
!!!स्वस्थकर मासु खाऔ,ं जीवन बचाऔ ं!!!
मासु बारःे 

• याद राखौं ६०% भन्दा बिढ मानव रोगहरु पशुपन्छीबाट सनेर् गदर्छ।
• िनरोगी पशुपन्छी मात्रै बध गरौं र िचस्यान सुिवधा भएको स्वच्छ र सफा मासु पसलवाट मात्रै मासु खिरद गरौं।
• सम्भव भएसम्म बधस्थलमा बध गिरएको पशुपन्छीको मासु मात्रै उपभोग गरौं।
• बध गरकेा पशुपन्छीको िभत्र्यांश र फोहोर राम्ररी व्यवस्थापन गरौं। वधशालाको फोहोरलाई िसधै पानीको श्रोतमा 

नफालौं।
• छाला सिहत भन्दा छाला रिहत मासु स्वास्थ्यका लािग उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको हके्का राखौं।

माछा बारःे
• माछामा पाइन] Omega-3 fatty acid ले मानिसक िबकासमा सहयोग पुयार्उनुका साथ ैanti-ageing का लािग 

महत्वपूणर् रसायनको रुपमा प्रयोग गिरन्छ।
• यसमा िभटािमन ए र िभटािमन िब२ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।
• मुटुका िबरामीले समेत दैिनक २ पटक सम्म माछाको उपभोग गनर् सक्दछन् ।
• माछा खिरद गदार् सकेसम्म िजिवत माछा नै खिरद गदार् बेस हुन्छ।
• ताजा माछा र बासी माछा छुट्याउन ेतिरका सबै उपभोक्ताले जानेको बेस हुन्छ ।
• ताजा माछाको िगल्स उज्यालो रातो हुन्छ भने बासी माछाको हकमा खैरो र िसंगान लागेको जस्तो हुन्छ 
• साथै ताजा माछाको शिररमा औंलाले िथच्दा गड्दैन भने बासी माछाको हकमा औंला गडकेो डाम बस्छ ।

अण्डा बारःे 
• सम्पूणर् पोषक तत्वको एक प्याकेज अण्डाको िनयिमत सेवन गरौं।
• प्रोिटन, फ्याट, िभटािमन ए, िब, िड तथा फोसफोरस र सेलेिनयम को एउटै भरपदोर् श्रोतका रुपमा अण्डालाई िलइन्छ 

।
• िदनको दुईवटा अण्डा सेवन गदार् शिररलाई दैिनक चािहने झणै्ड आधा प्रोिटन को पिरपूितर्  हुन्छ।
• बालवृद्ध, गभर्वित, सुते्करी जस्ता सबै शािरिरक अवस्थाका व्यिक्तका लािग अण्डा सहजै पाच्य प्रोिटनको रुपमा 

उपलब्ध गराउन सिकन्छ।
• मासु भन्दा सुपथ मुल्यमा उपलब्ध हुने भएकाले दैिनक उपभोग गनर् सिकन्छ।
•  प्रोिटनको प्याकेज अण्डा, दैिनक दुइटा खानामा तागत र सू्फितर्  बढ्नेछ सधै सबैको ज्यानमा।।

अनुरोधक 

भूिम व्यवस्था, कृिष  सहकारी  तथा  गिरवी िनवारण मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

फोन नं. ०६१४६७८८५ 

सूचना 



❖ यस मन्त्रालयले कृिष  तथा पशुपन्छी व्यवसाय सञ् चालनका लािग कृिष ऋण िलएका कृषकहरुलाई अिधकतम तीन वषर्का 

लािग ऋणको ५% (पाँच प्रितशत) ब्याज रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ। त्यसैले यस अवसरबाट लाभािन्वत हुन कृिष 

ऋण िलएका र हालसम्म ब्याज अनुदान नपाएका कृिष पेशासँग सम्बिन्धत सबैमा अनुरोध गदर्छौँ। 

❖ बाली तथा पशुपन्छी िबमा गरकेा कृषकहरुलाई सम्बिन्धत कृिष ज्ञान केन्द्र वा भेटेिरनरी अस्पताल तथा पशुसेवा िवज्ञ केन्द्र 

माफर् त िबमा शुल्क (िप्रिमयम) को २५% (पच्चीस प्रितशत) रकम अनुदान उपलब्ध गराईने भएकोले बाली तथा पशुपन्छीको 

िबमा गरी जोिखम न्यूिनकरण गदैर् आफ्नो लगानी सुरिक्षत गनुर्हुन अनुरोध गदर्छौँ। 

❖ उल्लेिखत कायर्क्रमहरुको बारमेा थप जानकारीका लािग मन्त्रालयको वेबसाइट www.molmac.gandaki.gov.np बाट 

कायर्क्रमसँग सम्बिन्धत मापदण्डहरू डाउनलोड गनर् तथा सम्बिन्धत कृिष ज्ञान केन्द्र वा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा 

िवज्ञ केन्द्रमा सम्पकर्  गनुर्हुन अनुरोध गदर्छौँ।   

अनुरोधक 

भूिम व्यवस्था, कृिष  सहकारी  तथा  गिरवी िनवारण मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

फोन नं. ०६१४६७८८५ 

    

http://www.molmac.gandaki.gov.np


 िवषादीको सुरिक्षत प्रयोग सम्बिन्ध कृषक महानुभावहरुमा िवशेष सूचना 

➢ खेतबािरमा जथाभािव िवषादी प्रयोग नगरौं, आफ्नो र वातावरणको ख्याल गरौं। 

➢ केटाकेटीलाई िवषादीबाट टाढा राखौं साथसाथै िवषादीलाई खानेकुरा,जनावरको दाना र चाराबाट छुटै्ट स्थानमा राखौं। 

➢ सकेसम्म जैिवक िवषदीको मात्र प्रयोग गरौं र रसायिनक िवषादी प्रयोग गनर् परकेो खण्डमा उक्त िवषादीको बारमेा पूणर् 

जानकारी िलएर मात्र प्रयोग गरौं। 

➢ िवषादी प्रयोग गदार् र छकर् दा सुरिक्षत पिहरनको (पंजा, मास्क, चश्मा, फुल बाउला भएको सटर् र पेन्ट, एप्रोन, बुट 

ईत्यादी।) प्रयोग गरौं र सम्भािवत दुधर्टनाबाट बच्ने उपायबार ेसजग रहौं। 

➢ िवषादी प्रयोग गनुर् पूवर् त्यसको लेवल (रगं र संकेत) पढौं र बुझौं। 

➢ िजवनासक िवषादी चलाउंदा खाने, िपउने र धुम्रपान गनेर् नगरौं। 

➢ िजवनासक िवषादी प्रयोग पश्चात प्रयोगकतार्ले रम्रो संग नुहाइ धुवाइ गनेर्, खािल भाडांको सुरिक्षत तवरले नष्ट गनेर् र  

फल िटफ्नको लािग प्रितक्षा अविध र पून: प्रयोग अविधमा ध्यान िदन ेगरौं।  

➢ ध्यान राख्नुहोस: िवषादी िवष हो, औषिध होईन। 

िवषादी कारोबारमा संलग्न महानुभावहरुमा िवशेष अनुरोध 

▪ िवषादी ऐन र िनयमावली बमोिजम इजाजत पत्र िलएर मात्र िवषादीको कारोबार गनुर्होस्। 

▪ िनयमानुसार इजाजत पत्र/पिञ्जकरण पत्र निवकरण गनुर्होस् । 

▪ कारोबार गदार् पिञ्जकृत िवषादीहरुको मात्र कारोबार गनुर्होस् । 

▪ आफ्नो उद्योगमा संलग्न कमर्चारी वा कामदारहरुलार्इ आवश्यक प्रिशक्षण िदनुहोस् । 

▪ िवषादी पिञ्जकरण तथा व्यवस्थापन शाखाल े तोकेको मापदण्ड बमोिजम िवषादी पसल तथा उद्योग व्यविस्थत 
गनुर्होस् । 

▪ पिञ्जकृत, सुरिक्षत र प्रभावकारी िवषादीको कारोबारलार्इ प्राथिमकता िदनुहोस् । 

▪ िवषादीको सुरिक्षत तिरकाले पिरवहन र भण्डारण गनुर्होस् । 

▪ िवषादी चलाउँदा सुरक्षात्मक पिहरनको अिनवायर् प्रयोग गनुर्होस्/गराउनुहोस् । 

▪ पिञ्जकृत नभएका र प्रितबिन्धत िवषादीबार े जानकारी राख्नुहोस् र त्यस्ता िवषादी आयात तथा िबक्री िवतरण 
नगनुर्होस् ।  

अनुरोधक 

भूिम व्यवस्था, कृिष  सहकारी  तथा  गिरवी िनवारण मन्त्रालय 



गण्डकी प्रदेश, पोखरा  

फोन नं. ०६१४६७८८५ 



वन अपराध िनयन्त्रण सम्बन्धी सूचना

वन फाँड्ने, वन क्षेत्रको जग्गा जोत्न, खन्ने, खिनज उल्खनन् गनेर्, आवास गनेर्, सडक तथा अन्य पूवार्धार बनाउने, घर छाप्रो बनाउने, 

व्यवसाय सञ्चालन गनेर् जस्ता कायर् वन अितक्रमण हो । यस्तै िबना इजाजत रािष्ट्रय वन, िनजी वन, आवादी समेतको वन पैदावार 

कटान, संकलन र ओसारपसार गनेर् सबै कायर् वन अपराध हुन् । वन अितक्रमण तथा िबना इजाजत वन पैदावार कटान, संकलन र 

ओसारपसार गनेर् गराउनेलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ५० वमोिजम बरामद काठको िवगो जफत गरी अिधकतम पाँच वषर्सम्म कैद 

वा दुई लाख रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाँय हुने प्रावधान छ । साथै पचास हजार भन्दा बढी मूल्य पनेर् बोझबाहक जस्तै 

ट्याक्टर लगायतका अन्य सवारी साधनमा िबना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गर ेगराएमा सो बोझबाहक तथा सवारी साधन 

समेत जफत हुन्छ । यसका अलावा वन पैदावारमा आधािरत उद्योगले प्रचिलत कानुन िवपरीत वन पैदावार राखेमा थप दुई लाख 

रुपैया जिरवाना हुनेछ । तसथर् वन ऐन, २०७६ को बिखर् लाप हुने कायर्हरु नगनर् नगराउनु हुन सरोकारवाला सबैमा हािदर् क अनुरोध 

छ । 

अनुरोधक
प्रदेश सरकार

वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सम्पकर्  नं ०६१—४६७६५४, ०६१—४६७६६९, ०६१—४६७६७०
इमेलः moitfe4@gmail.com 

वनजन्तु अपराध िनयन्त्रण सम्बन्धी सूचना

वन्यजन्तु पक्रने, िशकार गनेर्, आखेटोपहार राख्ने र ओसारपसार गनेर् कायर् गरमेा रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ 

बमोिजम पाँच लाखदेिख दश लाख रुपैँयासम्म जरीवाना वा पाचँ बषर्देिख पन्ध्र वषर्सम्म कैद वा दुवै सजाँय हुनेछ । तसथर्, 

उपरोक्त बमोिजमका िनषेिधत कायर्हरु नगनर् नगराउनु हुन सरोकारवाला सबैलाई हािदर् क अनुरोध छ ।   

अनुरोधक

प्रदेश सरकार
वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा
सम्पकर्  नं ०६१—590304,061-590305,061-590306

इमेलः moitfe4@gmail.com 
वन डढेलो िनयन्त्रण सम्बन्धी सूचना

mailto:moitfe4@gmail.com
mailto:moitfe4@gmail.com


सुक्खा याम तथा खडेरीको मौसममा वन डढेलो लागी वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा पंक्षीसमेतलाई हानी-नोक्सानी पु¥याई समग्र 
वातावरणमा नकारात्मक असर पनर् सक्ने सम्भावना भएकोले सुक्खायाम तथा हावाहुरी लाग्ने समयमा आफ्नो गाउँ नगर 
विरपिरको वन क्षेत्रलाई वन डढेलोबाट जोगाइ वन संरक्षण तफर्  अग्रसर हुन अनुरोध छ । कथंकदािचत वन डढेलो लागी हालेमा 
वन उपभोक्ता समूह लगायतका सम्बद्ध पक्षहरु िमली तत्काल निजकको वन कायार्लय तथा सुरक्षा िनकायमा वन डढेलोको 
सूचना गनेर् तथा श्रोत र साधनल ेभ्याएसम्म सम्विन्धत सबै पक्षसँग सहकायर् गरी वन डढेलो तत्काल िनभाउन प्रयत्न गनुर्हुन समेत 
हािदर् क अनुरोध छ ।

अनुरोधक
प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकार

वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सम्पकर्  नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इमेलः moitfe4@gmail.com 

जनिहतमा जारी जरुरी सूचना

पिछल्लो समय वन क्षेत्र आसपासको गाउँबस्तीमा बाघ, भालु, िचतुवा जस्ता वन्यजन्तुले आक्रमण गरी मानवीय तथा पशुधनको 
क्षित गरकेो हँुदा िवशेष गरी सूयोर्दय पूवर् िबहानको समय र सूयार्स्त पिछको िझसिमस ेसाँझमा आफू र आफ्ना बालबच्चाको 
सुरक्षाको लािग उच्च सतकर् ता अपनाई साँझको समयमा बालबच्चालाई एक्लै नछािड िदन ुभई सम्भािवत क्षित हुनबाट जोिगन, 
जोगाउनुहुन अनुरोध गिरन्छ । साथै वन क्षेत्रमा घाँस, दाउरा, पात, स्याउला, सोत्तर लगायतका वन पैदावार संकलन गनर् जाँदा 
एक्लै आफूखुशी िहँडडुल नगनर् नगराउन ुहुन र घर आसपासका झाडी सफा गरी साँझको समयमा घर बािहर बत्ती उज्यालो पारी 
राख्न समेत अनुरोध छ ।

अनुरोधक

प्रदेश सरकार
वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा
सम्पकर्  नं ०६१—590304,061-590305,061-590306

इमेलः moitfe4@gmail.com 

जनिहतमा जारी जरुरी सूचना

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षित वषेर्नी बढ्दो क्रममा देिखएकोले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्नको लािग 
सावधान होऔ ं। साँझ तथा रातको समयमा अित आवश्यक काम वाहके अन्य कामका लािग वन क्षेत्र वरपर िहँडडुल नगरौं । 
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िहड्नै पर ेसमूहमा िहडौं । घरको कम्पाउण्ड तथा मूल ढोका राम्रोसँग बन्द गरी वन्यजन्तुको सम्भािवत आक्रमणबाट आफ्नो 
पिरवार तथा पशुधनको सुरक्षा गरौं ।

अनुरोधक
प्रदेश सरकार

वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सम्पकर्  नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इमेलः moitfe4@gmail.com 

जनिहतमा जारी जरुरी सूचना
मानव बस्तीमा िचतुवा प्रवेश गरी िवशेष गरी बालबािलकालाई आक्रमण गरी घाइते बनाउन ेएव ंमाररे खानेसम्मका दुःखद 
घटनाहरु घटीरहकेा छन् । यसरी िचतुवाको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षित बषेर्नी बढ्दो क्रममा देिखएकोले वन्यजन्तुको 
आक्रमणबाट बच्नको लािग सावधान होऔ ं । यस िकिसमका घटनाहरुबाट बच्नको लािग आफ्ना बाबुनानीहरुलाई साँझ 
िबहानको समयमा घरबािहर िनस्कन निदने, िनस्कनै पनेर् भएमा अिभभावकको साथमा सुरिक्षत भएर िनस्कौं । 

आफ्नो बस्ती निजकै िचतुवा देखेमा वा बस्तीमा प्रवेश गरकेो जानकारी प्राप्त भएमा निजकैको सुरक्षा िनकाय वा िडिभजन वन 
कायार्लयमा जानकारी िदने तर िचतुवा देिखएको स्थानमा िभड जम्मा भई निजकै जाने वा होहल्ला गनेर् वा िचतुवालाई कुनै पिन 
तिरकाले िजस्काउने कायर् नगरौं। 

प्रदेश सरकार
वन  वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा
सम्पकर्  नं ०६१—590304,061-590305,061-590306

इमेलः moitfe4@gmail.com 

दतार् नगराई उद्योग तथा व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन नगनेर् सम्विन्ध सूचना 
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गण्डकी प्रदेशिभत्र सञ्चालनमा रहकेा तर दतार् नभएका सबै उद्योग, व्यापार-व्यवसायहरु प्राइभेट फमर् रिजषे्ट्रशन ऐन, २०१४ र 
औद्योिगक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोिजम यथािशघ्र सम्बिन्धत घरलेु तथा साना उद्योग कायार्लयमा दतार् गनर् सम्विन्धत सबैलाई 
आह्वान गिरन्छ । अन्यथा प्रचिलत कानून बमोिजम कारवाही गिरने व्यहोरा यसै सूचना बमोिजम सूिचत गिरन्छ । 

अनुरोधक
प्रदेश सरकार

पयर्टन ,उद्योग ,वािणज्य तथा आपूितर्  मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सम्पकर्  नं 061-537982
इमेलः moitfe4@gmail.com 
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उपभोक्ताले ध्यान िदनु पनेर् कुराहरु 

   

• मूल्यसूची वा बस्तुको लेबलमा अंिकत मूल्य हरेी सामान  खिरद गरौं । 

• आफूले खिरद गनर् लागेको बस्तुमा नापतौल उल्लेख छ/छैन र खुल्ला वस्तु भए मूल्यसूची हरेरे मात्र खिरद गरौं । 

• आफूले खिरद गनर् लागेको बस्तुको गुणस्तरमा ध्यान िदऔ ं। 

• व्यवसाय दतार् गरकेो व्यवसायीसँग मात्र सामान खिरद गनेर् बानी बसालौं । 

• बस्तुको उपभोग्य िमित हरेी खिरद गरौं र उपभोग्य िमित गुज्रेका (म्याद नाघेका) सामाग्री खिरद नगरौं । 

• सामान खिरद गदार् िबल िलने बानी बसालौं । 

• मूल्य, तौल र गुणस्तरबाट ठिगएमा सम्बिन्धत घरलेु तथा साना उद्योग कायार्लय वा उद्योग, वािणज्य तथा उपभोक्ता िहत 

संरक्षण िनदेर्शनालय वा मन्त्रालयमा खबर गरौँ ।

अनुरोधक
प्रदेश सरकार

पयर्टन ,उद्योग ,वािणज्य तथा आपूितर्  मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सम्पकर्  नं 061-537982
इमेलः moitfe4@gmail.com 

 

हाम्रो संसृ्कित र सभ्यताको जगेनार् गदैर् थप पिरषृ्कत गनर् हामी सबै एकजुट बनौ, 

भिवश्यका कणर्धार िकशोरिकशोरीहरुलाई थप सभ्य, सुसंसृ्कत र सचेत बनाऔ,ँ 

'गण्डकी समाज : सभ्य समाज' कायर्क्रम अन्तगर्त 'हामी सचेत  छौ' अिभयानलाई 

सफल पारौँ ।     

 

गण्डकी समाज : सभ्य समाज 

हामी सचेत छौ अिभयान

आन्तिरक मािमला  मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल । 

फोन :०६१- ४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३, 
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बालिववाह 

 - िववाह गनेर् पुरुष र मिहलाको उमेर २० वषर् पूरा हुनुपछर् । २० वषर् उमेर पूरा नभएका मिहला र पुरुषको  बीचमा िववाह 

गर ेगराएमा बाल िववाह गर ेगराएको मािनन्छ ।  

 - बालिववाहले कानूनी मान्यता पाउँदैन र त्यस्तो िववाह स्वतः बदर भएको मािनन्छ । 

 - बालिववाह गराउने व्यिक्तलाई तीन वषर्सम्म कैद र तीस हजार रुपैँयासम्म जिरबाना हुन्छ। (मुलुकी अपराध संिहता, 

२०७४) 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला मन्त्रालय 

पोखरा, नेपाल । 

फोन :०६१-४६७648/467664/467683 

सूचनाको हक 

- प्रत्यकेो नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयमा सूचना माग्ने वा पाउने सूचनाको हक हुन्छ 

।  

- नागिरकले नमागे पिन सावर्जिनक िनकाय आफै सिक्रय भएर सावर्जिनक महत्वको सूचना प्रवाह गनुर्पदर्छ ।  

गण्डकी प्रदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला मन्त्रालय 

पोखरा, नेपाल । 

फोन :०६१-४६७648/467664/467683 



                               मिहला िवरुद्धको िहंसा 

- मिहला िवरुद्धको िहंसा भनेको मिहला िवरुद्ध हुने शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य वा अन्य कुन ैपिन िकिसमको यातना, 

भेदभाव वा दुव्यर्वहार हो । 

- कुनै व्यिक्तल ेघरलेु सम्बन्ध भएको अकोर् व्यिक्तलाई िदएको शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य वा आिथर् क यातना िदने 

कायर् घरलेु िहंसा हो । 

- घरलेु िहंसा गनेर् व्यिक्तलाई ३ हजार देिख २५ हजार रुपैयाँसम्म जिरवाना वा ६ मिहनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । 

पुनः सोही कसूर गनेर्लाई पटकैिपचे्छ दोब्बर सजाय हुन्छ । तसथर् घरलेु िहंसा हुने कुन ैपिन काम नगरौँ/नगराऔ ँ। 

सभ्य समाजको िनमार्णमा अग्रसर होऔ ँ। 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ् चार तथा प्रदेश सभा मािमला मन्त्रालय 

पोखरा, नेपाल । 

फोन :०६१-४६७648/467664/467683 

िनशुल्क कानूनी सहायता 

- िनशुल्क कानूनी सहायता भनेको असमथर् व्यिक्तलाई सरकारको तफर् बाट िदइन ेकानूनी राय सल्लाह तथा त्यस्तो 

व्यिक्तको तफर् बाट अड्डा अदालतहरुमा गिरने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा उपलब्ध 

हुने अन्य सेवा समेत हो । 

- वािषर् क ४० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम आय हुने व्यिक्त वा लैंिगक िहंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीिडत व्यिक्तलाई 

कानूनी सहायता उपलब्ध गराइन्छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला मन्त्रालय 

पोखरा, नेपाल । 



फोन :०६१-४६७648/467664/467683 

कायर्स्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार 

कसैले कुनै कमर्चारी वा सेवाग्राहीलाई कायर्स्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुव्यर्वहार गरमेा सोबाट पीिडत कमर्चारी, 

सेवाग्राही वा िनजका तफर् बाट जोसुकैले त्यस्तो व्यिक्त उपर व्यवस्थापक समक्ष पन्ध्र िदनिभत्र िलिखत वा मौिखक 

रुपमा गुनासो गनर् सक्छ । 

(कायर्स्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार (िनवारण) ऐन, २०७१) 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला मन्त्रालय 

पोखरा, नेपाल । 

फोन :०६१-४६७648/467664/467683


