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सं$करण (नयं+ण 

 

सं,करण जारO लेखक 4रलOजको लाRग Tमाणीकृत 

1 JUN 10 I GORDON I GORDON 

1.1 NOV 15 G WINTER I GORDON 

1.2 MAY 19 G WINTER G WINTER 

    

    

 
  



 

aवषय - सचूी 

 

सामeी को ताfलका 
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2.2. खरOदको लाRग गुणाoमक आवqयकताह7। 

2.3 ,थानीय खरOद वा आयात, अjत Tयोगकताv Tमाणपw   

2.4. नhैतक aवचार 

2.5. काननूी aवचार 

2.6. TाaवRधक र {यावसाhयक T,तावह7को म1ूयांकन  

2.6.1. प4रचालन म1ूयांकन   

2.6.2. वा|ण}य म1ूयांकन 6 
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अगाड़ी बड़ाऊने  

 

यो नीhत सामाjय नीhत हो। यो सब ै,थानह7मा सब ैTोजे*टह7को लाRग मागv hनद�शन हो जनु कुन ै

Tकृhतको हhतयारह7 कम गदvछ। यसलाई हो,ट रा�� काननू, हो,ट रा�� hनयमावलO, श,wागार र 

�यागिजन, इoया�दको aववरणह7को लाRग संशोधनको आवqयक पदvछ। 

 

यहाँ प�हचान ग4रएको jयनूतम मापद�डह7 कायम रा�ु पछv। 
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ह,तयार र सरु2ा 3ब4धन नी,त 
1. प#रचय 

हhतयार, गोला बा�द, पटका बनाउने �बRध र aव,फोटकह7 कडा hनयjwण र सरुiा मापद�डको 

साथ खरOद, {यवि,थत र Tयोग गनv सmकjछ। हhतयारको ,वाfमoव र Tयोग सरकारO काननू �वारा 

कडाइका साथ hनयjwण ग4रjछ र IDGको लागी सब ैआवqयक काननूह7 को लागी पणूv 7प मा पालन 

गदvछ। 

 

हhतयार, गोला बा�द र पटका बनाउने �बRध hनयjwणको उ�च ,तरको लाRग IDGको िज�मेवारO 

छ mक हhतयारह7 सरु�iत रहनेछ र उनीह7को Tयोगको पणूv aवचारका साथ Tयोग ग4रएको छ र यसले 

असर गनv स*छ। 

 

  गाड़ी र बjदकुको hनयjwण ब�ुन ुएउटा संवेदनशील aवषय हो फल,व7प, IDG कम�ह7ले यस 

स�बjधमा सब ैhनयमह7को स�मान गनुvपदvछ र ब�ुनपुदvछ mक गैर अनपुालनले अनशुासhनक कारवाहO 

हुनेछ। 

 

Tयोगकताvह7 हhतयार बो*न इजाजतपw हुनपुदvछ र यसको Tमाणह7 कुन ैपhन IDG को  हhतयारको 

साथ सिजलसँैग उपल0ध हुनपुदvछ। 

 

IDG को बल नीhत को उपयोग कतv{यको आधारमा हhतयारह7को Tयोगको लाRग अलग नीhत अवि,थत 

छ।  

 

२. खर7द 

 

नयाँ हhतयारको खरOद एक लामो, ज�टल र क�ठन Tmnया हुन स*छ। यसमा शाfमल कोषह7 

सामाjय 7पमा पयाv�त हुjछन ्र चhुनएको उपकरणको गुण,तर IDG को आ¢नो Tाथfमक कायv गनv 

iमतामा ग�हरो Tभाव पादvछ, अथाvत ्आ¢ना eाहकह7लाई बचाउँदछ। 

 

oयहाँ IDG को लागी हhतयारह� को दईु Tभावी तरOका छन,् नयाँ अडvर गरेर बनेको, र अपरेसन 

स�बिjधत देशमा आयात ग4रयो वा, दो£ो हात बाट ,थानीय 7पमा mकhनएको हhतयारह7, धेरै दलुvभ 

घटनाह7मा IDG ले दो£ो हात हhतयारह7 mकjनको लाRग खोजी गन�छ जनु उनीह7को लाRग hनधाv4रत 

ग4रएको छैन र यी हhतयारह7 आयात गदvछ। 
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IDG ले हhतयारह7 स�झौता, प4रचालन आवqयकता, ,थानीय काननूबाट fलइएको प4रभाaषत 

गुणाoमक आवqयकताह7 (QR) को आधारमा खरOद ग4रjछ र यस Tmnयालाई IDG को एक अRधक 

प4रचालन वातावरणमा स¨चालनको बहृत ्अनभुवबाट सRूचत ग4रएको छ। यी QR ह7ले प4रक1पना 

ग4रएको कायvह7को लाRग आवqयक Tदशvन aवशषेताह7 ,पेल गदvछ र य�यaप जमीनमा Tबjधकह7ले 

उनीह7लाई के चा�हjछ भनेर hनणvय गनv जारO रा�ुपदvछ, hतनीह7को hनणvयह7 रा©ोसँग aवचार गनुvपदvछ 

र लागत Tभावको पणूv ªानको साथ fलनपुदvछ। oय,त,ै Thत,पध� उपकरणको म1ूयांकन वªैाhनक, 

रा©ोसँग प4रभाaषत र पारदश� ढङगले गनुvपदvछ भjने सhुनिqचत गनv  क पसैाका लाRग उ®म म1ूय 

Tा�त ग4रएको छ । अjतमा, पणूv 7पमा ,थानीय र सब ैभjदा मह¯वपणूv हhतयारह7 नhैतक तरOकाले 

mकjनपुदvछजो अjतराvि��य काननु को तरOक़ा छ। यो नीhत कागज हhतयार खरOदमा संल�न आईडीजी 

fभw सब ै{यव,थापकह7को लाRग hनिqचत �दशा हो। 

 

2.1. खर(द *+,या 

IDG को खरOद Tmnयाका तीन Tमखु चरणह7 छन:्- 

2.1.1. लागत Tभावी गुणाoमक आवqयकता (QRs) को गठन ताmक Tयोगकताvह7ले उनीह7लाई 

jयनूतम खचvमा चा�हने चीज Tा�त गदvछन।् 

 

2.1.2. ,थानीय काननू र आपhूतvकताvको म1ूयांकन हhतयारह7 काननुी र नhैतक त4रकामा ख4रद 

ग4रएको छ भjने सhुनिqचत गनv। 

 

2.1.3. TाaवRधक र {यावसाhयक T,तावह7को पारदश�, hन�पi र रा©ोसँग प4रभाaषत त4रकामा 

उ�देqयका साथ अjतर ्र तलुनाको लाRग वªैाhनक उपकरणह7 Tयोग गरेर। 

 

2.2.  खर(दको ला1ग गुणा5मक आव9यकताह< 

 

QR हhतयारको आवqयक मापद�डह7 सहO समय अवRधमा आवqयक प4रचालन आवqयकताह7 

परूा गनvका लाRग aवकfसत गनv aवकfसत ग4रयो। hतनीह7 aव,ततृ, संरचनाoमक र ठोस तरOकाले 

कायाvoमक aवशषेताह7को सतvमा आवqयकताह7को खोज गदvछ। अक� श0दह�मा, ती jयनूतम Tदशvन 

aवशषेताह� प4रभाaषत गदvछन,् कायv �वारा वा TणालO �वारा ग4रन ुपन� कायvह7मा QR सामाjयतया 

hन�न कारकह7मा hनभvर गदvछ:- 

 

2.1.1 ,प�ट र hन�हत प4रचालन कायv आईडीजी Tदान गनv अनबुिjधत छ। 

 

2.1.2. दqुमनको स�भाaवत iमताह7, hतनका स�भा{य योजनाह7 र कायvनीhतह7। 
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2.1.3. ईलाका र मौसमको ि,थhतह7मा उपकरणको रोजगारOको स�भाaवत ढाँचा। 

 

कj�O �यानेजरह7 अिjतम Tयोगकताvह7 हुन,् उनीह7ले खोजेको �याराfमटरको सवालमा अिjतम 

कुरा गनुvपदvछ। म³ुय मjwीह7ले खरOद hनणvयको aव®ीय Tभावका साथ ैअनबंुध, स�ह�णतुा, र काननुी 

aवचारह7 aवचार गनुvपछv। 

 

2.3  =थानीय खर(द वा आयात, अCत *योगकताD *माणपEह<। 

 

,थानीय 7पमा उपल0ध हhतयारको खरOद एक उ�च लागत Tभावी aवक1प हो। सीएमह7ले 

स�ुमा यो aवक1प खोजी गनv आवqयक छ। 

 

यस ैगरO र एकसाथ, अjत Tयोगकताv Tमाणपwह7 Tदान गन� eाहकह7को भोक ब�ुने 

Tयास गनुvपदvछ (जनु हhतयार नयाँ उoपादन गनv आवqयक हुjछ) र उनीह7को स¨चालनको 

लाRग हhतयार आयात गनvमा कुन ैThतबjधह7 त छैन, यी म´ये य�द कुन ैपhन नकाराoमक 

£ोतबाट नयाँ हhतयारको aवक1पलाई TभावकारO 7पमा ख�डन गनv स*दछ। 

 

2.4. नHैतक Iवचार 

 

एक पटक QR  ,थाaपत भएपhछ स�भाaवत आपhूतvकताvको सचूी बनाउन ुपछv। मानक 

अjतराvि��य आपhूतvकताvह7लाई पाµयnमको 7पमा समावेश ग4रने छ, य�यaप ,थानीय 

आपhूतvकताvको प�हचान गनv अनसुjधान गनुv आवqयक छ य�द यो अपरेशनको देशमा 

हhतयारह7को खरOद Tmnयाको प�हलो पनुरावaृ® हो भने। 

 

'0याजको अfभ{यि*त' आपhूतvकताvको लाRग पठाइनेछ तसे को आवqयकतालाई 7परेखा 

गद�, अनरुोध केवल आपhूतvकताvह7 जसलाई चासो {य*त गनv अनरुोध ग4रएको छ क Tयोगको 

ठाउँमा हhतयार Tदान गनv स*दछन,्। य�द eाहकले अjतमा Tयोग ग4रएको Tमाणपw Tदान 

गनv चाहँदैन भने हhतयारको कुन ैपhन hनमाvता संल�न हुन आवqयक पद�न। य�द कुन ैदेशमा 

हhतयार Thतबjध छ भने, oय,त ैगरO, कुन ैआपhूतvकताvलाई देश बा�हरका hन�तो पठाउने कुन ै

मतलब छैन र देशमा ती आपhूतvकताvह7लाई माw आमिjwत ग4रनेछ। 

 

एक पटक सकाराoमक 7Rच अfभ{यि*तह7 Tा�त ग4रएपhछ कj�O �यानेजर र उसको 

टोलOमा यी आपhूतvकताvओमंा उRचत प4र·म गनv आउँछन।् म³ुय यो�यताह7 जनु ,थापना गनv 

आवqयक छ। 
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1. क�पनी पणूv 7पमा इजाजत ग4रएको छ र हhतयार बे�नको लाRग आ¢नो गहृ रा}यमा 

दताv ग4रएको छ। 

 

2. क�पनीको ªात आतंकवादO संगठनह7 वा नाग4रक य�ुधमा aवगतका वा शता0दOह7का 

लाRग हhतयार बेचेको प�हलेको इhतहास छैन। 

 

3. क�पनीसँग Tयोगको ठाउँमा हhतयार Tदान गनv iमता, अपरेशनल र काननुी 7पमा 

छ। अथाvत ्रा}यको fसमानामा हhतयारह7 ढुवानी गन� य�द आवqयक भएमा वा Tqन fभw 

रहेको देश fभw हhतयारह7 सानv। 

 

4. क�पनी कुन ैपhन Thतबjध वा एक अjतराvि��य संगठनको 7पमा हRथयार आयात गनv 

असमथvको 7पमा कुन ैदेश मा हhतयार Thतबjधको कारण बा´य छैन। 

 

माRथको कुन ै पhन यो�यतामा असफलता ,वचाfलत 7पमा क�पनीलाई आमिjwत हुनबाट अiम 

बनाइनेछ।  

 

2.5.  काननूी Iवचार 

 

अjoयमा, आवqयकताको लाRग RFP Tकाfशत गनुv अhघ संचालनको काउjटOमा हhतयारह7को खरOदको 

पणूv र aव,ततृ काननुी समझ fलनपुन�छ। यो सामाjयतया केवल एक पटक आईडीजीको एक जीवनमा 

अपरे�टगं अि,तoव को जीवनकाल मा एक पटक हुन ुआवqयक छ र लगभग hनिqचत 7प बाट बा�हर 

काननुी स1लाह को उपयोग गनv आवqयक पदvछ। आईडीजीको 7पमा स¨चालन गन� देशह7मा हhतयार 

खरOदको व4रप4र काननुी 7परेखा जोºड़एको हुन स*छ यो सब ैभjदा महoवपणूv छ mक सब ैकाननुी 

hनयमह7 अनसुjधान ग4रन ुपछv र RFP Tकाfशत हुन ुअhघ यसलाई ब�ुन ुपछv। 

 

2.6 *ाIव1धक र LयावसाHयक *=तावह<को मNूयांकन 

 

एकचो�ट आमिjwत aवnेताह7को T,ताव आइसकेपhछ उनीह7को aव,ततृता र तोmकएको 

आवqयकताह7को अनपुालनको लाRग जाँच गनुvपन�छ। यसले सब ैपiह7को aव,ततृ जाँचमा जोड �दईjछ 

ताmक पhछ हुने गलत {या³यालाई हटाउन र यो पhन सhुनिqचत गनुvपदvछ mक सब ैaवnेताह7ले hनधाv4रत 

शतvह7 बझुकेा छन ्र उनीह7का Thतmnयाह7लाई रा©ो 7पमा पेश गनुvहोस।् 
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T,तावह7 दईु छु»टै खाम (TाaवRधक र वा|णि}यक) एकै ठाउँमा भए पhन पेश ग4रjछ। TाaवRधक 

T,तावह7 aवnेताह7को प�हचान गनvको लाRग खोfलएका छन ्जसका उoपादनह7 सब ैQR परूा गदvछन ्

र खरOद गनv सmकjछ। यस Tmnयालाई TाaवRधक म1ूयांकन भhनjछ। oयस पhछ, TाaवRधक 7पमा सफल 

aवnेताह7को वा|ण}य बोलपw तलुनाoमक म1ूय म1ूयांकनको लाRग खोfलjछ। 

 

प4रचालन म1ूयांकन देश Tबjधकको अधीनमा ,थानीय 7पमा ग4रjछ, र {यावसाhयक म1ूयांकन देश 

Tबjधकको परामशv समहू �वारा ग4रjछ। 

 

2.6.1.  प#रचालन मूNयांकन 

 

,थानीय 7पमा fलइएको। एक Tारि�भक कागज म1ूयांकनले QR अनपुालनको लाRग सब ै

TाaवRधक T,तावह7को परOiण गदvछ। aवnेताबाट ,प�टOकरण खो}न ुपछv , य�द आवqयक 

छ भने। 

 

एक पटक म1ूयांकन गरेपhछ, T,ताaवत हhतयार iेw म1ूयाकनको aवषय हो। ओभर 

राइºडगं उ�देqय भनेको वा,तaवक iेw र मौसमको ि,थhतमा मापद�डह7को अनपुालन 

पिु�ट गनुv हो। ममvत र ि,थरता पiह7को जाँच ग4रjछ। 

 

देश Tबjधकले अपरेशनल Tाथfमकताका साथ aवक1पह7 ·ेणीकरण गदvछ, ती हhतयारह7 

हटाउनेछ जनु TाaवRधक 7पमा अन7ुप छैन। 

 

2.6.2 वाPणQय मNूयांकन 

 

iेwीय / ,थानीय कायाvलयबाट Tा�त जानकारOका आधारमा यो IDG समहू�वारा ग4रjछ। 

aवnेताह� को लागी जारO गरOएको ढाँचा अनसुार सब ैव,तहु� को लागत Tदान गनv को 

लागी आवqयक छ। म1ूयाकन गनुvपन� Tमखु पiह7 हुन। 

 

a. हhतयार TणालOको एकाई लागत 

 

b. आवqयक सहायक उपकरणह7को म1ूय (हhतयार सफा mकट, Thत हhतयार 

TणालO प�wकाह7को सं³या, अि�ट*स) 

 

c. उoपादकह7को लागत fसफा4रश सचूीको सचूी। 

 

d.  aवशषे रखरखाव उपकरण र aवशषे परOiण उपकरणह7को लागत। 
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e. fसफा4रश ग4रएको Tfशiणको लागत। 

 

f. Tfशiण सामeीको लागत। 

 

g. वकैि1पक उपकरणह7को लागत। 

 

h. उपयोग पोइjटमा आयात लागत 

 

आईडीजी समहूले पसैा समाधानको लाRग उ®म मान hनधाvरण गदvछ र मनपन� aवnेता घोaषत 

गदvछ र खरOदलाई TाRधकृत गदvछ। 

 

2.7  नयाँ हHतयारह< *ाSत गदT 

 

हhतयारह7 कुन ैपhन अjय ,टक आईटमको 7पमा �हसाब गनुvपन�छ। सी4रयल न�बरह7 रेकडv 

गनv र स�पa® रेिज�टरमा भनvको लाRग स�पa® खोजी मा aवhनयोिजत गनुv पछv। 

 

क�पनीले ख4रद गरेको Tय*ुत हhतयारह� लाई आमुvरर �वारा रा©रO जाँच गरOन ुपछv र म�ुदा 

भjदा प�हले एक यो�य {यि*त �वारा hन�कासन ग4रएको। {यव,थापन ThतhनRधoव परOiण गोलOबारOको 

दौरान उपि,थत हुनपुदvछ mक भनेर उनीह7 hनिqचत छन ् mक ती हhतयारह7 mकhनरहेका छन ्भjने 

गुणसँग aवqव,त छन।् 'म�ुदाको लाRग सरु�iत छैन' को 7पमा प�हचान ग4रएका हRथयारह7 छु»�टन ु

पन�छ र ,प�ट लेबल गनुvहोस।् hयनीह7 पhछ थप hनरOiण र / वा यो�य आमvरर �वारा ममvत गनv 

सmकjछ। 

हो,ट रा�� हhतयार दताv Tmnया पÃयाउन ुपछv। 

 

3. हHतयार र सहायक उपकरणह<को भWडारण 

 

 3.1 Kote  

IDG Armour  र �यागिजनह7 ºडजाइन, hनमाvण, सरुiा, पहँुच hनयjwण र हhतयार / गोलाबा�द  

/ पटका बनाउने �बRध लेखाको लाRग नाटो मोडलेको अन7ुप हुनपुदvछ। 

 

हhतयारह7 ,टोरमा रा�ु पछv aवशषे गरO यो उ�देqयको लाRग ºडजाइन ग4रएको। नामांकन 

कम�ह7को पहँुच सीfमत हुनपुदvछ जो क�पनीले तोकेको छ। कुन ैपhन श,wागार ढोका उ�च eेड 

,टOल �याडलोकको साथ सरु�iत गनुv पछv। 
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कु¨जीह7 कडाइका साथ hनयjwणमा रा�ुपदvछ र दैhनक Tयोगमा नभएको बेला लक 

यो�य सरु�iतमा रा�ु पछv। कु¨जीह7 दताv गरेर साइन आउट हुनपुदvछ र Toयेक कायv �दनको 

अjoयमा mफताv ह,ताjतरण गनुvपदvछ। केवल अRधकृत कम�ह�लाई हhतयार कु¨जी mफताv fलन 

अनमुhत छ। 

 

IDG  {यव,थापन टोलOका सद,यलाई सब ैहhतयारह7को उपि,थhत hनधाvरण गनv दैhनक 

चेक स¨चालन गन� िज�मा �दइनेछ। कुन ैपhन कfमह7 त�ुjत ैरसद टोलO {यव,थापनलाई 4रपोटv 

ग4रन ुपछv। थप 7पमा, {यव,थापन आमvरOमा दैhनक Thतशत ,टक चेक श7ु गनुv हो। 

 

सब ैहhतयारह7 एक हhतयार दताvमा बकु ग4रन ुपछv र {यि*तले ह,ताiर गनुv पछv। 

 

हhतयारह7 उ®म 7पमा ºडजाइन ग4रएको हhतयारह7 लाइनमा शिे1फमा भ�डारण 

ग4रjछन।् यसले अRधक ठाउँ fसजvना गदvछ र Toयेक हhतयार aवhनयोजन गरेर  

हhतयारह7लाई अRधक चाँडो र TभावशालO गणना गनv अनमुhत �दjछ।  

 

कुन ैपhन श,wागार हर समय सफा र स,ुत हुनपुदvछ। िज�मेदार store man लाई आ¢नो 

काममा गवv गनv Tोoसा�हत गनुvपदvछ र oयसो गरेर उसले आम�रOको दiता र सरुiा सधुार गदvछ। 

 

3.2 ]यागिजनह< 

 

जहाँ स�भव गोला बा�द एउटा समaपvत प�wकामा हhतयारह�बाट अलग भ�डार गनv सmकjछ। 

यसले दघुvटनाह7को स�भावनालाई कम गदvछ र सरुiाको थप ,तर Tदान गदvछ। गोला बा�द र 

aव,फोटकह7को होfशयारO भ�डारण �बfभjन सरुiा र अपरेशनल कारणह7को लाRग एकदम मह¯वपणूv 

छ। गोला बा�द वा aव�फोटकको भ�डारणको साथ आरोप लगाइएको कुन ैपhन {यि*तले hन�न Tा�त 

गनv लÅय गनुvपदvछ: 

 

a. खलुागोला बा�द, मेटल ब*सह7मा टाइप गरेर ,प�ट 7पमा लेबल गनुvपन�छ। 

 

b. गोला बा�द यसको मलू कjटेनरमा रा�को लाRग स�भव Rथयो। 

 

  c. ºÆल Tfशiण राउjडह7 Toयi राउjडको छेउमा रा�ु हँुदैन। 

 

d. उठाइएको सतहमा गोला बा�द भ�डार गनुvहोस ्(शिे1भंग वा डjनेज)। 

 

e. गोला बा�द ब*सह7 माwा र Tकारको साथ ,प�ट लेबल गनुvपदvछ। 
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f. ध©ुपान कडाइका साथ hनषRेधत छ र संकेतह7 यो hनयम हाइलाइट गद� Tदfशvत हुने 

छन।् 

 

g. आगो hनभाउने उपकरण रणनीhतक ,थानह7मा रा�ुपन�छ र कमvचारOह7लाई उनीह7को 

Tयोगमा ताfलम �दन आवqयक छ। 

 

h. सब ैगोला बा�द, aव,फोटक र पाइरोटेि*नकह7 hनयfमत आधारमा कडा �हसाबमा fलन ु

पछv। गोला बा�द जारO गदाv सब भjदा परुानो 0याच प�हले जारO गनुv पन� हुjछ। 

 

3.3 यातायात 

 

हhतयार र गोला बा�दको आjदोलन धेरै संवेदनशील छ र कडा सरुiा अjतगvत ग4रन ुपछv। 

हhतयार र गोला बा�दको आjदोलन एक hनयिjwत चालको 7पमा वग�कृत ग4रएको छ र आईडीजी 

अपरेशनह7को पणूv सहयोगका साथ सधÇ हुनपुदvछ। hतनीह7 कुन ैपhन चाल को लागी आवqयक सरुiा 

,तर hनधाv4रत गदvछ। 

 

हhतयार र गोलाबा7दको आjदोलनलाई hनयjwण गन� हालको hनयम र Tmnयाह7 कडाईका साथ 

पालन गनुvपदvछ। जहाँ आवqयक पन� सहO कागजातह7 बो*न ुपन� Rथयो र आjदोलनमा संल�न सबलैाई 

Tmnयामा पयाv�त जानकारO �दइयो। 

 

हhतयार र गोला बा�द एकै गाडीमा ढुवानी गनुv हँुदैन। सरुiाको लाRग, हhतयारह7ले कायv गन� 

भागह7 हटाउनपुदvछ र ती छु»टै याwा गनुvपदvछ। हhतयारह7 कुन ैपhन �हसाबले लेबल गनुv हँुदैन जसले 

जनतामा लोड प�हचान गदvछ

 

गाडीमा आगो hनभाउने उपकरणह7 बो*न ुपछv , aवशषे गरO गोला बा�द र aव�फोटकह7को गाडी 

हँुदा। 

 

योजना र Èीmफंग oय,ता चालह7को TभावकारO कायाvjवयनको लाRग महoवपणूv छ। 
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4. सरु`ा र कमDचार(को योaयता 

 

हhतयारह7 केवल ती काfमvकह7लाई जारO गनv सmकjछ जसले आjत4रक हhतयार प�हचान Tfशiण 

कोसvमा भाग fलएका छन ्र उ®ीणv भएका छन।् परूा भएपhछ, कमvचारOह7 हhतयारलाई Éयाjडल गनv र 

दाउरा fलन सiम माhननेछन ्र अगाºड हhतयार Tfशiणको लाRग अhघ बÊनेछन।् अoयjत मह¯वपणूv 

कुरा, ती म�ुदाको हhतयारको ·ेय सामाjय सरुiा सावधानी (NSPs) बाट प4रRचत हुjछन।् 

 

सब ैक�पनी कम�ह7 जसलाई हhतयार बो*न ुपन� हुjछ उसले यो�यता Tमाणपwमा ह,ताiर 

गनुvपदvछ, र यो Tfशiकले ह,ताiर गनुv पन� हुjछ लागू हhतयार चलाउने Tfशiणको सjतोषजनक 

समापनमा। यो कागजात {यि*तगत {यि*तको फाईल र {यि*तको हhतयारको जारOको लाRग जारO 

अRधकारको भागको 7पमा समाoन ुपछv। Toयेक हhतयार TणालOमा Tfश�iत कमvचारOह7को एक सचूी 

आईडीजी �वारा हातमा रा�ु पछv। 

 

हhतयार Tfशiण अhनवायv छ र यो�यताको उ�च ,तरमा प�ुन सmकjछ। हhतयार Éयाjडfलगं 

ºÆलह7 जनु आईडीजी कम�ह7लाई fसकाउँदछन ्TासंRगक हhतयार �यानअुलबाट hनकाfलjछ, र आईडीजी 

Tfशiण Tबjधकले स¨चालन ग4रएका सब ैhनद�शनह7को लाRग माjयता Tदान गदvछ। 

 

एक अनलोºड गन� ठाऊँ Tयोग ग4रन ुपछv ºडलह7 fलने बखत जहाँ oय,तो सaुवधा छैन हhतयार 

सरु�iत �दशामा देखाउन ुपछv। कालो घ�टामा ºÆलह7 स¨चालन गनvको लाRग पयाv�त Tकाशको उपयोग 

गनुvपदvछ। 

 

हhतयार सरुiा सब ैसमयमा र सब ै,थानह7मा बढुवा हुन ुपछv। यो ,थानीय ,तरमा hनयfमत 

ताजा ताfलम संचालन गरेर र प4रयोजना 0यव,थापकह7 वा Tfशiण टोलOका सद,यह7को Ìमणका 

nममा हाfसल ग4रjछ। 

 

4.1 मbुदा र गोला बाdद मापन 

सश,w हुनपुन� करारमा सब ै{यि*तगत अjतराvि��य सश,w गाडvह7 (आईएजीह7) गोला-बा�द र 

प�wकाको aवhनयोजनको साथ जारO ग4रनेछ: 

 

AK 47 

LOCATION 

 

MAGAZINES 

AMMO 1ST LINE AMMO 2ND LINE 

7.62MM X 39MM 

10 600 300 
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STEYR 

LOCATION 

 

MAGAZINES 

AMMO 1ST LINE AMMO 2ND LINE 

XM855 XM193 

10 100 500 100 

 

STEYR 

LOCATION 

 

MAGAZINES 

AMMO 1ST LINE AMMO 2ND LINE 

XM855 XM193 XM193 

8 100 200 Note 1 

 

PISTOL 

KABUL LOCATIONS 

 

MAGAZINES 

AMMO 1ST LINE AMMO 2ND LINE 

9mm 9mm 

4 40 0 

 

नोट: सरुiा ि,थhत �वारा hनधाv4रत अगाºड ध*का गनv Villa  मा आयोिजत काबलु ,थानह7को लाRग 

दो£ो लाइन हो। 

 

गोला बा�द, इoया�द को अनबंुध अनसुार फरक हुन स*छ र अनबंुध आवqयकताह� को पालना गनुv 

पछv। 
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4.2 अपरेशनल *योग 

 

यो�य र Tfश�iत कम�ह7�वारा संचालन गन� हhतयारह7को Tयोग मानक अपरे�ट Tmnयाह7 �वारा 

संचाfलत हुjछ जनु कडाईका साथ पालन र लागू ग4रjछ। 

 

स�झौता ,थानह7मा, आईएजीह7 उनीह7को हhतयारह7 ज�हले पhन बो*ने हुjछन ्वा घटनाह7 हुने 

ि,थhतमा हhतयारह7 भjदा टाढा प�ुदैन। Tबjधन र पयvवेiकह7 यो सhुनिqचत गनv िज�मेवार छन ्

mक यो सब ैIDG स�झौताह7मा कायाvjवयन भएको छ। 

 

4.3  प#रचालन ममDत 

 

सब ैहhतयारह7 भ�डारण गनv, अपमानजनक र Æाई *लOhनगं हुjछ। hनयfमत हhतयार रखरखाव 

महoवपणूv aवशषे �दनचयाv सफाई कायvnम र प�wका वसjत रोटेशन मा। पणूv प�wकाह7 तयारOमा भ�डार 

ग4रयो। 

 

वसjत मा दबाब कम गनv घमुाउन ु पछv। सफाई सपु4रवेiण अjतगvत परूा गनुvपन�छ र सब ै

हhतयारह7को hनरOiण गनुvहोस ्एउटा श,wागारमा फकv न ुअhघ। 

 

4.4 हHतयारमा हHतयारह< +फताD गदT 

 

सामाjय सरुiा सावधानीह7 (NSPs) हhतयार हातहhतयार अhघ ह,ताjतरण गनुv अhघ ‘अनलोºडगं बे’ 

मा ग4रन ुपछv। हhतयार T,ततु गदाv आ�सv ,टोर�यान {यि*तह7ले हhतयार ,प�ट देखाउँन ुपछv। काम 

नभएस�म हhतयारह7 Tा�त हुनेछैनन।् 

 

हातहhतयारह7 Armoury मा राखन ुअhघ सफा गनुvपन�छ। 

 

सब ैहhतयार दोषह7 आमvररलाई 4रपोटv ग4रनपुदvछ र ग1ती 4रपोटvको समय र fमhत लRग अनी   

के w�ुटह7 फो1डरमा रेकडv ग4रनपुदvछ र के कारवाई ग4रयो। यी हhतयारह7 अलग गनv fम1छ र fमhत, 

समय, र ग1ती बताउँदै एउटा दोष काडvको साथ »याग गनv सmकjछ, जबस�म आमvररले  हेरेर स*दैन।  

  

 


