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१. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ऐन २०७४ 
 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनि फनेको ऐन 

 

प्रस्तािना् बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक िषि 2074/075 को अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनिको 
ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम कय तथा िङ्टल्क सॊकरन गने, छङ्टट ङ्छदने तथा आम सॊकरनको प्रिासङ्झनक व्मिस्था गनि िाञ्छनीम 
बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोङ्ञजभ बभेू गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ऐन, 2074” यहेको छ । 

  (2) मो ऐन 2074 सार श्रािण 1 गतेदेङ्ञि बभेू गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा रागू हङ्टनेछ । 

२. सम्ऩङ्झत कय् गाउॉऩाङ्झरकाका ऺेत्रङ्झबत्र अनङ्टसूङ्ञच (1) फभोङ्ञजभ एङ्जककृत सम्ऩङ्ञत्त कय/घयजग्गा कय 
रगाइन ेय असूर उऩय गङ्चयनछे । 

३. बङू्झभ कय (भारऩोत): गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र अनङ्टसूङ्ञच (2) फभोङ्ञजभ बङू्झभ कय (भारऩोत) रगाइन े य 
असूर उऩय गङ्चयनेछ ।  

४. घय फहार कय्  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, 
टहया, छप्ऩय, जग्गा िा ऩोियी ऩूयै आॊङ्ञिक तियरे फहारभा ङ्छदएकोभा अनङ्टसूङ्ञच (3) फभोङ्ञजभ घय 
जग्गा फहार कय रगाइन ेय असूर गङ्चयनेछ ।  

५. व्मिसाम कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉजीगत रगानी य आङ्झथिक 
कायोफायका आधायभा अनङ्टसूङ्ञच (4) फभोङ्ञजभ व्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

६. जङ्झडफङ्टटी, किाडी य जीिजन्तङ्ट कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जङ्झडफङ्टटी, 
िनकस, किाडी भार य प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषेध गङ्चयएको जीिजन्तङ्ट फाहेकका अन्म भतृ िा भाङ्चयएका 
जीिजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, प्िाॉि, छारा जस्ता िस्तङ्टको व्मिसाङ्जमक कायोफाय गयेिाऩत अनङ्टसूङ्ञच (5) 
फभोङ्ञजभको कय रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

७. सिायी साधन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र दताि बएका सिायी साधनभा अनङ्टसूङ्ञच (6) फभोङ्ञजभ सिायी 
साधन कय रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।तय, प्रदेि कानङ्टन स्िीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा 
व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

८. ङ्जिऻाऩन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने ङ्जिऻाऩनभा अनङ्टसूङ्ञच (7) फभोङ्ञजभ ङ्जिऻाऩन कय रगाइने य 
असूर उऩय गङ्चयनेछ ।।तय, प्रदेि कानङ्टन स्िीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा व्मिस्था बएको अिस्थाभा 
सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

 



 

९. भनोयन्जन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने भनोयन्जन व्मिसाम सेिाभा अनङ्टसूङ्ञच (8) फभोङ्ञजभ व्मिसाम 
कय रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । तय, प्रदेि कानङ्टन स्िीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा व्मिस्था 
बएको अिस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१०. फहार ङ्झफटौयी िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आपङ्ट रे ङ्झनभािण, येिदेि िा सॊचारन गयेका अनङ्टसूङ्ञच (9) 
भा उल्रेि बए अनङ्टसाय हाट फजाय िा ऩसरभा सोही अनङ्टसूङ्ञचभा बएको व्मस्था अनङ्टसाय फहार ङ्झफटौयी 
िङ्टल्क रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

११. ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै सिायी साधनराई ऩाङ्जकि ङ सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाए िाऩत 
अनङ्टसूङ्ञच (10) फभोङ्ञजभ ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क रगाइन ेय असूर उऩय गङ्चयनेछ। 

१२. टे्रङ्जकङ्ग िङ्टल्क्  गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र टे्रङ्जकङ्ग, कामोङ्जकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, 
ङ्ञजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग सेिा िा व्मिसाम सॊचारन गयेिायत अनङ्टसूङ्ञच (11) फभोङ्ञजभको िङ्टल्क रगाइन े
य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

१३. सेिा िङ्टल्क, दस्तङ्टय् गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभािण, सॊचारन िा व्मिस्थाऩन गयेका अनूसूङ्ञच 12 भा उङ्ञल्रङ्ञित 
स्थानीम ऩूिािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनङ्टसूङ्ञचभा व्मिस्था बए अनङ्टसाय 
िङ्टल्क रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

१४. ऩमिटन िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र प्रिेि गने ऩमिटकहरुिाट अनङ्टसूची १३ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
दयभा ऩमिटन िङ्टल्क रगाईन ेय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । तय, प्रदेि कानङ्टन स्िीकृत बई सो कानङ्टनभा 
अन्मथा व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१५. पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र पोहोयभैराको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन गनि 
अनङ्टसूची १४ भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 
तय, प्रदेि कानङ्टन स्िीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१६. कय छङ्टट् मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्ि बएका व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाहरुराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कय 
छङ्टट ङ्छदईने छैन ।  

१७. कय तथा िङ्टल्क सॊकरन सम्फङ्ञन्ध कामिङ्जिङ्झध् मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनङ्टसाय कय तथा िङ्टल्क 
सॊकरन सम्फङ्ञन्ध कामिङ्जिङ्झध गाउॉऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसाय हङ्टने छ । 

 

  



 

अनङ्टसूची १ 

सम्ऩत्ती कय 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (रु./िषि) 
१ ऩक्की घय RCC ढरान घय १० 

२ ऩक्की घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको तय प्राद्शय गङ्चयएको ८ 

३ कच्ची घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, ङ्झसरेट/ढङ्टङ्गारे छाएको ७ 

४ कच्ची घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, जस्ता ऩाताको छाना बएको  ६ 

५ कच्ची घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, ियको छाना बएको घय ५ 

        

अनङ्टसूची २ 

बङू्झभ कय (भारऩोत) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ जग्गा यङ्ञजदे्सिन िङ्टल्क कूर भूल्माङ्कनको २.००% 

  भारऩोत  (५०० फ.ङ्झभ.) १० 

नोट् २ िषिबन्दा राभो सभमसम्भ कय नफङ्टझाउनेराई जम्भा कय यकभभा २५%, ५ िषिबन्दा फढी सभम कय 
नफङ्टझाउनेराई ३५%, य ८ िषिबनेदा राभो सभम कय नफङ्टझाउनेराई ५०% थऩ जङ्चयिाना राग्नेछ। तय आ.ि. 2074/०७५ 

बन्दा अगाङ्झडको भारऩोत यकभ य जङ्चयिाना साङ्जिककै ङ्झनमभ य दय येट अनङ्टसाय राग्नेछ। 

        

अनङ्टसूची ३ 

घय फहार कय 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ घय फहार कय कोठा िा घयबाडाको १०% 

घय फहार कयका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ घय/ग्मायेज/घङ्टम्तीको प्रङ्झत कोठाको न्मूनतभ बाडा दय (रुऩैमाॉभा) देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

क 

भध्मऩहाडी रोकभागि अन्तगितका भङ्टख्म फजाय 
ऺेत्रभा दोभही, ङ्झससाघायी, िाफाङ फजाय, ङ्झत्रिेणी, 
रङ्टकङ्ट भ फजाय य गाउॉऩाङ्झरका कामािरम यहेको 
ऺेत्र िङ्चयऩङ्चय 

आिास ५०० 

ऩसर/व्मिसाम १५०० 

ि 
अन्म भङ्टख्म फजाय ऺेत्र (फारङ्टिा फजाय, भहत 
फजाय, च ङ्टनफाङ गैयीगाउॉ फजाय) 

आिास ४०० 

ऩसर/व्मिसाम १००० 

ङ अन्म 
ग्मायेज  १००० 

घङ्टम्ती  ३०० 

    

    

    



 

    

अनङ्टसूची ४ 

व्मिसामी कय 

व्मिसाम दताि/निीकयण िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण िाङ्जषिक दय 

१ ङ्जकयाना ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

कभ ऩूॉजी बएका ङ्जकयाना (ग्राभीण) १००० 

२ 
कऩडा/पेन्सी/जङ्टत्ता 
चऩर/ब्माग/कस्भेङ्जटक ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

३ रेङ्झडज/जेन्स ऩारिय/ नाई व्मिसाम ऩारिय तथा कऩार काट्ने व्मिसाम १००० 

४ होटर व्मिसाम 

रङ्ञजङ पङ्ट ङ्झडङ सेिाको होटर ३००० 

िाना, ङ्ञचमा, नास्ता होटर १५०० 

ङ्ञचमा, नास्ता ऩसर १००० 

५ उद्योग 

क्रसय उद्योग १०००० 

ङ्झग्रर उद्योग ३००० 

काद्ष/पङ्झनिचय (ठूरा ऩूॉजी) ४००० 

काद्ष/पङ्झनिचय (साना ऩूॉजी) ३००० 

कागज उद्योग २५०० 

६ ढङ्टॊगा तथा ङ्झगट्टी फारङ्टिा ङ्झफक्री प्रङ्झत ङ्जट्रऩ ५०० 

७ ङ्झसराइ कटाई 
टेरङ्चयङ सङ्टङ्जिधा ३००० 

साधायण ङ्झसराई कटाई १००० 

८ भङ्छदया ऩसर 

ङ्जितयक ५००० 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

९ औषधी/एग्रोबेट/आमङ्टिेङ्छदक औषधी ऩसर 
फढी ऩूॉजी (५ राि बन्दा भाङ्झथ) ५००० 

कभ ऩूॉजी (५ राि बन्दा कभ) २५०० 

१० 
इरेक्ट्रोङ्झनक ऩसर 
(भोफाइर,घडी,अङ्झडमो,ङ्झबङ्झडमो आङ्छद) 

फढी ऩूॉजी (५ राि बन्दा भाङ्झथ) ५००० 

कभ ऩूॉजी (५ राि बन्दा कभ) ३००० 

११ ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथि 
ऩेट्रोर ऩम्ऩ (साधायण ङ्झफके्रता) ५००० 

प्माड ङ्झफके्रता ३००० 

ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डय  सफ ङ्झडरय ३००० 



 

भङ्जट्टतेर भात्र ङ्झफक्री १५०० 

१२ 
हाडििेमय/भेङ्ञिनयी/स्माङ्झनटयी/भाफिर/ङ्ञस्ट
र/ आल्भङ्टङ्झनमभ ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा ३००० 

१३ बाॉडा ऩसर (सफै िारे) 
थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

१४ स्टेिनयी तथा ऩङ्टस्तक ऩसर 
थोक २००० 

िङ्टद्रा १००० 

१५ ऩाङ्जकि ङ व्मिसाम   ५०० 

१६ परपूर तथा तयकायी ऩसर 
थोक ६०० 

िङ्टद्रा ४०० 

१७ ऩानी घट्ट 
६ भङ्जहनाबन्दा कभ चल्ने ३०० 

६ भङ्जहनाबन्दा फढी चल्ने ५०० 

१८ ङ्जित्तीम ऺेत्र 
फचत तथा ऋण सहकायी पाइनान्स कम्ऩनी २००० 

भङ्झन ट्रान्सपय, रघङ्ट ङ्जित्त १५०० 

  ङ्झनजी िैङ्ञऺक सॊस्था दताि   १५००० 

१९ िैङ्ञऺक सॊस्था (ङ्झनजी) कऺा थऩ प्रङ्झत कऺा सॊख्मा १००० 

२० ऩानी ङ्झभर कङ्ट टानी/ऩेरानी १००० 

२१ सङ्टनचाॉदी ऩसर गयगहना ङ्झनभािण तथा िङ्चयद ङ्झफक्री २५०० 

२२ भभित ऩसर भोटय ऩाटिस ङ्झफक्री तथा भभित १५०० 

२३ ऩेन्टय ऩसर ऩेङ्ञन्टङ/साइन फोडि रेख्न ेकाभ २००० 

२४ चौऩामा व्माऩाय व्मिसामी प्रङ्झत चौऩामा ५० 

२५ झोरा कङ्ट म्राको व्माऩायी 
ऩटके िङ्टल्क प्रङ्झत कङ्ट म्रा (यङ्झसद अङ्झनिामि 
गाउॉऩाङ्झरकाबय रागू हङ्टने १५ ङ्छदनसम्भ) 

१००० 

नोट् व्मिसाम दताि गयेऩङ्झछ प्रत्मेक आङ्झथिक िषिभा निीकयण गनङ्टिऩने छ। नङ्जिकयण िाऩत ५०% िङ्टल्क   

    

अनङ्टसूची ५ 

जङ्झडफङ्टटी, किाडी य जीिजन्तङ्ट कय 

  

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ 
जङ्झडफङ्टटी (सफै प्रकायका जङ्झडफङ्टटीजन्म 
च्माउ, झ्माउ सभेत) 

प्रचङ्झरत फजाय भूल्मको ५% 

२ काठ प्रङ्झत घनङ्जपट ५ 



 

३ किाडी भार  
ङ्झससा प्रङ्झत फोया १० 

पराभ कागज, प्राङ्जद्शक प्रङ्झतङ्जकरो ०.५ 

४ िोटो प्रङ्झत ङ्झरटय/ङ्जकरो ५ 

५ 

कानङ्टनरे ङ्झनषधे गयेको फाहेक अन्म भतृ िा 
भाङ्चयएका जीिजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, छारा, 
प्िाॉि 

कूर भूल्मको २% 

    

अनङ्टसूची ६ 

सिायी साधन कय 

गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे कामिङ्जिङ्झध फनाई रागू गङ्चयनेछ। 

    

अनङ्टसूची ७ 

ङ्जिऻाऩन कय 

साििजङ्झनक स्थरभा ङ्जिऻाऩन िा साइन फोडि यािे िाऩत िाङ्जषिक 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ होङ्झडिङ फोडि प्रङ्झत िगि ङ्जपट ५० 

२ यङ्जङ्गन ङ्जिऻाऩन (फ्रेक्स) प्रङ्झत िगि ङ्जपट २५ 

३ अन्म ऩोद्शय, ऩम्ऩरेट प्रङ्झत िगि ङ्जपट १० 

    

अनङ्टसूची ८ 

भनोयञ्जन कय 

  

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ भेरा भहोत्सि  प्रङ्झत ङ्छदन १००० 

  
िेरकूद रगामत अन्म भनोयञ्जनात्भक तथा 
प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक कामिक्रभ 

ऩटक १००० 

२ क्मायभ फोडि प्रङ्झत क्मायभ फोडि १००० 

    

अनङ्टसूची ९ 

फहार ङ्झफयौटी कय 

गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे कामिङ्जिङ्झध फनाई रागू गङ्चयनेछ। 

    

 



 

अनङ्टसूची १० 

ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क 

तोङ्जकएको ऩाङ्जकि ङ ऺेत्रभा भात्र 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ दङ्टई ऩाङ्ग्ग्र ेसिायी साधन 
३ घण्टा सम्भ रु ५ 

३ घण्टाबन्दा फढी प्रङ्झतघण्टा रु १० 

२ चाय ऩाङ्ग्ग्र ेसिायी साधन 
३ घण्टा सम्भ रु १० 

३ घण्टाबन्दा फढी प्रङ्झतघण्टा रु २० 

नोट् 
सयकायी सिायी साधनराई ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क 
नराग्ने ।    

    

अनङ्टसूची ११ 

टे्रङ्जकङ िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (न ेरु) 
१ स्िदेिी प्रङ्झत ङ्छदन ५० 

२ ङ्जिदेिी प्रङ्झत ङ्छदन १०० 

    

अनङ्टसूची १२ 

सेिा िङ्टल्क दस्तङ्टय 

ङ्झसपाङ्चयि य प्रभाङ्ञणत िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ 

प्रभाङ्ञणत िङ्टल्क 

नाता प्रभाङ्ञणत गने १५० 

२ जङ्ञन्भङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, गयाउन े १५० 

३ ङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत १५० 

४ अङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने १५० 

५ घयऩातार प्रभाङ्ञणत गने १५० 

६ व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण प्रभाङ्ञणत गने १५० 

७ जीङ्जितसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने १५० 

८ हकिारा िा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने ३०० 

९ कागज य भन्जङ्टयीनाभा प्रभाङ्ञणत गने २०० 

१० जग्गा भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयि प्रभाङ्ञणत गने ५०० 

११ आङ्झथिक अिस्था कभजोय िा ङ्जिऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत ० 

१२ सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने १०० 



 

१३ आङ्झथिक अिस्था फङ्झरमो िा सम्ऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत ५०० 

१४ 

ङ्झसपाङ्चयि िङ्टल्क 

अॊग्रजेी भाध्ममभभा ङ्झसपाङ्चयि तथा प्रभाङ्ञणत गने २०० 

१५ अऩाङ्ग ङ्झसपाङ्चयि ० 

१६ नाफारक ऩङ्चयचमऩत्र ङ्झसपाङ्चयि १०० 

१७ व्मङ्ञक्तगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयि गने ० 

१८ सॊस्थागत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयि गने १५० 

१९ नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२० नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२१ िैिाङ्जहक अङ्जङ्गकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ३०० 

२२ छात्रिङृ्ञत्त ङ्झसपाङ्चयि (ङ्जिऩङ्ङ छात्रिङृ्ञत्त ङ्झनिङ्टल्क) १५० 

२३ फहार कयको रेिाजोिा ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२४ भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२५ घयजग्गा कयको रेिाजोिा गयी ङ्झसपाङ्चयस गने १५० 

२६ 
व्माऩाय व्मिसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको िा व्माऩाय 
व्मिसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयि गने 

१५० 

२७ ङ्झभराऩको कागज गयाउने ङ्झनिेदन दताि गनि ङ्झसपाङ्चयस गने १५० 

२८ ङ्झन्िङ्टल्क स्िास््म उऩचाय ङ्झसपाङ्चयि ० 

२९ सिङ्टल्क स्िास््म उऩचाय ङ्झसपाङ्चयस १०० 

  ऩङ्टजािभा ऩक्की घय कामभ गनि ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत िगि ङ्झभ) ५ 

३० ऩङ्टजािभा कच्ची घय कामभ गनि ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत िगि ङ्झभ) ३ 

३१ 
पयक-पयक नाभ,थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा प्रभाङ्ञणत दङ्टिै नाभ गयेको 
व्मङ्ञक्त एकै हो बङ्ङे ङ्झसपाङ्चयि 

२०० 

३२ नाभ, थय िा जन्भङ्झभङ्झत सॊिोधनको ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३३ अस्थामी/स्थामी फसोफास ङ्झसपाङ्चयि १५० 

३४ जग्गा दताि ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३५ जग्गाधनी ऩूजाि हयाएको ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३६ ङ्जकत्ताकाट गनि ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३७ नाभसायी गनि ङ्झसपाङ्चयस २०० 

३८ जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस २०० 

३९ भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत तथा सजिङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस १५० 

४० जीङ्जित यहेको ङ्झसपाङ्चयि १५० 

४१ उद्योग ठाउॉसायी गनि ङ्झसपाङ्चयि ३०० 

४२ ङ्जिद्यारम िोल्न ङ्झसपाङ्चयस १००० 



 

४३ ङ्जिद्यारमको कऺा कऺा थप्न ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत कऺा) ५०० 

४४ ङ्जिद्यारम ठाउॉसायी गनि ङ्झसपाङ्चयस ५०० 

४५ ऩारन ऩोषणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस ० 

४६ धाया जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस १०० 

  ङ्जिद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस १०० 

४७ सॊस्था दताि ङ्झसपाङ्चयि १००० 

४८ 
कोठा िोल्ने कामि/ योहफयभा 
फस्ने 

  ३०० 

४९ सङ्ञजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का   ५०० 

५० 
मोजनाको ब ङ्टक्तानी पयपायक 
ङ्झसपाङ्चयि 

सम्ऩङ्ङ तथा ब ङ्टक्तानी 0.5% 

५१ 
नेऩार सयकायको नाभभा फाटो 
कामभ ङ्झसपाङ्चयि 

  १००० 

५२ उद्योग दताि ङ्झसपाङ्चयि   १००० 

५३ कोटि ङ्जप ङ्झभनाहा ङ्झसपाङ्चयि   ० 

५४ चौऩामा सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयि प्रङ्झत चौऩामा २० 

५५ 
घय जग्गा नक्सा ऩास दस्तङ्टय 

ऩक्की घय २००० 

५६ कच्ची घय १००० 

५७ 
घय सम्ऩङ्ङ ङ्झसपाङ्चयस 

ऩक्की घय २००० 

५८ कच्ची घय १००० 

५९ 

व्मङ्ञक्तगत घटना दताि िङ्टल्क 
(३५ ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिङ्टल्क) 

जन्भ दताि १५० 

६० भत्मङ्ट दताि १५० 

६१ ङ्जििाह दताि १५० 

६२ फसाइसयाइ (आउने/जाने) १५० 

६३ सम्फन्ध ङ्झफच्छेद १५० 

    

अनङ्टसूची १३ 

ऩमिटन िङ्टल्क (प्रङ्झतङ्छदन) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (न ेरु) 

१ दृष्मािरोकन 
स्िदेिी  ५० 

ङ्जिदेिी १५० 

२ अध्ममन भ्रभण 
स्िदेिी  ५० 

ङ्जिदेिी १५० 



 

    

अनङ्टसूची १४ 

पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ होटर व्मिसाम भाङ्झसक १०० 

२ ऩसर भाङ्झसक ५० 

३ घयफाट ङ्झनस्कने पोहय भाङ्झसक २० 

  



 

२. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झनमोजन ऐन 
 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक फषि २०७४÷२०७५ को सेिा य कामिहरुको राङ्झग स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषफाट केही 
यकभ िचि गने य ङ्जिङ्झनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ऐन 

सबाफाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत् २०७४।०४।३१ 
प्रस्तािना् बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक िषि २०७४।०७५ को सेिा य कामिहरुको राङ्झग सङ्ञञ्चत कोषफाट 
केही यकभ िचि गने अङ्झधकाय ङ्छदन य सो यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोङ्ञजभ बभेू गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “बभेू  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झनमोजन ऐन, २०७४” यहेको छ।  

  (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. आङ्झथिक िषि २०७४।०७५ को ङ्झनङ्झभत्त सङ्ञञ्चत कोषफाट यकभ िचि गने अङ्झधकाय् (१) आङ्झथिक िषि 
२०७४।०७५ को ङ्झनङ्झभत्त गाउॉऩाङ्झरका, िडा सङ्झभङ्झत, ङ्जिषमगत िािारे गने सेिा य कामिहरुका ङ्झनङ्झभत्त 
अनङ्टसूची १ भा उङ्ञल्रङ्ञित चारू िचि, ऩूॉङ्ञजगत िचि य ङ्जित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ 
रु २९०११६५२०। (अऺेरुऩी उनन्तीस कयोड एक राि सोह्र हजाय ऩाॉच सम फीस रुऩैमा भात्र) भा 
नफढाई ङ्झनङ्छदिद्श गङ्चयए फभोङ्ञजभ सङ्ञञ्चत कोषफाट िचि गनि सङ्जकन ेछ । 

३. ङ्जिङ्झनमोजन् (१) मस ऐनद्राया सङ्ञञ्चत कोषफाट िचि गनि अङ्झधकाय ङ्छदइएको यकभ आङ्झथिक िषि 
२०७४।०७५ को ङ्झनङ्झभत्त बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ कामिऩाङ्झरका, िडा सङ्झभङ्झत य ङ्जिषमगत िािारे गने 
सेिा य कामिहरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयने छ ।  

   (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन कामिऩाङ्झरका, िडा सङ्झभङ्झत य 
ङ्जिषमगत िािारे गने सेिा य कामिहरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जिङ्झनमोजन गयेको यकभ भध्मे कङ्ट नैभा फचत हङ्टने य 
कङ्ट नैभा अऩङ्टग हङ्टने देङ्ञिन आएभा गाउॉकामिऩाङ्झरकारे फचत हङ्टने िीषिकफाट नऩङ्टग हङ्टने िीषिकभा यकभ सानि 
सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक िीषिकफाट सो िीषिकको जम्भा यकभको १० प्रङ्झतितभा नफढ्ने गयी 
कङ्ट नै एक िा एक बन्दा फढी िीषिकहरुफाट अको एक िा एक बन्दा फढी िीषिकहरुभा यकभ सानि तथा 
ङ्झनकासा य िचि जनाउन सङ्जकनेछ। ऩूॉङ्ञजगत िचि य ङ्जित्तीम व्मिस्थातपि  ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ साॉिा ब ङ्टक्तानी 
िचि य ब्माज ब ङ्टक्तानी िचि िीषिकभा फाहेक अन्म चारू िचि िीषिक तपि  सानि य ङ्झफत्तीम व्मिस्था 
अन्तगित साॉिा ब ङ्टक्तानी िचि तपि  ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत यकभ ब्माज ब ङ्टक्तानी िचि िीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि 
सङ्जकने छैन ।  

   तय चारङ्ट तथा ऩूॉङ्ञजगत िचि य ङ्जित्तीम व्मिस्थाको िचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा 
यकभ सानि सङ्जकने छ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन एक िीषिकफाट सो िीषिकको जम्भा स्िीकृत 
यकभको १० प्रङ्झतितबन्दा फढ्ने गयी कङ्ट नै एक िा एक बन्दा फढी िीषिकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ 
सबाको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

 

 



 

अनङ्टसूची - १ 

(दपा २ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२९ (२) फभोङ्ञजभ 

सङ्ञञ्चत कोषफाट ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टने यकभ 

 

रु. हजायभा  
क्र.सॊ. अनङ्टदान 

सॊख्मा 
िीषिकको नाभ चारङ्ट िचि ऩूॉजीगत िचि ङ्जित्तीम 

व्मिस्था 
जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउॉ कामिऩाङ्झरका १२८२९६ १६१८२०.५२ ० २९०११६.५२ 

२  िडा सङ्झभङ्झत 

३  ङ्जिषमगत िािा 
४  ऋणको साॉिा ब्माज 

ब ङ्टक्तानी 
    

५  रगानी (िेमय/ऋण)     

  



 

३. बभेू स्िमॊसेिा ऐन , २०७४ 
 

प्रस्तािना् 
आफ्नो व्मङ्ञक्तगत ङ्जहत य स्िाथिबन्दा भाङ्झथ उठेय साभूङ्जहक िा सॊस्थागत ङ्जिकासका राङ्झग स्ित्स्पूति रुऩभा 
मोगदान गनिका राङ्झग बएको अग्रसय जनिङ्ञक्तफाट गाउॉऩाङ्झरकाको बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा टेिा 
ऩङ्टर् माउन सभूहभा ङ्झभरेय काभ गने, एकआऩसभा सहमोग आदान प्रदान गने जस्ता साभाङ्ञजक एकताराई 
प्रिर्द्िन गनि, 
नेऩारी सभाजभा ऩयाऩूिि कारदेङ्ञि नै अभ्मासभा यहेको स्िॊसेिाकै अको रुऩ सभङ्टदामभा आधाङ्चयत कामिहरु 
जस्तो झाया, ऩभि, फाटो फनाउन,े ङ्झफसौनी ङ्झनभािण गने, चौऩायी फनाउन,े साॉघङ्ट हाल्ने, कङ्ट रो िङे्ङ, धभििारा 
ङ्झनभािण गने जस्ता साभाङ्ञजक कामिहरुराई सभेत एकीकृत गयी गाउॉऩाङ्झरकाको फहङ्टऩऺीम ङ्जिकासभा स्िमॊसेिा 
भापि त न्मून ऩूॉजी गङ्चयचारनफाट अङ्झधकतभ  ङ्जिकासभा मोगदान ऩङ्टर् माउन े जनिङ्ञक्तराई व्मिङ्ञस्थत गनि 
फाञ्छनीम बएकारे,  

बभेू गाउॉऩाङ्झरका गाउॉसबारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२६ को अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो ऐन स्िीकृत गयी 
जायी गङ्चयएको छ ।    

ऩङ्चयच्छेद एक 
1. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् 

 (१) मो ऐनको नाभ "बभेू स्िमॊसेिा ऐन, २०७४" यहेको छ ।  

 (२) मो ऐन गाउॉ सबा फैठकफाट स्िीकृत बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि रागू हङ्टनछे ।  

2. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा् 
क) स्िमॊसेिक बङ्ङारे आफ्नो व्मङ्ञक्तगत ङ्जहत य स्िाथिबन्दा भाङ्झथ उठेय साभूङ्जहक िा सॊस्थागत 

ङ्जिकासका राङ्झग स्ित्स्पूति रुऩभा मोगदान गनिका राङ्झग बएको अग्रसयता बई गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट स्िमॊसेिक बनी ङ्झनमङ्टक्त व्मङ्ञक्त, सभूह/सॊस्थाराई सम्झनङ्टऩदिछ 
। 

ख) ऐन बङ्ङारे बभेू स्िमॊसेिा ऐन, २०७४ राई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

ग) गाउॉऩाङ्झरका बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩदिछ । सो िब्दरे आिश्मक ऩयेको 
अिस्थाभा अन्म गाउॉऩाङ्झरकाराई सभेत जनाउनछे ।  

घ) गाउॉसबा बङ्ङारे बभेू गाउॉ सबाराई सम्झनङ्ट ऩदिछ ।  

ङ) अध्मऺ बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺराई सम्झनङ्ट ऩदिछ ।  

च) उऩाध्मऺ बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺराई सम्झनङ्ट ऩदिछ ।  

छ) गाउॉ कामिऩाङ्झरका बङ्ङारे बभेू गाउॉ कामिऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

ज) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत बङ्ङारे बभेू गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमका प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृतराई सम्झनङ्ट ऩदिछ । 



 

झ) इङ्ञन्जङ्झनमय बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाका इङ्ञन्जङ्झनमयराई सम्झनङ्ट ऩदिछ । सो िब्दरे 
गाउॉऩाङ्झरकारे सेिा ऩयाभिि ङ्झरन सम्झौता गयेको इङ्ञन्जङ्झनमयराई सभेत जनाउॉदछ ।  

ञ) सॊमोजक बङ्ङारे स्िमॊसेिा कामिक्रभको सॊमोजकराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

ट) कामािरम बङ्ङारे बभेू गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमराई सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

ठ) ङ्झनिािह बत्ता  बङ्ङारे बभेू कामिऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत ऩद िा कामिक्रभभा सेिा िा मोगदान 
गयेिाऩत उऩरब्ध गयाइने यकभराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

ड) सङ्झभङ्झत बङ्ङारे मस ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभ गङ्छठत ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरु सम्झनङ्टऩदिछ ।  

 

३. सॊस्थागत व्मिस्था् स्िमॊसेिक सेिा कामिक्रभराई स्िमॊ सेिा य स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी नीङ्झतगत 
भागिदििन गनि तोङ्जकए फभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झतहरु यहेछन  ।  

 

४. कामिक्रभ सञ्चारनका आधायहरु् गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना, सॊघीम ऐन, ङ्झनमभािरी, नेऩार सयकायरे 
प्रङ्झतिर्द्ता गयेका अन्तयािङ्जद्सम सङ्ञन्ध सम्झौता रगामतका याद्सङ्जहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कामिक्रभका आधायभा मो 
स्िमॊसेिा कामिक्रभ सञ्चारन हङ्टनेछ ।  

 

५. ऩङ्चयचारनको ङ्जिषम ऺते्र् स्िमॊसेिा कामिक्रभ अन्तगित स्िमॊिेकहरु ऩङ्चयचारन गदाि तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ङ्जिषम ऺेत्रहरुभा आिश्मकता य औङ्ञचत्मता तथा प्रबािकाङ्चयताका आधायभा सॊख्मा ङ्झनधाियण गयी ऩङ्चयचारन 
गनङ्टिऩनेछ ।  

 

६ बनाि प्रकृमा तथा ऩङ्चयचारनका ऺते्रहरु् स्िमॊसेिा कामिक्रभभा सङ्चयक हङ्टने व्मङ्ञक्तराई औङ्ञचत्मता य 
आिश्मकताका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऺते्रहरुभा ङ्झनङ्ञद्ळत भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ।  

७ ऩङ्चयचारनको भोडाङ्झरटी् बभेू स्िमॊसेिक सेिा अन्तगित स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारन गदाि कामिऩाङ्झरकाद्राया स्िीकृत 
ङ्जिङ्झबङ्ङ भोडाङ्झरटीभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

 

८. आिेदन, ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, अिकाि तथा अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था् (१) बभेू स्िमॊसेिा कामिक्रभ अन्तगित 
स्िमॊसेिक बई कामि गनि चाहने व्मङ्ञक्तहरुका राङ्झग तोङ्जकएको ङ्जिषम ऺेत्र य ऩदभा आिेदन ङ्छदई ङ्झनङ्ञद्ळत 
भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त िा अनङ्टभङ्झत प्रदान गयी कामिङ्जिियण ङ्छदई ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे ।  

 (२) स्िमॊसेिा कामिक्रभभा सङ्चयक बएऩङ्झछ ऺभता ङ्जिकासको अिङ्झध ऩूया गयेऩङ्झछ कामिक्रभफाट 
अिकाि गङ्चयनेछ ।  

 

९. सङ्टङ्जिधा तथा सेिा िति य ङ्झनिािह बत्ता् (१) स्िमॊसेिकहरुरे कामिक्रभभा सङ्चयक हङ्टॉदाको फित न्मूनतभ  
आिास तथा व्मैङ्ञक्तक िचि व्मिस्थाऩनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनिािह बत्ता उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ ।  

 (२) गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे आिश्मकता य औङ्ञचत्मताका आधायभा स्िमॊसेिकहरुराई अङ्झतङ्चयक्त सङ्टङ्जिधा 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  



 

 

१०. ङ्जित्तीम स्रोत व्मिस्था् (१) बभेू गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टने ङ्जिकास ङ्जक्रमाकराऩभा स्थानीम जनिङ्ञक्तको 
ऩङ्चयचारन य ङ्जिकास गनि स्िमॊसेिा कामिक्रभको ऺेत्र ङ्जिस्ताय गनि सङ्जकनेछ ।  

 (२) मसयी स्िमॊसेिक जनिङ्ञक्त ऩङ्चयचारन गदाि ङ्झनिािहबत्ता तथा व्मिस्थाऩकीम िचिका राङ्झग गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक तथा फाह्य स्रोतफाट ङ्जित्तीम व्मिस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

 (३) कामिक्रभ सञ्चारनका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुसॉग सहकामि य 
साझेदायी गनि सङ्जकनेछ।  

 

११. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन व्मिस्था् (१) स्िमॊसेिा कामिक्रभराई प्रबािकायी य परदामी फनाउन आिश्मक 
सॊमन्त्र ङ्झनभािण गयी अनङ्टभगन तथा भूल्माङ्कनको व्मिस्था सभेत गनङ्टिऩनेछ ।  
 

२२. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् मो कानून िा मस अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कामािरम िा अङ्झधकायीराई 
अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकायीराई प्राद्ऱ अङ्झधकायभध्मे तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अङ्झधकाय फाहेकका अन्म अङ्झधकाय कङ्ट नै 
अङ्झधकायीरे प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।  

 

२३. थऩघट, हेयपेय िा सॊिोधन् गाउॉ सबारे मस ऐनराई आिश्मकतानङ्टसाय थऩघट िा हेयपेय िा आिश्मक 
सॊिोधन गनि सक्नेछ ।  

 

२४. ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञिका िा कामिङ्जिङ्झध फनाउन ेअङ्झधकाय् मस ऐनको उद्दमेश्म कामािन्िमन गनि िा सयरीकयण गनि 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका िा कामिङ्जिङ्झध फनाउन सक्नछे ।    

 

 
  



 

४. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७४ 
 

प्रस्तािना् सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्त अनङ्टरूऩ स्थानीमस्तयभा छङ्चयएय यहेको ऩूॉजी, प्रङ्जिङ्झध तथा 
प्रङ्झतबाराई स्िाफरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत गदै सदस्महरूको आङ्झथिक, साभाङ्ञजक तथा 
साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनि, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत, सदस्म केङ्ञन्द्रत, रोकताङ्ञन्त्रक, स्िामत्त य सङ्टिाङ्झसत सॊगठनको 
रूऩभा सहकायी सॊस्थाहरूको प्रिर्द्िन गनि, सहकायी िेती, उद्योग, िस्तङ्ट तथा सेिा व्मिसामका भाध्मभफाट 
साभाङ्ञजक न्मामका आधायभा आत्भङ्झनबिय, तीब्र एिॊ ङ्छदगो रुऩभा स्थानीम अथितन्त्रराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउन सहकायी 
सॊघ सॊस्थाहरुको दताि, सञ्चारन एिभ  ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

बभेू गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७४” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८ फभोङ्ञजभ फनाएको आन्तङ्चयक 
कामिङ्जिङ्झध सम्झनङ्टऩछि ।  

(ि) “कसूय” बङ्ङारे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्टऩछि । 

(ग) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभभा तोङ्जकएको 
िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछि । 

(घ) “ऩङ्चयिाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत िा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, धभिऩ ङ्टत्र, धभिऩ ङ्टत्री, फाफङ्ट, आभा, 
सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन ऩोषण गनङ्टि ऩने दाजङ्ट, बाउजङ्ट,बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी 
सम्झनङ्टऩछि। 

तय सो िब्दरे अॊिफण्डा गयीिा भानो छङ्ट ङ्जट्टई आ-आफ्नो ऩेिा व्मिसाम गयी 
फसेको ऩङ्चयिायको सदस्मराई जनाउन ेछैन ।  

(ङ) “फचत” बङ्ङारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको यकभ सम्झनङ्टऩछि । 

(च) “भन्त्रारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जिषम हेने सॊघीम भन्त्रारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(छ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्थारे सॊचारन गयेको व्मिसाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩहरुभा 
ऩङ्झछल्रो आङ्झथिक िषिसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको दाङ्जमत्ि य ऩङ्झछल्रो आङ्झथिक िषिको 
सदस्मतपि को िङ्चयद िा ङ्झफक्री कायोफायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतितबन्दा फढी ङ्जहस्सा 
बएको कायोफाय सम्झनङ्टऩछि ।   

(ज) “यङ्ञजद्साय” बङ्ङारे सॊघको यङ्ञजद्साय सम्झनङ्ट ऩछि ।  

(झ) “रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभको रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्टऩछि। 



 

(ञ) “ङ्जिङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जिङ्झनमभ 
सम्झनङ्टऩछि। 

(ट) “ङ्जिबाग” बङ्ङारे सॊघको सहकायी ङ्जिबाग सम्झनङ्टऩछि य सो िब्दरे भन्त्रारमरे सहकायी 
ङ्झनमभन गनि तोकेको भहािािा सभेतराई जनाउॉछ। 

(ठ) “िेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको िमेय ऩूजीको अॊि सम्झनङ्टऩछि ।  

(ड) “सञ्चारक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्टऩछि य सो िब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य कोषाध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ड) “सदस्म” बङ्ङारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्राप् त गयेका व्मङ्ञक्त सम्झनङ्टऩछि। 

(ढ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे  दपा ३० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सञ्चारक सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्टऩछि।  

(ण) “सहकायी भूल्म” बङ्ङारे स्िािरम्िन, स्ि–उत्तयदाङ्जमत्ि, रोकतन्त्र, सभानता, सभता, 
ऐक्मिर्द्ता, इभान्दायी, िङ्टराऩन, साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्ि तथा अरुको हेयचाह रगामत 
अन्तयािङ्जद्सम  भान्मता प्राप् त सहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनङ्टऩछि । 

(त) “सॊस्थाको व्मिसाम” बङ्ङारे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मिसाङ्जमक 
ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्टऩछि ।  

(थ) “सहकायी ङ्झसर्द्ान्त” बङ्ङारे स्िैङ्ञच्छक तथा िङ्टरा सदस्मता, सदस्मद्राया रोकताङ्ञन्त्रक 
ङ्झनमन्त्रण, सदस्मको आङ्झथिक सहबागीता, स्िामत्तता य स्ितन्त्रता, ङ्ञिऺा, तारीभ य सूचना, 
सहकायी-सहकायी फीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य सभङ्टदामप्रङ्झतको चासो रगामत अन्तयािङ्जद्सम 
भान्मता प्राप् त सहकायी सम्फन्धी ङ्झसर्द्ान्त सम्झनङ्टऩछि ।  

(द) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा ६ फभोङ्ञजभ दताि बएको ङ्जिषमगत िा 
फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ध) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा सम्झनङ्टऩछि । 

(न) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे िेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनङ्टऩछि । 

(ऩ)  "दताि गने अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ६९ फभोङ्ञजभको दताि गने अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदिछ । 

 

 
ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताि 
३. सॊस्थाको गठन :(१) कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागङ्चयकहरु आऩसभा  ङ्झभरी ङ्जिषमगत िा 

िहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन  ।  

(२)उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन श्रङ्झभक, मङ्टिा रगामतरे आफ्नो श्रभ 
िा सीऩभा आधाङ्चयत बइ व्मिसाम गने सहकायी सॊस्थाको हकभा ऩन्र जना नेऩारी नागङ्चयकहरु बए 
ऩङ्झन सॊस्था गठन गनि सक्नछेन  । 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय, 

स्थानीम तह िा त्मस्ता सयकाय िा तहको अनङ्टदान िा स्िाङ्झभत्िभा सॊचाङ्झरत ङ्जिद्यारम, ङ्जिद्वङ्जिद्यारम िा 



 

सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउन ेऩदभा िहार यहेका कम्तीभा एकसम जना कभिचायी, ङ्ञिऺक िा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताि बएको आफ्नो ऩेिागत सॊगठनका 
आधायभा सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका िति फन्देजहरु ऩारना गने गयी 
सॊस्था गठन गनि सक्नेछन  । 

तय एकसम जनाबन्दा कभ सॊख्मा यहेको एउटै कामािरमका कम्तीभा तीस जना कभिचायी, 
ङ्ञिऺक िा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका िति फन्देजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन  । 

(४)  मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदाि एक ऩङ्चयिाय एक सदस्मका दयरे उऩदपा (१) 
िा(२)भा उङ्ञल्रङ्ञित सॊख्मा ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

तय सॊस्था दताि बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयिायका एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्तरेसो सॊस्थाको सदस्मता 
ङ्झरन फाधा ऩने छैन । 

 

४. दताि नगयी  सहकायी सस्था सॊचारन गनि नहङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन  मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि नगयी सहकायी 
स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि हङ्टॉदैन।  

  

५. दतािको राङ्झग दयिास्त ङ्छदनङ्ट ऩने :(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका सयकायी सॊस्थारे दतािकाराङ्झग 
दताि गने अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयिास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयिास्त साथ देहाम फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरग्न 
गनङ्टि ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जित ङ्जिङ्झनमभ, 

(ि)  सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्िीकाय गयेको िेमय सॊख्मा य िमेय यकभको ङ्जिियण । 

 

६. दताि गनङ्टि ऩने :(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त दयिास्त  सङ्जहतको कागजातहरु  
छानङ्जिन गदाि देहाम फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा दताि गने अङ्झधकायीरे दयिास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताि गयी अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दताि प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) दयिास्त साथ ऩेि बएको ङ्जिङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ यहेको,  

(ि) प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म,  भान्मता य ङ्झसर्द्ान्त अनङ्टरुऩ सञ्चारन हङ्टन 
सक्ने आधाय यहेको, 

(ग) सहकायी सॊस्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एिभ  सदस्म केङ्ञन्द्रत बई सॊचारन य ङ्झनमन्त्रण हङ्टन 
सक्ने स्ऩद्श आधाय यहेको । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाि प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको कङ्ट नै 
कङ्ट याभा सॊिोधन गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊिोधन गनङ्टिऩने व्महोया िङ्टराई 
दयिास्त प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई सूचना गनङ्टि ऩनेछ । 



 

(3) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित दताि 
बई सञ्चारनभा यहेका बभेू गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र कामिऺ ेत्र कामभ गङ्चयएका  सहकायी सॊस्था मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ दताि बएको भाङ्झनन ेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताि गदाि दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थारे ऩारना गनङ्टि ऩने गयी कङ्ट नै िति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ िति तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत सहकायी 
सॊस्थाको कतिव्म हङ्टनेछ। 

 

७. दताि गनि अस्िीकाय गनि सक्न े:(१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञित अिस्था नबएभा, सोही 
दपा फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधनको राङ्झग सूचना ङ्छदएको अफङ्झध ङ्झबत्र ङ्झनिेदकरे सॊिोधन गनि 
अस्िीकाय गयेभा त्मस्तो सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झफङ्झनमभ सॊिोधन नगयेभा िा सूचनाभा 
उल्रेि बए फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्झफङ्झनमभ  सॊिोधन नगयेभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय गयेकोभा दताि गने 
अङ्झधकायीरे कायण िङ्टराई तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 

८. सहकायी सॊस्था सॊगङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े (१) सहकायी सॊस्था अङ्जिङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायिारा एक स्ििाङ्झसत 
य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनछे । 

(२) सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाहीको राङ्झग एउटा छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनछे । 

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप् त, 
उऩबोग, ङ्जिक्री िा अन्म व्मिस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजूय गनि य सो उऩय ऩङ्झन सोही 
नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनि सक्नेछ । 

 

९. सहकायी सॊस्थाको कामिऺ ते्र : (१) दताि हङ्टॉदाका फित सहकायी सॊस्थाको कामि ऺेत्र देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्  

(क)  फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थाको हकभा एक िडा,  
(ि)  अन्म सॊस्थाको हकभा एक िडा िा देहामका आधायभातीन िडासम्भ : 

(१)  सदस्महरुिीच स्िाफरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक अभ्मासको राङ्झग आऩसी साझा िन्धन 
(कभन फण्ड), 

(२)  व्मिसाङ्जमक स्तयभा सेिा सॊचारन गनि आिश्मक सदस्म सॊख्मा, 
(३) सॊस्था सॊचारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण कामभ हङ्टने गयी 

ऩामक ऩने स्थान । 

 
 



 

(४)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे दताि बई व्मिसाङ्जमक 
सेिा प्रायम्ब गयेको दङ्टईिषि ऩङ्झछ देहामको आधायभा जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेत्र कामभ यहने गयी 
आफ्नो कामिऺ ते्र थऩ िडाहरूभा ङ्जिस्ताय गनि सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩको ङ्जिकास क्रभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामि 
ऺेत्र आिश्मक ऩयेको, 

(ि) सॊस्थाको कामि सॊचारनभा सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण कामभ याख्न यचनात्भक 
उऩामहरु अिरम्फन गङ्चयएको, 

(ग) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको हकभा भाऩदण्ड अनङ्टसाय 
बएको। 

(५) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको कामिऺ ेत्रका 
िडाहरूभा व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन नबएको िा जम्भा कायोफायको तोङ्जकएको यकभ िा 
अनङ्टऩातबन्दा कभ यकभ िा अनङ्टऩातको व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएको देङ्ञिएको िण्डभा दताि गने 
अङ्झधकायीरे व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएका िडा भात्र कामिऺ ते्र कामभ गने गयी ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन 
गनि ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 

(६)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेिन ङ्छदएकोभा सहकायी सॊस्थारे 
एक िषिङ्झबत्र ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन गयी आफ्नो कामिऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधाियण गनङ्टिऩनेछ ।  

(७) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थारे स्िेङ्ञच्छक 
रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभम कामिऺ ते्र घटाउने गयी ऩङ्टन्ङ्झनधाियण गनि ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन गनि सक्नेछ ।  

(८) कामिऺ ेत्र ऩङ्टन् ङ्झनधाियण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

 

१०. जानकायी ङ्छदनङ्टऩने:  बभेू गाउॉऩाङ्झरकाबन्दा फढी कामिऺ ते्र कामभ यािी दताि बई सञ्चारनभा यहेका 
सॊस्थाहरूरे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाभा सेिा सञ्चारन गदाि सञ्चाङ्झरत सेिाको ङ्जिियण सङ्जहत दताि गने अङ्झधकायीराई 
जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  

११. ङ्जिषमगत आधायभा िगॉकयण: (१)सहकायी सॊस्थाको िगॉकयण देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 
(क) उत्ऩादक सॊस्था् कृङ्जष,दङ्टग्ध, ङ्ञचमा,कङ्जप,उिङ्ट,परपङ्ट र य भाछाऩारन ङ्जििेषका ङ्जिषमगत 

य अगङ्टिािारी एिभ  उत्ऩादनको मोजना सभेतका आधायभा अन्म उत्ऩादनभूरक सॊस्था; 
(ि) उऩबोक्ता सॊस्था् उऩबोक्ता बण्डाय, िचत तथा ऋण,उजाि य स्िास््म  ङ्जििेषका 

ङ्जिषमगत य प्राथङ्झभक आिश्मकता एिभ  सेिाको मोजना सभेतका आधायभा अन्म 
उऩबोगजन्म सॊस्था; 

(ग) श्रङ्झभक सॊस्था् हस्तकरा,िाद्य ऩङ्चयकाय,औद्योङ्झगक उत्ऩादन,बोजनारम य श्रभ कयाय 
ङ्जििेषका ङ्जिषमगत य सीऩ िा श्रभको ङ्जििषेता एिभ  स्ियोजगायीको मोजना सभेतका 
आधायभा अन्म श्रभभा आधाङ्चयत सॊस्था; 

(घ) फहङ्टउद्दशे्मीम सॊस्था् उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ िा सीऩभा आधाङ्चयत स्ियोजगायीका सेिा 
सभेत सञ्चारन गने अन्म फहङ्टभङ्टिी सॊस्था । 



 

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (क),(ि)य (ग) भा उल्रेङ्ञित ङ्जिषमभा ङ्जिङ्ञिद्शीकयण, आभ प्रचरन य 
अभ्मासको ङ्जिकासक्रभ सभेतको आधायभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरु थऩ गनि सङ्जकनछे ।  

 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अन्म 
सॊस्थाहरु गठन गनि फाधा ऩनेछैन ।  

 

१२. कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्न े :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ दताि 
प्रभाणऩत्र प्राप् त गये ऩङ्झछ सॊस्थारे आफ्नो उद्दशे्म प्राङ्झद्ऱका राङ्झग मस ऐन य ङ्जिङ्झनमभको 
अधीनभा यही आिश्मक कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्नछे ।  

(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि छङ्ट टै्ट सॊस्था दताि गनङ्टिऩने छैन । 

तय त्मस्तो कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र 
,स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम 
िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र प्राप् त गयेभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सोको 
जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थारे सॊमङ्टक्त िा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन िा सेिाको 
फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही आिश्मक कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्नेछन  । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने 
सम्फन्धी अन्म व्मफस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

 

१३. दाङ्जमत्ि सीङ्झभत हङ्टन े:(१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झनजरे िङ्चयद 
गयेको िा िङ्चयद गनि स्िीकाय गयेको िेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत यहनेछ ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी” य नाभको अन्त्मभा “ङ्झरङ्झभटेड” बङे्ङ िब्द याख्नङ्ट 
ऩनेछ ।  

 

१४. सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्त ऩारना गनङ्टि ऩने: सहकायी सॊस्थाको गठन तथा सञ्चारन गदाि 
सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्तको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ ।  

 
 
 
 
 
 



 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्थाका उद्दशे्म तथा कामि 
१५. सॊस्थाको उद्दशे्म : कामिऺ ते्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्द्रत बई आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथिक, 

साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टि सॊस्थाको भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ ।   

१६. सॊस्थाको कामि : सॊस्थाका कामिहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन :- 

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्तहरूको ऩारना गनेगयाउन,े 

(ि) सदस्मको ङ्जहत प्रिर्द्िनगने गयी व्मािसाङ्जमक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्मराई ङ्ञिऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने , 

(ङ) सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेिाको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथिक 
स्थाङ्जमत्ि य जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩनसम्फन्धी कामि गने,  

(च) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी रागू गने, 

(छ) सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक प्रिर्द्िन तथा ङ्जिकास सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(ज) भन्त्रारम,यङ्ञजद्साय, प्रादेङ्ञिक यङ्ञजद्साय,स्थानीम तह िादताि गने अङ्झधकायीको ङ्झनदेिन 
ऩारना गने गयाउन,े 

(झ) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरू गने । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध 

१७. ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड य 
कामिङ्जिङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामि सञ्चारनको राङ्झग ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ दताि गने अङ्झधकायीफाट स्िीकृत बए ऩङ्झछ रागू 
हङ्टनेछ । 

 

१८. आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध फनाउन सक्न े:(१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, 
भाऩदण्ड, कामिङ्जिधी य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध 
फनाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको साधायणसबारे 
स्िीकृत गयेऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

 

१९. ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झधभा सॊिोधन :(१) सॊस्थाको साधायणसबाको कङ्ट र सदस्म सॊख्माको 
फहङ्टभतफाट ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध सॊिोधन हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊिोधन बएको ङ्जिङ्झनमभ िा आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध दताि गने 
अङ्झधकायीफाट स्िीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनछे । 

 
 



 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 
२०. सॊस्थाको सदस्मता: (१) अठाय िषि उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोङ्ञजभका नेऩारी नागङ्चयकहरु सॊस्थाको 

सदस्म हङ्टन सक्नेछन ्  
  (ि)  सॊस्थाको कम्तीभा एक िेमय िङ्चयद गयेको, 
  (ग)  सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित ितिहरु ऩारना गनि भन्जङ्टय गयेको, 
  (घ)  सॊस्थाको ङ्ञजम्भेिायी ऩारना गनि भन्जङ्टय बएको, 
  (ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोफायसॉग प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टने गयी कायोफाय नगयेको, 
  (च)   सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन मोग्म यहेको स्िघोषणा गयेको । 

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकायका 
ङ्झनकामहरु, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको कामिऺ ते्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक िा सहकायी ङ्जिद्यारम, गङ्टठी, 
स्थानीम क्रफ, स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोक्ता सभूहहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छैन 
।  

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन स्िास््म सहकायी सॊस्थाभा 
सहकायी सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरन िाधा ऩने छैन । 

 

२१. सदस्मता प्राप् त गनि ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहने सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे 
सॊस्थाको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदनऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩेऄतीस ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगित फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने िा नगने ङ्झनणिम गनङ्टि ऩनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गदाि सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने ङ्झनणिम गयेभा सो को 
कायण िोरी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञक्तरे 
त्मस्तो सॊस्था दताि गने अङ्झधकायीसभऺ उजूय गनि सक्नछे। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप् तउजूयी छानङ्जिन गदाि ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टि ऩने 
देङ्ञिएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनिको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई 
आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा सो आदेि प्राप् त गयेको सात ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थारे ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

२२. सदस्म हङ्टन नऩाउन े : (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा िढी सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउन े
छैन।  



 

  तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म 
यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीनिषि ङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सदस्मता कामभ याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

(२)  मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित कङ्ट नै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनकाम िा दपा २० 
को उऩदपा (२) भा उल्रेि बएदेङ्ञि फाहेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञक्त सदस्म बएको बए ऩाॉचिषि 
ङ्झबत्र सदस्मता अन्त्म गनङ्टिऩनेछ ।  

   

२३. सदस्मताको सभाङ्झद्ऱ: (१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अिस्थाभा सभाद्ऱ हङ्टनछे्— 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ि) रगाताय फाङ्जषिक साधायणसबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन,मस ऐन अन्तगित िनकेो ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारना गनङ्टिऩने 

प्रािधानको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(घ) सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप् त िा 
ब ङ्टक्तान गनङ्टि ऩने कङ्ट नै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ िा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण,ङ्झतनङ्टि ऩने कङ्ट नै 
दाङ्जमत्ि िा अन्म 

 

 कङ्ट नै सदस्मको तपि फाट ङ्झधतो िा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्ि पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको 
सदस्मता सभाद्ऱ हङ्टने छैन ।  

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन साधायणसबा फोराउन े ङ्झनणिम 
बइसकेऩङ्झछ साधायणसबा सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसैराई ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकने छैन । 

 

२४. सङ्टङ्जिधा प्राप् त गनि नसक्न े : कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्ि ङ्झनधािङ्चयत 
सभमङ्झबत्र  ब ङ्टक्तान नगयेभा िा मो ऐन, मस ऐन अन्तगित िनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
सदस्मरे ऩारन गनङ्टिऩने व्मिस्थाको फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको 
सङ्टङ्झफधा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

 
 
 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत 

 

२५. साधायणसबा: (१) सहकायी सॊस्थाको सिोच्च अङ्गको रुऩभा साधायणसबा हङ्टनछे । 

(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हङ्टने छन  । 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, 



 

(ि) िाङ्जषिक साधायणसबा, 
(ग) ङ्जििेष साधायणसबा । 

२६. प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: प्रायङ्ञम्बक साधायणसबाको काभ, कतिव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको काभ कायफाही य आङ्झथिक कायोफायको 
जानकायी ङ्झरन,े 

(ि) चारू आङ्झथिक िषिको राङ्झग िाङ्जषिक कामिक्रभ तथा फजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतिेदन तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(च) रेिा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाियण गने,  

(छ) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामिहरू गने । 

 

२७. िाङ्जषिक साधायणसबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : िाङ्जषिक साधायणसबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ  हङ्टनछे :– 

(क) िाङ्जषिक कामिक्रभ तथा फजेट स्िीकृङ्झत गने, 

(ि) िाङ्जषिक रेिा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत िा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन तथा ङ्जिघटन गने, 

(घ) सञ्चारक िा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्मराई ऩदफाट हटाउन,े 

(ङ) सङ्झभङ्झत िा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(छ) रेिा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाियण गने, 

(ज) सॊस्था एकीकयण िा ङ्जिघटन सम्फन्धी ङ्झनणिम गने, 

(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जिधा तोक्न,े 

(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राद्ऱ गने सम्फन्धभा ङ्झनणिम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झभनाहा ङ्छदने, 
(ठ) सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ड) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामिहरू गने । 

 

२८. साधायणसबाको फैठक :(१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था दताि बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक 
साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथिक िषि सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र िाङ्जषिक साधायणसबा 
फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्थाभा ङ्जििेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) सॊस्थाको काभ ङ्जििेषरे ङ्जििषे साधायण सबा फोराउनङ्टऩने सङ्झभङ्झतिाट ङ्झनणिम बएभा, 



 

(ि) दपा ३८ को उऩदपा (१) को िण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा, 

(ग) कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जििेष साधायणसबा फोराउन ऩेि गयेको प्रस्ताि सङ्झभङ्झतर्द्ाया ऩाङ्चयत 
बएभा, 

 (घ) ङ्जििषे साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩने कायण िङ्टराइ ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतित सदस्मरे सङ्झभङ्झत 
सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा, 

(ङ) दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेिन ङ्छदएभा, 
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको सञ्चारक िा 

व्मिस्थाऩकफाट आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको 
अिस्थाभा दताि गने अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत 
सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जििेष साधायण सबा गनि सङ्जकनेछ । 

 
२९. ङ्जििषे साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्न:े (१) सॊस्थाको ङ्झनयीऺण िा सङ्टऩयीिेऺण गदाि िा 

कसैको उजूयी ऩयी छानङ्जिन गदाि देहामको अिस्था देङ्ञिन आएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नछे :–   

(क)  सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा ङ्झसर्द्ान्त ङ्जिऩङ्चयत कामि गयेभा,  
(ि)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध ङ्जिऩयीत 

कामि गयेभा, 
(घ) दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे आदेि ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन प्राप् त बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेिन 
प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩेऄतीस ङ्छदनङ्झबत्र साधायणसबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायणसबाको फैठकभा 
उजूयी िा ङ्झनयीऺणका क्रभभा देङ्ञिएका ङ्जिषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतिेदन दताि गने 
अङ्झधकायीसभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञित अिङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा नफोराएभा दताि 
गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नछे । 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबाको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म 
सॊख्माको एकाउङ्ङ प्रङ्झतित हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सॊख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदन ङ्झबत्र 
दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सॊचारक 
सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत सङ्जहत एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको 
गणऩङ्टयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दपा २८ को (४) भा बएको 
व्मिस्था सोहीअनङ्टसाय हङ्टनेछ । 



 

(६) दङ्टई हजाय िा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा गदाि सभान 
कामिसूचीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा िडा-िडा िा अन्म ऩामकको स्थानभा 
सॊचारक सदस्महरुराई ऩठाई साधायण सबा गनि य त्मस्तो सबाको ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणत गनि प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 
छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणत गने व्मिस्था ङ्झभराउन 
सक्नेछ । 

 

३०. सञ्चारक सङ्झभङ्झत :(१)  सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनिािङ्ञचत एक सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

  तय,  एउटै व्मङ्ञक्त रगाताय एउटै ऩदभा दङ्टई ऩटकबन्दा फढी सञ्चारक हङ्टन ऩाउने छैन । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा तेत्तीस प्रङ्झतित भङ्जहरा 

सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अिङ्झधभा सञ्चारक तथा रेिा सङ्झभङ्झतको 
ऩदभा उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिािङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

(४) कङ्ट नै सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभिचायी िा आफ्नो सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरएको 
सहकायी सॊघ िा फैङ्कफाहेक अको कङ्ट नै सॊस्थाको सॊचारक फङ्ङ ऩाउने छैन । 

तय िाङ्जषिक दङ्टई कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको सञ्चारकरे 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभिचायीको रुऩभा काभ गनि फाधा ऩने छैन । िाङ्जषिक दङ्टई कयोडबन्दा फङ्जढ 
कायोफाय गने सॊस्थाभा कङ्ट नै सॊचारक कभिचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषिङ्झबत्र 
त्मस्तो सॊचारकरे कभिचायीको ऩद त्माग गयी अको कभिचायीको व्मिस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकबन्दा फढी सॊस्थाको सञ्चारक िा सोही िा 
अको सॊस्थाको कभिचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषिङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र 
सञ्चारक िा कभिचायी यहनङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको कामाििङ्झध चाय िषिको हङ्टनछे । 

 

३१. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन :(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामाििङ्झध सभाद्ऱ हङ्टन ङ्ट कङ्ञम्तभा एक भङ्जहना अङ्ञघ 
अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन नगयाएको जानकायी प्राप् त बएभा त्मस्तो 
जानकायी प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन गयाउन दताि गने अङ्झधकायीरे 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतराई आदेि ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे आदेि ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो 
आदेि फभोङ्ञजभको सभमािङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन गयाई दताि गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन नगयाएभा दताि गने अङ्झधकायरे त्मस्तो सॊस्था 
सदस्म यहेको भाङ्झथल्रो सॊघ बए सो सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागीगयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन 
सम्फन्धी सम्ऩूणि कामि गने गयाउनेछ । 



 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनिािचन कामिभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिािचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणि िचि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे 
व्महोनङ्टि ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनिािचन नबएसम्भको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जिङ्झनमभभा 
व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामि सञ्चारन गनेछ ।  

 

३२. सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञित काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका 
अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्त फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ि) आङ्झथिक तथा प्रिासकीम कामि गने, गयाउन,े 

(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, िाङ्जषिक साधायणसबा तथा ङ्जििेष साधायणसबा फोराउन,े 

(घ) साधायणसबाका ङ्झनणिमहरू कामािन्िमन गने, गयाउन,े 

(ङ) सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषिक कामिक्रभको तजङ्टिभा गयी साधायणसबा सभऺ 
ऩेि गने, 

(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउन,े  

(छ) िेमय नाभसायी तथा ङ्जपताि सम्फन्धी कामि गने, 

(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊघको सदस्मता ङ्झरन,े 

(झ) ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झध तमाय गयी साधायणसबाभा ऩेि गने,  

(ञ) सॊस्थाको कामिऺ ते्रङ्झबत्र सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामको ङ्जहत प्रिर्द्िनको राङ्झग 
आिश्मक कामि गने,गयाउन,े 

 

३३. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्न े
छैन:- 

(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत बएभा, 
(ि) ङ्झनजराई दपा ३४ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट हटाउने ङ्झनणिम बएभा, 
(ग) ङ्झनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहेभा, 
(घ) ङ्झनज सोही िा अको सॊस्थाको कभिचायी यहेभा, 

तय दपा ३० को उऩदपा (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक िाक्माॊिभा रेङ्ञिएको कङ्ट याभा 
सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ङ) ङ्झनज सोही िा अको सॊस्थाको रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभा यहेभा 
(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

 

३४. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्न:े (१) साधायणसबारे िहङ्टभतको ङ्झनणिमफाट देहामको कङ्ट नै 
अिस्थाभा सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नछे :– 



 

(क) आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माएभा, 
(ि) अनङ्झधकृत तियरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय सम्फन्धी ङ्जिषमको गोऩङ्झनमता बङ्ग 

गयेभा, 
(ग) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टने गयी सभान प्रकृङ्झतको 

कायोफाय िा व्मिसाम गयेभा, 
(घ) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामि गयेभा,  
(ङ) ङ्झनज िायीङ्चयक िा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनि नसक्ने बएभा, 
(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित 

मोग्मता नयहेभा । 

(२) कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउन ेङ्झनणिम गनङ्टि अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चारकराई 
साधायणसबा सभऺ सपाई ऩेि गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनछे ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चारकरे सपाई ऩेि नगयेभा िा ङ्झनजरे 
ऩेि गयेको सपाई सन्तोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई 
कामिकारसम्भको ङ्झनिािचनभा उम्भेदिाय फङ्ङ ऩाउन ेछैन ।    

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा त्मस्तो ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी 
अिङ्झधको राङ्झग अको सञ्चारकको ङ्झनिािचन गनेछ । 

 

३५. ङ्झनजी स्िाथि सभािेि बएको ङ्झनणिम प्रकृमाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टन े :(१) सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्िाथि 
सभािेि बएको ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा सॊरग्न हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराईभात्र व्मङ्ञक्तगत पाइदा हङ्टनेगयी सॊस्थाभा कङ्ट नै कामि गनि गयाउन 
हङ्टॉदैन । 

(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्झफऩयीत हङ्टने गयी िा आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रबन्दा फाङ्जहय 
गई कङ्ट नै काभ कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञक्तगत रूऩभा 
उत्तयदामी हङ्टनेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सॊस्थाको, सदस्म िा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई हानी 
नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बने त्मस्तो हानी नोक्सानी ङ्झनजको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन :(१) साधायणसबारे देहामको अिस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन गनि सक्नेछ्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणि कामिफाट सॊस्थाको कायोफाय जोङ्ञिभभा ऩयेभा, 
(ि) सॊस्थारे ङ्झतनङ्टिऩने दाङ्जमत्ि तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टक्तान गनि नसकेभा, 
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित उद्देश्म य कामि ङ्जिऩङ्चयतको काभ गयेभा,  
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभािरीभा उङ्ञल्रङ्ञित िति िा दताि गने  

अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा । 



 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन 
गनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे 
ङ्छदएको ङ्झनदेिन ऩारना नगयेभा िा दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको प्रङ्झतिेदन 
सभेतको आधायभा दताि गने अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजूयी िा ङ्झनयीऺणको क्रभभा देङ्ञिएका 
ङ्जिषमिस्तङ्टको गाङ्ञम्बमिताको आधायभा फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ 
य त्मस्तो सभमािङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा त्मसयी ङ्जिघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहना ङ्झबत्रभा अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनिािचन नबएसम्भ सॊस्थाको दैङ्झनक 
कामि सञ्चारन गनि दताि गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथि सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिािचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणि िचि सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थारे व्महोनेछ । 

 

३७. रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ गनि तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेका एकजना सॊमोजक य दङ्टईजना सदस्महरू यहन े गयी साधायणसबारे 
ङ्झनिािचनफाट रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

(२) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त एकै अिङ्झधभा एउटै सॊस्थाको सञ्चारक िा रेिा 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म ऩदभा उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिािङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

 

३८. रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय :(१)  रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तङ्चयक रेिाऩयीऺण गने, गयाउने, 
(ि) आन्तङ्चयक रेिाऩयीऺण गदाि रेिाऩयीऺणका आधायबतू ङ्झसर्द्ान्तको ऩारना गने, गयाउने, 
(ग) ङ्जित्तीम तथा आङ्झथिक कायोफायको ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 
(घ) सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण गने य सङ्झभङ्झतराई आिश्मक सङ्टझाि 

ङ्छदन,े 

(ङ) साधायणसबाकोङ्झनदेिन, ङ्झनणिम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणिम कामािन्िमन बए नबएको अनङ्टगभन 
गने, 

(च) रेिा सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फन्धी िाङ्जषिक 
प्रङ्झतिेदन साधायणसबा सभऺ ऩेि गने,  

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाि कामािन्िमन नबएको कायणफाट कङ्ट नै सॊस्थाको 
ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेभा िा त्मस्तो सॊस्थाको नगद िा ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्माऩक 
रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना िा अङ्झनमङ्झभतता बएको िा सॊस्था गम्बीय आङ्झथिक सॊकटभा ऩनि 
रागेकोभा सोको कायण िङ्टराई ङ्जििषे साधायणसबा फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस 
गने । 



 

(ज) आिश्मक ऩयेभा आन्तङ्चयक रेिा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग तीन जनाको नाभ सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(२) रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म सॊस्थाको दैङ्झनक आङ्झथिक प्रिासङ्झनक 
कामिभा सहबागी हङ्टन ऩाउन ेछैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 

 

३९. सदस्म केङ्ञन्द्रत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टि ऩने :(१) सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भात्र 
फचत स्िीकाय गनि, सोको ऩङ्चयचारन गनि य सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनि सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय 
गने गयी दताि बएको सॊस्था फाहेक अन्म ङ्जिषमगत िा िहङ्टउद्देश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म 
कायोफाय गनि ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम िा ङ्जिषमगत सॊस्थाको रुऩभा दताि बई भङ्टख्म 
कायोफायको रुऩभा िचत तथा ऋणको कायोफाय गदै आएको बए त्मस्तो सॊस्थारे तीन िषि ङ्झबत्रभा 
िचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय नहङ्टने गयी दताि हङ्टॉदाका फितभा उल्रेि गङ्चयएको भङ्टख्म कायोफाय 
गने गयी सॊस्था सञ्चारन गनङ्टिऩनेछ । 

(३) सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेिा िङ्टल्क य निीकयण िङ्टल्क ङ्झरन ऩाइने छैन 
। 

(४) फचत य ऋणको ब्माजदय ङ्झफचको अन्तय छ प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने छैन ।  

(५) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न े ब्माजराई भूर ऋणभा ऩूॉजीकृत गयी सोको 
आधायभा ब्माज रगाउन ऩाइने छैन । 

(६) सॊस्थारे कङ्ट नैऩङ्झन कम्ऩनीको िेमय िङ्चयद गनि सक्न ेछैन ।  

तय  

   (१) सॊस्थाको दाङ्जमत्िप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी सॊस्थारे स्िप्रमोजनको राङ्झग 
अचर सम्ऩङ्ञत्त ियीद तथा ऩूिािधाय ङ्झनभािण एिॊ सॊस्था य सदस्महरुको ङ्जहतभा उत्ऩादन 
य सेिाको ऺेत्रभा प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष ऩङ्चयचारन गनि िाधा ऩने छैन । 

   (२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सॊस्थारे कङ्ट नै कम्ऩनीको िेमय िङ्चयद 
गयेको बएभा त्मस्तो िेमय मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषि अिङ्झधङ्झबत्र 
हस्तान्तयण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

   (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झनसॊस्थारे मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दताि बएका साना ङ्जकसानद्राया प्रिङ्जर्द्ित ङ्जित्तीम सॊस्थाको िेमय िङ्चयद गनि 
फाधा ऩनेछैन । 

(७) सॊस्थारे िमेय ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणासम्भ िचत सॊकरन गनि सक्नछे । 



 

(८) सॊस्थारे दताि गदािका फितका सदस्म फाहेक अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको 
तीन भङ्जहना अिङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गनि सक्ने छैन । 

 

४०. सन्दबि व्माजदय सम्फन्धी व्मिस्था् (१) सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ यङ्ञजद्सायरे फचत तथा ऋणको सन्दबि 
व्माजदय तोक्न सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबि ब्माजदय सॊस्थाका राङ्झग ङ्झनदेिक ब्माजदय हङ्टनेछ । 

 

४१. व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा तीस रािसम्भ हङ्टनेछ । 

 
 
 
 
 

ऩङ्चयच्छेद –९ 

आङ्झथिक स्रोत ऩङ्चयचारन 

४२. िमेय ङ्झफक्री तथा ङ्जपताि सम्फन्धी व्मफस्था :(१) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई िेमय ङ्जिक्री गनि 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो 
कङ्ट र िमेय ऩूॉजीको फीस प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने गयी िमेय ङ्झफक्री गनि सक्न ेछैन ।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा स्थानीम तहको ऩूणि िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि िा ङ्झनमन्त्रण 
बएको सॊस्था िा ङ्झनकामको हकभा मो फन्देज रागू हङ्टने छैन। 

(४) सॊस्थाको िमेयको अॊङ्जकत भूल्म प्रङ्झत िमेय एक सम रुऩैमाॉ हङ्टनेछ ।  

(५) सॊस्थाको िमेयऩूॉजी ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(६) सॊस्थारे िङ्टरा फजायभा िेमय ङ्झफक्री गनि ऩाउने छैन । 

(७) सॊस्थाको भूरधनको रुऩभा यहेको कङ्ट नै सदस्मको िेमय सोही सॊस्थाको ऋण िा दाङ्जमत्ि 
फाहेक अन्म कङ्ट नै ऋण िा दाङ्जमत्ि िाऩत ङ्झरराभ ङ्झफक्री गङ्चयने छैन । 

 

४३. यकभ ङ्जपताि तथा िाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था :(1) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको सदस्मता त्माग गयी 
यकभ ङ्जपताि ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गयेको ङ्झभङ्झतरे एक 
भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनजको फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत ङ्जपताि भाग गयेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए 
त्मस्तो दाङ्जमत्ि कट्टा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) सॊस्थारे िचत िाताहरु भात्र सॊचारन गनि सक्नेछ ।    

 

४४. ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन सक्न:े (१) सॊस्थारे ङ्जिदेिी फेऄक िा ङ्जित्तीम सॊस्था िा अन्म ङ्झनकामफाट ऋण 
िा अनङ्टदान ङ्झरन िा त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनि सॊघीम कानून िभोङ्ञजभ स्िीकृती ङ्झरनङ्ट 
ऩने छ । 



 

(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभ ङ्जिदेिी फैङ्क िा ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन स्िीकृतीको 
राङ्झग तोङ्जकएिभोङ्ञजभको ङ्जिियणहरु सङ्जहत दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) िभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राद्ऱ बएभा दताि गने अङ्झधकायीरे गाउॉ कामिऩाङ्झरकाभा 
प्रस्ताि ऩेि गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्ताि गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे उऩमङ्टक्त देिेभा स्िीकृतीकोराङ्झग 
भन्त्रारमभा ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनछे ।  

 

४५. नऩेार सयकायको सङ्टयऺण प्राप् त गनि सक्न:े (१) सॊस्थारे ङ्जिदेिी फैङ्क िा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा 
सङ्टयऺण प्राप् त गनङ्टि ऩने बएभा सॊघीम कानून िभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झतकोराङ्झग दताि गने अङ्झधकाङ्चय सभऺ 
प्रस्ताि सङ्जहत ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने छ । 

(२) दपा (१) िभोङ्ञजभ   प्राद्ऱ प्रस्ताि उऩमङ्टक्त देङ्ञिएभा गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे  सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
स्िीकृङ्झतको राङ्झग भन्त्रारमभा ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद –१० 

सॊस्थाको कोष 

४६ सॊस्थाको कोष : (१) सॊस्थाको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :– 

(क) िेमय ङ्झफक्रीफाट प्राप् त यकभ, 

(ि) फचतको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान यकभ, 

(ङ) ङ्जिदेिी सयकाय िा अन्तयािङ्जद्सम सॊघसॊस्थाफाट प्राप् त अनङ्टदान िा सहामताको यकभ, 

(च) व्मिसाङ्जमक कामिफाट आङ्ञजित यकभ, 

(छ) सदस्मता प्रिेि िङ्टल्क, 

(ज) सॊस्थाको नाभभा प्राद्ऱ हङ्टने अन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

 

४७.  जगेडा कोष :(१) सॊस्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभ यहने छन  :– 

(क) आङ्झथिक िषिको िूद फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ,  

(ि) कङ्ट नै सॊस्था, सॊघ िा ङ्झनकामरे प्रदान गयेको ऩूॉजीगत अनङ्टदान यकभ, 

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्जिक्रीफाट प्राप् त यकभ, 

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप् त यकभ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जगेडा कोष अङ्जिबाज्म हङ्टनेछ । 

 

४८. सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष् (१) सॊस्थाभा एक सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष यहनेछ । 



 

(२) दपा ४७ फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को िण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको कोषभा िाङ्जषिक रुऩभा जम्भा गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गयेको सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
िाङ्जषिक कायोफायको आधायभा सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

४९. सहकायी प्रिर्द्िन कोषसम्फन्धी व्मिस्था: (१) सॊस्थारे सहकायी व्मिसामको प्रिर्द्िन गनिको राङ्झग दपा 
४७ फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को िण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टयाई 
फाॉकी यहेको यकभको िून्म दिभरि ऩाॉच प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने यकभ सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था 
बएफभोङ्ञजभको सहकायी प्रिर्द्िन कोषभािाङ्जषिक रुऩभा जम्भा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सॊघीम कानङ्टन व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

५०.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्था् (१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा उङ्ञल्रङ्ञित कोषका अङ्झतङ्चयक्त 
सॊस्थाभा सहकायी ङ्ञिऺा कोष, िेमय राबाॊि कोष रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कोषहरु यहन 
सक्ने छन  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म ऩूङ्झतिका राङ्झग ङ्जिङ्झनमभभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गनि सङ्जकनछे ।  

तय एक िषिको िमेय राबाॊिको यकभ िेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने छैन । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –११ 

अङ्झबरेि य सूचना 
५१. अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩने : (१) सॊस्थारे साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेिा सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत फैठकका 

ङ्झनणिम तथा काभ कायफाहीको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत तथा अन्म आिश्मक अङ्झबरेिहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 

५२. ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे देहामका ङ्जिियणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन आ.ि. सभाद्ऱ 
बएको तीन भङ्जहना ङ्झबत्र दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन तथा रेिाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 

(ि) फाङ्जषिक कामिक्रभ नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) िङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाििङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायणसबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) िेमय सदस्म सॊख्मा य िमेयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक िा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनि फाॉकी यहेको यकभ, 



 

(ज) दताि गने अङ्झधकायीरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जिियण । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद – १२ 

रेिा य रेिाऩयीऺण 

 

५३. कायोफायको रेिा: सॊस्थाको  कायोफायको रेिा दोहोयो रेिा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको 
मथाथि ङ्ञस्थङ्झत स्ऩद्शरुऩभा देङ्ञिने गयी सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजद्सायरे रागू गयेको रेिाभान 
(एकाउङ्ञन्टङ स्याण्डडि) य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टिऩने अन्म िति तथा व्मिस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

 

५४. रेिाऩयीऺण: (१) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथिक िषिको रेिाऩयीऺण सो आङ्झथिक िषि सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे 
तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त रेिाऩयीऺकद्राया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झध ङ्झबत्र कङ्ट नै सॊस्थारे रेिाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा 
दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको रेिा ऩयीऺण इजाजतऩत्रप्राप् त रेिाऩयीऺकफाट गयाउन 
सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेिाऩयीऺण गयाउॉदा रेिाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
रगामतको यकभ सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ रेिाऩयीऺकरे गयेको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 
अनङ्टभोदनको राङ्झग साधायणसबासभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन 
हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् रेिाऩयीऺणको राङ्झग साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको 
रेिाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ । 

 

५५. रेिाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त :(१) सॊस्थाको रेिाऩयीऺण सम्फन्धी कामि गनि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजतऩत्र प्राप् त रेिाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायणसबारे एकजना रेिाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक सभेत तोक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेिाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गदाि एउटै व्मङ्ञक्त, पभि िा कम्ऩनीराई 
रगाताय तीन आङ्झथिक िषिबन्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त गनि सङ्जकन ेछैन । 

 

५६. रेिाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन नसक्न े :(१) देहामका व्मङ्ञक्त रेिाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन तथा ङ्झनमङ्टक्त 
बई सकेको बए सो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक, 
(ि) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको सदस्म, 

(ग) सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टक्त सल्राहकाय िा कभिचायी, 
(घ) रेिाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन िषिको अिङ्झध ब ङ्टक्तान नबएको,  



 

(ङ) दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च) भ्रद्शाचाय, ठगी िा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच िषि 

ब ङ्टक्तान नबएको,  
(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थासॉग स्िाथि फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त । 

(२) रेिाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टक्त हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट याको 
सॊस्था सभऺ स्िघोषणा गय  न ङ्टऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेिाऩयीऺक आफ्नो कामिकार सभाद्ऱ नहङ्टॉदै कङ्ट नै सॊस्थाको रेिाऩयीऺण गनि 
अमोग्म बएभा िा सॊस्थाको रेिाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्न ेङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे 
रेिाऩयीऺण गनङ्टि ऩने िा गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञित रुऩभा 
सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टक्त बएको रेिाऩयीऺकरे गयेको रेिाऩयीऺण भान्म 
हङ्टने छैन ।  

 

 
ऩङ्चयच्छेद – १३ 

छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत 

५७. छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत: (१) सॊस्थाराई प्राद्ऱ हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञित छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत फाहेक सॊस्थाराई प्राद्ऱ हङ्टने अन्म छङ्टट, 

सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
 
 
 

ऩङ्चयच्छेद—१४ 

ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
५८. ऋण असूर गने: (१) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता िा िति कफङ्टङ्झरमतको ऩारना 

नगयेभा, ङ्झरितको बािाङ्झबत्र ऋणको सािाॉ, ब्माज य हजािना च ङ्टक्ता नगयेभा िा ऋण ङ्झरएको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत काभभा नरगाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञिएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा यािेको ङ्झधतोराई 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफक्री गयी िा अन्म कङ्ट नै व्मिस्था गयी आफ्नो साॉिा, ब्माज य हजािना 
असूर उऩय गनि सक्नछे। ङ्झधतो सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे सकाये ऩद्ळात  ऩङ्झन ऋणीरे साॉिा ब्माज दङ्टिै 
ब ङ्टक्तानी गयी ङ्झधतो फाऩतको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपताि ङ्झरन चाहेभा ङ्जपताि गनङ्टिऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा यािेको ङ्झधतो कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे कसैराई हक छोङ्झडङ्छदएभा िा अन्म 
कङ्ट नै कायणफाट त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म घट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञद्ळत म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो 
सङ्टयऺण याख् न   रगाउन सङ्जकनेछ । 



 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयािेभा िा उऩदपा (१) िा (२) 
फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजािनाको यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको 
हक राग्ने अन्म जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजािना असूर उऩय गनि सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉिा, ब्माज य हजिना असूर उऩय गदाि रागेको िचिको यकभ तथा 
असूर उऩय बएको साॉिा, व्माज य हजािनाको यकभ कट्टा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
ऋणीराई ङ्जपताि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थारे ऋणीको ङ्झधतो िा अन्म जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफक्री गदाि 
ङ्झरराभ सकाने व्मङ्ञक्तको नाभभा सो ङ्झधतो िा जामजेथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन िा दाङ्ञिर 
िायेज गनिको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा रेिी ऩठाउनेछ य सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे ऩङ्झन सोही 
फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन िा दाङ्ञिर िायेज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो यािेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफक्री गदाि कसैरे सकाय नगयेभा 
त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सॊस्था आपेऄ रे सकाय गनि सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपेऄ रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको नाभभा 
यङ्ञजदे्सिन िा दाङ्ञिर िायेज गनि सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा रेिी ऩठाउनछे य त्मसयी रेिी आएभा 
सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन िा दाङ्ञिर िायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 

५९.  कारो सूची सम्फन्धी व्मिस्था् सॊस्थाफाट ऋण ङ्झरई  यकभको अऩचरन गने िा तोङ्जकएको सभमािङ्झध 
ङ्झबत्र ऋणको साॉिा व्माज ङ्जपताि नगने व्मङ्ञक्तको नाभ नाभेिी सङ्जहत कारोसूची प्रकािन सम्फन्धी 
व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

६०. कजाि सूचना केन्द्य सम्फन्धी व्मिस्था् कजाि सूचना केन्द्र सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

 
६१ फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने : कसैरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ नङ्झतयी फाॉकी यािेभा 

त्मस्तो यकभ य सोको ब्माज सभेत दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट असूर उऩय 
गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

 

६२. योक्का याख् न रेिी ऩठाउन:े (१) सॊस्था िा दताि गने अङ्झधकायीरे दपा ५८ य ६१ को प्रमोजनको राङ्झग 
कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको िाता, जामजेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्तान्तयण, नाभसायी िा ङ्झफक्री गनि नऩाउने गयी योक्का 
याख् न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेिी आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञक्तको िाता,जाम जेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्तान्तयण, नाभसायी िा ङ्झफक्री गनि नऩाउन े
गयी योक्का याख् नयािी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 



 

६३. अग्राङ्झधकाय यहन:े कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि ऩने ऋण िा अन्म कङ्ट नै दाङ्जमत्ि नङ्झतयेभा त्मस्तो 
व्मङ्ञक्तको जामजेथाभा नेऩार सयकायको कङ्ट नै हक दाफी बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्टट्टाई फाॉकी यहन 
आएको यकभभा सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ । 

 

६४.  कामििाही गनि िाधा नऩने: सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सहकायी सॊस्था उऩय 
चराएको कङ्ट नै कायिाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञक्त िा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूयभा कायिाही चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद– १५ 

एकीकयण,  ङ्झफघटन तथा दताि िायेज 

 

६५. एकीकयण तथा ङ्जिबाजन सम्फन्धी व्मफस्था: (१) मस ऐनको अङ्झधनभा यही दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी 
सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनि िा एक सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामि ऺेत्रको आधायभा 
दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थाभा ङ्जिबाजन गनि सङ्जकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गदाि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कङ्ट र कामभ 
यहेका सदस्म सॊख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभतफाट ङ्झनणिम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।           

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गने ङ्झनणिम गदाि एकीकयण िा 
ङ्जिबाजनका िति य कामिङ्जिङ्झध सभेत िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

 

६६.  ङ्जिघटन य दताि िायेज: (१) कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान बएभा साधायण सबाको तत्कार 
कामभ यहेका दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणिमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जिघटन गने ङ्झनणिम गयी दताि 
िायेजीको स्िीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनसक्नेछ :– 

(क) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित उद्देश्म तथा कामि हाङ्झसर गनि सम्बि नबएभा,  
(ि) सदस्मको ङ्जहत गनि नसक्ने बएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनिेदनभा छानङ्जिन गदाि त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जिघटन गनि 
उऩमङ्टक्त देङ्ञिएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दताि िायेज गनि सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दताि गने अङ्झधकायीरे देहामको 
अिस्थाभा भात्र सॊस्थाको दताि िायेज गनि सक्नछे :– 

(क) रगाताय दङ्टई िषिसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनष्कृम यहेको ऩाइएभा, 
(ि) कङ्ट नै सॊस्थारे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभािरी ङ्जिऩयीतको कामि फायम्फाय 

गयेभा, 
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित उद्देश्म ङ्जिऩयीत कामि गयेभा, 
(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसर्द्ान्त ङ्जिऩयीत कामि गयेभा । 

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ दताि िायेज गनङ्टि अङ्ञघ दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
सॊस्थाराई सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 



 

(५) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताि िायेज बएभा त्मस्तो सॊस्था ङ्जिघटन बएको 
भाङ्झननेछ ।  

(७) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताि िायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्थाको दताि 
प्रभाणऩत्र स्ित् यद्द बएको भाङ्झननेछ । 

 

६७. ङ्झरक्िीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थाको दताि िायेज बएभा दताि गने अङ्झधकायीरे 
ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकएको ङ्झसभा सम्भको सम्ऩङ्ञत्त 
बएको सॊस्थाको हकभा दताि गने अङ्झधकायीरे कङ्ट नै अङ्झधकृतस्तयका कभिचायीराई ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनि 
सक्नेछ । 

 

६८. ङ्झरक्िीडेिन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्झरक्िीडेिन ऩद्ळात  सफै दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गयी 
फाॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –१६ 

दताि गने अङ्झधकायी 
 

६९. दताि गने अङ्झधकायी:  (१) मस ऐन अन्तगित दताि गने अङ्झधकायीरे गनङ्टिऩने कामिहरू बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतरे गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दताि गने अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूभा यहेको कङ्ट नै िा 
सम्ऩूणि अङ्झधकाय आपू भातहतको अङ्झधकृतस्तयको कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नछे । 

 
७०. काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञित काभ, कतिव्म तथा अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयक्त 

दताि गने अङ्झधकायीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

  
 

ऩङ्चयच्छेद –१७ 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

 

७१. ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेि जाॉच गने: (१) दताि गने अङ्झधकायीरे सॊस्थाको जङ्टनसङ्टकै िित ङ्झनयीऺण तथा 
अङ्झबरेि ऩयीऺण गनि, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याद्स फेऄङ्करे जङ्टनसङ्टकै िित तोङ्जकएको बन्दा फढी आङ्झथिक कायोफाय गने सॊस्थाको 
ङ्जहसाि ङ्जकताि िा ङ्जित्तीम कायोफायको ङ्झनयीऺण िा जाॉच गनि, गयाउन सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार याद्स फैङ्करे आफ्ना कङ्ट नै अङ्झधकायी िा ङ्जििषेऻ 
िटाई आफश्मक  ङ्जिियण िा सूचनाहरू सॊस्थाफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गनि सक्नेछ । 



 

(४) उऩदपा (१) िा (२)फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाि दताि गने अङ्झधकायी िा 
नेऩार याद्स फैङ्कको अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकृतरे भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाि कङ्ट नै सॊस्थाको 
काभकायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड िा कामिङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ 
बएको नऩाइएभा दताि गने अङ्झधकायी िा नेऩार याद्स फैङ्करे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आिश्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टि त्मस्तो सॊस्थाको कतिव्म हङ्टनछे । 

(६) नेऩार याद्स फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदाि नेऩार 
याद्स फैङ्करे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गनि सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदाि प्राप् त हङ्टन आएको जानकायी 
नेऩार याद्स फैङ्करे बभेू गाउॉ कामिऩाङ्झरकाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।   

 

७२. छानङ्जिन गनि सक्न े :(१) कङ्ट नै सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक कायोफाय सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको ङ्जहत 
ङ्जिऩयीत काभ बएको िा सो सॊस्थाको उद्देश्म ङ्जिऩयीत कामि गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा 
िीस प्रङ्झतित सदस्मरे छानङ्जिनको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको 
छानङ्जिन गनि, गयाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनिन गदाि भाग गयेको ङ्जिियण िा कागजात उऩरब्ध गयाई 
सहमोग गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जिनको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई 
ङ्झरङ्ञित रुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 

७३. फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था को ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी ङ्जििषे व्मिस्था :(१) फचत 
तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अिरम्फन गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) दताि गने अङ्झधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
अनङ्टगभन प्रणारीभा आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन दताि गने अङ्झधकायीरे 
आिश्मकता अनङ्टसाय नेऩार याद्स फैङ्क रगामतका अन्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नछे । 

 

७४.िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टिऩने : (१) दताि गने अङ्झधकायीरे आङ्झथिक िषि सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र सॊस्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन गाउॉ कामिऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा देहामका ङ्जिियणहरू िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाको ङ्जिियण, 

(ि) अनङ्टगभन गङ्चयएका सॊस्थाको सॊख्मा तथा आङ्झथिक कायोफायको ङ्जिियण, 

(ग) सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसर्द्ान्त य मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा 
आन्तङ्चयक कामिङ्जिङ्झधको ऩारनाको अिस्था, 



 

(घ) सॊस्थाका सदस्मरे प्राप् त गयेको सेिा सङ्टङ्जिधाको अिस्था, 
(ङ) सॊस्थाको ङ्जक्रमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात, 

(च) सॊस्थाराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको ङ्जित्तीम अनङ्टदान तथा छङ्टट सङ्टङ्जिधाको 
सदङ्टऩमोङ्झगताको अिस्था,  

(छ) सॊस्थाको आङ्झथिक ङ्जक्रमाकराऩ तथा ङ्जित्तीम अिस्था सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ङ्जिियण, 

(ज) सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको अिस्था, 
(झ) सॊस्थाभा सङ्टिासन तथा ङ्ञजम्भेिायीको अिस्था, 
(ञ) सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जिियण, 

(ट) सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष ङ्जितयणको अिस्था, 
(ठ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभािणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आिश्मक कङ्ट याहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दताि, िायेजी तथा ङ्जिघटन सम्फन्धी ङ्जिियण, 

(ढ) सॊस्थारे सञ्चारन गयेको दपा १२ फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा 
ऩङ्चयमोजनाको ङ्जिियण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण । 

 

७५. आऩसी सङ्टयऺण सेिा सॊचारन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) सॊस्थारे सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ 
आफ्ना सदस्महरुको फारीनारी िा िस्तङ्टबाउभा बएको ऺङ्झतको अॊिऩूङ्झति गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेिा 
सॊचारन गनि सक्नछे । 

 

७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मिस्था् (१) फचत तथा ऋण ङ्जिषमगत सॊस्थाहरू सम्बाङ्जित जोङ्ञिभफाट 
सॊयऺणका राङ्झग सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ िडा हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टन 
सक्नेछन  । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –१८ 

सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मिस्थाऩन 

७७. सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनि सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ 
जाॉचफाट कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञिएभा कामिऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई 
सभस्माग्रस्त सॊस्थाको रुऩभा घोषणा गनि सक्नछे:- 

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामि गयेको, 
(ि) सॊस्थारे ऩूया गनङ्टिऩने ङ्जित्तीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेको िा ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩने दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तानी 

गनि नसकेको िा ब ङ्टक्तानी गनि नसक्ने अिस्था बएको, 
(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधािङ्चयत िति फभोङ्ञजभ ङ्जपताि गनि नसकेको, 
(घ) मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी सॊस्था  सञ्चारन 

बएको, 



 

(ङ) सॊस्था  दाभासाहीभा ऩनि सक्ने अफस्थाभा बएको िा उल्रेिनीम रुऩभा गम्बीय आङ्झथिक 
कङ्छठनाई बोङ्झगयहेको, 

(च) कङ्ट नै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताि गनङ्टि ऩने अिङ्झधभा ङ्जपताि नगयेको बनी त्मस्तो 
सॊस्थाका  कम्तीभा िीस प्रङ्झतित िा िीस जना भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्छ सो ियाियका 
सदस्महरूरे दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा छानङ्जिन गदाि िण्ड (क) देङ्ञि 
(ङ) सम्भको कङ्ट नै अिस्था ङ्जिद्यभान बएको देङ्ञिएको । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गठन 
गयेको आमोगरे कङ्ट नै सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनि ङ्झसपाङ्चयस गयेभा िा सभस्माग्रस्त बनी 
ऩङ्जहचान गयेकोभा िा त्मस्तो आमोगभा ऩयेको उजङ्टयी सॊख्मा, औङ्ञचत्म सभेतको आधायभा कामिऩाङ्झरकारे 
त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनि सक्नछे । 

 

७८. व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) दपा ७७ फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा बएकोभा त्मस्तो 
सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन तथा दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी कामिकाराङ्झग व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
गठन गनि दताि गने अङ्झधकायीरे कामिऩाङ्झरका सभऺ  ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञिपाङ्चयस बई आएभा कामिऩाङ्झरकारे तोङ्जकए िभोङ्ञजभ 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१९ 

कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयाफेदन 

७९. कसूय गयेको भाङ्झनन े: कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेभा मस ऐन अन्तगितको कसूय गयेको भाङ्झननेछ ।  

(क) दताि नगयी िा िायेज बएको सॊस्था सञ्चारन गयेभा िा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, पभि िा कम्ऩनीरे 
आफ्नो नाभभा सहकायी िब्द िा सो िब्दको अॊग्रजेी रुऩान्तयण यािी कङ्ट नै कायोफाय, 
व्मिसाम, सेिा प्रिाह  िा अन्म कङ्ट नै कामि गयेभा, 

(ि) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहेक 
अन्म कङ्ट नै  ऩङ्झन प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गयेभा,  

(ग) तोङ्जकएको बन्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाि जभानत िा सङ्टयऺण नयािी ऋण प्रदान 
गयेभा, 

(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मिस्थाऩक िा कभिचायीरे सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त, फचत िा िमेय यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 

(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्न ेगयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म, ङ्झनजको नातेदाय िा अन्म व्मङ्ञक्त िा 
कभिचायीराई ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  

(च) सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्मरे एक्रै िा अन्म सदस्मको ङ्झभरोभतोभा सॊस्थाको िमेय िा फचत 
यकभ आपू िङ्टसी ऩङ्चयचारन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माएभा,  



 

(छ) झङ्टट्टा िा गरत ङ्जिियण ऩेि गयी कजाि ङ्झरएभा, यािेको ङ्झधतो कच्चा बएभा िा ऋण 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  

(ज)  सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तय  गत फनेका ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ  ङ्जिऩङ्चयत रगानी गयेभा 
िा रगानी गने उद्देश्मरे यकभ उठाएभा,  

(झ) कृङ्झत्रभ व्मिसाम िडा गयी िा गयाई ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा, 
(ञ) ङ्झधतोको अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा, 
(ट) झङ्टट्टा ङ्जिियणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढाई फढी ऋण 

ङ्झरएभा िा  ङ्छदएभा, 
(ठ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूििक पङ्ट कङ्ट िा नबई िा सो 

सङ्टयऺणरे िाभेको भूल्मबन्दा फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अन्म सॊस्थाभा यािी ऩङ्टन् ऋण 
ङ्झरए िा ङ्छदएभा, 

(ड) सॊस्थाफाट जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ऋण सङ्टङ्जिधा ङ्झरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई 
अन्मत्र प्रमोग गये िा गयाएभा, 

(ढ) सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात िा िाताभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट या कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाइ िा उडाइ 
अकै अथि ङ्झनस्कने व्महोया ऩायी ङ्झभराई रेख्न ेिा अको ङ्झबङै्ङ शे्रस्ता याख्न ेजस्ता काभ 
गयेफाट आपूराई िा अरु कसैराई पाइदा िा हाङ्झन नोक्सानी गने उद्दशे्मरे कीते गनि 
िा अकािको हाङ्झन नोक्सानी गने उद्देश्मरे नगये िा नबएको झङ्टट्टा कङ्ट या गये िा बएको हो 
बनी िा ङ्झभङ्झत, अङ्क िा व्महोया पयक ऩायी सहीछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई िा 
फनाउन रगाई जारसाजी गये िा गयाएभा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्िरुऩ याङ्ञिने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफक्री िा अन्म प्रमोजनको 
राङ्झग भूल्माङ्कन गदाि भूल्माङ्कनकतािरे फढी, कभ िा गरत भूल्माङ्कन गयी सॊस्थाराई हानी 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामि गये िा गयाएभा,  

(त) सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेउद्दशे्मरे कसैरे कङ्ट नै काभ गयाउन िा नगयाउन, 

भोराङ्जहजा गनि िा गयाउन, कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन िा ङ्छदन, ङ्झफना भूल्म िा कभ 
भूल्मभा कङ्ट नै भार, िस्तङ्ट िा सेिा ङ्झरन िा ङ्छदन, दान, दातव्म, उऩहाय िा चन्दा ङ्झरन िा 
ङ्छदन, गरत ङ्झरित तमाय गनि िा गयाउन, अनङ्टिाद गनि िा गयाउन िा गैय कानूनी राब 
िा हानी ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामि गये िा गयाएभा, 

(थ) कङ्ट नै सॊस्था िा सोको सदस्म िा फचतकताि िा ती भध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्न े
गयी रेिा ऩयीऺण गये गयाएभा िा रेिा ऩयीऺण गयेको झङ्टट्टो प्रङ्झतिेदन तमाय ऩायेभा िा 
ऩानि रगाएभा। 

 

८०. सजाम् (१) कसैरे दपा ७९ को कसूय गयेभा देहाम फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ :- 

(क) िण्ड (क),(ग),(ड) य (थ) को कसूयभा एक फषिसम्भ कैद य एक राि रुऩेःमासम्भ 
जङ्चयिाना, 

(ि) िण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषिसम्भ कैद य दङ्टई राि रुऩेःमासम्भ जङ्चयिाना, 



 

(ग) िण्ड (ि) को कसूयभा ङ्जिगो फयाफयको यकभ जङ्चयिाना गयी तीन फषि सम्भ कैद , 
(घ) िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त) को कसूयभा ङ्जिगो 

बयाई ङ्जिगो फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गयी देहाम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनछे :- 

(१) दि राि रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक िषिसम्भ कैद,  

(२) दि राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई िषि देङ्ञि तीन 
िषिसम्भ कैद, 

(३) ऩचास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन िषि देङ्ञि चाय 
िषिसम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दि कयोड रुऩैमासम्भ ङ्झफगो बए चाय िषिदेङ्ञि छ 
िषिसम्भ कैद, 

(५) दि कयोड रुऩेऄमाॉबन्दा फढी एक अफि रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ िषिदेङ्ञि आठ िषिसम्भ 
कैद, 

(६) एक अफि रुऩैमाॉबन्दा फढीजङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ िषिदेङ्ञि दि िषिसम्भ 
कैद, 

(ङ) िण्ड (ढ) को  कसूयभा  दि फषिसम्भ कैद । 

(२) दपा ७९ को कसूय गनि उद्योग गने िा त्मस्तो कसूय गनि भद्दत ऩङ्टर् माउन ेव्मङ्ञक्तराई 
भङ्टख्म कसूयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ । 

(३) दपा ७९ को कसूय गने िा त्मस्तो कसूय गनि भद्दत ऩङ्टर् माउनङ्ट कङ्ट नै ङ्झनकाम सॊस्था बए 
त्मस्तो ङ्झनकाम सॊस्थाको प्रभङ्टि कामिकायी िा ऩदाङ्झधकायी िा कामिकायी हैङ्झसमतभा कामि सम्ऩादन गने 
व्मङ्ञक्तराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टनेछ । 

 

८१.  जङ्चयिाना हङ्टन े:(१) दपा ८७ फभोङ्ञजभ कसैको उजूयी ऩयी िा सॊस्थाको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन िा ङ्जहसाफ 
ङ्जकताफको जाॉच गदाि िा अन्म कङ्ट नै व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेको ऩाइएभा दताि गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामिको प्रकृङ्झत य गाम्बीमिको आधायभा त्मस्तो कामि गने व्मङ्ञक्तराई ऩाॉच रािरु 
ऩेःमासम्भ जङ्चयिाना गनेछ :- 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेका ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा, 
(ि) सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदय फीचको अन्तय छ प्रङ्झतितबन्दा फढी 

कामभ गयेभा, 
(ग) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न े ब्माजराई भूर कजािभा ऩूॉजीकृत गयी सोको 

आधायभा ब्माज रगाएभा, 
(घ) कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने गयी 

ऋण प्रदान गयेभा, 
(ङ) सॊस्था दताि गदािका फितका सदस्म फाहेक अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको तीन 

भङ्जहना अिङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गयेभा, 
(च) प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणा बन्दा फढीहङ्टने गयी फचत सॊकरन गयेभा, 



 

(छ) िेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रङ्झतितबन्दा फढी िमेय राबाॊि ङ्जितयण गयेभा,  

(ज) सॊस्थारे आफ्नो कामिऺ ते्र फाङ्जहय गई कायोफाय गयेभा िा गैय सदस्मसॊग कायोफाय गयेभा, 
(झ) सॊस्थारे मो ऐन ङ्जिऩयीत कृङ्झत्रभ ब्मङ्ञक्तराई आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा । 

 (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञिएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेको दताि 
गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामिको प्रकृङ्झत य गाम्बीमिको आधायभा त्मस्तो कामि गने व्मङ्ञक्तराई तीन 
राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनि सक्नेछ्- 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेिन िा तोङ्जकएको 
भाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 

(ि) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जिियण, कागजात, 
प्रङ्झतफेदन, सूचना िा जानकायी नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनिािचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरु आपू िङ्टिी ऩङ्चयितिन गयेभा  

(घ) कङ्ट नै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको िति ऩारन नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩङ्चयत अन्म कामि गयेभा । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयिाना गनङ्टि अङ्ञघ दताि गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराई सपाई ऩेि गनि कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सभमािङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 

८२.  योक्का याख्न े :(१) दताि गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गनङ्टिका 
अङ्झतङ्चयक्त तीन भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क िाता योक्का याख्न ेतथा सम्ऩङ्ञत्त 
योक्का याख् न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप् त बएभा त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत िा 
फैङ्क िाता योक्का यािी सो को जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 

८३.  दोब्फय जङ्चयिाना हङ्टन:े(१) दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना बएको व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे ऩङ्टन: सोही कसूय 
गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराई दताि गने अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञि प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग 
दोब्फय जङ्चयिाना गनेछ ।  

 

८४.  अनङ्टसन्धानको राङ्झग रेिी ऩठाउन सक्न े:दताि गने अङ्झधकायी िा नेऩार याद्स फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
आफ्नो काभ, कतिव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाि कसैरे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थाहा 
ऩाएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनिको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
रेिी ऩठाउन सक्नेछ ।  

 

८५.  भङ्टद्दासम्फन्धी व्मिस्था् दपा ८० फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दा सम्फन्धी व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 



 

८६. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी: दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टन ेकसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया 
ङ्ञजल्रा अदारतफाट हङ्टनेछ । 

 

८७.  उजयूी ङ्छदन ेहद म्माद :(१) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय गयेको िा गनि रागेको 
थाहा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र दताि गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयी 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना हङ्टन ेकामि गयेको थाहा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदन ङ्झबत्र दताि गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 

८८. ऩङ्टनयािेदन गनि सक्न े :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय गयेको िा दपा 8८ 
फभोङ्ञजभ सॊस्था दताि िायेज गयेकोभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नरेे सो ङ्झनणिमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩेऄतीस 
ङ्छदनङ्झबत्र दताि गने अङ्झधकायीको ङ्झनणिमउऩय कामिऩाङ्झरकासभऺ ऩङ्टनयािेदन गनि सक्नछे ।  

(२) दपा ८० फभोङ्ञजभको जङ्चयिानाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्झनणिमको जानकायी 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩेऄतीस ङ्छदनङ्झबत्र देहाम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयािेदन गनि सक्नेछ: 

(क) दताि गने अङ्झधकायी य कामिऩाङ्झरकारे गयेको ङ्झनणिम उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा, 
(ि) नेऩार याद्स फैङ्करे गयेको ङ्झनणिम उऩयसम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा । 

 

८९. असूर उऩय गङ्चयन े: मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे ङ्झतनङ्टि ऩने जङ्चयिाना िा कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी 
फाॉकी यहेकोभा त्मस्तो जङ्चयिाना िा यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–२० 

ङ्जिङ्जिध 

९०.  भताङ्झधकायको प्रमोग : कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको जङ्झतसङ्टकै िमेय िङ्चयद गयेको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाको कामि सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गनि 
सक्नेछ। 

 

९१. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्न े :(१) सॊस्थारे ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित उद्देश्म प्राप् त गनिका राङ्झग 
सङ्झभङ्झतफाट बएका ङ्झनणिम य कामि, सदस्महरूरे प्राप् त गयेका सेिा य सन्तङ्टद्शीको स्तय, सेिा प्राङ्ञप् तफाट 
सदस्महरूको जीिनस्तयभा आएको आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा िाताियणीम ऩऺभा 
सकायात्भक ऩङ्चयितिन रगामतका ङ्जिषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदन छरपरको राङ्झग 
सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा सभऺ ऩेि गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन छरपर गयी 
साधायणसबारे आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 



 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे दताि 
गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ । 

 

९२. सहकायी ङ्ञिऺा्  सहकायी ऺेत्रको प्रिधिनको राङ्झग ङ्जिद्यारम तहको ऩाठमक्रभभा आधायबतू सहकायी 
सम्िन्धी ङ्जिषमिस्तङ्टराई सभािेि गनि सङ्जकनेछ । 

 

९३. आङ्झथिक सहमोग गनि नहङ्टन:े सॊस्थाको यकभिाट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम िभोङ्ञजभ सदस्महरुरे आङ्झथिक 
सहमोग ङ्झरन सक्नेछन    

तय साभाङ्ञजक कामिकोराङ्झग गैय सदस्म व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाहरुराई सभेत आङ्झथिक सहमोग गनि िाधा ऩने 
छैन । 

स्ऩद्शीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामि' बङ्ङारे ङ्ञिऺा, स्िास््म, िाताियण 
सॊयऺण, भानिीम सहामता, सहकाङ्चयता प्रफर्द्िन सम्फङ्ञन्ध कामिराई जनाउॉछ । 

 
९४. अन्तय सहकायी कायोफाय गनि सक्ने्   सॊस्थाहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक आऩसभा अन्तय सहकायी 

कायोफाय गनि सक्नेछन  ।  

 

९५. ठेक्काऩट्टा ङ्छदन नहङ्टन:े सॊस्थारे आफ्नो  सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक िा रेिा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक िा सदस्म िा आफ्नो कभिचायीराई ठेक्काऩट्टा ङ्छदन हङ्टदैन । 

 

९६. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन:े कङ्ट नै सॊस्थारे प्राप् त गयेको सयकायी अनङ्टदान िा कङ्ट नै सेिा 
सङ्टङ्जिधा दङ्टरुऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनछे।  

 

९७.  कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टन े : मस ऐन अन्तगित दताि बएको सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन  रागू हङ्टने छैन ।  

 

९८.  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गनि िाधा नऩने : मस ऐनभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन । 

 

९९. सम्ऩङ्ञत्त िङ्टङ्जर्द्कयण ङ्झनिायण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्थाको ऩारना गनङ्टिऩने् सॊस्थारे सम्ऩङ्ञत्त िङ्टङ्जर्द्कयण 
ङ्झनिायण सम्फन्धी सॊघीम / प्रदेि कानङ्टनभा बएका व्मिस्थाका साथै तत  सम्फन्धभा भन्त्रारमरे जायी 
गयेको भानदण्ड य नेऩार याद्स फेऄकको ङ्जित्तीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका ङ्झनदेङ्ञिकाहरूको 
ऩारना गनङ्टिऩनेछ।  

 

१००. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय:  मस ऐनको कामािन्िमनकोराङ्झग कामिऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन 
सक्नेछ । 

 



 

१०१.  भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका िा कामिङ्जिङ्झध फनाई रागू गनि सक्न:े (१) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभको अधीनभा यही सॊस्थाको दताि, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई 
व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गनि कामिऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका 
िा कामिङ्जिङ्झध फनाई रागू गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आिश्मकता अनङ्टसाय यङ्ञजद्साय, नेऩार याद्स 
फैङ्क, भन्त्रारम य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकामको ऩयाभिि ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

 
 
 

cg';"rL ! 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

======= ufpF कामिऩाङ्झरकाको sfof{no ======== . 

 
ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zo 
cg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL 

k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 

 



 

cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

======= ufpFgu/ कामिऩाङ्झरकाको sfof{no ======== . 

सहकायी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

e"d] ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, @)&$ sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === 

=== === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq 

k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 
 

 
  



 

५. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मिङ्ञस्थत गनि फनकेो कानून, 
२०७४ 

ufpF;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)&.@! 

k|:tfjgfM 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd e"d] ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifsf] 

;~rfng ug{, ah]6  tyf sfo{qmd th'{df ug{, lgsf;f tyf vr{ ug{, n]vf /fVg, cfly{s tyf ljQLo 

k|ltj]bg ug{,cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s lgoGq0fsf] Joj:yf ldnfpg, cfGtl/s tyf clGtd 

n]vfk/LIf0f ug{, a]?h' km5\of}{6 tyfc;'n pk/ ug{ u/fpg, cfly{s sfo{ljlwnfO{ lgoldt,Jojl:yt / 

hjfkmb]xL agfpg jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] e"d] ufpF;efn] of] sfg"g agfPsf] 5 .  

 

kl/R5]b–! 

k|f/lDes 

!=  ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfg"gsf] gfd æe"d] ufpkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw P]g, 

@)&$Æ /x]sf]5 . 

 -@_ of] sfg"g;efaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu" x'g]5 . 

 

@=  kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf,– 

-s_ æc;'n pk/ ug'{ kg]{ /sdÆ eGgfn] k|rlnt P]g adf]lhd e'QmfgL lbg gx'g] /sd 

e'QmfgL lbPsf] jf a9L x'g] u/L e'QmfgL lbPsf] jf 36L /sd c;'n u/]sf] 

sf/0faf6 c;'n pk/ ug{' kg]{ egL n]vfk/LIf0f xF'bf 7x¥ofOPsf] a]?h' /sd 

;D´g' k5{ / ;f] zAbn] lxgfldgf jf d:of}6 u/]sf] /sd tyf ufpFkflnsfnfO{ ltg'{ 

a'´fpg' kg]{ cGo s'g} /sd snd ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-v_ æclGtd n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 x'g] n]vfk/LIf0f 

;D´g'k5{ . 

-u_ æcfGtl/s n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] tf]lsPsf] zfvf jf clws[taf6 

x'g] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;D´g'k5{ . 

-3_ æcfly{s jif{Æ eGgfn] x/]s jif{sf] ;fpg dlxgfsf] Ps ut]b]lv csf]{ jif{sf] cfiff9 

dlxgfsf] d;fGt;Ddsf] afx| dlxgfsf] cjlwnfO{ ;D´g'k5{ . 

-8=_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj / ljifout zfvf k|d'vsf] xsdf 

e"d] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t,  ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] xsdf e"d] ufpFkflnsfsf] cWoIf / cWoIfsf] xsdf ufpF sfo{kflnsf 

;D´g'k5{ . 



 

-r_ æsf/f]af/Æ eGgfn] ;/sf/L] rn, crn, gubL tyf lhG;L wgdfn lhDdf lnO{ 

k|rlnt P]g adf]lhd lgwf{l/t sfddf vr{ jf bflvnf ug{] ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd 

;D´g' k5{ . 

-5_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 

;D´g'k5{ . 

-h_ æsfof{noÆ eGgfn] e"d] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] e"d] 

ufpFkflnsf dftxt /x]sf] ljifout zfvf jf ljefu jf dxfzfvf jf sfof{no jf 

PsfOx?nfO{ ;d]t hgfpg]5 .  

-em_æsfof{no k|d'vÆ eGgfn] v08 -5_ / -h_ adf]lhdsf] sfof{nosf] k|zf;sLo k|d'v 

eO{ sfdsfh ug{ tf]lsPsf] kbflwsf/L ;Demg' k5{ . 

-~f_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

 -6_ ælhDd]jf/ JolQmÆ eGgfn] n]vf pQ/bfoL clws[taf6 clwsf/ ;'lDkP adf]lhdsf] 

sfo{ ;~rfng ug]{, lhDdf lng], vr{ ug]{, n]vf /fVg], cfGtl/s tyf clGtd 

n]vfk/LIf0f u/fO{ a]?h' km5\of}{6 ug]{ u/fpg], ;/sf/L gubL lhG;L c;'n pk/ ug]{ 

u/fpg] tyf bflvnf ug]{ st{Jo ePsf] JolQm ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] e"d] 

ufpFkflnsfsf] sfdsf] nflu ;/sf/L gubL jf lhG;L lnO{ jf glnO{ ;f] sfd 

km5\Øf{pg] lhDdf lng] h'g;'s} JolQm ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-7_ ætfn's sfof{noÆ eGgfn] j8f sfof{no tyf ljifout sfof{nosf] xsdf e"d] ufpF 

sfo{kflnsfsf] sfof{no ;D´g'k5{ . 

-8_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; sfg"g cGtu{t ag]sf 

lgodfjnL,lgb]{lzsf jf sfo{ljlwdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;D´g'k5{ . 

-9_ æk|b]z ;l~rt sf]ifÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @)$ adf]lhdsf] ;l~rt sf]if 

;D´g'k5{ . 

-0f_ æah]6 ;+s]tÆ eGgfn]  g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf 

juL{s/0fsf] cwLgdf /xL ufpFkflnsfsf] sfof{no, ljifout zfvf, j8f sfof{no jf 

;f] ;/xsf] If]qflwsf/ ePsf cfof]hgf sfo{qmd cflbsf] sfo{ k|s[lt / ;+u7g 

;d]t 5'l6\6g] u/L e"d] ufpFkflnsfn] lbPsf] ;+s]tnfO{ hgfpF5 . 

-t_ æa]?h'Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd k'¥ofpg' kg]{ /Lt gk'¥ofO{ sf/f]af/ u/]sf] 

jf /fVg' kg]{ n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf a]dgfl;j tl/sfn] cfly{s sf/f]af/ 

u/]sf] egL n]vfk/LIf0f ubf{ cf}+NofOPsf] jf 7x¥ofOPsf] sf/f]af/ ;D´g'k5{ . 

-y_ æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« a}+saf6 l:js[lt k|fKt e"d] 

ufpFkflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+s ;D´g' k5{ / ;f] zJbn] To:tf] a+}ssf] clwsf/ 

k|of]u u/L sf/f]af/ ug]{ u/L tf]lsPsf]  a}+ssf] zfvf  ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

+-b_ ædftxt sfof{noÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf dftxt /x]sf] j8f sfof{no jf 

ljifout zfvf, dxfzfvf, ljefu jf sfof{no / PsfO{  ;D´g'k5{ . 

-w_ æn]vfÆ eGgfn] sf/f]af/ ePsf] Joxf]/f b]lvg] u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd /flvg] 

clen]v, vftf, lstfa cflb / ;f] sf/f]af/nfO{ k|dfl0ft ug]{ cGo sfuhft / 



 

k|ltj]bgsf ;fy} ljB'tLo k|ljlwaf6 /flvPsf] clen]v / cfly{s ljj/0f ;d]tnfO{{ 

;D´g'k5{ . 

-g_ æn]vf pQ/bfoL clws[tÆ eGgfn] cfˆgf] / dftxt sfof{nosf] cfly{s k|zf;g 

;~rfng ug]{, jflif{s ah]6 tof/ ug]{ / ;f] ah]6 lgsf;f k|fKt u/L vr{ ug]{ 

clwsf/ ;'Dkg], ah]6 tyf sfo{qmd cg';f/ x'g] cfly{s sf/f]af/sf] n]vf /fVg] / 

/fVg nufpg], n]vf ljj/0f tof/ ug]{ u/fpg], ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L, lhG;L  / 

cGo h'g;'s} sf/f]af/sf] cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' lgoldt 

ug]{ u/fpg], c;'n pk/ ug]{ u/fpg] jf ldGxf ug]{ u/fpg] st{Jo ePsf] e"d] 

ufpFkflnsf k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{{ ;D´g'k5{ . 

-k_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] j8f sfof{no ;D´g'k5{ . 

-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] j8f ;lrjnfO{ ;D´g'k5{. 

-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf ufpF ;efåf/f ljleGg sfo{x?sf nflu ljleGg 

zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg ePsf] /sd ;Demg'k5{ .   

-e_ æljQLo ljj/0fÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] dfkb08 adf]lhd s'g} 

lglZrt cjlwdf ePsf] cfly{s sf/f]af/sf] ;dli6ut l:ylt bzf{pg] p2]Zon] 

zLif{s ;d]t v'Ng] u/L tof/ ul/Psf] ljj/0f ;Demg'k5{ / ;f] zJbn] sf/]faf/sf] 

l:ylt bzf{pg] u/L zLif{ssf cfwf/df agfOPsf] ah]6 cg'dfg, lgsfzf, vr{, 

cfDbfgL, bflvnf / afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL ljj/0f / ;f];Fu 

;DalGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-d_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;D´g'k5{ . 

-o_ æ;l~rt sf]ifÆ eGgfn]] e"d] ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]if ;D´g'k5{ . 

-/_ æ;efÆ eGgfn] e"d] ufFp;ef ;D´g'k5{ . 

-n_ æ;+k/LIf0fÆ eGgfn] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf cf}+NofOPsf] 

a]?h'sf] ;DaGwdf k]z x'g cfPsf :ki6Ls/0f jf k|ltlqmof ;fy ;+nUg k|df0f tyf 

sfuhftsf] cfwf/df ul/g] km5f]{6 ;DaGwL sfo{nfO{  ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] 

;efaf6 ul7t n]vf ;ldltaf6 k|fKt ;'´fj jf lgb]{zgsf cfwf/df ul/g] k/LIf0f 

jf cg'udg sfo{ ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-j_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] e"d] ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-z_ æ;fj{hlgs hjfkmb]xLsf] kbÆ eGgfn] kfl/>lds 7]lsPsf] jf g7]lsPsf] h] ePtf 

klg s'g} ¿kdf lgo'Qm x'g] jf lgjf{lrt x'g] jf dgf]gog x'g] sfg"gL dfGotf k|fKt 

;fj{hlgs sfd, st{Jo / clwsf/ ePsf] kb ;D´g'k5{ . 

-if_ æljifout zfvfÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf cGtu{t /x]sf] ljifout ljefu, 

dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf PsfOnfO{ ;Demg'k5{ . 

 

 



 

kl/R5]b–@ 

;l~rt sf]if ;~rfng ;DaGwL Joj:yf 

 

#=  ;l~rt sf]ifsf] ;~rfngM -!_ ;l~rt sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg]5g\M— 

-s_ ufpF ;efaf6 :jLs[t sfg"g adf]lhd nufO{Psf] s/ tyf u}/ s/ jfkt c;'n 

ePsf] /fh:j /sd . 

-v_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8 jfkt k|fKt /sd . 

-u_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ePsf] ;dfgLs/0f cg'bfg, ;zt{ 

cg'bfg, ;dk"/s cg'bfg / ljz]if cg'bfg jfkt k|fKt /sd . 

-3_ ufpFkflnsfn] lnPsf] cfGtl/s C0f jfktsf] /sd . 

-8_ cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpFkflnsfsf] gfddf k|fKt ePsf] cGo cfo jfktsf] 

/sd . 

-@_pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd g]kfn /fi6« a}+saf6 :jLs[lt k|fKt     ufpFkflnsfn] 

tf]s]sf] s'g} a}+sdf vftf vf]nL hDdf ul/g]5 .  

 -#_ g]kfnsf] ;+ljwfg, of] sfg"g / cGo k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL ;l~rt sf]ifsf] 

;~rfng ufpFkflnsfsf] sfof{non] tf]s] adf]lhd ug]{5 .  

 

$=  ;l~rt sf]ifsf] n]vf /fVg] pQ/bfloTjM -!_ ;l~rt sf]ifsf] n]vf cBfjlws ?kdf /fVg] tyf 

To;sf] jflif{s ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf n]vf bflvnf ug]{ u/fpg] st{Jo / pQ/bfloTj 

ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] 

n]vf tyf ;f]sf] ljQLo ljj/0f ;efdf / k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, dxfn]vf lgoGqs 

sfof{no Pj+ dxfn]vf k/LIfs ;dIf k]z ug]{ ;DaGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

 

kl/R5]b – # 

ah]6 lgdf{0f tyf jfli{fs sfo{qmd th'{df, lgsf;f, vr{, /sdfGt/ tyf lgoGq0f 

 

%=  ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{M -!_ cfufdL cfly{s jif{df ufpFkflnsfn] ;Dkfbg ug'{kg]{ sfo{ 

tyf sfo{s|dsf] nflu ;+ljwfgsf] wf/f @#) adf]lhd ah]6 tof/ ug]{ u/fpg] / ;efdf k]z u/L 

kfl/t u/fpg] pQ/bfloTj sfo{kflnsfsf] x'g]5 . 

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{ k|of]hgsf nflu pknJw x'g] 

>f]t tyf vr{sf] ;Ldfsf] k"jf{g'dfg rfn' cfly{s jif{sf] r}q d;fGtleq ul/;Sg' kg]{5 . 



 

  -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd >f]t / vr{sf] ;Ldf lgw{f/0f ePkl5 lgwf{l/t ;|f]t tyf 

vr{sf] ;Ldfleq /xL cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ug'{ kg]{5 . 

 -$_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 rfn' cfly{s jif{sf] c;f/ !% ut]leq ;efdf k|:t't 

ug'{kg]{5 . 

-%_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ubf{ ufpkflnsfsf] :jLs[t cfjlws of]hgf / 

dWosfnLg vr{ ;+/rgfnfO{ d"n cfwf/ agfpg' kg]{5 .  

  -^_ ufpFkflnsfn] 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{kg]{ ePdf 3f6f k"lt{ ug]{ ;|f]t ;d]tsf] vfsf 

tof/ ug'{kg]{5 . 

  -&_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df, 5nkmn Pjd\ ah]6sf] d:of}bfnfO{ clGtd ?k lbO{ kfl/t 

ubf{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

^=  ah]6 lgsf;fM -!_ ;efaf6 ah]6 :jLs[t ePsf] & lbgleq :jLs[t ah]6 ljj/0f cg';f/ vr{ 

ug]{ clVtof/L k|d'v k|zf;sLo clws[tn] dftxt sfof{no k|d'vnfO{ lbg'kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clVtof/L k|fKt ePkl5 tf]lsP adf]lhd a}sdfkm{t k|flKt, 

lgsfzf / e'QmfgL ug'{kg]{5 . 

t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / lx;fa ldnfg afx]ssf] cGo 

e'QmfgL ;DaGwL sfd x'g]5}g . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|flKt, lgsf;f tyf e'QmfgL ubf{ ;+3Lo dxfn]vf lgoGqs 

sfof{non] tf]lslbPsf] dfkb08 adf]lhd x'g] u/L Psn vftf  sf]if k|0ffnL cjnDag ul/g]5 . 

-$_ /sd lgsf;f ePkl5 tf]lsPsf kbflwsf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 a}+s vftf 

;~rfng ug'{kg]{5 . 

-%_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{s|d adf]lhd :jLs[t ah]6sf] kl/lwleq /x]/ k|rlnt sfg"g 

adf]lhd vr{ ug]{, n]vf /fvL jf /fVg nufO{ n]vf k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' km5\of}{6 

ug]{ / sfo{kflnsfdf k]z ug]{ pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

-^_  o; sfg"g / k|rlnt cGo sfg"g adf]lhd /sd lgsf;f lbg] tyf sf]if ;~rfng 

ug]{ u/fpg] ;DaGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

 

&= ah]6 /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]]M  bkmf ^ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ufpFkflnsfsf] 

cfly{s l:ylt / ;l~rt sf]ifdf hDdf /x]sf] /sdnfO{ dWogh/ u/L ljlgof]lht /sddf 

cfjZostf cg';f/ ufpFkflnsfn] k"0f{ jf cf+lzs ?kdf /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]5 . 

 

*=  vr{ ug]{ sfo{{ljlw M ufpFkflnsfsf] sfo{ tyf cfof]hgf ;~rfng ug]{, w/f}6L, b:t'/, ;]jf z'Ns 

lng], k]ZsL lbg] tyf km5\of}{6 ug]{, gubL tyf lhG;L ;DklQsf] ;+/If0f ug]{, lnnfd laqmL ug]{, 

ldGxf lbg] ;DaGwL sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 



 

(=  /sdfGt/ tyf >f]tfGt/M -!_ =ufpFkflnsfsf] :jLs[t ah]6sf]] s'g} Ps ah]6 pk zLif{s 

cGtu{tsf] vr{ zLif{sdf /sd gk'u ePdf ;f] gk'u ePsf] /sd s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sdf art x'g] /sdaf6 @% k|ltztdf ga9\g] u/L  ufFp sfo{kflnsfn] /sdfGt/ ug{ 

;Sg]5 . 

  t/ k"FhLut zLif{saf6 rfn" zLif{sdf /sdfGt/ ug{ ;Sg] 5}g . 

               -@_pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ ufpF  sfo{kflnsfn] k|d'v 

k|zf;sLo clws[tnfO{ k|Tofo]fhg ug{ ;Sg]5 .  

-#_ ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg cGtu{t s'g} Ps k|sf/sf] vr{ Joxf]g]{ >f]tdf /x]sf] /sd 

csf]{ >f]tdf ;fg]{ / e'QmfgL ljlw kl/jt{g ug]{ clwsf/ ;efsf] x'g]5 . 

-$_ /sdfGt/ tyf ;|f]tfGt/ ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

  

!)= ah]6 lkmtf{ x'g]M :jLs[t jflif{s ah]6df ljlgof]hg e} lgsf;f ePsf] /sd s'g} sf/0fjz vr{ 

x'g g;sL vr{ vftfdf aFfsL /x]df cfly{s jif{sf] cGtdf ;+lrt sf]ifdf lkmtf{ bflvnf ug'{kg]{5 

. 

 

kl/R5]b–$ 

sf/f]af/sf] n]vf 

 

!!=  sf/f]af/sf] n]vf M-!_ ljlgo]fhg, w/f}6L Pj+ /fhZj tyf cGo sf/f]jf/sf] n]vf bf]xf]/f] n]vf 

k|0ffnLsf] l;¢fGt adf]lhd gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnL cg';f/ /flvg]5 . 

                t/ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnLnfO{ kl/dfh{g u/L 

kl/dflh{t gub cfwf/ jf k|f]befjL cfwf/df n]vf /fVg] u/L tf]ls lbg ;Sg]5 .  

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] n]vf /fVgsf nflu cfjZos n]vf 9fFrf  dxfn]vf 

k/LIfsaf6 :jLs[t eP adf]lhd x'g]5 .  

-#_ ufpFkflnsfn] cg'bfg, ;xfotf, nufgL, ljlgof]hg, /fhZj tyf w/f}6Lsf cltl/Qm 

cGo ;a} k|sf/sf sf/f]af/ / vr{sf] n]vf ufpFkflnsfn] tof/ u/L /fVg'kg]{5 . 

-$_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] ;doleq ljlgof]hg, /fh:j, w/f]}6L nufotsf] 

PsLs[t ljQLo ljj/0f tof/ u/L ufpF sfo{kflnsf, ufpF ;ef tyf dxfn]vf lgoGqs 

sfof{nodf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

-%_ cfkm\gf] lgsfo / dftxt sfof{nosf] ;Dklt / bfloTjsf] n]vfÍg Pj+ k|ltj]bg ug]{ 

bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

!@=  lhDd]jf/ JolQm hjfkmb]xL x''g] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] k|To]s sf/f]af/ :ki6 b]lvg] u/L k|rlnt 

sfg"gn] tf]s] adf]lhdsf] /Lt k'¥ofO{ n]vf tof/ u/L u/fO{ /fVg' kg]{5 . 



 

-@_ cfly{s k|zf;g ;~rfng ubf{ dftxt sfof{non]] k|rlnt sfg"gsf] kfngf u/] 

gu/]sf] ;DaGwdf cfjZostf cg';f/ /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f ug]{ / dftxt sfof{nosf] 

lx;fa s]Gb|Lo lx;fadf ;dfj]z u/fpg] pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd n]vf tof/ u/] gu/]sf] jf pkbkmf -@_ adf]lhd n]vf 

pQ/bfoL clws[tn] /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f ubf{ jf n]vfk/LIf0f x'Fbf k|rlnt sfg"gåf/f 

lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf] jf cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf lhDd]jf/ JolQmn] 

To;sf] hjfkmb]xL jxg ug'{ kg]{5 . 

-$_ s'g} dgfl;a sf/0fn] n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g uPdf lhDd]jf/ JolQmn] 

tf]lsPsf] cjlwleq clwsf/ k|fKt clwsf/L;dIf sf/0f v'nfO{ lgoldt u/fpgsf] nflu k]z 

u/]df n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] Dofbleq To; ;DaGwdf cfjZos lg0f{o ug'{kg]{5 . 

 

t/ dgfl;j sf/0f geO{ n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g cfPsf] b]lvg cfPdf 

n]vfpQ/bfoL clws[tn] lhDd]jf/ JolQmnfO{ klxnf] k6s kf‘Fr ;o ¿k}ofF / To;kl5 klg 

bf]xf]l/g cfPdf k6s}lkR5] Ps xhf/ ¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo 

sf/afxL ;d]t ug{ ;Sg]5 . 

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lg0f{o lbg' kg]{ clwsf/Ln] tf]lsPsf] Dofbleq lg0f{o glbPdf 

lghnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] klxnf] k6s kfFr ;o ¿k}ofF / ;f]xL clwsf/Laf6 k'gM csf]{ 

k6s To:tf] sfo{ bf]xf]l/g uPdf kGw| ;o ¿k}ofF hl/jfgf ug'{ kg]{5 . 

-^_ pkbkmf -@_ adf]lhd /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f x'Fbf of] sfg"g tyf o; sfg"g 

cGt/ut ag]sf] lgod adf]lhd lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf] b]lvg cfPdf jf cGo 

s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf hfFr ug{ k7fpg] tfn's sfof{non] snd} lkR5] b'O{ ;o ¿k}ofF 

hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . Pp6} lhDd]jf/ JolQmnfO{ tLg k6seGbf a9L hl/jfgf eO;s]kl5 k'gM 

To:tf] sfo{ bf]xf]l/g cfPdf snd}lkR5] kfFr ;o ¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd 

ljefuLo sf/afxL ;d]t ug'{ kg]{5 . 

-&_ of] sfg"g jf o; sfg"gcGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd n]vf /fv] g/fv]sf], n]vf 

bflvnf u/] gu/]sf] / n]vfk/LIf0f u/fP gu/fPsf] ;DaGwdf ;do ;dodf hfFr, lg/LIf0f u/L 

cfGtl/s lgoGq0f / /]vb]v ug]{ lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 . 

 

!#=  /fh:j bflvnf / /fh:j n]]vfM -!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ k|fKt x'g] /fh:j 

tyf cGo cfo /sdx? sfof{nodf k|fKt ePkl5 tf]lsP adf]lhd ;+lrt sf]ifdf cfDbfgL b]lvg] 

u/L a}+s bflvnf ug'{ kg]{5 . 

-@_ /fh:jsf] nut tyf n]vf /fVg] tyf kmfF6jf/L k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg] / 

To;sf] clen]v /fVg] pQ/bfloTj k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 . 

 

!$=  gubL lhG;L bflvnf ug]{ / n]vf /fVg ] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] cfˆgf] lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L 

gubLsf] xsdf ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s vftfdf / lhG;L dfn;fdfg eP 

;ft lbgleq tf]lsPsf] :yfgdf bflvnf u/L >]:tf v8f ug'{ kg]{5 . 



 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Dofbleq lhDd]jf/ JolQmn] gubL tyf lhG;L bflvnf u/]sf] 

>]:tf v8f ug{ g;s]df To;sf] dgfl;j sf/0f v'nfO{ Ps tx dflysf] clwsf/L ;dIf Dofb 

yksf] nflu cg'/f]w ug{ ;Sg]5 . o;/L cg'/f]w e}cfPdf Ps tx dflysf] clwsf/Ln] dgfl;j 

sf/0f b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/L a9Ldf k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb ylklbg ;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ylkPsf] Dofbleq klg >]:tf v8f gug]{ lhDd]jf/ JolQmnfO{ 

Ps tx dflysf] clwsf/Ln] snd} lkR5] kfFr ;o ¿k}ofF jf lauf]sf] bz k|ltzt;Dd hl/jfgf 

ug{ ;Sg]5 . 

-$_ cfˆgf] lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubL ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s 

vftfdf bflvnf gu/]sf] b]lvg cfPdf ;DalGwt k|d'v k|zf;sLo clws[tn] bz lbg;Dd l9nf] 

u/]sf] eP bz k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbg;Dd l9nf] u/]sf] eP 

kGw| k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] ;d]t bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbgeGbf a9L l9nf] u/]sf] eP 

kRrL; k|ltzt hl/jfgf u/L gub bflvnf ug{ nufO{ s;"/sf] dfqf cg';f/ k|rlnt sfg"g 

adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug{ u/fpg ;Sg]5 . 

 

!%=  cfly{s k|ltj]bg k]z ug]{ M -!_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] cjlwleq  k|To]s cfly{s 

jif{sf]] ;l~rt sf]ifsf] cltl/Qm ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L, j}b]lzs cg'bfg / C0f ;xfotf tyf 

nufgLsf] PsLs[t cfly{s ljj/0f tof/ u/L ufpF sfo{kflnsf,  ufpF ;ef, dxfn]vf lgoGqs 

sfof{no / dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nodf k|ltj]bg k]z ug{' kg]{5 . 

-@_ lhDd]jf/ JolQmn] sf/f]af/sf] n]vf / ;DalGwt sfuhft tf]lsPsf] sfof{nodf jf 

n]vfk/LIfs ;dIf tf]lsP adf]lhd bflvnf ug{' kg]{5 . 

-#_ ufpFkflnsfsf] ljQLo ljj/0f g]kfn ;/sf/n] cjnDag u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf 

juL{s/0f cg'?ksf] x'g]5 . 

-$_ /fh:j, gubL, lhG;L tyf w/f}6L bflvnf ug]{ tyf To;sf] n]vf clen]v cBfjlws 

¿kdf /fVg] cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

!^=  xfgL gf]S;fgL c;''n pk/ ul/g ] M o; kl/R5]b adf]lhd /fVg'kg]{ sf/f]af/sf] n]vf 7Ls;+Fu 

g/fv]sf] sf/0faf6 ufpFkflnsfnfO{ s'g} lsl;dsf] xfgL gf]S;fgL tyf Iflt x'g uPdf To;/L kg{ 

uPsf] xfgL gf]S;fgL tyf Ifltk"lt{ lhDd]jf/ JolQmaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ ul/g]5 . 

 

 

kl/R5]b–% 

cfGtl/s lgoGq0f, n]vfk/LIf0f tyf a]?h' c;'n km5\o\f{}6 

 

!&= cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLM -!_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] / dftxtsf sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f 

k|0ffnL ;'b[9 ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu" ug'{kg]{5 . 



 

   -@_ cfGtl/s lgoGq0f sfo{of]hgf nfu" ubf{ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] hf/L 

u/]sf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] l;4fGt, gLlt, 9fFrf / sfo{ljlwnfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf 

lng'kg]{5 . 

 

!*= cfGtl/s n]vfk/LIf0fM -!_ ufpF sfo{kflnsf / dftxt sfof{nox?sf] cfly{s sf/f]af/sf] cfGtl/s 

n]vfk/LIf0f lgoldttf, ldtJolotf, sfo{bIftf / k|efjsfl/tfsf cfwf/df tf]lsPsf] 

dfkb08leq /xL ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfkl/If0f zfvf jf tf]lsPsf] clws[taf6 x'g]5 .  

-@_  ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-#_  ufpFkflnsfsf] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f x'Fbf ;/sf/L gubL jf lhG;L dfn;fdfgsf] 

nut 5'6 u/]sf] jf ;/sf/nfO{ xfgL gf]S;fgL k'¥ofPsf]] b]lvPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 

To:tf] lhDd]jf/ JolQmaf6 xfgL gf]S;fgL ePsf] /sd c;'n u/L s;"/sf] dfqf cg';f/ ljefuLo 

sf/afxL ;d]t ug'{kg]{5 . 

!(=  :ki6Ls/0f glbg] pk/ sf/afxL M -!_ sfof{nosf] ;/sf/L gubL lhG;L cfo–Joosf] n]vf 

cfsl:ds lg/LIf0f ubf{ jf cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0fsf] l;nl;nfdf ;f]lwPsf] k|Zgsf] 

hjfkm jf dfu ul/P adf]lhdsf] n]vf tyf ljj/0f tf]lsPsf] Dofbleq bflvnf ug'{ ;DalGwt 

n]vf pQ/bfoL clws[t / lhDd]jf/ JolQmsf] st{Jo x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq sfd ;DkGg ug{ g;lsg] eO{ dgfl;j 

dflkmssf] sf/0f ;lxt Dofb yksf] nflu cg'/f]w u/]df / To:tf] sf/0f dgfl;j b]lvPdf ;f] 

k|Zg ;f]wgL ug]{ jf ljj/0f dfu ug]{ clwsf/L jf lgsfon] dgfl;j dflkmssf] Dofb yk ul/lbg 

;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd lbOPsf] Dofbleq ;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu 

ul/Psf] n]vf k]z ug{ g;Sg]n] a]?h' jf s}lkmot b]lvPsf] /sd Joxf]g'{kg]{5 . 

 

@)= a]?h' c;"n km5\o\f{}6 lgoldt / nut sfod ug]{M -!_ dxfn]vf k/LIfssf] k|ltj]bgdf cf}+NofPsf]  

a]]?h'  c;"n pk/ ug'{ kg]{ tyf ltg'{ a'emfpg' kg]{ egL 7x¥ofO{Psf] /sdsf] nut sfof{non] 

cWofjlws u/L u/fO{ /fVg'kg]{5 .  

-@_ n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf] d:of}6 / lxgfldgf ePsf] /sd jf tf]lsP adf]lhd 

lgoldt x'g g;s]s]f a]?h' /sd lhDd]jf/ JolQmaf6 c;"n pk/ ug'{kg]{5 .  

-#_ dxfn]vf k/LIfssf] jflif{s k|ltj]bgdf cf}NofPsf] a]?h' ;DaGwdf sfo{kflnsfsf] 

cg'dltn] ;efdf pkl:yt eO{ cfkm\gf] k|lts[of JoQm ug]{ / a]?h' km5f}{6 ;DaGwL sfd sf/afxL 

ug]{ u/fpg] pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  

-$_ a]?h' c;"n km5f{}6, lgoldt / nut sfod ug]{ ;DaGwdf  ;efdf 5nkmn eO{ 

k|ltj]bg :jLs[t ePkl5 ;f] k|ltj]bgdf pNn]lvt ;'emfjx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] bfloTj 

sfo{kflnsfsf] lgb]{zg adf]lhd ;DalGwt n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  

-%_ a]?h' km5\of}{6 ;DaGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
 



 

 

kl/R5]]b–^ 

a/a'´f/y, lnnfd laqmL tyf ldGxf ;DaGwL Joj:yf 

 

@!=  a/a'´f/y M -!_ ufpFkflnsfsf lgjf{lrt k|ltlglwn] cfkm" lhDdf ePsf] sfuhft tyf lhG;L 

;fdfg cfkm\gf] kbfjwL ;dfKt x'g'eGbf !% lbg cufj} lkmtf{ a'emfO{ ;f]sf] k|df0f lng' kg]{5 .  

-@_ sd{rf/L ;?jf jf a9'jf x'Fbf jf cjsfz k|fKt ubf{ jf nfdf] cjlwdf sfhdf jf 

labfdf /xFbf cfˆgf] lhDdfdf /x]sf] gubL lhG;L jf ;/sf/L sfuhft tf]lsPsf] Dofbleq 

a/a'´f/y u/L tf]lsPsf] 9fFrfdf a/a'´f/ysf] k|df0fkq lng' kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd a/a'´f/y gug]{ JolQm axfnjfnf sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g 

adf]lhd lghsf] tna eQf /f]Ssf /fvL / axfn 6'6]sf] JolQm eP lghsf] lgj[lQe/0f jf pkbfg 

/f]Ssf /fvL Pj+ lgj[Qe/0f, pkbfg gkfpg] jf pkbfg lnO;s]sf] JolQm eP :yfgLo 

k|zf;gåf/f kqmfp u/L a/a'´f/y ug{ nufOg]5 . 

-$_ ;dodf a/a'´f/y gu/]sf] sf/0faf6 ;/sf/L gubL, lhG;L jf s'g} wgdfn 

gf]S;fg ePdf gf]S;fg eP a/fa/sf] /sd / ;f]xL a/fa/sf] lauf] /sd k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;DalGwt JolQmaf6 c;'n pk/ ul/g]5 . 

-%_ a/a'´f/y ug]{ cGo k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

@@=  gubL lhG;L b'?kof]u Pj+ d:of}6 ePdf sf/afxL ul/g ] M -!_ sfof{nosf] ;/sf/L tx;Ln tyf 

lhG;L e08f/ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ jf clGtd n]vfk/LIf0f ubf{ jf s'g} tj/n] hfFr x'Fbf 

;/sf/L /sd d:of}6 ePsf] b]lvg cfPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;f] d:of}6 ug]{ pk/ cfjZos sf/afxL ug'{ u/fpg' kg]{5 . 

-@_ ;fj{hlgs ;DklQsf] lhDdf, To;sf] nut, ;+/If0f, a/a'emf/y / hjfkmb]xL ;DaGwL 

cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

@#=  lnnfd laqmL tyf ldGxf lbg] M -!_ o; sfg"g tyf o;cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd lhG;L 

lg/LIf0f ubf{ 6'6k'm6 tyf a]sDdf eO{ sfd gnfUg] egL k|ltj]bgdf pNn]v ePsf] dfn;fdfgx¿ 

k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfjZos hfFra'´ ubf{ lnnfd laqmL ug'{kg]{ egL 7x¥ofOPsf] 

dfn;fdfg tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ lnnfd laqmL ug{ ;lsg]5 . 

  -@_ o; sfg"gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] sfg"g cGtu{t p7\g 

g;s]sf] afFsL /sd, k|fs[lts k|sf ]k, b'3{6gf jf cfˆgf] sfa" aflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ tyf 

;'vfhtL{ eO{ jf lvP/, ;8]/ uO{ jf cGo sf/0faf6 ;/sf/L xfgL gf]S;fgL x'g uPsf] jf P]g 

adf]lhd lnnfd a9fa9 x'Fbf klg gp7]sf] jf p7\g] l:ylt gb]lvPsf]df sfo{kflnsfaf6 tf]lsP 

adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ ldGxf lbg ;lsg]]5 . 

 



 

kl/R5]]b–& 

ljljw 

 

@$=  sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L M n]vf pQ/bfoL clws[t, sfof{no k|d'v, lhDd]jf/ JolQm 

nufot gubL jf lhG;L ;DaGwL sfd ug]{ cGo clwsf/Lsf] sfd, st{Jo, clwsf/ tyf 

lhDd]jf/L tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L  cg';f/ 

;DalGwt JolQmn] hjfkmb]xLtf jxg ug'{kg{]5 . 

 

@%=   ljQLo k|ltj]bg ;fj{hlgs ug'{kg]{ M o; sfg"g / cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd tof/ ug'{kg]{ 

ljQLo k|ltj]bgx? ;DalGwt lgsfodf k]z ePsf] ldltn] ;ft lbg leq ljB'tLo jf cGo 

pko'Qm dfWodaf6 ;fj{hlgs ug'{kg]{5 . 

 

@^=  cfly{s k|zf;gsf] ;~rfngM -!_ ufpFkflnsfsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng ;DaGwL Joj:yf 

tf]lsP jdf]lhd x'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj:yf geP;Ddsf nflu of] sfg"g / o; cGtu{t tf]lsP 

adf]lhdsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ hgzlQmsf] kl/rfng / Joj:yfkg 

dxfn]vf lgoGqs sfof{non] ug]{5 .  

 

@&=  ;+3Lo / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gnfO{ cfwf/ dfGg'kg]{M ufpFkflnsfsf] ;efn] cfly{s 

sfo{ljlw ;DaGwL sfg"g agfpFbf ;+3Lo / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gdf ePsf Joj:yfnfO{ 

dfu{bz{gsf ?kdf lnO{ ;f] adf]lhd ug'{ u/fpg'kg]{5 . 

 

@*=  ljB'tLo k|ljlwsf] k|of]u ug{ ;Sg]M -!_ o; sfg"g adf]lhd cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf Jojl:yt 

ug{ pko'Qm ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ ;lsg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cfjZos k|0ffnL ufpFkflnsf cf+km}n] ljsf; u/L jf 

dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 k|fKt u/L nfu" ug{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ljsf; ul/Psf] k|0ffnLdf ;dfj]z gePsf] jf kof{Kt gePsf] 

s'g} k|0ffnL ljsf; ug'[{kg]{ ePdf n]vfsf] l;¢fGt Pj+ ljQLo 9fFrfsf] Ps?ktfsf nflu tf]lsP 

adf]lhd dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;d]t k/fdz{ lng'kg]{5 . 

 

@(=  n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldltM -!_ ufpFkflnsfaf6 ;Dkfbg ul/g] sfo{x?df cfGtl/s lgoGq0f 

k|0ffnL cjnDag u/L k|efjsf/L, bIftfk"0f{ Pj+ ldtJooL ?kdf ;Dkfbg ug{, ljQLo 

k|ltj]bgx?nfO{ ;dod} tof/ ug{ tyf ljZj;gLo agfpg, a]?h' km5f}{6 ug{ u/fpg ufpF 

sfo{kflnsfn] cfkm"dWo]af6 tf]s]sf] ;b:osf] cWoIftfdf ufpF kflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f 



 

ug{ tf]lsPsf] clws[t, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] ufpF kflnsfsf] clws[t / k|fljlws 

clws[t;d]t /x]sf] Ps n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt /xg]5 . 

  -@_ n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

#)=  clwsf/ k|Tofof]hgM of] sfg"g jf o;cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd s'g} sfof{no jf 

clwsf/LnfO{ k|fKt clwsf/dWo] tf]lsP adf]lhdsf clwsf/ Jffx]ssf cGo clwsf/ s'g} 

clwsf/Ln] k|of]u ug]{ u/L k|Tofof]hg ug{ ;lsg]5 .  

 

#!= lgod lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg] clwsf/M o; sfg"gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ ufpF 

sfo{kflnsfn] cfjZos lgodx?, lgb]{lzsf, sfo{ljlw jf dfu{bz{g agfpg ;Sg]5 . 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

६. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा ङ्जिधेमक, २०७४ 
 

गाउॉसबाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत् २०७४।१०।१४ 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ अनङ्टसूची ८ को सूची नॊ ८ अनङ्टसाय आधायबतू य भाध्माङ्झभक 
ङ्ञिऺाको व्मिस्था गनि फनेको ङ्जिधेमक । 

  

प्रस्तािना् 

याङ्जद्सम ङ्जिकासको राङ्झग आिश्मक जनिङ्ञक्त तमाय गनि सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक व्मिस्था 
अनङ्टकूर सििसाधायण जनताको सदाचाय, ङ्ञिद्शाचाय य नैङ्झतकता कामभ गनि, बभेू गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र 
स्थाऩना हङ्टने तथा स्थाऩना बई सञ्चारन बइयहेका ङ्जिद्यारमहरुको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गदै िैङ्ञऺक 
गङ्टणस्तय सङ्टधाय गयी जीिनोऩमोगी तथा गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺा प्रदान गनि फाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ अनङ्टसूची ८ को सूची नॊ ८ अनङ्टसाय आधायबतू य भाध्माङ्झभक 
ङ्ञिऺाको व्मिस्था गनि सॊङ्जिधानको धाया २२२ फभोङ्ञजभ गठन बएको बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ 
सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब्  )१ (मस ऐनको नाभ " बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा ऐन, २०७४  "यहेको 
छ।  

)२ (मो ऐन बभेू गाउॉऩाङ्झरकाबय रागू हङ्टनेछ ।  

)३ (मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 
(क) "प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास ङ्ञिऺा "बङ्ङारे चाय िषि उभेय ऩूया गयेका फारफाङ्झरकाराई एक 

िषिभा ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩय् छ ।  

(ि) "प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा "बङ्ङारे कऺा एकदेङ्ञि कऺा ऩाॉचसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछि ।  

(ग) "आधायबतू ङ्ञिऺा "बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास ङ्ञिऺादेङ्ञि कऺा आठसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा 
सम्झनङ्टऩछि ।  

(घ) "भाध्माङ्झभक ङ्ञिऺा "बङ्ङारे कऺा नौ देङ्ञि कऺा फाह्रसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा सभ झनङ्टऩछि ।  



 

(ङ) "ङ्जििेष ङ्ञिऺा "बङ्ङारे दृङ्जद्शङ्जिङ्जहन , फङ्जहया, अङ्जटज्भ, फौङ्जर्द्क अऩाङ्गता, सङ्टस्त श्रिण िा अङ्झत 
अिक्त िायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई छङ्ट टै्ट सभूहभा यािी ङ्जििेष प्रकाय य 
ङ्झनङ्ञश् चत भाध्ममभफाट ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछि ।  

(च) "सबा "बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनङ्टऩछि ।  

(छ) "गाउॉऩाङ्झरका "बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरका सम्झ नङ्टऩछि । सो िब्दरे गाउॉ कामिऩाङ्झरकाराई 
सभेतराई जनाउॉछ ।   

(ज) "साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम "बङ्ङारे नेऩार सयकायफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टदान ऩाउने गयी 
अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत प्राद्ऱ ङ्जिद्यारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(झ) "आधायबतू ङ्जिद्यारम "बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास ङ्ञिऺा देङ्ञि कऺा आठसम्भ ङ्ञिऺा 
ङ्छदने ङ्जिद्यारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(ञ) "सॊस्थागत ङ्जिद्यारम "बङ्ङारे नेऩार सयकायफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टदान नऩाउने गयी 
अनङ्टभङ्झत िा स्िीकृङ्झत प्राद्ऱ ङ्जिद्यारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(ट) "ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺा "बङ्ङारे आधायबतू य भाध्माङ्झभक ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछि ।  

(ठ) "ङ्जिद्यारम "बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक िा सॊस्थागत ङ्जिद्यारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(ड) "ङ्ञिऺक "बङ्ङारे ङ्जिद्यारमको अध्माऩक सम्झनङ्टऩछि य सो िब्दरे प्रधानाध्माऩक सभेतराई 
जनाउॉछ ।  

(ढ) "कभिचायी  "बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्य ्ारमभा कामियत ङ्ञिऺक फाहेकका अन्म कभिचायी 
सम्झनङ्टऩछि ।  

(ण) "तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ "बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछि ।  

(त) "िैङ्ञऺक गङ्टठी "बङ्ङारे ङ्जिद्यारम सञ्चारन गनिको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे नापा नङ्झरने उ दे्दश्मरे 
स्थाऩना गयेको साििजङ्झनक िा ङ्झनजी गङ्टठी सम्झनङ्टऩछि ।  

(थ) "आधायबतू ङ्ञिऺा उतीणि ऩयीऺा "बङ्ङारे आधायबतू तहको अन्त्मभा हङ्टने ऩयीऺा सम्झनङ्टऩछि 
।  

(द) "अनङ्टभङ्झत  "बङ्ङारे नेऩार सयकाय िा गाउॉऩाङ्झरकारे स्थामी स्िीकृङ्झत य सहामता प्रदान 
गङ्चयनसकेको कङ्ट नै तोङ्जकएको ठाउॉ ि्ा ऺेत्रभा ङ्जिद्यारम िोल्न िा कऺा थऩ गनि ङ्छदएको 
अस्थामी स्िीकृङ्झतराई जनाउॉछ ।  

(ध) "स्िीकृङ्झत "बङ्ङारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको िति ऩूया गयेको ङ्जिद्यारमराई नेऩार सयकाय िा 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदएको स्थामी स्िीकृङ्झतराई जनाउॉछ ।  



 

(न) "स्थामी आिािीम अनङ्टभङ्झत "बङ्ङारे ङ्जिदेिी भङ्टरङ्टकरे कङ्ट नै िति तोकी िा सो भङ्टरङ्टकभा 
स्थामी रुऩरे फसोफास गनि ऩाउने गयी नेऩारी नागङ्चयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबङ्झसिटी 
इङ्झभग्रने्ट ङ्झबसा )ङ्झड .ङ्झब.(, ऩयभानेन्ट येङ्ञजडेन्ट ङ्झबसा )ङ्जऩ .आय.  (िा ग्रीन काडि सम्झनङ्टऩछि य 
सो िब्दरे नेऩारी नागङ्चयकराई ङ्जिदेिभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनि ङ्छदइएको जङ्टनसङ्टकै 

नाभको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झतराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ऩ)  

(ऩ) "आमोग "बङ्ङारे ङ्ञिऺक सेिा आमोग सम्झनङ्टऩछि ।  

 

३. ङ्जिद्यारम िोल्न अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् )१ (कङ्ट नै नऩेारी नागङ्चयकरे ङ्जिद्यारम िोल्न चाहेभा तोङ्जकएको 
ङ्जिियण िङ्टराई गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

)२ (उऩदपा )१ (फभोङ्ञजभ  ङ्झनिेदन ऩयेभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे आिश्मक जाॉचफङ्टझ गनेछ 
य जाॉचफङ्टझ गदाि ङ्जिद्यारम िोल्न अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा तोङ्जकएको िति ऩारना गने गयी 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ ।  

)३ (उऩदपा )२ (फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सञ् चारन बएको ङ्जिद्यारमरे तोङ्जकएको िति 
ऩारना गयेको देङ्ञिएभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे स्िीकृङ्झत प्रदान गनेछ ।  

)४ (मस सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

४. ङ्जिद्यारमको सञ्चारन् )१ (ङ्जिद्यारमको सञ् चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

५. ङ्ञिऺाको भाध्ममभ्  )१ (ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्ममभ नेऩारी बाषा , अङ्ग्ग्रजेी बाषा िा दङ्टिै बाषा 
हङ्टनेछ ।  

)२ (प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा भातबृाषाभा ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

)३ (बाषा ङ्जिषम अध्ममन गयाउॉदा ङ्ञिऺाको भाध्ममभ  सोही बाषा हङ्टन सक्नेछ ।  

)४ (अङ्झनिामि अङ्ग्ग्रजेी ङ्जिषम अध्ममन गयाउॉदा अङ्गेजी बाषाभा नै गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

६. ङ्जिद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक् )१ (ङ्जिद्यारमरे नऩेार  सयकायद्राया स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक रागू गनङ्टिऩनेछ । 

)२ (गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र तोङ्जकए फभोङ्ञजभ स ् थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभािण गयी 
कामािन्िमन गनि उऩदपा )१ (रे फाधाय ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन ।  

७. गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत्  )१ (गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जिद्यारमको  येिदेि य व्मिस्थाऩन गने काभ 
सभेतका राङ्झग एक गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

)२ (गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  



 

८. िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत् )१ (गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका िडाका ङ्जिद्यारमहरुको येिदेि य व्मिस्थाऩन 
गनिका राङ्झग प्रत्मेक िडाभा िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

)२ (िडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
९. ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभन्िम सङ्झभङ्झत् )१ (गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जिद्यारमहरुभा ऩयीऺा सञ्चारन तथा 

सभन्िमका राङ्झग एक ऩयीऺा सञ्चारन तथा सभन्िम सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

)२ (ऩयीऺ ्ा सञ्चारन तथा सभन्िम सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

)३ (आधायबतू तहको अन्त्मभा सञ्चारन हङ्टने ऩयीऺा उऩङ्झनमभ )१ (फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे 
सञ्चारन गनेछ ।  

१०. ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत् )१ (साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको सञ्चारन , येिदेि य व्मिस्थाऩन 
गनिका राङ्झग प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा एक ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

)२(  ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

११. गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने्  )१ (गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय गाउॉ ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झत य ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ ।  

)२ (उऩदपा )१ (फभोङ्ञजभको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टि गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य प्रत्मेक ङ्जिद्यारम 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

१२. गाउॉ ङ्ञिऺा कोष् )१ (गाउॉऩाङ्झरकाभा एउटा गाउॉ ङ्ञिऺा कोष स्थाऩना हङ्टनछे । जसभा 
देहामका यकभहरु यहनेछन : 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(ि) प्रदेि सयकायफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(ग) ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(घ) ङ्ञिऺा कयफाट उठेको यकभ 

(ङ) चन्दा तथा सहमोगफाट उठेको यकभ 

(च) अन्म स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको रेिा ऩयीऺण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  



 

१३. गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जिद्यारम सानि, गाभ्न, नाभ ऩङ्चयितिन गनि िा फन्द गनि सक्ने्  गाउॉऩाङ्झरका िा 
तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको याम ङ्झरई सञ्चारन बइयहेका कङ्ट नै ङ्जिद्यारमराई 
एक स्थानफाट अको स्थानभा सानि िा दङ्टई िा दङ्टई बन्दा फढी ङ्जिद्यारमराई गाबी एउटा 
ङ्जिद्यारम कामभ गनि िा ङ्जिद्यारमको नाभ ऩङ्चयितिन गनि िा ङ्जिद्यारम फन्द गनि िा तोङ्जकएको 
ठाउॉ िा ऺेत्रभा ङ्जिद्यारम िोल्न िा ङ्जिद्यारम कऺा थऩ गयी सञ्चारन गनि अनङ्टभङ्झत िा 
स्िीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

१४. ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त् )१ (साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको हक बोगभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त साििजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ ।  

)२ (िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगित सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही ङ्जिद्यारमको नाभभा 
यहनेछ ।  

)३ (कम्ऩनी अन्तगित सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा 
यहनेछ ।  

१५. ङ्जिद्यारमराई छूट य सङ्टङ्जिधा् प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जिद्यारमको नाभभा 
जङ्टनसङ्टकै ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाि यङ्ञजदे्सिन दस्तङ्टय राग्ने छैन ।  

१६. ङ्जिद्यारमको िगॉकयण् ङ्जिद्यारमराई तोङ्जकएको आधायभा िगॉकयण गङ्चयनेछ । 

१७. ङ्जिद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत य िाङ्ञन्तऩूणि ऺते्रको रुऩभा कामभ गनङ्टि ऩने् ङ्जिद्यारमभा स्ितन्त्र य 
बमयङ्जहत रुऩभा अध्ममन अध्माऩन गने िाताियण ङ्झसजिना गनि तथा ङ्जिद्यारम हाताङ्झबत्र कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको अिाङ्ञञ्छत ङ्जक्रमाकराऩ हङ्टन नङ्छदन े गयी ङ्जिद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत य िाङ्ञन्तऩूणि 
ऺेत्र कामभ गनङ्टि ऩनेछ ।  

१८. िङ्टल्क सम्फन्धी व्मिस्था्  )१ (नेऩार सयकाय िा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा घोषणा 
गयेको ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉको नाभभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
िङ्टल्क ङ्झरन ऩाउने छैन ।  

)२ (उऩदपा )१ (भा ज ्ङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै अङ्झबबािकरे आफ्नो 
इच्छारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमराई ङ्छदएको दान, उऩहाय, चन्दा िा सहमोग ङ्झरन सङ्जकनेछ ।  

)३ (सफै फारफाङ्झरकाराई आधायबतू तहसम्भको ङ्ञिऺा अङ्झनिामि य ङ्झन्िङ्टल्क तथा 
भाध्माङ्झभक तहसम्भ ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा प्रदान गनिको राङ्झग नेऩार सयकाय िा गाउॉऩाङ्झरकारे 

आिश्मक स्रोतको व्मिस्था गनेछ । 



 

१९. ङ्ञिऺक भहासॊघ, ङ्ञिऺक तथा कभिचायीको ऩदीम आचयण य अन्म व्मिस्था् )१ (साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺकहरुको ऩेिागत हक ङ्जहतको सम्फन्धभा कामि गनि गाउॉऩाङ्झरकाभा एक 
ङ्ञिऺक भहासॊघ यहनेछ ।  

)२ (ङ्ञिऺक भहासॊघको गठन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

)३ ( देहामको अिस्थाभा ङ्ञिऺक िा कभिचायीराई ऩदफाट हटाइनेछ् 
)क (ऩदीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेभा , 

)ि (ङ्झफना सूचना रगाताय ऩन्र ङ्छदनबन्दा फढी सभम ङ्जिद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा ,  

)ग ( ङ्जिद्यारमभा भादक ऩदाथि सेिन गयी आएको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा, 
)घ (नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा , 

)ङ (साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमका ङ्ञिऺक िा कभिचायीरे कामािरम सभमभा अन्मत्र अध्माऩन 
िा काभ गयेभा िा अन्म कङ्ट नै व्मिसाङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गयेभा, 

)च (ङ्ञिऺक िा कभिचायी याजनीङ्झतक दरको क ्ामिकाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको सदस्म यहेको 
ऩाइएभा ।  

२०. स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टने्  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमभा कामियत ङ्ञिऺक िा कभिचायीरे 
स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन िा त्मस्तो अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ गनिको राङ्झग आिेदन ङ्छदन हङ्टॉदैन । 
मो दपा प्रायम्ब हङ्टनङ्टअङ्ञघ कसैरे स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको बए िा त्मस्तो अनङ्टभङ्झत 
प्राद्ऱ गनिका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएको बए त्मस्तो ङ्ञिऺक िा कभिचायीराई बङ्जिष्मभा अमोग्म 
ठहङ्चयने गयी सेिाफाट फिािस्त गङ्चयनेछ ।  

२१. िैङ्ञऺक मोग्मता् ङ्जिद्यारमको ङ्ञिऺकको राङ्झग चाङ्जहने िैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

२२. ङ्ञिऺक ङ्जिद्याथॉको अनङ्टऩात ङ्झभराउनङ्ट ऩने् गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा ङ्झनमङ्झभत 
अध्ममन गने ङ्जिद्याथॉ सॊख्मा य ङ्जिषमका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जिद्याथॉ तथा ङ्ञिऺकको 
अनङ्टऩात कामभ गनङ्टिऩनेछ ।  

२३. फारफाङ्झरकाराई ङ्झनष्कािन गनि, िायीङ्चयक य भानङ्झसक दूव्मििहाय गनि नहङ्टने्  )१ (कङ्ट नै ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाराई ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनष्कािन गनि ऩाइन ेछैन ।  

)२ (ङ्जिद्यारमभा अध्ममनयत फारफाङ्झरकाराई िायीङ्चयक िा भानङ्झसक मातना ङ्छदन िा 
दूव्मििहाय गनि ऩाइने छैन ।  

२४. ङ्ञिऺकको सरुिा्  )१ (सरुिा हङ्टन चाहने ङ्ञिऺकरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको पायभ बयी 
गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  



 

)२ (ङ्ञिऺकको सरुिा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

२५. तरफ बत्ता नऩाउन े य सेिा अिङ्झध गणना नहङ्टने्  ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झफदा स्िीकृत गयाई फसेको 
अिस्थाभा फाहेक ङ्जिद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेको ङ्ञिऺकरे अनङ्टऩङ्ञस्थत अिङ्झधको तरफ बत्ता 
ऩाउने छैन य त्मस्तो अिङ्झध ङ्झनजको सेिा अिङ्झधभा सभेत गणना हङ्टने छैन ।  

२६. अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्झरनङ्टऩने् )१ (आमोगफाट अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्र नङ्झरई कसैरे ऩङ्झन 
ङ्जिद्यारमभा ङ्ञिऺण गनि ऩाउने छैन ।  

)२ (नेऩार सयकाय िा गाउॉऩाङ्झरकाद्राया सञ्चाङ्झरत स्िमॊसेिा कामिक्रभ फभोङ्ञजभ हङ्टने ङ्ञिऺण 
कामिभा उऩदपा )१ (रे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन ।  

२७. ङ्जिद्यारम कोष्  )१ (प्रत्मेक ङ्जिद्यारमभा एउटा ङ्जिद्यारम कोष यहनेछ , जसभा देहामका 
यकभहरु यहनेछन : 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(ि) प्रदेि सयकायफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(ग) ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(घ) गाउॉ ङ्ञिऺा कोषफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान 

(ङ) िङ्टल्कफाट प्राद्ऱ आम्दानी 
(च) चन्दा तथा सहमोगफाट उठेको यकभ 

(छ) अन्म स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन य रेिा ऩयीऺण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२८. अनङ्टभङ्झत नङ्झरई िैङ्ञऺक ऩयाभिि सेिा, ङ्झब्रज कोषि कामिक्रभ िा ङ्ञिऺण कोषि सञ्चारन गनि नहङ्टने्  
)१ (कसैरे ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत नङ्झरई िैङ्ञऺक ऩयाभिि सेिा , ङ्झब्रज कोषि, बाषा 

ङ्ञिऺण कऺा िा ऩूिि तमायी कऺा तथा यङ्टसन िा कोङ्ञचङ सेन्टय सञ्चारन गनि ऩाउने छैन 
।  

)२ (उऩदपा )१ (फभोङ्ञजभको िैङ्ञऺक कामिक्रभ सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत ङ्झरने सम्फन्धी व्मिस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२९. प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास ङ्ञिऺा् )१ (प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास ङ्ञिऺाको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

)२ (गाउॉऩाङ्झरकारे प्रायङ्ञम्बक फारङ्जिकास केन्द्रराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टदान ङ्छदन सक्नेछ ।  



 

३०.  अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा् गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम आिश्मकताको आधायभा अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, 
ङ्जििेष ङ्ञिऺा, ङ्झनयन्तय ङ्झसकाई, दूयङ्ञिऺा तथा सभािेिी ङ्ञिऺाका कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि 
सक्नेछ ।  

३१. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्द्र सञ्चारन गनि सक्ने्  गाउॉऩाङ्झरकारे सभङ्टदामभा साऺयता, सीऩ 
ङ्जिकास, आम आजिन तथा सीऩभूरक कामिक्रभ सञ्चारनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्द्र सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

३२. प्रगङ्झत ङ्जिियण फङ्टझाउनङ्ट ऩने् सॊस्थागत ङ्जिद्यारमरे प्रत्मेक िषि तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियण 
सङ्जहतको प्रगङ्झत ङ्जिियण गाउॉऩाङ्झरकाभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

३३. दण्ड य सजाम् )१ (कसैरे ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयेभा िा नोक्सान गयेभा त्मस्तो 
व्मङ्ञक्तराई भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीरे ङ्झफगो असङ्टर गयी जङ्चय िाना गनि सक्नेछ ।  

)२ (कसैरे देहामका कामि गयेभा , गनि रगाएभा िा सो कामि गनि सहमोग ऩङ्टर् माएभा त्मस्तो 
व्मङ्ञक्तराई कसङ्टयको भात्रा हेयी एक राि रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना िा छ भङ्जहनासम्भ कैद िा दङ्टिै 
सजाम हङ्टनेछ । 

)क ( प्रश् नऩत्रको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 
)ि ( उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गदाि राऩयिाही िा गैयङ्ञजम्भेिायीऩूणि कामि गयेभा,  

)ग (ऩयीऺा केन्द्रभा सम्फन ङ्झधत ऩदाङ्झधकायीको स्िीकृङ्झत िेगय प्रिेि गनि ऩमित्न गयेभा िा 
प्रिेि गयेभा िा ऩयीऺा केन्द्र ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरई अभमािङ्छदत कामि गयेभा,  

)घ  (ऩयीऺापर प्रकािनभा अङ्झनमङ्झभतता गयेभा, 
)ङ ( अरुको तपि फाट ऩयीऺा ङ्छदएभा, 

)च (ऩयीऺाको भमािदा बङ्ग हङ्टने अरु कङ्ट नै कामि गयेभा , 

)छ (ङ्जिद्याथॉ बनाि गदाि दान , उऩहाय िा कङ्ट नै यकभ ङ्झरएभा 
)ज (अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै िैङ्ञऺक कामिक्रभ , िैङ्ञऺक ऩयाभिि सेिा, ङ्झब्रज कोषि, बाषा ङ्ञिऺण 

कऺा तथा ऩूिितमायी कऺा सञ्चारन गयेभा ।  
३४. अदारतको आदेिफाट ऩङ्टनफिहारी हङ्टन सक्ने्  ङ्जिबागीम सजाम बई नोकयीफाट हटाइएको िा 

फयिास्त बएको ङ्ञिऺक अदारतको आदेि िा पैसरा फभोङ्ञजभ भात्र नोकयीभा ऩङ्टनफिहारी 
हङ्टन सक्नेछ ।  

३५. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी् )१ (दपा ३३ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा कायफाही य 
ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई हङ्टनेछ ।  



 

)२ (मस ऐन फभोङ्ञजभ कायफाही तथा सजाम हङ्टने भङ्टद्दाभा अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककात गने 
अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सयकायी िकीर कामािरमको ऩयाभिि तथा सहमोग ङ्झरन सक्नछे ।  

३६. दयफन्दी ङ्झसजिना गनि सक्ने्  नऩेार सयकायद्राया स्िीकृत दयफन्दी नबएका य दयफन्दी अऩङ्टग 
बएका ङ्जिद्यारमका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनङ्ञश् चत सभमका राङ्झग कयाय 
ङ्ञिऺक तथा कभिचायी ऩद ङ्झसजिना गनि सक्नेछ ।  

३७. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय् मस ऐनको उदे्दश्म कामािन्िमन गनि गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे ङ्झनमभ 
फनाइ रागू गनि सक्नेछ ।  

३८. ङ्झनदेङ्ञिका फनाउन सक्ने्  मस ऐनको कामािन्िमनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा हेने िािा 
िा ङ्झनकामरे आिश्मक ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनि सक्नेछ ।  

३९. फाधा अड्काउ हटाउन ेअङ्झधकाय् मस ऐनको उदे्दश्म कामािन्िमन गनि कङ्ट नै फाधा अड्काउ 
ऩयेभा गाउॉऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ हटाउन आदेि गयी जायी गनि सक्नेछ । त्मस्तो 
आदेि मसै ऐनभा ऩये सयह भाङ्झननेछ ।  

४०. फचाउ य रागू नहङ्टने्  )१ (मस ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेका ङ्झनमभ रेङ्ञिए जङ्झत कङ्ट याभा 
सोही फभोङ्ञजभ य नरेङ्ञिएको कङ्ट याभा प्रचङ्झरत नऩेारको क्ानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

)२ (मस ऐनभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऩङ्झन ङ्जिद्यारमको सम्ऩत्ती ङ्जहनाङ्झभना गयेको कसङ्टयभा भ्रद्शाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ य अन्म सम्फर्द् कानून अन्तगित कायफाही चराउन फाधा ऩने छैन ।  

)३ (मस ऐनभा कङ्ट नै दपा तथा उऩदपाहरु नेऩारको सॊङ्जिधान य सॊघीम कानूनसॉग फ ्ाङ्ञझएको 
हकभा स्ित् ङ्झनष्कृम हङ्टनछेन  ।  

 

  



 

७. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जष व्मिसाम प्रिर्द्िन सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ङ्जिधेमक 
k|:tfjgfM  

e"d] ufpFkflnsfsf] If]q leqsf] s[lifsf] Joj;foLs/0f ug{, s[lif Joj;fosf] k|j4{g Pj+ Joj:yfkg 

ug{,  s[ifs Pjd\ s[lif Joj;foLaLr cfk;L ;DaGw ;'b[9 ug{ tyf  s[lif s/f/sf] dfWodaf6 

pTkfbg a9fpg / ahf/Ls/0fåf/f Joj;flos ?kdf ;du| s[lif ljsf;sf nflu cfjZos sfg"gL 

Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],  

e"d] ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf 

!)@ adf]lhd e"d] ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, 

@)&$Æ /x]sf] 5 .  

-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .  

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–  

-s_  æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 

-v_ æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ s[ifs jf sDkgL jf s[lif kmfd{ 

jf ;xsf/L pTkfbs ;Demg' k5{ . 

-u_ æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, s[lif ahf/ jf s[lifhGo j:t'x¿sf] 

sf/f]af/ ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] ;Ful7t ;+:yfsf] 

k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] e"d] ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-ª_  æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo k|j4{g 

sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ . 



 

-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ jf 

cfˆg} hUufdf Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif 

Joj;foL, s[lif kmd{ / s[lif ;xsf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-5_ æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsf  laifo;Fu ;DjlGwt 

s[lifnfO{ ;Demg' kb{5  / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-h_  æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf 

afnL pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ ;Demg' k5{ . -em_

 æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL, 

e08f/0f, ljt/0f tyf s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{  s[lif ahf/ ;Demg'  

k5{ . 

-~f_  æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg 

u/]sf] pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M– 

-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg ,  

 -@_    s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,  

 -#_    s[lif pkhsf] Jofkf/, 

-$_   s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s 

dnsf] pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,   

-%_   s[lif pTkfbgsf] nflu k|of]u x'g] ljp, j]gf{, gZn / e'/fsf] 

pTkfbg, k/fdz{ ;]jf, e08f/0f tyf ljt/0f,  

-^_   s[lifdf k|of]u x'g] cf}iflw Pjd\ ljiffbLsf] pTkfbg, k/fdz{, 

e08f/0f tyf las|L Joj;fo . 

-7_ æv'b|f ahf/Æ eGgfn] s'g} ljq]mtfn] pkef]QmfnfO{ laqmL ug]{ v'b|f ahf/nfO{ 

;Demg' k5{ . 

-8_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 



 

-9_  ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g adf]lhd ag]sf] 

lgodfjnLdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ . 

-0f_  æyf]s ahf/Æ eGgfn] s'g} pTkfbs jf ljq]mtfn] csf]{ ljq]mtfnfO{ s[lif j:t' 

laqmL ljt/0f ug]{ yf]s ahf/nfO{ ;Demg'  k5{ . 

-t_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] 

k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg'k5{ . 

-y_  ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif 

kmfd{, ;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-b_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg' 

kb{5 . 

-w_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf] 

;~rfng, s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, ;~ro / 

ahf/Ls/0f ug{ jf s[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx? 

aLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; 

zAbn] Joj;flos s[lif k|of]hgsf] nflu JolQmut jf ;+:yfut ?kdf 

lnhdf lng lbg jf s[lifhGo pBf]usf] nflu s[lif j:t' jf jfnLsf] pTkfbg 

jf cfk'lt{ ug{ b'O{ jf b'O{eGbf a9L kIfx¿aLr If]qkmn, kl/df0f, d"No / 

u'0f:t/sf] cfwf/df ePsf] s/f/nfO{ ;d]t hgfpF5 .  

-g_  æj8fÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] j8f ;Demg'k5{ . 

-k_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/ 

;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-km_  æ;efÆ eGgfn] e"d] ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-a_  æ;+sng s]Gb|Æ  eGgfn]  s[ifsx?n] bf];|f] ahf/df ljqmL ug]{ p2]Zon] s[lif 

pkh ;+sng u/]/ ljqm]tfnfO{ ljqmL ug]{ ;+sng s]Gb|nfO{ ;Demg'  k5{ . 



 

-e_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL ug]{ 

p2]Zon] :YffgLo txaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] xf6 ahf/nfO{ ;Demg' 

k5{ . 

 

kl/R5]b @ 

s[lif ahf/ ;DjGwL Joj:yf 

 

# s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_  ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg :yfgdf s[lif 

ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos ;+:yfn] ;DjlGwt ufpFkflnsfsf] 

cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 . 

$=    s[lif ahf/sf] juL{s/0f M -!_ o; P]gsf] bkmf # adf]lhd :yfkgf x'g] s[lif ahf/sf] 

juL{s/0f b]xfo adf]lhdsf] x'g]5 M–  

-s_  yf]s ahf/,  

-v_  v'b|f ahf/,  

-u_  xf6–ahf/,   

-3_   ;+sng s]Gb| . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ahf/ ;~rfng jfkt nfUg] z'Ns ;efn] tf]s] 

adf]lhd x'g]5 . 

-#_ ahf/ ;~rfng ;DjGwL cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

%= s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt M -!_ o; P]gsf] bkmf -#_ adf]lhd :yfkgf 

ePsf] s[lif ahf/sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{sf] nflu s[lif ahf/ tyf Joj:yfkg 

;ldlt /xg]5 .                                           

   -@_ s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP 

adf]lhd x'g]5 . 

 

 



 

kl/R5]b # 

s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL Joj:yf 

 

^= :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldltM -!_ s[lif If]qsf] ;du| ljsf; tyf k|j4{g nufotsf 

sfo{ ug{ e"d] ufpFkflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  

-s_   cWoIf jf k|d'v       — cWoIf 

-v_ s[lif If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:o    — ;b:o 

-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t     — ;b:o 

-3_ ufpFkflnsf:t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] ;+of]hs jf k|d'v — ;b:o 

-ª_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o Ps hgf  — ;b:o 

-r_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos ls;fgdWo] Ps hgf  — ;b:o 

-5_ ufpFkflnsfsf] s[lif zfvf k|d'v  — ;b:o ;lrj 

      -#_ ;ldltn] ;DalGwt If]qsf] ljz]if1 tyf cGo JolQmnfO{ ;ldltsf] a}7sdf 

cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

   -$_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldlt cf+k}mn] lgwf{/0f u/] adf]lhd  

x'g]5 . 

   -%_ ;ldltn] o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ljleGg pk—

;ldltx? u7g ug{ ;Sg]5 .  

   -^_ ;ldltsf] ;lrjfno e"d] ufpFkflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu jf zfvfdf 

/xg]5 .  

&=   ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; P]gdf cGoq Joj:yf ePb]lv jfx]s ;ldltsf] 

sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

-s_ :yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyf of]hgf th'{df 

ug]{, 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo / 

;xsfo{ ug]{, 



 

-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{,  

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{, 

-ª_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos kg]{ ;Lk, k|ljlw tyf cGo cfjZos 

ljifosf] plrt Joj:yf ug{ k|j4{gfTds sfo{x? ug]{,  

-r_ s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifsf] ;~rfng ug]{,  

-5_    tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ ug]{ . 

*= s[lif Joj;fonfO{ ;'ljwf lbg]M– -!_ ufpFkflnsfn] s[lif Joj;fosf nflu b]xfo adf]lhd 5'6 

tyf ;'ljwf lbg ;Sg]5 M– 

-s_ :yfgLo s/ lgsf;L z'Ns 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL k|ljlw k|of]u / lj:tf/df cg'bfg 

h:t} 9'jfgL ;fwg, oflGqs pks/0f cflb . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] 5'6 tyf ;'ljwfx? tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] ;'ljwfsf] cltl/Qm cGo ;'ljwf ;ldltsf] 

l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] tf]]s] adf]lhd x'g]5 .  

(= s[lif C0f M -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] lgod adf]lhd s[lif C0f 

pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-@_  k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]] 

Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf ljQLo 

;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-#_  pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ ;/sf/sf] clt k|fydlstf 

If]qdf shf{ nufgL u/]sf] ;/x dfgL ;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf 

;d]t kfpg ;Sg]5 .  

-$_  s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] 

eO{ ckn]vg ug'{ kg]{ ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] jif{sf] v'b s/ of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ 

a/fa/sf] /sd 36fpg ;Sg]5 .  

 

 



 

kl/R5]b $ 

sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng 

!)=   sf]ifsf] :yfkgf M -!_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{sf nflu Ps 5'6\6}} s[lif Joj;fo k|j4{g 

sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg] 5g\ M–  

-s_ ;+3Lo tyfk|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd, 

-v_  ufpFkflnsfaf6 k|fKt /sd, 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu ;Demf}tf 

u/L :yfgLo txdf  ljlgof]lht /sd jfkt k|fKt /sd 

-3_  cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3 ;+3Lo cy{ 

dGqfnosf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

!!= sf]ifsf] ;~rfng M-!_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf lgb{]zg adf]lhd 

s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd vr{ ul/g]5 .  

-@_ sf]ifsf] ;lrjfno ufpFkflnsf cGtu{tsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷zfvfdf 

/xg]5 .  

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_ ;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !) 

adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf 

vftf vf]nL hDdf ug]{5 . 

-#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf ;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!#=   n]vf / n]vfk/LIf0f -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt sfg"g adf]lhd /fVg' kg]{5 .  

-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 . 

 



 

 

kl/R5]b % 

Joj;flos s[lif s/f/ -lnh_ 

 

!$= Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg] M  -!_ o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{ b'O{ 

jf b'O{{ eGbf a9L kIfaLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL kIfx?sf] 

cfk;L ;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] s/f/ ubf{ ckgfpg' kg]{ k|lqmof tf]lsP adf]lhd x'g]5 

. 

!%=  hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]M  s'g} Joltm, ;+:yf jf lgsfon] s[lif 

Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm, s[lif kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs 

;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt, ;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQ s/f/ u/L pknAw 

u/fpg ;Sg]5 . 

!^=  hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M -!_ s'g} s[ifs jf s[lif Joj;foLn] Jofj;flos 

?kdf s[lif ;DaGwL sfo{ ug{sf] nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g]] u/L s/f/ adf]lhd 

hUuf tyf ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf JolQm jf lgsfo;Fu dfu ug{ 

;Sg]5 .  

 -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf 

lglZrt cjlw tf]sL k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf 

ef}lts ;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .   

 -#_ hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo 

Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

 -$_ v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lifof]Uo hldg g]kfn 

;/sf/n] tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg ;Sg]5 . 



 

!&=  :jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg 

pknAw u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf ef}lts 

;fwgdf s/f/sf kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .  

!*=  k'gM s/f/ ug{ gx'g] M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL glnO ;f]xL 

laifodf t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg .  

!(=   Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿ M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif s/f/ ubf{ s/f/sf] 

k|s[lt / cj:yf cg'?k cg';"rL- @ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf pkbkmf -!_ df pNn]lvt 

ljifo afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? ;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{ 

;lsg]5 . 

@)= Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTj M -!_ o; P]gsf] bkmf !% jf !^ adf]lhd s[lif 

Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts ;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf 

pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿ 

aLr s/f/ ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP 

adf]lhd x'g]5 . 

-#_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx¿n] s[lif s/f/ k|of]hgsf] nflu s[lif pTkfbg 

;fdu|L, k|ljlw / C0f jf cGo ;xfotf cfkm} jf ljQLo ;+:yfx¿ Dffkm{t tf]lsPsf 

zt{x¿sf] cfwf/df pknAw u/fpg] u/L cf–cfk\mgf] bfloTj lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\ . 

-$_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx?n] k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L ug'{ 

kg]{5 .   

@!= s/f/ k"/f ug'{ kg]{ ;do / tl/sfM -!_ s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf pNn]v 

ePsf]df plNnlvt ;doleq / plNnlvt tl/sf adf]lhd s/f/ k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhdsf] sfd ug{ s/f/df s'g} ;do jf tl/sf tf]lsPsf] /xg]5 t/ 

;f] sfd s'g} vf; ;dodf jf s'g} vf; tl/sfn] dfq ug{ ;lsg] /x]5 eg] ;f]xL ;dodf 

;f]xL tl/sf adf]lhd ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 



 

-#_ pkbkmf -@_ df n]lvPsf] cj:yfdf afx]s s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / 

tl/sf pNn]v gePdf plrt ;doleq pko'St tl/sf ckgfO{ k"/f ug'{ kg]{5 . 

@@= s/f/ k"/f ug]{ :yfgM -!_ s/f/ adf]lhd sfd k"/f ug{ s'g} lglZrt :yfg tf]lsPsf] /x]5 

eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhd s'g} Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s'g} dfn;fdfg lbg] jf a'emfpg] 

:yfg s/f/df tf]lsPsf] /x]5 eg] ] ;f]xL :yfgdf g} lbg' jf  a'emfpg' kg]{5 . 

-#_ s/f/ adf]lhd sfd ug]{ lglZrt :yfg gtf]lsPsf] t/ ;f] sfd s'g} vf; 

:yfgdf dfq ug{ ;lsg] jf rng Jojxf/ jf ;f] sfdsf] k|s[lt cg';f/ s'g}              

vf; :yfgdf dfq ug'{ kg]{ lsl;dsf] /x]5 eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf ug]{ u/L s/f/ 

ePsf] dflgg]5 . 

-$_ pkbkmf -@_ / -#_ df n]lvP b]lv afx]s cGo cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd 

ug]{ :yfg s/f/df pNn]v ePsf] /x]g5 eg] s/f/ adf]lhd sfd ug]{ kIfn] csf]{ kIfnfO{ 

dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg ;"rgf ug'{ kg]{5 / csf]{ kIfn] klg ;f] sfd ug{ 

dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg' kg]{5 . 

@#= s/f/ k"/f ug'{ gkg]{ cj:yfM b]xfosf cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd ug{ cfjZos kg]{ 5}g 

. 

-s_  s/f/sf] Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s/f/ adf]lhdsf] bfloTj k"/f ug'{ gkg]{  

u/L 5'6 lbPdf, 

-v_  ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 

-u_  csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g]  

g;Sg] ePdf, 

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 

-ª_  s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{  

c;Dej ePdf .  

@$=   s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn] 

k+}lt; lbgleq ;DjlGwt ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf btf{ ug'{ kg]{5 .  



 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ btf{ ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ nfUg]5 .  

-#_ btf{ gul/Psf] s/f/sf] cfwf/df g]kfn ;/sf/ jf cGo lgsfon] lbg] ;'ljwf 

jf ;x'lnot lbg] k|of]hgsf] nflu dfGotf k|fKt ug]{ 5}g .  

-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt ufpFkflnsfsf] jf 

gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] clwsf/Ln] clgjfo{ ¿kn] /fVg' kg]{5 .  

-%_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/f/ btf{ ug{ b'j} kIfx¿ :jod\ jf pgLx¿sf] sfg'g 

adf]lhdsf] k|ltlglw pkl:yt x'g' kg]{5 .  

-^_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn] s'g} Joj;foL jf s[ifsn] s[lif s/f/ btf{ ug{ 

NofPsf]df btf{ ug]{ clwsf/Ln] o; P]g adf]lhd pNn]v x'g'kg]{ s'g} s'/f pNn]v gePsf] 

jf cg'lrt k|fjwfg pNn]v ePsf]df ;f] kl/dfh{g u/]/ dfq btf{ ug{ cfb]z              

lbg ;Sg]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd lbOPsf] cfb]z s/f/sf kIfx¿n] kfng ug{' kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b ^ 

ljjfb ;dfwfg 

 

@%=  ljjfbsf] ;dfwfg M -!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} 

ljjfb pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L aftf{af6 To:tf ljjfbx¿ ;dfwfg ug{ ;Sg]5g\ .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jftf{af6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] k|rlnt 

sfg'g adf]lhd :yfgLo Goflos ;ldltdf lga]bg lbg' kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lga]bg kg{ cfPdf :yfgLo Goflos ;ldltn] k+}lt; lbg 

leq d]nldnfksf] dfWodaf6 ljjfbsf] 6'+Ëf] nufpg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ePsf] ljjfbsf] 6'+Ëf] pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] :yfgLo 

;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd #% lbgleq ;DjlGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg 

ug{ ;Sg]5 .  



 

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkaf6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] 

k|rlnt sfg'g adf]lhd dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpg ;d]t ;Sg]5g\ . 

-^_ dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpFbf dWo:ystf{sf] gfd s/f/df g} 

pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd x'g]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd s/f/df gfd pNn]v gePsf]df kIfx¿sf k|ltlglw, 

:yfgLo txsf k|ltlglw jf :yfgLo txaf6 tf]lsPsf laifolj1 jf d]nldnfkstf{ ;lxtsf] 

dWo:ytf ;ldltsf] u7g ul/g]5 . 

-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd dWo:ytf rogsf] nflu b'a} kIfx¿af6 cg'/f]w eO{ 

cfPdf ;DjlGwt JolQm jf sfof{non] clgjfo{ ¿kdf ;ft lbgleqdf lnlvt ;xdlt jf 

c;xdlt lbg' kg]{5 .  

-(_ dWo:ytf ;ldltn] ph'/L k/]sf] ;ft lbgleq jftf{åf/f ljjfbsf] ;dfwfg ug'{ 

kg]{5 . 

-!)_ pkbkmf -(_ adf]lhd ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df ;DjlGwt kIfnfO{ ph'/L 

pk/ ;ft lbgsf] Dofb lbO{ k|ltjfb ug]{ df}sf lbg' kg]{5 .  

-!!_ pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq ;DjlGwt kIfn] k|ltjfb u/L jf 

gu/L a;]df ;f] Joxf]/f pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft lbgleqdf cfkm\gf] lg0f{o 

lbg' kg]{5 .   

-!@_ pkbkmf -!!_ adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o pk/ lrQ gj'em\g] 

kIfn] dWo:ytf P]g, @)%% sf] Dofbleq} ;DalGwt pRr cbfntdf lgj]bg               

lbg  ;Sg]5 .  

-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd / 

cGosf xsdf dWo:ytf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-!%_ dWo:ystf{n]] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 lng ;Sg]5g\ .  



 

@^= Dofb ;DaGwdf M o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; 

P]gsf] bkmf  @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf kGw| 

lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .  

@&= dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{Gjog M-!_ dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{o ePsf] ;ft 

lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf lg0f{osf] sfof{Gjog gu/]df 

To:tf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf k|zf;g sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u lng 

;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf 

;DalGwt kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf 

/fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .   

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf ;DjlGwt 

dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf 

ug'{ kg]{{5 .  

-%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g 

adf]lhd / cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 . 

 

 

kl/R5]b & 

ljljw 

 

@*= Joj;fo btf{ ug'{ kg]{ M -!_ s/f/ u/L s[lif Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg] s[ifs, s[lif kmfd{ 

jf Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g . 

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] ug]{5 . 

lghn] clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 



 

  -#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns  nufotsf cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] lgwf{/0f 

u/] adf]lhd x'g]5 .  

@(=  Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df s'g} kIfsf sfd sf/jfxLaf6 

csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf s/f/df g} Ifltk"lt{sf] dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / 

gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, :ynut lg/LIf0f, :yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo, 

k|rlnt b/efp ;d]t a'emL ;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{ 

e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 . 

  -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg kIfsf] sfa' jflx/sf] 

kl/l:yltn] ubf{ s/f/sf] oyfjt\ kl/kfngf x'g g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf] 

bfloTj ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr s'g} n]gb]g ePsf] /x]5 

eg] cj:yf x]/L dsf{ kg]{ kIfnfO{ n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 . 

#)=  sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/L M -!_ o; P]g adf]lhd b08 ;hfo ug]{ 

jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ :yfgLo Goflos ;ldltnfO{ x'g]5 .  

-@_ o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f cg';Gwfg tyf txlssft ug]{ 

clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng ;Sg]5 . 

#!= b08 ;hfo M -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ u/]df b]xfo adf]lhdsf] ;hfo 

x'g]5M  

-s_ bkmf # / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / ;~rfng u/]df klRr; xhf/ 

b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-v_ dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -@_ sf] sfo{ gu/]df jf ug{ 

OGsf/ u/]df To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ clwsf/L jf To:tf] sfo{ 

s'g} clwsf/LnfO{ k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{ 

klRr; xhf/b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-u_ bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s To:tf] 

Ifltk"lt{ glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ klRr; xhf/b]lv krf; xhf/ 

¿k}ofF;Dd  . 



 

-3_  o; P]g jf o; P]g cGt/ut ag]sf] lgodfjnL ljkl/t s'g} sfo{ u/L 

To;af6 s;}sf] xfgL gf]S;fgL ePsf] /x]5 eg] To:tf] xfgL gf]S;fgL 

lghaf6 g} e/fO{g]5 .  

#@= k'''g/fj]bg M o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf lrQ ga'e\mg] kIfn] k}+tL; 

lbgleq ;DalGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 

##=   aLdf ;DaGwL Joj:yfM -!_ o; P]g adf]lhd s/f/ u/L ul/Psf] s[lif pkhsf] pTkfbgsf] 

;Demf}tfsf] cfwf/df ljdf ;ldltn] tf]s]sf] k|s[of k'/f u/L To:tf] jLdf sfo{ ug{ clVtof/ 

kfPsf] ljdf sDkgLn] ljdf ug]{5 .  

-@_ jLdf ug]{ k|lqmofsf ;DaGwdf jLdf ;ldltn] ;do ;dodf lgwf{/0f u/] 

adf]lhd x'g]5 .  

-#_ o; P]g adf]lhd ul/g] Jofj;flos s[lif s/f/ ;DjlGwt lgsfodf btf{ 

x'gf;fy ;f]xL ldltaf6 nfu" x'g] u/L ;DalGwt jLdf sDkgLn] jLdf ug{ ;Sg]5 .  

-$_ s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif s/f/sf] ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] Ifltsf] 

cÍ a/fa/ cfk\mgf] v'b s/of]Uo cfoaf6 36fpg kfpg]5 . 

#$= k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]] M o; P]gdf n]lvPsf] ljifodf o;} P]g adf]lhd / cGo 

ljifodf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

#%= jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf 

Joj;flos s[lif s/f/ ubf{ jf}l4s ;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf] 

;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 . 

#^= lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, 

lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 

#&=  arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 ePsf 

sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 .   

  



 

cg';"RlL –! 

bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt 

-!_ vfBfGg afnL,  

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik  

-#_ kz', kG5L  

-$_ df5f, df;', b'w, km'n, xf8, 5fnf, pmg 

-%_ Rofp,  

-^_ df}/L, /]zd 

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL 

-*_ t]nxg, bnxg 

-(_ skf;, h'6, pv', /a/v]tL, l6d'/  

-!)_  s[lif ko{6g 

-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf x'g]  s[lifj:t'x?  

-!@_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 

-!#_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg 

pBf]u 

-!$_  v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 

 



 

cg';"RlL -@_ 

bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 

-s_  s/f/sf kIfx¿,  

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q,  

-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 

-3_  j:t'sf] ljj/0f, dfqf,  

-ª_  u'0f:t/, 

-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,   

-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  

-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 

-h_  9'jfgLsf] bfloTj,  

-em_  pTkfbg k|lqmof,  

-`_  cg'udgsf kIfx¿,  

-6_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,  

-7_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,  

-8_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf, 

-9_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} d]nldnfk tyf dWo:ytf 

nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb . 

-0f_   s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf . 

 

 

 

 

 

  



 

८. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्जहता ङ्जिधेमक, २०७४  
गाउॉसबाफाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत् २०७४।१०१४ 

 
प्रस्तािना्  बभेू गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टन ेङ्जिङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जिङ्झधहरुराई व्मिङ्ञस्थत, 
भमािङ्छदत य अनङ्टिाङ्झसत तङ्टल्माई स्िस्थ, िान्त य सभरृ्द् गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािण भापि त 
सभताभूरक एिॊ न्मामऩूणि सभाजको ङ्झनभािण गने आधायय िडा गनिको राङ्झग बभेू 
गाउॉऩाङ्झरकारे मो सॊङ्जहता ङ्जिधेमक फनाएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् )१(  मस सॊङ्जहताको नाभ "बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्जहता  
ङ्जिधेमक २०७४  "यहेको छ ।  

)२ (मो कामिङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त रागू हङ्टनेछ ।  

२. गाउॉऩाङ्झरकाको सञ्चारन् )१ (गाउॉऩाङ्झरकाको सञ्चारन नेऩारको सॊङ्जिधान , 
नेऩार सयकाय )भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् (कामि ङ्जिस्तङृ्झतकयण प्रङ्झतिेदन , स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४, गाउॉसबा तथा गाउॉ कामिऩाङ्झरकाफाट ऩाङ्चयत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऐन, 
ङ्झनमभ, कामिङ्जिङ्झध, भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका तथा हार ङ्जिद्यभान नेऩार सयकायका 
ङ्जिङ्झबङ्ङ कानूनहरुको आधायभा हङ्टनेछ ।  

)२ (गाउॉऩाङ्झरक ्ारे आफ्नो आिश्मकतानङ्टसाय ऐन, ङ्झनमभ, कामिङ्जिङ्झध, 
ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे ।  

३. बिन ङ्झनभािण तथा सडक ङ्झनमभन सम्फन्धी अनङ्टिासन् )१ (बिन ङ्झनभािण तथा 
सडक ङ्झनमभन सम्फन्धभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को ऩङ्चयच्छेद 

७ भा उल्रेि बएका सम्ऩूणि व्मिस्था, बिन ङ्झनभािण सम्फन्धी याङ्जद्सम सॊङ्जहताभा 
उल्रेि बएका ितिहरुको ऩूणि कामािन्िमन गनङ्टिऩने छ ।  

(२) िण्ड (१) भा उल्रेि बएका कानूनी प्रािधानहरुको कामािन्िमनको राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभ बिन ङ्झनभािण तथा सडक ङ्झनमभन सॊङ्जहता कामािन्िमन गनङ्टिऩनेछ्  



 

a. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र (क) बिन ङ्झनभािण गनि चाहने व्मङ्ञक्त, सयकायी 
कामािरमरे बिन ङ्झनभािण गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग बिनको नक्सासङ्जहत 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनिेदन ऩेि गनङ्टिऩनेछ ।  

b. (ि) नमाॉ बिन ङ्झनभािण गने नक्साभा अन्म कङ्ट याहरुका अङ्झतङ्चयक्त सो 
बिनको छङ्ट टै्ट चऩॉ य सकङ्जऩट तथा त्मस्तो बिन अको बिनसॉग जोडी 
फनाउने बएभा सो बिनको छङ्ट टै्ट ङ्जकरास यहने गयी नक्साभा िङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

c. (ग) दयिास्त ङ्छदॉदा आफ्नो हक बोगको जग्गाभा ङ्झनभािण गने बए हक 
बोगको ङ्झनस्सा य अरुको हक बोगको जग्गाभा ङ्झनभािण गने बए ङ्झनजको 
हक बोगकको ङ्झनस्सासङ्जहत भन्जङ्टयीको ङ्झरित ऩेि गनङ्टिऩनेछ ।  

d. (घ) कङ्ट नै बिन ङ्झनभािण गनि अनङ्टभङ्झत ऩाएकोभा त्मसयी अनङ्टभङ्झत ऩाएको 
ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषिङ्झबत्र त्मस्तो बिन ङ्झनभािण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।  

e. (ङ) मङ्छद कोही कसैरे कानूनभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ फाहेक अनङ्टभङ्झत 
नङ्छदई िा साििजङ्झनक जग्गा, फाटो, भङ्ञन्दय, चोक, ढर, नारा, ऩोियी आङ्छद 
ङ्झभची बिन ङ्झनभािण गयेको िा गङ्चययहेको ठहयेभा सो बिन िा त्मसको 
कङ्ट नै बाग बत्काउन े आदेि ङ्छदइनेछ । साथै ऩास बएको नक्साभा 
गाउॉऩाङ्झरकाको स्िीकृङ्झत फेगय हेयपेय गयी बिन ङ्झनभािण गयेको िा 
गङ्चययहेको ठहयेभा एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनि य सो बिन िा 
त्मसको कङ्ट नै बाग बत्काउन आदेि ङ्छदइनछे ।  

f. (च) गाउॉऩाङ्झरका फङ्ङङ्ट ऩूिि नक्सा ऩास गने प्रािधान नबएका साङ्जिकका 
गाङ्जिसहरु (भोयाफाङ, काॉडा, काॉक्री, भहत य च ङ्टनफाङ य रुकङ्ट भकोटको ४ नॊ 
िडा ) भा ङ्झनभािण बएका बिनहरु गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको प्रङ्जक्रमा 
अनङ्टसाय (ग य घ िगिको घयको हकभा सम्फङ्ञन्धत घयधनीरे घयको 
पोटोसङ्जहत घयरे चचेको जग्गाको जग्गाधनी ऩूजाि ङ्झरएय सम्फङ्ञन्धत िडा 
कामािरमभा सम्ऩकि  याख्नङ्टऩनेछ ।  िडा अध्मऺ/सङ्ञचिरे ऩङ्झन आङ्झथिक 



 

िषि २०७४।०७५ ङ्झबत्रभा आफ्नो िडा कामािरमङ्झबत्रका सम्ऩूणि 
घयहरुको पोटो सङ्जहतको अङ्झबरेि सॊकरन गयी गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गयी 
सम्फङ्ञन्धत िडा कामािरमको अङ्झबरेिभा सभेत दताि गयाउनङ्टऩनेछ ।  

g. (छ) गाउॉऩाङ्झरकारे तत्कार आधङ्टङ्झनक य व्मिङ्ञस्थत िहय ङ्झनभािणको 
अिधायणा अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको ग्राभीण सडकको ऺते्र (याइट 
अप िे) अनङ्टसूची १  फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सडक ऺेत्र तोक्दा सडकको 
दामाॉ फामाॉको ऺेत्र याङ्जद्सम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनभा बएको व्मिस्था 
अनङ्टकूर हङ्टनङ्टऩनेछ । 

 

४. पोहयभैरा तथा फजाय व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सॊङ्जहता् (१) स्िच्छ य 
व्मिङ्ञस्थत गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािणको राङ्झग देहामका सॊङ्जहता कामािन्िमन 
गनङ्टिऩनेछ् 

a. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनङ्छदिद्श स्थानभा पोहय नपारी जताततै पोहय 
पारेभा उक्त पोहय हटाउन राग्ने िचि सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तफाट६ असङ्टर 
गयी थऩ ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना राग्नेछ ।  

b. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कसैरे साििजङ्झनक आितजाितभा अियोध हङ्टने गयी 
िा अरुराई अप्ठ्यायो ऩाने ङ्झनमत यािी रूि रगाउने िा ऩिािर रगाउन े
िा घयटहया ङ्झनभािण गने कामि गयेको बए ऩङ्जहरो चोटीराई स्िमॊ व्मङ्ञक्त 
िा ऩङ्चयिायरे हटाउन आदेि ङ्छदइनछे । मङ्छद कोही कसैरे सो कामि गयी 
आदेि फभोङ्ञजभ हटाउन अटेय गयेभा गाउॉऩाङ्झरकारे हटाई सो हटाउन 
रागेको िचि सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर गयी थऩ ऩन्र हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गङ्चयनेछ ।  

c. कसैरे आफ्नो घय, ङ्झछभेकीको घय, आगन, चोकभा पोहय पारेभा िा 
िाताियण दूगिङ्ञन्धत हङ्टने कामि गयेभा ऩङ्जहरो ऩटकराई आफ्नो पोहय 
आपेऄ रे व्मिस्थाऩन गनि आदेि ङ्छदइनछे । मङ्छद आदेि अनङ्टसाय नगयेको 



 

ऩाइएभा गाउॉऩाङ्झरकारे त्मस्तो कामि गने व्मङ्ञक्तराई दि हजायसम्भ 
जङ्चयिाना गयी त्मस्तो हानी नोक्सानीको ङ्झफगो सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर 
उऩय गयाइनेछ ।  

d. गाउॉऩाङ्झरकाको इजाजत फेगय साििजङ्झनक फाटो घने िा योक्ने िा 
आितजाितभा अियोध िडा गने कामि गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई घेया, 
फाय अियोधका साभानहरु हटाउन रगाई दि हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना 
गङ्चयनेछ ।  

e. अरुराई दङ््ट ि ङ्छदन े ङ्झनमतरे कसैरे फाधा अियोध ऩङ्टर् माउन े गयी ढर 
ङ्झनकास, चऩॉ, सेफ्टी याङ्की फनाउन े याख्न े जस्ता कामि गयेभा ऩङ्जहरो 
ऩटकराई ङ्झनभािण गङ्चययहेको बए योक्न तथा ङ्झनभािण गङ्चयसकेको बए 
हटाउन आदेि ङ्छदइनछे । मङ्छद कोही कसैरे आदेि अनङ्टसाय गयेको 
नऩाइएभा गाउॉऩाङ्झरकारे योक्न, हटाउन िा बत्काउन फाध्म हङ्टनेछ । 
साथै आदेि ऩारना नगने व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गयी थऩ दि हजाय 
रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयिाना गङ्चयनेछ ।  

f. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका साििजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको कोही कसैरे हानी 
नोक्सानी िा अऩचरन िा अङ्झतक्रभण गयेको ऩाइएभा िा सो सूचना 
गाउॉऩाङ्झरकाभा प्राद्ऱ बएभा िा साििजङ्झनक सॊयचना ङ्झफगायेभा प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ । साथै कानूनभा सजाम नतोङ्जकएको 
अिस्थाभा गाउॉऩाङ्झरकारे दि हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनेछ ।  

g. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत ऩसरहरुभा व्मिसाम दताि गनि तथा 
उऩबोग्म िस्तङ्ट तथा सेिाको भूल्म-सूची याख्न साििजङ्झनक सूचना जायी 
गङ्चयनेछ । मङ्छद सूचना फभोङ्ञजभ नगयेको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत 
ऩसरधनीराई दि हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना हङ्टनछे ।  



 

h. फजाय अनङ्टगभनको क्रभभा कोही कसैरे जानी जानी ङ्झनमतिि म्माद 
गङ्टज्रकेो उऩबोग्म िस्तङ्ट ङ्जिक्रीको राङ्झग यािेको ऩाइएभा फजाय अनङ्टगभन 
टोरीरे ऩाॉच हजायदेङ्ञि ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनि सक्नछे ।  

i. साििजङ्झनक फाटोघाटो, सडकभा जथाबािी ढर, कङ्ट रो िा घयफाट ङ्झनस्कन े
ऩानी ङ्झभसाएभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, घयधनी िा सभङ्टदामराई ऩङ्जहरो चोटी 
त्मसो नगनि साििजङ्झनक सूचना प्रकािन गङ्चयनेछ । सूचनाराई फेिास्ता 
गयी त्मस्तो कामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदएभा दि हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना 
य कानून फभोङ्ञजभको अन्म कायफाही हङ्टनेछ । 

५. गाउॉऩाङ्झरकाको स्िाङ्झभत्िभा यहेका साििजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी सॊङ्जहता् (१) गाउॉऩाङ्झरकाको नाभभा यहेका सम्ऩूणि साििजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको व्मिस्थाऩन साभान्म प्रिासन िािा भापि त हङ्टनछे । उक्त 
िािारे प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृतसॉगको सभन्िम य ङ्झनदेिनभा गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको कामािरम य गाउॉऩाङ्झरकाफाट िडा कामािरम एिॊ ङ्जिषमगत 
कामािरमभा हस्तान्तयण बएका ङ्ञजन्सी भारसाभानको अङ्झबरेि दङ्टरुस्त यािी 
ती भारसाभानभा गाउॉऩाङ्झरकाको भारसाभान हो बनी ऩङ्जहचान हङ्टन े गयी 
सॊकेत टाॉस गनङ्टिऩनेछ ।  

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे िङ्चयद गयेका सिायी साधनको सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩूिािधाय ङ्जिकास िािा रे प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृतसॉगको सभन्िम य ङ्झनजको ङ्झनदेिनभा आिश्मक कामि गनङ्टिऩनेछ । 
गाउॉऩाङ्झरकाको नाभभा यहेका इक्िीऩभेन्ट तथा सिायी साधन बाडाभा ङ्छदॉदा 
बाडाभा ङ्छदएको सिायी साधनको अङ्झबरेि भ.रे.ऩ.पायाभ नॊ. ५५ अनङ्टसाय 
याख्नङ्टऩनेछ । गाउॉऩाङ्झरकारे बाडाभा ङ्छदन े सिायी साधन तथा ङ्झनभािण 
साभाग्रीको दय, बाडाभा ङ्झरॉदा ङ्छदनङ्टऩने ङ्झनिेदनको ढाॉचा य सम्झौता तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  



 

(३) अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकायीको आदेि ङ्झफना गाउॉऩाङ्झरकाको नाभभा यहेका 
सिायी साधनको प्रमोग कसैरे ऩङ्झन गनि ङ्झभल्ने छैन । अङ्झधकाय प्राद्ऱ 
अङ्झधकायीको आदेि ङ्झफना सिायी साधनको प्रमोग गयेको ऩाइएभा साििजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरूऩमोग गयेको भाङ्झननेछ । आदेि ङ्झफना सिायी साधनको 
प्रमोग गयी उक्त सिायी साधन टूटपङ्ट ट बएभा िा ङ्झफङ्झग्रएभा साभान्म प्रिासन 
िािाको ङ्ञजम्भेिाय कभिचायी य सम्फङ्ञन्धत कभिचायीफाट भभित सम्बाय गनि 
राग्ने यकभ असङ्टर उऩय गयी जनही थऩ दि हजायसम्भ जङ्चयिाना हङ्टनछे ।  

(४) गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्राद्ऱ आङ्झधकाङ्चयक सिायी चारकरे भात्र 
सिायी साधन चराउने अङ्ञख्तमायी ऩाउनछेन  । आपूरे चराने सिायी 
साधनको सॊयऺण, सङ्टयऺा, सङ्झबिङ्झसङ रगामतको कामि गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत चारकको 
कतिव्म हङ्टनछे ।  

(५) आङ्झधकाङ्चयक सिायी चारक फाहेक अरुरे सिायी चराई सिायी साधन 
टङ्टटपङ्ट ट बएभा िा ङ्झफङ्झग्रएभा िा हानी नोक्सानी बएभा उक्त टङ्टटपङ्ट ट िा हानी 
नोक्सानी िाऩतको यकभ असङ्टर उऩय गयी थऩ दि हजायसम्भ जङ्चयिाना 
गङ्चयनेछ । चारकको फेिास्ताको अिस्थाराई ङ्जिश् रेषण गयी ङ्झनजराई 
ऩदफाट फिािस्त सभेत गनि सङ्जकनेछ ।  

(६) गाउॉऩाङ्झरकाफाट िडा कामािरम एिॊ अन्म ङ्जिषमगत कामािरमभा 
हस्तान्तयण बएका ङ्ञजन्सी साभानहरुको अङ्झबरेि याख्न,े सॊयऺण एिॊ सम्िर्द्िन 
गने ङ्ञजम्भेिायी िडा अध्मऺ य िडा सङ्ञचिको हङ्टनछे । गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
हस्तान्तयण बएका ङ्ञजन्सी साभानहरुको ङ्जहनाङ्झभना गयेको ऩाइएभा उक्त 
साभानको ऩयर भूल्म फयाफयको यकभ िडा अध्मऺ य िडा सङ्ञचिफाट 
असङ्टर उऩय गयी थऩ ऩाॉच हजायसम्भ जङ्चयिाना गङ्चयनेछ ।  

६. याजश् ि सॊकरन, मोजना कामािन्िमन, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन सम्फन्धी सॊङ्जहता् (१) 
गाउॉऩाङ्झरकाको स्िीकृत िाङ्जषिक फजेट, नीङ्झत तथा कामिक्रभ अनङ्टसायका िाङ्जषिक 
कामिक्रभ कामािन्िमनको राङ्झग सभमभै उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको गठन गयी मोजनाको 



 

कामािन्िमन गने गयाउने ङ्ञजम्भेिायी िडाको हकभा िडा सङ्झभङ्झत, िडा सङ्ञचि य 
गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा गाउॉ कामिऩाङ्झरका, प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत य ङ्जिषमगत 
कामािरमका प्रभङ्टिहरुको हङ्टनेछ ।  

(२) गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषिक फजेट, नीङ्झत तथा कामिक्रभ अनङ्टसाय सञ्चाङ्झरत 
मोजनाहरुको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन नगयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदइन े
छैन । अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनको आिश्मक व्मिस्थाऩन प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे गनङ्टिऩनेछ । ऩाॉच रािबन्दा फढी रागत अनङ्टभान बएका 
मोजनाहरुको पयपायक गदाि कूर रागतको कङ्ञम्तभा ऩाॉच प्रङ्झतित यकभ 
धयौटीको रुऩभा तोङ्जकएको सभमऩङ्झछ ङ्जपताि हङ्टन े गयी गाउॉऩाङ्झरकाको धयौटी 
िाताभा जम्भा गङ्चयनेछ । उक्त धयौटी यकभ सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको 
ङ्छदगोऩनाको राङ्झग याङ्ञिनेछ । आमोजना सम्ऩङ्ङ बई सञ्चारन हङ्टनङ्टऩने 
अिङ्झधसम्भ ६काउ हङ्टन े अिस्था नदेङ्ञिएभा िा इङ्जद्शभेट अनङ्टसायको ङ्झनभािण 
साभाग्री प्रमोग नगयी न्मून गङ्टणस्तयको ङ्झनभािण साभाग्री प्रमोग गयेको देङ्ञिएभा 
उक्त धयौटी यकभ जपत गयी सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको भभित सम्बायको राङ्झग 
िचि गङ्चयनेछ य उक्त ङ्झनभािण व्मिसामी िा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई कानून 
फभोङ्ञजभको सजाम गङ्चयनेछ । इङ्जद्शभेट अनङ्टसाय आमोजनाको ङ्छदगोऩना देङ्ञिएभा 
उक्त धयौटी यकभ सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई तोङ्जकएको अिङ्झधऩङ्झछ ङ्जपताि 
गङ्चयनेछ ।  

तय धयौटी ङ्जपताि हङ्टन ेअिङ्झध कङ्ञम्तभा एक िषिको हङ्टनछे । 

(३) आङ्झथिक ऐन अनङ्टसाय िडा कामािरमको याजश् ि सॊकरनभा अग्रसयता 
देिाउन,े सॊकङ्झरत याजश् ि गाउॉऩाङ्झरकाको भूर िाताभा जम्भा गयी तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबत्र गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतिेदन गने भङ्टख्म दाङ्जमत्ि िडा अध्मऺ य िडा 
सङ्ञचिको हङ्टनेछ । सभमभै सॊकङ्झरत याजश् ि गाउॉऩाङ्झरकाभा दाङ्ञिरा नगने 
िडाको िडा अध्मऺ य िडा सङ्ञचिफा६ असङ्टर उऩय हङ्टने गयी दि हजायसम्भ 
जङ्चयिाना गनि सङ्जकनछे । याजश् ि सॊकरनभा फेिास्ता गने, सॊकङ्झरत याजद्व 



 

सभमभै दाङ्ञिरा नगयी दङ्टरुऩमोग गनि िोज्ने िडाका िडा अध्मऺको सङ्टङ्जिधा, 
फैठक बत्ताफाट कटौती गङ्चयन ेय दाङ्जमत्ि ऩूया नगने कभिचायीहरुको तरफ बत्ता 
योक्का गयी ती िडाभा कामािन्िमन हङ्टन े मोजनाहरु कटौती गयी कामि सम्ऩादन 
स्तय याम्रो बएका िडाहरुभा साने नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ।  

 

७. भङ्छदयाजन्म तथा सूङ्झतिजन्म ऩदाथि सम्फन्धी सॊङ्जहता् )१ (भङ्छदयाजन्म ऩदाथिको 
उत्ऩादन य ङ्झफक्री ङ्जितयणको अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ व्मङ्ञक्तरे देहामका ितिहरु ऩारना 
गनङ्टिऩनेछ्  

 

(क) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे अनङ्टभङ्झतऩत्र फेगय य अनङ्टभङ्झत ऩत्र ऩाएकारे ऩङ्झन अनङ्टभङ्झतऩत्रभा 
तोङ्जकएको िति फभोङ्ञजभ फाहेक भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गनि िा भङ्छदया 
िङ्टिाउन ेफाय िा येद्शङ्ट येन्ट िा ऩसर थाप्न ऩाउने छैन । मसयी अनङ्टभङ्झतऩत्र 
य अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उल्रेि बएका िति फाहेक भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गयेको 
िा भङ्छदया िङ्टिाउन ेकाभ गयेको ऩाइएभा एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य 
कानून फभोङ्ञजभको अन्म कायफाही हङ्टनेछ ।  

(ि) िण्ड )क (भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्र ्ाद्ऱ व्मङ्ञक्तरे 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट सभेत व्मिसाम दताि गयी अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत नङ्झरई भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गयेको िा िङ्टिाएको 
ऩाइएभा एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभको अन्म 
कायफाही गङ्चयनेछ ।  

(ग) कसैरे ऩङ्झन प्राङ्जद्शकको ऩोका )ऩाउच(भा भङ्छदया यािी भ ङ्छदयाको उत्ऩादन 
य ङ्झफक्री ङ्जितयण गनि ऩाउने छैन । कसैरे ऩङ्झन अठाय िषिको उभेय ऩूया 
नगयेको व्मङ्ञक्तराई भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गनि ऩाउने छैन । मङ्छद कसैरे 
अठाय िषि उभेय ऩूया नबएको व्मङ्ञक्तराई भङ्छदया ङ्झफक्री गयेभा उक्त 
व्मङ्ञक्तराई एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभको अन्म 
कायफाही हङ्टनेछ।  



 

(घ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे अनङ्टभङ्झत फेगय य अनङ्टभङ्झत ऩाएकारे ऩङ्झन अनङ्टभङ्झतऩत्रभा 
तोङ्जकएको िति फभोङ्ञजभ फाहेक भङ्छदयाको ङ्झनकासी िा ऩैठायी गनि ऩाउने 
छैन । अनङ्टभङ्झत िेगय ङ्झनकासी िा ऩैठायी गयेको ऩाइएभा उक्त भङ्छदया 
जपत गयी एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभको अन्म 
कायफाही हङ्टनेछ ।  

(ङ) भङ्छदया उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्जितयण गने व्मङ्ञक्तरे इजाजतऩत्र सफैरे देख्न ेगयी 
कायोफाय स्थरभा याख्नङ्टऩनेछ ।  

(च) ङ्झडऩाटिभेन्टर स्टोयरे भङ्छदयाजन्म ऩदाथि ङ्झफक्री गने प्रमोजनको राङ्झग अरग्गै 
ङ्झफक्री कऺको व्मिस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

(छ) प्रत्मेक फोतरभा ङ्झफको य फोतरभा ऩने गयी अन्त् िङ्टल्क ङ्जटकट टाॉसी 
ङ्झनकासी गनङ्टि ऩनेछ ।  

(ज) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राद्ऱ पभि िा व्मङ्ञक्तरे ङ्झफहान १०:०० फजेदेङ्ञि याङ्झत ९:०० 

फजेसम्भ भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गनङ्टिऩनेछ । मङ्छद तोङ्जकएको सभम फाहेक 
अन्म फेरा भङ्छदया ङ्झफक्री ङ्जितयण गयेको ऩाइएभा एक राि रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभ अन्म सजाम हङ्टनछे ।  

(झ) भङ्छदया िङ्चयद ङ्झफक्री गनेरे भङ्छदया िङ्चयद ङ्झफक्री गयेको ङ्झफजक याख्नङ्टऩनेछ ।  

(ञ) इजाजतऩत्रिारारे प्रत्मेक फोतरभा अन्त्िङ्टल्क ङ्जटकट टाॉसेको भङ्छदया भात्र 
ङ्झफक्री गनङ्टि ऩनेछ । अन्त्िङ्टल्क ङ्जटकट नयहेको साभान िङ्चयद ङ्झफक्रीको 
राङ्झग यािेको ऩाइएभा त्मस्तो िस्तङ्ट जपत गयी ङ्झफके्रताराई एक राि 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयिाना हङ्टनेछ ।  

(ट) गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ऐन अनङ्टसाय तोङ्जकएको याजश् ि नङ्झतयी कसैरे 
भङ्छदयाजन्म तथा सूङ्झतिजन्म ऩदाथिको आमात गयेको ऩाइएभा िा याजश् ि 
छल्न िोजेभा ङ्झनजको भङ्छदया जपत गयी एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य 
कानून फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ।  



 

(ठ) सयकायी कामािरम, ङ्जिद्यारमको ऩाॉच सम ङ्झभटयको चाय ङ्जकल्राङ्झबत्र 
भङ्छदयाजन्म तथा सूङ्झतिजन्म ऩदाथि ङ्झफक्री ङ्जितयण गनि ऩाउने छैन । मङ्छद 
कोही कसैरे तोङ्जकएको चाय ङ्जकल्राङ्झबत्र भङ्छदयाजन्म ऩदाथि ङ्झफक्री ङ्जितयण 
गयेको ऩाइएभा ङ्झनजको भङ्छदया जपत गयी एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना 
य कानून फभोङ्ञजभको कायफाही हङ्टनेछ ।  

(ड) कसैरे िण्ड )ठ (भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको चाय ङ्जक ल्राङ्झबत्र भङ्छदयाजन्म 
ऩदाथिको सेिन गयेभा ङ्झनजराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून 
फभोङ्ञजभको अन्म कायफाही हङ्टनछे ।  

(ढ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे भङ्छदया सेिन गनि चाहेभा साॉझ ५:०० फजेदेङ्ञि ९:०० 
फजेसम्भ गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको स्थानभा भात्र सेिन गनि ऩाउनेछ । 
गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको स्थर फाहेक अन्म स्थरभा भङ्छदया सेिन गयेको 
ऩाइएभा ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य कानून फभोङ्ञजभ अन्म 
कायफाही हङ्टनेछ । साथै भङ्छदया िङ्टिाउन ेपभि िा ऩसरराई सभेत ऩन्र 
हजाय रुऩैमासम्भ जङ्चयिाना हङ्टनेछ ।  

(ण) कसैरे भङ्छदया सेिन गयी साििजङ्झनक िाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा िरर ऩङ्टर् माउन,े 
साभाङ्ञजक सद् बाि एिॊ सङ्जहष्णङ्टताभा आघात ऩङ्टर् माउन,े होहल्रा गने, गारी 
फेइज्जती गने रगामतको कामि गयेभा ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना य 
कानून फभोङ्ञजभको अन्म कायफाही हङ्टनेछ ।  

(त) अन्त्िङ्टल्क ऐन, २०५८ तथा भङ्छदया ऐन, २०३१ य सो अन्तगित फनेका 
ङ्झनमभ तथा ङ्झनदेङ्ञिकाभा उल्रेङ्ञित प्रािधानहरुको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ ।  

 

८. ङ्जिङ्जिध् )१ (गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितको िडा कामािरम , ङ्जिषमगत कामािरमभा 
काभकाज गने गयी िङ्जटएका कभिचायीहरुरे ङ्झफदाभा फस्दा प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृतफाट ङ्जिदा स्िीकृत गनङ्टिऩनेछ ।  



 

)२ (गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितको िडा कामािरम, ङ्जिषमगत कामािरमभा 
काभकाज गने गयी िङ्जटएका कभिचायीहरुरे कामािरम सभमभा ङ्झनजाभङ्झत डे्रस य 
ऩङ्चयचमऩत्र रगाउनङ्टऩनेछ ।  

)३ (कभिचायीहरुको तरफ बत्ता , ऩदाङ्झधकायीहरुको सङ्टङ्जिधा एिॊ बत्ता फेऄक 
भापि त भात्र ब ङ्टक्तानी हङ्टनेछ ।  

)४ (मो कामिङ्जिङ्झध फङ्ङङ्टऩूिि मस कामि ङ्जिङ्झधभा उल्रेि बए अनङ्टसायका 
कामिहरु बएको बए मसै फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झननेछ ।  

 

 

अनङ्टसूची १ 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सडकको िगॉकयण  

क्र.सॊ. सडकको ङ्जकङ्झसभ सडकको 
नाभ 

सडकको 
ऺेत्राङ्झधकाय 

सेट ब्माक 
)न्मूनतभ (  

कैङ्जपमत 

१ याङ्जद्सम याजभागि  ५० ङ्झभटय ६ ङ्झभटय 
 

२ ङ्ञजल्रा सडक  २० ङ्झभटय ६ ङ्झभटय  

३ A-Type सडक  १४ ङ्झभटय २ ङ्झभटय  

४ B-Type सडक 
 १० ङ्झभटय २ ङ्झभटय  

५ C-Type सडक 
 ६ ङ्झभटय २ ङ्झभटय  

६ ५०० ङ्झभटयबन्दा 
छोटा फाटाहरु 

 ४ ङ्झभटय १ ङ्झभटय  

 

 

 

 

  



 

९. आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध )ऩङ्जहरो सॊिोधन (ङ्जिधेमक , २०७४ 
 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, २०७४ राई सॊिोधन गनि फाञ्छनीम बएकारे, बभेू 
गाउॉसबारे देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिधेमक फनाएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् )१ (मो ङ्जिधेमकको नाभ "बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, 
२०७४ को )ऩङ्जहरो सॊिोधन (ङ्जिधेमक , २०७४ "यहेको छ ।  

)२ (मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

 

२. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, २०७४ को दपा १४ को उऩदपा (१) भा 
सॊिोधन् 
भूर ऐनको दपा १४ को उऩदपा )१ (भा यहेको "सोही ङ्छदन िा त्मसको बोङ्झरऩल्ट " बङ्ङे 
िब्दहरुको सट्टा "गाउॉऩाङ्झरका कामािरमको हकभा एक हद्ऱा य िडा कामािरमहरुको हकभा 
एक भङ्जहनाङ्झबत्र  "बङ्ङे िब्दहरु याङ्ञिएका छन  ।  

 

३. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, २०७४ को दपा १४ को उऩदपा भा  (४)
सॊिोधन् 
भूर ऐनको दपा १४ को उऩदपा )४  (भा यहेको "सोही ङ्छदन िा त्मसको बोङ्झरऩल्ट " बङ्ङे 
िब्दहरुको सट्टा "दपा १४ को उऩदपा )१ (भा तोङ्जकएको सभमािङ्झधङ्झबत्र  "बङे्ङ िफ दहरु 
याङ्ञिएका छन  ।  

 
 

 

 

  



 

१०. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको प्रिासकीम कामिङ्जिङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ङ्जिधेमक, २०७४ 
 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&$÷!@÷!& 

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M @)&$÷==== 

 

@)&$ ;fnsf] P]g g+= !) 

k|:tfjgfM g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

adf]lhd :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] clwsf/ If]qleqsf ljifodf cfjZos sfg"g agfO{ k|zf;sLo 

sfo{ljlw lgoldt ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] 

pkbkmf -!_ adf]lhd e"d] ufpFkflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 .  

!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M -!_ of] P]gsf] gfd e"d] ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -

lgoldt ug{]_ P]g, @)&$ /x]sf] 5 .  

-@_ of] P]g e"d] ufpFkflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 .  

@= kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

-s_ æP]gÆ eGgfn] e"d] ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&$ 

;Demg' k5{ .  

-v_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] e"d] ufpF sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .  

-u_  æufpFkflnsfÆ eGgfn] e"d]  ufpFkflnsf ;Demg' k5{ .  

-3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@  adf]lhdsf] ufpF;ef jf wf/f @@# 

adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg' k5{ .  

-ª_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  

 



 

#= lgod agfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L 

lgjf{x ug{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ e"d] ufpF sfo{kflnsfn] cfjZos 

lgod agfpg ;Sg]5 .  

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd lgod agfpFbf ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo 

txsf] If]qflwsf/ leq kg]{ ljifodf dfq agfpg' kg]{5 .  

 

$= lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 agfpg ;Sg]M -!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g cGt/ut jg]sf] 

lgodfjnLsf] clwgdf /xL e"] ufpF / sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw / 

dfkb08 agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 .  

 

 

 

  



 

११. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायफाही ङ्जकनाया गदाि अऩनाउनङ्टऩने कामिङ्जिङ्झधका 
सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ङ्जिधेमक 

प्रस्तािना् न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उजङ्टयीको कायफाही य ङ्जकनाया गदाि 
अऩनाउनङ्टऩने कामिङ्जिङ्झध तम गयी स्ऩद्शता, एकरूऩता एिॊ ऩायदङ्ञििता कामभ गयी कानूनको िासन तथा 
न्माम प्रङ्झतको जनङ्जिद्वास कामभ यािीयहनको राङ्झग प्रचरनभा यहेको सॊघीम कानूनभा बए देङ्ञि 
फाहेक थऩ कानूनी व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 
 नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ बभेू गाउॉसबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञम्बक 

 

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब्  )१ (मस ऐनको नाभ “बभेू गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत )कामिङ्जिङ्झध 
सम्फन्धी (ऐन ,२०७४ ” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा; 
(क)   “उजङ्टयी” बङ्ङारे सङ्झभङ्झत सभऺ ऩयेको उजङ्टयीफाट िङ्टरु बएको प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ  सङ्झभङ्झतरे कायफाही य ङ्जकनाया गने उजङ्टयी सम्झनङ्टऩछि ।  

(ि) “िाम्ने”  बङ्ङारे तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञत्तको भूल्माॊकन गङ्चयदा भ्माउने हदराई सम्झनङ्ट 
ऩदिछ ।  

  (ग) “चरन चराईङ्छदन”े  बङ्ङारे ङ्झनणिम ऩद्ळात हक अङ्झधकाय प्राद्ऱ बएको व्मङ्ञक्तराई 
कङ्ट नै िस्तङ्ट  िा सम्ऩङ्ञत्त बोग गनि ङ्छदने कामिराई सम्झनङ्टऩदिछ । 

(घ) “जभानत”  बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सम्ऩङ्ञत्तराई न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे चाहेको 
िितभा उऩङ्ञस्थत िा हाङ्ञजय गयाउन ङ्झरएको ङ्ञजम्भा िा उत्तयदाङ्जमत्िराई 
सम्झनङ्टऩदिछ ।   

  (ङ) “ताभेरी”  बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रका ङ्जििादहरुभा 
सम्िङ्ञन्धत ऩऺराई फङ्टझाईने म्माद,  सङ्टचना,  आदेि,  ऩूजॉ िा जानकायी ऩत्र ङ्चयतऩूििक फङ्टझाउने 
कामिराई  सम्झनङ्टऩछि ।  

(च) “तामदात”  बङ्ङारे सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण िा गन्ती गयेको सॊख्मा जङ्झनने व्महोया 
िा सम्ऩङ्ञत्तको पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  



 

(छ) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछि । 

(ज) “दयऩीठ”  बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टन आएका कङ्ट नै कागजऩत्रको 
सम्फन्धभा ङ्चयत नऩङ्टगे िा कानूनरे दताि नहङ्टन े िा नराग्ने बएभा त्मसको 
ऩछाङ्झड ऩङ्जट्ट सोको कायण य अिस्था जनाइ अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायीरे रेङ्ञिङ्छदन े
ङ्झनदेिन िा व्महोयाराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

(झ) “नाभेसी”  बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको नाभ, थय य ितन सभेतको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण 
िङ्टराइएको व्महोयाराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

(ञ) “नाङ्झरि”  बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्जििादको ङ्जिषमभा दपा ८ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको उजङ्टयी, 
ङ्झनिेदन िा ङ्जपयाद सम्झनङ्टऩछि । 

(ट)   “ङ्झनणिम ङ्जकताफ”  बङ्ङारे सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा गयेको ङ्झनणिमको अङ्झबरेि याख्नको 
राङ्झग िडा गयेको उजङ्टयीभा ङ्झनणिम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय तथा 
कायणको सॊङ्ञऺद्ऱ उल्रेि बएको ङ्जकताफ सम्झनङ्टऩछि । 

(ठ)  “ऩन्चकृङ्झत भोर”  बङ्ङारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩङ्ञत्तको स्थरगत तथा स्थानीम 
अिरोकन भूल्माॊकन गयी ङ्जिक्री ङ्जितयण हङ्टनसक्ने उङ्ञचत ठहयाएय ङ्झनङ्ञद्ळत 
गयेको भङ्टल्मराई सम्झनङ्टऩदिछ ।    

(ड) “ऩेिी”  बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनणिमाथि ऩेि हङ्टने ङ्जििादहरुभा 
ऩऺहरुराई उऩङ्ञस्थत गयाइ सङ्टनङ्टिाइ गने काभराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

(ढ) “प्रङ्झतफादी” बङ्ङारे फादीरे जसका उऩय उजङ्टयी दताि गदिछ सो व्मङ्ञक्त िा सॊस्था 
सम्झनङ्टऩछि । 

  (ण) “िकऩत्र”  बङ्ङारे ङ्जििाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मक्त 
गयेका कङ्ट या रेङ्ञिने िा रेङ्ञिएको कागजराई सम्झनङ्टऩछि ।  

(त) “फन्द ईजरास”  बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगित ङ्झनरुऩण हङ्टने ङ्जििादहरु भध्मे 
गोप्म प्रकङ्ट ङ्झतको ङ्जििाद बएको य सम्िर्द् ऩऺहरुफीच गोऩङ्झनमता कामभ गनि 
आिश्मक देङ्ञिएभा सम्िर्द् ऩऺहरु भात्र सहबागी हङ्टनेगयी प्रिन्ध गयीएको 
सङ्टनङ्टिाई कऺराई सम्झनङ्टऩछि ।  

(थ) “फादी” बङ्ङारे कसै उऩय सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी दताि गने व्मङ्ञक्त िा सॊस्था 
सम्झनङ्टऩछि । 

(द) “भूल्तिी”  बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगित ङ्जिचायाधीन भङ्टर्द्ा अन्म अड्डा 
अदारतभा सभेत ङ्जिचायाङ्झधन बईयहेको अिस्थाभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणिम 
गदाि अन्म ङ्जिचायाङ्झधन भङ्टर्द्ाभा प्रबाङ्जित हङ्टने देङ्ञिएभा प्रबाि ऩाने भङ्टर्द्ाको 
पैसरा नबएसम्भ प्रबाङ्जित हङ्टने भङ्टद्दा स्थङ्झगत गने कामिराई सम्झनङ्टऩछि ।  



 

(ध) “रगाऩात”  बङ्ङारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय ङ्झनङ्जहत टहया,  फोट ङ्जिरुिा,  

िङ्टल्रा जङ्झभन य त्मसभा यहेका सफैिारे सॊयचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  

सेयोपेयो य सम्ऩूणि अिमिराई सम्झनङ्टऩदिछ ।  

(न) “सदयस्माहा” बङ्ङारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत कट्टा गयी आम्दानीभा 
फाॉध्ने कामिराई सम्झनङ्टऩछि ।     

(ऩ) “सबा” बङ्ङारे गाउॉसबा सम्झनङ्टऩछि । 

(प) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि य सो िव्दरे स्थानीम ऐनको 
दपा ४८ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतराइि सभेत जनाउनेछ । 

(फ) “सार फसारी”  बङ्ङारे हयेक िषिको राङ्झग छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट हङ्टने गयी प्रङ्झत िषिको 
ङ्झनङ्झभत्त स्थामी रुऩभा तम गङ्चयएको िति सम्झनङ्टऩछि । 

(ब)  “स्थानीम ऐन” बङ्ङारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनङ्टऩछि। 

(भ) "सॊङ्जिधान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधान सम्झनङ्टऩछि । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

सङ्झभङ्झतको अङ्झधकाय  

३. उजङ्टयीभा ङ्झनणिम सम्फन्धी काभ् सङ्झभङ्झतभा दताि बएका उजङ्टयी िा उजङ्टयीको ङ्झनणिम गने िा दताि 
बएको नाङ्झरि िा उजङ्टयीको कङ्ट नै व्महोयारे रगत कट्टा गने अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराइि भात्र 
हङ्टनेछ। 

४. ङ्झनणिम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ्  )१ (दपा ३ भा उल्रेि बएको िा प्रचङ्झरत कानूनरे 
सङ्झभङ्झत िा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गने बन् ने व्मिस्था गयेको िा कामिको प्रकृङ्झतरे सङ्झभङ्झत िा 
सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गनङ्टिऩने स्ऩद्श बैयहेको देङ्ञि फाहेकको अन्म कामिहरू मस ऐनभा 
तोङ्जकएको कभिचायी य त्मसयी नतोङ्जकएकोभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणिम गयी तोकेको िा अङ्झधकाय प्रदान 
गयेको कभिचायीरे गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) तोङ्जकएको िािा प्रभङ्टि िा तोङ्जकएका अन्म कभिचायीरे मस ऐन य प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको काभ गदाि सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सङ्झभङ्झतरे तोकेको सदस्मको 
प्रत्मऺ ङ्झनदेिन, देिदेि य ङ्झनमन्त्रणभा यही गनङ्टिऩनेछ । 



 

५. मस ऐन फभोङ्ञजभ कामिङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टिऩने् सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी िा उजङ्टयीको कायफाही य 
ङ्जकनाया गदाि प्रचङ्झरत य सम्फङ्ञन्धत सॊघीम कानूनभा स्ऩद्श उल्रेि बए देङ्ञि फाहेक मस ऐन 
फभोङ्ञजभको कामिङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टिऩनेछ । 

 

६. सङ्झभङ्झतरे हेने् सङ्झभङ्झतराइि देहाम फभोङ्ञजभको उजङ्टयीहरूभा कायफाही य ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय 
यहनेछ् 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगितको उजङ्टयी, 
(ि) भेरङ्झभराऩ ऐन, २०६८ अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रङे्जषत 

उजङ्टयी, 
(ग) सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची-८ अन्तगितको एकर अङ्झधकाय अन्तगित सबारे फनाएको 

कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनरूऩण हङ्टने गयी ङ्झसङ्ञजित उजङ्टयी, तथा 
(घ) प्रचङ्झरत कानूनरे गाउॉऩाङ्झरकारे हेने बनी तोकेका उजङ्टयीहरू । 

७. सङ्झभङ्झतको ऺते्राङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतरे दपा ६ अन्तगितका भध्मे देहाम फभोङ्ञजभका उजङ्टयीहरूभा 
भात्र ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने तथा कायफाही ङ्जकनाया गनेछ् 

(क) व्मङ्ञक्तको हकभा उजङ्टयीका सफै ऩऺ गाउॉऩाङ्झरकाको बैगोङ्झरक ऺेत्राङ्झधकाय 
ङ्झबत्र फसोफास गयीयहेको, 

(ि) प्रचङ्झरत कानून य सॊङ्जिधानको बाग ११ अन्तगितको कङ्ट नै अदारत िा 
न्मामाधीकयण िा ङ्झनकामको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र नयहेको, 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ऩयेका कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट 
भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्रको राङ्झग प्रङे्जषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩङ्ञत्त सभाफेि यहेको ङ्जिषमभा सो अचर सम्ऩङ्ञत्त गाउॉऩाङ्झरकाको 
बैगोङ्झरक ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यङ्जहयहेको, तथा 

(ङ) कङ्ट नै घटनासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमिस्तङ्ट यहेकोभा सो घटना गाउॉऩाङ्झरकाको 
बैगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र घटेको । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

उजङ्टयी तथा प्रङ्झतिाद दताि 
८. ङ्जििाद दताि गने्  )१ (कसै उऩय ङ्जििाद दताि गदाि िा उजङ्टयी चराउॉदा प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ हकदैमा ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झतको तोङ्जकएको िािा सभऺ उजङ्टयी दताि गनिसक्नेछ। 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ङ्छदॊदा मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
िङ्टराउनङ्टऩने कङ्ट या सफै िङ्टराइि तथा ऩङ्टमािउनङ्टऩने प्रङ्जक्रमा सफै ऩङ्टयागयी अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा रेङ्ञिए देङ्ञि फाहेक उजङ्टयीभा देहाम फभोङ्ञजभको व्महोया सभेत 
िङ्टराउनङ्टऩनेछ् 

(क) फादीको नाभ, थय, ितन य ङ्झनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य 
फज्मै को नाभ; 

(ि) प्रङ्झतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ ङ्झनजको फाफङ्ट य आभाको नाभ, थय य 
स्थान ऩत्ता राग्नेगयी स्ऩद्श िङ्टरेको ितन; 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ सङ्जहत सङ्झभङ्झतको नाभ; 

(घ) उजङ्टयी गनङ्टिऩयेको व्महोया य सम्ऩूणि ङ्जिियण; 
(ङ) गाउॉऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसायको दस्तङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद िा ङ्झनस्सा; 
(च) सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको उजङ्टयी यहेको व्महोया य सम्फङ्ञन्धत कानून; 

(छ) फादीरे दािी गयेको ङ्जिषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्न े बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩङ्टगेको  सम्फन्धी 
व्महोया; 

(झ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्तसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम बएकोभा सो सम्ऩङ्ञत्त चर बए यहेको स्थान, 
अिस्था तथा अचर बए चायङ्जकल्रा सङ्जहतको सफै ङ्जिियण । 

  (४)  प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्ट नै ङ्जििेष प्रङ्जक्रमा िा ढाॉचा िा अन्म केङ्जह उल्रेि बएको 
यहेछ बने सो सन्दबिभा आिश्मक ङ्जिियण सभेत िङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

  (५) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झति बयाउनङ्टऩने अथिा फण्डा रगाउनङ्टऩने अिस्थाको 
उजङ्टयीको हकभा त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झति िा फण्डा िा चरनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अचर सम्ऩङ्ञत्तको 
ङ्जिियण िङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

 

९. ङ्जििाद दताि गयी  ङ्झनस्सा ङ्छदने्  (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ उजङ्टयी दताि गयी 
फादीराइि तायेि तोङ्जक अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्जििाद दतािको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तायेि ङ्छदनङ्ट ऩने अिस्थाभा तायेि तोक्दा अनङ्टसूची-३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तायेि बऩािइि िडा गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दस्तित गयाइि ङ्झभङ्झसर साभेर 
याख्नङ्टऩछि । 



 

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेि बऩािइिभा तोङ्जकएको तायेि तथा उक्त ङ्झभङ्झतभा हङ्टने 
कामि सभेत उल्रेि गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइि अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तायेि ऩचाि 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 
१०. उजङ्टयी दयऩीठ गने्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको उजङ्टयीभा 
प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगेको देङ्ञिए ऩङ्टया गनङ्टिऩने देहामको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी अथिा िङ्टराउनङ्टऩने देहामको 
व्महोया िङ्टराइ ल्माउनङ्ट बङ्ङ्े व्महोया रेङ्ञि ऩाच ङ्छदनको सभम तोङ्जक तथा ङ्जििाद दताि गनि 
नङ्झभल्ने बए सो को कायण सङ्जहतको व्महोया जनाइि दयऩीठ गयेभा फादीराइि उजङ्टयी ङ्जपताि 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगेको बनी दयऩीठ गयी ङ्जपताि गयेको उजङ्टयीभा 
दयऩीठभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी ऩाच ङ्छदनङ्झबत्र ल्माएभा दताि गङ्चयङ्छदनङ्टऩछि। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयऩीठ आदेि उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेि 
बएको ङ्झभङ्झतरे ङ्झतन ङ्छदन ङ्झबत्र उक्त आदेिको ङ्जिरूध्दभा सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनिेदन व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञिए सङ्झभङ्झतरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयऩीठ फदय गयी ङ्जििाद दताि गनि आदेि ङ्छदनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा उजङ्टयी प्रिासकरे त्मस्तो ङ्जििाद दताि गयी 
अरू प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गनङ्टिऩनेछ । 

 

११. दताि गनि नहङ्टने्  उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको उजङ्टयीभा देहाम 
फभोङ्ञजभको व्महोया ङ्छठक बएनबएको जाॉच गयी दताि गनि नङ्झभल्ने देङ्ञिएभा दपा १० 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी दयऩीठ गनङ्टिऩनेछ् 

(क) प्रचङ्झरत कानूनभा हदम्माद तोङ्जकएकोभा हदम्माद िा म्माद ङ्झबत्र उजङ्टयी ऩये 
नऩयेको; 

(ि) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको उजङ्टयी यहे नयहेको; 
(ग) कानङ्टन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञिर बए नबएको; 
(घ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त िा अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा ङ्जििाद ङ्झनरूऩण गनङ्टिऩने 

ङ्जिषम उजङ्टयीभा सभाफेि यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त िा अङ्झधकाय ङ्जिषमभा उजङ्टयी 
गनि फादीको हक स्थाङ्जऩत बएको प्रभाण आिश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे 
नयहेको; 

(ङ) उक्त ङ्जिषमभा उजङ्टयी गने हकदैमा फादीराइि यहे नयहेको; 



 

(च) ङ्झरितभा ऩङ्टयागनङ्टिऩने अन्म ङ्चयत ऩङ्टगे नऩङ्टगेको; 
 

१२. दोहोयो दताि गनि नहङ्टने्  )१( मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा अन्म कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामभा कङ्ट नै ऩऺरे उजङ्टयी गयी सङ्झभङ्झत 
िा उक्त अदारत िा ङ्झनकामफाट उजङ्टयीभा उल्रेि बएको ङ्जिषमभा प्रभाण फङ्टङ्ञझ िा नफङ्टङ्ञझ 
ङ्जििाद ङ्झनयोऩण बैसकेको ङ्जिषम यहेको छ बने सो उजङ्टयीभा यहेका ऩऺ ङ्जिऩऺको फीचभा सोङ्जह 
ङ्जिषमभा सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी दताि गनि य कायफाही गनि हङ्टॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताि गनि नङ्झभल्ने उजङ्टयी ब ङ्टरिि दताि बएकोभा सो 
व्महोया जानकायी बएऩङ्झछ उजङ्टयी जङ्टनसङ्टकै अिस्थाभा यहेको बए ऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी िायेज 
गनङ्टिऩनेछ ।  

१३. उजङ्टयीसाथ ङ्झरित प्रभाणको सक्कर ऩेि गनङ्टिऩने् उजङ्टयीसाथ ऩेि गनङ्टि ऩने प्रत्मेक ङ्झरित 
प्रभाणको सक्कर य कङ्ञम्तभा एक प्रङ्झत नक्कर उजङ्टयीसाथै ऩेि गनङ्टिऩनेछ य उजङ्टयी प्रिासकरे 
त्मस्तो ङ्झरितभा कङ्ट नै कैङ्जपमत जनाउनङ्टऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसरभा 
याख्नछे । 

१४. उजङ्टयी तथा प्रङ्झतिाद दताि दस्तङ्टय्  )१ (प्रचङ्झरत कानूनभा ङ्जििाद दताि दस्तङ्टय 
तोङ्जकएकोभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ तथा दस्तङ्टय नतोङ्जकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फङ्टझाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) प्रचङ्झरत कानूनभा प्रङ्झतिाद दताि दस्तङ्टय नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम रूऩैमाॉ 
प्रङ्झतिाद दताि दस्तङ्टय राग्नछे । 

१५. प्रङ्झतिाद ऩेि गनङ्टिऩने्  )१ (प्रङ्झतफादीरे दपा २० फभोङ्ञजभ भ ् माद िा सूचना प्राद्ऱ 
बएऩङ्झछ म्माद िा सूचनाभा तोङ्जकएको सभमािङ्झध ङ्झबत्र उजङ्टयी प्रिासक सभऺ आपै िा िायेस 
भापि त ङ्झरङ्ञित प्रङ्झतिाद दताि गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद ऩेि गदाि प्रङ्झतफादीरे बएको प्रभाण तथा 
कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेि गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) प्रङ्झतिादीरे ङ्झरङ्ञित ब्महोया ङ्छदॉदा अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१६. प्रङ्झतिाद  जाॉच गने्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे दपा १५ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको प्रङ्झतिाद 
जाॉच गयी कानून फभोङ्ञजभको ङ्चयत ऩङ्टगेको तथा म्माद ङ्झबत्र ऩेि बएको देङ्ञिए दताि गयी 

सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टने गयी ङ्झभङ्झसर साभेर गनङ्टिऩनेछ ।  



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद दताि हङ्टने बएभा उजङ्टयी प्रिासकरे प्रङ्झतफादीराइि 
फादी ङ्झभरानको तायेि तोक्नङ्टऩनेछ । 

 

१७. ङ्झरितभा ऩङ्टया गनङ्टिऩने साभान्म ङ्चयत् )१ (प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र 
रेङ्ञिए देङ्ञि फाहेक सङ्झभङ्झत सभऺ दताि गनि ल्माएका उजङ्टयी तथा प्रङ्झतिादभा देहाम 

फभोङ्ञजभको ङ्चयत सभेत ऩङ्टया गनङ्टिऩनेछ् 

(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपि  ऩाॉच सेङ्ञन्टङ्झभटय, ऩङ्जहरो ऩदृ्षभा 
िीयतपि  दि सेङ्ञन्टङ्झभटय य त्मसऩङ्झछको ऩदृ्षभा ऩाॉच सेङ्ञन्टङ्झभटय छोडेको तथा 
प्रत्मेक ऩदृ्षभा फङ्ञत्तस हयपभा नफढाइि कागजको एकातपि  भात्र रेङ्ञिएको;  

 (ि) ङ्झरित दताि गनि ल्माउने प्रत्मेक व्मङ्ञक्तरे ङ्झरितको प्रत्मेक ऩदृ्षको िीय 
ऩङ्टछायभा छोटकयी दस्तित गयी अङ्ञन्तभ ऩदृ्षको अन्त्मभा रेिात्भक तथा 
ल्माप्चे सङ्जहछाऩ गयेको; 

(ग) कङ्ट नै कानून व्मफसामीरे ङ्झरित तमाय गयेको बए ङ्झनजरे ऩङ्जहरो ऩदृ्षको फामाॉ 
तपि  ङ्झनजको कानून व्मफसामी दताि प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून 
व्मफसामीको ङ्जकङ्झसभ िङ्टराइि दस्तित गयेको; तथा 

(घ) ङ्झरितको अङ्ञन्तभ प्रकयणभा मस ङ्झरितभा रेङ्ञिएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, 
झङ्टट्ठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा बङे्ङ उल्रेि गयी सो भङ्टङ्झन 
ङ्झरित दताि गनि ल्माएको िषि, भङ्जहना य गते तथा िाय िङ्टराइि ङ्झरित दताि 
गनि ल्माउने व्मङ्ञक्तरे दस्तित गयेको, । 

 तय ब्महोया ऩङ्टयाइ ऩेि बएको ङ्झरित ङ्झरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको भाङ्झनने 
छैन ।  

 

  (२) ङ्झरितभा ङ्जिषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छङ्टयाइि सॊमङ्झभत य भमािङ्छदत 
बाषाभा रेङ्ञिएको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

  (३) ङ्झरितभा ऩेटफोङ्झरभा ऩयेको स्थानको ऩङ्जहचान हङ्टने स्ऩद्श ङ्जिियण य व्मङ्ञक्तको 
नाभ, थय , ठेगाना तथा अन्म ङ्जिियण स्ऩद्श िङ्टरेको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

  (४) ङ्झरित दताि गनि ल्माउने िा सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै कागज गनि आउनेरे ङ्झनजको नाभ, 
थय य ितन िङ्टरेको नागङ्चयकता िा अन्म कङ्ट नै प्रभाण ऩेि गनङ्टिऩछि । 

१८. नक्कर ऩेि गनङ्टिऩने् उजङ्टयी िा प्रङ्झतिाद दताि गनि ल्माउनेरे ङ्जिऩऺीको राङ्झग उजङ्टयी तथा 
प्रङ्झतिादको नक्कर तथा सॊरग्न ङ्झरित प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेि गनङ्टिऩछि । 



 

१९. उजङ्टयी िा प्रङ्झतिाद सॊिोधन्  )१ (ङ्झरित दताि गनि ल्माउने ऩऺरे सङ्झभङ्झतभा दताि 
बइसकेको ङ्झरितभा रेिाइ िा टाइऩ िा भङ्टद्रणको साभान्म त्र ङ्टटी सच्माउन ङ्झनिेदन ङ्छदन 

सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनभा भाग फभोङ्ञजभ सच्माउॉदा दािी तथा 
प्रङ्झतिादभा गयीएको भाग िा दािीभा भङ्टरब ङ्टत ऩऺभा पयक नऩने य ङ्झनकै साभान्म प्रकायको 
सॊिोधन भाग गयेको देिेभा उजङ्टयी प्रिासकरे सो फभोङ्ञजभ सच्माउन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊिोधन बएभा  सो को जानकायी उजङ्टयीको अको 
ऩऺराइि ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेि  

२०. म्माद सूचना ताभेर गने्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्जििाद दताि 
बएऩङ्झछ फङ्जढभा दङ्टइि ङ्छदन ङ्झबत्र प्रङ्झतफादीका नाभभा प्रचङ्झरत कानूनभा म्माद तोङ्जकएको बए 
सोङ्जह फभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको बए ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदइि सम्फङ्ञन्धत िडा कामािरम भापि त 
उक्त म्माद िा सूचना ताभेर गनि सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाि दपा ९ फभोङ्ञजभको उजङ्टयी 
तथा उक्त उजङ्टयी साथ ऩेि बएको प्रभाण कागजको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्टऩनेछ 
। 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन एक बन्दा फढी 
प्रङ्झतफादीराइि म्माद ङ्छदनङ्टऩदाि प्रभाण कागजको नक्कर कङ्ट नै एकजना भङ्टर प्रङ्झतफादीराइि ऩठाइि 
फाॉङ्जकको म्मादभा प्रभाण कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बङ्ङे व्महोया 
रेङ्ञि ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ बएको म्माद िडा कामािरमरे फङ्जढभा ङ्झतन ङ्छदन 
ङ्झबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया िङ्टराइि सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद ताभेर हङ्टन नसकेभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिद्यङ्टतीम 
भाध्मभ िा ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकािन गयेय म्माद ताभेर गनङ्टिऩनेछ्  

(क) म्माद ताभेर गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञक्तको कङ्ट नै फ्माक्स िा इिभेर िा अन्म कङ्ट नै 
अङ्झबरेि हङ्टन सक्ने ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 



 

(ि) प्रङ्झतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनाङ्झसफ आधाय छ 
बङे्ङ देङ्ञिएभा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफाट कङ्ट नै स्थानीम दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा सूचना 
प्रकािन गयेय िा स्थानीम एप.एभ. येङ्झडमो िा स्थानीम टेङ्झरङ्झबजनफाट सूचना 
प्रसायण गयेय; िा 

(ग) अन्म कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हङ्टन सक्ने 
भनाङ्झसफ कायण देङ्ञिएभा सङ्झभङ्झतको आदेिफाट त्मस्तो सयकायी ङ्झनकाम 
भापि त । 

  (६) मस ऐन फभोङ्ञजभ म्माद जायी गनङ्टिऩदाि अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा जायी 
गनङ्टिऩनेछ । 

२१. योहियभा याख्नङ्टऩने् मस ऐन फभोङ्ञजभ िडा कामािरम भापि त ताभेर गङ्चयएको म्मादभा 
सम्फङ्ञन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा कङ्ञम्तभा दङ्टइिजना स्थानीम बरादङ्झभ योहियभा 
याख्नङ्टऩनेछ । 

२२. यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे म्माद ताभेरीको प्रङ्झतफेदन प्राद्ऱ बएऩङ्झछ 
यीतऩूििकको ताभेर बएको छ िा छैन जाॉच गयी आिश्मक बए सम्फङ्ञन्धत िडा सङ्ञचिको 
प्रङ्झतफेदन सभेत ङ्झरइि यीतऩूििकको देङ्ञिए ङ्झभङ्झसर साभेर याङ्ञि तथा फेयीतको देङ्ञिए फदय गयी 
ऩङ्टन् म्माद ताभेर गनि रगाइि ताभेरी प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि सम्फङ्ञन्धत कभिचायीरे फदङ्झनमत याङ्ञि कामि 
गयेको देङ्ञिए उजङ्टयी प्रिासकरे सो व्महोया िङ्टराइि सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतफेदन ऩेि गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफेदनको व्महोया उऩमङ्टक्त देङ्ञिए सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत 
कभिचायी उऩय  कायफाहीको राङ्झग कामिऩाङ्झरका सभऺ रेङ्ञि ऩठाउनसक्नेछ । 

२३. तायेिभा याखू्नऩने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्जििाद दताि गयेऩङ्झछ 
उजङ्टयीकतािराइि य दपा १६ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिाद दताि गयेऩङ्झछ प्रङ्झतफादीराइि तायेि तोङ्जक 
तायेिभा याख्नङ्टऩछि । 

  (२) उजङ्टयीका ऩऺहरूराइि तायेि तोक्दा तायेि तोङ्जकएको ङ्छदन गङ्चयने काभको व्महोया 
तायेि बऩािइि तथा तायेि ऩचािभा िङ्टराइि उजङ्टयीका सफै ऩऺराइि एकै ङ्झभरानको ङ्झभङ्झत तथा 
सभम उल्रेि गयी एकै ङ्झभरानको तायेि तोक्नङ्टऩछि । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेि तोङ्जकएको सभमभा कङ्ट नै ऩऺ हाङ्ञजय नबए ऩङ्झन 
तोङ्जकएको कामि सम्ऩङ्ङ गयी अको तायेि तोक्नङ्टऩने बएभा हाङ्ञजय बएको ऩऺराइि तायेि तोङ्जक 



 

सभमभा हाङ्ञजय नबइि ऩङ्झछ हाङ्ञजय हङ्टने ऩऺराइि अङ्ञघ हाङ्ञजय बइि तायेि राने ऩऺसॉग एकै 
ङ्झभरान हङ्टनेगयी तायेि तोक्नङ्टऩछि । 

  (४) मस दपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेिभा उऩङ्ञस्थत बएका ऩऺहरूराइि साथै याङ्ञि 
सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाङ्जह गनङ्टिऩछि । 

  (५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन तोङ्जकएको तायेिभा कङ्ट नै 
ऩऺ उऩङ्ञस्थत नबए ऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको ङ्जिषमभा कायफाही गनि फाधा ऩनेछैन । 

२४. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ हङ्टने्  सङ्झभङ्झतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानून तथा 
मस ऐनभा रेङ्ञिए देङ्ञि फाहेकको ङ्जिषमभा आिश्मक प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

सङ्टनिाइि तथा प्रभाण फङ्टझ्न ेसम्फन्धभा 
२५. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइि्  )१ (भेरङ्झभराऩफाट ङ्जििाद ङ्झनरुऩण हङ्टन नसकी सङ्झभङ्झतभा आएका 

ङ्जििाद प्रङ्झतिाद दताि िा फमान िा सो सयहको कङ्ट नै कामि बएऩङ्झछ सङ्टनिाइिको राङ्झग ऩेि 
बएको ङ्जििादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार ङ्झनणिम गनि सङ्जकन े बएभा सङ्झभङ्झतरे 
ङ्जििाद ऩेि बएको ऩङ्जहरो सङ्टनिाइिभा नै ङ्झनणिम गनि सक्नेछ । 

  (२) सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि बएको ङ्जििादभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तत्कार ङ्झनणिम गनि 
सङ्जकने नदेङ्ञिएभा सङ्झभङ्झतरे देहाम फभोङ्ञजभको आदेि गनि सक्नेछ्- 

(क) ङ्जििादभा भङ्टि नङ्झभरेको कङ्ट याभा मकीन गनि प्रभाण फङ्टझ्ने िा अन्म कङ्ट नै कामि 
गने; 

(ि) ङ्जििादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण मङ्जकन गयी ऩऺफाट ऩेि गनि रगाउने िा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट भाग गने आदेि गने;  

(ग) भेरङ्झभराऩका सम्फन्धभा ङ्जििादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा 
(घ) ङ्जििादका ऩऺ उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्टनङ्टिाइको राङ्झग तायेि तथा ऩेङ्ञिको सभम 

ताङ्झरका ङ्झनधाियण गने । 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे स्थानीम 
ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउने आदेि 
गनङ्टिऩनेछ । 



 

२६. प्रभाण दाङ्ञिर गने् फादी िा प्रङ्झतफादीरे कङ्ट नै नमाॉ प्रभाण ऩेि गनि अनङ्टभङ्झत भाग गयी 
ङ्झनिेदन ऩेि गयेभा उजङ्टयी प्रिासकरे सोङ्जह ङ्छदन ङ्झरन सक्नेछ । 

२७. ङ्झरित जाॉच गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा ऩेि बएको कङ्ट नै ङ्झरितको सत्मता ऩयीऺण 
गनि येिा िा हस्ताऺय ङ्जििेषऻराइि जाॉच गयाउन जरूयी देिेभा सो ङ्झरितराइि असत्म बङे्ङ 
ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तङ्टय दाङ्ञिर गनि रगाइि येिा िा हस्ताक् षय ङ्जििेषऻफाट ङ्झरित जाॉच 
गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि भनाङ्झसफ भाङ्जपकको सभम तोङ्जक आदेि 
गनङ्टिऩनेछ य सभम ङ्झबत्र जाॉच सम्ऩङ्ङ हङ्टनको राङ्झग मथासम्बि व्मिस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि ङ्झरित असत्म ठहयीएभा ङ्झरित सत्म यहेको 
बङे्ङ ऩऺफाट रागेको दस्तङ्टय असङ्टर गयी उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय दाङ्ञिर गने ऩऺराइि 
बयाइिङ्छदनङ्टऩछि । 

२८. साऺी फङ्टझ्ने्  )१ (सङ्झभङ्झतफाट साऺी फङ्टझ्ने आदेि गदाि साऺी फङ्टझ्ने ङ्छदन तोङ्जक आदेि 
गनङ्टिऩनेछ । साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्नङ्ट ऩने ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदेि बएऩङ्झछ उजङ्टयी प्रिासकरे उजङ्टयीको ऩऺराइि 
आदेिभा उल्रेि बएको ङ्झभङ्झतभा साऺी फङ्टझ्ने तायेि तोक्नङ्टऩनेछ । 

  (३) साऺी फङ्टझ्ने तायेि तोङ्जकएको ङ्छदनभा आफ्नो साऺी सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत 
गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

२९. सङ्झभङ्झतको तपि फाट फकऩत्र गयाउने्  )१ (मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको 
बए ताऩङ्झन नाफारक िा अिक्त िा िधृ्दिधृ्दा ऩऺ यहेको उजङ्टयीभा साङ्ञऺ फकऩत्रको राङ्झग 
तोङ्जकएको तायेिको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत नगयाइएको साऺीराइि सङ्झभङ्झतरे 
म्माद तोङ्जक सङ्झभङ्झतको तपि फाट ङ्ञझकाइि फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साऺी ङ्ञझकाउॉदा फकऩत्र हङ्टने तायेि तोङ्जक म्माद जायी 
गनङ्टिऩनेछ य उजङ्टयीका ऩऺहरूराइि सभेत सोङ्जह ङ्झभरानको तायेि तोक्नङ्टऩनेछ । 

३०. साऺी फकऩत्र गयाउने्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे साऺी फकऩत्रको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदन 
ऩऺहरूसॉग ङ्झनजहरूरे उऩङ्ञस्थत गयाउन ल्म्ाएका साङ्ञऺको नाभािरी ङ्झरइि सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि 
गनङ्टिऩनेछ । 



 

  (२) साऺी फकऩत्रको राङ्झग तोङ्जकएको तायेिको ङ्छदन उजङ्टयीका सफै ऩऺरे साऺी 
उऩङ्ञस्थत गयाउन ल्माएको बए कामािरम िङ्टल्नासाथ तथा कङ्ट नै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन 
नल्माएको बए ङ्छदनको फाह्र फजेऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र 
गयाउनङ्टऩनेछ । 

३१. फन्देज गनि सक्ने्  )१ (साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको ङ्जिषमिस्तङ्ट बन्दा पयक 
प्रकायको तथा साऺी िा उजङ्टयीको ऩऺराइि अऩभाङ्झनत गने िा ङ्ञझझ्माउने िा अनङ्टङ्ञचत 
प्रकायको प्रद्ल सोङ्झधएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो प्रद्ल सोध्नफाट ऩऺराइि फन्देज गनि सक्नेछ । 

  (२) नाफारक िा िधृ्द िा असक्त िा ङ्झफयाभीरे साऺी फक्नङ्टऩने बइि त्मस्तो उजङ्टयीभा 
कङ्ट नै ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झत िा अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे साऺीराइि फकऩत्र गनि अनङ्टङ्ञचत दफाि 
ऩयेको िा ऩने प्रफर सम्बािना यहेको छ बङे्ङ सङ्झभङ्झतराइि रागेभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ऩऺको 
प्रत्मऺ उऩङ्ञस्थङ्झतराइि फन्देज गयी ङ्झनजरे साऺीरे नदेख्न ेगयी भात्र उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेि गनि 
सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेि गयेभा साऺीरे नदेख्न े गयी ऩऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन े
व्मिस्था ङ्झभराउने दाङ्जमत्ि सङ्झभङ्झतको हङ्टनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गदाि सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत आिश्मक 
प्रद्ल तमाय गयी सङ्झभङ्झतको तपि फाट फकऩत्र गयाउन  सक्नेछ । 

३२. ऩेिी सूची प्रकािन गनङ्टिऩने्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे प्रत्मेक हद्ऱा िङ्टक्रिाय अगाभी 
हद्ऱाको राङ्झग ऩेिी तोङ्जकएको ङ्जििादहरूको साद्ऱाङ्जहक ऩेिी सूची तथा तोङ्जकएको ङ्छदन उक्त 

ङ्छदनको राङ्झग ऩेिी तोङ्जकएका ङ्जििादहरूको ऩेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची सॊमोजकरे य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे 
ङ्ञजम्भेिायी तोकेको सङ्झभङ्झतको सदस्मरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टिऩनेछ । 

३३. दैङ्झनक ऩेिी सूची्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ३२ फभोङ्ञजभको साद्ऱाह ङ्ञ्क ऩेिी 
सूचीभा चढेका ङ्जििाद हरूको  तोङ्जकएको ङ्छदनको ऩेिी सूची तमाय गयी एक प्रङ्झत सूचना 
ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनङ्टऩनेछ तथा एक प्रङ्झत सङ्झभङ्झतका सदस्महरूराइि उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ 
। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीभा ङ्जििादहरू उल्रेि गदाि ङ्जििाद दतािको 
आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकािन गयाउनङ्टऩनेछ्- 

  (क) नाफारक ऩऺ बएको ङ्जििाद; 

  (ि) िाङ्चययीक असक्तता िा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञक्त ऩऺ बएको ङ्जििाद; 



 

  (ग) सत्तयी िषि उभेय ऩङ्टया बएको िधृ्द िा िधृ्दा ऩऺ बएको ङ्जििाद; तथा 
  (घ) ङ्जििाद दतािको क्रभानङ्टसाय ऩङ्जहरे दताि बएको ङ्जििाद । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेिी सूची तमाय गदाि भङ्टल्तिीफाट जागेका तथा सिोच्च 
अदारत, उच्च अदारत तथा ङ्ञजल्रा अदारतफाट ऩङ्टन् इन्सापको राङ्झग प्राद्ऱ बइि दताि बएको 
ङ्जििादको हकभा िङ्टरूभा सङ्झभङ्झतभा दताि बएको ङ्झभङ्झतराइि नै दताि ङ्झभङ्झत भाङ्झन क्रभ ङ्झनधाियण 
गनङ्टिऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानङ्टसाय नै सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादको सङ्टनिाइि य 
कायफाही तथा ङ्जकनाया गनङ्टिऩनेछ । 

३४. उजङ्टयी प्रिासकको ङ्ञजम्भेिायी हङ्टने्  ऩेिी सूचीभा चढेका ङ्जििादहरू कामािरम िङ्टरेको 
एक घण्टा ङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनिाइिको राङ्झग ऩेि गने तथा उक्त ङ्छदनको तोङ्जकएको कामि 
सङ्जकए ऩङ्झछ सङ्झभङ्झतफाट ङ्जपताि फङ्टङ्ञझङ्झरइि सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेङ्ञजम्भेिायी उजङ्टयी प्रिासकको हङ्टनेछ । 

३५. प्रभाण सङ्टनाउन सक्ने्  सङ्झभङ्झतरे दपा २५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेिको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत 
सफै ऩऺराइि अको ऩऺरे ऩेि गयेको प्रभाण एिभ  कागजात देिाइि ऩङ्जढ फाॉची सङ्टनाइि सो 
फायेभा अको ऩऺको कङ्ट नै कथन यहेको बए ङ्झरङ्ञित फमान गयाइि ङ्झभङ्झसर साभेर गयाउन 
सक्नेछ । 

३६. ङ्जििादको सङ्टनिाइि गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे दङ्टिै ऩऺको कङ्ट या सङ्टनी ङ्झनजहरूको ङ्जििादको 
सङ्टनिाइि तथा ङ्झनणिम गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्टनिाइि तथा ङ्झनणिम गदाि ऩऺहरूको योहियभा 
गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जििादको सङ्टनिाइि गदाि इजरास कामभ गयी सङ्टनिाइि गनि 
भनाङ्झसि देङ्ञिएभा सोही अनङ्टसाय गनि सक्नेछ । 

तय दङ्टफै ऩऺको बनाइ तथा ङ्ञजङ्जकय सङ्टङ्ङराइ उऩदपा ३ अनङ्टसायको इजरास कामभ 
गनि फाधा हङ्टने छैन । 

३७. फन्द इजरासको गठन गनिसक्न े )१ (सङ्झभङ्झतरे भङ्जहरा तथ ्ा फारफाङ्झरका सभाफेि 
यहेको तथा आिश्मक देिेको अन्म ङ्जििादको सङ्टनिाइिको राङ्झग फन्द इजरास कामभ गयी 
सङ्टनिाइि गनि सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फन्द इजरासभा ङ्जििादका ऩऺ तथा अन्म 
सयोकायिारा फाहेक अन्म व्मङ्ञक्तराइि इजरासभा प्रफेि गनि नऩाउने गयी फन्द इजरासको 
गठन गनङ्टिऩनेछ । 



 

  (३) फन्द इजरासफाट हेङ्चयने ङ्जििादको काभ कायफाही, ङ्जऩडीतको नाभ थय ठेगाना 
रगामतका ङ्जिषम गोप्म याख्नङ्टऩनेछ । 

३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था्  )१ (फन्द इजरासफाट हेङ्चयएका ङ्जििादहरूको 
कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ फादी  ,प्रङ्झतिाङ्छद य ङ्झनजको ङ्जहतभा असय ऩयेको कङ्ट न ्ै सयोकायिारा 
फाहेक अरू कसैराइि उऩरब्ध गयाउनङ्टहङ्टॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जििादको त्म िङ्टराइि कङ्ट नै सभाचाय कङ्ट नै 
ऩत्रऩङ्झत्रकाभा सॊप्रषेण हङ्टन ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ऩऺको 
गोऩङ्झनमता तथा ङ्जहतभा प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाि नऩने गयी सभाचाय सॊप्रषेण गनि बने कङ्ट नै फाधा ऩनेछैन 
। 

३९. थऩ प्रभाण फङ्टझ्ने्  ङ्जििादको सङ्टनिाइिको क्रभभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺको अनङ्टयोधभा िा 
ङ्जििाद सङ्टनिाइिको क्रभभा सङ्झभङ्झत आपैरे थऩ प्रभाण फङ्टझ्नङ्टऩने देिेभा उजङ्टयीका ऩऺहरूराइि 
थऩ प्रभाण ऩेि गनि ऩेि गने तायेि तोङ्जक आदेि गनि सक्नेछ । 

४०. स्िाथि फाङ्ञझएको ङ्जििाद हेनि नहङ्टने्  सङ्झभङ्झतको सदस्मरे देहामका ङ्जििादको कायफाही य 
ङ्जकनायाभा सॊरग्न हङ्टनङ्टहङ्टॉदैन्- 

(क) आफ्नो िा नङ्ञजकको नातेदायको हक ङ्जहत िा सयोकाय यहेको ङ्जििाद; 

 स्ऩद्शीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग "नङ्ञजकको नातेदाय" बङ्ङारे 
अऩङ्टतारी ऩदाि कानून फभोङ्ञजभ अऩङ्टतारी प्राद्ऱ गनि सक्ने प्राथङ्झभकता क्रभभा 
यहेको व्मङ्ञक्त, भाभा, भाइजू, सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफङ्ट, ठूरोफाफू, ऩङ्झत 
िा ऩत्नी तपि का सासू, ससङ्टया, पूऩ ङ्ट, पूऩाजङ्ट, सारा, जेठान, सारी, ङ्छददी, 
फङ्जहनी, ङ्झबनाजङ्ट, फङ्जहनी ज्िाइौः, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाइौः, बाञ्जी फङ्टहायी तथा 
त्मस्तो नाताका व्मङ्ञक्तको एकासगोरभा यहेको ऩङ्चयिायको सदस्म सम्झनङ्टऩछि 
। 

(ि) ङ्झनजरे अन्म कङ्ट नै हैङ्झसमतभा गयेको कङ्ट नै कामि िा ङ्झनज सॊरग्न यहेको कङ्ट नै 
ङ्जिषम सभाफेि यहेको कङ्ट नै ङ्जििाद; 

(ग) कङ्ट नै ङ्जिषमभा ङ्झनजरे ङ्जििाद चल्ने िा नचल्ने ङ्जिषमको छरपरभा सहबाङ्झग 
बइि कङ्ट नैयाम ङ्छदएको बए सो ङ्जिषम सभाफेि यहेको ङ्जििाद; िा 

(घ) अन्म कङ्ट नै कायणरे आधायबतू रूऩभा ङ्झनज य ङ्झनजको एकाघयसॊगोरका 
ऩङ्चयिायका सदस्मको कङ्ट नै स्िाथि फाङ्ञझएको ङ्जििाद । 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै अिस्था देङ्ञिएभा जङ्टन सदस्मको त्मस्तो अिस्था 
ऩछि उक्त सदस्मरे ङ्जििाद हेनि नहङ्टने कायण िङ्टराइि आदेि गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) को प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै ङ्जििादको कायिाङ्जह य 
ङ्जकनायाभा सहबाङ्झग हङ्टन रागेभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सङ्जहत ङ्जििादको 
कायिाङ्जह ङ्जकनाया नगनि ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम 
ऐनको दपा ४८(५) अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) अनङ्टसाय ङ्जििाद ङ्झनरुऩण हङ्टन नसक्ने अिस्थाभा स्थानीम ऐनको 
दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था अनङ्टसायको सबारे तोकेको सङ्झभङ्झतरे काभ कायिाङ्जह य 
ङ्जकनायाभा गनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ गदाि सबारे ङ्जििादका ऩऺहरूराइि सोङ्जह उऩदपा 
फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतफाट ङ्जििादको कायिाङ्जह ङ्जकनाया हङ्टने कङ्ट याको जानकायी गयाइि उक्त 
सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्झनणिम य अन्म आदेि 

४१. ङ्झनणिम गनङ्टिऩने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे सङ्टनिाइिको राङ्झग ऩेि बएको ङ्जििाद हेदाि कङ्ट नै प्रभाण 
फङ्टझ्नङ्टऩने फाॉङ्जक नयङ्जह ङ्जििाद ङ्जकनाया गने अिस्था यहेको देङ्ञिएभा सोङ्जह ऩेिीभा ङ्जििादभा 
ङ्झनणिम गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गयेऩङ्झछ ङ्झनणिमको व्महोया ङ्झनणिम ङ्जकताफभा रेङ्ञि 
सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तित गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गयीएको ङ्झनणिमको दपा ४२ य अन्म प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ िङ्टराउनङ्टऩने ङ्जिियण िङ्टरेको ऩूणि ऩाठ ङ्झनणिम बएको ङ्झभङ्झतरे फङ्जढभा सात ङ्छदन ङ्झबत्र 
तमाय गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩछि ।   

(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सभमाबाि अथिा अन्म 
कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे गदाि सोङ्जह ङ्छदन ङ्जििाद ङ्झनणिम गनि नसक्न ेबएभा आगाङ्झभ हद्ऱाको कङ्ट नै 
ङ्छदनको राङ्झग अको ऩेिी तायेि तोक्नङ्टऩनेछ। 

 



 

४२. ङ्झनणिमभा िङ्टराउनङ्टऩने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे दपा ४१ फभोङ्ञजभ गयेको ङ्झनणिमको ऩूणिऩाठभा 
मस दपा फभोङ्ञजभका कङ्ट याहरू िङ्टराइि अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूणिऩाठ तमाय गदाि फादी तथा प्रङ्झतफादीको ङ्ञजङ्जकय, 
ङ्झनणिम गनङ्टिऩने देङ्ञिएको ङ्जिषम, दङ्टिै ऩऺफाट ऩेि बएको प्रभाणका कङ्ट याहरू सभेतको ङ्जिषम 
िङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा उल्रेि बए देङ्ञि फाहेक ऩूणिऩाठभा देहामका कङ्ट याहरू सभेत 
िङ्टराउनङ्टऩनेछ्- 

(क) त्मको ब्महोया; 
(ि) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे कानून व्मफसामी यािेको बएभा ङ्झनजरे ऩेि गयेको 

फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका भङ्टर ङ्जिषमहरु; 

(ग) ङ्झनणिम गनिको राङ्झग आधाय ङ्झरइएको प्रभाणका साथै दङ्टिै ऩऺफाट ऩेि बएको 
प्रभाण तथा त्मसको ङ्जिद्ऴषेण; 

(घ) ङ्झनणिम कामािन्िमन गनिको राङ्झग गनङ्टिऩने ङ्जिषमहरूको ङ्झसरङ्झसरेिाय उल्रेिन 
सङ्जहतको तऩङ्झसर िण्ड; तथा 

(ङ) ङ्झनणिम उऩय ऩङ्टनयािेदन राग्ने बएभा ऩङ्टनयािेदन राग्ने ङ्ञजल्रा अदारतको नाभ 
य के कङ्झत ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयािेदन गनङ्टिऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उल्रेि बएदेङ्ञि फाहेक देहामका कङ्ट याहरु सभेत ङ्झनणिमभा 
िङ्टराउन सक्नेछ्- 
(क) साऺी िा सजिङ्झभनको फकऩत्रको सायाॊि; 

(ि) कङ्ट नै नजीयको व्माख्मा िा अिरम्फन गयेको बए सो नजीयको ङ्जिियण य 
ङ्जििादभा उक्त नजीयको ङ्झसध्दान्त के कङ्ट न आधायभा रागङ्ट बएको हो अथिा 
रागङ्ट नबएको हो बङे्ङ कायण सङ्जहतको ङ्जिद्ऴषेण; 

(ग) ङ्झनणिमफाट कसैराइि कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदनङ्ट बयाउनङ्ट ऩने बएको बए कसराइि के कङ्झत 
बयाइि ङ्छदनङ्टऩने हो सोको ङ्जिियण; तथा 

(घ) ङ्जििादको क्रभभा कङ्ट नै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केङ्जह िस्तङ्ट सङ्झभङ्झत 
सभऺ ऩेि बएको बए सो भारसाभान िा िस्तङ्टको हकभा के गने हो बङे्ङ 
ङ्जिषम । 

४३. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइिभा ङ्झनणिम हङ्टनसक्ने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे ऩङ्जहरो सङ्टनिाइिको राङ्झग ऩेि 
बएको अिस्थाभा नै ङ्जििादभा थऩ प्रभाण फङ्टङ्ञझयहनङ्टऩने अिस्था नयहेको देिेभा अथिा 



 

हदम्माद िा हकदैमा िा सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय नयहेको कायणरे ङ्जििाद ङ्झनणिम गनि नङ्झभल्ने 
देिेभा ऩङ्जहरो सङ्टनिाइिभा नै ङ्झनणिम गनि सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणिम ऺेत्राङ्झधकायको अबाि यहेको कायणरे बएको 
अिस्थाभा ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनि 
जानङ्ट बनी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइि  जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

४४. ङ्झनणिम सॊिोधन् (१) सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जििादको ऩऺ िा कङ्ट नै सयोकायिारारे ङ्जििादको 
ङ्झनणिमभा बएको कङ्ट नै रेिाइिको त्र ङ्टटी सॊिोधन गयी ऩाउन ङ्ञजङ्जकय ङ्झरइि ङ्झनणिमको जानकायी 
बएको ऩेऄङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩयी सङ्झभङ्झतरे हेदाि साभान्म त्र ङ्टटी बएको य 
सॊिोधनफाट ङ्झनणिमको भूर आिमभा कङ्ट नै हेयपेय नहङ्टने देिेभा छङ्ट टै्ट ऩचाि िडा गयी ङ्झनिेदन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम सॊिोधन गने आदेि ङ्छदनसक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आदेि भूर ङ्झनणिमको अङ्झबङ्ङ अङ्गको रुऩभा ङ्झरइनेछ । 

४५. ङ्झनणिमभा हेयपेय गनि नहङ्टने्  (१) सङ्झभङ्झतका सदस्म अथिा अरु कसैरे ऩङ्झन सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको दस्तित बैसकेऩङ्झछ ङ्झनणिमभा कङ्ट नै प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनि हङ्टॉदैन । 

  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ को कसङ्टय गने कभिचायीराइि आिश्मक कायफाहीको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेङ्ञि ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  

४६. ङ्झनणिम बएऩङ्झछ गनङ्टिऩने कायिाङ्जह् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणिम बएऩद्ळात 
ङ्झनणिम ङ्जकताफभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु सफैको दस्तित बएको मङ्जकन गयी ङ्झनणिम ङ्जकताफ य 
ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्टऩछि । 

  (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनणिमको ऩूणिऩाठ तमाय बएऩङ्झछ सफै सदस्मको दस्तित 
बैसकेऩङ्झछ उजङ्टयी प्रिासकरे ङ्झनणिमको कामािन्मिम गनिका राङ्झग तत्कार गनङ्टिऩने केङ्जह कामि 
बए सो सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झभङ्झसर अङ्झबरेिको रागी ऩठानङ्टऩछि । 

४७. ङ्झनणिम गनिऩने अिङ्झध् (१) सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतिाद दाङ्ञिर बएको िा फमान गनङ्टिऩनेभा 
प्रङ्झतफादीको फमान बएको ङ्झभङ्झतरे तथा प्रङ्झतिाद दाङ्ञिर नबएको िा फमान नबएकोभा सो 
हङ्टनङ्टऩने म्माद ब ङ्टक्तान बएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जििादको अङ्ञन्तभ ङ्झनणिम गनङ्टिऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमािङ्झध गणना गदाि भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाइिएको 
ङ्जििादको हकभा भेरङ्झभराऩको प्रङ्जक्रमाभा रागेको सभम कटाइि अिङ्झध गणना गनङ्टिऩनेछ । 



 

  (३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ङ्जििादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण 
तथा ऩङ्टया गनङ्टिऩने प्रङ्जक्रमा फाॉङ्जक नयही ङ्जििाद ङ्झनणिम गनि अङ्ग ऩङ्टङ्झगसकेको बए सो ऩङ्टगेको ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबत्र अङ्ञन्तभ ङ्झनणिम गनङ्टिऩनेछ । 

  

४८. अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी गनि सङ्जकने्   
स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को िण्ड )क (देङ्ञि )ङ (सम्भ उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जिषमभा तत्कार अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी गनि सङ्जकनेछ । मस्तो आदेि जायी 

गदाि ङ्झनिेदकरे ऩेि गयेको कागजात, ङ्झनजको अिस्था य िस्तङ्टगत ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्जिन गयी तत्कार आदेि नगये ङ्झनिेदकराई ऩनि सक्ने नकायात्भक प्रबािको भङ्टल्माॊकन 
गनङ्टि ऩदिछ । न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे जायी गने अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि अनङ्टसूची ८ भा 
उल्रेि गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम 

४९. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम्  )१(सङ्झभङ्झतको कामिसम्ऩादनराइि सहङ्ञजकयणा गनि एक 
सङ्ञचिारम यहने छ  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्ञचिारमभा कामिऩाङ्झरकारे आिश्मता अनङ्टसाय उजङ्टयी 
प्रिासक, अङ्झबरेि प्रिासक तथा अन्म कभिचायीहरुको व्मिस्था गनि सक्नेछ । 
सङ्ञचिारमको कामिसम्ऩादनराइि व्मिङ्ञस्थत गनि सङ्ञचिारम अन्तगित उजङ्टयी िािा/पाॉट तथा 
अङ्झबरेि िािा/पाॉट यहन सक्नेछ । 

 

५०. उजङ्टयी प्रिासकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेि बए देङ्ञि 
फाहेक उजङ्टयी प्रिासकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) ऩेि बएका उजङ्टयी, प्रङ्झतिाद य अन्म ङ्झरितहरु जाॉच गयी यीत ऩङ्टगेको बए 
कानून फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय ङ्झरइि दताि गने य दताि गनि नङ्झभल्न ेबए कायण 
जनाइि दयऩीठ गने; 



 

(ि) ङ्जििादभा प्रभाणको राङ्झग ऩेि बएका नक्कर कागजराइि सक्करसॉग ङ्झबडाइि 
ङ्छठक देङ्ञिएभा प्रभाङ्ञणत गने य ङ्झभङ्झसर साभेर याख्न े तथा सक्करभा केङ्जह 
कैङ्जपमत देङ्ञिएभा सो जनाइि सम्फङ्ञन्धत ऩऺको सङ्जहछाऩ गयाइि याख्न;े 

(ग) ऩेि बएका ङ्झरित साथ सॊरग्न हङ्टनङ्टऩने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा 
छैन बए ठीक छ िा छैन जाॉच्ने; 

(घ) सङ्झभङ्झतको आदेिरे ङ्ञझकाउनङ्टऩने प्रङ्झतफादी, साऺी िा अन्म व्मङ्ञक्तको नाभभा 
म्माद जायी गने; 

(ङ) ङ्जििादका ऩऺराइि तायेि िा ऩेिी तायेि तोक्ने; 
(च) सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टनङ्टऩने ङ्झनिेदन दताि गयी आदेिको राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ 

ऩेि गने; 

(छ) कानून फभोङ्ञजभ िायेस ङ्झरने तथा गङ्टज्रकेो तायेि थाम्ने ङ्झनिेदन ङ्झरइि आिश्मक 
कायफाही गने; 

(ज) सङ्झभङ्झतफाट बएको आदेि कामािन्िमन गने गयाउने; 
(झ) सङ्झभङ्झतभा ऩेि िा प्राद्ऱ बएका कागजऩत्र फङ्टझ्ने, बऩािइि गने रगामतका 

कामिहरु गने; 

(ञ) आिश्मकतानङ्टसाय सङ्झभङ्झतको तपि फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) सङ्झभङ्झतको आदेिरे ताभेर गनङ्टिऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर बएको 
म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूििकको नबए ऩङ्टन् जायी गने तथा अन्म अदारत 
िा ङ्झनकामफाट प्राद्ऱ बएको गाउॉऩाङ्झरकारे ताभेर गङ्चयङ्छदनङ्टऩने म्माद ताभेर गने 
गयाउने; 

(ठ) ङ्झनणिम ङ्जकताफ य उजङ्टयीको ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरन;े 

(ड) सङ्झभङ्झतभा दताि बएका ङ्जििाद तथा ङ्झनिेदन रगामतका कागजातको अङ्झबरेि 
तमाय गने य भाङ्झसक िा िाङ्जषिक प्रङ्झतफेदन ऩेि गनङ्टिऩने ङ्झनकाम सभऺ प्रङ्झतफेदन 
तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत गयाइि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन;े 

(ढ) आफ्नो ङ्ञजम्भा यहेका उजङ्टयीका ङ्झभङ्झसरभा यहेका कागजातको यीतऩूििक नक्कर 
ङ्छदने; 

(ण) ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन राग्ने गयी ङ्झनणिम बएका ङ्जििादभा ऩङ्टनयािेदन 
म्माद जायी गयी ताभेर गनेगयाउने; 

(त) अदारत िा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामभा ङ्जििादको ङ्झभङ्झसर िा कङ्ट नै कागजात 
ऩठाउनङ्टऩने बएभा सङ्झभङ्झतराइि जानकायी गयाइि ङ्झभङ्झसर िा कागजात ऩठाउन े
तथा ङ्जपताि प्राद्ऱ बएऩङ्झछ कानून फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेव्मिस्था ङ्झभराउने; 

(त) ङ्झनणिम ङ्जकताफ ङ्ञजम्भा ङ्झरन;े तथा 



 

(थ) ऩेि बएका ङ्झनिेदन रगामतका कागजातभा सङ्झभङ्झतफाट आदेि हङ्टनङ्टऩने िा 
ङ्झनकासा ङ्झरनङ्टऩनेभा सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गने । 

 

५१. अङ्झबरेि प्रिासकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेि बए फाहेक 
अङ्झबरेि प्रिासकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
 (क) ङ्झनणिम कामािन्िमन सम्फन्धी् 

(२) ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ चरन चराउनङ्टऩने, कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदराइिबयाइि ङ्छदनङ्टऩने 
रगामतका ङ्झनणिम कामािन्िमनका राङ्झग गनङ्टिऩने कामिहरु गने तथा 
ङ्झनणिम कामािन्िमनको अङ्झबरेि यािी कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिियण 
ऩठाउनङ्टऩने ङ्झनकामहरुभा ङ्जिियण ऩठाउने; 

(३) ङ्झनणिम कामािन्िमनको क्रभभा ङ्झनिेदन ङ्छदएका ऩऺहरुको िायेस ङ्झरन,े 
सकाय गयाउने, गङ्टज्रकेो तायेि थभाउने रगामतका कामिहरु गने; 

(४) सङ्झभङ्झतको आदेिरे योक्का बएको िा अरु कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट 
योक्का बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाङ्ञिर चरान 
गनङ्टिऩने बए सो गने; 

(५) ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गने रगामतका अन्म कङ्ट नै काभ गनङ्टिऩने बए 
सो सभेत गने; तथा 

(६) रेङ्ञिए देङ्ञि फाहेकको कङ्ट नै कामि ङ्झनणिम कामािन्िमनको क्रभभा गनङ्टिऩने 
बएभा सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयी आदेि फभोङ्ञजभ गने । 

 (ि) अङ्झबरेि सॊयऺण सम्फन्धी् 
(१) अङ्झबरेि िािाको येिदेि गयी ङ्झनणिम बएका ङ्झभङ्झसर सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय 

कानून फभोङ्ञजभ सडाउनङ्ट ऩने कागजहरु सडाउने; 
(२) ङ्झनणिम बएका ङ्झभङ्झसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दङ्टरुस्त यहे नयहेको हेने 

य ङ्झभङ्झसर कानून फभोङ्ञजभ गयी दङ्टरुस्त अिस्थाभा याख्न;े 

(३) कानून फभोङ्ञजभ सडाउने कागजको ङ्जिियण तमाय गयी सो ङ्जिियण 
सङ्टयङ्ञऺत यहने व्मिस्था गने; 

(४) अङ्झबरेि िािाभा प्राद्ऱ बएको ङ्झभङ्झसरहरुको सारफसारी अङ्झबरेि 
याख्न ेय आिश्मकतानङ्टसाय ङ्जिियण तमाय गने; तथा 

(५) कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट अङ्झबरेिभा यहेको ङ्झभङ्झसर िा कङ्ट नै 
कागजात भाग बै आएभा यीतऩूििक ऩठाउने य ङ्जपताि प्राद्ऱ बएऩङ्झछ 
यीतऩूििक गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न े। 



 

५२. उजङ्टयी प्रिासक िा अङ्झबरेि प्रिासकको आदेि उऩयको ङ्झनफेदन् (१) मस ऐन 
फभोङ्ञजभ उजङ्टयी प्रिासक िा अङ्झबरेि प्रिासकरे गयेको आदेि िा कायफाही उऩय ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेि िा कायफाही बएको ऩाॉच ङ्छदनङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ । 

  (२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको ङ्झनिेदन उऩय सङ्टनङ्टिाइि गयी ङ्झनिेदन 
ऩेि बएको फङ्जढभा सात ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनिेदन उऩयको कायिाङ्जह टङ्टङ्ग्ग्माउनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
ङ्झनिेदन उऩय आदेि िा ङ्झनणिम गनङ्टिऩूिि केङ्जह फङ्टझ्नङ्टऩने बए सो फङ्टझेय भात्र ङ्झनणिम िा आदेि 
गनङ्टिऩनेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था 
५३. ङ्झभराऩत्र गयाउने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र हङ्टन सक्ने जङ्टनसङ्टकै 

उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) ङ्जििादका ऩऺहरूरे ङ्झभराऩत्रको राङ्झग अनङ्टसूची-९ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउन उऩमङ्टक्त देिेभा ङ्झभराऩत्र गयाइङ्छदनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩऺहरूरे ङ्छदएको ङ्झनिेदनको व्महोया सङ्झभङ्झतरे दङ्टिै 
ऩऺराइि सङ्टनाइि त्मसको ऩङ्चयणाभ सम्झाइि ऩऺहरूको ङ्झभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभङ्झत 
यहेनयहेको सोध्नङ्टऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्टनाउॉदा ऩऺहरूरे ङ्झभराऩत्र गनि भञ्जङ्टय गयेभा सङ्झभङ्झतरे 
ऩऺहरूको ङ्झनिेदनभा उल्रेि बएको व्महोया फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्र तीन प्रङ्झत तमाय 
गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइि ऩढीफाॉची सङ्टनाइि 
ङ्झभराऩत्र गनि भञ्जङ्टय बएभा ऩऺहरूको सङ्जहछाऩ गयाइि सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे ङ्झभराऩत्र कागज 
अनङ्टसूची-१० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रभाङ्ञणत गयी एक प्रङ्झत सङ्झभङ्झतरे अङ्झबरेिको राङ्झग 
ङ्झभङ्झसरभा याख्नङ्टऩनेछ तथा एक-एक प्रङ्झत फादी तथा प्रङ्झतफादीराइि ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

   



 

५४. भेरङ्झभराऩ गयाउन सक्ने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गनि ङ्झभल्ने 
उजङ्टयीभा ऩऺहरूफीच भेरङ्झभराऩ गयाउन सक्नेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जङ्टनसङ्टकै तहभा ङ्जिचायाधीन यहेको प्रचङ्झरत कानूनरे भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभफाट सभाधान गनि सङ्जकने ङ्जििादभा ङ्जििादका ऩऺरे सॊमङ्टक्त रूऩभा सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछन  । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा भेरङ्झभराऩफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन 
उऩमङ्टक्त देङ्ञिएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो उजङ्टयी भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्झनयोऩण गनि रेङ्ञि 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको आदेिऩङ्झछ भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायिाङ्जह प्रायम्ब गयी 
ऩऺहरूफीच भेरङ्झभराऩ गयाइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (५) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५५. उजङ्टयी ङ्झनणिम गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट 
उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण गनि प्रङ्जक्रमा फढाएकोभा भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन 
नसकेभा ऩऺहरूराइि उजङ्टयीको ऩेिी तायेि तोङ्जक कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गयी सङ्टनिाइि 
तथा ङ्झनणिम गने प्रङ्जक्रमा फढाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन स्थानीम ऐनको दपा ४७ 
को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे 
अङ्झधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जाने बनी सङ्टनाइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५६. भेरङ्झभराऩ िा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसक्ने्  मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको प्रकृङ्झत िा ङ्झभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार 
सयकाय फादी बइि चरेको कङ्ट नै ङ्जििाद िा साििजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त िा ङ्जहतभा असय 
ऩने देङ्ञिएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ङ्जििादभा ङ्झभराऩत्र गयाउनेछैन । 

  तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइि अन्म व्महोयाफाट भात्र ङ्झभराऩत्र गनि चाहेभा बने 
ङ्झभराऩत्र गयाइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५७. भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रोत्साहन गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनिाइिको राङ्झग ऩेि 
बएको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने सम्बािना यहेको देिेभा ऩऺहरूराइि भेरङ्झभराऩको राङ्झग 
तायेि तोक्न सक्नेछ । 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको तायेिको ङ्छदन सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादका ऩऺ तथा ङ्जिऩऺ, 
उऩङ्ञस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइि साथै ङ्झरइआएका अन्म व्मङ्ञक्त सभेत उऩङ्ञस्थत गयाइि 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग छरपर गयाइि ऩऺहरूको फीचभा सहभङ्झत बएभा सहभङ्झत बए फभोङ्ञजभ 
ङ्झभराऩत्र कागज तमाय गनि रगाइि ङ्झभराऩत्र गयाइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उजङ्टयीभा तोङ्जकएको म्मादभा सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत नबएको िा उऩङ्ञस्थत बएय 
ऩङ्झन तायेि गङ्टजायी ङ्जििादभा तायेिभा नयहेको ऩऺ अथिा ङ्जििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए 
ताऩङ्झन ङ्जििादको ऩेटफोरीफाट उजङ्टयीको ऩऺ कामभ हङ्टने देङ्ञिएको व्मङ्ञक्त सभेत भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाइि ङ्झभराऩत्रको कागज गयाइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५८. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइि ऩूिि भेरङ्झभराऩ्  )१ (उजङ्टयी प्रिासकरे प्रायङ्ञम्बक सङ्टनिाइिको राङ्झग 
सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी ऩेि हङ्टनङ्टऩूिि उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने अिस्था देङ्ञिएभा िा ऩऺहरूरे 
सो व्महोयाको ङ्झनिेदन ङ्झरइि आएभा ङ्झभराऩत्रको व्महोया िङ्टरेको कागज तमाय गयी सङ्झभङ्झत 

सभऺ ऩेि गनिसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाि ङ्झभराऩत्रभा अङ्ञन्तभ सहभङ्झत नजङ्टटेको बए ताऩङ्झन 
ऩऺहरू भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रङ्जक्रमाभा जान सहभत बएभा उजङ्टयी प्रिासकरे ऩऺहरूको 
ङ्झनिेदन ङ्झरइि उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩको राङ्झग भेरङ्झभराऩकताि सभऺ ऩठाउने आदेिको राङ्झग 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनिसक्नेछ । 

५९. भेरङ्झभराऩकतािको सूची तमाय गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको कामि गयाउनको 
राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तहरूको ङ्जिियण िङ्टराइि सम्बाङ्जित 
भेरङ्झभराऩकतािको सूची तमाय गनेछ् 

 (क) कङ्ञम्तभा भाध्मङ्झभक तह उङ्ञत्तणि गयेको;  
 (ि) कङ्ट नै याजनीङ्झतक दर प्रङ्झत आस्था यािी याजनीङ्झतभा सङ्जक्रम नयहेको; 

तथा 
 (ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩङ्जहचान फनाएको । 

 (घ)  भेरङ्झभराऩकतािको ४८ घण्टा ताङ्झरभ ङ्झरइ भेरङ्झभराऩकतािको कामि 
गदै आएको  

 (ङ)  २५ फषि उभेय ऩङ्टया बएको । 

 (च)  भाङ्झथ मोग्मताभा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन ताङ्झरभ ङ्झरइ 
हार काभ  गङ्चययहेकाको हकभा ङ्झनजराइ ङ्झनयन्तयता ङ्छदन सङ्जकन े। 

  (२) भेरङ्झभराऩकतािको सूची तमाय गयेऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे सूची सबा सभऺ ऩेि गयी 
अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ । 



 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सूची अनङ्टभोदन बएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे साििजङ्झनक 
जानकायीको राङ्झग सूचना प्रकािन गनङ्टिऩनेछ तथा भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा प्रत्मेक 
ऩऺराइि सो सूची उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

६०. भेरङ्झभराऩकतािको सूची अद्यािङ्झधक गने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे दपा ५९ फभोङ्ञजभ तमाय 
बएको सूची प्रत्मेक िषि अद्यािङ्झधक गनङ्टिऩनेछ । 

  (२) प्रत्मेक िषि अद्यािङ्झधक गयेको भेरङ्झभराऩकतािको सूची सङ्झभङ्झतरे सबाफाट 
अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतािको सूचीभा सूचीकृत हङ्टन 
मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झत सभऺ सूचीकृत गङ्चयऩाउनको राङ्झग अनङ्टसूची-११ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनसक्नेछ । 

६१. भेरङ्झभराऩकतािको सूचीफाट हटाउने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे दपा ६० फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩकतािको सूची अद्यािङ्झधक गदाि देहामको अिस्थाका भेरङ्झभराऩकतािको नाभ सूचीफाट 
हटाउनेछ्- 

(क) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा; 
(ि) ङ्झनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइिऩाउॉ बङे्ङ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा; 
(ग) ङ्झनजरे नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिन ेपौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम ऩाएभा; 
(घ) ङ्झनज कङ्ट नै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊस्था िायेज िा ङ्जिघटन 

बएभा; य 

(ङ) सङ्झभङ्झतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजराइि सूचीफाट 
हटाउने ङ्झनणिम गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरङ्झभराऩकतािहरूको नाभािरी 
सङ्झभङ्झतरे साििजङ्झनक सूचनाको राङ्झग प्रकािन गनङ्टिऩनेछ । 

६२. भेरङ्झभराऩको राङ्झग सभमािङ्झध तोक्ने्  )१ (सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराको 
राङ्झग भेरङ्झभराऩकताि ऩठाउॉदा फङ्जढभा ङ्झतन भङ्जहना सम्भको सभम तोङ्जक ऩठाउनेछ । 

  (२) भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् िङ्जढभा तीनजना फाट भेरङ्झभराऩ 
गयाउने गयी तोक्नङ्टऩनेछ।   

६३. भेरङ्झभराऩकतािको छनौट् )१ (सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाउने कामिको राङ्झग ङ्जििादका 
ऩऺहरूराइि एक जना भेरङ्झभराऩकतािको छनौट गनेछ । 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाि ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरङ्झभराऩकतािको राङ्झग 
सहभङ्झत नबएभा सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा ङ्झतन जना भेरङ्झभराऩकतािको छनौट गनङ्टिऩनेछ 
। 

  (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरङ्झभराऩकतािको नाभभा सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे 
भेरङ्झभराऩकतािको सूचीभा यहेका भेरङ्झभराऩकतािहरू भध्मेफाट दङ्टिै ऩऺफाट एक-एक जना 
भेरङ्झभराऩकताि छनौट गनि रगाइि तेस्रो भेरङ्झभराऩकताि छनौट गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (४) उजङ्टयीका सफै ऩऺको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतािको सूचीभा नयहेको मस ऐन 
फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकताि हङ्टन अमोग्म नबएको कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाफाट भेरङ्झभराऩ प्रङ्जक्रमा 
अगाङ्झड फढाउन सहभत बै ङ्झरङ्ञित ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराइि 
भेरङ्झभराऩकताि तोङ्जकङ्छदनङ्टऩनेछ । 

६४. भेरङ्झभराऩकतािको ऩङ्चयितिन्  )१ (सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्था ऩङ्चय ऩऺहरूरे ङ्झनिेदन 
ङ्छदएको अिस्थाभा भेरङ्झभराऩकताि ऩङ्चयितिन गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतािको सूचीफाट हटाउने अिस्था 
बएभा; 

(ि) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩङ्चयक सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकताि हेयपेय गनि भञ्जङ्टय 
बएभा;  

(ग) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे भेरङ्झभराऩकताि प्रङ्झत अङ्जिद्वास यहेको ङ्झरङ्ञित 
जानकायी गयाएभा; 

(घ) कङ्ट नै कायणरे भेरङ्झभराऩकतािरे भेरङ्झभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने 
जनाएभा; 

(ङ) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टभा भेरङ्झभराऩकतािको कङ्ट नै स्िाथि यहेको 
भेरङ्झभराऩकतािरे जानकायी गयाएभा िा कङ्ट नै स्रोतफाट सङ्झभङ्झत सभऺ 
जानकायी बएभा; तथा 

(च) भेरङ्झभराऩकतािरे भेरङ्झभराऩकतािको हैङ्झसमतरे कामिगदाि दपा ६६ 
तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टिऩने आचयण ऩारन 
नगयेभा । 

  (२) भेरङ्झभराऩकताि ऩङ्चयितिनको कायणरे तोङ्जकएको सभमभा भेरङ्झभराऩको कामि 
सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्ने बएभा सङ्झभङ्झतरे फङ्जढभा एक भङ्जहना सम्भको सभम थऩ गनि सक्नेछ । 

६५. भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा गने प्रङ्जक्रमा्  )१ (सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै उजङ्टयी भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग भेरङ्झभराऩकताि सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइि भेरङ्झभराऩकतािको सम्ऩकि  उऩरब्ध गयाय  इ 



 

भेरङ्झभराऩकताि सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने तायेि तोङ्जक देहाम फभोङ्ञजभको कागज साथै याङ्ञि 
रेङ्ञिऩठाउनङ्टऩनेछ् 

(क) उजङ्टयीको सायसॊऺेऩ िा भङ्टख्म भङ्टख्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ; 

(ि) उजङ्टयीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध 
बएसम्भ टेङ्झरपोन नम्फय, इिभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकि  ङ्जिियण; 
तथा 

(ग) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने स्थान य सभम । 

  (२) भेरङ्झभराऩकतािरे सङ्झभङ्झत सभऺ भाग गयेभा उजङ्टयीका कागजातहरूको नक्कर 
उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) भेरङ्झभराऩको राङ्झग तोङ्जकएको सभम सम्ऩङ्ङ बएको सात ङ्छदन ङ्झबत्र उजङ्टयीको 
ऩऺहरू सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने गयी तायेि तोक्नङ्टऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन भेरङ्झभराऩकतािरे 
तोङ्जकएको सभम अगािै उजङ्टयी सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जपताि ऩठाउने ङ्झनणिम गयेभा सो ङ्झनणिमको 
जानकायी बएको सात ङ्छदन ङ्झबत्र ऩऺहरूराइि सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टनेगयी ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

६६. भेरङ्झभराऩभा अिरम्फन गनङ्टिऩने प्रङ्जक्रमा् )१ (सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग छरपर गने तथा अन्म कामि गने स्थानको छन्ौट गयी ऩऺ तथा 
भेरङ्झभराऩकतािराइि सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतािरे अन्म कङ्ट नै स्थानको छनौट गनि फाधा 
ऩनेछैन । 

  (२) ऩऺहरूराइि उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतािरे तोकेको स्थानभा 
तोङ्जकएको सभमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने दाङ्जमत्ि यहनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्ि ऩऺहरूरे ऩङ्टया नगयेभा भेरङ्झभराऩकतािरे 
भेरङ्झभराऩको प्रङ्जक्रमा फन्द गयी सङ्झभङ्झतराइि सोको ङ्झरङ्ञित जानकायी गयाइि उजङ्टयीको 
कागजात ङ्जपताि ऩठाउनसक्नेछ । 

  (४) भेरङ्झभराऩको क्रभभा भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतािको बङू्झभका 
गनेछ य उक्त बङू्झभका ङ्झनिािह गने क्रभभा ङ्झनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मङ्ञक्तहरूसॉग 
सभेत एकर िा साभूङ्जहक िाताि गनिसक्नेछ् 

(क) ङ्जििादको ङ्जिषमभा जानकायी यहेको उजङ्टयीका ऩऺरे योजेको व्मङ्ञक्त; 
तथा 



 

(ि) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टको फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी 
। 

  (५) भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोङ्ञजभ िाताि 
गनिसक्नेछ् 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताि; तथा 
(ि) टेङ्झरपोन िाताि, ङ्झबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट 

िातािराऩ । 
  (६) प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता ङ्जिऩयीत नहङ्टनेगयी ऩऺहरूको सहभङ्झतभा 

भेरङ्झभराऩकतािरे भेरङ्झभराऩको कामिङ्जिङ्झध ङ्झनधाियण गनिसक्नेछ । 

६७. भेरङ्झभराऩकतािको आचयण् (१) भेरङ्झभराऩकतािरे देहाम फभोङ्ञजभको आचयण ऩारन 
गनङ्टिऩनेछ्- 

(क) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायफाही ङ्झनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनङ्टिऩने; 

(ि) कङ्ट नै ऩऺप्रङ्झत झङ्टकाि, आग्रह, ऩूिािग्रह नयाख्न े िा यािेको देङ्ञिने कङ्ट नै 
आचयण िा व्मिहाय नगने; 

(ग) कङ्ट नै ऩऺराइि डय, त्रास, झङ्टक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरङ्झभराऩ 
गयाउन नहङ्टने; 

(घ) ङ्जििाद कामभ यहेको अिस्थाभा ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺसॉग आङ्झथिक 
कायोफायभा सॉरग्न नहङ्टन;े 

(ङ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचङ्झरत कानून तथा अन्म स्थाङ्जऩत 
भान्मता ङ्जिऩयीत आचयण गनि नहङ्टने; 

(च) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबािऩूणि य सफै 
ऩऺप्रङ्झत सभान व्मिहाय कामभ गने; 

(छ) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मक्त गयेको ङ्जिषमिस्तङ्टको गोऩनीमता 
कामभ याख्न;े तथा 

(ज) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राद्ऱ बएको कङ्ट नै कागजात िा िस्तङ्ट 
प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ िा ङ्झनज प्रङ्जक्रमाफाट अरग बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺराइि सङ्टयङ्ञऺत ङ्जपताि गने । 

  (२) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै भेरङ्झभराऩकतािरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आचयण ऩारना 
नगयेको उजङ्टयी ऩयी िा सो ङ्जिषमभा स्िमॊ जानकायी प्राद्ऱ गयी छानङ्जिन गदाि व्महोया ङ्छठक 
देङ्ञिए त्मस्तो भेरङ्झभराऩकतािराइि भेरङ्झभराऩकतािको सूचीफाट हटाउनेछ । 



 

६८. ङ्झरित तमायी य ङ्झभराऩत्र् (१) भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩद्ळात 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग दङ्टिै ऩऺ सहभत बएकोभा ङ्झभराऩत्र गयाइि सहभङ्झत बएको ङ्जिषमिस्तङ्ट 
फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको ङ्झरित तमाय गङ्चय सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

   

६९. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा गनङ्टिऩने कायिाही् (१) भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरु फीचभा 
भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सो व्महोया िङ्टराइि प्रङ्झतफेदन तमाय गयी ङ्जििादका सफै कागजात 
सङ्जहत सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताि ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाि भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरुराइि सङ्झभङ्झत सभऺ हाजीय 
हङ्टन जाने फङ्जढभा सात ङ्छदनको म्माद तोङ्जक ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

७०. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा ङ्झनणिम गनङ्टिऩने् (१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ )१ (को 
ङ्जिफादभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाएको उजङ्टयीभा ऩऺहरुफीच भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसङ्जक 
भेरङ्झभराऩकतािको प्रङ्झतफेदन सङ्जहत प्राद्ऱ हङ्टन आएभा कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गयी ङ्झनणिम 
गनङ्टिऩछि ।  

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहाम फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा 
अङ्झधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फङ्ञन्धत अदारत िा ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनि जानङ्ट बनी सङ्टनाइि 
ऩठाइिङ्छदनङ्टऩछि्- 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
ङ्जििादभा; तथा 

(ि) कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकामफाट भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रङे्जषत बएको 
ङ्जििादभा । 

  (३) उऩदपा (२) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभको ङ्जििादभा सम्फङ्ञन्धत अदारत िा 
ङ्झनकामभा ऩठाउॉदा हाङ्ञजय हङ्टन जाने तायेि तोकी ऩठाउने तथा ङ्झभङ्झसर सभेत नक्कर िडा गयी 
अङ्झबरेि याङ्ञि सक्कर ङ्झभङ्झसर सम्फङ्ञन्धत अदारत िा ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

७१.  भेरङ्झभराऩ दस्तङ्टय् भेरङ्झभराऩभा जाने ङ्जििादको हकभा भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरुरे 
सहभङ्झतभा ङ्छदन भञ्जङ्टय बएदेङ्ञि फाहेक कङ्ट नै प्रकायको दस्तङ्टय राग्नेछैन । तय ऩऺहरूको 
सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतािरे ऩऺहरुफाट फढीभा रु. ५००/- प्रङ्झत ऩऺ ङ्झरन ऩाउनेछन ।  



 

७२.  सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टन े साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ प्रिधिन गनि कभिचायी तोक्न सक्ने्  )१(  

सङ्झभङ्झतरे स्थानीम स्तयभा भेरङ्झभराऩ प्रिध्दिन गनिको राङ्झग कामिऩाङ्झरकाभा अनङ्टयोध गयेभा 
कभिचायी िटाइि सभङ्टदाम स्तयभा भेरङ्झभराऩको प्रिध्दिनात्भक कामिक्रभ गनि सङ्जकनेछ । 

)२ (सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टन े साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको हकभा दपा ५९ ) १  (अनङ्टसायको 
मोग्मता तथा अनङ्टबि नबएका भेरङ्झभराऩकताििाट भेरङ्झभराऩ गयाउन िाधा ऩने छैन ।  

)२ (सङ्झभङ्झतरे सभङ्टदामस्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको कामिङ्जिङ्झध तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्झनणिम कामािन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था  

७३. सङ्ञचिारमको ङ्ञजम्भेिायी् कामिऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनदेिनभा यङ्जह सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिम कामािन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणि कामिको येिदेि गने ङ्ञजम्भेिायी िहन 
गनङ्टिऩनेछ । 

७४. सहमोग गनङ्टिऩने्  )१(गाउॉऩाङ्झरका  कामािरम तथा सो अन्तगितका सफै िडा कामािरम 
तथा अन्म कामािरमरे मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणिम 
फभोङ्ञजभ व्मङ्ञक्त िा सॊस्था िा अन्म कसैसॉग असङ्टर गनङ्टिऩने जयीिाना िा अन्म यकभ 
असङ्टरउऩय गनि सहमोग गनङ्टिऩनेछ ।  

  (२)  मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे असूर गनिऩने जयीिाना, ङ्झफगो 
िा अन्म कङ्ट नै प्रकायको यकभ असङ्टरउऩय नबइि उऩदपा (१) भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभका 
कामािरमहरुरे कङ्ट नै ङ्झसपाङ्चयि िा कङ्ट नै कामि गङ्चयङ्छदनेछैनन । 

७५. असङ्टर उऩय गने् (१) अङ्झबरेि प्रिासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩऺसॉग 
जयीिाना िा ङ्झफगो िा अन्म कङ्ट नै प्रकायको असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना 
ङ्झतनि फङ्टझाउन ल्माएभा फङ्टङ्ञझ सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत कट्टा गनङ्टिऩनेछ । 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय नबएभा रगत यािी सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभ 
नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको ङ्जिियण गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरमका साथै सफै िडा 
कामािरमभा सभेत अङ्झबरेिको राङ्झग ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) सम्फङ्ञन्धत कामािरमहरुरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेङ्ञि आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग 
जयीिाना यकभ असङ्टरउऩय गयी अङ्झबरेि िािाभा सदयस्माहा गनि ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

   

७६. बयीबयाउ गने् (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ऩऺरे यािेको दस्तङ्टय, िा अन्म कङ्ट नै प्रकायको यकभ कङ्ट नै ऩऺफाट बयाइि ऩाउने बएभा बयाइि 
ऩाउने ऩऺरे बयी ङ्छदनङ्टऩने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइि ङ्छदनङ्टऩने स्रोत िङ्टराइि अनङ्टसूची-१२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा मथासम्बि नगद यहेको फेःक िाता िा कङ्ट नै 
सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा ङ्झरराभ ङ्झफक्री गयी असङ्टर उऩय 
गनङ्टिऩने अिस्था बएभा कङ्ट नै अचर सम्ऩङ्ञत्तको व्महोया िङ्टराइि ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदनभा दपा ७८ फभोङ्ञजभको ङ्जिियण िङ्टराइि 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ  

७७. चरन चराइिङ्छदने्  (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
सम्ऩङ्ञत्त िा अङ्झधकाय िा कङ्ट नै ङ्जिषमिस्तङ्ट िा सेिा िा अन्म कङ्ट नै ङ्जिषमको चरन ऩाउने 
ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने ङ्जिषमको ङ्जिियण िङ्टराइि अङ्झबरेि प्रिासक सभऺ 
अनङ्टसूची-१३ को ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभा अङ्झबरेि प्रिासकरे ङ्झनणिम फभोङ्ञजभको 
ङ्जिषमको चरन चराइिङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा चरन चराउनङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञत्तको दपा ७८ 
फभोङ्ञजभको ङ्जिियण िङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

७८. सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण िङ्टराउनङ्टऩने् बङ्चयबयाउ गनि िा चरन चराइ ऩाउनको राङ्झग 
ङ्झनिेदन ङ्छदन े ङ्जििादको ऩऺरे ङ्झनिेदनभा सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण उल्रेि गदाि देहाम फभोङ्ञजभको 
ङ्जिियण िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्- 

  (क) अचर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय ङ्जकल्रा; 
(२) घय जग्गाको ङ्जकत्ता नम्फय तथा ऺेत्रपर;;    



 

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगिङ्जपट; 

(४) घय जग्गाको अिङ्ञस्थती आिास िा  औद्योङ्झगक िा व्माऩाङ्चयक ऺेत्रभा 
यहेको व्महोया; 

(५) कच्ची िा ऩङ्छक्क सडकसॉग जोङ्झडएको व्महोया; 
(६) घयजग्गाको स्िाङ्झभत्ि यहेको व्मङ्ञक्तको नाभ थय साथै स्िाङ्झभत्ि बन्दा 

पयक व्मङ्ञक्तको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका 
साथै अन्म ङ्जिियण; तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा िङ्चयदङ्झफक्री हङ्टन सक्ने न्मूनतभ भूल्म । 

  (ि) चर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण् 
(१) चर सम्ऩङ्ञत्त यहेको ठाउॉ तथा बोग िा ङ्झनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फेःक िाताभा यहेको नगद बए िातािारको साथै फेःक तथा िािाको 
नाभ; 

(३) चर सम्ऩङ्ञत्तको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बाङ्जित ङ्झफक्री 
भूल्म; तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩङ्ञत्त बए अिस्था, प्रकृङ्झत तथा फनोटका साथै 
प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा । 

७९. सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख्ने्  (१) अङ्झबरेि प्रिासकरे दपा ७५ िा ७६ फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम 
कामािन्िमनको राङ्झग ङ्झनिेदन ऩयेऩङ्झछ देिाइएको सम्ऩङ्ञत्तको हकभा आिश्मक ऩने जङ्झत जेथा 
योक्का याख्न ेसम्फन्धभा ङ्झनणिमको राङ्झग कामािऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने य कामिऩाङ्झरकाफाट योक्का 
याख्न ेङ्झनणिम गयेऩङ्झछ ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ जेथा योक्का याख्नको राङ्झग सो जेथा दताि यहेको कामािरम 
िा यङ्ञजदे्सिन गने कामािरमभा रेङ्ञि ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩङ्ञत्तको हकभा ङ्झनिेदन ऩयेको फङ्जढभा दङ्टइि 
ङ्छदन ङ्झबत्र सम्ऩङ्ञत्त तामदात गनि रगाइि तामदात गदािको सभमभा नै आिश्मक ऩने जङ्झत 
सम्ऩङ्ञत्त िा सोफाट प्राद्ऱ हङ्टने फारी, फहार, ब्माज, भङ्टनापा आङ्छद आम ङ्झनमन्त्रण गनङ्टि िा योक्का 
याख्नङ्टऩछि य त्मसको बऩािइि सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइि ङ्छदनङ्टऩछि । 

  (३) दपा ७८ को देहाम (ि) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञत्तको हकभा बङ्चयबयाउको राङ्झग 
आिश्मक ऩने जङ्झत सम्ऩङ्ञत्त योक्का यािी योक्काको सूचना आिश्मकताअनङ्टसाय रेिा िािा िा 
सम्फङ्ञन्धत फेःक िा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा तङ्टरुन्त रेङ्ञि ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (४) सम्ऩङ्झत योक्का सम्िङ्ञन्ध  आदेि अनङ्टसूची १४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 



 

८०. सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ गदाि अऩनाउनङ्टऩने कामिङ्जिङ्झध् (१) कामिऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
बयीबयाउ गनङ्टिऩने ङ्झफगो िा कोटि पी िा त्मस्तै कङ्ट नै यकभ असङ्टरउऩय गनि दपा ७८ को 
देहाम (क) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण िङ्टराइि दिािस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयी ङ्छदनङ्टऩने 
व्मङ्ञक्तराइि फङ्टझाउनङ्टऩने यकभ फङ्टझाउन सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदइि सूचना जायी गनङ्टिऩछि । 

  (२) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको म्मादभा यकभ फङ्टझाउन नल्माएभा त्मस्तो बयीङ्छदनङ्टऩने 
व्मङ्ञक्तको बयीऩाउने व्मङ्ञक्तरे देिाएको दपा ७८ को देहाम (क) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञत्त 
तामदात गयील्माउनङ्टऩछि ।   

  (३) दण्ड, जयीिाना, सयकायी ङ्झफगो िा कङ्ट नै अदारत िा ङ्झनकाम िा गाउॉऩाङ्झरका िा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमरे असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने कङ्ट नै यकभको हकभा त्मस्तो असङ्टरउऩय हङ्टनङ्टऩने 
व्मङ्ञक्तरे फङ्टझाउन नल्माएभा ङ्झनजको जङ्टनसङ्टकै अचर सम्ऩङ्ञत्त पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का 
याख्नङ्टऩछि । 

  (४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन जेथा जभानत िा कङ्ट नै 
प्रकायको नगद धयौट दाङ्ञिर गयेको हकभा सो सम्ऩङ्ञत्तफाट िाम्ने जङ्झत यकभको राङ्झग 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गङ्चययहनङ्टऩदैन ।   

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भोर कामभ बएऩङ्झछ उक्त अचर सम्ऩङ्ञत्तको ङ्झरराभको 
सूचना सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइि ङ्छदइि सििसाधायणको जानकायीको राङ्झग ङ्झरराभ हङ्टने ङ्झभङ्झत य 
सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण सङ्जहतको साििजङ्झनक सूचना गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजल्रा प्रिासन कामािरम, 
ङ्ञजल्रा अदारत, ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतको कामािरम तथा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रकको 
कामािरमभा टाॉस्न रगाउनङ्टऩनेछ । 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचनाभा तोङ्जकएको ङ्छदनभा उक्त सूचनाभा तोङ्जकएको 
सम्ऩङ्ञत्त ऩञ्चङ्जकते भोरफाट भाङ्झथ फढाफढ प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गनङ्टिऩनेछ । 

  (७) ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमाभा सम्बि बएसम्भ ङ्ञजल्रा अदारत, ङ्ञजल्रा प्रिासन कामािरम िा 
स्थानीम प्रिासन कामािरम, स्थानीम प्रहयी कामािरम तथा गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका अन्म 
सयकायी कामािरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराइि योहियभा याख्नङ्टऩनेछ ।   

  (८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ गदाि उक्त सम्ऩङ्ञत्त कसैरे ऩङ्झन ङ्झरराभ सकाय नगयेभा 
सोङ्जह प्रङ्जक्रमाफाट ऩङ्टन् दोस्रोऩटक ङ्झरराभ गनङ्टिऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाि ऩङ्झन कसैरे ङ्झरराभ 
सकाय नगयेभा बयाइिऩाउने ऩऺ ङ्झनिेदकराइि नै उक्त सम्ऩङ्ञत्त ऩञ्चङ्जकते भोरभा सकाय गनि 
रगाउनङ्टऩनेछ । 

  (९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ गदाि ङ्झनिेदकरे सम्ऩङ्ञत्त सकाय गनि नचाहेभा ऩङ्झछ अको 
जेथा िङ्टल्न आएका फित कानून फभोङ्ञजभ गनेगयी ङ्झनजको ङ्झनिेदन ताभेरीभा यािी ङ्झरराभभा 
चढाइिएको सम्ऩङ्ञत्त पङ्ट कङ्ट िा गङ्चयङ्छदनङ्टऩछि ।      



 

  (१०) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट नै 
यकभ असङ्टर उऩय गने क्रभभा ङ्झरराभ गदाि कसैरे सकाय नगयेभा जङ्झतभा सकाय हङ्टन्छ 
त्मङ्झतभा नै सो सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ गयी प्राद्ऱ यकभ सदयस्माहा गयी नऩङ्टग यकभको हकभा कानून 
फभोङ्ञजभ अन्म सम्ऩङ्ञत्त िा प्रङ्जक्रमाफाट असङ्टरउऩय गनङ्टिऩनेछ ।  

८१. तामदात गने प्रङ्जक्रमा् (१) अङ्झबरेि प्रिासकरे दपा ७९ फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञत्त तामदात 
गनङ्टिऩदाि कङ्ञम्तभा िडा सङ्ञचि स्तयको कभिचायी िटाइि त्मस्तो अचर सम्ऩङ्ञत्तको चरनचल्तीको 
भूल्म स्ऩद्श िङ्टल्ने गयी तामदात गनि  रगाउनङ्टऩनेछ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तामदात गने कभिचायीरे तामदात गनङ्टिऩने सम्ऩङ्ञत्तको 
चरनचल्तीको भूल्म कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गयी भङ्टच ङ्टल्का िडा गयी 
अङ्झबरेि प्रिासक सभऺ प्रङ्झतफेदन सङ्जहत ऩेि गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गदाि देहाम फभोङ्ञजभक कङ्ट याराइि 
आधाय ङ्झरइि कामभ गनङ्टिऩनेछ् 

(क)  ङ्झनिेदकरे ङ्झनिेदनभा िङ्टराएको भूल्म; 

(ि) ङ्झनणिमभा उल्रेि बएको बए सो भूल्म;    

(ग) ऩऺरे जभानत िा कङ्ट नै अन्म प्रमोजनको राङ्झग कामिऩाङ्झरका सभऺ 
ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा िङ्टराएको भूल्म; 

(घ) तामदात गदाि बै आएको स्थानीम भूल्माॉकन अनङ्टसायको भूल्म; 

(ङ) भारऩोत कामािरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूल्म; 

(च)  अन्म कङ्ट नै प्रमोजनरे कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामरे कङ्ट नै भूल्म कामभ 
गयेको बए सो भूल्म; 

(छ) ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गनङ्टिबन्दा तत्कार अगािै कङ्ट नै िङ्चयदङ्झफक्री 
बएको बए सो भूल्म । 

स्ऩङ्जद्शकयण् “ऩञ्चङ्जकते भोर” बङ्ङारे अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफक्री गनङ्टिऩदाि ङ्झफक्री 
हङ्टने न्मङ्टनतभ भूल्मराइि सम्झनङ्टऩछि । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाि देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट याराइि सभेत ध्मानभा 
याख्नङ्टऩनेछ् 

(क)  औद्योङ्झगक िा व्माऩाङ्चयक िा आिास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग 
जोङ्झडएको छ िा छैन; तथा 

(ि) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ऩने घयको हकभा घयको ितिभान अिस्था 
सम्फन्धभा प्राङ्जिङ्झधक भूल्माङ्कन प्रङ्झतफेदन । 



 

८२. िाम्न े जङ्झत भात्र ङ्झरराभ गनङ्टिऩने् (१) कामिऩाङ्झरकारे दपा ८० फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ 
गदाि असङ्टरगनङ्टिऩने फाॉङ्जक िाम्ने जङ्झत सम्ऩङ्ञत्तभात्र ङ्झरराभ गनङ्टिऩनेछ ।       

  (२) सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ गदाि सकाय बएको यकभ असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने बन्दा फढी बएभा 
सो फढी बएको जङ्झत यकभ सम्ऩङ्ञत्तिार ऩऺराइि ङ्जपताि गङ्चयङ्छदनङ्टऩछि । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यकभ ङ्जपताि ऩाउने ऩऺ ङ्झरराभ गदािको फित उऩङ्ञस्थत 
नबएको बए यकभ ङ्जपताि ङ्झरन आउनङ्टबनी ङ्झनजको नाभभा सात ङ्छदनको सूचना जायी गयी 
ङ्ञझकाइि यकभ ङ्जपताि गनङ्टिऩछि । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाि सम्फङ्ञन्धत ऩऺ यकभ ङ्जपतािङ्झरन नआएभा उक्त यकभ 
सङ्ञञ्चतकोषभा दाङ्ञिर गयी आम्दानी फाॉधी सदयस्माहा गनङ्टिऩछि । 

  (५) अङ्झबरेि प्रिासकरे दपा ८० फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गयेको सम्ऩङ्ञत्त सकाय गने 
ऩऺको नाभभा सम्ऩङ्ञत्त दताि नाभसायीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामािरम िा ङ्झनकामभा ऩत्राचाय 
गयी ङ्झनजराइि सम्ऩङ्ञत्तको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइि आिश्मक ऩये सो सम्ऩङ्ञत्तको चरन 
चराइिङ्छदनङ्टऩछि ।  

  (६) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दपा ८० फभोङ्ञजभको 
ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फङ्जढसकेऩङ्झछ बयाउनङ्टऩने यकभ फङ्टझाउन ल्माए ऩङ्झन सो यकभ नफङ्टङ्ञझ 
सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ गनङ्टिऩनेछ । 

८३. ङ्झरराभ उऩयको उजङ्टयी् मस ऐन फभोङ्ञजभ बएको ङ्झरराभको प्रङ्जक्रमाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
ऩऺरे जङ्टन प्रङ्जक्रमा उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेको हो सो बएको ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी 
ऩेि गयी बएको आदेि फभोङ्ञजभ गनङ्टिऩनेछ । 

८४. ङ्झफगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको िचि्  मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झफगो बयाउॉदा िा 
चरनचराउॉदा रागेको िचि ङ्झफगो बयीङ्छदनङ्टऩने िा चरनङ्छदनङ्टऩने सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे व्महोनङ्टिऩनेछ 
।    

८५. मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्ने्  कामिऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ चरनचराइि भाग्न िा ङ्झफगो 
बयाइिऩाउन कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त देिाइि ङ्झनिेदन ऩयेऩङ्झछ ङ्झफगो बयाउने िा चरन चराउने कामि सम्ऩङ्ङ 
नबएसम्भको राङ्झग उक्त सम्ऩङ्ञत्त हक हस्तान्तयण गनि, बत्काउन, ङ्झफगानि तथा कङ्ट नै प्रकायको 
ङ्झनभािण कामि गयी उक्त सम्ऩङ्ञत्तको स्िरुऩ ऩङ्चयितिन गनि नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺको नाभभा आदेि जायी गयी उक्त सम्ऩङ्ञत्त मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्नङ्टऩनेछ ।     

८६. ङ्झनिेदनफाट कायफाही गने् (१) अङ्झबरेि प्रिासकरे कङ्ट नै ऩऺरे दपा ८५ फभोङ्ञजभ 
बएको आदेि ङ्जिऩङ्चयत कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्तको हक हस्तान्तयण िा स्िरुऩ ऩङ्चयितिन आङ्छद गयेको 



 

ङ्झनिेदन ऩयेभा उक्त ङ्झनिेदन दताि गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा ङ्झतन ङ्छदनको म्माद  जायी 
गयी ङ्झनजराइि हाङ्ञजय गयाइि सो ङ्झनिेदन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टिऩनेछ ।     

  (२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩेि हङ्टन आएभा ऩऺराइि नमाॉ उजङ्टयी 
दताि गनि नरगाइि उक्त ङ्झनिेदनफाट नै आिश्मक कायफाही गयी ङ्झनणिम गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
ङ्झनिेदनको व्महोयाफाट ङ्झनिेदन सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र नऩने ङ्जिषमभा ऩयेको देङ्ञिएभा 
सङ्झभङ्झतरे उक्त ङ्जिषमभा ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने अदारत िा ङ्झनकाम सभऺ जान 
सङ्टनाइङ्छदनङ्टऩनेछ । 

८७. चरन चराउन े सूचना् (१) अङ्झबरेि प्रिासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ चरन 
चराइि ऩाउन ङ्झनिेदन ऩयेभा चरन चराउने ङ्झभङ्झत िङ्टराइि परानो ङ्झभङ्झतभा परानो घय 
जग्गाको चरन चराउन कभिचायी िङ्जटइि आउने हङ्टॉदा सो ङ्झभङ्झत अगािै घय जग्गा िाङ्झर 
गङ्चयङ्छदनङ्ट बनी चरन ङ्छदनङ्टऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनङ्टिऩनेछ ।    

  (२) चरन ङ्छदनङ्टऩने सम्ऩङ्ञत्त उजङ्टयीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको 
बएभा अङ्झबरेि प्रिासकरे सोङ्जह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना 
जायीगनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतभा िङ्जटइिजाॉदा घयजग्गा िारी गयेको बए 
सम्फङ्ञन्धत कभिचायीरे चरन चराइि ङ्छदएको भङ्टच ङ्टल्का िडागयी तथा घयजग्गा िारी नगयेको 
बए िारी गयाइि चरन चराइि चरन चराएको भङ्टच ङ्टल्का िडा गयी प्रङ्झतफेदन साथ अङ्झबरेि 
िािाभा ऩेि गनङ्टिऩनेछ ।       

 

ऩङ्चयच्छेद-१० 

ङ्जिङ्जिध 

८८. नक्कर ङ्झनफेदन् (१) सङ्झभङ्झत सभऺ दताि यहेको उजङ्टयीको कङ्ट नै सयोकायिारा ऩऺरे 
ङ्जििादको ङ्झभङ्झसरभा यहेको कङ्ट नै कागजऩत्रको नक्कर ङ्झरनको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे 
उक्त ऩऺराइि सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 



 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे उजङ्टयी िािाभा यहेको 
ङ्झभङ्झसरको नक्कर ङ्झरनङ्टऩदाि उजङ्टयी प्रिासक तथा अङ्झबरेि िािाभा यहेको ङ्झभङ्झसरको नक्कर 
ङ्झरनङ्टऩने बएभा अङ्झबरेि प्रिासक सभऺ ङ्झनिेदन ऩेि गनङ्टिऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदनको एघाय फजे अगािै ऩेि बएभा सम्फङ्ञन्धत 
कभिचायीरे सोङ्जह ङ्छदन य सो बन्दा ऩङ्झछ ऩेि बएभा सम्बि बएसम्भ सोङ्जह ङ्छदन नबए सोको 
बोङ्झरऩल्ट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा पयक पयक उजङ्टयीको राङ्झग पयक पयक 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (५) ङ्जििादको कङ्ट नै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा नक्करको सट्टाभा 
कागजऩत्रको पोटो ङ्ञिच्ने अनङ्टभङ्झत भागेभा सो ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (६) नक्कर ङ्झनिेदन ङ्छदॉदा अनङ्टसूची-१५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

८९. नक्कर दस्तङ्टय् (१) सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे दपा ८८ फभोङ्ञजभ नक्कर िा पोटो ङ्ञिच्नको 
राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनेऩऺसॉग देहाम फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरइि नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩदृ्षको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे; 
(ि) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम कागजको हकभा प्रङ्झत सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩदृ्षको रू ५।– 

रुऩैमाॉको दयरे; तथा 
(ग) ङ्झरित कागजऩत्रको नक्कर नङ्झरइि पोटो ङ्ञिच्न चाहेभा प्रङ्झत ऩानाको रू ५।–  

रुऩैमाॉको दयरे । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
नक्कर दस्तङ्टय नराग्ने ऩऺराइि मस दपा फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय राग्नेछैन । 

  (३) मस दपा फभोङ्ञजभ नक्कर उताय गयी रैजान ेऩऺरे नक्कर उताय गदाि रागेको 
िचिको व्मिस्था आपै गनङ्टिऩनेछ । 

९०. दस्तङ्टय उल्रेि गने् (१) नक्कर प्रभाङ्ञणत गने सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे नक्कर प्रभाङ्ञणत गदाि नक्कर 
रैजाने ऩऺको नाभ थय तथा उजङ्टयीभा हैङ्झसमतका साथै नक्कर उताय गयेिाऩत दाङ्ञिर गयेको 
दस्तङ्टय य नक्कर ऩाना सभेत उल्रेि गयी नक्कर ङ्छदएको व्महोया जनाइि नक्कर प्रभाङ्ञणत 
गनङ्टिऩनेछ । 

   



 

९१. दस्तङ्टय च ङ्टक्ता नबइि नक्कर नङ्छदइने्  सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ नक्कर 
भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाि दपा ८९ फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञिर नगदािसम्भ नक्कर 
ङ्छदनेछैन य सो नक्करको आङ्झधकाङ्चयकता प्रभाङ्ञणत गनि ऩाउनेछैन ।  

 

९२. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने्  मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्ट नै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए सोभा रेङ्ञिए जङ्झतको हकभा 
सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

९३. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको प्रबािकायी कामािन्िमनको राङ्झग 
आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 



 

अनङ्टसूची-१ 

(दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

उजङ्टयीको ढाॉचा 
 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयेको 
ङ्झनिेदन-ऩत्र 

 

„„„„. ङ्ञजल्रा „„„.. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरका, िडा नॊ. „„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत 
„„„„„„„„„„„„„„„„. को छोया/छोयी िषि „„„„. को „„„„„„„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..„„„„„.. ङ्झनिेदन (प्रथभ ऩऺ) 

ङ्जिरुर्द् 

„„„„. ङ्ञजल्रा „„„.. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरका, िडा नॊ. „„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत 
„„„„„„„„„„„„„„„„. को छोया/छोयी िषि „„„„. को „„„„„„„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.. ङ्जिऩऺी (दोस्रो ऩऺ) 

 
ङ्जिषम् सम्फन्ध ङ्झफच्छेद 

 

भ ङ्झनम्न फङ्टॉदाहरुभा रेङ्ञिए फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन गदिछङ्ट  : 
१. भ ङ्झनिेदक य मस ङ्जििादको दोस्रो ऩऺफीच सॊित २०६९ सारभा साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया अनङ्टसाय 
ङ्जििाह गङ्चयएको हो । ङ्जििाह बएऩद्ळात २ िषिसम्भ अथाित २०७१ सारसम्भ हाभीफीच सङ्टभधङ्टय 
दाम्ऩत्म जीिन यहेको ङ्झथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको छ 
। एक आऩसभा रोग्ने स्िास्नीफीचको सहभङ्झत य सहकामिभा छोया जन्भेऩङ्झछ क्रभि् सभस्मा देङ्ञिॉदै 
जान थाल्मो । २०७१ सारको ङ्झतहायभा भाइत गएऩङ्झछ उनी घय आइनन  । ऩटक ऩटक घय 
आउन पोनफाट अनङ्टयोध गयेँ  । २ ऩटकसम्भ ङ्झरन गएॉ । तय ङ्झनजरे ङ्झतभीसॉग भेयो जीिन चल्न 
सक्दैन, भ घय जान सङ्ञक्तन, ङ्झतभी जे गनङ्टिऩछि गय बनी ठाडो जिाप ङ्छदन थाङ्झरन । के कायणरे 
मस्तो हङ्टन गमो बनी सोध्दा अफ ङ्झतम्रो य भेयो सम्फन्ध छैन आपङ्ट िङ्टसी गय य  भराई सम्ऩकि  नगय, 
गयेभा याम्रो हङ्टॉदैन बनी धाक धम्की य त्रास भसेत ङ्छदइन । राभो सभमसम्भ भन पकेरा य घय 
आउङ्झरन बनी ऩिॉ फसें तय आईनन । कङ्चयि ३ िषिऩङ्झछ अथाित २०७४ सार बाद्र भङ्जहनाभा ऩङ्टन् 
ङ्झरन गएॉ तय ङ्जिऩऺी भसॉग फोल्दै नफोरी घयङ्झबत्र ङ्झछङ्चयन य सारा जेठान ऩठाई िायीङ्चयक आक्रभण 
गने सम्भको कामि गयी भराई तथानाभ गारी गरौच गये । भङ्टङ्ञश्कररे ज्मान जोगाई ङ्झनयाि बएय 
घय पङ्जकि एॉ य अफ दोस्रो ऩऺ श्रीभती भसॉग ऩङ्टन् पकी आउने य दाम्ऩत्म जीिन सङ्टभधङ्टय हङ्टने 
सम्बािना नबएकोरे ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जििाद ङ्झनरुऩणका राङ्झग मो ङ्झनिेदन ङ्छदन आएको छङ्ट ।  



 

२. मस सङ्झभङ्झतफाट दोस्रो ऩऺ ङ्ञझकाई जे जो फङ्टझ्नङ्टऩछि फङ्टझी ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गयाईऩाउॉ ।  

३. मस गाउॉऩाङ्झरकाफाट जायी बएको स्थानीम न्माङ्जमक कामिङ्जिङ्झधको दपा ....फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन 
दस्तङ्टय रु ...... , दोस्रो ऩऺ १ जनाराई म्माद सूचना दस्तङ्टय रु ........., ऩाना २ को ङ्झनिेदनको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ दस्तङ्टय रु  .............सभेत गयी जम्भा रु ......मसै ङ्झनिेदन साथ दाङ्ञिर गयेको छङ्ट ।  

४. मो ङ्झनिेदन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
मसै सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺते्रङ्झबत्र ऩदिछ ।  

५. मो ङ्झनिेदन हदम्मादङ्झबतै्र छ य भ ङ्झनिेदकराई मस ङ्जिषमभा ङ्झनिेदन ङ्छदने हकदैमा प्राद्ऱ छ ।  

६. मस ङ्जिषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कङ्ट नै ङ्झनकामभा कङ्ट नै प्रकायको ङ्झनिेदन ङ्छदएको छैन ।  

७. मसभा दोस्रो ऩऺको भाइतीतपि का य भेयो घयतपि का ऩङ्चयिायका सदस्महरु ङ्ञझकाई थऩ व्महोया 
फङ्टझ्न सङ्जकनेछ ।  

८. मसभा रेङ्ञिएका व्महोया ङ्छठक साॉचो सत्म हङ्टन , झङ्टठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सजाम बोग्न तमाय 
छङ्ट ।  

 

 

 

ङ्झनिेदक 

नाभ्  ............................. 
इङ्झत सॊित  ............. सार...................भङ्जहना......................गते.....................योज िङ्टबभ  ।  



 

अनङ्टसूची-२ 

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

उजङ्टयी दताि गयेको ङ्झनस्साको ढाॉचा 
 

श्री .................... 
........................  

 

ङ्जिषम:  उजङ्टयी दतािको ङ्झनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

 

„„„„„„„„ फस्ने तऩाई „„„„„„„„„„ रे „„„„„„„. फस्ने „„„„.. „„„„„„„„ 

ङ्जिरुर्द्भा „„„„„„. बनी उजङ्टयी दताि गनि ल्माएकोभा आजको ङ्झभङ्झतभा दताि गयी दताि नॊ. „„„„ 
कामभ बएकोरे मो ङ्झनस्सा जायी गङ्चयङ्छदएको छ ।  

 

अङ्झधकृत कभिचायी 
दस्तित:   ........  

ङ्झभङ्झत:   ...........  



 

अनङ्टसूची-३ 

(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ताङ्चयि बऩािइि 

 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत  

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाभा िडा गङ्चयएको तायेि बयऩाई 

 

िादी           प्रङ्झतिादी 
.................             ...................  

भङ्टद्दा  ..................................... 
 

ङ्झभङ्झत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ङ्छदन ........... फजे मस 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत/कामािरमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनेछङ्ट  बनी सही गने ...... 
 

िादी ................         प्रङ्झतिादी ................ 
 
इङ्झत सॊित  ............. सार...................भङ्जहना......................गते.....................योज िङ्टबभ  ।  

 



 

अनङ्टसूची-४ 

(दपा ९ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ताङ्चयि ऩचाि 

 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाफाट जायी बएको तायेिको ऩचाि 
 

िादी        प्रङ्झतिादी 
...............       ................. 

भङ्टद्दा् ...................... 
 

ङ्झभङ्झत ............... भा .................... काभ गनि ........ फजे हाङ्ञजय हङ्टन आउनङ्टहोरा ।  

 

 

पाॉटिाराको दस्तित  

ङ्झभङ्झत ................. 
 
  



 

अनङ्टसूची-५ 

(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रङ्झतिादको ढाॉचा 

ङ्झरङ्ञित जिापको नभूना 
 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयेको 
ङ्झरङ्ञित जिाप 

 

प्रथभ ऩऺ 

„„„„. ङ्ञजल्रा „„„.. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरका, िडा नॊ. „„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत 
„„„„„„„„„„„„„„„„. को छोया/छोयी िषि „„„„. को „„„„„„„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..„„„ ङ्झरङ्ञित जिाप प्रस्तङ्टतकताि 
दोस्रो ऩऺ 

„„„„. ङ्ञजल्रा „„„.. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरका, िडा नॊ. „„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत 
„„„„„„„„„„„„„„„„. को छोया/छोयी िषि „„„„. को „„„„„„„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.. ङ्जिऩऺी (ङ्झनिेदक) 

ङ्जिषम् सम्फन्ध ङ्झफच्छेद । 

भ ङ्झनम्न फङ्टॉदाहरुभा रेङ्ञिए फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन गदिछङ्ट  : 
१. भ ङ्झरङ्ञित जिाप प्रस्तङ्टतकताि य ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदकफीच सॊित २०६९ सारभा साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया 

अनङ्टसाय ङ्जििाह बएको व्महोया ङ्छठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत 
जामजन्भ बएको ङ्छठक हो । २०७१ सारको ङ्झतहायभा भाइत गएऩङ्झछ भ घय नपकेको, ऩटक 
ऩटक घय आउन पोनफाट अनङ्टयोध गयेको, २ ऩटकसम्भ ङ्झरन आएको तय भ घय नगएको, भैरे 
ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदकराई दाम्ऩत्म जीिन चल्न नसक्ने बनेको य भेया दाईबाईरे िायीङ्चयक आक्रभण 
गने सम्भको कामि गयेको बनी कऩोरकङ्ञल्ऩत झङ्टठा य हङ्टॉदै नबएका ङ्झनयाधाय व्महोया उल्रेि गयी 
ङ्जििाद गयेको कङ्ट या उल्रेि गनि चाहान्छङ्ट  ।  

२. भराई ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदक  सभेत ङ्झभरी गारी  गरौच , डय, धाक, धम्की देिाई हातऩात गयी घयफाट 
ङ्झनकारा गयेऩङ्झछ भ भाइतीभा आई फसेकी हङ्टॉ । ङ्जििाह बएको केही िषिऩङ्झछ ङ्झफना कायण भ 
भाङ्झथ ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, गारी गरौच गने रगामतका काभहरु हङ्टॉदै 
गए । ऩङ्चयिायका अन्म सदस्महरुरे भ भाङ्झथ घृणा गने, फोरचार नगने जस्ता कामि गयेऩङ्झन 
ङ्जिऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथिन य सहमोग गदै आएका ङ्झथए तय ऩङ्झछ ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदक 
सभेत उनीहरुसॉगै ङ्झभरे य भराई जफयजस्त घयफाट ङ्झनकाल्ने कामिभा सहबागी बए  । के कङ्ट न 



 

कायणरे िा भेयो के गङ्ञल्तरे मसो गयेका हङ्टन बनी फङ्टझ्दा फेराफेरा दाइजो नल्माएको बनी भाइती 
ऩऺसभेतको  आरोचना गने गयेका ङ्झथए । सामद उनीहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई 
घयफाट ङ्झनकाङ्झरङ्छदएका हङ्टनङ्टऩदिछ । भैरे कङ्ट नै गङ्ञल्त नगयेको य ङ्जिऩऺी रोग्नेसॉग ऩूििित भामा, 
सद्भाि य सम्भान मथाित यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्फन्ध मथाित कामभ गयी ऩाउॉ ।  

३. घयफाट जफयजस्त ङ्झनकारेऩङ्झछ ४ भङ्जहनाको नािारक छोया कािी च्माऩेय भाइती आएको झण्डै 
३ िषिसम्भ फेििय, सम्ऩकि ङ्जिङ्जहन िसी अङ्जहरे एक्कासी सम्फन्ध ङ्झफच्छेदको भाग गयी ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट 
आपेः भा आद्ळमिजनक रागेको छ, सत्म त्म फङ्टझी कानून फभोङ्ञजभ गङ्चयऩाउॉ ।  

४. गाउॉऩाङ्झरकाफाट जायी बएको स्थानीम न्माङ्जमक कामिङ्जिङ्झधको दपा    फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञित जिाप 
दस्तङ्टय िाऩत रु        मसै ङ्झनिेदनसाथ दाङ्ञिर गयेको छङ्ट ।  

५. मो ङ्झरङ्ञित जिाप म्मादङ्झबतै्र ङ्झरई भ आपेऄ  उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट ।  

६. मस ङ्जिषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कङ्ट नै ङ्झनकामभा कङ्ट नै प्रकायको ङ्झनिेदन ङ्छदएको छैन ।  

७. मसभा रेङ्ञिएका व्महोया ङ्छठक साॉचो सत्म हङ्टन , झङ्टठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सॊजाम बोग्न तमाय छङ्ट  
।  

 

ङ्झनिेदक 

नाभ् ...................................  

इङ्झत सॊित  .................सार ..................... भङ्जहना  .............. गते     योज िङ्टबभ  । 
 



 

अनङ्टसूची-६ 

(दपा २० को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

  न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट जायी बएको 
म्माद सूचना 

„„„„. ङ्ञजल्रा „„„.. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरका, िडा नॊ. „„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत 
„„„„„„„„„„„„„„„„. को छोया/छोयी िषि „„„„. को „„„„„„„„„ „„„„„„„„ को 
नाउॉभा १५ (ऩन्र) ङ्छदने सूचना 

 

„„..„„„. फस्ने श्री/श्रीभङ्झत „„„„„„„„„„„„„„„„. रे तऩाईको ङ्जिरुर्द् „„„„„„„„.. 
ङ्जििाद ऩयेको बनी बनी ङ्झनिेदन दताि गयेको हङ्टॉदा सोको प्रङ्झतङ्झरऩी मसै साथ ऩठाइएको छ । अत् 
तऩाईरे मो म्माद फङ्टझेको ङ्झभङ्झतरे १५ (ऩन्र) ङ्छदन ङ्झबत्रभा आफ्नो बनाइ सङ्जहत आपेऄ  िा कानून 
फभोङ्ञजभको िायेि भापि त मस कामािरमभा हाङ्ञजय हङ्टन आउनङ्टहोरा । अन्मथा कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन े
व्महोया जानकायी गयाईन्छ । 

 

इङ्झत सम्फत...................सार.......................भङ्जहना......................गते 
योज.............िङ्टबभ ......... ।  



 

अनङ्टसूची-७ 

(दपा ४२ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झनणिमको ढाॉचा  

बभेू गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 

ङ्झनणिम 

सॊित ............... सारको ङ्झनिेदन नॊ........ 
ङ्जिषम् िरेसीफाट ऩानी झायेको । 

 

................. ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका िडा नॊ............ 

...............................फस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

ङ्जिरुर्द् 

................. ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका िडा नॊ............ 

...............................फस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन दताि बई सोही ऐनको 
दपा ४६ फभोङ्ञजभ गठन बएको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ प्रस्तङ्टत हङ्टन आएको भङ्टद्दाको सॊङ्ञऺद्ऱ त्म य 
ङ्झनणिम मस प्रकाय छ्  

(१) .............. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ....................... नक्सा ङ्झसट 
नॊ.... ङ्जक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩङ्ञद्ळभ तपि का ङ्जक.नॊ..........का सॊङ्झधमाय 
ङ्जिऩऺी ...................रे घय िनाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा ङ्झसभानासम्भ आई जोङ्झड िनाएको 
तय छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र झानेगयी िनाएको हङ्टॉदा सो िरेसी 
िन्द गयाइऩाउॉ बङे्ङ ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन व्महोया ।  

(२) .............. गाउॉ/नगय/भहानगय ऩाङ्झरकाफाट प्रचङ्झरत बिन ङ्झनभािण सम्िन्धी भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभ इजाजत प्राद्ऱ गयी बिनको नक्सा सभेत स्िीकृत गयाई सो नक्सा फभोङ्ञजभ बिन 
ङ्झनभािण गयेको हङ्टॉ । ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदकरे बने फभोङ्ञजभ आफ्नो घयको छत तथा िरेसीको ऩानी 
ङ्झनजको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र झाने नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने गयेको हङ्टॉदा झङ्टठा ङ्झनिेदन 
िायेज गङ्चयऩाउॉ बङे्ङ प्रत्मथॉको ङ्झरङ्ञित जिाप ।  



 

(३) .............. गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩाङ्झरकाफाट स्थरगत ङ्झनङ्चयऺण तथा सिेंऺण 
गनि गएका प्राङ्जिङ्झधक टोङ्झररे स्थरगत ङ्झनङ्चयऺण गयी ङ्झभङ्झत......... भा ऩेि गयेको स्केच 
सङ्जहतको प्रङ्झतफेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपि फाट छत तथा िरेसीको ऩानी िस्दा ङ्झनिेदकको घय 
कम्ऩाउण्डङ्झबत्र ऩने गयेको देङ्ञिन्छ बङे्ङ व्महोया उल्रेङ्ञित बएको  ।  

(४) ङ्जििादका दङ्टिै ऩऺराई भेरङ्झभराऩ गयाउने प्रमोजनका राङ्झग.......................... 
गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगय/भहानगयऩाङ्झरक िडा नॊ........,................. भा यहेको भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा 
ऩठाउॉदा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकी पङ्जकि  आएको ।  

ङ्झनणिम 

दङ्टिै ऩऺराई सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग आज ऩेिी तोङ्जकएकोभा ङ्जििादका सम्िङ्ञन्धत ऩऺहरु स्िमभॊ तथा 
ङ्झनजहरुफाट ङ्झनमङ्टक्त गयेका कानून व्मफसामीहरु सभेतको बनाई सङ्टनी ऩङ्टन् ङ्झभराऩत्र गनङ्टिहोस बनी 
सम्झाउॉदा फङ्टझाउॉदा ऩङ्झन ङ्झभराऩत्र गनि भञ्जङ्टय नगनङ्टि बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको 
सभेत भूल्माङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) फभोङ्ञजभङ्झनणिम ङ्छदनङ्टऩने 
हङ्टन आई ङ्झनणिमतपि  ङ्जिचाय गदाि ङ्झनिेदकको ङ्जक. नॊ....को ऩङ्ञद्ळभतपि  प्रत्मथॉको ङ्जक.नॊ....को घयजग्गा 
जोङ्झडएय यहेकोभा ङ्जििाद देङ्ञिएन । ङ्झनिेदकको बनाई अनङ्टसाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र प्रत्मथॉको 
छत तथा िरेसीको ऩानी झायेको हो होइन बनी स्थरगत रुऩभै जाॉचफङ्टझ गयी प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्झतफेदन 
ऩेि गनि कामािरमफाट िङ्जट गएका प्राङ्जिङ्झधक कभिचायीरे ङ्झभङ्झत.............भा ऩेि गयेको स्केच 
सङ्जहतको प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्झतफेदन सभेतफाट ङ्झनिेदकको भाग दािी फभोङ्ञजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र 
प्रत्मथॉको छत तथा िरेसीफाट ऩानी झने गयेको बङे्ङ ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने देङ्ञिन्छ । प्रत्मथॉरे मस 
कामािरमफाट ऩाङ्चयत गयेको नक्साभा सभेत छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बनी 
देिाईएको य ङ्झनिेदकको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र ऩानी झानि ऩाउनङ्टऩछि बनी प्रत्मथॉरे दािी ङ्जियोध गनि 
सभेत नसकेको य प्रचङ्झरत कानून य प्रचरनफाट सभेत अकािको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र आफ्नो छत तथा 
िरेसीको ऩानी झानि ऩाउने नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनिेदकको भाग फभोङ्ञजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा 
िरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रिन्ध गनङ्टिऩने देङ्ञिन्छ । ङ्झनिेदकको घय कम्ऩाउण्डभा 
ऩानी झानि नऩाउने ठहछि  । सो ठहनािरे तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभ गनङ्टि ।  

तऩङ्ञिर 

१. सयोकायिारारे नक्कर भाग गनि आएभा ङ्झनमभानङ्टसाय दस्तङ्टय ङ्झरई नक्कर ङ्छदनङ्ट ।  

२. मो ङ्झनणिमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझे ३५ ङ्छदनङ्झबत्र ..............ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गनि जानङ्ट 
बनी  प्रत्मथॉराई सङ्टनाईङ्छदनङ्ट ।  

३. म्मादङ्झबत्र ऩङ्टनयािेदन नऩयेभा कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम कामािन्िमन गनङ्टि/गयाउनङ्ट ।  

इङ्झत सॊित  ............. सार...................भङ्जहना......................गते.....................योज िङ्टबभ  ।  

 
  



 

अनङ्टसूची-८ 

(दपा ४८ को सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेिको नभूना 
 

 

........................................................... न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 

आदेि 

सॊित ............................ सारको ङ्झनिेदन नॊ........ 
 

ङ्जिषम्  ङ्जऩङ्झडतराई उऩचाय गयाउन ेसम्फन्धभा । 

 

................. ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका िडा नॊ............ 

...............................फस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

ङ्जिरुर्द् 

................. ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका िडा नॊ............ 

...............................फस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

 

मसभा ङ्झनिेदकको भाग फभोङ्ञजभ ..........................ङ्ञजल्रा िडा नॊ................................ फस्ने 
...............को नाङ्झत ..........................को छोया/छोयी िषि ................ को ................रे 
आपङ्ट राई असाध्म योग राङ्झग ङ्झनमङ्झभत रुऩभा हद्ऱाको २ ऩटक भगृौरा डामरोङ्झसस गनि ङ्ञचङ्जकत्सकरे 
ङ्ञिपाङ्चयस गयेकोभा एकाघयका छोया िषि .................. को ...........................रे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
डामरोङ्झसस गनि अटेय गयेको, घङ्चय घङ्चय रुऩेःमा नबएको िहाना गने गयेको, कङ्जहरे कङ्जहरे कामािरमको 
काभको व्मस्ततारे पङ्ट सिद नङ्झभरेको आङ्छद कायण जनाई आपङ्ट रे ङ्झनमङ्झभत प्राद्ऱ गनङ्टिऩने स्िा्म सेिा 
प्राद्ऱ गनि नसकेको हङ्टॉदा आफ्नो जीिन झनझन ितयामङ्टक्त िन्दै गएको बनी अस्ऩतारको 
ङ्ञचङ्जकत्सकको ऩङ्टजाि य ङ्ञिपाङ्चयस सङ्जहत ऩेि हङ्टन आएको ङ्झनिेदन उऩय प्रायङ्ञम्बक रुऩभा जाॉचफङ्टझ गदाि 
व्महोया भनाङ्झसि देङ्ञिएको हङ्टॉदा हारराई ङ्झनिेदकको राङ्झग ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्ञिपाङ्चयस गये फभोङ्ञजभ 
हयेक हद्ऱा २ ऩटक डामरोङ्झसस गनङ्टि गयाउनङ्ट तथा ङ्झनजको स्िा्म राबका राङ्झग आिश्मक अन्म 
प्रिन्ध सभेत ङ्झभराउनङ्ट बनी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) फभोङ्ञजभ 



 

ङ्जिऩऺी ........................को नाभभा मो अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी गङ्चयङ्छदएका छौं । मो 
आदेि ङ्झभङ्झसर साभेर यािी ङ्जिऩऺीराई रेिी  ऩठाईङ्छदनङ्ट । मो आदेि अनङ्टसाय उऩचाय बएको 
जानकायी प्राद्ऱ गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्ट य ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेि गनङ्टि ।  

 

ईङ्झत सॊित ................... सार ..........भङ्जहना....गते योज..िङ्टबभ  । 

 



 

अनङ्टसूची-९ 

(दपा ५३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झभराऩत्रको राङ्झग ङ्झनिेदनको ढाॉचा 

....................गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेि गयेको 
ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदनऩत्र 

.............. ङ्ञजल्रा ............. .गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ ......... .
 ...............फस्ने  .................................................................................................को 
छोया/छोयी/श्रीभङ्झत  

िषि  ..................को ............................................................................... ङ्झनिेदक 
)प्रथभ ऩऺ(  

ङ्जिरुर्द् 

.............. ङ्ञजल्रा. ............. गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. ......... 
............... फस्ने िषि .................. को ............................................ङ्झरङ्ञित जिापताि 

(दोस्रो ऩऺ) 

ङ्जिषम् सम्फन्ध ङ्झफच्छेद । 

हाभी ङ्झनिेदक  ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञित ङ्झनिेदन गदिछौ्  

१. हाभीफीच सॊित २०६९ सारभा साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया अनङ्टसाय ङ्जििाह गङ्चयएकोभा कङ्चयि  २ 
िषिसम्भ  सङ्टभधङ्टय दाम्ऩत्म जीिन यहेको ङ्झथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको 
सभेत जामजन्भ बएको,   सोङ्जह िषि २०७१ सारको ङ्झतहायभा भाइत गएऩङ्झछ घय नआएको, ऩटक 
ऩटक घय आउन पोनफाट अनङ्टयोध गयेको, ङ्झरन गएको तय उल्टै कङ्ट टङ्जऩट गयी ऩठाएको बनी 
ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन ऩयेको ।  

२. आपङ्ट राई दाइजो नल्माएको ङ्झनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी जफयजस्त घयफाट ङ्झनकारा 
गयेको हो । आपङ्ट  िङ्टिीरे भाइत गई फसेको होइन अझऩङ्झन रोग्नेप्रङ्झत आफ्नो मथाित भामा, 
सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्फन्ध मथाित कामभ गयाईऩाउॉ बङे्ङ प्रत्मथॉको 
ङ्झरङ्ञित जिाप यहेको  ।  

३. हाभी झगडा गङ्चय आमौं, केहीिषि रोग्ने स्िास्नी छङ्ट ङ्जटएय िस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ 
सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ङ्जिषमरे भनभङ्टटाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग 
फसेकोभा  .....................गाउॉऩाङ्झरका नगयऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरकाको 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत भापि त िडा नॊ  ................. .अन्तगितको ............................ भेरङ्झभराऩ 
केन्द्रभा भेरङ्झभराऩकताि .................को ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी ङ्झभरी आएको 



 

व्महोया मो छ की ङ्जिगतभा जे जस्ता ङ्जिषमभा असभझदायी तथा फेभेर बएको बएताऩनी 
हाभीफीच एक अकािप्रङ्झत ङ्जिद्वास, सदबाि य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्फन्ध 
ङ्झफच्छेद गयी ऩाउॉ बङे्ङ ङ्झनिेदन दािी छोङ्झड ऩङ्टन् सङ्टभधङ्टय सम्फन्धका साथ दाम्ऩत्म जीिनराई 
व्मिङ्ञस्थत ढॊगरे अगाङ्झड िढाउने छौं । ङ्झनिेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्िास्नी ङ्झभङ्झर फस्ने 
िाताियण नहङ्टने बएकोरे छङ्ट टै्ट ठाउभा डेया ङ्झरई िस्न हाभी दङ्टिै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ )२ (  फभोङ्ञजभ  मो ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदन  ऩेि 
गयेका छौं , रेङ्ञिए फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४. ..................गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका स्थानीम न्माङ्जमक कामिङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ मो ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदन दस्तङ्टय फाऩत रु ...........मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभा रेङ्ञिएका व्महोया ङ्छठक साॉचो  हङ्टन , झङ्टठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

 

ङ्झनिेदकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इङ्झत सॊित  ............. सार...................भङ्जहना......................गते.....................योज िङ्टबभ  । 

 

  



 

अनङ्टसूची-१० 

(दपा ५३ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झभराऩत्रको ढाॉचा 

  

बभेू गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेि गयेको ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदनऩत्र 

 

.............. ङ्ञजल्रा. ............. गाउॉ /उऩभहानगय /भहानगय, िडा नॊ. ......... ............... फस्ने 
.................................................................................................को 

छोया/छोयी/श्रीभङ्झत  

िषि .................. को ...............................................................................ङ्झनिेदक 
(प्रथभ ऩऺ)  

ङ्जिरुर्द् 

.............. ङ्ञजल्रा. ............. गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ 
ङ्झरङ्ञित जिापकताि........................को .......................फस्ने िषि........................ (दोस्रो 

ऩऺ) 

 

ङ्जिषम् सम्फन्ध ङ्झफच्छेद । 

हाभी ङ्झनिेदक  ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञित ङ्झनिेदन गदिछौं : 
१. हाभीफीच सॊित २०६९ सारभा साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया अनङ्टसाय ङ्जििाह गङ्चयएकोभा कङ्चयि  २ 

िषिसम्भ  सङ्टभधङ्टय दाम्ऩत्म जीिन यहेको ङ्झथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको 
सभेत जामजन्भ बएको,   सोङ्जह िषि २०७१ सारको ङ्झतहायभा भाइत गएऩङ्झछ घय नआएको, ऩटक 
ऩटक घय आउन पोनफाट अनङ्टयोध गयेको, ङ्झरन गएको तय उल्टै कङ्ट टङ्जऩट गयी ऩठाएको बनी 
ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन ऩयेको ।  

२. आपङ्ट राई दाइजो नल्माएको ङ्झनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी जफयजस्त घयफाट ङ्झनकारा 
गयेको हो । आपङ्ट  िङ्टिीरे भाइत गई फसेको होइन अझऩङ्झन रोग्नेप्रङ्झत आफ्नो मथाित भामा, 
सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्फन्ध मथाित कामभ गयाईऩाउॉ बङे्ङ प्रत्मथॉको 
ङ्झरङ्ञित जिाप यहेको  ।  

३. हाभी झगडा गङ्चय आमौं, केहीिषि रोग्ने स्िास्नी छङ्ट ङ्जटएय िस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ 
सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ङ्जिषमरे भनभङ्टटाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग 
फसेकोभा ..................... गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत भापि त िडा नॊ. ................. अन्तगितको ............................ भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा 



 

भेरङ्झभराऩकताि .................को ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी ङ्झभरी आएको व्महोया मो 
छ की ङ्जिगतभा जे जस्ता ङ्जिषमभा असभझदायी तथा फेभेर बएको बएताऩनी हाभीफीच एक 
अकािप्रङ्झत ङ्जिद्वास, सदबाि य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्फन्ध ङ्झफच्छेद गयी ऩाउॉ 
बङे्ङ ङ्झनिेदन दािी छोङ्झड ऩङ्टन् सङ्टभधङ्टय सम्फन्धका साथ दाम्ऩत्म जीिनराई व्मिङ्ञस्थत ढॊगरे 
अगाङ्झड िढाउने छौं । ङ्झनिेदकको घयभा तत्कार रोग्न े स्िास्नी ङ्झभङ्झर फस्ने िाताियण नहङ्टन े
बएकोरे छङ्ट टै्ट ठाउभा डेया ङ्झरई िस्न हाभी दङ्टिै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन २०७४ को दपा ४७ (२) फभोङ्ञजभ मो ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदन ऩेि गयेका छौं , 

रेङ्ञिए फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४. ..................गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका स्थानीम न्माङ्जमक कामिङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ मो ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनिेदन दस्तङ्टय फाऩत रु ........... मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभा रेङ्ञिएका व्महोया ङ्छठक साॉचो  हङ्टन , झङ्टठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

 

ङ्झनिेदकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इङ्झत सॊित  ............. सार...................भङ्जहना......................गते.....................योज िङ्टबभ  । 
  



 

अनङ्टसूची-११ 

(दपा ६० को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

भेरङ्झभराऩकतािभा सूचीकृत हङ्टन ेङ्झनिेदन ढाॉचा 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

............ गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गयेको ङ्झनिेदन 

 

ङ्जिषम् भेरङ्झभराऩकतािभा सूचीकृत हङ्टन ऩाउॉ ।  

 

प्रस्तङ्टत ङ्जिषमभा तऩङ्झसरभा उल्रेङ्ञित कागजातहरुको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै यािी ............  गाउॉऩाङ्झरकाको 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगितका ............ भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरङ्झभराऩ गयाउन अनङ्टभती 
ऩाउॉ बनी ङ्झनिेदन गदिछङ्ट  ।  

तऩङ्झसर  

१) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,  

२) स्नातक तहसम्भ उङ्झतणि गयेको िैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी, 
३) भेरङ्झभराऩकतािको ताङ्झरभ प्राद्ऱ गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 
४) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी अनङ्टबि य 

५) व्मङ्ञत्तगत ङ्जिियण (Bio- data) 

                                                         ङ्झनिेदक 

नाभ थय् .......... 
दस्तित् ........... 

अनङ्टसूची-१२ 

(दपा ७६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयेको  

बङ्चयबयाउको ङ्झनिेदन ऩत्र 

ङ्झभङ्झत् ............. 
ङ्जिषम् बङ्चयबयाई ऩाउॉ बङ्ङ ेफाये । 

…„„„„„...... फस्ने................................ङ्झनिेदक/िादी/प्रङ्झतिादी  

ङ्जिरुर्द् 

............................... फस्ने.............ङ्जिऩऺी/िादी/प्रङ्झतिादी 

 

पोटो 
    



 

भङ्टर्द्ा 
भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तङ्टय साथै यािी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनिेदन गदिछङ्ट  । 

१.  उऩयोक्त ङ्जिऩऺी सॊगको उल्रेङ्ञित भङ्टर्द्ा मस गाउॉऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झभङ्झत..............को ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ भैरे मस कामािरमभा यािेको दस्तङ्टय/यकभ 
ङ्झभङ्झत..............को श्री...................ङ्ञजल्रा अदारतको पैसरा फभोङ्ञजभ भैरे बयी बयाई 
ऩाउने ठहय बएको हङ्टॉदा उक्त यकभ बयी बयाई ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेि गयेको छङ्ट । 

२.  भैरे मस कामािरमभा जम्भा गयेको दस्तङ्टय/यकभको बयऩाई/यङ्झसद/बौचयको सक्करै प्रङ्झत य 
सम्भानीत श्री.......................ङ्ञजल्रा अदारतको अङ्ञन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ 
सॊरग्न छ । 

३.  मसभा रेङ्ञिएको व्महोया ङ्छठक हो, झङ्टठा ठहये सहङ्टॉरा फङ्टझाउरा । 

ङ्झनिेदक 

ङ्झनज.............. 
ईङ्झत सॊित ..................सार...................भङ्जहना.............गते........योज िङ्टबभ  ।  



 

अनङ्टसूची-१३ 

(दपा ७७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

चरन चराउने ङ्झनिेदन 

बभेू गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गयेको  

ङ्झनिेदन ऩत्र 

 

ङ्जिषम् चरन चराई ऩाउॉ बङ्ङ ेफाये । 

 

........................................................फस्ने.....................ङ्झनिेदक/िादी/प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुर्द् 

........................................................फस्ने.....................ङ्जिऩऺी/िादी/प्रङ्झतिादी 
भङ्टर्द्ा 

 

भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तङ्टय साथै यािी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनिेदन गदिछङ्ट  । 

१. उऩयोक्त ङ्जिऩऺीसॊगको उल्रभङ्टर्द्ा मस गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट 
ङ्झभङ्झत........भा ङ्झनणिम बई उक्त घय जग्गा िा जङ्टन सम्ऩङ्ञत्त बोग गनि ऩाउने गयी ङ्झनणिम बएको 
छ सो सम्ऩङ्ञत्त िा िस्तङ्ट उल्रेि गने) भेयो हक बोग य स्िाङ्झभत्िको हङ्टने ठहय बएकोभा 
श्री...... ङ्ञजल्रा अदारतभा ङ्जिऩऺीरे ऩङ्टनयािरोकन गयेकोभा सम्भानीत अदारतफाट सभेत 
ङ्झभङ्झत.............. भा ङ्झनणिम हङ्टॉदा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतकै ङ्झनणिमराई सदय गयी भेयै हक बोग 
कामभ गयेको हङ्टॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सम्ऩङ्ञत्त यहेको हङ्टॉदा ङ्ञिघ्राङ्झतङ्ञिघ्र 
भराई उक्त सम्ऩङ्ञत्त चरन चराई ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेि गयेको छङ्ट । 

२. मसै ङ्झनिेदन साथ देहामका कागजातहरु सॊरग्न गयेको छङ्ट । 

 क. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत............भा गयेको ङ्झनणिमको छाॉमाॉकऩी 
 ि. श्री...........ङ्ञजल्रा अदारतरे गयेको ङ्झभङ्झत.............को सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी 
 ग. मस ङ्जििाद सम्िर्द् ङ्झभङ्झसर मसै कामािरमभा यहेको छ । 

 घ. रेङ्ञिएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

ङ्झनिेदक 

ङ्झनज
............... 

ईङ्झत सॊित..................सार...................भङ्जहना.............गते........योज िङ्टबभ  । 

 



 

अनङ्टसूची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सम्ऩङ्झत योक्काको अदेि 
.............................................. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................................... 

आदेि 

सॊित  .................सारको ङ्झनिेदन  नॊ........  

ङ्जिषम् सम्ऩङ्झत हस्तान्तयण योक्का 
.............. ङ्ञजल्रा. ............. गाउॉऩाङ्झरक/नगयऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. 
......... ............... फस्ने 
.................................................................................................को 
छोया/छोयी/श्रीभङ्झतिषि .................. को.........................................................ङ्झनिेदक 
(प्रथभ ऩऺ) 

ङ्जिरुर्द् 

......ङ्ञजल्रा...........गाउॉऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ.... ङ्जिऩऺी (दोश्रो ऩऺ)  

.......... फस्ने .... िषि ..... को मसभा ङ्झनिेदकको भाग फभोङ्ञजभ ...... ङ्ञजल्रा .............. 
गाउॉऩाङ्झरका /उऩभहानगयऩाङ्झरका/ भहानगयऩाङ्झरका, िडा नॊ. ... ऺे.प......... ङ्जक.नॊ. ....... 
जग्गाभा फनेको ......... को नाभभा यहेको अिण्डाको .................. िगिङ्जपटको चाय तल्रे घय य 
ङ्झरग रगाऩात सभेत ङ्जिऩऺी....सम्ऩङ्ञत्त ङ्झनज ङ्जिऩऺीफाट अन्म अॊङ्ञिमायहरुको भन्जङ्टयी ङ्झफना हक 
हस्तान्तयण हङ्टन सक्ने आिॊका गयी ङ्झनिेदकरे ङ्छदएको ङ्झनिेदन उऩय प्रायङ्ञम्बक रुऩभा जाॉचफङ्टझ गदाि 
व्महोया भनाङ्झसि देङ्ञिएको हङ्टॉदा हारराई प्रत्मऺॉ को नाभभा यहेको उङ्ञल्रङ्ञित घयजग्गाको हक 
हस्तान्तयण गनि ङ्झसपाङ्चयस नङ्छदन िडाराई य अको आदेि नबएसम्भका राङ्झग उक्त घयजग्गाको हक 
हस्तान्तयण नगनङ्टि/गनि नङ्छदनङ्ट बनी भारऩोत कामािरमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा ४९ (६) फभोङ्ञजभ मो योक्काको आदेि जायी गङ्चयङ्छदएका छौं । मो आदेि ङ्झभङ्झसर 
साभेर यािी सम्िङ्ञन्धत कामािरमहरुभा ऩठाईङ्छदनङ्ट । मो आदेि अनङ्टसाय योक्का बएको जानकायी प्राद्ऱ 
गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्ट य ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेि गनूि । 

 

ईङ्झत सॊित................सार.............भङ्जहना...........गते‘..........योज िङ्टबभ  । 



 

अनङ्टसूची-१५ 

(दपा ८८ को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

नक्करको राङ्झग ङ्झनिेदन 

 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत  

.......... गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गयेको 
ङ्झनिेदन ऩत्र 

ङ्जिषम् नक्कर ऩाउॉ बङे्ङ फाये । 

................... फस्ने ........................................................................... ङ्झनिेदक/िादी/प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुर्द् 

............... फस्ने ................................................................................ 
ङ्जिऩऺी/िादी/प्रङ्झतिादी 

भङ्टद्दा् .................................. 
भ ङ्झनिेदक ङ्झनिेदन दस्तङ्टय िाऩत रु. १०।– साथै यािी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनिेदन गदिछङ्ट ् 
(१) उऩयोक्त ङ्जिऩऺीसॉगको उल्रेङ्ञित भङ्टद्दाभा अध्ममनको राङ्झग देहामका कागजातहरु आिश्मक 
ऩयेको हङ्टॉदा प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩाउॉ बनी मो ङ्झनिेदन साथ उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट  । अत् नक्करको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩाउॉ ।  

देहाम  

क)................................................................................. 
ि)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
२) रेङ्ञिएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

ङ्झनिेदक 

ङ्झनज 
.......................... 

इङ्झत सम्ित   ......... सार .... भङ्जहना .... गते योज  .... िङ्टबभ  ................ 
 

 

 

  



 

१२. अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ 
सञ्चारन कामिङ्जिङ्झध सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनकेो ङ्जिधेमक 

 
प्रस्तािना  : अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाहरुको सॊयऺण तथा सङ्टयऺणका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकारे अन्म ङ्झनकामसॉग सभन्िम गयी कामिमोजना सङ्जहत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोष स्थाऩना गयेय 
अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग स्थानीम तहभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन 
कामिङ्जिङ्झध सम्फन्धभा  आिश्मक व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकारे, 

बभेू गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 
 

ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामिङ्जिङ्झधको नाभ “अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको 
राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ (सञ्चारन कामिङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो कामिङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 
२.  ऩङ्चयबाषा : ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,  

(क)  “अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरका” बङ्ङारे १८ िषि उभेय ऩङ्टया नबएका 
दपा १२ फभोङ्ञजभका राबग्राही फारफाङ्झरका सम्झनङ्टऩछि । 

(ि) “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्टऩछि । 
(ग)  “अङ्झबरेि” बङ्ङारे दपा २२ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको अङ्झबरेि सम्झनङ्टऩछि ।  
(घ)  “कामिऩाङ्झरका” बङ्ङारे गाउॉ कामिऩाङ्झरका सम्झनङ्टऩछि । 
(ङ)  “कोष” बङ्ङारे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग साभाङ्ञजक 

सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन गनि मसै कामिङ्जिङ्झधद्राया स्थाऩना हङ्टने अऺम कोष 
सम्झनङ्टऩछि। 

(च) “प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रिासकीम 
अङ्झधकृत सम्झनङ्टऩछि । 

(छ)  "प्रभङ्टि" बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि बङे्ङ सम्झनङ्टऩछि । 
(ज)  "िडा कामािरम" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको िडा कामिरम बङे्ङ सम्झनङ्टऩछि । 
(झ)  “िािा”  बङ्ङारे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा हेने िािा सम्झनङ्टऩछि ।  
(ञ)  “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे कामिऩाङ्झरकाभा गङ्छठत साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

सम्झनङ्टऩछि। 



 

(ट)  “सञ्चारक सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे दपा ६ फभोङ्ञजभ गङ्छठत कोष व्मिस्थाऩन तथा 
सॊचारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि ।  

(ठ)  "स्थानीम तह" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका बङे्ङ सम्झनङ्टऩछि । 
(ड) “स्थानीम स्तय” बङ्ङारे बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र सम्झनङ्टऩछि । 
(ढ)  “स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम 

स्तयभा फार अङ्झधकाय सम्िर्द्िनको राङ्झग गङ्छठत  सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि ।  
 

३.  उद्दशे्म : मस ऐनको उदे्दश्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 
(क) अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा साभङ्ञजक 

सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन गनि स्थाऩना हङ्टने िा बएको कोषराई 
ङ्झनमभन गने ।  

(ि) सञ्चारनभा यहेका अऺम कोषिाट प्राद्ऱ आम्दानी सभेतको आधायभा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा आिश्मक देङ्ञिएका अनाथ तथा जोङ्ञिभ मङ्टक्त 
फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान गयी उनीहरुराई नगद प्रिाह गने व्मिस्था 
ङ्झभराउने ।  

 
ऩङ्चयच्छेद-२ 

कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन 
४. अनङ्टभङ्झत ङ्छदन े : (१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन गनि अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहने व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे कामिऩाङ्झरका 
सभऺ अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत भाग गने व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराइि कामिऩाङ्झरकारे 
कामिक्रभ तथा सोभा हङ्टने िचि यकभ गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषिक फजेटभा उल्रेि हङ्टने य उक्त 
यकभ दपा ५ फभोङ्ञजभको कोष भापि त िचि हङ्टनेगयी कामिक्रभ सञ्चारन गनि अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय िा प्रदेि 
सयकायको सहभङ्झत िा अनङ्टभङ्झत अथिा नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकायको नीङ्झत अन्तगित 
सञ्चाङ्झरत हङ्टन े अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ 
सॊचारन बइयहेको हकभा मो ऐनको व्मिस्था रागू हङ्टने छैन । 

 
५. कोष स्थाऩना : (१) कामिऩाङ्झरकारे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त 

फारफाङ्झरकाको राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊघ सॊस्था तथा 



 

अन्म ङ्झनकामरे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभभा 
िचि गनि िा कोषको भूरधनभा मोगदान गने गङ्चय यकभ दाङ्ञिरा गनिको राङ्झग एक अनाथ 
तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन कोष स्थाऩना 
गनेछ । 

 (२) कोषभा स्थानीम तहरे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झग 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रदान गने गयीफी  न्मूङ्झनकयणका राङ्झग ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको यकभ ऩङ्झन 
दाङ्ञिर गनि सङ्जकनेछ ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कोषभा दाङ्ञिरा यकभ फाहेक अन्म स्रोतफाट िचि गनेगयी 
कङ्ट नै सॊस्थाराइि अनङ्टभङ्झत िा सहभङ्झत ङ्छदइने छैन । 

 
६. कोष सञ्चारन व्मिस्था : (१) कोषको सञ्चारनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको एक कोष 

व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ : 
(क) गाउॉ कामिऩाङ्झरकाफाट भनोङ्झनत कामिऩाङ्झरकाको एक जना भङ्जहरा 

सदस्म,                                          -
सॊमोजक 

(ि) स्थानीम स्तयभा कामियत फारफाङ्झरकाहरु सॊग सम्फङ्ञन्धत गैयसयकायी     
सॊस्था िा स्थानीम फारसॊयऺण सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु भध्मेफाट 
सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट  भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध            
-सदस्म 

(ग) स्थानीमस्तयभा सञ्चाङ्झरत साििजङ्झनक िा साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक     
ङ्जिद्यारमहरुका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध                      
-सदस्म 

(घ) स्थानीम स्तयभा सॊचाङ्झरत सहकायी सॊस्थाहरुका अध्मऺहरु भध्मेिाट 
सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध     -
सदस्म                                        

(ङ) स्थानीमस्तयभा कामियत स्िास््म सस्थासॊग सम्फङ्ञन्धत कभिचायी िा 
भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊभसेिकहरु भध्मेिाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध          -
सदस्म 



 

(च) कोषभा मोगदान गने दाताहरु भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट 
भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध                     -
सदस्म 

(छ) स्थानीम फार क्रिहरू भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत  
एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध                            -
सदस्म 

(ज)   साभाङ्ञजक ङ्जिकास िािाका एकजना कभिचायी    -सदस्म-
सङ्ञचि  

तय साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत गठन बईनसकेको अिस्थाभा गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे सदस्म तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको कामाििङ्झध तीन िषिको हङ्टनेछ। 
 
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषभा कङ्ट नै यकभ 

दाङ्ञिरा गदाि बएको सम्झौतारे सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयाउनङ्टऩने बएभा सो 
यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत िचिको ङ्झनणिम गदाि सम्झौता फभोङ्ञजभको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयाउन फाधा 
ऩनेछैन । 

७. अऺम कोष िडा गने : (१) कोषरे  जम्भा गने गयी प्राद्ऱ हङ्टने यकभ  भध्मे अऺमकोषका 
राङ्झग प्राद्ऱ हङ्टने सफै य अन्म भध्मे ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ अऺम कोषको रूऩभा याख्नङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभको ब्माज िाऩत प्राद्ऱ हङ्टने यकभ फाहेक अऺम 
कोषको रूऩभा यहेको यकभ कङ्ट नै ऩङ्झन कामिभा िचि गनिऩाइनेछैन । 

 
८. िति फभोङ्ञजभ िचि गने : कोषभा यकभ दाङ्ञिरा गदाि कङ्ट नै ङ्झनधािङ्चयत कामिक्रभ िा कङ्ट नै 

कामिक्रभभा ङ्झनधािङ्चयत प्रङ्जक्रमाफाट िचि गने सहभङ्झत फभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा बएको यकभ िचि गदाि 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको सहभङ्झत फभोङ्ञजभ िचि गनङ्टिऩनेछ । 

 
९.  कोषको यकभ िचि गनि नऩाइन े: देहाम फभोङ्ञजभको कामिभा कोषको यकभ िचि गनि ऩाइनेछैन:            

(क) ताङ्झरभ, गोद्षी, भ्रभण िा सो प्रकृङ्झतको अन्म कामि, 
(ि) भसरन्द, छऩाइ, ऩत्रऩङ्झत्रका, ङ्जिऻाऩन िा सो प्रकृङ्झतको अन्म कामि । 
 

१०.  कोषभा यकभ दाङ्ञिर गनिसक्न े : (१) गाउॉऩाङ्झरकारे अनाथ तथा जोङ्ञिभभा यहेका 
फारफाङ्झरकाको सॊयऺण, सङ्टयऺा तथा सफरीकयणभा िाङ्जषिक फजेट भापि त तोङ्जकएको यकभ 
कोषभा दाङ्ञिर गयी कोष भापि त िचि गनिसक्नेछ । 



 

(२) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कामिक्रभको राङ्झग िचि हङ्टने सफै प्रकायका यकभ कोषभा दाङ्ञिरा हङ्टने 
व्मिस्था कामिऩाङ्झरकारे ङ्झभराउनेछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद-३ 

कोषको यकभ िचि गने प्रङ्जक्रमा 
११. िचि ब्मिस्थाऩन : कोषको यकभ देहाम फभोङ्ञजभको कामिक्रभहरूभा िचि गनि सङ्जकनेछ :- 

(क)   रङ्ञऺत सभूहराइि ङ्छदईने नगद अनङ्टदान, 
(ि) रङ्ञऺत सभूहराइि ङ्झनङ्ञद्ळत अिङ्झधको सहमोगाथि ङ्छदइने आिङ्झधक 

अनङ्टदान, 

(ग) रङ्ञऺत सभूहराइि आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिऩद सभेतभा सहमोग गनि 
ङ्छदईने   ङ्जििेष अनङ्टदान, 

(घ)  कङ्ट नै दातारे कङ्ट नै फारफाङ्झरका राङ्झग तोकेय ङ्छदएको सिति अनङ्टदान । 
 

१२.  राबग्राही सभूह : दपा ११ फभोङ्ञजभको कामिक्रभ देहाम फभोङ्ञजभको राबग्राही 
फारफाङ्झरकाको राङ्झग सञ्चारन गनङ्टिऩनेछ :- 

(क)  आभा फाफङ्ट दङ्टफैको भतृ्मङ्ट बएको, कोही ऩङ्झन आपन्त नबई अरुको ियणभा 
फसेका फारफाङ्झरका,  

(ि) आभा फाफङ्ट दङ्टफैको  भतृ्मङ्ट बई आपै घयभङ्टरी बएका फारफाङ्झरका, 
(ग) आभा फाफङ्ट दङ्टफैको भतृ्मङ्ट बई आपन्तको (ऩङ्चयिायका अन्म सदस्मको) 

येिदेिभा यहेका फारफाङ्झरका, 
(घ) आभा फाफङ्ट दङ्टफै भानङ्झसक योगी, फेऩत्ता, ऩूणि अऩाङ्गता बई उनीहरुफाट उङ्ञचत 

सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफाङ्झरका, 
(ङ)  आभा िा फाफङ्ट कङ्ट नै एकको भतृ्मङ्ट, फेऩत्ता, दोश्रो ङ्जििाह गयी टाढा 

फसेको,फौङ्छद्दक िा इन्द्रीम सम्फन्धी ङ्छदघिकाङ्झरन अिक्तता बएका, फाफङ्टको 
ऩङ्जहचान नबएको िा ऩूणि अऩाङ्गता बई एकर अङ्झबबािकसॉग फङ्झसयहेका 
फारफाङ्झरका । 

(च) आफ्नो सम्ऩङ्ञत्त नबएको, स्माहाय सङ्टसाय गने ऩङ्चयिायको सदस्म िा सॊयऺक 
नबएको फारफाङ्झरका । 

१३. नगद अनङ्टदानको दय : राबग्राहीराइि नगद अनङ्टदान ङ्छदॉदा प्रङ्झत भङ्जहना कामिऩाङ्झरकारे तोकेको 
यकभभा नघटने गयी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 



 

१४. साििजङ्झनक सूचना गनङ्टिऩने : (१) प्रत्मेक िषि अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामिताङ्झरका 
सङ्जहत साििजङ्झनक सूचना गयी रङ्ञऺत फारफाङ्झरकाको राङ्झग ङ्छदइने अनङ्टदानको प्रङ्जक्रमा सङ्टरु 
गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) सूचना प्रकािन गदाि िडा कामािरम, ङ्जिद्यारम, स्िास््म सॊस्था फारफाङ्झरकासॉग 
काभ गने सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाका कामािरमहरुभा सूचना टाॉस्नङ्ट ऩनेछ ।   

    
१५.  आिेदन गनङ्टिऩने : (१) आिेदन आव्हानको राङ्झग साििजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञित गनङ्टिऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साििजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञित गदाि य आिेदन पायभ 
ङ्जितयण गदाि गाउॉऩाङ्झरकाभा कामिऺ ेत्र यहेका सङ्घ सॊस्था, फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, फार 
सभूहको सहमोग ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकािन गयेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा आिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आिेदनसाथ देहामका कागजात सॊरग्न गनङ्टिऩनेछ :- 
(क) फारफाङ्झरकाको जन्भ दताि प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ि) अङ्झबबािक हङ्टनेहरुरे अङ्झबबािकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्रको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ग) फाफङ्ट୵आभाको भतृ्मङ्ट बएको अिस्थाभा भतृ्मङ्ट दतािको प्रभाणऩत्रको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(घ) अङ्झबबािक ऩूणि अऩाङ्गता बएभा अऩाङ्गता काडिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) फाफङ्टआभा फेऩत्ता बएको, भानङ्झसक योगी बएको सन्दबिभा प्रभाण िङ्टल्न े

कागजात । 
 
१६.  राबग्राहीराई ङ्छदइन े यकभको ङ्झनधाियण, राबग्राहीको सॊख्मा ङ्झनधाियण, छनौटको राङ्झग 

प्राथङ्झभकता  य छनौटको प्रङ्जक्रमा : (१) राबग्राहीराई ङ्जितयण गने अनङ्टदान यकभ देहाम 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गनिऩनेछ :- 

(क)  अङ्ञघल्रो िषिको रेिा ङ्जिियणभा िङ्टरेको कोषको यकभिाट प्राद्ऱ 
व्माज¸ कङ्ट नै दाता िा ङ्झनकामिाट रङ्ञऺत फारफाङ्झरकाराई ङ्जितयण 
गनिबङ्झन ङ्छदइएको यकभ जोडेय राबग्राहीराई ङ्जितयण गने जम्भा 
अनङ्टदान यकभको तम गने, 

(ि)  िण्ड (क) अनङ्टसाय यकभ गणना गदाि मस अङ्ञघको िषिभा सम्झौता 
बएका राबग्राहीराई ङ्छदनङ्ट ऩने यकभ घटाई ङ्जितयण गने यकभको तम 
गने, 



 

(ग)  कङ्ट नै दातािाट ङ्झनधािङ्चयत दय फभोङ्ञजभ ङ्झनङ्ञद्ळत अिङ्झधकोराङ्झग अनङ्टदान 
ङ्छदने गयी यकभ प्राद्ऱ बएभा त्मस्ता राबग्राहीको राङ्झग प्राद्ऱ यकभ छङ्ट टै्ट 
ङ्जििेष अनङ्टदान उऩिीषिकभा यकभ उल्रेि गने, 

(घ)  तय िण्ड (ग) फभोङ्ञजभ यकभ प्राद्ऱ गदाि दपा १३ फभोङ्ञजभको दयभा 
कम्तीभा एक िषिबन्दा कभ सभमको राङ्झग यकभ स्िीकाय गनि ऩाईन े
छैन । मस दपाभा तोङ्जकएबन्दा कभ यकभ अऺम कोषभा बने जम्भा 
गनि सङ्जकने ।     

(२) राबग्राहीको सङ्ग्ख्मा ङ्झनधाियण देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टि ऩनेछ :- 
(क) दपा १३ भा तोङ्जकएको दयराई फाह्र भङ्जहनारे गङ्टणन गयेय दपा 

१६.१(ि)फाट प्राद्ऱ यकभराई बाग गयी राबग्राहीको सङ्ग्ख्मा 
ङ्झनधाियण गनि ऩने। 

(ि)  तय दपा १६.१ को राङ्झग राबग्राहीको राङ्झग दाताफाट अनङ्टदान यकभ 
प्राद्ऱ बएकाराई छङ्ट टै्ट उऩिीषिकभा यािी राबग्राहीको सङ्ग्ख्मा एङ्जकन 
गने । 

(३) राबग्राहीको छनौटको प्राथङ्झभङ्जकता देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-   
 

 
आिेदकको प्रकाय प्राथङ्झभ

कीकयण 

थऩ प्राथङ्झभकीकयण 

१ आभाफाफङ्ट दङ्टिै गङ्टभाई अरुको ियणभा यहेका 
फरफाङ्झरका 

ऩङ्जहरो एकै प्रकायका आिेदकहरू 
भध्मेफाट छनौट गनङ्टि ऩयेभा 
ङ्झनम्नानङ्टसाय फारफाङ्झरकाराई 
प्रथङ्झभकीकयण गनङ्टि ऩनेछ :- 
(क) हार फार श्रङ्झभकको 
रूऩभा काभ गङ्चययहेका 
फारफाङ्झरका 
(ि)ङ्जिद्यारम फाङ्जहय यहेका 
फारफाङ्झरका 
(ग)आफ्नो सम्ऩङ्झत 
नबएकाफारफाङ्झरका  

२ आभाफाफङ्ट दङ्टिै गङ्टभाई आपै घयभूरी बएका 
फारफाङ्झरका 

दोस्रो 

३ आभाफाफङ्ट दङ्टिै गङ्टभाई आपन्तको येिदेिभा यहेका 
फारफाङ्झरका 

तेस्रो 

४ आभाफाफङ्ट दङ्टिै भानङ्झसक योगी, िेऩत्ता, ऩूणि अऩाङ्गता 
बई उङ्ञचत सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफाङ्झरका 

चौथो 

५ आभाफाफङ्टभध्मे कङ्ट नै एकको भतृ्मङ्ट, फेऩत्ता, दोस्रो 
ङ्जििाह गयी छङ्ट टै्ट फसेको, भानङ्झसक योगी, फाफङ्टको 
ऩङ्जहचान नबएको िा ऩूणि अऩाङ्गता बई एकर 
अङ्झबबािकसॉग फङ्झसयहेका फारफाङ्झरका 

ऩाॉचौँ 



 

           (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकीकयण गयी छनौट बएका फारफाङ्झरकाहरुको     
नाभािरी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे साििजङ्झनक सूचनाद्राया जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) छनौट सम्फन्धी जानकायी सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका, उनीहरुका अङ्झबबािक य 
अध्ममन गङ्चययहेको   ङ्जिद्यारमराई ऩत्र भापि त िा अन्म सञ्चाय भाध्मभद्राया गङ्चयनेछ । 

 
१७.  सम्झौता गयी ऩङ्चयचमऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) दपा १६ फभोङ्ञजभ छनौट बएका 

फारफाङ्झरकाहरुराई सहमोग प्रदान गनङ्टि अङ्ञघ उनीहरुका फाफङ्ट आभा िा अङ्झबबािक िा स्िमॊ 
फारफाङ्झरकासॉग अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सम्झौता गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) सम्झौताको सभमभा छनौट बएका फारफाङ्झरका, उनीहरुको फाफङ्ट आभा िा 
अङ्झबबािकराई मसफाट ऩने असय तथा प्रबािका फायेभा जानकायी एिभ  ऩयाभिि गङ्चयनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्झौता गङ्चयएका आभा फङ्टिा िा अङ्झबबािक िा स्िमॊ 
फारफाङ्झरकाराई अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद ४ 

अनङ्टदान यकभको ङ्जितयण¸ योक्का तथा उऩमोग 
१८.  यकभ ङ्जितयण य उऩमोग् (१) अनङ्टदान यकभ चौभाङ्झसक रुऩभा ङ्जितयण गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) अनङ्टदान यकभ फारफाङ्झरकाको अङ्झबबािकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । मङ्छद फारफाङ्झरका 
आपेऄ  घयभूरी बएको अिस्थाभा बने सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाराई नै ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभको ङ्जितयण गदाि सफै सयोकायफाराहरुराई 
सभेटेय कङ्ट नै सभायोह बएको अिसय ऩायेय बत्ता ङ्जितयण गनि सङ्जकनेछ िा नेऩार सयकायरे 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण गने सभमभा ङ्जितयण गनि फाधा ऩने छैन ।  

(४) अनङ्टदान यकभको उऩमोग राबाङ्ञन्ित िगिका अङ्झबबािकरे फारफाङ्झरकाको ङ्जहतभा 
(जस्तै ङ्ञिऺा, ,स्िास््म, िाना, कऩडा, आङ्छद) प्रमोग गनङ्टिऩनेछ । 

 
१९.   रगत कट्टा हङ्टन ेअिस्थाहरू : देहामको  अिस्थाभा  राबग्राहीहरूको नाभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 

तहको अङ्झबरेिफाट कट्टा गङ्चयनेछ :- 
(क)  ङ्झनज फसाइॉ सयी गएभा, 
(ि)  ङ्झनजरे अन्म व्मङ्ञक्त िा सॊघ सॊस्थाफाट मस कामिक्रभफाट बन्दा फढी 

सहमोग प्राद्ऱ गयेभा, 
(ग)  ङ्झनजरे उच्च भाध्मङ्झभक तह ऩूया गयेभा िा अठाय िषि ऩूया बएभा, 
(घ)  ङ्झनजको फार ङ्जििाह बएभा, 
(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा । 



 

(च)   स्िमॊ नाफारकरे आपूॉ रे ऩाउने अनङ्टदान यकभ नङ्झरने बङ्झन स्ि घोषणा 
गयेभा । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद ५ 
अनङ्टगभन¸ रेिा प्रङ्झतिेदन तथा अङ्झबरेङ्ञिकयण 

 
२०.  अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतिेदन : (१) कामिक्रभको िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन जेद्ष भङ्जहनाभा तमाय गयी 

कामिऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जिकास हेने सङ्झभङ्झतभा ऩेस गनङ्टि ऩनेछ।  
(२) प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामािन्िमन हङ्टने कामिक्रभको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे गनेछ ।  
(४) अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग मस ऐन फभोङ्ञजभको कामिक्रभ 

सञ्चारन बए नबएको अनङ्टगभन गनि साभाङ्ञजक िािा िा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको सदस्मको 
सॊमोजकत्िभा अनङ्टगभन टोरी फनाई प्रङ्झतिेदन तमाय गयाउन फाधा ऩनेछैन । 

(५) सङ्झभङ्झतरे स्थरगत अध्ममन गयी उदे्दश्म अनङ्टरुऩ काभ बए नबएको हेयी नबएको 
ऩाएभा अनङ्टदान यकभ योक्का गनि ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) अनङ्टगभन गदाि सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे गयेका काभ कािािही सभेत हेयी प्रङ्जक्रमा ऩूया 
बए नबए प्रङ्झतिेदन तमाय गयी सञ्चारक सङ्झभङ्झतराई सङ्टधायकोराङ्झग ङ्झनदेिन  ङ्छदन सक्नेछ । 

 
२१.  रेिा सम्फन्धी व्मिस्था : (१) अऺम कोषको यकभ नेऩार याद्स फेऄकफाट “क, ि, िा ग” 

शे्रणीको इजाजत प्राद्ऱ भध्मे अङ्झधकतभ व्माजदय तथा अन्म सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउने फेऄकभा 
भङ्टद्दती िाता िोरी यकभ जम्भा गङ्चयनेछ ।  

(२) कोषफाट प्राद्ऱ व्माज तथा कोषभा नजाने तय राबग्राहीराई अनङ्टदानको 
राङ्झगङ्छदइने बनी प्राद्ऱ यकभ सङ्करनका राङ्झग सोही फेऄकभा छङ्ट टै्ट चल्ती य फचत िाता 
िोङ्झरनेछ । 

(३) दङ्टिै िाताको िाता सञ्चारन सञ्चारक सङ्झभङ्झतको समोजक य सदस्म सङ्ञचिको 
सॊमङ्टक्त दस्तितफाट हङ्टनेछ । 

 
२२.  राबग्राहीहरुको भूर अङ्झबरेि : राबग्राहीहरूको भूर अङ्झबरेि अनङ्टसूची -५ फभोङ्ञजभको 

ढाॉचाभा सफैरे देख्न ेगयी याख्नङ्ट ऩनेछ ।  
 



 

२३.  गङ्टनासो दताि गनि सक्न े : (१) अनङ्टदानको राङ्झग छनौट बएका फारफाङ्झरकारे यकभको 
ङ्जितयण िा अन्म प्रकृमा उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा ङ्झनणिम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩेःतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
कामिऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा हेने िािाभा गङ्टनासो दताि गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै गङ्टनासो प्राद्ऱ बएभा सभाभाङ्ञजक ङ्जिकास िािारे सो 
उऩय आिश्मक जाॉचफङ्टझ गयी ङ्झनणिमको राङ्झग सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेस गनङ्टि ऩदिछ । 

 
२४.   अनूसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनि सक्न े: कामिऩाङ्झरकारे अनङ्टसूचीभा आिश्मक हेयपेय तथा 

थऩघट गनि सक्नेछ । 



 

अनङ्टसूची – १ 
(दपा १४ को उऩदपा (१) सगॉ सम्फङ्ञन्धत) 

अनङ्टदान ङ्झफतयण ताङ्झरकाको ढाॉचा 
चयण भङ्जहना गनि ऩने कामि कैङ्जपमत 
प्रङ्जक्रमा सङ्टरु असोज यकभ¸ सॊख्मा य अङ्ञन्तभ 

नङ्झतजा जानकायी गयाउने 
ङ्झभङ्झत तम 

 

सूचना प्रकािन काङ्झतिक सफै िडाकामािरम तथा 
ङ्जिद्यारमभा सभेत 

सफैजनारे थाहा ऩाउने गयी 
सूचना प्रिाह हङ्टनङ्टऩने । 

आिेदन सकरन भङ्ञङ्ग्सय भसान्त 
सम्भ 

सफैराई सहज हङ्टने गयी 
सङ्करन गने । 

िडा कामािरमसॉग सभन्िम 
गयी िडास्तयफाट सङ्करन 
गने व्मिस्था गनङ्टिऩने । 
मसका राङ्झग स्थानीम 
स्तयभा गङ्छठत फार सयऺण 
सङ्झभङ्झतको सहमोग ङ्झरन 
सङ्जकन े

छनौट ऩङ्टस भसान्त आिेदनको भूल्माङ्कन तथा 
छनौट 

 

गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई पाल्गङ्टन ऩङ्जहरो हद्ऱा सूची प्रकािन गयी ७ ङ्छदन 
सम्भभा  कसैको केही 
गङ्टनासो बए याख्न अनङ्टयोध 
गदै सूचना प्रकािन 

 

सम्झौता पागङ्टन भङ्जहना ङ्झबत्र सम्झौताभा कङ्जहरे सम्भ 
कसयी कङ्ट न भङ्जहना ङ्छदइने 
आङ्छद िङ्टराउनङ्टऩने ।  

 

कामािन्िमन सम्झौता अिङ्झधसम्भ   
  



 

अनङ्टसूची –२ 
(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ आिेदन पायभको ढाॉचा 
१. फारफाङ्झरकाको ङ्जिियण् 

नाभ थय........................................ङ्झरङ्ग ............उभेय ...... 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका...........................................िडा नॊ.....  
ङ्ञजल्रा ............   प्रदेि ............................... 
ङ्जिद्यारम ......................................................... कऺा ........... 
स्िास््म अिस्था ..................................... जन्भ दताि  बएको/नबएको 

२. फङ्टिाको ङ्जिियण 
(१) फङ्टिाको नाभ, थय .............................................................    
(२) फङ्टिा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्मङ्ट बएको   (ि) फेऩत्ता  (ग) अको ङ्जििाह गयी 

गएको   (घ) अन्म .............. 
(३) फङ्टिाको िायीङ्चयक िा भानङ्झसक अिस्था : (क) भानङ्झसक योगी     (ि) ऩङ्टणि अऩाङ्ग  (ग) अन्म 

अिस्था ............................. 
३. आभाको ङ्जिियण 

(१) आभाको नाभ, थय .............................................................    
(२) आभा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्मङ्ट बएको   (ि) फेऩत्ता  (ग) अको ङ्जििाह 

गयी गएको   (घ) अन्म .............. 
(३) आभाको िायीङ्चयक िा भानङ्झसक अिस्था : (क) भानङ्झसक योगी     (ि) ऩङ्टणि अऩाङ्ग  (ग) 

अन्म अिस्था ............................. 
४. आभा िा फङ्टिा िा अङ्झबबािक अऩाङ्ग बएभा अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम ऩत्र बएको/नबएको  

 अऩाङ्गताको प्रकाय        क           ि             ग            घ 
५. अङ्झबबािक/सॊयऺकको ङ्जिियण् 

 अङ्झबबािक/सॊयऺकको नाभ, थय .............................................. 
 ऩूया ठेगाना .................................................... 
 अङ्झबबािक୵/सॊयऺकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र नम्फय   ...................................... 

६. ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जिियण् 
क्र.सॊ. ऩङ्चयिायको सदस्मको नाभ नाता उभेय ऩेसा 
     
     



 

अनङ्टसूची -३ 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

गाउॉऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािक िा फारफाङ्झरका फीच हङ्टन े
सम्झौताको ढाॉचा 

स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्राद्ऱ गने फारफाङ्झरकाको अङ्झबबािक िा फारफारका स्िमॊ 
श्री...........¸ऩङ्जहरो ऩऺ य कोष व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत¸ दोस्रो ऩऺ फीचभा श्री............को ङ्जहताथि 
उऩमोग गने गयी भाङ्झसक रु. ............  का दयरे .......... सम्भ तऩङ्झसर तथा अनाथ तथा 
जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ सञ्चारन ऐन, २०७५ भा उङ्ञल्रङ्ञित  
िति फन्देज ऩारना गयेसम्भ अनङ्टदान यकभ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा सम्झौता गनि दङ्टिै ऩऺ 
सहभत बई मस सम्झौताभा हस्ताऺय गयी एक एक प्रङ्झत ङ्झरमौ ङ्छदमौ ।    
तऩङ्झसर 
(क) सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािकरे ऩारना गनङ्टिऩने िति 

१.  फारफाङ्झरकाराई ङ्झनयन्तय ङ्जिद्यारम ऩठाउने । 
२.  प्राद्ऱ सहमोगको यकभ फारफाङ्झरकाको ङ्जहतको राङ्झग िचि गने । 
३.  ङ्झफयाभी बएय िा अन्म कायणफाट फारफाङ्झरका ङ्जिद्यारम जान नसकेभा सम्फङ्ञन्धत 

ङ्जिद्यारम य गाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्झरङ्ञित जानकायी ङ्छदने । 
४. फारफाङ्झरकाराई जोङ्ञिभऩूणि काभभा नरगाउने । 
५.  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने य ङ्छदएका सङ्टझाि कामािन्िन गने । 
६.   फारफाङ्झरकाको ङ्ञस्थङ्झतभा कङ्ट नै ऩङ्चयितिन आए त्मसको जानकायी सङ्झभङ्झतराई ङ्छदने । 
७.  छोया य छोयीभा बेदबाि नगने । 

(ि) सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे ऩारना गनङ्टिऩने ितिहरु 
१.  मस सम्झौताभा उल्रेङ्ञित यकभ सम्झौता अिङ्झध बङ्चय िा ितिको ऩारना बएसम्भ 

चौभाङ्झसक उऩरब्ध गयाउने, 
२.  मस कामिङ्जिङ्झध ङ्झबत्र यही सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको सङ्टझाि कामािन्िमन गने,  
३.  अनङ्टगभनको क्रभभा ङ्झनदेङ्ञिका अनङ्टसाय प्रदान गयीआएको सहमोग यकभ योक्का िा  स्थगन 

गनङ्टिऩने कङ्ट नै ऩङ्झन आधाय बेङ्जटएभा  सङ्टनङ्टिाईको उङ्ञचत भौका ङ्छदई ङ्झरङ्ञित रुऩभा सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झबबािक य ङ्जिद्यारमराई सूचना ङ्छदने, 

४.  सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािक य फारफाङ्झरकासॉग ङ्झनयन्तय सम्ऩकि भा यङ्जहयहनङ्टऩने । 
 

  
 
 

अङ्झबबािक/फारफाङ्झरका स्िमॊका 
तपि फाट् 
नाभ थय्...................  
नागङ्चयकता नॊ................ 
हस्ताऺय ................. 

फारफाङ्झरकाको नाभ् 
ठेगाना   

ङ्जिद्यारमको नाभ  कऺा  
औठा छाऩ 
 

सञ्चारक सङ्झभङ्झतको तपि फाट 

नाभ थय्................. 
दस्तित् 
ऩद: 
सॊस्थाको छाऩ : 



 

 
 

अनङ्टसूची -४ 
(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग ङ्छदइन ेसाभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ ऩङ्चयचम ऩत्रको ढाॉचा 
बभेू गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरम 
रुकङ्ट भ (ऩूिि) ङ्ञजल्रा, ५ नॊ. प्रदेि 

ऩङ्चयचम ऩत्र नॊ. : ................................ 
नाभ थय : ............................ङ्झरङ्ग : ............उभेय : ...... 
ठेगाना: गाउॉऩाङ्झरका : ....................................,  िडा नॊ : ............. 
ङ्ञजल्रा : ..........................           प्रदेि : ............................... 
ङ्जिद्यारम : ...................................................... अध्ममन गङ्चययहेको कऺा : ........... 
अङ्झबबािकको नाभ थय : ........................................ ना. प्र.ऩ. नम्फय : ................. 
अङ्झबबािकको ठेगाना : गाउॉऩाङ्झरका : ....................,  िडा नॊ : ...............  
ङ्ञजल्रा : ........................     प्रदेि : .................... 
फैङ्कभा िाता िोरेको बए,- 
फैङकको नाभ य िाताको ङ्जकङ्झसभ : .................... 
फैङक िाताको नम्फय : .................... 
यकभ ऩाएको ङ्जिियण,- 
फङ्टङ्ञझङ्झरनेको,- 
नाभ, थय : ................................. 
दस्तित : .................................... 
ङ्झभङ्झत : ............................. 
कूर यकभ : .......................... 

फङ्टझाउनेको,- 
नाभ, थय : ................................... 
दस्तित : .................................... 
ङ्झभङ्झत : ................................... 
ऩद : ......................................... 



 

अनङ्टसूची-५ 
(दपा २२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 
अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामिक्रभ 

राबग्राहीहरुको अङ्झबरेि 
.............................गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरम 

.....................................ङ्ञजल्रा...................... प्रदेि 
 
राबग्राही 
नम्िय 

राबग्राहीको 
नाभ थय 

अध्ममन गने 
बए ङ्जिद्यारम  

अङ्झबबािक/सॊयऺकको 
नाभ थय 

अङ्झबबािक/सॊयऺकको 
नागङ्चयकता नम्फय 

ठेगाना 

नाभ  
कऺा 

       
       
       
       
     
        
       
  



 

१३. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनि फनकेो 
ङ्जिधेमक, २०७५ 

 
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०७६/०३/२८ 

 
प्रस्तािना : बभेू गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् फाट सििसाधायणको जीउज्मान य 
साििजङ्झनक, ङ्झनजी तथा व्मङ्ञक्तगत सम्ऩङ्ञत्त, प्राकृङ्झतक एिभ  साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊयचनाको सॊयऺण 
गनिका राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मिस्थाऩनका सफै ङ्जक्रमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी 
रूऩभा कामािन्िमनका राङ्झग कानून फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी बभेू गाउॉसबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रायङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “बभेू गाउॉऩाङ्झरका ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा 

व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 
 

२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछि । 
(ि) “कोष” बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछि । 
(ग) “गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे भहाभायी, अङ्झनकार, डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ट आतङ्क, 

ऩिङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू, प्मान्डाङ्झभक फ्रू, सऩिदॊि, जनािय आतङ्क, िानी, हिाई, 
सडक, जर िा औद्योङ्झगक दङ्टघिटना, आगरागी, ङ्जिषाक्त ग्माॉस, यसामन िा ङ्जिङ्जकयण 
च ङ्टहािट, ग्माॉस ङ्जिष्पोटन, ङ्जिषाक्त िाद्य सेिन, िाताियणीम प्रदूषण, िन ङ्जिनाि िा 
बौङ्झतक सॊयचनाको ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उर्द्ाय कामिभा हङ्टने दङ्टघिटना िा मस्तै अन्म 
गैयप्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछि । 

(घ) “ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ रुकङ्ट भ (ऩूिि) 
ङ्ञजल्राभा गठन बएको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ङ) “तोङ्जकएको" िा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको 
िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि । 



 

(च) “प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ प्रदेि नॊ. ५ 
भा गठन बएको प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि । 

(छ) “प्रभङ्टि” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछि । 
(ज) “प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट 

ऩछि । 
(झ) “प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे ङ्जहभऩात, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतार ङ्जिस्पोटन, अङ्झतिृङ्जद्श, 

अनािृङ्जद्श, फाढी, ऩङ्जहयो तथा ब-ूस्िरन, डङ्टफान, िडेयी, आॉधी, हङ्टयी फतास, िीतरहय, तातो 
हािाको रहय, चयाङ्ग, बकूम्ऩ, ज्िाराभङ्टिी ङ्झफस्पोट, डढेरो िा मस्तै अन्म प्राकृङ्झतक 
कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ञ) “याङ्जद्सम कामिकायी सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभको कामिकायी सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ट) “याङ्जद्सम ऩङ्चयषद” बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा 
व्मिस्थाऩन याङ्जद्सम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ठ) “याङ्जद्सम प्राङ्झधकयण” बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जद्सम ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ड) “ङ्जिऩद्” बङ्ङारे कङ्ट नै स्थानभा आऩत  कारीन अिस्था ङ्झसजिना बई जन िा धनको ऺङ्झतको 
साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने प्राकृङ्झतक िा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् 
सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ढ) “ङ्जिऩद् िोज तथा उर्द्ाय सभूह” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को अिस्थाभा िोजी तथा उर्द्ाय गनि 
ङ्जक्रमािीर िा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनि तमाय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञिद्शीकृत िोज 
तथा उर्द्ाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछि य सो िब्दरे ताङ्झरभ प्राद्ऱ भानिीम सहामताकभॉराई सभेत 
जनाउॉछ । 

(ण) “ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण” बङ्ङारे ङ्जिऩद्ऩूिि गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जिद्ऴषेण तथा भूल्माङ्कन, 
ङ्जिऩद् योकथाभ िा ङ्जिऩद् फाट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथा ङ्जिकासका कामिभा ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभराई कभ गने सम्फन्धी कामि सम्झनङ्ट ऩछि । 

(त) “ङ्जिऩद् ऩङ्टनरािब” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटनाऩङ्झछ गङ्चयन े ऩ ङ्टनङ्झनिभािण एिभ  ऩ ङ्टनस्थािऩनासॉग 
सम्फङ्ञन्धत कामि सम्झनङ्ट ऩछि । 

(थ) “ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामि” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटना घट्नासाथ तत्कारै गङ्चयन ेिोज, उर्द्ाय एिभ  
याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कामि सम्झनङ्ट ऩछि य सो िब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामिको ऩूिितमायीराई 
सभेत जनाउॉछ । 



 

(द) “ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन” बङ्ङारे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामि य ङ्जिऩद् 
ऩङ्टनरािबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणि ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ध) “व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षान” बङ्ङारे उद्योग, करकायिाना, ङ्झसनेभा घय, सङ्जऩङ्ग भर, 
फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयक बिन जस्ता व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षान सम्झनङ्ट ऩछि । 

(न) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि । 
(ऩ)  
(ऩ) “सॊघीम ऐन” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, 

२०७४ सम्झनङ्ट ऩछि । 
(प) “सॊघीम भन्त्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गयी तोङ्जकएको 

भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछि । 
(फ) “साििजङ्झनक सॊस्था” बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम, सयकायको ऩूणि िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि बएको 

सॊस्था, प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत सॊस्था िा सफै प्रकायका स्िास््म 
तथा िैङ्ञऺक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 

गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
 
३. गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामिराई 

प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गनि एक गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ  -सॊमोजक   
(ि) गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺ  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत -सदस्म 
(घ) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रिासन कामािरम -सदस्म 
(च) साभाङ्ञजक भहािािा/िािा प्रभङ्टि -सदस्म 
(छ) ऩूिािधाय ङ्जिकास भहािािा/िािा प्रभङ्टि -सदस्म 
(ज) बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

सॊघीम सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

प्रदेि प्रहयी कामािरमको प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 



 

(ञ) नगय प्रहयी प्रभङ्टि -सदस्म 
(ट) याङ्जद्सम भान्मता प्राद्ऱ दरका गाउॉऩाङ्झरकाङ्ञस्थत  

प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ठ) नेऩार येडक्रस सोसाईटीका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िाङ्ञणज्म सम्फन्धी भान्मताप्राद्ऱ सॊस्थाको  

गाउॉ तहको अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ढ) गैयसयकायी सस्था भहासॊघकाका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ण) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(त) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहािािा/िािा प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन क्रभ सॊख्मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), 
(ढ) य (ण) का सदस्महरू उऩरब्ध नबएको अिस्थाभा ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ  काभ कायिाही 
गनिभा असय ऩने छैन । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊघीम ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभको स्थानीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ । 

 
४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक 

फस्नेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न े ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा 

छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्न ेसभमबन्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे 
ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक 
सङ्ग्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे । 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार 
फोराउन आिश्मक बएभा अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो 
अिस्थाभा अध्मऺ य घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम फहङ्टभतद्राया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई 

फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे । 

 
५ . सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 



 

(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जद्सम ऩङ्चयषद् फाट स्िीकृत याङ्जद्सम नीङ्झत तथा मोजना एिभ  
याङ्जद्सम कामिकायी सङ्झभङ्झत य प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामिक्रभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन नीङ्झत तथा 
मोजना तजङ्टिभा गयी कामिऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने, 

(ि) गाउॉसबाफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, 
ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामि तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरािब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजना तथा 
कामिक्रभ स्िीकृत गयी रागू गने, गयाउन,े 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ताि 
तमाय गने, गयाउन,े 

(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने, गयाउने, 
(ङ) गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी, कभिचायी, स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा 

सभङ्टदामराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रङ्ञिऺण ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउन,े 
(च) ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ िोज, उर्द्ाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामिहरू तत्कार 

गनिको राङ्झग सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित: ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कामिङ्जिङ्झध तथा 
भाऩदण्ड तजङ्टिभा गयी रागू गने, गयाउन,े 

(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह 
साििजङ्झनक, ङ्झनजी, गैयसयकायी रगामत सफै ङ्झनकाम तथा सॊस्थारे ङ्झनिािह गनङ्टि ऩने 
बङू्झभका ङ्झनधाियण गने तथा त्मस्ता सॊस्था िा ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत, मोजना य 
कामिक्रभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभािेि गनि रगाउन,े 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बङू्झभका सम्फन्धी आिश्मक 
भाऩदण्ड तमाय गयी कामािन्िमन गने, गयाउन,े 

(झ) सयकायी, ङ्झनजी एिभ  गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक 
रगामत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरग्नताभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
कामि गने, गयाउन,े 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गदाि बिनसॊङ्जहता रगामत अन्म स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञिका िा 
भाऩदण्डको ऩारना गयाउन,े 

(ट) स्थानीम साििजङ्झनक ऩूिािधाय सम्फन्धी सॊयचनाको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े 
(ठ) नदी ङ्जकनाय, फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र िा ङ्जिऩद् 

जोङ्ञिभको सम्बािना बएका असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञक्त तथा सभङ्टदामराई 
सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयाउन उऩमङ्टक्त स्थानको िोजी कामिभा सहमोग गने 
तथा सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचेतना जगाउन,े 

(ड) ङ्जिऩद्बाट स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी तथा साििजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा प्रिाहभा 
अियोध आइऩयेभा सोको ऩङ्टन्सञ्चारनका राङ्झग सेिा ङ्झनयन्तयताको मोजना तजङ्टिभा तथा 
कामािन्िमन सम्फन्धी कामि गने, गयाउन े। 



 

(ढ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा 
कामिक्रभ तजङ्टिभा गनि तथा ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामिका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन 
िडा तथा सभङ्टदामस्तयभा सभािेिी ङ्जिऩद् ऩूिितमायी तथा प्रङ्झतकामि सङ्झभङ्झत गठन गने, 

(ण) ङ्जिद्यारम तहको िैङ्ञऺक ऩाठ्यक्रभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभािेि गनि 
ऩहर गने, 

(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामिका राङ्झग नभूना अभ्मास गने, गयाउने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभा प्रमोग गनि सङ्जकने गयी िारुणमन्त्र रगामतका अन्म उऩकयणहरू 

तमायी हारतभा याख्न रगाउने, 
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत  कारीन कामिसञ्चारन केन्द्रको स्थाऩना य सञ्चारन गने, 
(ध) गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूििचेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य 

सञ्चारन गने, गयाउन,े 
(न) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार उर्द्ाय तथा याहतको व्मिस्था ङ्झभराउन,े 
(ऩ) ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाएका, ङ्झफग्रकेा िा नद्श बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यािङ्झधक 

गयी याख्न रगाउन,े 
(प) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधाियण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने, 

गयाउने, 
(फ) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहेको सभूह ङ्जििषेगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तउऩय हङ्टन सक्न ेघटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जििन तथा अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जििषे सतकि ता अऩनाई सचेतनाभूरक 
कामिक्रभ सञ्चारन गने, 

(ब) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा आङ्झथिक 
ङ्जक्रमाकराऩको ऩङ्टनस्थािऩना, योजगायीका अिसयको सजृना तथा जीिनमाऩनका राङ्झग 
आम आजिन कामिक्रभ सञ्चारन गने, गयाउन,े 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभा यहेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेद्ष नागङ्चयक, दङ्झरत, सीभान्तकृत 
िगि तथा सभङ्टदाम, अिक्त तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको राङ्झग ङ्जििेष मोजना तथा 
कामिक्रभ फनाई कामािन्िमन गने, गयाउन,े 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा साििजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षानरे प्रचङ्झरत 
ऐन फभोङ्ञजभ कामि गये नगयेको अनङ्टगभन गने, 

(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जद्सम कामिकायी सङ्झभङ्झत, प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
तथा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
अन्म कामि गने, गयाउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायका भन्त्रारम, 
ङ्जिबाग तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सहकामि गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा गाउॉसबारे तोकेका 
अन्म कामि गने, गयाउन,े  



 

(ि)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामि गने, गयाउने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था, व्मङ्ञक्तफाट प्राद्ऱ हङ्टने याहत तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण य ऩङ्टनरािबका 
ङ्झफषमिस्तङ्टराई स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड अनङ्टसाय 
गने, गयाउने । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद – ३ 
िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 

 
६. िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रत्मेक िडाभा एक िडा स्तयीम ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िडा अध्मऺ  -सॊमोजक  
(ि) िडा सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) िडा ङ्झबत्र यहेका ङ्जिषमगत िािा/ईकाई कामािरम प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(घ) िडा ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(ङ) याङ्जद्सम भान्मता प्राद्ऱ दरका िडाङ्ञस्थत प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  
(च) स्थानीम येडक्रस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकायी तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊघसॊस्था तथा मङ्टिा क्रिफाट 

सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मूनतभ २ भङ्जहरा सङ्जहत ४ जना  -सदस्म 
(ज) िडा सङ्ञचि - सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम 
य स्थानभा फस्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न े ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा 
छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्न ेसभमबन्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे 
ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक 
सङ्ग्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे । 

(६) उऩदपा (४) य (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार 
फोराउन आिश्मक बएभा सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो 
अिस्थाभा सॊमोजक य घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्न सक्नेछ । 



 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम फहङ्टभतद्राया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई 

फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे । 

 
७ . िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य 

अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 
(क) िडा ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामि तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरािब सम्फन्धी कामिक्रभ सञ्चारनका राङ्झग 

गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने तथा सो सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत नीङ्झत 
तथा मोजना अनङ्टरूऩका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामिक्रभ कामािन्िमन, अनङ्टगभन य 
ऩङ्टनयािरोकन गने, 

(ि) िडाभा ङ्जिकास ङ्झनभािणका ङ्जक्रमाकराऩहरू कामािन्िमनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
व्मािस्थाऩनराई भूरप्रिाहीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यारम तथा अस्ऩतारका राङ्झग ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका कामिक्रभहरू सञ्चारन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा िडाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने, 
(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामिमोजना, ऩङ्टन्स्थाऩना तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण 

मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्िमन गने, गयाउने, 
(ङ) सभङ्टदामभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने सभूहहरूको गठन तथा त्मस्ता 

सभूहहरूराई ऩङ्चयचारन गने गयाउने, 
(च) िडा सदस्महरू, कभिचायी, स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी प्रङ्ञिऺणको व्मिस्था ङ्झभराउन,े 

(छ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन,े ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा 
कामिक्रभ तजङ्टिभा गनि तथा ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामिका राङ्झग तमायी अिस्थाभा 
याख्न,े 

(ज) ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ िोज, उर्द्ाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामिहरू तत्कार 
गनिको राङ्झग सभन्िम गने,  

(झ) आऩत  कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउन,े 



 

(ञ) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधाियण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभा 
गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने, 

(ट) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहेका सभूह ङ्जििषेगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तउऩय हङ्टन सक्न ेघटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जििन तथा अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जििषे सतकि ता अऩनाई सचेतनाभूरक 
कामिक्रभ सञ्चारन गने, 

(ठ) गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म 
कामि गने, गयाउन े।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्म ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन 
 
८ . सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभन्िम: (१) गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको 

काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायरे ऩङ्चयचारन गयेका सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरूराई सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जिऩद्को सभमभा िोज तथा उर्द्ाय कामिका राङ्झग गाउॉ कामिऩाङ्झरकासॉग 
आिश्मक साभग्री भाग गयेको अिस्थाभा गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामिका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीराई ऩङ्चयचारन गनेछ ।   
 

९.  िारुणमन्त्र तथा अन्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय:  
(१) िारूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेिा प्रदामकरे आऩत  कारीन िोज, उर्द्ाय तथा 

याहत उऩरब्ध गयाउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ । 
 (२) आऩत  कारीन कामि सम्ऩादन गदाि सङ्झभङ्झतको आदेि फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेि गने 

तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय िारुणमन्त्र सेिा प्रदामकराई 
हङ्टनेछ। 

 
१०. साििजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षानको दाङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै साििजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षानको दाङ्जमत्ि देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कामािरम िा व्मािसाङ्जमक केन्द्रभा ङ्जिऩद्का घटना हङ्टन नङ्छदन 
ङ्जिऩद् सङ्टयऺा औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत  कारीन ङ्झनकास रगामत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका अन्म व्मिस्था गने, 



 

(ि)  त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थािऩना तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण सभेतका 
सम्ऩूणि कामिभा आिश्मक सहमोग गने, 

(ग)   आफ्ना कभिचायी तथा काभदायराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा आधायबतू 
अङ्झबभङ्टिीकयण गने गयाउन,े 

(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामिभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्न,े 
(ङ) आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना आऩत  कारीन प्रमोजनका राङ्झग आिश्मक 

ऩयेभा आदेिानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउन,े 
(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभा उर्द्ाय तथा याहत ङ्जितयण कामिभा सहमोग 

ऩङ्टर् माउन,े 
(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा याख्न,े 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य 

जनजीिनभा ऩनि सक्ने नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू अऩनाउन,े 
(झ) ङ्जिऩद्को घटना घटेभा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम आऩत  कारीन 

कामिसञ्चारन केन्द्रराई िफय गने ।   
(२) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका साििजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतद्षानरे  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्टिभा गयी अङ्झनिामि 
रूऩभा रागू गनङ्टि ऩनेछ । 

 
११. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टि ऩने : गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सयकायी कामािरम, गैयसयकायी सॊस्था, 

स्थानीम सङ्घ सॊस्था, सभङ्टदाम, स्िमॊसेिक, नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी ऺेत्र तथा व्मङ्ञक्तरे ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन कामिभा गाउॉऩाङ्झरकाराई देहाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टि ऩनेछ:- 

(क)  त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थािऩना तथा ऩङ्टन्ङ्झनिभािण रगामतका 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामिभा सहमोग गने,  

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबिङृ्जर्द् गने, 
(ग) ऺभता ङ्जिकास, आऩत  कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 

प्रङ्ञिऺण कामिक्रभभा सहमोग गने तथा बाग ङ्झरन,े  
(घ) िोज, उर्द्ाय तथा याहत ङ्जितयण सम्फन्धी कामिभा सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्था 
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष 
यहनेछ । 

(२) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने छन :- 



 

(क) गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषिक फजेटफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृत 
यकभ, 

 (ि) प्रदेि सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राद्ऱ यकभ, 
(ग)  नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राद्ऱ यकभ, 
(घ) स्िदेिी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्था िा व्मङ्ञक्तफाट दान, दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राद्ऱ यकभ, 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभ । 

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जििषे िङ्टल्क िा दस्तङ्टय सॊकरन 
गनि सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रिासङ्झनक 

कामिको राङ्झग िचि गङ्चयने छैन । 
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्टनछे ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िाङ्जषिक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तमाय गयी कामिऩाङ्झरका भापि त गाउॉसबा 

सभऺ ऩेि गनेछ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथा सजाम 

 
१३.  कसूय य सजाम : कसैरे ङ्जिऩद्को घटना घट्न सक्ने गयी राऩयिाही गयेभा िा त्मस्तो घटना घटाउन 

प्रत्मऺ सॊरग्न बएभा िा घट्ना घटेको अिस्थाभा नाजामज पाईदा ङ्झरने गयी िा आपङ्ट राई भात्र 
पाईदा ऩङ्टग्ने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै काभ गयेभा िा मस सम्फन्धभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भाङ्झनन े
कङ्ट नै काभ गयेभा तत  सम्फन्धी कायिाही प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 
 

१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺते्र घोषणाको ऩारना य सभन्िम : (१) नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएफाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनि गयाउन आदेि ङ्छदएभा सोको ऩारना गनङ्टि गयाउनङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको कतिव्म 
हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै काभ गनि गयाउन गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था िा अङ्झधकायीराई आदेि ङ्छदएभा 
सोको ऩारना गनि गयाउनभा गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सभन्िम गनेछ । 



 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनाको प्रसायणभा गाउॉऩाङ्झरकारे 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

 
१५. नऩेार सयकायको स्िीकृतीभा भात्र प्रिेि गनङ्टिऩने : (१) ङ्जिऩद् फाट असय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभा ङ्जिदेिी 

नागङ्चयक िा सॊस्थारे प्रिेि गनङ्टि ऩयेभा नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे सोधिोज गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदाि त्मस्तो नागङ्चयक िा सॊस्थारे नेऩार सयकायको 
स्िीकृङ्झत ङ्झरएको नादेङ्ञिएकोभा ङ्झनजको प्रिेिराई योक रगाई तत  सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 
१६. भानिीम तथा अन्म सहामता य सभन्िम : (१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को अिस्थाराई 

तत्कार साभना गनि आन्तङ्चयक स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अन्म सहामता य 
सभन्िमका राङ्झग ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेि सयकाय तथा नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने क्रभभा नऩेार सयकायरे अन्तयािङ्जद्सम भानिीम तथा 
अन्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनदेिनभा यङ्जह तत  सम्फन्धी 
कामिभा सहमोग य सभन्िम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थानीम तहभा कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झछभेकी स्थानीम 
तहरे सोझै, ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत िा प्रदेि सयकाय भापि त अनङ्टयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको 
सहमोग ऩङ्टमािउनङ्ट गाउॉकामिऩाङ्झरको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

 
१७.  तत्कार िङ्चयद तथा ङ्झनभािण य प्रमोग गनि सङ्जकन े : (१) ङ्जििषे ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित 

ऺेत्रभा िोज, उर्द्ाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद् फाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका 
राङ्झग तत्कारै याहत साभग्री िङ्चयद िा ङ्झनभािण कामि गनि आिश्मक बएभा साििजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानूनभा यहेको ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोङ्ञजभ गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे िङ्चयद िा ङ्झनभािण कामि गनि सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा िोज, उर्द्ाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको 
ङ्जिऩद् फाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकायी कामािरम िा अन्म 
सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञक्तको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा सिायी साधन उऩमोग गनि आिश्मक बएभा सोको 
अङ्झबरेि यािी तोङ्जकएको अिङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तियरे प्राद्ऱ गनि सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित ऺते्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
गैयसयकायी कामािरम िा अन्म सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञक्तको िाद्याङ्ङ, रत्ताकऩडा, औषधी िा अन्म िस्तङ्ट 
आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरेि यािी ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबाङ्जित ऩऺराई ङ्जितयण गनि 
सङ्जकनछे । 



 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त अस्थामी रूऩभा प्राद्ऱ गयेभा िा उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जितयण गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग िा िस्तङ्ट उऩमोग फाऩत 
प्रचङ्झरत दय अनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञन्धत कामािरम, सॊस्था िा व्मङ्ञक्तराई ङ्छदनेछ ।  

 
१८.  याहतको न्मूनतभ भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्था : (१) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्तराई नऩेार सयकाय तथा 

प्रदेि सयकायरे उऩरव्ध गयाउने याहतको अङ्झतङ्चयक्त गाउॉऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्तराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा 
भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतको भाऩदण्डभा अन्म ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयक्त देहामका ङ्जिषम 
सभािेि बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्तराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने 
आिास, िाद्याङ्ङ, िानऩेानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी, 

(ि) ङ्जिऩद् फाट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिाय तथा सम्ऩङ्ञत्तको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञक्तराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी,  

(ग) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेद्ष नागङ्चयक, अिक्त तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको 
आिश्मकता सॊिोधनका राङ्झग ङ्जििषे याहत प्माकेजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञग्नटी ङ्जकट य 
ङ्ञचल्डे्रन ङ्जकट) भङ्जहराहरूको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहराभैत्री स्थर,  

(घ) व्मङ्ञक्तगत गोऩङ्झनमता तथा सङ्टयऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट 

ऩीङ्झडतको जीङ्जिकोऩाजिन सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकायी िा व्मङ्ञक्तगत रूऩभा ङ्छदइने याहतको ङ्जितयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्राय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टक्त ङ्जिषम । 
 

१९.   ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाएका िा नद्श बएका कागजात सम्फन्धभा : ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाई पेरा ऩनि नसकेका 
तथा आॊङ्ञिक िा ऩूणि रूऩभा ऺङ्झत बएका गाउॉऩाङ्झरकाका भहत्िऩूणि कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
२०. ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्न े: सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा 

ङ्झनकामराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त िा 
ङ्झनकामको कतिव्म हङ्टनेछ । 

 



 

२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनि सक्न े: (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनि सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े उऩसङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय य कामििङ्झध 

उऩसङ्झभङ्झत गठन गदािका फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 
 

२२. अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञक्त, ङ्झनकाम िा सॊस्थाको नाभ,  
य उऩरव्ध गयाईको याहत तथा सोको ऩङ्चयभाण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरेि याख्न ेव्मिस्था सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झभराउनङ्टऩने छ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण याख्दा ङ्जिऩद्भा ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेद्ष 
नागङ्चयक, ङ्जिऩद्का कायणरे स्थानान्तयण बएका घयऩङ्चयिाय रगामतको सॊख्मा एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य 
उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩद्शरूऩभा याख्नङ्टऩने छ । 

 
२३. ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्न े: स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टर् माउने उत्कृद्श व्मङ्ञक्त 

िा सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय ङ्छदन 
सक्नेछ।  

 
२४. िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथिक िषिभा गयेको काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषिक 

प्रङ्झतिेदन तमाय गयी कामिऩाङ्झरका भापि त गाउॉ सबा, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रदेि 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन साििजङ्झनक रूऩभा प्रकािन गनङ्टि ऩनेछ । 
 

२५.  प्रिासङ्झनक िचि व्मिस्थाऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामिसॉग सम्फङ्ञन्धत 
न्मङ्टनतभ प्रिासङ्झनक िचि गाउॉकामिऩाङ्झरकारे व्मिस्था गनेछ |  

 
२६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतराई प्राद्ऱ 

अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

 
२७. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय : गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे मो ऐन कामािन्िमनका राङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथा 

कामिङ्जिङ्झध  फनाउन सक्नेछ । 
 

 
  



 

१४. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ऐन 
 

गाउॉऩाङ्झरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनि फनकेो ङ्जिधेमक 

प्रस्तािना् बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक िषि 20७५/७६ को अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनिको 
ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम कय तथा िङ्टल्क सॊकरन गने, छङ्टट ङ्छदने तथा आम सॊकरनको प्रिासङ्झनक व्मिस्था गनि 
िाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोङ्ञजभ बभेू गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको 
छ ।  

१८. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आङ्झथिक ऐन, 20७५” यहेको छ । 

  (2) मो ऐन 2०७५ सार श्रािण 1 गतेदेङ्ञि बभेू गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा रागू हङ्टनेछ । 

 

१९. सम्ऩङ्झत कय् गाउॉऩाङ्झरकाका ऺेत्रङ्झबत्र अनङ्टसूङ्ञच (1) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञत्त कय/घयजग्गा कय रगाइने य 
असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

२०. बङू्झभ कय (भारऩोत): गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका जग्गाभा त्मस्तो जग्गाको उऩबोगका आधायभा अनङ्टसूङ्ञच 
(2) फभोङ्ञजभ बङू्झभ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ ।  

 

२१. घय जग्गा िहार कय्  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, 
टहया, छप्ऩय, जग्गा िा ऩोियी ऩूयै िा आॊङ्ञिक तियरे फहारभा ङ्छदएकोभा त्मस्तो फहार यकभभा 
अनङ्टसूङ्ञच (3) फभोङ्ञजभ घय जग्गा फहार कय रगाइन ेय असूर गङ्चयनेछ ।  

 

२२. व्मिसाम कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉजीगत रगानी य आङ्झथिक कायोिायका 
आधायभा अनङ्टसूङ्ञच (4) फभोङ्ञजभ व्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

२३. जङ्झडफङ्टटी, किाडी य जीिजन्तङ्ट कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जङ्झडफङ्टटी, 
िनकस, किाडी भार य प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषेध गङ्चयएको जीिजन्तङ्ट फाहेकका अन्म भतृ िा भाङ्चयएका 
जीिजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, प्िाॉि, छारा जस्ता िस्तङ्टको व्मिसाङ्जमक कायोफाय गये िाऩत अनङ्टसूङ्ञच (5) 
फभोङ्ञजभको कय रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

२४. सिायी साधन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र दताि बएका सिायी साधनभा अनङ्टसूङ्ञच (6) फभोङ्ञजभ सिायी 
साधन कय रगाइने छ य उक्त कय सम्फङ्ञन्धत प्रदेिरे असङ्टर गयी अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, 



 

२०७४ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको ङ्जिबाज्म कोष भापि त  गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषभा फाॉडपाॉड 
गनङ्टिऩनेछ। 

 

२५. ङ्जिऻाऩन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने ङ्जिऻाऩनभा अनङ्टसूङ्ञच (7) फभोङ्ञजभ ङ्जिऻाऩन कय रगाइने य 
असूर उऩय गङ्चयनेछ ।मसयी कय सॊकरन गदाि अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेिरे ङ्झनधाियण गयेको ङ्जिऻाऩन कय सभेत सॊकरन गयी प्रदेि ङ्जिबाज्म कोषभा याजद्व 
फाॉडपाॉड गनङ्टिऩनेछ। 

 

२६. भनोयञ्जन कय् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र हङ्टने भनोयञ्जन व्मिसाम सेिाभा अनङ्टसूङ्ञच (8) फभोङ्ञजभ व्मिसाम 
कय रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । मसयी कय सॊकरन गदाि अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, 
२०७४ फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत प्रदेिरे ङ्झनधाियण गयेको ङ्जिऻाऩन कय सभेत सॊकरन गयी प्रदेि ङ्जिबाज्म 
कोषभा याजद्व फाॉडपाॉड गनङ्टिऩनेछ। 

 

 

२७. फहार ङ्झफटौयी िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आपङ्ट रे ङ्झनभािण, येिदेि िा सॊचारन गयेका हाट फजाय, 
ऩसर िा सयकायी जग्गाभा अनङ्टसूङ्ञच (9) भा उल्रेि बए अनङ्टसाय फहार ङ्झफटौयी िङ्टल्क रगाइने य 
असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

२८. ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै सिायी साधनराई ऩाङ्जकि ङ सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाए िाऩत 
अनङ्टसूङ्ञच (10) फभोङ्ञजभ ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क रगाइन ेय असूर उऩय गङ्चयनेछ। 

 

 

२९. टे्रङ्जकङ्ग, कोमोङ्जकड िङ्टल्क्  गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र टे्रङ्जकङ्ग, कामोङ्जकङ, क्मानोङ्झनङ रगामतका 
सेिा िा व्मिसाम सॊचारन गये िाऩत अनङ्टसूङ्ञच (11) फभोङ्ञजभको िङ्टल्क रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनछे 
। 

 

३०. सेिा िङ्टल्क, दस्तङ्टय् गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभािण, सॊचारन िा व्मिस्थाऩन गयेका अनूसूङ्ञच 12 भा उङ्ञल्रङ्ञित 
स्थानीम ऩूिािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनङ्टसूङ्ञचभा व्मिस्था बए अनङ्टसाय 
िङ्टल्क रगाइने य असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

३१. ऩमिटन प्रिेि िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनभािण गयेका उद्यान, ऩाकि , ङ्ञचङ्झडमािाना, 
ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सम्ऩदा, सॊग्राहरम जस्ता सम्ऩदा उऩमोग गये िाऩत ऩमिटकहरुिाट अनङ्टसूची 
१३ भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा ऩमिटन प्रिेि िङ्टल्क रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 



 

 

 
३२. पोहयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क् गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र पोहयभैरा व्मिस्थाऩन गनि अनङ्टसूची १४ 

भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा पोहयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनछे ।  

 

३३. कय छङ्टट: मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्ि बएका व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाहरुराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कय 
छङ्टट ङ्छदईने छैन । 

३४. कय तथा िङ्टल्क सॊकरन सम्फङ्ञन्ध कामिङ्जिङ्झध् मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनङ्टसाय  तथा छूट कय तथा 
िङ्टल्क सॊकरन सम्फन्धी कामिङ्जिङ्झध गाउॉऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

 
 

  



 

अनङ्टसूची १ 

सम्ऩत्ती  कय 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (रु./िषि) 
१ ऩक्की  घय RCC ढरान घय २० 

२ ऩक्की  घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको तय प्राद्शय गङ्चयएको १५ 

३ कच्ची  घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, ङ्झसरेट/ढङ्टङ्गारे छाएको १० 

४ कच्ची घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, जस्ता ऩाताको छाना बएको  ५ 

५ कच्ची घय भाटो य ढङ्टङ्गारे फनेको, ियको छाना बएको घय ५ 

 

अनङ्टसूची २ 

बङू्झभ कय (भारऩोत) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ जग्गा  यङ्ञजदे्सिन िङ्टल्क   ४% 

 २ 

  
  
  

भारऩोत कय 

अब्फर (५०० फ.ङ्झभ.) २० 

दोमभ (५०० फ.ङ्झभ.) १५ 

सीभ (५०० फ.ङ्झभ.) १२ 

चाहाय (५०० फ.ङ्झभ.) १० 

नोट् २ िषिबन्दा राभो सभमसम्भ कय नफङ्टझाउनेराई जम्भा कय यकभभा २५%, ५ िषिबन्दा फढी सभम कय 
नफङ्टझाउनेराई ३५%, य ८ िषिबनेदा राभो सभम कय नफङ्टझाउनेराई ५०% थऩ जङ्चयिाना राग्नेछ। तय आ.ि. 
२०७४/०७५ बन्दा अगाङ्झडको भारऩोत यकभ य जङ्चयिाना साङ्जिककै ङ्झनमभ य दय येट अनङ्टसाय राग्नेछ। 

 
  



 

अनङ्टसूची ३ 

फहार कय 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ फहार कय कोठा िा घयबाडाको १०% 

घय फहार कयका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ घय/ग्मायेज/घङ्टम्तीको प्रङ्झत कोठाको न्मूनतभ बाडा दय (रुऩैमाॉभा) देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

क 

"क" शे्रणीका भङ्टख्म फजाय ऺते्रभा दोभही, 
ङ्झससाघायी, िाफाङ फजाय, ङ्झत्रिेणी फजाय, रङ्टकङ्ट भ 
जर फजाय य गाउॉऩाङ्झरका कामािरम यहेको 

ऺेत्र िङ्चयऩङ्चय 

आिास ५०० 

ऩसर/व्मिसाम १००० 

ठूरो घङ्टम्ती/ढेऩरी  १००० 
सानो घङ्टम्ती /ढेऩरी (एक सटय िा सो 

बन्दा सानो आकाय) 
५०० 

ि 
"ि" शे्रणीका अन्म भङ्टख्म फजाय ऺेत्र (फारङ्टिा 
फजाय, भहत फजाय, च ङ्टनफाङ गैयीगाउॉ फजाय) 

आिास ४०० 

ऩसर/व्मिसाम १००० 

घङ्टम्ती /ढेऩरी ३०० 

ग अन्म 
ग्मायेज  १००० 

घङ्टम्ती /ढेऩरी २०० 

 
अनङ्टसूची ४ 

व्मिसाम कय 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ गल्रा/ङ्जकयाना ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

कभ ऩूॉजी बएका ङ्जकयाना (ग्राभीण) 
(१ राि बन्दा कभ) १००० 

२ 
कऩडा/पेन्सी/जङ्टत्ता 

चऩर/ब्माग/कस्भेङ्जटक ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

३ रेङ्झडज/जेन्स ऩारिय/सैरङ्टन व्मिसाम ऩारिय तथा कऩार काट्ने व्मिसाम १००० 

४ होटर व्मिसाम 

रङ्ञजङ पङ्ट ङ्झडङ सेिाको होटर ३००० 

िाना, ङ्ञचमा, नास्ता होटर १५०० 

ङ्ञचमा, नास्ता ऩसर १००० 

५ पोटो स्टङ्टङ्झडमो सफै िारे १५०० 
६ फधिारा/भासङ्ट व्मिसाम रेस हाउस रगामतका २००० 
७ उद्योग क्रसय उद्योग १०००० 



 

ङ्झग्रर उद्योग ३००० 

काद्ष/पङ्झनिचय (ठूरा ऩूॉजी) ४००० 

काद्ष/पङ्झनिचय (साना ऩूॉजी) ३००० 

कागज उद्योग २५०० 

८ ढङ्टॊगा तथा ङ्झगट्टी फारङ्टिा ङ्झफक्री प्रङ्झत ङ्जट्रऩ ५०० 

९ ङ्झसराइ कटाई 
टेरङ्चयङ सङ्टङ्जिधा ३००० 

साधायण ङ्झसराई कटाई १००० 

१० भङ्छदया ऩसर 

ङ्जितयक ८००० 

थोक ङ्झफके्रता ५००० 

िङ्टद्रा १५०० 

११ 
औषधी/एग्रोबेट/आमङ्टिेङ्छदक औषधी 

ऩसर 

फढी ऩूॉजी (५ राि बन्दा भाङ्झथ) ५००० 

कभ ऩूॉजी (५ राि बन्दा कभ) २५०० 

१२ 
इरेक्ट्रोङ्झनक ऩसर 

(भोफाइर,घडी,अङ्झडमो,ङ्झबङ्झडमो 
आङ्छद) 

फढी ऩूॉजी (५ राि बन्दा भाङ्झथ) ५००० 

कभ ऩूॉजी (५ राि बन्दा कभ) ३००० 

१३ 
इरेक्ट्रोङ्झनक व्मिसाम (हाउस 

िामङ्चयङ सभेत) 
फढी ऩूॉजी (५ राि बन्दा भाङ्झथ) ३००० 

कभ ऩूॉजी (५ राि बन्दा कभ) २००० 

१४ ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथि 

ऩेट्रोर ऩम्ऩ (साधायण ङ्झफके्रता) ५००० 

प्माड ङ्झफके्रता ३००० 

ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डय  सफ ङ्झडरय ३००० 

भङ्जट्टतेर भात्र ङ्झफक्री १५०० 

१५ 
हाडििेमय/भेङ्ञिनयी/स्माङ्झनटयी/भाफि
र/ङ्ञस्टर/ आल्भङ्टङ्झनमभ ऩसर 

थोक ४००० 

िङ्टद्रा ३००० 

१६ बाॉडा ऩसर (सफै िारे) 
थोक ४००० 

िङ्टद्रा २००० 

१७ स्टेिनयी तथा ऩङ्टस्तक ऩसर 
थोक २००० 

िङ्टद्रा १००० 

१८ ऩाङ्जकि ङ व्मिसाम सफै िारे ५०० 

१९ परपूर तथा तयकायी ऩसर 
थोक ६०० 

िङ्टद्रा ४०० 

२० ऩानी घट्ट 
६ भङ्जहनाबन्दा कभ चल्ने ३०० 

६ भङ्जहनाबन्दा फढी चल्ने ६०० 



 

२१ ङ्जित्तीम सॊस्था 
ङ्जित्तीम सॊस्था (फेऄक) २५०० 

फचत तथा ऋण सहकायी पाइनान्स कम्ऩनी १५०० 

भङ्झन ट्रान्सपय, रघङ्ट ङ्जित्त १००० 

२२ ङ्झनजी  िैङ्ञऺक सॊस्था दताि 
प्रङ्झत कऺा रु. ३००० का दयरे ३ िटा सेक्सन 

कऺा सम्भको १५००० 

२३ िैङ्ञऺक सॊस्था (ङ्झनजी) कऺा थऩ प्रङ्झत कऺा सॊख्मा २००० 

२४ िैङ्ञऺक सॊस्था कऺा थऩ  प्रङ्झत कऺा सॊख्मा १००० 

२५ ङ्झभर 
कङ्ट टानी /ङ्जऩसानी १००० 

ऩेरानी १५०० 
२६ सङ्टनचाॉदी ऩसर गयगहना ङ्झनभािण तथा िङ्चयद ङ्झफक्री २५०० 

२७ भभित ऩसर भोटय ऩाटिस ङ्झफक्री तथा भभित १५०० 

२८ ऩेन्टय ऩसर ऩेङ्ञन्टङ/साइन फोडि रेख्न ेकाभ २००० 

२९ ङ्झनभािण व्मिसामी दताि "घ" िगिको ङ्झनभािण व्मिसामी दताि िङ्टल्क १०००० 
३० ङ्झनभािण व्मिसामी सूचीकृत गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कामि अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ५००० 
३१ ऩङ्टर हाउस व्मिसाम  ऩङ्टर हाउस रगामतका व्मिसाम ४००० 

३२ झोरा कङ्ट म्राको व्माऩायी ऩटके िङ्टल्क प्रङ्झत कङ्ट म्रा (यङ्झसद अङ्झनिामि 
गाउॉऩाङ्झरकाबय १५ ङ्छदनसम्भ रागू हङ्टने) 

१००० 

३३ अन्म नतोङ्जकएको व्मिसाम मस ऐनभा उल्रेि बए फाहेक ३००० 

नोट् व्मिसाम दताि गयेऩङ्झछ प्रत्मेक आङ्झथिक िषिभा निीकयण गनङ्टिऩने छ। नङ्जिकयण गदाि मस अनङ्टसूचीको दयको 
५० प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने दस्तङ्टय राग्नेछ ।  

 

अनङ्टसूची ५ 

जङ्झडफङ्टटी, किाडी य जीिजन्तङ्ट कय 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ  ङ्जिियण दय 

१ जङ्झडफङ्टटी ऩाॉचऔॊरे, घोडाताप्र,े सतङ्टिा, िन आरङ्ट रगामतका सफै 
प्रकायका जङ्झडफङ्टटीहरुको प्रचङ्झरत फजाय भूल्मको 

५% 

२ बीय भौयीको भह प्रचङ्झरत फजाय भूल्मको (न्मूनतभ ) ५% 

३ काठ प्रङ्झत  घन ङ्जपट (रु) ५ 

४ किाडी  भार  ङ्झससा, कागज, प्राङ्जद्शक प्रङ्झत ङ्जकरो ०.५ 

५ िोटो प्रङ्झत  ङ्झरटय/ङ्जकरो ५ 

६ 
कानङ्टनरे ङ्झनषधे गयेको फाहेक अन्म भतृ िा भाङ्चयएका जीिजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, छारा, प्िाॉि (कूर 

भूल्मको) 
२% 

 



 

अनङ्टसूची ६ 

सिायी  साधन कय 

प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ 

 
अनङ्टसूची ७ 

ङ्जिऻाऩन  कय 

साििजङ्झनक स्थरभा  ङ्जिऻाऩन िा साइन फोडि यािे िाऩत िाङ्जषिक 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ होङ्झडिङ फोडि प्रङ्झत िगि ङ्जपट ५० 

२ यङ्जङ्गन ङ्जिऻाऩन (फ्रेक्स) प्रङ्झत िगि ङ्जपट २५ 

३ अन्म ऩोद्शय, ऩम्ऩरेट प्रङ्झत िगि ङ्जपट १० 

 
 

अनङ्टसूची ८ 

भनोयञ्जन कय 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ भेरा भहोत्सि प्रङ्झत ङ्छदन १००० 

२ िेरकूद रगामत अन्म भनोयञ्जनात्भक कामिक्रभ प्रङ्झत कामिक्रभ १००० 
३ क्मायभ फोडि प्रङ्झत क्मायभ फोडि १००० 

 
अनङ्टसूची ९ 

फहार ङ्झफयौटी कय 

क्र. सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ टहया नफनाई साििजङ्झनक जग्गा फहार (भङ्टख्म फजाय) (िाङ्जषिक) प्रङ्झत िगि ङ्झभटय ५० 

२ टहया नफनाई साििजङ्झनक जग्गा फहार (भङ्टख्म फजाय 
फाहेक) 

(िाङ्जषिक) प्रङ्झत िगि ङ्झभटय २५ 

३ साििजङ्झनक स्थरभा ढङ्टङ्गा ङ्झगट्टी फारङ्टिा थङ्टऩाये िाऩत प्रङ्झत ङ्छदन १० 

४ ङ्झनभािण, येिदेि भभित सम्बाय िचि अनङ्टसूची ३ भा तोङ्जकएको न्मूनतभ  
बाडा दय फभोङ्ञजभ  

 
  



 

अनङ्टसूची १० 

ऩाङ्जकि ङ िङ्टल्क (तोङ्जकएको  ऩाङ्जकि ङ ऺेत्रभा भात्र) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ दङ्टई ऩाङ्ग्ग्र ेसिायी साधन  ५ 

२ चाय ऩाङ्ग्ग्र ेसिायी साधन प्रङ्झत घण्टा रु ५ 

 

 
अनङ्टसूची ११ 

टे्रङ्जकङ िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (ने.रु.) 
१ स्िदेिी प्रङ्झत ङ्छदन प्रङ्झत व्मङ्ञक्त २० 

२ ङ्जिदेिी प्रङ्झत ङ्छदन प्रङ्झत व्मङ्ञक्त १०० 

नोट् स्िदेिी ङ्जिद्याथॉहरुराई ५० प्रङ्झतित छूट 
 

 
अनङ्टसूची १२ 

सेिा िङ्टल्क दस्तङ्टय  (ङ्झसपाङ्चयि य प्रभाङ्ञणत  िङ्टल्क) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ  ङ्जिियण दय 

१ 

प्रभाङ्ञणत िङ्टल्क 

नाता प्रभाङ्ञणत गने १५० 

२ जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, गयाउने १५० 

३ ङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत २०० 

४ अङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने ५०० 

५ घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने ३०० 

६ व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण प्रभाङ्ञणत गने २०० 

७ जीङ्जितसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने १५० 

८ हकिारा िा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने ५०० 

९ कागज य भन्जङ्टयीनाभा प्रभाङ्ञणत गने २०० 

१० जग्गा भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयि प्रभाङ्ञणत गने ५०० 

११ आङ्झथिक अिस्था कभजोय िा ङ्जिऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत ० 

१२ सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने १५० 

१३ आङ्झथिक अिस्था फङ्झरमो िा सम्ऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत ५००० 

१४ 

ङ्झसपाङ्चयि िङ्टल्क 

अॊग्रजेी भाध्ममभभा ङ्झसपाङ्चयि तथा प्रभाङ्ञणत गने ३०० 

१५ अऩाङ्ग ङ्झसपाङ्चयि ० 

१६ नाफारक ऩङ्चयचमऩत्र ङ्झसपाङ्चयि ५० 



 

१७ व्मङ्ञक्तगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयि गने ० 

१८ सॊस्थागत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयि गने १५० 

१९ नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२० नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२१ िैिाङ्जहक अङ्जङ्गकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस ५०० 

२२ छात्रिङृ्ञत्त ङ्झसपाङ्चयि (ङ्जिऩङ्ङ छात्रिङृ्ञत्त ङ्झनिङ्टल्क) १५० 

२३ फहार कयको रेिाजोिा ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२४ भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयि १५० 

२५ घयजग्गा कयको रेिाजोिा गयी ङ्झसपाङ्चयस गने २०० 

२६ 
व्माऩाय व्मिसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको िा व्माऩाय व्मिसाम हङ्टॉदै 
नबएको ङ्झसपाङ्चयि गने 

१०० 

२७ ङ्झभराऩको कागज गयाउने ङ्झनिेदन दताि गनि ङ्झसपाङ्चयस गने २०० 

२८ ङ्झन्िङ्टल्क स्िास््म उऩचाय ङ्झसपाङ्चयि ० 

२९ सिङ्टल्क स्िास््म उऩचाय ङ्झसपाङ्चयस १०० 

३० ऩङ्टजािभा ऩक्की घय कामभ गनि ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत िगि ङ्झभ) घयरे चचेको ५ 

३१ ऩङ्टजािभा कच्ची घय कामभ गनि ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत िगि ङ्झभ) ३ 

३२ चाय ङ्जकल्रा ङ्झसभाना कामभ/प्रभाङ्ञणत ५०० 

३३ 
पयक-पयक नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा प्रभाङ्ञणत दङ्टिै नाभ गयेको व्मङ्ञक्त 

एकै हो बङ्ङ ेङ्झसपाङ्चयि 
२०० 

३४ नाभ, थय िा जन्भङ्झभङ्झत सॊिोधनको ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३५ अस्थामी/स्थामी फसोफास ङ्झसपाङ्चयि १५० 

३६ जग्गा दताि ङ्झसपाङ्चयि ३०० 

३७ जग्गाधनी ऩूजाि हयाएको ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३८ ङ्जकत्ताकाट गनि ङ्झसपाङ्चयि २०० 

३९ नाभसायी गनि ङ्झसपाङ्चयस २०० 

४० जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस २०० 

४१ भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत तथा सजिङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस १५० 

४२ जीङ्जित यहेको ङ्झसपाङ्चयि १५० 

४३ उद्योग ठाउॉसायी गनि ङ्झसपाङ्चयि ३०० 

४४ ङ्जिद्यारम िोल्न ङ्झसपाङ्चयस १००० 

४५ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको कऺा कोठा थप्न ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत कऺा) ५०० 

४६ ङ्झनजी ङ्जिद्यारमको कऺा कोठा थप्न ङ्झसपाङ्चयस (प्रङ्झत कऺा) १००० 
४७ ङ्जिद्यारम ठाउॉसायी गनि ङ्झसपाङ्चयस ५०० 



 

४८ ऩारन ऩोषणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस ० 

४९ धाया जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस ५० 

५० ङ्जिद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस ५० 
५१ नमाॉ व्मिसाम दताि ङ्झसपाङ्चयि ५०० 
५२ व्मिसाम निीकयण ङ्झसपाङ्चयि ३०० 
५३ सॊस्था दताि ङ्झसपाङ्चयि ५०० 
५४ मोजना सम्झौता ङ्झसपाङ्चयि २०० 

५५ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत दताि ङ्झसपाङ्चयि २०० 
५६ फेऄक िाता िोल्न ङ्झसपाङ्चयि ३०० 
५७ मोजनाको ब ङ्टक्तानी/पयपायक ङ्झसपाङ्चयि ०.५% 

५८ उद्योग दताि ङ्झसपाङ्चयि १००० 

५९ कोटि ङ्जप ङ्झभनाहा ङ्झसपाङ्चयि ० 

६० कोठा िोल्ने कामि/ योहफयभा फस्ने ५०० 

६१ सङ्ञजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का ५०० 

६२ मोजना सम्झौता िङ्टल्क प्रङ्झत मोजना ५०० 
६३ नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ ङ्झसपाङ्चयि ५०० 

६४ गा.ऩा.ङ्झबत्र कामि ऺेत्र बएका क्रफ, सॊघ/सॊस्था (गैयनापाभूरक), सहकायी सॊस्था सूचीकृत १००० 

६५ चौऩामा सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयि प्रङ्झत चौऩामा ५० 

६६ 
घय जग्गा नक्सा 
ऩास दस्तङ्टय 

ऩक्की घय २००० 

कच्ची घय १००० 

६७ 
घय सम्ऩङ्ङ 
ङ्झसपाङ्चयस 

ऩक्की घय २००० 

कच्ची घय १००० 

६८ 

व्मङ्ञक्तगत घटना 
दताि िङ्टल्क (३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिङ्टल्क) 

जन्भ दताि/प्रङ्झतङ्झरऩी ५० 

भत्मङ्ट दताि/प्रङ्झतङ्झरऩी ५० 

ङ्जििाह दताि/प्रङ्झतङ्झरऩी ५० 

फसाइसयाइ (आउने/जाने) दताि/प्रङ्झतङ्झरऩी ५० 

सम्फन्ध ङ्झफच्छेद दताि/प्रङ्झतङ्झरऩी ५० 

६९ अन्म मसभा उल्रेि बए फाहेकको ङ्झसपाङ्चयि/प्रभाङ्ञणत ५०० 
 

अनङ्टसूची १३ 
ऩमिटन िङ्टल्क (प्रङ्झतङ्छदन) 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय (ने रु) 

१ दृष्मािरोकन 
स्िदेिी  ५० 

ङ्जिदेिी १०० 



 

२ अध्ममन भ्रभण 
स्िदेिी  ५० 

ङ्जिदेिी १०० 

नोट् स्िदेिी ङ्जिद्याथॉहरुराई ५० प्रङ्झतित छूट, अऩाङ्ग, ज्मेद्ष नागङ्चयक, अङ्झत ङ्जिऩङ्ङ व्मङ्ञक्तराई प्रभाणका आधायभा 
ङ्झन्िङ्टल्क 

 
 

अनङ्टसूची १४: 
पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन िङ्टल्क 

क्र.सॊ. ङ्जिियण ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण दय 

१ होटर व्मिसाम िाङ्जषिक ५०० 

२ ऩसर िाङ्जषिक २०० 

३ घयफाट ङ्झनस्कने पोहय िाङ्जषिक १०० 

तोङ्जकएको स्थान फाहेक जथाबािी पोहय गने, थङ्टऩाने कामि गयेभा कानून फभोङ्ञजभ थऩ जङ्चयिाना गङ्चयने ।  
 
  



 

१५. बभेू गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक फषि २०७५/०७६ को सेिा य कामिहरुको राङ्झग 
स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषफाट केही यकभ िचि गने य ङ्जिङ्झनमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था 
गनि फनकेो ङ्जिधेमक 

सभाबाट स्वीकृत मममतः २०७५।०३।२९ 

 

प्रस्तावनााः भमू ेगाईँपामिकाको अमथिक वषि २०७५।०७६ को सेवा र कायिहरुको िामग समचित कोषबाट केही रकम 

खिि गने ऄमधकार मदन र सो  रकम  मवमनयोजन  गनि  वाचछनीय भएकोिे, 

नेपािको संमवधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२ )बमोमजम  भमू ेगाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः )१( यस ऐनको नाम "भमू ेगाईँपामिकाको मवमनयोजन ऐन, २०७५" रहकेो छ ।  

   )२( यो ऐन गाईँसभाबाट पाररत भएपमछ तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. आक्षथिक वषि २०७४।०७५ को क्षनक्षमत्त सक्षचित कोषबाट रकम खिि गने अक्षधकाराः )१( अमथिक वषि 

२०७५।०७६ को मनममत्त गाईँपामिका, वडा समममत, मवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका मनममत्त ऄनसुिूी १ 

मा ईमलिमखत िाि ू खिि, पूँमजगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रु  

३२,५३,१३,०००।- )ऄक्षेरूपी बत्तीस करोड मिपन्न िाख तेह्र हजार रुपैयाँ माि( मा नबढाइ मनमदिष्ट गररए 

बमोमजम समचित कोषबाट खिि गनि समकनेछ ।  

३. क्षवक्षनयोजनाः )१( यस ऐनद्वारा समचित कोषबाट खिि गनि ऄमधकार मदआएको रकम अमथिक वषि २०७५/०७६ को 

मनममत्त भमू ेगाईँपामिकाको गाईँ कायिपामिका, वडा समममत र मवषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त 

मवमनयोजन गररनेछ ।  

(२) ईपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भएता पमन कायिपामिका, वडा समममत र मवषयगत शाखािे गने 

सेवा र कायिहरुको मनममत्त मवमनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा ऄपगु हुने दमेखन अएमा गाईँ 

कायिपामिकािे बित हुने शीषिकबाट नपगु हुने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीषिकबाट 

सो शीषिकको जम्मा रकमको २५ प्रमतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकबाट ऄको एक वा 

एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा मनकासा र खिि जनाईन समकनेछ । पूँमजगत खिि र मवत्तीय 

व्यवस्थातफि  मवमनयोमजत रकम साँवा भकु्तानी खिि र व्याज भकु्तानी खिि शीषिकमा बाहके ऄन्य िाि ू खिि 

शीषिकतफि  सानि र मवत्तीय व्यवस्था ऄन्तगित साँवा भकु्तानी खिितफि  मवमनयोमजत रकम ब्याज भकु्तानी खिि 

शीषिकमा बाहके ऄन्यि सानि समकने छैन ।  

 तर िाि ुतथा पूँमजगत खिि र मवत्तीय व्यवस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम 

सानि समकनेछ ।  



 

)३( ईपदफा )२( मा जनुसकैु कुरा िेमखएको भएता पमन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको २५ प्रमतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाईँ सभाको 

स्वीकृमत मिन ुपनेछ ।  
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