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भाग–२ 

 

व्यवसाय दताा तथा नक्तवकरण कायाक्तवक्तध २०७७ 

प्रस्तावना 

गाईँपाक्तिका क्षेत्र क्तभत्र संचािनमा रहकेा तथा सचंािन गना चाहने व्यापार तथा व्यवसायहरुको दताा गन,े 

नक्तवकरण गन,े ऄक्तभिेखन गने, व्यवसाय मैत्री वातावरण तयार गने र ती व्यवसायहरुिाइ करको 

दायरामा ल्याईन नीक्ततगत व्यवस्था गरी सरि, वैज्ञाक्तनक र तजक्तवजी ऄक्तधकार/क्तहत बनाईन अवश्यक 

दके्तखएकोिे 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको प्रशासकीय कायाक्तवक्तध क्तनयक्तमत गने ऐन २०७५   बमोक्तजम वारागुङ 

मुक्तिक्षेत्र  गाईँ कायापाक्तिकाको क्तमक्तत २०७७/०२/२० मा बसेको बैंठकिे यो व्यवसाय दताा तथा नक्तवकरण 

कायाक्तवक्तध २०७७ बनाइ िागु गरेको छ ।  

१. नाम र प्रारम्भ : (१) यो कायाक्तवक्तधको नाम व्यवसाय दताा तथा नक्तवकरण कायाक्तवक्तध, 

२०७७ रहकेो छ । 
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(२) यो कायाक्तवक्तध राजपत्रमा प्रकाक्तशत भएपक्तछ िाग ुहुनछे । 

२.  पररभाषा :  क्तवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यो कायाक्तवक्तधमा, 

(क)  “कर” भन्नािे गाईँपाक्तिकासँग सम्बक्तधधत प्रचक्तित ऐन, क्तनयमाविी र यो 

कायाक्तवक्तध बमोक्तजम वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकािे अफ्नो क्षेत्र क्तभत्रको 

व्यवसायमा पंूजीगत िगानी, अर्थथक कारोवार क्षेत्रगत एवं व्यापाररक 

महत्वको अधारमा िगाईन सके्न व्यवसायकरिाइ सम्झनुपछा र यो शब्दि े

व्यवसाय करको ऄक्ततररि िाग्ने थप शुल्क, कर, दताा, जररवाना समेतिाइ 

जनाईंछ । 

(ख) “कर दाता” भन्नािे दफा ५ बमोक्तजम कर क्ततनुा पन ेकताव्य भएका व्यक्ति,फमा 

वा संघ/संस्थािाइ सम्झनुपछा ।  

(ग) “प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत” भन्नािे गाईँपाक्तिकाको प्रशासकीय प्रमुखको 

रुपमा क्तनयुि कमाचारीिाइ सम्झनु पछा ।  

(घ) “कर ऄक्तधकृत” भन्नािे यो क्तनदके्तशका बमोक्तजम कर ऄक्तधकृतको काम गन े

प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत वा क्तनजि ेतोकेको गाईँ कायापाक्तिकामा कायारत 

कमाचारीिाइ सम्झनु पछा । 

(ङ) “वडा” भन्नािे गाईँपाक्तिकाको वडा सम्झनुपदाछ । 

(च) “कायाािय” भन्नािे गाईँ कायापाक्तिकाको कायाािय सम्झनुपछा । सो शब्दि े

वडा कायाािय समेतिाइ बुझाईने  । 

(छ) “शाखा” भन्नािे राजश्व सम्वधधी शाखा तथा ईपशाखािाइ सम्झनुपछा ।  

(ज) “व्यवसायी” भन्नािे व्यापार तथा व्यवसाय सचंािन गने गरी 

गाईँपाक्तिकामा व्यवसाय दताा गने व्यक्ति/फमा/संघ/संस्थािाइ सम्झनु पदाछ 

।  

 

३.  व्यवसाय दताा गरी व्यवसाय संचािन गनुापाने   : गाईँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र कुनैपक्तन 

व्यवसाय संचािन गनुा ऄक्तघ यस कायाक्तवक्तध बमोक्तजम व्यवसाय दताा गनुा पनेछ । यस ऄक्तघ 

स्थापना  भै संचािनमा रहकेा व्यवसायहरु समेत यस ैकायाक्तवक्तध बमोक्तजम दताा गनुापने ।  
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४.  व्यवसाय दतााको िाक्तग दरखास्त ददने र दताा गने  :  (१) गाईँपाक्तिकाक्तभत्र कुनै व्यवसाय 

दताा गना चाहने व्यक्तििे ऄनुसुची–१ मा ईल्िेक्तखत ढाँचाको दरखास्त फाराम 

कायााियमा ददन सके्नछ । यस्तो दरखास्त फाराममा दहेायका कुराहरु खुिेको हुनुपछाः– 

(क) व्यवसायको नामः  

(ख) व्यवसाय रहन ेठेगाना 

(ग) व्यवसायको प्रकृक्तत :- ईद्योग, व्यापार, सेवा, पेशा 

(घ) व्यवसायिे कारोबार गने मुख्य वस्तु सेवा तथा कामको क्तवववण 

(ङ) क्तस्थर पँुजीगत िगानी 

(च) व्यवसायीको नाम, ठेगाना र बाबु, बाजेको नाम 

(छ) व्यवसाय रहने घरधनी/जग्गाधनीको नाम 

(ज) समय समयमा गाईँपाक्तिकािे तोदकददएको ऄधय क्तववरणहरू 

(झ) ब्यवसायीको नागररकता  

(ञ) ऄधयत्र ब्यवसाय दताा र आजाजत प्राप्त भएको भए सोको क्तववरण तथा 

आजाजत र दताा प्रमाणपत्र नम्वर 

          (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन प्राप्त भएपक्तछ कायााियिे यसईपर अवश्यक 

जाँचबुझ समेत गरी  क्तनधाारण भए बमोक्तजमको वार्थषक कर एवं ऄधय दस्तुरहरू क्तिइ 

व्यवसाय दताा गनेछ । 

(३) माक्तथ ईपदईफा (२) बमोक्तजम व्यवसाय दताा भएपक्तछ कायााियिे दताा    

भएको व्यवसायको क्तववरण ऄनुसूची–२ बमोक्तजमको व्यवसाय दताा दकताबमा ईल्िेखगरी  

क्तनवेदकिाइ ऄनुसूची–३ को ढाँचामा व्यवसाय दताा प्रमाण पत्र ईपिव्ध गराईनेछ । 

(४) एकै व्यक्तिको नाममा एईटै ईद्दशे्य भएको एक भधदा वढी स्थानमा व्यवसाय 

संचािन गनुा पन ेभएमा क्तनदके्तशकािे छुटै्ट व्यवस्था गरेको वा प्रचक्तित कानूनमा ऄधयथा 

व्यवस्थागरेको ऄवस्थामा वाहके छुट्टा छुटै्ट व्यवसाय दताा गराईनु पनेछ । 
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तर शाखा वा थप कारोबारस्थिको िाक्तग िाग्ने कर एकमुष्ठ क्ततरी क्तवक्तभन्न स्थानमा 

संचाक्तित व्यवसाय वा शाखाहरू एईटै प्रमाणपत्रमा खुिाईने गरी व्यवसाय दताा गना यस 

ईपदफाि ेवाधा पुयााएको माक्तनने छैन ।  

५.          कर बुझाईन ेदाक्तयत्व : (१) गाईँसभाि ेपाररत गरे ऄनसुार कर बुझाईन ेदाक्तयत्व व्यवसाय दताा 

भएको  व्यक्ति फमा  वा क्तनजको प्रक्ततक्तनक्तधको हुनेछ । 

                   (२) कुन ैव्यवसाय एक भधदा वढी व्यक्तिको नाममा संयिु दताा भएको रहछे भन ेसो  

मध्ये कुनै  पक्तन व्यक्तििाइ पक्तन कर बुझाईन वाध्य गना सदकनेछ । 

६.      व्यवसायको नक्तवकरण गनुापने  : दफा ४ बमोक्तजम दताा भएको व्यवसाय अर्थथक वषा शुरु भएको 

३ मक्तहना    क्तभत्र  वार्थषक कर ऄक्तिम रुपमा क्ततरी प्रत्येक अर्थथक वषाको िाक्तग व्यवसाय 

नक्तवकरण गनुा पनेछ । 

७.   क्तववरण हरेफेर गनुापन ेभएमा ऄनुमक्तत क्तिनुपन े: (१) दफा ४ बमोक्तजम व्यवसाय दतााको िाक्तग 

पेश गररएको क्तनवेदनमा ईल्िेक्तखत क्तववरणहरूमध्ये केही कुरा हरेफेर गनुापने भएमा ३० 

ददनक्तभत्र सोको जानकारी कायााियमा ददनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन परेमा कायााियि ेअवश्यक जाँचवुझ समेत गरी 

संसोक्तधत  प्रकृक्ततको व्यवसायको तोदकएको कर र क्तववरण हरेफेर गरे वापत रु. ५००।– थप 

दस्तुर क्तिइ क्तववरण संसोधन गरीददनु पनेछ र सो व्यहोरा दताा दकताब  र प्रमाणपत्रमा समेत 

ईल्िेख गररददनु पनेछ ।  

(३)व्यवसायको प्रकृक्तत, कारोवार गने वस्तु तथा सेवाको दकक्तसम तथा व्यवसायको 

नाम अदद पररवतान गनुापरेमा नयाँ प्रकृक्ततको व्यवसायको कर साक्तवकको करको दर भधदा वढी 

िाग्ने भएमा सो फरक कर रकम समेत ऄसूि गनुा पनेछ ।  

८.     साझेदार थपघट र ठाईँसारी गनुापरेमा स्वीकृक्तत क्तिनुपने : (१) एक व्यक्ति वा एक भधदा वढी 

व्यक्तिको नाममा दताा   कायम भएको व्यवसायमा साझेदार थपघट गनुा परेमा अवश्यक 

कागजात समेत संिग्न राखी गाईँपाक्तिकामा क्तनवेदन ददनपुनेछ ।  

     (२) ईप दफा (१) बमोक्तजम क्तनवदने परेमा सम्बक्तधधत कायााियिे अवश्यक 

जाँचबुझ गरी चािु अर्थथक वषा सम्मको कर ऄसुि गरी वार्थषक करको दरमा ५०% वा 

रु.१०००।– मध्ये जुन बढी हुधछ सो थप दस्तुर समेत क्तिइ साझेदार थप गररददनु पनछे । 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :२   क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   

 

5 
 

(३)  गाईँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र एक स्थानमा सञ्चािनमा रहकेो पेशा व्यवसाय 

ऄको स्थानमा ठाईँसारीको िाक्तग क्तनवेदन परेमाकर ऄक्तधकृतिे अवश्यक जाँचबुझ गरी चािु 

अर्थथक वषा सम्मको कर ऄसुि गरी कायााियमा भएको व्यवसायको िगत खारेजको क्तसफाक्तश 

जनाइ सम्बक्तधधत वडा कायााियिाइ पत्राचार गनुा पनेछ । यसरी क्तसफाररश प्राप्त भएकोमा ठाईँ 

सारी हुने वडा कायााियि े ब्यबसाय दताा क्तववरणमा ठाईँ सारी जनाइ साक्तबकको वडा 

कायााियमा ठाईँ सारीको जानकारी ददनु पनेछ । 

(४)  ईपदफा ३ बमोक्तजम ठाँईसारी भएको जनाई प्राप्त भएपक्तछ क्तसफाररस 

गने वडा कायााियिे अफ्नो व्यवसायको िगत दकतावमा ठाईँसारी जनाइ िगत खारज 

गुनापनेछ । 

(५)  ईपदफा (४) बमोक्तजम िगत खारेजको क्तसफाररश भएपक्तछ तोदकएको 

समयक्तभत्र सम्बक्तधधत कायााियमा गइ व्यवसायको दताा िगत कायम गनुा करदाताको कताव्य 

हुनेछ । 

(६)  ईपदफा (३) बमोक्तजम ठाईंसारी गना चाहन े करदाताि े ठाँईसारी भइ 

जाने व्यवसाय रहन े ठेगानाको कर बुझाईनु पन े कायााियमा ठाईँसारीको िाक्तग क्तनवेदन पेश 

गरेपक्तछ कायााियिे अवश्यक जाँचवुझ गरी रु. २०००।–दस्तुर क्तिइ सो व्यहोरा दताा 

प्रमाणपत्रमा समेत खुिाइ व्यवसायको ठाईँसारी गररददनु पनेछ । 

(७)  यस कायाक्तवक्तध बमोक्तजम ठाईँसारी भइ अईने व्यवसायीको िगत खडा 

गने कताव्यसम्बक्तधधत कायााियको हुनेछ ।  

९.    कायााियिे क्तववरण माग गना र क्तनदशेन ददन सके्न : (१) कुनै खास पेशा, व्यवसाय वा व्यापारको 

सम्बधधमा केही कुरा वुझ्न अवश्यक ठानेमा कायााियिे थप क्तववरण माग गनासके्नछ । यसरी 

माग गररएको क्तववरण ईपिब्ध गराईने कताव्य सम्बक्तधधत व्यवसायीको हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तववरण ईपिब्ध नगराएमा कायााियि े

सम्बक्तधधत पेशा तथा व्यवसाय स्थिमा गइ अवश्यक जाँचबुझ  गना सके्नछ ।  

(३)  यस कायाक्तवक्तध बमोक्तजम दताा भएका पेशा, व्यवसाय संचािन गदाा 

सामाक्तजक सदाचार कायम राख्नु पनेछ । 
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(४)  यस सम्बधधमा कायााियिे ददने क्तनदशेनको पािना गने गराईने दाक्तयत्व 

सम्बक्तधधत व्यवसायीको हुनछे । 

१०.   व्यवसाय सञ्चािनको ऄनुमक्तत क्तिनु पन े : (१) गाईँपाक्तिकामा ब्यवसाय दताा गररसकेपक्तछ ऄधय 

सम्वक्तधधत क्तनकायबाट प्रचक्तित नेपाि काननू बमोक्तजम ऄनुमक्तत क्तिनुपने काननूी प्रावधान 

भएका पेशा, व्यवसाय सचंािन गना पूवा सम्वक्तधधत क्तनकायबाट ऄनुमक्तत क्तिनु पने दाक्तयत्व 

व्यवसायीको हुनेछ । 

(२)  यस क्तनदके्तशका बमोक्तजम कर प्रयोजनका िाक्तग व्यवसाय दताा भएको 

अधारमा मात्र कुनै पक्तन पेशा, व्यवसाय सञ्चािन गने ऄनुमक्तत पाएको माक्तनने छैन ।  

११.   व्यवसाय दताा खारेज गना सदकन े : (१) यस कायाक्तवक्तध बमोक्तजम कर िाग्न े व्यवसाय दताा    

भएपक्तछ दताा खारेजीको क्तनवेदन नपरेसम्म सो व्यवसाय चािु रहकेो माक्तननेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन पनुा भधदा ऄक्तघसम्म व्यवसाय सञ्चािनमै 

रहकेो मानी कर क्तनधाारण गरी कर ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(३)  ऐन, क्तनयमाविी र यस कायाक्तवक्तध बमोक्तजम दताा भएको व्यवसाय वधद 

गना चाहमेा मुनाक्तसब कारण खोिी व्यवसायीिे सम्वक्तधधत वडा कायााियमा क्तनवेदन ददनु पनेछ 

। 

(४)  ईपदफा (३) बमोक्तजम क्तनवेदन प्राप्त भएपक्तछ वडा कायााियिे अवश्यक 

जाँचबुझ गरी चाि ुअर्थथक वषासम्मको कर रकम र व्यवसाय खारेजीको िाक्तग गाईँपाक्तिकामा 

क्तसफाररस सक्तहत पठाईनु पने छ । गाईँपाक्तिकािे कागजात ऄध्ययन गरी िगत कट्टा वापत 

क्तिइने सेवा शुल्क समेत ऄसिू गरी िगत कट्टा गररददनु पनेछ ।  

(५)  प्रचक्तित कानून क्तवपररतको कारोबार गरेमा वा पेशा संचािन गरेमा र 

व्यवसाय संचािन सम्बधधमा कायााियिे ददएको क्तनदशेन बारम्बार ईिंघन गरेमा कायााियिे 

व्यवसायको दताा खारेजी गरी बाँकी बक्यौता कर तथा जररवाना सरकारी बाँकी सरह 

व्यवसायीबाट ऄसुि गनेछ ।  

(६)  यस कायाक्तवक्तधमा जुनसकैु कुरा िेक्तखएको भएतापक्तन व्यवसाय खारेज वा 

िगत कट्टा गनुा पूवा व्यवसायीिाइ सफाइ पेश गने पयााप्त मौका ददनु पनेछ ।  
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(७)  यस दफा ऄधतगातको ईपदफा (५) बमोक्तजम कायााियिे व्यवसाय दताा 

खारेज गरेमा व्यवसाय सम्बद्ध व्यवसायीको नाममा गाईँपाक्तिकामा ३ वषासम्म कुनैपक्तन 

व्यवसाय दताा गरी संचािन गना नपाईने व्यवस्था गना सदकनेछ । साथै त्यस्ता व्यवसायीको 

क्तववरण सावाजक्तनक गररनेछ ।  

१२.  जररवाना तथा थप दस्तुर िाग्ने : (१) क्तनदके्तशकामा तोदकएको समयक्तभत्र कर नबझुाएमा कर 

बुझाईने दाक्तयत्व भएको अर्थथक वषाको िाक्तग सम्बक्तधधत अर्थथक वषाको ऄधतसम्मको िाक्तग 

िाग्ने करमा ५० प्रक्ततशत जररवाना क्तिइ ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

(२) एक अर्थथक वषा समाप्त भएपक्तछ पक्तन कर नवुझाएमा कायााियिे प्रत्येक 

अर्थथक वषाको िाक्तग िाग्ने कर रकमको वार्थषक १०० प्रक्ततशतका दरिे जररवाना िगाइ कर तथा 

जररवाना रकम ऄसुि ईपर गररनेछ । 

१३.  प्रक्ततक्तिक्तप ददने सके्न :व्यवसायको दताा प्रमाणपत्र हराएमा, च्याक्ततएमा, नक्तवकरण गन े

महिखािी नभएमा वा यस्तै ऄधय कारणिे प्रमाणपत्र ईपिब्ध गराईनु पन े भएमा यस 

सम्बधधमा कायााियिे अवश्यक जांचवुझ गरी प्रक्ततक्तिक्तप दस्तुर क्तिइ नयां प्रक्ततक्तिक्तप प्रमाणपत्र 

जारी गना सके्नछ । 

१४.  व्यवसाय संचािन नभएको क्तसफाररस ददन सके्न  : प्रचाक्तित कानून बमोक्तजम दताा भएका 

व्यवसाय सञ्चािन नै नभएकोिे सोको व्यहोरा सम्बक्तधधत क्तनकायमा क्तसफाररसको िाक्तग 

कायााियमा क्तनवेदन पना अएमा सो सम्बधधमा अवश्यक जाँचबुझ गरी सो व्यहोरा प्रमाक्तणत 

भएमा सो प्रकृक्ततको व्यवसायमा िाग्ने वार्थषक करको ५० प्रक्ततशत वा रु. १०००।– मध्ये जुन 

वढी हुधछ सो वराबरको दस्तुर क्तिइ माग बमोक्तजमको व्यहोराको क्तसफाररस ईपिब्ध गराईन 

सदकनेछ ।  

१५.  व्यवसाय दताा/नक्तवकरण नगरी संचािन गरेमा कारवाही हुने  :(१) प्रचक्तित कानून र यस 

क्तनदके्तशका बमोक्तजम दताा नगरी कुनै पक्तन व्यवसाय गाईँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र संचािन गरेको 

पाइएमा वडा कायाािय वा कायााियि े सम्बक्तधधत व्यवसायीिाइ ३५ ददनको म्याद ददइ 

व्यवसाय दताा गनाको िाक्तग पत्राचार गनुा पनेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोक्तजम व्यवसाय दतााका िाक्तग जनाई ददएको क्तमक्तति े

३५ ददनक्तभत्र कायााियमा गइ व्यवसाय दताा नगरेमा सम्बक्तधधत व्यक्तिको हकमा 

गाईँपाक्तिकाबाट प्रवाह हुन े सब ै दकक्तसमका सेवा सुक्तवधाहरू वधद गना सके्नछ । साथै नेपाि 
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सरकारको सहयोग क्तिइ सरकारी क्तनकाय तथा ऄधय सावाजक्तनक संस्थानबाट प्रवाह हुने सेवा, 

सुक्तवधाहरू वधद गना सदकनेछ ।  

(३)  ईपदफा (२) बमोक्तजम सेवा सुक्तवधा रोक्का राखेपक्तछ पक्तन ३ मक्तहनाक्तभत्र 

पक्तन व्यवसाय दताा नक्तवकरण नगरी व्यवसाय संचािन गरेमा सम्बक्तधधत कायााियिे कर क्ततना 

ऄटेर गने व्यवसायीको व्यवसाय वधद गरी िाग्न ेकर, जररवाना र ऄधय दस्तुर प्रचक्तित कानून 

बमोक्तजम ऄसुि ईपर गनेछ । 

१६.  वाधा ऄड्काई फुकाईने ऄक्तधकार : (१) यस कायाक्तवक्तध कायााधवयनको क्तसिक्तसिामा कुनै वाधा 

ऄड्काई परेमा सो फुकाईन ेऄक्तधकार गाईँपाक्तिकािाइ हुनेछ । 

(२)  प्रचक्तित ऐन, क्तनयम र यस कायाक्तवक्तधको मूिभूत कुरािाइ ऄसर पने गरी 

माक्तथ (१) बमोक्तजमको वाधा फुकाईने ऄक्तधकारको प्रयोग गना सदकने छैन ।  
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cg';"rL–! 

sfo{ljlwsf] bkmf $ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt 

Joj;fo btf{÷gjLs/0f lgj]bg kmf/fd 

>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho" 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र  ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

============= . 

ljifoM Joj;fo btf{÷gjLs/0f ug{ / kl/ro kf6L /fVg cg'dlt kfpF . 

d}n]÷xfdLn] lgDg :yfgdf ================================================= Joj;fo btf{÷gjLs/0f ug{ nfu]sf]n] 

/fjZos sfuhft ;lxt b/vf:t ug{ cfPsf] 5'÷5f}+ . lgodfg';f/ nfUg] s/, b:t'/ a'emfpg'sf] ;fy} 

ufpFkflnsfaf6 ;do ;dodf lbOg] cfb]z÷lgb]{zg ;d]t kfng ug{ d~h'/ 5'÷5f}+ . ;fy} d}n]÷xfdLn] k]z 

u/]sf] sfuhft tyf ljj/0fx¿ 7Ls ;fFrf] /x]sf] / km/s k/] sfg"g adf]lhd sfjf{xL ePdf dGh'/ 5'÷5f} . 

!= Joj;foLsf] gfd, y/ M ==============================================  

-kmd{ sDkgLsf] xsdf d'Vo JolQmsf] gfd_ 

@= :yfoL 7]ufgf M ============ lhNnf ============= uf=lj=;=÷g=kf= =======j8f g+= ======== dfu{ ========== 3/ g+= 

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

#=  afa'sf] gfd, y/ M ================================================================= 

$=  Joj;fo /xg] :yfgsf] 7]ufgf M j8f g+= ======== dfu{ =========== 3/ g+= =========  

%=  ;Dks{ kmf]g g+= =============================ˆofS; ============================= Od]n M ============= 

^=  ef8fdf /x]sf] eP Joj;fo /xg] 3/ / hUuf sf] 3/wgLsf] gfd, y/ M ===================================== 

&=  7]ufgf M ================== j8f g+= ================ 3/ g+= ======= 

*=  Joj;fosf] ljj/0f ÷k|s[lt M ==============================================  

(=  k"FhLut nufgL ?= df ======================== 

!)=  kmd{÷sDkgLsf] gfd M ============================================================================= 

!!=  kl/ro kf6Lsf] ;fOh M -nDjfO{ ============== rf}8fO{ ============ ju{lkm6 ==================_ 

!@=  cGoq btf{ ePsf] eP, btf{ g+= =====================================÷sfof{no M ========= 

!#=  ;+nUg ug{"kg]{ sfuhftx¿ M cfkmg} 3/ hUuf eP hUuf wgL k|df0f kqsf] k|ltlnlk–!, ef8fdf a:g] 

eP ef8f /sd / e'QmfgL tl/sf ;d]t v'n]sf] jxfn ;Demf}tfkq–!, gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk–

! ljb]zL gful/ssf] xsdf g]kfnl:yt /fhb'tfjf;af6 Joj;foLsf] gfddf hf/L sfuhft–!, 

s/bftfsf] xfn;fn}sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt, kmd{ sDkgL ePdf btf{,  Ohfht k|df0fkq / 

cfGtl/s /fhZj sfof{nodf cl3Nnf] cf=j=;Ddsf] s/ lt/]sf] s/bftf k|df0fkqsf] k|ltlnlk .  

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

lgj]bssf] b:tvt 

ldlt M ========================  

sfof{no k|of]hgsf nflu dfqM– 
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lgj]bg b:t'/ M ============================ btf{ b:t'/ =======================Joj;fo s/ ============= kl/ro kf6L 

b:t'/========================hl/jfgf ==================== hDdf =========================== Joj;fo k|df0f kq g+= M 

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

ldlt M ========================= 

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

k]z ug]{ 7Ls 5 egL k|dfl0ft ug]{ :jLs[t ug]{  

 

cg';"rL–@ 

sfo{ljlwsf] bkmf $ sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt 

=============ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

Joj;fo s/ btf{ lstfj 

s/bftf k|df0fkq g+=M 

hf/L ePsf] ldlt M 

Joj;fosf] ljj/0f kl/rokf6L ljj/0f Joj;foLsf] ljj/0f 

!_ Joj;fosf] k|s[ltM !_ n]Vg] ljj/0fM÷kmd{÷s+=sf] gfdM !_ gfd, y/M 

@_ Joj;fosf] lsl;dM @_ ;fOhM @_ gful/stf g+=M 

#_ /xg] :yfg÷7]ufgfM #_ lsl;dM hf/L ePsf] lhNnfM #_ 7]ufgfM ‚yfoL M 

j8f g+=M 3/ g+=M $_ 3/ wgLsf] gfdM c:yfoL M 

af6f]sf] gfdM  

$_ cGo M $_ afj'sf] gfdM 

%_ afh]sf] gfdM 

^_ ;Dks{ kmf]g g+=M 

&_cGoM 

 

 

c;'nL cf=j= ldlt lgj]bg 

b:t'/ 

btf{ 

z'Ns 

rfn' 

cf=j=sf] 

Joj;fo 

s/ ?= 

kl/ro 

kf6L 

jSof}tf hl/jfgf hDdf 

/sd 

/l;b 

g+= 

k|dfl0ft 

ug]{sf] 

;xL 

s}lkmot\\ 
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sfo{ljlwsf] bkmf $ sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt 

============= ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

============= k|b]z g+=# 

Joj;fo btf{ k|df0f–kq 

s/bftf g+= ================        btf{ ldlt M @)& ÷ ÷ ut]  

k|df0fkq g+=M  

lhNnf ============= ============= ufpFkflnsf j8f=============a:g] >L ======================== ===== nfO{ lgDg ljj/0f 

cg';f/sf] Joj;fo btf{ u/L of] k|df0f–kq hf/L ulƒPsf] 5 . 

Joj;fosf]gfd M =================================================================  

Joj;fo /xg]:yfg M ============= ufpFkflnsf j8f g+=M ==============  

af6f]sf]gfd ================================= 3/ g+ ================ 6f]n ===============================  

Joj;fo /xg]3/÷hUufwgLsf]gfd M ==============================  

Joj;fosf]k|s[lt M ================================= 

ljj/0f kl/rokf6Lsf];fOh M ============================================== 

k"+hLut nufgL -?= df_ M ============================================  

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

    Joj;foLsf] x:tfIf/       :jLs[t ug]{sf] 

x:tfIf/ 

-!_ k|To]s cfly{s jif{sf] nflu tf]lsPsf] jflif{s s/ pQm cf=j=sf] @ dlxgf lbg leq a'emfO{ k|df0fkq 

gljs/0f ug{'kg]{5 .ufpFkflnsfaf6 Joj;fo s/ 6f]nL v6fO{Psf] cj:yfdf Joj;foLsf] sfo{:yn} Joj;fo 

k|df0fkq gljs/0f ug{ ;lsg]5 . 

-@_ Joj;fo u/L cfPsf] :yfg kl/jt{g ug{ k/]df j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df ufpFkflnsfaf6 k"j{ :jLs[lt 

lng'kg]{ 5 . 

 

      kmf]6f] 
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-#_ Joj;fo aGb ug{' k/]df Joj;foLn] ufpFkflnsfsf] ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df sfof{noaf6 

Joj;fo aGb ePsf] hgfp kq clgjfo{ ?kdf lng'kg]{ 5 . cGoyf Joj;fo rfn' g} /x]sf] dfgL ;fn 

a;fnL ?kdf s/ nfUg]5.  

-$_  of] k|df0fkq Joj;fo u/]sf] :yfgdf ;a}n] b]lvg] u/L /flvg' kb{5 /ufpFkflnsfsf] sd{rf/Lx¿n] 

x]g{ rfx]sf] avtdf t'?Gt b]vfpg' kb{5 .  

-%_  s'g} klg lsl;dsf] Joj;foLs ultljlwdf afn >ldsx¿ k|of]u ug{ kfOg] 5}g olb ;f] u/]sf] 

kfO{Pdf k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxL u/L Joj;fo btf{ vf/]hL ;d]t ug{ ;lsg]5 . 

-^_  Joj;foaf6 pTkfbg x'g] kmf]x/d}nf plrt Joj:yfkg ug]{ bfloTj Joj;foLsf] x'g]5 .  

-&_  Joj;fo ;~rfngsf] l;nl;nfdf ufpFkflnsfaf6 ;do ;dodf lbg] lgb]{zfgsf] kfngf ug{' 

Joj;foLsf] st{Jo x'g]5 . 

-*_  pNn]lvt zt{gfdfx¿ kfngf gu/]df ufpFkflnn] h'g;s} avtdf klg of] k|df0fkq /2 u/L 

Joj;fo aGb ;d]tug{ ;Sg]5 .  

-(_  of] k|df0fkq s/ k|of]hgsf] nflu hf/L ul/Psf] xf] . s'g} k]zf jf Jojf;o k|rflnt sfg"g adf]lhd 

s'g} lgsfoaf6 cg'dlt lnP/ dfq ;~rfng ug{'kg]{ ePdf ;f] ;d]t lnP/ dfq ;~rfng ug{' kg]{5 

. 

 

अज्ञािे , 

क्तचरधजीबी बराि  

प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृत  

 

 

 

 

 


