सम्भान य ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड, 2078
प्रस्तावना: प्रदे श सयकायद्धाया प्रदान गङ्चयने सम्भान य ऩदक सम्फन्धी कामयराइय ऩायदशॉ एवभ् व्मवङ्ञस्थत
फनाउन ङ्जवबूषण ङ्झसपाङ्चयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 को दपा 16 रे ङ्छदएको
अङ्झधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्िऩङ्चयषद्रे मो भाऩदण्ड फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द-1
प्रायङ्ञम्बक
1.

सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस भाऩदण्डको नाभ "सम्भान य ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड,
2078" यहेको छ ।
(2) मो भाऩदण्ड प्रदे श याजऩिभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टनेछ ।

2.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा,(क)

"ऐन" बङ्ङारे ङ्जवबषङ्ट ण ङ्झसपाङ्चयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076
सम्झनङ्ट ऩछय।

(ख)

“प्रदे श” बङ्ङारे फागभती प्रदे श सम्झनङ्ट ऩछय ।

(ग)

"भन्िारम" बङ्ङारे आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्िारम सम्झनङ्ट ऩछय ।

(घ)

"व्मङ्ञि" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक वा कानूनी दङ्टवैराई फङ्टझाउॉछ।

(ङ)

"सम्भान य ऩदक" बङ्ङारे ऐनको दपा 7 फभोङ्ञजभको ऺेिभा प्रदे श सयकायफाट
प्रदान गङ्चयने अनङ्टसूची-1 दे ङ्ञख 22 फभोङ्ञजभको ऩदकहरु सम्झनङ्ट ऩछय । सो
शब्दरे

सोको

राङ्झग

सम्भान

स्वरुऩ

अनङ्टसूची-२४

फभोङ्ञजभ

प्रदान

गये को

प्रभाणऩि/सम्भानऩि सभेतराइय फङ्टझाउॉछ ।
ऩङ्चयच्छे द-2
सम्भान य ऩदक
3.

प्रदे श यऺक ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबि प्रदे शको शाङ्ञन्त सङ्टयऺा एवभ् अभन चमन कामभ याख्न अग्र
स्थानभा यही आफ्नो ज्मान जोङ्ञखभभा याङ्ञख अदम्म साहसका साथ कतयव्म ऩारना गने नेऩारी
सेना, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श अनङ्टसन्धान व्मूयोका जवान वा अङ्झधकृतराई
प्रदे श यऺक सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

4.

शाङ्ञन्त भारा ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबि खङ्जटएको सभमभा सभग्र दे शभा शाङ्ञन्तको सन्दे श प्रवाह गनय,
प्रादे ङ्ञशक एकता कामभ गनय य प्रदे शङ्झबि ङ्झसजयना बएको कङ्टनैऩङ्झन द्वन्द्वको सभाधानको राङ्झग
अग्रस्थानभा यही उङ्ञचत सभन्वम गयी शाङ्ञन्त तथा अभनचमन कामभ गने जङ्टनसङ्टकै नेऩारी सेना,
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सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श अनङ्टसन्धान व्मूयोका जवान वा अङ्झधकृत तथा
स्थानीम तहको सङ्टयऺाकभॉराइय शाङ्ञन्त भारा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
5.

ङ्ट
शाङ्ञन्तदीऩ ऩदक: (1) सॊ मि
याष्ट्र सङ्घको आव्हानभा ङ्जवदे शभा गई शाङ्ञन्त कामभ गने कामयभा
ङ्ट ङ्झबि नै शाङ्ञन्त कामभ गनय उदाहयणीम कामय गनय नेऩारी सेना तथा
मोगदान ऩङ्टमायउने वा भङ्टरक
सॊ घ वा प्रदे श प्रहयीका जवान वा अङ्झधकृतराई शाङ्ञन्तदीऩ सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-3 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

6.

प्रदे शदीऩ ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिको ग्राभीण तथा ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच नऩङ्टगेको ऺेिभा औऩचाङ्चयक वा
अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाभा ङ्ञशऺाको स्तय, गङ्टणस्तय य नवीनतभ् ङ्झसकाइको भाध्मभफाट आभूर ऩङ्चयवतयन
ल्माउने, साऺयता वृङ्जद्धभा उल्रे खनीम मोगदान गने, सो सम्फन्धभा जनचे तना अङ्झबवृङ्जद्ध गने
गयाउने नागङ्चयकराई प्रदे शदीऩ सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-4 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

7.

भृत्मङ्टञ्जम ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिको ङ्ञचङ्जकत्सा एवॊ स्वास््म ऺेिभा सॊ रग्न यही ङ्झनस्वाथय बावनारे
ङ्ट ब य गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्राप्त गने य
स्वास््मभा आभनागङ्चयकको ऩहङ्टॉच वृङ्जद्ध गने, सवयसर
जोङ्ञखभ अवस्थाभा यहे का ङ्जवयाङ्झभको उद्दाय एवॊ उऩचाय गने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई भृत्मङ्टञ्चम सम्भान
य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-5 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

8.

प्रदे श शान ऩदक: (1) प्रदे शभा खेरकङ्टद ऺेिको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गने, याङ्जष्ट्रम एवॊ
अन्तयायङ्जष्ट्रमस्तयको खेरकङ्टद प्रङ्झतमोङ्झगचाॉदी ऩदक प्राप्त गयी सभग्र दे श य प्रदे शको शान गौयवाङ्ञन्वत
फनाउने, याङ्जष्ट्रम ङ्जकङ्झतभ
य ान कामभ गने प्रदे शका जङ्टनसङ्टकै खेराङ्झड एवॊ ऩदाङ्झधकायीराई प्रदे श शान
सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-6 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

9.

कृङ्जष ङ्जकयण ऩदक: (1) कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण, व्मावसामीकयण, औद्योगीकयण गयी सभग्र कृङ्जष
ऺेिभा उल्रे खनीम मोगदान ऩङ्टमायउने, उत्ऩादन य उतऩादकत्वको वृङ्जद्ध भापयत याङ्जष्ट्रम अथयतन्िभा
मोगदान ङ्छदने य प्रदे शराई कृङ्जषभा आत्भङ्झनबयय हङ्टन सहमोग गने प्रदे शका जङ्टनसङ्टकै कृषक
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व्मवसामी, कृङ्जष उद्योग, कृङ्जष पाभय, कृङ्जष सहकायी, सफैबन्दा फढी कृङ्जष ऋण प्रवाह गने फैङ्क वा
ङ्जवङ्ञिम सॊ स्थाराई कृङ्जष ङ्जकयण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-7 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
10.

सहकायी प्रवद्धयन ऩदक: (1) सफैको राङ्झग एक य एकको राङ्झग सफै बङ्ङे सहकायीको ङ्झसद्धान्तराई
आत्भसाथ गयी ऩूङ्ञॉ जको प्रवधयन, योजगायी ङ्झसजयनाको राङ्झग ऋण तथा वचतको प्रवाह य साना
ङ्जकसानहरुको उत्थानभा उल्रे खनीम मोगदान ऩङ्टमायएका प्रदे शङ्झबिका सहकायी सॊ स्थाहरुराई
सहकायी प्रवधयन सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-8 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

11.

उद्यभशीरता ऩदक: (1) प्रदे शराई उद्योग उन्भङ्टख फनाउन रघङ्ट उद्यभ, घये र ङ्ट तथा साना उद्यभभा
रगानी गने, त्मस्तो उद्योगभा भङ्जहरा सहबागीताराई प्रोत्साहन गने, औद्योङ्झगक योजगायी ङ्झसजयना
गने, प्रदे शको कङ्टर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा उद्योग ऺेिको सहबाङ्झगता फढाउन मोगदान ऩङ्टमायउन
प्रदे शभा यही उद्योग गने जङ्टनसङ्टकै उद्यभीराई उद्यभङ्ञशरता सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-9 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

12.

प्रदे शद्रष्टा ऩदक: (1) प्रदे शभा ऩमयटकीम ऩूवायधायको ङ्जवकास एवॊ प्रवधयन गने, होभस्टे को
भाध्मभफाट भौङ्झरक ऩमयटनको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गने, नभूना ऩमयटकीम स्थरको आधाय तमाय
गनय मोगदान गने, प्रदे शङ्झबिका नमाॉ नमाॉ ऩमयटकीमऺेिभा रगानी गने, आन्तङ्चयक एवॊ फाह्य
ऩमयटकराई आकङ्जषत
य गयी प्रदे शको याजस्वभा उल्रे खनीम मोगदान ऩङ्टमायउने, ऩमयटनको ऺेिभा
उल्रेखनीम योजगायीको ङ्झसजयना गने नागङ्चयकराई प्रदे शद्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-10 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

13.

वातावयण सॊयऺण ऩदक: (1) प्रदे श तथा सभग्र दे शको वातावयणीम प्रदङ्टषण तथा जरवामङ्ट
ऩङ्चयवतयनफाट हङ्टनसक्ने जोङ्ञखभ न्मू नीकयणभा मोगदान ङ्छदने, वातावयण अनङ्टकूरन ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ
कृङ्जष, व्मावसामीक एवॊ ङ्ञजङ्जवकोऩाजयनको एवॊ नागङ्चयकको स्वच्छ एवॊ स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न
ऩाउने अङ्झधकायको राङ्झग राङ्झग जनचेतना जगाउने, प्राकृङ्झतक स्रोत य साधनको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गने
गयाउने, वातावयणभैिी ङ्जवकासको भोडर ऩङ्जहचान गने य सोको अवरम्फन गने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि
वा ङ्झनकाम वा अङ्झबमान्ताराई वातावयण सॊ यऺण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
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(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-11 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
14.

ङ्जवकास सेवी ऩदक: (1) प्रदे शको साभाङ्ञजक, आङ्झथक
य तथा ङ्जवकास ङ्झनभायण कामयभा सॊ रग्न यही
सावयजङ्झनक कल्माण तथा जनङ्जहतको प्रवधयन तथा जनजीवनको स्तयभा सङ्टधायका राङ्झग उल्रे खनीम
मोगदान ऩङ्टमायउने, प्रदे शका गौयव आमोजनाहरुराई सभमभै सम्ऩङ्ङ गयी प्रदे शको ङ्जवकासभा सहमोग
ऩङ्टमायउने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई ङ्जवकास सेवीको सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१2 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

15.

प्रदे शदू त ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिको सूचना य सञ्चायको ऺेिभा अग्रऩङ्तीभा यही सभाजका सही
सूचनाको सही सञ्चाय गने , ग्राङ्झभणबेगका सभस्मा य ङ्झसजयनाराई उजाय गने, सूचनाको ऩहङ्टॉचराई
सहज फनाउने, सॊ ङ्जवधान एवॊ प्रचङ्झरत कानूनको फाये भा फहस ऩैयवी भापयत जनचेतनाको वृङ्जद्ध गदै
सशङ्ञिकयणभा मोगदान ऩङ्टमायउने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि, सॊ स्था वा ङ्झनकामराई प्रदे शदू त सम्भान य ऩदक
प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-13 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

16.

अन्वेषण ऩदक: (1) याष्ट्र एवॊ आभजनताको सभङ्टङ्ञन्तको राङ्झग ङ्ञशऺा, स्वास््म, आङ्झथक
य ,
साभाङ्ञजक, बौङ्झतक, यसामङ्झनक, ङ्ञचङ्जकत्साको ऺेिभा खोज अनङ्टसन्धान गने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई
अनवेषण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१4 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

17.

नव प्रवतयन ऩदक: (1) नवीन प्रङ्जवङ्झधको ऩङ्जहचान, आङ्जवष्काय, प्रमोग, प्रचाय प्रसायभा मोगदान
ङ्छदने, ऩङ्जहचान बएको प्रङ्जवङ्झधराई जीवनउऩमोगी ऺेिभा प्रमोगभा ल्माउन सघाउने जङ्टनसङ्टकै
सावयजङ्झनक ऺेिराई प्रङ्जवङ्झधभैिी फनाउने कामयभा उल्रे खनीम मोगदान ऩङ्टमायउने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि,
कभयचायी तथा सॊ स्थाराई नव प्रवतयन सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१5 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

18.

सङ्टबाङ्जषक ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबि वा फाङ्जहय प्रचरनभा यही हार रोऩोन्भूखको अवस्थाभा यहे का
बाषाको सॊ यऺण, सम्वधयन य प्रवधयन गने, प्रचरनभा नयहे का तय अङ्ञस्तत्वभा यहे का बाषाको
ऩङ्जहचान य ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टमायउने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई सङ्टबाङ्जषक सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सङ्जकनेछ ।
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(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१6 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
19.

कराकीङ्झतय ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिका ऩङ्टयाताङ्ञत्वककराको उत्खनन्, सॊ यऺण य ङ्जवकास गने,
ङ्ञचिकरा, वास्तङ्टकराको सॊ यऺण, सम्वधयन य प्रवधयन गने, नवीन कराको ङ्जवकास गने, श्रव्मदृश्म
एवॊ चरङ्ञचिको भाध्मभ एवॊ सोको उद्योगभापयत कराऺेिभा उल्रे खनीम मोगदान गने जङ्टनसङ्टकै
व्मङ्ञि वा कराकायराई कराकीङ्झतय सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१7 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

20.

सॊस्कृङ्झतदीऩ ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिका बौङ्झतक (सभ्मता) एवॊ अबौङ्झतक सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण य
सम्वधयन य प्रवधयन गने, सॊ स्कृङ्झतको स्तयोङ्ङती गने,प्रचायप्रसाय गने तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधता
व्मवस्थाऩनभा मोगदान ङ्छदने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई सॊ स्कृङ्झतदीऩ सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१8 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

21.

प्रदे श श्रष्टा ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबि वा फाङ्जहय जङ्टनसङ्टकै स्थानभा यङ्जह फसी साङ्जहङ्ञत्मक ङ्झसजयनाभा
सॊ रग्न यही प्रदे शको शान गौयवाङ्ञन्वत फनाउने तथा साङ्जहङ्ञत्मक ऺेिभा ङ्जवशेष मोगदान ङ्छदने
जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञिराई प्रदे श श्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-१9 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

22.

जनसेवा ऩदक: (1) प्रदे शको सावयजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभङ्टि,
जनउियदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउने, याज्मफाट प्राप्त हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाभा जनताको सभान य सहज
ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने, आङ्झथक
य अनङ्टशासन तथा सावयजङ्झनक कामय य स्रोतको कङ्टशर व्मवस्थाऩनभा
मोगदान ङ्छदई

प्रदे शभा सङ्टशासनको प्रत्माबूङ्झतका राङ्झग मोगदान ङ्छदने प्रदे शभा कामययत कभयचायी

जनसेवा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-20 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
23.

ङ्जवऩदसेवी ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबि प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट ऩीङ्झडत व्मङ्ञिहरुको उद्वाय एवॊ व्मवस्थाऩन
वा प्रकोऩको जोङ्ञखभ न्मू नीकयण गने कामयभा प्रशॊसनीम मोगदान गने वा सहमोग ऩङ्टमायउने जङ्टनसङ्टकै
व्मङ्ञिराई ङ्जवऩद्सेवी सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सङ्जकनेछ ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-21 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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24.

प्रदे श ऩयोऩकाय ऩदक: (1) प्रदे शङ्झबिका सभाज वा सभङ्टदामको उङ्ङती य बराईका राङ्झग
ङ्झन्स्वाथय बावनारे काभ गने,साभाङ्ञजक उद्दायको कामय गने, भानव जातीको ङ्जहत य कल्माणका
राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩयोऩकायी कामय गने जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि वा सॊ स्थाराई प्रदे श ऩयोऩकाय सम्भान य ऩदक
प्रदान गनय सङ्जकनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभङ्ञजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, आकाय तथा प्रकाय य ऩङ्जिका
अनङ्टसूची-22 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-3
ङ्झसपाङ्चयसको आधाय य प्रकृमा

25.

ङ्झसपाङ्चयसको आधाय् (१) सम्भान य ऩदकका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाय ऐनको दपा ६ य ९ भा
उल्रङ्ञखत ङ्जवषमका अङ्झतङ्चयि मस भाऩदण्डको ऩङ्चयच्छे द-२ को ङ्जवषमराई सभेत आधाय ङ्झरएको
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।
(२) दे हाम फभोङ्ञजभका व्मङ्ञिराई

सम्भान य ऩदकका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय सङ्जकने

छै न:(क)

आपूरे प्राप्त गये को सम्भान य ऩदक कसै राई ङ्झफक्री गये को वा फन्धकीभा
याखेको,

(ख)

आपूरे प्राप्त गये को सम्भान य ऩदकको भमायदा ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी प्रमोग गये को वा
कसै राई प्रमोग गनय ङ्छदएको,

(ग)

नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने पौजदायी कसङ्टयभा सजाम ऩाएको,

(घ)

भ्रष्टाचाय, जवयजस्ती कयणी, भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय, रागू औषध
ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा ङ्झनकासी ऩैठायी, सम्ऩती शङ्टङ्जद्धकयण तथा याहदानी दङ्टरुऩमोग
सम्फन्धी कसङ्टयभा अदारतको अङ्ञन्तभ पैसराफाट सजाम ठहय बएको,

26.

(ङ)

सम्भान य ऩदक प्राप्त गने व्मङ्ञि कभयचायी यहे को बए ङ्झनरम्फनभा यहे को,

(च)

प्रचङ्झरत कानूनद्वाया अमोग्म हङ्टन सक्ने आधाय आकङ्जषत
य हङ्टन।
े

सम्भान य ऩदक ङ्झसपाङ्चयसको प्रकृमा् (1) ऐन फभोङ्ञजभ भन्िारमरे सम्फङ्ञन्धत भन्िरामराई
ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउॉदा दे हामको ऩदाङ्झधकायी,कभयचायी, ङ्झनकाम वा व्मङ्ञिराई ङ्झसपाङ्चयस गदाय
दे हाम फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ्(क)

सम्भान

य

ऩदक

सङ्झभङ्झतका

ऩदाङ्झधकायीहरुको

हकभा

प्रदे श

सयकाय,

भङ्ञन्िऩङ्चयषदरे ,
(ख)

प्रदे श सबाका सदस्महरुको हकभा सबाभङ्टखरे ,

(ग)

प्रदे श सयकायका भन्िी, याज्मभन्िी तथा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको हकभा
भङ्टख्मभन्िीरे,
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(घ)

प्रदे श सबाका सङ्ञचवारमका कभयचायीको हकभा प्रदे श सबाको सङ्ञचवरे ,

(ङ)

सम्फङ्ञन्धत

भन्िारमसॉग

सम्फङ्ञन्धत

कभयचायी

वा

त्मस्तो

भन्िारमको

कामयङ्जवबाजनको ङ्जवषमसॉग ङ्झभल्ने सम्भान य ऩदकको ऺेिसॉग ङ्झभल्ने कङ्टनै ऩङ्झन
व्मङ्ञि ङ्झसपाङ्चयसको हकभा सम्फङ्ञन्धत भन्िारमको भन्िीरे ,
(च)

नेऩारी सेना, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, नेऩार प्रहयी, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श
अनङ्टसन्धान ब्मूयोको ङ्झनकामभा कामययत कभयचायीको हकभा सम्फङ्ञन्धत सङ्टयऺा
ङ्झनकामको प्रभङ्टखरे ङ्झनणयम ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून
भन्िारमरे,

(2) मस दपा फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत भन्िरामरे

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून

भन्िारमभा सम्भान य ऩदकको ङ्झसपाङ्चयस गदाय त्मस्तो ङ्झनकामभा ऩिाचाय गने वा आन्तङ्चयक
सूचना ङ्झनकाल्ने वा जङ्टनसङ्टकै तङ्चयकारे सकेसम्भ सफैराई जानकायी गयाई ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩनेछ ।
(3) सम्भान य ऩदक ऩाउने व्मङ्ञिरे अनङ्टसूची-23 फभोङ्ञजभको ङ्जववयण बयी सम्फङ्ञन्धत
भन्िारमभा ऩेश गनङ्टय ऩने वा त्मस्तो ङ्झनकामरे उङ्ञचत ठानेका मोग्म व्मङ्ञिको हकभा आपैँरे
ङ्जववयण बयी ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩनेछ ।
तय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट सूचनाको जानकायी नऩाई छङ्ट ट बएको वा प्रदान हङ्टने सम्भान य
ऩदको दावेदाय व्मङ्ञिरे ऐनको म्मादङ्झबिै अनङ्टसूची-23 फभोङ्ञजभको ङ्जववयण बयी आन्तङ्चयक
भाङ्झभरा तथा कानून भन्िारमभा सूचनाको म्माद बिै ऩेश गनय सक्नेछ ।
27.

श्रे णी य सङ्ख्मा् (१) प्रदे श सयकायफाट मस भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने प्रदे श यऺक,
शाङ्ञन्तभारा य शाङ्ञन्तदीऩ फाहे क अन्म सम्भान य ऩदकको कङ्टनै श्रे णी यहने छै न।
(२) ङ्झसपाङ्चयस गदाय एक बन्दा फढी उम्भेद्वाय बए ताऩङ्झन प्रत्मेक सम्भान य ऩदक
एकऩटकभा एकजना बन्दा फढीराई प्रदान प्रदान गङ्चयने छै न।

28.

सम्भान ऩि प्रदान गङ्चयने् ऩदक प्रदान गदाय प्रत्मेक व्मङ्ञिराई ङ्छदइने सम्भान ऩिको ढाॉचा
अनङ्टसूची-24 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

29.

ऩदक प्राप्त गने व्मङ्ञिराई बिा उऩरब्ध गयाईने् ऐनको ऩङ्चयच्छे द-२ फभोङ्ञजभको सम्भान य
ऩदक प्राप्त गने व्मङ्ञिराई ऩदक ग्रहण गनय आउॉदा जाॉदाको मातामात खचय य ङ्जवङ्ञशष्ट श्रे णी
सयहको दै ङ्झनक बिा उऩरब्ध गयाईने छ।
ऩङ्चयच्छे द- ४
ङ्जवङ्जवध

30.

स्वल्ऩकाय वा स्वल्ऩकाय ऩङ्जिका : (1) मस भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने ऩदकहरुको
स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩङ्जिका हङ्टनेछ ।
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(2) मस भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही ऩदक ऩाउने व्मङ्ञिरे स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय
ऩङ्जिका रागाउन सक्नेछ ।
(3) स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩङ्जिकाको फनौट तथा आकायप्रकाय अनङ्टसूची-२5 हङ्टनेछ ।
31.

ऩोशाक्

सम्भान य ऩदक सङ्टशोबन सभायोहभा सङ्टशोङ्झबत हङ्टने भङ्जहरारे जङ्टनसङ्टकै शैरीको सायी

चोरो, ऩङ्टरुषको हकभा दौया, सङ्टरुवार,कोट,कारो जङ्टिा वा आफ्नो ऩयम्ऩया य सॊ स्सकृङ्झत झल्कने
जङ्टनसङ्टकै औऩचाङ्चयक ऩोशाक रगाउनङ्ट ऩनेछ।
तय मौङ्झनक तथा अल्ऩसॊ ख्मकको हकभा जङ्टनसङ्टकै औऩचाङ्चयक ऩोशाक रगाउन फाधा ऩने
छै न।
32.

सम्भान य ऩदको भमायदाक्रभ: ऐन तथा मस भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्रदान हङ्टने सम्भान य ऩदक भध्मे
प्रदे श शाङ्ञन्त तथा सङ्टयऺाको ऺेिभा ङ्छदइने सम्भान य ऩदको भमायदाक्रभ क्रभश प्रदे श यऺक,
शाङ्ञन्तभारा य शाङ्ञन्तदीऩ हङ्टनेछ ।

33.

ऩदकको प्रङ्झतक सभूहको ङ्ञजम्भा: ऐन फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने सफै प्रकायका ऩदकहरुको प्रतीक
सभूह भन्िारमको ङ्ञजम्भाभा यहनेछ ।

34.

ङ्जकङ्ङ सङ्जकने: (1) कङ्टनै व्मङ्ञिरे ऩाएको ऩदकको कङ्टनै प्रङ्झतक हयाएभा, योङ्चयएभा वा नाङ्झसएभा सो
प्रङ्झतक ङ्झनजरे भन्िरामरे तोकेको स्थानफाट खङ्चयद गनय सक्नेछ।
(२) दपा 30 फभोङ्ञजभको स्वल्ऩकाय य स्वल्ऩकाय ऩङ्जिका भन्िारमरे तोकेको
स्थानफाट खयीद गनय सक्नेछ।

35.

सम्भान य ऩदक स्वत् यद्ध हङ्टन्े मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदान हङ्टने सम्भान य ऩदक सङ्टशोबन
सभायोहभा ऐनको दपा ११ फभोङ्ञजभ उऩङ्ञस्थत नबई भन्िारमफाट एक वषय ङ्झबि फङ्टङ्ञझङ्झरन
सम्ऩकयभा नआएको खण्डभा सो घोङ्जषत सम्भान य ऩदक स्वत् यद्ध हङ्टनेछ।

36.

ङ्जवबूषण ग्रहण गनय नऩाउने : (1) मस भाऩदण्डभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन
ऩदक ऩाउने व्मङ्ञि बष्ट्राचाय, जफयजस्ती कयणी, भानव वेचङ्जवखन तथा ओसायऩसाय, रागू औषध
ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण वा ओसायऩसाय, याहदानी दङ्टरुऩमोग, अऩहयण, खयाफ व्मवसामीक आचयण, सम्ऩङ्ञि
शङ्टङ्जद्धकयण वा नैङ्झतक ऩतनदे ङ्ञखने अन्म मस्तै जङ्टनकङ्टकै पौजदायी कसूयभा अदारतफाट सजाम
ऩाएको वा त्मस्तो अङ्झबमोग रागेको बए अङ्झबमोग रागेको अवङ्झधबय सम्भान य ऩदकको राङ्झग
ङ्झसपाङ्चयस हङ्टन वा त्मस्तो सभायोहभा बाग ङ्झरन वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गनय ऩाउने छै न ।
(2) ऐनको दपा 10 को उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाश गदाय उऩदपा (1)
फभोङ्ञजभको ङ्जक्रमाकराऩको दाङ्जव ङ्जवयोध सभेतराई सॊ रग्न गयी सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ ।
(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत म्मादङ्झबि कङ्टनै व्मङ्ञिको राङ्झग दाङ्जव
ङ्जवयोध ऩनय आएभा सोको छानङ्जवनको राङ्झग भन्िारमरे छानङ्जवन सङ्झभङ्झत गठन गयी छानङ्जवन गनय
सक्नेछ ।
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(4) कङ्टनै कायणवश उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको व्मङ्ञि सम्भान य ऩदको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस
बएभा ङ्झसपाङ्चयस सूचीफाट हटाउने वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गङ्चयसकेको बएभा त्मस्तो सम्भान य
ऩदक भन्िारमरे पताय गनय रगाउने वा उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको दाङ्जव ङ्जवयोध प्रभाणीत बएभा
ङ्झनजराई प्रदे श सयकायरे सम्भान य ऩदक प्रदान गने प्रङ्जक्रमाफाट हटाउनेछ ।
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अनङ्टसूची-1
दपा 3 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श यऺक ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-2
दपा 4 सॉग सम्फङ्ञन्धत
शाङ्ञन्तभारा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-3
दपा 5 सॉग सम्फङ्ञन्धत
शाङ्ञन्तदीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-4
दपा 6 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श दीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-5
दपा 7 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रभृत्मङ्टञ्जम ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-6
दपा 8 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श शान ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-7
दपा 9 सॉग सम्फङ्ञन्धत
कृङ्जष ङ्जकयण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।

16

अनङ्टसूची-8
दपा 10 सॉग सम्फङ्ञन्धत
सहकायी प्रवधयन ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनछ
े ।
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अनङ्टसूची-9
दपा 11 सॉग सम्फङ्ञन्धत
उद्यभशीरता ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनछ
े ।
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अनङ्टसूची-10
दपा 12 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे शद्रष्टा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-11
दपा 13 सॉग सम्फङ्ञन्धत
वातावयण सॊयऺण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनछ
े ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-12
दपा 14 सॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्जवकास सेवी ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-13
दपा 15 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे शदूत ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-14
दपा 16 सॉग सम्फङ्ञन्धत
अन्वेषण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-15
दपा 17 सॉग सम्फङ्ञन्धत
नव प्रवतयन ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको
हङ्टनेछ।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग
हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-16
दपा 18 सॉग सम्फङ्ञन्धत
सङ्टबाङ्जषक ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-17
दपा 19 सॉग सम्फङ्ञन्धत
कराकीङ्झतय ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-18
दपा 20 सॉग सम्फङ्ञन्धत
सॊ स्कृङ्झतदीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।

27

अनङ्टसूची-19
दपा 21 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श श्रष्टा ऩदक

(क) भण्डर: मो

ऩदक

चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ
। मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-20
दपा 22 सॉग सम्फङ्ञन्धत
जनसेवा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-21
दपा 23 सॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्जवऩद्सेवी ऩदक

(क) भण्डर: मो

ऩदक

चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ
। मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनछ
े । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-22
दपा 24 सॉग सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श ऩयोऩकाय ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हङ्टनेछ ।मसको सङ्टनौरो बागभा सङ्टन य सेतो बागभा
चाॉदीको प्रमोग गङ्चयनेछ । मसभा २.५ ग्राभ सङ्टन य ६० ग्राभ चाॉदी प्रमोग हङ्टनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हङ्टने स्थानभा सोही धातङ्टको करशभाङ्झथ दङ्टईवटा हातहरुरे
अड्याएको आकायको हङ्टक हङ्टनेछ । मसको ऩछाङ्झडऩङ्जिको बागभा फागभती प्रदे श य त्मसको
भङ्टनी ऩदक ङ्जवतयण गङ्चयने सार उल्रे ख गये को हङ्टनेछ ।
(ख) ऩङ्जिका: मो ऩङ्जिका ये शभको हङ्टनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 सेङ्ञन्टङ्झभटयको हङ्टनेछ
।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ङ्झनरो, दामाॉ हङ्चयमो य फीचभा यातो यॊ ग हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-23
दपा 2६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने याष्ट्र सेवक कभयचायी/सवयसाधायण/सॊ स्थाको ङ्जववयण
(1) व्मङ्ञिगत ङ्जववयण्
नाभ

जन्भ

ङ्झभङ्झत/हारको
उभेय

ना.प्र.नॊ./ङ्ञजल्रा
ठे गाना

फङ्टफाको नाभ
प्रदे श-

ङ्ञजल्रा-

न.ऩा./गा.ऩा-

शैङ्ञऺक मोग्मता

तह

शैङ्ञऺक

उिीणय सार

सम्ऩकय

पोन नॊ.

ईभेर ठे गाना्

वाडय नम्वय-

टोर/ब्रक
नॊ.-

स्थामी
अस्थामी
सॊ स्थाको नाभ

(2) सॊ स्थागत ङ्जववयण (बए)
नाभ

स्थाऩना ङ्झभङ्झत

सॊ स्था दताय नॊ.

फङ्टफाको नाभ

ठे गाना

प्रदे श-

ङ्ञजल्रा-

न.ऩा./गा.ऩा-

सभावेशी

भङ्जहरा-

ऩङ्टरुष-

अऩाङ्ग-

सम्ऩकय

पोन नॊ.

ईभेर ठे गाना्

वाडय नम्वय-

टोर/ब्रक
नॊ.-

कामयऺेि प्रदे श,
ङ्ञजल्रा (सॊ ख्मा
खङ्टराउने)

सॊ स्थाको भङ्टख्म
उदे श्म

सहबाङ्झगता
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जनजाङ्झत-

भधेङ्ञश-

अन्म-

(3) उऩरङ्ञब्धहरुको ङ्जववयण्
ङ्जवगतभा प्राप्त गये का

उऩाधी,सम्भान य ङ्जवबूषण
तथा ऩदक प्राप्त ङ्झभङ्झत

प्रशॊसा ऩिहरु्
ऩङ्टयस्कायहरु\ऩदकहरु (ङ्झनजाभती ऩङ्टयस्काय सभेत)
ङ्जवबूषणहरु्
अन्म्

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे

हारसम्भ गये का उल्रे ख्म

कामायरम\स्थान काभ गये को
अवधी

कामयको ङ्जववयणहरु

ङ्जवशेष मोगदान/कामय

१.
२.
३.
४.

(4) ङ्जवगतभा बएका कायवाहीको ङ्जववयण
(क) कभयचायी बए्
ङ्जवगतभा बएका
कायवाही वा

सपाई ऩाएको
बए सोको
ङ्जववयण

ध्मानाकषयण/सचेत/चेतावनी्
नङ्झसहत/ङ्झनरम्फन्
ग्रेड योक्का/ऩदोङ्ङती योक्का/तल्रो टाइभ स्केरभा घटङ्टवा्
घटङ्ट वा/चारचरन सम्फङ्ञन्ध प्रङ्झतवेदनभा प्रङ्झतकङ्टर याम्
सेवाफाट हटाइएको/वयखास्त गये को्
अन्म अङ्झबमोग्

(ख)

व्मङ्ञि/सॊ स्था बए्

ङ्जवगतभा बएका
कायवाही वा

सपाई ऩाएको
बए सोको
ङ्जववयण

पौजदायी भङ्टद्दा्
दे वानी भङ्टद्दा्
कारो सूची, फैङ्जकङ्ग कसङ्टय्
खयाफ व्मवसाङ्जमक आचयण बए/ नबएको (सॊ स्थाको हकभा)
अन्म अङ्झबमोग/कैङ्जपमत्

(5) उल्रेङ्ञखत सम्ऩूणय ङ्जववयणहरु सत्म त्मभा आधाङ्चयत यहेको व्महोया प्रभाङ्ञणत गदयछङ्ट, झङ्टिा ठहये कानून
ॉ ा फङ्टझाउॉरा।
फभोङ्ञजभ सहङ्टर
नाभ थय्

दजाय(कभयचायी बए)/ठे गाना

पोन नम्फय्

ईभेर ठे गाना्

कामययत ङ्झनकाम्

(6) उल्रेखनीम उऩरब्धीहरु तथा सम्भान य ऩदक प्रदान गनङ्टय ऩने कायणहरु
(क) कभयचायी बए्
ङ्ञजम्भेवायी वहन तथा उियदाङ्जमत्व
प्रङ्झत ङ्झनजको बूङ्झभका
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दस्तखत्

ङ्झनजको आफ्नै ऩहरभा बएका
ङ्झसजयनङ्झसर कामयहरु

साहङ्झसक तथा उल्रे ख्म कामयहरुको
ङ्जववयण

सावयजङ्झनक ङ्जहत तथा याष्ट्रको
उङ्ङङ्झतभा ङ्झनजको मोगदान

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको

राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टऩ
य ने आधाय य
अरु उल्रे ख्म कायणहरु

ङ्जवशेष मोगदान य अनङ्टसन्धानको
ङ्जवषम बए उल्रेख गने

(ख) व्मङ्ञि/सॊ स्था बए्
ङ्झनजको आफ्नै ऩहरभा बएका
ङ्झसजयनङ्झसर कामयहरु

साहङ्झसक तथा उल्रे ख्म कामयहरुको
ङ्जववयण

सावयजङ्झनक ङ्जहत तथा याष्ट्रको
उङ्ङङ्झतभा ङ्झनजको मोगदान

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको

राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩने आधाय य
अरु उल्रे ख्म कायणहरु

ङ्झनजको आचयण (प्रहयी प्रङ्झतवेदन
अनङ्टसाय)

ङ्जवशेष मोगदान य अनङ्टसन्धानको
ङ्जवषम बए उल्रेख गने
(७)

ङ्झसपाङ्चयस कतायको याम्
नाभ थय्

दजाय्

कामायरम्

दस्तखत्
ङ्झभङ्झत्
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अनङ्टसूची-24
(दपा 28 सॉग सभफङ्ञन्धत)
सम्भान ऩिको ढाॉचा

.........................................फस्ने................................राई..........................भा
उल्रेखनीम मोगदान ऩङ्टमायए फाऩत ...................................द्वाया सम्भानीत गङ्चयएको
छ।मस सम्भान य ऩदकको गयीभा कामभ गयी प्रदे शको गौयव फढाउने काभभा महाॉको
मोगदान ङ्झनयन्तय यहनेछ ।

....................
अध्मऺ

घोषणा ङ्झभङ्झत
ईङ्झत सॊ वत्........................शङ्टबभ् ।

ऩदक सङ्झभङ्झत

....................
भङ्टख्मभन्िी
फागभती प्रदे श
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अनङ्टसूची-25
(दपा 30 को उऩदपा (3) सॉग सभफङ्ञन्धत)
स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩङ्जिकाको फनौट तथा आकायप्रकाय
(क)

स्वल्ऩकाय: ऩदकहरुका स्वल्ऩकायको ङ्जववयण सोही ऩदकहरुका भण्डन सयह हङ्टनेछ ।

(ख)

स्वल्ऩकाय ऩङ्जिका: ऩदकहरुको स्वल्ऩकाय ऩङ्जिकाको कऩडा य यङ्गको ङ्जववयण सोही
ऩदकहरुको ऩिा य ऩङ्जिका सयह हङ्टनेछ ।
स्वल्ऩकायहरु ऩङ्जिकासङ्जहत फामाॉ छातीभा रागाईनेछ ।प्रदे श यऺक ऩदक दामाॉ
छाङ्झतभा रगाइनेछ । स्वल्ऩकायको ऩङ्जिकाको चौडाई 1.6 सेङ्ञन्टङ्झभटय य भण्डन य ऩङ्जिकाको
ङ्ट रम्फाई 5.3 सेङ्ञन्टङ्झभटय हङ्टनेछ ।
सॊ मि
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