गराई िव ालयको ोतबाट तलब भ ा खाने गरी
िश कको पद कायम गरी सो अनसु ार पद वीकृ ित भएका िवषयका िश कको
यस कायिविधमा यव था भए बमोिजमको ि या अपनाई पदपतू गरी करारमा
िनयु गन र यसरी िनयिु भएका िश क तथा कमचारीह को तलब स ब धी
ितवेदन पा रत गन यव थापन सिमितमा पेश गन,
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(द)
(ध)
(न)
(प)
(फ)
(ब)
(भ)
(म)
(य)
(र)
(ल)
(व)
(श)
(ष)
(स)
(ह)

िव ालय भवन तथा छा ावासको हातािभ कुनै िकिसमको अवाि छत
ि याकलाप हन निदने,
िव ालयको भावकारी स चालनको लािगवािषक योजना बनाइ यव थापन
सिमितबाट पा रत गरी काया वयन गन, गराउने,
िव ालयमा अ ययन, अ यापन स ब धी मािसक, अध–वािषक तथा वािषक
काय म बनाइ काया वयन गन, गराउने,
िश क वा कमचारीलाई तािलममा पठाउन यव थापन सिमितबाट अनमु ोदन
गराई नगरपािलकाको िश ा शाखामा पठाउने,
िव ालयमा नेपाल सरकारबाट वीकृ त पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक लागू गन,
यव थापन सिमितले िदएको िनदशन तथा आफूले पाएको अिधकार बमोिजम
रकम खच गन र आय ययको िहसाब रा ने तथा रा न लगाउने,
िव ालयमा स चालन हने आविधक परी ा िनयिमत तथा मयािदत ढङ्गबाट
स चालन गन गराउने,
कुनै िश कले अ यापन गरे को िवषयमा लगातार तीन वषस म प ितशत
भ दा बढी िव ाथ असफल भएमा वा कुनै िश कले लापरवाही वा
अनश
ु ासनहीन काम गरे मा य तो िश कको दईु वषस म तलब बृि रो का गन,
िव ालयमा यस कायिविधले तोके बमोिजमको क ा िलने तथा िश कलाई
िलन लगाउने,
वीकृ त दरव दीमा कायरत िश क तथा कमचारीको तलवी ितवेदन पा रत गन
िश ा शाखामा पठाउने,
िव ालयका िश क तथा कमचारीह को काम, कत य तो ने,
नगरपािलका◌ा, िश ा सिमित, िश ा शाखा तथा यव थापन सिमितले
िदएका िनदशन पालन गन, गराउने,
िव ालयको शैि क गित स ब धी िववरण तथा त याङ्क म ालय ारा
िनधा रत ढाँचा र समय िभ मािणत गराइ िश ा शाखामा पठाउने,
िव ालयको आ नो ोतबाट खच यहोन गरी िनयु भएका िश कह को
काय स पादन मू याङ्कन फाराम भरी यव थापन सिमितमा पेश गन,
िव ालयमा कायरत िश क तथा कमचारीको स पि िववरण फाराम िनधा रत
समयमा भन लगाई िव ालयमा दता गरी िश ा शाखा माफत िश क
िकताबखानामा पठाउने,
िव ालयका िश क तथा कमचारीबाट क ी गरे को कमचारी स चयकोष,
नाग रक लगानी कोष, बीमा, सामािजक सरु ाकोषको रकम स बि धत
िनकायमा पठाउन लगाउने,
(188)

iii

( )

यव थापन सिमितबाट वीकृ त ख रद योजना अनुसार मालसामन तथा सेवा
ख रद गन,
()
धाना यापक नगरपािलका, अिभभावक एवि व ाथ ित िज मेवार हनेछ,
यसका लािग:
१) अिभभावक एबम् िव ाथ को िवचार सव ण गन,
२) चिलत मापद डको पालना एवम् गुण तरीय िश ाको लािग िव ालय यव थापन
सिमित र धाना यापकले मख
ु िश ा अिधकृ तसँग कायस पादन करार गरे बमोिजम चिलत
मापद डको पालना एवम् गुण तरीय िश ा याभतू गनपन,
ु
३) िश क एवम् कमचारीलाई धाना यापक ित िज मेवार बनाउन तथा गुण तरीय
िश ाका लािग नगर वा नगर कायपािलका, िश ा सिमित र िश ा शाखाले चिलत काननु बमोिजम
िदएका िनदशन पालना गराउन तथा अपेि त शैि क उपलि धका लािग िश कह सँग कायस पादन
करार गनपनछ,
ु
४. िव ालयको भौगोिलक े िभ का टुहरा, अलप परे का र बेसाहारा, िवशेष
आव यकता भएका तथा अितिवप नतामा परी िव ालय जान नसके का वा िव ालय छोडेका
बालबािलकालाई कायपािलका माफत् छा वृि वा िवशेष यव था गरी वा िनजका अिभभावक वा
संर कलाई सघाइ बालबािलकालाई िव ालयमा याउनु धाना यापकको िज मेवारी हनेछ,
िव ाथ लाई अपेि त शैि क उपल धी हािसल हने गरी िसकाउने र िटकाउने दािय व धाना यापक र
िश कह को हनेछ,
५. िव ालयको ाि क नेतृ व गन, व ना मक काय गन ।
५४. सहायक धाना यापक स ब धी यव थाः मा यिमक तहको धाना यापकलाई सहयोग
पयु ाउन िव ालयमा कायरत मा यिमक तहका िश क म येबाट िव ालय यव थापन सिमितले
एकजनालाई सहायक धाना यापक तो न स नेछ ।
५५. िव ालय सहयोगी स ब धी यव था : िव ालय यव थापन सिमितले वीकृ त दरव दीको
अधीनमा रही िव ालय सहयोगीको यनू तम पा र िमक तोक यि वा सं थासँग करार गरी सेवा
करारबाट काय स पादन गराउनु पनछ ।
५६. िश क तथा कमचारी छनौट सिमितः (१) सामदु ाियक िव ालयमा करारमा िश क वा
कमचारी िनयिु का लािग िसफा रस गन येक िव ालयमा देहाय बमोिजमको एक िश क तथा
कमचारी छनौट सिमित रहनेछः
(क)
िव ालय यव थापन सिमितको मख
ु वा िनजले तोके को सो सिमितको सद य
–अ य
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(ख)
(ग)
(घ)

मख
–सद य
ु िश ा अिधकृ त वा िनजले तोके को ितिनिध
िवषय िव को सचू ीम येबाट गोला थाको मा यम अपनाइ परी ा हनपु वू
बिढमा १२ घ टा अगािड मख
ु िश ा अिधकृ तले छनौट गरे को िव २ जना
–सद य
धाना यापक
–सद य–सिचव

(२) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको सिचवालय स बि धत िव ालयमा रहनेछ ।
(३) आयोगले िश क वा कमचारी छनौट गन स ब धमा मापद ड िनधारण वा कायिविध
जारी गरे को भए िश क छनौट सिमितले य तो मापद ड वा कायिविधको पालना गनु पनछ ।
(४) िश क तथा कमचारी छनौट सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध सो सिमित
आफै ले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
(५) करारमा िश क छनौटका लािग िलइने परी ाको के छनौट सिमितले तोके बमोिजम
नगर कायपािलकाको कायालय वा स बि धत ोतके हनेछ ।यस भ दा बाहेकको थानमा परी ा
स चालन गन पाइने छै न ।
(५) करारमा िश क छनौटका लािग िलइने परी ाको िब को सिू च तहको िश क हन
यनु तम यो यता पगु ेका यि ह बाट िनवेदन माग संकलन िश ा शाखाले सचू ना कासन गरी गनछ ।
५७. करारमा िश क िनयिु स ब धी यव थाः (१) वीकृ त दरव दीमा थायी िश क िनयिु हन
नसक त काल करारमा िश क िनयुि गनु पन भएमा यव थापन सिमितले मख
ु िश ा अिधकृ त
माफत् आयोगबाट करारमा िश क िनयिु को लािग कािशत भएको सचू ी माग गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम माग गरे को सचू ी ा भए पिछ सचू ीमा रहेका उ मेदवारम ये
यव थापन सिमितले बढीमा एक शैि क स को लािग करारमा िश क िनयिु गन स नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम आयोगबाट कािशत सचू ीमा करारका लािग कुनै उ मेदवार
नरहेमा वा सचू ीमा समावेश भएका उ मेदवारले िश क पदमा िनयु हन िनवेदन निदएमा यव थापन
सिमितले िश क छनौट सिमितको िसफा रसमा बढीमा एक शैि क स को लािग यो यता पगु ेका कुनै
यि लाई करारमा िश क िनयिु गन स नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम करारमा िश क िनयिु गदा िश ा शाखाबाट दरव दी
र रहेको यहोरा मािणत गराएर िवषय िम ने गरी मा करारमा िश क िनयिु गन सिकनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोिजम िश क िनयिु गन क तीमा प िदनको सावजिनक सचू ना
स भा य सवै मा यमवाट काशन गनका
ु साथै वडा कायालय, नगर कायपािलका र स बि धत िव ालय
समेतमा य तो सचू ना टाँ नु पनछ । य तो सचू ना स बि धत नगरपािलकाको वेभ साईटमा समेत रा ने
यव था िमलाउनु पनछ ।
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(६) उपदफा (३) बमोिजम िश क पदमा िनयु हन िनवेदन िदने उ मेदवारले आ नो
शैि क यो यता, नेपाली नाग रकताको माणप िनवेदन साथ पेश गनु पनछ ।
(७) िव ालयले यस दफा बमोिजम करारमा िश क िनयु गरे को जानकारी िश ा
शाखालाई िदनु पनछ र िश ा शाखाले सोको अिभलेख राखेको माण िव ालयलाई िदनु पनछ ।
(८) उपदफा (२) वा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन करारमा िश क िनयु
भएको एक शैि क स स म पिन र पदमा थायी पद पिु त नभएमा यव थापन सिमितले एक पटक
को लािग मा अिधकतम एक वषका लािग करारको याद थप गन स नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोिजम करार ग रएको जानकारी िव ालयले िश ा शाखालाई िदनु
पनछ।
(१०) यस दफा वमोिजमको ि या नपरु य् ाई िश क िनयिु गरे मा य तो िनयिु बदर गरी
स बि धत धाना यापकलाई िवभागीय कारबाही ग रनेछ।
५८. दरब दी नभएको पदमा िश क वा कमचारी िनयुि वा स वा गन नहनेः (१) िश क वा
कमचारीलाई दरब दी र नरहेको वा दरव दी नभएको िव ालयमा िनयिु वा स वा गनु हँदैन ।
(२) अनसु चू ी–१२ मा उि लिखत िवषयको िश क नरहेको िव ालयमा अक िवषयको
िश क िनयिु वा स वा गनु हँदैन । तर दरब दी सिहत स वा भएको अव था यो उपदफाले बाधा
परु य् ाएको मािनने छै न ।
(३) उपदफा (१) वा (२) िवपरीत कसैले कुनै िश क वा कमचारी िनयुि वा स वा गरे मा
य तो िश क वा कमचारीको लािग तलब भ ा वापत खच भएको रकम यसरी िनयुि वा स वा गन
अिधकारीबाट असुल उपर गरी य तो अिधकारीलाई िवभागीय कारबाही ग रनेछ ।
५९. स वा स ब धी यव था : (१) नगरपािलका िभ एक िव ालयबाट अक िव ालयमा तह तथा
िवषय िम ने दरब दी िभ मख
ु िश ा अिधकृ तले स वा गन स नेछ ।
(२) िश कको स वा येक शैि क स को पिहलो मिहनामा मा ग रनेछ ।
(३) एक पटक स वा भएको िश कलाई यस िव ालयमा एक शैि क स सेवा परू ा नगरी
स वा ग रनेछैन
तर कुनै िव ालयमा कायरत िश क अश भई सो थानमा िनजको उपचार हन नस ने
यहोरा नेपाल सरकारले तोके को मेिडकल बोड वा वीकृ त िचिक सकले िसफा रस गरे मा िनजलाई
जनु सक
ु ै वखत पिन स वा गन सिकनेछ ।
(४) िश क स वा गदा िश कको तह र अ यापन गन िवषय िमलाउनु पनछ ।
(५) िश कलाई स वा गदा देहाय बमोिजमको मापद डका आधारमा गनु पनछ :
(क) तोिकएको िज मेवारी तोिकएको समय िभ परू ा गरे को भनी स बि धत
िव ालय यव थापन सिमितको िनणय सिहत िसफा रस भएमा,
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(ख) एउटा िव ालयमा आव यकता भ दा बढी एकै िवषयका िश क भएमा,
(ग) दरव दी िमलान गन ममा तोिकएको मापद ड भ दा बढी िश क भएमा,
(घ) उपदफा (५) को ितब धा मक वा यांशमा लेिखए बमोिजमको अव था
भएमा,
(ङ) िवपदक
् ा कारणबाट िव ालय र िव ालय रहेको समदु ाय नै अ य
थाना तरण गनु पन अव थामा नगरपािलकाको िवपद् यव थापन सिमितले
िसफा रस गरे मा,
(च) नैितक आचरण तथा िनजको यि गत अनश
ु ासन लगायतका कारणबाट
कुनै िश कलाई सो िव ालयमा रािखरहँदा िव ालयको शैि क वातावरण
खलविलएको वा खलविलन स ने यहोरा िव ालय यव थापन सिमितबाट
िनणय भई आएमा,
(छ) कुनै िश कले उ कृ नितजा याउन सफल रहेको वा िवशेष ता सेवा
वाह गरे को अव थामा उ सेवालाई अ य िव ालयमा उपयोग गन आव यक
देिखएमा,
(ज) पितप नी दवु ै िश क रहेको अव था भए सकभर एकै िव ालय वा वडा
िभ पन गरी स वा गनु परे मा ।
(झ) िश क स वाको अ य मापद ड कायपािलकाले तोके बमोिजम हनेछ ।
(८) थायी िनयिु भएको एक वष नपुगेको िश क र अिनवाय अवकाश हन एक वष वा
सो भ दा कम अविध बाँक रहेको िश कलाई एक िव ालयबाट अक िव ालयमा स वा ग रने छै न ।
(९) उपदफा (७) बमोिजम स वा गदा साधारणतया अपाङ्गता भएका िश क र मिहला
िश कलाई पायक पन थानमा स वा ग रनेछ ।
(१०) िश क स वा गदा लामो अविध एकै िव ालयमा काम गरे कालाई पिहलो ाथिमकता
िदइनेछ ।
(११) स वा भएको ए काइस िदनिभ धाना यापकले स बि धत िश क वा कमचारीलाई
अनसु चू ी–१३ बमोिजमको ढाँचामा रमाना प िदई सोको जानकारी स बि धत िव ालय र िश ा
शाखालाई समेत िदनु पनछ ।
६०. अ तर थानीय तह िश क स वा सहमती स व धी यव थाः (१) दफा ५४ बमोिजम र
अ तर थानीय तह िश क स वा हन चाहने िश कले स वाको लािग अनुसचू ी–१४ बमोिजमको
ढाँचामा मख
ु िश ा अिधकृ त सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) यस दफाको योजनको लािग िश ा शाखाले येक मिहनामा र रहेका िश कह को
पद सं या यिकन गरी देशको िश ा हेन म ालयमा पठाउनु पनछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोिजम अ तर थानीय तह स वाको लािग िनवेदन िदने िश कलाई
स वा भई जान चाहेको िव ालयको िव ालय यव थापन सिमित र सोसँग स बि धत िश ा शाखा
तथा आफू सेवारत िव ालयको यव थापन सिमित र िश ा शाखाको स वा सहमितको िसफा रस
आव यक पनछ । तर यस कायिविधको स वा गन मापद ड िवप रत हने गरी स वा सहमती िदइने छै न ।
प र छे द– १०
छा वृि तथा िनःशु क िश ा स ब धी यव था
६१. छा वृि को यव था गनपन
ु : (१) सं थागत िव ालयले देहाय बमोिजमका िवप न एवम्
िसमा तकृ त िव ाथ लाई छा वृि उपल ध गराउनु पनछ । यसरी िसफा रस गदा क तीमा ५ ितशत
बािलका अिनवाय पमा समावेश गनु पनछ :
(क) िव ाथ को प रवारको कुनै पिन सद यको नोकरी, यापार, यवसाय र आय–आजनको
यव था नभई जीवन िनवाह गन यनू तम आव यक पन आ दानी नभई अिनवाय िश ाको
लािग आव यक पन पाठ्यपु तक तथा कापीकलम ज ता टेशनरी उपल ध गराउन नस ने
अव थामा रहेको,
(ख) भिू म स ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम ज गावालाको हैिसयतले रा न पाउने अिधकतम
हदव दीको तराई तथा उप यका, पहाडी र िहमाली े मा मशः पाँच, दश र प ितशत
भ दा कम खेती यो य ज गा रहेको, वा
(ग) राि य योजना आयोगबाट प रभािषत भए बमोिजम िनरपे ग रबीको रे खामा पन र सो
भ दा कम आ दानी भएको,
घ) अपाङ्खता भएका वालवािलका ।
२) उपदफा (१) बमोिजम छा वृि उपल ध गराउनु अिघ िव ालयले य तो छा वृि को लािग िनवेदन
िदन िव ालयमा सचू ना काशन गनु पनछ ।
६२. नामावली सावजिनक गनुपन : (१)दफा ५८ बमोिजम छा वृित उपल ध गराइएका
िव ाथ ह को नाम, थर, क ा तथा िनजको बाबु, आमाको नाम, थर वतन सिहतको िववरण िव ालयले
िव ालयको सचू ना पाटीमा टाँस गन र िव ालयको वेभसाईट भएमा यसमा समेत राखी सावजिनक गनु
पनछ र य तो िववरण िश ा शाखामा पठाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िववरण हेन चाहने यि लाई िव ालयले य तो िववरण
िनःशु क हेन िदनु पनछ ।
६३. बालबािलकालाई अिनवाय पमा िव ालयमा पठाउनु पन : (१) सबै अिभभावकले पाँच
वष परू ा भएका बालबािलकालाई आधारभतू िश ाका लािग अिनवाय पमा िव ालय पठाउनु पनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम आ नो े िभ का बालबािलकालाई िव ालय पठाए नपठाएको
स ब धमा स बि धत िश ा सिमित, वडा सिमित तथा सामदु ाियक िव ालयका िश क तथा कमचारीले
अनगु मन तथा िनरी ण गनु पनछ ।
(३) कुनै अिभभावकले उपदफा (१) बमोिजम बालबािलकालाई िव ालयमा पठाएको
नदेिखएमा य तो अिभभावकलाई स झाइ बुझाइ, िवशेष सहयोग तथा े रत गरी य ता
बालबािलकालाई िव ालयमा पठाउन लगाउनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम स झाइ बुझाइ गदा समेत बालबािलकालाई िव ालय नपठाउने
अिभभावकलाई थानीय तहबाट उपल ध गराउने सेवा सिु वधाबाट वि चत गन सिकनेछ ।
(५) यस दफाको उपदफा ३ बमोिजम िव ालयमा भना भएका िव ाथ लाई िव ालयले
िनःशु क अ ययन गराउनु पनछ ।
(६) िव ालय जाने उमेर समहू का बालबािलकालाई अिनवाय पमा िव ालय भना
अिभयान तथा काय म तजमा
ु गरी लागु गन दािय व िश ा सिमितको हनेछ ।
प र छे द–११
िवदा तथा काज स ब धी यव था
६४. िश क तथा कमचारीले पाउने िवदाः (१) िश क तथा कमचारीले देहाय बमोिजमका िवदाह
पाउनेछ :
(क)
भैपरी आउने िवदा वषभ रमा छ िदन,
(ख)
पव िवदा वषभ रमा छ िदन,
(ग)
िबरामी िवदा वषभ रमा बा िदन,
(घ)
सतू ी िवदा सतू ीको अिघ वा पिछ गरी अ ठा न बे िदन,
(ङ)
सतू ी याहार िवदा प िदन,
(च)
िक रया िवदा प िदन,
(छ)
असाधारण िवदा एक पटकमा एक वषमा नबढाई नोकरीको ज मा अविधमा
बढीमा तीन वष,
(ज)
अ ययन िवदा िश कको सेवाको स पूण अविधमा एकै पटक वा पटक पटक
गरी बढीमा तीन वष,
(झ)
बेतलवी िवदा बढीमा पाँच वष ।
(२) भैपरी आउने िवदा र पव िवदा आधा िदन पिन िलन सिकनेछ । य तो िवदा सि चत हने छै न ।
(३) िश क तथा कमचारीले िबरामी िवदा सि चत गन स नेछ । िश क तथा कमचारीले येक वष
य तो िवदा ोत यि र िनरी कबाट मािणत गराइ रा नु पनछ । कुनै यहोराले िश क तथा
कमचारी सेवाबाट अवकाश भएमा िनजको सि चत िबरामी िवदा वापत िनजको पदािधकार
रहेको पदमा खाइपाइ आएको तलब के लको दरले हन आउने रकम िनजले एकमु पाउनेछ ।
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(४) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गन िबरामी िवदाबाट नपगु हने भएमा वीकृ त िचिक सकको
माणप पेश गरी िश क तथा कमचारीले पिछ पाउने िवरामी िवदाबाट क ा हने गरी बा
िदनस म थप िबरामी िवदा पे क को पमा य तो िबरामी भएको बखत िलन स नेछ । यसरी
पे क िवदा िलएको िश क वा कमचारीको मृ यु हन गएमा य तो पे क िलएको िवदा वतः
िमनाहा हनेछ ।
(५) सि चत िबरामी िवदाको रकम िलन नपाउँ दै िश क वा कमचारीको मृ यु भएमा य तो सि चत
िवरामी िवदाको रकम िनजले इ छाएको वा निजकको हकवालाले एकमु पाउनेछ ।
(६) कुनै पु ष िश क वा कमचारीको प नी सतु ी हने भएमा य तो िश क वा कमचारीले सतु ीको
अिघ वा पिछ गरी प िदन सतु ी याहार िवदा पाउनेछ । सतु ी याहार िवदा बसेको िश क वा
कमचारीले परू ा तलब पाउनेछ र य तो िवदा सेवा अविध भरमा दुई पटकमा िलन पाइनेछ ।
(७) सतु ी िवदा पाएको िश क वा कमचारीले बढीमा दईु वटा ब चाको लािग जनही एकमु
पाँचहजार पैयाँ पाउनेछ ।
(८) कुनै िश क वा कमचारीले कुलधम अनसु ार आफै िक रया ब नु परे मा वा य तो िश क वा
कमचारीको बाबु आमा, बाजे ब यै, छोरा छोरी वा िववािहत मिहला िश क वा कमचारीको सासु
ससरु ाको मृ यु भएमा वा पु ष िश कको हकमा िनजको प नीको तथा मिहलाको हकमा पितको
मृ यु भएमा िक रया िवदा पाउँनछे । मिहला िश क वा कमचारीको पितले िक रया ब नु परे मा
य तो मिहला िश क वा कमचारीले पिन िक रया िवदा पाउनेछ ।
(९) यस दफा बमोिजम िक रया िवदा िलने िश क वा कमचारीले िव ालयमा हािजर भएको प िदन
िभ मृत यि को मृ यु दताको माणप तथा मृत यि सँगको नाता देिखने माण पेश गनु
पनछ । य तो माणप र माण पेश नगन िश क वा कमचारीले य तो अविधको लािग पाएको
रकम िनजले पाउने तलब रकमबाट क ा ग रनेछ ।
(१०) िबरामी परे को अव थामा बाहेक घटीमा पाँच वष थायी सेवा अविध नपगु ेको िश क वा
कमचारीले असाधारण िवदा पाउन स ने छै न ।
(११) थायी सेवा पाँच वष पगु ेको िश कलाई िनजले अ यापन गन िवषयमा एकतह मािथको उ च
अ ययनका लािग तलब सिहतको अ ययन िवदा िदन सिकनेछ ।
(१२) उ च अ ययनका लािग िवदा वीकृ त गदा येक िश ा सिमितले एक आिथक वषमा नगर
िभ कायरत आधारभतू तहको पिहलो ( ाथिमक) र दो ो (िन नमा यिमक) तहका िश कका
लािग एक एक जना र मा यिमक तहका िश कका लािग एक जनाको अ ययन िवदा वीकृ त गन
स नेछ ।
(१३) अ ययन िवदा वीकृ त गदा देहायको ि या अवल बन ग रनेछ:
(क) अ ययन िवदा वीकृ ितका लािग नगरपािलकामा सावजिनक पमा सूचना गरी इ छुक
िश कको िनवेदन आ ान गन,
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(ख) िनवेदन िदने िश कले आ नो ितब ता प , अ ययनपिछको आ नो िश ण िसकाइको
योजना र यव थापन सिमितको िसफा रस पेश गनु पनछ । यसरी पेश भएका तावका
आधारमा मनोनयनका लािग नाम छनौट गरी सचू ना काशन गन,
(ग) ख ड (ख) बमोिजम मनोनयनका लािग छनौट भएका िश कको नामावली उपर उजरू ी गन
अवसर दान ग रने छ । उजरु ीकताको उजरु ीका आधारमा अि तम नामावली काशन गरी
अ ययनका लािग अि तम नाम छनौट गन,
(घ) अि तम नाम छनौटमा परे का िश कलाई कविु लयत गराई अ ययनको अविधका लािग
अ ययन िवदा वीकृ त ग रनेछ । यसरी अ ययन िवदा वीकृ त भएका िश कले येक सेमे र वा
वािषक परी ाको नितजा सिहतको ितवेदन िश ा शाखामा पेश गनु पन,
(ङ) अ ययन िवदा पाएका िश कले आफूले कबुिलयत गरे अनसु ारको ितवेदन िश ा शाखामा
बझु ाउनु पनछ । अ ययनमा स तोषजनक गित नगन िश कको िवदा वीकृ त भएको अविध
समा नहँदै र गन सिकनेछ ।
(च) िवदा र भएमा य ता िश कबाट अ ययन अविधभर पाएको तलब असल
ु ग रने छ ।
(१४) बेतलवी िवदा देहायका अव थामा िदइनेछः –
(क) कुनै िश क वा कमचारीको पित वा प नी िवदेश ि थत नेपाली राजदतू ावास वा
िनयोगमा खिटई गएको माण सिहत य तो िश कले बेतलवी िवदा माग गरे मा एकै पटक
वा पटक पटक गरी नोकरी अविधभर पाँच वषस म,
(ख) कुनै िश क मटु ु , मृगौला, या सर ज ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा ब नु पन
भए वा मल
ु क
ु िभ वा बािहर गई उपचार गराउनु पन भनी मेिडकल बोडबाट िसफा रस भएमा
कायपािलकाले एक पटकमा एक वष र नोकरी अविधभरमा बढीमा तीन वषस म बेतलवी
िवदा िदन स नेछ ।
(१५) बेतलवी िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना ग रने छै न ।
(१६) भैप र आउने िवदा, पव िवदा, िबरामी िवदा, िक रया िवदा, सतु ी िवदा, सिु त याहार िवदा ब ने
िश क तथा कमचारीले परू ा तलब पाउनेछ ।
(१७) असाधारण र बेतलबी िवदामा बसेको िश क वा कमचारीले तलब पाउने छै न ।
(१८) यस दफा बमोिजमको असाधारण िवदा, अ ययन िवदा र वेतलवी िवदा बाहेकका अ य िवदाह
अ थायी िश क र राहत िश कले समेत पाउनेछन् ।
६५. िवदा िदने अिधकारीः (१) धाना यापकको िवदा यव थापन सिमितको अ य ले र िश क वा
कमचारीको िवदा धाना यापकले वीकृ त गनछ । तर, एक पटकमा तीन िदनमा नबढाई पव वा भैपरी
आउने िवदा धाना यापक आफै ले िलन स नेछ । सो भ दा बढी पव वा भैपरी आउने िवदा िलनु परे मा
धाना यापकले यव थापन सिमितको अ य लाई जानकारी िदनु पनछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िश क वा कमचारीको असाधारण
िवदा, बेतलवी िवदा र अ ययन िवदा यव थापन सिमितको िसफा रसमा मख
ु िश ा अिधकृ तले
वीकृ त गनछ ।
६६. िवदा निलएको िदन सेवा अविधमा गणना नहनेः िश क वा कमचारीले िवदा निलई
िव ालयमा अनपु ि थत भएको िदन िनजको सेवा अविधमा गणना हने छै न ।
६७. अ थायी िश क वा कमचारीको िवदाको रकम स ब धमा : अ थायी िश क वा कमचारीले
वष वा िहउँदे िवदा उपभोग गन नपाउँ दै अवकाश पाएमा दश मिहनालाई वािषक काम गरे को अविध
मानी दामासाहीले काम गरे को अविधको िवदा रकम पाउँ नेछ ।
६८. िवदा सहिलयत मा हनेः िवदा अिधकारको कुरा नभएर सहिलयत मा हनेछ ।
६९. काज तथा दैिनक मण भ ाः (१) िव ालय वा अ यापन स ब धी कामको लािग नगर
कायपािलकाको आदेशानसु ार कुनै सभा, स मेलन वा सेिमनारमा खिटने िश क वा कमचारीले सोही
आदेशमा तोके को अविधस मको लािग काज पाउने छ ।
(२) िव ालयको कामको लािग िश क वा कमचारीले धाना यापकको र धाना यापकले
यव थापन सिमितको अ य को िलिखत अनमु ित िलई बढीमा एक ह ास म काजमा जान स नेछ ।
(३) स वा भएको िश क वा कमचारीलाई स वा भएको िव ालयमा हािजर हन जाँदा
तोिकएको दरमा दैिनक तथा मण भ ा बापतको रकम रमाना िदने िव ालयले आ नै कोषबाट िदनु
पनछ । तर आ नो वे छाले स वा भई जाने िश क वा कमचारीले यस उपदफा बमोिजम दैिनक तथा
मण भ ा वापतको रकम पाउने छै न ।
७०. यस प र छे दको यव था लागू नहने : यस प र छे दमा अ य जनु सुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन सं थागत िव ालयको िश क र आ नै ोतबाट यहोन गरी सामदु ाियक िव ालयमा िनयु
िश कको स ब धमा यस प र छे दको यव था लागू हने छै न । य ता िश कले िव ालय ारा तोके
बमोिजम वा िनयुि हँदा करार स झौतामा तोके अनुसारिवदाको सिु वधा पाउने छन् ।
७१. िश क तथा िव ालय कमचारी सजाय स ब धी यव थाः िश क तथा िव ालय
कमचारीको सजाय स ब धी यव था संघीय काननु ले तोके बमोिजम हनेछ।
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प र छे द–१२
िव ालयको िच ह, नामाकरण तथा अ य यव था
७२. िव ालयको िच हः िव ालयको िच ह षट्कोणको हनेछ । िव ालय यव थापन सिमितले िनणय
गरी सो षट्कोणको बीचमा आ नो िव ालयको छु ै िच ह रा न स नेछ ।
७३. िव ालयको नामाकरण : (१) समाज तथा रा कै लािग उ लेखनीय योगदान गन वा ऐितहािसक
यि , देवी देवता, तीथ थल वा ाकृ ितक स पदा आिदको नामबाट नेपालीपन झ कने गरी
िव ालयको नामाकरण गनपनछ,
ु
तर यो दफा ार भ हनु भ दा अगावै यस दफा िवप रत नामाकरण भै सके का िव ालयको हकमा यो
कायिविध जारी भएपिछको दो ो शैि क स को सु देिखनै लागू हने गरी पनु ः नामाकरण गरी
नगरपािलकाबाट ि वकृ ित िलनु पन छ ।
२) कुनै सं थागत िव ालयले आ नो नाममा “पि लक" श द जोड्न चाहेमा कि तमा एक
ितहाई िव ाथ पणू छा वृि मा अ ययनरत रहेको हनपु नछ, कुनै सं थागत िव ालयले आ नो नाममा
“नेशनल श द जोड्न चाहेमा नेपालको क तीमा २५ िज लाका िव ाथ अ ययनरत रहेको हनपु नछ र
कुनै सं थागत िव ालयले आ नो नाममा “इ टरनेशनल" श द जोड्न चाहेमा िवदेशी िव ाथ अ ययन
गरे को हनपु नछ । िव ालयको नामको अ तमा “िव ालय” , “ कुल” वा “पाठशाला” श द जोिडएको
हनपु नछ ।
तर यो उपदफा लागूहनु अगावै यस दफा िवप रतका श दह जोिडई नामाकरण भै सके का
िव ालयको हकमा यो कायिविध जारी भएपिछको दो ो शैि क स को सु देिख नै लागू हने गरी
उपयु यव था पालना गन वा पनु ःनामाकरण गनपन
ु छ,
(३) ािविधक िश ा स चालन गन अनमु ित पाएको सामदु ाियक िव ालयले आ नो
िव ालयको नामको पछािड को कमा ािविधक िश ा स चालन गन अनमु ित ा िव ालय भनी थप
गन स नेछ ।
(४) नयाँ खोिलने िव ालयको नामाकरण आ नो नामबाट गन चाहने यि ले देहाय
बमोिजमको रकममा नघट्ने गरी नगरपािलका◌ाले तोिकिदएको रकम बरावरको नगद , घर वा ज गा
िव ालयको नामाकरण गन योजनको लािग भनी एकमु िव ालयलाई सहयोग गरे मा सो िव ालयको
नामाकरण य तो सहयोग गन यि को नामबाट स चालन गन सिकनेछ :
(क)
मा यिमक िव ालयको लािग पचास लाख पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा
ज गा,
(ख)
आधारभतू िव ालयका लािग पतीस लाख पैयाँ वा सो मू य बराबरको घर वा
ज गा,
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(५) पिह यै नामाकरण भईसके को िव ालयको नामसँग जोडेर िव ालयको नामाकरण गन
चाहने यि ले उपदफा (४) बमोिजमको रकम वा सो बराबरको घर वा ज गा िव ालयलाई सहयोग गरी
पिहलेको नाम पछािड आफूले ताव गरे को नाम जोड्न स नेछ ।
(७) एउटै प रवार वा छु ाछु ै प रवारका एकभ दा बढी यि ले उपदफा (४) बमोिजमको
रकम वा घर वा ज गा िव ालयलाई दान गरे मा य ता यि ह को िनणयबाट बढीमा दईु जनास मको
नामबाट िव ालयको नामाकरण गन र अ य यि को नाम िव ालयमा देिखने गरी रा न सिकनेछ ।
(८) उपदफा (४) र (५) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि , मारक वा
ऐितहािसक चीजव तुको नामबाट िव ालयको नामाकरण भएको िव ालयलाई कसैले जितसक
ु ै रकम वा
घर वा ज गा सहयोग गरे पिन य तो िव ालयको नामाकरण प रवतन ग रने छै न ।
तर य तो िव ालयलाई कुनै यि ले क ा कोठा थप गन, पु तकालय भवन वा छा ावास
िनमाण गन रकम सहयोग गरे मा य तो कोठा वा भवनमा सो रकम दान गन यि को नामबाट
नामाकरण गन सिकनेछ ।
(९) यस दफा बमोिजम िव ालयको नामाकरण नगरसभाले गनछ ।
(१०)
७४. राि य गान गाउनु पन : िव ालय खल
ु ेको येक िदनको ार भ र िविभ न समारोहमा राि य
गान गाउनु पनछ ।
७५. झ डो ोलन गनु पन : िव ालयमा मनाइने येक समारोहको ार भमा राि य झ डो ोलन गनु
पनछ ।
७६. िव ाथ को पोशाक : िव ालयले िव ाथ को लािग एकै िकिसमको, कम खिचलो, साधारण,
राि यता झ काउने र हावापानी सहु ाउँ दो पोशाक तो न स नेछ । िव ालयले पोशाक ख रद गन थान
वा पसल तो न पाउने छै न ।
प र छे द–१३
िव ालयको स पि सरं ण स ब धी यव था
७७. िव ालयको स पि को सरु ाः (१) िव ालयको नाममा रहेको स पि को सरु ा गन मख
ु
दािय व यव थापन सिमित र धाना यापकको हनेछ ।
(२) सामदु ाियक िव ालयको नाममा रहेको उपदफा १ बमोिजमको स पि को िववरण िश ा
शाखामा पठाउनु पनछ र सो को लगत सङ्कलन तथा अ याविधक गन िज मेवारी िश ा शाखाको
रहनेछ ।
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(३) सामदु ाियक िव ालयको नाममा रहेको स पि को अ यािवधक िववरण िश ा शाखाले
वािषक पमा सावजिनक गनछ ।
७८. िव ालय स पि सरं ण स व धमा िश ा सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय
बमोिजम हनेछः
(क)
िव ालयको नाममा ा भई दता हन बाँक रहेको ज गा दता गन यव था
िमलाउने
(ख)
िव ालयको नाममा रहेको स पि लाई अिधकतम फाइदा हने काममा योग गन
यव थापन सिमितलाई िनदशन िदने,
(ग)
िव ालयको नाममा रहेको ज गाको आ दानी असल
ू उपर गन यव था
िमलाउने,
(घ)
िव ालयको स पि कसैबाट हानी–नो सानी हन गएमा सो भराउने यव था
गन,
(ङ)
िव ालयको िवकास गन काममा बाहेक िव ालयको नाममा दता भएका ज गा
वा अ य स पि बेचिवखन वा वािम व ह ता तरण गन निदने,
(च)
िव ालयको ज गा संर ण गन यव थापन सिमित तथा धाना यापकलाई
सहयोग गन ।
७९. िव ालयको नामको ज गा िब गन वा िधतो रा न नहने : (१) िव ालयको नामको ज गा
िब वा िधतो रा न पाइने छै न ।
८०. िव ालयको नामको ज गा स ाप ा गन नहने : िव ालयको नाममा रहेको ज गा स ाप ा गन
पाइने छै न ।
८१. िव ालयको नाममा स पि रा नु पन : (१) सामदु ाियक िव ालय र शैि क गुठीको पमा
स चािलत िव ालयले िव ालयको अचल स पि िव ालयको नाममा रिज ेशन पा रत गनु पनछ ।
(२) क पनीको पमा स चािलत सं थागत िव ालयले िव ालयको अचल स पि
क पनीको वािम वमा रा नु पनछ ।
८२. िनजी शैि क गुठी अ तगत ग रएको लगानी ह ता तरण गन स ब धी यव था : िनजी
शैि क गुठी वा य ता गुठीका स चालकले आ नो लगानीको परू ै वा आंिशक िह सा िव ालय
स चालनमा बाधा नपन गरी आ नो उ रािधकारीको पमा िनयु गरे को गुिठयारलाई चिलत कानून
बमोिजम ह ता तरण गन स नेछ ।
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८३. िमनाहा िदन स नेः ाकृ ितक िवपद् वा कावु बािहरको प रि थितले गदा सामदु ाियक िव ालयको
स पि हानी नो सानी हन गएको मािणत हन आएमा वीस हजार पैयाँस मको भए धाना यापकको
िसफा रसमा यव थापन सिमितले, पचास हजार पैयाँस मको भए यव थापन सिमितको िसफा रसमा
मख
ु शासक य अिधकृ तले, एक लाख पैयाँस मको भए नगर मख
ु ले िमनाहा िदन स नेछ । सोभ दा
बढी रकम िमनाहा िदनु परे मा नगर कायपािलकाको िसफा रसमा नगर सभाले िमनाहा िदन स नेछ ।
प र छे द- १४
िव ालयलाई िदइने अनुदान तथा अ य यव था
८४. िव ालयलाई अनुदान िदने : (१) सामदु ाियक िव ालयलाई नेपाल सरकार वा देश सरकार वा
नगरपािलकाबाट िव ालयको लागी ा रकम नगर कायपािलकाले वािषक काय ममा वीकृ त गराई
िव ालय सि चत कोषमा पठाउने यव था िमलाउने छ ।
(२) िव ालयको आ त रक आय समेतलाई अ ययन गरी िव ालयलाई देहायका आधारमा
अनदु ान बाँडफाँट ग रने छ,
(क)
िव ालयको िव ाथ सं या,
(ख)
िव ालयको िश क सं या,
(ग)
िव ालयको परी ाको प रणाम,
(घ)
िव ालयको आिथक अव था ।
(ङ)
िव ालयले परू ा गनु पन यनु तम पवू ाधारह (Prioritized
Minimum Enabling Conditions (PEMEC )
(३) अनमु ित ा सामदु ाियक िव ालयले दरब दी ा नगन शतमा र वीकृ त ा
सामदु ाियक िव ालयले आफूलाई ा सबै िश क दरब दी िश ा शाखामा िफता गरी िश क लगायत
िव ालय यव थापनका स पणू प ह आफै ले गन गरी िव ालयलाई ा हने अनदु ान एकमु िलन
चाहेमा तोिकएको शत िभ िव ालय स चालन गन गरी एकमु अनदु ान पाउन सिकने यव था गन
सिकनेछ ।
(४) िव ालयको पवू ाधार िवकास गन योजनका लािग नगर कायपािलकाले शत तोक
सावजिनक शैि क गुठी अ तगत स चािलत िव ालयलाई समेत अनदु ान िदन स नेछ ।
८५. स बि धत काममा खच गनु पनः िव ालयलाई ा रकम जनु कामको लािग खच गन िनकासा
भएको हो सोही काममा मा खच गनु पनछ । खच हन नसके को रकमको बारे मा िश ा शाखालाई
जानकारी गराउनु पनछ ।
८६. थानीय ोतबाट रकमको यव था गनु पन : (१) िव ालयले िव ालयको भवन, फिनचर र
अ य कायको लािग थानीय ोतबाट समेत रकमको यव था गनु पनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम थानीय ोतबाट भवन िनमाणको लािग रकम नपु ने भएमा नगर
कायपािलकाले जनसहयोगलाई ो साहन गन गरी सामदु ाियक िव ालयलाई आव यक रकम अनदु ान
िदन स नेछ ।
(३) सं थागत िव ालयले उपदफा (१) बमोिजमको कायको लािग िव ाथ बाट सहयोगको
नाममा शु क उठाउन पाउने छै न ।
प र छे द–१५
िव ालयको बजेट, आय ययको लेखा तथा अ य यव था
८७. िव ालय स चालन सि चत कोषको स ब धी यव थाः (१) येक िव ालयमा
िव ालयको स पणू आ दानीह ज मा गन गरी एक िव ालय स चालन कोष रहनेछ ।
(२) िव ालयले सचं ालन कोषमा ज मा भएको रकम यव थापन सिमितको िनणय बमोिजम
खच गनु पनछ ।
(३) िव ालय सचं ालन कोषको स चालन यव थापन सिमितको अ य वा सोही
सिमितले तोके को यव थापन सिमितको सद य र धाना यापकको संयु द तखतबाट हनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन मा यिमक िव ालय सचं ालन
कोषको स चालन धाना यापक र लेखास ब धी काम गन िश क वा कमचारीको सयं ु द तखतबाट
ग रनेछ ।
(५)िव ालय संचालन कोषको िहसाब–िकताब लेखा रा ने, बे जु फ य ट गन काम
धाना यापक र लेखा स ब धी काम गन कमचारीको हनेछ ।
(६) िव ालयको काय स चालनको लािग िव ालय संचालन कोषको रकम
नगरकायपािलकाको कायालयले तोिकिदएको निजकै को कुनै बकमा खाता खोली ज मा गनु पनछ ।
(७)िव ालयको स पणू खच िव ालय सचं ालन कोषमा ज मा भएको रकमबाट यहो रनेछ ।
८८. बजेट तयार गन : धाना यापकले येक आिथक वषको असारमसा त िभ आगामी वषको
बजेट तयार गरी यव थापन सिमितबाट वीकृ त गराई यसको एक ित िश ा शाखामा समयमा पठाउनु
पनछ ।
८९. िव ालयको आय ययको लेखाः (१) िव ालयको आय ययको लेखा अनसु चू ी—१५
बमोिजमको ढाँचामा रा नु पनछ ।
(२) िव ालयको आय ययको लेखा, बील, भरपाई लगायत आव यक कागजात रा ने
काम िव ालयको लेखा स ब धी काम गन िश क वा कमचारीको हनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम कागज मािणत गराई रा ने, रा न लगाउने िज मेवारी
धाना यापकको हनेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोिजमको आय ययको लेखा रा दा िव ालयको काम कारबाहीको
वा तिवक ि थित थाहा हने गरी मालसामानह को ख रद िब र िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथा
दािय व आिदको िव तृत िववरण प पले खोलेको हनु पनछ ।
(५) िव ालयको नगदी, िज सी, जायजेथामा कुनै िकिसमको िहनािमना, हानी–नो सानी वा
लापरबाही हन नपाउने गरी सरु ि त रा ने र सोको लगत रा ने तथा रा न लगाउने दािय व
धाना यापकको हनेछ ।
(६) धाना यापक र लेखा स ब धी काम गन िज मेवारी तोिकएको िश क वा कमचारीले
िव ालयको आय ययको ितवेदन िश ा शाखाले तोके को अविध िभ मािसक वा ैमािसक पमा
सो शाखामा पठाउनु पनछ ।
९०. लेखा परी ण गराउनेः (१) यव थापन सिमितको मख
ु र धाना यापकले येक वष नगर
कायपािलकाबाट िनयु दतावाला लेखा परी कबाट लेखा परी ण गराउनु पनछ ।
(२) लेखा परी णको िसलिसलामा धाना यापकले िव ालयको आय ययको बहीखाता
लेखा परी कले मागेको बखत जाँ न िदनपु नछ र िनजले कै िफयत तलब गरे को कुराको यथाथ जवाफ
समेत सरोकारवालालाई िदनु पनछ ।
(३) िव ालयको आय ययको लेखा नगर कायपािलकाबाट खटाइएको कमचारीले जनु सक
ुै
बखत जाँचबुझ गन स नेछ । यसरी जाँचबुझ गदा खटी आएको कमचारीले माग गरे को िववरण देखाउनु
धाना यापक, लेखाको िज मेवारी ा िश क वा कमचारीको कत य हनेछ ।
(४) यस दफा बमोिजम लेखापरी कले िव ालयको लेखा परी ण गन िसलिसलामा अ य
कुराका अित र िव ालयको आ दानी र खचका बारे मा िव ालय यव थापन सिमितका
पदािधकारीह सँग छलफल गरी आ नो ितवेदन तयार गनु पनछ ।
(५) यस कायिविध बमोिजम िव ालयसँग वाथ रहेको यि ले वा िव ालय
यव थापनका मख
ु , सद य तथा धाना यापकको निजकको नातेदारले िव ालयको लेखा परी ण गन
पाउने छै न ।
८९. ितवेदन पेश गनु पन : लेखापरी कले िव ालयको लेखा परी ण गरी सके पिछ देहायका
कुराह खल
ु ाई सो स ब धी ितवेदन तयार गरी नगरपालीका, यव थापन सिमित र नगरपािलकामा
एक–एक ित पठाउनु पनछः–
(क) सोिधएका र कै िफयत तलब भएका कुराको जवाफ यथाशी भए नभएको,
(ख) पेश भएको आय ययको िहसाब रतपवू क भए नभएको,
(ग) आय ययको े ता काननू बमोिजम राखे नराखेको,
(घ) िव ालयको आय ययको लेखा यथाथ पमा देिखने गरी वासलात दु त भए नभएको,
(ङ) कुनै िश क वा कमचारीले काननू िवप रत कामकाज वा बेिहसाब गरे नगरे को,
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(च) िव ालयको कारोबार स तोष द भए नभएको,
(छ) िव ालयलाई जनु कामका लािग िनकासा भएको हो सोही योजनमा खच लेखे
नलेखेको,
(ज) िव ालयको स पि दु पयोग गरे , नगरे को
(झ) लेखा परी कले मनािसव र आव यक स झेको अ य कुरा ।
९२.िव ालयको कामको सामािजक परी ण गन : सामदु ाियक िव ालयले आ नो कामको
सामािजक परी ण गनपनछ
ु ।
९३. बरबुझारथ गन : (१) िव ालयको नगदी, िज सी मालसामानको लगत, े ता रा ने िज मा
िलएको िश क वा कमचारी स वा वा अ य कारणबाट िव ालय छोडी जाने भएमा आ नो िज मा
रहेको नगदी, िज सी मालसामानको बरबुझारथ सामा यतया २१ िदनिभ िव ालयमा गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम बरबुझारथ नगन िश क तथा कमचारीलाई बरबुझारथ नगरे स म
स वा भएको िव ालयमा जान रमानाप िदइने छै न । साथै िनजले कुनै रकम वा मालसमान िहनािमना
गरे को रहेछ भने सो बापतको रकम िनजले पाउने जनु सक
ु ै रकमबाट असूल उपर वा सोधभना ग रनेछ ।
९४. िश क तथा कमचारीको तलब, भ ा र अ य सिु वधा स ब धी यव था : िश क तथा
कमचारीको तलब, भ ा र अ य सुिवधा स ब धी यव था संघीय कानून अनुसार हनेछ ।
९५.िश क तथा कमचारीका िनवृि भरण, उपदान, उपचार खच र अ य यव था सघं ीय कानून अनुसार
हनेछ ।
९६. िश क तथा कमचारीका अवकास स ब धी यव था सघं ीय काननू अनसु ार हनेछ ।
९७. िश क तथा कमचारीका सजाय स ब धी यव था सघं ीय काननू ले तोके को मापद ड अनसु ार
हनेछ।
९८. िव ालयको विगकरण संघीय कानूनले तोके को मापद ड अनसु ार हनेछ ।
९९. िव ालय शु क स ब धी यव था सघं ीय काननू ले बनाएको मापद ड अनसु ार हनेछ ।
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प र छे द– १६
िविवध
१००. िश क तथा िश ा े स व जनशि को तािलमः तािलम तथा िश ण स ब धी
यव था संघ र देशले यव था गरे अनु प हनेछ ।तर यस दफाले नगर पािलकाका िश कलाई वीकृ त
वािषक काय म बमोिजम तािलम िदन बाधा पन छै न ।
१०१.अित र ि याकलाप स ब धी यव थाः १) िव ालयह ले िश ा सिमितले िनधारण गरे को
मापद ड बमोिजम अित र ि याकलाप स चालन गनपनछ
ु ।
२) नगर कायपािलकाले वािषक काय ममा समावेश गरी अ तर िव ालय ित पधा मक
अित र ि याकलाप स चालन गनु पनछ ।
३) अ तर िव ालय ित पधा मक अित र ि याकलाप स चालन स वि ध थप यव था
कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
४) िव ालयले उपदफा (१र२) बमोिजम अित र ि याकलाप स चालन गदा देहाय
बमोिजमका ितयोिगतामा िव ाथ ह लाई भाग िलन लगाउनु पनछ –
(क) िच कला, मिू तकला र ह तकला ितयोिगता,
(ख) बा बादन तथा संिगत ितयोिगता,
(ग) नृ य ितयोिगता,
(घ) नाटक ितयोिगता,
(ङ) व ृ वकला ितयोिगता,
(च) हािजरीजवाफ ितयोिगता,
(छ) िह जे ितयोिगता,
(ज) खेलकुद ितयोिगता,
(झ) सािहि यक गितिविध, कथा, किवता र िनव ध ितयोिगता,
(ञ) फूलबारी र कृ िष वागवानीसँग स ब धी ितयोिगता,
(ट) सृजना मक तथा अ वेषणा मक र िव ानका योगा मक ितयोिगता
(ट) अ य ितयोिगता,
(५) िव ालयले येक शु बारको दैिनक पठनपाठनको काय समा भएपिछ िव ाथ लाई
अित र ि याकलापको काय ममा सहभागी गराउनु पनछ ।
१०२. िव ालय िश ा सेवाको गठन, तह, ेणी िवभाजन र दरव दी स व धी यव था : (१)
यस स ब धमा संघ तथा देशको काननू वा दफासँग तादा यता कायम हने गरी कायपािलकाले
कायिविध बनाइ नगर सभावाट वीकृ त गराए बमोिजम हनेछ ।
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१०३. िज मेवार रहने : (१) धाना यापक नगरपािलका, अिभभावक एवम् िव ाथ ित िज मेवार
हनेछ , यसकालािग उनले अिभभावक एवम् िव ाथ को िवचार सव ण गनछन् ।
२) चिलत मापद डको पालना एवम् गुण तरीय िश ाको लािग िव ालय यव थापन
सिमित र धाना यापकले िश ा सिमितसँग काय स पादन करार गनपनछ
ु ।
३) िश क एवम् कमचारी धाना यापक ित िज मेवार हनेछन । िनजह ले गुण तरीय
िश ाका लािग नगरकायपािलका, िश ा सिमित, िश ा अिधकृ त, िव ालय िनरी क र ोत यि ले
चिलत कानून बमोिजम िदएको िनदशन पालना गनु पनछ । अपेि त शैि क उपलि धका लािग
िश कह ले धाना यापकसँग कायस पादन करार गनपनछ
ु ।
४) िश ालाई मौिलक हकको पमा थािपत गन नगर कायपािलकाले येक िव ालयका
लािग िनि त भौगोिलक े लाई सेवा े को पमा तोिकिदन स नेछ । य तो भौगोिलक े िभ का
टुहरा, अलप परे का र बेसाहारा तथा अितिवप नतामा परी िव ालय जान नसके का वा िव ालय
छोडेका बालबािलकालाई छा बृि वा िवशेष यव था गरी वा िनजका अिभभावक वा सरं कलाई
सघाइबालबािलकालाई िव ालयमा याउनु नगरपािलका◌ा, वडा सिमित, िव ालय यव थापन
सिमित र धाना यापकको िज मेवारी हनेछ । िव ािथलाई अपेि त शैि क उपलि ध हािसल हने गरी
िसकाउने र िटकाउने दािय व धाना यापक र िश कह को हनेछ ।
५) कुनै अिभभावक वा सरं कले िव ालय जाने उमेरका वालबािलकालाई िव ालय
पठाउन अटेर गरे मा िनजलाई नगरपािलका बाट दान ग रने सेवा सुिवधाह बाट बि चत गन सिकनेछ ।
१०४. सरं कको भूिमका : वडाअ य ले आ नो वडा िभ का िव ालयको गुण तरीय िश ाका
लािग मख
ु सरं कको पमा काय गनु गराउनपु नछ ।
१०५. नगरपािलकाका िनवािचत पदािधकारीह ले पालना गनुपन आचारसिं हता :
नगरपािलकाका िनवािचत पदािधकारीह ले देहायबमोिजमको आचारसिं हता पालना गनपनछ
ु :
क) सं थागत िव ालय वा िनजी अ य कुनै कारका शैि क संघ सं था स चालनमा
सल
ं नता हन नहने तर ाि क ि याकलापमा भाग िलन ब देज नरहने
पनु ः िनवािचत हनपु वू देिख िव ालय स चालनमा संल न भएको भए यस ख डले बाधा
परु य् ाएको मािनने छै न ।
ख) धम, स दाय, जातजाित, िलङ्ग, भाषा, वग, े वा स दायको आधारमा घृणा वा
ेष उ प न हने कुनै ि याकलापमा भाग िलन नहने,
ग) राजनीितक पाट वा अ य कुनै दलगत समहू को वाथमा िव ाथ र शैि क संरचनाको
योगलाई िनषेिधत गनपन,
ु
घ) िव ालयको सम शैि क गुण तरको अिभवृि मा यान िदनपु न .
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ङ) जन ितिनिध समाजकै रोल मोडेल हने हँदा सावजिनक ठाउँ ह तथा िव ालय वा
शैि क सं थामा उपि थत रहँदा नकरा मक स देश वाह हने कुनैि याकलाप नगन सजग
रहनु पन ।
१०६. िश क तथा कमचारीले पालन गनु पन आचार सिं हता : िश क तथा कमचारीले देहाय
बमोिजमको आचार संिहता पालन गनु पनछ :–
(क) आफुलाई खटाएको ठाउँ मा गई तोिकएको काम गनु पन,
(ख) िनधा रत समयमा िनयिमत पले िव ालयमा आए गएको समय जनाई हािजर हनु पन र
पिहले िवदाको अनुमित निलई िव ालयमा अनुपि थत हनु नहने,
(ग) आ नो सेवा स ब धी िवषयमा मतलव सा य गन मनसायले कसैमािथ पिन कुनै
राजनैितक वा अवा छनीय भाव पान वा भाव पान य न गन नहने,
(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पार प रक स ब धमा वा कुनै िवदेशी रा सँगको
स ब धमा खलल पन स ने गरी आ नो वा तिवक वा का पिनक नामबाट वा बेनामी कुनै
लेख कािशत गन वा ेसलाई कुनै खबर िदन वा रे िडयो वा टेिलिभजन आिद ज ता सचू ना
मा यम ारा भाषण सा रत गन वा कुनै सावजिनक भाषण िदन वा व य कािशत गन
नहने,
(ङ) िव ाथ लाई यो य नाग रक बनाउने उ े य िलई अ ययन र अ यापनलाई आ नो मु य
ल य स झनु पन,
(च) आ ाका रता, अनश
ु ासन, स ावना, सहयोग, सदाचार, सहानभु ूित, धैय र
स च र तालाई ो साहन िदनु पन,
(छ) कुनैभाषा, स दाय तथा धम िवरोधी भावना िश क तथा िव ाथ वगमा फै लाउन
नहने,
(ज) सामदु ाियक िव ालयका िश कले यव थापन सिमित र स बि धत थानीय तहको
वीकृ ित निलई आफू वहाल रहेको िव ालय बािहर काम गन नहने,
(झ) िव ालय वा शैि क सं थाको मा यम ारा राि य भावना जागृत गरी देशमा
भावना मक एकता कायम गनकाम गनु पन,
(ञ) नेपाल रा को सावभौमस ा र अख डतामा आँच आउने गरी देशको शाि त, सरु ा,
वैदेिशक स ब ध र सावजिनक मयादा तथा अदालतको अवहेलना हने वा कुनैपिन कायालय
वा अिधकृ तको काननू ारा िनधा रत कत य परू ा गनमा बाधा िवरोध हने गरी दशन,
हड्ताल, थनु छे क तथा घेराउ गन नहने ।
(ट) िव ाथ लाई शारी रक वा मानिसक यातना िदन नहने,
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचार संिहताको पालन भए नभएको अिभलेख िश कह को
हकमा धाना यापकले र धाना यापकको हकमा यव थापन सिमितले रा नु पनछ र आचार सिं हता
पालन नभएको भए यसको िववरण नगरपािलकामा पठाउनु पनछ ।
(207)

iii

१०७. िव ाथ ले पालन गनु पन आचार सिं हता : िव ाथ ह ले देहाय बमोिजमको आचार सिं हता
पालन गनु पनछः
(क) िश कको आ ापालन र आदर गनु पन,
(ख) िव ालयमा वा बािहर जहाँसक
ु ै अनुशासनमा रहनु पन,
(ग) राि यता, भाषा र सं कृ ितको उ थानको िनिम सधं ै य नशील रहनु पन,
(घ) िव ालयले आयोजना गरे को काय ममा सि य पमा भाग िलनु पन,
(ङ) सबैसगँ िश यवहार गनु पन,
(च) यव थापन सिमितले िनधारण गरे का अ य आचार सिं हता पालना गनु पन ।
१०८. सम वय र सहकाय गन सिकनेः िश ाको गुण तर िवकासका लािग अ य थानीय तहसँग
आव यकता बमोिजम सम वय र सहकाय गन सिकनेछ ।
१०९. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः यो कायिविध काया वयन गदा कुनै बाधा अड्काउ पन
आएमा र यसमा उ लेख नभएका िवषयमा कुनै यव था गन आव यक परे मा नगर कायपािलकाले
िनणय गरे बमोिजम हनेछ ।
११०. अ य िवषय स ब धी यव थाः यस कायिविधमा लेिखएदेिख बाहेकका िवषयह मा सघं ीय
तथा देश िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा यव था भएबमोिजम हनेछ ।
१११. सश
ं ोधन गन र कायिविध बनाउने स ब धी यव थाः यस कायिविधलाई नगर
कायपािलकाले आव यकताको आधारमा सश
ं ोधन गन र अ य कायिविध बनाइ लागू गन स नेछ ।
११२. अि तम या या गन अिधकारः यस कायिविधको अि तम या या गन अिधकार नगर
कायपािलकालाई हनेछ ।
११३. खारेजी र बचाउः यस कायिविधमा लेिखएका कुनै िवषय चिलत ऐन काननु सँग बािझन
आएमा सो बािझएको हदस म मा िनि य हनेछ ।

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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१.

यस शैि क स मा वत: ब द भएका िव ालयह बाहेक अ य िव ालयह ब द नगन तर
िव ाथ सं याको आधारमा िश क िमलान गदा ब द हने अव था देिखएमा िव ालय
समायोजन गन ।
२. तहगत यनू तम दरव दी नभएको अव थामा मा यिमक र आधारभतू तह चलेका
िव ालयह मा ा िव तहबाट िश क निझ ने तर िव ाथ सं याका आधारमा िमलान
गनपन अव था देिखएमा िमलान गन सिकने ।
३. क ा १-२ चलेको १० जनास म िव ाथ भएको िव ालयमा यनू तम एक िश क राखी
िमलान गन ।
४. क ा १-३ चलेको १० जनास म िव ाथ भएको िव ालयमा यनू तम एक िश क राखी
िमलान गन ।
५. क ा १-५ चलेको १० जनास म िव ाथ भएको िव ालयमा यनू तम २ जना िश क राखी
दरब दी िमलान गन ।
६. क ा १-५ चलेको १५ जनास म िव ाथ भएको िव ालयमा ३ जना िश क राखी िमलान
दरब दी गन ।
७. दरव दी िमलानका लािग िश क काजमा यव थापन गनु परे मा ित िश क १० जना
िव ाथ कायम गरी िमलान गन ।
८.
ा िव तहमा एक क ा बराबर २० जना यनू तम िव ाथ आधार मानी बढी िब ाथ भएको
थानमा १० जना िव ाथ बरावर एक िश क मानी मश: दरव दी थप गद जाने ।
९. िन मा िव र मा िव तहमा दरब दी नभएको िव ालयलाई क ागत पमा क ा भएको ा िव
दरव दी ाथिमकताको आधारमा उपल ध गराउने ।
१०. िव ालयको दरव दी क ा गनु पन अव थामा िनयुि िमितलाई आधारमानी किन बाट
क ा गन तर क ा हने िव ालयको ब र तम िश कले आफू स वा हन चाहेको िनवेदन
िदएमा ब र पिन क ा गरी िमलान गन सिकने ।
११.
अनगु मनका ममा पाईएका आधारमा िव ालयको िश क िसकाई भावकारी वनाउन
अ तथा िश क हेरफे र गरी यव थापन गनु पन देिखएका िव ालयको िश क तथा
अह को यव थापन समेत दरव दी िमलानको ममा गन ।
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तावनाः
यवु ाको हक िहतको संर ण, स बधन र सश करणका साथै िश ा, सीप, उ मशीलता र रोजगारीलाई
बधन गद थानीय ोत र साधनको अिधकतम उपयोगबाट समु नत नगरपािलका िनमाणका लािग
यवु ास ब धी नीित िनमाणदेिख काया वयन तहस म यवु ाह को साथक सहभािगता बृि गरी िवकासमा
मल
ू वाहीकरण गन वा छनीय भएकोले,
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा २० को अिधकार योग गरी नमोबु
नगरपािलकाको नगर कायपािलकाले यो िनयमावली बनाएको छ ।

१. सिं
रहेको छ।

प र छे द–१
ारि भक
नाम र ार भ : (१) यस कायिविधको नाम “नमोबु नगर यवु ा प रषद कायिविध, २०७६”

(२) यो कायिविध नगर कायपािलकाको बैठकले पास गरे प ात ार भ हनेछ ।
२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,–
(क) “अ य ” भ नाले प रषदक
् ो अ य स झनपु छ ।
(ख) “उपा य ” भ नाले प रषदक
् ो उपा य स झनपु छ ।
(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस कायिविध अ तगत बनेको िनयममा
तोिकएको वा तोिकएबमोिजम स झनपु छ ।
(घ) “प रषद”् भ नाले िनयम ५ बमोिजम थापना भएको नगर यवु ा प रषद् स झनुपछ ।
(ङ) “यवु ा” भ नाले राि य यवु ा प रषद् ऐनले प रभािषत गरे बमोिजमका यि स झनपु छ ।
(च) “िवशेष समदु ायको यवु ा” भ नाले
पीिडत, जोिखममा परे का, दिलत, जनजाित,
िपछिडएका तथा ग रबीको रे खामिु न रहेका, अपाङ्गता भएका वा सीमा तकृ त
अ पसङ् यक समदु ायका यवु ा स झनपु छ ।
(छ) “सद य” भ नाले सिमितको सद य स झनु पछ र सो श दले सिमितको अ य ,
उपा य र सद यसिचव समेतलाई जनाउँ छ ।
(ज) “नगरपािलका” वा “कायपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका तथा
कायपािलकालाई जनाउँछ ।
(झ) “ लब” भ नाले टोल र वडामा गठन हने यवु ाको लबलाई जनाउँ छ ।

३. प रषद्को थापना : (१)
प रषद् थापना ग रएको छ ।

प र छे द –२
प रषद्को थापना
तावनामा उ लेख भएबमोिजमको काम समेतका लािग नगर यवु ा
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(२) नगर यवु ा प रषदक
् ो मु य कायालय नगरपािलकामा रहनेछ ।
(३) प रषदल
े
नगरपािलका
सँगको सम वयमा नगरको अ य थानमा पिन आ नो मख
ु वा
्
स पक कायालय खो न स नेछ ।
४. प रषद् वशािसत र सगं िठत सं था हने : (१) प रषद् अिवि छ न उ रािधकारवाला एक
वशािसत र सगं िठत सं था हनेछ ।
(२) प रषदक
् ो सबै काम कारबाहीको िनिम आ नो एउटा छु ै छाप हनेछ ।
(३) प रषदल
् े यि सरह चल अचल स पि ा गन, उपभोग गन , बेच िवखन गन वा
अ य िकिसमले यव था गन स नेछ । तर प रषदल
् े अचल स पि बेच िवखन गनु अिघ
नगर कायपािलकाको वीकृ ित अिनवाय पमा िलनु पनछ ।
(४) प रषदल
् े यि सरह आ नो नामबाट नािलस उजरू गन स नेछ र प रषद् उपर पिन सोही
नामबाट नािलस उजरू ला न स नेछ ।
प र छे द–३
प रषद्को गठन, काम, कत य र अिधकार
५. प रषद्को गठन : (१) नगर यवु ा प रषद् गठन देहायबमोिजम हनेछः–
(क) नगरपािलका मख
–अ य
ु
(ख) नगरकायपािलकाले मनोनयन गरे को यवु ा
–उपा य
(ग) यवु ा िवकासको े मा योगदान गरे काम ये प रषदल
् े मनोिनत गरे को एक जना
मिहलासमेत दईु जना यवु ा
–सद य
(घ) वडा यवु ा लबह बाट प रषदल
् े मनोिनत गरे को एक जना मिहलासमेत
दईु जना
– सद य
(ङ) िवशेष समदु ायबाट प रषदल
् े मनोिनत गरे को एक जना मिहला समेत दईु जना – सद य
(च) मख
,
सामािजक
िबकाश
शाखा
– पदेन सद य
ू
(छ) मख
–पदेन सद य
ू , वा य शाखा
(ज) मख
–पदेन सद य
ू , मिहला तथा बालबािलका शाखा
(झ) मख
–पदेन सद य
ू , सामािजक सरु ा शाखा
(ञ) िश ा, यवु ा तथा खेलकुद शाखा मख
– सद य सिचव
ू
(२) मनोनीत सद यह को पदाविध चार बषको हनेछ ।
(३) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन कुनै मनोिनत सद यले आ नो
पदीय िज मेवारी परू ा नगरे मा नगरपािलकाले िनजलाई जनसु क
ु ै बखत सद यको पदबाट
हटाउन स नेछ ।
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(४) उपिनयम (३) बमोिजम मनोनीत सद यलाई पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई सफाई पेश
गन मौकाबाट बि चत ग रने छै न ।
(५) िनयम ५. उपिनयम (१) ख ड (ख) का लािग मा यता ा िश ण सं थाबाट नातक
तह उ ीण भएको तथा यवु ाको हक, िहतको सरं ण, स वधन वा यवु ा िवकास र
प रचालनको े मा क तीमा पाँच बष काम गरे का िति त यवु ाम येबाट उपा य को
पदमा िनयुि गनु पनछ ।
(६) मनोिनत सद यको शैि क यो यता मा यता ा िश ण सं थाबाट कि तमा क ा १२
उ ीण भएको हनु पनछ ।
६. प रषद्को काम, कत य र अिधकार : यस कायिविधमा अ य उि लिखत काम, कत य र
अिधकारको अित र प रषदक
् ो काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :–
(क) यवु ास ब धी दीघकालीन नीित तजुमा गरी नगरपािलका सम िसफा रस गन,
(ख) नगरपािलकाबाट वीकृ त नीितको अधीनमा रही यवु ा स ब धी योजना तथा काय म
बनाई लागू गन,
(ग) प रषद् सँग आव ता ा गन संघ, सं थाह ले पालना गनु पन शतह िनधारण गन,
(घ) िवकास िनमाण तथा समाज सेवाको े मा यवु ालाई वयंसेवकको पमा प रचालन गन
स ब धमा आव यक नीित िनधारण गन,
(ङ) यवु ालाई नगर तथा रा िनमाणमा सहभागी हन उ े रत गन,
(च प रषदक
् ो वािषक योजना काय म तथा बजेट वीकृ त गन,
(छ) यवु ा िवकास, सश करण एवं मल
ू वाहीकरण स ब धी िवषयमा संघीय सरकार, देश
सरकार, नगरपािलकालाई सझु ाव िदने,
(ज) नगर तरमामा यवु ा जागरण, सशि करण र प रचालन गन,
(झ नगर तरमा यवु ा सीप, उ मिशलता तथा नेतृ व िवकास गन,
(ञ) यवु ाका े मा काम गन रा ीय यवु ा प रषद् र देश यवु ा प रषदस् ँग सम वय, सहकाय
गन,
(ट) यवु ाका े मा संघ, देश र पािलका तहसँग सम वय, सहकाय र आव यकता अनसु ार
सहजीकरण गन,
(ठ) तोिकएबमोिजमका अ य काय गन ।
७. प रषद् को बैठक र िनणय : (१) प रषदक
् ो बैठक आव यकता अनुसार ब नेछ । तर दईु बैठक
बीचको अ तर सामा यतया चार मिहनाभ दा बढी हने छै न ।
(२) प रषदक
् ो बैठक अ य को िनदशनमा उपा य ले तोके को िमित, समय र थानमा
ब नेछ ।
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(३) प रषदक
् ो बैठक हनभु दा क तीमा चौिवस घ टा अगावै बैठकमा छलफल हने िवषयको
कायसचू ीसिहतको सचू ना प रषदक
् ा सद य–सिचवले सद यह लाई िदनेछ ।
(४) प रष ा त काल कायम रहेका कुल सद य सं याको पचास ितशतभ दा बढी
सद यह उपि थत भएमा प रषदक
् ो बैठकको लािग गणपरू क सं या पगु ेको मािननेछ ।
(५) प रषदक
् ो बैठकको अ य ता अ य ले र िनजको अनपु ि थितमा उपा य ले गनछ ।
(६) प रषदक
् ो बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता
गन यि ले िनणायक मत िदनेछ ।
(७) प रषदक
् ो बैठकको िनणय सद य सिचवले मािणत गरी रा नेछ ।
(८) कुनै िवशेष वा पदािधकारीलाई प रषदक
् ो बैठकमा पयवे कको पमा भाग िलन
आम ण गन स नेछ ।
(९) प रषदक
् ो बैठक स ब धी अ य कायिविध प रषद् आफले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
प र छे द– ४
कायकारी सिमित गठन तथा काम, कत य र अिधकार
८. सिमितको गठन : (१) प रषदक
् ो कायकारी िनकायको पमा काम गन एक कायकारी सिमित रहने
छ।
(२) सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनेछ :
(क) उपा य
–अ य
(ख) नगरपािलकाले तोके को सामािजक े हेन ब र तम कमचारी – सद य
(ग) प रषदक
् ा सद यह म येबाट क तीमा एकजना मिहला रहने गरी प रषदल
् े
मनोनीत गरे का दुईजना
–सद य
(घ) नगरपािलकाको िश ा यवु ा तथा खेलकुद मख
-सद य सिचव
ु
(३) उपिनयम (२) को ख ड (घ) बमोिजमको सद यको पदाविध प रषदक
् ो सद य कायम
रहेस मको अविधका लािग हनेछ ।
९. कायकारी सिमितको बैठक र िनणय : (१) सिमितको बैठक आव यकता अनसु ार ब नेछ ।
(२) उपा य ले तोके को िमित, समय र थानमा सिमितको बैठक ब नेछ ।
(३) उपिनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपा य को अनपु ि थितमा
सद य–सिचवले सिमितका सद यह सँग परामश गरी तोके को िमित, समय र थानमा
सिमितको बैठक ब न स नेछ ।
(४) सिमितको बैठक हनभु दा क तीमा चौबीस घ टा अगावै बैठकमा छलफल हने िवषयको
कायसचू ी सिहतको सचू ना सद य–सिचवले सिमितका सद यह लाई िदनेछ ।
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(५) सिमितको कुल सद य सं याको पचास ितशतभ दा बढी सद यह उपि थत भएमा
सिमितको बैठकको लािग गणपरू क सं या पगु ेको मािननेछ ।
(६) सिमितको बैठकको अ य ता सिमितको अ य ले र िनजको अनपु ि थितमा सिमितका
सद यह ले आफूम येबाट छानेको सद यले गनछ ।
(७) सिमितको बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता
गन यि ले िनणायक मत िदनेछ ।
(८) सिमितको बैठकको िनणय सद यसिचवले मािणत गरी रा नेछ ।
(९) सिमितले आव यक ठानेमा सिमितको कामसँग स बि धत कुनै िवशेष वा
पदािधकारीलाई सिमितको बैठकमा आम ण गन स नेछ ।
(१०) सिमितको बैठकस ब धी अ य कायिविध सिमित आफले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
१०. कायकारी सिमितको काम, कत य र अिधकार : यस कायिविधमा अ य उि लिखत काम,
कत य र अिधकारको अित र सिमितको काम, कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ :
(क) प रषदक
ु गरी वीकृ ितको लािग
् ो बािषक योजना, काय म तथा बजेट तजमा
प रषदस् म पेश गन,
(ख) प रष ाट वीकृ त नीित र मागदशनको अधीनमा रही यवु ा िवकास, प रचालन तथा यवु ा
सश करणस ब धी बधना मक काय म स चालन गन, गराउने,
(ग) यवु ास ब धी िविभ न िनकाय ारा स चािलत काय मको सम वय गन,
(घ) यवु ास ब धी सचू नाको यव थापन गन तथा एक कृ त त याङ्क तयार गन,
(ङ) दैिनक काय सचं ालन गन
(च) तोिकए बमोिजमका अ य काय गन, गराउने ।
प र छे द–५
युवा लब गठन तथा काम, कत य र अिधकार
११. युवा लबको गठन
(१) नगरपािलकाको येक वडामा स बि धत वडाको वडा य को संर क वमा यवु ा लब
गठन हनेछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम गठन हने युवा लबमा स बि धत वडािभ का यवु ा उमेर समुहका
२४ वष स मका स पणू यवु ाह यवु ा लबका साधारण सद य हन स नेछन् ।
(३) वडामा गठन हने वडा तरीय यवु ा लबको एक कायसिमित रहने छ ।
(४) यवु ा लबका सद यह ले काय सिमितका अ य , उपा य , सिचव तथा कोषा य
आफूह म येबाट छनौट गनछन् ।
पाँचजना सद यसिहत नौ जनाको कायसिमितमा कूल सद य सं यामा कि तमा पचास
ितशत मिहलाको ितिनिध व हनपु नछ ।
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(५) यवु ा लबका सद य चयन गनका लािग प रषदल
् े यसस ब धी थप कायिविध िनमाण
गरी लागू गन स नेछ ।
(६) यवु ा लबका पदािधकारीह को पदाविध गठन भएको िमितले २ वषको हनेछ ।
(७) वडा तरीय यवु ा लबको सिचवालय स बि धत वडा सिमितको कायालयमा रहनेछ ।
(८) येक टोलमा ५० जना यवु ास मको टोल यवु ा लब गठन गन सिकनेछ । टोल
यवु ा लबका यवु ाबाट वडा यवु ा लब गठन हनेछ ।
१२. युवा लबको काम, कत य र अिधकार
(१) यवु ाको नेतृ व तथा मता िवकास र प रचालनमा सहजीकरण गन ।
(२) प रषदस् ंग सम वय र सहकाय गरी युवा िवकासका योजना र काय म िनमाण गन ।
(३) नगर तथा वडा तरमा स चालन हने सरसफाइ¸ वातावरण सरं ण¸
यवु ाअिधकार,बालअिधकार¸मानव अिधकार¸ मिहला अिधकार¸शैि क काय म¸लागु
औषधिव का अिभयान, सामािजक अ धिव ास र कुरीित िव का सचेतना
अिभयानह मा सि यतापवू क सहभागी हने तथा काय म स चालन गन ।
(४) ाकृ ितक तथा अ य कोप यव थापन तथा िवपदका बेला िवपद् पवू तयारी तथा राहत
र उ ार कायमा वडासिमित, प रषद् तथा नगरपािलकासँगको सम वय र सहकायमा
थाबनीय यवु ा प रचालन गरी वयंसेवक य भिू मका िनवाह गन ।
(५) राि य यवु ा प रषद, देश यवु ा प रषद् नगर यवु ा प रषद् र मातहतका िनकायह माफत
थानीय तरमा स चालन हने यवु ालि त काय म काया वयन गन सहयोग गन ।
(६) िदगो िवकासका ल यह लाई आआ नो े मा थानीयकरण गरी काया वयन गन
यवु ाको साथक सहभािगताका साथ नेतृ वदायी भूिमका खे ने ।
(७) येक यवु ा लबले यवु ाको सहभािगतामा वडासिमितको सम वय र सहकायमा
कि तमा एक उ म तथा एक अित र ि याकलापको नेतृ व र यव थापन गन ।
(८) राि य यवु ा प रषद् वा देश यवु ा प रषद् र नगर यवु ा प रषद् सगं सम वय र सहकाय
गरी यवु ालि त काय मह स चालन गन ।
(९) सावजिनक िनकायमा सचू नाको हकको काया वयन तथा ससु ाशन व नमा टेवा
पयु ाउने ।
(१०) वडा तरमा यवु ा त याङ्क यव थापन गन ।
(११) प रषदल
् े तोके को अ य काय गन ।
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प र छे द– ६
प रषद्सगँ आव ता र काय म स चालन
१३. यवु ा स ब धी सघं , सं थालाई आव ता दान गनः
(१) यवु ाको हक, िहतको सरं ण र िवकास गन उ े य राखी चिलत कानून बमोिजम दता
भएका नगरपािलका े िभ का र नगरिभ काम गन चाहने संघ सं था प रष ा अिनवाय
आब हनु पनछ ।
(२) आव ताका लािग तपसीलबमोिजमको िववरण खल
ु ाई प रषद् सम अनसु चू ी १
बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनु पनछ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम िनवेदन िददं ा स बि धत सघं वा सं थाको िवधानसमेत सल
ं न
गनु पनछ ।
(४) उपिनयम (२) बमोिजम ा िनवेदन िदने सघं सं थालाई आव ता दान गन उपयु
देिखएमा कायकारी सिमितले तोकबमोिजमको द तुर िलई अनसु चू ी २ बमोिजमको ढाँचामा
आव ता दान गन स नेछ ।
(५) उपिनयम (४) बमोिजम आव भएका संघरसं थाले येक दईु वषमा सिमितले
तोके बमोिजमको द तुर बुझाई नवीकरण गनु पनछ ।
(६) उपिनयम (४) बमोिजम प रषदस् ँग आव भएका सघं सं थाबाट काया वयन भएका
काय मह को वािषक ितवेदन आिथक वष समा भएको तीन मिहनािभ प रषद् सम
पेश गनु पनछ ।
(७) चिलत काननू िवप रत काय गरे को पाइएमा, आव ता नवीकरण नगरे मा, लगातार दईु
आिथक वषस म ितवेदन नबुझाएमा, उ े यबमोिजम काय नगरे मा संघसं थाको आव ता
नवीकरण तथा आव ता र गन सिकनेछ ।
(८) नगरपािलका िभ यवु ास ब धी काय गन वा गन चाहाने कुनैपिन सघं सं थाले कुनैपिन
िनकायबाट ज तोसक
ु ै कारको आिथक सहयोग िलँदा वा िदँदा प रषदक
् ो पवु वीकृ ित
िलनपु नछ ।
१४. काय म स चालन गन : िनयम १३ बमोिजम प रषदस् ँग आव भएका यवु ास ब धी सघं ,
सं थाले आ नो िवधानको अधीनमा रही बेरोजगार यवु ालाई िविभ न ान र सीपस ब धी तालीम दान
गन, यवु ालाई सश करण गन र िपछिडएको समदु ाय वा वगको यवु ाको हक, िहतको सरं ण हने
िविभ न काय म स चालन गन स नेछ ।
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प र छे द–७
उपा य तथा कमचारी
१५. उपा य स ब धी यव था : (१) नगर कायपािलकाले नगर यवु ा प रषदक
ु को
् ो कायकारी मख
पमा काम गन िनयम ५ को १(ख) बमोिजमको उपा य को िनयिु गनछ ।
(२) उपा य ले नगर कायपािलकाले तोके बमोिजमको पा र िमक र सिु वधा पाउनेछ ।
(३) उपा य को पदाविध चार बषको हनेछ ।
(४) उपिनयम (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपा य ले आ नो पद अनु पको
आचरण नगरे मा,
पदीय िज मेवारी परू ा नगरे मा वा प रषदल
् ाई हानी नो सानी परु य् ाएमा नगर कायपािलकाले
िनजलाई जनु सक
ु ै बखत उपा य को पदबाट हटाउन स नेछ ।
(५) उपिनयम (४) बमोिजम उपा य लाई पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई सफाई पेश गन
मौका िदनु पनछ ।
(६) उपा य को सेवाको अ य शत नगरकायपािलकाले तोिकए बमोिजम हनेछ ।
१६. उपा य को काम, कत य र अिधकार : यस कायिविधमा अ य उि लिखत काम, कत य र
अिधकारको अित र उपा य को काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः–
(क) प रष ाट वीकृ त नीित, योजना र काय म काया वयन गन, गराउने,
(ख) प रषदक
् ो वािषक काय म, योजना तथा बजेट तयार गरी प रषद् सम पेश गन,
(ग) प रषद् तथा सिमितको िनणय काया वयन गन, गराउने,
(घ) प रष ाट स चािलत योजना तथा काय मको अनगु मन गन, गराउने,
(ङ) प रषदक
् ो कमचारी यव थापन तथा अ य यव थापक य काय गन,
(च) तोिकएबमोिजमका अ य काम गन ।
१७. कमचारीस ब धी यव था : (१) प रषदक
् ो कायस चालन गन नगरपािलकाले ोत यहोन
ग र नगरसभाले वीकृ त गरे को संगठन सभ अनसु ारको वीकृ त संगठन सरं चना अनुसारको प रषदल
् े
वीकृ त गरे बमोिजमको सगं ठन सरं चना र कमचारीको दरव दी अनसु ारका कमचारीह रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम संगठन संरचना र ोत यव था नभएस म प रषद्को कायालय
िश ा यवु ा तथा खेलकुद शाखा र सो शाखामा कायरत कमचारीका साथै नगरपािलकाले
यवु ा प रषदमा काम गन तोके को आ नो सरं चना िभ रहेका अ य कमचारी नै यस प रषदक
् ा
कमचारी हनेछन् ।
(३) प रषदक
् ा कमचारीको िनयिु , पा र िमक, सिु वधा तथा सेवाका शतह
तोिकएबमोिजम हनेछन् ।
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(४) उपिनयम (२) बमोिजमका कमचारी िनयु नभएस मको लािग प रषदक
् ो अनरु ोधमा
नगरपािलकाले कुनै कमचारीलाई प रष ा काम गन गरी खटाउन स नेछ ।
प र छे द–८
प रषद्को कोष
१८. प रषद्को कोष : (१) प रषदक
् ो आ नो एउटा छु ै कोष हनेछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकमह रहनेछन् ◌ः–
(क) संिघय सरकार, देश सरकार र नगरपािलका बाट ा रकम,
(ख) कुनै यि वा सघं सं थाबाट सहयोग व प ा रकम,
(ग) िवदेशी सरकार, अ तराि य संघ सं था वा यि बाट ा रकम तर िवदेशी
सरकार, अ तराि य सघं सं था वा यि बाट रकम सहयोग िलदाँ
नगरकायपािलकाको वीकृ ित र िसफा रस तथा संघीय सरकारको अनमु ित िलनु
पनछ ।
(घ) यवु ास ब धी सघं सं थालाई आव ता दान गदा वा नवीकरण गदा ा
रकम,
(ङ) प रषदल
् े आ त रक ोत प रचालनबाट आिजत रकम,
(च) अ य कुनै ोतबाट ा रकम ।
(३) उपिनयम (२) को ख ड (ग) बमोिजमको रकम ा गनु अिघ प रषद◌
् ्ले नगरपािलका
तथा नेपाल सरकार, अथ म ालयको वीकृ ित िलनु पनछ ।
(४) प रषदक
् ो नामबाट ग रने सबै खचह उपिनयम (१) बमोिजमको कोषबाट यहो रने छ ।
(५) प रषदक
् ो कोषमा रहने स पणू रकम प रषदल
् े तोके को कुनै वािण य बकमा प रषदक
् ो
नाममा उपा य र प रषदक
ो
व
र
तम
कमचारीको
सय
द
तखत
रहने
गरी
खाता
खोली
ु
्
संचालन ग रनेछ ।
(६) प रषदक
् ो कोषको तथा यव थापन र स चालन संब धमा अ य तोिकए बमोिजम
हनेछ।
१९. लेखा र लेखापरी ण : (१) सिमितको आय ययको लेखा र लेखा परी ण नगरपािलकाको
लेखा तथा आिथक शासन शाखाबाट नै स चालन हनेछ ।
(२) प रषदक
् ो लेखाप र ण नगरपािलकाले नै गराउने छ ।
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प र छे द–९
िविवध
२०. भाग िलन नहनेः प रषदक
ो
क
नै
सद
य
वा
पदािधकारीले प रषदक
् ु
् ो ठे का प ा िलन वा आ नो
िनजी वाथ भएको कुनै काम कुरामा भाग िलन हँदैन ।
२१. उपसिमित वा कायदल गठन गन स ने : (१) प रषदल
् े यो िनयममाविल वा यस िनयमअ तगत
बनेको िनयम,िबिनयम,िनदिशका बमोिजम आफूले गनु पन कुनै काय स पादन गनको िनिम
आव यकता अनसु ार उपसिमित वा कायदल गठन गन स नेछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम गिठत उपसिमित वा कायदलको काम, कत य र अिधकार तथा
कायिविध सो उपसिमित वा कायदल गठन गदाका बखत सिमितले तोके बमोिजम हनेछ ।
२२. सेवा सिु वधा तथा बैठक भ ा : (१) सिमितका अ य , उपा य र सद य, तथा िनयम २१
बमोिजमको उपसिमित वा कायदलका सद यले बैठकमा भाग िलए वापत नगरपािलकाको आिथक
कायिविधबमोिजम सेवा सुिवधा तथा बैठक भ ा पाउनेछन् ।
२३ . वािषक ितवेदन : (१) प रषदल
् े आफूले वषभ र गरे को कामको वािषक ितवेदन आिथक वष
समा भएको तीन मिहनािभ कायपािलकासम पेश गनु पनछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजमको ितवेदनमा अ य कुराको अित र प रषद् र यवु ा लबह ले
वषभ रमा स पादन गरे का कामह र ितनको उपल धी, य ता कामको लािग गरे को खच,
प रषदक
् ो कोषको तथा ोत साधनको अव था, प रष ाट भएका अ य काम कारवाही तथा
यवु ाको े मा देिखएका सम या र सोको समाधानका उपायसमेतको िववरण उ लेख गनु
पनछ ।
(३) प रषदल
् े आफूलाई ा ोत साधन, स पादन गरे का काय र ितनको उपल धी एवं
गरे को अ य काम कारवाहीको िववरण सवसाधारणको जानकारीको लािग येक वष
काशन गनु पनछ ।
२४. िनदशन िदन स ने : (१) नगर कायपािलकाले प रषदक
् ो काम कारवाही तथा सधु ारको िवषयमा
आव यक िनदशन, सम वय र सहजीकरण गन स नेछन् ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िदइएको िनदशन, सम वय र सहजीकरणको पालना गनु प रषद्
को कत य हनेछ ।
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२५. अिधकार यायोजन : (१) प रषदल
् े यो कायिविध वा यस कायिविध अ तगत बनेको कायिबिध
बमोिजम आफूलाई ा अिधकारह म ये आव यकता अनसु ार के ही अिधकार सिमित, अ य वा
उपा य लाई यायोजन गन स नेछ ।
(२) सिमितले यो कायिविध वा यस कायिविधअ तगत बनेको िनयमबमोिजम आफूलाई ा
अिधकारह म ये आव यकता अनुसार के ही अिधकार सिमितको अ य , कुनै सद य,
सद य–सिचव वा प रषदक
् ो कुनै अिधकृ त कमचारीलाई यायोजन गन स नेछ ।
२६. शपथ : प रषद् र सिमितका पदेन सद य बाहेकका अ य सद यले आ नो कायभार स हा नु अिघ
अनसु िु च ३ बमोिजमको प रषदक
् ो अ य सम शपथ िलनु पनछ ।
२७. सहयोग गनु पनः प रषदक
् ो काम कारबाहीको स ब धमा आव यक सहयोग गनु स बि धत सबैको
कत य हनेछ ।
२८. प रषद् िवघटन : (१) प रषदल
् े यस कायिविधको उ े य बमोिजम काम गन नसके मा
नगरपािलकाले जनु सक
ु ै बखत प रषद् िवघटन गन स नेछ ।
२९. स पक रा ने : प रषदल
् े सिं घय सरकार र देश सरकारसँग स पक रा दा नगरपािलका माफत
रा नु पनछ ।
३०. िविनयम बनाउने अिधकार : (१) यो कायिविधको अधीनमा रही प रषद्ले आव यक िविनयम,
िनदिशका, कायिविध बनाउन स नेछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजम आिथक ययभार पन िवषयमा िविनयम, िनदिशका, कायिविध
बनाउँदा प रषदल
् े नगरकायपािलकाको वीकृ ित िलनु पनछ ।
अनुसिू च १
सं थाह को आव ताका लािग िदईने िनवेदनको ढाँचा (िनयम १३ सगं स बि धत)
िमित :– ..............................
ी नगर यवु ा प रषद्
नमोबु नगरपािलका ।
िवषयःआव हन पाऊँ ।
यवु ा प रषद् िनयमावली २०७६ को िनयम १३ को उपिनयम (२) बमोिजम प रषदस् ँग आव हन
चाहेकाले देहायको िववरण खल
ु ाई तथा कागजात संल न गरी आव ताका लािग यो िनवेदन पेश गरे को
छु । प रषदस् ँग आव ता भए वापत पालन गनपन
ु शतको पालना गन म जरु छ ।
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१. सङ्घ् वा संसं् थाको नाम :
२. सघं वा ससं ंथ् ाको ठे गाना : (क) नगरपािलका : ....................................................................
(ख) िज ला: ....................... (ग) फोन न बर :..........................घ) या स न. ........................
(ङ) इमेल: ................................................. (च) वेभसाईट : .............................................
३. सङ्घ् वा सं थाको उदे य :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
४. सङ्घ् वा सं थाको नवीकरण बहाल रहने अविध :
५. सङ्घ् वा सं थाको काय सिमितका सद यह को नाम, ठे गाना र स पक :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
६. संलं न कागजातह :
(क) संघसं था दताको माणप :
(ख) िनवेदक संघ सं थाको िवधानको ितिलिप:
(ग) पिछ लो आिथक वषको लेखा परी ण ितवेदन:
(घ) संघसं थाको तफबाट आव ताको लािग िनवेदन िदने यि लाई सो गन अिधकार िदएको
िनणयको
ितिलिप :
सं थाको छाप :
िनवेदकको –
नाम, थर :……………………………………
ठे गानाः……………………………………….
द तखत :………………………………………
पद :…………………………………………….
संघ वा सं थाको नाम :………………………………………..
ठे गाना :………………………………………….
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अनसु चू ी - २
(िनयम १३को उपिनयम (४) सँग स बि धत)
प रषदस् ँग आव ताको माणप को ढाँचा
प रषदस् ँग आव हन पाऊँ भनी ................................................... (संघ वा सं थाको नाम र
ठे गाना)
ले िमित ............................... मा िदएको िनवेदन उपर कारवाही हँदा प रषद्को िमित ...................
........ को िनणयानसु ार यस संघ वा सं थालाई नगर यवु ा प रषद् िनयमावली, २०७५ को िनयम १३ को
उपिनयम (४) बमोिजम प रषदस् ँग आव गरी यो माण–प दान ग रएको छ ।
१. आव ता न बरः
२ आव ता कायम रहने अविध : यो आव ताको नवीकरण गराएको अव थामा वाहेक िमित
....................... स म कायम रहनेछ ।
सिमितको छाप
माण–प जारी गन अिधकारीको
नाम, थर :–………………………………………….
पद :–………………………………………………..
िमित :–…………………………………………………
पछाडीप ी नविकरण स ब धी िववरण
िस.
नं.

नवीकरण गन
कमचारीको नाम थर

कमचारीको
दजा

द तखत
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अनसु चू ी ३
(िनयम २६ सँग स बि धत)
शपथ
म................................................. (शपथ िलने यि को नाम) ................................. मल
ु कर
जनता ित पणू वफादार रही स य िन ापवू क ित ा गछु/इ र/देश र जनताका नाममा शपथ िल छु िक
नमोब’ नगरपािलका नगर यवु ा प रषदक
् ो ............................... पदको हैिसयतले मलाई तोिकएको
काम मैले जानेबझे स म कत य स झी देश तथा सिमित ित वफादार रही, भय, प पात वा ेष नराखी
लोभ, लालच, मोलािहजा नगरी इमा दारीपवू क चिलत काननू को अधीनमा रही पालना गनछु र आ नो
कत य पालनाको िसलिसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुनै गो य कुरा चिलत कानूनको पालना
गदा बाहेक म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदाको जनु सक
ु ै अव थामा पिन कुनै िकिसमबाट कट वा सक
ं ेत
गन छै न ।
शपथ हण गनको
नाम :
द तखत :
िमित :
पद :
शपथ हण गरे को मािणत गराउनेकोः
नाम :
द तखत :
िमित :
पद :
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] d]o/ sk
km"6an k|ltof]lutf;DaGwL
lgb]{lzsf, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)&÷)%
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k|:tfjgf M of] v]ns'b cfof]hgf ug{'sf] d"n p2]Zo Ps cfk;df efOrf/fsf] ljsf;
:j:y hLjgz}nLsf] z'?jft / e|d0f aif{ @)@) nfO{ dWo]gh/ u/L v]ns'bsf]
dfWodaf6 ko{6g k|jw{gdf ;3fp k'of{pg'sf ;fy} gu/kflnsfdf /x]sf v]n k|ltef
klxrfg ug{ of] k|ltof]lutf ;~rfng ul/Psf] 5 .
lgod -!_ k|ltof]lutfsf] gfdM gdf]a'4 gu/kflnsf d]o/ sk ;~rfng ug{ k|ltof]lutf
tof/L tyf cfof]hs ;ldltsf] cfof]hgfdf ;+rfng x'g] k|ltof]lutfsf] gfd d]o/sk
cGt/ a8f:t/Lo km'6jn k|ltof]lutf @)&^ /xg]5.
lgod -@_ cfof]hs tyf Joj:yfksM o; k|ltof]lutfsf] d'Vo cfof]hs gdf]a'4
gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfn] u7g u/]sf] d]o/ sk ;~rfngsf nflu tof/L tyf
cfof]hs ;ldlt x'g]5 . j8f sfof{no jf lghn] u7g u/]sf] km'6an ;ldltx? :yfgLo
cfof]hs ;ldltsf] ?ksf - sfo{/t /xg]5.
lgod -#_ v]n :yn tyf ;+rfng ldlt M k|ltof]lutfsf gu/:t/Lo v]nx? gu/n]
lgwf{/0f u/]sf] ldlt @)&^.)*.@$ ut] b]vL gu/:t/Lo cfof]hs ;ldltn] tf]s]sf] v]n
d}bfgdf v]n v]nfOg]5 .
lgod -$_ ;xeflutf tyf l6d btf{ M o; k|ltof]lutfdf j8fdf /x]sf v]nf8Lx? dfq
km'6an l6ddf ;xefuL u/fOg]5 / j8fdf ;dGjo u/L cf cfkmgf] j8fdf l6d btf{ u/fO
v]nfpg ;lsg]5 . gu/af6 k|bfg ul/Psf] v]nf8L btf{ kmf/d l/tk"j{s e/L l6d OlG6«
z'Ns ?= @,))).– ;lxt gdf]a'4 gu/:t/Lo cfof]hs ;ldltsf] ;lrjfno gu/kflnsf
o'jf tyf v]ns'b zfvfdf ldlt @)&$.)(.!% ut] leq btf{ ePsf j8fsf l6dx?nfO{
btf{ u/fOg]5 . o;/L ;xefuL btf{ ug{ gu/af6 tf]s]sf] ldltdf kmfOn agfO{ cfjZos
;Dk'0f{ sfuh kqx? v]nf8L btf{ kmf/fddf v]nf8Lsf] kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f];lxt
clgjfo{ ?kdf k]z ug{'kg]{5 . cGoyf l6d btf{ ePsf] dfGox'g] 5}g .
lgod -%_ v]nf8L btf{ M
s_ o; k|ltof]lutdf ;xefuL x'g] k|To]s l6dn] !* hgf v]nf8L / @ hgf
clkml;on -d]g]h/ / k|lzIfs_ u/L hDdf @) hgf dfq btf{ u/fpg kfOg]5 .
v]nf8Lx? ;DalGwt j8fs} x'g'kg]{5 / ;DalGwt j8fsf] j8f cWoIfn]
clgjfo{ ?kdf l;kmfl/; u/]sf] x'g'kg]{5 . o;/L btf{ ePsf v]nf8Lx?
j8f:t/Lo d]o/sk km'6an k|ltof]lutfdf ;dfj]z ug{'kg]{5 .
v_ v]nf8L btf{ ubf{ clgjfo{?kdf ;DalGwt j8fs} x'g'kg]{5 . 7]ufgf v'Ng]
sfuh kq gful/stfsf] k|ltlnlk jf hGd btf{ clgjfo{ ?h'u/L v]nf8L btf{
ug{'kg]{5 .
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u_ ;DalGwt j8f eGbf alx/sf] v]nf8L l6ddf btf{ ug{ kfOg]5}g .
lgod -^_ v]nsf] lgodfjnL Mk|ltof]lutfsf v]nx? k|rlnt lgod lgodfjnLsf]
clwgdf /lx gu/kflnsfn] u7g u/]sf] ;ldltn] o; k|ltof]lutf lgodfjnLnfO{ kfl/t
u/L nfu' u/L v]nfOg]5 .
lgod -&_ v]n k|0ffnL M o; k|ltof]lutfdf v]nx? gscfp6sf] cfwf/df v]nfOg]5 .
lgod -*_ v]n cjwL M o; k|ltof]lutfsf] k|To]s v]nx? () ldg]6 -$%–$% ldg]6sf]
b'O{ xfk_ v]nfO{g]5 / dWofGt/df !) ldg]6sf] lj>fd lbO{g]5 eg] cltl/Qm ;do # ldg]6
lbO{g]5 . ;f] cjlwdf v]n a/fa/ ePdf 6«fO{j]s/sf] cfwf/df v]nsf] lg0f{o ul/g]5 .
lgod -(_ v]n tflnsf M o; k|ltof]lutfsf] v]n tflnsf ;ldltn] ;a} l6dsf]
;xeflutfdf lgwf{/0f ug]{5 t/ s'g} l6dsf] k|ltlglw pkl:yt geP klg tflnsf
lgdf{0fdf afwf kg]{ 5}g . s'g} klg cfsl:ds jf k|flalws sf/0fj; v]n tflnsf
kl/jt{g ug{'k/]df ;f]sf] clwsf/ cfof]hs ;ldltnfO{ /xg]5 . h'g ;a}nfO dfGo x'g]5 .
To;df s'g}kgL bflj la/f]w ug{ kfO{g] 5}g .
lgod -!)_ h;L{ sn/ / ls6\; M
s_ k|To]s l6dsf] cf–cfˆgf] h;L{ ;]6sf] k5f8L :ki6 h;L{ gDa/ n]lvPsf]
x'g'kg]{ 5 . ;fy} btf{ ul/Psf] h;L{ gDa/ ;DalGwt v]nf8Ln] v]n cjlwe/
;f]xL gDa/ k|of]u ug{'kg]{5 . k|ltof]lutfsf] Dofrdf cnu cnu h;L{ gDa/
k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
v_ k|To]s v]nf8Ln] a'6 Kof8sf] k|of]u clgjfo{ ug{'kg]{5 . eg] uf]nsLk/n]
k~hf clgjfo{ k|of]u ug{'kg]{5 . u. h;L{ km/s km/s sn/sf] x'g'kg]{5 .
lgod -!!_ u|fp08 l/kf]l6{ª M k|To]s l6dn] v]n z'? x'g'eGbf sDtLdf ! 3G6f cufl8
v]Ng] !! v]nf8L tyf & ;'/lIft v]nf8Lx? ;lxtsf] gfdfjnL kmd{df e/L /]lk|m
;ldltnfO{ a'emfpg'kg]{5 . ;fy} ;ft ;'/lIft v]nf8Lx?;+u j:g] cGo @ hgf k|lzIfs !
/ l6dÚ d]g]h/ !_ dfq v]nf8L aS;df a:g kfO{g]5 / lghx?sf] gfd Kn]Oª kmd{df :ki6
ePsf] x'g'kg]{5 .
lgod -!@_ ;§f v]nf8L M k|To]s v]ndf ;xefuL 6Ldn] ;'/lIft & v]nf8Lx? dWo]
hDdf # hgf ;§f v]nf8Lsf] ?kdf v]nfpg ;lsg]5
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lgod -!#_ k|ltof]lutf /]lk|m tyf cg'zf;g ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/ M
s_ k|ltof]lutfsf] k|To]s v]n ;'rf? ?kn] ;+rfng ug{ cfof]hs ;ldltn]
tt\ ;DalGwt u/]sf] lg0f{o clGtd / dfGo x'g]5 . ;fy} ;xefuL j8fsf
v]nf8Lx? cGo If]q jf a8fsf] ePsf] cfz+sf nfu]df ;ldltn] j8f cWoIf
;+u ;f]wk'5 u/L v]nf8LnfO{ v]Ngaf6 jlGrt ul/g]5 . ;f] lg0f{o pk/ bfaL
lj/f]w nfUg] 5}g .
v_ /]lk|m ;ldlt k|ltof]lutfdf k|To]s v]nsf nfuL /]lk|m lgo'QmL ug]{ clwsf/
;ldltdf lglxt /xg]5 / of] ;Dk'0f{ ;xefuL l6dnfO dfGo x'g]5 . k|ltof]lutf
cGtu{t k|To]s v]nsf] k|ltj]bg /]lk|m ;ldlt dfkm{t cfof]hs ;ldltdf
a'emfpg'kg]{5 . v]nsf] bf}/fg /]lk|mn] lnPsf] lg0f{o clGtd / dfGo x'g]5 .
/]lk|msf] lg0f{odf s'g}kgL ph'/L nfUg] 5}g . = u_ cg'zf;g ;ldlt k|ltof]lutf
cjlwe/ cg'zf;g ;ldltsf] lg0f{o clGtd / dfGo x'g]5 .pQm lg0f{o pk/
s'g} c8\8f cbfntdf ph'/ / clkn nfUg] 5}g .
lgod -!$_ r]tfjgL / lgisfzg M
s_ v]n bf}/fgdf s'g} v]nf8Ln] Ps k6s kx]nf] sf8{ kfPdf lghnfO{
r]tfjgL lbO{g]5 / ;f]lx v]nf8LnfO{ k'gM csf]{ k6s kx]nf] sf8{ kfPdf b'O{
kx]nf] sf8{sf] u0fgf u/L lgh v]nf8LnfO{ cfufdL csf]{ Ps v]n v]Ngaf6
alGrt u/Lg]5 . t/ s'g} v]nf8Ln] Ps} v]ndf b'O{ kx]nf] sf8{ kfPdf lgod
cg';f/ yk /ftf] sf8{ ;lxt v]n d}bfgaf6 aflx/ lgisflzt x'g' kg]{5 /
cfufdL Ps v]n v]Ng alGrt x'g]5 .
v_ v]n bf}/fdf s'g}kgL v]nf8Ln] l;w} /ftf]sf8{ kfPdf lgh v]nf8Ln] v]n
d}bfgaf6 aflx/ lgisfl;t x'g' kg]{5 / cfufdL Ps v]n v]Ng alGrt x'g]5 .
;fy} k|s[lt x]/L yk cg'zf;g ;DaGwL sf/afxL ;d]t ug{ ;lsg]5 .
u_ k|ltof]lutf bf}/fgdf ;xefuL l6dsf v]nf8Lx? jf clkml;onn] v]n
d}bfgdf /x]sf /]lk|m ;xfos /]lk|m tyf cfof]hs ;ldltsf s'g}kgL
kbflwsf/Lx?;+u ceb| Joaxf/ ufnL unf}r u/]sf] kfOPdf jf em}emu8f u/]sf]
kfOPdf pQm l6dnfO{ ca:yfsf] ulDe/tfsf] r]s hfFr u/L sf/afxL ;d]t
u/Lg]5 . tt\ ;DalGw ph'/L nfUg] 5}g .
3_ v]n :jR5 efagfn] v]Ng'kg]{ 5 . ldn]dtf] af6 v]lng] v]nnfO{
lg?T;flxt ul/g]5 . ldn]dtf]af6 v]n v]lnPsf] 7xl/Pdf cfof]hs ;ldltn]
pQm b'j} l6dnfO{ hl/jfgfsf] ;fy} s8f sf/afxL ;d]t u/Lg]5 .
lgod -!%_ v]n alxisf/ Ms'g} klg l6dn] k|ltof]lutfdf ;xefuL hgfO{ ;s]k5L
alxisf/ ug{ kfpg]5}g . v]n alxisf/ u/]df To; j8fsf] l6dnfO{ gub ?= !)))).–
hl/jfgf ul/g'sf ;fy} alxisf/ ug]{ l6dsf clkml;on / v]nf8Lx?nfO{ ;d]t o;
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k|ltof]lutfaf6 g} lgZsfl;t u/Lg]5 / gu/kflnsfaf6 cfof]hgf x'g] s'g}kgL k|ltof]lutf
@ jif{ ;Dd ;xefuL u/fO{g] 5}g . olb s'g} l6dn] v]n alxisf/ u/]df ljkIfL 6f]nLnfO{
:jtM lahoL 3f]ifLt u/Lg]5 .
lgod -!^_ :ylut v]n M k|fs[lts k|sf]k v/fa k|sfz v]n d}bfg v]Ng of]Uo gePdf
v]nd}bfgdf bz{ssf] x:tIf]k jf cGo k|s[lts k|sf]k / k|fljlws sf/0fa; Dofr
:ylut x'guPsf] ca:yfdf ;f] v]n k'gM v]nfpg cfof]hsn] :ylut ePsf] v]n
;'?x'g'eGbf slDtdf ^ 306f cuf8L ;'rgf lbg]5 . ;f] :ylut v]n ;+rfng ug{ ldlt
;do / :yfgsf] lgwf{/0f cfof]hs ;ldltn] ug]{5 ;f] ;xefuL l6dnfO dfGo x'g]5 . o;
;DaGwdf s'g} kgL bfla la/f]w ug{ kfO{g] 5}g .
lgod -!&_ cf}iflw pkrf/ Joa:yf M k|ltof]lutf bf}/fg v]n d}bfgdf v]n cjlw leq
s'g} rf]6k6s tyf b'3{6gf ePsf] v08df cfof]hs ;ldltn] k|fyflds pkrf/ dfq
pknAw u/fpg] 5 .
lgod -!*_ la/f]w kq M k|ltof]lutfsf v]n ;DalGw ;xefuL s'g} l6dn] ljkIfL l6d
la?4 bfla la/f]w ug{'k/]df v]n ;dfKt ePsf] Ps 306f leq plrt sf/0f -cGo
If]qsf] jf j8fsf] v]nf8L ;xefuL u/fPsf] k|df0f_ ;lxt lnlvt la/f]w kq / ?=
%)).– ;lxt cfof]hs ;ldltnfO{ a'emfpg'kg]{5 / pQm bfaL la/f]w ;DalGw cfjZos
plrt k|df0f @$ 306f leq lnlvtd ?kdf k]z ug{'kg]{5 . ;f] bfaL la/f]w pk/
cfof]hs ;ldltn] 5fglag u/L plrt lg0f{o ug]{5 / ;f] lg0f{o pk/ s'g} ph'/L clkn
nfUg] 5}g . ;fy} k|ltof]lutfsf] v]n ;+rfng ug]{ /]lk|m tyf /]lk|msf] lg0f{o v]n d}bfg /
v]n ;fdfu|Lx?df tyf k|ltof]lutfdf s'g} bflj la/f]w ug{ kfO{g] 5}g .
lgod -!(_ afblaafb M s'g}klg afb laafbnfO{ ;dfwfg ug]{ clwsf/ cfof]hs
;ldltdf lglxt /xg]5 .
lgod -@!_ lgb]{lzsfsf] JofVof M o; lgb]{lzsfsf] lj:t[t JofVof ug{'k/]df ;f]sf]
clwsf/ cfof]hs ;ldlt lglxt /xg]5 / ;f] ;a}nfO dfGo x'g]5 .
lgod -@@_ ;+;f]wg M cfjZostf cg';f/ k|ltof]lutf lgb]{lzsfdf ;+;f]wg ug{'k/]df ;f]
sf] clwsf/ cfof]hs ;ldltdf lglxt x'g]5 .
o; lgb]{lzsfnfO{ nfu' ug{ ;jf]{k/L clwsf/ cfof]hs ;ldltdf cGtlg{lxt /xg]5 .
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k|f]T;fxg, k'/:sf/ tyf k|df0fkq
o; aif{ b]lv ;~rfng x'g] gdf]a'4 d]o/ sk k|ltof]lutfdf lgDgfg';f/ k|f]T;fxg k'/:sf/
tyf k|df0fkq lgDgfg';f/ Joj:yf ul/g]5 .
!= k|f]T;fxg M o; k|ltof]lutfdf /fd|f] k|bz{g ug]{ v]nf8Lx?nfO{ gu/sf]
km'6jn l6ddf ;xefuL u/fOg] 5 .
@ k'/:sf/ tyf k|df0f kq M /fd|f] v]n k|bz{g ug]{ v]nf8LnfO{ k|df0f kq ;lxt
k'/:sf/sf] Joj:yf ul/g] 5 . k|yd, l4tLo / t[tLo x'g] l6dnfO{ 6«kmL ;lxt
gub k'/:sf/ / v]nf8LnfO{ d]8n tyf k|df0f kqsf] Joj:yf ul/g] 5 .
cg';"rL– !
gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
o'jf tyf v]ns'b zfvf
es'08]j]zL sfe|]
kmf]g gDa/M )!!–$)$)#!
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] sfo{qmd cg';f/ ;~rfng x'g],
d]o/ sk cGt/ j8f km'6an k|ltof]lutf @)&^
clkml;on btf{ kmf/d
d]g]h/sf] gfd M ========================================================
kb M ==========================================
kmf]g gDa/ =============
x:tfIf/ M
k|lzIfssf] gfd M
kb M
kmf]g gDa/ M
x:tfIf/
dfly pNn]lvt o; kmf/ddf e/]sf] ljj/0f l7s ;fFrf] xf] egL k|dfl0ft ub{5. olb em'7f]
7xl/Pdf lgodfg';f/ cfof]hsaf6 ul/g] hl/jfgf tyf sf/afxL l6d clkml;onsf]
x}l;otn] xfdLnfO{ dfGo x'g]5 .
j8f cWoIfsf] gfd
x:tfIf/
j8fsf] 5fk
gdf]a'4 gu/kflnsf
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cg';"rL– @
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
o'jf tyf v]ns'b zfvf
es'08]j]zL sfe|]
kmf]g gDa/M )!!–$)$)#!
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] sfo{qmd cg';f/ ;~rfng x'g]
d]o/ sk cGt/ j8f km'6an k|ltof]lutf @)&^
v]nf8Lsf] gfdM
kmf]g gDa/============
hGd ldltM===
7]ufgf
j8f
v]Ng] kf]lh;g=========================h;L{ g======================
v]nfl8sf] x:tfIf/
v]nf8Lsf] gfd
kmf]g gDa/
hGd ldlt
7]ufgf
j8f
v]Ng] kf]lh;g
h;L{ g+
v]nfl8sf] x:tfIf/
dfly pNn]lvt o; kmf/ddf e/]sf] lja/0f l7s ;fFrf] xf] egL k|dfl0ft ub{5 .
olb em'7f] 7xl/Pdf lgodfg';f/ cfof]hsaf6 ul/g] hl/dfgf tyf sf/afxL l6d
clkml;onsf] x}l;otn] xfdLnfO{ dfGo x'g]5 .
j8f cWoIfsf] gfd
x:tfIf/
j8fsf] 5fk
k'gZrM o; k|ltof]lutfdf ;xefuL x'g] v]nf8Lx? btf{ ubf{ lgDg s'/fx? clgjfo{?kn]
pknAw u/fPsf] x'g' kg]{5 .
!= o; k|ltof]lutfdf ;xefuL j8fsf] l6djf6 !* hgf v]nf8L btf{
u/fpg'kg]{5 . v]nf8Lx? ;DalGwt j8fsf] x'g'kg]{5 . o; kmf/dsf] cnfjf
j8fsf] cflwsfl/s kqdf ;xefuL v]nf8Lsf] gfd,hGd ldlt / gfdfjnL
;lxtsf] kq clgjfo{ k]z ug{'kg]{ . ;fy} gful/stf k|df0f kq jf gful/stf
gePsf] xsdf hGdbtf{ k]z ug{' kg]{5 .
@= cfof]hs ;ldltn] ;xefuL v]nf8Lx?sf] cfjZos sfuhkqx? dfu]
adf]lhd cfof]hs ;ldltnfO{ pknAw u/fpg'kg]{
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cg';"rL– #
d]o/sk cGt/ j8f km'6jn k|ltof]lutf @)&^
k|To]s lbg v]nf8L l/kf]l6{ª l;6
l6dsf] gfd
qm=;+= v]nf8Lsf] gfd
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
yk v]nf8L
!
@
#

h;L{ gDj/

l6d k|lzIfs

l6d d]g]h/
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gdf]a'4 gu/kflnsf vfg]kfgL tyf
;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt Aoa:yfkg
sfo{ljlw, @)&^

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt @)&^÷)*÷@&
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k|:tfjgf M gdf]a'4 gu/ If]q leq :jR5 vfg]kfgLsf] kx"r ;a} gu/afl;x?df k'¥ofpg]
p2]Zon] :jR5 vfg]kfgLsf] Aoa:yfkg ug{ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt
x?sf] :yfkgf tyf btf{ ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ afG5gLo ePsf]n], gdf]a'4 gu/
sfo{kflnsfjf6 :jLs[t eO{ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt Aoj:yfkg
sfo{lalw jgfOPsf] 5 .
!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M
-!_ o; sfo{lalwsf] gfd ævfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt
Aoj:yfkg sfo{lalw, @)&^Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] sfo{lalw gdf]a'4 gu/kflnsf leq nfu' x'g]5 .
-#_ of] sfo{lalw tTsfn k|f/De x'g]5 .
@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{lalwdf M
-s_ ævfg]kfgLÆ eGgfn] :jR5 lkpg] kfgL nfO{ ;Demg'k5{ .
-v_ æ:yfgLo clwsf/LÆ eGgfn] gu/kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[t
;Demg' k5{ .
-u_ æ;ldltÆ eGgfn] ljwfg cg';f/ u7g ePsf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
pkef]Qmf ;ldlt ;Demg' k5{ .
-3_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsPadf]lhdÆ eGgfn] o; sfo{lalw cGtu{t ag]sf]
lgod, lgb]{lzsfdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg'k5{ .
#= btf{ gu/L pkef]Qmf ;ldlt ;+rfng ug{ gx'g] M o; sfo{lalw adf]lhd btf{ gu/L
s;}n] klg ;ldlt ;+rfng ug'{ x'Fb}g .
$= ;ldlt btf{ M -!_ ;ldlt btf{ ug{ rfxg] ##Ü dlxnf ;lxt s'g} ;ft hgf jf ;f]
eGbf a9L JolQmx?n] ;ldlt ;DaGwL b]xfosf] ljj/0f v'nfO{ ;+:yfsf] ljwfgsf] Ps
k|lt / tf]lsPsf] b:t'/ ;lxt :yfgLo clwsf/L ;dIf cg';"lr ! adf]lhdsf] 9fFrfdf
lga]bg lbg' kg]{5 M–
-s_ ;ldltsf] gfd,
-v_ p2]Zox?,
-u_ ;ldltsf ;b:ox?sf] gfd,7]ufgf / k]zf,
-3_ sfof{nosf] 7]ufgf .
-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] lga]bg k|fKt ePkl5 :yfgLo clwsf/Ln]
cjZos hf+ra'em u/L ;ldlt btf{ ug{ plrt 7fg]df cg';"lr @ adf]lhdsf]
9fFrfdf #) lbg] ;fj{hlgs ;"rgf lgsfnL tt\ kZrft s'g} ph'/L gk/]df
;ldlt btf{ u/L cg';"lr # adflhdsf] 9fFrfdf k|df0f–kq lbg]5 .
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-#_ :yfgLo clwsf/Ln] s'g} ;ldlt btf{ gug]{ lg0f{o u/]df To:sf] ;"rgf
lga]bsnfO{ lbg' kg]{5 / lga]bsn] ;"rgf k|fKt u/]sf] ldltn] k}+tL; lbg leq
To:tf] lg0f{o pk/ Goflos ;ldltdf ph'/ ug{ ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -#_ jdf]lhdsf] ph'/ k|fKt ePk5L gu/kflnsfsf pk–k|d'vn]
cfa:os hf+ra'em u/L To:tf] ;ldlt btf{ ug{ dgfl;j 7x/fPdf ;f] ;+:yf
btf{ ug]{ :yfgLo clwsf/LnfO{ cfb]z lbg ;Sg]5 / To:tf] cfb]z ePkl5
:yfgLo clwsf/Ln] ;ldlt btf{ ul/lbg' kg]{5 .
-%_ o; sfo{ljwL cg';f/ btf{ x'g] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf
;ldltaf6 btf{ z'Ns afkt ?=@))).– / gjLs/0f z'Ns jfkt ?=!))).–
lnOg]5 . k|To]s cf=j ;dfKt ePsf] ldltn] ^ dlxgfleq pQm ;ldltn] btf{
k|df0fkq gljs/0f ug'{kg]{ 5 / ;f] cjlw gf3]df k|To]s cf=j sf] nflu yk
@%Ü hl/jfgf lnOg]5 .
%= ;ldlt ;+ul7t dflgg] M -!_ o; sfo{lalw cGtu{t btf{ ePsf] ;ldlt ;+ul7t ;+:yf
x'g]5 . ;f] ;+:yfsf] ;j} sfdsf] lgldQ cfkm\gf] Pp6f 5'§} 5fk x'g]5 .
-@_ ;ldltn] JolQm ;/x cfkm\gf] gfdjf6 gfln; ph"/ ug{ ;Sg]5 / ;f] pk/
klg ;f]xL gfdaf6 gfln; ph"/ nfUg]5 .
^= ;+:yfsf] ;DklQ M -!_ ;ldltsf] ;b:o jf sd{rf/L nufot s'g} AolQmn] ;ldltsf]
ljwfg la?4 ;+:yfsf] s'g} ;DklQ b'?kof]u u/]df, sAhf u/]df jf /f]Ssf /fv]df
:yfgLo clwsf/Ln] To:tf] ;DklQ b'?kof]u ug]{, sAhf jf /f]Ssf /fVg]jf6 lnO{
;+:yfnfO{ lkmtf{ a'emfO{lbg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] ;ldltsf] ;DklQ lkmtf{ ug]{ u/L :yfgLo
clwsf/Ln] u/]sf] sf/jfO{ df lrQ ga'em\g] JolQn] k'g/fj]bg cbfntdf
k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 .
-#_ ;ldltsf] ;b:o jf sd{rf/L nufot s'g} JolQmn] ;ldltsf] s'g} ;DklQ
jf lnvt jf k|lti7f lj?¢ s'g} ck/fw jf la/fd u/]df ;ldlt , ;ldltsf]
s'g} ;b:o jf :yfgLo clwsf/Ln] k|rlnt sfg'g adf]lhd d'2fsf] sf/jfO{
rnfpg ;Sg]5 .
&= ;ldlt btf{ geO{ :yfkgf ePsf ;+:yfn] btf{ ug]{ M -!_ of] sfo{lalw k|f/De x'g'eGbf
cl3 tTsfn k|rlnt sfg'g adf]lhd btf{ geO{ :yfkgf eO{/x]sf ;ldltn] klg of]
sfo{lalw k|f/De ePsf] ldltn] tLg dlxgfleq of] sfo{lalw adf]lhd ;'lrs[t u/fpg'
kg]{ 5 .
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*= ;ldlt sf] p2]Zox?df x]/km]/ M -!_;ldltsf] p2]Zox?df x]/km]/ ug{ cfj:os b]v]df
jf ;f] ;+:yfnfO{ s'g} csf]{ ;+:yfdf ufEg plrt b]v]df ;f] ;ldltn] tt\ ;DalGw k|:tfj
tof/ u/L ;f] k|:tfj pk/ 5nkmn ug{ ;+:yfsf] lawfg adf]lhd ;fwf/0f ;ef af]nfpg'
kg]{ 5 .
-@_ ;fwf/0f ;efdf pkl:yt ePsf hDdf ;b:o ;+Vofsf] b'O{ ltxfO{
;b:ox?n] k|:tfjdf ;dy{g hgfPdf ;f] k|:tfj ;fwf/0f ;efjf6 kfl/t
ePsf] dflgg]5.
t/, ;f] k|:tfj nfu' ug{ :yfgLo clwsf/Lsf] k"j{ :jLs[t lng' kg]{5 .
(= lx;fjsf] ljj/0f k7fpg' kg]{ M k|aGw ;ldltn] cfkm\gf] ;ldltsf] lx;fasf] ljj/0f
n]vf k/LIfssf] k|ltj]bg ;lxt k|Tos jif{ :yfgLo clwsf/L sxfF k7fpg' kg]{5 .
!)= lx;fa hfFr ug]{ M -!_ :yfgLo clwsf/Ln] cfj:os b]v]df ;ldltsf] lx;fj
cfkm'n] lgo'Qm u/]sf] s'g} clws[tåf/f hfFr u/fpg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lx;fa hfFr u/fP afkt :yfgLo clwsf/Ln] lx;fj
hfFrjf6 b]lvg cfPsf] ;ldltsf] df}Hbft /sdsf] ;os8f tLg k|ltztdf
ga9fO{ cfkm'n] lgwf{/0f u/]sf] b:t'/ c;"n u/L lng ;Sg]5 .
-#_ lx;fa hfFr ug]{ clws[tn] dfu]sf] ljj/0f tyf sfuhkqx? jf ;f]w]sf]
k|Zgsf] hjfkm lbg' ;ldltsf] kbflwsf/L, ;b:o / sd{rf/Lsf] st{Jo x'g]5 .
-$_ lx;fa hfFr ug]{ clws[tn] :yfgLo clwsf/Ln] tf]lslbPsf] Dofb leq
lx;fa hfFr]sf] k|lta]bg :yfgLo clwsf/L ;dIf k]z ug'{ kg]{ 5 / ;f]
k|lta]bgsf] cfwf/df ;ldltsf] s'g} ;DklQ ;f] ;+:yfsf] s'g} kbflwsf/L,
;b:o jf sd{rf/Ln] lxgfldgf u/]sf], gf]S;fg u/]sf] jf b'?kof]u u/]sf] 5
eGg] :yfgLo clwsf/LnfO{ nfu]df lghn] To:tf] kbflwsf/L, ;b:o jf
sd{rf/Ljf6 ;f] xfgL gf]S;fgL c;"n ug{ k|rlnt sfg"g jdf]lhd sf/jfO{
rnfpg ;Sg]5 .
t/, k|rlnt sfg"gn] ;hfo ;d]t x'g] ck/fw ePsf]df k|rlnt sfg"g
adf]lhd d'2f rnfpg nufpg]5 .
!!= lgb]{zg lbg] M gu/kflnsfn] ;ldltnfO{ cfj:os lgb]{zg lbg ;Sg]5 / To:tf]
lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;DalGwt ;ldltsf] st{Jo x'g]5 .
!@= b08 ;hfo M -!_ bkmf # adf]lhd btf{ gu/fO{ ;ldlt :yfkgf u/]df jf bkmf -&_
adf]lhd btf{ gu/L ;+:yf ;+rfng u/]df To:tf ;+:yfsf k|aGw ;ldltsf ;b:ox?nfO{
:yfgLo clwsf/Ln] hgxL kfFr xhf/ ?k}of+;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
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-@_ bkmf ( adf]lhd lx;fjsf] laj/0f gk7fPdf k|aGw ;ldltsf
;b:ox?nfO{ :yfgLo clwsf/Ln] hgxL Ps xhf/ ?k}of+;Dd hl/jfgf ug{
;Sg]5 .
t/, s'g} ;b:on] bkmf ( pNn3+g x'g glbg ;se/ k|oTg u/]sf] lyof] eGg]
;Gtf]if x'g] k|df0f k]z ug{ ;s]df lghnfO{ ;hfo ul/g] 5}g .
-#_ bkmf !) sf] pkbkmf -#_ adf]lhd lx;fj hfFr ug]{ ;DalGwt clws[tn]
dfu]sf] laa/0f tyf sfuhkq jf ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm glbg] ;DalGwt
kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/LnfO{ :yfgLo clwsf/Ln] kfFr xhf/ ?k}of+;Dd
hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
-$_ bkmf * adf]lhd :yfgLo clwsf/Lsf] :jLs[lt glnO{ ;ldltsf] p2]Zodf
x]/km]/ u/]df jf csf]{ ;ldltl;t ufe]df jf ;ldltn] cfkm\gf] p2]Zosf] k|lts"n
x'g] u/L sfd sf/jfxL u/]df jf gu/kflnsfn] lbPsf] lgb]{zg kfngf gu/]df
:yfgLo clwsf/Ln] To:tf] ;ldltsf] btf{ lgnDag ug{ jf vf/]h ug{ ;Sg]5 .
!#= k'g/fa]bg M bkmf !@ adf]lhd :yfgLo clwsf/Ln] u/]sf] clGtd lg0f{o pk/ k}tL;
lbg leq k'g/fj]bg cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] 5 .
!$= ;ldlt sf] la36g jf To:sf] kl/0ffd M -!_ ;ldltsf] ljwfg adf]lhd sfo{
;~rfng ug{ g;sL jf cGo s'g} sf/0fjz ;ldlt lj36g ePdf To:tf] ;ldltsf]
;Dk"0f{ hfoh]yf gu/kflnsfdf ;g]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd la36g ePsf] ;ldltsf] bfloTjsf] xsdf ;f]
;ldltsf] hfoh]yfn] EofP ;Dd To:tf] bfloTj gu/kflnsfn] Joxf]g]{5 .
!%= lgod agfpg] clwsf/ M o; sfo{lalwsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ gu/kflnsfn]
lgod agfpg ;Sg]5 .
!^= ;ldltn] cfkm\gf] lawfg cg';f/sf] tf]lsPsf] ;dofalw leqdf gofF sfo{;ldlt
rog x'g g;s]df pQm sfo{;ldltsf] :jt la36g ePsf] dfgL csf]{ sfo{;ldlt rog
geP ;Dd ;ldlt ;+rfng gu/kflnsfn] ug]{ 5 .
!&= vf/]hL jf arfp M -!_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt Aoj:yfkg
sfo{lalw nfu' x'g' k'a{ hn;|f]t P]g @)$( cGtu{ut btf{ ePsf ;ldlt o;} sfo{lalw
adf]lhd btf{ eP ;/x dflgg]5 .
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cg';"lr –!
-bkmf -$_ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd_
-pkef]Qmf ;ldltsf]] tkm{af6 k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf_
>Ldfg\ k|d'vHo",
gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
es'08]a]zL, sfe]|knf~rf]s .
dxf]bo,
xfdLn] ======================================vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldlt
u7g u/L ;+:yfut ?kdf btf{ ug{ rfx]sf]n] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] vfg]kfgL tyf
;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt Aoa:yfkg sfo{lawL, @)&^ adf]lhd pkef]Qmf ;ldlt
btf{sf] nflu cg'/fw 5 .
ljj/0fM
!= pkef]Qmf ;ldltsf] gfdM
@= sfo{If]q M
#= sfo{ p2]Zox? M
$= sfo{ ;ldltsf tby{ ;b:ox? M
s|=; kbflwsf/Lx?sf]
7]ufgf kb
;Dks{
gfd,y/
g+=
!
@
#
$
%
^
&
*
(
%= pkof]u ul/g] hn>f]tsf] ljj/0f M
s_ hn>f]t -d'n_ sf]] gfd tyf 7]ufgfM
^= pkef]Qmf ;ldltn] k'¥ofpg rfx]sf] ;]jf ;DaGwL ljj/0f M
s_ ;]jfsf] lsl;dM
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v_ ;]jf k'¥ofpg] If]qM
u_ ;]jf af6 nfeflGjtx"g] 3/kl/jf/ ;+VofM
3_ cfly{s >f]tsf] ljj/0fM
ª_ sfof{no /xg] 7]ufgfM
(= ;+nUg sfuhftx?M
s_ pkef]Qmf ;ldltsf] ljwfg,
v_ pkef]Qmf ;ldltsf] kbflwsf/lx?sf] gfu/lstfsf] k|ltlnkL,
u_ cfd e]nfaf6 pkef]Qmf ;ldlt u7g ;DaGwL lg0f{osf] k|ltlnkL,
3_ j8f sfof{nosf] l;kmf/L;

lgj]bs,
b:tvtM
gfdM
kbM
7]ufgfM
;Dks{ g+=
ldltM

cg';'lr–@
-bkmf -$_sf] pkbkmf -@_ adf]lhd_
gu/kflnsfsf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ ;DaGwL #) lbg]
;fj{hlgs ;"rgf
gdf]a'4
g=kf
cGt{ut
j8f
g+=
==============df
/x]sf]
==================================================>f]tsf]
kfgL
=========================af6 >f]t pkof]u ug]{ u/L gdf]a'4 gu/kflnsf j8f g+=
==========sf] =================================ufFp÷ jl:tx?df z'4 lkpg] kfgL
cfk"lt{sf
nflu
cfof]hgf
;+rfng
tyf
Joj:yfkg
ug{
>L
======================================= sf] cWoIftfdf pkef]Qmf ;ldlt u7g u/L >L
============================================= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt
;+:yfut ?kdf btf{ ug{ egL cfjZos sfuhft ;lxt o; sfof{nodf lgj]bg k]z x'g
cfPsf] ;DaGwdf pkef]Qmf ;ldlt u7g tyf hn>f]tsf] pkof]usf ;DaGwdf sf]lx
s;}sf] ph'/L tyf u'gf;f] 5 eg] k|df0f ;lxt of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] #) lbg
leq gdf]a'4 gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nodf lgj]bg lbg x'g ;DalGwt
;j}sf] hfgsf/lsf nflu of] ;fj{hlgs ;"rgf hf/L ul/Psf] 5 . ;"rgf cjlwe/ sf/0f
;lxt lgj]bg k]z x'g gcfPdf ;DalGwt pkef]Qmf ;ldlt btf{ x'g / o; laifodf kl5
;'g'jfO{ gx'g] Joxf]/f ;d]t o;} ;"rgf dfkm{t hfgsf/L u/fOG5 .
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cg';'lr–#
-bkmf -$_sf] pkbkmf -@_ adf]lhd_
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ u/L pknAw u/fO{g] k|df0f–kqsf] 9fFrf
gdf]a'4 gu/kflnsf,
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
es'08]a]zL, sfe]|knf~rf]s
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ k|df0f– kq
btf{ g+=M
btf{ ldlt M
>L ======================================================== vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
pkef]Qmf ;ldlt ,
gdf]a'4 gu/kflnsf, j8f g+==========,
sfe]|knf rf]s .
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] -w_ adf]lhd o;
gu/kflnsfaf6 :jLs[t vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt Aoa:yfkg sfo{lawL,
@)&^ adf]lhd gdf]a'4 gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] ldlt
========================sf] lg0f{ofg';f/ o; sfof{nodf btf{ u/L of] k|df0f kq k|bfg
ul/Psf] 5 .
ljwfg adf]lhd cfˆgf] sfo{x? ;~rfng ug'{ xf]nf .
hn>f]t -d'n_ sf]] gfd tyf
7]ufgf===========================================================
btf{ k|df0fkq hf/L ug]{ clwsf/Lsf]
b:tvt===============================
gfd===================================
kb====================================
ldlt=================================
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s|= gljs/0f
; ldlt

gljs/0f
axfn
/xg]
cjlw

gljs/0f /l;b
b:t'/
g+=

gljs/0f
sfof{nosf] s}lkmot
ug]{
5fk
clwsf/Lsf]
b:tvt

gf]6M
!_ h'g cf=j df gljs/0f ul/Psf] xf] ;f]xL cf=j= sf] cfiff9 d;fGt ;Dddfq axfn
/xg] cjwL sfod x'g]5 .
@_ gljs/0f ubf{ k|To]s cf=j= ;dfKt epsf] ^ dlxgf leq ul/;Sg' kb{5 .
#_ cf=j= ;dfKt ePsf] ^ dlxgf leq gljs/0f gu/]df lgodfg';f/ ljnDj b:t'/
nfUg]5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] /fxt ;fdfu|L
ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&^÷!@÷@$
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तावना: िव महामारीको पमा फै िलएको कोिभड-१९ (कोरोना भाइरस)बाट नेपाल पिन भािवत
हन पगु ेको छ । यस महा िवप ीको सं मणबाट उ प न खतरा ित नाग रकह लाई सचेत गराउँ दै यसबाट
उ मिु पाउनका लािग संघीय सरकार, देश सरकार र थानीय सरकारबाट हर स भव यासह
भईरहेका छन् । यस िकिसमको महामारी फै िलएका िव का सबै मल
ु क
ु सिहत हा ो देश नेपाल पिन ११
चै २०७६ देिख लक डाउनको अव थामा छ । यस िवषम प रि थितमा कोिभड-१९ को स भािवत
सं मणको कारण उ प न ितकूल अव थाबाट भािवत असङ्गिठत े मा कायरत िमक वग तथा
दैिनक यालादारीमा जीवन िनवाह ग ररहेका अित िवप न, असहाय र अश प रवारह का लािग राहत
िवतरण गन वा छनीय भएकोले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
एवं शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी
नमोबु नगरपािलका नगरकायपािलकाले यो राहत सामा ी िवतरण स ब धी कायिविध, २०७६ बनाई
जारी गरे को छ ।
१. सिं

नाम र ार भ :
(१) यस कायिविधको नाम “नमोबु नगरपािलकाको राहत सामा ी िवतरण स ब धी
कायिविध २०७६” रहेको छ।
(२) यो कायिविध नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे को अविधस मको लािग लागु
हनेछ।
(३) यो कायिविध तु त लागु हनेछ।

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) कायिविध भ नाले नमोबु नगरपािलकाको राहत सामा ी िवतरण स ब धी कायिविध
२०७६ स झनु पदछ।
(ख) “नगरपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पछ।
(ग) “नगर कायपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका स झनु पदछ।
(घ) “ मख
ु ” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनपु छ।
(ङ) “उप मख
ु ” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको उप मख
ु लाई स झनपु छ।
(च) “ मख
ु शासक य अिधकृ त” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु शासक य
अिधकृ त स झनु पछ।
(छ) “वडा कायालय” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको वडा कायालयह लाइ स झनु पदछ।
(ज) “टोल िवकास सं था” भ नाले नमोबु नगरपािलका ारा वडा मातहत गठन भएका
टोल िवकास सं थालाई स झनु पदछ।
(झ) “असङ्गिठत े मा कायरत िमक वग” भ नाले दैिनक पमा कामकाज गरी पटके
वा दैिनक याला आ दानी गन िमक, कामदार तथा मजदरु स झनु पछ।
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(ञ) “असहाय” भ नाले कसैको लालन पालनमा नरही अश तथा आवास िविहन भई
मि दर, आ म, धमशाला, गु बा, मि जद, चच वा वृ ा ममा ब ने यि स झनु पदछ।
(ट) “राहत” भ नाले नमोबु नगरपािलकाले नेपाल सरकारले कोिभड-१९ (कोरोना भाइरस)
िनय णको लािग लकडाउन घोषणा गरे को अविधस मको लािग लागु उपल ध गराउने
सामा ीह स झनु पदछ।
३. उ े य :
यस कायिविधको उ े य कोिभड-१९(कोरोना भाइरस) को िनय णका लािग नमोबु
नगरपािलका े िभ यस िवषम प रि थितमा कोिभड-१९ को स भािवत सं मणको कारण उ प न
ितकूल अव थाबाट भािवत असङ्गिठत े मा कायरत िमक वग तथा दैिनक यालादारीमा जीवन
िनवाह ग ररहेका अित िवप न, असहाय र अश प रवारह का लािग यवि थत तवरले राहत िवतरण
गनु रहेको छ ।
४. राहत यव थापन तथा िवतरण नगर सम वय सिमित :
(१) नगरपािलका तहमा राहत िवतरण कायको सम वय गन देहाय अनसु ारको राहत
यव थापन तथा िवतरण नगर सम वय सिमित रहने छ :
(क) नगर मख
ु -अ य
(ख) उप मख
ु - सद य
(ग) मख
ु शासक य अिधकृ त - सद य
(घ) स पणू वडा अ य ह - सद य
(ङ) िवपद यव थापन स पक यि - सद य सिचव
५. राहत यव थापन तथा िवतरण नगर सम वय सिमितको काम कत य र अिधकार :
(क) भािवत अित िवप न र अश प रवारह का लगत वडा माफत सक
ं लन गन।
(ख) प रि थित र आव यकता अनुसार राहतको मा ा( याके ज) तय गन।
(ग) राहत सामा ी िवतरण एवं यव थापनको िज मेवारी तो ने।
(घ) राहत सामा ी िवतरण एवं यव थापनको अनगु मन गन वा गराउने।
(ङ) राहत सामा ी िवतरणका लािग आव यक जनशि को यव थापन गन।
(च) आव यकता अनसु ार अ य कायह गन।

(245)

iii

६. अिभलेख रा नुपन :
(१) यस कायिविध बमोिजमको राहत दान गन वडा कायालयले िवशेष सरं ण गनपन
ु वग,
असङ्गिठत े मा कायरत िमक वग तथा मजदरु ह को लगत तयार गरी ाथिमकताका
आधारमा राहत िवतरण गनुपनछ।
(२) यस दफा बमोिजमको राहत पाउने प रवार तथा यि को अिभलेख अनसु चू ी-१
बमोिजम स बि धत वडा सिचवले वडा अ य तथा वडा सद यको सहयोग िलई ितन िदन
िभ तयार गरी सावजिनक गनु पनछ।
७. राहत िवतरण गनुपन :
(१) दफा ६ बमोिजमको लगतमा समावेश भएको िमक वग तथा असहायह लाई
स बि धत वडाले अनसु चू ी-२ बमोिजमको ढाँचामा िववरण राखी दफा ८ बमोिजमको राहत
त काल िवतरण गनपनछ।
ु
८. राहत सामा ी :
(१) खा आव यकताको आधारमा िमक वग तथा असहायह लाई ित प रवारका लािग
देहायका सामा ी राहत व प िवतरण ग रनेछ:
(क) चामल ३० िकलो ाम
(ख) दाल ३ िकलो ाम
(ग) ननु २ पाके ट
(घ) खानेतेल २ िलटर
(ङ) सावनु २ वटा
(च) गेडागडु ी १ िकलो ाम
(२) यस कायिविध बमोिजम राहत िवतरण गदा एक प रवारलाई एक इकाई मािन स बि धत
वडाले अिभलेख कायम गनपनछ।
साथै, प रवार सं या कायम गदा चार जना भ दा कम भए
ु
उपदफा (१) बमोिजमको राहत सामा ीको आधा र सो भ दा बढी प रवार सं या भए परु ै
राहत सामा ी िवतरण ग रनेछ।
(३) यस कायिविधमा अ य जनु सु क
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन िमक वग तथा असहाय
तथा ितनसँग सँगै रहेका प रवारका कुनै सद यले यस अविधमा कुनै वैकि पक आय आजन
गरे को अव थामा िनजलाई यस कायिविध बमोिजम राहत सामा ी िवतरण ग रने छै न।
(४) यस मापद डमा अ य जनु सु क
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन एकै प रवारको एक भ दा
बढी सद यलाई राहत सामा ी िवतरण ग रने छै न।
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९. िवतरण गन िविध :
(१) देहायको िविध अवल बन गरी दफा ८ बमोिजमको राहत सामा ी िवतरण गनु पनछ:
(क) राहत िवतरणको लािग दफा ४ बमोिजमको राहत यव थापन तथा िवतरण
नगर सम वय सिमितले सामा ी ख रद गरी िवतरण गन।
(२) वडा तरमा राहत सक
ं लन तथा िवतरणका लािग स बि धत वडाको वडा अ य ले
संयोजन गन गरी देहाय बमोिजम ग रनेछ:
(क) आ नो वडािभ रहेका दैिनक यालादारीमा जीवन िनवाह ग ररहेका र लक
डाउनको कारण दैिनक यालादारी काम गन नपाएकोले दैिनक जीवनयापन गन
किठनाई भएका घर प रवारको िववरण टोल िवकास सं था माफत अनसु ूची-३
बमोिजमको िनवेदन िलई सक
ं लन गन ।
(ख) टोल िवकास सं था माफत ा िववरणलाई वडा अ य ले एिकन गरी मािणत
गन ।
(ग) अित अश , अपाङ्ग, ि िविहन लगायत सामिु हक पमा आवास यव था
िमलाई खानिपनको यव था गरे का संघ सं थाह र ितनले हाल उ सेवा दान
ग ररहेका यि ह को िववरण संघ सं था माफत िलने ।
(घ) सहयोग गन चाहने दाताह सँग सम वय गन र उनीह ले सहयोग गन चाहेको नगद
वा िज सी संकलन गन र सोको प रमाण सिहत िववरण रा ने ।
(ङ) ख ड (ख) बमोिजम वडा अ य ले मािणत गरे का दफा ६ बमोिजमका यस
िवषम प रि थितमा कोिभड-१९ को स भािवत सं मणको कारण उ प न ितकूल
अव थाबाट भािवत असङ्गिठत े मा कायरत िमक वग तथा दैिनक
यालादारीमा जीवन िनवाह ग ररहेका अित िवप न, असहाय र अश प रवारह लाई
दफा ८ बमोिजमका राहत सामा ी टोल िवकास सं था माफत स बि धत प रवारको
घरमै पयु ाई अनसु चू ी-४ बमोिजमको ढाचामा भरपाई गराई बझु ाउने यव था िमलाउने।
(छ) वडा तहमा राहत संकलन तथा िवतरण कायको सम वय तथा सहिजकरण गन
काय नमोबु नगरपिलकाको िवपद् यव थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोिजम
गिठत वडा त रय िवपद् यव थापन सिमितको बैठक राखी ार भ गन । राहत
िवतरण वडा अ य वा िनजले तोके को वडा सद य र स बि धत टोल िवकास
सं थाको अ य वा पदािधकारीको रोहवरमा गन ग र यव था िमलाउने ।
(ज) राहत िवतरणका लािग कि तमा एकजना सरु ाकम सिहत तीन जनाको िटम
प रचालन गन ।
(झ) राहत िवतरणमा खिटनेले क तीमा १ मीटरको सामािजक दरु ी (Social
Distance) सिहत सरु ा स ब धी आव यक सावधानी अपनाउने ।
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(ञ) िवतरण णाली पणू त िभडभाड रिहत ढंगले यव थापन गन ।
(ट) दफा ६ बमोिजम संकिलत राहत सहयोग (िज सी तथा नगद) ले वडामा राहत
िवतरण गदा अपगु भएमा र िछमेक वडामा बचत भएको भएमा िछमेक वडासँग
सम वय गरी अिभलेख राखी सहयोग िलने र आफुसँग बचत भएमा र िछमेक
वडालाई अपगु भएमा अिभलेखी राखी िछमेक वडालाई उपल ध गराउने ।
(ठ) सहयोग दान गन दाताह को िववरण तथा राहत सहयोग पाउने टोल समेत खु ने
ग र प रवार वा संघ सं थाको िववरण वडा सिचवले तयार गरी वडा अ य ले
मािणत गरी एक ित वडामा राखी १ ित नगरपािलकामा पठाउने । राहत सहयोग
गन र राहत िलनेह को नामावली वडाले आ-आ नो वडामा सावजिनक गन र
नगरबाट सबै वडाबाट राहत िवतरण भएको िववरण सावजिनक गन ।
(ड) वडामा सक
ु सँग
ं िलत सहयोगले वडामा राहत िवतरण गन अपगु भएमा नगर मख
सम वय गरी आव यक यव थापन गन ।
१०. राहत िवतरणको अिभलेख र ितवेदन :
(१) स बि धत वडाले िवतरणको अनसु चू ी-२ बमोिजमको राहत िवतरणको अिभलेख
आ नो कायालयमा राखी सा ािहक पमा सावजिनक गनपनछ
र एक ित नगरपािलकाको
ु
कायालयमा पठाउनु पनछ।
(२) नगरपािलकाले राहतको ितवेदन अनुसचू ी-५ बमोिजमको ढाँचामा पाि क पमा
राि य प रचय प तथा पंजीकरण िवभाग र सङ्घीय मािमला तथा सामा य शासन
म ालय लगायतका िनकायमा पठाउने।
(३) राहत यव थापन तथा िवतरण नगर सम वय सिमित, सङ्घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालयले राहत िवतरणको िनयिमत अनगु मन गनछ।
११. कारवाही स ब धी यव था :
(१) यस कायिविधमा तोिकएको मापद ड परु ा नभएका यि ले झु ा िववरण पेश गरी राहत
िलनु वा दोहोरो राहत िलनु हदैन।
(२) यस कायिविधको ितकुल हने गरी राहत िवतरणको लािग िसफा रस गन
पदािधकारीबाट िनजले िसफा रस गरे को हदस मको रकम िनजबाट असल
ु उपर ग रनेछ।
१२. यस कायिविधमा उ लेख भएका कुरा यसै कायिविध अनसु ार तथा अ य कुराह नगरपािलकाको
चिलत काननू अनुसार हनेछन् ।
१४. यो कायिविधको य या, ससं ोधन तथा खारे जी गन स पणू अिधकार नगरपािलकामा िनिहत रहने
छ।
१५. कोिभड-१९ (कोरोना भाइरस) को महामारी अ य भएपिछ यो कायिविध वत िन कृ य हँनेछ ।
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अनुसच
ू ी-१
(कायिविधको दफा ६ को उपदफा (२) सँग स बि धत)
अिभलेखको ढाँचा
राहत ा गन यि को िववरण:
१. नाम थर:
२. बाबुको नाम:
३. बाजेको नाम:
४. थायी ठे गाना:
५. हालको ठे गाना:
६. टेिलफोन वा मोबाइल न बर (भएमा):
७. दैिनक यालादारीमा कायरत थान:
८. गन गरे को कामको िववरण:
९. पेश गरे को कागजातको िववरण (क तीमा कुनै एक कागजात सं लन गनपन):
ु
(क) नेपाली नाग रकताको माणप को मािणत ितिलिप वा
(ख) ग रब घर प रवार प रचयप को ितिलिप वा
(ग) सवारी चालक अनुमितप को ितिलिप वा
(घ) अ य:
१०. राहत िलने यि को व:घोषणा:
म र मेरो प रवारका सद यले रोजगारी, वरोजगारी वा अ य कुनै मा यमबाट आय आजन गरे का
छै नन।् मैले य तो राहत सुिबधा दोहोरो िलएको छै न र िलने पिन छै न।मािथ पेश गरे को िववरण िठक
साँचो हो। यहोरा फरक परे मा चिलत काननु बमोिजम सहला बुझाउला।
िनवेदक:
ह ता र:
औ ंठाको छाप
िमित:
िसफा रस गन पदािधकारी:
दायाँ/बायाँ
ह ता र:
नाम:
पद:
िमित:
थानीय तहको नाम:
वडा न:ं
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अनुसच
ू ी-२
(कायिविधको दफा ७ को उपदफा (१) र दफा १० को उपदफा (१) सँग स बि धत)
नमोबु नगरपािलका
वडा न बर...............कायालय..............
.म.

राहत ा
गन
यि को
नाम

राहत िवतरणको अिभलेख
ठे गाना तथा बाबुको बाजेको राहतको
स पक
नाम
नाम
िववरण
न बर

राहत िवतरण गनको:
ह ता र:
नाम थर:
पद:
स पक न बर:
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राहत
बुिझिलनेको
ह ता र

कै िफयत
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अनुसच
ू ी-३
(कायिविधको दफा ९ को उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजम)
िनवेदन
िमित: २०७६/१२/
ीमान् अ य यू
....................वडा कायालय /टोल िवकास सं था,
नमोबु नगरपािलका .............का ेपला चोक ।
िबषय: राहत उपल ध गराई िदने स ब धमा ।

महोदय्

उपरो
स ब धमा
म
ी................................................को
छोरा/छोरी...................................... यस नमोबु बसोवास ग ररहेको छु । म िबगत ........बष
देिख.....................काम गद आएको छु । हाल िब का िबिभ न देशह मा ु त गितमा फै िलरहेको
कोिभड-१९ (नोभल कोरोना भाईरस) महामारीको सं मणबाट ब न, यिू नकरण गन र नगर े िभ
फै लन निदन नेपाल सरकार तथा नमोबु नगरपािलकाको िनणयानुसार लकडाउनको समयमा मेरो दैिनक
याला/मजदरु ी ठ प भएको र म लगायत मेरो .............जना प रवारको दैिनक गुजाराका लािग खच
जटु ाउन मिु कल परे कोले िनयमानुसार राहत उपल ध गराई िदनहु न अनरु ोध गदछु ।
नवेदक

ी.............................ले

पेश

गरे को नवेदन अनुसारको यहोरा सह सांचो हो
। उ

आव यक

प रवारको दै नक खानपानका ला ग
नयमानुसारको

उपल ध गराई दनुहन
ु
गदछु ।

राहत

सामा ी

सफा रस साथ अनुरोध

ह ता र: ..........................

नामथर: ............................

पद: ...................................

टोल वकास सं था: ..................

नवेदक:
नाम थर: .............................
ह ता र: .............................
वडा नं.: .............................
टोल: .................................
पेशा: .................................
प रचाय खु ने कागज:
स पक नं.: ......................

टोल वकास सं थाको छाप:
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अनुसच
ू ी-४
(कायिविधको दफा ९ को उपदफा (२) को ख ड (ङ) सँग स बि धत)
राहत सामा ी बझ
ु ेको भरपाई
िव भर महामारीको पमा फै िलएको कोरोना भाईरसको सं मणको रोकथाम र िनय ण गन नेपाल
सरकारले २०७६।१२।११ देिख लागुहनेग र देशभर लकडाउन गन ग र गरे को िनणयका कारण दैिनक
यालादारी ग र प रवारको पालनपोषण गन मैले यालादारीको काम गन नपाएकोले मेरो प रवारको
भरणपोषणका लािग नमोबु नगरपािलकाले जारी गरे को कायिविध बमोिजम वडा सिमितबाट उपल ध
गराएको देहाय बमोिजम राहत सामा ी बिु झिलई यो भरपाई ग रिदए ।
िववरण:
राहत सामा ी बु नेको नाम, थर:
लकडाउन अिघ गन गरे को काम:
थायी ठे गाना:
हाल बसोवास गरे को ठे गाना:
दफा ८ बमोिजम उपल ध गराईएको बुझेको राहत सामा ीह :
.म

वडाअ य

बुझेको राहत सामा ीह

वा सद य

रोहवर
ी:

टोल वकास स म तका अ य

प रणाम

कै िफयत

राहत सामा ी बु नेको स हछाप:
वा सद य

ी:

वडा कायालयको छाप:

िमित:

(252)

iii

अनुसच
ू ी-५
( कायिविधको दफा १० को उपदफा २ सँग स बि धत)
नमोबु नगरपािलका
.म. राहत ा गन
यि को नाम

ितवेदनको ढाँचा
ठे गाना तथा बाबुको बाजेको राहतको
स पक
नाम
नाम
िववरण
न बर

राहत
बुिझिलएको
िमित

कै िफयत

िनवेदन गनको:
ह ता र:
नाम थर:
पद:
स पक न बर:

आ ाले,
मख
ु शासक य अिधकृ त
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तावनाः
नमोबु नगरपािलकाको आिथक वष २०७७/०७८ को सेवा र कायह का लािग सि चत कोषबाट के ही
रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले,
नेपालको सिं वधानको धारा २२९ को उपधारा ९२० बमोिजम नमोबु नगरपािलकाको नगरसभाले यो
ऐन बनाएको छ ।
१. सिं नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “नमोबु नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७७”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तु त ार भ हनेछ ।
२. आिथक वष २०७७ र ०७८को िनिम सि चत कोषबाट रकम खच गन अिधकारः
(१)आिथक वष २०७७ र ०७८ को िनिम नगरकायपािलका र अ तगतका वडा सिमित, िवषयगत
शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम अनसु चू ी १ मा उ लेिखत चालू खच, पँिू जगत खच र अ य रकम
समेत गरी ज मा रकम ६३ करोड ८९ लाख ३४ हजार ५ सय ४१मा नबढाई िनिद ग रए बमोिजम
सि चत कोषबाट खच गन सिकनेछ।
३. िविनयोजनः (१) यस ऐन ारा सि चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष
२०७७ र ०७८को िनिम नमोबु नगरपािलकानगर कायपािलको कायालय र अ तगतका वडा
सिमितको कायालय तथा िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम िविनयोजन ग रनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएता पिन कायपािलका र अ तगतका वडा
सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम िविनयोजन गरे को रकमम ये कुनैमा बचत हने
र कुनैमा अपगु हने देिख नआएमा नगरकायपािलकाले बचत हने शीषकबाट नपगु हने शीषकमा रकम
सान स नेछ। यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० ितशतमा नबढ्ने गरी
कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान तथा
िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ। पँिू जगतखच र िव ीय यव थातफ िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी
खच र याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चालू खच शीषक तफ सान र िब ीय यव था
अ तगत साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य सान
सिकने छै न। तर चालु तथा पँिू जगत खच र िव ीय यव थाको खच यहोन एक ोतबाट अक ोतमा
रकम सान सिकनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएता पिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा
वीकृ त रकमको १० ितशत भ दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान परे मा
वा योजनाको नाम प रवतन गन परे मा नगर सभाको वीकृ ित िलनु पनछ। तर आयोजनाको नाम
प रवतनका लािग ताव ा भएमा नगर कायपािलकाको बैठकले औिच य हेरी नाम प रवतन गरी
आगामी नगरसभाबाट अनमु ोदन गराउने छ ।
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k|:tfjgf M gdf]a'4 gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&&.&* sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{
sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo
;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd gdf]a'4 gu/ ;efn] of]
law]os agfO{ nfu" u/]sf] 5 .
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s law]os, @)&&Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g @)&& ;fn >fj0f ! ut]b]lv gdf]a'4 gu/kflnsf If]qdf nfu" x'g]5 .

@=

;Dklt s/, e"lds/ -dfnkf]t_ M -!_ gu/kflnsf If]qleqsf] e"ld tyf ;Dklt s/
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] e"ld tyf ;Dklt s/ Joj:yfkg sfo{ljlw @)&&
adf]lhd s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g] 5 .
-@_ e"lds/ -dfnkf]t_ gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . t/ bkmf -@_ adf]lhd
;DklQ s/ nufPsf] hUufdf e"lds/ -dfnkf]t_ nufO{g] 5}g .

#=

3/ hUuf axfn s/M -!_ gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQmn] 3/, k;n, Uof/]h,
uf]bfd, 6x/f, ;]8 -5Kk/_, sf/vfgf, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs ta/n]
axfndf lbPsf]df aflif{s axfn /sddf axfn s/ nufpg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd nufO{g] 3/hUuf jxfn s/sf] b/ cg';"rL -!_ df
pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd nufO{g] axfn /sd lgwf{/0f ug{sf] nflu gu/kflnsfn]
3/hUuf /x]sf] :yfg tyf ;+/rgfsf] k|sf/sf] cfwf/df Go"gtd axfn d"No tf]sL
;f]xL cfwf/df axfn /sd lgwf{/0f u/L s/ lng ;Sg]5 .

$=

Joj;fo s/M -!_ gu/kflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL
/ cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd Jofkf/, Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ rfxg] JolQm jf
;+:yfnfO{ Joj;fo btf{ u/L Joj;fo Ohfht k|bfg ul/g]5 . Ohfht k|fKt
Joj;foLx?n] jflif{s ?kdf Joj;fo s/ r'Qmf u/L Joj;fo gljs/0f ug'{ kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|bfg ul/g] Joj;fo Ohfht / gljs/0f b:t'/sf] b/
Jofkf/, Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ nfUg] nufgLsf] cfwf/df cg';"rL -@_ df
tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-$_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Ohfht ljgf gu/kflnsf If]qleq s'g} klg Jofkf/,
Joj;fo tyf ;]jf ;+rfng ug{ kfO{g] 5}g .
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-^_ o; bkmf adf]lhdsf] s/ p7fpgsf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlw gu/
sfo{kflnsfn] :jLs[t u/L nfu' ug{ ;Sg]5 .
%= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M
-!_ gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;,
sjf8L dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' afx]ssf cGo d[t jf
dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf h:tf j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/
u/] afkt cg;"rL -#_ adf]lhd hl8a'6L, sjf8L tyf hLjhGt' s/ nufOg] /
c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ ug]{ AolQm jf ;+:yfnfO{
gu/kflnsfn] Joj;fo Ohfht lbFbf s/ a'emfpg] zt{ / ljlw ;d]t tf]sL
Ohfht lbg]5 .
^=

;jf/L ;fwg s/M -!_ gu/kflnsf If]qleqsf ;jf/L ;fwgdf k|b]zn] ;jf/L
;fwg s/ nufpg] / p7fpg]5 . t/ 6fFuf, l/S;f, c6f]l/S;f / ljB'tLo l/S;f tyf
ljB'tLo :s'6/df gu/kflnsfn] ;jf/L ;fwg s/nufpg] / p7fpg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfn] nufpg] egL tf]lsPsf ;jf/L
;fwgx?sf] btf{, gjLs/0f / ;jf/L ;fwg s/sf] b/ cg';"rL -$_ adf]lhd x'g]5.
-#_ k|b]zn] nufPsf] ;jf/L ;fwg s/ /sdaf6 gu/kflnsfn] k|fKt ug]{ lx:;f
k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

&=

lj1fkg s/M
-!_ gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkg, k|rf/k|;f/÷cflbsf nflu /fVg lbg]
;fOgaf]8{, Unf]af]8{, :6n cflbdf cg';"rL -%_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] /
c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/ p7fpgsf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlw gu/
sfo{kflnsfn] :jLs[t u/L nfu' ug{ ;Sg]5 .
-#_ o; bkmf adf]lhd gu/kflnsfn] p7fPsf] lj1fkg s/ afktsf] /sd k|rlnt
;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd ;DalGwt k|b]z;+u afF8kmfF6 ul/g]5 .

*=

dgf]/~hg s/M
-!_ gu/kflnsf If]qleq ;+rflnt l;g]df xn, ;f+:s[lts k|bz{g xn, ly|o6/,
;+uLt, dgf]~hg k|bz{g:yn, hfb", ;s{;, r6s, l;g]df 5fofF°g h:tf dgf]/~hg
Joj;fo ;]jfdf k|b]z sfg"gn] tf]s] adf]lhd dgf]/~hg s/ cg';'rL -^_ adf]lhd
c;"n pk/ ul/g]5 .
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfn] p7fPsf] dgf]/~hg s/ afktsf] /sd
k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd ;DalGwt k|b]z;+u afF8kmfF6 ul/g]5 .
(=

axfn la6f}/L z'NsM
-!_ gu/kflnsfn] cfkm"n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf b]xfo adf]lhdsf
;DklQx?df cg';"rL -&_ adf]lhdsf] b/df axfn la6f}/L z'Ns nufpg / p7fpg
;Sg]5 M
-s_ cfkm"n] lgdf{0f u/]sf jf cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf ejg, hUuf jf
cGo ;DklQ,
-v_ cfkm\gf] /]vb]vdf /x]sf] ;fj{hlgs :yn, P]nfgL hUuf jf af6f]sf]
5]psf] hUufdf ePsf c:yfO{ 6x/f, 5fk|f jf k;n jf cfjf;,
-u_ gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;fj{hlgs :yn, xf6ahf/, d]nf, hfqf
cflbdf yfk]sf k;n,
-@_ pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ / -v_ adf]lhdsf] ;DklQdf axfn
la6f}/L z'Ns p7fpgsf nflu sfo{kflnsfn] Go"gtd b/ lgwf{/0f
u/L af]nkq jf b/efp kq jf 8fFs a9fj9sf] dfWodjf6 axfndf
lbg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] ;DklQdf axfn lj6f}/L
z'Ns p7fpgsf nflu gu/kflnsfn] To:tf] :yfgdf v/Lb laqmL
x'g] j:t' tyf ;]jf Pj+ sf/f]jf/sf] cfwf/df tf]s]sf] Go"gtd axfn
la6f}/L z'Nssf] b/df af]nkq jf b/efp kq jf 8fFs a9fj9sf]
dfWodjf6 axfn lj6f}/Ldf lbg ;lsg]5 .
-$_ pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd axfn la6f}/Ldf lbbf zt{ ;lxt
;Demf}tf u/L lbg' kg]{5 .

!)= kfls{Ë z'NsM
-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq tf]s]sf] kfls{Ë:yndf ;jf/L ;fwgnfO{
kfls{Ë ;'ljwf pknAw u/fPafkt kfls{Ë ug]{ ;dosf] cfwf/df cg';"rL -*_ df
pNn]v eP adf]lhdsf] b/df kfls{Ë z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
-@_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhd tf]s]sf] :yfg afx]s cGo :yfgdf ;jf/L
kfls{Ë ug{ /f]s nufpg ;Sg]5 . t/ /fhdfu{ tyf ;xfos /fhdfu{sf] ;8s
clwsf/ If]qleq o; bkmf adf]lhd ;jf/L kfls{Ë u/fOg] / z'Ns nufOg] 5}g .
-#_ gu/kflnsfn] ;jf/L kfls{Ë If]q lgwf{/0f ubf{ ;jf/L cfjfudgdf afwf gk'Ug]
u/L 6«flkms k|x/L sfof{no;+usf] ;dGjodf ug]{5 .

(260)

iii

!!= ;]jf z'Ns, b:t'/M
-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq ;~rfngdf /x]sf s]ansf/, 6]«lsË,
sfoflsË, Sofgf]lgË, a~hL hDk, lhkKnfo/, ¥ofkm\l6Ë, Kof/fUnfOl8Ë nufotsf
:yfgLo ko{6g, dgf]/~hg tyf ;fxl;s v]ns'b ;DaGwL ;]jf jf Joj;fodf ;]jf
z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .
t/ ;Ldf gbL jf csf]{ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] If]qnfO{
;d]6]/ ;~rfng x'g] ;]jf jf Joa;fodf ;]jf z'Ns nufpFbf ;DalGwt
ufpFkflnsf÷gu/kflnsf;Fu ;dGjo u/L nufOg]5 .
-@_ gu/kflnsfn] lgdf{0f jf ;+rfng tyf Joj:yfkg u/]sf :yfgLo k"jf{wf/ jf
pknAw u/fPsf] b]xfosf] s'g} ;]jf pkof]u u/] afkt ;DalGwt ;]jf k|bfos tyf
;]jfu|fxLnfO{ ;]jf z'Ns, b:t'/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 M
-s_ vfg]kfgL, ljh'nL, cltly u[x, wd{zfnf, k':tsfno, ;efu[x /
To:t} cGo ;]jf ;'ljwf,
-v_ kmf]xf]/d}nf Joa:yfkg, ;/;kmfO{, 9n lgsf;, ;8s aQL h:tf ;]jf
;'ljwf,
-u_ zf}rfno, kfs{, :gfgu[x, kf}8L kf]v/L, Jofofdzfnf, u]i6xfp;,
ko{6sLo :yn, 5fqfjf;, xf6ahf/, kz' awzfnf, zabfxu[x,
wf]jL3f6 / To:t} cGo ;'ljwf,
-3_ ;8s, a; kfs{, 9n, k'n h:tf ;]jf,
-ª_ crn ;DklQ jf cGo s'g} ljifosf] d"NofÍg ;DaGwL ;]jf,
-r_ gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ l;kmfl/z ;DaGwL s'g} ;]jf,
-5_ P]ltxfl;s :yn, k'/ftflTjs :yn Pj+ wfld{s dxTjsf ;Dkbfsf]
k|j]z z'Ns .
t/ P]ltxfl;s :yn, k'/ftflTjs :yn / wfld{s dxTjsf
;Dkbfdf k|j]z ubf{ gdf]a'4 gu/jf;Lx?nfO{ o; k|s/0f adf]lhd
z'Ns lng kfOg] 5}g .
-#_ gu/kflnsfn] ;xsf/L ;+:yf, Pkm=Pd= /]l8of], æ3Æ ju{sf] lgdf{0f
Joa;foL Ohfht, ljBfno :yfkgf, 6\o';g tyf sf]lrË ;]G6/,
cf}ifwL k;n, :yfgLo Jofkfl/s kmd{sf] btf{, cg'dlt, gljs/0f
tyf lgodg cflb ;]jfdf z'Ns b:t'/ tf]ls nufOg] / p7fOg]5 .
-$_ pkbkmf -!_, -@_ / -#_ adf]lhd nufOg] ;]jf z'Ns, b:t'/sf] b/
cg';"rL -(_ df pNn]v ePadf]lhd x'g]5 .
-%_ ;+/rgfsf] d'NofÍg b/ cg;"lr -!@_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
-^_ ;+/rgfsf] x|f; s§L b/ cg;"lr -!#_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
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!@= ljqmL tyf lgsf;L z'Ns M
-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf] ;DklQ jf cfkm\gf] /]vb]vdf /x]sf]
;fj{hlgs :ynaf6 pTkfbg x'g] 9'+uf, lu6\6L, afn'jf, df6f], sf7 bfp/f, h/fh'/L,
:n]6 cflb k|fs[lts Pj+ vfgLhGo j:t'x?sf] laqmL ug{ ;Sg]5 .
-@_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq pTkfbg e} cfkm\gf] l;dfIf]q eGbf aflx/
lgsf;L x'g] 9'+uf, lu6\6L, afn'jf, df6f], sf7 bfp/f, h/fh'/L, :n]6 cflb k|fs[lts
Pj+ vfgLhGo j:t'sf]] afXo lgsf;Ldf lgsf;L z'Ns nufpg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd gu/kflnsfn] ug]{ laqmL tyf nufpg] lgsf;L
z'Nssf] b/ cg';"rL -!)_ df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-$_ sfo{kflnsfn] cfkm\gf] k|of]udf gcfpg] k'/fgf / sfd gnfUg] j:t', pks/0f
tyf ;fdfgx? lnnfd ljqmL ug{ ;Sg]5 .
-%_ sfo{kflnsfn] gful/ssf] ;'ljwfsf] nflu ljleGg kmf/fd tyf k':tsx? Jff
cGo ;]jf laqmL ug{ ;Sg]5 .
-^_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf j:t'x? laqmL tyf pkbkmf -@_ adf]lhdsf] lgsf;L
z'Ns c;"nLsf nflu laqmL tyf lgsf;Lsf] kl/df0f tyf b/ lgwf{/0f u/L
af]nkq, b/efp kq jf 8fFs a9fa9sf] dfWodaf6 ul/g]5 .
-&_ vflg tyf vlgh kbfy{sf] /f]oN6L cg';'lr -!!_ cg';f/ nfu' u/Lg]5 .
!#=3/hUuf /lhi6«]zg z'Ns M
-!_ 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns k|b]z sfg"gn] tf]s] adf]lhd nufOg] / p7fO{g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd p7]sf] /sd ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd afF8kmfF6
ul/g]5 .
-#_ 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns p7fpg gu/kflnsfdf ;fwg, ;|f]t, k|ljlw, hgzlQm
tyf sfof{no Joj:yfkg geP;Dd g]kfn ;/sf/n]] tf]s]sf] sfof{no dfkm{t
p7fO{g]5 .
!$= b08 hl/jfgf M
-!_ gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] s/, z'Ns tyf dx;'n tf]lsPsf] ;dodf
e'QmfgL gu/]df ;DalGwt sfg"gdf b/ tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / gtf]lsPsf]df
sfo{kflnsfaf6 lgwf{l/t b/df hl/jfgf ;lxt aSof}tf c;'n ug]{5 .
-@_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ afx]s k|rlnt sfg"g kfngf gu/]sf] s;"/df
nufpg] cGo b08 hl/jfgf /sd ;DalGwt sfg"gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
!%= s/ 5'6 M
-!_ aflif{s ?kdf ltg'{kg]{ /fh:j ;f]xL cfly{s aif{sf] klxnf] rf}dfl;s leq
a'emfPdf s/bftfnfO{ lgodfg';f/ nfUg] /fh:jsf] bz k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
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-@_ ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/, :yfgLo ;/sf/, s'6gLlts lgof]u, u'7L / nfesf]
p2]Zo g/fvL ;~rfng x'g] ;+3;+:yfsf] ;DklQ, j:t' tyf sf/f]jf/df o; P]g
adf]lhdsf] s/ lnO{g] 5}g .
:ki6Ls/0fM nfesf] p2]Zo g/fvL ;~rfng x'g] ;+3;+:yf eGgfn]
;fd'bflos c:ktfn tyf :jf:Yo s]Gb|, ljZjljBfno / ;f]sf cf+lus sn]hx?,
;/sf/L jf ;fd'bflos ljBfnox?, ;fj{hlgs k':tsfno, jfrgfno, Affnu[x,
cgfyf>d, j[4fcf>d h:tf ;fdflhs ;+3;+:yf ;Demg' kb{5 .
-#_ ljkb\ jf cGo o:t} k|s[ltsf ljz]if kl/l:yltsf] sf/0fn] s/bftfx?n] s/
e'QmfgL ug{ g;Sg] cj:yf cfPdf ;f]sf] :ki6 sf/0f v'nfO{ gu/ ;efsf] lg0f{o
adf]lhd s/ jf hl/jfgf 5'6 lbg ;lsg]5 .
-$_ sfg"gdf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf afx]s gu/kflnsfsf] s'g} lgsfo jf
clwsf/Ln] s'g} k|sf/sf] s/, z'Ns, dx;'n, b08, hl/jfgf 5'6 lbg kfpg] 5}g .
-%_ ckfËtf -ljz]if Ifdtf _ ePsf] JolQmsf] xsdf gS;fkf; b:t'/df /ftf] sf8{
/ lgnf] sf8{ x'g]nfO ;t k|ltzt 5'6 lbg] / kx]nf] tyf ;]tf] sf8{ x'g]nfO{ bz
k|ltzt 5'6sf] Joa:yf ug{] .
t/ :yfgLo cfly{s ls|ofsnfkdf pNn]vgLo of]ubfg k'/\ofpg] lsl;dsf pBf]u
Jofj;fodf lglZrt cjwL;Dd ;efn] agfPsf] sfg"g adf]lhd s/, b:t'/, z'Ns
5'6 lbg afwf kg]{ 5}g .
!^= k|zf;sLo k'g/fjnf]sg / k'g/fj]bg M-!_ gu/kflnsfn] u/]sf] s/, z'Ns, dx;'n,
b08, hl/jfgf ;DaGwL lg0f{odf lrQ ga'em]df s/bftfn] gu/kflnsfdf k|zf;sLo
k'g/fjnf]sgsf]nflu lgj]bg lbg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k/]sf] lgj]bg pk/ k|zf;sLo k'g/fjnf]sgsf] nflu
sfo{kflnsfn] k|d'vsf] cWoIftfdf ;DalGwt ljifo lj1 ;d]t /xg] u/L tLg
;b:oLo /fhZj k|zf;sLo k'g/fjnf]sg ;ldlt u7g ug]{5 . o:tf] ;ldltdf s/
lgwf{/0fdf ;+nUg kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] ;xeflutf /xg]5}g .
-#_pkbkmf -!_ adf]lhd k'g/fnf]sgsf] nflu k|fKt ePsf] lgj]bg
pk/ k}lt; lbgleq 5fgljg tyf lg0f{o u/L ;DjlGwt JolQmnfO{ lg0f{osf]
hfgsf/L lbg' kg]{5 .
-$_ gu/kflnsfn] tf]lsPsf] ;dodf o; bkmf adf]lhd k|zf;sLo
k'g/fjnf]sg gu/]sf] sf/0fn] s/bftfnfO{ yk cfly{s ef/ kg{ uO{ xfgL gf]S;fgL
kg{ uPdf gu/kflnsfn] To;sf] Ifltk"lt{ lbg' kg]{5 .
!&= 7]Ssf cfXjfg ug{ ;Sg] M -!_ o; P]g adf]lhd ;+sng ug]{ ;]jf z'Ns / b:t'/
sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ Ps cfly{s jif{sf] nflu cfo 7]Ssf aGbf]a:t
u/L ;+sng ug{;Sg]5 .
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t/, cfGtl/s cfo j[l4 x'g] b]lvPdf jf k6s k6s 7]Ssf aGbf]a:t ubf{
k|zf;lgs bfloTj a9\g hfg] cj:yfdf a9Ldf b'O{ jif{;Ddsf] nflu Ps}k6s
7]Ssf aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 .
-@_ o; bkmf adf]lhdsf] cfo 7]Ssf lbbf cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6
:yfoL n]vf gDa/ jf d"No clea[l¢ s/ btf{ k|df0f kq k|fKt u/]sf JolQm,
kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] dfq k|lt:kwf{ ug]{ u/L Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .
-#_ gu/kflnsfn] ;fdfGotofM cfly{s jif{ z'? x'g'eGbf cufj} 7]Ssf
aGbf]a:t u/L 7]Ssf ;Demf}tf sfo{ ;DkGg ul/;Sg' kg]{5 .
-$_ gu/kflnsfn] s/ ;+sng ug{ ;fdfGotofM 7]Ssf aGbf]a:t ul/g] 5}g .
t/ hl8a'6L, sjf8L / hLahGt' s/, bxQ/ axQ/ ;+sng, lgsfl; s/ tyf
lj1fkg s/ ;+sng ug{ 7]Ssf aGbf]a:t g} ug'{ kg]{ cj:yfdf sfo{kflnsfsf]
lg0f{o u/fO{ 7]Ssfdf ;+sng ug{ ;lsg]5 .
-%_ o; bkmf adf]lhd ul/g] cfo 7]Ssf aGbf]a:tsf nflu af]nkq, b/efpkq
tyf 8fFs a9fa9 ;DaGwL sfo{ljlw / k6\6f sa'lnot, w/f}6L, ls:tf / 7]Ssf
tf]8\g] h:tf sfo{ljlwx? csf]{ Joa:yf geP;Dd :yfgLo lgsfo -cfly{s
k|zf;g_ lgodfjnL, @)^$ -;+zf]wg ;d]t_ nfO{ cfwf/ dfgL ul/g]5 .
!*= ;xof]u ug'{kg]{ M ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/sf sfof{nox?n] gu/kflnsfsf] /fh:j
c;'nL sfo{df cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg' kg]{5 .
!(= k|ultzLn s/ k|0ffnL cjnDag ul/g] M gu/kflnsfn] s/sf] b/ lgwf{/0f ubf{
ul/a tyf ljkGg ju{nfO{ sd af]em kg]{ u/L k|ultzLn s/ k|0ffnL cjnDag
ug'{kg]{5 .
@)= sfo{ljlw agfpg ;Sg] M -!_ P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{sf] nflu gu/kflnsfn]
cfjZos sfo{ljlw jf lgb]{lzsf agfO{ nfu' ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ag]sf] sfo{ljlw jf lgb]{lzsf gu/sfo{kflnsfaf6
:jLs[t eO{ ;fj{hlgs eP kl5 nfu' x'g]5 .
@!= k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] Mo; P]gdf pNn]v ul/Psf laifox?df o;} adf]lhd
/ pNn]v gul/Psf laifodf k|rlnt sfg"gdf Joj:yf eP adf]lhd x'g]5 .

o;sf cg';'rLx? gu/kflnsfsf] a]j;fO6 / /fhkqdf pknJw 5 .
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;jf/L ;fwg
dd{t tyf O{Gwg ;DaGwL
dfkb08, @)&&

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&&÷)$÷)&
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तावना: नमोबु नगरपािलकाको सवारी साधन ममत एवं ई धनको उपयोगमा पारदिशता,
िमत यियता एवं भावकारीता याई चालु ाकृ ितका खचलाई यवि थत गन वा छनीय भएकोले
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं शासक य कायिविध
(िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी नमोबु नगरपािलका
नगरकायपािलकाले यो सवारी साधन ममत तथा ई धन स ब धी मापद ड, २०७७ बनाई जारी गरे को छ ।
१. सिं

नाम र ार भ :
(१) यस मापद डको नाम “नमोबु नगरपािलका नगरकायपािलकाको सवारी साधन ममत
तथा ई धन स ब धी मापद ड, २०७७” रहेको छ।
(२) यो मापद ड मािणकरण भएको िमित देिख लागु हनेछ ।

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) "मापद ड" भ नाले नमोबु नगरपािलका नगरकायपािलकाका सवारी साधन ममत तथा
ई धन स ब धी मापद ड, २०७७ स झनु पदछ ।
(ख) “नगरपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पछ ।
(ग) “नगर कायपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका स झनु पदछ ।
(घ) “ मुख” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनपु छ ।
(ङ) “उप मख
”
भ
नाले
नमोब
नगरपािलकाको
उप मख
ु
ु
ु लाई स झनपु छ ।
(च) “ मुख शासक य अिधकृत” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु शासक य
अिधकृ त स झनु पछ ।
(छ) “वडा अ य ” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको वडा अ य लाई स झनपु छ ।
(ज) “वडा कायालय” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको वडा कायालयह लाई स झनु पदछ ।
(झ) “पदािधकारी” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको िनवािचत जन ितिनिधह लाई स झनु
पदछ ।
(ञ) “सवारी साधन” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको नाममा दता भएका सवारी साधनलाई
स झनु पछ ।
(ट) “ममत” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको नाममा दता भएका सवारी साधनह को ममतलाई
स झनु पछ ।
३. उ े य : यस मापद डको उ े य नमोबु नगरपािलकाका सवारी साधन ममत एवं ई धनको उपयोगमा
पारदिशता, िमत यियता एवं भावकारीता याई चालु ाकृ ितका खचलाई यवि थत गनु रहेको छ ।
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४. ई धन स ब धी :
(१) नगरपािलकाका मख
ु , उप- मख
ु , मख
ु शासक य अिधकृ तले योग गरे को हलक
ु ा सवारी साधन
लगायत नगरपािलकामा िविभ न योजनमा रहेका दमकल, याकह लोडर, िटपर, रोलरह को ई धन
लगबुक रािख आव यकता एवं कायबोझ अनसु ार अिधकार ा अिधकारीको वीकृ ितमा
े ोल/िडजेल लगायत ई धन उपल ध गराइने ।
(२) नगरपािलकाको नाममा दता रहेका मोटरसाइकल योग ग ररहेका वडा अ य ह लाई मािसक २०
िलटर ई धन उपल ध गराउने ।
(३) बँदु ा ४ को उप बुँदा (२) मा उ लेख भएका बाहेक वडा कायालयह मा योग भएका सरकारी
मोटरसाइकललाई ित मोटरसाइकल मािसक १० िलटर ई धन उपल ध गराउने।
(४) नगर कायपािलका कायालयमा योग भएका सरकारी मोटरसाइकलह लाई ित मोटरसाइकल
मािसक १० िलटर ई धन उपल ध गराउने। तर कायबोझका आधारमा अिधकार ा अिधकारीको
वीकृ ितमा बढीमा थप ५ िलटर स म ई धन उपल ध गराउन सिकनेछ ।
(५) नगरपािलकाका पदािधकारी र कमचारीह ले िनजी मोटरसाइकल योग गरे को भएमा ित
मोटरसाइकल मािसक १० िलटर ई धन उपल ध गराउने। तर यो सुिवधा ा गन स बि धत
मोटरसाइकल योगकताले सवारी लाइसे स एवं स बि धत योगकताको नाममा दता रहेको लु
बुक अिनवाय पमा स बि धत अिधकारी सम पेश गनु पन ।
(६) नगरपािलकाको कायस पादनमा य सरोकार रा ने नगरपािलका े िभ का अ य सरकारी
कायालयह बाट ई धन माग भई आएमा अिधकार ा अिधकारीको वीकृ ितमा े ोल/िडजेल
तोिकएको दरमा उपल ध गराउन सिकने। सोको प रे कड रा नु पन।
५. सवारी साधन ममत स ब धी :
(१) बँदु ा ४ को उप-बँदु ा (१) मा योग भएका हलक
ु ा एवं हेभी सवारी साधनह को ममत खच स बि धत
सवारी साधनको आिधका रक ममत के बाट ा भएको लगत इि टमेट अनसु ार ममत गराई
म.ु अ.कर िवल ा भएपिछ मा भु ानी िदइनेछ ।
(२) बँदु ा ४ को उप-बँदु ा (२) को हकमा आिधका रक ममत के को यान िवलका आधारमा अिधकार
ा अिधकारीको वीकृ ितमा बिढमा बािषक १५०००।– को ममत खच उपल ध गराईने र बँदु ा ४
को उप-बँदु ा (३) र (४) को हकमा आिधका रक ममत के को यान िवलका आधारमा अिधकार
ा अिधकारीको वीकृ ितमा बिढमा बािषक १००००।– को ममत खच उपल ध गराईने ।
(३) बँदु ा ४ को उप-बँदु ा (५) को हकमा कुनै ममत सुिवधा िदइने छै न ।
(४) बँदु ा ४ को उप-बँदु ा (६) नगरपािलकाको कायस पादनमा य सरोकार रा ने नगरपािलका े
िभ का अ य सरकारी कायालयह को योगमा रहेका सवारी साधनह को ममत खच स बि धत
सवारी साधनको आिधका रक ममत के बाट ा भएको लगत इि टमेट अनुसार ममत गराई
म.ु अ.कर िवल ा भएपिछ मा भु ानी िदइने ।
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तावना:
नमोबु नगरपािलका े िभ ाकृ ितक तथा गैर ाकृ ितक िवपदबाट
् सवसाधारणको जीउ
यान र सावजिनक, िनजी तथा यि गत स पि , ाकृ ितक एवम् साँ कृ ितक स पदा र भौितक
संरचनाको सरं ण गन, थानीय नाग रक ित िज मेवारी बहन गन र िवपद तथा सक
ं टास नता
नाग रकह को संर ण गरी त कालै राहत दान गन थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा
१०२ को उपदफा (२) एवं शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको
अिधकार योग गरी नमोबु नगर कायपािलकाले यो िवपद् यव थापनको लािग राहत िवतरण स ब धी
मापद ड,२०७७ बनाएको छ ।
१. सिं

नाम र ार भ :
(१) यस मापद डको नाम “नमोबु नगरपािलकाको िवपद् यव थापनको लािग राहत
िवतरण स ब धी मापद ड २०७७” रहेको छ ।
(२) यो मापद ड तु त लागु हनेछ ।

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) "मापद ड" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको िवपद् यव थापनको लािग राहत
िवतरण स ब धी मापद ड २०७७ स झनु पदछ।
(ख) "नगरपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पछ।
(ग) "नगर कायपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका स झनु पदछ ।
(घ) " मुख" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनपु छ ।
(ङ) "उप मुख" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको उप मख
ु लाई स झनपु छ ।
(च) " मुख शासक य अिधकृत" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु शासक य
अिधकृ त स झनु पछ ।
(छ) "वडा कायालय" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको वडा कायालयह लाइ स झनु
पदछ ।
(ज) "टोल िवकास सं था" भ नाले नमोबु नगरपािलका ारा वडा मातहत गठन भएका
टोल िवकास सं थालाई स झनु पदछ ।
(झ) "कोष" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको नगर िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा
यव थापन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोिजमको नमोबु नगरपािलकाको कोप
यव थापन िवशेष कोष स झनु पछ ।
(ञ) "गैर ाकृितक िवपद्" भ नाले महामारी, अिनकाल, डढेलो, क ट वा सू म जीवाणु
आतङ्क, पशु तथा चराचु ङ्गीमा हने ल,ू या डािमक लू, सपदंश, जनावर आतङ्क,
खानी, हवाई, सडक, जल वा औ ोिगक दघु टना, आगलागी, िवषा याँस, रसायन वा
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िविकरण चहु ावट, याँस िव फोटन, िवषा खा सेवन, वातावरणीय दषू ण, वन िवनाश वा
भौितक संरचनाको ित तथा कोप उ ार कायमा हने दघु टना वा य तै अ य गैर ाकृ ितक
कारणले उ प न िवपद् स झनु पछ ।
(ट) " ाकृितक िवपद्" भ नाले िहमपात, अिसना, िहमपिहरो, िहमताल िव फोटन,
अितवृि , अनावृि , बाढी, पिहरो तथा भ-ू खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हरी बतास,
शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भक
ू प, वालामख
ु ी िब फोट, डढेलो वा य तै
अ य ाकृ ितक कारणले उ प न जुनसक
ु ै िवपद् स झनु पछ ।
(ठ) " भािवत यि " भ नाले िवपद्को घटनाबाट प रवारका सद य गुमाएको, शारी रक
वा मानिसक सम या उ प न भएको, घर, ज गाजिमन, पशपु छी, खा ा न, ल ाकपडा तथा
अ य स पि मा आंिशक वा पणू पमा नो सानी पगु ेको वा िवपदक
् ा कारण अ य कुनै
त रकाबाट भािवत भएको यि लाई स झनपु छ ।
(ड) "राहत" भ नाले िवपद् भािवत यि र जोिखममा रहेका नाग रकलाई त कालको
यव थापनका लािग उपल ध गराउने नगद रकम तथा िज सी सामा ी समेत स झनु पदछ ।
(ढ) "िवपद्" भ नाले ाकृ ितक वा गैर ाकृ ितक कारणबाट उ प न िवपि पूण अव था
स झनु पछ र सो श दले कुनै पिन ठाउँ मा िवपि पणू अव था िसजना भई जनधनको ितको
साथै जीवनयापनमा ितकूल असर परी वा पारी िवपदबाट भािवत यि वा समदु ायको
आ नै ोत र मताबाट समाधान हन नस ने, बा सहयोगको आव यकता पन, दःु खद्
तथा क पणू ाकृ ितक वा गैर ाकृ ितक िवप ाट हन स ने िवपि पणू अव थालाई समेत
स झनु पछ ।
(ण) "सिमित" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको नगर िवपद् जोिखम यनू ीकरण तथा
यव थापन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम गठन भएको नगर िवपद् यव थापन सिमित
स झनु पछ ।
(त) "पूण ित" भ नाले ाकृ ितक तथा मानवीय कारणवाट भौितक संरचना, अ न, नगद,
पशपु ं ी तथा िज सी पणु पमा न भई त काल वसोवास र दैिनक गजु ाराको अ य कुनै
िवक प नभएको अव था स झनु पदछ ।
(थ) "आंिशक ित" भ नाले ाकृ ितक तथा मानवीय कारणवाट भौितक संरचना,
अ नबाली, चौपाया दोपाया, नगद तथा िज सीमा आंिशक ित भएको तर वसोवास र दैिनक
गुजाराको अ य वैकि पक यव था कायमै रहेको अव था स झनु पछ ।
३. उ े य :
यस मापद डको उ े य नमोबु नगरपािलका े िभ ाकृ ितक तथा गैर ाकृ ितक िवपदबाट
्
सवसाधारणको जीउ यान र सावजिनक, िनजी तथा यि गत स पि , ाकृ ितक एवम् साँ कृ ितक
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स पदा र भौितक संरचनाको सरं ण गन, थानीय नाग रक ित िज मेवारी बहन गन र िवपद तथा
संकटास नता नाग रकह को सरं ण गरी त कालै राहत िवतरण गनु रहेको छ ।
४. िबपद्का लािग राहत िवतरण स ब धी मापद ड :
(१) ाकृ ितक तथा गैर ाकृ ितक िवपदमा परे का नाग रकलाई त कालको यव था गन देहाए बमोिजम
राहत दान ग रनेछ ।
(क) िवपदमा परी मानवीय ित भएमा ित मृतक िनजको प रवारलाई राहत व प .
२५००० (पिचस हजार) उपल ध गराईनेछ ।
(ख) िवपदमा परी ग भीर घाईते भएमा ित घाईते अव था हेरी राहत व प . ५०००
(पाँच हजार) देिख . १०००० (दश हजार) स म सहायता उपल ध गराईनेछ ।
(ग) िवपदमा परी चल अचल स पि . पाँच लाख स म ित भएको अव थामा राहत
व प . १०००० (दश हजार) उपल ध गराईनेछ ।
(घ) िवपदमा परी चल अचल स पि . पाँच लाख देिख दश लाख स म ित भएको
अव थामा राहत व प ित प रवार . १५००० (प हजार) उपल ध गराईनेछ ।
(ङ) िवपदमा परी चल अचल स पि . दश लाख भ दा बढी जित सक
ु ै ित भएको
अव थामा राहत व प ित प रवार . २०००० (बीस हजार) उपल ध गराईनेछ ।
(च) घर पालवु ा प छी (हाँस, कुखरु ा, टक , सतु ुरमगु लगायत) को यवसाियक फमह को
पणू ित भएमा वडा कायालयबाट हरी शासनको सहयोगमा थलगत सजिमन मचु ु का
गरी कायपािलकाबाट िनणय गरी एकमु राहत उपल ध गराईनेछ ।
(छ) घर पालवु ा पशुह पणू ित भएमा भेडा/बा ाको हकमा ित गोटा . १००० (एक
हजार), गाई/गो को हकमा ित गोटा . ५००० (पाँच हजार) र भसीको हकमा . ७०००
(सात हजार) राहत उपल ध गराईनेछ ।
(ज) महामारी ज य रोग िनय णको लािग नमोबु नगरपािलकाको नगर िवपद् जोिखम
यनू ीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोिजमको नमोबु नगरपािलकाको
कोप यव थापन िवशेष कोषबाट आव यकता अनसु ारको रकम खच ग रनेछ ।
(२) यस दफामा उ लेिखत िसमा भ दा बढी सहायता दान गनूपन अब था आएमा सोको औिच यको
आधार सिहत नगर कायपािलकामा िनणयाथ पेश गनपन
ू छ।
(३) दफा ४ को उप-दफा (१) बमोिजम उ लेख भएको राहत नगरपािलकाबाट त काल भु ानी गरी
नमोबु नगरपािलकाको नगर िवपद् जोिखम यनू ीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७५ को दफा ३
बमोिजम गठन भएको नगर िवपद् यव थापन सिमितबाट अनमु ोदन गनपन
ू छ।
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५. राहतका लािग पेश गनपन
ु कागजात :
(१) िवपद् राहत पाउने यि ले देहायका कागजातह सिहत नगरपािलका वा वडा कायालयमा िनवेदन
िदनु पनछ ।
क. सरकारी िनकाय ारा जारी भएको पिहचान माण प ।
ख. िवपद् भएको हो भ ने वडा कायालयको रोहवरमा हरी शासनबाट भएको सजिमन
मचू ू का ।
ग. िवपद् भएको झि कने फोटो ।
घ. यवसाियक दता माण प ( यवसायमा भएको ितको हकमा) ।
ङ. वडा कायालयको िसफा रस ।
च. आवासीय भवन ितको हकमा राि य पनु ःिनमाण ािधकरणको पूण ितमा नपरे को
भनी खल
ु ाईएको वडा कायालयको िसफा रस ।
६. वडा कायालयबाट भू ानी िदन सिकने :
(१) यस मापद डमा उ लेिखत रकम वडा कायालयबाट उ लेिखत कागजप को आधारमा
भु ानी गन सिकने छ ।
(२) वडा कायालयबाट भु ानी भएको अव थामा भु ानीको माण तथा दफा ५ मा
उ लेिखत कागजातको आधारमा नगरपािलकावाट शोधभना उपल ध गराईनेछ ।
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तावना:
नमोबु नगरपािलका े िभ उ पादन हने बोिधिच मालाको व न, संर ण, उ पादन, िव ,
िवतरण र कारोबारलाई यवि थत बनाउन र कारोबारमा हँने अवाि छत कृ याकलापलाई िनय ण गन
बोिधिच माला संर ण तथा यव थापन कायिविध, २०७७ िनमाण गन वा छनीय भएकोले,
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं शासक य कायिविध
(िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी नमोबु नगर कायपािलकाले यो
बोिधिच माला संर ण तथा यव थापन कायिविध, २०७७ बनाएको छ।
१. सिं

प र छे द-१

नाम र ार भ :
(१) यो कायिबिधको नाम “बोिधिच माला सरं ण तथा यव थापन कायिविध,
२०७७” रहनेछ ।
(२) यो कायिविध तु त लागु हनेछ।

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) “कायिबिध” भ नाले बोिधिच माला सरं ण तथा यव थापन कायिविध, २०७७
लाई बुझाउँनछे ।
(ख) "नगरपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पछ।
(ग) "नगर कायपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका स झनु पदछ।
(घ) " मुख" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनपु छ।
(ङ) "उप मुख" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको उप मख
ु लाई स झनपु छ।
(च) " मुख शासक य अिधकृत" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु शासक य
अिधकृ त स झनु पछ।
(छ) “वडा कायालय” भ नाले नगर कायपािलका अ तगतको वडा कायालयलाई स झनु
पछ।
प र छे द-२
३. उ े य :
यस कायिविधको उ े य नमोबु नगरपािलका े िभ उ पादन हने बोिधिच मालाको व न,
संर ण, उ पादन, िव , िवतरण र कारोबारलाई यवि थत बनाउन र कारोबारमा हँने अवाि छत
कृ याकलापलाई िनय ण गन र नमोबु नगरपािलका े िभ उ पादन हने बोिधिच मालाको िव
उ पादनको प रमाणको आधारमा नभै धािमक आ था र िव ासलाई मापक बनाई सोको आधारमा हने
गरे को र एकै कृ ितको उ पादनमा फरक फरक मू य िनधारण हने र थोरै मालव तक
ु ो अनपे ीत मु य
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ा हने िविभ न अवाि छत कृ याकलाप समेत हने देिखएको र मालव तुको वा तिवक धनी भनी फरक
फरक यि ह ले एउटै वोटको मालालाई फरक फरक यि सग स झौता गरी वार वार
हने
िबषयलाई यिू नकरण गरी यसलाई यवि थत बनाउनु रहेको छ।
४. बोिधिच माला सरं ण तथा यव थापन स ब धी यब था :
(१) आिधकारीक स झौता गरे र मा बोिधिच मालाको खरीद िव गनपनछ।
ु
(क) नगरपािलका े िभ बोिधिच मालाको उ पादन गरी खरीद िव गन चाहने यि
वा सं थाले आफूले खरीद िव गनु पवू उ पािदत सामानको वा तिवक धनी, उ पादन
थल, िव ग रने प रणाम र िक ने यि वा सं थाको ठे गाना र मू य खल
ु ेको िबवरण
सिहत े तासंगको स झौता वडा य वा िनजले तोके को आिधकारीक ितिनिधको
रोहवरमा मा अनसु चू ी -२ बमोिजम गनुपनछ।
(ख) दफा ४ को उप-दफा (१) को (क) बमोिजम भएको स झौता को ितिलपी वडा
कायालयले ३ िदन िभ नगरपािलकामा सचु ीकृ त गनु पनछ र यसरी सवै वडाबाट ा
भएका अनसु िू चको िववरण एिककृ त गरी मािसक पमा नगरपािलकाले िज ला शासन
कायालय एवं वन कायालयमा पठाउनु पनछ।
(ग) बोिधिच मालाको खरीद िव गनपु वू नगरपािलकाका अित र चिलत काननू
बमोिजम तोिकएको अ य िनकायबाट अनमु ित िलनपु न अव थामा स बि धत िनकायबाट
समेत अनमु ित िलनपु न दािय व स बि धत बोिधिच माला धनी तथा यवसाय स चालन
गन यि को हनेछ।
(घ) आ नो वडा े मा रहेको मालाको बोटको वडा कायालयले येक बषको बैशाख
मसा त िभ लगत तयार गन र उ लगत अनु प स झौता भए नभएको वडा
कायालयले अनगु मन गरी नगर कायपािलकाको कायालयमा ितवेदन पेश गनु पनछ।
(ङ) यो कायिविधको अनसु िू च-२ िवप रत भएको स झौता मा य हने छै न।
प र छे द-३
५. स झौता कायम रहने :
(१) बोिधिच माला खरीद िव को स झौताका लािग दरखा त िदने:
(क) नगरपािलका े िभ बोिधिच माला खरीद िव गन चाहने यि वा सं थाले
देहायका िववरण तथा कागजात समेत संल न गरी वडा कायालयमा अनसु चू ी-१ बमोिजम
दरखा त िदनु पनछ।
१. माला धनीको नेपाली नाग रकताको ितिलिप,
२. माला धनीको ज गाको लालपजु ाको ितिलिप,
३. ज गा रहेको थानको न सा र उ ज गामा नै िब वा रहेको एिकन गरे को प ,
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४. खरीद िव गन लािगएको बोटह को त वीर,
5. े ताको नाग रकताको ितिलपी,
६. े ताले यवसाय संचालन गन स व धीत िनकायबाट िलएको अनुमित प , कर
दता, थायी लेखा न बर र आिथक ोत खु ने िववरण,
७. ख रद िव हँने प बीच
भएमा नगरपािलका/वडा कायालयले थप
कागजातह मा न स नेछ।
(ख) दफा 5 को उपदफा (१) को (क) बमोिजम दरखा त ा भएपिछ वडा कायालयले
सो उपर आव यक जाँचबुझ गरी ५ (पाँच) ितशत सहजीकरण शु क िलई स झौता गन
सहजीकरण गनछ ।
(ग) दफा 5 को उपदफा (१) को (ख) बमोिजम जाँचवझु गदा उ ज गाको वामी वमा
िववाद भएमा विम वको एिकन नभएस म स झौता नगरी रो का गनछ र सावजिनक ज गा
रहेको ठहरीए उ ज गामा फलेकोम फल िट न लगाई नगरपािलकाबाट सचू ना काशन गरी
िललाम बढाबढको मा यमबाट िव िवतरण गनछ।
(घ) दफा 5 को उपदफा (१) को (ग) बमोिजम बोिधिच मालाको स झौता भएपिछ वडा
कायालयले अनसु चू ी-३ बमोिजमको दता िकताबमा उ लेख गरी लगत कायम गनछ।
६. स झौता कायम रहने :
(१) वािषक पमा बोिधिच मालाको िव िवतरण शु गनु पवू वडा कायालयको
रोहवरमा स झौता गनपन
ु छ। यसरी गरीएको स झौता एक वष भ दा बढी अविधको हने छै न।
(२) अनमु ित निलइ िव िवतरण गरे को एवं एउटा ज गाको पजु ा देखाई अ य को िव
िवतरण गरे को तथा एक भ दा बढी यि सँग एउटै िक ा/बोटको माला ख रद/िव भए
गरे को पाईएमा उ माला जफत गरी नगरपािलकाले जनु सक
ु ै बखत स बि धत िनकायमा
कारबाहीका लािग िसफा रस गनछ।
(३) वडा कायालयले कुनै एक प सगं स झौता भएपिछ अक यि वा सं थासगं स झौता
नहने कुराको सिु नि तता गराउनु पनछ।
(४) स झौता भएपिछ उ थलको सरु ा यव था िमलाउनको लािग स बि धत वडा
कायालय एवं नगरपािलकाले सरु ा िनकायमा िसफा रस गन स नेछ।
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अनुसच
ू ी-१
(प र छे द ३ को दफा 5 को उप-दफा (१) सँग स बि धत बोिधिच माला ख रद/िव को लािग िनवेदन)
ीमान् वडा य यू ,
............. न बर वडा कायालय,
नमोबु नगरपािलका,
नगर कायपािलकाको कायलय, बागमती देश, भकु डेबेसी, का ेपला चोक।
िबषय: बोिधिच माला ख रद/िव स ब धमा।
मैल/े हामीले िन न थानमा ख रद िव गन लागेको बोिधिच मालाको कारोवार को लािग आव यक
कागजात सिहत दरखा त गन आएका छु/छ । िनयमानुसार ला ने कर बुझाउनुको साथै यस नमोबु
नगरपािलकाबाट समय-समयमा िदईने आदेश/िनदशन समेत पालन गन म जरु छु/छौ। साथै मैले/हामीले
पेश गरे को कागजात तथा िववरणह ठीक साँचो रहेको र फरक परे काननू म बमोिजम कारबाही भएमा
म जरु छु/छ ।
१. बोिधिच माला ख रद/िव कताको नाम थर :........................
२. थायी ठे गाना : िज ला ..............न.पा. .............. वडा नं. ....... घर नं.....
३. बाबुको नाम थर :.............
४. स पक फोन नं :........................ मो.नं. :.........
५. पेशा :............
६. बोिधिच मालाको बोट रहेको ठे गाना : वडा नं :................ ज गाको िक ा नं :.............. बोट
सं या :......
७. आव यक कागजातह :
क) नाग रकताको ितिलपी
ख) क पनी फम भएमा ईजाजत माण प
ग) आ त रक राज कायालयमा अिघ ला आ.व.स मको कर ितरे को करदाताको माणप को
ितिलपी
घ) ज गा धनीको लाल पजू ाको ितिलपी
िनबेदकको द तखत :
नाम थर :
िमित :
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अनुसच
ू ी-२
(प र छे द २ को दफा ४ को उप-दफा (१) सँग स बि धत बोिधिच माला ख रद/िव को लािग
स झौता प )
स झौता प
यस नमोबु गाउँ पािलका वडा न.ं ............. िनबासी बोिधिच माला धनी ी ................... ( थम
प भिनने) र ............... गाउँ /नगरपािलका िनवासी े ता ी .................. (ि ितय प भिनने) बीच
थम प को ज गामा रहेको बोिधिच माला तपिशल बमोिजमको शतह मा ख रद/िव गन सहमत
भई नमोबु नगरपािलका वडा नं ........ का वडा य /वडा अ य ले तोके को जन ितिनिध ी
................................ को रोहवरमा यो स झौता प मा ह ता र गरी एक/एक ित िलयौ/िदय ।
शतह :
१) बोिधिच को मालाको फल उ पादन थलबाट िट दा वा िव गदा वडा कायलयको वा
नगरपािलकाको रोहबरमा मा िट नु वा िव िबतरण गनु पनछ।
२) यो स झौता भएको .......... िदन/मिहना िभ थम प को बोिधिच माला ि ितय प ले उ पादन
थलबाट लिग स नु पनछ।
३) थम प बाट ि ितय प लाई िव ग रसके को माला उ पादन थलबाट नै दो ो प ले अक ते ो
प लाई िव गनु परे मा पुनः कायिबिध बमोिजमको स झौता गरी फाईदा रकममा ५ ितशत
सहिजकरण शु क नगरपािलकाले असुल गनछ। यिद यसो नग रएको पाईएमा न.पा./वडा कायालयबाट
उ बोिधिच मालालाई शासनको सहयोगमा िनय णमा िलई आव यक कारबाहीको लािग
िसफा रस गनछ।
४) करार स झौता बमोिजम िव भईसके को बोिधिच को माला रहेको थलमा दबु ै प बाट कुनै पिन
िकिसमको अवा छिनय कृ याकलाप गन पाईने छै न । यिद कसैले गरे को पाईएमा सोको जानकारी वडा
कायालय/नगरपािलका वा िज ला शासन कायालयमा जानकारी गराउने दािह व दबु ै प को दािय व
हनेछ। अ यथा आव यक सरु ाको ब ध गन िनकाय बा य हने छै न ।
५) आजको िमितबाट दबु ै प यो करारनामालाई पालन गन म जरु भएको हँदा यिद कुनै प बाट सोको
उ लघन भएमा कानून बमोिजम कारबाही भो न दबु ै प म जरु छ ।
६) नगरपािलकाले तोके को सहिजकरण शु क र अ य िनकायले तोके को शु क िव गन प ले
ितनपनछ।
ु
७) बोिधिच मालाको यवसाय स चालन गनपु वू चिलत काननू बमोिजम तोिकएको िनकायबाट
अनमु ित िलनपु न अव थामा स बि धत िनकायबाट समेत अनुमित िलनपु न दािय व बोिधिच माला धनी
तथा यवसाय स चालन गन यि दवु ैको हनेछ।
८) थम प को देहायको ठे गानामा रहेको बोिधिच माला . .................
(अ े िप............................) मा ख रद गन दो ो प सहमत हनेछ।
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(क) नमोबु नगरपािलका वडा नं. ...... सािवक .......... गािवसको िक ा नं. ........ मा
रहेको .............बोटको अ दाजी,
(ख) नमोबु नगरपािलका वडा नं. ...... सािवक .......... गािवसको िक ा नं. ........ मा
रहेको .............बोटको अ दाजी,
(ग) नमोबु नगरपािलका वडा न.ं ...... सािवक .......... गािवसको िक ा नं. ........ मा
रहेको .............बोटको अ दाजी,
ईित स बत २०७७ साल .............मिहना ..........गते रोज .....शभु म।्
थम प
रोहवर
ि ितय प
ह ता र :.............. ह ता र :..............
ह ता र :..............
नाम ी :................... नाम ी :.......................
नाम ी :..............
ठे गाना :..................
ठे गाना :..................
ठे गाना :..................
अनस
ु च
ू ी-३
(प र छे द ३ को दफा 5 को उप-दफा (१) सँग स बि धत बोिधिच माला ख रद/िव को लािग दता
िकताब)
दता िकताब
.स.
माला धनीको
े ताको नाम माला रहेको कबोल अंक
कै िफयत
नाम
थान
१
२
३
४
5
६
७
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तावना: कोिभड १९ रोगको सङ् मणबाट अव िव ालयतहको पठनपाठन सचू ा गरी
िव ाथ ह को िश ण िसकाइलाई िनर तरता िदन आव यक भएकाले नमोबु नगरपािलकाले िव ालय
स चालन तथा िव ाथ िसकाइ सहजीकरण कायिविध,२०७७ बनाई लागु गरे को छ ।
१. सिं
नाम र ार भ: १. यस कायिविधको नाम "िव ालय स चालन तथा िव ाथ िसकाइ
सहजीकरण कायिविध, २०७७" रहेको छ ।
२. यो कायिविध नगर कायपािलकाबाट वीकृ त भई नगर मख
ु बाट मािणत भएको िमित देिख लागु
हनेछ ।
२. प रभाषा र या या: िवषय वा शंगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,क. “म ालय” भ नाले नेपाल सरकार िश ा िव ान तथा िविध म ालय स झनु पदछ ।
ख. “ देश” भ नाले वागमित देश हेटौडा स झनु पदछ ।
ग. “ नगरपािलका” भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पदछ ।
घ. “िनदशनालय” भ नाले िश ा िवकास िनदशनालय वागमित देश हेटौडा स झनु पदछ ।
ङ. “ िविध” भ नाले िश ण िसकाइको लािग योगमा आउने रे िडयो, एफएम रे िडयो,
टेिलिभजन, अनलाईन तथा अफलाईनका मा यम भ ने स झनु पदछ ।
च. “िव ाथ ” भ नाले नगरपािलका िभ का िव ालयमा औपचा रक, अनौपचा रक पमा
अ ययनरत वा िव ालय जाने उमेर समहू का िव ालय बािहर रहेका बालबािलका स झनु
पदछ ।
छ. “िव ालय” भ नाले नगरपािलका िभ चिलत काननू बमोिजम थापना भएको
सामदु ाियक तथा सं थागत िव ालय स झनु पदछ ।
ज. “िश क” भ नाले िव ालयको अ यापक स झनु पदछ र सो श दले धाना यापकलाई
समेत जनाउँछ ।
झ. “ थानीय तह” भ नाले यस नगरपािलका स झनु पदछ ।
ञ. के भ नाले िश ा तथा मानव ोत िवकास के सानोिठमी स झनु पदछ ।
ट. िनदिशका भ नाले म ालयले जारी गरे को िव ाथ िसकाइ तथा सहजीकरण
िनदिशका,२०७७ स झनु पदछ ।
३ . िव ालय स चालन िविध:
क. िव ालय स चालन गनु पवू िव ालयको हाता पणू पमा सरसफाइ गनका
ु साथै साबुन
पानीले हात धनु े सहज यव था िमलाउनु पनछ । वा य सरु ाका स व धमा अिनवाय
पमा अिभभावकलाई सचेितकरण गराउनु पन छ ।
ख. शु को दईु ह ास म क ा िश कको नेतृ वमा क ागत पमा अिभभावक भेटघाटको
काय म रािख िव ाथ ह को पठनपाठनको तौरत रका र वा य सरु ा स व धमा
अिनवाय जानकारी गराई िज मेवार बनाउनु पनछ । बढी िभडभाड हने भएमा क ागत
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ग.

घ.

ङ.
च.
छ.
ज.
झ.
ञ.
ट.
ठ.

पमा आलोपालोको आधारमा िव ालयमा अिभभावकलाई सचेितकरण गन सिकने छ ।
अिभभावक भेटघाटको य अनगु मन िव यस अ य र धाना यापकले गनपनछ
ु ।
सबै िश कह अिनवाय पमा िव ालयमा उपि थत हनपु नछ ।तर नगर े बािहरबाट
िसकाइ के /िव ालय आउने िश कले वा य मापद ड परु ा गरे पिछमा िसकाइ के /
िव ालयमा वेश गनु पनछ ।िसकाइ के / िव ालयमा बेश गरी सके पिछ स वि धत
े मा नै बसोबासको यव था िमलाउनु पनछ ।
पाठ्य म िवकास के बाट तय ग रएको पाठ्यव तु समायोजन ढाँचा,२०७७ अनसु ार टाफ
बैठकबाट चै को दो ो ह ास म कोष पुरा गन गरी काययोजना तया पाठयोजना तयार गनु
पनछ। यसरी योजना गदा मह वपणू िवषयव तहु , जीवनोपयोगी िवषयव तहु र मािथ लो
क ामा अ यापन ग रने िवषयव तुह नछुट्ने गरी समायोजन गनपन
ु छ।
म ालयले जारी गरे को िव ालय िश ा स व धी आकि मक काय योजना २०७७ अनसु ार
तोिकएका कायह परु ा गरे र मा िव ालय स चालन गनु पनछ ।
िव ालय स चालन गदा िव वा य सगं ठनले तोके का तथा रा य ारा िनधारण ग रएका
वा य तथा सरु ाका स पणु उपायह अवल वन गरी सावधािनकपवु क िसकाइ
सहजीकरण गनपनछ।
ु
भौितक दरु ी कायम गद िव ालय स चालन गन र बढी िभडभाड देिखने भएमा आलोपालो
िविध अबल वन गनपन
ु छ।
. िनयिमत िसकाइसहजीकरणको अित र िव ाथ ह लाई रे िडयो र टेिलिभजबाट शारण
हने शैि क काय मह सु न र हेन लगाउने तथा शारणको कायतािलका िनयिमत पमा
िव ाथ ह लाई उपल ध गराउनु पनछ।
िव ालयको हातािभ िभडभाड हनेखालका कुनैपिन गितिविधह नगन, गन निदने दािय व
स वि धत िव ालयको हनेछ ।
सेवा े िभ िव ालय जाने उमेर समुहका बालबािलका नछुट्ने गरी िव ाथ भना तथा
अिभलेिखकरण गनपनछ
ु ।(1)
कूल वस स चालन गन िव ालयह ले िव ाथ को सामािजक दरु ी कायम गरी वा य
तथा सरु ाका मापद डह परु ा गरी स चालन गनपनछ
ु । अनगु मनको ममा मापद ड परु ा
गरे को नपाईएमा िव ालय खारे जस मको कावाही गन सिकनेछ ।
शैि क स २०७६ मा अ ययन गरे का िव ाथ ह को िसकाइको िज मेवार मल
ू त सोही
िव ालय हनेछ । िव ाथ थाना तरण भई जान चाहेमा बाँक ब यौता रकम भु ान गरी
ल धांक प तथा चा रि क माणप िलएर मा जानु पनछ । थाना तरण माण प नभई
क ा ६ देिख माथी क ामा भना गन गराउन पाईने छै न ।
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ड. सं थागत िव ालय स चालनको मू य ोत भनेको िव ाथ शू क हने भएकाले
अिभभावकह ले िव ाथ भना गदा शैि क स २०७६ को बाँक व यौता अिनवाय पमा
बुझाउनु पनछ ।
ढ. २०७७ बैशाख देिख जे मसा तस म र ावण ते ो ह ा देिख भा मसा तस म िव ालयका
स पणू गितिविधह पणू पमा ब द रहेकाले िसकाइसहजीकरण नभएको समयको शु क
िलन पाईने छै न ।
ण. शू क िलदा िव ालयले िदने सेवा बाहेक अ य शीषकमा िलन पाईने छै न ।तर शु क
स वि ध िवबरण क ागत पमा िव ालय यव थापन सिमितबाट िनणय गराई
नगरपािलकामा पेश गन र सो शु क िवबरण वीकृ त भए प ातमा सक
ं लन गन पाईनेछ ।
त. नगर े बािहर रहेका िव ाथ लाई हाल िव ालयमा निभ याई सचु ना िविधको
मा यमबाट स चालन भएको क ामा सामेल गराई अनलाईन िसकाइ गराउनु पनछ । सोको
लािग िवषयगत पमा िश कलाई संयोजक तो नु पनछ ।
४. िसकाइ सहजीकरण िविध
क. क ा स चालनकालािग िव ालयको बाताबरण तयार गरी शै िणक योजना िनमाण भए
पिछ आलोपालो क ा , टोल िसकाइ के बाटसहजीकरण, अनलाईन िसकाइ ज ता
त रकाह सरोकारवाला सिहतको छलफलबाट तय गरी सो अनुसारको िविधबाट िसकाइ
सचु ा गन िसकाइ काय तािलका पाठ्य घ टा र पाठ्यभार अनसु ार समय र अविध समेत
खोली िनमाण गनु पनछ ।सो को एक ित स वि धत वडा कायालय र नगरपािलका िश ा
यवु ा तथा खेलकुद शाखामा उपल ध गराउनु पनछ ।
ख. टोल िसकाइ तथा आलोपालो क ा स चालन गदा वा य सरु ाका मापद डका साथै
िन नानसु ारका मापद डह अपनाएर िसकाइ सहजीकरण गनु पनछ :
१. िव ाथ सं या ३० जनास म भएका िव ालयह ले एउटा िसकाइ के वा क ामा १५
जना भ दा बढी नहने गरी एकै िस टमा िसकाइ सहजीकरण गन ।
२. िव ाथ सं या ६० जनास म भएका िव ालयह ले िव यस, िश क बैठक तथा
िव ाथ , अिभभावक र जन ितिनिधह समेतको छलफलबाट राय िलई (क ा
बालिवकास -२,क ा ३-५) क ागत/बारगत पमा एउटा िसकाइ के वा क ामा
१५ जना भ दा बढी नहने गरी काययोजना िनमाण गरी दईु िस टमा िसकाइ सहजीकरण
गन ।
३. िव ाथ सं या ६० भ दा बढी र ९० भ दा कम भएका आधारभतू िव ालयह ले
िव यस, िश क बैठक तथा िव ाथ , अिभभावक र जन ितिनिधह समेतको
छलफलबाट राय िलई तहगत ( क ा बालिवकास -२, ३-५, ६-८) क ागत/बारगत
पमा एउटा िसकाइ के वा क ामा १५ जना भ दा बढी नहने गरी क ागत/बारगत
काययोजना िनमाण गरी २ (दईु ) िस टमा िसकाइ सहजीकरण गन ।
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४. िव ाथ सं या ६० भ दा बढी र ९० भ दा कम भएका मा यािमक िव ालयह ले
िव यस, िश क बैठक तथा िव ाथ , अिभभावक र जन ितिनिधह समेतको
छलफलबाट राय िलई तहगत (क ा बालिवकास -२, ३-५, ६-८,९-१०)
क ागत/बारगतर पमा एउटा िसकाइ के वा क ामा १५ जना भ दा बढी नहने गरी
दैिनक २ (दईु ) िस टमा काययोजना िनमाण गरी दुई िस टमा िसकाइ सहजीकरण गन ।
५. िव ाथ सं या ९० भ दा बढी भएका मा यािमक िव ालयह ले िव यस, िश क बैठक
तथा िव ाथ , अिभभावक र जन ितिनिधह समेतको छलफलबाट राय िलई तहगत
(क ा बालिवकास -२, ३-५, ६-८, ९-१०,११-१२) क ागत/बारगत पमा एउटा
िसकाइ के वा क ामा १५ जना भ दा बढी नहने गरी दैिनक ३ (दईु ) िस टमा
काययोजना िनमाण गरी िसकाइ सहजीकरण गन ।
६. बाल िवकास के का बालबािलकाह र क ा १-३का िव ाथ ह कालािग िसकाइको
िवशेष यव था गन ।
५. िव ालय स चालन तथा सहजीकरणको अनुगमन :
१. यस कायिविधको आधारमा नगरपािलकाबाट तयार ग रएको िव ालय स चालन तथा
िव ाथ सहजीकरण काय योजना २०७७ को आधारमा िव ालयले आ नो िव ालयको
काययोजना िनमाण गन ।
२. िव ालयले िनमाण गरे को काय योजना स वि धत वडा कायालय र यस नगरपािलकाको
िश ा यवु ा तथा खेलकुद शाखामा पेश गन ।
३. िव ालयले िनमाण गरे को काययोजनाका आधारमा नगरपािलकाले िनमाण गरे को
िव ालय स चालन तथा िव ाथ सहजीकरण काय योजना २०७७ अनसु ार िनयिमत
पमा वडा कायालय र नगरपािलकाको स वि धत शाखा वा अिधकार ा
पदािधकारीबाट अनगु मन गन ।
४. अनगु मनको ममा कायिविध र काय योजना पालना गराउन पहल गन ।
५. अनगु मनको ममा कायिविध र काययोजना अनसु ार गरे को नपाईएमा सो अनसु ार गन
िनदिशत गन ।
६. अनगु मनको ममा िदईएको िनदशन पालना गरे को नपाईएमा िसकाइसहजीकरण ब द
गराई आव यक कारबाहीकालािग नगरपािलकामा िसफा रस गन ।
६. िविवध: १. कायिविध लागुगदा कुनै बाधा अड्काउ आई परे मा सो बाधा अड्काउ फुकाउने स पणू
अिधकार नगरपािलकामा िनिहत रहने छ ।
२. थानीय तह देश तथा सघं बाट ेिषत सचू ना, िनदशन र जानकारीह िनयिमत पमा वेवसाईटह बाट
ा गरी सोको पालना गनपन
ु छ।
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तावना:
नमोबु नगरपािलकामा ित पधाको आधारमा सेवा करारमा नगर हरीको िनयिु गरी थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उप दफा (२) को देहाय (क) मा यव था भएका कायह मा
सहयोग पयु ाउनको लािग नगर हरी सचं ालन तथा यव थापन स ब धी कायिविध, २०७७ िनमाण गन
वा छनीय भएकोले,
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं शासक य कायिविध
(िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी नमोबु नगर कायपािलकाले यो
नगर हरी संचालन तथा यव थापन स ब धी कायिविध, २०७७ बनाएको छ ।

१. सिं

प र छे द-१
ारि भक

नाम र ार भ :
(१) यस कायिविधको नाम "नमोबु नगरपािलका नगर हरी सचं ालन तथा यव थापन
स ब धी कायिविध, २०७७" रहेको छ ।
(२) यो कायिविध नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलकाले वीकृ त गरी नगर मख
ु बाट
मािणकरण भए पिछ लागु हनेछ ।

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) "ऐन " भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ लाई स झनु पदछ ।
(ख) "नगरपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलकालाई स झनु पदछ ।
(ग) "कायालय" भ नाले नगरपािलका रहेको कायालयलाई स झनु पदछ ।
(घ) "सिमित" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको यस कायिविध बमोिजम गिठत पदपिू त
सिमितलाई स झनु पदछ ।
(ङ) "नगर हरी" भ नाले नमोबु नगरपािलकाबाट िनयु हरी कमचारीलाई स झनु
पदछ ।
(च) "भ ा" भ नाले नमोबु नगरपािलकाले समय समयमा तोिकिदएको बमोिजमको
भ ालाई स झनु पदछ ।
(छ) "आिथक वष" भ नाले ावण १ गते देिख शु भई असार मसा तमा समा हने
अविधलाई स झनु पदछ ।
(ज) "कायपािलका" भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ बमोिजम गठन हने
नगर कायपािलकालाई स झनु पदछ ।
(झ) "नगर सभा" भ नाले नगरपािलकाको सभा स झनु पदछ ।
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(ञ) " मुख शासक य अिधकृत" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु शासक य
अिधकृ तको पमा काम गन नेपाल सरकारबाट खटाईएको अिधकृ तलाई स झनु पदछ ।
(ट) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ नाले नगर कायपािलकाले समयमा समयमा
िनणय गरी तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनु पछ ।
(ठ) "जवान" भ नाले अिधकृ त बाहेकका हरी जवान स झनु पछ ।
(ढ) "नगर हरी कमचारी" भ नाले नगर हरी अिधकृ त र जवानलाई स झनु पछ ।
३. कायिविधको या या नगर कायपािलका गन:
(क) कुनै अिधकारीले यस कायिविधको योग गदा नगर हरी कमचारीलाई मका परे मा
िनजले नगर कायपािलका सम िनवेदन िदन स नेछ ।
(ख) कायिविधको बँदु ा ३ (क) को स ब धमा नगर कायपािलकाले िनवेदन परे को िमितले
३० (ितस) िदन िभ मा िनणय ग रस नु पनछ ।
प र छे द-२
नगर हरी सेवा गठन, रे खदेख र िनय ण
४. नगर हरीको सेवाको गठन :
नगरपािलकामा एक नगर हरी सेवाको गठन ग रनेछ । नगर हरी सेवाका िविभ न पदह , िविभ न पद
अ तगत रहने हरी कमचारीह को दरब दी सं या र पदपिू त स ब धी यव था यो कायिविध अनुसार
हनेछ ।
५. नगरपािलकामा रहने नगर हरीको पद:
(१) नगरपािलकामा रहने नगर हरीको पद देहाय अनसु ार हनेछ ।
(क) नगर हरी िनरी क
(ख) नगर हरी सहायक िनरी क
(ग) नगर हरी जवान
(२) उप-दफा (१) अनसु ारका पदह म ये आव यकता अनसु ारका पदह र ित पद अ तगत रहने नगर
हरी कमचारीको दरब दी र सं या नगर सभाले वीकृ त गनछ ।
(३) उप-दफा (२) बमोिजम वीकृ त दरब दीमा यो कायिविध बमोिजम नयाँ भना र बढुवा ि या ारा
पदपिू त ग रनेछ ।
(४) नगरपािलकाले येक पदको काय िववरण बनाउने छ र य तो काय िववरणमा उ पदको काम,
कत य, अिधकार र उ रदािय व समेत उ लेख ग रनेछ ।
(५) नगर हरी मख
ु लगायत नगर हरी कमचारीको काम, कत य र अिधकार यसै कायिविधमा
यव था ग रए अनसु ार हनेछ ।
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प र छे द-३
नगर हरी कमचारीको काम, कत य र अिधकार
६. नगर हरी कमचारीको काम, कत य र अिधकार :
(१) थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उप दफा (२) को देहाय (क) मा उ लेिखत
काम, कत य र अिधकारह का अित र नगर हरीको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ:
(क) नगरपािलकाको नीित, काननू , मापद ड तथा िनणय काया वयन गन,
(ख) नगरपािलकाको स पि को सरु ा र संर ण गन,
(ग) थानीय तरमा हने सभा समारोह, पर परा तथा जा ा चाडपवको सरु ा यव थापन,
(घ) थानीय बजार तथा पािकङ्ग थलको रे खदेख र यव थापन,
(ङ) नगर सरसफाई स ब धी मापद ड काया वयन गन,
(च) याियक सिमितले गरे का िमलाप तथा िनणय काया वयन,
(छ) सावजिनक ऐलानी र पत ज गा, सावजिनक भवन, स पदा भौितक तथा पवू ाधार संर ण र
सरु ा,
(ज) िवपद् यव थापन स ब धी खोज, उ ार, राहत तथा पनु थापना,
(झ) अनािधकृ त िव ापन तथा होिडङ्ग बोड िनय ण,
(ञ) छाडा चौपायको िनय ण,
(ट) अनािधकृ त िनमाण तथा सावजिनक स पि अित मण रोकथाम तथा िनय ण,
(ठ) सावजिनक आवागमनमा बाधा पयु ाई राखेका िनमाण साम ी, पसल यवसायबाट भएको
अवरोध हटाउन लगाउने नमानेमा आफै हटाई हटाउन ला ने खच स बि धत यि बाट असल
ू
उपर गन पेश गन,
(ड) सावजिनक ज गा बाटो मठ, मि दर, ढल, नाला, पोखरी िमची कसैले घर क पाउ ड टहरा
वा य तै अ य िनमाण काय गरे को अथवा यि गत पले उपभोग गरे को छ, छै न िनरी ण गन।
य तो िनमाण काय गरे को देिखएमा िनमाण काय रो का गरी काननू शाखा माफत िनणय गन
अिधकारी सम ितवेदन पेश काउनेगनआदेशरभ भएमा भ काउने,
(ढ) नगर े मा अिनयिमत िनमाण काय गरे को देिखएमा न शापास भए न शापासको माण
प सिहतको ितवेदन कानुन शाखा माफत मख
ु शासक य अिधकृ त सम पेश गन।
मापद ड िवप रत िनमाण भएको देिखए भ काउने आदेश िदएको भ काउने,
(ण) वा यका लािग हािनकारक िचज तथा सडेगलेको खा पदाथ िवि िवतरणमा रोक
लगाउने र तोिकएको मापद ड िवप रत सडेगलेका हािनकारक िचज व तु िव गरे को पाईएमा
पिहलो पटक भए जफत गरी गाड्न लगाउने। पटक पटक य तो काय दोहो रएको ज रवाना गन
वा पसल ब द गराउन राय साथ पेश गन,
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(त) रोगी वा काननू ले िनषेध गरे का पशपु ं ी, जीवज तुह काटमार गन निदने र य ता पशपु ंशी
जीवज तुको मासु िबि िवतरण रोक लगाउने अटेर गरे मा जफत गरी न गन साथै ज रवाना
समेत गन राय साथ पेश गन,
(थ) छाडा कुकुर िनय ण स व धी कारवाही गन तथा मरे का जीवज तु समयमै गाडन लगाउने,
(द) खतरा उ प न हने ख काट्न लगाउने तथा जोिखमपणू घर पखाल भए सोको िलिखत
ितवेदन पेश गन र भ काउन आदेश भए भ काउने,
(ध) वडा सिमित, टोल सधु ार सिमित, तथा सामदु ाियक हरीसँगको सहकायमा सरसफाई,
सरु ा र सामािजक िवकृ ित हटाउने काय गन गराउने,
(न) नगर कायपािलका, सिमित, उपसिमित तथा आयोजनाह बाट लागू हने नीित, िनणय, दफा
र काननू काया वयन गन,
(प) ईजाजत िवना पेशा, यवसाय गरे को फे ला परे मा पेशा यवसायको दता/नवीकरण गन
लगाउने,
(फ) नमोबु नगर े मा िभ े लेखन, पोल यानर, स यानर र िव ापन नीितले िनषेध गरे को
िव ापन चार सार सामा ी तथा पो र टाँ ने कायमा पूणतया ितव ध लगाउने, अटेर गनलाई
ज रवाना कारवाही गन,
(ब) नगरपािलकाले स चालन गन वा भाग िलने सभा, स मेलन, तािलम अ यास ज ता
काय ममा नगरपािलकाको तफबाट तोिकए बमोिजम ितिनिध व गन,
(भ) नाप तौलका सामा ीको चेक जाँच गन, पसल यवसायमा मू य सचू ी रा न लगाउने तथा
चेक गन,
(म) होटल, रे रे ट, गे हाउस, पालर गितिविधह को िनरी ण गन, मापद ड अनु प नचलेका
पाईएमा कारवाहीको लािग पेश गन,
(य) नगरपािलका े िभ सावजिनक थलमा जाद,ु सकस जवु ा लगायतका िवकृ ित ज य
ि याकलापमा रोक लगाउने,
(र) नगरपािलकाको िनणय अनसु ार अ थायी कृ ितका बजार यव था गन, य तो
यापारीह को लगत रा ने,
(ल) अ लाई वाधा पु ने गरी लाउड ि पकर, रे िडयो अथवा विन उ पादन गन अ य उपकरण
योग गन निदने,
(व) शहरमा वनी, धवु ा, काश अथवा अ य कुनै कारणले सावजिनक पमा बाधा पु ने गरी
उ ोग सचं ालनमा रोक लगाउने,
(श) दमकल, ए बुले स सेवालाई २४ सै घ टा चु त र दु त राखी माग भएको ठाउँ मा तु त
राहत कायमा सहयोग पयु ाउने,
(ष) िवपद,् महामारी भएमा उ ार तथा राहतका लािग तु त खटी जाने,
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(स) नगरपािलका मातहतका शाखा, आयोजना, काय म वा कुनै प रयोजना अ तगत तोिकए
बमोिजमका कायह गन गराउने,
(ह) नगरपािलका अ तगत शाखा तथा आयोजनाबाट काया वयनका लािग ा भएका आदेश
तथा िनदशन काया यन गरी सोको िववरण तोिकएको समय िभ उपल ध गराउने,
( ) मािथ तोिकए बमोिजमका कायह सम वय गरी िज मेवारी जवाफदेहीता समेत बहन गन,
( ) नगरपािलकाले तोिकएका अ य कायह गन गराउने।
(२) नगर हरी सहायक िनरी कले नगर हरी जवानह लाई आदेश बमोिजम खटनपटनमा नेतृ व र
सहयोग गन,ु नगरपािलकाको आदेशह काया वयन गनका
ु अलावा मािथ दफा ६ उपदफा (१) मा
उ लेिखत काम, कत य र अिधकारह पालना गनपनछ
भने
नगर हरी जवानह ले नगर हरी सहायक
ु
िनरी कको नेतृ वलाई वीकानु र सहयोग गनका
ु अलावा मािथ दफा ६ उपदफा (१) मा उ लेिखत
काम, कत य र अिधकारह पालना गनपनछ
।
ु
प र छे द-४
तह िवभाजन र पदपिू त
७. नगर हरीको दरब दी िसजना कृया:
(१) नगरपािलकामा रहने नगर हरीको िविभ न तहका दरब दीह को िसजना तथा खारे जी नगर
कायपािलकाले िनणय गरे बमोिजम हनेछ ।
(२) िसजना तथा खारे जीका लािग ताव पेश गनु भ दा अिघ सो पद िसजना गनपन
ु कारण, तािवत
पदले गनपन
ु कामको िववरण, मौजुदा दरब दीले थप गरे को कायबोझ स हा न स ने नस ने अव था,
आिथक तथा तािवत पदले सङ्गठना मक व पमा पान भाव प गरी सभा सम पेश गनु पनछ।
८. नगर हरीह को शु िनयुि हने पदह :
(१) नगर हरीको देहायका पदह खु ला ितयोिगता ारा पूित गरी िनयिु हनेछ र अ पदह मा
बढुवा ग रनेछ ।
(क) नगर हरी िनरी क
(ख) नगर हरी सहायक िनरी क
(ग) नगर हरी जवान
९. िनयिु गन अिधकारी:
(१) पदपिू त सिमितको िसफा रसमा नगर कायपािलकाको कायालयले नगर हरीको िनयिु गनछ ।
(२) नगर हरी करार सेवाको पदमा शत ितशत खु ला ितयोिगता ारा पदपिू त ग रनेछ ।
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(३) खु ला ितयोिगता ारा पदपिू त गदा नगर हरीलाई समावेशी बनाउन खु ला ितयोिगता ारा पूित
पदम ये पैतालीस ितशत पद छुट्याई सो ितशतलाई शत ितशत मानी देहाय बमोिजमका उ मेदवार
िबचमा छु ाछु ै ित पधा गराई पदपिू त ग रनेछ ।
(क) मिहला: ४० ितशत
(ख) आिदबासी/जनजाित: ३० ितशत
(ग) दिलत: २० ितशत
(घ) अ पसं यक: १० ितशत
प ीकरण: (१) यस कायिविधको योजनको लािग मिहला, आिदवासी, जनजाती, दिलत,
अ पसं यक भ नाले आिथक र सामािजक पमा पछािड परे का मिहला, आिदवासी/जनजाित,
अ पसं यक र दिलतलाई स झनु पछ।
(२) उप दफा वमोिजम पदपिू त गन योजनका लािग आिथक तथा सामािजक पमा पछािड
परे का मिहला, आिदवासी/जनजाित, अ पसं यक र दिलत समदु ायको िववरण नेपाल
सरकारले नेपाल राजप मा सचू ना काश गरी तोिकए वमोिजम हनेछ। तर यसरी नतोके
स मको लािग जनु सक
ु ै मिहला, आिदवासी/जनजाित, अ पसं यक र दिलत समदु ायलाई
आिथक तथा सामािजक पमा पछािड परे को समदु ाय मािननेछ ।
(३) उप दफा (१) वमोिजम छुट्याइएका पदको लािग दरखा त पेश गदा देहाय वमोिजमका
माण संल न हनपु नछ ।
(४) आिदवासी जनजाितको सचू ीमा प खल
ु ेको जाित वाहेक अ यको हकमा
आिदवासी/जनजातीका लािग नेपाल आिदवासी/जनजाित उ थान राि य ित ानबाट
आिदवासी/जनजाित भनी मािणत भएको ।
(५) दिलतका लािग राि य दिलत आयोगबाट दिलत भनी मािणत भएको ।
(६) उप दफा (१) वमोिजम ितशत िनधारण गदा एक ितशतभ दा कम घताक ( या सन)
आएमा य तो घतांक जनु समदु ायको हकमा आएको हो सोभ दा लगतै पिछको समदु ायमा
सद जानेछ ।
(७) उप दफा (१) वमोिजम छुट्याइएको पदमा कुनै दरखा त नपरे मा वा आव यक सं यामा
उ मेदवार उ ीण हन नसक आव यक सं यामा पदपिू त हन नसके मा यसरी नपगु भएको पद
सं या खु ला ितयोिगतामा भई उि ण भएका उ मेदवारबाट पिू त ग रनेछ ।
१०. पदपिू त गन त रका:
(१) नगर हरी कमचारीको पदपिू त देहाय बमोिजम ग रनेछ ।
िस.न.ं
पद
खु ला ितयोिगता
१
नगर हरी िनरी क
१००%
२
नगर हरी सहायक िनरी क
१००%
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३

नगर हरी जवान

१००%

१००%

११. खु ला ितयोिगता ारा पदपूित हने पदको आव यक यो यता:
(१) नगर हरी िनरी क पदको आव यक यो यता देहाय अनसु ार हनेछ ।
(क) दरखा त आ हान भएको िमितमा २० वष उमेर पगु ेको र २५ वष ननाघेको।तर खु ला
ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५ वष ननाघेको हनु
पनछ।
(ख) मा यता ा िव िव ालयबाट क तीमा नातक वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४५ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको ।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
(ञ) मोटरसाइकल/गाडीको सवारी चालक अनमु ितप ा भएको ।
(२) नगर हरी सहायक िनरी क पदको आव यक यो यता देहाय अनुसार हनेछ ।
(क) दरखा त आ हान भएको िमितमा १८ वष उमेर पगु ेको र २४ वष ननाघेको।तर खु ला
ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५ वष ननाघेको हनु
पनछ ।
(ख) मा यता ा शैि क सं थाबाट क तीमा वीणता वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४२ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको ।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
(ञ) मोटरसाइकल/गाडीको सवारी चालक अनमु ितप ा भएको ।
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(३) नगर हरी जवान पदको आव यक यो यता देहाय अनुसार हनेछ ।
(क) दरखा त आ हान भएको िमितमा १८ वष उमेर पगु ेको र २३ वष ननाघेको।तर खु ला
ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५ वष ननाघेको हनु
पनछ।
(ख) मा यता ा शैि क सं थाबाट क तीमा एस.ई.ई. वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४२ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको ।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
(ञ) मोटरसाइकल/गाडीको सवारी चालक अनमु ितप ा भएको ।
१२. पदपिू त सिमित:
(१) नगरपािलकाको नगर हरी पदपिू त सिमित िन नानुसार हनेछ ।
(क) मख
अय
ु शासक य अिधकृ तवा िनजले तोके को दजा पगु ेको कमचारी:
(ख) योजना तथा ािविधक िवकास शाखा मख
सद य
ु :
(ग) शासन शाखा मख
सद य सिचव
ु :
नगर हरीह को नयाँ पदपिू तका लािग छनौट कृ यामा निजकै को हरी कायालयको
ितिनिध र नगर हरी मख
ु लाई िव को पमा आमि त ग रनेछ ।
१३. पदपिू त सिमितको काम, कत य र अिधकार:
(१) पदपिू त सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ ।
(क) कायिविधको दफा ९ को उप दफा (३) र दफा १० बमोिजम पदपिू तको लािग ितशत
िनधारण गन।
(ख) खु ला ितयोिगता ारा पूित हने पदको पाठ्य म नेपाल हरीको स ब पदको लािग
तोिकएको पाठ्य म र छनौट िविधलाई आधार मा ने र आव य ानसु ार पदपिू त सिमितले
पाठ्य म हेरफे र र प रमाजन गरी िनधारण गन सिकनेछ ।
(ग) पदपिू त कायतािलका बनाउने ।
(घ) परी ाको िकिसम तो ने ।
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(ङ) पदपिू तका लािग िव ापन काशन गन।
(च) शा ररीक त दु ती परी ा सचं ालन गरी िलिखत परी ाको लािग सं या िनधारण
नितजागरी काशन गन।
(छ) िनयु का लािग िसफा रश गन ।
(ज) लोक सेवा आयोगबाट वीकृ त हरी सेवाको पदमा िनयु र बढुवा गदा अपनाउनु पन
सावजिनक िस ा तमा पदपिू त सिमितले गन भनी तोिकएका पदपिू तसँग स ब धीत अ य
काय गन ।
(२) पदपिू त सिमितले नगर हरी सेवा समहू को लािग खु ला ितयोिगता ारा पदपिू त गन आव यकता
अनसु ार कायिविध गत िनणय गरी काया वयन गन स नेछ ।
(३) खु ला ितयोिगता ारा पदपिू तका लािग िव ापन गदा दरखा त पेश गन याद प िदन
राि य तरको प ीकामा सचू ना कािसत गनु पनछ ।
१४. छनौट स ब धी यव था:
(१) दफा ११ बमोिजम नगर हरी कमचारीह कायालयले करारमा रा ने योजनको लािग सचू ीकरण
तथा छनौट स ब धी यव था देहाय बमोिजम हनेछ ।
(क) नागर हरी कमचारीको अनसु चू ी-१ बमोिजम वीकृ त काय िववरण बमोिजम पद वा
सेवा े तथा स बि धत सेवा समहु को यो यता, पा र िमक, सेवा शत समेत तोक
स बि धत कायालयको सचु ना पाटी र अ य कुनै सावजिनक िनकायमा अनसु चू ी-२
बमोिजमको ढाँचामा क तीमा १५ (प ) िदनको सचु ना काशन गनपनछ
ु ।
(ख) आवेदन फारमको नमनु ा अनसु चू ी-३ बमोिजम हनेछ। आवेदन द तुर नगरपािलकाबाट
िनधारण भए बमोिजम हनेछ ।
(ग) रत पवु क पन आएका आवेदनह देहायको आधारमा दफा १२ को सिमितले मू याक
ं न
गरी सिु चकृ त गनपनछ
ु ।
१. शैि क यो यता वापत - २० अक
ं
िविश ेणी वापत - २०,
थम ेणी वापत - १५,
ि तीय ेणी वापत - १२.५०,
तृतीय ेणी वापत - १०,
(ि भवु न िव िव ालयको अंक गणना आधारमा)
२. काय अनभु व वापत - १० अंक ( ित वष २ अंकको दरले, मािणत िववरण
संल न भएको हनपु न)
३. थानीय बािस दालाई देहाय बमोिजम - ५ अंक
नमोबु नगरपािलकाको बािस दा भएमा - ५ अक
ं
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का ेपला चोक िज लाको बािस दा भएमा - २.५ अंक
४. अ तवातामा अिधकतम - १५ अंक ( यस अनसु ार अंक दान गदा यनू तम ६
र अिधकतम १२ को िसमा िभ रही दान गनपनछ)
ु
५. िलिखत परी ा- ५० अंक ( सेवासँग तोिकएको पाठ्य म अनुसार)
१५. यो यता म सच
ु ी तयार गन:
(१) उ मेदवारह ले िदइएको परी ा र अ तरवातामा ा गरे को अंकको आधारमा यो यता म सचू ी तयार
गरी पदपिू त सिमितले िनयिु /स झौताका लािग िसफा रस पेश गनछ। कुल र पदको बढीमा १५
ितशतस म यो यता मानसु ार वैकि पक उ मेदवार रािखनेछ ।
(२) कायिविधको दफा १५ को उप दफा (१) वमोिजम िसफा रस ग रएका यि ह लाई पदपिू त सिमितले
िनयिु /स झौता गन अिधकारी सम िनयिु का लािग पेश गनछ ।
(३) िनयिु /स झौताको लािग िसफा रश भएको िमितले ३० (ितस) िदन िभ नगर कायपािलकाले
िनयिु /स झौताप िदने िनणय गरी स नु पनछ ।
(४) कायिविधको दफा १५ को उप दफा (३) वमोिजम िनणय भएको िमितले सात िदन िभ मख
ु
शासक य अिधकृ तले िनयिु प िदनेछ ।
(५) वैकि पक उ मेदवारले १ वष स म पिन िनयिु ा गन नसके मा उ सचु ी वत: खारे ज हनेछ ।
१६. करार गन:
(१) कायालयले सुिचकृ त गरे का मु य उ मेदवारलाई ७ (सात) िदनको याद िदई करार गन सचु ना
िदनपु नछ ।
(२) उप दफा (१) बमोिजमको अविध िभ करार स झौता गन आउने सिु चकृ त उ मेदवारसँग कायालयले
अनसु चू ी-१ बमोिजमको काय िववरण सिहत अनसु चू ी-४ बमोिजमको ढाँचामा करार गनपनछ
।उ
ु
अविध िभ स पक रा न नआएमा मशः वैकि पक उ मेदवारलाई सचु ना िदई करार गन सिकनेछ ।
(३) उप दफा (२) बमोिजम करार गरे प ात अनसु चू ी-५ बमोिजमको नमनु ा प ानसु ार करारप
कायालयले िदनपु नछ ।
(४) उप दफा (२) बमोिजम कायालयले काय िववरण िदँदा िवषयगत शाखा समेत तोक काममा लगाउनु
पनछ ।
(५) यस कायिविध बमोिजम करार गदा मख
ु शासक य अिधकृ तले सेवा शतह र सिु वधाका कुराह
प उ लेख गरी सामा यतया आिथक वषको ावण १ देिख अक वषको असारस मका लािग मा
करार गनु पनछ । तर उ पदले गनपन
ु काम समा भएमा वा या न भएमा वा काय ार भ नै नभएको
अव थामा थानीय तहले कामको बोझ र अविध हेरी करारको अविध घटाउन स नेछ। करार अविध
समा भए पिछ याद थप गन नगरपािलका बा य हनेछैन ।
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(६) उप दफा (५) बमोिजम एक आिथक वषको िनि त सेवा करारमा िलएको यि लाई पनु : अक
वषको लािग सेवा करारमा िलनु परे मा पनु :प र ण, छनौट र सु करार सरह मािन स झौता ग रनेछ ।
(७) कमचारीले वे छाले करार िनर तरता गन नचाहेमा कि तमा १५ िदन अगाडी कायालयमा िलिखत
पमा जानकारी गराउनु पनछ । यसरी जानकारी नगराई करार अ त गरी काम छोडेमा य तो यि लाई
प:ु करारमा काम गन अवसर िदईने छै न।कायालयले करार सेवा नवीकरण वा थप नगन जानकारी १५ िदन
अगाडी नै गराउनु पनछ ।
(८) सेवा करारमा िनयिु हने यि ले स झौतामा उ लेख भए बाहेकका अ य कुनै सिु वधा,
सहिलयतको दावी गन पाउने छै न ।
१७. जे ता म कायम गन:
(१) नगर हरी जे ता म कायम िनजह ले आधारभतू तािलममा ा गरे को अंकको आधारमा कायम
ग रनेछ ।
(२) वैकि पक उ मेदवारह ले एक वषस म पिन िनयिु ा गन नसके मा उ सुची वत: खारे ज हनेछ।
१८. प र णकालमा रा ने:
(१) नयाँ िनयु ग रएका नगर हरी कमचारीलाई एक वषको परी णकाल रािखनेछ। सो अविधमा नगर
हरी कमचारीले स तोष जनक काम नगरे मा नगर हरी मख
ु को िसफा रसमा मख
ु शासक य
अिधकृ तले थप छ मिहना परी णकालमा रा न स नेछ। मिहला नगर हरी कमचारीको हकमा ६ मिहना
मा प र णकाल रहनेछ ।
(२) कायिविधको दफा १८ को उप दफा (१) वमोिजम थप भएको परी णकालमा रहेको कुनै नगर हरी
कमचारीको स तोषजनक नभएमा िनजलाई िनयिु /स झौता गन अिधकारीले अवकाश िदनेछ ।
१९. िनयुि सदर:
(१) कायिविधको दफा १८ को उप दफा (१) वमोिजमको परी ण कालमा रहेको नगर हरी कमचारीको
स तोषजनक काम भएमा, नगर हरी आधारभतू तािलममा उ ीण भएमा, नेपालको राि य झ डा छुवाई
शपथ हण गराएर मा नगरपािलकाका मख
ु शासक य अिधकृ तबाट िनयिु /स झौता सदर ग रनेछ ।
(२) कायिविधको दफा १९ को उप दफा (१) वमोिजम िनयिु सदर भएमा परी णकालको अविधलाई
नोकरीको अविधम गणना ग रनेछ ।
२०. आपूितकतासँगबाट सेवा करारमा सरु ा जनशि ा गन सिकने:
(१) नगरपािलकाले सरु ा जनशि आपिू त यवसाय संचालन गन कुनै फम, क पनी संचालक ह बाट
सेवा करारका िविभ न शतह तोक िनि त समयका लािग िनयमानसु ार सेवा करार स झौता ारा
आपिू तको यव था गन स नेछ ।
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प र छे द-५
नगरपािलकाको शासन र नगर हरीको स ब ध
२१. नगरपािलका शासनको िनय ण रहने:
(१) हरीको अनश
ु ासन र आ त रक यव था वाहेक सम त नगर हरी नगर कायपािलकाको
कायालयको मख
ु शासक य अिधकृ त र िवषयगत िज मेवारी तोिकएको अिधकार ा अिधकारीको
य रे खदेख र िनय णमा रहनेछन् ।
(२) नगरपािलकाले नगर हरी संगठनसँग लेखापढी गदा सामा यतया नगर हरी मख
ु माफत नै गनपनछ।
ु
(३) कुनै पिन अिधकृ त तहका नगर हरी कमचारीलाई अनुशासनहीनताको कारवाही गदा
आव यकतानसु ार नगर हरी मख
ु को परामश िलन स नेछ ।
प र छे द-६
िवदा

२२. िवदा अिधकारको कुरा होइन:
(१) नगर हरी कमचारीले अिधकारको पमा िवदाको दावी गन पाउने छै न ।
(२) कामको अनक
ु ु ल हेरी िवदा िदने अिधकारीले तजबीजबाट िवदा िदन अथवा निदन पिन स नेछ साथै
आव यक परे मा िवदामा वसेको नगर हरी कमचारीलाई िनजको वीकृ त िवदा र गरी बोलाई काममा
लगाउन स नेछ ।
२३. िवदाको िकिसमह :
(१) नगर हरी कमचारीह ले देहाय वमोिजमका िवदा पाउनेछन:
(क) भैपरी आउने र पव िवदा
(ख) िक रया िवदा
(ग) सतु ी िवदा
(घ) स ा िवदा
(ङ) सिु त याहार िवदा
(च) िवरामी िवदा
२४. िवदा वीकृत नगराई घर व ने नगर हरी कमचारीलाई सेवाबाट हटाउने:
(१) यस कायिविध बमोिजम िवदा वीकृ त नगराई ब ने नगर हरी कमचारी कायालयमा हािजर हन पाउने
छै न ।
(२) उप दफा (१) को उ लंघन गरी गैर हािजर हने नगर हरी कमचारीलाई नगर कायपािलकाको
कायालयले सेवाबाट हटाउन स नेछ ।
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तर िवदाको िनकास नहँदै िवदा बसी पिछ सो गैर हािजर भएको अविधको लािग िवदाको िनवेदन गरी सो
वीकृ त भएमा यो दफा उ लंघन गरे को मिनने छै न ।
२५. भैपरी/पव िवदा:
(१) नगर हरी कमचारीले येक सालमा १२ िदनमा नबढाई भैपरी/पव िवदा पाउनेछ ।
(२) भैपरी/पव आउने िवदा साधारणत: एक पटकमा २ िदनमा नबढाई िलन पाइनेछ ।
(३) भैपरी/पव आउने िवदा एक सालको अक सालमा िलन पाइने छै न ।
(४) िवदा ब नु परे मा कुनै हरी कमचारीले िवदाको वीकृ त िलई रहन न याएमा िवदा वसेपिछ वीकृ त
गराए पिन ह छ ।
(५) भैपरी/पव िवदा वसेका नगर हरी कमचारीह ले परू ा सेवा/सिु वधा पाउनेछ ।
(६) भैपरी/पव िवदा शिनवार वाहेक अ िवदाह सँग िमलाई िलन पाइने छै न ।
२६. िक रया िवदा:
(१) नगर हरी कमचारी आफले िक रयामा व नु परे मा कुल धम अनसु ार वढीमा १५ िदन िक रया िवदा
पाउनेछ । य तो िवदा मिहला नगर हरी कमचारीको पितले िक रया व नपु रे मा य तो मिहला
कमचारीलाई िदईनेछ।
(२) य तो िक रया िवदा ब ने नगर हरी कमचारीले परू ा सेवा/सुिवधा पाउनेछ ।
२७. सतू ी िवदा:
(१) मिहला नगर हरी कमचारी गभवती भएमा िनजले सु के रीको अिघपिछ गरी िदन ९८ सतू ी िवदा
पाउनेछ ।
(२) सतू ी िवदा व ने मिहला नगर हरी कमचारीले परू ा सेवा/सिु वधा पाउनेछ ।
(३) सतू ी िवदा सेवा अविध भर दईु पटक मा िदइनेछ साथै नगरपािलकाले िदएको सिु वधा उपभोग गन
पाउनेछ ।
(४) उ लेख भएअनसु ारको िवदाको अिभलेख कमचारीको िवदा वीकृ त गन कायालयले अ याविध
रा नपु नछ ।
२८. सतू ी याहार िवदा:
(१) सिू त याहार िवदा सेवा अविधभर दईु पटक मा िदइनेछ साथै नगरपािलकाले िदईएको सिु वधा
उपभोग गन पाउनेछ ।
(२) नगर हरी कमचारीको प नी सु के री हने भएमा य तो कमचारीले सु के री हनभु दा अिघ वा पिछप
िदन सिू त याहार िवदा िलन स नेछ। यो िवदा सेवा अविधमा दईु पटकस म पाउनेछ ।
(३) सिू त याहार िवदामा व ने कमचारीले परू ा सेवा/सिु वधा पाउनेछ ।
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(४) सिू त याहार िवदा िलने नगर हरी कमचारीको िवदा वीकृ त गन कायालयले अ याविधक
रा नपु नछ ।
(५) सु के री याहार िवदामा ब ने कमचारीले ज म दता माण प वा स बि धत अ पतालको माणप
गनु पनछ ।
२९. स ा िवदा:
(१) कुनै पिन सावजिनक िवदाको िदन िडयटु ी गन नगर हरी कमचारीलाई आलोपालो िमलाई स वि धत
कायालय मख
ु ले स ा िवदा िदन स नेछ । तर य तो स ा िवदा एकपटकमा सात िदनभ दा वढी हने छै न ।
तर करार सेवामा िनयू नगर हरी सेवाका कमचारीह को हकमा करारनामामा उ लेख भए अनसु ारको
िवदा मा पाउनेछ ।
३०. िवरामी िवदा:
(१) नगर हरी कमचारीले येक सालमा १२ िदन िवरामी िवदा पाउनेछ।तर िवरामी भएको भरपद माण
पेश नगरी िवरामी िवदा पाईने छै न तर सेवा करारमा िनयु कमचारीलाई यो सिु वधा वषको ६ िदन मा
ा हनेछ एवं िवदा संिचत हँने छै न ।
३१. िवदा िदने अिधकारीः
(१) स पणू कारका िबदा वीकृ त गन अिधकार मख
ु शासक य अिधकृ त वा िनजले तोके को
अिधकृ तलाई हनेछ। य ता वीकृ त भएका िवदाह को अिभलेख शासन शाखामा अिनवाय उपल ध
गराउन।ु
३२. िवदा प रणत नहने:
(१) यस प र छे द बमोिजम नगर हरी कमचारीले जनु िवदा िलई बसेको हो सो नै उपभोग गनु पनछ ।
पिहले कुनै एक िकिसमको िवदा वीकृ त भएकोमा य तो िवदा पिछ िक रया वा सिु त िवदा बाहेक अक
िकिसमको िवदामा प रणत गराउन पाइने छै न ।
३३. सावजिनक िवदा गािभने:
(१) भैपरी आउने र पव िवदा वाहेक अ कुनै कारको िवदा िलई बसेका हरी कमचारीले सो िवदा
भु ान हँदा सावजिनक िवदा पन गएमा र सावजिनक िवदापिछ कायालयमा हािजर नभएमा सो सावजिनक
िवदाको अविध पिन िनज कमचारीले िलएको िवदा वा सो िवदा बाँक नभएमा पाउने अ िवदामा बसेको
मािननेछ ।
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३४. कायालयमा अनपु ि थत हने उपर कारवाही:
(१) िवदा वीकृ त नगराई कायालयमा अनपु ि थत हने नगर हरी कमचारीलाई गयल र तलवक ी गरी
िवभागीय सजाय समेत गन सिकनेछ। यसरी गयल भएको अविध सेवा अविधमा गणना हने छै न ।
३५. िवदा िलने िविध:
(१) यस प र छे द बमोिजम िवदा िलन चाहने नगर हरी कमचारीले आफुलाई चािहएको िवदाको अविध,
कारण भए सो समेत खोली रीतपवू कको िलिखत दरखा त वा तोिकएको नमनु ा फारम भरी आफू हािजर
रहेको शाखा मफत िवदा वीकृ त गन अिधकारी सम पेश गनु पनछ । िवदा वीकृ त भए नभएको
स वि धत शाखा मख
ु ले स बि धत कमचारी िदनपु नछ ।
(२) कुनै िकिसमको िवदा वीकृ त िदने अिधकारीले प रि थितको िवचार रािखकन मा िवदा िदने वा
निदने िनणय गनछ ।
(३) भैपरी आउने िवदाको स व धमा िवदा वीकृ त गन अिधकारीले उप दफा (१) वमोिजम दरखा त
निदए पिन आ नो ितजिबजबाट मौिखक अनरु ोधको आधारमा पिन य तो िवदाको वीकृ त िदन स नेछ ।
(४) देहाय बँदु ामा लेिखए बमोिजम कुरामा िवदा िदने अिधकारीलाई िच बुझेमा िनजले िवदाको लािग
िनजले िवदाको लािग दरखा त परे को िमित भ दा अगािडदेिख पिन िवदा ब न पाउने गरी िनवेदकलाई
िवदा िदन स नेछ ।
(क) िवदा िदने अिधकारीको पवू वीकृ ित िलई रहन स भव िथएन भने वा
(ख) पवू वीकृ ितको लािग िनवेदकले सकभर यास गरे को िथयो भने ।
तर िवदा बसी सके पिछ वीकृ ितको लािग दरखा त परे कोमा अ वीकृ ित हन गई यसको
फल व प िवदा िनवेदन गन नगर हरी कमचारीलाई नोकरीबाट हटाइएमा िनजले पनु रावेदन
गन स नेछ ।
३६. िवदाको अिभलेख:
(१) िवदा िदने अिधकारीले आ नो मातहतका सबै नगर हरी कमचारीको िवदाको अिभलेख िकताव खडा
गरी लगत रा ने र शासन शाखालाई १५ िदन िभ अिनवाय िलिखत जानकारी िदनु पनछ ।
३७. िनकासा िलन न याएमा:
(१) कुनै नगर हरी कमचारीलाई आव यक परी िवदामा नवसी नहने अव था पन आएको भ ने िनकटतम
मािथ लो अिधकारीलाई लागेमा र सो िवदा ि वकृ त हने देिखएमा िनजले य तो नगर हरी कमचारीलाई
िवदामा ब न िलिखत आदेश िदई यसको सचू ना िवदा िदने अिधकारी सम पठाउनपु छ ।
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३८. गयल खाली जनाउनेः
(१) कुनै नगर हरी कमचारी गयल परी सो कुराको जनाउ नगरपािलका शासन शाखामा पठाई सके पिछ
स बि धत नगर हरी कमचारीले िवदा वीकृ त हन पन यहोरा दशाई आफुले सुचना पाएको िमितले १५
िदन िभ आफूलाई गयल गन अिधकारी भ दा एकतह मािथको स बि धत अिधकारी सम ितवेदन िदन
स नेछ। सो ितवेदन उपर छानिवन र जाँच पड्ताल गदा नगर हरी कमचारीको ितवेदन यहोरा साँचो
देिखन आएमा स बि धत अिधकृ तले िवदा वीकृ त गरी थमौती यहोरा लेिख पठाउन स नेछ ।
३९. झुठो कारण देखाएमा सजाय हने:
(१) कुन नगर हरी कमचारीले कुनै झठु ो कारण देखाई िवरामी िवदा, िक रया िवदा र सतू ी िवदा िलई
बसेको ठह रएमा य तो नगर हरी कमचारी िवभागीय सजायको भागी हनेछ ।
४०. तािलम अविधमा िवदा ब ने बारे:
(१) यस कायिविधमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन तािलम अविधभर सावजिनक िवदा र
िक रया िवदा बाहेक साधारणतया अ कुनै िवदा िदइने छै न ।
प र छे द-७
आचरण
४१. दान उपहार िलन नहने:
(१) आ नो सरकारी काममा कुनै पिन कारको असर पन स ने गरी कुनै नगर हरी र िनजको प रवारका
सद य समेतले नगरपािलकाको पवू वीकृ त िबना वदेशी तथा िवदेशी संघ सं था िनकाय वा यि
कसैबाट कुनै कारको दान, ब स, परु कार, कोसेली उपहार वीकार गनु हदैन ।
४२. च दा िलन नहने:
(१) कुनै नगर हरी कमचारीले नगरपािलकाको पवू वीकृ ित िवना कुनै पिन कामको िनिम कुनै
िकिसमको च दा मा न अथवा वीकार गनु हदैन र अ कुनै िकिसमको आिथक सहायता पाउने काममा
समेत भाग िलन हँदैन ।
४३. वीकृती िवना अचल स पि ख रद गन नहने:
(१) नगरपािलकालाई पवू सचू ना निदई कुनै पिन नग हरी कमचारीले आ नो बसोबासको िनिम चािहने
बाहेक आ नो वा आ नो प रवारको कुनै सद यको नाममा कुनै अचल स पि ख रद गन हदैन यदी ख रद
गनु पन भएमा नमोबु नगरपािलकाको वीकृ त िलएर मा ख रद गन स नेछ ।
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४४. स पि को िववरण िदनपु न:
(१) हाल वहालमा रहेको नगर हरी कमचारीले यो कायिविध लागू भएको तीन मिहना िभ र नयाँ िनयूि
भएका नगर हरी कमचारीले िनयिु भएको िमितले तीन मिहना िभ नगरपािलकाले तोिकएको कमचारी
सम देहायको स पि को िववरण दािखला गनु पनछ ।
(क) आ नो वा प रवारको सद यको नाममा भएको येक अचल स पि र शेयर, बक
मौ दातको िववरण ।
(ख) आफूसँग वा आ नो नाउँ मा रहेको नगद, जवाहररात, सनु , चाँदीको अ दाजी मू य ।
(२) स पि िववरण दािखला गदा संयु प रवारमा रहेको नगर हरी कमचारीले आ नो प रवारको
मख
ु को नाममा िनजसँग रहेको स पि को िववरण दािखला गनपनछ
ु ।
(३) आ नो स पि मा थपघट भएमा अि तयारवालालाई सोको सचू ना तीन मिहना िभ िदनु येक नगर
हरी कमचारीको कत य हनेछ ।
४५. यापार यवसाय गन नहने:
(१) कुनैपिन नगर हरी कमचारीले कायालयको वीकृ ती वेगर देहायका काम गनु हँदैन ।
(क) कुनै यापार गन,
(ख) कुनै फमको िह सेदार वा स चालक हन र
(ग) कुनै यवसाय चलाउन ।
४६. नगरपािलकाको काममा थाहा पाएका कुराह काशन गन नहने:
(१) नगर हरी कमचारीले नगरपािलका ारा अथवा िवशेष पमा अि तयार नपाई आ नो कत यको
पालना गदा थानीय तह वा गै सरकारी सघं सं थाबाट ा गरे को वा आफै ले लेखेको अथवा सक
ं लन
गरे को कुनै कागज य वा अ य पबाट अ अनिधकृ त नगर हरी कमचारीलाई वा गै सरकारी
यि लाई अथवा प पि कालाई जानकारी िदन हदैन ।
४७. रेिडयो वा पि कासँग स पक रा न नहनेः
(१) नगर हरी कमचारीले नगरपािलकाको अनमु ित ा नगरी कुनै प पि कामा आ नै वा तिवक अथवा
का पिनक नामबाट अथवा बेनामी कुनै कािशत लेख गन अथवा रे िडयो ारा सारण गन हँदैन ।
तर य तो काशन वा सारण सािहि यक, कला मक, ऐितहािसक अथवा वै ािनक र यवसाियक
िवषयको भएमा य तो वीकृ ती िलई रहनु पदन र काशन वा सारण गरे पिछ जाहेरी गनपदछ
ु ।
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४८. नगरपािलकाको आलोचनाः
(१) नगर हरी कमचारीले कुनै कुराको आलोचना गदा नगरपािलकाको नीितको िब असर पन गरी
अथवा नगरपािलका नगरबासीमा ख ल पु ने गरी भाषण, स वाद, लेख रचना गनु हँदैन ।
४९. िनवाचनमा भाग िलन नहने:
(१) नगर हरी कमचारीले कुनै पिन राजनीितक दलको लािग कुनै िनवाचन भाग िलन वा कसैको िनिम
मत मा न वा अ य कुनै कारले भाव पान हदैन । तर कसैलाई मत िदएको वा िदने िवचार गरे को कुरा
कट नगरी चिलत काननु वमोिजम आ नो मतािधकार योग गन बाधा पनछै न ।
५०. राजनीितमा भाग िलन नहनेः
(१) नगर हरी कमचारीले कुनै राजनैितक दल र सोसँग स बि धत ससं ् सद य ब न, राजनीितमा भाग
िलन, राजनैितक सं थालाई सहायताको िनिम च दा िदन अथवा कुनै राजनैितक सं था वा आ दोलनलाई
अ य कुनै कारले आ नो भाव पान हँदैन ।
५१. समय पालन र िनयिमतता:
(१) नगर हरी कमचारीले िठक समयमा तथा िनयिमत पमा आ नो पालोमा हािजर हनपु दछ र
साधारणतया पिहले िवदाको िनकासा निलई काममा अनपु ि थत हनु हँदैन ।
५२. अनुशासन र आ ापालनः
(१) नगर हरी कमचारीले आ नो कत य त परताको साथ पालन गनपदछ
ु ।
(२) नगर हरी कमचारीले आ नो कायालयको काम स ब धी कुरामा आफूभ दा मािथका अिधकृ तले
िदए आ ालाई तदा कता साथ पालन गनपदछ
ु ।
(३) नगर हरी कमचारीले आफूभ दा मािथका सबै अिधकृ तह ित उिचत आदर देखाउनु पन
५३. नगर हरी कमचारीले बािहरी भाव पान नहने:
(१) हरी कमचारीले आ नो नोकरी स ब धी कुरामा आफूभ दा मािथका अिधकृ त मािथ कुनै अनुिचत
भाब पान अथवा भाब पान य न गन हँदैन ।
५४. बहिबबाह, बालिबबाह, अनमेल िबबाह ितव धः
(१) नगर हरी कमचारीले मल
ु क
ु देवानी संिहताको िबपरीत हने गरी िबबाह गनु गराउनु हँदैन ।
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प र छे द-८
सजाय र पुनरावेदन

५५. सजाय:
(१) उिचत र पया कारण भएमा नगर हरी कमचारीलाई देहायको सजाय गन सिकनेछ ।
(क) निसहत िदने।
(ख) शारी रक थकाई हने (फिटक) सजाय गन ।
(ग) तलव वृि रो का गन ।
(घ) त लो तहमा घटुवा गन ।
(ङ) लापरवाही गरी नगरपािलकालाई नो सानी भएको स पणू वा आंिशक पमा तलव
भ ाबाट क ी गरी असल
ु गन ।
(च) भिव यमा थानीय तहमा अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट बखा त गन ।
(छ) भिव यमा थानीय तहमा अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट बखा त गन ।
५६.निसहत िदने वा ितकूल राय ले ने:
(१) नगर हरी कमचारीले काममा साधारण लापरवाही गरे मा निसहत िदन स नेछ । दईु पटकस म निसहत
िदँदा पिन िनजले काममा लापरवाही गरे मा िनजको चालचलन स ब धी ितवेदनमा ितकूल राय
लेिखनेछ ।
५७. तलब वृि वा पदो नित रो ने:
(१) नगर हरी कमचारीको काम स तोषजनक नभएमा सजाय गन अिधकारीले िनजको तलब वा पदो नित
रो का गन स नेछ ।
५८. दजा र तलब घटाउने:
(१) कुनै नगर हरी कमचारीलाई देहायको अव थामा सजाय गन अिधकारीले पद वा त लो टाइम के ल
वा यही टाइम के लको त लो के लमा ओरा न स ने, नगरपािलकालाई हािन नो सानी पपु यु ाएकोमा सो
समेत िनजबाट भराउन स नेछ ।
(क) स तोषजनक काम नगरे मा ।
(ख) अनश
ु ासनहीन काम गरे मा ।
(ग) आचरणस व धी कायिविध उ लंघन गरे मा ।
(घ) िनयिु भएको पाँच वष िभ ै नोकरीबाट अलग हन् झु ा कारण देखाएमा ।
(ङ) िदएको आदेश िनदशन नमानेमा वा काया वयन नगरे मा ।
(च) मनािसव कारण नभई वा िवदा निलई िवदा बसेकोमा वा गैरहािजर भएमा ।
(छ) लापरवाही गरे मा वा दफा आदेशको पालना नगरे मा ।
(304)

iii

५९. नोकरीबाट हटाउने वा बखा त गन:
(१) देहायका अव थामा सजाय गन अिधकारीले कुनै नगर ह कमचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा
बखा त गन स नेछ ।
(क) अयो यताको कारणले आ नो पदीय िज मेवारी परू ा र दािय व परू ा गन नसके मा,
(ख) राजनीितमा भाग िलएमा,
(ग) वरावर अनश
ु ासनहीनताको काम गरे मा,
(घ) नैितक पतन देिखनेफौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी दोिष मािणत भएमा,
(ङ) िडउटीमा भएको अव थामा वा नरहेको अव थामा वद को पोशाक लगाई कुनै मादक
पदाथ सेवा गरे मा वा जथाभावी गरे मा,
(च) ाचार गरे मा,
(छ) आ नो पदको िज मेवारी अनसु ार आचरण नगरे मा,
(ज) आचरण स व धी दफाह वरावर उ लंघन गरे मा,
(झ) मनािसव कारण नभई वा िवदा निलई िवदा वसेमा वा गैरहािजर भएमा।
६०. सजाय स ब धी यव था:
(१) नगर हरी कमचारीलाई सजाय गन अिधकार नगर मक
ु को परामशमा मख
ु शासक य
अिधकृ तलाई हनेछ ।
(२) नगर हरी कमचारीलाई सजायको आदेश िदनु अिघ कारवाही गन लािगएको उ लेख गरी, हन स ने
सजाय समेत खल
ु ाई सचू ना िदई िनजलाई आ नो सफाई पेश गन मौका िदनपु नछ। य तो सचु ना
लगाइएका आरोप प पले िकिटएको हनपु नछ । य तो नगर हरी कमचारीले सजाय गन तोिकएको
याद िभ आ नो सफाईको र तािवत सजायको स व धमा िलिखत प ीकरण पेश गनपनछ।
तर भागी
ु
प ा नलागेको वा अ कुनै कारणले स पक थािपत गन अस भव भएको नगर हरीको स ब धमा यस
कायिविध बमोिजम रत पयु ाउनु पन छै न ।
(क) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी मािणत भइसके को
आधारमा कुनै नगर हरी कमचारीलाई सजाय िदनपु न भएमा सजाय गन अिधकारीले
िनजलाई गन लागेको सजाय सचू नास म िदनपु नछ ।
(ख) सफाई पेश गन मौका िदन मनािसव नपन भएमा सो कुराको िट पणी खडा गरी य तो
नगर हरी कमचारीलाई सफाई पेश गन मौका िदनु पनछै न ।
(३) सजाय गन अिधकारीले आव यक ठानेमा वयम वा अ य कुनै अिधकृ त ारा जाँचबुझ गराउन
स नेछ, जाँचबुझ गन अिधकारीले आव यकतानसु ार स बि धत नगर हरी कमचारीको राय समेत बुझी
कारण सिहत आ नो ठहरको ितवेदन तथा भएको सबुद माण दािखला गनपनछ
ु ।
(४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा िगर तार भई थुिनएको नगर हरी कमचारी थुिनएको अविधभर वत:
िनलि वत हनेछ । तर
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(क) िनलि वत कमचारी उपर लागेको अिभयोग मािणत नभई सफाई पाएमा िनजले सो
अविधको तलव पाएको भए सो क ा गरी र नपाएको भए परु ै (तलव वृि हने भएमा सो
समेत) पाउने छ । कसरु ठह रएमा िनल वन भएका िमित देिखको बाँक तलव भ ा पाउने
छै न ।
(ख) कुनै कमचारी नगरपािलकाको कामको स ब धमा वा नेपाल सरकारबाट भएको
कारवाहीको िसलिसलामा िनल वन भएको नभई अ नै कारणबाट िनल वन रहन गएको
रहेछ भने यसरी िनल वन रहेको अविधको तलव भ ा पाउने छै न ।
६१. सजायको आदेश िदने:
(१) जाँचबुझको काम समा भएपिछ स वि धत नगर हरी कमचारीलाई िनजिसत प ीकरण मािगएको
भए िनजले तोिकएको समय िभ प ीकरण निदएमा वा िनजले िदएको पि करण स तोषजनक नलागेमा
सजाय गन अिधकारीले सजाय िदन स नेछ र सजायको आदेशको एक ित िनजलाई िदनपु नछ ।
६२. सेवाको अ त गन:
(१) कुनै नगर हरी कमचारीलाई देहायको अव थामा िनजको सेवा अ त गनपदा
ु कायिविध र यस
कायिविध बमोिजमको कृ या अपनाउनु पनछै न ।
(क) परी णकालमा रहने गरी िनयिु भएकोमा िनयिु सदर नहदै,
(ख) वीकृ त िचिक सकको बोडले शारी रक ि ले अनपु यु ठहराएमा,
(२) यस दफामा अ य कुरा लेिखएको भए तापिन नगर हरी कमचारी िडउटीमा खिटएको वेला वा दैवी
कोप उ ारको समयमा कुनै आकि मक दघु टनामा परी वा लडी अश भएमा य तो नगर हरी
कमचारीलाई सेवाबाट अवकाश िदईनेछ र िनजले कायपािलका वा वीकृ त काननु ले तोके बमोिजम
एकमु सिु वधा िदन सिकनेछ ।
(३) नगर हरी कमचारीको अश ताको िनधारण गन देहाय बमोिजमका सिमित रहनेछ।
(क) मख
-अ य
ु शासक य अिधकृ त
(ख) ितिनिध िचिक सक, नेपाल सरकार मातहतको अ पताल
- सद य
(ग) स बि धत शाखा
- सद य सिचव
(४) उपदफा (३) वमोिजम गिठत सिमितलाई कुनै नगर हरी कमचारको मृ यु आ नो कत य पालन गदा
वा तािलम िलँदा दघु टना वा िवपद् वा अ य कुनै य तै कारको घटनामा परी भएको हो वा होइन भ ने
िनणय गन समेत अिधकार हनेछ ।
६३. उपचार खच:
(१) कुनै थायी नगर हरी कमचारी िनयिमत कायस पादनको िसलिसलामा िबरामी भएमा औषिध
उपचारको लािग देहाय बमोिजम भएको खचको रकम नगरपािलकाले उपचार खच वापत िदनेछ ।
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(क) अ पताल भना भई वा नभई उपचार गराउँ दा लागेको अ पतालको िवल वमोिजमको
खच र िचिक सकको रोगको िनदान सहितको ेसि सन बमोिजम ख रद गरे को औषिध
खच ।
(ख) लाि क सजरी वा िनजी निसङ्ग होममा गरे को िचरफार (सिजकल अपरे शन) बाहेक
सबै िकिसमको िचरफार गदालागेको िबल वमोिजमको खच ।
(ग) आ नो घर वा डेरा छाडी अक िज लामा वा िवदेशमा गई औषिध उपचार गराउँ दा
य तो थान पु दाको र फकदाको िवरामीको र कु वा चािहने अव था भए एक जना
कु वास मको यातायात खच रकम र खाना खच वापत िनज िवरामी नगर हरी कमचारीको
िनयमानसु ार पाउने दैिनक भ ाको पचह र ितशत रकम ।
(२) कायिविधको उप दफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नगर हरी कमचारीको सेवा
अविधभरमा थायी हरी कमचारीह ले अिधकृ त तरको भए १२ मिहना र सो भ दा मिु नको पदको लािग
१८ मिहना बराबरको तलब रकमस म मा उपचार खच िदइनेछ । तर कायालयको कामको िसलिसलामा
चोटपटक ला न गई घाईते भएको नगर हरीको उपचार गन स पणू खच वा नेपाल रा य िभ औषिध
उपचार हन नस ने भनी नेपाल सरकार ारा िनयु मेिडकल िसफा रस गरे को नगर हरी कमचारीले
िवदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा िनजलाई नगरपािलकाले उपचार खच र एक जना िवरामी कु वाको
खच समेत उपल ध गराउनेछ ।
(३) यस दफा बमोिजम पाउने उपचार खच कुनै नगर हरी कमचारीले पे क को पमा िलन चाहेमा
मनािसब देिखए कायिविधको अिधनमा रही पिछ िहसाब बुझाउने गरी पे क िदन स नेछ ।
(४) झु ा यहोरा पेश गरी दफा बमोिजम उपचार खच माग गन वा ा गन नगर हरी कमचारीलाई
िवभागीय कारवाही ग रनेछ । यसरी उपचार खच िलई सके को भए सो रकम समेत य तो नगर हरी
कमचारीबाट असल
ु ग रनेछ ।
प र छे द-९
तलव/भ ा
६४. तलब भ ा:
(१) नगर हरी कमचारीले िनयुि पाएको वा वढुवा भएको िमितदेिख तलब भ ा पाउनेछ। तलव नेपाल
हरीले पाउने सुिवधालाई आधार िलई तोके अनसु ार हनेछ ।
(२) कायालयले थलगत वा व तुगत ितवेदनका आधारमा काय स पादन अनुसार करारमा उ लेख गरी
मण भ ा वा िफ ड भ ा उपल ध गराउन स नेछ ।
(३) कायालयले करारका नगर हरी कमचारीको पा र िमक भु ानी गदा िनजले मिहना भ र गरे को
कामको िववरण (Time Sheet) सिहतको ितवेदन तयार गन लगाई स बि धत शाखाको िसफा रसको
आधारमा मा भु ानी गनु पनछ ।
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(४) यस कायिविध बमोिजम नगर हरी कमचारीले करारमा काम गरकै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा
अ थायी वा थायी िनयुि हनाका लािग कुनै पिन दाबी गन पाउने छै न ।
६५. टाइम के लः
(१) टाइम के ल अनुसार तलब पाउने पदमा नयाँ िनयुि पाउने यि ले सामा यतता के ल लेिखएको
यनू तम तलब पाउनेछ। र अि तयारवालाले कारण समेत जनाई िलिखत अनरु ोध गरे मा नगरपािलकाले
िनजको ारि भक तलबलाई टाइम के ल िभ को कुनै मािथ लो थानमा तो न स नेछ । यो यता
असाधारण भएका यि ह को हकमा मा अि तयारवालाले य तो अनरु ोध गन स नेछ ।
६६. तलब वृि :
(१) देहायको अव थामा बाहेक येक थायी नगर हरी कमचारीले एक वष सेवा परु ा गरे प ात ेड
वृि पाउनेछ ।
(क) परी णकाल,
(ख) कायम मक
ु ायम र
(ग) तलब वृि रो का ।
तर िनयिु सदर भएपिछ नगर हरी कमचारीह को परी णकालमा रहेको अविध समेत
तलब वृि कोमा जोिडने छ ।
(२) कायालयमा गैर-हािजर रही िवभागीय कारवाही शु ग रएको वा कारवाहीको ममा कायालयमा
अनपु ि थत रहेको नगर हरी कमचारीले भने आफू अनपु ि थत रहेको िमित देिखको सेवा सिु वधा पाउने
छै न ।
प र छे द-१०
िनिम

६७. िनिम भई काम गन यव था:
(१) एक मिहना नना ने गरी कुनै कारणले कायालय मख
ु अनपु ि थत भएमा सोही कायालयका सब भ दा
जे नगर हरी कमचारीले सो पदको िनिम भई काम गनछन ।
(२) यसरी िनिम भई काम गरे को अविधको स पणू िज मेवारी िनिम भई काम गन नगर हरी कमचारी
हनेछ ।
६८. एक पदमा एक यि मा कामय मुकाय वा कायवाहक हने:
(१) कुनै एक पदमा एक समयमा एकभ दा वढी यि कायम मक
ु ायम वा कायवाहक मक
ु रर हन स ने
छै न।
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६९. काम गरेको अविधको तलब भ ा:
(१) कुनै पदमा कायवाहक वा िनिम भई काम गन नगर हरी कमचारीले जनु पदमा काम गरे को छ सोही
पदको तलब भ ा पाउने छ । तर प िदन कायवाहक वा िनिम भई काम गरे वापत कुनै िकिसमको तलब
भ ा िदइने छै न र प िदन बढी अविध कायवाहक वा िनिम भई काम गरे कोमा परू ै अविधको
कायवाहक वा िनिम भई काम गरे व तलब भ ा िदइनेछ ।
प र छे द-११
तािलम

७०. तािलमको यव था:
(१) नगर हरी कमचारीलाई काय कुशल एवं द तु याउन नमोबु नगरपािलकाले तोिकए वमोिजमको
आव यकतानसु ार अ य तािलमह पिन िदन सिकनेछ ।
७१. तािलम सच
ं ालन हने थान:
(१) नगरपािलकाले तोिकएको थानमा हनेछ ।
७२. तािलमको अविध:
(१) नगर हरी सेवाको सबै अिधकृ त तथा जवानह को तािलमको अविध नमोबु नगरपािलकाले
तोके को पाठय म अनसु ार हनेछ ।
७३. तािलमको अिनवायता:
(१) नगर हरी सेवामा रहेका सबै नगर हरी कमचारीह लाई आव यकतानसु ार तािलम िलन अिनवाय
हनेछ। य तो तािलममा सि मिलत गराइएको नगर हरी कमचारीह ले लापरबाही देखाई आ नो
यावसाियक ान ित उदािसनता तथा गैरिज मेवारी देखाएको यहोरा अिभलेखमा जनाइनेछ ।
(२) यावसाियक तािलम हािसल गन उदािसनता देखाएको यहोरा अिभलेखमा जनाई सके पिछ
िनजह लाई एकपटक तािलमको मौका िदइनेछ। यसपिछ पिन उदािसनता र गैर िज मेवारी देखाउनेलाई
त लो पदमा वा सेवाबाट हटाउन सिकनेछ ।
७४. तािलमको पाठ्य म:
(१) िविभ न तािलमह को पाठ्य म तयार गन मख
ु शासक य अिधकृ त समेत रहने एक सिमितको
गठन हनेछ ।
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७५. िश ाथ ले पाउने सिु वधा:
(१) नमोबु नगरपािलका बािहरका िश ाथ ह लाई तािलम िलन आउँ दा जाँदाको दैिनक मण भ ा
चिलत काननू बमोिजम हनेछ ।
७६. तािलम सफल भएमा:
(१) देहाय तािलममा सफल हने नगर हरी कमचारीह को हकमा देहाय बमोिजम हनेछ ।
(क) नगर हरी अिधकृ त (आधारभतू ) तािलममा सफल भएका र परी ण कालमा रहेका
अिधकृ तह करारमा िनयू का लािग सामा यतया यो य हनेछन ।
(ख) र ु ट तािलममा सफल र ु टह नगर हरी जवानह मा करार सेवामा िनयिु को लािग
यो य हनेछन ।
७७. सिमित गठन हने:
(१) कायिविधको दफा ७५ र ७६ मा उ लेख भएको यव थालाई काया वयन गन मख
ु शासक य
अिधकृ तले तोके बमोिजमका अिधकृ तह भएको एक सिमित गठन हनेछ। यस सिमितले ठहर बमोिजम
िनयिु गन अिधकारीले िनणय िदनेछ ।
७८. ारि भक पोशाक:
(१) सबै नयाँ भना हने अिधकृ त तथा जवानह लाई तािलम के बाट के ल बराबरको ारि भक पोशाक
िवतरण ग रनेछ ।
(२) नयाँ भना हने िश ाथ ह को चािहने पोशाक नमोबु नगरपािलकाले िदनेछ ।
७९. तािलममा सामेल गराउने सं या:
(१) नगर हरीको दैिनक कायमा तथा सामा य शासनमा बाधा नपन गरी मुख शासक य अिधकृ तले
िनणय भए अनसु ार तािलम िलन हरी कमचारीह तो नेछन् ।
८०. िश ण भ ा:
(१) राि य हरी िश ण ित ानका िश कह ले पाए सरह िश ण भ ा िदइनेछ ।
८१. अितिथ िश कह को पा र िमकः
(१) नगरपािलकाले तोिकए बमोिजम हनेछ ।
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८२. आ त रक तािलम:
(१) एकै पटक िनयिु भएमा नगर हरी कमचारीलाई आ त रक तािलममा पठाउँ दा साधारणतया समान
अवसर ा हने गरी तािलमको यव था िमलाउनु पनछ ।
प र छे द-१२
पोशाक
८३. नगर हरी पोशाक नगरः
(१) हरीको पोशाकको रंग र िकिसम र अ य िववरण नगर कायपािलकाले तोके बमोिजम हनेछ ।
८४. ारि भक पोशाक र सामान:
(१) येक नगर हरी कमचारीलाई नगर कायपािलकाको कायालयले तोक बमोिजमको पोशाक र सामान
उपल ध गराईनेछ ।
८५. जाडो मौसमका लािग िदइने पोशाक:
(१) येक नगर हरी कमचारीलाई जाडो मौसमको लािग पोशाक िनःशु क िदइनेछ।हरे क तीन बषको
लािग एक सेट पोशाक उपल ध गरईनेछ ।
८६. सेरोमोिनयल पोशाक:
(१) अिधकृ त कमचारीह लाई सेरीमोिनयल पोशाकको लािग तोिकएको रकम उपल ध गराईनेछ ।
८७. तयारी पोशाक िवतरण गन नसिकएमा िदने सिु वधा:
(१) नगर हरी कमचारीलाई तयारी पोशाक िवतरण गन नसिकएको अव थामा थानीय दर रे ट वमोिजम
िसलाई याला िदइनेछ ।
८८. नगर हरीको पोशाक सटटा भनाः
(१) नगर हरी कमचारीह लाई िनजह को मालसामान र पोशाक िनि त अविध नपगु ी वा कामकाजको
िसलिसलामा फाटी गएमा मख
ु शासक य अिधकृ तले वीकृ त गरे बमोिजम सटटा गरी नयाँ िदइनेछ ।
प र छे द-१३
अवकाश र उपदान

८९. अिनवाय अवकाश:
(१) यो कायिविध जारी भएपिछ िनयुि भएका देहायका नगर हरी कमचारीको देहाय बमोिजम उमेर
पगु ेपिछ वा िनजको सेवा अविध ३० वष परु ा भएपिछ िनजलाई सेवाबाट अवकाश िदईनेछ ।
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(क) नगर हरी िनरी क- ५८ वष
(ख) नगर हरी सहायक िनरी क - ५५ वष
(ग) नगर हरी जवान - ५५ वष
(२) उमेरको हद वा सेवा अविध म ये कुनै एक पगु ेपिछ नगर हरी कमचारी सेवाबाट अवकाश पाउनेछ ।
(३) कायम मक
ु ायम मक
ु रर भएमा पदकोअविध लािग हने छै न तर त लो पदमा नोकरीको अविध लागु हने
रहेछ भने कायम मक
ु ायम मक
ु रर भएको पदमा पदो नित हन नसके त ल पदको अविध नै हनेछ ।
प ीकरण: दफाको योजनको िनिम नगर हरी कमचारीको उमेरको िहसाव गदा देहाय बमोिजम ग रनेछ
।
(क) नकारीमा वेश गरे को बेलामा िनजले पेश गरे को शैि क सं थाको माणप मा िनजको
ज म िमित वा वषबाट हन आउने उमेर।
(ख) य तो अिभलेख नभएमा िनजले नोकरीमा वेश गरे को बेलामा िसटरोलमा लेिखएको
ज म िमित वा वषबाट आउने उमेर ।
(४) यस कायिविध बमोिजम िनवृि भरण पाउने अविध पगु ेको कुनै नगर हरी कमचारीलाई
नगरपािलकाले नोकरीबाट अवकाश िदनेछ।
९०. उपदान:
(१) थायी नगर हरी कमचारीले ा गन उपदान तथा सुिवधा नगरपािलकाले लागु गन कमचारी सेवा,
शत र सिु वधा स ब धी चिलत कानुन बमोिजम हनेछ ।
९१. पा रवा रक उपदान:
(१) थायी नगर हरी कमचारीको नोकरीमा छदै मृ यु भएमा सेवा वेश गदा िसटरोलमा कमचारीले
इ छाएको यि लाई वा चिलत काननु अनसु ार निजकको हकवालालाई िनयमानसु ार हन आउने
उपदान िदईनेछ।
प र छे द-१४
िविवध
९२. िवभागीय आदेश र िनदशन ऐनः
(१) यस कायिविधको प रिधिभ रही देहायका िवषयमा नगर हरी मुखले मख
ु शासक य
अिधकृ तको िनदशन बमोिजम आदेश तथा िनदशन जारी गन स नेछ ।
(क) कायमा िछटो छ रतोपन याउने िवषय,
(ख) मातहतका नगर हरी कायालयलाई िनय ण गन िवषय,
(ग) मातहत कायालयको कायमा सम वय कायम याउने िवषय,
(घ) दफामा उ लेख भएका कुराह प तथा िव तृत गन िवषय,
(ङ) िवभागीय अनश
ु ासन स व धी यव था,
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९३. पुर कार:
(१) देहायका पदािधकारीह ले आ नो र आ ना मातहत कायालयका नगर हरी कमचारीह ले आ नो
कत य पालनको िसलिसलामा संशनीय काम गरे मा य तो नगर हरी कमचारीह लाई परु कार व प
रकम उपल ध गराउन िसफा रस गन स नेछन ।
९४. चाडपव खच पाउने:
(१) नगर हरी कमचारीले खाईपाई आएको एक मिहनाको तलब बराबरको र येक वष चाडपव खचको
पमा पाउनेछ।तर ६ मिहना भ दा कम अविध सेवा गरे को कमचारीले चाडपव खच पाउने छै न ।
९५. अ य सिु वधा तथा यव था:
(१) नगर हरी कमचारीह लाई िदईने सुिवधाह नगर कायपािलकाले तोके बमोिजम हनेछ ।
(२) हाल करार सेवामा रहेका नगर हरी जवानह को हकमा यो कायिविधमा जनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन कायिविध जारी भएपिछ हने पिहलो नगर हरी जवान पदको खु ला िव ापनमा एक पटकलाई
भाग िलन उमेरको हद ला ने छै न।
(३) यो कायिविध जारी भए प ात र नगर हरी जवान पदमा खु ला िव ापन माफत पदपिू त गरे पिछ
सेवा करारमा कायिविधजारी हँदाको बखत कायरत बाहेक नगर हरी रािखने छै न।
९६. बाधा अड्काउ फुकाऊः
(१) नमोबु नगर कायपािलकाको कायालयमा कायरत नगर हरी कमचारीह को सेवा, शत, सिु वधा र
संचालन यस कायिविधमा यव था भएको हदस म यसै कायिविध बमोिजम हनेछ। यस कायिविधमा
यव था नभएका िवषयह को हकमा चिलत नेपाल काननु बमोिजम हनेछ।
(२) यो कायिविधमा उ लेिखत यव था काया वयनमा कुनै सम या ि िवधा उ प न भएमा िवधेयक
सिमितको ितवेदन माग गरी नगर कायपािलकाबाट अनमु ोदन गराउने गरी नगर मख
ु ले बाधा अड्काउ
फुकाउने आदेश िदन स नेछ ।
९७. कायिविध सश
ं ोधनः
(१) यस कायिविधमा आव यक सश
ं ोधन नमोबु नगर कायपािलकाले गन स नेछ ।
९८. िविवध:
(१) यस कायिविध काया वयनको ममा थप यव था गनु परे मा यस कायिविध तथा चिलत काननू सँग
नबािझने गरी नगर कायपािलकाबाट अनुमोदन गराउने गरी नगर मख
ु ले आव यक िनणय गन स नेछ ।
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काय िववरणको नमुना:
कमचारीको पद नाम:
कमचारीको नाम:
काय िववरण:
१.
२.
३.

अनुसच
ू ी-१
(दफा १४ सँग स बि धत काय िववरणको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
बागमती देश, भकु डेबेशी, का ेपला चोक
काय िववरणको नमुना

अनुसच
ू ी-२
(दफा १४ सँग स बि धत काय िववरणको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
बागमती देश, भकु डेबेशी, का ेपला चोक
करार सेवा िलने स ब धी सच
ु नाको नमुना
(सचू ना काशन िमित:२०७७/ / )
नमोबु नगरपािलकाको शासन शाखा अ तगत रहने गरी देहायको पद, सं या र यो यता भएको नगर
हरी कमचारी करारमा रा नु पन भएकोले यो यता पगु ेका नेपाली नाग रकह ले यो सचू ना कािशत
भएको िमितले १५ (प ) िदन िभ िदनको २:०० बजे स म राज ितरे को रिसद सिहत दरखा त िदन हन
स बि धत सबैको लािग यो सचू ना काशन ग रएको छ। यसको फारम, दरखा त द तरु , काय िववरण,
पा र िमक, सेवाका शतह सिहतको िव तृत िववरण कायालयबाट वा वेवसाइटमा
www.namobuddhamun.gov.np बाट उपल ध हनेछ ।
१)िबबरण
.म.
पदको नाम
आव यक सं या
कै िफयत
१
२
२) खु ला ितयोिगता ारा पदपूित हने पदको आव यक यो यता:
(१) नगर हरी िनरी क पदको आव यक यो यता देहाय अनुसार हनेछ ।
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(क) दरखा त आ हान भएको सालको वैशाख १ गते २० वष उमेर पगु ेको र २५ वष
ननाघेको।तर खु ला ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५
वष ननाघेको हनु पनछ ।
(ख) मा यता ा िव िव ालयबाट क तीमा नातक वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४२ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
(२) नगर हरी सहायक िनरी क पदको आव यक यो यता देहाय अनुसार हनेछ ।
(क) दरखा त आ हान भएको स को वैशाख १ गते १८ वष उमेर पगु ेको र २४ वष
ननाघेको।तर खु ला ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५
वष ननाघेको हनु पनछ ।
(ख) मा यता ा िव िव ालयबाट क तीमा माण प वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४२ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको ।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
(३) नगर हरी जवान पदको आव यक यो यता देहाय अनुसार हनेछ ।
(क) दरखा त आ हान भएको स को वैशाख १ गते १८ वष उमेर पगु ेको र २३ वष
ननाघेको।तर खु ला ितयोिगतामा भाग िलने बहालवाला थायी नगर हरीको हकमा ३५
वष ननाघेको हनु पनछ ।
(ख) मा यता ा िव िव ालयबाट क तीमा एस.ई.ई. वा सो सरह उ ीण गरे को ।
(ग) नैितक पतन देिखने कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय नपाएको ।
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(घ) मिहलाह को लािग घटीमा उचाई ५ िफट, तौल ४२ के .जी. भएको र पु षको लािग
घटीमा उचाई ५ िफट २ इ च, तौल ५० के .जी. भएको ।
(ङ) पु ष हकमा छाित नफु लाउँदा घटीमा ३१ इ च र फु लाउँ दा ३३ इ च भएको ।
(च) आँखा माइनस २ वा लस २ भ दा बढी कमजोर नभएको ।
(छ) नेपाली नाग रकताको माण प भएको ।
(ज) वीकृ त िचिक सक वा मा यता ा वा य सं थाले िदएको िनरोिगताको माण प
भएको ।
(झ) स बि धत इलाका वा वडा हरीबाट जारी भएको चा रि क माण प भएको ।
३) दरखा तमा सल
ं न गनुपन:
उ मेदवारको यि गत िववरण, शैि क यो यता (ल धांक र चा रि क) को मािणत ितिलिप, नेपाली
नाग रकताको माण प को मािणत ितिलिप, िनरोिगताको माण प , अ य चिलत काननु ारा
अयो य नभएको, पेश ग रने सबै ितिलिपको पछाडी उ मेदवार वयंले ह ता र गरी मािणत गनपनछ।
ु
पवु नेपाली सेना, नेपाल हरी र सश हरी बलले स बि धत िनकायबाट तोिकएको सेवा अनभु व प
दरखा त संगै बुझाउनु पनछ भने पवु जनमिु सेनाको हकमा भने अनिमनले सिु चकृ त गरे को कागजात
दरखा त संगै बुझाउनु पनछ ।
४) परी ाको िकिसम: शारी रक प र ण, िलिखत र अ तवाता ।
५) परी ा के : नगरपािलकाले तोके बमोिजम हनेछ ।
६) दरखा त द तरु : पदपिू त सिमितले िनधारण गरे बमोिजम ।
७) तलव के ल: नगर कायपािलकाले तोके बमोिजम ।
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अनुसच
ू ी-३
(दफा १४ सँग स बि धत काय िववरणको ढाँचा)
करार सेवाको लािग दरखा त फारम नमनु ा
gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
afudtL k|b]z, es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s

k|j]z—kq
!_ gfd y/ M
===================================================================
@_ /f]n g+= M
===================================================================
#_ lj1fkg g+= M ==============================================================
$_ kb M
======================================================
%_ ;]jf M
==========================================================
^_ >]0fL M
====================================================
&_ k/LIffyL{sf] b:tvt gd"gf M ===================================
gu/kflnsfsf] ;DalGwt sd{rf/Ln] eg]{ M–
o; gu/kflnsfaf6 ldlt ============================= df lnOg] pQm kbsf]
k/LIffdf tkfO{nfO{ ;lDdlnt x'g cg'dlt lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{ gk'u]sf] 7x/
ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] cg'dlt /2 x'g]5 .
========================
-clws[tsf] b:tvt_
k/LIffyL{n] Wofg lbg' kg]{ s'/fx? M
!= k|j]z kq ljgf k/LIffdf a:g lbOg] 5}g .
@= k/LIff z'? x'g' eGbf !% ldg]6 cuf8L k/LIff xndf k|j]z lbOg] 5 .
#= k/LIff xndf xNnf ug{, df]jfOn tyf cGo sfuhft Nofpg kfOg] 5}g .
$= cGt/jftf{df klg k|j]z kq clgjfo{ Nofpg' kg]{5 .
%= s'g} s'/f ;f]Wg' k/]df xft p7fP/ kfn}kfnf] ;f]Wg' kg]{5 .
^= s'g} sf/0fn] k/LIff 5'6\g uPdf k'gM k/LIff lnOg] 5}g .
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gdf]a'4 gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
afudtL k|b]z, es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s

sd{rf/L b/vf:t kmf/d
sfof{no
k|of]hgsf] nflu

b/vf:t btf{ g+=
btf{ ldlt
lj1fkg g+=

/f]n g+=

!= lj1fkg g+= M– ===========================
@= kb M– ========================
#= ;]jf M– ======================
$= >]0fL M– ========================================================================
%= pDd]bjf/sf] k"/f gfd y/ M g]kfnLdf M =====================
c+u|]hLdf 7"nf] cIf/df M =============================
^= :yfoL 7]ufgf M != lhNnf M ============================ @=
g=kf=÷uf=kf============================
#= j8f g+= ===========================
$=
6f]n M ==================================
%= kmf]g g+=÷ df]jfOn g+=M– ===============================
&= kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M– ============================================
*= pDd]bjf/sf] M != afa'sf] gfd y/ M =========================================
gful/stf g+= M ===============================================
@= cfdfsf] gfd y/ M =====================================
gful/stf g+= M ==========================================
#= afh]sf] gfd y/ M
=======================================================================================
gful/stf g+= M ======================================
(= ljjflxtf dlxnfsf] lgldQM != kltsf] gfd y/ M ============================
gful/stf g+= M =============================
!)= pDd]bjf/sf]M
!=hGd ldlt -lj=;+_ ======================
@= hGd ldlt -O{:jL ;g\_ ==================
#= gful/stf g+= M =======================
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!!= z}lIfs of]Uotf / tflndsf] ljj/0fM
pQL0f{
cWoog u/]sf] pQL0f{
pQL0f{
qm=;=
u/]sf]
;+:yfsf] gfd
tx
>]0fL
ldlt

k/LIff lng]
;+:yf

s"n
d'Vo
k|fKtf+s
ljifox?
k|ltzt

१२. अनभु व स ब धी िववरण:
.म. कायालय पद

सेवा/समुह/
उपसमूह

ेणी/तह

थायी/अ थायी
अविध कै िफयत
/करार

मैले यस दरखा तमा खल
ु ाएका स पणू िववरणह स य छन। दरखा त बुझाएको पदको सचू नाको
लािग अयो य ठह रने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लक
ु ाएको ठह रएमा चिलत
काननू बमोिजम सहने छु र बझु ाउने छु।उ मेदवारले पालना गन भनी चिलत काननू तथा यस दरखा त
फारामका पृ ह मा उ लेिखत सबै शत तथा दफाह पालना गन म जरु गदछु। साथै करारमा उ लेिखत
शतह पणू पमा पालना गनछु र करारको समयभ दा अगावै करारको अ य गदा कि तमा ३ महीनाको
पवू सचू ना िदई कायालयमा िनवेदन िदनेछु ।
ldlt M ================

b/vf:tjfnfsf] NofKr] / ;xL M ======================

य: दरखा त साथ सचू नामा उ लेिखत लगायत िन निलिखत कागजातह अिनवाय पमा उ मेदवार
आफै ले मािणत गरी पेश गनु पनछ।
(१) नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलिप,
(२) समक ता र स ब आव यक पनमा सो को ितिलिप,
(३) यनू तम शैि क यो यताको माणप र चा रि क माणप को ितिलिप ।
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अनुसच
ू ी-४
(दफा १६ सँग स बि धत काय िववरणको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
बागमती देश, भकु डेबेशी, का ेपला चोक
करार स झौताको नमुना
नमोबु
नगर कायपािलकाको कायालय (यसपिछ पिहलो प
भिनएको) र
.................................................... िज ला.............................नगरपािलका÷गाउँ पािलका, वडा
नं.........ब ने ी......................................... (यसपिछ दो ो प भिनएको का बीच चौतारा
साँगाचोकगढी नगरपािलकाको नगर हरी को कामकाज गन गराउन िमित २०७...../....../.....को िनणय
अनसु ार देहायका काय र शतको अिधनमा रिह दो ो प ले पिहलो प लाई सेवा उपल ध गराउन म जरु
भएकाले यो करारको सझं ौता गरी एक।एक ित आपसमा बुिझ िलय िदय ।
१) कामकाज स ब धमा: दो ो प ले आफूलाई तोिकएको संल न काय िज मेवारी अनुसारको काय
पिहलो प ले ता समय र थानमा उपि थत भई गनु पनछ र आव यकतानसु ार थप काम गनु पनछ।
२) काम गनपन
ु थान: नमोबु नगरपािलकाको भौगोिलक े िभ ।
३) करारमा काम गरेबापत पाँउने पा र िमक तथा सेवा सिु वधा: येक मिहना यितत भएपिछ,
पिहलो
प ले
दो ो
प लाई
मािसक
पमा
....................................................................(अ रे पी
.........................................................) पा र िमक उपल ध गराउनेछ। सेवा सिु वधाको हकमा भने
नगर कायपािलकाले तोके बमोिजम हनेछ।
४) आचरणको पालना: दो ो प ले नमोबु नगरपािलकाको चिलत काननू मा यव था भएका
आचरण तथा अनश
ु ासन स ब धी यव थाह पालना गनु पनछ ।
५) िवदा: सेवा करारमा िनयु नगर हरीले अिधकारको पमा िवदाको दावी गन पाउने छै न।कामको
अनक
ु ु ल हेरी िवदा िदने अिधकारीले आ नो तजबीजबाट िवदा िदन अथवा निदन पिन स नेछ। साथै
कायालयको लािग आव यक परे को ख डमा िबदाको िदनमा पिन सेवा उपल ध गराउनु पनछ। अ य
िवदाको हकमा भने कायपािलकाले तोके बमोिजम हनपु नछ ।
६) कायालय स पि को सरु ाः दो ो प ले कायालयको चल अचल स पि को नो सानी वा
िहनािमना गरे मा सो को ितपिू त वा हानी नो सानीको िबगो दो ो प ले पिहलो प लाई िदनु पनछ ।
७) गो यताः दो ो प ले कायालयको कागजप , िज सी सामान एवं गो य कुरा वा कागजात कुनै
अनिधकृ त यि वा देशलाई उपल ध गराएको मािणत भएमा दो ो प लाई करारबाट हटाई सोबाट
भएको हानी नो सानीको ितपिू त दो ो प बाट भराईनेछ र कालो सचू ीमा समेत रािख कानून बमोिजम
कारवाही ग रनेछ ।
(320)

iii

८) करार अविध: यो करार २०७...../......./.....देिख लागू भई २०७.... असार मसा त स मको लािग
हनेछ ।
९) कायस पादन मू यांकनः पिहलो प ले दो ो प को काय स पादन मू याक
ं न गन र सो मू याक
ं न
गदा सालवस िनर तरता िदन उपयु देिखएमा कायिविध बमोिजम करार िनि त अविधको लािग थप हन
स नेछ ।
११) पा र िमक क ी र करार सेवाको शतको अ यः दो ो प ले पिहलो प लाई लगातार ७ (सात)
िदन भ दा बढी उ सेवा उपल ध नगराएमा, स तोषजनक सेवा िदन नसके मा अनपु ि थत रहेको अविधको
पा र िमक दामासािहले क ा ग रनेछ र सो भ दा बढी सेवा नगरे मा वतः यो स झौता पिहलो प ले र
गरी अक व यव था गन वाधा पन छै न। दो ो प ले शा र रक पमा अ व थ भई वा अ य कुनै कारणले
सेवा िदन असमथ भएमा वा काम स तोषजनक नभएमा वा आचरण स ब धी कुराह बराबर उ लघंन
गरे मा पिहलो प ले करार सझं ौता र गन स नेछ र िनजको स ा अक यि करारमा रािख काम लगाउन
बाधा पन छै न ।
१२) दावी नपु नेः दो ो प ले यस करार बमोिजम काम गरे कै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा अ थायी
वा थायी िनयिु हनाका लािग दाबी गन पाँउने छै न र गन छै न ।
१३) चिलत कानून लागू हने: यस संझौतामा उ लेख नभएको कुरा चिलत नेपाल काननु र कायिविध
बमोिजम हनेछ ।
थम प :
नमोबु नगरपािलकाको
तफबाट:
ह ता र:
नाम थर:
पद:
िमित:
कायालयको छाप:

दो ो प :
करार गन यि को तफबाट:
ह ता र:
नाम थर:
पद:
िमित:
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अनस
ु ूची-५
(दफा १६ सँग स बि धत काय िववरणको ढाँचा)
नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
बागमती देश, भकु डेबेशी, का ेपला चोक
करार स झौताको प
च.न.ं
प.स.ं
ी..................................,
.....................................।

िमित:

िवषय: करार स ब धमा।
तपाईलाई िमित २०७....../......../.......... िनणयानुसार सिू चकरण ग रए बमोिजम...................... (पदको नाम वा काम) का
लािग यसै साथ संल न करार (स झौता) बमोिजम िमित २०७......./......../..... देिख २०७......../........./.....स म करारमा
रािखएको हँदा संल न कायशत अनु प आ नो काम इमा दारीपुवक र यावसाियक मू य मा यता अनु प गनु हन जानकारी
गराइ छ ।
साथै आ नो काम कत य पालना गदा यस नमोबु नगरपािलकाको कमचारीले पालना गनपन
ु आचारसिं हता र आचरणको
समेत प रपालना गनहन
ु जानकारी गराई छ ।
...................................
मख
ु शासक य अिधकृ त
बोधाथः
ी ..................... (आव यकता अनुसार िदने)

.म.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

नमोबु नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
बागमती देश, भकु डेबेशी, का ेपला चोक
पोशाक
िववरण
रङ
सं या
टे रकटन सट र पाइ ट
२
यारेट याप
१
िस ी र िस ी काड
१
वेभ बे ट
१
बटु
१ जोर
कुम याज
१ जोर
टोपी याज
१
बसादी
१
मोजा
२ जोर
ि वटर
१
याके ट
१
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नमोबु नगरपािलकाको नगर झ डाको योगलाई यवि थत र मयािदत बनाउन नमोबु
नगरपािलकाको नगर झ डा योग स ब धी कायिविध, २०७७ िनमाण गन वा छनीय भएकोले,
शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी नमोबु
नगर कायपािलकाले यो नमोबु नगरपािलकाको नगर झ डा योग स ब धी कायिविध, २०७७
बनाएको छ।
१. सिं नाम र ार भ :
(१) यो कायिबिधको नाम “नमोबु नगरपािलकाको नगर झ डा योग स ब धी
कायिविध, २०७७” रहनेछ ।
(२) यो कायिविध तु त लागु हनेछ।
२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा,
(क) “कायिबिध” भ नाले नमोबु नगरपािलकाको नगर झ डा योग स ब धी कायिविध,
२०७७ लाई बुझाउँनछे ।
(ख) "नगरपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका स झनु पछ।
(ग) "नगर कायपािलका" भ नाले नमोबु नगरपािलका नगर कायपािलका स झनु पदछ।
(घ) " मख
ु " भ नाले नमोबु नगरपािलकाको मख
ु लाई स झनपु छ।
(ङ) "उप मुख" भ नाले नमोबु नगरपािलकाको उप मख
ु लाई स झनपु छ।
(च) " मख
शासक
य
अिधक
त"
भ
नाले
नमोब
नगरपािलकाको
मख
ृ
ु
ु
ु शासक य
अिधकृ त स झनु पछ।
(छ) “वडा कायालय” भ नाले नगर कायपािलका अ तगतको वडा कायालयलाई स झनु
पछ।
३. उ े य :
नमोबु नगरपािलकाले बनाएको नगरपािलकाको लोगो अिं कत नगर झ डाको योगलाई यवि थत र
मयािदत बनाउनु रहेको छ।
४. नगरपािलकाको झ डा :
(१) नमोबु नगरपािलकाको झ डा नेपालको राि य झ डामा योग भएको िसि क र गाडा िनलो
रङ्गको पृ भिु म रहनेछ। नगरको झ डाको के िह भागमा िसि क रङ्ग रहनेछ भने के िह भागमा गाडा िनलो
रङ्गको पृ भिु ममा नमोबु नगरपािलकाको आिधका रक नगर लोगो (िव िस नमोबु मि दर
िबचमा, त लो भागमा कृ िष नगरलाई संकेत गन ह रयाली तथा बोट िव वा र दवु ै त वीरको मािथ लो
भागमा नेपाली वणमा नमोबु नगरपािलका र त लो भागमा अं ेजी वणमा NAMOBUDDHA
MUNICIPALITY) चारपाटे व पमा रहनेछ।
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(२) उप-दफा (१) मा लेिखए बमोिजमको िव तृत नगर झ डाको आकार अनसु चू ी -१ बमोिजम हनेछ।
५. नगर झ डाको आकार र योग :
(१) नगरपािलकाको नगर झ डा नमोबु नगरपािलका र माताहतका कायालयमा योग ग रने नगर
झ डाको आकार ३×२ िफटको हनेछ। नगरपािलकाको नगर झ डा नमोबु नगरपािलका र माताहतका
कायालयमको टेबुलमा योग ग रने नगर झ डाको आकार ३०×२० सेि टिमटरको हनेछ।
(२) नगरपािलकाको नगर झ डा नमोबु नगरपािलका र माताहतका कायालयमा योग ग रनेछ।
(३) नगरपािलकाको नगर झ डा नमोबु नगरपािलकाका िनवािचत जन ितिनिध, नगरबासी लगायतका
नाग रकले समेत योग गन स नेछन।्
६. नगर झ डाको योग गन िविध:
(१) नगर झ डाको योग गन िविध: नगर झ डाको योग गन िविध देहाय बमोिजमको हनेछ:(क) कायालय भवनमा ि थर पमा रािखएको यनू तम ५ िमटर ८० सेि टिमटर (१९
िफट) को अ लो पोलमा डोरीले बाँधेर नगर झ डा फहराउने।
(ख) कायालयको मल
देिखने गरी नगर
ू ारबाट सामा यतया म य भागमा/िबचमा
झ डा रा ने।
(ग) नगर झ डा कायक मा रा दा आसनको दािहनेप कुस को समाना तरमा भईु मा
नल ने र कतै नछुने गरी आधार (बेस) सिहतको ड डामा रा ने।
(घ) कुनै यि ले नगर झ डा रा न चाहेमा नगर झ डा ड डामा भईु ँमा नल ने िकिसमले
नगर झ डाको उिचत स मान कट हने गरी ठड्याएर रा ने।
(ङ) दईु वा दईु भ दा बढी झ डा रहेको अव थामा नगर झ डा अ लो गरी दािहने (धेरै
हँदा िबचमा) झ डो ोलन गदा सबैभ दा पिहला रा ने र सबै भ दा अि तममा िझ ने।
(च) कवाज दशनमा नगर झ डाको योग हने अव थामा टुकडीको अगािड बीचमा
पन गरी बो ने, नगर झ डा पछािड िवभागीय वा अ य झ डा रा ने र यसरी नगर
झ डा बो दा दायाँ हात मािथ र बायाँ हात तल पारे र नगर झ डा िसधा हने गरी
बो ने।
(छ) माच पासको ममा सलामी गदा नगर झ डा नझक
ु ाउने तर िवभागीय तथा अ य झ डा
चलन अनुसार सलामी अव थामा लगी अिभवादन गन।
(ज) नगर झ डाको स मानलाई याल गरी झ डो ोलन गदा नग झ डािभ फूल, अिवर
आिद राखी पोको पानु वा पट्याउनक
ु ो स ा बे लै कपडामा पोको पारी खसाउने
यव था गन।
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(झ) कुनै यि ित स मान य गनु पन भई य तो यि को शवमा नगरपािलकाको
िनणय बमोिजम नगर झ डा ओढाउनु पन अव थामा पीता बर/किफन मािथ भइु माँ नछुने
गरी नगर झ डा देिखने गरी ओढाउनु पन।
७. नगर झ डाको मयादा र स मानमा आँच नाउने गरी योग गनु पन :
(१) नगर झ डाको योग स ब धमा नगर झ डाको मयादा र स मानमा आँच नआउने गरी
सवसाधारण नाग रकले समेत िनजी िनवासमा नगर झ डा फहराउन वा योग गन पाउने छन।्
नागर झ डा फहराउने स पणू िनकाय तथा नाग रकह ले समेत नेपाल सरकारले शोक घोषणा
गरे को िदनमा अिनवाय पमा नगर झ डा झक
ु ाउनु पनछ।
८. नगर झ डा फहराउने िविध :
(१) नगर झ डाको रवाली तथा रि ट (नगर झ डा चढाउँ दा तथा ओ ा दा) मा िवगुलरले ऋतु
अनसु ारको धनु बजाउने र अक ले सोही िवगुलको रवालीको धनु सु भएर सिकँ दा स ममा नगर झ डा
डोरीमा बाँधी एकै गितमा डोरी तानी नगर झ डा मािथ उचा ने र पोलको टु पामा नगर झ डा
पगु ेपिछ त रकाब पमा पोलमा डोरी बाँ ने तथा िवगुलको रि टको धनु सु भएर सिकँ दास ममा
नगर झ डा ओ ालेर डोरी खो ने, पोलमा डोरी त रकाब पमा बाँ ने र अक ले नगर झ डालाई चार
प (फो ड) गरी पट्याउनु पनछ।
(२) झ डो लन गदा एउटाले नगर झ डा दईु हातको ह के लामािथ राखी याउने र अक ले
पोलमा मािथप हेरी रवाली/ रि टको िविध अनसु ार समय र गितमा िव तारै डोरी ता नु पनछ।
नगर झ डा फहराई सके पिछ नगर झ डा याउने एवं फहराउने र िवगुलले दबु ै एक साथ
अिभवादन गनु पनछ।
(३) नगर झ डा फहराउने समय सामा यतया मौसम अनसु ार िवहान ५:०० देिख ५:३० वजे र
साँझ १७:३० देिख १८:०० बजे हने गरी देहाय बमोिजम रहनेछ:रवाली
रिट
िमित
िबहान ५:०० बजे
साँझ १८:०० बजे
भा १ गतेदेिख लागू हने गरी
िबहान ५:३० बजे
साँझ १७:३० बजे
काितक १ गतेदेिख लागू हने गरी
िबहान ५:३० बजे
साँझ १८:०० बजे
फागुन १ गतेदेिख लागू हने गरी
िबहान ५:०० बजे
साँझ १८:०० बजे
वैशाख १ गतेदेिख लागू हने गरी
(४) कोत गारद नभएका कायालयह मा नगर झ डा फहराउने र ओ ा ने गदा िवगल
ु रको आव यकता
रहने छै न।
(५) नगर झ डा झक
ु ाउनु पन अव थामा नगर झ डालाई परू ै फहराउने अव थामा लगी यसपिछ पोलको
िबचमा याई झक
ु ाउनु पनछ।
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८. नगर झ डाको योगमा िनषेध :
(१) नगर झ डाको योगमा देहायका कायह गन िनषेध ग रएको:
(क) नगर झ डाको अपमान हने िकिसमको कुनै पिन काय गन वा गराउन,
(ख) नगर झ डा उ टो रा न,
(ग) नगर झ डा याँ न, जलाउन, याँ न, कुनै सामान पोको पान,
(घ) यापा रक योजनका लािग िव ापनको उ े यले नगर झ डाको दु पयोग गन,
(ङ) यि ले आ नो शरीरमा नगर झ डाको तीक टाँ दा, छा दा वा लगाउँ दा
क मरभ दा मािथको भाग बाहेक अ य लगाउन वा यसरी योग गदा च मा तल
पन गरी लगाउन,
(च) शरीरको छातीभ दा तलको भागमा लगाइने कुनै पिन िभ ी/बािहरी कपडामा नगर
झ डाको तीक/िच रा न,
(छ) फहराउने कृ ितको (नगर झ डा ओ ालेर रा दा बाहेक) कायमा बाहेक अ य
नागर झ डाको योग गन,
९. नगरपािलकाको वीकृत बमोिजम हने :
(१) यस कायिविधमा नगर झ डाको योग स ब धी उ लेख नभएको अ य अव थाका
स ब धमा नगरपािलकाको सचू ना, वीकृ ित वा परामश बमोिजम राि य झ डाको योग हनेछ।
१०. अनुगमन गन :
(१) यस कायिविध बमोिजम नगर झ डा योग भए नभएको स ब धमा नगरपािलकाले िनयिमत पमा
अनगु मन गनछ।
११. अनुसच
ू ी हेरफे र तथा थपघट गन स ने :
(१) नगरपािलकाले आव यकता अनसु ार अनसु चू ी हेरफे र तथा थपघट गन स नेछ।
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अनुसच
ू ी-१
(दफा ४ को उप-दफा (२) सँग स बि धत नमोबु नगरपािलकाको नगर झ डाको आकार)
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