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eb|k'/ gu/kflnsfsf]
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-@)&*÷!)÷@& df ePsf] k|yd ;+zf]wg ;lxt _

k|:tfjgf
eb|k'/ gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]qleq ljleGg p2]Zon] u7g eO{ lqmoflzn /x]sf
;+3;+:yfx?n] ;dfhsf] ;s/fTds kl/jt{gdf of]ubfg k'of{Psf] / w]/} yf]/} dfqfdf /sd
;+sng / kl/rfng u/L cfly{s sf/f]af/ ;d]t ug]{ u/]sfn] To:tf ;+3;+:yfx?sf] clen]v
/fvL ltgsf] ;+/If0f / ;Da{4g ub}{ ;+3;:yfx?af6 eP u/]sf ;sf/fTds sfo{ nfO{ ;dfh
?kfGt/0fsf k|lqmofdf ;xefuL u/fpg pko'Qm x'g] s'/fnfO{ b[li6ut ub}{ ;+3;+:yfsf]
;~rfng k|lqmof / hjfkmb]lxtfsf] :ki6 / kf/bzL{ Joj:yf u/L ;+3;+:yfx?nfO{ ;+rfng
tyf lgodg ug{ sfo{lalw agfO{ nfu" ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g,
@)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L eb|k'/ gu/kflnsfn] of] sfo{lalw agfO{
nfu' u/]sf] 5 .

kl/R5]b !
k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De
-!_ o; sfo{lalwsf] gfd æeb|k'/ gu/kflnsfsf] ;+3;+:yf lgodg tyf ;+rfng
sfo{lalw, @)&&Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] sfo{lalw gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePkl5 nfu' x'g] 5 .
@= kl/efiff M–laifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{lalwdf
-s_ æ;+3;+:yfÆ eGgfn] ;fdflhs, wfl{d{s, ;flxlTos, ;f+:s[lts, a}1flgs, z}lIfs,
af}l4s, zfl/l/s, cfl{y{s, Jofj;flos, ;+rf/, dgf]/~hgfTds, kof{j/0f, v]ns'b,
k/f]ksf/L ljifoIf]q;+u ;DalGwt jf ;Lkd"ns sfo{x?sf] ljsf; / lj:tf/ ug{]
p2]Zon] :yfkgf ePsf] ;/sf/L jf u}/;/sf/L ;+3;+:yf jf Sna, d08nL, kl/ifb,
;d'x, ;ldlt, cWoog s]Gb| cflbnfO{ ;Demg' k5{ .
-v_ æsfo{lalwÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] ;+3;+:yf lgodg tyf ;~rfng
sfo{lalw, @)&& nfO{ ;Demg' k5{ .
-u_ ægu/ k|d'vÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] gu/ k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .
-3_ æ gu/ pkk|d'vÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] gu/ pkk|d'vnfO{ ;Demg'k5{ .
-ª_ æk|d'v k|;f;lso clws[tÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] k|d'v k|;f;lso
clws[tnfO{ ;Demg' k5{ .

-r_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; sfo{ljlwdf jf gu/ sfo{kflnsf
jf gu/;efaf6 tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ .
-5_ ægu/;efÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] gu/ ;efnfO{ ;Demg' k5{ .
-h_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] gu/
sfo{kflnsfsf] sfof{no ;d]tnfO{ hgfpF5 .
-em_ ælgb]{zs ;ldltÆ eGgfn] o; sfo{ljlwsf] bkmf !^ adf]lhd ul7t cg'udg
tyf lgb]{zs ;ldltnfO{ ;Demg' k5{ .
-`_ ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] eb|k'/ gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfnfO{ hgfpF5 .

kl/R5]b @

;+3;+:yf ;DaGwL Joj:yf
#= ;+3;+:yf :yfkgf ug{ ;lsg] M–
-!_ gu/kflnsf If]qdf ;dfg p2]Zo /fvL ;dfhsf] ljsf;df ;xof]u k'of{pg]
;+3;+:yf :yfkgf u/L ;~rfng ug{ ;lsg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :yfkgf ePsf] ;+3;+:yfn] ;+:yf ;~rfngsf d'Vo
;d]6L ljwfg tof/ u/L ;DalGwt lgsfoaf6 :jLs[t ul/Psf] x'g' kg]{5 .

ljifo

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] ljwfgdf b]xfosf s'/fx?sf] :ki6 Joj:yf u/]sf] x'g'
kg]{5 .
-s_ ;+3;+:yf :yfkgfsf] p2]Zo,
-v_ slDtdf tLg hgf dlxnf;lxt sDtLdf gf} hgf kbflwsf/L /x]sf] sfo{ ;ldlt,
-u_ k|To]s tLg aif{df sfo{ ;ldltsf] lgjf{rg,
-3_ aif{df Ps k6s ;fwf/0f ;ef / ljz]if ;fwf/0f ;ef,
-ª_ ;+:yfsf] cfo>f]t / vr{ ug]{ ljlw,
-r_ ;b:otf ;DaGwL Joj:yf,
-5_ n]vf k/LIf0f .
$= ;+:yf btf{ gu/L ;~rfng ug{ gx'g]
-!_ o; sfo{lalw adf]lhd btf{ gu/L ;+3;+:yf ;~rfng ug{ kfO{g] 5}g .

-@_ of] sfo{ljlw k|f/De x'g'cl3 vf]lnPsf ;+:yfx? o;} sfo{lalw adf]lhd Ps jif{leq
gu/kflnsfdf btf{ ug'{ kg]{5 .
-#_ of] sfo{ljlw adf]lhd btf{ jf ;'rLs[t gePsf ;+3;+:yf;+u gu/kflnsfn] s'g}
;xsfo{ ug]{ 5}g / s'g} sfo{qmd ;~rfng ug]{ 5}g .
%= ;+3;+:yf btf{ ug]{
-!_ ;+3;+:yf btf{ ug{ rfxg] JolQmn] b]xfosf sfuhft;lxt cg';"rL ! adf]lhdsf]
9fFrfdf gu/kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 .
-s_ ;+3;+:yfsf] lawfg .
-v_sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfd, 7]ufgf, k]zf / z}lIfs of]Uotfsf] ljj/0f .
-u_ sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] g]kfnL gul/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk .
-3_ cfly{s ;|f]t .
-ª_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; .
-r_ ;+:yfsf sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lsf] of]Uotf k|df0fLtsf nflu ;DalGwt
lgsfox?df hfra'em ug{ ;lsg]5 .
-5_ cg';"rL * adf]lhdsf] :j3f]if0ff kq k]z ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 btf{ ug{ ldNg] gldNg] ;DaGwdf hfFra'em
u/L btf{ ug{ ldNg] b]lvPdf k|d'v k|;f;lso clws[tn] ;+:yf btf{ u/L cg';"rL @
adf]lhdsf] k|df0fkq lbg' kg]{ 5 .
^= ;+3;+:yf btf{ gx'g]
-!_ b]xfosf] cj:yf b]lvPdf ;+3;+:yf btf{ ul/g] 5}g .
-s_ ;'lt{ tyf dlb/fhGo ;fdfu|Lsf] k|j{4g ug]{ p2]Zo /fvL vf]lnPsf ;+3;+:yf,
-v_ s'g} hfthflt ljz]if dfq ;b:o /xg] u/L vf]lnPsf] ;+3;+:yf,
-u_ ;dfhdf kf/:kl/s ;b\efj / Pstfdf vnn kfg]{ ;Defjgf /x]sf] ;+3;+:yf
-3_ ;dfhdf gsf/ftds k|efj kfg]{ ;Defjgf /x]sf] ;+3;+:yf
&= ;+3;+:yfsf] bfloTj x'g] M–
-!_ gu/kflnsf If]qleq of] sfo{ljlw k|f/De x'g' cl3 u7g eO{ ;~rfngdf /x]sf
;+3;+:yfn] Ps jif{ leq gu/kflnsfdf ;+:yf btf{ ug'{ kg]{5 .
-@_ ;+3;+:yfn] jflif{s sfo{ of]hgf / cfly{s jif{ ;dfKt ePkl5 cfkm'n] ;Dkfbg
u/]sf sfdsf] jflif{s k|ltj]bg tof/ u/L gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .
-#_ gu/kflnsfdf btf{ jf ;'rLs[t gePsf ;+3;+:yfnfO{ gu/kflnsfn] s'g} lsl;dsf]
;xof]u ug{ ;Sg] 5}g .
-$_ tf]lsPsf] ;dodf btf{ jf ;'rLs[t ug'{ jf gjLs/0f u/fpg' ;DalGwt ;+3;+:yfsf]
st{Jo x'g]5 .

-%_ gu/kflnsfdf btf{ jf ;'rLs[t ePsf ;+3;+:yfnfO{ gu/kflnsfn] cfˆgf] gLlt
of]hgf / ah]6sf] kl/lwleq /lx ;xof]u ug{ ;Sg]5 .
-^_ j8f sfof{nox?n] cfˆgf] ef}uf]lns If]qleq /x]sf ;+3;+:yfnfO{ gu/kflnsfdf btf{
jf ;'rLs[t ug{ pTk]|l/t ug'{ kg]{5 .
*= ;+3;+:yf gjLs/0f ;DaGwL Joj:yf
-!_ o; sfo{ljlwsf] bkmf % adf]lhd btf{ ePsf jf bkmf !@ adf]lhd ;'rLs[t ePsf
;+3;+:yfn] cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgf leq gu/kflnsfdf ;+:yf

gjLs/0f

ug'{ kg]{5 .
-@_ ;+:yf btf{ ug{ btf{ z'Ns jfkt ?= Ps xhf/ nfUg]5 . k+|To]s jif{ gjLs/0f ubf{
gjLs/0f z'Ns ?= kfFr ;o nfUg]5 .
-#_ ;+3;+:yfn] gjLs/0f ug{sf] nflu cg';"rL # adf]lhdsf] 9fFrfdf gu/kflnsfdf
lgj]bg lbg' kg]{5 .
-$_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Dofb leq gjLs/0f gug]{ ;+:yfn] csf]{ tLg dlxgf leq
gljs/0f ug{ lgj]bg lbPdf gu/kflnsfn] gjLs/0f z'Nssf] bf]Aa/ b:t'/ lnO{ ;+:yf
gjLs/0f ug{ ;Sg]5 .
(= ;+3;+:yf ;+ul7t ;+:yf dflgg] M–
-!_ o; sfo{lalw adf]lhd btf{ ePsf] s'g} klg ;+3;+:yf cljl5Gg pQ/flwsf/jfnf
:jzfl;t / ;+ul7t ;+:yf x'g]5 . To:tf] ;+:yfn] JolQm ;/x rn crn ;DklQ
k|fKg ug{, vl/b lalqm ug{, pkef]u ug{ tyf x:tfGt/0f ug{ ;Sg]5 .
-@_ ;+3;+:yfn] JoflQm ;/x cfˆgf] gfdaf6 gfln; ph'/ ug{ ;Sg]5 / ;f] pk/ klg
;f]lx gfdaf6 gfln; ph'/ nfUg ;Sg]5 .
-#_ ;+3;+:yfsf] 5'§} 5fk x'g] 5 .
-$_ k|rlnt sfg'g cg';f/ :jLs[lt lnP/ dfq ;+3;+:yfsf] ;Dklt laqmL jf x:tfGt/0f
ug{ ;lsg] 5 .
!)= ;+:yfsf] ;Dklt dflgg]
-!_ b]xfo adf]lhdsf] rn crn ;DklQ ;+:yfsf] ;DklQ dflgg]5 .
-s_ ;+:yfn] cfˆgf] p2]Zo sfo{Gjog ubf{ k|fKt u/]sf] /sd jf ;Dklt,

-v_ ;b:otf z'Ns jfkt k|fKt ePsf] /sd
-u_ bfgbftJo, pkxf/, rGbf, ;xof]u jf cg'bfgaf6 ;+:yfnfO{ k|fKt rn crn
;Dklt
-3_ ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf gu/kflnsfaf6 ;+3;+:yfnfO{ k|fKt rncrn
;Dklt
-ª_ cGt/fli6«o ;+3;+:yfaf6 k|fKt ;xof]u .
t/, o:tf] ;xof]u lng gu/kflnsfsf] k"j{ :jLs[lt lng' kg]{5 .
-r_ ;+3;+:yfnfO{ cGo h'g;'s} ;|f]taf6 k|fKt ePsf] rncrn ;Dklt
!!= ;+3;+:yfsf] a}+s vftf ;+rfng lalw M
-!_ ;+3;+:yfn] cfly{s sf/f]af/ ;~rfng ug{ ;+:yfsf] gfddf :yfgLo a}+sdf vftf
vf]Ng' kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] a}+s vftfsf] ;+rfng ;+:yfsf] cWoIf, ;lrj /
sf]iffWoIfsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd a}+s vftf vf]Ng / aGb ug{' k/]df gu/kflnsfsf] l;kmfl/;
clgjfo{ x'g]5 .
-$_ ;+3;+:yfsf kbflwsf/L, ;b:o, sd{rf/L jf s'g} JoflQmn] ;+3;+:yfsf] ;Dklt
lxgfldgf ug{ kfpg] 5}g .
-%_ ;+3;+:yfsf] ;DklQ s'g} sfo{df vr{ ug'{ kg]{ ePdf sfo{ ;ldltn] lg0f{o u/]
cg'?k vr{ ug{ ;lsg]5 .
-^_ o; sfo{lalw ljkl/t x'g] u/L s;}n] s'g} cg'lrt sfo{ u/]sf] kfO{Pdf ;ldltn]
cfjZos sfjf{xL ug{ ;Sg]5 .
!@= gu/kflnsfdf ;'rLs[t ug'{ kg]{
-!_ gu/kflnsf afx]s cGo s'g} lgsfodf btf{ u/L gu/kflnsf If]qdf ;+rfngdf
/x]sf ;+3;+:yfx? of] sfo{lalw nfu' ePsf] Ps jif{leq gu/kflnsfdf ;'rLs[t x'g'
kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd gu/kflnsfdf ;"rLs[t ePsf ;+:yfx?sf] p2]Zo / sfdsf]
k|s[ltsf cfwf/df tf]lsP adf]lhd jlu{s/0f ul/g]5 .

-#_ gu/kflnsf afx]s cGoq ;~rfngdf /x]sf ;+3;+:yfx?n] gu/kflnsf If]qdf s'g}
sfo{qmd ;~rfng ug{ rfx]df gu/kflnsfdf ;+:yf ;'rLs[t u/L cg'dlt lnP/ dfq
sfo{qmd ;~rfng ug{ ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -!_ / -#_ adf]]lhd ;'rLs[t x'g ;+3;+:yfn] cg';'rL $ adf]lhdsf]
9fFrfdf gu/kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePdf gu/kflnsfn] cfjZos hfFra'em u/L
;'rLs[t ug{ pko'Qm b]v]df ;+:yf btf{ z'Ns a/fa/sf] b:t'/ lnO{ cg';'rL -%_
adf]lhdsf] ;'rLs[t k|df0fkq k|bfg ug]{5 .
-^_ pkbkmf -#_ adf]lhd ;'rLs[t ePsf ;+3;+:yfn] gu/kflnsf If]qdf s'g} sfo{qmd
ug{ rfx]df ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; ;lxt tf]lsPsf sfuhft ;+nUg
/fvL cg;"rL ^ adf]lhdsf] 9fFrfdf cg'dltsf] nflu gu/kflnsfdf lgj]bg lbg'
kg]{5 .
-&_ pkbkmf -$_ adf]lhd k|fKt ePsf] lgj]bgpk/ gu/kflnsfn] 5fgljg u/L
sfo{qmd ug]{ cg'dlt lbg ;Sg]5 .
-*_ j8fdf lqmoflzn ;+3;+:yfx?nfO{ o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ug{] u/fpg] sfo{df
;DalGwt j8f sfof{noaf6 ;xof]u, ;xhLs/0f / cfjZostf cg';f/ l;kmfl/;
;d]t u/L lbg' kg]{5 .
-(_ o; bkmf adf]lhd ;'rLs[t gePsf jf cg'dlt glnPsf ;+3;+:yfn] gu/kflnsf
If]qdf s'g} sfo{qmd ;~rfng u/]sf] kfO{Pdf To:tf] sfo{df gu/kflnsfn] /f]s
nufpg ;Sg]5 .
-!)_ btf{ jf ;'rLs[t gePsf ;+3;+:yfnfO{ gu/kflnsfaf6 s'g} lsl;dsf] ;xof]u
k|fKt x'g ;Sg] 5}g .
!#= ;+3;+:yfsf] p2]Zodf x]/km]/ x'g;Sg] M–
-!_ Pp6f p2]Zo /fvL btf{ ePsf] ;+3;+:yfn] cfˆgf] p2]Zo kl/jt{g ug{ jf lj:tf/ ug{
rfx]df s'n ;b:o ;+Vofsf] PsfpGg k|ltzt ;b:ox?sf] ;dy{g k|fKt u/L p2]Zo
kl/jt{g jf la:tf/ ug{ ;Sg]5 .
!$= ;+3;+:yfsf] lx;falstfa kf/bzL{ x'g' kg]{ M–

-!_ ;+3;+:yfsf] cfDbfgL vr{ tyf cfly{s sf/f]af/sf] lx;falstfa b'?:t clen]v /fVg]
bfloTj sf]ifWoIfsf]] / k|zf;lgs tyf cGo sfdsf] clen]v /fVg] bfloTj ;lrjsf]
x'g]5 .
-@_ ;+3;+:yfn] cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgf leq cfDbfgL vr{sf] O{hfht k|fKt
n]vf k/LIfsaf6 n]vf k/LIf0f u/fO{ gu/kflnsfdf ;f]sf] k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{5 .
-#_ ;+3;+:yfsf] rncrn ;DklQ lxgfldgf ePsf], nfkjf{xL ePsf] / ;Gtf]ifhgs gePsf]
egL s;}n] lnlvt ph'/L lbPdf lgb]{zs ;ldltn] sd{rf/L v6fO{ cfjZos hfFra'em
u/fpg jf n]vfk/LIf0f u/fpg cfb]z lbg ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -@_ adf]lhd k/]sf] ph'/Lsf ;DaGwdf lgb]{zs ;ldltsf] lg0f{o, lgb]{zg jf
cfb]zsf] kfngf ug{' ;DalGwt ;a}sf] st{Jo x'g]5 .
-%_ pkbkmf -@_ adf]lhd k/]sf] ph'/Lpk/ hfFra'em ubf{ lgb]{zs ;ldltn] pko'Qm
7x/fPdf tf]lsPsf] hl/jfgf ug{, ;+:yf btf{ vf/]h ug{ jf vf/]hLsf nflu ;DalGwt
lgsfodf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .

kl/R5]b $
;+3;+:yfsf] cg'udg tyf d'Nof+sg
!%= j8f:t/Lo cg'udg ;ldlt M–
-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ jf ;'rLs[t ePsf gu/kflnsfsf j8fx?df lqmoflzn
/x]sf ;+3;+:yfx/sf] cg'udg ug{ k|To]s j8fdf b]xfo adf]lhdsf] j8f:t/Lo cg'udg
tyf lgb]{zs ;ldlt /xg]5 .
-s_ ;DalGwt j8fsf j8f cWoIf —
-v_ Ps hgf dlxnf ;lxt j8f ;b:odWo]af6 b'O{ hgf

;+of]hs
—

;b:o

-u_ j8fdf lqmoflzn ;+3;+:yf jf ;d'xsf] k|ltlglwdWo] j8f ;ldltn] dgf]lgt u/]sf]
Ps hgf k|ltlglw —
;b:o
3_ ;DalGwt j8f ;lra —

;b:o ;lra

-@_ j8f:t/Lo cg'udg tyf lgb]{zs ;ldltn] ;+3;+:Yff btf{ jf ;'rLs[t eP gePsf]
jf cg'dtL lnP glnPsf] nufot ;+:yfn] ;~rfng u/]sf sfo{qmdsf] cf}lrTo, k|ult /
k|efjsfl/tf ;d]tsf] cg'udg ug]{5 .
!^= gu/:t/Lo cg'udg tyf lgb]{zs ;ldlt
-!_ gu/ If]qdf lqmoflzn ;+3;+:yfx?sf] cg'udg tyf d'Nof+sg ug{sf] nflu b]xfo
adf]lhdsf] gu/:t/Lo cg'udg tyf lgb]{zs ;ldlt /xg]5 .
-s_ gu/ pkk|d'v —
;+of]hs
v_ k|d'v k|;f;lso clws[t —
;b:o
-u_ sfo{kflnsf ;b:ox?dWo]af6 sfo{kflnsfn] 5gf}6 u/]sf b'O{ hgf— ;b:o
-3_ ;+3;+:yfsf] k|ltlglwdWo]af6 gu/ sfo{kflnsfn] dgf]lgt u/]sf] k|ltlglw b'O{ hgf
;b:o
ª_ ;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v —
;b:o ;lrj
-@_ lgb]{zs ;ldltn] gu/kflnsfsf] kbflwsf/L jf s'g} lj1nfO{ a}7sdf cfdGq0f ug{
;Sg]5 .
-#_ lgb]{zs ;ldltsf] a}7s cfjfZostf cg';f/ a:g' kg]{5 .
-$_ lgb]{zs ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{lalw ;ldlt cfkm}n] to u/] adf]lhd x'g]5 .
!&= lgb]{zs ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/
-!_ lgb]{zs ;ldltn] ;do ;dodf ;+3;+:yfsf] cg'udg u/L cfjZos /fo ;'emfj /
lgb]{zg lbg ;Sg]5 .
-@_ lgb]{zs ;ldltn] gu/df lqmoflzn ;+3;+:yfx?sf] sfo{z}nL, ;d'bfo:t/df kf/]sf]
k|efj, u'0f:t/ / kl/0ffd ;d]tsf] cfwf/df d'Nof+sg u/L ;kmn / pTs[i6 b]lvPsf]
;+:yfnfO{ k'/is[t ug{ gu/ sfo{kflnsfdf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .
-#_ lgb]{zs ;ldltn] u/]sf sfo{x?sf] k|ltj]bg tof/ u/L gu/ k|d'v ;dIf k]z ug'{
kg]{5 .
-$_ lgb]{zs ;ldltn] ;+3;+:yf ;DaGwL gu/kflnsfsf] gLlt / sfo{qmd th'{df ug{
/fo ;'emfj lbg tyf To:tf sfo{x?sf af/]df gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd
sfof{Gjog ug{ ;Sg]5 .
-%_ lgb]{zs ;ldltn] gu/ k|d'vaf6 k|fKt /fo ;'emfj tyf lgb]{zgsf] kfngf ug'{ kg]{ 5
.

kl/R5]b %
ljljw

!*= ;+3;+:yf Pscsf{df ufleg ;Sg] M
-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf b'O{ jf ;f]eGbf a9L ;+3;+:yfx? ufleO{ Pp6}
;+:yfdf cfj4 x'g rfx]df ufleg rfxg] ;a} ;+3;+:yfn] cf cfkm\gf] ;fwf/0f ;ef af]nfO{
;DalGwt ;+3;+:yfsf] ;Dk'0f{ ;b:o ;+Vofsf] PsfpGg k|ltzt ;b:ox?sf] ;dy{g k|fKt
ePdf Ps csf{df ufleg jf Plss[t x'g ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;+3;+:yf uflePdf jf Plss[t ePdf k}lt; lbgleq ;f]sf]
hfgsf/L gu/kflnsfdf lbg' kg]{5 .
!(= ;+3;+:yf lj36g ;DaGwL Joj:yf M–
-!_ b]xfosf[ cj:yfdf ;+3;+:yf lj36g ePsf] dflgg]5 .
-s_ ;+3;+:yfsf PsxQ/ k|ltzt ;b:ox?n] ;+:yf lj36g ug]{ lnlvt lg0f{o u/]df .
-v_ ;+3;+:yf 6f6 klN6Pdf . ;:yfsf] pb]Zo cg'?ksf] nIo k|fKt u/L ;lsPdf .
-u_ ;+:yfsf] p2]Zo cg'?ksf] nIo k|fKt u/L ;lsPdf .
-3_ nuftf/ tLg jif{;Dd gjLs/0f gul/Pdf .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} sf/0fn] ;+:yf lj36g ePdf pQm ;+:yfsf] :jfldTjdf
/x]sf] ;Dk'0f{ rn crn ;Dklt eb|k'/ gu/kflnsfsf] lhDdfdf /xg] 5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|fKt rncrn ;Dklt lgb]{zs ;ldltn] pko'Qm 7x/fPdf csf]{
s'g} ;+3;+:yfnfO{ k|of]u ug{ lbg, x:tfGt/0f ug{ jf gu/kflnsf cfkm}n] k|of]u ug{]
u/L gu/ sfo{kflnsfdf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .
@)= sfo{ljlwdf ;+zf]wg, vf/]hL / arfp
-!_ gu/ sfo{kflnsfn] o; sfo{ljlwdf ;+zf]wg jf x]/km]/ jf vf/]h ug{ ;Sg]5 .
-@_ of] sfo{ljlw k|f/De x'g' cl3 gu/kflnsfaf6 ;+3;+:yf ;DaGwL eP ul/Psf sfo{x?
o;} sfo{ljlw adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 .
@!= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M–
-!_ of] sfo{lalw sfo{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} afwf c8\sfp jf låljwf ePdf gu/
sfo{kflnsfn] lg0f{o u/] adf]lhd x'g]5 .
@@= cdfGo x'g]

-!_ o; sfo{lalwdf ePsf] s'g} k|fjwfg k|rlnt sfg"g;Fu aflemPsf] kfOPdf aflemPsf]
xb;Dd cdfGo x'g]5 .
@#= sfd sfjf{xL ;~rfng x'g]
-!_ ;+:yf btf{, ;'rLs[t, gjLs/0f / ;+3;+:yf ;DaGwL cGo sfo{x? gu/kflnsfsf]
;fdflhs ljsf; zfvfaf6 ;~rfng x'g]5 .
-@_ j8f sfof{nodf ;+3;+:yf ;DaGwL sfo{sf] lhDd]jf/L ;DalGwt j8f ;lrjsf] x'g]5 .

cg';"rL–!
-bkmf % sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_

;+:yf btf{ ug{ lbg] lgj]bgsf] 9fFrf
ldltM–
>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"
eb|k'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,
eb|k'/, emfkf .
ljifoM ;+:yf btf{ u/L kfpF .
pk/o'{Qm ;DaGwdf eb|k'/ gu/kflnsf j8f g++= ==========df ============================= p2]Zosf ;fy
u7g ePsf] ======================================= gfds ;+:yf gu/kflnsfdf btf{ ug{sf nflu tkl;nsf
sfuhftx? ;+nUg /fvL of] lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . ;+:yf ;~rfng ;DaGwL gu/kflnsfn] hf/L u/]sf
gLltlgod tyf sfo{ljlwsf] kfngf ug{ xfdL d~h'/ 5f}+ lgodfg';f/ pQm ;+:yf btf{ u/L lbg x'g
cg'/f]w ub{5f}+ .
lgj]bs
;+:yfsf] gfd ================================
cWoIfsf] gfd===================================
x:tfIf/ ========================================
;+nUg sfuhftx?
-s_;+:yf u7g ug]{ ;DaGwL ;efsf] lg0f{o,
-v_ ;+:yf btf{ ug]{ sfo{ ;ldltsf] lg0f{o
-u_ ;+:yfsf]] ljwfg,
-3_ /fhZj bflvnfsf] k|df0f,
-8=_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;
-r_ sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL
-5_ kbflwsf/Lx?sf] JolQmut ljj/0f kmf]6f] ;lxt
-h_ :j3f]if0ffkq -cg';"rL * adf]lhd_

cg';"rL–@
-bkmf % sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_
eb|k'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
eb|k'/, emfkf

;+:yf btf{sf] k|df0fkqsf] 9fFrf
;+:yf btf{ g+= M
ldlt M–

btf{

;+:yfsf] gfd >L ===================================
;+:yfsf] 7]ufgf M– eb|k'/ gu/kflnsf j8f g++ ==============emfkf
ljifoM – ;+:yf btf{ k|df0fkq
ldlt @)====÷=====÷==== sf] dfu lgj]bg cg';f/ eb|k'/ gu/kflnsfsf] ;+3;+:yf lgodg tyf ;~rfng
sfo{lalw, @)&& sf] bkmf % sf] pkbkmf -@_ adf]lhd eb|k'/ gu/kflnsf j8f g+= df :yfkgf ePsf]
pQm ;+:yf o; gu/kflnsfdf btf{ u/L of] ;+:yf btf{sf] k|df0f kq k|bfg ul/Psf] 5 .
k|df0fkq lbg] clwsf/Lsf]
b:tvt M
gfd y/ M
kb M
;+:yf gjLs/0f ;DaGwL ljj/0f -k|df0fkqsf] k5fl8sf] efudf /fVg]_
qm=;=

gljs/0fsf] ldlt

/=g+=

gjLs/0f z'Ns

gjLs/0f ePsf] cjlw

b:tvt

cg';"rL–#
-bkmf * sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_

;+3;+:yf gjLs/0f ug{ k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf
ldlt
>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"
eb|k'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,
eb|k'/, emfkf .
ljifo M ;+:yf gljs/0f u/L kfpF .
k|:t't ljifodf eb|k'/ g=kf= j8f g++= =========== df ;~rfngdf /x]sf]
========================;+:yf o; gu/kflnsfdf btf{÷;'rLs[t eO{ lqmoflzn /x]sf]df xfn Dofb
;dfKt eO{ gjLs/0f ug'{ kg]{ ePsf]n] pQm ;+:yf lgofdfg';f/ gjLs/0f ul/lbg x'g b]xfosf
sfuhftx? ;+nUg /fvL of] lgj]bg k]z ub{5f}+ .
lgj]bs
x:tfIf/ ========================================
cWoIfsf] gfd==================================
;+:yfsf] gfd =================================
ldlt ============================================
;+:yfsf] 5fk
;+nUg sfuhftx?
-s_ n]vfkl/If0f k|lta]bg,
-v_ gjLs/0f ug]{ ;DaGwL ;+:yfsf] lg0f{o
-u_ gjLs/0f b:t'/ a'emfPsf] /l;b,
-3_ s/ r'Qmfsf] k|df0fkq

cg';"rL–$
-bkmf !@ sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_

;+3;+:yf ;'rLs[t x'g k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf
ldlt
>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"
eb|k'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,
eb|k'/, emfkf .
ljifo M ;+:yf ;'rLs[t u/L kfpF .
k|:t't ljifodf eb|k'/ g=kf= j8f g++= =========== df ;~rfngdf /x]sf]
========================;+:yf o; gu/kflnsfdf ;'rLs[t ug'{ kg]{ ePsf]n] lgofdfg';f/ ;'rLs[t
ul/lbg x'g b]xfosf sfuhftx? ;+nUg /fvL of] lgj]bg k]z ub{5f}+ .
lgj]bs
x:tfIf/ ====================================== cflwsfl/s
JolQmsf] gfd==================================
;+:yfsf] gfd =================================
ldlt ============================================
;+:yfsf] 5fk
;+nUg sfuhftx?
-s_ ;+:yf btf{sf] k|df0fkq,
-v_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;
-u_ ;'rLs[t ug{ b:t'/ a'emfPsf] /l;b,
-3_ s/ r'Qmfsf] k|df0fkq

cg';"rL–%
-bkmf !@ sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_

;+3;+:yf ;'rLs[t ePsf] k|df0fkqsf] 9fFrf
ldltM–
;+:yf ;'rLs[t ;+Vof M
;+:yfsf] gfd >L ===================================
;+:yfsf] 7]ufgf M–eb|k'/ gu/kflnsf j8f g++ ==============emfkf
ljifoM –;+:yf ;'rLs[t ePsf] k|df0fkq
ldlt ======================== df o; sfof{nodf k]z ePsf] lgj]bg cg';f/ lhNnf ===========
uf=kf= ÷ g=kf ====================== j8f g+= === df d'Vo sfof{no /x]sf] ==============================
;+:yf eb|k'/ gu/kflnsfsf] ;+3;+:yf lgodg tyf ;~rfng sfo{ljlw, @)&& adf]lhd o;
sfof{nodf ;'rLs[t u/L of] k|df0fkq k|bfg ul/Psf]5 .
;+:yf ;'rLs[t ug]{ clwsf/Lsf]
b:tvt M
gfd y/ M
kb M
-gjLs/0f ;DaGwL ljj/0f k5f8Lsf] efudf /fVg]_
qm=;= gljs/0fsf] ldlt /=g+= gjLs/0f z'Ns gjLs/0f ePsf]
cjlw

b:tvt

cg';"rL–^
-bkmf !@ sf] pkbkmf -^_ ;Fu ;DalGwt_

cg'dltsf] nflu ;+3;+:yfn] lbg] lgj]bgsf] 9fFrf
ldltM–
>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo",
eb|k'/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
eb|k'/, emfkf .
ljifo M sfo{qmd ;~rfngsf] nflu cg'dtL kfpF .
o; ;+:yfsf] :jLs[t jflif{s sfo{qmd cg';f/ eb|k'/ gu/kflnsf j8f g+=
df
======================== sfo{qmd ;~rfng ul/g] ePsf] x'Fbf ;f]sf] nflu gu/kflnsfsf] cg'dtL
lbg x'g o; ;+:yfsf] b]xfosf] ljj/0f ;lxt lgj]bg k]z ub{5' .
;+:yfsf] gfd, 7]ufgf ===========================
sfo{qmdsf] gfd=======================================
sfo{qmd ;~rfng ug]{ j8f ÷ If]q
;+:yfsf] k|ltlglwsf] gfd y/ =========================
kb M=============================================
;Dks{ g+= =============================================
Od]n M ===================================================
sfo{qmd ;+rfng cjwL ===============================
nfeu|fxLsf] ljj/0f
nlIft ju{
cg'dflgt nfeflGjt ;+Vof
sfo{qmdsf] nfut ljj/0f
vr{sf] ;|f]t

ah]6 ?=
lgj]bs

cg';"rL– &
-bkmf % sf] pkbkmf -!_s ;Fu ;DalGwt_
सं थाको नमुना वधान
ी ............................................................. को
वधान (२०.......)
तावनाः-

सं थाले आ नो सं थाको बारे मा छोटकर र

प

पमा

तावना उ लेख गन र अि तममा "यो वधान भ पुर

नगरपा लकाको संघ सं था नयमन तथा स ालन काय व ध २०७७ को अ धनमा र ह तजुमा ग रएको छ" ।

प र छे द-१
ारि भक

१.

सं थाको नामः- यस सं थाको नाम "..................................................................." रहनेछ । अं ज
े ीमा
"............................................................................." रहनेछ । छोटकर मा नेपाल "........................."
र अं ज
े ीमा "................." रहनेछ ।
क.

सं थाको कायालय रहने

थानः- यस सं थाको केि य कायालय ........................... िज ला

भ पुर नगरपा ल वडा नं. ........ मा रहनेछ ।
ख.

यस

सं थाको

काय े ः-

यस......................................................................काय े

.................................. िज ला भ पुर नगरपा लका हुनेछ ।
ग.
घ.

ार भः- यो वधान सं था दता भएको म तदे िख ार भ हुनछ
े ।
सं थाको अि त वः- यो सं था एक अ व छ

उ रा धकारवाला, सं ग ठत,

वशा सत, गैरनाफामूलक,

गैरराजनी तक तथा गैरसरकार सामािजक सं था हुनेछ । सं थाबाट आ नो उ े य बाहेक आय
आजन गन तथा कुनै

कारको शु क लई वा न लई परामश

दान गन काय ग रने छै न ।

२.

प रभाषाःक.

" वधान" भ ाले .................................... को वधानलाई स झनु पदछ ।

ख.

"सं था" भ ाले ........................................... लाई जनाउँदछ ।

ग.

"स म त" भ ाले यस वधानको दफा १३ बमोिजम ग ठत काय स म तलाई जनाउँदछ ।

घ.

"सभा" भ ाले यस

वधान बमोिजम बसे को साधारण सभा र

वशेष साधारण सभालाई समेत

जनाउँदछ ।
ङ.

"पदा धकार " भ ाले सं थाका पदा धकार ह लाई स झनुपदछ ।

च.

" नयम, व नयम" भ ाले यस वधान अ तगत ब े नयम व नयमलाई जनाउँछ ।

छ.

थानीय अ धकार
अ धकार

ज.

भ नाले भ परु नगरपा लकाको

मखु

शासक य अ धकृत वा

नजले

यायोजन गरे को अ धकृत लाई जनाउदछ ।

"तो कएको वा तो कए बमोिजम" भ ाले यो वधान र यस वधान अ तगत बनेको नयम व नयममा
तो कएको वा तो कए बमोिजम स झनु पदछ ।

झ.

" थानीय तह" भ ाले भ पुर नगरपा लकालाई जनाउनेछ ।

ञ . "सद य" भ नाले सं थाको क◌ुनप
ै न सद यता साधारण), सं थागत, आिजवन एवम काय स म तको
पद◌ाधि◌कार समेत ( वा संघ सं थालाइ जनाउनेछ ।
टभ न " थानीय सरकार" .◌ाले
ठ

३.

भ परु नगर कायपा लकालाइ बझ
ु ◌ाउनेछ ।

(आव यकता अनुसार थप गन स कने)

सं थाको छाप र िच हः-

च लत यव थाको

तकूल नहुनेगर सं थाको एउटा छु ै छाप र िच ह हुनेछ ।

छाप र िच ह अनुसूिच १ बमोिजमको ढाँचामा हुनछ
े । तर सं थाको नाम, छाप र िच ह पूव दता भएको
कुनै सं थासँग मेल खाएमा सं शोधनको

या ारा तु

प र छे द-२
उ े य

त सं शोधन ग रनेछ ।

४.

सं थाको काय े

र उ े यः- सं थाको काय े

भ पुर नगरपा लका भर हुनेछ र उ े य दे हाय बमोिजम

रहनेछ ।

यो सं था मुनाफा र हत, जन हतकार सामािजक सं था हुनछ
े ।

क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.
छ.

(सं घसं था नयमन तथा काया वयन काय व ध २०७७ बमोिजम )

५.

सं थाको उ े य

ा

गन ग रने कामह ः- यस सं थाले उपरो

उ े यह

ा

गन दे हायका कायह

गनछःक.

ख.

सं थाले

च लत नेपाल कानून बमोिजम स बि धत नकायबाट अनुम त वा इजाजत

उ े यह

काया वयन गनछ ।

ा

ग र आ ना

सं थालाई आव यक पन भवन नमाण गन वा भाडामा वा लजमा लने छ र क युटर, टे लफोन,
टाइपराइटर,

या स ज ता कायालय सामान तथा सवार साधन ख रद गनछ वा भाडामा लई

योग गनछ ।
ग.
घ.

सं थालाई आव यक पन कमचार नयु
सं थाले नगर े

भ

गन तथा तनको सेवा सतह

नधारण गनछ ।

काय गदा भ पुर नगरपा लकाको अनुम त लएर काम गनछ ।

प र छे द-३
सद यता

६.

सद यह को वग करण- यस सं थाका दे हाय बमोिजम ४

कारका सद यह को व गकरण ग रएको छः-

क.

साधारण सद यः- यस वधानको दफा ७ बमोिजम यो यता पुगेको कुनै प न नेपाल नाग रकले
कृया अ तगत र ह आवेदन गरे मा सं थाको सद यता

तो कएको

ा

गन

यि

ह

साधारण

सद य हुनेछन् ।
ख.

सं थापक सद यः- यस सं था दता हुँदाको बखतका पदा धकार ह

सं थापक सद य हुनेछन् ।

सं थापक सद यह ले साधारण वा आजीवन सद यता लएर वधान बमोिजमको शु क बुझाउनु
पनछ ।
ग.

आजीवन सद यः- सं थाको वकासको ला ग वशेष सहयोग दान पु याउने
कृया अ तगत आिजवन सद यता

घ.

मानाथ सद यः- उपयु
मानाथ सद य

७.

सद यता

यि

ह लाई तो कएको

दान ग रने छ ।

ठहर गरे को विश

समाजसेवी तथा

त त नेपाल नाग रकलाई सं थाको

दान गन स नेछ तर मानाथ सद यह को मता धकार रहने छै न ।

ा को ला ग आव यक यो यताः- यस सं थाको सद यको ला ग दे हाय बमोिजमको यो यता पुगेको

हुन ु पनछ ।

८.

क.

नेपाल नाग रक भएको ।

ख.

18 वष उमेर पुरा गरे को ।

ग.

मान सक स तुलन नगुमाएको ।

घ.

सावज नक स प ी हना वना गरे को नठहरे को ।

ङ.

नै तक पतन दे िखने फौजदार र

च.

भ पुर नगरपा लका भ

सं थाको सद य
सद यता

ा

ा

ाचार को अ भयोगमा सजाय नपाएको ।

था य बसोबास भएको ।

गन वा वहाल रहन नस ने अव थाः- दे हायको अव थामा कुनै

गन वा वहाल रहन स ने छै न ।

क.

गै

नेपाल नाग रक ।

ख.

18 वष उमेर पूरा नभएको ।

ग.

मान सक स तुलन गुमाएको ।

घ.

सावज नक स पि

ङ.

नै तक पतन दे िखने फौजदार र

हना मना गरे को ठहरे को ।
ाचार को अ भयोगमा सजाय पाएको ।

यि

ले सं थाको

च.

स बि धत सं थाको यव थापनमा नीिज वाथ भएको ।

छ.

साहुको दामासाह मा परे को ।

ज.

कुनै

कारको चोर , ठगी, कत वा जालसाझी गरे को वा आ नो िज माको धनमाल अन धकृत

तवरले मासेको वा दु पयोग गरे को वा

ाचार गरे को अ भयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर

सजाय पाई सजाय पाएको १ वष ननाघेको ।
झ.

९.

भ पुर नगरपा लका भ

था य बसोबास नभएको ।

सद यताको समा ः१.

दे हायको अव थामा कुनै यि

सं थाको सद यमा वहाल रहने छै न ।

क.

यस वधानको दफा ७ बमोिजमको सद यता

ा

गन नस ने भएमा ।

ख.

साधारण सभाको ७५% को सद यह को बहुमतले सं थाको सद य पदबाट हटाउने

ताव

पा रत गरे मा ।
ग.

सद यले आ नो पदबाट दएको राजीनामा वीकृत भएमा ।

घ.

सं थाको काम कारवाह मा वेइमानी वा बद नयत गरे को कुरा अदालतबाट

मािणत भएमा

।

२.

ङ.

यस वधान बमोिजम सं थाले गन नहुन,े भनी तो कएको कुनै काय गरे मा ।

च.

सद यता शु क बुझाउन बाँक भएमा ।

छ.

सं था वघटन भै खारे ज भएमा ।

कुनै यि

का स ब धमा सं थाको सद यता

ा

गन वा वहाल रहन अयो य ठहराउनु भ दा अिघ

सं थाले नजलाई सो कुराको सूचना दई, सफाईको सबुद पेश गन मौका दइने छ ।

१०.

सद यता शु क र सद यता
सद यता
१.

ा

दान गन व धः- यस वधानको दफा ६ बमोिजम दे हाय बमोिजमको शु क तर

गन स नेछन् ।

साधारण सद यः-

क.

साधारण सद य
वापत

ा

गन चाहने यि

वेश शु क वापत

. .............. बुझाई तो कएको

स म तको नणयले साधारण सद यता
ख.

ले

या अनुसार आवेदन पेश गनलाई काय

दान गन स नेछ ।

य ता साधारण सद यले वा षक नवीकरण शु क

ग.

साधारण सद यता

ा

. ........... र वा षक शु क

गन सद यले

. ............. बुझाउनु पनछ ।

येक वष आ थक वषको

ावण मसा त भ

.

.............. द तुर बुझाई नवीकरण गराई स नु पनछ ।
२.

सं थापक सद यःक.

यो सं था दता हुदाको बखतका तदथ स म तका पदा धकार ह

ख.

सं थापक सद यह ले वधानमा उ लेख भए बमोिजमको शु क बुझाई साधारण सद यता
वा आजीवन सद यता

३.

आजीवन सद यः- सं थामा एकमु
यि

४.

ा

सं थापक सद य हुनछ
े न् ।

गन स ने छन् ।
. .......... बुझाई तो कएको

ह लाई काय स म तको नणयले आजीवन सद यता

मानाथ सद यः- साधारण सभाको नणयले उपयु

या अ तगत आवेदन दने

दान गन स नेछ ।

ठानेको समाजसे वी, विश

नेपाल नाग रक तथा वदे शी महानुभावह लाई मानाथ सद यता

यि

तथा

त त

दान गन स ने छ, तर मानाथ

सद यको मता धकार रहने छै न ।
५.

कुनै आवेदकलाई सद यता न दने नणय गरे मा सो को कारण स हतको जानकार आवेदकलाई
दईनेछ ।

६.

सबै सद यह ले यस

वधान र

वधान अ तगत बनेको

नयम र

व नयम बमोिजम भएको

यव थाको पालना गनु पनछ ।
७.

सं थाले

दान गरे को उपदफा १, २, ३ र ४ अनुसारको सद यह को तो कएको ढाँचामा छु ै

अ भलेख पुि तका रहनेछ ।

प र छे द-४
साधारण सभा, काय स म त तथा बैठक स ब धी यव था

११.

साधारण सभाको गठनः१.

यस वधानको दफा ७ अनुसार सद यता

ा

गन मानाथ सद यह

एक साधारण सभा गठन हुनेछ । र य मा मानाथ सद यह

आमि

बाहेक अ य सद यह

भएको

त हुने छन् । साधारण सभा

सं थाको सव च अंग हुनेछ ।
२.

यस सं थाको साधारण सभा, दे हाय बमोिजम हुनछ
े ।
क.

बा षक साधारण सभाः- वषको एक पटक बा षक साधारण सभा ब नेछ ।

ख.

वशेष साधारण सभाः- सं थाको कूल सद य सं याको १/४ (एक चौथाई) सद यह ले
कारण खुलाई
दन भ

वशेष साधारण सभाले माग गरे मा, काय स म तले क तीमा ७ (सात)

अ नवाय

पमा वशेष साधारण सभा बोलाउनु पदछ । तर साधारण सभा वा

वशेष सभा बसेको छ म हना भ
३.

यस सं थाको

पुनः वशेष साधारण सभा ब न भने स ने छै न ।

थम बा षक साधारण सभा सं था

थापना भएको आ.व. समा

म हना भ मा ग रने छ र यसप छको बा षक साधारण सभाह
२ (दुई) म हना भ

४.

भएको म तले दुई

आ थक वष समा

भएको म तले

ग रने छ ।

यस सं थाको बा षक साधारण सभा गनको ला ग क तीमा १५ दन अगावै र वशेष साधारण सभा
गनका ला ग क तीमा ७ दन अगावै सभा हुने थान, म त, समय र छलफल गन वषय खोल सबै
साधारण सद यह लाई अ नवाय

५.

पले सूचना दइनेछ ।

उप-दफा ४ बमोिजम बोलाइएको साधारण सभा वा वशेष साधारण सभामा वधानको दफा १८
बमोिजमको गणपूरक सं या नपुगी सभा हुन नसकेमा क तीमा ७ (सात) दनको

याद दई पुनः

साधारण सभाको बैठक बोलाइने छ ।
६.

१२.

साधारण सभा र वशेष साधारण सभाको छु ा छु ै नणय पुि तका रािखने छ ।

साधारण सभाको काम, कत य र अ धकारः- साधारण सभाको काम, कत य र अ धकार दे हाय बमोिजम
हुनेछ ।

क.

काय स म तले पेश गरे को योजना काय मह

ख.

ले खा पर

कबाट

ले खा पर

ण

ा

र बा षक बजेट पा रत गन ।

भएको बा षक ले खा पर

ण- तवेदन मा थ छलफल गर अनुमोदन गन र

तवेदनबाट दे िखएका अ नय मत बे जु रकमह

न म ने बे जु रकमह

अशुल उपर गर फ

ग.

आगा म बषको ला ग लेखा पर

घ.

सं थाको बा षक काय

कको नयुि

मा थ छलफल गर

नय मत गन

ट गनको ला ग काय स म तलाई नदशन दने ।
गन ।

ग त ववरण र सं थाले गरे को कायह को मू या न गर काय स म तलाई

आव यक नदशन दने ।
ङ.

सं थाको

काय

स म तका

पदा धकार ह को

पदा धकार ह को वधान बमोिजमको

पदाव ध

पुगेको

अव थामा

काय

स म तका

या अ तगत रह नवाचन गन ।

च.

काय स म त ारा पेश भएका वधान सं शोधन, नयम तथा व नयम वीकृत गन ।

छ.

मानाथ सद यता

ज.

काय स म तबाट सं थाको हत अनुकूल भएका काम-कारवाह ह को औिच य हेर अनुमोदन गन ।

झ.

सं थाको आ नै आ त रक

दान गन ।

ोतबाट यहोन गर काय स म तले पेश गरे को कमचार ह को दरव द ,

पा र मक भ ा तथा अ य सु वधाह मा आव यकता अनु प वीकृ त

दान गन ।

ञ.यस वधानमा उ लेिखत उदे य अनुसारको अ य काय गन ।

१३.

काय स म तको गठनः१.

साधारण सभाका सद यह बाट नवािचत दे हाय बमोिजमको पदा धकार ह
स हत रहने

कि तमा ३ जना म हला

गर कि तमा ९ सद यीय एक काय स म त गठन ग रने छ ।

अ य

-

१

उपा य

-

१

सिचव

-

१

सहसिचव

-

१

कोषा य

-

१

सद य

-

४ (कि तमा)

२.

काय स म तको कायकाल ३ वषको हुनछ
े ।

३.

ु दा अगावै काय स म तमा रहेको कुनै सद यको पद र
वा षक साधारण सभा हुनभ

हुन आएमा

बाँक अव धका ला ग काय स म तका सद यको मनोनयन स म त ारा गन स कनेछ । यसर सो
पदमा नवाचन भएको सद यको कायकाल जुन सद य पद र
कायकाल स मका ला ग मा
नम
४.

नवाचन

भएको हो, सो सद य बाँक

हुनेछ तर अ य पदह को ला ग वधान बमोिजम बाँक अव धको

कृया ारा पद पू त ग रनेछ ।

काय स म तको बैठक आव यकता अनुसार अ य ले बोलाउने छ । तर काय स म तको
पदा धकार ह को ज मा सं याको ५१% ले बैठक बोलाउन माग गरे मा अ य ले काय स म तको
बैठक तु

५.

त बोलाउनु पनछ ।

काय स म तका पदा धकार ह को कुल सं याको ५१% पदा धकार ह

उपि थत नभै काय स म तको

बैठक ब ने छै न ।
६.

काय स म तको बैठकमा अ य ले अ य ता गनछ र

नजको अनुपि थ तमा उपा य ले र

उपा य को प न अनुपि थ त रहेमा बैठकमा उपि थत सद यह ले छानेको वा जे

सद यले

अ य ता गनछ ।
७.

काय स म तको बैठकमा बहुमतको नणय मा य हुनेछ र मत बराबर भएमा अ य ले नणायक मत
दन स नेछ ।

८.

काय स म तको बैठकमा छलफल भएको वषयह को छु ै नणय कताबमा ले खी रािखने छ र सो
नणय ववरणमा बैठकमा उपि थत स पूण सद यह ले सह गनु पनछ तर नणयमा असहम त
जनाउनेह ले कै फयत खोल सह गनु पनछ ।

९.

सं थाले गन भ नएको स पूण काय काय स म तको नणयबाट हुनेछ ।

१०.

मा थका दफाह मा जुनसुकै कुरा ले िखएको भएता प न काय स म तले गन पाउने कुनै कायको
स ब धमा काय स म तका सबै पदा धकार ह
नणय पुि तकामा संल न गर

लिखत

पमा सहमत भएमा

य तो काम बैठक वना प न गन स कने छ । उपरो

सहम तलाई काय स म तको बैठकको नणय सरह मा नने छ ।
११.

य तो सहम तलाई

काय स म तको बैठक सामा यतया ...... म हनामा एक पटक ब नेछ ।

बमोिजमको

१४.

काय स म तको काम, कत य र अ धकारः- काय स म तको काम, कत य र अ धकार दे हाय बमोिजम हुनछ
े
।
१.

सं थाको आगा म वषको बा षक काय म तथा अनुमा नत बजेट बनाई साधारण सभामा

तुत गन ।

२.

वधान बमोिजमको यव था पालना गर साधारण सभाको नणय काया वयन गन गराउने ।

३.

सं थाको हतमा हुने काय मह

४.

साधारण सभा

५.

सं थाको उ े य

६.

सं थाको काय स पादन गन काय योजना बनाउने,

स ालन गन ।

त उ रदायी रहने ।
ा का ला ग उपल ध साधन र

ोतको अ धकतम उपभोग र

योग गन ।

ोत जुटाउने, काया वयन, सुपर वे ण र

अनुगमन गन ।
७.

सं थाको कोष र स पि

सुरि त त रकाले रा न लगाउने र बक खाता खोल स ालन गन ।

८.

सं थाको कमचार ह को सेवा शत र सु वधा आद स ब धी कमचार

नयमावल बनाई साधारण

सभाबाट वीकृत गराई लागु गन गराउने ।
९.

सं थाको उ े य प रपू तको ला ग आ नो काय अव धमा उपयु

यि

ह को स लाहकार

स म तका अ य स म त, उप-स म त गठन गन र आव यकता अनु प कायको बाँडफाँड गर दने ।
१०.

१५.

पद

सं थाको नेत ृ वदायी भू मका नवाह गन ।

याग गन स नेः- अ य ले

पदा धकार ह ले अ य

१६.

सम

उपा य

माफत काय स म त सम

र उपा य

तथा अ य

राजीनामा दई पद याग गन स ने छन् ।

अ य स म तह ः
१.

यस वधानको प रधी भ

रहेर सं थाको काय स ालनको ला ग काय स म तले आव यकता अनुसार

अ य स म त वा उप-स म त गठन गन स ने छ तर सो साधारण सभाको बैठक ारा अनुमोदन
गराउनु पनछ ।
२.

उप-स म तको कायह

काय स म तले तो क दए बमोिजम हुनेछ ।

प र छे द-५

पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकार

१७.

पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकारः- काय स म तका पदा धकार ह को काम, कत य र अ धकार
दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
१.

२.

अ य को काम, कत य र अ धकारःक.

स म त र सभाको बैठकको अ य ता गन, बैठक स ालन गन ।

ख.

नणायक मत दने ।

ग.

सं थाको तफबाट

घ.

सं थाको नेत ृ व दने ।

ङ.

आव यकता अनुसार बैठक बोलाउन महासिचवलाई नदशन दने ।

च.

अ य पदा धकार एवं सद यह लाई कामको बाँडफाँड गन ।

छ.

अ भलेख

त न ध व गन वा

त न ध तो ने ।

मािणत गन ।

उपा य को काम, कत य र अ धकारःक.

अ य लाई सहयोग गन ।

ख.

अ य ले दएको िज मेवार पूरा गन ।

ग.

अ य को अनुपि थ तमा नजको काय गन ।

घ. ......................अव यकता अनुसार थप गन स कने
३.

सिचवको काम, कत य र अ धकारःक.

सं थाको सिचवालयको रे खदे ख र सं चालन गन ।

ख.

अ य को नदशन अनुसार बैठक र सभा बोलाउने ।

ग.

अ भलेख सुरि त रा ने ।

घ.

अ य ले दएको अ य िज मेवार पुरा गन ।

ङ. ......................अव यकता अनुसार थप गन स कने

४.

सह- सिचवको काम, कत य र अ धकारःक.

सिचवको अनुपि थ तमा सिचवले गन कायह

ख.

अ य ले दएको अ य िज मेवार पुरा गन ।

गन

ग. ........................अव यकता अनुसार थप गन स कने
५.

कोषा य को काम, कत य र अ धकारःक.

सं थाको कोषको रे खदे ख र स ालन गन ।

ख.

साधारण सभामा बा षक काय म र बजेट पेश गन ।

ग.

ले खा दु

त रा ने ।

घ.

नय मत

पमा बा षक लेखापर

ण गराउने ।

ङ. ......................अव यकता अनुसार थप गन स कने
६.

सद यह को काम, कत य र अ धकारःक.

स म तको बैठकमा स

य सहभा गता जनाउने ।

ख.

सं थाको कायमा रचना मक भू मकाको नवाह गन ।

ग.

सं थाको उदे य पू तकाला ग सहयोग र पहल गन ।

घ. ......................अव यकता अनुसार थप गन स कने
१८.

गण पूरक सं याः१.

कुल सद य सं याको ६७ % (स सठ

तशत) साधारण सद यह को उपि थत नभै साधारण

सभाको काम कारवाह हुने छै न ।
२.

तर वधानको दफा ११ को (५) मा उ लेख भए बमोिजम पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कुल
सद य सं याको ५१% उपि थत भएमा सभा गन बाधा पन छै न ।

प र छे द-६
आ थक यव था
१९.

सं थाको कोषः१.सं थाको आ नो एउटा छु ै कोष हुनेछ र सो कोषमा दे हाय बमोिजमको

२.

रकमह

क.

सद यता वापत

ख.

कसै ले वे छाले दएको अनुदान, सहायता वापत

ग.

सं थाको चल/अचल स पि

घ.

वदे शी सं था यि

वा अ तररा य सं घ सं थाबाट सहयोग वापत

ङ.

थानीय नकायबाट

ा

च.

ा

ा

ज मा हुनेछन्:-

वेश शु क र सद यता शु कको रकम ।
ा

वा अ य व तुको व

रकम ।
बाट

अनुदान वा सहयोग वापत

ा

ा

रकम ।
ा

रकम ।

रकम ।

सं था ारा स ा लत काय मह बाट उठे को आ थक सहयोग बापतको रकम ।

वदे शी सं घसं था वा
नेपाल

सरकारबाट

यि

बाट आ थक सहयोग तथा अनुदान लने भए सं थाले नेपाल सरकार वा

मा यता

ा

नकायबाट

पुव

वीकृ त

लनु पनछ

र

उ

कायको

नगरपा लकामा जानकार गराउनु पनछ।

२०.

३.

सं थामा

४.

सं थाको अचल स पि

रकम थानीय बकमा ज मा गर बक खाता स ालन ग रने छ ।
व

गदा था नय अ धकार को पूव वीकृ त लइने छ ।

खाता स ालनः- सं थाको बक खाता अ य
।

२१.

ा

र कोषा य को (अ नवाय) संय ु

च लत ऐन नयम अनुसार खच गन तथा खचको

द तखतबाट स ालन हुनेछ

े ता रा ने यव था ग रने छ ।

कोषको रकम खच गन त रकाः- सं थाको कोषमा ज मा भएको रकम खच गदा दे हाय बमोिजम त रका
अपनाई खच ग रने छ ।
क.

सं थाको वा षक बजेट योजना र काय म वीकृत नगर कोषबाट खच गन स कने छै न ।

ख.

साधारण सभाबाट पा रत बजेट र काय मको अ धनमा रह कोषबाट रकम खच गन स कनेछ ।

ग.

कोषबाट खच भएको रकमको आ थक

तवेदन साधारण सभामा अ नवाय

पले पेश गनु पनछ ।

घ.

२२.

कोषको रकम खच गदा तो कए बमोिजम खच गनुपन छ ।

सं थाको लेखा र लेखा पर

णः-

क.

सं थाको आय ययको लेखा

ख.

सं थाको लेखा पर

ग.

नेपाल सरकार वा
कमचा रह

घ.

ङ.

ण

च लत कानून बमोिजम प

तवरले रािखने छ ।

च लत कानून बमोिजम रिज ड लेखा पर

कबाट हुनेछ ।

थानीय अ धकार ले चाहेमा जुनसुकै बखतमा प न आफै वा मातहतका

खटाई सं थाको हसाब कताब जाँच गन गराउन स नेछ ।

ले खा पर

कको नयुि

ले खा पर

कको नयुि

सं थाको लेखा पर
समाज क याण प रष

साधारण सभाबाट हुनछ
े । तर

थम वा षक साधारण सभा नभएस म

काय स म तबाट हुनछ
े ।

ण

तवेदन र वा षक काय

ग त ववरण १/१

र स बि धत नकायमा पेश ग रने छ ।

त

थानीय अ धकार ,

प र छे द-७
नवाचन, अ व ासको

२३.

ताव, वधान संशोधन स ब धी यव था

नवाचन स ब धी यव थाक.

काय स म तको नवाचन

योजनको ला ग ब ढमा ३ जनाको एक नवाचन स म त काय स म तको

सहम त ारा गठन ग रने छ ।
ख.

नवाचन स म तले

च लत कानूनको प रधी भ

ग.

नवाचन स ब धी ववाद उ प

रहेर नवाचन काय व ध आफै यवि थत गनछ ।

भएमा ववादको टु ो नवाचन स म तले गरे को नणय नै अि तम

हुनेछ ।
घ.

२४.

नवाचन स प

भएको भो लप ट नवाचन स म तको वतः वघटन हुनछ
े ।

उ मेदवार हुने यो यताः- काय स म तको उ मेदवार हुन दे हाय बमोिजमको यो यता पुगेको हुन ु पनछ ।
क.

सं थाको सद यता बहाल रहेको ।

ख.

१८ वष उमेर पुरा भएको नेपाल नाग रक ।

ग.

च लत कानून बमोिजम अयो य नभएको ।

घ.
ङ.

सं था तको इमा दार र सं थाको हतमा नर तर ला ग रहेको हुन ु पनछ ।
तर अक नवाचन नभएस मको ला ग यो सं था दता गन गठन भएको तदथ काय स म तलाई मा थको
उपदफा क र ख लागु हुने छै न ।

२५.

अ व ाशको
१.

तावः-

अ व ाशको

ताव

लिखत

पमा कुन कुन पदा धकार को

व

बमोिजमको रत पु याई सं थामा दता गनु पनछ ।
क.
ख.

नेपाल भाषामा िश
तावको वषय प

श दको

योग गर ले िखएको हुन ु पछ ।

र यावहा रक हुन ु पछ ।

मा हो

प

खुलाई दे हाय

ग.

साधारण सभा सद यह

म येबाट क तीमा १/४ (एक चौथाई) सद यह को

नाम थर

र ठे गाना स हत खुलाई सह भएको हुन ु पछ ।

२.

उपदफा १ बमोिजम सं थामा दता भएको अ व ासको
वशेष साधारण सभा ब ने

ताव

प

वषय खुलाई साधारण सभा वा

थान, म त र समय समेत तोक सं थाको साधारण सभाको स पूण

पदा धकार र सद यह लाई वधानको दफा ११ (४) बमोिजम साधारण सभा वा वशेष साधारण
सभा ब ने सू चना दइने छ ।

३.

अ व ासको
क.

ताव मा थ छलफलको

साधारण सभा अ य ता गन यि
गन अनुम त दनेछ र

याःले साधारण सभामा उप-दफा १ बमोिजमको

ताव पेश गन सद यह

म ये १ जनाले अ व ासको

याउनु पन काय स हतको आ नो अ भमत सभा सम
ख.

उप-दफा ३ (क) बमोिजम अ व ासको
गरे प छ सो

ताव उपर मत

अ य ले अ भमत
ग.

४.

१.

ताव, प का सद यले आ नो अ भमत

ताव जुन पदा धकार ह

यि

आ नो भनाईह

रा न अनुम त दइने छ ।

व

तुत ग रएको हो,

ले ती पदा धकार ह लाई आ नो सफाई पेश गन मौकाको ला ग

ताव उपर आ नो भनाई

ले सो अ व ासको

तुत गन

तावको वहुमत प

अ व ासको

तावको प मा मत

गन अक समूहमा छु

भएप छ अ य ता गन

तावको नणयको घोषणा गनछ ।

कट गन एक समूहमा र वप मा मत

कट

ाएर वा

साधारण सभाका सद यह लाई अ व ासको
मतदान गराएर ।

म समा

वा वप मा छ भ े नणयको ला ग दे हाय

बमोिजमको कुनै एक त रका अपनाई अ व ासको

ख.

तुत

ताव मा थ नणयः-

अ व ासको

क.

तुत गनछ ।

कट गन अनुम त दन स नेछ ।

अ य ता गन

यि

ताव

कट गन चाहने बढ मा अ य तन जना सद यह लाई

उप-दफा (१) बमोिजम अ व ासको

अ व ासको

ताव पेश

तावको प

र

वप मा गो य

२.

साधारण सभाको कुल सद य सं याको २/३ (दुई तहाई) बहुमतले अ व ासको
पा रत हुनेछ । य तो

ताव पा रत भएमा

ता वत प का

यि

ह

पद मु

ताव
हुनेछन्

।
३.

नवािचत भएको ६ म हना नपुगी वा
उपर पुनः अ व ासको

२६.

ताव

ताव वफल भएको ६ म हना नपुगी य तो

यि

याउन पाइने छै न ।

वधान संशोधनः- कुल सद य सं याको २/३ (दुई तहाई) साधारण सभा सद यह ले अनुमोदन गरे प ात
मा
र

सं थाको कुनै दफा सं शोधन वा खारे जको ला ग थानीय अ धकार सम
थानीय अ धकार बाट

वीकृत भए प ात मा

सफा रस गर पठाउनु पनछ

सं थाको वधानको कुनै दफा सं शोधन वा खारे ज भएको

मा नने छ ।

२७.

नयम बनाउन स नेःक.

सं थाले आ नो काय स पादन गन स दभमा आव यक नयम बनाउन स नेछ र सो नयम साधारण
सभाबाट पा रत गराई लागु हुनेछ र थानीय अ धकार लाई सो को जानकार दनु पनछ ।

ख.

यो वधान र वधान अ तगत बनेको नयमको अधीनमा रह सं थाको काय स ालन र उ े य
काया वयनका ला ग काय स म तले कमचार
लागू गन स नेछ । य तो व नयमह

२८.

यव था र आ थक

शासन स ब धी व नयम बनाई

साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पनछ ।

कमचार को यव थाःक.

सं थाको दै नक काय स ालन र योजना तथा काय म स ालनको ला ग कमचार दरव द सजना,
पा र मक, भ ा तथा अ य सु वधा र कमचार को सेवा शतह

अपनाउनु पन काय व ध तो कए

बमोिजम हुनेछ ।
ख.

सं थाले वदे शी सहयोग

ा

गर सं थाको स ालन एवं काया वयन गन वदे शी स लाहकार वा

वयं सेवक रा ने अव था भएमा नजले काम गन अव ध पु याउने सेवा, कामको औिच य, सु वधा र
तनको यो यता समेतको ववरण

थानीय अ धकार , िज ला

शासन कायालय र समाज क याण

प रष मा समेत जनकार गराइने छ ।
२९.

सं था खारे जीः १.

साधारण सभाले आव यक दे खेमा वशेष

ताव पा रत गर सं था खारे जी गन स नेछ ।

२.

उपदफा १ बमोिजम सं थाको खारे जीको
ला ग ले खा पर

३.

कह

उपदफा २ बमोिजम

नयु

ताव पा रत गदा साधारण सभाले खारे जीको कामका

गन स नेछन् ।

नयु

लि वडे टर र लेखा पर

कह को पा र मक साधारण सभाले

तो क दए बमोिजम हुनेछ ।
४.

यसर कारणवश सं था वघटनभई खारे ज भएमा सं थाको दा य वको फरफारक गर बाँक रहने
स पूण जायजेथा था नय सरकारको हुनेछ ।

३०.

या याः- यो वधान र वधान अ तगत बनेको नयम व नयमको

या या गन अ धकार साधारण सभालाई

हुनेछ ।

३१.

गो यता भंग गन नहुनःे - यस सं थाका कुनैप न पदा धकार वा सद यले सं थाको अ हत हुने काय गनु हुदैन
। काय स म तका पदा धकार वा साधारण सभाका सद यह को बैठक वा सधारण सभामा अस य र
अि लल श दको

३२.

योग गन पाईने छै न ।

ऐन अनुसार हुनःे - यस वधानमा उ लेख नभएका कुराह

कानून बमोिजम हुनछ
े र सं था दता ऐन, नमय र

च लत कानूनसँग बािझन गएमा बािझएको हदस म वतः न कृय हुनछ
े न् ।

३३.

नदशनको पालनाः- नेपाल सरकार,

था नय सरकार वा

थानीय अ धकार ले समय समयमा

दएको

नदशनको पालना गनु सं थाको कत य हुनछ
े ।

३४.

तदथ स म तः१.

यो सं था

थापना गर दता गराउनको ला ग ग ठत तदथ स म तले ६ म हना भ

साधारण सभा

बोलाई वधान अनुसारको नवाचन स म तको गठन गर नयाँ काय स म तको नवाचन गराउनेछ र
सो को जानकार
२.

थानीय अ धकार लाई दइने छ ।

थम पटक नवाचन स प

नभएस मको अव थामा काय स म तले गरे का काम कारवाह ह

वधान सरह भएको मा नने छ ।

यसै

३५.

हामी तप सलका न न सं थापकह

यस वधान बमोिजम काय गन म ुर भई न न सा ीको रोहवरमा

वधानमा सह छाप गदछौ ।
सं थापकको नाम, थर र ठे गाना
.सं.
१
२
३
४

नाम/थर

ठे गाना

सा ीको नाम, थर, वतन र स हछाप
द तखत

नाम/थर

ठे गाना

द तखत

अनुसूिच-१

सं थाको छाप र िच हको ववरण

सं थाको छाप र िच हको ववरण आकार,

कार, एवं अ य ववरणह को स ब धमा उ लेख गन ।

यि गत ववरण

फोटो टाँस गर
नवेदकले फोटोमा
पन गर ह ता र
गन ।

१. नाम थरः...........................................................................................................................
२. ज म थानः.........................................................................................................................
३. बाबुको नामः.......................................................................................................................
४. आमाको नामः.....................................................................................................................
५. बाजेको नामः......................................................................................................................
६. हालको थायी ठे गानाः- भ पुर नगरपा लका वडा न. .......

७. पेशा/ यवसायः....................................................................................................................
८. अ य िज लाबाट नाग रकता लएको भएःक. िज लाः-.................................................................
ख. नाग रकता नं...........................................................
ग. नाग रकता लएको म तः-...........................................
घ. बसाइसराइको
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