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चामे गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड ०४)चामे, साउन ०१ गते, २०७७ साि (अलतररक्ताङ्क ०२ 
भाग २ 

 

चामे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको सचूना 

 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचय-पत्र वितरण काययविलि, २०७७ 
प्रस्तािनााः नपेािको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िशधि ऐन, 

२०७४ तथा संयकु्त राष्ट्र संघिे पाररत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर समेत 



खण्ड ०४)अलतररक्ताङ्क ०२,चा.गा.पा.,स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत२०७७।०४।०१ 

2 

 

गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्बधिी महासशधि -२००६ - 

Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को 
उदे्दश्य, ममय र भािना बमोशजम अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुको पररचय-पत्र 

वितरण काययविलि बनाउन बाञ्छलनय भएकोिे,अपाङ्गता भएका व्यशक्तको 
अलिकार सम्िशधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरर 
चामे गाउँपालिकािे  देहायको काययविलि जारी गरेको छ ।  

 
 
 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययविलिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यशक्तको 
पररचय-पत्र वितरण काययविलि, २०७५" रहेको छ । 

  (२) यो काययविलि तरुुधत प्रारम्भ हनुछे । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमााः 
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूको अलिकार सम्िधिी ऐन, 

२०७४ (पवहिो संिोिन २०७५ समेत) सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "लनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िधिी ऐन 

२०७४ अनसुार बने्न लनयमाििी सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भन्नािे चामे गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे चामे गाउँपालिकाको िडा कायायिय सम्झन ु

पदयछ । 

(ड) "समधिय सलमलत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िधिी 
ऐन, २०७४ (पवहिो संिोिन २०७५) को दफा ४२ बमोशजमको चामे 

गाउँपालिकाका समधिय सलमलत सम्झन ुपदयछ।  
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पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस काययविलिको उदे्दश्य देहाय बमोशजम रहेका छन ्: 
(क) विलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पवहचान गरी 

उनीहरुिाई सेिा सवुििामा पहुँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुििाहरुको 
िालग योजना लनमायण गनय र स्थानीय तह देशख नै विलभन्न प्रकृलतका 
अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुको िगीकृत िगत राख्न सहज तलु्याउन े  

(ख) अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िधिी ऐन र अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तको अलिकार सम्बधिी अधतरायवष्ट्रय महासशधि २००६ (CRPD) मा 
नेपाि सरकारिे जनाएको प्रलतबद्धता बमोशजम अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तिाई प्राथलमकताको आिारमा सेिा सवुििाहरु उपिब्ि गराउन 

सहज बनाउन े।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकरण र अिस्थाका आिारमा अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तिे पाउन े सेिा, सवुििा र अिसरको प्राथलमकीकरण गनय सहयोग 

गने । 

४. पररचय-पत्र वितरणका मापदण्ड देहाय बमोशजम रहेका छन ्:  
अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िधिी ऐनको अनसूुचीमा प्रकृलतका 
आिारमा अपाङ्गतािाई १० (दि) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िधिी ऐनको अनसूुचीमा उल्िेशखत 

गाम्भीययता आिारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी देहायका चार 

समूहका पररचय-पत्र वितरण गररनछे :  
(क) पणुय अिक्त अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्यशक्तहरुिाई 'क' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि 

गराइनछे जनु रातो रंगको पषृ्ठभलूममा जारी गररनेछ । 
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1. व्यशक्तको िारीररक, मानलसक िा इशधिय सम्बधिी प्रणािीहरुमा भएको 
क्षलत र यसिे ल्याएको काययगत विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीर 

भई अरूको सहयोग लिएर पलन दैलनक जीिन सम्पादन गनय असाध्यै 

कदिन हनु ेव्यशक्त,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दैलनक वियाकिापहरु पलन स्ियं गनय नसक्न ेर 
अधय व्यशक्तको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तहरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभावित व्यशक्त, पूणय रुपमा 
श्रिणदृविविवहन व्यशक्तहरु,  

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृलतका िारीररक, मानलसक िा इशधिय सम्बधिी 
क्षलत भई सबैजसो दैलनक वियाकिापहरु अधय व्यशक्तकै सहयोगमा 
गनुयपने अिस्थाका व्यशक्तहरु,  

4. लनरधतर रुपमा सघन हेरचाह (स्याहार ससुार) को आिश्यक परररहन े

िारीररक अपाङ्गता भएका व्यशक्त िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तहरू । 

(ख) अलत अिक्त अपाङ्गतााः  
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्यशक्तहरुिाइ 'ख' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि 

गराइनछे जनु लनिो पषृ्ठभलूममा जारी गररनछे ।  

1. िारीररक, मानलसक िा इशधिय सम्बधिी क्षलत िा विचिन भएतापलन 

लनरधतर िा अलिकांि समय सहयोगी, दोभाष े िा मानि पथप्रदियक 

आददको सहयोगमा आफ्नो दैलनक वियाकिापहरु िगायत वहडडिु र 
संचार गनय कदिनाइ हनुे ब्यशक्तहरु,  

2. मशततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफलिया, 
मांिपेिी सम्बधिी समस्या िा विचिन िगायत अधय विलभन्न कारणिे 

िरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आददिे काम गनय नसकी  दैलनक 

आिागमनको िालग हृवििशचयर प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यशक्तहरू,  
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3. दिैु हात कुमदेशख िा पाखरुादेशख मनुी परैु नचल्न ेिा गमुाएका, विलभन्न 

कारणिे दिैु हात र गोडा गमुाएका िा नचल्न,े कम्मरभधदा मलुनको 
माग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय वियािीि नभई बैसाखीको 
प्रयोग गने व्यशक्तहरू,  

4. दृविविवहन र पूणय दृविविहीनको पररभाषा अधतयगयत पने व्यशक्तहरू,  

5. संचारको िालग लनरधतर दोभाष ेआिश्यक पने पूणय रुपमा कान सनु्न 

नसक्न े (बवहरा), दैलनक जीिनका वियाकिापहरु स्ियं गनय नसक्न,े 

लसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अविज्म भएका 
व्यशक्तहरु, लनरधतर अरूको सहयोग लिइरहनपुने बहअुपाङ्गता भएका 
व्यशक्तहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्यशक्तहरुिाई 'ग' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि 

गराइनछे पहेँिो पषृ्ठभलूममा जारी गररनछे । 

1. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपर, वििषे प्रकारका जतु्ता जस्ता सहायक 

सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय वहडडिु िगायत दैलनक जीिनका 
वियाकिापहरु स्ियं गनय सक्न,े  

2. विलभन्न कारणिे घुडँामलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक 

सामग्रीको प्रयोग नगरी पलन सामाधय वहँडडिु गनयसक्न,े  

3. कुम िा पाखरुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातिे 

गने काम गनय नसक्न,े  

4. दिैु हातको हत्केिाभधदा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा 
गमुाएका,  

5. दिैु गोडाको कुकुय च्चाभधदा मलुनको भाग नभएका तर सामाधय वहडडिु 

गनय सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
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7. लसकाइमा वढिाइ भएका दैलनक वियाकिाप स्ियं गनय सक्न े
बौवद्धक अपाङ्गता र अविजम भएका व्यशक्तहरु , 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिाज मात्र सनु्नसक्न ेससु्तश्रिण 

व्यशक्तहरू  

9. िल्यवियाबाि स्िरयधत्र शझकी घाँिीको निीबाि मात्र बोल्नपुने 

अिस्था भएका ब्यशक्तहरु 

10. ओि ताि ुफािेको कारण बोिी अस्पि भएका ब्यशक्तहरु,  

11. बोल्दा अशककन,े िब्द िा अक्षर दोहोयायउन े समस्या तीव्र भएका 
भकभके व्यशक्तहरू,  

12. तीन वफि भधदा मलुनका होचापकुका व्यशक्तहरू,  

13. चस्मा र श्रिणयधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यशक्तहरु, िेधस 

िा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाि मात्र पढ्न सक्न े धयून दृवियकु्त 

व्यशक्तहरु,    

14. अनिुिीय रक्तश्राि (हेमोफेलिया) सम्बधिी समस्या भई दैलनक 

वहँडडिुमा कदिनाइ हनुे व्यशक्तहरु, 

15. मानलसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु । 

(घ) सामाधय अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्यशक्तहरुिाइ 'घ' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि 

गराइनछे जनु सेतो पषृ्ठभलूममा जारी गररनछे । 

1. िारीररक, मानलसक िा इशधिय सम्बधिी सामाधय विचिन भएका तर 

दैलनक जीिनका वियाकिापहरु स्ियम सम्पादन गनय सक्न े 

2. हात िा खटु्टा केही छोिो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मनुी 
नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको हत्केिाभधदा मलुनका कम्तीमा बूढी 
औिंा र चोरी औिंा गमुाएका िा दिैु हातको  हत्केिामलुनका कम्तीमा 
बूढीऔिंा र चोरीऔिंा भएका ब्यशक्तहरु,  

3. िूिो अक्षर पढ्नसक्न ेधयून दृवियकु्त व्यशक्तहरू,  
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4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणयधत्र िगाई िूिो आिाज सनेु्न तर बोिी स्पि भएका ससु्त श्रिण 

व्यशक्तहरू,  

 
 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढाचँा र समधिय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूको पररचय-पत्रको ढाँचा देहाय बमोशजम हनुेछ ।  

पररचय-पत्र िाहक व्यशक्तको व्यशक्तगत वििरण स्पि हनु े गरी 
नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा यस काययविलिको अनसूुची २ 

बमोशजम एकापट्टी नेपािी भाषामा र अकायपट्टी अंगेजी भाषामा िेशखएको 
मालथ दफा ४ मा उल्िेशखत मापदण्ड अनसुार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र 

गाम्भीययता आिारमा गररएका चार िगयका अपाङ्गता भएका व्यशक्तिाई चार 

फरक रङ्गमा उपिब्ि गराइनछे । 

६. समधिय सलमलत सम्िशधि व्यिस्था देहाय बमोशजम हनुछे । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अलिकार सम्िशधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ 

अनसुार अपाङ्गता पररचय पत्र वितरण गने समेत काययका िालग चामे 

गाउँपालिकाका देहाय बमोशजमको  समधिय सलमलत रहनछे :- 
 (क)  चामे गाउँपालिकाको  उपाध्यक्ष                                     - संयोजक 

 (ख) चामे गाउँपालिकाको मवहिा सदस्य मध्येबाि 

      गाउँपालिकािे तोकेको मवहिा सदस्य                                   -  सदस्य 

 (ग) चामे गाउँपालिका लभत्रका माध्यलमक विद्याियका  
     प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यशक्त मध्येबाि  

     गाउँपालिकाको प्रमखुिे तोकेको व्यशक्त                                  - सदस्य 

(घ) गाउँकाययपालिकाको प्रमखुिे तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी 
     िा अस्पतािको शचवकत्सक                  - सदस्य 
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(ड.) स्थानीय प्रहरी कायायियको प्रमखु                                          -सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यशक्तको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा काययरत संघ संस्थाहरु मध्येबाि  

    गाउँपालिकाको प्रमखुिे मनोलनत गरेको संस्थाको प्रलतलनलि           -सदस्य 

(छ) गाउँपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु मध्येबाि समधिय 
     सलमलतिे मनोनयन गरेको एक जना मवहिा सदस्य सवहत तीन जना –सदस्य 

(ज) चामे गाउँपालिकाको सम्िशधित विषय हेने कायायियको  प्रमखु    -
सदस्य 

(झ) गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिे  तोकेको  गाउँपालिकाको कमयचारी     -सदस्य 

(२) चामे गाउँपालिका समधिय सलमलतिे अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका िालग 

लसफाररस गने कामका साथै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोशजम पररचय-पत्र 

सम्िधिी काननुी, संरचनागत तथा अधय सिुार गनुयपने विषयमा प्रदेिको 
सामाशजक विकास मधत्रािय; मवहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मधत्रािय िगायत सम्िशधित लनकायमा िेशख पिाउँन ुपदयछ । 
 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वितरण 

७. पररचय-पत्र वितरण प्रविया देहाय बमोशजम हनुेछ :  
(क) अपाङ्गता भएका व्यशक्तको स्थायी िेगाना भएको चामे गाउँपालिकाको िडा 

कायायियमा अपाङ्गता भएका व्यशक्त स्ियं लनजका अलभभािक िा संरक्षकिे 

अनसूुची १ बमोशजमको ढाँचामा पररचय-पत्र प्रालप्तका िालग सबै पतुयाई 

गने कागजातहरु २ प्रलत समािेि गरी लनिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेर, अपाङ्गता खिेुको लिशखत 

प्रमाशणत प्रलतलिपी, पासपोिय साइजको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देशखन ेगरी 
शखशचएको) फोिो, असक्तताको गाम्भीययता अिस्था र िरीरका अंगहरुिे 

गने काममा आएको समस्या िा दैलनक वियाकिापमा हनु ेलसलमतताहरुको 
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वििरण संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोजनको िालग जधमदताय प्रमाण-पत्र िा 
नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गा िनी प्रमाण पजुाय िा िैशक्षक योग्यताको  
प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र िा अपाङ्गताको आिारमा कुनै जालगर 

गरररहेको भए लनयशुक्त पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको प्रमाण िा शज.प्र.का.मा 
दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघसंस्थािे गरेको लसफाररस मध्ये 

कुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त हनु सक्न ेआिार ददन ेअधय प्रमाशणत लिशखतिाई 

आिार मालननछे । 

(ग) ररत पगुी आएको लनिेदनमा िडा कायायियिे लनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे 

बढीमा ३ ददनलभत्र लनिेदकिे पेि गरेका कागजातहरुको एक प्रलत 

कायायियमा राशख िडा कायायियको लसफाररस सवहत एक प्रलत ] 

गाउँपालिकामा पिाउन ुपदयछ । 

(घ) सम्बशधित व्यशक्तिे पेि गरको लनिेदन उपर कुनै कागजात िा प्रमाण 

नपगुी पररचयपत्रका िालग लसफाररस गनय उपयकु्त नदेशखएमा सो व्यहोरा 
लनिेदकिाई ३ ददन लभत्रमा जानकारी ददन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कायायियिे लसफाररस गनय नसवकन े भनी ददएको जानकारी 
लनिेदकिाई शचत्त नबझेुdf सूचना पाएको १५ ददन लभत्रमा  चामे 

गाउँपालिकाको  समक्ष लनिेदन ददन सक्नछे । 

(च) यसरी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेि राशख चामे गाउँपालिका समधिय 

सलमलतको बैिकमा पेि गनुय पदयछ । लनिेदकिे पेि गरेका कागजात र 

अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिारमा लनजिे पररचय पत्र पाउन े देशखयो 
भलन चामे गाउँपालिका समधिय  सलमलतिे शिफाररस गरेमा लनजिाई 

पररचय पत्र वितरण गरी त्यसको जानकारी लनिेदक तथा िडा कायायियिाई 

समेत ददन ुपदयछ । 

(छ) पररचयपत्रका िालग लसफाररस गनय कुनै कदिनाई परेमा िडा कायायियिे 

शचवकत्सक/वििषेज्ञ िा अपाङ्गता भएका व्यशक्तका संस्थाका प्रलतलनलिसँग 

राय परामिय लिन सक्नछे ।   
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(ज) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यशक्त स्ियंिे आफ्नो पररचयपत्र बशुझलिन ु

पदयछ । अलत अिक्त िा पूणय अिक्त अपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र 

िशुझलिन आउन नसक्न े भएमा िडा कायायियको लसफाररसमा पररिारको 
सदस्य, संरक्षक िा लनजको बसोबास गने स्थानीय लनकायका पदालिकारीिे 

लनजिाई बझुाउन ेगरी बशुझलिन सक्नेछन ्। 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यशक्तहरूको िगीकृत िगत चामे गाउँपालिकािे 

कम््यिुराइज गरी आफ्नो कायायियमा राखी चौमालसक रूपमा प्रदेि र 
संघको सम्बशधित मधत्राियमा जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) चामे गाउँपालिका समधिय सलमलतिे पररचयपत्र ददन भनी िहर गरेका 
व्यशक्तिाई चामे गाउँपालिकाको कायायियिे अनसूुची २ बमोशजमको 
पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूिाई) लनाःिलु्क उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

(ि) पररचयपत्रमा गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासवकय अलिकृतको हस्ताक्षर 
हनुछे । प्रचलित कानूनको अलिनमा रही अधय अलिकृत कमयचारीिाई 

समेत अलिकार प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देशखन ेिा अििोकन गनय सवकन ेिारीररक, मानलसक िा 
इशधिय सम्बधिी क्षलतको हकमा पररचय-पत्र प्रदान गने अलिकारीिे 

अििोकन गरी तत्काि उपयकु्त पररचय-पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेशखन ेिा अििोकन गनय नसवकन ेिारीररक, मानलसक िा 
इशधिय सम्बधिी क्षलत भएका िा प्रि रुपमा छुयाउन समस्या भएका 
अपाङ्गता भएका ब्यशक्तका हकमा समधिय सलमलतमा पेि गरी सलमलतको 
लसफाररसका आिारमा पररचय पत्र वितरण गनुय पनेछ । 

८. अधय स्थानीय तहबाि पररचयपत्र वितरण गनेाः 
चामे गाउँपालिकामा बसोबास नभएका र विलभन्न अिरोि तथा िारीररक िा 
मानलसक अिस्थाको गम्भीययताको कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको 
शजल्िामा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय असमथय व्यशक्तहरुका िालग 
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लनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बशधित स्थानीय तहबाि पररचय 

पत्र नलिएको सलुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया परुा गरी पररचय पत्र प्रदान 

गरेर सम्बशधित स्थानीय लनकायिाई जानकारी गराउन सवकनछे ।  

 

९. प्रलतलिवप सम्बधिी व्यिस्थााः 
(१) पररचय-पत्र हराइ, नालसइ िा लबलग्रई पररचय-पत्रको प्रलतलिवप लिन ु पने 

भएमा आफ्नो स्थायी िेगाना भएको चामे गाउँपालिकाको सम्बशधित िडा 
कायायियमा यथाथय वििरण र कारण खिुाई लसफाररसका िालग लनिेदन ददन ु

पदयछ । 

(२) िडा कायायियिे सबै व्यहोरा बशुझ लनिेदकको माग मनालसब देशखएमा 
पररचय-पत्रको प्रलतलिपी उपिब्ि गराउन प्राप्त लनिेदन तथा अधय 

कागजातको प्रलतलिवप िडा कायायियमा राखी लनिेदकिे पेि गरेको सक्कि 

कागजात सवहत लसफाररस गरी चामे गाउँपालिकामा पिाउँन ुपदयछ ।  

(३) चामे गाउँपालिकािे लसफाररस सवहत प्राप्त भएको लनिेदन अपाङ्गताको 
प्रकृती अनसुार सोझै िा  समधिय सलमलतमा पेि गरी सलमलतको लनणयय 

अनसुार  अपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रलतलिपी लनाःिलु्क उपिब्ि गराउँन ु

पनेछ । 

(४) प्रलतलिवपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका लबषयमा सो पररचय पत्र बाहक 

व्यशक्तिे पवहिे प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा हेरफेर गनुयपने देशखएमा स्थानीय 

लसफाररस सलमलतमा पेि गरी सो सलमलतबाि प्राप्त लनदेिन अनसुार गनुय पदयछ 

।   

१० यस काययविलिको प्रलतकुि कायय भएमा प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भए 

बमोशजम सजाय हनुेछ ।   

११. अलभिेख सम्िशधि व्यिस्थााः  
(१) सम्िशधित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका 

व्यशक्तहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु मध्ये पररचयपत्र पाएका 
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व्यशक्तहरुको अपाङ्गताको प्रकृलत र गाम्भीययता िगायत अधय आिश्यक 

वििरण खलु्नेगरी  लनयलमत रुपमा अध्यािलिक गरी त्यसको चौमालसक 

वििरण तयार गरी लनयलमत रुपमा आफ्नो गाउँपालिका तथा शजल्िा 
समधिय सलमलतिाई समेत पिाउँन ुपदयछ । 

(२) चामे गाउँपालिकािे पररचय पत्र वितरण गरे पलछ यसको जानकारी पररचय 

पत्र प्राप्त गने ब्यशक्तको स्थायी िेगाना भएको िडा कायायियिाई ददन ुपदयछ 

।   

(३) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका कुि अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु 

तथा अपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यशक्तहरुको अलभिेख राखी त्यसको 
चौमालसक प्रलतिेदन प्रदेिको सामाशजक विकास मधत्रािय, मवहिा, 
बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रािय र संघीय मालमिा तथा सामाधय 

प्रिासन मधत्राियमा पिाउँन ुपनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. विविि : 
(१) चामे गाउँपालिकािे आ-आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रहेका लबकि तथा दगुयम  

गाउँहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुका िालग अपाङ्गता पररच-ـपत्र 

िगायतका सेिा सरि तररकािे उपिब्ि गराउँन कशम्तमा बषो एक पिक 

ती िाउँहरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िशधि घशुम्त शिविर सञ्चािन गनुय 
पदयछ ।  

(२) यो काययविलि िागू हनु ु अगालड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचयपत्र चामे 

गाउँपालिकामा बझुाई यो काययविलि जारी भएको लमलतिे १ बषयलभत्रमा यस 

काययविलि बमोशजमको पररचयपत्र लिनपुनेछ । यस अशघ जारी भएका 
पररचय पत्र एक िषयपलछ स्िताः माधय हनैु छैन ।   
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(३) यस काययविलि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुको अलिकार 

सम्िशधि ऐन र अधय प्रचलित कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्िताः 
अमाधय हनुेछ । 

(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िधिमा यस काययविलिमा उल्िेख नभएको 
विषयमा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुको अलिकार सम्िधिी ऐन र  अधय 

प्रचलित कानून बमोशजम हनुछे ।  

(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण लनदेशिका, २०६५ बमोशजम भए गरेका काम 

कारिाही यसै काययविलि बमोशजम भए गरेको मालननछे ।  

(६) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण लनदेशिका, २०६५ खारेज गररएको छ । 

 
 

अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयपत्र पाउनको िालग ददने 
लनिेदनको ढाँचा 
 

श्री कायायिय प्रमखुज्यू 

गाउँकाययपालिकाको काययिय  

 चामे गाउँपालिका  
     लमलत :..........................  
 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयपत्र पाउँ । 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे लनम्न 
लिशखत वििरण राशख पररचयपत्र पाउन यो लनिेदन पेि गरेको छु । मैिे पेस 

गरेको वििरण िीक साँचो छ, झटु्टा िहरेमा प्रचलित काननुबमोशजमको सजाय भोग्न 

मञ्जुर छु ।   

१.नाम थर ..................... ................... उमेर ................ लिङ्ग ....................  

फोटो 
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२.प्रदेि :                

३.िेगाना  :   

   (क) स्थायी िेगाना :  ...................पालिका,  िडा नं............... िोि 

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

   (ख) अस्थायी िेगाना : .................पालिका, िडा नं...................िोि 

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

   (ग) सम्पयकय  िेलिफोन िा मोबाइि नं. ............... .................. .................  

३.संरक्षक/अलभभािकको नाम थर .................... .............. लनिेदकको नाता 
...............  

४.संरक्षक/अलभभािकको िेलिफोन िा मोबाइि नं. .............. ................... 

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

५.नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अपाङ्गताको प्रकार 

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

६.नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अिक्तताको आिारमा                 
अपाङ्गताको प्रकार ............................  
७. िरीरको अंग, संरचना, प्रणािीमा आएको क्षलतको वििरण 

..........................     
……………………….. …………………………….  
 ……………………… …………………………………. 

८. क्षलत भएपछी दैलनक वियाकिापमा आएको अिरोि िा लसलमतताको 
वििरण  

..............................................……………………………….. 
……………………………………………………………………. 
……………. 

९.अपाङ्गताको कारण उपयकु्त स्थानमा शचनो िगाउनहुोस ्।   

 क) रोगको दीघय असर    ख) दघुयिना    

  

ग) जधमजात     घ) सिस्त्र द्वधद्व      

ङ) िंिानगुत कारण   च) अधय ..............  

१०.सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयकु्त 

स्थानमा शचनो  िगाउनहुोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
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११.आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने 

हधुछ……………………………………….................. 

१२.सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (उपयकु्त स्थानमा शचनो िगाउनहुोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... 

...........  

१४.अधय व्यशक्तको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कायय गनय सक्नहुधुछ    

 क) ........................   ख)............................  

ग) ..........................   घ) ..........................  

ङ) ........................     च) ...........................  

१५.अधय व्यशक्तको सहयोग लिनहुधुछ भने कुन कुन कामको िालग लिन ुहधुछ (    

 क) ........................  ख)............................   

ग) ..........................  घ).........................

 ङ).............................     च) ...........................  

१६.पलछल्िो िैशक्षक योग्यता  प्राथलमक तह   घ) लनम्न माध्यलमक तह  

 ङ) माध्यलमक तह   च) उच्च माध्यलमक तह     

छ) स्नातक तह   ज) स्नातकोत्तर तह    झ) विद्यािाररिी तह   

१७.कुनै तालिम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य तालिमहरूको नाम िेख्नहुोस  

………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………  

 
१८.हािको पेिा :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्िरोजगार  

 घ) अध्ययन    

ङ) सरकारी सेिा च) लनजी क्षेत्रमा सेिा    ज) केही नगरेको   झ) 
अधय ... 
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                                             लनिेदक   

     नाम, थर ..............................  

     हस्ताक्षर .............................. 
     लमलत .............................. 

 

अनसूुची २ 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयत्रको ढाँचा  

चामे गाउँपालिकाको 
गाउँ काययपालिकाको काययिय 

लनिाना छाप                 चामे, मनाङ 

  

 पररचयपत्र नम्बराः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थराः  
२) िेगानााः प्रदेि ……………..शजल्िा………… स्थानीय तह 
………………………  

३) जधमलमलताः    ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..    
    ५) लिङ्गाः …………  ………….  ६) रक्त समहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकलसमाः प्रकृलतको आिारमा ……………………..गम्भीरता 
…….. 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखताः 
१०) पररचय पत्र प्रमाशणत गने  ………….  

नाम, थर ..............................  

हस्ताक्षर .............................. 
पद ................................... 

 

फोटो 
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लमलत .............................. 

"यो पररचपत्र कसैिे पाएमा नशजकको प्रहरी कायायिय िा स्थानीय लनकायमा 
िझुाइददनहुोिा"   

 

Annex 2 

Disability Identity Card Format 

Chame Rural Municipality 
 Stamp    office of the Rural Municipality  Executive  
           Chame, manang 
ID Card Number:                    

 ID Card Type :   

Disability Identity Card 
1) Full Name of Person  

2) ADdress:  Province ……………..District……… Local 

Level………………  
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 municipality office"   

 
 

 

Photographs 
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अनसूुची ३ 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको कायायियमा राशखन ेअलभिेखको ढाँचा 
िम संख्यााः 
 अपाङ्गता पररचयपत्र नम्बराः   पररचयपत्रको प्रकार 
…………….  

१) नाम, थराः  
२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेि:   शजल्िा :           स्थानीय तह:              

िडा:  
३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेि:      शजल्िा :           स्थानीय तह:               

िडा:   
४) जधम लमलताः                                 नागरीकता नम्बराः                               
५) लिङ्गाः   

६) रक्त समहु           ७) वििावहत/अवििावहताः 
८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थराः 
९) िेगानााः  प्रदेि         शजल्िा         स्थानीय तह           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यशक्तसँगको नातााः 
११) पलछल्िो िैशक्षक योग्यतााः  
१२) अध्ययनरत विद्यािय िा किेज  : अध्ययन नगरेको        पढाइ 

सकेको  

१३) पेिााः  
१४) अपाङ्गताको वकलसमाः 

क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आिारमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारमा …………………….. 

१५) कस्ता दैलनक वियाकिापहरू  गनय सवकधछ ?  

………………………………………………………………… . 
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१६)  कस्ता दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकँदैन ? 

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

१७) सहायक सामग्री आिश्यक   पने   नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………………………  

१८) हाि सहायक सामग्री  पाएको    नपाएको  
१९)  पररचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गरेका अधय सेिा, सवुििा 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

२०) पररचयपत्र बाहकिाई आिश्यक परेका अधय सेिा सवुििाहरू  

………………………………………………………………… 

२१) सेिा, सवुििा प्रदान गने लनकायाः …………………… …………… 

२२) अधय ………………………………… ………………………… 

 

प्रमाशणत गने अलिकारीकोाः  
दस्तखताः    

नाम, थराः   

पदाः  
कायायियाः   
लमलत : 
प्रमाशणकरण लमलत : २०७७ साि  साउन ०१ गते लबवहिार 
 

                                          आज्ञाल,े 
     नर बहादरु चन्द 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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तातोपानी कुण्ड (प्रबद्धयन तथा व्यिस्थापन) काययवििी, २०७७ 

प्रस्तािना :  

चामे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेका प्राकृलतक श्रोतसािन एिं सम्पदाहरुको 
ददगो व्यिस्थापन माफय त संरक्षण, विकास र सदपुयोग गरी आलथयक, 
पयायिरणीय र पययिकीय िाभ हालसि गने अििारणा अधतगयत स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को  दफा ११ को उपदफा (७) िे ददएको 
अलिकारको प्रयोग गदै यस गाउँपालिकाको िडा नं.५ शस्थत (के्षत्र लभत्र) 
रहेको प्राकृलतक तातोपानी कुण्डिाई व्यिशस्थत रुपमा सञ्चािन गनय गाउँ 
काययपालिकािे "तातोपानी कुण्ड (प्रबद्धयन तथा व्यिस्थापन) काययवििी, 
२०७७" बनाई िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययवििीको नाम तातोपानी कुण्ड 
(प्रबद्धयन तथा व्यिस्थापन) काययवििी २०७७ रहेको छ। (२) यो 
काययवििी गाउँपालिकािे राजपत्रमा प्रकािन गरेको लमलतदेखी िाग ु
हनुछे ।  

२. पररभाषा : विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यस काययवििीमा, 
(क) "आगधतकु" भन्नािे उपचार िा मनोरञ्जन प्रयोजनकािागी 

तातोपानी कुण्डमा आउन ेव्यशक्तिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे चामे गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ु
पदयछ । 
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(ग) "कुण्ड" भन्नािे प्राकृलतक रुपमा लसजयना भएका पानीका ताि, 

पोखरी, सरोिर िा पानी जम्मा भएको यस्तै प्रकृतीका 
स्थानिाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "गाउँपालिका" भन्नािे चामे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) "सलमलत" भन्नािे कुण्ड संरक्षण, सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गने 
शजम्मेिारी तोकी दफा ५ बमोशजम गिन भएको सलमलतिाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

     

३. कुण्ड सञ्चािनका उद्दशे्य देहाय बमोशजम हनुछेन: यस काययविलि 
देहायका उद्दशे्य परुा गनय वियािीि रहनछे ।  

(क) चामे गाउँपालिकालभत्र िडा नं. ५ शस्थत प्राकृलतक रुपमा 
रहेको तातोपानी कुण्ड तथा यस्तै अधय कुण्डहरुको गा.पा.को 
सम्पलतको रुपमा रहेका कुण्डको पवहचान, संरक्षण र प्रबद्धयन 
गनुय,  

(ख) तातोपानी कुण्डिाई प्राकृलतक उपचार र पययिन प्रबद्धयनका 
िालग उपयोग गनुय, 

(ग) तातोपानी कुण्डको संरक्षण गनय यसको ददगो व्यिस्थापनमा 
जोड ददन ु 

(घ) गाउँपालिकाको आय आजयनको श्रोतको रुपमा विकास गने।  

४. कुण्डका बारे जानकारी ददनपुने : (१) गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हाि 
भएका र पछी पवहचान हनु े प्राकृलतक श्रोतको रुपमा रहेको 
तातोपानीका श्रोत तथा कुण्डको बारेमा सम्बशधित जग्गा िनीिे 
गाउँपालिकािाई जानकारी ददनपुनेछ । 
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(२)  गाउँकाययपालिकािे काननु बमोशजम मआुव्जा ददएर त्यस्तो 
जलमन उपयोग गनय सक्नेछ ।  

(३)  कुण्ड रहेको जलमन अलिग्रहण सम्बशधि काययबाही सो सम्बधिी 
कानूनद्वारा लनदेशित हनुछे । 

 

 

 

 

पररच्छेद २ 

 संरक्षण तथा व्यिस्थापन सलमलतको गिन तथा काम, 
कतयव्य र अलिकार 

 

५. संरक्षण तथा व्यिस्थापन सलमलतको गिन : (१) प्राकृलतक तातोपानी 
कुण्डको संरक्षण, सञ्चािन र व्यिस्थापनका िालग काययपालिकािे 
देहाय बमोशजमको कुण्ड संरक्षण तथा व्यिस्थापन सलमलत गिन 
गनेछ । 

 

१. सम्बशधित िडाका िडा अध्यक्ष िा िडा अध्यक्षिे 

तोकेको िडा सदस्य 

अध्यक्ष 

२. सम्बशधित िडाका एकजना मवहिा िडा 
सदस्य 

सदस्य 

३. सम्बशधित िडामा रहेको विद्याियका शिक्षक∕ 
आमासमूह∕यूिा क्िि∕समाजसेिी मध्ये 
गा.पा.को अध्यक्ष िाि तोवकएको २ जना 
प्रलतनीलि  

 

 
                

सदस्य 
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४. िडा सशचि िा िडा सशचििे तोकेको कमयचारी           सदस्य सशचि 
(२) उपदफा (१) बमोशजम गिन गररएको सलमलतिे 
काययपालिकािे ददएको लनदेिन पािना गनुयपनेछ ।  

६. सलमलतको बैिक सम्बधिी व्यिस्था : (१) सलमलतको बैिक सम्िधिी 
व्यिस्था देहाय बमोशजम हनुेछ।  

(क) सलमलतको बैिक अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 
बस्नछे। 

(ख)  सदस्य सशचििे बैिक बस्न े लमलत, समय र स्थान तोकी 
छिफिको विषय सूशच सवहतको सूचना बैिक बस्ने समय 
भधदा चौिीस घण्िा अगािै सिै सदस्यिे पाउन ेगरी पिाउन ु
पनेछ ।  

तर अध्यक्षिे आिश्यक िानेमा जनुसकैु बेिा पलन मनालसि 

कारणसवहत तत्काि सलमलतको बैिक बोिाउन सक्नछे र 
पचास प्रलतित भधदा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा बैिकको 
िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननछे । 

(घ)  सलमलतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ । 

(ङ)  सलमलतको लनणयय बहमुतद्धारा हनुेछ र मत बराबर भएमा 
अध्यक्षिे लनणाययक मत ददनछे । 

(च)  सलमलतको लनणयय अध्यक्षबाि प्रमाशणत गराई दस्य सशचििे 
सरुशक्षत राख्नछे । 

(२)  सलमलतिे आिश्यकता अनसुार सम्बशधित लनकाय िा सघं 
संस्थाका प्रलतलनलििाई बैिकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ । 



खण्ड ०४)अलतररक्ताङ्क ०२,चा.गा.पा.,स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत२०७७।०४।०१ 

24 

 

(३)  सलमलतको बैिक सम्बधिी अधय काययविलि सलमलत आफैिे 
लनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

७. कुण्डको संरक्षण तथा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: 
(१) सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुछे । 

(क) तातोपानी कुण्डको मिु तथा कुण्ड क्षेत्रको संरक्षण, सरसफाई, 
रेखदेख तथा स-ुसञ्चािन र व्यिस्थापन सम्बधिी लथती 
बसाल्न,े 

(ख) कुण्डको प्राकृलतक, पययिकीय र स्िास््य सम्बधिी महत्िबारे 
स्थानीय तथा आगधतकुिाई महत्ि बझुाउन,े 

(ग)  कुण्डको विकास तथा प्रिद्दयनका िालग सम्भािना पवहचान 
गने तथा प्रचार प्रसार गने, 

(घ)  स्नान गनय आएका आगधतकुिाई व्यिशस्थत रुपमा स्नान 
गने व्यिस्थाका िालग आिश्यक भौलतक पूिायिारको 
व्यिस्था गने, 

(ङ)  उपयकु्त सेिा िलु्क तोक्न,े िलु्क उिाउन,े वहसाब 
चसु्तदरुुस्त राख्न ेर सो सम्बधिी मालसक प्रलतिेदन तयार पाने 
र साियजलनक गने, 

(च)  आिश्यक कमयचारी लनयकु्त गने र लतनको पररचािन तथा 
व्यिस्थापन गने, 

(छ)  मालसक तथा बावषयक आय व्यय साियजलनक गने तथा बावषयक 
काययिम प्रस्ताि गने, 
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(ज)  कुण्ड व्यिस्थापनको सम्बधिमा गाउँपालिकािाई चौमालसक 

प्रलतिेदन तथा प्रगलत वििरण पेि गने तथा प्राप्त लनदेिन 
अनसुार काम गने । 

(२) सलमलतिे उपदफा (१) बमोशजमको कायय प्रभािकारी रुपमा 
सम्पादन गनय नसकेको भनी कायायपालिकाका एक लतहाई 
सदस्यिे अध्यक्ष समक्ष लिशखत रुपमा गनुासो गरेमा 
काययपालिकाको बहमुतको लनणययका आिारमा उशल्िशखत सलमलत 
विघिन गरी छुटै्ट सलमलत गिन गनय सक्नेछ  

 

पररच्छेद ३ 

कुण्डको आलथयक व्यिस्थापन 

 

८. गाउँपालिकािे अनदुान ददन सक्न े : (१) कुण्डको प्रिद्धयन, विकास 
तथा संरक्षणका िालग गाउँपालिकािे अनदुान ददन सक्नछे । 

(२) यसरी अनदुान ददनपूुिय गाउँपालिकािे अनदुानका िालग 
प्रयोजन खिेुको प्रस्ताि माग गनय सक्नछे र प्रस्तावित काययका 
िालग कुण्डको आयव्ययबाि सम्भि नहनु े अिस्थामा मात्र 
अनदुान ददनपुनेछ । 

(३) गाउँपालिकाबाि प्राप्त अनदुानको खचय गने, िेखा राख्न,े िेखा 
पररक्षण गराउन ेर प्रलतिेदन ददने िगायतका काययका िालग कुण्ड 
संरक्षण तथा व्यिस्थापन सलमलत शजम्मेिार हनुछे । 
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(४) गाउँपालिकािे कुण्डको भौलतक पूिायिार विकासका 
काययिममा मातै्र अनदुान ददनछे । चाि ु प्रकृलतका कायय र 
कुण्डको दैलनक प्रिासन सञ्चािनको िालग आधतररक श्रोतबािै 
व्यहोने व्यिस्था सलमलतिे लमिाउनपुनेछ ।    

९. िलु्क तोक्न े सम्बशधि व्यिस्था: (१) आगधतकुको संख्या, उपिव्ि 
सेिा र उपिव्ि भौलतक पूिायिारका आिारमा सलमलतिे 
कायायपालिकाको लनणययका आिारमा उपयकु्त िहयायएको िलु्क तोक्न 
सक्नछे र यसरी तोवकएको िलु्क प्रत्येक बषय पनुराििोकन गनय 
सक्नछे । 

(२) सामवुहक रुपमा स्नान गनय नचाहन ेव्यशक्त, पररिार िा समूहिे 
बढीमा एक ददनका िालग कुण्ड भाडामा लिन सक्नछेन ्।भाडा 
िापत सलमलतिे एकमषु्ठ िलु्क तोक्न सक्नछे ।यसरी कुण्ड 
भाडामा ददइएको सूचना कशम्तमा एक ददन अशघ नै सचुना पािीमा 
िाँस गनुय पनेछ । 

(३) सलमलतिे वििेष िगय, के्षत्र िा व्यशक्तका िालग कुण्डमा स्नान 
गनय आिारभतू िलु्कमा २५ प्रलतितमा नबढ्न े गरी सहलुियत 
उपिव्ि गराउन सक्नछे, 

(४) कुण्डमा स्नान गनयका िालग िलु्क लतरेका आगधतकुिाई 
अलनिायय रुपमा सो को रलसद ददनपुनेछ ।   

 

कुण्डको आम्दानी तथा खचय : (१) कुण्ड व्यिस्थापन 
सलमलतिे काययपालिकािे तोवकए िमोशजम कुण्डको आम्दानी तथा 
खचयको व्यिशस्थत वहसाि राख्न ुपनेछ । 
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(२) व्यिस्थापन सलमलतिे हरेक मवहना कुण्डबाि भएको आम्दानी 
तथा खचयको वििरण अनसूुची १ बमोशजमको काययपालिका समक्ष 
पेि गनुय पनेछ । 

(३) कुण्ड सञ्चािनका िालग बावषयक आयको बढीमा ५० प्रलतित 
चाि ुखचय र ५० प्रलतित कुण्डको भौलतक पूिायिार विकासमा 
पूँजीगत खचय गने व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

 

 

पररच्छेद ४ 

कुण्ड सञ्चािनका पक्ष 

 

१०. स्नान सम्बधिी वििषे व्यिस्था : (१) सलमलतिे उपिव्ि श्रोत सािन 
र आिश्यकताका आिारमा व्यशक्तगत रुपमा स्नान गनय लमल्ने छुटै्ट 
िारा र सामवुहक रुपमा स्नान गने कुण्ड गरी दिैु व्यिस्था िमि 
लमिाउदै जान सक्नछे ।  

(२) सलमलतिे आिश्यकता अनसुार ज्येष्ठ नागररक र अपांगता 
भएका व्यशक्तका िालग सहज रुपमा स्नान गनय सक्न ेगरी छुटै्ट 
व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ  

(३) फरक फरक व्यिस्थाका िालग सलमलतिे िलु्क छुि ददन िा 
छुट्टा छुटै्ट सेिा िलु्क तोक्न सक्नछे 

 

११. कुण्ड खलु्न े र बधद हनु े समय : आगधतकुको सरुक्षा , संख्या र 
आिश्यकता अनसुार सलमलतिे कुण्ड खलु्ने र बधद हनु ेसमय तोक्न 
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सक्नछे र हप्ताको सातै ददन सञ्चािनको  व्यिस्था लमिाउन 
सक्नछे ।  

१२. कुण्डमा पस्न मनाही : (१) आगधतकु मध्ये कसैिाई गशम्भर 
प्रकृलतको सरुिा रोग  िागेको थाहा हनु आएमा सलमलतिे 
त्यस्तो व्यशक्तिाई सामवुहक कुण्ड प्रिेिमा रोक  िगाउन 
सक्नछे । 

(२) आगधतकुिे असामाशजक तथा अमयायददत कायय गरेमा िा गनय 
िागेको िंका िागेमा त्यस्तो व्यशक्तिाई कुण्डबाि तत्काि 
बावहर पिाउन सवकनछे ।  

(३) सामवुहक कुण्डको आकार र क्षमताका आिारमा एकपिकमा 
अलिकतम कलतजनािाई सेिा ददन े भने्न विषयमा सलमलतिे 
आिश्यक लनणयय गनय सक्नछे । 

 (४) सलमलतिे आगधतकुका िालग छुटै्ट आचार संवहता तयार गरी 
िागू गनेछ । 

१४. िैवङक मैत्री हनुपुने : (१) सामवुहक कुण्डमा स्नान गनय मवहिा र 
परुुषका िालग अनसूुची २ बमोशजमको छुट्टा छुटै्ट समय तालिका िा 
एक आपसमा असर नपाने गरी छुट्टा छुटै्ट कुण्डको व्यिस्था लमिाउन ु
पनेछ ।। 

(२) कुण्डमा लनियस्त्र प्रिेि गनय ददइनछैेन र कुण्डको सफाई तथा 
तापिम एकनासिे कायम राशखरहन सलमलतिे उपयकु्त सम्झेका 
बस्त्र तोकी अलनिायय गनय सक्नछे । 
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(४) कुण्डमा प्रिेि गनुय अशघ र स्नान गररसकेपछी बस्त्र 
पररितयनका िालग सलमलतिे छुटै्ट कक्षको व्यिस्था गनुयपनेछ । 

(५) कुण्डमा साबनु, स्याम्प,ु सरफ िा यस्तै कुनै पलन शचजहरुको 
प्रयोग गनय पाईन ेछैन ।  

(६) कुण्डमा तोवकएको स्थानमा मात्र िस्त्र(कपडाहरु) को 
सरसफाई गनुयपने छ। 

१५. कुण्डको सरसफाई र लनयलमत सम्भार :  सलमलतिे हरेक ददन 
सामवुहक कुण्डको पानी सम्पूणय रुपमा फेने व्यिस्था लमिाउनपुनेछ र 
सफा पानी भने व्यिस्था गनुय पनेछ। 

पररच्छेद ५ 

विविि 

१६. अनगुमन तथा लनररक्षण : गाउँपालिकािे कुण्ड व्यिस्थापन तथा 
सञ्चािनका सम्बधिमा समय समयमा अनगुमन तथा लनररक्षण गरर 
आिश्यक देखेका विषयमा सलमलतिाई लनदेिन ददन सक्नछे । 

१७. गनुासो सनुिुाईको व्यिस्था : (१) कुण्ड व्यिस्थापनका सम्बधिमा 
आगधतकुहरुको गनुासो सम्बोिनका िागी सलमलतिे गनुासो पेविका 
राख्न ु पनेछ । कुनै आगधतकुिे प्रत्यक्ष रुपमा गनुासो व्यक्त गनय 
चाहेमा सलमलतिे गनुासो सनुिुाई तथा गनुासो सम्बोिनका िालग 
सम्पकय  व्यशक्त तोक्न ुपनेछ ।  
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(२)  आगधतकुबाि मवहना भर प्राप्त भएका गनुासो र उक्त 
गनुासाको सम्बोिनका िालग सलमलतिे गरेका काययहरुको 
सम्बधिमा अनसूुची ३ बमोशजमको ढाँचामा प्रत्येक मवहना 
गाउँपालिका समक्ष प्रलतिेदन पेि गनुय पनेछ । 

१८॰ गाउँपालिकािे तातोपानी कुण्डको संरक्षण, सञ्चािन तथा 
व्यिस्थापनका िालग प्रचलित िेक्का पट्टा सम्बधिी कानून बमोशजम 
नीशज के्षत्रिाई शजम्मेिारी ददन समेत सक्नछे।  

 १९. उत्तरदावयाः यस काययविलिमा जे जस्तो व्यिस्था भए पलन कुण्ड 
व्यिस्थापन सलमलत गाउँ काययपालिका प्रलत पणुय उत्तरदावय हनुपुने 
छ।   

२०. बािा अडकाउ फुकाउ : यो काययवििी कायायधियन गने िममा कुनै 
िािा अडकाउ परेमा सलमलतको अनरुोिमा काययपालिकािे बािा 
अककाउ फुकाउन सक्नछे ।   

२१. संिोिन गनय सवकने : काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार यस 
काययविलिमा संिोिन गनय तथा थप व्यिस्था गनय सक्नछे । 
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अनसूुची १ 

काययवििीको दफा १० को उपदफा (२) बमोशजम 
आम्दानी तथा खचयको मालसक प्रलतिेदन 

१.आम्दानीको वििरण 

ि.
सं. 

लमलत श्रोत आम्दानी 
रकम 

दाशखिा गरेको 
वििरण 

कैवफ
यत 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

५ 
     

६ 
     

७ 
     

 

उल्िेख गनुयपने थप व्यहोरा भए : 

१. 
२. 
३. 
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२. खचयको मालसक वििरण 

ि.
सं. 

लमलत खचयको व्यहोरा खचय रकम खचयको श्रोत कैवफ
यत 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

५ 
     

६ 
     

७ 
     

 

 

उल्िेख गनुयपने थप व्यहोरा भएाः 
१. 
२. 
३. 
३. ..........मवहनामा  बचत भएको जम्मा रकम ................। 
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अनसूुची २ 

काययवििीको दफा १४ को उपदफा (२) बमोशजम 

स्नान गने समय तालिका तथा अलभिेख 

 

                            लमलत : ......................... 

कुण्ड खलु्न ेसमय : विहान ७ बजे 

कुण्ड बधद हनु ेसमय : साझँ ७ बजे 

ि.सं. कुण्ड प्रिेि गने समूह समय 

१ 
  

२ 
  

३ 
  

४ 
  

५ 
  

६ 
  

७ 
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अनसूुची ३ 

काययवििीको दफा १७ को उपदफा (२) बमोशजम 

गनुासो व्यिस्थापन अलभिेख 

 

ि.सं. गनुासो दताय गने 
व्यशक्त 

गनुासोको व्यहोरा कारबाहीको 
वििरण 

१ 
   

२ 
   

३ 
   

४ 
   

५ 
   

६    

७    

 

 

 

प्रमाशणकरण लमलत : २०७७ साि साउन ०१ गते लबवहिार  
                                              आज्ञािे, 
                                              नर बहादरु चधद 
                                                                                        प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
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जग्गा प्रालप्त तथा मआुब्जा वितरण काययविलि, २०७७ 

प्रस्तािना:  
चामे गाउँपालिका लभत्र साियजलनक प्रयोजनका िालग जग्गा प्राप्ती, मूल्य लनिायरण 
तथा मआुव्जा वितरण काययमा समधिय एिं सहजीकरण गनय स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को  दफा ११ को उपदफा (७) बमोशजम चामे 
गाउँपालिकािाि यो ’जग्गा प्रालप्त तथा मआुब्जा वितरण काययविलि २०७७ ' 

स्िीकृत भई िाग ुगरेको छ ।  
 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविलिको नाम ’जग्गा प्राप्ती तथा 
मआुब्जा वितरण काययविलि,   २०७७ रहेको छ । 

(२)  यो काययविलि चामे गाउँपालिका भर िाग ुहनेुछ । 

(३)  यो काययविलि चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको 
लमलतदेशख िाग ुहनेुछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा, 
क."अध्यक्ष" भन्नािे चामे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

ख."उपाध्यक्ष" भन्नािे चामे गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

ग."गाउँपालिका” भन्नािे चामे गाउँकाययपालिका िा काययपालिकािे ददएको 
अलिकार प्रयोग गने अलिकारीिाई सम्झन ुपदयछ । 

घ."जग्गा" भन्नािे कसैको हकभोगमा रहेको जनुसकैु जग्गा र त्यसमा 
स्थायी रुपिे रहेको पखायि, रुख, घर िा स्थायी रुपिे जडान भएको 
जनुसकैु िस्त ुसमेतिाई सम्झन ुपदयछ । 
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ङ."जग्गा व्यिस्था सलमलत" भन्नािे यस काययविलिको दफा ८ बमोशजम 
गदित सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ । 

च."प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत" भन्नािे चामे गाउँपालिकाका प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

छ."साियजलनक प्रयोजन" भन्नािे जनताको वहत, िाभ िा उपयोगको िागी 
गाउँपालिका िा प्रदेि सरकार िा नेपाि सरकारिे सञ्चािन गरेको िा 
स्िीकृत गरेको पररयोजनािाई सम्झन ुपदयछ ।  

ज."सरोकारिािा व्यशक्त" भन्नािे यस काययविलि बमोशजम जग्गा प्राप्त 
गरेिापत जग्गाको मलु्य, क्षलतपूती िा मआुब्जा प्राप्त गनय हक पगु्ने 
व्यशक्तिाई सम्झन ुपदयछ । 

झ."सियपक्षीय" भन्नािे स्थानीय तहमा वियाशिि राजनीलतक दि, शिक्षक, 

समाजसेिी, िोि विकास संस्थाका प्रलतलनिी िगायत विलभन्न क्षेत्रमा 
आिद्द व्यशक्तहरुको समूहिाई सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद-२ 

जग्गा प्रालप्त विलि 

 

३. जग्गा प्राप्त गनय सक्ने :  
(१)  साियजलनक कामको लनशम्त कुनै जग्गा प्राप्त गनय आिश्यक भएमा 
गाउँपालिकािे यस काययविलि बमोशजम जग्गा प्राप्त गनय सक्नेछ ।  

(२)  गाउँपालिकाको स्िालमत्ि एिं संरक्षकत्िमा रहेको साियजलनक 
संस्थाको पूिायिार संरचना लनमायणका िालग आिश्यक परेमा िा जग्गा 
उपिव्ि गराईददन अनरुोि भएमा गाउँपालिकािे यस काययविलि बमोशजम 
जग्गा प्राप्त गरी उपिव्ि गराउन सक्नेछ । तर यसरी जग्गा प्राप्त गदाय 



खण्ड ०४)अलतररक्ताङ्क ०२,चा.गा.पा.,स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत२०७७।०४।०१ 

37 

 

िाग्ने सम्पूणय खचय सम्िशधित आयोजना िा संस्थाको कोषबाि व्यहोनुय 
पनेछ ।  

(३)  नेपाि सरकार िा प्रदेि सरकारसँग गाउँपालिकाको साझेदारीमा िा 
नेपाि सरकार िा  प्रदेि सरकारको अनदुानमा सञ्चालित पररयोजनाका 
िालग समेत यस काययविलि बमोशजम गाउँपालिकािे जग्गा प्राप्त गनय 
सक्नेछ । 

४. प्रारशम्भक कायय गने अलिकारी :  दफा ३ को प्रयोजनका िालग 
गाउँपालिकाको लनणयय बमोशजम प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे 
तोकेको कमयचारीिे जग्गा प्रालप्त सम्बधिी प्रारशम्भक कायय गने छ ।  

५. जग्गा प्राप्त गने विलि : गाउँपालिकािे देहायका विलि अििम्िन गरी 
जग्गा प्रालप्तको प्रविया अगाडी बढाउन सक्ने छ । 

(क) प्रचलित मूल्यमा घिाघिमा खररद विलि, 

(ख) साियजलनक सूचना आह्वान गरी दाताबाि प्राप्त गने विलि, 

(ग) सहमतीबाि मूल्य एवकन गने विलि 

(घ) विद्यमान कानून बमोशजम मआुव्जा ददई अलिग्रहण गने विलि 

६. जग्गाको अलिकतम दररेि पवहचान गने : (१) प्रारशम्भक कायय गने 
अलिकारीिे गाउँपालिकािे तोकेको क्षेत्र लभत्र जग्गाको अलिकतम दर 
रेि लनम्न अनसुारको विलििाि संकिन गरी जग्गा व्यिस्था सलमलतमा 
पेि गनेछ र सलमलतिे जग्गाको अलिकतम दररेि एवकन गनेछ ।  

(क) कर लिने प्रयोजनका िालग िडा कायायियिे लसफाररस गरेको जग्गा 
खररदको अलिकतम र धयूनतम दर, 

(ख) शजल्िा मािपोत कायायियिे राजश्व लिने प्रयोजनका िालग लनिायरण 
गरेको दर, 

(ग)सियपक्षीय सजयलमनका आिारमा तोवकएको प्रचलित खररद विवि दर । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम एवकन भएको दर रेि, जग्गा प्राप्तीका िालग 
विलनयोशजत रकम र आिश्यक जग्गाको क्षेत्रफिका आिारमा 
गाउँपालिकािे जग्गा प्रालप्तका िालग चार वकल्िा एवकन गनय सक्नेछ  

(३) आिश्यक जग्गाको क्षेत्रफि, चार वकल्िा, धयूनतम आिार र अलिकतम 
दररेि तोवक गाउँपालिकािे प्रारशम्भक काययका िालग प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिाई शजम्मेिारी ददन सक्नेछ ।  

७. जग्गा प्रालप्तको प्रारशम्भक कारिाही : (१) लनशश्चत चार वकल्िा क्षेत्रलभत्र 
आिश्यक क्षेत्रफि बमोशजमका जग्गा दफा ६ बमोशजमको कुनै पलन 
विलिबाि उपिव्ि गराउन गाउँपालिकािे जग्गा िनीहरुका िालग 
साियजलनक सूचना जारी गनेछ । 

(२)  सूचना जारी गदाय सरोकारिािाको जानकारीका िालग देहायका 
कायायिय िा स्थानमा ३५ ददने सूचना िाँस गनुयपनेछ र उपिव्ि 
भएसम्म स्थानीय दैलनक पलत्रका िा स्थानीय रेलडयो माफय त समेत 
प्रचार प्रसार गनुयपनेछ । 

(क)  सम्बशधित जग्गाको आसपास र सियसािारण जनताको बढी आिागमन 
हनेु स्थान, 

(ख)  गाउँपालिकाको कायायिय र सम्बशधित िडा कायायिय, 

(ग)  शजल्िा समधिय सलमलतको कायायिय, 

(३)  गाउँपालिकािाई जग्गा उपिव्ि गराउन चाहने व्यशक्तिे अनसूुची १ 
को ढाँचामा देहाय बमोशजमका कागजात सवहत गो्य प्रस्ताि पेि 
गनुयपनेछ ।  

(क)  उपिव्ि गराउन खोजेको जग्गािनी प्रमाणपूजायको प्रलतलिवप 

(ख)  जग्गािनीको नागररकताको प्रलतलिवप 

(ग)  जग्गाको नावप नक्सा र टे्रस नक्सा, 
(घ)  लनिेदन दस्तरु िापतको रु १०० को नगदी रलसद 
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(४)  सलमलतिे जग्गा उपिव्ि गराउन इच्छुक सरोकारिािा व्यशक्तिे पेि 
गरेको प्रस्ताि ३६ औ ंददनमा खोल्नेछ ।  

 

पररच्छेद-३ 

जग्गा व्यिस्था सलमलत 

८. जग्गा व्यिस्था सलमलत: (१) दफा ३ बमोशजम जग्गा प्राप्त गने काययका 
िालग आिश्यक सहयोग एिं समधिय गनय देहाय बमोशजम जग्गा 
व्यिस्था सलमलत रहनेछ । 

(क)  गाउँपालिकाका अध्यक्ष      अध्यक्ष 

(ख)  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष          सदस्य 

(ग)  जग्गा प्रालप्त गनुयपने िडाका अध्यक्ष    सदस्य 

(घ)  शजल्िा नापी कायायियका प्रलतलनिी    सदस्य 

(ङ)  शजल्िा मािपोत कायायियका प्रलतलनलि   सदस्य 

(च)  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत     सदस्य 

(छ)  गाउँपालिकाको प्रिासन िाखा प्रमखु    सदस्य 
सशचि 

 (२) जग्गा व्यिस्था सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार : 
(क) जग्गा प्रालप्त, मलु्य तथा मआुव्जा लनिायरण गनय गाउँपालिकािाई 

आिश्यक लनदेिन, समधिय तथा सहजीकरण गने, 

(ख) जग्गा प्राप्त गने प्रविया र अधय विषयमा गाउँपालिकािाई आिश्यक 
सल्िाह सझुाि उपिव्ि गराउने, 

(ग)जग्गा प्रालप्त प्रवियामा विद्यमान कानूनको पािनाका िालग सहजीकरण 
गने । 

(३) सलमलतिे विषयसँग जानकारी राख्ने स्थानीय बालसधदा िा कमयचारी गरी 
बढीमा ३ जना सम्म आमधत्रण गनय सक्नेछ । 
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(४) सलमलतको िैिक आिश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ । उपशस्थत 
सदस्य तथा आमशधत्रत सदस्यिाई लनयमानसुार िैिक भत्ता उपिव्ि 
गराउन सवकनेछ ।  

 

९. प्रस्तािको मलु्यांकन: (१) दफा ७ को उपदफा (४) बमोशजम जग्गा 
व्यिस्था सलमलतिे पेि हनु आएका प्रस्ताि मूल्यांकन गने छ । 
सलमलतिे सहजताका िालग आिश्यकता अनसुार जग्गा व्यिस्था 
सलमलतका सदस्यमध्ये १ जनाको संयोजकत्िमा प्राविलिक काययदि गिन 
गरी प्रस्ताि मूल्यांकन गराई प्रलतिेदन लिन सक्नेछ ।  

(२)  पेि भएको प्रस्ताििाई मात्र आिार नमानी सलमलतिे स्थिगत 
लनररक्षणिाई समेत प्रस्ताि मूल्यांकनका िालग आिार मान्न सक्नेछ 
।  

(३)  सलमलतिे सबै भधदा सस्तो दर प्रस्ताि गने मध्येका लतनििा 
प्रस्तािको छनौि गरी स्िीकृलतका िालग गाउँपालिका समक्ष लसफाररस 
गनेछ । लसफाररसका साथ सलमलतिे लतनििै प्रस्तािमा उशल्िशखत 
आलथयक दावयत्ि र जग्गा प्राप्त गनय अपनाउन ु पने प्रविया समेत 
खुिाउन ुपनेछ ।  

 (४)अधयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएपलन एक मात्र प्रस्ताि पेि भएको 
अिस्थामा समेत उक्त प्रस्ताि उपयकु्त देशखएमा जग्गा व्यिस्था 
सलमलतिाई लसफाररस गनय कुनै िािा पने छैन ।  

(५) जग्गा व्यिस्था सलमलतका सदस्यिे आफ्नो र आफ्नो नशजकको 
नातेदारको जग्गा प्रालप्त प्रवियामा संिग्न हनु सक्ने छैनन । 
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पररच्छेद-४ 

प्रस्तािको स्िीकृती 
१०. प्रस्तािको स्िीकृती : (१) जग्गा व्यिस्था सलमलतबाि लसफाररस भई 

आएको मूल्यांकन प्रलतिेदनका आिारमा गाउँपालिकािे सबैभधदा 
लमतव्ययी एिं धयून मूल्यांवकत सारभतू रुपमा प्रभािग्राही प्रस्ताििाई 
स्िीकृत गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम प्रस्ताि स्िीकृत भएको सात ददन लभत्र प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे सम्बशधित प्रस्तािकिाई लनजको प्रस्ताि 
स्िीकृत गने आियको सूचना ददन ुपनेछ । त्यसरी स्िीकृत भएको 
प्रस्तािको प्रस्तािकको नाम, िेगाना, जग्गाको वििरण र रकमको बारे 
अधय प्रस्तािकिाई समेत लिशखत पत्र िा अधय सूचनाका माध्यबाि 
जानकारी ददन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोशजमको सूचना ददएको सात ददनको अिलिलभत्र कुनै 
प्रस्तािकिे पनुराििोकनका िालग अध्यक्ष समक्ष लनिेदन नगरेमा 
उपदफा (१) बमोशजमको प्रस्ताि स्िीकृत गरी लनजिाई सात 
ददनलभत्र गाउँपालिकामा सम्पकय  गरी जग्गा हस्ताधतरण प्रविया 
अगाडी बढाउन सूचना ददन ुपनेछ ।सो म्याद लभत्र पवहिो प्रस्तािक 
सम्पकय मा नआएमा दोश्रो र दोश्रो समेत नआएमा तेश्रो प्रस्तािकिाई 
७।७ ददनको म्याद ददई सम्पकय  राख्न जानकारी ददन ुपनेछ । 

(४)  कुनै प्रस्तािक िा सरोकारिािािे अध्यक्ष समक्ष लनिेदन गरेमा सो 
सम्िधिमा काययपालिकािे लनिेदन उपर छानविन गरी लनणयय ददनेछ 
। कायायपालिकाको लनणयय नै अशधतम हनेुछ । 

११. प्रस्ताि अस्िीकृत गने िा कारबाही रद्द गने : (१) कुनै पलन प्रस्ताि 
दफा १० बमोशजम सारभतू रुपमा प्रभािग्राही नभएमा,  

(२)  दफा १० उपदफा (३) बमोशजम कुनै पलन प्रस्तािक सम्पकय मा 
नआएमा, 
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(३)  प्रस्तािकिे पेि गरेको दररेि दफा ६ बमोशजम तोवकएको अलिकतम 
दररेि भधदा बढी भएमा, 

(४)  माग गररएको वििेषता बमोशजम नभएको जग्गाको प्रस्ताि, 

(५)  ररत नपगुी आएको प्रस्ताि । 

 

पररच्छेद-५ 

जग्गाको मआुव्जा लनिायरण 

१२. सहमलतबाि मआुब्जा तय गनय सवकने : (१) गाउँपालिकािाई आिश्यक 
परेको जग्गा दफा ५ को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम प्राप्त गनय नसक्ने 
अिस्था भएमा जग्गा िनीसँगको सहमतीमा खण्ड (ग) बमोशजम जग्गा 
प्राप्त गनय सवकने छ ।  

(२)  दफा ८ बमोशजमको सलमलतिे उपदफा (१) बमोशजम जग्गािनी 
समेतको उपशस्थलतमा मआुव्जा तय गने छ ।  

(३)  सलमलतिे दफा ६ बमोशजम सहमलतका आिारमा मआुब्जा तय 
गरेकोमा यसै काययविलि बमोशजम ररत परुा भएको मालननेछ ।  

  

१३. जग्गा अलिग्रहण सम्बशधि व्यिस्था : गाउँपालिकािे दफा ५ को खण्ड 
(क) र खण्ड (ख) तथा दफा १२ को उपदफा (१) बमोशजमबाि जग्गा 
प्राप्त गनय नसकेमा व्यशक्त िा कुनै संस्थाको नाममा रहेको जग्गा कानून 
बमोशजम अलिग्रहण गनय सक्नेछ । तर यसरी अलिग्रहण गररएको 
जग्गाको मआुव्जा ददन ुपनेछ । 

१४. अलिग्रहण गनुय पूियको तयारी : गाउँपालिकािे साियजलनक प्रयोजनका 
िालग आिश्यक पने जग्गा अलिग्रहण गनुय पूिय देहायको आिार तयार 
गनुय पनेछ । 

(क) गाउँपालिकािाई साियजलनक प्रयोजनका िालग आिश्यक परेको 
जग्गाको पूणय वििरण, 
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(ख) दफा ५ को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम जग्गा प्राप्त गनय नसकेको 
प्रमाण खुल्ने आिार,  

(ग) जग्गा अलिग्रहण गनुयको विकल्प नभएको िा भएपलन प्रभािकारी 
नभएको आिार, 

(घ) गाउँपालिकाको बावषयक विकास काययिम िा योजना कायायधियन गनय 
उक्त जग्गा अलिग्रहण गनै पने अिस्था रहेको मनालसि आिार ।  

 

१५. मआुब्जा लनिायरणको प्रविया: (१) गाउँपालिकािे दफा १४ बमोशजमको 
आिार र कारण सवहत अलिग्रहण गनुय पने जग्गाको मआुब्जा लनिायरणका 
िालग जग्गा प्रालप्त ऐन २०३४ को दफा १३ को उदफा (२) बमोशजम 
प्रमखु शजल्िा अलिकारीको संयोजकत्िमा रहेको सलमलत समक्ष लनिेदन 
ददन ुपनेछ ।  

(२)  यस काययविलिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएपलन उपदफा 
(१) बमोशजम लनिायरण भएको मूल्यिाई अशधतम मालननेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

विविि 

१६. प्रचलित कानून बमोशजम हनेु : यस काययविलिमा उल्िेख भएका प्राििान 
यसै काययविलि बमोशजम हनेु र यसमा उल्िेख नभएका िा भएर पलन 
प्रदेि िा संघीय कानूनसँग बाशझएको हकमा प्रचलित कानून बमोशजम 
हनेुछ । 

१७. बािा अडकाउ फुकाउ: यस काययविलि कायायधियनमा कुनै िािा अककाउ 
आएमा गाउँपालिकाको लनणयय बमोशजम हनेुछ । 

१८. संिोिन तथा खारेजी: यस काययविलिको संिोिन िा कुनै दफा खारेजी 
गनुय परेमा गाउँपालिकािाई पूणय अलिकार हनेुछ । 
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अनसूुची १ 

दफा ७ (३) सँग सम्बशधित 

जग्गा उपिव्ि गराउन ेप्रस्ताि 

 

श्रीमान प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतज्यू 

चामे गाउँपालिका मनाङ 

विषय: जग्गा उपिव्ि गराउन इच्छा व्यक्त गरेको सम्बधिमा । 

त्यस कायायियको लमलत २०७७।....।.......गते प्रकाशित सूचनामा माग भए 
बमोशजमको चारवकल्िा लभत्र मेरो नाममा दताय रहेको तपशििको वििरण 
भएको जग्गा मैिे लनयमानसुार प्रकृया परुा गरी गाउँपालिकािाई उपिव्ि 
गराउन इच्छा जाहेर गरेको हुँदा सो को कारबाहीका िालग यो लनिेदन पेि 
गरेको छु । 

 

 

तपिीि 

१. जग्गा िलनको वििरण छ. सम्पकय  नं : 
क. जग्गा िलनको नाम: २. जग्गाको वििरण: 
ख. ना.प्र.नं : क. वक.नं. : 
ग. जग्गा िलनको बाब∕ुससूरा: ख. क्षेत्रफि: 
घ. जग्गा िलनको पलत∕पत्नीको नाम: ग.गाउँपालिकािाई प्रदान  
ङ. स्थायी िेगाना :   गनय खोजेको क्षेत्रफि: 
च. अस्थायी सम्पकय  िेगाना:  
 जग्गाको चार वकल्िा 
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पूिय................................................पशश्चम...................................... 
उत्तर.............................................दशक्षण...................................... 
 

३. जग्गा प्रदान गनय  खोजेको विलि ( इच्छुक विलिमा दिक िगाउने) 
क. प्रचलित मूल्यमा घिाघिमा विवि : 
ख. दाताहरु आव्हान गरी जग्गा प्रदान गने: 
ग. सहमतीमा जग्गा उपिव्ि गराउने विलि :  
४. जग्गा प्रदानको ितय 
क. प्रचलित मूल्यमा घिाघिमा विवि गरी प्रदान गनय इच्छुकिे जग्गाको 
प्रलत कठ्ठा∕लमिर∕रोपनी को दररेि खुिाउने............. 
ख. दाताका रुपमा जग्गा प्रदान गनय इच्छुकका हकमा दातािे जग्गा 
प्रदानका ितयहरु उल्िेख गने 

१.  

२.  

ग. जग्गा िलनको सहमलतमा लनशश्चत विकासका पूिायिार गराउने ितय 
राशख लनिलु्क िा चिन चल्तो मूल्यमा आंशिक  मूल्य लिई जग्गा प्रदान 
गनेका हकमा जग्गा प्रदानका ितयहरु उल्िेख गने । 

१. 
२. 
५. कुनै वििेष ितय भएमा उल्िेख गने...................................... 
लनिेदक: 
नाम: 
िेगाना: 
हस्ताक्षर: 
संिग्न कागजातको वििरण 

क. उपिव्ि गराउन खोजेको जग्गािनी प्रमाणपूजायको प्रलतलिवप 



खण्ड ०४)अलतररक्ताङ्क ०२,चा.गा.पा.,स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत२०७७।०४।०१ 

46 

 

ख. जग्गािलनको नागररकताको प्रलतलिवप 

ग. जग्गाको नावप नक्सा र टे्रस नक्सा 
घ. लनिेदन दस्तरु िापतको रु १०० को नगदी रलसदको प्रलतलिवप । 

 

 

 

प्रमाशणकरण लमलत : २०७७ साि साउन ०१ गते लबवहिार 
                                             आज्ञािे, 
                                              नर बहादरु चधद 
                                                                                      प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
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cfjf;Lo ljBfno -;~rfng tyf Joj:yfkg_ 

lgb]{lzsf, @)&& 

k|:tfjgf M afnaflnsfn] ;xh ?kdf lzIff k|fKt ug{ kfpg] clwsf/nfO{ 

b[li6ut ub{} rfd] ufpFkflnsf cGtu{tsf afnaflnsfsf nflu afnd}qL 

jftfj/0fdf ljBfno 5fqfjf; ;~rfng ug{ cfjZos ePsfn] :yfgLo 

;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bKfmf !! sf] pkbkmf -@_ -h_ adf]lhd 

rfd] ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t भई of] lgb]{lzsf hf/L ul/Psf] 5 .  

 

kl/R5]b– ! 

k|f/lDes 

!=;+lIfKt gfd / kl/efiff -!_ o; lgb]{lzsfsf] gfd cfjf;Lo ljBfno -

;~rfng tyf Joj:yfkg_ lgb]{lzsf, @)&&  /x]sf] 5 . 

-@_ of] lgb]{lzsf rfd] ufpFkflnsfsf] /fhkqdf k|sflzt ePsf] ldltb]lv 

nfu" x'g]5 .  

-#_ kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgb]{lzsfdf,  

-s_  æljBfnoÆ eGgfn]] ufpFkflnsf leq /x]sf cfjf;Lo 

ljBfnonfO{ ;Demg' kb{5 .  

-v_  æ5fqfjf;Æ eGgfn] ljBfnodf cWoog/t jfnjflnsfsf] 

;af]{Qd lxtdf cfwfl/t    z}lIfs lqmofsnfk, ;+/If0f, 

dgf]/~hg, k/fdz{ / ef]hg nufotsf ;]jf ;lxtsf] lbjf jf 

k"0f{ cfjf; ;'ljwfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-u_  æ;ldltÆ eGgfn] bkmf @ adf]lhd u7g ul/Psf] ;ldltnfO{ 

;Demg' kb{5 .    
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kl/R5]b– @ 

cfjf;Lo ljBfno 5fqfjf; ;~rfngsf] Go"gtd cfwf/ 

@= cfjf;Lo ljBfno 5fqfjf; ;~rfng ;+/rgf M -!_ 5fqfjf;nfO{ 

Jojl:yt ¿kdf ;~rfng ug{ b]xfo adf]lhdsf] ;+/rgf x'g]5 M 

-s_  5fqfjf; Joj:yfkg ;ldltM 5fqfjf;sf] Joj:yfkg, /]vb]v / 

;~rfng ug{ b]xfo adf]lhdsf] ;ldlt /xg]5 . 

;DaGwLt j8fsf] j8fcWoIf jf lghn] tf]s]sf] Ps hgf j8f 

;b:o  cWoIf 

k|wfgfWofks jf lghn] tf]s]sf] Ps hgf lzIfs ;b:o 

cleefjs dWo] slDtdf Ps hgf dlxnf ;lxt # hgf  ;b:o 

ufpFkflnsf lzIff zfvfsf] k|ltlgwL Ps hgf  ;b:o 

5fqfaf; Joj:yfks                            ;b:o ;b:o lr 

-v_  cWoIfn] tf]s]sf] :yfg, ldlt / ;dodf dlxgfdf slDtdf 

Psk6s ;ldltsf] a}7s a:g]5 .  

-u_  pkl:yt ;b:o ;+Vofsf] ax'dtsf] cfwf/df ;ldltsf] lg0f{o 

x'g]5 . a}7sdf dt a/fa/ ePdf cWoIfn] lg0ff{os dt lbg]5 

.  

-3_  ;ldltsf] a}7sdf cfjZostf cg';f/ ;/f]sf/jfnfnfO{ 

cfdGq0f ug{ ;lsg]5 t/ cfdlGqt ;b:onfO{ dt lbg] 

clwsf/ x'g]5}g . 

 

-@_ ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M 

-s_  5fqfjf;sf] lgoldt /]vb]v cg'udg tyf ;~rfng ug{], 

-v_  5fqfjf;sf] cfly{s, ef}lts, z}lIfs nufotsf lj|mofsnfksf] 

Joj:yfkg ug]{, 

-u_  5fqfjf;df a:g] ljBfyL{sf] clen]v tyf n]vf r':t b'?:t 

/fVg] tyf /fVg nufpg], 

-3_  5fqfjf;sf] cg'udg u/L rf}dfl;s ?kdf ufpFkflnsfdf 

k|ltj]bg pknJw u/fpg],  
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-ª_  cfDbfgL tyf vr{sf] ;|]:tf /fVg nufpg] tyf sDtLdf jif{sf] 

Ps k6s n]vfk/LIf0f / ;fdflhs k/LIf0f u/fO{ ;f] sf] 

k|ltj]bg ufpFkflnsfdf k]; ug{],  

-r_  pkbkmf -#_ adf]lhdsf Go"gtd cfwf/ tof/ kfg{],  

-5_  tf]lsPsf] dfkb08 cg';f/ 5fqfjf; ;~rfngsf] Joj:yf 

ldnfpg] . 

-#_ 5fqfjf; ;~rfngsf nflu Go"gtd cfwf/ M Joj:yfkg ;ldltn] 

5fqfjf;df b]xfo adf]lhdsf] Go"Gftd k"jf{wf/sf] Joj:yf ldnfpg'kg{]5 .  

s=cfwf/e"t k"jf{wf/ 

-!_  5fqfjf; ejgnfO{ afnd}qL, n}lª\us d}qL / ckfª\utf d}qL 

agfpg'kg]{5 . 

-@_  lzIff, :jf:Yo, ;'/Iffh:tf cfjZos ;'ljwfsf] ;xh kx'Frsf] 

Joj:yf ldnfpg'kg]{5 .  

-#_ k|fs[lts ljkb\ -e"sDk, lxdkft, af9Lklx/f], cfuhgL, jGohGt'sf] 

cfj|md0f_ sf] hf]lvd Go"lgs/0f tyf ck/fw, x'nbª\uf / Wjlg 

k|b"if0fsf] hf]lvdaf6 ;'/lIft /xgsf nflu cfjZos pkfox?sf] 

cjnDjg ug'{kg]{5 . 

-$_ ;Dej eP;Dd cgfjZos xf]xNnf gx'g], w]/} le8ef8 e}/xg] 

:yfgaf6 6f9f / cfjf;Lo ?kdf pko'St :yfgdf 5fqfaf;sf] 

Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-%_ 5fqfjf; If]qnfO{ ;'/lIft 3]/faf/sf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-^_ 306Lsf] Joj:yf / ;'/Iff uf8{;lxtsf] d'Vo k|j]zåf/ dha't 

agfpg'kg{]5 .  

-&_ 5fqfaf; j/k/ pHofnf]sf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-*_ cfjZos ;'/Iff;lxtsf] 5fq / 5fqfsf] nflu 5'§f 5'§} ejg jf 

tNnfsf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-(_ k|To]s 9f]sf, ‰ofn, ¥ofs, b/fh cflbdf ckf+utf ePsf nufot 

;a} afnaflnsfsf] ;xh kxF'r k'Ug] u/L r's'n;lxtsf] ef}lts 

;+/rgfsf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-!)_cfsl:ds ljkb\sf] cj:yfdf lgsf;sf nflu ;'/lIft eof{ª, 

lgsf; tyf ljkb\ k"j{ tof/L cf}hf/sf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 
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-!!_sf]7f leq 6]a'n, s';L{, ¥ofs, b/fh, ljBfyL{sf nflu 5'§f 5'§} 

knª, 8;gf, tGgf, tlsof, df};d cg';f/sf sDan jf l;/s / 

em'nsf] Joj:yf ug{] tyf lgoldt ?kdf l;/s tGGff, tlsofsf] 

vf]n cflb sk8fx¿ clgjfo{ ¿kdf ;/;kmfO ug{] Joj:yf 

ldnfpg''kg]{5 . 

-!@_  5fq / 5fqfsf nflu cnu cnu zf}rfnosf] Joj:yf ug'{kg]{5 

. 

-!#_ zf}rfnodf cfjZos kfgLsf] k|aGw tyf lgoldt ;/;kmfO{sf] 

Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-!$_ 5fqfjf;sf] ejgsf] sf]7f tyf zf}rfnodf ckfª\utf ePsf 

afnaflnsfsf] kx'Frsf nflu ¥ofDk lgdf{0f ug'{kg]{ / ejgdf 

kof{Kt k|sfz tyf xfjf cfjt hfjt x'g] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-!%_ 5fqfjf; kl/;/leq ;kmf / :jR5 lkpg] kfgLsf] Joj:yf 

ug'{kg]{5 . 

-!^_ efG;f sf]7f ;kmf ;'U3/ tyf :jf:Yodf k|lts'n c;/ gkg]{ 

Joj:yf ug{], / ljBfyL{sf] ;+Vof cg';f/ ef]hg sIfsf] Joj:yf 

ug'{kg]{5 . 

-!&_a9Ldf bz hgf ljBfyL{sf nflu Ps ;og sIfsf] Joj:yf 

ug'{kg]{5 . 

-!*_5fqfjf;df kof{Kt dfqfdf 3/leq / 3/aflx/ v]lng] v]n ;fdu|L 

;lxtsf] v]nd}bfgsf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-!(_  5fqfjf; kl/;/sf ef}lts ;+/rgfx¿sf] lgoldt dd{t 

;Def/sf] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-@)_  5fqfjf;df dlxgfjf/Lsf ;dodf k|of]u ul/g] :ofgL6/L 

Kof8;lxt afnaflnsfsf] :jf:Yo / ;/;kmfO;Fu ;DjlGwt 

;fdu|Lx?sf] Joj:yf ug{'kg]{5 . 

v=kf]if0f / ;Gt'lnt vfgf 

-!_  5fqfjf;n] ;fKtflxs ?kdf vfgf / vfhfsf] tflnsf tof/ u/L 

8fOlgª sIfdf 6fF; ug'{kg]{5 . 

-@_  Ps lbgdf Go"gtd ltg k6s -ljxfg, lbjf / ;fFem_ vfgfsf] 

Joj:yf ug'{kg]{5 . 
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-#_  ljBfyL{sf] cfjZostf / pknJw >f]t ;fwgsf cfwf/df Go"gtd 

kf]if0fsf] ;'lglZrttf ug'{kg{]5 . 

-$_ ljBfyL{nfO{ :jf:Yosf] sf/0f afx]s cGo sf/0fn] vfgf lgif]w ug{ 

kfOg]5}g . 

u= jfnjflnsfsf] ;'/Iff  

-!_  5fqfjf; ejg nufotsf If]qdf clgjfo{ ¿kdf rf}sLbf/sf] 

Joj:yf ug'{kg{]5 .  

-@_  ljBfyL{x?nfO{ nfdf] ljbfsf] ;dodf afa' cfdf÷cleefjsn] lng 

gcfPdf pgLx¿nfO{ 5fqfaf;df g} a:g] Joj:yf ug'{kg]{5 t/ 

;s];DDf nfdf] cjlwdf 3/ hfg / kl/jf/;Fu a:gsf nflu 

k|f]T;fxg ug'{kg{]5 . 

-#_  k|fs[lts k|sf]k tyf dfgjLo sf/0faf6 l;lh{t ljkb\af6 

afnaflnsfsf] ;'/Iffsf nflu k"j{ tof/L Pj+ cfsl:ds 

;fO/g÷aQL nufotsf] ;'/Iff / ;"rgf ;+oGqsf] Joj:yf ug'{kg]{5 

.  

-$_ ljBfyL{nfO{ 5fqfaf;af6 aflx/ n}hfg jf e]63f6 ug{ cfpg] ;a} 

JolSt af/] cg';"rL ! df plNNflvt 9fFrfsf] cfuGt's k'l:tsfdf 

clen]v /fvL ;DjlGwt JolQm;Fu jfnjflnsfsf] gftf klxrfg 

u/]/ dfq k7fpg'kg{]5 . 

-%_  5fqfjf;df a:g cfpFbfsf] ;dodf g} ljBfyL{nfO{ 5fqfjf;af6 

aflx/ n}hfg jf e]63f6 ug{ cfpg] JolStsf] ;"rL x/]s \ljBfyL{sf] 

JolStut kmfOndf /fVGf] / afnaflnsfnfO{ 5fqfjf;af6 aflx/ 

k7fpFbf ljBfnodf /flvPsf] ;"rL cg';f/sf JolSt;Fu dfq 

k7fpg] ug'{kg]{5 .  

3= jfnjflnsfsf] ;+/If0f 

-!_  ljBfyL{nfO{ ;a} k|sf/sf zf/Ll/s tyf dfgl;s ;hfoF, 

efjgfTds Pjd ;+j]ufTds ;hfo, b'Jo{jxf/, ckx]ngf, zf]if0f, 

lx+;f, lje]b, ;fj{hlgs a]OHhtL, luHofpg], xf]Rofpg] tyf 

dof{bfdf cfFr cfpg] vfnsf af]nL, Jojxf/, a]jf:tf nufotsf 
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sfo{ gx'g] ;'lglZrttf ug'{kg{] / o:tf 36gfaf6 ;'/lIft /fVg 

ljz]if ;ts{tf ckgfpg' kg]{5 .  

-@_  5fqfjf;leq s'g} klg k|sf/sf] xftxltof/ -lx+;fTds 

lqmofsnfkdf k|of]u x'g;Sg]_ Nofpg lgif]w ug'{kg]{5 . 

-#_  afnd}qL jftfj/0fdf lzIf0f l;sfO / cfjf;sf] Joj:yf ug'{kg]{5 

. 

-$_ zf/Ll/s tyf dfgl;s ;hfo lgif]w ug'{ kg]{ / cg'zf;g kfng 

ug{ / ljBfno tyf 5fqfjf;sf] lgod kfngf ug{ u/fpg 

;sf/fTds pkfox? ckgfpg' kg]{5 .  

-%_ ljBfyL{nfO{ pgLx¿sf] / pgLx?sf cleefjs jf x]/rfx ug]{ 

JolStsf] wd{, ;+:s[lt, efiff, ;Dk|bfo, hftLotf, lnª\u, pd]/, /ª, 

ef}uf]lns If]q, cfly{s kl/j]z, >ddf ;+nUgtf, ckfª\utf, k];f, 

åGå k|efljt, Pr=cfO{=eL÷P8\;af6 k|efljt, /fhgLlts jf cGo 

ljrf/wf/f nufotsf s'g} klg cfwf/df e]befj gul/g] 

;'lglZrttf  ug'{kg{]5 .  

-^_  ljBfyL{nfO{ ToxfFsf sd{rf/L, c? ljBfyL{ jf cGo s'g} JolStaf6 

s'g} lsl;dsf] e]befj gx'g] ;'lglZrttf ug'{kg{]5 . 

-&_  5fqfjf; / o;sf] lglZrt If]qdf w'd|kfg, dfbs kbfy{ tyf nfu' 

kbfy{sf] ;]jg ug{ lgif]w ug'{kg{]5 .  

-*_ 5fqfjf; kl/;/sf] !)) ld6/ j/k/ w'dkfg, dfbs kbfy{ tyf 

nfu' kbfy{sf] a]rlavgdf /f]s nufpg'kg]{5 . 

ª=v]ns'b, cltl/Qm lqmofsnfk / dgf]/Ghg 

-!_  5fqfjf;df b}lgs ¿kdf s]xL ;do dgf]/~hgsf nflu 5'6\ofpg] 

Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . dgf]/~hg tyf ;[hgfTds s[ofsnfksf 

nflu k|lt @) hgf 5fq 5fqf a/fa/ Pp6f 6]lnlehg, 

OG6/g]6;lxtsf] sDKo'6/ jf dgf]/~hgsf] pko'Qm ;fwgx?sf] 

Joj:yf ug'{kg]{5 . ljBfyL{x?nfO{ lgoldt zf/Ll/s Jofofd tyf 

l;h{gfTds cEof; ug]{ Joj:yf ldnfpg'kg]{5 .  

-@_  5fqfjf;df v]ns'b / dgf]/~hgsf ;fdfu|Lx¿sf] Joj:yf ug{] / 

5fqfjf;leq / jflx/ cfof]hgf ePsf] jf x'g] v]ns'b, ;flxlTos, 
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;fª\uLlts nufotsf l;h{gfTds lj|mofsnfkdf efu lng 

k|f]T;flxt ug{'kg]{5 . 

-#_  dgf]/~hg, v]ns'b jf cGo sfo{j|mddf ;xefuL x'Fbf ljBfyL{x¿nfO b'3{6gf 

jf cGo vt/faf6 hf]ufpg ljz]if ;ts{tf ckgfpg'kg]{5 . 

-$_ pd]/ / kl/kSjtf cg'¿k ljBfyL{x?nfO{ vfgf, :jf:Yo, lzIff, 

v]ns'b nufotsf s'/fx¿df ;xefuL u/fpg'kg]{5 . 

r= :jf:Yo / :jf:Yof]krf/sf] Joj:yf 

-!_  5fqfjf;df Go'gtd :jf:Yo pkrf/sf] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

pknJw sd{rf/LdWo] slDtdf Ps hgfnfO{ k|fylds pkrf/sf] 

tflnd u/fpg'kg{]5 .  

-@_  5fqfjf;df ljBfyL{ la/fdL kbf{ pkrf/ / cf/fd sIfsf] Joj:yf 

ldnfpg'kg]{5 / ljBfyL{nfO{ ;ª\j|mldt /f]ux?af6 ;'/lIft /fVgsf 

nflu cfjZos pkfo cjnDjg ug'{'kg]{5 . s'g}klg ljBfyL{df 

;+qmldt /f]u nfu]df 5'6\6} /fvL pko'Qm :jf:Yo pkrf/sf] 

Joj:yf ug'{kg{]5 . 

-#_ sDtLdf dlxgfsf] Psk6s ljBfyL{x¿sf] lgz'Ns :jf:Yo kl/If0f 

ug]{ / o;sf nflu lhNnf hg:jf:y sfof{no, c:ktfn jf :jf:y 

s]Gb|;Fu ;dGjo ug'{kg]{5 .  

-$_=  5fqfjf;df /xg] afnaflnsfx?sf] pd]/ cg';f/ k|To]s 

afnaflnsfnfO{ cfwf/e"t vf]k ;]jfsf] ;'lglZrttf ug'{kg]{5 . 

-%_  lgoldt :jf:Yo k/LIf0f kZrft ljz]if1 :jf:y ;]jf cfjZostf 

ePdf pgLx?sf cleefjsnfO{ hfgsf/L u/fO{ pko'Qm :jf:Yo 

pkrf/sf nflu ;xof]u ug'{kg]{5 .  

-^_  laBfyL{ uDeL/ ¿kdf la/fdL ePdf jf lghnfO{ ulDe/ rf]6k6s 

nfu]df kl/jf/sf ;b:o jf afnaflnsfn] OR5fPsf] JolSt jf 

;+:yfnfO{ pknJw eP;Dd l56f] ;fwg dfkm{t hfgsf/L lbO 

pkrf/sf nflu ;xof]u ug'{kg]{5 . 

-&_  5fqfjf;df b'3{6gf jf cfkt\sfnLg cj:yf cfOk/]df t'?Gt 

;"rgf lbg] pks/0fsf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-*_ ljBfyL{nfO{ 3fprf]6 nfu]df jf lj/fdL ePdf tTsfn pkrf/sf] 

Joj:yf ug'{kg]{5 . 
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5= k':tsfno, ;fOG; Nofj tyf sDKo'6/ sIf 

-!_  jfrgfno ;lxtsf] k':tsfno, ;fOG; Nofj / sDKo'6/ sIfsf] 

Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . k':tsfnodf sDtLdf !) hgf ljBfyL{ 

Ps} ;fy a;]/ k9g, ;'GGf / x]g{ ;Sg] sf]7fsf] Joa:yf ug'{kg]{5 .  

-@_  k':tsfnodf kf7\ok':ts, dgf]/~hg ;fdu|L, ;Gbe{ ;fdu|L, 

P]ltxfl;s, wfld{s, ;f+:s[lts, j}1flgs, ef}uf]lns, g}lts tyf 

cfWoflTds 1fg ;DaGwL ;s];Dd w]/} ljwfsf kf7\ok':ts, 

cl8of], lel8of] ;'ljwf ;lxtsf] ;]jfsf] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 .  

-#_ ckfª\utf ePsf ljBfyL{sf nflu ckfª\utfsf] k|sf/ cg';f/sf 

;fdu|Lx¿ -h:t} b[li6ljxLgsf nflu a|]nlnlk, ;':t >j0f 

ePsfx¿sf nflu b[io ;fdu|Lx¿_ sf] Joj:yf ug'{kg'{kg]{5 . 

-$_ k':tsfnodf pko'St ;fOhsf 6]a'n, s';L{, jf ;fgf 6]a'n jf 

h'6, pgLsf sfk]{6 dfyL rs6L kof{Kt dfqfdf /fVg] Joj:yf 

ldnfpg'kg]{5 . 

-%_  k':tsfnodf /flvPsf k':ts / k|of]usf] clen]v lg/Gt/ ¿kdf 

cBfjlws ug{] u/fpg] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

 

h=;fdflhsLs/0f 

-!_  gofF ;fyLx?sf] :jfut ug{], cfk;df hGdf]T;j dgfpg], 

;fF:s[lts ;+:sf/ nufotsf sfo{j|mdx¿ ljBfyL{x?s} g]t[Tjdf 

lgoldt ¿kdf ;~rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-@_  ;d'bfodf dgfOg] ljleGg lsl;dsf wfld{s, ;fF:s[lts rf8kj{x¿ 

dgfpg] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-#_=  :yfgLo ;d'bfodf uO{ ljBfno kl/of]hgf sfo{sf ?kdf 

;fd'bflos lqmofsnfkdf ;xeflutf / cfjZos ;xof]u k'of{pg] 

Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-$_ :yfgLo txdf pknAw k|ltli7t s'g} sfo{df bIf JolStx¿af6 

g}lts cfr/0f tyf hLjg pkof]uL l;k ;DaGwL k|jrg tyf 

cGt/lj|mof ug]{ Joj:yf jif{df sDtLdf $ k6s ldnfpg'kg]{5 . 
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-%_  laxfg a]n'sf vfgf vfFbf, v]Nbf, cWoog ubf{ / dgf]/+hg 

nufotsf ultljwLdf ;dfj]lztfnfO{ clgjfo{ ?kdf cjnDjg 

ug'{kg{]5 .  

-^_  5'jf5't, ckfª\utfh:tf lje]bk"0f{ cjwf/0ff / Jojxf/nfO{ k'0f{ 

?kdf b'?T;flxt ug'{kg{]5 / ljBfyL{df ;f]xL cg';f/sf] cfr/0f 

ljsf; u/fpg'kg{]5 . 

-&_  :jfjnDaL afgL ljsf;sf nflu cfkm\gf] sfdsf] ;"rLs/0f, ;do 

tflnsf lgdf{0f tyf sfdsf] ljefhg ug]{ / ;f] cg';f/ sfo{ ug{ 

k|f]T;fxg ug'{kg{]5 . 

-*_;d;fdlos ljifodf afnaflnsfsf] Ifdtf ljsf;sf nflu 

;r]tgfd"ns sfo{j|md ;~rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

em=dgf];fdflhs ;xof]u 

-!_= b}lgs laxfg sDtLdf #) ldg]6 of]u, Wofg, Jofofd ug]{ Joj:yf 

clgjfo{ ldnfpg'kg{]5 . 

-@_  cltl/Qm sfo{sf] ¿kdf uLt, ;ª\uLt, ehg, sLt{g, g[To, 

sYffjfrg, lrq agfpg] h:tf lj|mofsnfk ;do tflnsf agfO{ 

lgoldt ?kdf afnaflnsfsf] ?lrcg';f/ ;d]t x'g]u/L ;~rfng 

ug'{kg]{5 . 

-#_  ljBfyL{{x¿nfO{ j[lQ ljsf;, ;fyL 5gf]6, :j–Joj:yfkg, tgfj 

Joj:yfkg, ;do Joj:yfkg, plrt cfxf/ ljxf/ h:tf ljifodf 

k/fdz{ ;]jf pknAw u/fpg] tyf ljBfyL{af6 cfpg] u'gf;f ;'Gg] 

/ ;dfwfg ug]{ Joj:yf ldnfpg'kg]{5 .  

-$_ afnaflnsfdf cfpg] pd]/ cg';f/sf] zf/Ll/s, dfgl;s / 

;+j]ufTds kl/jt{gsf] af/]df k/fdz{ lbg] Joj:yf ldnfO{ dfgl;s 

?kdf tof/L u/fpg'kg]{5 .  
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kl/R5]b– # 

>f]t Joj:yfkg 

#= ;|f]t Joj:yfkg M -!_ cfjf;Lo ljBfno tyf ;f] sf] 5fqfjf; 

;~rfngsf nflu b]xfo adf]lhdsf] /sd ljBfnosf] sf]ifdf /xg] u/L 

hDdf ug{ ;lsg]5     M-s_ ufpFkflnsfaf6 k|fKt cg'bfg, 

-v_ ;d'bfo jf ;d'bfoeGbf aflx/sf JolStaf6 k|fKt bfg, pkxf/ 

/ ;xof]u, 

-u_ ljBfyL{af6 lng] lgoldt z'Ns, 

-3_ sfg"g adf]lhd sf]ifnfO{ k|fKt cGo h'g;'s} /sd . 

-@_  x/]s aif{ aflif{s ah]6df Joj:yf u/L ufpFkflnsfn] lglZrt /sd 

5fqfjf; ;~rfng vr{sf nflu cg'bfg lbg ;Sg]5 .  

-#_  5fqfjf; Joj:yfkg ;ldltn] cGo >f]taf6 klg cfjZos ;xof]u 

h'6fpg'kg{]5 .  

-$_  5fqfaf;sf] dfl;s vr{, sf]ifdf df}Hbft /sd nufotsf 

cfwf/df ;ldltn] ljBfyL{af6 lng] lgoldt z'Ns to ug{ ;Sg]5 

. o;/L z'Ns to ubf{ z'Ns ltg{ g;s]sf sf/0f s'g}klg 

afnaflnsfn] 5fqfjf; k|of]u ug{af6 a+lrt gx'g] Joj:yf 

ug'{kg{]5 . 

-%_  5fqfjf; ;~rfng tyf Joj:yfkg k|of]hgsf nflu k|fKt /sd 

ljBfnon] 5'§} vftf vf]]nL /fVg' kg]{5 . ;f] /sd 5fqfjf; 

Joj:yfkg afx]s cGo k|of]hgsf nflu vr{ ug{ kfOg]5}g .  

-^_ cfjf;Lo 5fqfjf; ;+rfngdf k|fKt cg'bfg tf]sf]Psf] lzif{sdf 

dfq vr{ ug{'kg]{5 . 

-&_  ufpFkflnsfdf pknJw a}+sx? dWo] k|lt:kwf{sf cfwf/df pRr 

Jofhb/ ePsf] a}+sdf vftf vf]nL /sd hDdf ug'{[kg{]5 . a}+s 

vftf ljBfnosf] k|wfgfWofks / ljBfno jf 5fqfjf;sf] n]vf x]g{] 

sd{rf/L]sf] ;+o'St b:tvtaf6 ;~rfng x'g]5 .  

-*_ ufpFkflnsfn] h'g;'s} ;dodf 5fqfjf;df ePsf] vr{ tyf 

cfDbfgLsf] ljj/0f dfu ug{ ;Sg]5 . 5fqfjf; Joj:yfkg 

;ldltn] ;Dk"0f{ ljj/0f ltg lbg leq ufpFkflnsfnfO{ pknJw 

u/fpg'kg{]5 .  
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-(_ k|rlnt P]g, lgodfg';f/ tf]lsP jdf]lhd clen]v hgfO{ ;f] sf] 

cfGtl/s / clGtd n]vf kl/If0f u/fpg'kg]{ 5 . 
-!)_cfjf;Lo ljBfno  5fqfjf; ;+rfngsf nfuL cg'bfg ls:tf, 

ls:tfdf vr{sf] cfwf/df lbO{g] 5 . klxnf] ls:tfdf vr{sf] ljn 

e/kfO{ k]z gu/L bf]>f] ls:tf cg'bfg lbO{g] 5}g . 
 

kl/R5]b– $ 

ljBfyL{sf] 5gf}6 / clen]v Joj:yfkg 

$= ljBfyL{ 5gf}6sf cfwf/ M cfjf;Lo ljBfnosf] 5fqfaf;df a:g] 

ljBfyL{ 5gf}6 ubf{ b]xfo adf]lhdsf ljBfyL{nfO{ k|fyldstf lbg'kg{]5 .  

-s_ ckf+utf ePsf tyf ljleGg sf/0fn] ;+/Ifs u'dfPsf ljBfyL{,  

-v_ ljBfno cfpg slDtdf ! 3G6f nfUg] ljBfyL{, 

-u_ ufpFkflnsfn] nf]kf]Gd'v tyf l;dfGts[t ju{ egL ;"rLs[t 

u/]sf ;d'bfosf ljBfyL{, 

-3_cfly{s ?kdf ljkGg tyf ;fdflhs jf ;fF:s[lts ?kdf 

jlxis/0fdf k/]sf ljBfyL{ .  

%= ljBfyL{sf] j}olQms clen]v M 5fqfjf;df a:g] ;a} ljBfyL{x?sf] 

j}olQms ljj/0f cg';"rL–@ adf]lhd cBfjlws u/L u/L 5fqfjf; 

Joj:yfksn] /fVg'kg]{5 / o:tf] cBfjlws ljj/0f ufFpkflnsfnfO{ 

rf}dfl;s ?kdf clgjfo{ pknAw u/fpg'kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b % 

cGo Joj:yf 

^=cg'udg tyf lgodg M ufpFkflnsfaf6 slDtdf ltg dlxgfsf] ! k6s 

cfjf;Lo ljBfnosf] ;du| kIf tyf 5fqfaf;sf] cg'udg ug'{ kg{]5 .  

&= sd{rf/L Joj:yfkg M cfjf;Lo ljBfnosf] 5fqfjf;df b]xfo 

adf]lhdsf sd{rf/Lx¿ /xg]5g\ / pgLx?sf] lgo'lQm / lhDd]jf/L 

;DaGwL Joj:yf cg';"rL–# adf]lhd x'g]5 . 

-s_  5fqfjf; Joj:yfks  
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-v_ cfjfl;o lzIfsx?  

-u_= ;xof]uL -vfgf ksfpg] efG;]sf] ;d]t sfd ug{]_ 

-3_ rf}lsbf/ -:6f]/ lsk/sf] ;d]t sfd ug{]_  

 

*= ;+zf]wg M ufpFkflnsfn] cfjZostf cg';f/ o; lgb{]lzsfsf] ;+zf]wg 

tyf kl/dfh{g ug{ ;Sg]5 . 
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cg;"rL ! 

bKfmf @ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd 

ljBfyL{{nfO{ 5fqfjf; aflx/ k7fpFbf÷n}hfFbf eg'kg]{ 

clen]v÷ljj/0fsf] 9fFrf 

 

ljBfnosf] gfdM 

ljBfnosf] 7]ufgfM 

-of] kmf/fd 5fqfjf;df a;L cWoog ug]{ ljBfyL{nfO{ cfkmGtn] lglZrt 

;do / k|of]hgsf nflu 5fqfjf; aflx/ n}hfFbf 5fqfjf; Joj:yfksn] 

eg'{kg]{5 . ljBfyL{ n}hfg] JolQmnfO{ Joj:yfksn] glrg]sf] cj:yfdf 

lghn] cfkm\gf] :ki6 kl/ro v'Ng] sfuhft;Fu} lnO{ gcfPsf] cj:yfdf 

aflx/ n}hfg] cg'dlt lbg] 5}g . tf]lsPsf] cjlw leq lkmtf{ gNofPdf 

tTsfn ;Dks{ u/L ;f] sf] sf/0f kQf nufO{ ljBfnosf k|wfgfWofksnfO{ 

hfgsf/L u/fpg'kb{5 ._ 

qm=;+ ljBfyL{sf] 

gfd 

ljBfyL{ 

n}hfg] 

JolStsf] gfd 

ljwfyL{;FUfsf] 

gftf 

x:tfIf/ 
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cg';"rL – @ 

bKfmf % adf]lhd 

5fqfjf;df a:g] ljBfyL{sf] j}olQms ljj/0f 

ljBfnosf] gfd / 7]ufgf 

 

ljBfyL{sf] gfd y/ M  

hGd ldlt M  

:yfoL 7]ufgf M  

afa'sf] gfd y/ M  

kmf]g g+= M  

cfdfsf] gfd y/ M kmf]g g+= M 

afh]sf] gfd y/ M kmf]g g+= M 
 

-6]lnkmf]g g+= gePsf] cj:yfdf glhssf] ;'/Iff lgsfo /x]sf] :yfg / 

;Dks{ g+=l6kf]6 ug'{kg]{5_ 

kl/jf/sf] ;b:o ;ª\Vof M 

bfh' efO lbbL alxgLsf] ;ª\Vof M 

cGo JolStsf] ;+/If0fdf /x]sf] eP 

;+/Ifssf] gfd y/ M 

;+/Ifssf] 7]ufgf M              ;Dks{ kmf]g g+= M 

s'g} /f]u÷;d:of ePM  

ljBfyL{;Fusf] gftf M 

ckgfpg' kg]{ ;fjwfgL M 

==================================================================================== 

5fqfjf;af6 ljBfyL{{nfO{ aflx/ n}hfg cfpg] JolQmx? M 

gfd y/ 7]ufgf gftf 
   

   

   

   

 

विद्याथी फोिो 
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cg';"rL– # 

bkmf & adf]lhd 

5fqfjf;df /xg] sd{rf/Lx¿ lgo'lSt / lhDd]jf/L 

;DaGwL Joj:yf 

!= 5fqfjf; Joj:yfks M 

-s_  5fqfjf; Joj:yfks sDtLdf P;=Pn=;L plt0f{ JolSt 

x'g'kg]{5 . 

-v_ !* jif{ k'/f ePsf] g]kfnL gful/sx'g' kg]{5 . 

-u_ 5fqfjf; Joj:yfkg tflnd k|fKt JolStnfO{ k|fyldstf 

lbg'kg]{5 . 

-3_Joj:yfks lgo'St ubf{ :yfgLo kl/j]z, ;+:slt, efiff cflb;Fu 

kl/lrt JolStx¿nfO{ u|fx\otf lbg'kg]{5 . 

d'Vo lhDd]jf/L -sfo{_ 

-s_ 5fqfjf;df a;L ljBfyL{{x¿nfO{ ;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{x 

ug]{, k/fdz{ lbg'kg]{ 5 . 

-v_ 5fqfjf;sf ljBfyL{{x¿sf] /]vb]v u/L hf]lvd Go"gLs/0f 

ug'{kg]{5 . 

-u_ afnaflnsfsf] clen]v /fVg'kg]{5 . 

-3_ cleefjs;Fu ;dGjo ug'{kg]{5 . 

-ª_  5fqfjf; Joj:yfkg ;ldltn] tf]sL lbPsf cGo sfdx¿ ug]{ 

u/fpg' kg]{5 . 

-r_ VffBkbfy{sf] u'0f:t/ k/LIf0f u/fpg ;xhLs/0f ug'{kg]{5 . 

-5_ cg'zf;g sfod ug]{,cfrf/;+lxtf kfngf ug]{, u/fpg' kg]{5 . 

-h_afnaflnsfsf] cWoog ;DaGwdf ;dGjofTds e"ldsf lgjf{x 

ukg'{]5. 
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@=efG;]÷;xof]uL M 

-s_  cfwf/e"t txsf] lzIff k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 . 

-v_  !* jif{ k'/f ePsf] g]kfnL gful/s x'g'kg]{5 . 

d'Vo lhDd]jf/L -sfo{_ 

-s_ 5fqfjf;df a;]sf ljBfyL{{x¿nfO{ tf]lsP adf]lhdsf] ef]hg 

tof/ u/L v'jfpg] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-v_5fqfjf;df a;L ljBfyL{x¿nfO{ k/]sf dsf{ a'emL 5fqfjf;sf 

Joj:yfksnfO{ atfpg'kg]{ 5 . 

-u_ 5fqfjf;df tof/ ul/Psf] vfgfsf] ;"rL cg';f/ Ps lbg 

cufj} dfu ug'{kg]{5 . 

-3_ n'uf w'g] / ;/;kmfOsf] Joj:yf ldnfpg'kg]{5 . 

-ª_  5fqfjf; Joj:yfkgsf ;DaGwdf Joj:yfksn] nufP 

adf]lhdsf] sfo{ ug'{kg{]5 .  

$= 5fqfjf; ;xof]uL M 

-s_  dfWolds txsf] lzIff k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 . 

-v_  !* jif{ k'/f ePsf]] g]kfnL gful/s x'g'kg]{ 5 . 

d'Vo lhDd]jf/L -sfo{_ 

-s_  efG;]sf] dfu cg';f/ Joj:yfkssf] lgb{]zgdf vfB ;fdu|Lsf] 

vl/b ug]{ / Joj:yfkg ug'{kg]{5 . 

-v_  efG;fdf cfjZos ;fdfgx¿sf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-u_  k|To]s dlxgf cfjZos ;fdfu|Lx¿sf] ;"rL tof/ u/L 

Joj:yfks dfkm{t\ Joj:yfkg ;ldltdf k]; ug]{ / cfjZostf 

cg';f/ j}slNks Joj:yf ug'{kg]{5 . 

-3_  5fqfjf;df a;L ToxfFsf] b}lgs ;/;kmfO{ tyf efG;fsf] 

;/;kmfODaGwL sfo{ ug'{kg]{5 . 

-ª_  5fqfjf;sf] Joj:yfkg ;ldlt / Joj:yfksn] nufPsf cGo 

sfdx¿ ug'{kg]{5 . 

-r_  cK7\of/f] k/]sf ljBfyL{x¿nfO{ vfgf vfg tyf ljBfnodf 

cfpg hfgsf] nflu cfjZos ;xof]u ug'{kg]{5 . 

-5_ @$ 306f 5fqfjf;sf] ;'/Iffsf] lhDd]jf/L lng'kg]{5 . 

-h_  vt/fsf] dx;'; ePdf Joj:yfksnfO{ ;"rgf ug'{kg]{5 . 
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-em_  ljBfyL{{x¿sf] cfjthfjtsf] /]s8{ /fVg'kg]{5 . 

-`_  5fqfjf;df cfpg] hfg] JolStx¿sf] /]s8{ /fVg'kg]{5 . 

-ljBfnodf sfd ug{] sd{rf/LnfO{g} ;f]xL lhDd]jf/L lbg 

;lsg]_ 

 

 

प्रमाशणकरण लमलत : २०७७ साि साउन ०१ गते लबवहिार 
                                       आज्ञाल,े 

   नर बहादरु चन्द 
                                                                          प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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व्यािसावयक कृवष तथा पिपुािन अनदुान तथा प्रोत्साहन 
काययविलि, २०७७ 

प्रस्तािना :   

कृवष व्यािसायमा उच्च जोशखम तथा धयून प्रलतफि भएका कारण 
कृषकहरु यस क्षेत्रबाि पिायन भइरहेको अिस्थािाई दृविगत गरी 
स्थानीय सरकारको तफय बाि यसको व्यािसावयकतामा िेिा पयुायई 
उनीहरुिाई प्रोत्साहन गनय जरुरी भएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को  दफा ११ को उपदफा (७) िे ददएको अलिकारको प्रयोग गदै 
चामे गाउँ काययपालिकािे व्यािसावयक कृवष तथा पिपुािन अनदुान तथा 
प्रोत्साहन काययविलि, २०७७ स्िीकृत गरी िाग ुगरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः(१) यस काययविलिको नाम व्यािसावयक कृवष 
तथा पिपुािन अनदुान तथा प्रोत्साहन काययविलि, २०७७' रहेको छ । 

(२) यो काययविलि गाउँपालिकािे राजपत्रमा प्रकािन गरेको लमलतदेशख 
िाग ुहनुछे ।  

(३) यो काययविलि चामे गाउँपालिका भर िागू हनुछे । 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा,  
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(क)  "अनदुान" भन्नािे साँिा व्याज वफताय गनुय नपने गरी गाउँ 
पालिकािे उपिव्ि गराएको मौदिक िा गैरमौदिक बस्तिुाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  "आिेदक" भन्नािे कृवष अनदुानका िालग इच्छुक भई प्रस्ताि 
पेि गने फमय, कम्पनी, समहु, सहकारी िा व्यशक्तिाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ग) "कृवष" भन्नािे पिपंुक्षी पािन, मत्स्यपािन, खाद्यान्न एिं 
नगदेिािीिाई सम्झन ुपदयछ  

(ग)  “काययपालिका” भन्नािे चामे गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ु
पदयछ ।  

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे चामे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  " िीउप ुँजी " भन्नािे गाउँपालिकािे कृषकिाई व्यिसाय 
स्थापना गनय िा विस्तार गनय िा सिुार गनय ददने रकमिाई 
बझु्न ुपदयछ । 

 

पररच्छेद -२ 

अनदुान सम्बधिी व्यिस्था 
३. अनदुान ददन सक्न े: (१) कृवष व्यिसायको प्रिहदयन तथा प्रोत्साहनका 

िालग गाउँपालिकािे देहाय बमोशजमको अनदुान ददन सक्नछे :  

(क) कृवष सहकारी, िाई बीउप ुँजी अनदुान, 

(ख) कृवष ऋणको व्याज अनदुान, 
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(ग) कृवष उपजको ग्रलेडङ, ्याकेशजङ, तथा िेभलिङका िालग 
अनदुान 

(घ) सेिा िेिा अनदुान, 
(ङ) स्याउ बगैंचा विस्तार तथा सिुार अनदुान,  

(च) (च) नयाँ वकसान प्रोत्साहन अनदुान 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उल्िेख भएका अनदुान काययिमका िालग 
प्रदान गररन े रकमको अलिकतम लसमा गाउँसभाबाि अनमुोदन 
भएको बावषयक बजेिमा व्यिस्था भए बमोशजम हनुछे ।  

४. कृवष सहकारीिाई िीउ प ुजँी अनदुान प्रदान गनय सक्न े: (1) अनदुान 
प्रदान गदाय देहायका कृवष सहकारीहरुिाई अनदुान प्रदान गनय सवकनछे 
।  

क. भलूमहीन कृषक िा लसमाधतकृत समदुाय िा मवहिा मात्र 
सशम्मलित सहकारी संस्थािे खाद्यान्न तथा तरकारी बािीको 
बीउ उत्पादन, फिफूि तथा तरकारी खेती, आि ु खेती, 
व्यािसावयक पिपुािन िगायतका सहकारी प्रणािीमा 
आिाररत कृवषजधय िस्त ु िा सेिा उत्पादन गरी 
स्िरोजगारीका अिसर लसजयना गने आयोजना,  

ख. दीघयकािीन भलूमको व्यिस्था गरी चक्िा बधदीमा आिाररत 
सहकारी खेती िा आफ्ना सदस्यिाई संिग्न गराई सामूवहक 
खेती सञ्चािन गने आयोजना,  

ग. कृवष उपज संकिन तथा सञ्चय, िीतघर स्थापना, थोक 
बजार व्यिस्थापन, कृवष औजार कारखाना स्थापना, कृवष 
उत्पादनको प्रिोिन तथा बजारीकरण गने सम्बधिी 
आयोजना, 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम बीउप ुँजी अनदुान उपिव्ि गराउँदा 
संस्थाको प्रत्यक्ष रोजगार पाउने सदस्य संख्याका आिारमा प्रलत 
सदस्य रु दि हजार रुपैयाँ िा कुि लतन िाख रुपैयामा जनु घिी 
हधुछ सो रकमको मालथल्िो सीमा कायम गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एक पिक 
बीउप ुँजी अनदुान उपिव्ि गराईएको संस्थािे आयोजना विस्तार 
गरी थप रोजगारी ददिाउने अिस्थामा दईु बषयपछी उपदफा (२) 
बमोशजमको सीमामा नबढाई आयोजना विस्तारबाि लसजयना भएको 
थप रोजगारीका आिारमा बीउप ुँजी अनदुान प्रदान गनय सवकनछे । 

(४) कृवष उपजको उत्पादन, प्रिोिन र बजारीकरणको प्रयोजन बाहेक 
अधय प्रयोजनका िालग अनदुान प्रदान गररने छैन । 

(५) प्रचलित कानूनको अलिनमा सञ्चालित सहकारी,संस्थािाई मात्र यस 
दफा बमोशजमको अनदुान प्रदान गनय सवकनेछ । 

५. कृवष ऋणको व्याज अनदुान ददन सक्न:े  (१) यस काययिमको 
कायायधियन गाउँपालिका िा गाउँपालिकािे तोकेको महािाखा, िाखा 
िा लनकायबाि हनुछे ।  

(२)आिेदक मध्ये प्रलतस्पिायका आिारमा छनौि गरी कशम्तमा १ िाख 
देशख बढीमा १० िाख सम्मको कृवष ऋणमा एक बषयका िालग 
व्याजमा अनदुान उपिव्ि गराउन सवकनछे ।  

(३)ऋण प्रिाह गने वित्तीय संस्थाको छनौि गने अलिकार स्ियम 
आिेदकिाई हनुेछ र ऋण प्रिाह गने संस्थािे सम्बशधित स्थानीय 
तहमा रहेको िाखाबाि समेत यस काययविलि बमोशजम ऋण 
उपिव्ि गराउन सक्नछे ।  

(४) गाउँपालिकािे व्याज अनदुान उपिव्ि गराएको ऋणमा सम्बशधित 
ऋण प्रिाह गने संस्थािे १० प्रलतित भधदा बढी नहनु े गरी 
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व्याजदर कायम गनुयपनेछ र व्याजका अलतररक्त अधय कुनै पलन 
प्रकारको थप सेिा िलु्क लिन पाइने छैन । 

६. ऋण प्रिाह गने संस्थाको काम, कतयव्य र अलिकार :  (१) यस 
काययविलि कायायधियनको िालग ऋण प्रिाह गने संस्थािे नेपाि राष्ट्र 
बैंकिे तोकेको लनदेिनिाई कायायधियन गनुयपनेछ ।  

(२) ऋणको प्रकार, उदेश्य, िगानी रकम, जोशखमको स्तर एिं 
आिश्यकता अनसुार सदपुयोलगता लनररक्षण गरी सो को अलभिेख 
अद्यािलिक गरर राख्नपुनेछ ।  

७. व्याज अनदुान भकु्तानी सम्बशधि व्यिस्था :  (१) दफा (५) को 
अलिनमा रही ऋण प्रिाह गने संस्थािे लनिायरण गरेको व्याजको पचास 
प्रलतितसम्म अनदुान उपिव्ि गराइनछे ।  

 (२)आिेदकिे उपदफा (४) बमोशजम पेि गरेको कायययोजनामा 
भएको काययप्रगलतको आिारमा ऋण प्रिाह गने सम्बशधित संस्थाको 
खातामा गाउँपालिकाबाि लतन वकस्तामा व्याज अनदुान उपिव्ि 
गराइनछे । 

(३)व्याज अनदुान प्राप्त गनयको िालग आिेदकिे पेि गरेको अनसूुची ४ 
बमोशजमको व्यािसावयक योजनामा उल्िेशखत काययहरु सम्पन्न गरी 
गाउँपालिकामा लनिेदन ददनपुनेछ ।सो योजनामा प्रत्येक ४ 
मवहनामा सम्पन्न हनु ेअनमुालनत काययप्रगलत समेत उल्िेख गनुयपनेछ 
र सो कायययोजना दफा १५ बमोशजमको सलमलतबाि स्िीकृत भएको 
हनुपुनेछ ।  

(४)स्िीकृत कायययोजनाको चौमालसक कायय विभाजनका आिारमा 
प्राविलिकिे गरेको स्थिगत लनररक्षण प्रलतिेदन र ऋण प्रिाह गने 
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संस्थाको तोवकएको अिलिको ब्याजदर खिेुको ऋण प्रिाह गने 
प्रलतिद्दता पत्रका आिारमा उपदफा (१) बमोशजम व्याज अनदुान 
उपिव्ि गराइनछे ।  

(५) यदद आिेदकिे लिएको कृवष ऋणको व्याज स्ियमिे भकु्तानी 
गरेमा सो को सोिभनाय ददन सवकने छ तर यसरी सोिभनाय दददा 
ऋण प्रिाह गने संस्था माफय त भकु्तानी ददइनेछ ।  

(६) यस काययविलि बमोशजम ऋण लिन ेआिेदकिे रु पाँच िाख भधदा 
बढीको पररयोजनाको अलनिायय रुपमा लबमा गराउनपुनेछ र लबमा 
सम्बशधि अधय व्यिस्था प्रचलित कानून अनसुार हनुेछ ।  

(८) आिेदकिे चौमालसक रुपमा कायय सम्पन्न प्रलतिेदन गाउँपालिकामा 
पेि गनुयपनेछ ।  

(८) कृवष उपजको ग्रलेडङ, ्याकेशजङ, तथा िेभलिङका िालग अनदुान ददन 
सवकन े:  (१) कृवष उपजको ग्रलेडङ, ्याकेशजङ तथा िेभलिङका िालग 
देहाय बमोशजमको उपकरणमा अनदुान उपिव्ि गराउन सवकनेछ ।  

(क)   कृवष उपज िनु ेतथा पखाल्न ेउपकरणहरु, 

(ख)   छाँट्न ेउपकरणहरु, 

(ग)   ग्रलेडङ गने मेलसन तथा उपकरणहरु, 

(घ)   ्याक गने सामग्री तथा उपकरणहरु, 

(ङ)   िेिि िगाउन ेसामग्री तथा उपकरणहरु, 

(च)   िार कोड िाँस्ने उपकरण तथा सामग्रीहरु, 

(छ)   अधय औजार, उपकरण र सामग्रीहरु । 
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(२)स्िीकृत बजेिको पररलिलभत्र रही कुि िागत रकमको बढीमा ५० 
प्रलतित सम्म िा रु १ िाख मध्ये जनु कम हनु आउछ सो 
बराबरको रकम अनदुान स्िरुप उपिव्ि गराउन सवकनछे ।  

(३)आिेदकिे आफूिे िगानी गनय कबोि गरेको रकम तथा अधय 
पूिायिारको व्यिस्था गरी िा वित्तीय संस्थाबाि िगानी हनु े
अिस्थामा वित्तीय संस्थाको प्रलतिद्दता पत्र िा अधय भरपदो वििरण 
प्राप्त गरेपछी मात्र आिेदकिाई स्िीकृत कायययोजना बमोशजम 
काययिम अशघ बढाउन गाउँपालिकािे कायायदेि ददन सक्नेछ ।  

(४) स्िीकृत भएका आिेदनिाई गाउँपालिकाबाि खविएको 
अनगुमनकतायिे अनगुमन गरी पेि गरेको प्रलतिेदन र आिेदकिे 
पेि गरेको विि, भपायई सवहत भकु्तानीका िालग माग भई आएपछी 
सम्झौतामा उल्िेख भएको आिारमा भकु्तानी ददइनेछ । 

(५) अनदुान रकम भकु्तानीका िालग देहायका कागजात पेि गनुय पनेछ 
। 

(क) तोवकएको कृयाकिापमा गररएको खचयको वििरण,  

(ख) विि विजकको सक्कि प्रलत, 
(ग) तयार गररएको संरचना र खररद गररएका उपकरणको फोिो, 
(घ) अनदुानग्राहीिे काययसम्पन्न गरेको फोिो  

(ङ) प्राविलिकको लसफाररस पत्र । 

 

९. सेिा िेिाका िालग अनदुान ददन सवकन े : (१) गाउँपालिकािे कृवष 

व्यािसायमा परेको देहायका प्रभाि धयूनीकरण तथा क्षलतको जोशखम 
व्यिस्थापनका िालग अनदुान ददन सक्नछे ।  

(क)   महामारीजधय रोग तथा वकराको प्रकोप,  

(ख)   विपद्का घिनाको दतुप्रभाि, 
(ग)   नपेाि सरकारबाि लसफाररस िीउमा फसि निागेमा,  
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(२)दफा ९ उपदफा (१) को (ख) बमोशजम विपदका घिनाको 
दतुप्रभािबाि क्षलत पगेुको िा पगु्न िागेको भनी शजल्िा विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतिे गरेको लनणयय र गाउँपालिकाको सम्बशधित 
िाखािे लनररक्षण गरी पेि गरेको प्रलतिेदनका आिारमा सलमलतिे 
बढीमा रु ५० हजार सम्म पनु:स्थापना सहयोग उपिव्ि गराउन 
सक्नछे । 

(२)दफा ९ को उपदफा (१) को (क) बमोशजमको प्रकोप 
धयूनीकरणका िालग गाउँपालिकािे औषलि, विषादी, स्प्रयेर, 
िगायतका उपकरण र प्राविलिक परामिय लनिलु्क उपिव्ि 
गराउन सक्नछे ।  

(३)विपदबाि पिकुो गोि, लसंचाई कुिो िा यस्तै प्रकृलतको कृवष 
पूिायिार क्षलतग्रस्त भएमा गाउँपालिकािे लनररक्षण गरी तयार पारेको 
प्राविलिक िागत अनमुानका आिारमा संरचना ममयत गनय िाग्न े
खचयमा ६० प्रलतित सम्म अनदुान ददन सक्नछे ।  

(४)विपद्बारा प्रभावित कृषकिाई फिफूि िगायतका नगदे कृवष बािी 
िा भेडा, बाख्रा, च्याङग्रा िगायत व्यािसावयक पिपुािन गनय 
चाहेमा दफा १५ बमोशजमको सलमलतको लसफाररसको आिारमा 
लनिलु्क व्याड पि ु िा विरुिा िा नगद अनदुान ददन सवकनछे 
।यस्तो अनदुानमा नगदेबािीको हकमा बढीमा ५ रोपनी जग्गाका 
िागी र पिपुािनको हकमा बढीमा रु पचास हजार सम्म प्रदान 
गनय सवकनेछ । 

१०. स्याउ बगैचा विस्तार तथा सिुारका िालग अनदुान ददन सवकन:े (१) 
व्यािसावयक स्याउ खेती गने कृषकहरुिे स्याउ बगैचा विस्तार तथा 
सिुार गनय चाहेमा गाउँपालिका समक्ष लनिेदन ददन सक्नछेन ्।  

(२)आिेदकिे पेि गरेको प्रस्तािका आिारमा प्राविलिकिे तयार 
पारेको िागत अनमुान र प्राविलिक मूल्यांकन सवहतको लसफाररस 
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पत्र तथा काययिमको कायय प्रगतीका आिारमा अनदुान उपिव्ि 
गराउन सवकनछे ।  

(४)आिेदक कृषकिे स्याउ बगैंचा विस्तार तथा सिुारका िालग गरेको 
िगानीको विि भपायई िगायत कागजातका आिारमा अनसूुची ७ 
बमोशजम अनदुान ददन सवकनेछ । तर िेकेदार िा िेक्कापट्टा माफय त 
सञ्चालित काययिमका िालग अनदुान ददइन ेछैन ।  

११. नया ँ वकसानिाई प्रोत्साहनका िालग अनदुान ददन सवकन े: (१) कृवष 
व्यािसायमा िगानी गनय चाहन े व्यशक्त िा समूहिाई गाउँपालिकािे 
लनजिे गरेको िगानीको लबस प्रलतितसम्म नगद अनदुान उपिव्ि 
गराउन सक्नछे । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको अनदुानका िालग आिेदकिे अनदुान 
लसफाररस सलमलत समक्ष तोवकए बमोशजमको व्यािसावयक 
कायययोजना पेि गनुयपनेछ र सो को मूल्यांकनका आिारमा 
गाउँपालिकािे अनदुान उपिव्ि गराउन सक्नछे ।    

 

पररच्छेद-३ 

अनदुान प्रदान गने प्रविया 

१२. सूचना प्रकािन गने : (१) प्रत्येक आलथयक बषयको सम्भि भएसम्म भाि 
मसाधतलभत्र र आिश्यकता अनसुार गाउँपालिका र गाउँपालिका 
अधतरगतका िडाहरुमा अनदुानका िालग प्रस्ताि पेि गनय कशम्तमा एक 
साताको समय ददई सूचना प्रकािन गनुयपनेछ । 

(२)  यसरी सूचना प्रकािन गदाय गाउँपालिकािे तोवकएको अनदुान 
काययिम अधतगयत अनदुान प्राप्त गनय योग्य कृवष व्यािसायहरुको 
सूची समेत प्रकािन गनुयपनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) बमोशजमको सूचना गाउँपालिकाको कायायिय, 
सम्बशधित िडा कायायियका अलतररक्त शजल्िा समधिय सलमलत, 
मािपोत िगायतका साियजलनक स्थानमा िाँस गरी प्रचार प्रसार 
गनुयपनेछ । 

१३. दरखास्त पेि गनुयपने : (१) अनदुान काययिमका िालग आिेदकिे 
अनसूुची १ मा तोवकएका र गाउँपालिकािे आिश्यक िानेका अधय 
कागजात सवहत आिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) प्रत्येक काययिमका िालग अनूसूची २ मा तोवकए बमोशजमको 
प्रलतिद्वता पत्र र अनूसूची ३ बमोशजमको व्यािसावयक कायययोजना 
पेि गनुय पनेछ । 

(३) दफा १० बमोशजमको काययिमका िालग आिेदन गदाय यस 
दफाको उपदफा (१), (२) का अलतररक्त अनसूुची ४ बमोशजमको 
प्रस्ताि र अनसूुची ५ बमोशजम मूल्यांकनका आिारभतू वििरण 
समेत पेि गनुय पनेछ ।   

१४. प्रारशम्भक छानविन गने : (१) कायायियमा प्राप्त दरखास्त उपर एक 
साता लभत्र सम्बशधित िाखािे छानविन गरी ररत पगेुका दरखास्तिाई 
सम्भाव्य अनदुानग्राहीका रुपमा स्िीकार गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम छानविन गदाय सम्बशधित िाखािे 
काययिमसँग सम्बशधित दफामा उल्िेख भएको व्यिस्था, तोवकएको 
जाँचसूची र स्थिगत लनररक्षणका आिारमा छानविन गनय सक्नछेन ्
। 

(३)  उपदफा (२) बमोशजमको छानविन तथा लनररक्षणका आिारमा 
िाखािे दफा १५ बमोशजमको प्रस्ताब मूल्यांकन सलमलतमा पेि 
गनुय पनेछ । 
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१५. मूल्याकंन तथा लसफाररस सलमलत :  (१) अनदुानका िालग प्राप्त 
आिेदन मूल्यांकन गरी काययपालिका समक्ष लसफाररस गने प्रयोजनका 
िालग देहाय बमोशजमको सलमलत गिन गनुय पनेछ ।  

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

(ख) शजल्िा समधिय सलमलतको प्रलतलनलि 

(ग) कृवष ज्ञान केधिका प्रमखु  

(घ) प्रिासन तथा योजना िाखा प्रमखु  

(ङ) सम्बशधित िाखा प्रमखु   

संयोजक 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य सशचि  

(२) सलमलतिे सम्बशधित विषयमा विज्ञ, काययपालिकाका सम्बशधित 
सलमलतका    पदालिकारी िा िडाअध्यक्षहरु मध्ये अलिकतम ३ 
जना सम्मिाई बैिकमा आमशधत्रत गनय सक्नछे । 

(३)मूल्यांकन सलमलतिे दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजम 
छुयाईएको बजेिको सीमालभत्र रही प्रत्येक प्रस्ताििाई अनसूुची ५ 
बमोशजमको आिारमा मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गनुय पनेछ । 

(४)दफा १० बमोशजमको काययिमका िालग अनसूुची ६ बमोशजम 
मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गनुय पनेछ ।  

१६. आयोजना प्रस्तािको स्िीकृलत : (१) दफा १५ बमोशजम मूल्यांकन 
सलमलतबाि लसफाररस भएको अनदुान स्िीकृलतको िालग काययपालिका 
समक्ष पेि गनुयपनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त लसफाररसिाई १५ ददन लभत्र 
काययपालिकािे स्िीकृत गररसक्नपुनेछ । काययपालिकािे लसफाररस 
अस्िीकृत गनय चाहेमा कारण खोिी लनिेदकिाई एक साता लभत्र 
सो को जानकारी ददनपुनेछ । 

(३)कुनै पलन आयोजना प्रस्ताि स्िीकृत हनुको िालग धयूनतम ४० अंक 
प्राप्त गनुयपनेछ । 
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(४) यस काययविलिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएपलन 
काययपालिकािे आिश्यक देखेका उपयकु्त आयोजनािाई कुनै ितय 
िा बधदेज तोकी प्रस्ताि स्िीकृत गनय सक्नेछ । 

१७. प्रस्ताि छनौि भएको जानकारी ददनपुने :(१) दफा १६ को उपदफा 
(२) बमोशजम स्िीकृत भएको अनदुान स्िीकृत भएको जानकारी सवहत 
१५ ददन लभत्र सम्झौता गनय आउन सूशचत गनुयपनेछ ।उक्त सूचना 
कायायियको िेभसाईिमा समेत साियजलनक जानकारीका िालग प्रकािन 
गनुयपनेछ । 

(२)  यस काययविलि बमोशजम अनदुान प्रदान गदाय तोवकएको ढाँचा 
बमोशजम सम्झौता गनुयपनेछ । 

१८. अधय प्रयोजनका िालग खचय गनय नहनु े: अनदुान प्राप्त गने व्यशक्त िा 
संस्थािे अनदुान लिएको प्रयोजन बाहेक अधय प्रयोजनका िालग अनदुान 
रकम खचय गनय पाउने छैन ।यसरी खचय गरेको पाइए अनदुान रोक्का 
गनुयका साथै भकु्तानी भएको अनदुान रकमको दोब्बर रकम सरकारी 
बाँकी सरह असिु गररनछे । तर रकम असिु गनुयपूिय लनजिाई सफाई 
पेि गने मौका ददइनछे । 

१९. अनगुमन गनुयपने : (१)  गाउँपालिकािे यस काययविलि बमोशजम प्रदान 
गरेको अनदुानको उपयोग सम्बधिमा लनयलमत रुपमा अनगुमन गनुयपनेछ 
।अनगुमनका िालग स्िीकृत बजेि तथा काययिममा विलनयोशजत 
रकमबाि खचय गनुयपनेछ । 

(२)अनगुमनमा जान े कमयचारी/पदालिकारीिे कायायियिे तोकेको 
ढाँचामा प्रलतिेदन पेि गनुय पनेछ । अनगुमनमा सम्झौतामा 
उल्िेख भए बमोशजम कायय नगरेको पाइएमा अनदुान रोक्का गनय 
सवकनछे । 

२०. साियजलनक खररद ऐन िागू हनु े : यस काययविलि बमोशजम संस्थािे 
प्राप्त गने अनदुानको रकम खचय गदाय साियजलनक खररद ऐन, २०६३, 
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साियजलनक खररद लनयमाििी २०६४ र अधय प्रचलित नपेाि कानून 
बमोशजमको प्रविया परुा गनुयपनेछ । 

२१. वित्तीय अनदुानको िेखा पररक्षण :  (१) यस काययविलि बमोशजम 
अनदुान प्राप्त गने संस्थािे प्रचलित कानून अनसुार िेखा पररक्षण गराई 
सो को प्रलतिेदन गाउँपालिकािाई आलथयक बषय समाप्त हनु एक मवहना 
अगािै पेि गनुय पनेछ । 

(२)  व्यशक्तिे प्राप्त गरेको अनदुानको हकमा लनजिे अनदुान रकमबाि 
गरेको खचय, प्रगलतको वििरण र अनदुान उपयोगबाि प्राप्त भएको 
नलतजा देशखन ेगरी गाउँपालिका समक्ष आलथयक बषय समाप्त हनु एक 
मवहना अगािै पेि गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद-४ 

विविि 

 २२.गाउँपालिकािे सूचना प्रकािन गरी तोकेको लमलतदेखी मात्र अनदुान 
सम्बशधि काययिम िागू हनुछे ।   

२३. कुनै एक अनदुान काययिममा सहभागी भएको व्यशक्त िा संस्थािाई 
अको अनदुान मूिक काययिममा र एक पिक अनदुान पाएको व्यशक्त 
िा संस्थािाई लनजको कायय प्रगलत र अनदुानको उपयोगका आिारमा 
कशम्तमा ३ बषयपछी मात्र अनदुान मूिक काययिममा सहभागी हनु 
ददइन ेछ ।  

२४. नेपाि सरकार िा प्रदेि सरकारबाि अनदुान प्राप्त काययिमका िालग 
पनु स्थानीय तहबाि अनदुान वितरण गररन ेछैन । 

२५. यस काययविलिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएपलन दफा १(ख) 
बमोशजमको अनदुान कायायधियनका िालग गाउँपालिकािे तत्काि लनणयय 
गनय सक्नछे । 
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अनसूुची १ 

दफा (४), (५), (८),(९),(१०),(११) सगँ सम्बशधित 

आिेदन फाराम तथा संिग्न गनुयपने कागजातहरु 

श्री चामे गाउँपालिका 
मनाङ । 

प्रस्ततु विषयमा त्यहाँ गाउँपालिकाबाि लमलत ………………….गते 
प्रकाशित सूचनाको आिारमा  यस काययविलिको दफा ………बमोशजमको 
अनदुानका िालग तपिीि बमोशजमका कागजात सवहत लनिेदन पेि गरेको 
छु ।  

दफा अनुदानको 
प्रकार 

आवश्यक कागजात 

 

४ 

 

 

कृवष 
सहकारीिाई 
लबउ प ुँजी 
अनदुान, 

 

१. संस्था दर्ााको प्रमाणपत्र र्था विनियमको 
प्रनर्लिवप 

२. पनिल्िो आ.ब को िेखा परिक्षण प्रनर्िेदि 

३. किचुक्र्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप 

४. आयोजिाको प्रस्र्ाि 

५. साधािण सभाबाट प्रस्र्ाि स्िीकृर् गिी अिुदाि 
माग गि ेनिणायको प्रनर्लिवप 

६. सञ्चािक सलमनर् सदस्यहरुको नर्िपुस्रे् खुिेको 
विििण  

७. पूिासम्भाव्यर्ा प्रनर्िेदि 

८. संस्थाको जग्गाको िाि पुजाा िा कम्म्र्मा ५ 
बर्ाको किाि सम्झौर्ाको प्रमाणणर् प्रनर्लिवप 

९. संस्थाको र्फा बाट पुुँजीको श्रोर् खुिेको प्रमाण 
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१०. व्यािसानयक कायायोजिा सहहर्को प्रस्र्ाि 

५ कृवर् ऋणमा 
व्याज अिुदाि 

१. िेपािी िागरिकर्ाको प्रनर्लिवप 

२. व्यािसानयक योजिा सहहर्को प्रस्र्ाि 

३. वित्तीय संस्थाको व्याजदि खुिेको प्रनर्िद्दर्ा 
पत्र 

४. फमा, कम्पिी, सहकािी, समूह दर्ाा भएको 
िविकृर् प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप 

५. व्यािसाय सञ्चािि गि े जग्गाको पूजाा िा 
कम्म्र्मा ५ बर्ाको किाि सम्झौर्ा पत्र  

६. यस कायाक्रमका िागग यसअनि िाभ िलिएको ि 
अन्य संस्थाबाट अिुदाि िलिएको स्ियम 
िोर्णापत्र । 

८ कृवष उपजको 
ग्रलेडङ, 
्याकेशजङ, तथा 
िेभलिङका 
िालग अनदुान 

 

१. िेपािी िागरिकर्ाको प्रनर्लिवप 

२. व्यािसानयक योजिा सहहर्को प्रस्र्ाि 

३. फमा, कम्पिी, सहकािी, समूह दर्ाा भएको 
िविकृर् प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप 

४. व्यािसाय सञ्चािि गि े जग्गाको पूजााको 
प्रनर्लिवप िा कम्म्र्मा ५ बर्ाको किाि सम्झौर्ा 
पत्र 

५. कम्म्र्मा ५ बर्ासम्म व्यािसाय सञ्चािि गिे 
प्रनर्िद्दर्ा पत्र 

६. यस कायाक्रमका िागग यसअनि िाभ िलिएको ि 
अन्य संस्थाबाट अिुदाि िलिएको स्ियम 
िोर्णापत्र । 

९ सेिा िेिा 
अ
१. िेपािी िागरिकर्ाको प्रमाणपत्र 

२. बािीिािी िा पशुपंक्षीमा पुगेको क्षनर्को 
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नु
दा
न
, 

 

अिुमानिर् विििण 

३. सम्भि भएसम्म म्जल्िा विपद व्यिस्थापि 
सलमनर्को निणाय 

४. प्रहिीको मुचुल्का िा िडा कायााियको लसफारिस 

५. क्षनर् झल्कि ेर्म्स्ििहरु । 
१० स्याउ बगैंचा 

विस्तार तथा 
सिुार अनदुान,  

 

१. फमा, कम्पिी, सहकािी, समूह दर्ाा भएको 
िविकृर् प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप 

२. यस कायाक्रमका िागग यसअनि िाभ िलिएको ि 
अन्य संस्थाबाट अिुदाि िलिएको स्ियम 
िोर्णापत्र । 

३. समूह, सहकािी िा यस्रै् प्रकृनर्को संस्थाको 
हकमा साधािण सभाबाट प्रस्र्ाि स्िीकृर् गिी 
अिुदाि माग गिे निणायको प्रनर्लिवप 

४. कम्म्र्मा १५ बर्ासम्म व्यािसाय सञ्चािि गिे 
प्रनर्िद्दर्ा पत्र 

५. कम्म्र्मा फलििहेको ५० िोट स्याउ भएको र थप 
बगैंचा विस्तार गनय लमल्न ेिाउँ भएको, एकै रोड 
कररडोर िा चक्िाबधदी गनय सवकन ेिाउँ भएको 
जग्गाको नक्सा र िािपजुायको प्रलतलिवप 

११ नयाँ वकसान 
प्रोत्साहन 
अनदुान 

 

१. िेपािी िागरिकर्ाको प्रमाणपत्र 

२. जग्गाको िािपुजाा िा कम्म्र्मा ५ बर्ाका िागग 
किाि सम्झौर्ाको प्रनर्लिवप 

३. प्रस्र्ाि सहहर् व्यािसानयक कायायोजिा 
४. व्यािसाय सम्भि िहेको आधाि सहहर्को पूिा 

सम्भाव्यर्ा अध्ययि 

५. कम्म्र्मा ५ बर्ासम्म व्यािसाय सञ्चािि गि े
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प्रनर्िद्दर्ा पत्र 

६. सम्बम्न्धर् व्यािसायका कम्म्र्मा एक हप्र्ाको 
िागग र्ालिम लिएको प्रमाणपत्र ।  

अनसूुची २ 

दफा १३ को उपदफा (२) बमोशजम 

प्रलतिद्दता पत्र 

चामे गाउँपालिकाको लमलत ………मा प्रकाशित सूचना अनसुार 
……………………………काययिम सञ्चािन गनय इच्छुक भई सो काययिममा 
सहभालगताका िालग व्यािसावयक  कायययोजना सवहत आिेदन पेि गरेको 
छु ∕ गरेका छौं ।उक्त काययिममा छनौि भएमा कायययोजनामा  उल्िेख 
भए बमोशजमका  कायय गने गरी ……………..बषयसम्म लनरधतरता ददनछुे 
∕ददनेछौं ।कायययोजना बमोशजमको कायय नगरेमा िा ……………..बषयभधदा 
अगािै सो काययिम बधद गरेमा चामे गाउँपालिकाबाि प्राप्त अनदुान वफताय 
गनेछु∕गनेछौं ।अधयथा प्रचलित  कानून बमोशजम सहुँिा बझुाउँिा । साथै 
प्रस्तावित काययिमका िालग अधय कुनै लनकायबाि आलथयक सहयोग प्राप्त 
नगरेको व्यहोरा समेत अनरुोि छ । 

 

नाम : 

िेगाना : 

दस्तखत : 

लमलत : 

संस्थाको छाप :   

दाया ँ बाया ँ
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अनसूुची ३ 

दफा १३ को उपदफा (२) बमोशजम 

व्यािसावयक कायययोजना 
१. व्यािसावयक फमय∕ कम्पनी∕ समूह∕ सहकारी को परुा नाम र िेगाना:  
२. व्यािसाय सञ्चािि गरििे स्थाि ∕जग्गाको क्षेत्रफि∕ आकाि: 
३. पररयोजनाको पषृ्ठभमूी : 
४. पररयोजनाको उदेश्य र औशचत्य: 
५. व्यािसावयक योजना : 

 उत्पादन योजना/आिारभतू कायय: (के कलत उत्पादन हधुछ र 
सरुुिाती कायय )  

 बजार योजना/आपूलतय व्यिस्थापन: (कहाँ िगेर कसरी बेच्ने ) 
 संगिन तथा व्यिस्थापन योजना : (कामदार कमयचारी संख्या र 

व्यािसायको सरुक्षा योजना) 
 वित्तीय योजना : (िगानीको श्रोत, अपेशक्षत नाफा) 

६. अपेशक्षत प्रलतफि : (समग्र योजनाबाि हनेु आलथयक सामाशजक पयायिरणीय 
िाभ) 

७. िागत बजेि : ( शिषयकगत िगानीको तालिका, िगानीको श्रोत र व्याज 
रकम समेत खुिाउने)  

८. योजनाको ददगोपना : (पछी सम्म लनरधतरता  ददन सक्ने आिार प्रस्ततु 
गने) 

९. नविन सोच : नयाँ कृवष उत्पादन काययिम िा परुानै कृवष उत्पादन 
काययिमको  उत्पादन र बजारीकरणमा नयाँ  िैिी) 

१०. आददकाररक दस्तखत 
प्रमाशणकरण लमलत : २०७७ साि साउन ०१ गते लबवहिार 
                                              आज्ञािे, 

     नर बहादरु चधद 
                                                                          प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
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;fljs :yfgLo lgsfosf sd{rf/Lx?nfO{ k|f]T;fxg ;'ljwf ;DjGwL 

dfkb08, @)&& 
 

k|:tfjgf 

g]kfnsf] ;ljwfg @)&@ sf] cg';'rL * adf]lhd :yfgLo ;]jf Joj:yfkg 

;DjGwL :yfgLo txsf] Psn clwsf/, :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ 

sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] v08 8 # adf]lhd :yfgLo txsf] clwsf/ 

If]q tyf g]kfnsf] ;+3Lo sfg'g sd{rf/L ;dfof]hg P]g @)&% sf] bkmf @# 

df dfkb08 agfO{ k|f]T;fxg ;'ljwfsf] Joj:yf ug{ ;lsg] elg ul/Psf] 

Joj:yfnfO{ ;d]t cfwf/ dfgL :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$sf] bkmf 

!)@ sf] pkbkmf -@_ Pj+ k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]gsf] bkmf # n] 

lbPsf] clwsf/ k|of]u ul/ rfd] ufpkflnsfjf6 l:js[t eO{ of] dfkb08 

:jLs[t ul/ hf/L ul/Psf] 5 .  

 

efu — ! 

k|f/lDes 

!. ;+lIfKt gfd / k|f/De M- !_ ;fljs :yfgLo lgsfodf sfo{/t /xL o; 

sd{rf/LnfO{ k|f]T;fxg ;'ljwf ;DjGwL dfkb08, @)&& /x]sf] 5 . 

-@_ of] dfkb08 सभा बाि स्िीकृत पश्चात t'?Gt k|f/De x'g] 5 . 

@. kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; dfkb08df  

-s_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ ;Demg' k5{ . 

-v_ P]g eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ / sd{rf/L 

;dfof]hg P]g @)&% ;Demg' k5{ . 

-u_ æ sd{rf/LÆ eGgfn] dfkb08sf] k|of]hgsf] nflu tTsfn k|rlnt 

sfg'g adf]lhd ;fljs :yfgLo lgsfosf ljleGg kbdf :yfoL 

lgo'QmL eO{ rfd] ufFpkflnsfdf ;dfof]hg eO{ sfo{/t sd{rf/L 

;Demg' k5{ . 
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-3_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] rfd] ufFpkflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

-8_ æ Go'gtd z}lIfs of]Uotf Æ eGgfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd xfn 

sfo{/t kbdf ;]jf k|j]z ubf{ cfjZos kg]{ Go'gtd z}lIfs of]Uotf 

;Demg' k5{ . 

-r_æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] rfd] ufFpkflnsf 

ufFpsfo{kflnsfsf] sfof{nosf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg' 

k5{ . 

 

#. ;+u7g tyf b/jGbL M -!_ :yfgLo txdf ;]jf k|jfxsf nflu cfjZos kg]{ 

;+u7g ;+/rgf tyf sd{rf/L b/jGbL  rfd]  ufFpkflnsfsf] ufFp ;efn] 

:jLs[t u/] adf]lhd x'g] 5 .  

-@_ pk lgod -!_ df h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg o;} dfkb08sf] 

lgod $ adf]lhdsf] k|f]T;fxg ;DjGwL ljz]if Joj:yf adf]lhd txj[l4 

x'g b/jGbL :jt ;[hgf ePsf] dflgg] 5 . 

 

$ k|f]T;fxg ;DjGwL ljz]if Joj:yf M -!_ lgod # adf]lhdsf] 

;+u7g  b/jGbLdf Ps k6ssf nflu o; dfkb08 adf]lhd k|f]T;fxg ;'ljwf 

:j?k txa[l4 tyf u|]8 yk pknAw u/fOg] 5 . o; dfkb08 adf]lhd txa[l4 

tyf u|]8 yk ubf{ lgo'lQm, z}lIfs of]Uotf / ;]jf cjlw Pj sfo{;Dkfbg 

d'Nofs+gnfO{ cfwf/ agfO{g] 5 . 

-@ _pklgod -!_ adf]lhd txj[l4 tyf u|]8 yk ubf{ kl5Nnf] # aif{sf] sfo{ 

;Dkfbg d'Nof+sgdf cf}ift Go'gtd () k|lt;t c+s k|fKt u/]sf] x'g' 

kg]{ 5 . 

-#_ pklgod ! adf]lhdsf] tx al4 tyf u|]8 yk ubf{ b]xfosf] dfkb08sf] 

cfwf/df ul/g] 5 . 

 xfnsf] tx dfkb08 sfod x'g] tx ÷:t/ cGo k|f]T;fxg sf=;=, gu/ 

k|x/L, ;jf/L rfns, dfnL, ;/;kmfO{ sdL{ kmfo/d]gsf xsdf # aif{ eGbf 

a9L % aif{ eGbf कम :yfoL ;]jf cjwL k'u]sf]  ;f]lx :t/df ! u|]8 yk , 

kf+r aif{  eGbf al9 ;]jf cjwL ePsf] ! :t/ a[l4 ,kfrf} :t/df sfo{/t % 

aif{ eGbf al9 ;]jf cjwL ePsf] t/ Go'gtd z}lIfs of]Uotf gePsf] ;f]xL 

:t/df @ u|]8 yk ,sf=;=sf] xsdf bz aif{ eGbf al9 ;]jf cjwL ePsf] / 
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P;=O=O{= jf ;f] ;/xsf] z}lIfs of]Uotf ePsf] ;xfos :t/ rf}yf]  

kbdf  # aif{ :yfoL ;]jf cjwL e} % aif{ ;]jf cjwL gePsf] ;f]lx txdf 

! u|]8 yk , % aif{ eGbf al9 :yfoL ;]jf cjwL ePsf] t/ z}lIfs of]Uotf 

gePsf] ;f]lx txdf @ u|]8 yk, % aif{ eGbf al9 :yfoL ;]jf cjwL ePsf] 

/ z}lIfs of]Uotf ePsf] kfrf} txdf ,;xfos :t/ kfrf} # aif{ :yfoL ;]jf 

cjwL e} % aif{ ;]jf cjwL gePsf] ;f]lx txdf ! u|]8 yk % aif{ eGbf 

al9 :yfoL ;]jf cjwL ePsf] t/ z}lIfs of]Uotf gePsf] ;f]lx txdf @ 

u|]8 yk ,% aif{ eGbf al9 :yfoL ;]jf cjwL ePsf] / z}lIfs of]Uotf 

ePsf] clws[t 5}7f} txdf ,clws[t 5}7f}  clws[t 5}7f} txdf # aif{ k'/f 

;]jf cjlw ePsf] % aif{ ;]jf cjlw gePsf] ;f]lx txdf ! u|]8 yk, 

clws[t 5}7f} txdf % aif{ eGbf al9 :yfoL ;]jf cjlw k'/f ePsf] clws[t 

;ftf} txdf, clws[t ;ftf} clws[t ;ftf} txdf # aif{ k'/f ;]jf cjlw 

ePsf] % aif{ ;]jf cjlw gePsf] ;f]lx txdf ! u|]8 yk, clws[t ;ftf} 

txdf % aif{ eGbf al9 jf clws[t :t/df !) aif{ eGbf al9  :yfoL ;]jf 

cjlw k'/f ePsf] Go'gtd z}lIfs of]Uotf ePsf] / ;ftf} txdf sfo{/t 

/x]sf] cf7f} txdf , clws[t cf7f} clws[t :t/ cf7f} txdf # aif{ k'/f 

;]jf cjlw ePsf] % aif{ ;]jf cjlw gePsf ;f]lx txdf  ! u|]8 

yk,Go'gtd z}lIfs of]Uotf ePsf] / ;f]lx txdf ;]jf % aif{ k'/f u/]sf] / 

cf7f} txdf sfo/t ePsf] gjf} txdf ,  

 

$. o; dfkb08 adf]lhd pknAw u/fO{Psf] yk u|]8 k|rlnt sfg'g adf]lhd 

To:tf] sd{rf/Ln] kfpg] clwstd u|]8 eGbf al9 x'g] 5}g . 

 

%_ h]i7tf lgwf/0f xfn sfo/t txdf sfod ePsf] h]i7tf sfod x'g]5 . 

 

^. k|f]T;fxg ;'ljwfsf] nflu lgj]bg lbg !% lbgsf] ;dofjlw lbOg] 5 . ;f] 

cjwL leq :yfoL lgo'lQm jf a9'jf lgo'lQm, z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 
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मिुक : चामे गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेि । मूल्य रु २००।- 

 

k|ltlnlk ;dfj]z ul/ lgj]bg lbg' kg]{ 5 . lgwf{l/t cjlw leq lgj]bg  glbg] 

sd{rf/LnfO{ k|f]T;fxg ;'ljwf lbOg] 5}g . 

% tx a'l4 tyf k|f]T;fxg ;DjGwL kq pknAw u/fO{g] M o; dfkb08 adf]lhd 

tflsPsf] cjlw leq k|fKt lgj]bg tyf k|df0fkq cWoog ul/ lgod $ sf] 

pklgod -#_ sf] cfwf/df sfof{non] k|f]T;fxg ;'ljwf ;DjGwL kq pknAw 

u/fpg] 5 . 

&. o;} dfkb08 adf]lhd x'g] M o; dfkb08df n]lvPsf] s'/f o;} adf]lhd 

x'g] 5 . cGosf] xsdf k|rlnt  sfg'g adf]lhd x'g]5 . 
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