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गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७८/१२/१२ 

गाउॉऩामरका अध्मऺफाट प्रभाशणकयण मभमत : २०७८/१२/२०   
 

प्रस्तावना: 
नेऩारको सॊववधान, २०७२ को भौमरक हकभा उल्रेख  बएको  फारफामरकाको  

सहबामगताको  अमधकाय  तथा नागरयकहरूको  सॊगठन,  स्वतन्त्रता  य िाशन्त्तऩूणण  बेरा  
हनु  ऩाउने  अमधकायको  व्मवहारयक  कामाणन्त्वमनभा  सहमोग  ऩयुमाउन,  नेऩार 
सयकायरे रागू गरय आएको फारभैरी स्थानीम िासन यणनीमत अन्त्तगणत फार क्रव 
गठन तथा सहजीकयण प्रविमाराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी ढॊगरे रागू गनण गयाउन, 

स्थानीम तहराई सहमोग ऩगुोस बने्न उद्दशे्मरे  नेऩार  सयकाय,  सॊघीम  भामभरा  तथा  
साभान्त्म प्रिासन  भन्त्रारमरे जायी  गयेको  नभनुा  मनदेशिकाराई आधाय भानी मस  
गाउॉऩामरका  मबर फार क्रव तथा सॊजार गठन य व्मवस्थाऩन भापण त साथणक फार 
सहबामगता समुनशित गनणका रामग मस गाॉउऩामरकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन 
२०७४ भा बएको काभहरुको कामाणन्त्वन गनण फार क्रव तथा फार सॊजार गठन, 

व्मवस्थाऩन तथा सहजीकयण मनदेशिका २०७८ जायी गयेको छ ।  



खण्ड : ०५             सॊख्मा : १२              बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

1 |  फारक्रफ तथा फारसञ्जार गठन तथा सहशजकयण मनदेशिका, २०७८ 

 

ऩरयच्छेद १ : प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब  

क) मस मनदेशिकाको नाभ फार क्रव तथा सॊजार गठन, व्मवस्थाऩन तथा सहजीकयण मनदेशिका २०७८ 
यहेको छ । 

ख) मो मनदेशिका गाॉउ कामणऩामरकाफाट स्वीकृत बइ याजऩरभा प्रकािन बएऩमछ रागू हनुेछ ।   

                          

ऩरयच्छेद  २ : ऩरयबाषा 
 

 २. ववषम वा प्रसॊगरे अको अथण  

क) स्थानीम तह बन्नारे फैजनाथ गाउॉऩामरका य अन्त्तगणतका  वडा कामाणरमहरुराई सभेत जनाउनेछ ।   

ख) सेवा प्रदामक कामाणरम बन्नारे मतनै तहका सयकाय  अन्त्तगणत फैजनाथ गाउॉऩामरकाभा सेवा प्रवाह 
गरययहेका स्वास््म सॊस्था, ववद्यारमहरु, प्रहयी कामाणरम, साभाशजक तथा गैयसयकायी सघॊ-सस्थाहरुराई 
सभेत जनाउनेछ ।    

ग) फार क्रव बन्नारे मस मनदेशिका फभोशजभ गठन बई गाॉउऩामरका तथा वडा कामाणरमहरुभा सशुचकृत 
बएका १८ फषण बन्त्दा कभ उभेयका फारफामरकाहरुको सॊगठनराई जनाउनेछ ।  

घ) फार सञ्जार बन्नारे मस मनदेशिका फभोशजभ गाॉउऩामरका ऺेर मबर गठन बएका फार क्रवहरुको 
सञ्जारराई जनाउनेछ ।  सो िब्दरे वडा तथा गाउॉऩामरका स्तयीम फार सॊजारहरु सभेतराई 
फझुाउनेछ ।   

ङ) ववशिष्टीकृत फार क्रव बन्नारे ववश्वब्माऩी प्रचरनभा यहेका मनमभ तथा नेऩार सयकायका ववशिष्टीकृत 
मनकामरे ववशिष्ट उदे्दश्मरे मनभाणण गयेका  क्रवहरु , जमुनमय येडिस, यावष्डम योट्याक्ट क्रफ, मरमो 
क्रफ, येमकुाइ सभूह जस्ता वविेष क्रवराई जनाउनेछ ।  

छ) सहजकताण बन्नारे फार क्रव तथा सॊजारको गठन य सञ्चारनका रामग सहजीकयण गनण मनदेशिका 
फभोशजभ मनमकु्ती गरयएको व्मशक्तराई जनाउनेछ ।  

ज) सहमोगी सॊस्था बन्नारे मस  गाॉउऩामरकाको ऺेर मबर यहेका फार क्रव तथा सॊजारहरुराई सहमोग 
गने, फार अमधकाय सॊयऺण तथा प्रवणद्धनका रामग ववमबन्न कामणिभहरु सञ्चारन गरययहेका अनभुती प्राप्त 
गैयसयकायी सॊस्थाहरु वा साभाशजक सॊस्थाहरुराई जनाउनेछ  

झ) साभाशजक ऩरयचारक बन्नारे् मफगतभा सॊशघम सयकायको कामणिभ अन्त्तगणत मनमकु्त बइ हार गाउॉऩामरका 
भा सभावहत बएका गाउॉऩामरका  य  वडा कामाणरमहरुभा कामणयत  यहेका साभाशजक ऩरयचारकराई 
जनाउनेछ ।  

 ञ) सॊयऺक शिऺक बन्नारे ववद्यारम स्तयभा गठन बएका फार क्रवराई सहमोग तथा सहजीकयण गनण 
तोवकएको शिऺकराई जनाउनेछ ।  

ट) फारअमधकाय  सॊयऺण  समभमत बन्नारे गाॉउऩामरका तथा वडास्तयभा  गठन बएका समभमतहरुराई 
जनाउनेछ । 

३. मनदेशिकाको उद्दशे्म   

मस मनदेशिकाको भूरबतू उदे्दश्म देहाम फभोशजभ यहेको छ : 
क) फारफामरकाको सॊगठन स्वतन्त्रताको अमधकायराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी कामाणन्त्वमन गने ।  
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ख) फार क्रवहरुको गठन, सञ्चारन तथा सहबामगताराई अथणऩणुण, नैमतक, सयुशऺत य ऩायदिी तथा सभावेिी 
फनाउने ।   

ग) फार भैरी स्थानीम िासनको प्रबावकायी कामाणन्त्वमनभा टेवा ऩमुाणउने ।   

घ) गाॉउऩामरकाका हयेक प्रविमाभा साथणक फार प्रमतमनमधत्व भापण त फारभैरी ऩूवाणधाय ववकासभा टेवा ऩुु्माउने 
। 

ङ) सवै फारक्रवहरुको गठन, ऺभता मफकास य ऩरयचारनभा एकरुऩता ल्माउने ।   

च) गाॉउऩामरका तथा वडाहरुको वावषणक मोजना चि (मोजना मनभाणण, कामाणन्त्वमन, अनगुभन तथा भूल्माकॊ न य 
उऩरब्धी भाऩन) भा साथणक फारसहबामगता समुनशित गने ।  

४. मनदेशिकाको कामाणन्त्वमन   

क) गाॉउऩामरका  तथा  वडाहरुभा फार क्रव तथा  सॊजार  गठन,  व्मवस्थाऩन  य  सहजीकयणका  रामग  
मस मनदेशिका फभोशजभ गनुण गयाउन ुगाॉउऩामरकाको दावमत्व हनुेछ ।   

ख) फार सहबामगता तथा फार क्रव सहजीकयणका रामग मस मनदेशिकाको प्रचाय प्रसाय गनुण य मस 
फभोशजभ कामाणन्त्वमन गनण गयाउन गाॉउऩामरका तथा वडा कामाणरमहरुराई सहमोग गनण विमाशिर 
स्थानीम, यावष्डम गैससॊ, अन्त्तयाणवष्डम गैससॊ तथा ववकास साझेदायहरुको शजभभेवायी हनुेछ ।   

                                           

                                                   ऩरयच्छेद ३ : फार क्रफको गठन प्रविमा 
 

५. फार क्रफका वकमसभ   

क) कुनै मनशित ववषम वा ऺेरका  फाराफमरका सयोकायभा कामण गने तथा उक्त ऺेरभा फार अमधकायको 
प्रचाय प्रसाय  य अनगुभन  गनण १८ वषण भमुनका फारफामरका सभाफेि गरय गठन गरयएको साभान्त्मतमा २५ 
जना वा सो बन्त्दा फढी फारफामरका सदस्म यहेको सभूहराई फार क्रव भामननेछ ।  

ख) मदद २५ जना बन्त्दा फढी फारफामरका कुनै ऩमन फार क्रवभा आवद्ध बएको अवस्थाभा उक्त फार 
क्रव अन्त्तगणत उऩ सभूह गठन गनुणऩनेछ ।  

ग) मसयी गठन बएका फार क्रवहरु गाॉउऩामरका तथा वडा कामाणरमभा सशुचकृत य नववकयण गनुणऩनेछ   

घ) फार क्रवको  गठन  गदाण ५  वषण  देशख  १८  वषण  उभेयसभूहका  फारफामरकाराई  सभेट्न ुऩनेछ 
। ववद्यारमभा आधारयत फार क्रफहरु गठन गदाण  उभेय सभूह (५ देशख ११ फषण उभेय सभूह, १२ देशख 
१५ फषण उभेय सभूह य १६ देशख १८ फषण उभेय सभूह) का आधायभा छुट्टा छुटै्ट गठन गनुणऩनेछ । साथै 
सभदुामभा आधारयत फार क्रव गठन गदाण ५देशख १८ वषण उभेय सभूहको एउटै फार सभूह गठन गनण फाधा 
ऩने छैन । 

ङ) फार क्रफ साभान्त्मतमा ५ प्रकायका हनुेछनु् : 
१) सभदुामभा आधारयत फार क्रव  

अ) नेऩारको सन्त्दबणभा कुनै टोर, फस्ती, वडा मबर फार क्रव गठन गनण सवकन्त्छ ।  

आ) मस्ता  फार क्रवरे  सभफशन्त्धत  बगुोर  मबरका  सफै  उभेय  मरॊग,  जामत,  आमथणक  हैमसमत  तथा 
िायीरयक अवस्थाका फारफामरकाहरुराई सभेट्ने य उनीहरुको उशचत प्रमतमनमधत्व तथा सहबामगता  

हनुे समुनशित गरयनऩुनेछ ।   

इ) मसयी फन्ने फार क्रवभा सभफशन्त्धत ऺेरमबरका स्थामीरुऩरे फसोफास गने फारफामरका भार सदस्म फन्न 
सक्नेछनु् ।   
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२) ववद्यारमभा आधारयत फार क्रवहरु : 

ववद्यारमभा आधारयत फार सभूहहरु देहामका आधायका फार सभूहहरु हनुेछनु् : 

अ) कुनै ववद्यारमभा अध्ममनयत फारफामरकाराई सभेटेय उक्त ववद्यारमका फारअमधकाय अनगुभन तथा 
प्रवद्र्धन गनण  गठन बएका फार सभूह ऩदणछनु् । 

आ) ववद्यारमभा  आधारयत  फार  क्रवहरुरे  सफै  जातजामत,  कऺा,  मरॊग  य  िायीरयक हैमसमतका  

फारफामरकाहरुको उशचत प्रमतमनमधत्व य सहबामगता समुनशित गनुणऩदणछ।   

इ) मसयी फन्ने फार क्रवभा सदस्म फन्नका रामग सभफशन्त्धत फारफामरका उक्त ववद्यारमभा बनाण बइ  

अध्ममनयत हनुऩुदणछ ।   

३) ववषमगत फार क्रवहरु देहाम अनसुाय हनेछनु् : 

अ) ववषमगत  रुऩभा  मनशित  ववषमहरु  जस्तै : फामरकाहरुको  भार  सवार,  जरफाम ु ऩरयवतणन,  फार 
श्रभ, एच आइ मब एड्स जस्ता ववषमहरुभा कामण गनण सभदुामभा ववशिष्ट ढॊगरे ववषमगत फार क्रवहरु गठन 
गनण सवकनेछ ।  

आ)  सभदुामभा रकेुय यहेका वा सभदुामभा ऩमाणप्त रुऩभा सभफोधन हनु नसकेका ववशिष्ट ववषमहरुभा  

आधारयत यहेय गठन बएका फार क्रवराई ववषमगत फार क्रव भामननेछ ।   

इ) ववद्यारम मबर मस्ता फार क्रव गठन बएभा उक्त क्रवराई ववद्यारम स्तयीम फार क्रवकै रुऩभा क्रव 
भामननेछ ।   

४) ववशिष्टीकृत फार क्रव :   

अ) अन्त्तयावष्डमरुऩभा नै स्थावऩत स्वमॊसेवा अमबमान तथा सॊगठनहरु, नेऩार सयकायका ववशिष्टीकृत मनकामरे 
वविेष प्रकृमतका आफ्नो सॊस्थागत फार क्रव गठन गनण सक्नेछनु् । जस्तै : जनुीमय येडिस, स्काउट, मरमो, 
योट्याक्ट, आदद ।   

आ) वमनीहरुको  गठन  य व्मवस्थाऩन ववमध  स्वमॊ  मसका  भहासॊघ,  सॊयऺक  मनकाम  तथा  स्थावऩत 
भान्त्मता य ववधानहरुफाट सञ्चामरत हनुेछनु् ।   

५) फार क्रफ सञ्जार : 
देहाम अनसुाय फार क्रफ तथा सञ्जार गठन गनण सवकने छ :  

अ) वडा तथा नगय स्तयभा  सूशचकृत बएका फार क्रवहरु एक आऩसभा बेरा बइ एक आऩसका काभ य 
अमबमानहरुराई साथ सहमोग गने तथा एक आऩसका सयोकायहरुराई साभवुहकीकयण गनण फार क्रव सञ्जार 
गठन गरयनेछ ।   

आ)  मसयी फार क्रव सञ्जार गठन गदाण सभदुामभा आधारयत, ववद्यारमभा आधारयत तथा ववषमगत  

फार क्रवहरु सशभभरन हनु सक्नेछनु् ।     

६. फार क्रव गठनका रामग सचुना, बेराको आमोजना तथा अमबभखुीकयण  

क) फारसभूह गठनका रामग सूचना, बेराको आमोजना तथा अमबभखुीकयण गदाण साभान्त्मता देहामका प्रविमा 
तथा मसद्धान्त्त ऩूया गनुण ऩनेछ । 

अ) सभदुामभा आधारयत फार क्रव गठन गनण चाहने जो कोवहरे ऩमन फार क्रव गठन गने औशचत्म य  

कायणहरु सभेत स्ऩष्ट ऩायी न्त्मनुतभ ऩमन ७(सात) ददन अगावै सभफशन्त्धत सभदुामका फारफामरका तथा  

अववबावकहरुराई खरुा सचुना ददनऩुनेछ ।   

आ) मसयी ददइने सचुना सयर नेऩारी बाषाभा य आवश्मकता अनसुाय स्थानीम सभदुामको अन्त्म बाषाहरुभा 
सभेत ददनऩुनेछ ।   
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इ) सचुना उऩरब्ध गयाउने ववमधभा गाॉउऩामरकाको कामाणरम, वडा कामाणरम, सहकायी तथा फचत क्रवका 
कामाणरमहरु, उऩबोक्ता समभमतका कामाणरम बवन, प्रहयी चौकी, स्वास््म चौकी, ववद्यारमहरुभा सचुना टाॉस गयीय 
सभऩकण भा आएका फारफामरकाहरुराई भौशखक रुऩभा बेराका रामग जानकायी ददन सवकनेछ ।   

ई) फार क्रव गठन गने बेराभा न्त्मनुतभ ऩमन २५ जना फारफामरकाहरुको उऩशस्थती हनु जरुयी छ । 

उ) फार क्रवको गठन गने बेरा फारफामरकाको रामग सहज ऩहुॉच बएको, सफै फारफामरकाको रामग केन्त्र 
ऩने य सयुशऺत सावणजमनक स्थर वा बवनहरुभा आमोजना गनुणऩनेछ ।   

ऊ) फार क्रव गठन गने बेराभा  मनभन  ववषमहरुभा अमबभखुीकयण तथा  छरपर  गरयन ुऩदणछ । फार 
अमधकायको अवधायणा, फार सहबामगताको अमधकाय, फार सहबामगताभा नेऩारका नीमतगत व्मवस्थाहरु 
स्थानीम तहभा फारक्रफ गनुणको कायण य मोजना फारसभूहको भूख्म उदे्दश्म य कामणिभहरु यहन सक्नछेनु्।  

ऋ) मस्ता अमबभूशखकयण तथा जानकायीहरु सयर य फारफामरकारे फझु्ने बाषाभा हनु ुऩदणछ ,मदद फहसुॊख्मक 
सहबामग  नेऩारी बाषा फझु्ने  खारका छैननु् बने स्थानीम बाषाभा अमबभशुखकयण य छरपर चराउन 
सवकनेछ । 

ए) बेराभा सहबागी सफै फमस्क तथा फारफामरकाहरुको छुट्टाछुटै्ट उभेय,  जातजाती य मरॊग सभेत जनाउने 
गयी उऩशस्थती गयाउनऩुनेछ ।   

ऐ) ववद्यारमभा आधारयत फार क्रव गठन गदाण बने ववद्यारम मबर सफै कऺाभा सचुना प्रदान गरयनऩुदणछ 
।बेराको  आमोजना  ववद्यारम  ऩरयसयमबरै  प्रधानाध्माऩक,  तोवकएको  शिऺक  वा  व्मवस्थाऩन  
समभमतका अध्मऺको उऩशस्थतीभा गरयनऩुनेछ ।   

ओ) ववषमगत फार क्रव गठन गदाण स्थानीम सभदुामभा वा ववद्यारम जहाॉ गठन गने हो त्मसै अनरुुऩ  

सूचना गने य बेराको आमोजना गरयनऩुनेछ ।  

७. नतेतृ्व चमन  

क) फार क्रव  गठन  गनण  मनमभ  ६  फभोशजभको  बेराभा  सहबागी  फारफामरकाहरुको  सहभती  
बएभा  फार क्रवको नेततृ्व चमन गनुण ऩनेछ । फार क्रवको नेततृ्व तर उल्रेशखत भध्मे कुनै एक 
ववमधफाट चमन गनण सवकनेछ । कुन ववमधफाट चमन गने बने्न मनणणम स्वमॊ उऩशस्थत फारफामरकाहरु भाझ 
छरपर गयी तम गरयनऩुनेछ ।  

ख) फहऩुदीम  नेततृ्व : फार  क्रवभा  अध्मऺ,  उऩाध्मऺ,  सशचव,  सह  सशचव,  कोषाध्मऺ  तथा  

ववषमगत सॊमोजकहरु तम बएको नेततृ्व ।  

ख. चिीम नतेतृ्व : फार क्रवभा मनशित सॊख्माभा कामणसमभमत सदस्म फने्न । कामणसमभमतफाट एक अध्मऺ य 
सशचव तोक्ने । अको फैठकभा अवहरेको सशचव अध्मऺ हनुे य कामणसमभमतको कुनै सदस्म सशचव फने्न । 
मही प्रकृमा आगाभी फैठकहरुभा दोहोरयॊ दै जाने ।  

१. फार क्रवको कामणसमभमत सॊख्मा ९ देशख २१ सदस्मीम सभभ फनाउन सवकनेछ ।   

२. फार क्रवरे आवश्मकता अनसुाय उऩसमभमतहरु गठन गयी कामणिभहरु गनण सक्दछनु् । उऩमसमभमतभा 
३ देशख १५ जना सभभ सदस्म फन्न सक्नेछनु् । 

३.  फार  क्रवको  नेततृ्वभा  उऩरब्ध  बएसभभ  ५०  प्रमतित  फामरका, २५ प्रमतित जनजामत, १० 
प्रमतित  दमरत य ५ प्रमतित अऩाॊगता बएका फारफामरकाहरुको मसट समुनशित गनुणऩनेछ ।  

४. एउटा फारक वा फामरका दईु वा सो बन्त्दा फढी फार क्रवको नेततृ्वभा फस्न ऩाइनेछैन । तय कुनै 
फार क्रवको नेततृ्वभा यहेको सदस्म सञ्जारको नेततृ्वभा बने चमन हनु ऩाउनेछ ।  तय फार क्रफको 
नेततृ्वभा यहेको सदस्म सञ्जारको नेततृ्वभा बने फस्न सक्ने छनु् । 
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 ५. सभदुामभा आधारयत फार क्रव य ववद्यारमभा आधारयत फारक्रवको  नेततृ्व गने अवमध अमधकतभ २ 
वषण हनुऩुनेछ ।   

६. एउटा फारक वा फामरका कुनैऩमन फार क्रवको  एउटै ऩदभा एक कामणकार बन्त्दा फढी सभम फस्न 
ऩाईनेछैन । तय सदस्मभा यहन फाधा ऩने छैन ।  

७. ८ वषणबन्त्दा कभ उभेय सभूहका फारफामरकाराई फार क्रवको नेततृ्वभा याशखने छैन । 

८. फारक्रफको ऩदामधकायीभा फारक य फामरकाको  सॊख्मा फयाफयी छानु्नऩनेछ । 

९. फार क्रवका सदस्महरु फीचभा नेततृ्व चमनका सन्त्दबणभा वववादहरु आएभा मनभन अभ्मासहरु गनुणऩनेछ। 

क) नेततृ्व गनण चाहने सदस्मरे आपुरे फार क्रवराई  कसयी सकृम य फमरमो फनाउने बने्नववषमभा  अको  
सदस्म  प्रमत  नकायात्भक  धायणा  ब्मक्त  नगयी  छोटो  प्रस्ततुी  गनण  रगाउने  य त्मसैका आधायभा 
नेततृ्वका चमन गनण सहजीकयण गने ।   

ख) नेततृ्व गनण चाहने सदस्महरु मफच भार छरपर गयाई सहभती गयाउने । 

ग) नेततृ्वराई चिीम नतेतृ्व प्रणारीभा ऩरयवतणन गने । 

घ) नेततृ्व गनण चाहनेहरु मफच ववमबन्न उऩ समभमत फनाई उक्त समभमतको शजभभेवायी प्रदान गने । 

ङ) भाथी  उल्रेशखत  तरयकाफाट  वववाद  सभाधान  नबएभा  नेततृ्वका  रामग  सदस्महरुभा  गोप्म 
भतदान गयाउने य प्राप्त भतका आधायभा नेततृ्व चमन गनण भद्धत गने । भतदान प्रविमाको सहजीकयण 
सॊयऺक शिऺक वा वमस्क सहजकताणफाट गनुणऩनेछ । 

 

८.फार सञ्जारहरुको गठन   

१. फारफामरकाहरुको  साझा सभस्मा  तथा  सवारहरु  अझै  सॊगदठत  रुऩभा  उठाउन, फार क्रवहरु  
फीच आऩसी  सहमोग,  सभन्त्वम  य  सहकामण  फढाउन  य  पयक  पयक  मसकाईहरुराई  आदानप्रदान  
गनण  य फारफामरकाहरुको सवोत्तभ वहत य ववकासका रामग थऩ अवसयहरुको सजृना तथा खोजी गनणका 
रामग फार क्रवहरुको सॊजार गठन गरयनेछ ।   

२. फार क्रव सञ्जार वडा य गाॉउऩामरका स्तयभा गठन गरयनेछ ।   

३. फार क्रव सञ्जार गठन गनणका रामग  (वडा य ऩामरका) तहभा फार क्रवहरुको प्रमतमनमधहरुको बेरा 
आमोजना गरयनेछ ।   

४. मसयी बेरा आमोजना गदाण बेरा आमोजनाको रामग तोवकएको ददन बन्त्दा कभतीभा ऩमन ७  ददन  

अगावै सञ्जाररे सभेट्ने ऺेरका  (सभदुाम, ववद्यारम तथा ववषमगत) सफै फार क्रवहरुराई सचुना प्रदान  

गरयनऩुछण ।  उक्त सचुनाभा मनभनमरशखत जानकायीहरु स्ऩष्ट सॉग अमनवाणम उल्रेख गनुणऩछण ।   

क) बेराको रामग तोवकएको मभमत, ददन, सभम य स्थान  

ख) सभफशन्त्धत फार क्रवफाट उक्त बेराका प्रमतमनमधत्व गनुणऩने फारक य फामरकाको सॊख्मा   

ग) उक्त बेराभा छरपर गरयने ववषमवस्त ुवा एजेण्डा  

घ) उक्त  बेराभा सहबागी हनु  आउने सहबागी फारफामरकाराई  उऩरब्ध  गयाईने  य  उऩरब्ध  

नगयाइने सवुवधाहरु  

ङ) अन्त्म आवश्मक ववषमफस्त ु 

५. फार क्रवका प्रमतमनमधहरुरे बेराभा सहबागी हनुका रामग मनभन ितणहरु ऩूया गनुणऩने छ ।    

क) सभफशन्त्धत फार क्रवरे प्रमतमनमध छनोट गयी ऩठाइएको मनणणम उल्रेख गरयएको ऩर    

ख) सभदुामभा आधारयत फार क्रवको हकभा, उक्त बेराभा सहबागी हनु जानका रामग सभफशन्त्धत  
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फारक वा फामरकाको अमबबावकको मरशखत सहभमत ऩर  

ग) ववद्यारमभा आधारयत फार सभूको हकभा उक्त बेराभा सहबागी हनु जानका रामग सभफशन्त्धत  

फारक वा फामरकाको अमबबावक तथा ववद्यारम प्रधानाध्माऩकको मरशखत सहभमत ऩर  

घ) फारफामरकाको जन्त्भदताण ऩर  । 

६. वडा तथा गाॉउऩामरका स्तयीम फारबेराका रामग सहबागीको छनौट । 

क) वडाबेरा :   

अ) वडा  अन्त्तगणत  प्रत्मेक टोर,  फस्ती  य  सभदुाम  स्तयभा  गठन  बएका  फार क्रव सदस्महरुको 
बेरारे आपु भध्मेवाट छनौट गयी ऩठाएका ३ जना (फारक १, फामरका १ य अऩाॊगता बएका वा दमरत वा 
आददफासी वा रोऩोन्त्भखु जातजामत भध्मेफाट १ जना ।    

आ) वडा अन्त्तगणत ऩने मफद्यारमहरुभा  गदठत  फार क्रवहरुको बेरारे  छनौट गयी ऩठाएका १  

जना फारक य १ जना फामरका  

ख) गाउऩामरका स्तयीम फारबेरा : गाॉउऩामरका अन्त्तगणतका वडास्तयीम फारसॊजारहरुरे आफ्ना सदस्म  

भध्मेवाट छनौट गयी ऩठाएका  ३ देखी ५ जना (२ फारक,  २ फामरका य अऩाॊग वा रोऩोन्त्भखु  

जातजामत भध्मेफाट १ जना ) सभभको फारप्रमतमनमधहरु ।   

८. सञ्जारको  नेततृ्व  चमन  ऩमन  बेराको  सहभतीको  आधायभा  मनमभ  ८  भा व्मवस्था बए  
फभोशजभको गरयनऩुदणछ ।   

९. प्रत्मेक फार सञ्जारको नेततृ्वको ऩनुगणठन प्रत्मेक २ फषणभा गनुणऩदणछ । 

             

९. नतेतृ्व चमनभा प्रमतस्ऩधाण य सहकामणको व्मवस्थाऩन  

१. फार क्रव तथा  सञ्जारको  नेततृ्व  चमनका  सन्त्दबणभा  फारफामरकाहरु  भाझ अस्वस्थ  प्रमतस्ऩधाण  
हनुफाट योक्नका रामग सकेसभभ गोप्म भतदान सवहतको मनवाणचन हनुे अवस्था आउन ददनहुुॉदैन ।   

२. सभऺभताका प्रमतस्ऩधीहरुराई सहभती गयाई एकरे अकोको नेततृ्व स्वीकानण सक्ने वातावयण फनाउनका 
रामग ऩवहरो कोशिस गनुणऩनेछ ।   

३.  प्रमतस्ऩधी  फारफामरकाहरुराई  चविम  नेततृ्व,  सॊमोजन क्रव  वा  उऩसमभमतहरुको  गठनफाट  ऩमन  
ववमबन्न शजभभेवायीहरु प्रदान गयी उनीहरुको बमुभका य सविमताराई प्रोत्साहन गनुणऩनेछ ।   

४.  फारफामरकाहरु  भाझ  नेततृ्वका  रामग  हनु ेस्वच्छ प्रमतस्ऩधाणभा  वमस्कहरुको  प्रबाव य दफाफ फाट 
भकु्त याशखनऩुनेछ ।   

१०. फार क्रव तथा सॊजारहरुको आवद्दता तथा सूशचकयण  

१.  सभदुाम  तथा  ववद्यारमभा  गठन  बएका  फार  क्रवहरु  तथा  फार  सॊजारहरु  गठन  बएको  
मभमतरे १ भवहनामबर वडा कामाणरम अथवा नगयऩामरका भा सशुचकृत हनुऩुदणछ ।   

२.  ववद्यारमभा  स्तयभा  गठन  बएका  फार क्रवको  आवद्दता  सभफशन्त्धत  ववद्यारमसॉग  य  सभदुाम,  

टोर  वा फस्तीहरुभा गठन बएका फार क्रवको आवद्दता य सशुचकयण सभफशन्त्धत वडा कामाणरम य 
गाॉउऩामरकाको कामाणरमसॉग यहनेछ ।   

३. वडा स्तय य नगय स्तयभा गठन बएका फारक्रव तथा फार सॊजारहरुको आवद्धता य सशुचकयण 
सभफशन्त्धत वडा कामाणरम य नगयऩामरकाको कामाणरमसॉग यहनेछ ।  

३. कुनैऩमन फार क्रव तथा सॊजार सशुचकयण हुॉदा त्मसको नाभ, उदे्दश्म, कामणसमभमतको नाभ, सहजकताणको 
नाभ य सभऩकण  स्थान य पोन नभफय, आवद्दता यहेको काणमारम सभेत खरुाइएको हनुऩुदणछ|  
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४.  सशुचकृत  फार क्रवहरु  तथा  फार  सॊजारहरु  प्रत्मेक  फषण  नववकयण  हनुऩुदणछ  ।  मसयी  
नववकयण  गयाउदा नववकयणको रामग  मनवेदन, सभफशन्त्धत फार क्रव तथा सॊजारको फावषणक बेराको 
उऩशस्थती य ऩनुणगदठत वा ववद्यभान कामणसमभमतको नाभावरी, सहजकताणको नाभ य सभऩकण  पोन नभफय य फार 
क्रव तथा फारसॊजाररे अशघल्रो फषण सभऩन्न गयेका कामणिभहरुको सचुी सवहत प्रगमत प्रमतवेदनको प्रमतमरवऩ 
सॊरग्न गनुणऩदणछ ।   

५. ववद्यारमभा आधारयत फार क्रव नवीकयण गदाण सभफशन्त्धत ववद्यारमको मसपारयि ऩर ऩमन आवश्मक 
सॊरग्न गनुणऩदणछ ।   

६. फार क्रव तथा फार सॊजारको नाभ याख्न े सभफन्त्धभा फारफामरकाहरुको  बेराभा  सहबागीहरुरे  
आऩसी सहभमत गयेय नाभ याख्नछेन । कुनै एक फार क्रव य फार सॊजारको नाभ त्मवह वडा य 
नगयऩामरका मबर यहेको अको फार क्रव वा फार सॊजारको नाभसॉग मभरेको अवस्थाभा अको नाभ 
याख्नऩुनेछ ।   

७. फार क्रवहरु य फार सॊजारहरुको नाभसॉग कुनै ऩमन मनशज, साभाशजक वा गैयसयकायी सॊस्थाहरुरे आफ्नो 
नाभ  जोड्न ऩाइनेछैन । तय  ती  फार क्रवहरु  तथा  सॊजारहरुको  ऺभता  अमबववृद्ध,  मतमनहरुरे  
उठाएका भदु्दाहरुको रामग वकारत जस्ता काभहरु गनणराई आवश्मक सहमोग तथा सहजीकयण गनण 
सक्नेछनु् ।   

८. सभफशन्त्धत वडा तथा गाॉउऩामरकाको मोजना प्रविमाहरुभा वा मनमत मनभाणण प्रविमाभा त्मस्ता फार क्रव 
तथा फार सॊजारहरुरे आफ्नो ऺेरमबरका सफै फारफामरकाहरुको प्रमतमनमधत्व गयेको समुनशित गनुणऩनेछ ।   

९. फार क्रव तथा फार सॊजारको सशुचकयण तथा नववकयणका रामग सहजकताण सॊस्था वा कामाणरमको 
तोवकएको व्मशक्त अमनवामण उऩशस्थत बई प्रभाशणत य सहभमत गनुणऩनेछ ।    

१०. सशुचकृत  तथा  नववकयण  बएका  फार क्रव य फार  सॊजारहरुको  सभऩूणण  वववयण  सभवशन्त्धत  
वडा  तथा नगयऩामरकारे प्रकािन गने फारफारफामरकाको शस्थमत प्रमतवेदनभा सभावेि गयी प्रकािन 
गनुणऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ : सहजकताण सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

११. सहजकताण सॊस्था, कामाणरम य व्मशक्तहरु :  

१. फार क्रव तथा फार सॊजारको गठन तथा सञ्चारन ऩामरकाका भवहरा तथा फारफामरका  िाखाको 
प्रमतमनमधफाट गनुण  ऩने छ । 

 २. प्रत्मेक फार क्रव तथा फार सॊजार सहजीकयण गनण एक वमस्क सहजकताण वा सहजकताण सॊस्था हनु 
जरुयी हनु्त्छ ।  

 ३. सहजकताणरे फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक, मोजना मनभाणण, कामाणन्त्वमन तथा ववषमगत 
छरपरराई सहजीकयण  गने,  उनीहरुराई  सही  य  उऩमकु्त  उऩामहरु सझुाउने,  आवश्मक  श्रोत  
साधन  जटुाउन तथा उऩरब्ध श्रोत साधन सभभ उनीहरुको ऩहुॉच ऩयुाउन सहमोग गनुणऩनेछ ।   

४. फार क्रव तथा फार सॊजारका गमतववमध य त्मसफाट उत्ऩन्न ऩरयणाभ प्रमत वमस्क सहजकताण , सहजकताण 
सॊस्था वा सभफशन्त्धत िाखाको  ऩमन नैमतक शजभभेवायी यहनेछ ।  

५. फार क्रव तथा  फार क्रव सहजकताणको  छनौट  प्रकृमाभा  फार क्रवको  सहबामगता य  सहभमत 
अमनवामण यहनेछ । 
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१२. वमस्क सहजकताणको चमन   

 १. प्रत्मेक फार क्रव तथा फार सॊजार सहजीकयणको रामग एक वमस्क सहजकताण अमनवामण हनुऩुनेछ    

  २. फारअमधकाय सॊयऺण तथा प्रवणद्धन गनण सहमोग गने स्थानीम सॊस्था वा वडा कामाणरम तथा 
गाउऩामरकारे वमस्क सहजकताण मनमकु्त गनेछ ।  

  ३. वमस्क सहजकताणरे फार क्रव तथा फारसॊजार सहजीकयण गयेफाऩत उनीहरुफाट कुनै ऩमन नगदी वा 
शजन्त्सी पाईदा वा ऩारयश्रमभक मरन हदैुन । तय सहमोगी सॊस्था वा वडा कामाणरम वा गाॉउऩामरकारे मनशित 
ऩारयश्रमभक वा प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।   

  ४. वमस्क सहजकताणको िैशऺक मोग्मता न्त्मनुतभ १२ कऺा उत्तीणण हनुेछ बने १९ देशख ४० फषण उभेय 
क्रवको व्मशक्त हनुेछ ।    

  ५.ववद्यारमभा आधारयत फार क्रवको सहजकताण शिऺकहरुभध्मेफाट य सभदुामभा आधारयत फार क्रव , 

वडा तथा ऩामरका स्तयीम फार सॊजारको सहजकताण फार सॊयऺण समभमत वा फार भैरी स्थानीम िासन 
सभन्त्वम समभमतका सदस्म वा सॊस्थाको तपण फाट तोक्न सवकनेछ ।   

   ६.सहमोगी  सॊस्था  वा  ववद्यारमरे  मनमकु्त  गयेको अवस्थाभा  फाहेक वमस्क सहजकताण सभफशन्त्धत  
वडा  तथा ऩामरकाऺेर मबरको व्मशक्त हनुऩुनेछ ।  

  १३. फार सभूहको सहजकताण हनुकारामग चावहन ेमोग्मता  : 
१. मनभन मोग्मता बएको व्मशक्तराई फार क्रव तथा फार सॊजारको सहजकताण हनुका रामग प्राथमभकता 
हनुेछ ।  

क. फार क्रवका ऩवुण सदस्म बएकाराई प्राथमभकता ददइनऩुनेछ ।  

ख.  फार अमधकायफाये जानकाय, सचेत, सॊवेदनिीर तथा तामरभ प्राप्त ।  

ग.  फार भैरी व्मवहायफाये सचेत य अभ्मस्त ।  

घ.  फारफामरकाप्रमत सकायात्भक धायणा बएको य फारफामरका ववरुद्द कुनै ऩमन वहॊसा नगनण प्रमतफद्ध ।  

ङ.  कुनै ऩमन याजनीमतक दर वा याजनीमतक सॊगठनको सकृम शजभभेवायीभा नयहेको ।   

च.  पौजदायी अऩयाधभा सॊरग्न नबएको ।   

छ.  सभफशन्त्धत वडा तथा गाॉउऩामरकाभा फसोफास बएको ।   

ज. भददया, सतुी, चयुोट, राग ुऔषधको अभभर नबएको व्मशक्त ।  

  

१४. वमस्क सहजकताणको बमुभका य सीमभतता  

१. स्थानीम वमस्क सहजकताण फार अमधकायको सॊयऺण तथा प्रफद्र्धन का रामग प्रमतवद्ध, स्वमॊसेवी बावनाको 
य भामथ मनमभ १३  भा उल्रेख गरयएको मोग्मता बएको व्मशक्त हनुऩुदणछ ।   

२. शजभभेवायी प्राप्त वा छनोट बएका वमस्क सहजकताणरे देहामका बमूभका मनवाणह गनुणऩदणछ ।  

क. फार क्रव तथा फार  सॊजारको  फैठक  सॊचारन, उनीहरुको  आफ्नै  व्मशक्तत्व  ववकास, सहबामगता  
य सवोत्तभ  वहतका  रामग कामणमोजना  वा विमाकराऩहरुको मोजना  मनभाणण य  त्मसको कामाणन्त्वमका  
रामग सहजीकयण गने ।   

ख. फार क्रव तथा फार सॊजारहरु य स्थानीम तह तथा सभफशन्त्धत कामाणरम, सॊस्थाहरु मफच सभऩकण , 
सभफन्त्ध य सभन्त्वम फढाउन सहजीकयण गने ।   

ग. फार क्रव तथा फार सॊजाररे नेततृ्व गयेका कृमाकराऩ वा कामणिभहरुको रामग आवश्मक श्रोतसाधन 
जटुाउन सहमोग तथा सहजीकयण गने ।   
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घ. फार क्रव तथा फार सॊजारहरुरे उठाएका फारफामरका सभफशन्त्धका सवार तथा सभस्माहरु सभफशन्त्धत 
सयोकायवाराहरुराई सभम भै जानकायी गयाउन सहमोग गने ।   

ङ. फार क्रव तथा फार  सॊजारसॉग उऩरब्ध  श्रोत  साधनको उऩमकु्त य  उच्चतभ प्रमोग  बए  नबएको 
अनगुभन गने य त्मसको रामग सहजीकयण गने ।  

च. फार क्रव तथा फार  सॊजारका  सदस्महरु भाझ  वववाद  वा  सभस्मा  आएको  अवस्थाभा  त्मसको  
सवह सभाधानको रामग सहजीकयण गने ।  

छ. फार क्रव तथा फार  सॊजारराई  फार  अमधकाय  य  फारफामरकाहरुको  कतणब्म सभफन्त्धी  सूचना 
भरुक साभग्रीहरु खोजी गनण तथा उऩरब्ध गयाउन ऩहर गने ।  

ज. आवश्मक्ता अनसुाय फारअमधकाय तथा फार क्रव,  फार सॊजार सहजीकयण सभफशन्त्ध तामरभ, गोष्ठी, 
अन्त्तयविमा, फैठकहरुभा सहबागी हनुे ।   

झ. फार क्रव वा फार सॊजारका कुनैऩमन सदस्म आफ्नो घयऩरयवाय य सभदुाम फावहय अन्त्म कुनै 
कामणिभभा सहबागी हनुऩयेभा सभफशन्त्धत अमबबावक य ववद्यारमको सहभमत ऩर मरन सहजीकयण गने य 
आवश्मकता अनसुाय वमस्क सॊयऺकको बमुभका मनबाउने ।   

३. वमस्क सहजकताणरे फार क्रवको सहजीकयण गदाण मनभन कामणहरु गनण हुॉदैन ।  

क. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक तथा छरपर आपैरे सञ्चारन गने ।   

ख. फार क्रव तथा फार सॊजारको मोजना फनाउने, मनणणमहरु गने य आफ्नो इच्छानसुाय मनणणमभा सहभत 
गयाउने ।  

ग. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक वा छरपर प्रविमाभा आफ्नो ववचाय य धायणा याख्न।े  

घ. फार क्रव तथा फार सॊजारको तपण फाट मनणाणमक प्रविमा, तह तथा सॊमन्त्रहरुभा प्रमतमनमधत्व गने ।   

ङ. फार क्रव तथा फार सॊजारका सदस्महरु भामथ कुनै ऩमन प्रकायको दवु्र्मवहाय, वहॊसा य िोषण गने ।   

च. फार क्रव तथा फार सॊजारका सदस्महरु फीच  मरॊग, फणण, जातजाती, उभेय, बाषा,  बगूोर , िायीरयक 
रगामत कुनै ऩमन आधायभा बेदबाव गने ।  

छ. फार क्रव तथा फार सॊजारसॉग यहेको कुनै ऩमन प्रकायको साधन श्रोत जथाबावी प्रमोग गने वा 
व्मशक्तगत प्रमोजनका रामग प्रमोग गने ।   

छ. कुनै एक जातजामत, धभण, सॊस्कृमत, याजनीमतक दरहरुका गमतववमध य अऩयामधक गमतववमधभा फार क्रव 
तथा फार सॊजारका सदस्महरुराई सॊरग्न गयाउने वा सॊरग्न हनु उस्काउने ।   

ज. जोशखभऩणुण कृमाकराऩहरुभा सहबागी गयाउने वा सहबागी हनु उस्काउने ।   

झ. फारफामरकाहरुको सॊयऺण तथा उशचत सयुऺाको समुनशितता नगयी उनीहरुको घयऩरयवाय वा सभदुामफाट 
फावहय ऩठाउने वा कामणिभहरुभा सॊरग्न गयाउने ।  

ञ. फारक्रफको सभऩशत्त, फचत तथा अन्त्म यकभ तथा आम जथाबावी प्रमोग गनण वा व्मशक्तगत प्रमोजन  वा 
वहतभा प्रमोग गनण ।  

४. सहजकताणरे मनमभ १४ (३) भा उल्रेख बए अनसुायको व्मवहाय तथा गमतववमध गयेको बने्न िॊका राग्न े
जो कोहीरे ऩमन आवश्मक प्रभाण सवहत सभफशन्त्धत ववद्यारम, वडा, नगयऩामरका वा सहमोगी सॊस्था उजयुी ददन 
सक्नेछन ।   

५. सहजकताण ववरुद्ध ऩयेको उजयुी य गनुासोको छानववन गदाण दोषी बएको ऩाइएभा मनमकु्त गने सॊस्थारे 
सभफशन्त्धत सहजकताणराई  नमसहत  ददने,  आगामभ  मनशित  अवधीसभभका  रामग  सहजकताण  फन्न  नसक्ने  
गयी ऩदफाट हटाउने य घटनाको प्रकृमत हेयी आवश्मक कायफाहीका रामग प्रविमा अशघ फढाउनेछ ।   
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६. तय, उजयुीको छानववन प्रविमाभा सभफशन्त्धत सहजकताणराई एकऩटक आफ्नो कुयाहरु याख्न े अवसय 
ददइनेछ ।  

  

               ऩरयच्छेद ५ : फार क्रवको फैठक तथा कामणिभ सभफन्त्धी व्मवस्था  

 

१५. मनममभत फैठक तथा छरपरका ववषमहरु  

१. फार क्रव तथा फार सॊजारको मनममभत फैठक ववद्यारम ववदा वा फन्त्दको ददन य ददउसोको सभमभा य 
सफै सदस्महरुराई ऩामक ऩने सयुशऺत स्थानभा भार सॊचारनक गनुणऩनेछ ।   

२. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठकभा सभफशन्त्धत वमस्क सहजकताणको उऩशस्थती अमनवामण हनुऩुनेछ ।   

३. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक फस्ने सभमावमध फवढभा २ (दईु) घण्टा सभभ हनुऩुनेछ ।   

४. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक फसेको फेरा फैठक ऩशुस्तका (भाइन्त्मटु) उताय गनुणऩनेछ ।   

५. फार क्रव तथा फार सॊजारको मनममभत  फैठकभा उनीहरुका आफ्नै कामणमोजना,  विमाकराऩ सभस्मा 
तथा मसकाईहरुभा छरपर हनुऩुनेछ ।  

६. आगाभी कामणिभको मभमत ,स्थान य सभम तम,  शजभवेवायी ववबाजन य श्रोत सॊकरन तथा आवश्मकता 
अनसुाय अन्त्म ववषमहरुभा छरपर गनुण ऩनेछ।   

१. फार क्रव तथा फार सॊजारको फैठक तथा फावषणक बेरारे  भार वावषणक मोजना तम गनुणऩनेछ । मसयी 
मोजना तम  गदाण  फारफामरकाहरु  आफ्नै  रामग  य  आपूरे आवश्मक  ठानेका  य  गनण  सवकने 
विमाकराऩ  भार मोजनाभा याख्न ुऩनेछ । मोजना कभतीभा भवहनाभा एउटा  कामणिभ हनुऩुछण ।  

२.  फार क्रव तथा फार  सॊजारका विमाकराऩ  वा  कामणिभको मोजना  मनभाणण गदाण ववद्यारमको  
िैशऺक क्मारेन्त्डयसॉग नजधु्ने गयी  फनाउनऩुनेछ ।   

३. फार क्रवको कामणिभ भरुत: मनभन ववषमभा केन्त्रीत हनुऩुदणछ ।  

क.फार अमधकायको प्रचाय प्रसाय : ववमबन्न कृमाकराऩहरु भापण त फार क्रव तथा फार सॊजारहरुरे स्थानीम 
स्तयभा फारफामरकाको  हक  अमधकाय  य  कतणब्म सभफन्त्धी प्रचायप्रसाय  गने ।जस्तै : हाशजयीजवाप,  

गीत, कववता, खेर, कथा, वकृ्तत्वकरा, शचरकरा, मबते्त ऩमरका, सडक नाटक, येडीमो कामणिभ, ऩर रेखन जस्ता 
विमाकराऩहरु ।   

ख. फार अमधकाय अनगुभन :फार क्रव तथा फार  सॊजारहरुरे  आफ्नो  ऺेर मबरका  फारफामरकाहरुको 
अवस्था, फारअमधकायको अवस्था कस्तो छ बनेय अनगुभन गनण सक्छन । वडा कामाणरम, गाउॉऩामरकाको 
कामाणरम, ववद्यारम, ववमबन्न अरु कामाणरम तथा सॊस्थाहरुको कामाणरमभा गनुासो ऩेवटका याखेय, फार क्रव 
छरपर गयेय, आफ्नो ववद्यारम तथा सभदुामको भ्रभण गयेय, अमबबावकहरुसॉग अन्त्तयविमा गयेय मसको 
अवस्था थाहा ऩाउने य थाहा ऩाएको कुयाहरु ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत, वडा कामाणरम, गाउऩामरकाको 
कामाणरम,  फार  सॊयऺण  समभमत,  फार  भैरी  स्थानीम िासन  समभमत  वा  सहमोगी  सॊस्थाहरुराई  
तत्कार जानकायी गयाउने ।   

ग. जोशखभभा ऩयेका फारफामरकाहरुराई आवश्मक थऩ सेवाका रामग सभप्रषेण गने : फार क्रव तथा फार 
सॊजारहरुरे आफ्नो वडा,  सभदुाम तथा ववद्यारमभा मदद कुनै फारक वा फामरका जोशखभभा यहेका छन य 
मतनीहरुराई थऩ सेवा, सहमोग य भद्दत चावहएको अवस्था छ बने वडा फार सॊयऺण समभमत वा नगय फार 
सॊयऺण समभमतराई जानकायी गयाउने य सभफशन्त्धत सेवा प्रदामक सॊस्था वा कामाणरमभा सभप्रषेण गनण भद्धत 
गने ।     
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घ. फारफामरका स्वमभॊको व्मशक्तत्व ववकास सभफशन्त्धत कामणिभहरु : फार क्रवहरु तथा फार सॊजारहरुरे 
आफ्ना सदस्महरुको  रामग  गणुस्तयीम  ऩढाई, रेखाई, सकायात्भक आनीफानी, व्मशक्तगत  सयसपाई  जस्ता 
कुयाहरुभा भद्दत गने खारका विमाकराऩहरु सॊचारन गने ।  

ङ. साभदुावमक सेवा सभफन्त्धी कृमाकराऩहरुभा  सॊरग्नता  य  सहबामगता : कुनैऩमन  फार क्रव तथा फार 
सॊजारका १४ वषण उभेय ऩयुा बईसकेका सदस्महरुरे कसैको कयकाऩ ववना सभदुामको वहतका रामग सेवा 
गनण सक्छनु् । तय  मस्तो सेवाभूरक कृमाकराऩहरु फारफामरकाहरुको वहत ववऩरयत, उल्टै 
फारफामरकाहरुराई जोशखभभा धकेल्ने, उनीहरुको नैमतक तथा बौमतक ऺमत हनुे खारको छैननु् बने्न कुयाको 
समुनशितता हनुऩुदणछ।तय प्रचमरत काननुरे फशजणत गयेका, मनकृष्ट वा जोशखभमकु्त कृमाकराऩहरुभा 
फारफामरकारे सहमोग तथा सेवा गनण सक्नेछैननु् ।   

छ.  फारफामरकाका सवार तथा सभस्माहरु सभफशन्त्धत सयोकायवाराहरु सभऺ याख्न े: फार क्रव तथा फार 
सॊजारहरुरे साभवुहक रुऩभा वा आफ्ना प्रमतनमध भापण त फारफामरकासॉग सभफशन्त्धत स्थानीम सवारहरु वा 
सभस्माहरु,  वमस्कहरु,  अमबबावक,  स्थानीम सयकाय य सभफशन्त्धत सयोकायवाराहरु सभऺ याख्न े य मत 
सवार तथा सभस्माहरुराई सभफोधन गने, ऐन,   काननु, मोजना, नीमत तथा कामणिभ फनाउनका रामग प्रबाव 
ऩाने वकमसभका  विमामाकराऩहरु  गने ।जस्तै् फार  बेरा,  अन्त्तयविमा  तथा  छरपर,  फार  सनुवुाइ, 
सयोकायवाराहरु बेटघाट, ववऻमप्त  मनकाल्ने  जस्ता कृमाराऩहरु आमोजना गनण य  वमस्कहरुरे  आमोजना 
गयेका मस्ता कामणिभहरुभा प्रमतमनमधत्व गददै आफ्नो कुयाहरु याख्न सक्छनु्|   

१७. फार क्रवरे सञ्चारन गने कामणिभहरुको सीभा देहाम फभोशजभका  गमतववमध एवॊ कामणिभहरु फार 
क्रफहरुरे सॊचारन गनण हुॉदैन ।  

१. कुनैऩमन  याजनीमतक दर वा त्मसको बात ृसॊगठनको प्रत्मऺ ऩऺऩोषण वा ववयोध गने ।  

२. सावणजमनक वा कसैको व्मशक्तगत सभऩत्ती भामथ, कुनैऩमन व्मशक्तको जीउ ज्मान भाथी ऺमत ऩगु्ने ।   

३. कुनैऩमन जातजामत, ऩेिा व्मवसाम य सभदुाम प्रमत गरत ववचाय, बावना, सचुना य दृवष्टकोण सभप्रषेण गने ।   

४. मौन वहॊसा, दवु्र्मवहाय तथा िोषण प्रबाववत तथा मसको जोशखभभा यहेका फारफामरकाको फायेभा ऩवहचान 
खलु्ने सचुना तथा जानकायीहरु सावणजमनक गने य गोऩमनमता बॊग गने गमतववमधहरु ।  

५. यातको सभमभा आफ्नो बन्त्दा ऩरयवाय फावहय गएय गरयने विमाकराऩहरु,  ऩरयवाय, ववद्यारम वा 
सभदुामबन्त्दा फावहय गएय गरयने गमतववमध तथा कामणिभहरु । तय, फारफामरकाहरुको रामग उशचत सयुऺाको 
समुनशितता गरयएको छ बने त्मस्तो अवस्थाभा बने सभदुाम वा ववद्यारम बन्त्दा फावहय गएय कामणिभ गनण 
सवकन्त्छ य सभफशन्त्धत अमबबावकहरुको सहभमतभा त्मस्ता कामणिभ वा गमतववमधहरुभा फारफामरकाहरुरे 
प्रमतमनमधत्व गनण सक्छनु् ।  

६. उशचत  सयुऺाको  प्रफन्त्ध  य  आवश्मक  ऩवुण  अनभुती  फेगय  कसैको  ऩमन  शजउ  ज्मानभा  खतया  
ऩगु्ने  साहमसक खेरहरु खेराउन वा अन्त्म मस्ता जोशखभमकु्त कृमाकराऩ सॊचारन गनण  ।   

७. फार क्रव वा फार सॊजारको आफ्नै कोष मनभाणण गनण वा आम आजणनका रामग फारश्रभ रगामत कुनै 
ऩमन ब्माऩाय, ब्मवसामहरु ।   

८.वमस्कहरुको सॊस्था वा क्रव वा कुनैऩमन साभाशजक सॊघ सस्थारे जस्तो मसॊगो ऩरयमोजना सञ्चारन गने वा 
मतमनहरुका ऩरयमोजना अन्त्तगणतका काभहरु जो वमस्कहरुरे गनुणऩछण त्मस्ता कृमाकराऩ वा गमतववमध गनण ।   

९. साभाशजक िाशन्त्त सयुऺाभा नकायात्भक असय ऩने देशखएको अवस्थाभा फार अमधकायकभी, स्थानीम फार 
सॊयऺण समभमत  तथा  फारभैरी  सिुासन सभन्त्वम  समभमतको  ऩयाभिणभा  स्थानीम  सयकायरे,  सभफशन्त्धत  
सॊस्था  वा कामाणरमरे वा ववद्यारमरे मनशित गमतववधीराई योक रगाउन सक्नेछ ।   
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ऩरयच्छेद ६ : फार क्रवको सदस्मता सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

१८.सदस्मता ववतयण य व्मवस्थाऩन  

१. फार क्रवरे  स्वतन्त्र  रुऩभा  आफ्नो  सदस्मता  ववतयण  गनण  सक्छ  । ववद्यारमभा  आधारयत  
फार क्रवको सदस्म हनु सोही ववद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथी य सभदुामभा आधारयत फार क्रवको सदस्म 
हनु सोही सभदुामभा फसोफास गने फारफामरका नै हनुऩुदणछ ।   

२. कुनैऩमन फारक वा फामरका फार क्रवको सदस्म फन्न चाहेको खण्डभा साभान्त्मतमा फार क्रवरे 
सदस्मता ददनऩुदणछ । तय फार क्रवको सदस्म फन्न कुनैऩमन फारक वा फामरकाराई दफाफ ददन ऩाइनेछैन 
।  

३. सदस्म नबएकै कायण फार क्रवरे आमोजना गने खरुा य सावणजमनक कामणिभभा कुनैऩमन 
फारफामरकाराई सहबागी हनुफाट फशन्त्चत गरयने छैन |  

४. फार क्रव सदस्महरुको  अमबरेख सभफशन्त्धत फार क्रवरे  आपनै यशजष्टयभा  याख्न  सक्नेछ  ।  
मसयी अमबरेख याख्दा मनभन कुयाहरु उल्रेख हनुऩुदणछ | नाभ थय, ठेगाना, उभेय, मरॊग, (ववद्यारमभा बए कऺा),  
अववबावकको नाभ,  सभऩकण  पोन नभफय, पोटो (उऩरब्ध बए सभभ) ।   

५. श्रोत साधन उऩरब्ध बएसभभ  फार क्रवरे आफ्ना सदस्महरुराई सदस्मता ऩर ऩमन ववतयण गनण 
सक्नेछ ।   

१९. प्रमतमनधत्व य सहबामगताको सभान अवसयको व्मवस्थाऩन  

१. फार क्रव तथा फार सॊजारभा आवद्ध सफै सदस्महरुरे आफ्नो व्मशक्तत्व ववकास गने य प्रमतमनमधत्व गने 
अवसय सभान ढॊगरे प्राप्त गनेछन बने्न कुया समुनशित गनण ती क्रव तथा सॊजाररे ववमबन्न अवसयहरुको 
फाॉडपाड य ऩारैऩारो प्रमतमनमधत्व गने मनमभ फनाउन सक्नेछन । मसका रामग वमस्क सहजकताणरे भद्दत 
गनुणऩनेछ ।  

२. फार क्रव तथा फार सॊजार अन्त्तगणत ववषमगत उऩ क्रवहरु फनाएय सोही अनसुाय प्रमतमनमधत्वको 
अवसय तथा व्मशक्तत्व ववकास सॉग सभफशन्त्धत अन्त्म अवसयहरु ददनऩुनेछ ।  

३. आमोजक सॊस्था वा कामाणरमरे तोकेको अवस्थाभा फाहेक सकेसभभ ऩारैऩारो सफै सदस्महरुराई 
प्रमतमनमधत्व वा सहबामगताको अवसय ददनऩुनेछ ।   

४. फार क्रव वा फार  सॊजारको  प्रमतमनमधत्व  गने सदस्मरे य  कुनैऩमन अन्त्तयविमा, छरपर, फैठक  वा 
कामणिभभा जान ुअशघ आफ्नो क्रवका सदस्म य सहजकताणसॉग छरपर य ऩयाभिण गयीआपुरे उठाउनऩुने 
सवार वा छरपरको ववषम मनधाणयण गनुणऩनेछ ।  

५. फार क्रव वा फार सॊजारका सदस्म कुनैऩमन कामणिभ सहबागी बईसकेऩमछ आफ्नो क्रव तथा 
सॊजारका सदस्महरु य सहजकताणको फैठक याखी आपु सहबागी बएको कामणिभभा बए गयेका सफै छरपर, 

मनचोड य मसकाईका फायेभा जानकायी ददनऩुनेछ । सकेसभभ एक ऩाना प्रमतवेदन रेखेय फार क्रव वा 
सॊजारको पाइर वा भाइन्त्मटुसॉगै याख्नऩुनेछ ।   
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२०. सदस्महरु फीचको वववादको सभाधान साभान्त्मतमा फार क्रव तथा सॊजारभा उत्ऩन्न हनु े वववादहरुराई 
मनभन ढॊगरे सभाधान गनण सवकनछे ।  

१. फार क्रव तथा सॊजारको मोजना मनभाणण तथा कामाणन्त्वमन रगामतका छरपरभा सफै सदस्महरुराई 
स्वतन्त्र य छोटो रुऩभा आफ्नो मफचाय याख्न रगाउने ।   

२. फार क्रव तथा सॊजारको फैठक फस्न,े छरपर गने तथा नेततृ्व चनेु्न प्रकृमाका फायेभा आचायसॊवहता 
मनभाणण गनुणऩदणछ । नभनुा आचायसॊवहता अनसुचुी ६  भा ददइएको छ ।  

३. कामणिभ आमोजना गने सन्त्दबणभा फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरुभाझ पयक प्रस्तावहरु वा पयक 
भतहरु प्राप्त  बएभा,  ती  कामणिभहरुको  सशुच तमाय  गने य सदस्महरु  मफच आऩसी  छरपर  गयी ती 
कामणिभहरुको प्राथमभवककयण गनण रगाउने । कामणिभको छनौट तथा प्राथमभकयण गदाण मनभन कुयाहरुराई 
आधायभा फनाउन े।  

क). फारफामरकाहरुको रुशच, उनीहरुसॉग बएको सॊबाववत सजृना वा कराराई उजागय गने, प्रवणद्धन गने य 
जोशखभयवहत कामणिभराईराई ऩवहरो प्राथमभकता ददने ।  

ख) फारफामरकाहरुका सवारहरु उठान गने य उनीहरुको सहबामगताराई प्रवणद्धन गने कामणिराऩराई छनोट 
गने ।  

ग) अमधकाय सॊगसॊगै फारफामरकाहरुरे ऩयुा गनुणऩने कतणब्म फायेभा फझुाउने खारका  विमाकराऩहरु ।     

घ) आमथणक  रगानी  नराग्ने  धेयै  सभम  नराग्न े य  ववद्यारम  शिऺाराई  असय  नऩ¥ुमाउने  

कामणिभहरु ।  

ङ) सभदुाम तथा क्रफहरुभा बेदबाव, भनभटुाफ य द्धन्त्द सजृना नगने कामणिभहरु ।  

च) फारफामरकाहरुको गणुस्तयीम शिऺा य सकायात्भक आनीफानी तपण  अमबभखु गयाउने कामणिभहरु ।  

४. फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरु भाझ फारफामरका सभफशन्त्धत स्थानीम सयोकायका ववषमभा पयक 
ववचाय वा  धायणाहरु  आएभा  ती  धायणाहरुराई  सभावेि  गयी  साझा  धायणा  फनाउनऩुदणछ । मसका  
रामग  मनभन कामणहरु गनण सवकनेछ । 

क) सफै सदस्महरुराई सभफशन्त्धत ववषमभा ऩारैऩारो आफ्नो ववचायहरु छोट्कयीभा याख्न ददनऩुदणछ । मसयी 
मफचाय याख्दा अरुको मफचायराई गरत बन्ने, होच्माउने वा मसधै नकानण हुॉदैन ।    

ख) पयक पयक धायणाहरुराई सभेटेय कुनै सदस्मरे एकै धायणा प्रस्ताव गनण रगाउने ।   

ग) मदद मनतान्त्त ववऩरयत धायणाहरु आएभा फार क्रवको फैठकभा ती पयक धायणाहरु य त्मसराई सभथणन 
गने सदस्म सॊख्मा ऩमन रेख्न े। तय, फहभुत सदस्महरुरे ब्मक्त गयेको धायणा अनसुाय फार क्रवरे गमतववमध 
गनुणऩदणछ ।   

५. फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरु भाझ आमथणक वा सॊगठन व्मवस्थाऩनका ववषमभा वववाद बएभा 
देहाम फभोजीभ सहशजकयण गनण सवकनेछ।   

क) फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरु फीच वववादको ववषमभा छरपर गयी आऩसी सहभमत सजृना गने।   

ख) फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरुरे उठाएको वववादको ववषम य उनीहरुरे ददएका तकण  तथा 
प्रभाणहरुको सशुच फनाउने ।   

ग) ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक वा सभदुामभा आधारयत फार क्रवको हकभा आवद्ध समभमतका सॊमोजकरे 
सभफन्त्धी वववादको छानववन गयी मनणणम प्रदान गने ।   

६. फार क्रव मबर आउने वववादको सभाधान गने फैठकभा वमस्क सहजकताण य आवद्ध समभमत वा 
मनकामका प्रभखुको अमनवामण उऩशस्थती हनुऩुदणछ ।   
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  ऩरयच्छेद ७ : फार क्रव य  सॊजारको आमथणक व्मवस्थाऩन तथा  सहामता 
 

२१. आमथणक व्मवस्थाऩन  

१. फार सभूहको आमथणक कोषभा देहामको यकभ यहनेछ : 
क) स्वेशच्छक रुऩभा उठेको सदस्महरुको नवीकयण वा भामसक िलु्क, 

ख) चन्त्दा तथा सहमोग, 

ग) सॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे आमथणक सहामता , 

घ) ववद्यारमफाट प्राप्त हनुे आमथणक सहामता, 
ङ) नगयऩामरकाफाट प्राप्त हनुे आमथणक सहामता, 
च) स्थानीम सभूह तथा मनजी ऺेरहरुफाट प्राप्त हनुे सहामता , 

छ) मस्तै अन्त्म आमहरु । 

 २. फारसभूहरे आमथणक सहमोगको रामग साभान्त्म मनवेदन ददए ऩगु्ने छ, कुनैऩमन व्मशक्त, सॊस्था वा कामाणरमरे 
फार क्रव तथा सॊजारराई ऩाॉच हजाय  बन्त्दा फढी आमथणक  सहमोग गनुणऩयेको अवस्थाभा सो सहमोग 
शजन्त्सी वा सेवा खरयद गयी सहमोग गनुणऩदणछ ।  

३. फार क्रफ तथा सॊजाररे आमथणक कायोवायको वववयण प्रचमरत साभान्त्म रेखाको मसद्धान्त्त अनसुाय याख्न ु
ऩनेछ य खचण पछ्र्मौट गदाण उऩरब्ध मफर, बऩाणइ य आम ब्ममको हस्तमरशखत वववयण सवहत ऩेि गनुणऩनेछ ।   

४. फारफामरकासॉग सभफशन्त्धत  कुनैऩमन  ऩरयमोजना  वा  कामणिभ  सॊचारनका  रामग  सोझै  फार क्रव 
तथा सॊजारसॉग सभझौता  गयी आमथणक  सहमोग प्रदान  गनण  ऩाइनेछैन  । मसका  रामग  फारफामरकाको  
हकवहत सॊयऺणका रामग सविम औऩचारयक तथा अनौऩचारयक समभमत, सभूह वा सॊस्था भापण त सहमोग 
गनुणऩदणछ । जस्तै वडा फार सॊयऺण समभमत य नगय फार सॊयऺण समभमत भापण त फारफामरकाहरुको रामग 
सहमोग तथा सहकामण गनण सवकन्त्छ ।  

५. फार क्रव तथा सॊजारहरुरे ववमबन्न  विमाकराऩहरु आमोजना गयेय ऩमन आमथणक सॊकरन गनण सक्नेछनु् 
य सो आमथणक सॊकरन उनीहरुरे आफ्नो मोजनानसुाय य आफ्ना सदस्महरुका रामग खचण गनण सक्नेछनु् 
।जस्तै देउसी बैरो, साॉस्कृमतक कामणिभ, खेर प्रमतमोगीता आदद । मस्ता कामणिभ आमोजना हुॉदा सभफशन्त्धत 
ववद्यारम, वडा तथा सहजकताणको स्वीकृती, सहजीकयण य सऩुरयवेऺण अमनवामण यहनेछ ।   

७. फार क्रव तथा सॊजारको फावषणक आम व्मम वववयण साभान्त्म ढाॉचाभा उल्रेख गयी याख्नऩुनेछ । 
३००० बन्त्दा फढी यकभको विमाकराऩ वा गमतववमध गनण ऩयेभा सहजकताणरे आमथणक व्मवस्थाऩन य 
सहजीकयणभा सहमोग  गनुणऩनेछ । मसयी व्मवस्थाऩन गदाण आभदानी  य  खचण  सभफशन्त्धत फार क्रव तथा  
सॊजारफाट अनभुोदन गयाउनऩुनेछ,  फार क्रवफाट बएको खचणका आमथणक  कायोफाय  दईुहप्ता मबर 
पयपायक गनुणऩनेछ ।   

८.  फार क्रव तथा फार सॊजाररे भामसक, चौभामसक वा आवमधक रुऩभा फचत सॊकरन, रगानी वा अन्त्म 
त्मस्तै वकमसभरे ऩरयचारन गनण हुॉदैन । 

९).फार क्रफरे सॊकरन गयेको यकभ उनीहरुरे आमोजना गने फारभैरी गमतववमधभा भााार खचण गनण 
सवकनेछ , मूतो यकभ छारवशृत्त, बौमतकऩूवाणधायहरुको मनभाणण, भभणत सभबायका रामग वा कुनै ऩीमडतराई 
सहामता , आऩतकारीन सहामता फाऩत सहमोग उऩरब्ध गयाउन वा खचण  गनण ऩाइने छैन । 
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ऩरयच्छेद ८ : फार क्रव तथ सॊजार य अन्त्म मनकामहरुको सभफन्त्ध य सहकामण 
  

२२. स्थानीम तह (वडा तथा नगयऩामरका) सॉगको सभफन्त्ध य सहकामण   

१.  सफै  फार क्रव य  सॊजाररे आफ्नो  स्थानीम तह (वडा  तथा  गाॉउऩामरका) को कामाणरमभा  

सशुचकयण तथा नवीकयण गनुणऩनेछ ।   

२. वडा तथा ऩामरकारे आफ्नो ऺेरमबरको फार क्रव य सॊजारहरुको वववयण अद्यावमधक गनेछ ।    

३. वडा तथा ऩामरकारे आफ्नो भूर मोजना वा वावषणक मोजना भा फारफामरकाहरुका स्थानीम सवार य  

सभस्माहरुराई सभफोधन गनेगयी विमाकराऩ तथा आवश्मक फजेट ववमनमोजन गनेछ ।   

४. जस्तै फार क्रव तथा सॊजारको भामसक फैठक, फार क्रव तथा सॊजारको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका 
रामग ऺभता ववृद्ध,  फार क्रव तथा सॊजार सहजीकयण गने सहजकताण य फार सॊयऺण समभमतको रामग 
आवश्मक खचण, खेरकुदका साभाग्री, भवहनावायी सयसपाई तथा व्मवस्थाऩऩन सभफन्त्धी ववद्यारमहरुभा जस्ता 
विमाकराऩहरुका रामग सभफशन्त्धत वडा तथा ऩामरकारे वावषणक फजेट ववमनमोजन गनेछ ।  

५. वडा तथा ऩामरका अन्त्तगणत मनभाणण य कामाणन्त्वमन बएका फारफामरका सभफन्त्धी मोजना, कामणिभ तथा 
उक्त  कामाणरमहरुफाट  उऩरब्ध  गयाईने  सेवा  सवुवधाहरु फायेभा  जानकायी  तथा  सचुनाहरु  मरन,े 

त्मस्ता जानकायी  वा  सचुनाहरु  प्रचाय  प्रसाय  गने  य  ती  मोजना,  कामणिभ  तथा  सेवा  
सवुवधाहरुफाट फारफामरकाहरुराई  पाईदा  ऩगेुको  वा  नऩगेुको  कुया  अनगुभन  गने  य  आवश्मक  
ऩयेभा  सभफन्त्धी सयोकायवाराहरुसॉग आवाज उठाउने काभ सफै फार क्रव तथा सॊजारहरुरे गनणसक्नेछ ।   

६.  फार क्रव तथा  सॊजारहरुरे वडा  कामाणरम  तथा  ऩामरकाको  कामाणरम सॉग आफ्नो  मोजना  

कामाणन्त्वमनका रामग आमथणक, भानववम श्रोत तथा आवश्मक साभाग्रीको रामग सहमोग भाग गनण सक्नेछन ।    

७. फार क्रव तथा सॊजाररे हयेक वषण सभऩन्न गयेका विमाकराऩहरुको सशुच, वववयण य साभान्त्म प्रमतवेदन 
(तोवकएको ढाॉचाभा) वडा कामाणरम तथा ऩामरकाको कामाणरमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।   

२३. फारफामरका सभफन्त्धी स्थानीम समभमतहरुसॉगको सभफन्त्ध य सहकामण  

१. वडा तथा ऩामरका स्तयभा स्थाऩना गरयएका औऩचारयक वा अनौऩचारयक समभमतहरु जस्तै ा् फार 
अमधकाय सॊयऺण समभमत, फारभैरी िासन समभमत, भानव फेचमफखन मनमन्त्रण समभमत,  शिऺा समभमत य ववऩद 
व्मवस्थाऩन तथा जोशखभ  न्त्मूनीकयण  समभमत,  स्वास््म  समभमत  य  खानेऩानी  तथा  सयसपाइ  समभमत  
फारफामरकासॉग  प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेसमभमतहरु हनुु् ।  

२. फार क्रव वा सञ्जारका प्रमतमनमधहरुराई भामथ उल्रेशखत मस्ता समभमतहरुभा सदस्मको रुऩभा सहबागी 
गयाईनेछ ।  

३. मसभा  उल्रेख  गरयएका समभमतहरुको  फावषणक मोजना  तथा  कामणिभभा  फार  सॊयऺण,  फार  
ववकास,  फार सहबामगताराई प्रवणद्धन गने खारका   विमाकराऩहरु सभावेि गरयनऩुछण ।   

४. फार क्रव, सॊजार तथा जो कोवह फारफामरकाफाट प्राप्त हनु आएका वडा तथा ऩामरकासॉग सभफशन्त्धत 
गनुासो य सझुावहरुराई उशचत सभफोधन गयाउनका रामग मस्ता स्थानीम समभमतहरुद्वाया ऩैयवी गरयनऩुदणछ ।  

५. जोशखभभा  यहेका  कुनैऩमन  फारक  वा  फामरकाको  सॊयऺण  तथा  अन्त्म  सहमोगका  रामग  
सभप्रषेण  गरयएका  घटनाहरुभा तत्कार सभफोधन गनुणऩनेछ य आवश्मकता फभोशजभ अन्त्म सयोकायवारा 
ऩऺहरु वा सेवा प्रदामक  सॊस्थाहरुरुसॉग सभन्त्वम तथा सहकामण गरयनऩुदणछ ।   

६. मस्ता समभमतहरुरे सभूह कामणराई थऩ प्रोत्साहन गनणका रामग उत्कृष्ट फार क्रव तथा सॊजार ऩयुस्काय 
य सभभान कामणिभहरु गनण सक्नेछनु् ।   
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२४. ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको बमूभका   

१. ववद्यारमभा यहेका फार क्रवहरु ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतसॉग आवद्ध हनुऩुदणछ ।  

२. ववद्यारमको फावषणक मोजना तथा कामणिभभा फारफामरकाहरुका सभस्मा तथा सवारहरुराई सभफोधन 
गनेगयी विमाकराऩ तथा फजेट मनधाणयण गरयनऩुदणछ । मसयी कामणिमभ तथा फजेट ववमनमोजन गदाण 
ववद्यारम स्तयीम  फार क्रवका सदस्महरु वा प्रमतमनमधहरुसॉग ऩयाभिण गरयनऩुदणछ ।   

३. ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतभा सभफशन्त्धत ववद्यारमको फार क्रवका प्रमतमनमधराई आभशन्त्रत सदस्मको 
रुऩभा सहबागी  गयाईनऩुदणछ ,  ववद्यारम  व्मवस्थाऩन  समभमतको  फैठकहरुभा  फारफामरकाहरुरे  आफ्नो  
कुया  याख्न सक्ने  वातावयण  फनाइददनऩुदणछ,  उनीहरुको  आवाज,  सभस्माहरु  वा  सवारहरु समुननऩुदणछ,  य 
उनीहरुरे याखेको सभस्मा,  सवार  वा  सयोकायहरुको  उशचत  सभफोधन  गरयनऩुदणछ । मदद  सभफोधन  
गनण  नसवकएको  खण्डभा वकन सभफोधन गनण सवकएन बने्न फायेभा प्रष्ट कायणहरु खरुाई ददन ु ऩदणछ ।  

४. ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको फैठकभा छरपर हनुे सॊवेदनिीर य वववाद सजृना हनु सक्ने ववषमहरु  
य फारफामरकाहरुको सयोकाय नबएका ववषमवस्तभुा जस्तै ा् शिऺक मनमकु्ती य कायवाही, मनभाणण ठेक्का ऩट्टा 
तथा अमनमभमतताका जस्ता कुयाहरुभा छरपर गदाण फारफामरकाराई प्रत्मऺ सहबागी गयाईन ुहदैुन ।   

५. ववद्यारमभा कामणयत शिऺक तथा ववद्यारम कभणचायी को व्मवहाय,  ऩढाउने िैरी, ववद्यारममबर मनभाणण 
गरयने बौमतक  सॊयचनाहरुको स्वरुऩ  य  गणुस्तयका  ववषमहरुभा छरपर  गदाण बने  फार क्रव तथा  
सॊजारका सदस्महरुको य सकेसभभ धेयै फारफामरकाको सझुाव सॊकरन गरयनऩुदणछ ।   

२५. अन्त्म साभाशजक सॊघसॊस्था तथा सेवा प्रदामक सॊस्था÷कामाणरमहरु  

१. वडा  तथा  ऩामरका मबर विमािीर  ववमबन्न साभाशजक सॊघ  सॊस्था  तथा  सेवा  प्रदामक सॊस्था  तथा 
कामाणरमहरुरे  फारफामरकाराई प्रत्मऺ प्रबाव  ऩाने नीमत,  यणनीमत, मोजना, कामणिमभ मनभाणण तथा  

कामाणन्त्वमन प्रकृमाहरुभा फार क्रव तथा सॊजारका प्रमतमनमधहरुसॉग अमनवामण ऩयाभिण गनुणऩदणछ ।   

२. सेवा  प्रदामक सॊस्था तथा  कामाणरमहरुरे फारफामरकाको  रामग  मन िलु्क  उऩरब्ध  सेवा  सवुवधा  
तथा कामणिभहरुको फायेभा प्रचाय प्रसाय गनण, सेवाका रामग सभप्रषेण गनण तथा सेवा, सवुवधा तथा 
कामणिभहरुको  प्रबावकारयताको अनगुभन गनण फार क्रव तथा सॊजारहरुसॉग सहकामण गनण सक्छनु् । तय 
मसयी सहकामण गदाण फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरुको ववद्यारम शिऺाराई नकयात्भक असय ऩनुण हदैुन 
।  

३.  सेवा प्रदामक सॊस्था वा कामाणरमहरुरे फारफामरकाराई जोशखभ हनुे, पौज्दायी अऩयाधका ववषम,  

वववाददत ववषम, रगामतका ववषमभा छरपर गनण, उनीहरुको याम वा मनश्कषण भाग्न य त्मस्ता काभभा सॊरग्न 
वा सहबागी गयाउन ु  हुॉदैन । तय, न्त्मावमक प्रकृमाभा बने जोशखभभा ऩयेका वा जोशखभ प्रबाववत 
फारफामरकासॉग ऩयाभिण गनण सवकनेछ ।   

४).  सेवा प्रदामक सॊस्था वा कामाणरमहरुरे १४ वषणबन्त्दा भमुनका फारफामरकाहरुराई कुनैऩमन ज्मारादायी 
काभभा  रगाउन ुहदैुन ।   

२६. मोजना तजुणभाभा फार क्रव तथा फार सॊजारको प्रमतमनमधत्वको व्मवस्था  

१.  वस्ती,  वडा तथा ऩामरकाको मोजना मनभाणण चिभा फार क्रव तथा सॊजारको प्रमतमनमधत्व अमनवामण  

हनुेछ । त्मसयी फारफामरकाहरुको प्रमतमनमधत्व गयेय सहबागी बएका फारफामरकाहरुको ववचाय तथा बावना 
वा सयोकायहरु सनु्नराई मनशित सभम छुट्याउनऩुनेछ ।  
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२.  वडास्तय  य ऩामरकास्तयभा फार बेरा  भापण त फारफामरकाहरुको  सयोकाय,  आवश्मकता,  सभस्मा  वा 
सवारहरु  मनधाणयण  य  प्राथमभकीकयण  गनुणऩनेछ  । मसयी  मनधाणयण  य  प्राथमभकीयण  गरयएका  
सवारहरुराई सभफोधन गनण वडा तथा ऩामरकाको वावषणक मोजनाभा सभावेि गनुण ऩनेछ ।   

३.  फारफामरकाहरुको रामग मनभाणण गरयएको मोजना तथा ववमनमोजन गरयएको  फजेट फायेभा सफै फार 
क्रव तथा सॊजारहरुको जानकायीका रामग सावणजमनक सचुना जायी गरयनऩुनेछ । मस्तो सूचना सयर बाषाभा 
हनुऩुनेछ ।  

४). फारफामरकाका  रामग कामणिभभा  फारफामरकाहरुराई प्रत्मऺ आमथणक विमाकराऩभा सहबामग गयाउन ु
हदैुन । 

                

ऩरयच्छेद ९ : फार क्रवको सशभभरन य ववघटन सभफन्त्धी व्मवस्था 

२७. फार क्रवको सशभभरन   

१. एकै ववद्यारम, वडा वा नगयऩामरका मबर यहेका दईु वा दईु बन्त्दा फढी फार क्रवहरु सशभभरन हनु 
सक्दछनु् ।  

२.  पयक वडा, पयक ऩामरका  वा  पयक  ववद्यारम  मबर  यहेका फार क्रवहरु  सशभभरन  हनु  

सक्नेछैननु् ।   

३. सहजकताणको उऩशस्थमतभा भारै फार क्रवका सदस्महरुको बेरारे सशभभरनभा जाने मनणणम गनुणऩनेछ ।   

४. सशभभरन गनण चाहन ेसफै फार क्रवका सहजकताण सभेतको उऩशस्थतीभा सदस्महरुको बेरा आमोजना 
गयीभामथ मनमभ ७ भा उल्रेख बए अनसुाय नमाॉ कामण समभमत चमन गनुणऩनेछ ।   

५. सशभभरन ऩिात नमाॉ कामणसमभमत गठन बएको एक भवहनामबर सभफशन्त्धत वडा कामाणरम तथा ऩामरकाको 
कामाणरमभा सशभभरनको जानकायी ददइनऩुदणछ ।  

६. मसयी सशभभरन ऩमछ सशभभरन बएका फार क्रवको सशुचकयण खायेज हनुेछ य नमाॉ फार क्रव सूशचकृत 
हनुेछ ।   

२८. फार क्रव तथा सॊजारको ववघटन   

फार क्रव तथा सॊजार मनभन अवस्थाभा ववघटन बएको भामननेछ ा्  

१. फार क्रव तथा सॊजार मनयन्त्तय २ (दईु) फषण सभभ अद्यावमधक नबएभा । अद्यावमधक नबएका फार 
क्रव तथा सॊजारराई ववघटन गनुणअशघ ३ भवहनाको सभम याखी अद्यावमधक गनणका रामग सूशचत गरयनेछ ।   

२. फार क्रव तथा सॊजारका फहभुत सदस्महरुरे फार क्रव ववघटन गने मनणणम गयेभा ।   

३. ववद्यारमभा आधारयत फार क्रव तथा सॊजारको हकभा, उशचत कायण सवहत ववद्यारमरे  फार क्रव 
ववघटन गनण मसपारयस गयेभा ।   

४. वडा कामाणरम , ऩामरका कामाणरम, सहजकताण सॊस्थारे उशचत कायण सवहत फार क्रव वा सॊजार ववघटन 
गनण मसपारयस गयेभा ।  

५.  भाथी    ३  य  ४  अनसुाय  मफघटन  हनुऩुवुण  सावणजमनक  सचुना जायी  गरयनेछ य  फार क्रव 
तथा  सॊजारका सदस्महरुसॉग छरपर गरयनेछ ।    

६. ववघटन बएका फार क्रव तथा सॊजारहरु वडा कामाणरम तथा नगयऩामरकाको  सशुचकयणफाट स्वत् 
खायेज हनुेछ ।   
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७. ववघटन बएका फार क्रव तथा सॊजारका बौमतक श्रोत, साधन तथा दस्तावेजहरु सभफशन्त्धत ववद्यारम, वडा 
कामाणरमको वा नगयऩामरकाको कामाणरमको सॊयऺणभा यहनेछ य आवश्मक बएभा अको फार क्रव तथा 
सॊजारराई उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ।   

ऩरयच्छेद १० : ववववध 

२९. फार क्रव तथा सॊजार मबर दरगत याजनीमतक प्रबावराई न्त्मनुीकयण गने   

१. फार क्रव तथा सॊजारका सदस्महरु तथा सभफशन्त्धत वमस्क सहजकताण कुनै ऩमन याजनीमतक दर वा 
दरका बात ृसॊगठनसॉग सभफद्ध नयहेको व्मशक्त हनुऩुदणछ ।   

२. फार क्रव तथा सॊजाररे फार अमधकाय प्रवद्र्धन य सॊयऺणका ववषमभा सफै याजनीमतक दरहरुसॉग खरुा 
अन्त्तवििमा तथा छरपर आमोजना गनण सक्छनु् ।  

३. फार क्रव तथा सॊजाररे कुनै एक याजनीमतक दर वा क्रवसॉग भार सहकामण गयेय कुनैऩमन कामणिभ 
वा कृमाकराऩ आमोजना गनण हुॉदैन ।  

४. फार क्रव तथा सॊजाररे सावणजमनक ऩद धायण गयेका, मनवाणशचत वा मनमकु्त याजनीमतक व्मशक्त फाहेक 
अन्त्म याजनीमतक दरका प्रभखु  तथा  प्रमतमनमधराई  आफ्नो कामणिभभा  प्रभखु  अमतमथ, अमतमथ, श्रोत 
व्मशक्त वा सहजकताण फनाउन हुॉदैन ।  

५. फार क्रव तथा सॊजाररे कुनैऩमन याजनीमतक दरको ऩऺ वा ववऩऺभा कामणिभ तथा विमाकराऩहरु 
सॊचारन तथा आमोजना गनण हुॉदैन ।  

६. फार क्रव तथा सॊजाररे कुनैऩमन याजनीमतक दर वा बात ृ सॊगठनका फायेभा वविेष जानकायी ददने, 
त्मस्को सदस्म फन्न प्ररेयत गने वा उनीहरुको कामणिभभा सहबागी हनुे य अरुराई सहबागी हनु रगाउने 
जस्ता गमतववमधहरु गनण हुॉदैन ।   

३०. फार क्रव य सॊजारमबर सदबाव, सद्वव्मवहाय य सयुशऺत अभ्मास प्रवद्र्धन गने   

१. फार क्रव तथा सॊजाररे आफ्नो सॊगठन मनभाणण, व्मवस्थाऩन तथा कामण प्रकृमाका सभफन्त्धभा 
आचायसॊवहता मनभाणण गनुणऩदणछ ।   

२. फार क्रव तथा सॊजार य मतनीहरुका सदस्महरुरे सफै मरॊग, जामत, धभण, वगण य सभदुामप्रमत बेदबावयवहत 
फोरी  व्मवहाय  प्रदणिन  गने,  सभ्म  य  भमाणददत  बाषाको  प्रमोग  गने  गरत  साभाशजक  
अभ्मासहरुराई मनरुत्सावहत गने य आफ्नो ऩढाइरेखाइ राई प्राथमभकता ददने जस्ता कुयाहरुभा जोड ददने य 
मसो गनणका रामग अन्त्म फारफामरकाहरुराई ऩमन अमबभखुीकयण गने गनुणऩदणछ ।    

३.  फार क्रव तथा  सॊजारभा सभावेिीताको  मसद्धान्त्तराई  अवरभवन्न  गददै सफै  जातजामत,  मरॊग,  धभण,  
वगण  य सभदुाम फारफामरकाको प्रमतमनमधत्व तथा  सहबामगता हनु  सक्न ेव्मवस्था  गरयनऩुदणछ  । फार 
क्रव तथा सॊजारको नेततृ्व छनोट गदाण ऩमन ती  आधायहरुराई भानु्नऩदणछ ।  

५. फार क्रव तथा सॊजारको फैठकभा धभण, सॊस्कृमत, चारचरन, अभ्मासहरुराई प्रस्तावकै रुऩभा ऩेि गयेय 
सफै सदस्महरुरे  ऩारैऩारो  आफ्नो  धभण, सॊस्कृमत,  चारचरन,  साभाशजक  अभ्मासका  याम्रा  य  सधुाय  
गनुणऩने कुयाहरु छरपर गने मनमभ फनाउन ऩमन सवकन्त्छ ।   

 



खण्ड : ०५             सॊख्मा : १२              बाग : ०२            प्रकाशित    मभमत : २०७८/१२/२६ 

19 |  फारक्रफ तथा फारसञ्जार गठन तथा सहशजकयण मनदेशिका, २०७८ 

 

३१. फार क्रव तथा सॊजारका गमतववमधफाये साझा सनुवुाइको व्मवस्था गने   

१.  कुनै  ऩमन  फार  क्रव तथा  सॊजार गठन  गरयन ु अशघ सभफशन्त्धत टोर,  सभदुाम,  ववद्यारम,  वडा  
तथा गाउॉऩामरकाभा फार क्रव तथा सॊजारको आवश्मकता, त्मसका पाइदाहरु य सॊबाववत चनुौमतहरुको 
फायेभा अववबावकहरुराई अनशुिऺण गरयनऩुदणछ ।    

२. फार क्रव तथा सॊजाररे आमोजना गने सफै कृमाकराऩराई सफै फारफामरका तथा अमबबावकरे 
रुशचकय नभान्न ऩमन सक्छनु् । त्मसैरे त्मस्ता कृमाकराऩ, आनीफानी, व्मवहाय फायेभा गनुासो गने य प्रमतविमा 
ददने व्मवस्था गरयनऩुदणछ । मसयी प्राप्त गनुासो तथा सझुावउऩय सधुाय गनणका रामग सभफशन्त्धत सहजकताण य 
फार क्रव तथा सॊजारका प्रमतमनमधहरु सॊमकु्त रुऩभा फसी छरपर गरयनऩुदणछ ।  

३.  मसयी  प्राप्त  सझुाव  वा  गनुासोका  आधायभा  भार फार क्रव तथा  सॊजार ववघटन  गने  वा  
मतनीहरुका गमतववमधहरुराई मनषधे गने वा योक्ने कामण गनण हुॉदैन । तय आवश्मकतानसुाय उशचत सधुाय 
गनुणऩदणछ ।   

४.  ववद्यारमभा  आधारयत  फार  क्रव तथा  सॊजारका  गमतववमधहरु फायेभा केवह  गनुासो  वा  सझुाव  
बएभा अमबबावकहरु वा सभफशन्त्धत जोकोवहरे ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतका अध्मऺ वा प्रधानाध्माऩकराई 
प्रत्मऺ बेटेय सझुाव ददन सक्नेछनु् ।   
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अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १ 

फार क्रव तथा सॊजारको मनमभ ढाॉचा  

क) फार क्रव तथा सॊजारको ऩरयचम  

नाभ :  

ठेगाना :  

सूशचकयण नभफय :  

ख) फार क्रव तथा सॊजारको उदे्दश्म य ववषमहरु  

१.  

२.  

३.   

४.  

ग) फार क्रव तथा सॊजारको सॊगठन  

१. सदस्म फन्ने तरयका   

२. नेततृ्व चनेु्न तरयका   

३. ववघटन हनुे   

४. सदस्म फन्न नऩाउने व्मशक्तहरु  

५. नेततृ्वभा चमुनन नऩाउने व्मशक्तहरु  

घ) फार क्रव तथा सॊजारका सदस्मरे ऩारन गनुणऩने मनमभहरु  

१. सदस्म बइसकेऩमछ ऩारन गने मनमभहरु  

२. नेततृ्वभा मनवाणशचत बए ऩमछ ऩारन गने मनमभहरु  

३. फैठकभा ऩारन गने मनमभहरु  

४. अन्त्म फार क्रवका सदस्म, फारफामरका तथा मनकामसॉग व्मवहाय गने मनमभहरु  

ङ) फार क्रव तथा सॊजारको आमथणक श्रोत   

१. सदस्मता िलु्क  

२. नववकयण िलु्क  

३. अन्त्म सहामता य श्रोतहरु  

४. ऩैसा जभभा गयी याख्न ेठाउॉ   

५. आभदानी य खचण वववयण कसरे याख्न े  

च) अन्त्म ववषमहरु   
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अनसुचुी २ 

 फार क्रव तथा सॊजारका रामग आवश्मक आधायबतु साभाग्रीहरु  

१. फार क्रव तथा सॊजारको साभाग्री याख्नका रामग फाक्सा वा दयाज  

२. फैठक ऩशुस्तका  

३. मोजना ऩशुस्तका  

४. फार क्रवको मनमभ वा ववधान  

५. फार क्रवका अध्ममन साभाग्रीहरु  

६. फार क्रवको आभदानी य खचण रेख्न ेरेखा काऩी  

७. आवश्मकता अनसुाय खेर, िैशऺक तथा भनोयन्त्जनभरुक साभाग्री 
अनसुचुी ३ 

फार क्रव तथा सॊजारको कामणमोजना पायभ  

फार क्रव वा सॊजारको नाभ :         

ठेगाना्  

वमस्क सहजकताणको नाभ य सभऩकण  नॊ.: 
सभऩकण  व्मशक्तको नाभ य सभऩकण  पोन :  

सशुचकयण नॊ. :.............................  

कामणिभको नाभ    

ववषम  

कहाॉ गने    

कवहरे गने     

श्रोत व्मवस्था  

प्रभखु  शजभभेवाय  

सदस्महरु  
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अनसुचुी ४ 

फार क्रव तथा सॊजारको कामणप्रगती वववयण पायभ  

फार क्रव वा सॊजारको नाभ :             ठेगाना्  

वमस्क सहजकताणको नाभ य सभऩकण  नॊ.:  

सभऩकण  व्मशक्तको नाभ य सभऩकण  पोन :  

सशुचकयण नॊ. :.............................  

   
  

सभऩन्न  कामणिभको  

नाभ  

ववषम  

कामणिभ बएको  

स्थान 

मभमत  

खचण बएको यकभ  

य श्रोत  

सहबागी सॊख्मा   
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अनसुचुी ५ 

फार क्रव तथा सॊजारको फैठक ऩशुस्तकाको नभनुा  

फार क्रव तथा सॊजारको नाभ : .....................................   फैठक सॊख्मा्  

फैठक मभमत :                 फैठक स्थान्  

वमस्क सहजकताणको नाभ :  

     आज मभमत ............भा .............. फार क्रव वा सॊजारको फैठक क्रव÷सॊजारका  
श्री...........................को अध्मऺताभा फस्मो । फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुफीच तऩशिरभा उल्रेशखत 
प्रस्तावनाहरुभा छरपर गयी मनणणम गरयमो ।   

  

उऩशस्थती   

क.वमस्क सहजकताण :     

ख.आभशन्त्रत (कोही बए)  

ग. 
घ. 
ङ. फार क्रफका ऩदामधकायीहरु य सदस्महरु 

  

प्रस्तावनाहरु 

क)  

ख)  

ग)  

मनणणमहरु  

क)  

ख)  

ग)  
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अनसुशुच ६ 

फार क्रव तथा सॊजारका ऩदामधकायीहरुका रामग नभूना आचायसॊवहता  

क.  २० वषण नऩगु्दै आपूरे ऩमन वववाह नगने, य फार वववाह सॉग सभफशन्त्धत कुनैऩमन कृमाकराऩराई 
सहमोग नगने ।  

ख.  कुनै ऩमन प्रकायको भद्यऩान,  धमु्रऩान, सूमतणजन्त्म ऩदाथण तथा रागू औषधको सेवन नगने ।   

ग.  सावणजमनक ववदा वा ववद्यारम ववदाको ददन फाहेक अरु ददन मनममभत ववद्यारम जाने ।  

घ  ववद्यारमभा आमोजना गरयने अमतरयक्त कृमाकराऩहरुभा सविम  सहबागी हनुे य आमोजना गने कुयाभा 
ववद्यारमराई सहमोग गने ।  

ङ  मरॊग, जामत, िायीरयक अवस्था, िैशऺक अवस्था जस्ता कुयाहरुको आधायभा कुनैऩमन फारक फामरकाराई 
बेदबावऩणुण व्मवहाय नगने 

च  कुनैऩमन फारक वा फामरका उऩय दवु्र्मवहाय नगने य मसो गनण अरुराई ऩमन नउक्साउने ।   

छ  पुसणदको सभमराई सजृनात्भक कृमाकराऩहरुभा प्रमोग गने ।  

ज  आपूराई जोशखभ नहनुेगयीघयऩरयवायको काभकाजभा सघाउने ।    

झ. टेमरमबजन,  येमडमो, भोफाईर, इन्त्टयनेट  जस्ता  सॊचाय  उऩकयण  तथा सवुवधाको दरुुऩमोग  नगने ।  
तय आवश्मक सचुना तथा जानकायी प्राप्त गनण य आफ्नो ऩढाइरेखाइराई थऩ भजफदु फनाउन प्रमोग 
गने।   

ञ.  आफ्नो अमधकायको प्रमोग गदाण अरुहरुराई हानीनोक्सानी नहनुे गयीगने ।   

ट.  आपु बन्त्दा सानो उभेयका बाई फवहनीहरुराई भामा तथा हेयचाह गने ।   

ठ.  अमबबावक, शिऺक य प्रौढहरुको ऩमन कुया सनेु्न य याम्रो कुयाहरुराई अफरभफन गने ।   

ड.  वस्ती, सभदुाम, वडा य नगयऩामरका स्तयका मोजना प्रविमाहरुभा फारफामरकाहरुको तपण फाट प्रमतमनमधत्व 
गने य फारफामरकाहरुका सवार सभस्मा तथा सयोकायहरु याख्न े। 

 

 

भरुण : मभिन वप्रन्त्टीङ प्रसे, कोहरऩयु फाॉके, भूल्म रु. १०/- 
घयेर ुदताण नॊ. ११९/४६१४/२०७०/२०७१ 

आऻारे, 
 दान फहादयु ऐडी 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 


