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Kf|:tfjgf- kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf;sf nflu kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfdf /fh:j
nufpg] tyf p7fpg] ;DaGwdf sfg"lg Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
kfyLe/f ofªj/s ufpF;efn] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ sf] pkwf/f -!_ adf]lhd of] sfg"g agfPsf] 5 .

kl/R5]b–!

k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfg"gsf] gfd ækfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] s/ tyf u}/s/ /fh:j
;DalGw sfg"g @)&$Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] sfg"g kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf e/ nfu" x'g]5 । o; sfg"g adf]lhdsf] s/ jf /fh:j a'emfpg'
kg]{ bfloTj ePsf] JolQm hxfF;'s} /x] a;]sf] eP klg lghsf] xsdf ;d]t nfu" x'g]5 .
-#_ of] sfg"g t'?Gt k|f/De x'g]5 .
@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf M–
-s_ æsDkgLÆ eGgfn] k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd ;+:yfkg ePsf] sDkgL ;Demg' k5{ / ;f] zAbn]
k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd :yflkt ;+ul7t ;+:yfnfO{ ;d]t hgfp5 .
-v_ æs/Æ eGgfn] kl/R5]b $ adf]lhd nfu]sf] jf nfUg] s/ ;Demg'k5{ .
-u_ æs/ clws[tÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/n] bkmf ^ adf]lhd lgo'Qm u/]sf] s/ clws[t ;Demg' k5{ / ;f]
zAbn] s/ clws[tsf] ?kdf sfd ug{ lhDd]jf/L ;'Dk]sf] jf s/ clws[tsf] k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug]{
:yfgLo ;/sf/sf] clws[t:t/sf] sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-3_ æs/ PsfO{Æ eGgfn] kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfdf s/ ;DaGwL sfd, sf/jfxL / lg0f{o ug]{ kfyLe/f
ofªj/s ufpFkflnsf ljefu, dxfzfvf, zfvf jf ;f] k|of]hgsf] nflu tf]lsPsf] sfof{nosf] ?kdf /x]sf]
:yfgLo ;/sf/ cGtu{tsf] ;+u7g ;+/rgf ;Demg' k5{ .
-ª_ æs/bftfÆ eGgfn] s/ ltg'{ kg]{ st{Jo ePsf] JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] s/ clws[tn] s'g} s/sf]
ljj/0f a'emfpg ;"rgf lbPsf] jf c? s'g} sf/jfxL k|lqmof z'? u/]sf] JolQmnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-r_ æs/ lgwf{/0fÆ eGgfn] s/ lgwf{/0f ;Demg'k5{ / ;f] zAbn] k'gM s/ lgwf{/0f / cltl/क्त s/ lgwf{/0fnfO{
;d]t hgfpF5 .
-5_ æu}/s/ /fh:jÆ eGgfn] kl/R5]b –!$ adf]lhd nfUg] jf nfu]sf] u}/s/ /fh:j ;Demg' kb{5 .
-h_ ækl/jf/Æ eGgfn] k|fs[lts JolQmsf] klt, klTg / c+z 5'l§P jf g5'l§Psf gfjflnu ;Gtfg ;Demg'k5{ .
-Efm_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo k|d'vsf] ?kdf sfd ug]{
sd{rf/L ;Demg'k5{ .
-`_ ækmd{Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf] jf btf{ gePsf] h'g;'s} kmd{ ;Demg'k5{ .
-6_ æJolQmÆ eGgfn] s/ ltg'{kg]{ bfloTj ePsf] h'g;'s} JolQm ;Demg'k5{ .
-7_ æ;efÆeGgfn] kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] ;Eff ;Demg'k5{ .
-8_ æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] :yfgLo txsf] sfo{sfl/0fL clwsf/ k|of]u ug]{ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf
;Demg'k5{ .
-9_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg'k5{ .
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-0f_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf ;Demg'k5{ .
#= JofVof M of] sfg"gdf kl/efiff ul/Psf] njhsf] ;f]xL cg';f/ / c?df k|rlnt sfg"g JofVof ;DaGwL
;+3Lo P]g tyf bkmf $ adf]lhdsf l;4fGtsf cfwf/df ul/g]5 .

Kfl/R5]b–@

/fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGt
$= s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGt(१) s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGtnfO{ cfwf/ lnO{ nufO{g]5 M–
-s_ s/ ltg{ ;Sg] Ifdtfsf cfwf/df .
-v_ s/ k|0ffnL ;dfgtf / Gofodf cfwfl/t /xg] u/L .
-u_ ;/n, kf/bzL{ / ldtJooL x'g] ul/ .
-3_ gful/snfO{ ;'ljwf x'g] lsl;daf6 .
-ª_ :j]lR5s ?kdf s/ ltg{ k|]l/t x'g] jftfj/0f ;[hgf u/]/ .
-r_ s/sf] cfwf, s/sf] b/ / s/ ltg]{ cjwL lglZrt u/]/ .
-5_ kZrftbzL{ c;/ gkg]{ ul/ .
-@_ u}/s/ /fh:j nufpFbf / p7fpFbf pknAw u/fOg] ;]jf, ;x'lnot / ;'ljwfsf] nfut, ;~rfng / ;Def/
vr{nfO{ cfwf/ dfgL nufOg] / p7fOg]5 .
kl/R5]b–#
s/ k|zf;g ;DaGwL Joj:yf
%= s/ k|zf;g M -!_ g]kfnsf\ ;+ljwfgsf] Joj:yf cg'?k cfˆgf] clwsf/ If]q leqsf] s/ tyf u}/s/sf]
k|zf;g kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf ug]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/ k|zf;g Jofj;flos, b:t'/ / k|efjsf/L agfpg cfjZosf cg';f/ s/ PsfO{
/xg ;Sg]5g\ .
^= sd{rf/L ;DalGw Joj:yf M -!_ :yfgLo ;/sf/af6 :jLs[t b/aGbL cg';f/sf ljleGg txsf sd{rf/L s/
PsfO{ /xg ;Sg]5g\ .
-@_ s/ PsfO{df :yfgLo ;/sf/n] k|rlnt sfg"g adf]lhd :jLs[t b/alGbsf cfwf/df Ps jf ;f] eGbf a9L
txsf s/ clws[tx? s/ ;xfos tyf ;xof]uLx?nfO{ sfddf nufpg ;Sg]5 .
&= s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; sfg"gdf cGoq pNn]v ePsf sfd, st{Jo / clwsf/sf
cltl/Qm s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–
-s_ s/bftf btf{ ug]{
-v_ s/bftfaf6 ljj/0f k|fKt ug]{ .
-u_ s/ k/LIf0f tyf cg';Gwfg ug]{ .
-3_ s/ ;+sng ug]{ .
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-ª_ s/ tyf u}/ s/ /fh:j r'xfj6 /f]Sg cfjZos sfo{ ug]{ .
-r_ s/bftf d}qL jftfj/0f agfpg pko'Qm / cfjZos sfo{ ug]{ .
-5_ s/ ;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ug{ sfo{qmd ;~rfng ug]{ .
-h_ s/ sfg"g / s/ k|zf;gsf If]qdf ;'wf/ ug'{kg]{ ljifodf kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfnfO{ ;'emfj lbg].
-em_ /fh:jsf] k|If]k0f ug{ cfjZos ;"rgf pknAw u/fpg] .
-`_ s/bftfsf vftfkftf / x/lx;fj b'?:t /fVg nufpg] .
-6_ s/ ;DalGw clwn]v b'?:t /fVg] .
-7_ s/ ;DalGw cGo sfd ug]{ .
*= clwsf/ k|Tofof]hg M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tn] ;+ljwfg / o;
sfg"g adf]lhd cfk"mdf /x]sf] s/ tyf /fh:j p7fpg] s/ clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
-@_ s/ clws[tn] cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/ dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL clwsf/ cfˆgf] ;fdfGo /]vb]v /
lgoGq0fdf /x]g] u/L cfk"m dftxtsf] sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
-#_ s/ clws[tn] cfk"mnfO{ Kf|fKt clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ ;DaGwdf :yfgLo ;/sf/af6 s'g} vf; lgb]{zg
ePsf]df ;f]xL adf]lhd ug'{ kg]{5 .
(= k|Tofof]lht clwsf/ / lhDd]jf/L M -!_ bkmf * adf]lhd k|Tofof]hg ul/Psf] clwsf/sf] lhDd]jf/L clwsf/
k|Tofof]hg ug]{ clwsf/Ldf /xg]5 .
-@_ bkmf * adf]lhd k|Tofoflht clwsf/ k|of]u ug]{n] ;f] clwsf/sf] k|of]u ubf{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ k|lt
pQ/bfoL /xL k|of]u ug'{ kg]{5 .
Kfl/R5]b–$
s/ /fh:j ;DaGwL JoJf:yf
!)= ;DklQ s/ M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq /x]sf] ;DklQ s/ nufpg] elg tf]s]sf]
3/ / hUufdf तोकिए बमोकिमिो एिीिृ त ;DklQ s/ nufpg] / p7fpg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;DklQ s/ nufpg] egL tf]s]sf] 3/ / hUuf afx]ssf cGo hUuf ePdf bkmf
!$ adf]lhd e"lds/ -dfnkf]t_ nufpg' / c;'n pk/ ug'k{ g]{5 .
-#_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leqsf] 3/ hUufsf] clen]v k|To]s jif{ b'?:t ldnfO{ /fVg'
kg]{5 .
-$_ ;DklQ s/ lgwf{/0fsf nflu ;DklQ d"NofÍg b]xfo adf]lhd ul/g]5 .
-s_ 3/sf] agf}6 -sRrL jf kSsL_
-v_ 3/hUuf;Fu ;8s jf af6f] hf]l8Psf] jf ghf]l8Psf] / hf]l8Psf] eP klSs sRrL jf uf]/]6f] h:tf] af6f]sf]
k|s[lt / /fhdfu{, d'Vo ;8s jf ;xfos ;8s;Fusf] b'/L .
-u_ 3/hUufsf] Jofkfl/s jf cfjf;Lo pkof]usf] cj:yf .
-3_ ;DklQ d"NofÍg ubf{ cg';"rL ! adf]lhd x|f;s§L ul/ v'b ;DklQ sfod ul/g]5 .
-ª_ v08 -3_ adf]lhd sfod ePsf] v'b ;DkQLdf ;ft k|ltzt dd{r ;+ef/ vr{ s§L ug{ lbOg]5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd 3/ hUuf d"NofÍg ;ldlt
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u7g ug{ ;Sg]5 .

!= cWoIf
@= k|ltlgwL, dfnkf]t sfof{no jf sfo{kflnsfsf] ;DalGwt zfvf
#= k|d'v k|zf;sLo clws[t
$= of]hgf zfvf k|d'v
%= /fhZj zfvf k|d'v
-^_ 3/ hUuf d"NofÍg ;ldltn] :yfgLo txsf] s'g} kbflwsf/L jf clws[t
a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .

M ;+of]hs
M ;b:o
M ;b:o
M ;b:o
M ;b:o ;lrj
jf cGo s'g} lj1nfO{

-&_ 3/ hUuf d"NofÍg ;ldltn] k|To]s kfFr jif{df 3/ hUuf d"NofÍgsf cfwf/ / b//]6sf] ;'emfj
l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .
-*_ 3/hUuf d"NofÍg ;ldltn] a}7ssf] sfo{ljlw cfkm} lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 .
-(_ ;DklQ s/sf] k|of]hgsf] nflu ;DklQsf] :jfldTjdf b]xfosf] JolQmdf /x]sf] dflgg]5 .
-s_ cfly{s jif{sf] klxnf] lbg h'g ;DklQ h;sf] :jfldTjdf /x]sf] 5 ;f] ;DklQ ;f]xL JolQmsf] gfddf .
-v_ s'g} ;DklQ Ps eGbf a9L JolQmx?sf] ;+o"Qm :jfldTjdf /x]sf]df :JffldTj :ki6 ePsf]df ;f]xL cg';f/
/ cGoyf ;a}sf] a/fa/ xs .
-!)_ s/bftf k|To]s jif{ :jo+ s/ lgwf{/0f u/L cflZjg d;fGt leq ufpFkflnsfdf ljj/0f k]z ug'kg]{5 .
-!!_ o; bkmf adf]lhd bflvnf ug'{kg]{ s/ k|To]s cfly{s jif{sf] cflZjg d;fGt leq s/ PsfO{df bflvnf
ug'k5{ .
-!@_ gfafnssf] gfddf /x]sf] ;DklQdf nfUg] ;DklQ s/ bflvnf ug]{ bfloTj lghsf] ;+/Ifs jf dfyj/
JolQmsf] x'g]5 .
!!= 3/ jxfn s/ M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf cfˆgf] If]q leq jxfndf nufPsf] 3/sf] cfsf/, k|sf/,
agf}6 / rr]{sf] hUuf -lKnGy Pl/of_ sf] cfwf/df 3/ jxfn cfo /sdsf] !)Ü sf b/n] 3/ jxfn s/ nufO{
c;'n pk/ ug]{5 .
:kli6s/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu 3/ eGgfn] ejg, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/ -;]8_, sf/vfgf / o:t} kSsL
jf sRrf ;+/rgf ;Demg'k5{ .
-@_ 3/ jxfndf nufpg] JolQm 3/ jxfnsf] s/sf] s/bftf x'g]5 . sDkgL jf ;+:yf dfkm{t 3/ agfO{ 3/
jxfndf lbPsf] xsdf pQm sDkgL jf ;+:yf 3/ jxfn s/sf] s/bftf x'g]5 .
-#_ 3/ jxfndf lbbf k|To]s 3/wlgn] ;Demf}tf u/L To:tf] ;Demf}tfsf] k|lt jf ;Demf}tfdf ;+zf]wg ul/Pdf
;f]sf] ljj/0f ;f] sfo{ ePsf] ldlt k}lt; lbgleq s/ PsfOdf k]z ug'{kg]{5 .
-$_ pkbkmf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} sfof{no, sDkgL, kmd{, Ph]G;L, k/fdz{bftf jf
h'g;'s} k|sf/sf] ;+ul7t ;+:yfn] 3/ jxfndf lnPsf]df axfn e'QmfgL ubf{ cu|Ld s/ s§L u/L 3/wlgsf
tkm{af6 s/ PsfO{df 3/ axfn s/ a'emfpg' kg]{5 .
-%_ pkbkmf-$_ adf]lhd clu|d s/ sl§ u/L bflvnf ug'{kg]{ 3/ jxfn s/ s/ sl§ ePsf] dlxgf kl5sf]
dlxgfsf] @% ut] leq bflvnf ug'kg]{5 .
-^_ 3/ jxfnsf] k|of]hgsf] nflu :yfgLo ;/sf/n] Go"gtd dfl;s 3/ jxfn /sd lgwf{/0f u/L nfu' ug{
;Sg]5 .
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-&_ Go"gtd dfl;s 3/ jxfn /sd lgwf{/0f ;DalGw cGo Joj:yf lgb]{lzsfdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
-*_ 3/ jxfndf lbg] 3/wgLn] 3/ jxfn s/sf] ljj/0f k|To]s cfly{s jif{sf] cflZjg d;fGt leq k]z ug'{kg]{5
.
-(_ o; bkmf adf]lhd bflvnf ug'{ kg]{ s/ k|To]s cfly{s jif{sf] cflZjg d;fGt leq bflvnf ug'kg]{5 .
-!)_ Ps cfly{s jif{sf] 3/ jxfn s/ Psd'i6 clu|d ?kdf >fj0f dlxgf leq bflvnf ug]{ 3/ wgLnfO{ 3/
jxfn s/df bz k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
!@= 3/hUuf /lhi6«]zg z'Ns M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns
nufO{ p7fpg ;Sg]5 .
-@_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhd 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns p7fpbf
cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ adf]lhd k|b]zn] nufPsf] 3/, hUuf jf 3/ hUUff /lhi6«]zg z'Ns
;d]t p7fpg' kg]{5 . o;/L c;'n ePsf] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns /sd dWo] ufpFkflnsfn]
nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] 3/ hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns sf] @Ü /sd ufpFkflnsfsf] ;+lrt
sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn] nufPsf] afsL cG7fgAa] k|ltzt /sd k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-#_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsf If]q leq 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg kfl/t u/L u/fO{ :jfldTj k|fKt
ug]{ JolQmn] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns a'emfpg' kg]{5 .
-$_ 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns :jfldTj x:tfGt/0f ubf{sf] ;dodf a'emfpg' kg]{5 .
-%_ 3/, hUuf /lhi6«]zg z'Ns k|To]s sf/f]jf/sf] lnvtdf pNn]v ePsf] y}nL jf ;f] k|of]hgsf] nflu lgwf{/0f
ul/Psf] Go"gtd /sd adf]lhd To:tf] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«];g ug]{ sfof{noaf6 c;'n pk/ ul/g]5
.
-^_ /lhi6«];g z'Ns y}nL /sd jf ;f]] k|of]hgsf] nflu tf]lsPsf] /sd dWo] h'g a9L x'G5 ;f] /sdsf] ! Ü
x'g]5 .
-&_ 3/, hUuf jf 3/ hUufsf] :jfldTj k|fKt ug]{ JolQm dlxnf gful/s ePdf pkbkmf -^_ adf]lhd nfUg]
z'Nsdf @% Ü /sd 5'6 x'g]5 .
-*_ ;+3Lo, k|b]z / :yfgLo ;/sf/ tyf ;/sf/L lgsfonfO{ /lhi6«];g z'Ns nfUg] 5}g .
-(_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfsf] 3/ hUuf /lhi6«]zg kfl/t ubf{sf] cj:yfdf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf]
b/df k'Flhut nfes/ c;'n u/L tf]s]sf] /fh:j vftfdf hDdf ug'{kg]{5 .
!#= ;jf/L ;fwg s/ M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] ;jf/L ;fwg s/ nufpg ;Sg]5 .
:kli6s/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu æ;jf/L ;fwgÆ eGgfn] OGwg jf oflGqs zlQnaf6 ;8sdf rNg]
rf/ kfu|], ltgkf+u|] jf b'O{ kf+u|] ;jf/L ;fwg ;Demg'k5{ .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufpbf ;jf/L ;fwgsf] k|s[tL / Ifdtfsf cfwf/df ;dfg
k|s[tLsf ;jf/L ;fwgnfO{ ;dfg b/ sfod x'g] u/L nufOg] 5 .
-#_ o; bkmf adf]lhdsf] nufO{Psf] ;jf/L ;fwg s/sf] b/ k|b]zdf k7fpg' kg]{5 .
-$_ cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ adf]lhd ;jf/L ;fwg wgLn] o; bkmf adf]lhdsf] s/ k|b]z
s/ sfof{no jf PsfOdf a'emfpg' kg]{5 .
-%_ k|To]s jif{sf] cflZjg d;fGtdf ;jf/L ;fwg wgLn] o; bkmf adf]lhdsf] s/ bflvnf ug'kg]{5 .
!$= e"lds/ -dfnkf]t_ M -!_ kfyLe/f ofªj/s ufpFkflnsfn] e"lds/ -dfnkf]t_ nufO{ p7fpg ;Sg]5 .
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-@_ o; P]g adf]lhd ;DklQ s/ nfUg] 3/ / hUuf afx]ssf] cGo hUufdf e"lds/ -dfnkf]t_ nfUg]5 / To:tf]
hUufsf] hUufwlgn] e"lds/ -dfnkf]t ltg'{ kg]{5 .
-#_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, :yfgLo ;/sf/ / s"6gLlts lgof]usf] gfddf ePsf] hUufdf e"lds/
dfnkf]t_ nfUg] 5}g .
-$_ k|fs[lts k|sf]ksf] cj:yf jf cGo ulDe/ kl/l:yltdf :yfgLo ;/sf/n] cfwf/ / sf/0f vf]nL To;af6
k|efljt ;a}n] ;dfg ;'ljwf kfpg] u/L e"lds/ -dfnkf]t_ df 5'6 jf ldgfxf lbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd 5'6 lbg] lg0f{o ePsf]df ;f] lg0f{o ePsf] ldltn] kGw| lbgleq To;sf] ;"rgf
ufpF;efsf] a}7s rn]sf] eP ufpF;efdf k]z ug'{kg]{5 / a}7s grn]sf] eP To;kl5 a:g] ;efsf] klxnf]
a}7sn] kfl/t ug'{kg]{5 .
-^_ :yfgLo ;/sf/n] o; bkmf adf]lhdsf] e"dLs/ -dfnkf]t_ cfkm}n] p7fpg jf g]kfn ;/sf/ cGt{utsf]
s'g} sfof{no dfkm{t p7fpg] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .
-&_ e"dLs/ -dfnkf]t_ k|To]s jif{ cflZjg dlxgfleq s/ PsfO{ jf ;DalGwt j8f sfof{no jf :yfgLo
;/sf/n] tf]s]sf] sfof{nodf a'emfpg' kg]{5 .
-*_ :yfgLo ;/sf/n] k|fs[lts k|sf]ksf] cj:yf jf ljz]if kl/l:ylt l;h{gf ePsf] cfwf/ / sf/0f vf]ln
ufpFkflnsfe/ jf To;sf] s'g} vf; If]q tf]sL ;f] If]qsf] hUufsf] e"dLs/ -dfnkf]t_ a'emfpg] Dofb a9fpg
;Sg]5 . ;f] Dofb leq e"lds/ -dfnkf]t_ a'emfPsf]df Dofb leq a'emfPsf] dflgg]5 . / yk z'Ns nfUg] 5}g
!%= dgf]/~hg s/ M -!_ :yfgLo ;/sf/n] rnlrq 3/, lel8of] 3/, ;f+:s[lts k|bz{g xn, sG;6{ h:tf
dgf]/~hg:yndf b]vfOg] dgf]/~hgsf ;fwgdf dfgf]/~hg s/ nufO{ p7fpg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] dgf]/~hg s/ tyf cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, २०७४ adf]lhd k|b]zn]
nufPsf] dgf]/Ghg s/ dgf]/~hg :ybsf] ;+rfnsn] dgf]/Ghgsf] nflu l6s6 ljqmL ubf{sf] cj:yfdf c;"n
ug]{5 . o;/L c;'n ePsf] dgf]/~hg s/ /sd dWo] kflnsfn] nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] ;a} / k|b]zn]
nufPsf] dgf]/~hg s/sf] b"O kltzt /sd ufpFkflnsfsf] ;+lrt sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn] nufPsf] afFsL
cG7fgAa] k|ltzt /sd k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pkef]Qmfaf6 c;'n u/]sf] dgf]/Ghg s/sf] /sd c;"n u/]sf] dlxgf eGbf kl5sf]
dlxgfsf] @% ut] leq s/ PsfO{df bflvnf ug'{ kg]{5 .
!^= lj1fkg s/ M -!_ ufpFkflnsfn] ;"rgf kfl6 (xf]l8ª af]8{) df lj1fkg s/ nufO{ c;'n ug{ ;Sg]5 .
-@_ ufpFkflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lj1fkg s/ z'Ns p7fpFbf cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g,
@)&$ adf]lhd k|b]zn] nufPsf] lj1fkg s/ ;d]t p7fpg' kg]{5 . o;/L c;'n ePsf] lj1fkg s/ /sd
dWo] ufpFkflnsfn] nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] lj1fkg s/sf] b'O k|ltzt /sd ufpFkflnsfsf] ;+lrt
sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn] nufPsf] afFsL (*Ü /sd k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kb{5 .
-#_ lj1fkg s/ lj1fkg /fVg cg'dltsf nflu lgj]bg lbg]af6 c;"n ul/g] 5 .
-$_ o; P]g adf]lhd c;"n u/]sf] dgf]/~hg s/sf] //sd c;"n u/]sf] dlxgfeGbf kl5sf] dlxgfsf] @% ut]
leq s/ PsfOdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-%_ o; bkmf adf]lhdsf] lj1fkg ;fdu|L /fVg ufpFkflnsf af6 cg'dlt lng'kg]{5 .
-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf] cg'dlt kq lbbf ;j{;fwf/0f hgtfsf] lxt ;DaGwL cGo s'/fsf cltl/Qm lj1fkg
/fVg kfpg] cjlw, gljs/0f ug'{kg]{ ;do, gljs/0f gu/]df nfUg] z'Ns ;f}Gbo{ ljufg{ gx'g] s'/f, ;fdu|Lsf]
eflifs z'4tf / zfnLgtf h:tf zt{ ls6fg ul/Psf] x'g' kg]{5 .
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-&_ s'g} sDkgL, kmd{, Ph]G;L, ;+:yf jf JolQmn] c? s;}n] k|fof]hg u/]sf] ;"rgf kfl6 –xf]l8ª af]8{_ /fv]df
o; bkmf adf]lhdsf] lj1fkg s/ ;DalGwt k|fof]hsaf6 c;"n u/L /fhZj PsfO{ jf ;f] OsfOn] tf]s]sf] a}+s
vftf bflvnf ug'kg]{5 .
-*_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf ;/sf/L ;+:yfsf hUuf jf ;DklQ ;dGjo u/L s/ c;'n ug'kg]{5 .
-(_ Jofkfl/s jf Jofj;flos k|ofhgsf nflu /flvPsf lj1fkgdf nfu]sf] s/ 5'6 jf ldgfxf x'g ;Sg]5}g.
-!)_ g]kfn ;/sf/ k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/sf tk{maf6 /fv]sf lj1fkgdf s/ nfUg]5}g .
!&= Joj;fo s/ M -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] Jofkf/ Joj;fo jf ;]jfdf k"hLFut nufgL / cfly{s
sf/f]jf/sf] cfwf/df Joj;fo btf{df / gljs/0fdf jflif{s Joj;fo s/ nufpg / p7fpg ;Sg]5 .
-@_ Ps} JolQmn] cfˆgf] gfddf Ps jf Ps} k|s[ltsf Joj;fo jf zfvf Ps jf ;f] eGbf al9 :yfgdf ;+rfng
u/]sf]df ^) lbg leq ;f]sf] hfgsf/L s/ PsfOnfO{ lbg'kg]{5 .
(०) यस दफा बिोजजिको व्यवसाय कर बार्षिक रुपिा बझ
ु ाउनु पनेछ । कुनै करदातािे अग्रिि रुपिा ५ बषिको कर
एकिष्ु ट बुझाउन चाहे िा त्यसवापत िाग्ने रकििा १० प्रततशतिे छुट ददईनेछ ।

(४) केदातािे व्यवसाय संचािन गदाि तनवेदन साथ पेश गरे का र्ववरणिा हे रफेर पररवतिन वा नािसारर गनुि पने भएिा
त्यसतो कारण परे को मिततिे साठी ददन मभत्र कर एकाईिा जानकारी ददनु पनेछ ।

(५) कर अग्रिकृतिे करदातािे यस दफा बिोजजि पेश गरे का र्ववरण छानर्वन गरी अन्यथा दे खिए यथाथि र्ववरण पेश
गनि तीस ददनको म्याद ददई करदातािाई सच
ू न ददन सक्नेछ ।

(६) एक पटक व्यवसाय दताि भएपतछ दताि िारे जीको तनवेदन नपरे सम्ि सो व्यवसाय संचािनिा रहे को िानी कर
असि
ु ी गरीनेछ ।

(७) कुनै करदातािे िाग्ने कर बझ
ु ाई व्यवसाय दताि िारे ज गनि तनवेदन ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द-५

करदाता दतान सम्बन्धी व्यवस्थााः
१८. करदाताको पहिचान र दतानाः- (१) व्यवसाय संचािन गनप
ुि ूवि दताि गरे र िात्र व्यवसाय संचािन गनप
ुि छि ।
(२) कर एकाइिे यस ऐन बिोजजि के ततनुि पने व्यजक्त वा करदाताको पदहचान गनुि पनेछ ।

(०) उपदफा (२) बिोजजि करदाताको पदहचान गदाि व्यजक्त वा करदाताको नाििा रहे को सम्पर्ि, तनजिे गरे को
कारोवार र कर एकाईिाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सच
ू ना र सो एकाईिे छानबबन गदाि दे खिएका आिारिा करदाताको
पदहचान गररनेछ ।

(४) कर एकाईिे यस ऐन बिोजजि कर तेनुि पने दातयत्व भएको करदाताको र्ववरण िुिाई करदाता दताि गरी

राख्नु पनेछ।

(५) नेपाि सरकारबाट स्थायी िेिा नम्बर मिएका करदातािे कर सम्बजन्ि कारोवार गदाि सोही नम्बरको प्रयोग

गनुि पनेछ।

१९. करदाताको दाययत्वाः- यस ऐन बिोजजि कर ततनुि पने कतिव्य भएका करदाताको दे हाय बिोजजिको दातयत्व
हुनेछ;

(क) आफूिाई करदाताको रुपिा दताि गराउने ।
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(ि) तनिािररत सियिा र्ववरण पेश गने ।
(ग) तनिािररत सियिा कर दाखििा गने ।

(घ) यस ऐन बिोजजि कुनै शल्
ु क, जररवाना, वा ब्याज बझ
ु ाउनु पने भए सियिा बझ
ु ाउने ।
(ङ) दहसाव ककताब र अमभिेि दरु
ु स्त राख्ने ।

(च) कर अग्रिकृतिे िागेको सच
ू ना तथ्याङ्क सियिा उपिब्ि गराउने ।
(छ) कर एकाइिाई आवश्यक सहयोग गने ।

२०. करदाताको अधधकाराः- (१) करदातािाई दे हाय बिोजजिको अग्रिकार हुनेछ ;
(क) सम्िानपूवक
ि व्यवहारको अग्रिकार ।

(ि) प्रचमित कानन
ू बिोजजिको कर सम्बजन्ि सच
ू ना प्राप्त गने अग्रिकार।
(ग) कर सम्बजन्ि बबषयिा प्रिाण पेश गने िौका प्राप्त गने अग्रिकार ।
(घ) प्रततरक्षका िाग्रग कानन
ू व्यवसायी

वा िेिा पररक्षक तनयजु क्त गने अग्रिकार ।

(ङ) कर सम्बजन्ि गोप्य कुराहरू यस ऐनिा उल्िेि भएकोिा बाहे क अनततक्रम्य हुने अग्रिकार ।
(२) करदातािे उपदफा (१) बिोजजिको अग्रिकारको दार्व गनि आफ्नो दातयत्व पूरा गरे को हुनप
ु नेछ ।
२१. करतादाको प्रयतयनधधत्वाः (१) करदाताको प्रतततनग्रित्व करदाताको पररवारको उिेर पग
ु ेको सदस्य, िाथवर ब्यजक्त

वा नीजको कानन
ू व्यवसायी वा िेिापाि वा िेिापररक्षक वा तनजिे मिखित रुपिा अजततयारी ददई पठाएको उिेर
पुगेको वारे शिे गनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रतततनग्रितव गनि सक्ने व्यजक्तका तफिबाट गरीएका काि कारवाही करदाता स्वयििे

गरे को िातननेछ ।

पररच्छे द-६
वववरण दाखििा सम्बन्न्ध व्यवस्थााः
२२. वववरण दाखििा गनन आदे श हदन सकनेाः- (१) यस ऐन बिोजजि कर बुझाउनु पने दातयत्व भएको व्यजक्तिे कर

नबुझाएिा वा र्ववरण दाखििा गदाि व्यहोरा फरक पारी दाखििा गरे को भनी शंका गनि सककने आिार र कारण भएिा
कर आग्रिकृतिे आिार र कारण िोिी कर र्ववरण दाखििा गनि आदे श ददने सक्नेछ । यस्तो आदे श प्राप्त भएिा
सम्बजन्ित व्यजक्तिे सो आदे श प्राप्त भएको मिततिे एक िदहना मभत्र कर एकाईिा र्ववरण दाखििा गनुि पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको म्याद मभत्र र्ववरण दाखििा गनि नसक्ने सम्बजन्ित व्यजक्तिे आिार र कारण

िोिी सियाविी थपका िाग्रग तनवेदन ददएिा कर अग्रिकृतिे तीस (००) ददनसम्िको सियाविी थप गनि सक्नेछ ।
२३. वववरण सच्याउन सकनेाः- यस पररच्छे द बिोजजिको कर र्ववरण दाखििा भईसकेपतछ कुनै तथ्य सम्बन्िी वा
गखणतीय भि
ु भएको िागेिा करदातािे पदहिा र्ववरण दाखििा भएको मिततिे तीन (०) िदहना मभत्र यथाथि, तथ्य र
सदह अंक सदहतको अको र्ववरण पेश गनि सक्नेछ ।
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पररच्छे द- ७
कर दाखििा सम्बन्न्ध व्यवस्थााः
२४.

कर दाखििा गनन पननाः- (१) यस ऐन बिोजजि दाखििा गनुि पने कर ऐनको पररच्छे द ४ िा उल्िेि गररएकोिा

सोही सियिा र सिय उल्िेि नभएको हकिा प्रत्येक आग्रथिक वषिको आजश्वन िसान्त मभत्र कर एकाइिा दाखििा
गनुि पनेछ ।

(२) यस ऐन बिोजजि कर कट्टी गरी दाखििा गनुि पने कर करकट्टी भएको िदहना पतछको िदहनाको २५

गते मभत्र कर एकाईिा दाखििा गनुि पनेछ ।

२५. कर दाखििाको यनस्स हदनन पननाः करदातािे यस ऐन बिोजजि बझ
ु ाउनु पने कर वा गैरकर राजश्व वा अन्य रकि
बुझाए पतछ करदातािाई तत्काि यसको तनस्सा ददनु पनेछ ।

पररच्छे द- ८

कर फितान र समायोजनाः
२६. कर फितान सम्बन्न्ध व्यवस्थााः (१) करदातािे यस ऐन बिोजजि कर बुझाउँ दा तीनुि पने भन्दा बढी कर दाखििा
गरे कोिा सो कर रकि कफताि िाग गनि सक्नेछ ।

(२) उपदपा (१) बिोजजि कफतािको िाग्रग तनवेदन परे कोिा व्यहोरा साँचो दे खिएिा कर अग्रिकृतिे तनवेदन परे को

एक िदहना मभत्र िाग बिोजजि कफताि ददने तनणिय गनुि पनेछ ।

२७. कर समायोजन सम्बन्न्ध व्यवस्थााः (१) करदातािे दफा २६. बिोजजि कफताि पाउने ठहरीएको रकि दाखििा गनुि
पने कर रकििा सिायोजन गनि कर अग्रिकृत सिक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि तनवेदन परे कोिा व्यहोरा साँचो दे खिएिा कर अग्रिकृतिे तनवेदन परे को एक िदहना

मभत्र िाग बिोजजिि सिायोज गनि आदे श ददनु पनेछ ।

पररच्छे द-९
कर पररक्षण र कर यनधानरणाः
२८. कर पररक्षण र कर यनधानरणाः (१) यस ऐन बिोजजि कर दातािे र्ववरण पेश नगरे को वा पेश गरे को बबवरणिा
दे हायको सबै वा कुनै काि कुरा भए गरे को दे खिएिा कर अग्रिकृतबाट कर परीक्षण गरी कर तनिािरण गररनेछ ।
(क) िातापाता हरदहसाब वा अमभिेि दरु
ु स्त नदे िीएिा ।

(ि) गित वा झुठ्ठा कागजात\र्ववरण संकिन गरे को दे खिएिा ।
(ग) यथाथि कारोवार नदे िाएको र्वश्वास गनुि पने कारण भएिा ।
(घ) कारोवारको आिारिा करको दातयत्व कि दे िाएकोिा ।
(ङ) करको दर फरक पारे कोिा ।
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(च) कानन
ू बिोजजि कर छुट वा मिनाहा हुन नसक्नेिा पतन सोको दावी गरे कोिा ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि कर तनिािरण गनुि पने दे खिएिा करदातािाई आिार र कारण िुिाइ आफ्नो

स्पजष्टकरण पेश गनि ततस ददनको सच
ू ाना ददनु पनेछ ।

(०) उपदफा (२) बिोजजि सच
ू ना प्राप्त भएकोिा करदातािे सच
ू नािा तोककएको म्याद मभत्र आफ्नो स्पजष्टकरण

पेश गनुि पनेछ ।

(४) कर अग्रिकृतिे उपदफा (०) बिोजजि तोककएको म्याद मभत्र करदातािे स्पजष्टकरण पेश गरे िा सोसिेतिाई

आिार बनाई र स्पजष्टकरण पेश नगरे िा कानन
ु बिोजजि कर तनिािरण गनुि पनेछ ।

(५) स्वयि ् कर तनिािरण गरी पेश गरे को मिततिे चार बषि मभत्र कर अग्रिकृतिे पुनिः कर तनिािरण वा संशोग्रित

कर तनिािरन गनुि पने सन्तोषजनक आिार र कारण भएिा करदातािाई सफाईको िौका ददई त्यस्तो कर तनिािरण गनि
सक्नेछ ।

२९. कर यनधानरणको सच
ू नााः (१) यस ऐन बिोजजि कर अग्रिकृतबाट कर तनिािरण भएकोिा बझ
ु ाउनु पने कर रकि,
स्थान, सिय सीिा र बैंक िाता नम्बर सिेत उल्िेि गरी करदातािाई कर तनिािरणको सच
ू ना ददनु पनेछ ।

(२) यस ऐन बिोजजिको कर दाखििा गदाि तनिािरणको सच
ू ना प्राप्त भएपतछ करदातािे सो सच
ू नािा उल्िेखित

स्यान र सियसीिा मभत्र कर दाखििा गनुि पनेछ ।

(०) उपदफा (१) बिोजजि कर रकि बैक दाखििा गररएकोिा करदातािे त्यसको सम्बजन्ित भौचर कर

कायािियिा बझ
ु ाउनु पनेछ ।

पररच्छे द- १०
कर संकिन सम्बन्न्ध व्यवस्थााः
३०. कर संकिन सम्बन्न्ध व्यवस्थााः (१)न यस ऐन बिोजजि असि
ु उपर गनप
ुि ने कर, ब्याज र शूल्क बापतको रकि
करदातािे यस ऐनिा तोककएको अवग्रििा दाखििा नगरे िा कर अग्रिकृतिे प्रिि
ु प्रशासकीय अग्रिकृतको पव
ू ि स्वीकृतत
मिई दे हायको एक वा एक भन्दा बढी तरीका बिोजजि कर असि
ु गनि सक्नेछिः-

(क) करदातािाई कफताि गनुि पने रकि भए त्यसिा कट्टा गरे र ।

(ि) नेपाि सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट करदातािे पाउने रकिबाट
कट्टा गनि िगाएर ।

(ग) कुनै तेस्रो व्यजक्तिे करदातािाई ततनुि पने रकि करदाताको पव
ू ि सहिती मिई कट्टा गरे र ।
(घ) बैंक वा र्विीय संस्थािा रहे कको करदाताको रकिबाट कट्टा गनि िगाएर ।
(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरे र ।

(च) करदाताको चि तथा अचि सम्पर्ि िाथी दावी वा कब्जा गरे र ।
(छ) करदाताको सम्पर्ि एकै पटक वा पटक-पटक गरे र तोककए बिोजजि मििाि बबक्री गरे र ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (छ) बिोजजि मििािको कारवाही शरू
ु भएपतछ सो कारवाहीको सिाजप्त हुनप
ु व
ू ि
करदाखििा गनि ल्याएिा बुझाउन बाँकी कूि रकिको थप पाँच प्रततशत शल्
ु क सदहत असि
ु गररनेछ ।
(०) मििािबाट प्राप्त रकि करदातािे ततनुि पने कर रकि भन्दा बढी भएिा बढी भएजतत रकि साठी ददन

मभत्र सम्बजन्ित करदातािाई फताि ददनु पनेछ ।

(४) उपदफा (०) बिोजजि रकि कफताि गदाि तनजिे उपिब्ि गराएको बैंक िातािा जम्िा गररददनु पनेछ ।
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३१. फकस्ताबन्दीमा कर असि
न ीाः कुनै िास करदातािाई बबषेश पररजस्थतीिा सियिा कर ततनि नसक्ने कारण भई
सोकुराको तनवेदन गनि आएिा कर अग्रिकृतिे जाँचबुझ गदाि कारणसन्तोस जनक दे खिएिा पचाि िडा गरी बढीिा एक
वषि मभत्र ततन ककस्तािा कर दािीिा गनि आदे श ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द- ११
जरीवाना शनल्क र ब्याज
३२. जरीवाना िागनेाः यस ऐनकको पािना नगरी करको दातयत्व घटाएिा कर अग्रिकृतिे कर र्वगोको दश प्रततशत
जरीवाना गनि सक्नेछ।

३३. ब्याज िागनेाः यस ऐन बिोजजि दाखििा गनुि पने कर रकि सियिा दाखििा नगरे िा ततनुि बुझाउनु पने रकिको
वार्षिक दश प्रततशत व्याज िाग्नेछ ।

३४. अलभिेि नरािेमा शनल्क िागनेाः यस ऐन बिोजजि अमभिेि राख्नुपने कतिब्यन भएका करदातािे अमभिेि नरािेिा
रू. १,०००।– शुल्क िाग्नेछ ।

३५. समयमा वववरण दाखििा नगरे मा शनल्क िागनेाः यस ऐन बिोजजि र्ववरण दाखििा गनुि पने दातयत्व भएका
करदातािे सियिा र्ववरण दाखििा नगरे िा प्रततर्ववरण रू. १,०००।– शुल्क िाग्नेछ ।

३६. झनठ्ठा वववरण हदएमा शल्
न क िागनेाः यस ऐन बिोजजि दाखििा गनुि पने दातयत्व भएका करदातािे झुठ्ठा बबबरण
दाखििा गरी करको दातयत्व घटाएिा फरक परे को कर रकि असि
ू गरी सोको दश प्रततशत शुल्क िाग्नेछ ।
३७. ब्याज निागनेाः यस ऐन बिोजजि शुल्क ब्याज र जरीवानािा पूनिः ब्याज िाग्नेछैन ।

पररच्छे द-१२
पूवनश र प्रशासकीय पननराविोकन
३८. पव
ू ानदेश माग गनन सकनेाः (१) कुनै करदातािाई यस ऐन बिोजजि िगाइएको कर, दस्तरु , शल्
ु क वा ऐनका ब्यवस्था
बारे दर्ु विा भएिा सोको तनराकरणका िाग्रग तनजिे प्रिि
ु प्रशासकीय अग्रिकृत सिक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको तनवेदन ददएकोिा प्रिि
ि ेश
ु प्रशासकीय अग्रिकृतिे द्र्वर्विा तनराकरण गनुि पव
ू द
जारी गरी सो पव
ू ािदेश उपिब्ि गराउनेछ ।
(०) उपदफा (१) र (२) िा जन
ु सक
ु ै करा िेखिएको भए पतन अदाितिा र्वचाराग्रिन रहे को वा अदाितबाट
तनणिय भईसकेको र्वषयिा यस दफा बिोजजि पव
ू ािदेश जारी गनि सककने छै न ।
(४) उपदफा (१) बिोजजिको पव
ू ािदेश अदाितको आदे शबाट अन्यथा नभएसम्ि कायि रहने छ ।

३९. प्रशासकीय पननराविोकन िनन सकनेाः यस ऐन बिोजजि दे हायको तनणिय िाथी प्रशासकीय पुनराविोकन हुन
सक्नेछिः
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(क) कर अग्रिकृतिे गरे को कर तनिािरन, पुनिः कर तनिािरण र संशोग्रित कर तनिािरण सम्बजन्ि
तनणिय ।
(ि) यस ऐन बिोजजि िाग्ने वा िागेको कर

र गैर कर राजश्व तथा अन्य दस्तुर, शल्
ु क ब्याज

सम्बजन्ि तनणिय ।
४०. प्रशासकीय पननराविोकनको प्रकृयााः (१) यस ऐन बिोजजिको कर तनिािरनको तनणिय उपर ग्रचि नबुझ्ने करदातािे
सो तनणिय भएको ०० ददन मभत्र प्रिि
ु प्रशासकीय अग्रिकृत सिक्ष प्रशासकीय पुनराविोकनका िाग्रग तनवेदन ददन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रशासकीय पुनराविोकनका िाग्रग परे को तनवेदन िाथी ६० कायि ददन मभत्र कारवाही
र ककनारा गनुि पनेछ ।

पररच्छे द- १३
पननरावेदन
४१. उजनरी निागनेाः यस ऐन बिोजजि प्रशासकीय पुनराविोकन गनि सककने र्वषयिा त्यस्तो पुनराविोकन नभई कुनै
अदाितिा उजुरी िाग्ने छै न ।
४२. पननरावेदन हदन सकनेाः (१) प्रशासकीय पन
ु राविोकनको तनणिय भएकोिा सो मिततिे र प्रशासकीय पुनराविोकन
नहुने र्वषयिा कारण परे को मिततिे ग्रचि नबुझ्ने पक्षिे ६० ददन मभत्र सम्बजन्ित जजल्िा अदाितिा पुनरावेदन ददन
सक्नेछ ।

(२) जजल्िा अदाितिे गरे को तनणिय अजन्ति हुनेछ ।

पररच्छे द- १४
गैरकर राजश्व
४३. सेवा शनल्क तथा दस्तनराः गाउँ पािाकािे संर्विानको अनस
ु च
ू ी ८ बिोजजिका क्षेत्र र र्वषयिा आफूिे पुयािएजको सेवा
वापत सेवा शुल्क तथा दस्तुर िगाई उठाउन सक्नेछ ।

४४. पयनटन शनल्काः (१) गाउँ पामिकािे आफै तनिािण गरे को पयिटकीय स्थि, पयिटन व्यवसाय र पयिटकीय कक्रयाकिापिा
पयिटन शुल्क िगाइ उठाउन सक्नेछ । पयिटकीय क्षेत्रिा उपिब्ि गराइएको सेवाको िागत संचािन र संभार िचििाई
आिार ितन पयिटन शल्
ु क िगाउनु पनेछ ।
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(२) उपदपा (१) िा जुनसक
ु ै कुरा िेखिएको भएपतन गाउँ पामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र पयिटन प्रवेश गरे को
आिारिा िात्र पयिटन शल्
ु क िगाईने छै न ।
४५. सवारी साधन पाफकनङ शनल्काः गाउँ पामिकािे आफूिे तनिािण वा व्यवस्था गरे को सवारी सािन पाककिङ स्थििा सवारी
सािन पाककिङ शुल्क िगाइ उठाउन सक्नेछ । तर नेपाि सरकार

र प्रदे श सरकारिे तनिािण गरे को राजष्िय र प्रदे श

स्तरको राजिागिको छे उछाउ वा पेटीिा पाककिङ शुल्क उठाउन सक्नेछैन ।
४६. बिाि ववटौरी शल्
न काः गाउँ पामिकािे साविजतनक, स्थानीय सरकारको नाििा रहे को

र ऐिानी जग्गा र त्यस्ता

जग्गािा रहे को पोिरी, हाट बजार, प्रदशिनी स्थि र ती ठाउँ िा राख्न अस्थायी अनि
ु ती ददईएका पसििा बहाि बबटौरी
शुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।
४७. जडीबनटी, कवाडड र जीवजन्तन शनल्काः गाउँ पामिकािे जडडबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको कारोवारिा शुल्क िगाई उठाउन
सक्नेछ ।
४८. केवनि काराः (१) गाउँ पामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र संचािन भएको केबुिकारिा शुल्क िगाइ उठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको शुल्क केबुिकार संचािकिे प्रवेश दटकटिा नै सिावेश गरी संकिन गनुि पनेछ ।
(०) उपदफा (२) बिोजजि संकिन गरे को शल्
ु क संकिन गरे को िदहना पतछको िदहनाको २५ ददन मभत्र बबबरण
सात कर एकाईिा दाखििा गनप
ुि नेछ ।

४९. डनङ्गा पररविन (बोट सेवा) शनल्काः गाउँ पामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र

संचािन भएका डुङ्गा पररवहन (बोट सेवा)

िा शुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।
५०. अन्य शनल्क िगाउन सकनेाः (१) गाउँ पामिकािे अनस
ु च
ू ी २ िा उल्िेखित बबषय र क्षेत्रिा शुल्क िगाई उठाउन
सक्नेछ ।
(२) स्थानीय सरकारिे संर्विान र अन्तर सरकारी र्वर्िय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को बबपरीत नहुने गरी

आफूिे प्रदान गरे को सेवा, सबु बिा र व्यवस्थापन गरे का थप वा नयाँ क्षेत्र वा र्वषयिा शुल्क िगाउन सक्नेछ ।
(०) उपदफा (२) बिोजजि सेवा शुल्क िगाउने

वा त्यसको दरिा हे रफेर गरे को कुराको र्ववरण स्थानीय

सरकारिे त्यस्तो तनणिय भएको मिततिे सात कायि ददन मभत्र गाउँ सभाको बैठक चिेको सियिा सभािे र त्यस्तो
बैठक नचिेको सियिा त्यस पतछ बस्ने सभाको पदहिो बैठकिा पेश गनुि पनेछ ।
५१. छनट वा लमनािााः (१) गाउँ पािाकािे िास अवस्तािा यस ऐन बिोजजि िाग्ने वा िागेको गैरकर राजश्विा आिार
र कारण िुिाई आंमशक वा पूणि रुपिा छुट ददन वा मिनाहा गनि सक्नेछ । यसरी छुट ददंदा सिान अवस्थाका सबै
करदातािाई सिान व्यवहार गररनेछ ।
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(२) नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकािे कुनै पररयोजना वा बबकास कायिका िाग्रग िास सािािी, कारोवारिा कर
निाग्ने व्यवस्था गरे कोिा स्थानीय सरकारिे तत ् तत ् सरकारसंग सिन्वय गरी कर छुट सम्बजन्ि सो व्यवस्थाको
पािना गने गराउनेछ ।
(०) उपदफा (१) बिोजजि गैरकर राजश्व छुट वा मिनाहा ददएको र्ववरण सबाको बैठक चिेको सियिा सभािा
र सभाको बैठक नचिेको सियिा त्यस पतछ बस्ने सभाको पदहिो बैठकिा पेश गनुि पनेछ ।

पररच्छे द-१५
समन्वय सम्बन्न्ध व्यवस्था
५२. नेपाि सरकारसंग समन्वयाः (१) गाउँ पामिकािे संघीय कानन
ू र यस ऐन बिोजजि असि
ु उपर गनुि पने कर वा
गैर कर राजश्व असि
ु गनि एकव्द्वार प्रणािी अपनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको एकद्वार प्रणािी अपनाउन स्थानीय सरकार

वा स्थानीय सरकारिे अग्रिकार

सम्
ु पेको अग्रिकृत वा कर अग्रिकरतिे नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे सो प्रयोजनका िाग्रग अग्रिकार सम्
ु पेको
अग्रिकृतसंग सिन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(०) गाउँ पामिकािे संबबिानको साझा सग्रू चिा रहे का बबषयसंग सम्बजन्ित कर वा गैरकर राजश्वका आिार

र

दर वा कर प्रशासनका सम्बन्ििा नेपाि सरकारसंग सिन्वय गनि सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (०) बिोजजिको व्यवस्था अन्तगित सिन्वय गरी टुङ्गोिा पुग्रगएका बबषयहरु यस ऐनिा
परे सरह िातननेछ र ती व्यवस्थाका हकिा यस ऐनिा जुनसक
ु ै कुरा िेखिएको भए पतन सोहीअनस
ु ार कायािन्वयन गनुि
पनेछ ।
५३. प्रदे श सरकारसंग समन्वयाः (१) गाउँ पामिकािे प्रदे श कानन
ू वा यस ऐन बिोजजि असि
ु उपर गनुि पने कर

वा

गैरकर राजश्व असि
ु गनि एकद्वार प्रणािी अपनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको एकद्वार प्रणािी अपनाउन स्थानीय सरकार वा स्थानीय सरकारिे अग्रिकार
सम्
ु पेको अग्रिकृत वा कर अग्रिकृतिे नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे सो प्रयोजनका िाग्रग अग्रिकार सम्
ु पेको
अग्रिकृतसंग सिन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(०) गाउँ पामिकािे संर्विानको साझासच
ू ीिा रहे का र्वषयसंग सम्बजन्ित कर वा गैरकर राजश्वका आिार वा
दर वा कर प्रशासनका संबन्ििा प्रदे श सरकारसंग सिन्वय गनि सक्नेछ ।
(४)

उपदफा (२) र (०) बिोजजिको व्यवस्था अन्तगित सिन्वय गररएका र्वषयहरू यस ऐनिा परे सरह

िातननेछ र ती व्यवस्थाका हकिा यस ऐनिा अन्यत्र जन
ु सक
ु ै कुरा िेखिएको भए पतन सोही अनस
ु ार कायािन्वयन गनुि
पनेछ ।
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५४. केन्न्िय बैकसंग समन्वयाः गाउँ पामिकािे कर र गैरकर राजश्व संकिनका सम्बन्ििा केजन्िय बैक (नेपाि राष्ि
बैक) संग सिन्वय गरी आवश्यक व्यवस्ता गनि सक्नेछ ।
५५. अन्य यनकाय, कायानिय र संस्थासंग समन्वयाः गाउँ पामिका वा सो को कुनै अग्रिकृतिे के तथा गैरकर राजश्वसंग
सम्बजन्ित र्वषयिा नेपाि सरकार र प्रदे श सरकार अन्तगितका सरकारी तनकाय, बैंक वा संस्थासंग सिन्वय गनि
सक्नेछ ।

पररच्छे द-१६
राजश्व प्रस्ताव तजनमा तथा सूचना सम्बन्न्ध व्यवस्था
५६. राजश्व सम्वन्न्ध नयाँ प्रस्तावाः- गाउँ पामिकािे कर तथा गैरकर सम्बजन्ि नयाँ कर प्रस्ताव तयार गदाि
सरोकारवािासंग परािशि गनुि पनेछ ।
५७. सच
ू ना सवनजयनक गनन पननाः (१) यस कानन
ू बिोजजि स्थानीय सरकारिे िगाएको कर र गैरकर राजश्व उठाउने
कायािियको प्रिि
ु िे सो कर र राजश्वका दर र त्यसिा भएको हे रफेर सम्बजन्ि सच
ू ना सविसािरणका िाग्रग साविजतनक
गनुि पनेछ ।
(२) स्थानीय सरकारिे उपदफा (१) बिोजजिका कर, राजश्वका दर र त्यसिा भएको हे रफेर सिेत मििाइ
स्थानीय सरकारिे वेभसाइटिा राख्ने व्यवस्था मििाउनु पनेछ ।
(०) स्तानीय सरकारिे कर र राजश्वको दर र हे रफेर सम्बजन्ि र्ववरण केजन्िय सच
ू ना प्रणािीिा सिेत राख्ने
प्रयोजनका िाग्रग नेपाि सरकार अथि िन्त्रािय वा सो िन्त्राियिे तोकेको कायािियिाई उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

पररच्छे द- १७
ववववध
५८. ववध्यत
न ीय माध्यामको प्रयोग गनन सकनेाः यस ऐनिा अन्यत्र जन
ु सक
ु ै कुरा िेखिएको भएपतन स्थानीय सरकािे
र्वध्यत
ु ीय िाध्याि (अनिाईन) बाट करदातािाई सच
ू ना ददने, करदातािे आफ्नो र्ववरण र प्रिाण पेश गने, कर
िगायतको ततनुि बझ
ु ाउनु पने रकि दाखििा गने एवं कर वा त्यस्तो

रकि बझ
ु ाएको रमसद ददने िगायतका कर

सम्बजन्ि अन्य काि कारवाही गनि सककने व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
५९. ठे ककामा िगाउन नपाईनेाः स्थानीय सरकारिे आफूिे असि
ु गनुि पने कुनै कर वा राजश्व ठे क्का िगाई उठाउन
पाइनेछैन ।
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६०. अनस
न च
ू ीमा िे रिेराः गाउँ कायिपामिकािे यस ऐनको अनस
ु च
ू ीिा आवश्यक हे रफेर गनि सक्नेछ र त्यसरी गररएको
हे रफेरको सच
ू ना सभाको बैठक बसेको भए बैठकिा र तत्काि बैठक नबसेको भए त्यसपतछ बस्ने सभाको पदहिो
बैठकिा पेश गनुि पनेछ ।
६१. कागजातको ढाँचााः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको तनदे मशकािा उल्िेि नभएको वा नतोककएको कुनै
र्ववरण, ढाँचा, तररका वा जानकारी सम्बन्ििा आवश्यक व्यवस्था गनि उपयक्
ु त दे खिएिा स्थानीय सरकारिे आदे श
वा सच
ू ना जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिका आदे श वा सच
ू ना सविसािरणको जानकाररका िाग्रग स्थानीय सरकारको कायािियको
सच
ू ना पाटी, वेबसाईट र स्थानीय पत्रपबत्रकाको िाध्यािबाट उपिब्ि गराउन सककनेछ ।
६२. सच
ू ना तामेिी रीत पनगेको मायननेाः (१) यस ऐन बिोजजि ददनु पने म्याद, सच
ू ना, वा कागजात दे हाय बिोजजि
बुझाए वा पठाएिा सम्बजन्ित ब्यजक्तिाई बुझाएको वा ददइएको िातननेछिः
(क) सम्बजन्ित ब्यजक्तिाई नै बुझाएको,
(ि) तनजको पररवारको उिेर पुगेको सदस्यिाई बुजाएको ।
(ग) तनजको कानन
ू ब्यवसायी वा िेिापाििाई बुझाएको ।
(घ) नाबािकको हकिा तनजको संरक्षक वा िाथवर व्यजक्तिाई बुझाएको।
(ङ) कायाििय संस्था वा तनकायको हकिा प्रवन्िक वा प्रशासकीय प्रिि
ु िाई बुझाएको ।
(च) करदाताको ठे गानािा हुिाकबाट रजजष्िी गरर पठाएको ।
(२) कर एकाइको अग्रिकृतको नाि र पद िल्
ु ने गरी दरिास्त गररएको, कम्प्यट
ु र प्रर्विीबाट इजन्स्क्रप्ट वा
इन्कोड गररएको, छाप िगाइएको वा सो कागजिा िेिी यस ऐन बिोजजि जारी गररएको, तािेिी गररएको वा ददइएको
कागजातिाई रीतपूवक
ि को िातननेछ ।

६३. कागजातको अलभिेि राख्ेाः (१) यस ऐन बिोजजि कर बुझाउनु पने दातयत्व भएको प्रत्येक व्यजक्त वा करदातािे
दे हाय बिोजजि कागजातहरू सरु क्षक्षत राख्नु पनेछिः
(क) यस ऐन बिोजजि गाउँ पामिकािा पेश गनुि पने कागजात र सोिाई पुष्टयाइ गने सच
ू ना तथा
कागजात ।
(ि) कर तनिािरन गनि सघाउ पयािउने कागजातहरू ।
(ग) कर कट्दट गनुि पने भए सोिाई पुष्ट्याई गने कागजात ।
(२) गाउँ पामिकािे मिखित रुपिा सच
ू ना जारी गरर अन्याथा तोकेकोिा बाहे क यस दफा बिोजजिका कागजातहरू
सम्बजन्ित आग्रथिक बषि सिाप्त भएको मिततिे कजम्तिा ४ बषिको अविीसम्ि सरु क्षक्षत राख्नु पनेछ ।
17

६४. अदाितिाई भएसरिको अधधकार िननेाः यस ऐनको प्रयोजनका िाग्रग गाउँ कायिपामिकाको अग्रिकार प्राप्त अग्रिकृतिाई

सम्बजन्ित ब्यजक्तिाई खझकाउने, बयान गराउने, प्रिाण बुझ्ने र मिितहरू पेश गनि िगाउने सम्बन्ििा प्रचमित नेपाि
कानन
ू बिोजजि अदाितिाई भए सरहको अग्रिकार हुनेछ ।
६५. आदे श वा यनदन शन हदन सकनेाः संघीय र प्रदे श सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन नेपािको संर्विान र
प्रदे श सरकारको कर सम्बजन्ि कानन
ू र यो ऐनको प्राविानिाई कायािन्वयन गनि गराउन आवश्यक आदे श र तनदे शन
ददन सक्नेछ । यस्तो आदे श वा तनदे शन पािन गनुि गाउँ कायिपामिकाको कतिव्य हुनेछ ।
६६. कर अधधकृतको पररचय पत्राः कर एकाईिा काि गने प्रत्येक कर अग्रिकृत र अन्य कििचारीिे पररचय पत्र आफ्नो
साथिा राख्ने, काि गने सियिा िगाउने र कयिव्य पािनाको मसिमसिािा पररचय पत्र सम्बजन्िर व्यजक्तिाई दे िाउनु
पनेछ ।
६७. बबभागीय कारवािी र सजाय िननेाः (१) कर अग्रिकृत र कर प्रशासनसंग सम्बजन्ित कुनै कििचारीिे कर ततनुि वा
बुझाउनु पने दातयत्व भएको व्यजक्त वा करदातािाई हानीनोक्सानी पुयािउने, करको दातयत्व घटीबढी गने, सिान

अवस्थािा करदाता बीच असिान व्यवहार गने, कुनै करदातािाई अनग्रु चत फाइदा पुयािउने वा करदाताबाट आफ्नो वा
अरु कसैको नीजी स्वाथि पूतति गने उद्दे श्यिे कुनै काि गरे िा वा कानन
ू बिोजजि गनुि पने सियिा नगरी दिःु ि है रानी
ददएिा सम्बजन्ित व्यजक्तिे स्थानीय सरकारको प्रिि
ु प्रशासकीय अग्रिकृत सिक्ष उजुरी गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि उजुर परे िा प्रिि
प्रशासकीय अग्रिकृतिे आवश्यक छानबबन गरी सम्बजन्ित
ु
कििचाररको सेवा सम्बन्िी कानन
ु बिोजजि आफूिाई कारवादह गने अग्रिकार भएको र्वषयिा आफैिे र्वभागीय कारवाही
गने र कारवाही गने अग्रिकार नभएको र्वषयिा र्वभागीय कारवाहीको िाग्रग अग्रिकार प्राप्त अिीकारी सिक्ष रायसाथ
पेश गनेछ ।
(०) उपदफा (२) बिोजजि छानबबन र कारवाही गदाि प्रचमित कानन
ु बिोजजि अनग्रु चत कायि गरे को िुल्न
आएिा अग्रिकार प्राप्त अग्रिकारीिे आवश्यक कारवाही गनेछ ।
(४) उपदफा (०) बिोजजि छानर्वन र कारवाही गदाि प्रिाण नष्ट हुन सक्ने भएिा प्रिि
ु प्रशासकीय अग्रिकृतिे

त्यस्तो कर अग्रिकृत वा अन्य कििचारीिाई सम्बजन्ित सेवा सम्बजन्ि कानन
ु बिोजजि तनिम्बन गनि सक्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बिोजजि छानबबन गने अविी भर सो अग्रिकृतिाई कर अग्रिकृतको जजम्िेवारीबाट अिग
रािीने छ ।
(६) उपदफा (०) बिोजजिको छानबबन गने र कर अग्रिकृतको जजम्िेवारीबाट अिग राख्ने अवग्रि तीन िदहना
भन्दा बढी हुनेछैन ।
६८. पनरस्कृत गनन सकनेाः गाउँ पामिकािे यथाथिपरक र र्वश्वसनीय रुपिा तथा कानन
ू िे तोकेको म्याद मभत्र कर बुझाउने,
िागेको कर दािीिा गने र कर अग्रिकृतिे अनरु ोि गरे का सच
ू ना उपिब्ि गराउने तीन जना करदातािाई प्रत्येक वषि
पुरस्कार ददने व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि ददइने पुरस्कार सम्बजन्ि अन्य ब्यवस्था गाउँ पामिकािे तनिािरण गरे बिोजजि हुनेछ।
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६९. म्याद िदम्याद नजानेाः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसक
ु ै कुरा िेिीएको भएपतन यस ऐन बिोजजि म्याद वा हद म्याद
गणना गदाि दे हायको अवग्रि बाहे क गरी गणना गररनेछ ।
(क) अदाितबाट स्थगन वा कर अग्रिकृत वा अन्य सरकारी तनकायबाट रोक्का वा स्थगन भएको
अवग्रि,
(ि) पुनरावेदन गरे कोिा पुनरावेदन तहको अजन्ति तनणिय भएको जानकारी प्राप्त नभएसम्िको अवग्रि।
७०. यनदन लशका वा हदगदशनन (म्यान्यअ
न ि) बनाउने अधधकाराः यस ऐन बिोजजिको काि प्रभावकारी रुपिा गनि स्थानीय
सरकार वा सो सरकारिे अजततयारी ददएको अग्रिकारीिे आवश्यक तनदे मशका वा ददग्दशिन बनाउन सक्नेछ ।

अननसूची-१
(दिा १० उपदिा (४) को (घ) संग सम्बन्न्धत)
ह्रासकट्टी गनन तररका
यस ऐन बिोजजि सम्पर्िको ह्रासकट्टी गने तररका सिान कट्दट तररका (यतु नफिि चाजि िेथड) को कफक्स्ड
इन्स्टििेन्ट िेथड अनस
ु ार हुनेछ । यसको गणना दे हाय बिोजजि गनुि पनेछ ।
सत्र
ु िः

ह्रासकट्टी रकि= सम्पर्िको प्रारजम्भक िल्
ू य- अनि
ु ातनत शेष िल्
ू य
सम्पर्िको आयु (बषि)
उदाहरणिः कुनै सम्पर्िको िल्
ू य शरु
ु िा रू. १०,००,०००।– छ । यसको आयु २० बषि छ । २० बषि पतछ यो सम्पर्ि
बबक्री गदाि रू २,००,०००।– आउँ छ भने यसको प्रतत बषि ह्रासकट्टी रकि तनम्नानस
ु ार हुन्छ ।
ह्रासकट्टी रकि = १०,००,०००-२,००,०००
२०
= ८,००,०००
२०
= ४००००।–
(प्रततबषि रू. ४००००।– ह्रासकट्दट िचि घटाउन पाईन्छ)
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अनस
न च
ू ी-२
(दिा ५० को उपदिा (१) संग सम्बन्न्धत
स्थानीय सरकारिे शल्
न क िगाई उठाउन सकने ववषय क्षेत्र
१. िानेपानी, िारा, पोिरी र घाट
२. बबजुिी
०. टे मिफोन
४. वातावरण, फोहोरिैिा व्यवस्थापन, सरसफाई र ढि ब्यवस्थापन
५. शौचािय, स्नान गह
ृ
६. साबिजतनक पाकि
७. हाटबजार
८. पशुबिशािा
९. अततथी गह
ृ र छात्रवास

१०. अचि सम्पर्ि िल्
ु याङकन शुल्क
११. िरित सि
ु ार (आफूिे तनिािण गरे का यस अनस
ु च
ू ीिा उल्िेखित सािन र सर्ु विाको िरित सि
ु ारिा िाग्ने
िचि सम्बजन्ि)
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