
 

 
 

rfd] ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
चाभे गाउॉऩाङ्झरकाद्राया प्रकाङ्ञित 

खण्ड ०१)चाभे, चैत्र १२ गते, २०७४ सार (ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४ 
बाग बाग ११  

 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 

rfd] ufpFkflnsfsf] ufpF ;efn] hf/L u/]sf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 

nflu k|sfzg ul/Psf] 

 

सम्फत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ३ 
rfd] ufp Fkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldtug{]_ ;DjGwdf ag]sf] 

P]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 rfd] ufpFkflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 
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!=;+lIfKtgfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] P]gsf] gfd rfd] ufpFkflnsfsf] 

k|zf;sLo sfo{ljlw-lgoldtug{]_ P]g, @)&$ /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g rfd] 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]gÆeGgfn] rfd] ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw        

-lgoldtug{]_ P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

-v_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] rfd] ufpF sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-u_  æufpFkflnsfÆeGgfn] rfd] ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-3_ æ;efÆeGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@  adf]lhdsf] ufpF ;ef 

;Demg' k5{ . 

-ª_ æ;+ljwfgÆeGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ . 

 

 

#= lgodagfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd ufpF kflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ 

If]q leqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L lgjf{x ug{ ckgfpg' 

kg]{ sfo{ljlw lgoldtug{sf] lgldQ rfd] 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 jgfpg ;Sg]M-!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g 

cGt/ut jg]sf] lgodfjnLsf] clwgdf /xL rfd] ufpF sfo{kflnsfn] 

cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 . 

 
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७४ सार चैत्र १२ गते सोभर्ाय 

 

 
आऻारे, 

गॊगफहादयु थाऩा 
प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 
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सम्फत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ४ 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायर्ाही ङ्जकनाया गदाव अऩनाउनङ्टऩने कामवङ्जर्ङ्झधका 
सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनकेो ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तार्ना् न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उजङ्टयीको कायर्ाही य ङ्जकनाया 
गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जर्ङ्झध तम गयी स्ऩद्शता, एकरूऩता एर्ॊ ऩायदङ्ञिवता कामभ गयी 
कानूनको िासन तथा न्माम प्रङ्झतको जनङ्जर्द्वास कामभ याखीयहनको राङ्झग प्रचरनभा 
यहेको सॊघीम कानूनभा बए देङ्ञख फाहेक थऩ कानूनी व्मर्स्था गनव र्ाञ्छनीम 
बएकोरे, 
 नेऩारको सॊङ्जर्धानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ चाभे 
गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “ चाभे गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत (कामवङ्जर्ङ्झध सम्फन्धी) ऐन, २०७४” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा; 
(क) “उजङ्टयी” बङ्ङारे सङ्झभङ्झत सभऺ ऩयेको उजङ्टयीफाट िङ्टरु बएको 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभसङ्झभङ्झतरे कायर्ाही य ङ्जकनाया गने 
उजङ्टयी सम्झनङ्टऩछव । 

(ख)“खाम्ने” बङ्ङारे तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञिको भूलमाॊकन गङ्चयदा 
भ्माउनेहदराई सम्झनङ्टऩदवछ । 
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(ग) “चरन चराईङ्छदने” बङ्ङारे ङ्झनणवम ऩद्ळात हक अङ्झधकाय 
प्राद्ऱ बएको व्मङ्ञक्तराई कङ्ट नै र्स्तङ्ट र्ा सम्ऩङ्ञि बोग गनव 
ङ्छदने कामवराई सम्झनङ्टऩदवछ । 

(घ) “जभानत”बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त र्ा सम्ऩङ्ञिराई न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे चाहेको र्खतभा उऩङ्ञस्थत र्ा हाङ्ञजय गयाउन 
ङ्झरएको ङ्ञजम्भा र्ा उियदाङ्जमत्र्राई सम्झनङ्टऩदवछ । 

(ङ) “ताभेरी” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रका 
ङ्जर्र्ादहरुभा सम्र्ङ्ञन्धत ऩऺराई र्ङ्टझाईने म्माद, सङ्टचना, 
आदेि, ऩूजॉ र्ा जानकायी ऩत्र ङ्चयतऩूर्वक र्ङ्टझाउने 
कामवराई सम्झनङ्टऩछव ।  

(च) “तामदात” बङ्ङारे सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण र्ा गन्ती गयेको 
सॊख्मा जङ्झनने व्महोया र्ा सम्ऩङ्ञिको पाॉटर्ायी र्ा 
रगतराई सम्झनङ्टऩदवछ ।  

(छ) “तोङ्जकएको” र्ा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछव । 

(ज) “दयऩीठ”बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टन आएका 
कङ्ट नै कागजऩत्रको सम्फन्धभा ङ्चयत नऩङ्टगे र्ा कानूनरे 
दताव नहङ्टने र्ा नराग्न ेबएभा त्मसको ऩछाङ्झडऩङ्जि सोको 
कायण य अर्स्था जनाइ अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायीरे 
रेङ्ञखङ्छदने ङ्झनदेिन र्ा व्महोयाराई सम्झनङ्टऩदवछ । 

(झ) “नाभेसी” बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको नाभ, थय य र्तन 
सभेतको ङ्जर्स्ततृ ङ्जर्र्यण खङ्टराइएको व्महोयाराई 
सम्झनङ्टऩदवछ । 

(ञ) “नाङ्झरि”  बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्जर्र्ादको ङ्जर्षमभा दपा ८ 
फभोङ्ञजभ ङ्छदएको उजङ्टयी, ङ्झनरे्दन र्ा ङ्जपयाद सम्झनङ्टऩछव  
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(ट) “ङ्झनणवम ङ्जकताफ”  बङ्ङारे सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा गयेको 
ङ्झनणवमको अङ्झबरेख याख्नको राङ्झग खडा गयेको उजङ्टयीभा 
ङ्झनणवम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको 
सॊङ्ञऺद्ऱ उलरेख बएको ङ्जकताफ सम्झनङ्टऩछव । 

(ठ) “ऩन्चकृङ्झत भोर” बङ्ङारे ऩञ्च बरद्मीरे सम्ऩङ्ञिको 
स्थरगत तथा स्थानीम अर्रोकन भूलमाॊकन गयी ङ्जर्क्री 
ङ्जर्तयण हङ्टनसक्ने उङ्ञचत ठहयाएय ङ्झनङ्ञद्ळत गयेको 
भङ्टलमराई सम्झनङ्टऩदवछ ।    

(ड) “ऩेिी” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनणवमाथव ऩेि हङ्टने 
ङ्जर्र्ादहरुभा ऩऺहरुराई उऩङ्ञस्थत गयाइ सङ्टनङ्टर्ाइ गने 
काभराई सम्झनङ्टऩदवछ । 

(ढ) “प्रङ्झतफादी” बङ्ङारे फादीरे जसका उऩय उजङ्टयी दताव 
गदवछ सो व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्था सम्झनङ्टऩछव । 

(ण) “र्कऩत्र” बङ्ङारे ङ्जर्र्ाद सम्फन्धभा जानकाय बई 
साऺीको रुऩभा व्मक्त गयेका कङ्ट या रेङ्ञखने र्ा रेङ्ञखएको 
कागजराई सम्झनङ्टऩछव । 

(त) “फन्द ईजरास” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगवत ङ्झनरुऩण 
हङ्टने ङ्जर्र्ादहरु भध्मेगोप्म प्रकङ्ट ङ्झतको ङ्जर्र्ाद बएको य 
सम्र्द्ध ऩऺहरुङ्जर्च गोऩङ्झनमता कामभ गनव आर्श्मक 
देङ्ञखएभा सम्र्द्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हङ्टनेगयी प्रर्न्ध 
गयीएको  सङ्टनङ्टर्ाई कऺराई सम्झनङ्टऩछव ।  

(थ) “फादी” बङ्ङारे कसै उऩय सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी दताव गने 
व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्था सम्झनङ्टऩछव । 

(द) “भूलतर्ी” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगवत ङ्जर्चायाधीन 
भङ्टद्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत ङ्जर्चायाङ्झधन बईयहेको 
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अर्स्थाभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणवम गदाव अन्म 
ङ्जर्चायाङ्झधन भङ्टद्धाभा प्रबाङ्जर्त हङ्टने देङ्ञखएभा प्रबार् ऩाने 
भङ्टद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबाङ्जर्त हङ्टने भङ्टद्दा स्थङ्झगत गने 
कामवराई सम्झनङ्टऩछव ।  

(ध) “रगाऩात” बङ्ङारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तयङ्झनङ्जहत 
टहया, फोटङ्जर्रुर्ा, खङ्टलरा जङ्झभन य त्मसभा यहेका 
सफैखारे सॊयचना र्ा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेयोपेयो य 
सम्ऩूणव अर्मर्राई सम्झनङ्टऩदवछ ।  

(न)  “सदयस्माहा” बङ्ङारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा 
गयी आम्दानीभा र्ाध्ने कामवराई सम्झनङ्टऩछव ।  

  (ऩ) “सबा” बङ्ङारे गाउॉसबा सम्झनङ्टऩछव । 
(प) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछव य सो 

िव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (६) 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतराइव सभेत जनाउनेछ । 

(फ) “सार र्सारी” बङ्ङारे हयेक र्षवको राङ्झग छङ्टिाछङ्ट िै हङ्टने 
गयी प्रङ्झतर्षवको ङ्झनङ्झभि स्थामी रुऩभा तम गङ्चयएको ितव 
सम्झनङ्टऩछव । 

(ब) “स्थानीम ऐन” बङ्ङारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४” सम्झनङ्टऩछव । 

  (भ) "सॊङ्जर्धान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जर्धान सम्झनङ्टऩछव । 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

सङ्झभङ्झतको अङ्झधकाय 
३. उजङ्टयीभा ङ्झनणवम सम्फन्धी काभ् सङ्झभङ्झतभा दताव बएका उजङ्टयी र्ा उजङ्टयीको 

ङ्झनणवम गने र्ा दताव बएको नाङ्झरि र्ा उजङ्टयीको कङ्ट नै व्महोयारे रगत किा 
गने अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराइव भात्र हङ्टनेछ । 

४. ङ्झनणवम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको र्ा 
प्रचङ्झरत कानूनरे सङ्झभङ्झत र्ा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गने बङ्ङे व्मर्स्था 
गयेको र्ा कामवको प्रकृङ्झतरे सङ्झभङ्झत र्ा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे नै गनङ्टवऩने स्ऩद्श 
बैयहेको देङ्ञख फाहेकको अन्म कामवहरू मस ऐनभा तोङ्जकएको कभवचायी य 
त्मसयी नतोङ्जकएकोभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणवम गयी तोकेको र्ा अङ्झधकाय प्रदान 
गयेको कभवचायीरे गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) तोङ्जकएको िाखा प्रभङ्टख र्ा तोङ्जकएका अन्म कभवचायीरे मस 
ऐन य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको काभ गदाव सङ्झभङ्झतको सॊमोजक 
र्ा सङ्झभङ्झतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनदेिन, देखदेख य ङ्झनमन्त्रणभा यही 
गनङ्टवऩनेछ । 

५. मस ऐन फभोङ्ञजभ कामवङ्जर्ङ्झध अर्रम्फन गनङ्टवऩने् सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी र्ा 
उजङ्टयीको कायर्ाही य ङ्जकनाया गदाव प्रचङ्झरत य सम्फङ्ञन्धत सॊघीम कानूनभा 
स्ऩद्श उलरेख बए देङ्ञख फाहेक मस ऐन फभोङ्ञजभको कामवङ्जर्ङ्झध अर्रम्फन 
गनङ्टवऩनेछ । 

६. सङ्झभङ्झतरे हेने् सङ्झभङ्झतराइव देहाम फभोङ्ञजभको उजङ्टयीहरूभा कायर्ाही य 
ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय यहनेछ् 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगवतको उजङ्टयी, 
(ख) भेरङ्झभराऩ ऐन, २०६८ अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩको राङ्झग 

गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रङे्जषत उजङ्टयी, 
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(ग) सॊङ्जर्धानको अनङ्टसूची-८ अन्तगवतको एकर अङ्झधकाय 
अन्तगवत सबारे फनाएको कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनरूऩण हङ्टने 
गयी ङ्झसङ्ञजवत उजङ्टयी, तथा 

(घ) प्रचङ्झरत कानूनरे गाउॉऩाङ्झरकारे हेने बङ्झन तोकेका 
उजङ्टयीहरू । 

७. सङ्झभङ्झतको ऺते्राङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतरे दपा ६ अन्तगवतका भध्मे देहाम 
फभोङ्ञजभका उजङ्टयीहरूभा भात्र ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने तथा कायर्ाही 
ङ्जकनाया गनेछ् 

(क) व्मङ्ञक्तको हकभा उजङ्टयीका सफै ऩऺ गाउॉऩाङ्झरकाको 
बैगोङ्झरक ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र फसोफास गयीयहेको, 

(ख) प्रचङ्झरत कानून य सॊङ्जर्धानको बाग ११ अन्तगवतको कङ्ट नै 
अदारत र्ा न्मामाधीकयण र्ा ङ्झनकामको ऺेत्राङ्झधकाय 
ङ्झबत्र नयहेको, 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ऩयेका कङ्ट नै अदारत र्ा 
ङ्झनकामफाट भेरङ्झभराऩ र्ा ङ्झभराऩत्रको राङ्झग प्रङे्जषत 
गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩङ्ञि सभारे्ि यहेको ङ्जर्षमभा सो अचर 
सम्ऩङ्ञि गाउॉऩाङ्झरकाको बैगोङ्झरक ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र 
यङ्जहयहेको, तथा 

(ङ) कङ्ट नै घटनासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमर्स्तङ्ट यहेकोभा सो घटना 
गाउॉऩाङ्झरकाको बैगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र घटेको । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

उजङ्टयी तथा प्रङ्झतर्ाद दताव 
८. ङ्झफर्ाद दताव गने् (१) कसै उऩय ङ्झफर्ाद दताव गदाव र्ा उजङ्टयी चराउॉदा 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हकदैमा ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झतको तोङ्जकएको 
िाखा सभऺ उजङ्टयी दताव गनवसक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ङ्छदॊदा मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्टऩने कङ्ट या सफै खङ्टराइव तथा ऩङ्टमावउनङ्टऩने प्रङ्जक्रमा सफै 
ऩङ्टयागयी अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेक उजङ्टयीभा देहाम फभोङ्ञजभको 
व्महोया सभेत खङ्टराउनङ्टऩनेछ् 
(क) फादीको नाभ, थय, र्तन य ङ्झनजको फाफू य आभा, तथा थाहा 

बएसम्भ फाजे य फज्मैको नाभ; 

(ख) प्रङ्झतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ ङ्झनजको फाफङ्ट य आभाको 
नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्नेगयी स्ऩद्श खङ्टरेको र्तन; 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ सङ्जहत सङ्झभङ्झतको नाभ; 

(घ) उजङ्टयी गनङ्टवऩयेको व्महोया य सम्ऩूणव ङ्जर्र्यण; 
(ङ) गाउॉऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसायको दस्तङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद र्ा ङ्झनस्सा; 
(च) सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको उजङ्टयी यहेको व्महोया य सम्फङ्ञन्धत 

कानून; 

(छ) फादीरे दार्ी गयेको ङ्जर्षम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩङ्टगेको  
सम्फन्धी व्महोया; 

(झ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञिसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षम बएकोभा सो सम्ऩङ्ञि चर बए 
यहेको स्थान, अर्स्था तथा अचर बए चायङ्जकलरा सङ्जहतको सफै 
ङ्जर्र्यण । 
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  (४)  प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्ट नै ङ्जर्िेष प्रङ्जक्रमा र्ा ढाॉचा र्ा अन्म 
केङ्जह उलरेख बएको यहेछ बने सो सन्दबवभा आर्श्मक ङ्जर्र्यण सभेत 
खङ्टरेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

  (५) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाउनङ्टऩने अथर्ा फण्डा रगाउनङ्टऩने 
अर्स्थाको उजङ्टयीको हकभा त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झतव र्ा फण्डा र्ा चरनको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण खङ्टरेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

९. ङ्झफर्ाद दताव गयी ङ्झनस्सा ङ्छदने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ 
उजङ्टयी दताव गयी फादीराइव तायेख तोङ्जक अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झफर्ाद दतावको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तायेख ङ्छदनङ्ट ऩने अर्स्थाभा तायेख तोक्दा 
अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तायेख बऩावइव खडा गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺको 
दस्तखत गयाइव ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩछव । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेख बऩावइवभा तोङ्जकएको तायेख तथा उक्त 
ङ्झभङ्झतभा हङ्टने कामव सभेत उलरेख गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइव अनङ्टसूची-४ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तायेख ऩचाव ङ्छदनङ्टऩनेछ  

१०. उजङ्टयी दयऩीठ गने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको 
उजङ्टयीभा प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगेको देङ्ञखए ऩङ्टया गनङ्टवऩने देहामको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी 
अथर्ा खङ्टराउनङ्टऩने देहामको व्महोया खङ्टराइ लमाउनङ्ट बङ्ङे व्महोया रेङ्ञख 
ऩाच ङ्छदनको सभम तोङ्जक तथा ङ्झफर्ाद दताव गनव नङ्झभलने बए सो को कायण 
सङ्जहतको व्महोया जनाइव दयऩीठ गयेभा फादीराइव उजङ्टयी ङ्जपताव ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगेको बङ्झन दयऩीठ गयी 
ङ्जपताव गयेको उजङ्टयीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी 
ऩाच ङ्छदनङ्झबत्र लमाएभा दताव गङ्चयङ्छदनङ्टऩछव । 
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  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयऩीठ आदेि उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने 
ऩऺरे सो आदेि बएको ङ्झभङ्झतरे ङ्झतन ङ्छदन ङ्झबत्र उक्त आदेिको ङ्जर्रूध्दभा 
सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनरे्दन व्महोया भनाङ्झसफ 
देङ्ञखए सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयऩीठ फदय गयी ङ्झफर्ाद दताव 
गनव आदेि ङ्छदनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा उजङ्टयी प्रिासकरे 
त्मस्तो ङ्झफर्ाद दताव गयी अरू प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गनङ्टवऩनेछ । 

११. दताव गनव नहङ्टने्  उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको उजङ्टयीभा 
देहाम फभोङ्ञजभको व्महोया ङ्छठक बएनबएको जाॉच गयी दताव गनव नङ्झभलन े
देङ्ञखएभा दपा १० फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी दयऩीठ गनङ्टवऩनेछ् 
(क) प्रचङ्झरत कानूनभा हदम्माद तोङ्जकएकोभा हदम्माद र्ा म्माद ङ्झबत्र 

उजङ्टयी ऩये नऩयेको; 
(ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको उजङ्टयी यहे 

नयहेको; 
(ग) कानङ्टन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय दाङ्ञखर बए नबएको; 
(घ) कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि र्ा अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमभा ङ्जर्र्ाद ङ्झनरूऩण 

गनङ्टवऩने ङ्जर्षम उजङ्टयीभा सभारे्ि यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि र्ा 
अङ्झधकाय ङ्जर्षमभा उजङ्टयी गनव फादीको हक स्थाङ्जऩत बएको प्रभाण 
आर्श्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको; 

(ङ) उक्त ङ्जर्षमभा उजङ्टयी गने हकदैमा फादीराइव यहे नयहेको; 
(च) ङ्झरखतभा ऩङ्टयागनङ्टवऩने अन्म ङ्चयत ऩङ्टगे नऩङ्टगेको; तथा 

१२. दोहोयो दताव गनव नहङ्टने्  (१)मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत र्ा अन्म कङ्ट नै अदारत र्ा ङ्झनकामभा कङ्ट नै 
ऩऺरे उजङ्टयी गयी सङ्झभङ्झत र्ा उक्त अदारत र्ा ङ्झनकामफाट उजङ्टयीभा 
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उलरेख बएको ङ्जर्षमभा प्रभाण फङ्टङ्ञझ र्ा नफङ्टङ्ञझ ङ्जर्र्ाद ङ्झनयोऩण बैसकेको 
ङ्जर्षम यहेको छ बने सो उजङ्टयीभा यहेका ऩऺ ङ्जर्ऩऺको फीचभा सोङ्जह 
ङ्जर्षमभा सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी दताव गनव य कायर्ाही गनव हङ्टॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव गनव नङ्झभलने उजङ्टयी ब ङ्टरर्ि दताव 
बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩङ्झछ उजङ्टयी जङ्टनसङ्टकै अर्स्थाभा यहेको 
बए ऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयी खायेज गनङ्टवऩनेछ ।  

१३. उजङ्टयीसाथ ङ्झरखत प्रभाणको सक्कर ऩेि गनङ्टवऩने् उजङ्टयीसाथ ऩेि गनङ्टव ऩने 
प्रत्मेक ङ्झरखत प्रभाणको सक्कर य कङ्ञम्तभा एक प्रङ्झत नक्कर उजङ्टयीसाथै ऩेि 
गनङ्टवऩनेछ य उजङ्टयी प्रिासकरे त्मस्तो ङ्झरखतभा कङ्ट नै कैङ्जपमत जनाउनङ्टऩने 
बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसरभा याख्नछे । 

१४. उजङ्टयी तथा प्रङ्झतर्ाद दताव दस्तङ्टय् (१) प्रचङ्झरत कानूनभा ङ्झफर्ाद दताव दस्तङ्टय 
तोङ्जकएकोभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ तथा दस्तङ्टय नतोङ्जकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ 
फङ्टझाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) प्रचङ्झरत कानूनभा प्रङ्झतर्ाद दताव दस्तङ्टय नराग्ने बनेकोभा 
फाहेक एक सम रूऩैमाॉ प्रङ्झतर्ाद दताव दस्तङ्टय राग्नेछ । 

१५. प्रङ्झतर्ाद ऩेि गनङ्टवऩने् (१) प्रङ्झतफादीरे दपा २० फभोङ्ञजभ म्माद र्ा सूचना 
प्राद्ऱ बएऩङ्झछ म्माद र्ा सूचनाभा तोङ्जकएको सभमार्ङ्झध ङ्झबत्र उजङ्टयी प्रिासक 
सभऺ आपै र्ा र्ायेस भापव त ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतर्ाद दताव गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतर्ाद ऩेि गदाव प्रङ्झतफादीरे बएको 
प्रभाण तथा कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) प्रङ्झतर्ादीरे ङ्झरङ्ञखत ब्महोया ङ्छदॉदा अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१६. प्रङ्झतर्ाद  जाॉच गने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा १५ फभोङ्ञजभ ऩेि बएको 
प्रङ्झतर्ाद जाॉच गयी कानून फभोङ्ञजभको ङ्चयत ऩङ्टगेको तथा म्माद ङ्झबत्र ऩेि 
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बएको देङ्ञखए दताव गयी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टने गयी ङ्झभङ्झसर साभेर 
गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतर्ाद दताव हङ्टने बएभा उजङ्टयी 
प्रिासकरे प्रङ्झतफादीराइव फादी ङ्झभरानको तायेख तोक्नङ्टऩनेछ । 

१७. ङ्झरखतभा ऩङ्टयागनङ्टवऩने साभान्म ङ्चयत् (१) प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनभा 
अन्मत्र रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेक सङ्झभङ्झत सभऺ दताव गनव लमाएका उजङ्टयी तथा 
प्रङ्झतर्ादभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्चयत सभेत ऩङ्टया गनङ्टवऩनेछ् 
(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपव  ऩाॉच सेङ्ञन्टङ्झभटय, 

ऩङ्जहरो ऩदृ्षभा िीयतपव  दि सेङ्ञन्टङ्झभटय य त्मसऩङ्झछको ऩदृ्षभा ऩाॉच 
सेङ्ञन्टङ्झभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩदृ्षभा फङ्ञिस हयपभा नफढाइव 
कागजको एकातपव  भात्र रेङ्ञखएको; 

 (ख) ङ्झरखत दताव गनव लमाउने प्रत्मेक व्मङ्ञक्तरे ङ्झरखतको प्रत्मेक ऩदृ्षको 
िीय ऩङ्टछायभा छोटकयी दस्तखत गयी अङ्ञन्तभ ऩदृ्षको अन्त्मभा 
रेखात्भक तथा लमाप्चे सङ्जहछाऩ गयेको; 

(ग) कङ्ट नै कानून व्मर्सामीरे ङ्झरखत तमाय गयेको बए ङ्झनजरे ऩङ्जहरो 
ऩदृ्षको फामाॉ तपव  ङ्झनजको कानून व्मर्सामी दताव प्रभाणऩत्र नॊफय, 
नाभ य कानून व्मर्सामीको ङ्जकङ्झसभ खङ्टराइव दस्तखत गयेको; तथा 

(घ) ङ्झरखतको अङ्ञन्तभ प्रकयणभा मस ङ्झरखतभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक 
साॉचो छ, झङ्टट्ठा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा बङ्ङे उलरेख 
गयी सो भङ्टङ्झन ङ्झरखत दताव गनव लमाएको र्षव, भङ्जहना य गते तथा र्ाय 
खङ्टराइव ङ्झरखत दताव गनव लमाउने व्मङ्ञक्तरे दस्तखत गयेको, । 

 तय ब्महोया ऩङ्टयाइ ऩेि बएको ङ्झरखत ङ्झरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको 
भाङ्झनने छैन  
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  (२) ङ्झरखतभा ङ्जर्षमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छङ्टट्याइव 
सॊमङ्झभत य भमावङ्छदत बाषाभा रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

  (३) ङ्झरखतभा ऩेटफोङ्झरभा ऩयेको स्थानको ऩङ्जहचान हङ्टने स्ऩद्श 
ङ्जर्र्यण य व्मङ्ञक्तको नाभ, थय , ठेगाना तथा अन्म ङ्जर्र्यण स्ऩद्श खङ्टरेको 
हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

  (४) ङ्झरखत दताव गनव लमाउने र्ा सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै कागज गनव 
आउनेरे ङ्झनजको नाभ, थय य र्तन खङ्टरेको नागङ्चयकता र्ा अन्म कङ्ट नै 
प्रभाण ऩेि गनङ्टवऩछव । 

१८. नक्कर ऩेि गनङ्टवऩने् उजङ्टयी र्ा प्रङ्झतर्ाद दताव गनव लमाउनेरे ङ्जर्ऩऺीको राङ्झग 
उजङ्टयी तथा प्रङ्झतर्ादको नक्कर तथा सॊरग्न ङ्झरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै 
ऩेि गनङ्टवऩछव । 

१९. उजङ्टयी र्ा प्रङ्झतर्ाद सॊिोधन् (१) ङ्झरखत दताव गनव लमाउन ेऩऺरे सङ्झभङ्झतभा 
दताव बइसकेको ङ्झरखतभा रेखाइ र्ा टाइऩ र्ा भङ्टद्रणको साभान्म त्र ङ्टटी 
सच्माउन ङ्झनरे्दन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दनभा भाग फभोङ्ञजभ 
सच्माउॉदा दार्ी तथा प्रङ्झतर्ादभा गयीएको भाग र्ा दार्ीभा भङ्टरब ङ्टत ऩऺभा 
पयक नऩने य ङ्झनकै साभान्म प्रकायको सॊिोधन भाग गयेको देखेभा उजङ्टयी 
प्रिासकरे सो फभोङ्ञजभ सच्माउन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊिोधन बएभा  सो को जानकायी 
उजङ्टयीको अको ऩऺराइव ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेख 

२०. म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्झफर्ाद 
दताव बएऩङ्झछ फङ्जढभा दङ्टइव ङ्छदन ङ्झबत्र प्रङ्झतफादीका नाभभा प्रचङ्झरत कानूनभा 
म्माद तोङ्जकएको बए सोङ्जह फभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको बए ऩन्र ङ्छदनको म्माद 
ङ्छदइव सम्फङ्ञन्धत र्डा कामावरम भापव त उक्त म्माद र्ा सूचना ताभेर गनव 
सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद र्ा सूचना ताभेर गदाव दपा ९ 
फभोङ्ञजभको उजङ्टयी तथा उक्त उजङ्टयी साथ ऩेि बएको प्रभाण कागजको 
प्रङ्झतङ्झरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक 
बन्दा फङ्जढ प्रङ्झतफादीराइव म्माद ङ्छदनङ्टऩदाव प्रभाणकागजको नक्कर कङ्ट नै एकजना 
भङ्टर प्रङ्झतफादीराइव ऩठाइव फाॉङ्जकको म्मादभा प्रभाणकागजको नक्कर 
परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बङ्ङे व्महोया रेङ्ञख ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ बएको म्माद र्डा कामावरमरे 
फङ्जढभा ङ्झतन ङ्छदन ङ्झबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खङ्टराइव सङ्झभङ्झतभा 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद ताभेर हङ्टन नसकेभा देहाम 
फभोङ्ञजभको ङ्जर्द्यङ्टतीम भाध्मभ र्ा ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकािन गयेय म्माद 
ताभेर गनङ्टवऩनेछ्  

(क) म्माद ताभेर गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञक्तको कङ्ट नै फ्माक्स र्ा इवभेर र्ा अन्म 
कङ्ट नै अङ्झबरेख हङ्टन सक्ने ङ्जर्द्यङ्टतीम भाध्मभको ठेगाना बए सो 
भाध्मभफाट; 

(ख) प्रङ्झतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्न ेभनाङ्झसफ 
आधाय छ बङ्ङे देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवमफाट कङ्ट नै स्थानीम 
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दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकािन गयेय र्ा स्थानीम एप.एभ. 
येङ्झडमो र्ा स्थानीम टेङ्झरङ्झबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय; र्ा 

(ग) अन्म कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद 
ताभेर हङ्टन सक्ने भनाङ्झसफ कायण देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतको आदेिफाट 
त्मस्तो सयकायी ङ्झनकाम भापव त  

(६) मस ऐन फभोङ्ञजभ म्माद जायी गनङ्टवऩदाव अनङ्टसूची-६ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा जायी गनङ्टवऩनेछ  

२१. योहर्यभा याख्नङ्टऩने् मस ऐन फभोङ्ञजभ र्डा कामावरम भापव त ताभेर गङ्चयएको 
म्मादभा सम्फङ्ञन्धत र्डाको अध्मऺ र्ा सदस्म तथा कङ्ञम्तभा दङ्टइवजना 
स्थानीम बरादङ्झभ योहर्यभा याख्नङ्टऩनेछ  

२२. यीत फेयीत जाॉच गने्(१) उजङ्टयी प्रिासकरे म्माद ताभेरीको प्रङ्झतरे्दन प्राद्ऱ 
बएऩङ्झछ यीतऩूर्वकको ताभेर बएको छ र्ा छैन जाॉच गयी आर्श्मक बए 
सम्फङ्ञन्धत र्डा सङ्ञचर्को प्रङ्झतरे्दन सभेत ङ्झरइव यीतऩूर्वकको देङ्ञखए ङ्झभङ्झसर 
साभेर याङ्ञख तथा फेयीतको देङ्ञखए फदय गयी ऩङ्टन् म्माद ताभेर गनव रगाइव 
ताभेरी प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे 
फदङ्झनमत याङ्ञख कामवगयेको देङ्ञखए उजङ्टयी प्रिासकरे सो व्महोया खङ्टराइव 
सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतरे्दन ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतरे्दनको व्महोया उऩमङ्टक्त 
देङ्ञखए सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत कभवचायी उऩय  कायर्ाहीको राङ्झग कामवऩाङ्झरका 
सभऺ रेङ्ञख ऩठाउन सक्नेछ । 

२३. तायेखभा याखू्नऩने्(१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्झफर्ाद दताव 
गयेऩङ्झछ उजङ्टयीकतावराइव य दपा १६ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतर्ाद दताव गयेऩङ्झछ 
प्रङ्झतफादीराइव तायेख तोङ्जक तायेखभा याख्नङ्टऩछव । 
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  (२) उजङ्टयीका ऩऺहरूराइव तायेख तोक्दा तायेख तोङ्जकएको ङ्छदन 
गङ्चयने काभको व्महोया तायेख बऩावइव तथा तायेख ऩचावभा खङ्टराइव उजङ्टयीका 
सफै ऩऺराइव एकै ङ्झभरानको ङ्झभङ्झत तथा सभम उलरेख गयी एकै ङ्झभरानको 
तायेख तोक्नङ्टऩछव । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तायेख तोङ्जकएको सभमभा कङ्ट नै ऩऺ 
हाङ्ञजय नबए ऩङ्झन तोङ्जकएको कामव सम्ऩङ्ङ गयी अको तायेख तोक्नङ्टऩने बएभा 
हाङ्ञजय बएको ऩऺराइव तायेख तोङ्जक सभमभा हाङ्ञजय नबइव ऩङ्झछ हाङ्ञजय हङ्टन े
ऩऺराइव अङ्ञघ हाङ्ञजय बइव तायेख राने ऩऺसॉग एकै ङ्झभरान हङ्टनेगयी तायेख 
तोक्नङ्टऩछव । 

  (४) मस दपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेखभा उऩङ्ञस्थत बएका 
ऩऺहरूराइव साथै याङ्ञख सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायर्ाङ्जह गनङ्टवऩछव । 

  (५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
तोङ्जकएको तायेखभा कङ्ट नै ऩऺ उऩङ्ञस्थत नबए ऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ङ्झफर्ादको 
ङ्जर्षमभा कायर्ाही गनव फाधा ऩनेछैन । 

२४. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ हङ्टने्  सङ्झभङ्झतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचङ्झरत 
कानून तथा मस ऐनभा रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेकको ङ्जर्षमभा आर्श्मक प्रङ्जक्रमा 
ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

सङ्टनर्ाइव तथा प्रभाण फङ्टझ्न ेसम्फन्धभा 
२५. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनर्ाइव्  (१) भेरङ्झभराऩफाट ङ्झफर्ाद ङ्झनरुऩण हङ्टन नसकी 

सङ्झभङ्झतभा आएका ङ्झफर्ाद प्रङ्झतर्ाद दताव र्ा फमान र्ा सो सयहको कङ्ट नै कामव 
बएऩङ्झछ सङ्टनर्ाइवको राङ्झग ऩेि बएको ङ्झफर्ादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा 
तत्कार ङ्झनणवम गनव सङ्जकने बएभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झफर्ाद ऩेि बएको ऩङ्जहरो 
सङ्टनर्ाइवभा नै ङ्झनणवम गनव सक्नछे । 

  (२) सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि बएको ङ्झफर्ादभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
तत्कार ङ्झनणवम गनव सङ्जकने नदेङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे देहाम फभोङ्ञजभको आदेि 
गनव सक्नेछ्- 

(क) ङ्झफर्ादभा भङ्टख नङ्झभरेको कङ्ट याभा मकीन गनव प्रभाण फङ्टझ्न े
र्ा अन्म कङ्ट नै कामव गने; 

(ख) ङ्झफर्ादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण मङ्जकन गयी ऩऺफाट ऩेि गनव 
रगाउने र्ा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट भाग गने आदेि गने; 

(ग) भेरङ्झभराऩका सम्फन्धभा ङ्झफर्ादका ऩऺहरूसॉग छरपर 
गने; तथा 

(घ) ङ्झफर्ादका ऩऺ उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्टनङ्टर्ाइको राङ्झग तायेख 
तथा ऩेङ्ञिको सभम ताङ्झरका ङ्झनधावयण गने । 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतरे स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउने आदेि गनङ्टवऩनेछ । 

२६. प्रभाण दाङ्ञखर गने्फादी र्ा प्रङ्झतफादीरे कङ्ट नै नमाॉ प्रभाण ऩेि गनव अनङ्टभङ्झत 
भाग गयी ङ्झनरे्दन ऩेि गयेभा उजङ्टयी प्रिासकरे सोङ्जह ङ्छदन ङ्झरन सक्नेछ । 
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२७. ङ्झरखत जाॉच गने् (१) सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा ऩेि बएको कङ्ट नै ङ्झरखतको 
सत्मता ऩयीऺण गनव येखा र्ा हस्ताऺय ङ्जर्िेषऻराइव जाॉच गयाउन जरूयी 
देखेभा सो ङ्झरखतराइव असत्म बङ्ङे ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तङ्टय दाङ्ञखर गनव 
रगाइव येखा र्ा हस्ताऺय ङ्जर्िेषऻफाट ङ्झरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव भनाङ्झसफ भाङ्जपकको सभम 
तोङ्जक आदेि गनङ्टवऩनेछ य सभम ङ्झबत्र जाॉच सम्ऩङ्ङ हङ्टनको राङ्झग मथासम्बर् 
व्मर्स्था गनङ्टवऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाव ङ्झरखत असत्म ठहयीएभा 
ङ्झरखत सत्म यहेको बङ्ङे ऩऺफाट रागेको दस्तङ्टय असङ्टर गयी उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय दाङ्ञखर गने ऩऺराइव बयाइवङ्छदनङ्टऩछव । 

२८. साऺी फङ्टझ्ने्  (१) सङ्झभङ्झतफाट साऺी फङ्टझ्ने आदेि गदाव साऺी फङ्टझ्ने ङ्छदन 
तोङ्जक आदेि गनङ्टवऩनेछ । साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्नङ्ट ऩने ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदेि बएऩङ्झछ उजङ्टयी प्रिासकरे 
उजङ्टयीको ऩऺराइव आदेिभा उलरेख बएको ङ्झभङ्झतभा साऺी फङ्टझ्ने तायेख 
तोक्नङ्टऩनेछ । 

  (३) साऺी फङ्टझ्ने तायेख तोङ्जकएको ङ्छदनभा आफ्नो साऺी सङ्झभङ्झत 
सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩऺको दाङ्जमत्र् हङ्टनेछ । 

२९. सङ्झभङ्झतको तपव फाट फकऩत्र गयाउने्  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नाफारक र्ा अिक्त र्ा र्धृ्दर्ृध्दा ऩऺ यहेको 
उजङ्टयीभा साङ्ञऺ फकऩत्रको राङ्झग तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत 
नबएको र्ा उऩङ्ञस्थत नगयाइएको साऺीराइव सङ्झभङ्झतरे म्माद तोङ्जक 
सङ्झभङ्झतको तपव फाट ङ्ञझकाइव फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साऺी ङ्ञझकाउॉदा फकऩत्र हङ्टने तायेख 
तोङ्जक म्माद जायी गनङ्टवऩनेछ य उजङ्टयीका ऩऺहरूराइव सभेत सोङ्जह ङ्झभरानको 
तायेख तोक्नङ्टऩनेछ । 
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३०. साऺी फकऩत्र गयाउने्  (१) उजङ्टयी प्रिासकरे साऺी फकऩत्रको राङ्झग 
तोङ्जकएको ङ्छदन ऩऺहरूसॉग ङ्झनजहरूरे उऩङ्ञस्थत गयाउन लमाएका साङ्ञऺको 
नाभार्री ङ्झरइव सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) साऺी फकऩत्रको राङ्झग तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन उजङ्टयीका 
सफै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन लमाएको बए कामावरम खङ्टलनासाथ तथा 
कङ्ट नै ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन नलमाएको बए ङ्छदनको फाह्र फजेऩङ्झछ 
सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनङ्टऩनेछ । 

३१. फन्देज गनव सक्ने्  (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको ङ्जर्षमर्स्तङ्ट 
बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी र्ा उजङ्टयीको ऩऺराइव अऩभाङ्झनत गने र्ा 
ङ्ञझझ्माउने र्ा अनङ्टङ्ञचत प्रकायको प्रद्ल सोङ्झधएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो प्रद्ल 
सोध्नफाट ऩऺराइव फन्देज गनव सक्नेछ । 

  (२) नाफारक र्ा र्धृ्द र्ा असक्त र्ा ङ्झफयाभीरे साऺी फक्नङ्टऩने 
बइव त्मस्तो उजङ्टयीभा कङ्ट नै ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झत र्ा अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ 
कायणरे साऺीराइव फकऩत्र गनव अनङ्टङ्ञचत दफार् ऩयेको र्ा ऩने प्रफर 
सम्बार्ना यहेको छ बङ्ङे सङ्झभङ्झतराइव रागेभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो ऩऺको 
प्रत्मऺ उऩङ्ञस्थङ्झतराइव फन्देज गयी ङ्झनजरे साऺीरे नदेख्न ेगयी भात्र उऩङ्ञस्थत 
हङ्टन आदेि गनव सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेि गयेभा साऺीरे नदेख्न े गयी 
ऩऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टने व्मर्स्था ङ्झभराउने दाङ्जमत्र् सङ्झभङ्झतको हङ्टनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभ गदाव सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीसॉग 
सम्फङ्ञन्धत आर्श्मक प्रद्ल तमाय गयी सङ्झभङ्झतको तपव फाट फकऩत्र गयाउन  
सक्नेछ । 

३२. ऩेिी सूची प्रकािन गनङ्टवऩने् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे प्रत्मेक हद्ऱा िङ्टक्रर्ाय 
अगाभी हद्ऱाको राङ्झग ऩेिी तोङ्जकएको ङ्झफर्ादहरूको साद्ऱाङ्जहक ऩेिी सूची 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

21 

तथा तोङ्जकएको ङ्छदन उक्त ङ्छदनको राङ्झग ऩेिी तोङ्जकएका ङ्झफर्ादहरूको ऩेिी 
सूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची सॊमोजकरे य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे ङ्ञजम्भेर्ायी तोकेको सङ्झभङ्झतको सदस्मरे प्रभाङ्ञणत 
गनङ्टवऩनेछ । 

३३. दैङ्झनक ऩेिी सूची् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे दपा ३२ फभोङ्ञजभको साद्ऱाङ्जहक 
ऩेिी सूचीभा चढेका ङ्झफर्ाद हरूको  तोङ्जकएको ङ्छदनको ऩेिी सूची तमाय 
गयी एक प्रङ्झत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनङ्ट ऩनेछ तथा एक प्रङ्झत सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरूराइव उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीभा ङ्झफर्ादहरू उलरेख गदाव 
ङ्झफर्ाद दतावको आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकािन 
गयाउनङ्टऩनेछ्- 

  (क)नाफारक ऩऺ बएको ङ्झफर्ाद; 

 (ख)िाङ्चययीक असक्तता र्ा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञक्त ऩऺ बएको 
ङ्झफर्ाद; 

(ग)सियी र्षव उभेय ऩङ्टया बएको र्धृ्द र्ा र्धृ्दा ऩऺ बएको 
ङ्झफर्ाद; तथा 

  (घ)ङ्झफर्ाद दतावको क्रभानङ्टसाय ऩङ्जहरे दताव बएको ङ्झफर्ाद । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेिी सूची तमाय गदाव भङ्टलतर्ीफाट 
जागेका तथा सर्ोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा ङ्ञजलरा अदारतफाट 
ऩङ्टन् इन्सापको राङ्झग प्राद्ऱ बइव दताव बएको ङ्झफर्ादको हकभा िङ्टरूभा 
सङ्झभङ्झतभा दताव बएको ङ्झभङ्झतराइव नै दताव ङ्झभङ्झत भाङ्झन क्रभ ङ्झनधावयण 
गनङ्टवऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (१) र्ा (२) भा यहेको क्रभानङ्टसाय नै सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइव य कायर्ाही तथा ङ्जकनाया गनङ्टवऩनेछ । 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

22 

३४. उजङ्टयी प्रिासकको ङ्ञजम्भेर्ायी हङ्टने्  ऩेिी सूचीभा चढेका ङ्झफर्ादहरू कामावरम 
खङ्टरेको एक घण्टा ङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनर्ाइवको राङ्झग ऩेि गने तथा उक्त 
ङ्छदनको तोङ्जकएको कामव सङ्जकए ऩङ्झछ सङ्झभङ्झतफाट ङ्जपताव फङ्टङ्ञझङ्झरइव सङ्टयङ्ञऺत 
याख्न ेङ्ञजम्भेर्ायी उजङ्टयी प्रिासकको हङ्टनेछ । 

३५. प्रभाण सङ्टनाउन सक्ने्  सङ्झभङ्झतरे दपा २५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको तायेखको ङ्छदन 
उऩङ्ञस्थत सफै ऩऺराइव अको ऩऺरे ऩेि गयेको प्रभाण एर्भ ् कागजात 
देखाइव ऩङ्जढ फाॉची सङ्टनाइव सो फायेभा अको ऩऺको कङ्ट नै कथन यहेको बए 
ङ्झरङ्ञखत फमान गयाइव ङ्झभङ्झसर साभेर गयाउन सक्नेछ । 

३६. ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइव गने् (१) सङ्झभङ्झतरे दङ्टरै् ऩऺको कङ्ट या सङ्टनी ङ्झनजहरूको 
ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइव तथा ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्टनर्ाइव तथा ङ्झनणवम गदाव ऩऺहरूको 
योहर्यभा गनङ्टवऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइव गदाव इजरास कामभ गयी 
सङ्टनर्ाइव गनव भनाङ्झसर् देङ्ञखएभा सोही अनङ्टसाय गनव सक्नेछ । 

 तय दङ्टफै ऩऺको बनाइ तथा ङ्ञजङ्जकय सङ्टङ्ङराइ उऩदपा ३ अनङ्टसायको 
इजरास कामभ गनव फाधा हङ्टने छैन । 

३७. फन्द इजरासको गठन गनवसक्न े (१) सङ्झभङ्झतरे भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका 
सभारे्ि यहेको तथा आर्श्मक देखेको अन्म ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइवको राङ्झग 
फन्द इजरास कामभ गयी सङ्टनर्ाइव गनव सक्नेछ  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फन्द इजरासभा ङ्झफर्ादका ऩऺ तथा अन्म 
सयोकायर्ारा फाहेक अन्म व्मङ्ञक्तराइव इजरासभा प्ररे्ि गनव नऩाउने गयी 
फन्द इजरासको गठन गनङ्टवऩनेछ । 

 (३) फन्द इजरासफाट हेङ्चयने ङ्झफर्ादको काभ कायर्ाही, ङ्जऩडीतको नाभ थय 
ठेगाना रगामतका ङ्जर्षम गोप्म याख्नङ्टऩनेछ । 
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३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था् (१) फन्द इजरासफाट हेङ्चयएका 
ङ्झफर्ादहरूको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ फादी, प्रङ्झतर्ाङ्छद य ङ्झनजको ङ्जहतभा असय 
ऩयेको कङ्ट नै सयोकायर्ारा फाहेक अरू कसैराइव उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झफर्ादको तथ्म खङ्टराइव कङ्ट नै सभाचाय कङ्ट नै 
ऩत्रऩङ्झत्रकाभा सॊप्रषेण हङ्टन ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन । 

 (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे ऩऺको 
गोऩङ्झनमता तथा ङ्जहतभा प्रङ्झतकङ्ट र प्रबार् नऩने गयी सभाचाय सॊप्रषेण गनव बन े
कङ्ट नै फाधा ऩनेछैन । 

३९. थऩ प्रभाण फङ्टझ्ने्  ङ्झफर्ादको सङ्टनर्ाइवको क्रभभा ङ्झफर्ादको कङ्ट नै ऩऺको 
अनङ्टयोधभा र्ा ङ्झफर्ाद सङ्टनर्ाइवको क्रभभा सङ्झभङ्झत आपैरे थऩ प्रभाण फङ्टझ्नङ्टऩने 
देखेभा उजङ्टयीका ऩऺहरूराइव थऩ प्रभाण ऩेि गनव ऩेि गने तायेख तोङ्जक 
आदेि गनव सक्नेछ । 

४०. स्र्ाथव फाङ्ञझएको ङ्झफर्ाद हेनव नहङ्टने्  सङ्झभङ्झतको सदस्मरे देहामका ङ्झफर्ादको 
कायर्ाही य ङ्जकनायाभा सॊरग्न हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन्- 

(क) आफ्नो र्ा नङ्ञजकको नातेदायको हक ङ्जहत र्ा सयोकाय 
यहेको ङ्झफर्ाद; 

 स्ऩद्शीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग "नङ्ञजकको 
नातेदाय" बङ्ङारे अऩङ्टतारी ऩदाव कानून फभोङ्ञजभ अऩङ्टतारी 
प्राद्ऱ गनव सक्ने प्राथङ्झभकता क्रभभा यहेको व्मङ्ञक्त, भाभा, 
भाइजङ्ट, सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफङ्ट, ठूरोफाफू, ऩङ्झत 
र्ा ऩत्नी तपव का सासू, ससङ्टया, पूऩङ्ट, पूऩाजङ्ट, सारा, 
जेठान, सारी, ङ्छददी, फङ्जहनी, ङ्झबनाजङ्ट, फङ्जहनी ज्र्ाइँ, 
बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्र्ाइँ, बाञ्जी फङ्टहायी तथा त्मस्तो 
नाताका व्मङ्ञक्तको एकासगोरभा यहेको ऩङ्चयर्ायको 
सदस्म सम्झनङ्टऩछव । 
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(ख) ङ्झनजरे अन्म कङ्ट नै हैङ्झसमतभा गयेको कङ्ट नै कामव र्ा ङ्झनज 
सॊरग्न यहेको कङ्ट नै ङ्जर्षम सभारे्ि यहेको कङ्ट नै ङ्झफर्ाद; 

(ग) कङ्ट नै ङ्जर्षमभा ङ्झनजरे ङ्झफर्ाद चलने र्ा नचलने ङ्जर्षमको 
छरपरभा सहबाङ्झग बइव कङ्ट नैयाम ङ्छदएको बए सो ङ्जर्षम 
सभारे्ि यहेको ङ्झफर्ाद; र्ा 

(घ) अन्म कङ्ट नै कायणरे आधायबतू रूऩभा ङ्झनज य ङ्झनजको 
एकाघय सॊगोरका ऩङ्चयर्ायका सदस्मको कङ्ट नै स्र्ाथव 
फाङ्ञझएको ङ्झफर्ाद । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै अर्स्था देङ्ञखएभा जङ्टन 
सदस्मको त्मस्तो अर्स्था ऩछव उक्त सदस्मरे ङ्झफर्ाद हेनव नहङ्टने कायण 
खङ्टराइव आदेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) को प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै 
ङ्झफर्ादको कायर्ाङ्जह य ङ्जकनायाभा सहबाङ्झग हङ्टन रागेभा ङ्झफर्ादको कङ्ट नै ऩऺरे 
आर्श्मक प्रभाण सङ्जहत ङ्झफर्ादको कायर्ाङ्जह ङ्जकनाया नगनव ङ्झनरे्दन ङ्छदन 
सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) अनङ्टसाय ङ्झफर्ाद ङ्झनरुऩण हङ्टन नसक्न ेअर्स्थाभा 
स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था अनङ्टसायको सबारे 
तोकेको सङ्झभङ्झतरे काभ कायर्ाङ्जह य ङ्जकनायाभा गनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ गदाव सबारे ङ्झफर्ादका ऩऺहरूराइव 
सोङ्जह उऩदपा फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतफाट ङ्झफर्ादको कायर्ाङ्जह ङ्जकनाया हङ्टने 
कङ्ट याको जानकायी गयाइव उक्त सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩठाउनङ्टऩनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्झनणवम य अन्म आदेि 

४१. ङ्झनणवम गनङ्टवऩने् (१) सङ्झभङ्झतरे सङ्टनर्ाइवको राङ्झग ऩेि बएको ङ्झफर्ाद हेदाव कङ्ट नै 
प्रभाण फङ्टझ्नङ्टऩने फाॉङ्जक नयङ्जह ङ्झफर्ाद ङ्जकनाया गने अर्स्था यहेको देङ्ञखएभा 
सोङ्जह ऩेिीभा ङ्झफर्ादभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गयेऩङ्झछ ङ्झनणवमको व्महोया 
ङ्झनणवम ङ्जकताफभा रेङ्ञख सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत 
गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गयीएको ङ्झनणवमको दपा ४२ य अन्म 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खङ्टराउनङ्टऩने ङ्जर्र्यण खङ्टरेको ऩूणव ऩाठ ङ्झनणवम 
बएको ङ्झभङ्झतरे फङ्जढभा सात ङ्छदन ङ्झबत्र तमाय गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्टऩछव 
।   

(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सभमाबार् अथर्ा अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे गदाव सोङ्जह ङ्छदन ङ्झफर्ाद 
ङ्झनणवम गनव नसक्न ेबएभा आगाङ्झभ हद्ऱाको कङ्ट नै ङ्छदनको राङ्झग अको ऩेिी 
तायेख तोक्नङ्टऩनेछ । 

४२. ङ्झनणवमभा खङ्टराउनङ्टऩने् (१) सङ्झभङ्झतरे दपा ४१ फभोङ्ञजभ गयेको ङ्झनणवमको 
ऩूणवऩाठभा मस दपा फभोङ्ञजभका कङ्ट याहरू खङ्टराइव अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा तमाय गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूणवऩाठ तमाय गदाव फादी तथा 
प्रङ्झतफादीको ङ्ञजङ्जकय, ङ्झनणवम गनङ्टवऩने देङ्ञखएको ङ्जर्षम, दङ्टरै् ऩऺफाट ऩेि 
बएको प्रभाणका कङ्ट याहरू सभेतको ङ्जर्षम खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए देङ्ञख फाहेक ऩूणवऩाठभा 
देहामका कङ्ट याहरू सभेत खङ्टराउनङ्टऩनेछ्- 
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(क) तथ्मको ब्महोया; 
(ख) ङ्झफर्ादको कङ्ट नै ऩऺरे कानून व्मर्सामी याखेको बएभा 

ङ्झनजरे ऩेि गयेको फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका 
भङ्टर ङ्जर्षमहरु; 

(ग) ङ्झनणवम गनवको राङ्झग आधाय ङ्झरइएको प्रभाणका साथै दङ्टरै् 
ऩऺफाट ऩेि बएको प्रभाण तथा त्मसको ङ्जर्द्ऴषेण; 

(घ) ङ्झनणवम कामावन्र्मन गनवको राङ्झग गनङ्टवऩने ङ्जर्षमहरूको 
ङ्झसरङ्झसरेर्ाय उलरेखन सङ्जहतको तऩङ्झसर खण्ड; तथा 

(ङ) ङ्झनणवम उऩय ऩङ्टनयारे्दन राग्ने बएभा ऩङ्टनयारे्दन राग्ने 
ङ्ञजलरा अदारतको नाभ य के कङ्झत ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयारे्दन 
गनङ्टवऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेङ्ञख फाहेक देहामका 
कङ्ट याहरु सभेत ङ्झनणवमभा खङ्टराउन सक्नेछ्- 
(क) साऺी र्ा सजवङ्झभनको फकऩत्रको सायाॊि; 

(ख) कङ्ट नै नजीयको व्माख्मा र्ा अर्रम्फन गयेको बए सो 
नजीयको ङ्जर्र्यण य ङ्झफर्ादभा उक्त नजीयको ङ्झसध्दान्त 
के कङ्ट न आधायभा रागङ्ट बएको हो अथर्ा रागङ्ट नबएको 
हो बङ्ङे कायण सङ्जहतको ङ्जर्द्ऴषेण; 

(ग) ङ्झनणवमफाट कसैराइव कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदनङ्ट बयाउनङ्ट ऩने बएको 
बए कसराइव के कङ्झत बयाइव ङ्छदनङ्टऩने हो सोको ङ्जर्र्यण; 
तथा 

(घ) ङ्झफर्ादको क्रभभा कङ्ट नै भारसाभान र्ा प्रभाणको रुऩभा 
केङ्जह र्स्तङ्ट सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि बएको बए सो भारसाभान 
र्ा र्स्तङ्टको हकभा के गने हो बङ्ङे ङ्जर्षम । 
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४३. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनर्ाइवभा ङ्झनणवम हङ्टनसक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे ऩङ्जहरो सङ्टनर्ाइवको 
राङ्झग ऩेि बएको अर्स्थाभा नै ङ्झफर्ादभा थऩ प्रभाण फङ्टङ्ञझयहनङ्टऩने अर्स्था 
नयहेको देखेभा अथर्ा हदम्माद र्ा हकदैमा र्ा सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय 
नयहेको कायणरे ङ्झफर्ाद ङ्झनणवम गनव नङ्झभलन े देखेभा ऩङ्जहरो सङ्टनर्ाइवभा नै 
ङ्झनणवम गनव सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणवम ऺेत्राङ्झधकायको अबार् 
यहेको कायणरे बएको अर्स्थाभा ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने अदारत र्ा 
स्थानीम तह र्ा अन्म ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनव जानङ्ट बङ्झन सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइव  
जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

४४. ङ्झनणवम सॊिोधन् (१) सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झफर्ादको ऩऺ र्ा कङ्ट नै सयोकायर्ारारे 
ङ्झफर्ादको ङ्झनणवमभा बएको कङ्ट नै रेखाइवको त्र ङ्टटी सॊिोधन गयीऩाउन ङ्ञजङ्जकय 
ङ्झरइव ङ्झनणवमको जानकायी बएको ऩैंङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनरे्दन ङ्छदन सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ऩयी सङ्झभङ्झतरे हेदाव साभान्म 
त्र ङ्टटी बएको य सॊिोधनफाट ङ्झनणवमको भूर आिमभा कङ्ट नै हेयपेय नहङ्टने 
देखेभा छङ्ट िै ऩचाव खडा गयी ङ्झनरे्दन फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम सॊिोधन गने आदेि 
ङ्छदनसक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आदेि भूर ङ्झनणवमको अङ्झबङ्ङ 
अङ्गको रुऩभा ङ्झरइनेछ । 

४५. ङ्झनणवमभा हेयपेय गनव नहङ्टने् (१) सङ्झभङ्झतका सदस्म अथर्ा अरु कसैरे ऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ ङ्झनणवमभा कङ्ट नै प्रकायको थऩघट 
र्ा केयभेट गनव हङ्टॉदैन । 

  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ को कसङ्टय गने कभवचायीराइव 
आर्श्मक कायर्ाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेङ्ञख ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  
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४६. ङ्झनणवम बएऩङ्झछ गनङ्टवऩने कायर्ाङ्जह्(१) उजङ्टयी प्रिासकरे सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणवम 
बएऩद्ळात ङ्झनणवम ङ्जकताफभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको 
मङ्जकन गयी ङ्झनणवम ङ्जकताफ य ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्टऩछव । 

  (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनणवमको ऩूणवऩाठ तमाय बएऩङ्झछ सफै 
सदस्मको दस्तखत बैसकेऩङ्झछ उजङ्टयी प्रिासकरे ङ्झनणवमको कामावन्मर्म 
गनवका राङ्झग तत्कार गनङ्टवऩने केङ्जह कामव बए सो सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झभङ्झसर 
अङ्झबरेखको रागी ऩठानङ्टऩछव । 

४७. ङ्झनणवम गनवऩने अर्ङ्झध्(१) सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतर्ाद दाङ्ञखर बएको र्ा फमान 
गनङ्टवऩनेभा प्रङ्झतफादीको फमान बएको ङ्झभङ्झतरे तथा प्रङ्झतर्ाद दाङ्ञखर नबएको 
र्ा फमान नबएकोभा सो हङ्टन ङ्टऩने म्माद ब ङ्टक्तान बएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झफर्ादको अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमार्ङ्झध गणना गदाव 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाइवएको ङ्झफर्ादको हकभा भेरङ्झभराऩको प्रङ्जक्रमाभा 
रागेको सभम कटाइव अर्ङ्झध गणना गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ङ्झफर्ादभा फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण तथा ऩङ्टया गनङ्टवऩने प्रङ्जक्रमा फाॉङ्जक नयही ङ्झफर्ाद 
ङ्झनणवम गनव अङ्ग ऩङ्टङ्झगसकेको बए सो ऩङ्टगेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम 
गनङ्टवऩनेछ । 

 

४८. अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि जायी गनव सङ्जकने्  
स्थानीम सायकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड 
(क) दङ्ञख (ङ) सम्भ, ङ्झनजको अर्स्था य र्स्तङ्टगत ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्जर्न गयी तत्कार आदेि नगये ङ्झनरे्दकराई ऩनव सक्न े नकायात्भक 
प्रबार्को भङ्टलमाॊकन गनङ्टव ऩदवछ । न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे जायी गने अन्तङ्चयभ 
सॊयऺणात्भक आदेि अनङ्टसूची ८ भा उलरेख गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचर्ारम 

४९. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचर्ारम् (१)सङ्झभङ्झतको कामवसम्ऩादनराइव सहङ्ञजकयणा गनव 
एक सङ्ञचर्ारम यहने छ  

  (२) उऩदपा (१) र्भोङ्ञजभको सङ्ञचर्ारमभा कामवऩाङ्झरकारे 
आर्श्मता अनङ्टसाय उजङ्टयी प्रिासक, अङ्झबरेख प्रिासक तथा अन्म 
कभवचायीहरुको व्मर्स्था गनव सक्नेछ । सङ्ञचर्ारमको कामवसम्ऩादनराइव 
व्मर्ङ्ञस्थत गनव सङ्ञचर्ारम अन्तगवत उजङ्टयी िाखा/ पाॉट तथा अङ्झबरेख 
िाखा /पाॉट यहन सक्नेछ । 

 

५०. उजङ्टयी प्रिासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख 
बए देङ्ञख फाहेक उजङ्टयी प्रिासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) ऩेि बएका उजङ्टयी, प्रङ्झतर्ाद य अन्म ङ्झरखतहरु जाॉच गयी यीत 
ऩङ्टगेको बए कानून फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय ङ्झरइव दताव गने य दताव 
गनव नङ्झभलने बए कायण जनाइव दयऩीठ गने; 

(ख) ङ्जर्र्ादभा प्रभाणको राङ्झग ऩेि बएका नक्कर कागजराइव सक्करसॉग 
ङ्झबडाइव ङ्छठक देङ्ञखएभा प्रभाङ्ञणत गने य ङ्झभङ्झसर साभेर याख्न े तथा 
सक्करभा केङ्जह कैङ्जपमत देङ्ञखएभा सो जनाइव सम्फङ्ञन्धत ऩऺको 
सङ्जहछाऩ गयाइव याख्न;े 

(ग) ऩेि बएका ङ्झरखत साथ सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩने प्रभाण तथा अन्म कागजात 
छ र्ा छैन बए ठीक छ र्ा छैन जाॉच्ने; 
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(घ) सङ्झभङ्झतको आदेिरे ङ्ञझकाउनङ्टऩने प्रङ्झतफादी, साऺी र्ा अन्म 
व्मङ्ञक्तको नाभभा म्माद जायी गने; 

(ङ) ङ्जर्र्ादका ऩऺराइव तायेख र्ा ऩेिी तायेख तोक्ने; 
(च) सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि हङ्टनङ्टऩने ङ्झनरे्दन दताव गयी आदेिको राङ्झग सङ्झभङ्झत 

सभऺ ऩेि गने; 

(छ) कानून फभोङ्ञजभ र्ायेस ङ्झरन ेतथा गङ्टज्रकेो तायेख थाम्ने ङ्झनरे्दन ङ्झरइव 
आर्श्मक कायर्ाही गने; 

(ज) सङ्झभङ्झतफाट बएको आदेि कामावन्र्मन गने गयाउन;े 

(झ) सङ्झभङ्झतभा ऩेि र्ा प्राद्ऱ बएका कागजऩत्र फङ्टझ्ने, बऩावइव गने 
रगामतका कामवहरु गने; 

(ञ) आर्श्मकतानङ्टसाय सङ्झभङ्झतको तपव फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) सङ्झभङ्झतको आदेिरे ताभेर गनङ्टवऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर 
बएको म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूर्वकको नबए ऩङ्टन् जायी गने 
तथा अन्म अदारत र्ा ङ्झनकामफाट प्राद्ऱ बएको गाउॉऩाङ्झरकारे 
ताभेर गङ्चयङ्छदनङ्टऩने म्माद ताभेर गने गयाउन;े 

(ठ) ङ्झनणवम ङ्जकताफ य उजङ्टयीको ङ्झभङ्झसर ङ्ञजम्भा ङ्झरने; 
(ड) सङ्झभङ्झतभा दताव बएका ङ्जर्र्ाद तथा ङ्झनरे्दन रगामतका कागजातको 

अङ्झबरेख तमाय गने य भाङ्झसक र्ा र्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन ऩेि गनङ्टवऩने 
ङ्झनकाम सभऺ प्रङ्झतरे्दन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत गयाइव 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने; 

(ढ) आफ्नो ङ्ञजम्भा यहेका उजङ्टयीका ङ्झभङ्झसरभा यहेका कागजातको 
यीतऩूर्वक नक्कर ङ्छदने; 

(ण) ङ्ञजलरा अदारतभा ऩङ्टनयारे्दन राग्ने गयी ङ्झनणवम बएका ङ्जर्र्ादभा 
ऩङ्टनयारे्दन म्माद जायी गयी ताभेर गनेगयाउन;े 
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(त) अदारत र्ा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामभा ङ्जर्र्ादको ङ्झभङ्झसर र्ा कङ्ट नै 
कागजात ऩठाउनङ्टऩने बएभा सङ्झभङ्झतराइव जानकायी गयाइव ङ्झभङ्झसर र्ा 
कागजात ऩठाउने तथा ङ्जपताव प्राद्ऱ बएऩङ्झछ कानून फभोङ्ञजभ 
सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेव्मर्स्था ङ्झभराउने; 

(त) ङ्झनणवम ङ्जकताफ ङ्ञजम्भा ङ्झरने; तथा 
(थ) ऩेि बएका ङ्झनरे्दन रगामतका कागजातभा सङ्झभङ्झतफाट आदेि 

हङ्टनङ्टऩने र्ा ङ्झनकासा ङ्झरनङ्टऩनेभा सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गने । 

 

५१. अङ्झबरेख प्रिासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख 
बए फाहेक अङ्झबरेख प्रिासकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ् 
(क) ङ्झनणवम कामावन्र्मन सम्फन्धी् 

(२) ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ चरन चराउनङ्टऩने, कङ्ट नै कङ्ट या ङ्छदराइवबयाइव 
ङ्छदनङ्टऩने रगामतका ङ्झनणवम कामावन्र्मनका राङ्झग गनङ्टवऩने 
कामवहरु गने तथा ङ्झनणवम कामावन्र्मनको अङ्झबरेख याखी 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्जर्र्यण ऩठाउनङ्टऩने ङ्झनकामहरुभा ङ्जर्र्यण 
ऩठाउन;े 

(३) ङ्झनणवम कामावन्र्मनको क्रभभा ङ्झनरे्दन ङ्छदएका ऩऺहरुको 
र्ायेस ङ्झरने, सकाय गयाउने, गङ्टज्रकेो तायेख थभाउने 
रगामतका कामवहरु गने; 

(४) सङ्झभङ्झतको आदेिरे योक्का बएको र्ा अरु कङ्ट नै अदारत र्ा 
ङ्झनकामफाट योक्का बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा 
दाङ्ञखर चरान गनङ्टवऩने बए सो गने; 

(५) ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गने रगामतका अन्म कङ्ट नै काभ 
गनङ्टवऩने बए सो सभेत गने; तथा 
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(६) रेङ्ञखए देङ्ञख फाहेकको कङ्ट नै कामव ङ्झनणवम कामावन्र्मनको 
क्रभभा गनङ्टवऩने बएभा सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयी आदेि 
फभोङ्ञजभ गने । 

(ख) अङ्झबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 
(१) अङ्झबरेख िाखाको येखदेख गयी ङ्झनणवम बएका ङ्झभङ्झसर 

सङ्टयङ्ञऺत याख्न े य कानून फभोङ्ञजभ सडाउनेऩने कागजहरु 
सडाउन;े 

(२) ङ्झनणवम बएका ङ्झभङ्झसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दङ्टरुस्त 
यहेनयहेको हेने य ङ्झभङ्झसर कानून फभोङ्ञजभ गयी दङ्टरुस्त 
अर्स्थाभा याख्न;े 

(३) कानून फभोङ्ञजभ सडाउने कागजको ङ्जर्र्यण तमाय गयी सो 
ङ्जर्र्यण सङ्टयङ्ञऺत यहने व्मर्स्था गने; 

(४) अङ्झबरेख िाखाभा प्राद्ऱ बएको ङ्झभङ्झसरहरुको सारफसारी 
अङ्झबरेख याख्न ेय आर्श्मकतानङ्टसाय ङ्जर्र्यण तमाय गने; तथा 

(५) कङ्ट नै अदारत र्ा ङ्झनकामफाट अङ्झबरेखभा यहेको ङ्झभङ्झसर र्ा 
कङ्ट नै कागजात भाग बै आएभा यीतऩूर्वक ऩठाउने य ङ्जपताव 
प्राद्ऱ बएऩङ्झछ यीतऩूर्वक गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न े। 

५२. उजङ्टयी प्रिासक र्ा अङ्झबरेख प्रिासकको आदेि उऩयको ङ्झनरे्दन्(१) मस 
ऐन फभोङ्ञजभ उजङ्टयी प्रिासक र्ा अङ्झबरेख प्रिासकरे गयेको आदेि र्ा 
कायर्ाही उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने ऩऺरे सो आदेि र्ा कायर्ाही बएको ऩाॉच 
ङ्छदनङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको ङ्झनरे्दन उऩय 
सङ्टनङ्टर्ाइव गयी ङ्झनरे्दन ऩेि बएको फङ्जढभा सात ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनरे्दन उऩयको 
कायर्ाङ्जह टङ्टङ्गग्माउनङ्टऩनेछ । 
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  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन उऩय आदेि र्ा ङ्झनणवम गनङ्टवऩूर्व केङ्जह फङ्टझ्नङ्टऩने बए 
सो फङ्टझेय भात्र ङ्झनणवम र्ा आदेि गनङ्टवऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी व्मर्स्था 
५३. ङ्झभराऩत्र गयाउने्  (१) सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र हङ्टन 

सक्ने जङ्टनसङ्टकै उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउनसक्नेछ । 

  (२) ङ्जर्र्ादका ऩऺहरूरे ङ्झभराऩत्रको राङ्झग अनङ्टसूची-९ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउन 
उऩमङ्टक्त देखेभा ङ्झभराऩत्र गयाइङ्छदनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩऺहरूरे ङ्छदएको ङ्झनरे्दनको व्महोया 
सङ्झभङ्झतरे दङ्टरै् ऩऺराइव सङ्टनाइव त्मसको ऩङ्चयणाभ सम्झाइव ऩऺहरूको ङ्झभराऩत्र 
गने सम्फन्धभा सहभङ्झत यहेनयहेको सोध्नङ्टऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्टनाउॉदा ऩऺहरूरे ङ्झभराऩत्र गनव 
भञ्जङ्टय गयेभा सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको ङ्झनरे्दनभा उलरेख बएको व्महोया 
फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्र तीन प्रङ्झत तमाय गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइव 
ऩढीफाॉची सङ्टनाइव ङ्झभराऩत्र गनव भञ्जङ्टय बएभा ऩऺहरूको सङ्जहछाऩ गयाइव 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे ङ्झभराऩत्र कागज अनङ्टसूची-१० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
प्रभाङ्ञणत गयी एक प्रङ्झत सङ्झभङ्झतरे अङ्झबरेखको राङ्झग ङ्झभङ्झसरभा याख्नङ्टऩनेछ 
तथा एक-एक प्रङ्झत फादी तथा प्रङ्झतफादीराइव ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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५४. भेरङ्झभराऩ गयाउन सक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र 
गनव ङ्झभलने उजङ्टयीभा ऩऺहरूफीच भेरङ्झभराऩ गयाउन सक्नेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जङ्टनसङ्टकै तहभा ङ्जर्चायाधीन यहेको प्रचङ्झरत कानूनरे 
भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनव सङ्जकन े ङ्जर्र्ादभा ङ्जर्र्ादका ऩऺरे 
सॊमङ्टक्त रूऩभा सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदन सक्नेछन ्। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन ङ्छदएकोभा भेरङ्झभराऩफाट 
उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो उजङ्टयी 
भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्झनयोऩण गनव रेङ्ञख ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको आदेिऩङ्झछ भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी 
कायर्ाङ्जह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरङ्झभराऩ गयाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (५) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

५५. उजङ्टयी ङ्झनणवम गने् (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण गनव प्रङ्जक्रमा फढाएकोभा भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभफाट उजङ्टयीको ङ्झनयोऩण हङ्टन नसकेभा ऩऺहरूराइव उजङ्टयीको ऩेिी 
तायेख तोङ्जक कानून फभोङ्ञजभ कायर्ाही गयी सङ्टनर्ाइव तथा ङ्झनणवम गने 
प्रङ्जक्रमा फढाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा 
भेरङ्झभराऩ र्ा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतरे अङ्झधकाय ऺेत्र यहेको 
अदारतभा जाने बङ्झन सङ्टनाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५६. भेरङ्झभराऩ र्ा ङ्झभराऩत्र हङ्टन नसक्ने्  मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै उजङ्टयीभा ङ्झभराऩत्र गयाउॉदा उजङ्टयीको प्रकृङ्झत र्ा 
ङ्झभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइव चरेको कङ्ट नै ङ्जर्र्ाद र्ा 
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सार्वजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञि र्ा ङ्जहतभा असय ऩने देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे 
त्मस्तो ङ्जर्र्ादभा ङ्झभराऩत्र गयाउनेछैन । 

  तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइव अन्म व्महोयाफाट भात्र 
ङ्झभराऩत्र गनव चाहेभा बने ङ्झभराऩत्र गयाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५७. भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रोत्साहन गने् (१) सङ्झभङ्झतरे सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टनर्ाइवको 
राङ्झग ऩेि बएको उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने सम्बार्ना यहेको देखेभा 
ऩऺहरूराइव भेरङ्झभराऩको राङ्झग तायेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको तायेखको ङ्छदन सङ्झभङ्झतरे ङ्जर्र्ादका 
ऩऺ तथा ङ्जर्ऩऺ, उऩङ्ञस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइव साथै ङ्झरइआएका अन्म 
व्मङ्ञक्त सभेत उऩङ्ञस्थत गयाइव भेरङ्झभराऩको राङ्झग छरपर गयाइव 
ऩऺहरूको फीचभा सहभङ्झत बएभा सहभङ्झत बए फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र कागज 
तमाय गनव रगाइव ङ्झभराऩत्र गयाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उजङ्टयीभा तोङ्जकएको म्मादभा सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत नबएको 
र्ा उऩङ्ञस्थत बएय ऩङ्झन तायेख गङ्टजायी ङ्जर्र्ादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ 
अथर्ा ङ्जर्र्ादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩङ्झन ङ्जर्र्ादको ऩेटफोरीफाट 
उजङ्टयीको ऩऺ कामभ हङ्टने देङ्ञखएको व्मङ्ञक्त सभेत भेरङ्झभराऩको राङ्झग 
उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाइव ङ्झभराऩत्रको कागज 
गयाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

५८. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनर्ाइव ऩूर्व भेरङ्झभराऩ् (१) उजङ्टयी प्रिासकरे प्रायङ्ञम्बक 
सङ्टनर्ाइवको राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी ऩेि हङ्टन ङ्टऩूर्व उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩ 
हङ्टनसक्ने अर्स्था देङ्ञखएभा र्ा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको ङ्झनरे्दन ङ्झरइव आएभा 
ङ्झभराऩत्रको व्महोया खङ्टरेको कागज तमाय गयी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि 
गनवसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव ङ्झभराऩत्रभा अङ्ञन्तभ सहभङ्झत 
नजङ्टटेको बए ताऩङ्झन ऩऺहरू भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रङ्जक्रमाभा जान सहभत 
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बएभा उजङ्टयी प्रिासकरे ऩऺहरूको ङ्झनरे्दन ङ्झरइव उजङ्टयीभा भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव सभऺ ऩठाउने आदेिको राङ्झग सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि 
गनवसक्नेछ । 

५९. भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गने् (१) सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको कामव 
गयाउनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तहरूको ङ्जर्र्यण 
खङ्टराइव सम्बाङ्जर्त भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गनेछ् 

 (क)कङ्ञम्तभा स्नातक उङ्ञिणव गयेको; 
 (ख)कङ्ट नै याजनीङ्झतक दर प्रङ्झत आस्था याखी याजनीङ्झतभा सङ्जक्रम 

नयहेको; तथा 
 (ग)स्थानीम स्तयभा सभाजसेर्ीको रुऩभा ऩङ्जहचान फनाएको । 

 (घ)भेरङ्झभराऩकतावको ४८ घण्टा ताङ्झरभ ङ्झरइ भेरङ्झभराऩकतावको 
कामव गदै आएको  

 (ङ)२५ फषव उभेय ऩङ्टया बएको । 

 (च) भाथी मोग्मताभा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन ताङ्झरभ 
ङ्झरइ हार काभ  गङ्चययहेकाको हकभा ङ्झनजराइ ङ्झनयन्तयता ङ्छदन 
सङ्जकने । 

(२) भेरङ्झभराऩकतावको सूची तमाय गयेऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे सूची सबा 
सभऺ ऩेि गयी अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सूची अनङ्टभोदन बएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे 
सार्वजङ्झनक जानकायीको राङ्झग सूचना प्रकािन गनङ्टवऩनेछ तथा भेरङ्झभराऩको 
राङ्झग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइव सो सूची उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

६०. भेरङ्झभराऩकतावको सूची अद्यार्ङ्झधक गने् (१) सङ्झभङ्झतरे दपा ५९ फभोङ्ञजभ 
तमाय बएको सूची प्रत्मेक र्षव अद्यार्ङ्झधक गनङ्टवऩनेछ । 

(२) प्रत्मेक र्षव अद्यार्ङ्झधक गयेको भेरङ्झभराऩकतावको सूची 
सङ्झभङ्झतरे सबाफाट अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ । 
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(३) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावको 
सूचीभा सूचीकृत हङ्टन मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झत सभऺ 
सूचीकृत गङ्चयऩाउनको राङ्झग अनङ्टसूची-११ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झनरे्दन ङ्छदनसक्नेछ । 

६१. भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउने्  (१) सङ्झभङ्झतरे दपा ६० फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩकतावको सूची अद्यार्ङ्झधक गदाव देहामको अर्स्थाका 
भेरङ्झभराऩकतावको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा; 
(ख) ङ्झनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइवऩाउॉ बङ्ङे ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा; 
(ग) ङ्झनजरे नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम 

ऩाएभा; 
(घ) ङ्झनज कङ्ट नै सॊस्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊस्था खायेज र्ा 

ङ्जर्घटन बएभा; य 

(ङ) सङ्झभङ्झतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजराइव 
सूचीफाट हटाउने ङ्झनणवम गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका 
भेरङ्झभराऩकतावहरूको नाभार्री सङ्झभङ्झतरे सार्वजङ्झनक सूचनाको राङ्झग 
प्रकािन गनङ्टवऩनेछ । 

६२. भेरङ्झभराऩको राङ्झग सभमार्ङ्झध तोक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराको राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव ऩठाउॉदा फङ्जढभा ङ्झतन भङ्जहना सम्भको 
सभम तोङ्जक ऩठाउनेछ । 

  (२) भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् र्ङ्जढभा तीनजना 
फाट भेरङ्झभराऩ गयाउने गयी तोक्नङ्टऩनेछ ।   
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६३. भेरङ्झभराऩकतावको छनौट् (१) सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गयाउने कामवको राङ्झग 
ङ्जर्र्ादका ऩऺहरूराइव एक जना भेरङ्झभराऩकतावको छनौट गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव ऩऺहरूफीचभा एकजना 
भेरङ्झभराऩकतावको राङ्झग सहभङ्झत नबएभा सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा 
ङ्झतन जना भेरङ्झभराऩकतावको छनौट गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरङ्झभराऩकतावको नाभभा सहभङ्झत हङ्टन 
नसकेभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩकतावको सूचीभा यहेका भेरङ्झभराऩकतावहरू 
भध्मेफाट दङ्टरै् ऩऺफाट एक-एक जना भेरङ्झभराऩकताव छनौट गनव रगाइव 
तेस्रो भेरङ्झभराऩकताव छनौट गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (४) उजङ्टयीका सफै ऩऺको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावको सूचीभा 
नयहेको मस ऐन फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकताव हङ्टन अमोग्म नबएको कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
र्ा सॊस्थाफाट भेरङ्झभराऩ प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै ङ्झरङ्ञखत 
ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्थाराइव भेरङ्झभराऩकताव 
तोङ्जकङ्छदनङ्टऩनेछ । 

६४. भेरङ्झभराऩकतावको ऩङ्चयर्तवन् (१) सङ्झभङ्झतरे देहामको अर्स्था ऩङ्चय ऩऺहरूरे 
ङ्झनरे्दन ङ्छदएको अर्स्थाभा भेरङ्झभराऩकताव ऩङ्चयर्तवन गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउने 
अर्स्था बएभा; 

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩङ्चयक सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकताव हेयपेय गनव 
भञ्जङ्टय बएभा; 

(ग) ङ्जर्र्ादको कङ्ट नै ऩऺरे भेरङ्झभराऩकताव प्रङ्झत अङ्जर्द्वास यहेको 
ङ्झरङ्ञखत जानकायी गयाएभा; 

(घ) कङ्ट नै कायणरे भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩभा सहबागी 
बैयहन नसक्ने जनाएभा; 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

39 

(ङ) ङ्जर्र्ादको ङ्जर्षमर्स्तङ्टभा भेरङ्झभराऩकतावको कङ्ट नै स्र्ाथव 
यहेको भेरङ्झभराऩकतावरे जानकायी गयाएभा र्ा कङ्ट नै 
स्रोतफाट सङ्झभङ्झत सभऺ जानकायी बएभा; तथा 

(च) भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩकतावको हैङ्झसमतरे कामवगदाव 
दपा ६६ तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩारन 
गनङ्टवऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 

  (२) भेरङ्झभराऩकताव ऩङ्चयर्तवनको कायणरे तोङ्जकएको सभमभा 
भेरङ्झभराऩको कामव सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्न ेबएभा सङ्झभङ्झतरे फङ्जढभा एक भङ्जहना 
सम्भको सभम थऩ गनव सक्नेछ । 

६५. भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाउॉदा गने प्रङ्जक्रमा् (१) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै उजङ्टयी 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग भेरङ्झभराऩकताव सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइव 
भेरङ्झभराऩकतावको सम्ऩकव  उऩरब्ध गयाइव भेरङ्झभराऩकताव सभऺ उऩङ्ञस्थत 
हङ्टने तायेख तोङ्जक देहाम फभोङ्ञजभको कागज साथै याङ्ञख रेङ्ञखऩठाउनङ्टऩनेछ् 

(क) उजङ्टयीको सायसॊऺेऩ र्ा भङ्टख्म भङ्टख्म कागजातको 
प्रङ्झतङ्झरऩी; 

(ख) उजङ्टयीको ऩऺ र्ा र्ायेस बए र्ायेसको नाभ, थय, र्तन य 
उऩरब्ध बएसम्भ टेङ्झरपोन नम्फय, इवभेर, फ्माक्स तथा 
अन्म सम्ऩकव  ङ्जर्र्यण; तथा 

(ग) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ गनङ्टवऩने स्थान य 
सभम । 

  (२) भेरङ्झभराऩकतावरे 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 तायेख 
तोक्नङ्टऩनेछ । 
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  (४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भेरङ्झभराऩकतावरे तोङ्जकएको सभम अगारै् उजङ्टयी सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जपताव 
ऩठाउने ङ्झनणवम गयेभा सो ङ्झनणवमको जानकायी बएको सात ङ्छदन ङ्झबत्र 
ऩऺहरूराइव सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टनेगयी ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

६६. भेरङ्झभराऩभा अर्रम्फन गनङ्टवऩने प्रङ्जक्रमा् (१) सङ्झभङ्झतरे ऩऺहरूको 
सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩको राङ्झग छरपर गने तथा अन्म कामव गने स्थानको 
छनौट गयी ऩऺ तथा भेरङ्झभराऩकतावराइव सोको जानकायी उऩरब्ध 
गयाउनङ्टऩनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे अन्म कङ्ट नै स्थानको 
छनौट गनव फाधा ऩनेछैन । 

  (२) ऩऺहरूराइव उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩकतावरे 
तोकेको स्थानभा तोङ्जकएको सभमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने दाङ्जमत्र् यहनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्र् ऩऺहरूरे ऩङ्टया नगयेभा 
भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩको प्रङ्जक्रमा फन्द गयी सङ्झभङ्झतराइव सोको ङ्झरङ्ञखत 
जानकायी गयाइव उजङ्टयीको कागजात ङ्जपताव ऩठाउनसक्नेछ । 

  (४) भेरङ्झभराऩको क्रभभा भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरूफीचभा 
सहजकतावको बङू्झभका गनेछ य उक्त बङू्झभका ङ्झनर्ावह गने क्रभभा ङ्झनजरे 
ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मङ्ञक्तहरूसॉग सभेत एकर र्ा साभूङ्जहक र्ाताव 
गनवसक्नेछ् 

(क) ङ्जर्र्ादको ङ्जर्षमभा जानकायी यहेको उजङ्टयीका ऩऺरे योजेको 
व्मङ्ञक्त; तथा 

(ख) ङ्जर्र्ादको ङ्जर्षमर्स्तङ्टको फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम 
बद्रबरादभी । 

(५) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरूको सहभङ्झतभा ऩऺहरूसॉग देहाम 
फभोङ्ञजभ र्ाताव गनवसक्नेछ् 
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(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तर्ाताव; तथा 
(ख) टेङ्झरपोन र्ाताव, ङ्झबडीमो कन्रेन्स र्ा सञ्चायको अन्म 

भाध्मभफाट र्ातावराऩ । 
  (६) प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता ङ्जर्ऩयीत नहङ्टनेगयी 

ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे भेरङ्झभराऩको कामवङ्जर्ङ्झध ङ्झनधावयण 
गनवसक्नेछ । 

६७. भेरङ्झभराऩकतावको आचयण् (१) भेरङ्झभराऩकतावरे देहाम फभोङ्ञजभको 
आचयण ऩारन गनङ्टवऩनेछ्- 

(क) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी कायर्ाही ङ्झनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन 
गनङ्टवऩने; 

(ख) कङ्ट नै ऩऺप्रङ्झत झङ्टकार्, आग्रह, ऩूर्ावग्रह नयाख्न े र्ा याखेको 
देङ्ञखने कङ्ट नै आचयण र्ा व्मर्हाय नगने; 

(ग) कङ्ट नै ऩऺराइव डय, त्रास, झङ्टक्मान र्ा प्ररोबनभा ऩायी 
भेरङ्झभराऩ गयाउन नहङ्टने; 

(घ) ङ्जर्र्ाद कामभ यहेको अर्स्थाभा ङ्जर्र्ादको कङ्ट नै ऩऺसॉग 
आङ्झथवक कायोफायभा सॉरग्न नहङ्टने; 

(ङ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचङ्झरत कानून तथा अन्म 
स्थाङ्जऩत भान्मता ङ्जर्ऩयीत आचयण गनव नहङ्टन;े 

(च) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबार्ऩूणव 
य सफै ऩऺप्रङ्झत सभान व्मर्हाय कामभ गने; 

(छ) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मक्त गयेको ङ्जर्षमर्स्तङ्टको 
गोऩनीमता कामभ याख्न;े तथा 

(ज) भेरङ्झभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राद्ऱ बएको कङ्ट नै कागजात 
र्ा र्स्तङ्ट प्रङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ र्ा ङ्झनज प्रङ्जक्रमाफाट अरग 
बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइव सङ्टयङ्ञऺत ङ्जपताव गने । 
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  (२) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै भेरङ्झभराऩकतावरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
आचयण ऩारना नगयेको उजङ्टयी ऩयी र्ा सो ङ्जर्षमभा स्र्मॊ जानकायी प्राद्ऱ 
गयी छानङ्जर्न गदाव व्महोया ङ्छठक देङ्ञखए त्मस्तो भेरङ्झभराऩकतावराइव 
भेरङ्झभराऩकतावको सूचीफाट हटाउनेछ । 

६८. ङ्झरखत तमायी य ङ्झभराऩत्र्(१) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुसॉगको छरपर 
ऩद्ळात भेरङ्झभराऩको राङ्झग दङ्टरै् ऩऺ सहभत बएकोभा ङ्झभराऩत्र गयाइव 
सहभङ्झत बएको ङ्जर्षमर्स्तङ्ट फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩत्रको ङ्झरखत तमाय गङ्चय 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

   

६९. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा गनङ्टवऩने कायर्ाही्(१) भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरु 
फीचभा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सो व्महोया खङ्टराइव प्रङ्झतरे्दन तमाय गयी 
ङ्जर्र्ादका सफै कागजात सङ्जहत सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताव ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गदाव भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुराइव 
सङ्झभङ्झत सभऺ हाजीय हङ्टन जाने फङ्जढभा सात ङ्छदनको म्माद तोङ्जक ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

७०. भेरङ्झभराऩ नबएको उजङ्टयीभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩने् (१)स्थानीम ऐनको दपा ४७ 
(१) को ङ्जर्फादभा सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाएको उजङ्टयीभा 
ऩऺहरुफीच भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसङ्जक भेरङ्झभराऩकतावको प्रङ्झतरे्दन सङ्जहत प्राद्ऱ 
हङ्टन आएभा कानून फभोङ्ञजभ कायर्ाही गयी ङ्झनणवम गनङ्टवऩछव ।  

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहाम 
फभोङ्ञजभको उजङ्टयीभा अङ्झधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फङ्ञन्धत अदारत र्ा 
ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनव जानङ्ट बङ्झन सङ्टनाइव ऩठाइवङ्छदनङ्टऩछव्- 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
ङ्जर्र्ादभा; तथा 

(ख) कङ्ट नै अदारत र्ा ङ्झनकामफाट भेरङ्झभराऩको राङ्झग प्रङे्जषत 
बएको ङ्जर्र्ादभा । 
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  (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोङ्ञजभको ङ्जर्र्ादभा 
सम्फङ्ञन्धत अदारत र्ा ङ्झनकामभा ऩठाउॉदा हाङ्ञजय हङ्टन जाने तायेख तोकी 
ऩठाउने तथा ङ्झभङ्झसर सभेत नक्कर खडा गयी अङ्झबरेख याङ्ञख सक्कर ङ्झभङ्झसर 
सम्फङ्ञन्धत अदारत र्ा ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

७१. भेरङ्झभराऩ दस्तङ्टय्भेरङ्झभराऩभा जाने ङ्जर्र्ादको हकभा भेरङ्झभराऩकतावरे 
ऩऺहरुरे सहभङ्झतभा ङ्छदन भञ्जङ्टय बएदेङ्ञख फाहेक कङ्ट नै प्रकायको दस्तङ्टय 
राग्नेछैन । तय ऩऺहरूको सहभङ्झतभा भेरङ्झभराऩकतावरे ऩऺहरुफाट 
फढीभा रु ५००।-/५००।- ङ्झरन ऩाउनेछन ।  

७२. सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टन े साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ प्रर्धवन गनव कभवचायी तोक्न 
सक्ने् (१) सङ्झभङ्झतरे स्थानीम स्तयभा भेरङ्झभराऩ प्रर्ध्दवन गनवको राङ्झग 
कामवऩाङ्झरकाभा अनङ्टयोध गयेभा कभवचायी खटाइव सभङ्टदाम स्तयभा 
भेरङ्झभराऩको प्रर्ध्दवनात्भक कामवक्रभ गनवसङ्जकनेछ । 

(२) सभङ्टदाम स्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको हकभा दपा ५९ (१) 
अनङ्टसायको मोग्मता तथा अनङ्टबर् नबएका भेरङ्झभराऩकतावर्ाट भेरङ्झभराऩ 
गयाउन र्ाधा ऩने छैन । 

(२) सङ्झभङ्झतरे सभङ्टदामस्तयभा हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩको कामवङ्जर्ङ्झध तोके 
र्भोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्झनणवम कामावन्र्मन सम्फन्धी व्मर्स्था 
७३. सङ्ञचर्ारमको ङ्ञजम्भेर्ायी् कामवऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनदेिनभा यङ्जह 

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम कामावन्र्मन गने गयाउन ेसम्फन्धी सम्ऩूणव कामवको येखदेख 
गने ङ्ञजम्भेर्ायी र्हन गनङ्टवऩनेछ । 

७४. सहमोग गनङ्टवऩने्(१)गाउॉऩाङ्झरका कामावरम तथा सो अन्तगवतका सफै र्डा 
कामावरम तथा अन्म कामावरमरे मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

44 

सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्था र्ा अन्म कसैसॉग असङ्टर 
गनङ्टवऩने जयीर्ाना र्ा अन्म यकभ असङ्टरउऩय गनव सहमोग गनङ्टवऩनेछ । 

  (२)  मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे असूर 
गनवऩने जयीर्ाना, ङ्झफगो र्ा अन्म कङ्ट नै प्रकायको यकभ असङ्टरउऩय नबइव 
उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोङ्ञजभका कामावरमहरुरे कङ्ट नै ङ्झसपाङ्चयि 
र्ा कङ्ट नै कामव गङ्चयङ्छदने छैनन ्। 

७५. असङ्टरउऩय गने्(१) अङ्झबरेख प्रिासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ऩऺसॉग जयीर्ाना र्ा ङ्झफगो र्ा अन्म कङ्ट नै प्रकायको असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने 
बएभा सो ऩऺरे जयीर्ाना ङ्झतनव फङ्टझाउन लमाएभा फङ्टङ्ञझ सदयस्माहा गयी 
जयीर्ानाको रगत किा गनङ्टवऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय नबएभा रगत याखी 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीर्ाना यकभ सभेतको ङ्जर्र्यण 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामावरमका साथै सफै र्डा कामावरमभा सभेत अङ्झबरेखको 
राङ्झग ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (३) सम्फङ्ञन्धत कामावरमहरुरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेङ्ञख 
आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीर्ाना यकभ असङ्टरउऩय गयी अङ्झबरेख िाखाभा 
सदयस्माहा गनव ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

   

७६. बयीबयाउ गने् (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै ऩऺरे याखेको दस्तङ्टय, र्ा अन्म कङ्ट नै प्रकायको यकभ कङ्ट नै ऩऺफाट 
बयाइवऩाउने बएभा बयाइवऩाउने ऩऺरे बयीङ्छदनङ्टऩने ऩऺको त्मस्तो यकभ 
बयाइवङ्छदनङ्टऩने स्रोत खङ्टराइव अनङ्टसूची-१२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनरे्दन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा मथासम्बर् नगद यहेको 
फैँक खाता र्ा कङ्ट नै सहकायी र्ा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा 
ङ्झरराभ ङ्झफक्री गयी असङ्टरउऩय गनङ्टवऩने अर्स्था बएभा कङ्ट नै अचर सम्ऩङ्ञिको 
व्महोया खङ्टराइव ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दनभा दपा ७८ फभोङ्ञजभको 
ङ्जर्र्यण खङ्टराइव ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्टऩनेछ  

७७. चरनचराइवङ्छदने् (१) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ गयेको कङ्ट नै ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि र्ा अङ्झधकाय र्ा कङ्ट नै ङ्जर्षमर्स्तङ्ट र्ा सेर्ा र्ा अन्म कङ्ट नै 
ङ्जर्षमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने ङ्जर्षमको ङ्जर्र्यण 
खङ्टराइव अङ्झबरेख प्रिासक सभऺ अनङ्टसूची-१३ को ढाॉचाभा ङ्झनरे्दन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन ऩयेभा अङ्झबरेख प्रिासकरे 
ङ्झनणवम फभोङ्ञजभको ङ्जर्षमको चरन चराइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा चरन चराउनङ्टऩने 
सम्ऩङ्ञिको दपा ७८ फभोङ्ञजभको ङ्जर्र्यण खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

७८. सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण खङ्टराउनङ्टऩने् बङ्चयबयाउ गनव र्ा चरनचराइ ऩाउनको 
राङ्झग ङ्झनरे्दन ङ्छदने ङ्जर्र्ादको ऩऺरे ङ्झनरे्दनभा सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण उलरेख 
गदाव देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जर्र्यण खङ्टराउनङ्टऩनेछ्- 

 (क) अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय ङ्जकलरा; 
(२) घय जग्गाको ङ्जकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कर्र य सम्बर् बएसम्भ 
र्गवङ्जपट; 

(४) घय जग्गाको अर्ङ्ञस्थती आर्ास र्ा  औद्योङ्झगक र्ा व्माऩाङ्चयक 
ऺेत्रभा यहेको व्महोया; 

(५) कच्ची र्ा ऩङ्छक्क सडकसॉग जोङ्झडएको व्महोया; 
(६) घयजग्गाको स्र्ाङ्झभत्र् यहेको व्मङ्ञक्तको नाभ थय साथै 

स्र्ाङ्झभत्र् बन्दा पयक व्मङ्ञक्तको बोगचरन यहेको बए 
बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म ङ्जर्र्यण; तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खङ्चयदङ्झफङ्जक्र हङ्टन सक्ने न्मूनतभ 
भूलम । 
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 (ख) चर सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण् 
(१) चरसम्ऩङ्ञि यहेको ठाउॉ तथा बोग र्ा ङ्झनमन्त्रण याख्नकेो नाभ 

थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातार्ारको साथै फैँक तथा 
िाखाको नाभ; 

(३) चर सम्ऩङ्ञिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बाङ्जर्त 
ङ्झफङ्जक्र भूलम; तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩङ्ञि बए अर्स्था, प्रकृङ्झत तथा 
फनोटका साथै प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा । 

७९. सम्ऩङ्ञि योक्का याख्ने् (१)अङ्झबरेख प्रिासकरे दपा ७५ र्ा ७६ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनणवम कामावन्र्मनको राङ्झग ङ्झनरे्दन ऩयेऩङ्झछ देखाइएको सम्ऩङ्ञिको 
हकभाआर्श्मक ऩने जङ्झत जेथा योक्का याख्न े सम्फन्धभा ङ्झनणवमको राङ्झग 
कामावऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने य कामवऩाङ्झरकाफाट योक्का याख्न ेङ्झनणवम गयेऩछी 
ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ जेथा योक्का याख्नको राङ्झग सो जेथा दताव यहेको कामावरम र्ा 
यङ्ञजदे्सिन गने कामावरमभा रेङ्ञख ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (२)फारी, ब्माज,फहार रगामतको सम्ऩङ्ञिको हकभा ङ्झनरे्दन 
ऩयेको फङ्जढभा दङ्टइव ङ्छदन ङ्झबत्र सम्ऩङ्ञि तामदात गनव रगाइव तामदात गदावको 
सभमभा नै आर्श्मक ऩने जङ्झत सम्ऩङ्ञि र्ा सोफाट प्राद्ऱ हङ्टने फारी, फहार, 
ब्माज, भङ्टनापा आङ्छद आम ङ्झनमन्त्रण गनङ्टव र्ा योक्का याख्नङ्टऩछव य त्मसको 
बऩावइव सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइव ङ्छदनङ्टऩछव । 

  (३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञिको हकभा 
बङ्चयबयाउको राङ्झग आर्श्मक ऩने जङ्झत सम्ऩङ्ञि योक्का याखी योक्काको सूचना 
आर्श्मकताअनङ्टसाय रेखा िाखा र्ा सम्फङ्ञन्धत फैँक र्ा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा त ङ्टरुन्त रेङ्ञख ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

  (४)सम्ऩङ्झत योक्का सम्र्ङ्ञन्ध आदेि अनङ्टसूची १४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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८०. सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गदाव अऩनाउनङ्टऩने कामवङ्जर्ङ्झध्(१) कामवऩाङ्झरकारे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ बयीबयाउ गनङ्टवऩने ङ्झफगो र्ा कोटव पी र्ा त्मस्तै कङ्ट नै यकभ 
असङ्टरउऩय गनव दपा ७८ को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण 
खङ्टराइव दखावस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयी ङ्छदनङ्टऩने व्मङ्ञक्तराइव फङ्टझाउनङ्टऩने 
यकभ फङ्टझाउन सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदइव सूचना जायी गनङ्टवऩछव । 

  (२)उऩदपा (२)फभोङ्ञजभको म्मादभा यकभ फङ्टझाउन नलमाएभा 
त्मस्तो बयीङ्छदनङ्टऩने व्मङ्ञक्तको बयीऩाउने व्मङ्ञक्तरे देखाएको दपा ७८ को 
देहाम (क) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञि तामदात गयीलमाउनङ्टऩछव ।  

  (३) दण्ड, जयीर्ाना, सयकायी ङ्झफगो र्ा कङ्ट नै अदारत र्ा ङ्झनकाम 
र्ा गाउॉऩाङ्झरका र्ा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवमरे असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने कङ्ट नै यकभको 
हकभा त्मस्तो असङ्टरउऩय हङ्टन ङ्टऩने व्मङ्ञक्तरे फङ्टझाउन नलमाएभा ङ्झनजको 
जङ्टनसङ्टकै अचर सम्ऩङ्ञि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नङ्टऩछव । 

  (४)उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन जेथा 
जभानत र्ा कङ्ट नै प्रकायको नगद धयौट दाङ्ञखर गयेको हकभा सो 
सम्ऩङ्ञिफाट खाम्ने जङ्झत यकभको राङ्झग उऩदपा (३)फभोङ्ञजभ गङ्चययहनङ्ट  
ऩदैन । 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भोर कामभ बएऩङ्झछ उक्त अचर 
सम्ऩङ्ञिको ङ्झरराभको सूचना सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइव ङ्छदइव सर्वसाधायणको 
जानकायीको राङ्झग ङ्झरराभ हङ्टने ङ्झभङ्झत य सम्ऩङ्ञिको ङ्जर्र्यण सङ्जहतको 
सार्वजङ्झनक सूचना गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजलरा प्रिासन कामावरम, ङ्ञजलरा अदारत, 
ङ्ञजलरा सभन्र्म सङ्झभङ्झतको कामावरम तथा कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रकको 
कामावरमभा टाॉस्न रगाउनङ्टऩनेछ । 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचनाभा तोङ्जकएको ङ्छदनभा उक्त 
सूचनाभा तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञि ऩञ्चङ्जकते भोरफाट भाङ्झथ फढाफढ प्रङ्जक्रमा 
फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गनङ्टवऩनेछ । 

  (७) ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमाभा सम्बर् बएसम्भ ङ्ञजलरा अदारत, ङ्ञजलरा 
प्रिासन कामावरम र्ा स्थानीम प्रिासन कामावरम, स्थानीम प्रहयी कामावरम 
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तथा गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका अन्म सयकायी कामावरमका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराइव योहर्यभा याख्नङ्टऩनेछ ।  

  (८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ गदाव उक्त सम्ऩङ्ञि कसैरे ऩङ्झन 
ङ्झरराभ सकाय नगयेभा सोङ्जह प्रङ्जक्रमाफाट ऩङ्टन् दोस्रोऩटक ङ्झरराभ गनङ्टवऩनेछ 
तथा दोस्रोऩटक गदाव ऩङ्झन कसैरे ङ्झरराभ सकाय नगयेभा बयाइवऩाउने ऩऺ 
ङ्झनरे्दकराइव नै उक्त सम्ऩङ्ञि ऩञ्चङ्जकते भोरभा सकाय गनव रगाउनङ्टऩनेछ । 

  (९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ गदाव ङ्झनरे्दकरे सम्ऩङ्ञि सकाय गनव 
नचाहेभा ऩङ्झछ अको जेथा खङ्टलन आएका फखत कानून फभोङ्ञजभ गनेगयी 
ङ्झनजको ङ्झनरे्दन ताभेरीभा याखी ङ्झरराभभा चढाइवएको सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट र्ा 
गयीङ्छदनङ्टऩछव ।  

  (१०) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट नै यकभ असङ्टर उऩय गने क्रभभा ङ्झरराभ गदाव कसैरे 
सकाय नगयेभा जङ्झतभा सकाय हङ्टन्छ त्मङ्झतभा नै सो सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गयी 
प्राद्ऱ यकभ सदयस्माहा गयी नऩङ्टग यकभको हकभा कानून फभोङ्ञजभ अन्म 
सम्ऩङ्ञि र्ा प्रङ्जक्रमाफाट असङ्टरउऩय गनङ्टवऩनेछ । 

८१. तामदात गने प्रङ्जक्रमा्(१)अङ्झबरेख प्रिासकरे दपा ७९ फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि 
तामदात गनङ्टवऩदाव कङ्ञम्तभा र्डा सङ्ञचर् स्तयको कभवचायी खटाइव त्मस्तो 
अचर सम्ऩङ्ञिको चरनचलतीको भूलम स्ऩद्श खङ्टलने गयी तामदात 
गनवरगाउनङ्टऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तामदात गने कभवचायीरे तामदात 
गनङ्टवऩने सम्ऩङ्ञिको चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चङ्जकते भोर 
कामभ गयी भङ्टच ङ्टलका खडा गयी अङ्झबरेख प्रिासक सभऺ प्रङ्झतरे्दन सङ्जहत 
ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गदाव देहाम 
फभोङ्ञजभक कङ्ट याराइव आधाय ङ्झरइव कामभ गनङ्टवऩनेछ् 

(क) ङ्झनरे्दकरे ङ्झनरे्दनभा खङ्टराएको भूलम; 

(ख) ङ्झनणवमभा उलरेख बएको बए सो भूलम; 
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(ग) ऩऺरे जभानत र्ा कङ्ट नै अन्म प्रमोजनको राङ्झग 
कामवऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा खङ्टराएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाव बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनङ्टसायको 
भूलम; 

(ङ) भारऩोत कामावरमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूलम; 

(च)  अन्म कङ्ट नै प्रमोजनरे कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकामरे कङ्ट नै भूलम 
कामभ गयेको बए सो भूलम; 

(छ) ऩञ्चङ्जकते भोर कामभ गनङ्टवबन्दा तत्कार अगारै् कङ्ट नै 
खङ्चयदङ्झफङ्जक्र बएको बए सो भूलम । 

स्ऩङ्जद्शकयण् “ऩञ्चङ्जकते भोर” बङ्ङारे अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झफङ्जक्र 
गनङ्टवऩदाव ङ्झफङ्जक्रहङ्टने न्मङ्टनतभ भूलमराइव सम्झनङ्टऩछव । 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाव देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट याराइव 
सभेत ध्मानभा याख्नङ्टऩनेछ् 

(क)  औद्योङ्झगक र्ा व्माऩाङ्चयक र्ा आर्ास ऺेत्र रगामत सडक 
सञ्जारसॉग  जोङ्झडएको छ र्ा छैन; तथा 

(ख) नगयऺेत्रङ्झबत्र ऩने घयको हकभा घयको र्तवभान अर्स्था 
सम्फन्धभा प्राङ्जर्ङ्झधक भङ्टलमाॉकन प्रङ्झतरे्दन । 

८२. खाम्नजेङ्झत भात्र ङ्झरराभ गनङ्टवऩने्(१)कामवऩाङ्झरकारे दपा ८० फभोङ्ञजभ 
ङ्झरराभ गदाव असङ्टरगनङ्टवऩने फाॉङ्जक खाम्ने जङ्झत सम्ऩङ्ञिभात्र ङ्झरराभ 
गनङ्टवऩनेछ। 

  (२) सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गदाव सकाय बएको यकभ असङ्टरउऩय गनङ्टवऩने 
बन्दा फङ्जढ बएभा सो फङ्जढ बएको जङ्झत यकभ सम्ऩङ्ञिर्ार ऩऺराइव ङ्जपताव 
गयीङ्छदनङ्टऩछव । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यकभ ङ्जपताव ऩाउने ऩऺ ङ्झरराभ 
गदावको फखत उऩङ्ञस्थत नबएको बए यकभ ङ्जपताव ङ्झरन आउनङ्टबनी ङ्झनजको 
नाभभा सात ङ्छदनको सूचना जायी गयीङ्ञझकाइव यकभ ङ्जपताव गनङ्टवऩछव । 
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  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गदाव सम्फङ्ञन्धत ऩऺ यकभ ङ्जपतावङ्झरन 
नआएभा उक्त यकभ सङ्ञञ्चतकोषभा दाङ्ञखर गयी आम्दानीफाॉङ्झध सदयस्माहा 
गनङ्टवऩछव । 

  (५) अङ्झबरेख प्रिासकरे दपा ८० फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गयेको 
सम्ऩङ्ञि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩङ्ञि दताव नाभसायीको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत कामावरम र्ा ङ्झनकामभा ऩत्राचाय गयी ङ्झनजराइव सम्ऩङ्ञिको 
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइव आर्श्मक ऩये सो सम्ऩङ्ञिको चरन  
चराइवङ्छदनङ्टऩछव । 

  (६) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा 
८० फभोङ्ञजभको ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमा अगाडी फङ्जढसकेऩङ्झछ बयाउनङ्टऩने यकभ 
फङ्टझाउन लमाए ऩङ्झन सो यकभ नफङ्टङ्ञझ सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ गनङ्टवऩनेछ । 

८३. ङ्झरराभ उऩयको उजङ्टयी् मस ऐन फभोङ्ञजभ बएको ङ्झरराभको प्रङ्जक्रमाभा ङ्ञचि 
नफङ्टझ्ने ऩऺरे जङ्टन प्रङ्जक्रमा उऩय ङ्ञचि नफङ्टझेको हो सो बएको ऩन्र ङ्छदन 
ङ्झबत्र सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी ऩेि गयी बएको आदेि फभोङ्ञजभ गनङ्टवऩनेछ । 

८४. ङ्झफगो बयाउॉदा र्ा चरनचराउॉदा रागकेो खचव्  मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झफगो 
बयाउॉदा र्ा चरनचराउॉदा रागेको खचव ङ्झफगो बयीङ्छदनङ्टऩने र्ा चरनङ्छदनङ्टऩने 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे व्महोनङ्टव ऩनेछ ।  

८५. मथाङ्ञस्थङ्झतभा याख्ने्  कामवऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ चरनचराइव भाग्न र्ा 
ङ्झफगो बयाइवऩाउन कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि देखाइव ङ्झनरे्दन ऩयेऩङ्झछ ङ्झफगो बयाउने र्ा 
चरनचराउने कामव सम्ऩङ्ङ नबएसम्भको राङ्झग उक्त सम्ऩङ्ञि 
हकहस्तान्तयण गनव, बत्काउन, ङ्झफगानव तथा कङ्ट नै प्रकायको ङ्झनभावण कामव 
गयी उक्त सम्ऩङ्ञिको स्र्रुऩ ऩङ्चयर्तवन गनव नऩाउने गयी योक्का याख्न 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺको नाभभा आदेि जायी गयी उक्त सम्ऩङ्ञि मथाङ्ञस्थङ्झतभा 
याख्नङ्टऩनेछ । 

८६. ङ्झनरे्दनफाट कायर्ाही गने् (१) अङ्झबरेख प्रिासकरे कङ्ट नै ऩऺरे दपा ८५ 
फभोङ्ञजभ बएको आदेि ङ्जर्ऩङ्चयत कङ्ट नै सम्ऩङ्ञिको हक हस्तान्तयण र्ा स्र्रुऩ 
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ऩङ्चयर्तवन आङ्छद गयेको ङ्झनरे्दन ऩयेभा उक्त ङ्झनरे्दन दताव गयी त्मस्तो गने ऩऺको 
नाभभा ङ्झतन ङ्छदनको म्माद  जायी गयी ङ्झनजराइव हाङ्ञजय गयाइव सो ङ्झनरे्दन 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टवऩनेछ ।  

  (२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ऩेि हङ्टन आएभा 
ऩऺराइव नमाॉ उजङ्टयी दताव गनव नरगाइव उक्त ङ्झनरे्दनफाट नै आर्श्मक कायर्ाही 
गयी ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दनको व्महोयाफाट ङ्झनरे्दन सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र 
नऩने ङ्जर्षमभा ऩयेको देङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे उक्त ङ्जर्षमभा ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण गने 
अदारत र्ा ङ्झनकाम सभऺ जान सङ्टनाइवङ्छदनङ्टऩनेछ । 

८७. चरनचराउन े सूचना्(१) अङ्झबरेख प्रिासकरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ 
चरन चराइव ऩाउन ङ्झनरे्दन ऩयेभा चरन चराउने ङ्झभङ्झत खङ्टराइव परानो 
ङ्झभङ्झतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभवचायी खङ्जटइव आउने हङ्टॉदा 
सो ङ्झभङ्झत अगारै् घय जग्गा खाङ्झर गयीङ्छदनङ्ट बङ्झन चरन ङ्छदनङ्टऩने ऩऺको 
नाभभा सूचना जायी गनङ्टवऩनेछ ।  

  (२) चरनङ्छदनङ्टऩने सम्ऩङ्ञि उजङ्टयीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको 
बोगचरनभा यहेको बएभा अङ्झबरेख प्रिासकरे सोङ्जह ऩऺको नाभभा 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना जायीगनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतभा खङ्जटइवजाॉदा 
घयजग्गा खारी गयेको बए सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे चरन चराइव ङ्छदएको 
भङ्टच ङ्टलका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइव चरन 
चराइव चरन चराएको भङ्टच ङ्टलका खडा गयी प्रङ्झतरे्दन साथ अङ्झबरेख िाखाभा 
ऩेि गनङ्टवऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-१० 

ङ्जर्ङ्जर्ध 

८८. नक्कर ङ्झनरे्दन्(१) सङ्झभङ्झत सभऺ दताव यहेको उजङ्टयीको कङ्ट नै सयोकायर्ारा 
ऩऺरे ङ्जर्र्ादको ङ्झभङ्झसरभा यहेको कङ्ट नै कागजऩत्रको नक्कर ङ्झरनको राङ्झग 
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ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा सङ्झभङ्झतरे उक्त ऩऺराइव सो कागजको नक्कर उऩरब्ध 
गयाउनङ्टऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे 
उजङ्टयी िाखाभा यहेको ङ्झभङ्झसरको नक्कर ङ्झरनङ्टऩदाव उजङ्टयी प्रिासक तथा 
अङ्झबरेख िाखाभा यहेको ङ्झभङ्झसरको नक्कर ङ्झरनङ्टऩने बएभा अङ्झबरेख प्रिासक 
सभऺ ङ्झनरे्दन ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ङ्छदनको एघाय फजे अगारै् 
ऩेि बएभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे सोङ्जह ङ्छदन य सो बन्दा ऩछी ऩेि बएभा 
सम्बर् बएसम्भ सोङ्जह ङ्छदन नबए सोको बोङ्झरऩलट नक्कर उऩरब्ध  
गयाउनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा पयक पयक उजङ्टयीको 
राङ्झग पयक पयक ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (५) ङ्जर्र्ादको कङ्ट नै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा 
नक्करको सिाभा कागजऩत्रको पोटो ङ्ञखच्ने अनङ्टभङ्झत भागेभा सो   
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  (६) नक्कर ङ्झनरे्दन ङ्छदॉदा अनङ्टसूची-१५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

८९. नक्कर दस्तङ्टय् (१) सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे दपा ८८ फभोङ्ञजभ नक्कर र्ा 
पोटो ङ्ञखच्नको राङ्झग ङ्झनरे्दन ङ्छदनेऩऺसॉग देहाम फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरइव 
नक्कर उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रङ्झत ऩदृ्षको रू ५।– रुऩैमाॉको 
दयरे; 

(ख) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम कागजको हकभा प्रङ्झत सक्कर ऩानाको प्रङ्झत 
ऩदृ्षको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे; तथा 
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(ग) ङ्झरखत कागजऩत्रको नक्कर नङ्झरइव पोटो ङ्ञखच्न चाहेभा प्रङ्झत 
ऩानाको रू ५।–  रुऩैमाॉको दयरे । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ नक्कर दस्तङ्टय नराग्ने ऩऺराइव मस दपा फभोङ्ञजभको 
दस्तङ्टय राग्नेछैन । 

  (३) मस दपा फभोङ्ञजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर 
उताय गदाव रागेको खचवको व्मर्स्था आपै गनङ्टवऩनेछ । 

९०. दस्तङ्टय उलरेख गने्(१) नक्कर प्रभाङ्ञणत गने सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे नक्कर 
प्रभाङ्ञणत गदाव नक्कर रैजाने ऩऺको नाभ थय तथा उजङ्टयीभा हैङ्झसमतका साथै 
नक्कर उताय गयेर्ाऩत दाङ्ञखर गयेको दस्तङ्टय य नक्कर ऩाना सभेत उलरेख 
गयी नक्कर ङ्छदएको व्महोया जनाइव नक्कर प्रभाङ्ञणत गनङ्टवऩनेछ । 

   
९१. दस्तङ्टय च ङ्टक्ता नबइव नक्कर नङ्छदइने्  सम्फङ्ञन्धत प्रिासकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 

नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाव दपा ८९ फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय 
दाङ्ञखर नगदावसम्भ नक्कर ङ्छदनेछैन य सो नक्करको आङ्झधकाङ्चयकता प्रभाङ्ञणत 
गनव ऩाउनेछैन ।  

९२. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने्  मस ऐनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्ट नै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
सोभा रेङ्ञखए जङ्झतको हकभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

९३. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको प्रबार्कायी कामावन्र्मनको 
राङ्झग आर्श्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 
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अनसुचूी-१ 
(दपा ८को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्धधत) 

उजुयीको ढाॉचा 
धमाधमक सधभधत सभऺऩेश गयेको 

धनवेदन-ऩत्र 

.............. न्जल्रा ............. . गाउॉ ऩाधरका, वडानॊ . 

............... ......... वस्न े

.......................................................कोछोया/छोयी/श्रीभधत 

वषष .................. को ................ ........ ( प्रथभऩऺ ) धनवेदक 

ववरुद्ध 

.............. न्जल्रा ............. . गाउॉ ऩाधरका, वडानॊ . 

............... ......... वस्नेवषष .................. को 

.................................................................... (दोस्रोऩऺ)         

ववऩऺी 
ववषम् सम्वधध ववच्छेद 

भ धनम्न वुॉदाहरुभा रेन्खए वभोन्जभ धनवेदन गदषछु : 

१. भ धनवेदक य मस वववादको दोस्रो ऩऺववच सॊवत २०६९ 

सारभा साभान्जक ऩयम्ऩया अनसुाय वववाह गरयएको हो । 
वववाह बएऩश्चात २ वषषसम्भ अथाषत २०७१ सारसम्भ 
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हाभीववच सभुधयु दाम्ऩत्म जीवन यहेको धथमो । हाभीफाट 

२०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजधभ बएको छ । एक 

आऩसभा रोग्न े स्वास्नीववचको सहभधत य सहकामषभा छोया 
जधभेऩछी क्रभश् सभस्मा देन्खॉदै जान थाल्मो । २०७१ 
सारको धतहायभा भाइत गएऩछी उनी घय आइनन ् । ऩटक 

ऩटक घय आउन पोनफाट अनयुोध गयेँ  । २ ऩटकसम्भ धरन 

गएॉ । तय धनजरे धतभीसॉग भेयो जीवन चल्न सक्दैन, भ घय 
जान सविन, धतभी जे गनुषऩछष गय बधन ठाडो जवाप ददन 

थाधरन । के कायणरे मस्तो हुन गमो बधन सोध्दा अव धतम्रो य 
भेयो सम्वधध छैन आपुखुसी गय य  भराई सम्ऩकष  नगय,गयेभा 
याम्रो हुॉदैन बधन धाक धम्की य त्रास भसेत ददइन । राभो 
सभमसम्भ भन पकेरा य घय आउधरन बधन ऩखी वसेँ तय 
आईनन । करयव ३ वषषऩछी अथाषत २०७४ सार बाद्र भदहनाभा 
ऩनु् धरन गएॉ तय ववऩऺी भसॉग वोल्दै नवोरी घयधबत्र धछरयन 

य सारा जेठान ऩठाईशायीरयक आक्रभण गन े सम्भको कामष 
गयी भराई तथानाभ गाधर गरौच गये । भनु्ककररे ज्मान 

जोगाई धनयाश बएय घय पदकष एॉ य अव दोस्रो ऩऺश्रीभती भसॉग 
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ऩनु् पदकष  आउन े य दाम्ऩत्म जीवन सभुधयु हुने सम्बावना 
नबएकोरे ऩारयवारयक वववाद धनरुऩणका राधग मो धनवेदन 

ददन आएको छु ।  
२.मस सधभधतफाट दोस्रो ऩऺ न्झकाई जे जो वझु्नऩुछष वझुी 
वववाद धनरुऩण गयाईऩाउॉ  ।  
३.मस गाउॉ ऩाधरकाफाट जायी बएको स्थानीम धमाधमक 

कामषववधधको दपा .....  वभोन्जभ धनवेदन दस्तयु रू........, दोस्रो 
ऩऺ १ जनाराई म्माद सचूना दस्तुय रु ........., ऩाना २ को 
धनवेदनको प्रधतधरऩी दस्तुय रु................ मस ै धनवेदनसाथ 

दान्खरा गयेके............... सभेत गयी जम्भा रू................... 

छु । 
४.मो धनवेदन स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
४७अनसुाय मस ैसधभधतको (२)अधधकाय ऺेत्र धबत्र ऩदषछ । 
५.मो धनवेदन हदम्मादधबत्र ैछ य भ धनवेदकराई मस ववषमभा 
धनवेदन ददने हकदैमा प्राप्त छ ।  
६.मस ववषमभा अधमत्र कहीीँ  कतै कुन ैधनकामभा कुन ैप्रकायको 
धनवेदन ददएको छैन ।  
७.मसभा दोस्रो ऩऺको भाइती तपष का य भेयो घय तपष का 
ऩरयवायका सदस्महरु न्झकाई थऩ व्महोया वझु्न सदकनेछ ।  
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८.मसभा रेन्खएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन,् झठुा ठहये 
काननू वभोन्जभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  
धनवेदक 

नाभ्  ............................. 
इङ्झत सॊर्त ्........ सार..........भङ्जहना.........गते.......योज िङ्टबभ ्। 
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अनसुचूी-२ 

(दपा ९को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 

उजङ्टयी दताव गयेको ङ्झनस्साको ढाॉचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

ङ्जर्षम:  उजङ्टयी दतावको ङ्झनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

 

.................... फस्ने तऩाइ ङ्जर्रूद्धभा ..................फस्ने ............... रे 

...................बनी उजङ्टयी दताव गनव लमाएकोभा आजको ङ्झभङ्झतभा दताव गयी 
दताव नॊ......................................... कामभ बएकेरे मो ङ्झनस्सा जायी 
गङ्चयङ्छदएके छ  ।............. 
 

 

अङ्झधकृत कभवचायी 
दस्तखत:   ........  

ङ्झभङ्झत:   ...........  
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अनुसूची-३ 

(दपा ९को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्धधत) 

तारयख बऩाषइष 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

चाभे गाउॉऩाङ्झरकाभा खडा गङ्चयएको तायेख बयऩाई 

र्ादी        प्रङ्झतर्ादी 
.................          ...................  

भङ्टद्दा  .................... 
ङ्झभङ्झत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ङ्छदन 
........... फजे मस न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत/कामावरमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनेछङ्ट  बनी सही गने 
.......... 
 

र्ादी ................       

प्रङ्झतर्ादी ................ 
 

इङ्झत सॊर्त ्..........सार.........भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-४ 

(दपा ९को उऩदपा (३) सॉग सम्फन्धधत) 

तारयख ऩचाष 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

चाभे गाउॉऩाङ्झरका 
फाट जायी बएको तायेखको ऩचाव 

 

र्ादी       प्रङ्झतर्ादी 
...............      ................. 

भङ्टद्दा् ...................... 
 

ङ्झभङ्झत ............... भा .................... काभ गनव ........ फजे हाङ्ञजय हङ्टन 
आउनङ्टहोरा ।  

 

पाॉटर्ाराको दस्तखत  

ङ्झभङ्झत ................. 
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अनुसूची-५ 

(दपा १५को उऩदपा (३) सॉग सम्फन्धधत) 

प्रधतवादको ढाॉचा 
ङ्झरङ्ञखत जर्ापको नभूना 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयेको 
ङ्झरङ्ञखत जर्ाप 

प्रथभ ऩऺ 

..................ङ्ञजलरा.............गाउॉऩाङ्झरका र्डा नॊ......र्स्ने फषव................को 

..............................(नाता सम्फन्ध उलरेख गने) ङ्झरङ्ञखत जर्ाप प्रस्तङ्टतकताव 

...........................को ............. 
दोस्रो ऩऺ 

................................ङ्ञजलरा....................गाउॉऩाङ्झरका र्डा 
नॊ...................र्स्ने फषव................को 
.....................................................(ङ्झनरे्दक) 
ङ्जर्ऩऺी............................................................... 

ङ्जर्षम सम्र्न्ध ङ्जर्च्छेद । 

भ ङ्झनम्न र्ङ्टॉदाहरुभा रेङ्ञखए र्भोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन गदवछङ्ट  : 
१. भ ङ्झरङ्ञखत जर्ाप प्रस्तङ्टतकताव य ङ्जर्ऩऺी ङ्झनरे्दकङ्जर्च सॊर्त २०६९ सारभा 
साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया अनङ्टसाय ङ्जर्र्ाह बएको व्महोया ङ्छठक हो । हाभीफाट २०७१ 
सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको ङ्छठक हो । २०७१ सारको 
ङ्झतहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनङ्टयोध 
गयेको, २ ऩटकसम्भ ङ्झरन आएको तय भ घय नगएको,भैरे ङ्जर्ऩऺी ङ्झनरे्दकराई 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

62 

दाम्ऩत्म जीर्न चलन नसक्न े बनेको य भेया दाईबाईरे िायीङ्चयक आक्रभण गने 
सम्भको कामव गयेकोबङ्झन कऩोरकङ्ञलऩत झङ्टठा य हङ्टॉदै नबएका ङ्झनयाधाय व्महोया 
उलरेख गयी ङ्जर्र्ाद गयेको कङ्ट या उलरेख गनव चाहान्छङ्ट  ।  

२. भराइव ङ्जर्षऺी ङ्झनरे्दक सभेत ङ्झभरी गाङ्झर गरोच डय, धाक, धम्की देखाई 
हातऩात गयी घयफाट ङ्झनकारा गयेऩछी भ भाइतीभा आई र्सेकी हङ्टॉ । ङ्जर्र्ाह बएको 
केही र्षवऩछी ङ्जर्ना कायण भभाथी ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, 

गारी गरौच गने रगामतका काभहरु हङ्टॉदैगए । ऩङ्चयर्ायका अन्म सदस्महरुरे भ 
भाथी घणृा गने, र्ोरचार नगने जस्ता कामव गयेऩङ्झन ङ्जर्ऩऺीफाट केही सभम भराई नै 
सभथवन य सहमोग गदै आएका ङ्झथए तय ऩछी ङ्जर्ऩऺी ङ्झनरे्दक सभेत उङ्झनहरुसॉगै 
ङ्झभरे य भराई जर्यजस्त गयफाट ङ्झनकालने कामवभा सहबागी बए  । के कङ्ट न 
कायणरे र्ा भेयो के गलतीरे मसो गयेका हङ्टन बङ्झन र्ङ्टझ्दा रे्रारे्रा दाइजो नलमाएको 
बङ्झन भाइती ऩऺसभेतको  आरोचना गने गयेका ङ्झथए । सामद उङ्झनहरुराई 
दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट ङ्झनकारीङ्छदएका हङ्टन ङ्टऩदवछ । भैरे कङ्ट नै गलती 
नगयेको य ङ्जर्ऩऺी रोग्नेसॉग ऩूर्वर्त भामा, सद्भार् य सम्भान मथार्त यहेकोरे रोग्ने 
स्र्ास्नीको सम्र्न्ध मथार्त कामभ गयीऩाउॉ ।  

३. घयफाट जर्यजस्त ङ्झनकारेऩछी ४ भङ्जहनाको नार्ारक छोया काखी च्माऩेय 
भाइती आएको झण्डै ३ र्षवसम्भ रे्खर्य, सम्ऩकव ङ्जर्ङ्जहन र्सी अङ्जहरे एक्कासी सम्र्न्ध 
ङ्जर्च्छेदको भाग गयी ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्ट आपैँ भा आद्ळमवजनक रागेको छ, सत्म तथ्म र्ङ्टङ्ञझ 
कानून र्भोङ्ञजभ गङ्चयऩाउॉ ।  

४. ङ्झरखत फभोङ्ञजभ ...............फाट जायी बएको स्थानीम न्मामीक 
कामवङ्जर्ङ्झधको दपा .................... मसै ङ्झनरे्दनसाथ दाङ्ञखर गयेको छङ्ट ।जर्ाप 
र्ाऩत दस्तङ्टय रू.............. 
५. मो ङ्झरङ्ञखत जर्ाप म्मादङ्झबतै्र ङ्झरई भ आपैं  उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट ।  

६. मस ङ्जर्षमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कङ्ट नै ङ्झनकामभा कङ्ट नै प्रकायको ङ्झनरे्दन 
ङ्छदएको छैन ।  
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७. मसभा रेङ्ञखएका व्महोया ङ्छठक साॉचो सत्म हङ्टन,् झङ्टठा ठहये कानून र्भोङ्ञजभ 
सॊजाम बोग्न तमाय छङ्ट ।  

ङ्झनरे्दक 

नाभ् ................................... 
इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 

 

अनुसूची-६ 

(दपा २० को उऩदपा (६) सॉग सम्फन्धधत) 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट जायी बएको 
म्माद सूचना 

.........................................................र्स्ने.......................को 
नाउॉभा......................................गाउॉऩङ्झरका कामावरमफाट जायी बएको 
१५ (ऩन्द्र) ङ्छदने सूचना 
 

...............................................र्स्न े ...........................................रे 
तऩाइको ङ्जर्रूद्धङ्जर्र्ाद ऩयेको बनी ङ्झनरे्दन दताव गयेको हङ्टॉदा  सो को 
प्रङ्झतङ्झरऩी थान..................मसैसाथ ऩठाइएको छ ।अत् तऩाइवरे  मो 
म्माद र्ङ्टबे्को  र्ा ङ्चयत ऩूर्वक ताभेर बएको ङ्झभङ्झतरे १५ (ऩन्द्र) ङ्छदन ङ्झबत्रभा 
अफ्नो  बनाइ सङ्जहत अपै र्ा कानून र्भोङ्ञजभको  र्ायेि भपव त मस 
कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन अउनङ्टहोरा । अन्मथा कानून र्ङ्झभजभ हङ्टन े व्महोया 
जानकायी गयाइवन्छ। 

 

इङ्झत सम्फत ्..........सार...........भङ्जहना.........गते योज.......... िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-७ 

(दपा ४२को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 

धनणषमको ढाॉचा 
....................................... न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

सॊमोजक श्री................................................................. 
सदस्म श्री............................................................ 
सदस्म श्री............................................................. 
ङ्झनणवम 

सॊर्त ............... सारको ङ्झनरे्दन नॊ........ 
ङ्जर्षम् र्रेसीफाट ऩानी झायेको । 

 

................. ङ्ञजलरा ..........गाउॉऩाङ्झरक र्डा नॊ........ ...........र्स्ने 

....................................................प्रथभ ऩऺ 

ङ्जर्रुद्ध 

................. ङ्ञजलरा ................ गाउॉऩाङ्झरक र्डा नॊ............ 

...............................र्स्ने .........................................................दोस्रो 
ऩऺ 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ र्भोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन दताव 
बई सोही ऐनको दपा ४६ र्भोङ्ञजभ गठन बएको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ प्रस्तङ्टत हङ्टन 
आएको भङ्टद्दाको सॊङ्ञऺद्ऱ तथ्म य ङ्झनणवम मस प्रकाय छ्  

(१) .............. गाउॉऩाङ्झरका र्डा नॊ. ....................... नक्सा ङ्झसट नॊ.... 
ङ्जक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩङ्ञद्ळभ तपव का ङ्जक.नॊ..........का सॊङ्झधमाय 
ङ्जर्ऩऺी ...................रे घय र्नाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा ङ्झसभानासम्भ आई जोङ्झड 
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र्नाएको तय छत तथा र्रेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र झानेगयी र्नाएको 
हङ्टॉदा सो र्रेसी र्न्द गयाइऩाउॉ बङ्ङे ङ्झनरे्दकको ङ्झनरे्दन व्महोया ।  

(२) .............. गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रचङ्झरत बर्न ङ्झनभावण सम्र्न्धी भाऩदण्ड 
र्भोङ्ञजभ इजाजत प्राद्ऱ गयी बर्नको नक्सा सभेत स्र्ीकृत गयाई सो नक्सा र्भोङ्ञजभ 
बर्न ङ्झनभावण गयेको हङ्टॉ । ङ्जर्ऩऺी ङ्झनरे्दकरे बने र्भोङ्ञजभ आफ्नो घयको छत तथा 
र्रेसीको ऩानी ङ्झनजको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र झाने नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने 
गयेको हङ्टॉदा झङ्टठा ङ्झनरे्दन खायेज गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे प्रत्मथॉको ङ्झरङ्ञखत जर्ाप ।  

(३) .............. गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्थरगत ङ्झनङ्चयऺण तथा सर्ेंऺण गनव गएका 
प्राङ्जर्ङ्झधक टोङ्झररे स्थरगत ङ्झनङ्चयऺण गयी ङ्झभङ्झत.........भा ऩेि गयेको स्केच सङ्जहतको 
प्रङ्झतरे्दनफाट प्रत्मथॉको घयतपव फाट छत तथा र्रेसीको ऩानी खस्दा ङ्झनरे्दकको घय 
कम्ऩाउण्डङ्झबत्र ऩने गयेको देङ्ञखन्छ बङ्ङे व्महोया उलरेङ्ञखत बएको  ।  

(४) ङ्जर्र्ादका दङ्टरै् ऩऺराई भेरङ्झभराऩ गयाउने प्रमोजनका 
राङ्झग..........................गाउॉऩाङ्झरका र्डा नॊ........,....................... भा यहेको 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकी पङ्जकव  आएको ।  

 

 

ङ्झनणवम 

दङ्टरै् ऩऺराई सङ्टनङ्टर्ाईको राङ्झग आज ऩेिी तोङ्जकएकोभा ङ्जर्र्ादका सम्र्ङ्ञन्धत ऩऺहरु 
स्र्मभॊ तथा ङ्झनजहरुफाट ङ्झनमङ्टक्त गयेका कानून व्मर्सामीहरु सभेतको बनाई सङ्टनी 
ऩङ्टन् ङ्झभराऩत्र गनङ्टवहोस बङ्झन सम्झाउॉदा र्ङ्टझाउॉदा ऩङ्झन ङ्झभराऩत्र गनव भञ्जङ्टय नगनङ्टव 
बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) र्भोङ्ञजभङ्झनणवम ङ्छदनङ्टऩने हङ्टन आई ङ्झनणवमतपव  
ङ्जर्चाय गदाव ङ्झनरे्दकको ङ्जक. नॊ.......को ऩङ्ञद्ळभतपव  प्रत्मथॉको ङ्जक.नॊ.......को 
घयजग्गा जोङ्झडएय यहेकोभा ङ्जर्र्ाद देङ्ञखएन । ङ्झनरे्दकको बनाई अनङ्टसाय आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डङ्झबत्र प्रत्मथॉको छत तथा र्रेसीको ऩानी झायेको हो होइन बङ्झन स्थरगत 
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रुऩभै जाॉचर्ङ्टझ गयी प्राङ्जर्ङ्झधक प्रङ्झतरे्दन ऩेि गनव कामावरमफाट खङ्जट गएका प्राङ्जर्ङ्झधक 
कभवचायीरे ङ्झभङ्झत.............भा ऩेि गयेको स्केच सङ्जहतको प्राङ्जर्ङ्झधक प्रङ्झतरे्दन 
सभेतफाट ङ्झनरे्दकको भाग दार्ी र्भोङ्ञजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र प्रत्मथॉको छत 
तथा र्रेसीफाट ऩानी झने गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने देङ्ञखन्छ । प्रत्मथॉरे मस 
कामावरमफाट ऩाङ्चयत गयेको नक्साभा सभेत छत तथा र्रेसीको ऩानी आफ्नै 
घयजग्गाभा झाने बङ्झन देखाईएको य ङ्झनरे्दकको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र ऩानी झानव 
ऩाउनङ्टऩछव बङ्झन प्रत्मथॉरे दार्ी ङ्जर्योध गनव सभेत नसकेको य प्रचङ्झरत कानून य 
प्रचरनफाट सभेत अकावको घय कम्ऩाउण्डङ्झबत्र आफ्नो छत तथा र्रेसीको ऩानी 
झानव ऩाउने नदेङ्ञखएको हङ्टॉदा ङ्झनरे्दकको भाग र्भोङ्ञजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा 
र्रेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रर्न्ध गनङ्टवऩने देङ्ञखन्छ । ङ्झनरे्दकको घय 
कम्ऩाउण्डभा ऩानी झानव नऩाउने ठहछव  । सो ठहनावरे तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभ गनङ्टव ।  

तऩङ्ञिर 

१.सयोकायर्ारारे नक्कर भाग गनव आएभा ङ्झनमभानङ्टसाय दस्तङ्टय ङ्झरई नक्कर ङ्छदनङ्ट ।  

२.मो ङ्झनणवमभा ङ्ञचि नर्ङ्टझे ३५ ङ्छदनङ्झबत्र ..............ङ्ञजलरा अदारतभा ऩङ्टनयारे्दन 
गनव जानङ्ट बङ्झन  प्रत्मथॉराई सङ्टनाईङ्छदनङ्ट ।  

३.म्मादङ्झबत्र ऩङ्टनयारे्दन नऩयेभा कानून र्भोङ्ञजभ ङ्झनणवम कामावन्र्मन गनङ्टव/गयाउनङ्ट ।  

इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 

अनुसूची-८ 

(दपा ४८को सॉग सम्फन्धधत) 

अधतरयभ सॊयऺणात्भक आदेशको नभूना 
 

........................................................... धमाधमक सधभधत 

सॊमोजक श्री......................................................................... 
सदस्म श्री........................................................................... 
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सदस्म श्री............................................................................. 
आदेश 

सॊवत ............................ सारको धनवेदन नॊ........ 
ववषम्  वऩदडतराई उऩचाय गयाउने सम्वधधभा । 

............ न्जल्रा ......... गाउॉ ऩाधरका वडा नॊ............ .................वस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

ववरुद्ध 

............ न्जल्रा ......... गाउॉ ऩाधरका वडा नॊ..................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

मसभा धनवेदकको भाग वभोन्जभ ..........................न्जल्रा वडा 
नॊ................................ वस्ने ...............को नाधत ..........................को 
छोया/छोयी वषष ................ को ................रे आपुराई असाध्म योग राधग 
धनमधभत रुऩभा हप्ताको २ ऩटक भगृौरा डामरोधसस गनष धचदकत्सकरे धशपारयस 
गयेकोभा एकाघयका छोया वषष .................. को ...........................रे 
धनमधभत रुऩभा डामरोधसस गनष अटेय गयेको, घरय घरय रुऩैँमा नबएको वहाना गन े
गयेको, कदहरे कदहरे कामाषरमको काभको व्मस्ततारे पुसषद नधभरेको आदद कायण 
जनाई आपुरे धनमधभत प्राप्त गनुषऩन ेस्वाथ्म सेवा प्राप्त गनष नसकेको हुॉदा आफ्नो 
जीवन झनझन खतयामुि वधदै गएको बधन अस्ऩतारको धचदकत्सकको ऩुजाष य 
धशपारयस सदहत ऩेश हुन आएको धनवेदन उऩय प्रायन्म्बक रुऩभा जाॉचवुझ गदाष 
व्महोया भनाधसव देन्खएको हुॉदा हारराई धनवेदकको राधग धचदकत्सकरे धशपारयस 
गये वभोन्जभ हयेक हप्ता २ ऩटक डामरोधसस गनुष गयाउनु तथा धनजको 
स्वाथ्मराबका राधग आवकमक अधम प्रवधध सभेत धभराउनु बधन स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९)८( वभोन्जभ ववऩऺी 
........................को नाभभा मो अधतरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गरयददएका 
छौं । मो आदेश धभधसर साभरे याखी ववऩऺीराई रेखी  ऩठाईददनु । मो आदेश 
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अनुसाय उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी धभधसर साभेर याख्नु य धनमभानुसाय 
ऩेश गनुष ।  

 

ईधत सॊवत ................... सार ..........भदहना....गते योज.......शुबभ ्। 

 

अनुसूची-९ 

(दपा ५३को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्धधत) 

धभराऩत्रको राधग धनवेदनको ढाॉचा 
चाभे गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेि गयेको ङ्झभराऩत्रको सॊमङ्टक्त ङ्झनरे्दनऩत्र 

.............. ङ्ञजलरा ...............गाउॉऩङ्झरका, र्डा नॊ ............. र्स्ने 

........................................को छोया/छोयी/श्रीभङ्झत  

र्षव ................ को (प्रथभ ऩऺ) ङ्झनरे्दक.......................................को 
ङ्जर्रुद्ध 

.............. ङ्ञजलरा ...............गाउॉऩङ्झरका, र्डा नॊ ....................... र्स्ने र्षव 

...................... को (दोस्रो  ऩऺ) ङ्झरङ्ञखत जर्ाप 
कताव....................................................... 
 

ङ्जर्षम् सम्र्न्ध ङ्जर्च्छेद । 

हाभी ङ्झनरे्दक  ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत ङ्झनरे्दन गदवछौ् 
१. हाभीङ्जर्च सॊर्त २०६९ सारभा साभाङ्ञजक ऩयम्ऩया अनङ्टसाय ङ्जर्र्ाह 
गङ्चयएकोभा कङ्चयर्  २ र्षवसम्भ  सङ्टभधङ्टय दाम्ऩत्म जीर्न यहेको ङ्झथमो । हाभीफाट 
२०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको,   सोङ्जह र्षव २०७१ सारको 
ङ्झतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनङ्टयोध 
गयेको, ङ्झरन गएको तय उलटै कङ्ट टङ्जऩट गयी ऩठाएको बङ्झन ङ्झनरे्दकको ङ्झनरे्दन    
ऩयेको ।  
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२.आपङ्ट राई दाइजो नलमाएको ङ्झनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी जर्यजस्त 
घयफाट ङ्झनकारा गयेको हो । आपङ्ट  खङ्टिीरे भाइत गई र्सेको होइन अझऩङ्झन 
रोग्नेप्रङ्झत आफ्नो मथार्त भामा, सद्भार् य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध 
मथार्त कामभ गयाईऩाउॉ बङ्ङे प्रत्मथॉको ङ्झरङ्ञखत जर्ाप यहेको  ।  

३.हाभी झगडा गङ्चय आमौं, केहीर्षव रोग्ने स्र्ास्नी छङ्ट ङ्जटएय र्स्मौं, हाभीफाट एक 
सन्तानको जामजन्भ सभेत बैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ङ्जर्षमरे 
भनभङ्टटार् बई रोग्ने स्र्ास्नी अरग अरग र्सेकोभा ..................... 
गाउॉऩङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत भापव त र्डा नॊ ......... . . को .............. .. भेरङ्झभराऩ 
केन्द्रभा भेरङ्झभराऩकताव ......................अन्तगवत..........................को ऩहरभा 
एक आऩसभा छरपर गयी ङ्झभरी आएको व्महोया मो छ की ङ्जर्गतभा जे जस्ता 
ङ्जर्षमभा असभझदायी तथा रे्भेर बएको बएताऩनी हाभीङ्जर्च एक अकावप्रङ्झत ङ्जर्द्वास, 

सदबार् य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध ङ्जर्च्छेद गयी ऩाउॉ बङ्ङ े
ङ्झनरे्दन दार्ी छोङ्झड ऩङ्टन् सङ्टभधङ्टय सम्र्न्धका साथ दाम्ऩत्म जीर्नराई व्मर्ङ्ञस्थत 
ढॊगरे अगाङ्झड र्ढाउने छौं । ङ्झनरे्दकको घयभा तत्कार रोग्ने स्र्ास्नी ङ्झभङ्झर र्स्ने 
र्ातार्यण नहङ्टने बएकोरे छङ्ट िै ठाउभा डेया ङ्झरई र्स्न हाभी दङ्टरै् ऩऺ सहभत बएकारे 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ )२ (र्भोङ्ञजभ मो ङ्झभराऩत्रको 
सॊमङ्टक्त ङ्झनरे्दन ऩेि गयेका छौं , रेङ्ञखए र्भोङ्ञजभ ङ्झभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४.................. गाउॉऩाङ्झरका स्थानीम न्माङ्जमक कामवङ्जर्धी र्भोङ्ञजभ मो ङ्झभराऩत्रको 
सॊमङ्टक्त ङ्झनरे्दन दस्तङ्टय फाऩत रु...............मसैसाथ सम्रग्न छ। 
५. मसभा रेङ्ञखएका व्महोया ङ्छठक साॉचो  हङ्टन,् झङ्टठा ठहये कानून र्भोङ्ञजभ 
सहङ्टॉरा र्ङ्टझाउॉरा ।  

ङ्झनरे्दकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-१० 

(दपा ५३को उऩदपा (५) सॉग सम्फन्धधत) 

धभराऩत्रको ढाॉचा 
  

चाभे गाउॉ ऩाधरका धमाधमक सधभधतसभऺ ऩेश गयेको धभराऩत्रको सॊमुि धनवेदनऩत्र 

.............. न्जल्रा........ ........गाउॉ ऩाधरका, वडा नॊ ......... .

वस्ने...........................................को छोया/छोयी/श्रीभधत वषष................. को (प्रथभ 

ऩऺ) धनवेदक........................................................को 
ववरुद्ध 

.............. न्जल्रा........ ........गाउॉ ऩाधरका, वडा नॊ ......... .

वस्ने..............वषष................. को (दोस्रो ऩऺ) धरन्खत जवाप कताष........................ 
ववषम् सम्वधध ववच्छेद । 
हाभी धनवेदक  धनम्न धरन्खत धनवेदन गदषछौं : 
१. हाभीववच सॊवत २०६९ सारभा साभान्जक ऩयम्ऩया अनुसाय वववाह गरयएकोभा 
करयव  २ वषषसम्भ  सुभधुय दाम्ऩत्म जीवन यहेको धथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा 
१ छोयाको सभेत जामजधभ बएको,   सोदह वषष २०७१ सारको धतहायभा भाइत गएऩछी 
घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गयेको, धरन गएको तय उल्टै 

कुटवऩट गयी ऩठाएको बधन धनवेदकको धनवेदन ऩयेको ।  
२. आपुराई दाइजो नल्माएको धनउॉ फाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी 
जवयजस्त घयफाट धनकारा गयेको हो । आपु खुशीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩधन 

रोग्नेप्रधत आफ्नो मथावत भामा, सद्भाव य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वधध 

मथावत कामभ गयाईऩाउॉ  बधने प्रत्मथीको धरन्खत जवाप यहेको  ।  
३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीवषष रोग्ने स्वास्नी छुदटएय वस्मौं, हाभीफाट एक 

सधतानको जामजधभ सभेत बैसकेको छ । घयभा साभाधम घयामसी ववषमरे भनभुटाव 

बई रोग्न ेस्वास्नी अरग अरग वसेकोभा ............................गाउॉ ऩधरकाको धमाधमक 
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सधभधत भापष त वडा नॊ... .को .....................भेरधभराऩ केधद्रभा भेरधभराऩकताष 
...................................अधतगषतको ऩहरभा एक अऩसभा छरपर गयी धभरी अएको 
व्महोया मो छ दक ववगतभा जेजस्ता ववषमभा असभब्दायी  तथा वेभेर बएको 
बएताऩनी हाभीववच एक अकाषप्रधत ववश्वास, सदबाव य प्रेभ कामभै यहेकोरे रोग्ने 
स्वास्नीको सम्वधध ववच्छेद गयी ऩाउॉ  बधने धनवेदन दावी छोदड ऩुन् सुभधुय 

सम्वधधका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवन्स्थत ढॊगरे अगादड वढाउने छौं । धनवेदकको 
घयभा तत्कार रोग्ने स्वास्नी धभधर वस्ने वातावयण नहुने बएकोरे छुट्टै ठाउभा डेया 
धरई वस्न हाभी दवुै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 
४७(२)वभोन्जभ मो धभराऩत्रको सॊमुि धनवेदन  ऩेश गयेका छो , रेन्खए वभोन्जभ 

धभराऩत्र गयी ऩाउॉ  ।  
४. .................... गाउॉ ऩधरका स्थानीम धमाधमक कामषववधी वभोन्जभ मो 
धभराऩत्रको सॊमुि धनवेदन दस्तुय फाऩत रु.................मसैसाथ सम्रग्न छ । 
५.मसभा रेन्खएका व्महोया दठक साॉचो  हुन,् झुठा ठहये कानून वभोन्जभ सहुॉरा 
वुझाउॉरा ।  
धनवेदकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-११ 
(दपा ६०को उऩदपा (३) सॉग सम्फन्धधत) 

भेरधभराऩकताषभा सूचीकृत हुने धनवेदन ढाॉचा 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

चाभे गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गयेको ङ्झनरे्दन 

ङ्जर्षम् भेरङ्झभराऩकतावभा सूचीकृत हङ्टन ऩाउॉ । 

प्रस्तङ्टत ङ्जर्षमभा तऩङ्झसरभा उलरेङ्ञखत कागजातहरुको प्रङ्झतङ्झरऩी साथै 
याखी ............  गाउॉऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत अन्तगवतका 
............ भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरङ्झभराऩ गयाउन 
अनङ्टभती ऩाउॉ बनी ङ्झनरे्दन गदवछङ्ट  ।  

तऩङ्झसर  

१( नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी, 
२( स्नातक तहसम्भ उधतणष गयेको शैन्ऺक प्रभाणऩत्रको 
छाॉमाकऩी, 
३( भेरधभराऩकताषको ताधरभप्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 
४( भेरधभराऩ सम्फधधी अनुबव य 

५( व्मविगत वववयण (Bio- data) 

                                                         
धनवेदक 

नाभ थय् .......... 
दस्तखत् ........... 
धभधत् ............. 

 

पोटो 
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अनुसूची-१२ 

(दपा ७६को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 

..........गाउॉऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गयेको 
बङ्चयबयाउको ङ्झनरे्दन ऩत्र 

 

ङ्जर्षम् बङ्चयबयाई ऩाउॉ बङ्ङे र्ाये । 

ङ्झनरे्दक..............................र्स्ने..............र्ादी÷प्रङ्झतर्ादी 
ङ्जर्रुद्ध 

ङ्जर्ऩऺी .................. र्स्ने...............र्ादी÷प्रङ्झतर्ादी 
भङ्टद्धा 

भ ङ्झनरे्दक ङ्झनरे्दन र्ाऩत रु १०।– दस्तङ्टय साथै याखी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनरे्दन   
गदवछङ्ट  । 

१. उऩयोक्त ङ्जर्ऩऺी सॊगको उलरेङ्ञखत भङ्टद्धा मस गाउॉऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झभङ्झत.............को ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ भैरे मस कामावरमभा याखेको 
दस्तङ्टय..............यकभ ङ्झभङ्झतको....................ङ्ञजलरा अदारतको पैसरा 
फभोङ्ञजभ भैरे बयी बयाइव ऩाउने ठहय बएको हङ्टॉदा उक्त यकभ गयी बयाइव 
ऩाउन मो ङ्झनरे्दन ऩेि गयेको छङ्ट । 

२. भैरे मस कमावरमभा जम्भा गयेको दस्तङ्टय ....................यकभको बयऩाइव / 
यङ्झसद/बोचयको सक्करै प्रङ्झत य सम्भानीत श्री ङ्ञजलरा अदारतको अङ्ञन्तभ 
पैसराको छामाकऩी मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. मसभा रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक हो,झङ्टठा ठहये सहङ्टॉरा फङ्टझाउरा । 

इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-१३ 

(दपा ७७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 

चरन चराउन ेङ्झनरे्दन 

.................गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गयेको 
ङ्झनरे्दन ऩत्र 

ङ्जर्षम् चरन चराई ऩाउॉ बङ्ङे र्ाये । 

ङ्झनरे्दक...............................र्स्ने....................र्ादी÷प्रङ्झतर्ादी 
ङ्जर्रुद्ध 

ङ्जर्ऩऺी...............................र्स्ने....................र्ादी÷प्रङ्झतर्ादी 
भङ्टद्धा 
भ ङ्झनरे्दक ङ्झनरे्दन र्ाऩत रु १०।– दस्तङ्टय साथै याखी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनरे्दन   
गदवछङ्ट  । 

१. उऩयोक्त ङ्जर्ऩऺीसॊगको उलरेङ्ञखत भङ्टद्दा मस गाउॉऩाङ्झरकाको न्मामीक 
सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभङ्झत र्ा जङ्टन सम्ऩिी बोग गनव ऩाउन ेगयी ङ्झनणवम बएकोछ ( 
भा ङ्झनणवम बइव उक्त घय जग्गा................. भेयो हक बोग य स्र्ाङ्झभत्र्को 
हङ्टने ठहय बएकोभा श्री ) सो सम्ऩिी र्ा र्स्तङ्ट उलरेख गने ङ्ञजलरा 
अदारतभा ङ्जर्ऩऺीरे ऩङ्टनयार्रोकन गयेकोभा सम्भानीत अदारतफाट सभेत 
ङ्झभङ्झत .................. भा ङ्झनणवम हङ्टॉदा न्मामीक सङ्झभङ्झतकै ङ्झनणावमराइव सदय 
गयी भेयै हकबोग कामभ गयेको हङ्टॉदा सो भेयो हकबोगको कामभ बएको 
सम्ऩिी यहेको हङ्टॉदा ङ्ञिघ्राङ्झतङ्ञिघ्र भराइव उक्त सम्ऩिी चरन चराइव ऩाउन 
मो ङ्झनरे्दन ऩेि गयेको छङ्ट । 

२. मसै ङ्झनरे्दन साथ देहामका कागजातहरू सॊरग्न गयेको छङ्ट । 
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क ...................... न्मामीक सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत...........भा गयेको ङ्झनणवमको 
छाॉमाॉकऩी  

ख ...................ङ्ञजलरा अदारतरे गयेको ङ्झभङ्झत ............. को सदय 
पैसराको छाॉमाॉकऩी 
ग. मस ङ्जर्र्ाद सम्र्द्ध ङ्झभङ्झसर मसै कामावरमभा यहेको छ । 

रेङ्ञखएको व्महोया  ङ्छठक साॉचो छ , झङ्टटा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

 

इङ्झत सॊर्त ्..........सार......... भङ्जहना.........गते......योज िङ्टबभ ्। 

 

 

 

अनङ्टसूची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सम्ऩधत योक्काको अदेश 

.............................................. धमाधमक सधभधत 

सॊमोजक 

श्री.................................................................................. 
सदस्म श्री ...................................................................................  

सदस्म श्री................................................................................. 
आदेश 

सॊवत  .................सारको धनवेदन नॊ........  

ववषम् सम्ऩधत हस्ताधतयण योक्का 
.............. ङ्ञजलरा..................गाउॉऩाङ्झरका, र्डा नॊ. .....................को 
........................र्स्ने ...........................................को 
छोया/छोयी/श्रीभङ्झतर्षव  ..................को (प्रथभ ऩऺ) ङ्झनरे्दक.......................... 
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ङ्जर्रुद्ध 

..............ङ्ञजलरा...........गाउॉऩाङ्झरका, र्डा नॊ....ङ्जर्ऩऺी (दोश्रो 
ऩऺ)..........र्स्ने....र्षव.....को मसभा ङ्झनरे्दकको भाग 
फभोङ्ञजभ......ङ्ञजलरा..............गाउॉऩाङ्झरका, र्डा नॊ.... ऺे.प.........ङ्जक.नॊ........ 
जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहेको अर्ण्डाको..................र्गवङ्जपटको चाय 
तलरे घय य ङ्झरग रगाऩात सभेत ङ्जर्ऩऺी....सम्ऩङ्ञि ङ्झनज ङ्जर्ऩऺीफाट अन्म 
अॊङ्ञिमायहरुको भन्जङ्टयी ङ्जर्ना हक हस्तान्तयण हङ्टन सक्ने आिॊका गयी ङ्झनरे्दकरे 
ङ्छदएको ङ्झनरे्दन उऩय प्रायङ्ञम्बक रुऩभा जाॉचर्ङ्टझ गदाव व्महोया भनाङ्झसर् देङ्ञखएको हङ्टॉदा 
हारराई प्रत्मऺॉको नाभभा यहेको उङ्ञलरङ्ञखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गनव 
ङ्झसपाङ्चयस नङ्छदन र्डाराई य अको आदेि नबएसम्भका राङ्झग उक्त घयजग्गाको हक 
हस्तान्तयण नगनङ्टव/गनव नङ्छदनङ्ट बनी भारऩोत कामावरमको नाभभा सभेत स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोङ्ञजभ मो योक्काको आदेि जायी 
गङ्चयङ्छदएका छौं । मो आदेि ङ्झभङ्झसर साभेर याखी सम्र्ङ्ञन्धत कामावरमहरुभा 
ऩठाईङ्छदनङ्ट । मो आदेि अनङ्टसाय योक्का बएको जानकायी प्राद्ऱ गयी ङ्झभङ्झसर साभेर 
याख्नङ्ट य ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेि गनङ्टव । 

 

ईङ्झत सॊर्त.............सार.............भाङ्जहना...........गते„..........योज िङ्टबभ ्। 
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अनुसूची-१५ 

(दपा ८८को उऩदपा (६) सॉग सम्फन्धधत) 

नक्करको राधग धनवेदन 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

चाभे गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेि गयेको 
ङ्झनरे्दन ऩत्र 

ङ्जर्षम् नक्कर ऩाउॉ बङ्ङे फाये । 

............ फस्ने ....................................... ङ्झनरे्दक/र्ादी/प्रङ्झतर्ादी 
ङ्जर्रुद्ध 

............... फस्ने...................................... ङ्जर्ऩऺी/र्ादी/प्रङ्झतर्ादी 
भङ्टद्दा् .................................. 

...................................... । 

भ ङ्झनरे्दक ङ्झनरे्दन दस्तङ्टय र्ाऩत रु. १०।– साथै याखी ङ्झनम्न व्महोया ङ्झनरे्दन गदवछङ्ट ् 
(१) उऩयोक्त ङ्जर्ऩऺीसॉगको उलरेङ्ञखत भङ्टद्दाभा अध्ममनको राङ्झग देहामका 
कागजातहरु आर्श्मक ऩयेको हङ्टॉदा प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी ऩाउॉ बनी मो ङ्झनरे्दन साथ 
उऩङ्ञस्थत बएको छङ्ट । अत् नक्करको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी ऩाउॉ ।  

देहाम  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) रेङ्ञखएको व्महोया ङ्छठक साॉचो छ, झङ्टिा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा    
फङ्टझाउॉरा ।  
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ङ्झनरे्दक 

ङ्झनज .......................... 
 इङ्झत सम्र्त ् ......... सार .... भङ्जहना .... गते योज ्... िङ्टबभ ्. 

 
 
 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७४ सार चैत्र १२ गते सोभर्ाय 
 

 
आऻारे, 

गॊगफहादयु थाऩा 
प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 
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सम्फत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ५ 

चाभे गाउॉ ऩाधरकाको सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको दताष, सञ्चारन एवभ ्धनमभन 
सम्फधधी व्मवस्था गनष फनेको ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तार्ना् सहकायी भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ स्थानीमस्तयभा छङ्चयएय यहेको 
ऩूॉजी, प्रङ्जर्ङ्झध तथा प्रङ्झतबाराई स्र्ाफरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत गदै 
सदस्महरूको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनव, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत, 

सदस्म केङ्ञन्द्रत, रोकताङ्ञन्त्रक, स्र्ामि य सङ्टिाङ्झसत सॊगठनको रूऩभा सहकायी 
सॊस्थाहरूको प्रर्द्धवन गनव, सहकायी खेती, उद्योग, र्स्तङ्ट तथा सेर्ा व्मर्सामका 
भाध्मभफाट साभाङ्ञजक न्मामका आधायभा आत्भङ्झनबवय, तीब्र एर्ॊ ङ्छदगो रुऩभा स्थानीम 
अथवतन्त्रराई सङ्टदृढ तङ्टलमाउन सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको दताव, सञ्चारन एर्भ ्ङ्झनमभन 
सम्फन्धी व्मर्स्था गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

चाभे गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

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

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)“आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८ 
फभोङ्ञजभ फनाएकोआन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध सम्झनङ्टऩछव ।  

(ख) “कसूय” बङ्ङारे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्टऩछव । 

(ग) “तोङ्जकएको” र्ा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको र्ा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ   
सम्झनङ्टऩछव । 
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(घ) “ऩङ्चयर्ाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत र्ा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, 
धभवऩ ङ्टत्र, धभवऩ ङ्टत्री, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन 
ऩोषण गनङ्टव ऩने दाजङ्ट, बाउजङ्ट,बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी 
सम्झनङ्टऩछव। 

तय सो िब्दरे अॊिफण्डा गयीर्ा भानो छङ्ट ङ्जिई आ-
आफ्नो ऩेिा व्मर्साम गयी फसेको ऩङ्चयर्ायको सदस्मराई 
जनाउने छैन ।  

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

(च) “भन्त्रारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जर्षम हेने सॊघीम 
भन्त्रारम सम्झनङ्टऩछव ।  

(छ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्थारे सॊचारन गयेको व्मर्साङ्जमक 
ङ्जक्रमाकराऩहरुभा ऩङ्झछलरो आङ्झथवक र्षवसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत 
फचतको दाङ्जमत्र् य ऩङ्झछलरो आङ्झथवक र्षवको सदस्मतपव को 
खङ्चयद र्ा ङ्झफक्री कायोर्ायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतितबन्दा 
फढी ङ्जहस्सा बएको कायोर्ाय सम्झनङ्टऩछव ।   

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

(झ) “रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभको 
रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछव । 

(ञ) “ङ्जर्ङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ 
फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जर्ङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछव । 

(ट) “ङ्जर्बाग” बङ्ङारे सॊघको सहकायी ङ्जर्बाग सम्झनङ्टऩछव य सो 
िब्दरे भन्त्रारमरे सहकायी ङ्झनमभन गनव तोकेको भहािाखा 
सभेतराई जनाउॉछ। 
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(ठ) “िेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको िेमय ऩूजीको अॊि 
सम्झनङ्टऩछव ।  

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

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

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

(ण) “सहकायी भूलम” बङ्ङारे स्र्ार्रम्र्न, स्र्–उियदाङ्जमत्र्, 

रोकतन्त्र, सभानता, सभता, ऐक्मर्द्धता, इभान्दायी, खङ्टराऩन, 

साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्र् तथा अरुको हेयचाह रगामत 
अन्तयावङ्जद्सम  भान्मता प्राप् त सहकायी सम्फन्धी भूलम 
सम्झनङ्टऩछव । 

(त)“सॊस्थाको व्मर्साम” बङ्ङारे ङ्जर्ङ्झनमभभा व्मर्स्था बए फभोङ्ञजभ 
सञ्चाङ्झरत व्मर्साङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्टऩछव ।  

(थ) “सहकायी ङ्झसद्धान्त” बङ्ङारे स्रै्ङ्ञच्छक तथाखङ्टरा सदस्मता, 
सदस्मद्राया रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण, सदस्मको आङ्झथवक 
सहबागीता, स्र्ामिता य स्र्तन्त्रता, ङ्ञिऺा, तारीभ य सूचना, 
सहकायी-सहकायी फीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य 
सभङ्टदामप्रङ्झतको चासो रगामत अन्तयावङ्जद्सम भान्मता प्राप् त 
सहकायी सम्फन्धी ङ्झसद्धान्त सम्झनङ्टऩछव ।  

(द) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा ६ 
फभोङ्ञजभ दताव बएको ङ्जर्षमगत र्ा फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी 
सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव । 
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(ध) “साधायणसबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा 
सम्झनङ्टऩछव । 

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

(ऩ) "दताव गने अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ६९ फभोङ्ञजभको दताव गने 
अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदवछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

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

ङ्झभरी ङ्जर्षमगत र्ा र्हङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  

(२)उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन श्रङ्झभक, 

मङ्टर्ा रगामतरे आफ्नो श्रभ र्ा सीऩभा आधाङ्चयत बइ व्मर्साम गने 
सहकायी सॊस्थाको हकभा ऩन्रजना नेऩारी नागङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊस्था 
गठन गनव सक्नेछन ्। 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय, स्थानीम तह र्ा त्मस्ता सयकाय र्ा तहको 
अनङ्टदान र्ा स्र्ाङ्झभत्र्भा सॊचाङ्झरत ङ्जर्द्यारम, ङ्जर्द्वङ्जर्द्यारम र्ा सॊगङ्छठत 
सॊस्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने ऩदभा र्हार यहेका कम्तीभा ऩचास जना 
कभवचायी, ङ्ञिऺक र्ा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ दताव बएको आफ्नो ऩेिागत सॊगठनका आधायभा सदस्मता, 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् य सेर्ा सॊचारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ितव फन्देजहरु ऩारना 
गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नछेन ्। 
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तय ऩचास जनाबन्दा कभ सॊख्मा यहेको एउटै कामावरमका 
कम्तीभा तीसजना कभवचायी, ङ्ञिऺक र्ा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी 
सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् य सेर्ा सॊचारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ितव फन्देजहरु 
ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

(४)  मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदाव एक ऩङ्चयर्ाय एक 
सदस्मका दयरे उऩदपा (१) र्ा(२)भा उङ्ञलरङ्ञखत सॊख्मा ऩङ्टगेको   
हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

तय सॊस्था दताव बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयर्ायका एकबन्दा फढी 
व्मङ्ञक्तरेसो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩनेछैन । 

 (५) उऩदपा (१)भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फचत 
तथा ऋणको कायोर्ाय गने सॊस्था गठन गदाव कम्तीभा ऩचास जना नेऩारी 
नागङ्चयकहरुको सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्ट ऩनेछ  

 

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

५. दतावको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने :(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका 
सयकायी सॊस्थारे दतावकाराङ्झग दताव गने अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-१ को 
ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयखास्त साथ देहाम 
फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जर्त ङ्जर्ङ्झनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रङ्झतरे्दन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्र्ीकाय गयेको िेमय सॊख्मा य िेमय 
यकभको ङ्जर्र्यण । 
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६. दताव गनङ्टव ऩने :(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त दयखास्त  
सङ्जहतको कागजातहरु  छानङ्जर्न गदाव देहाम फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा दताव 
गने अङ्झधकायीरे दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थादताव गयी अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दताव प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) दयखास्त साथ ऩेि बएको ङ्जर्ङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभयहेको,  

(ख) प्रस्ताङ्जर्त सहकायी सॊस्थासहकायी भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्त 
अनङ्टरुऩ सञ्चारन हङ्टन सक्ने आधाय यहेको, 

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

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जर्न गदाव प्रस्ताङ्जर्त सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जर्ङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट याभा सॊिोधन गनङ्टवऩने देङ्ञखएभा दताव गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊिोधन गनङ्टवऩने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्राप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनरे्दकराई सूचना गनङ्टव ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखतदताव बई सञ्चारनभा यहेका चाभे गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र 
कामवऺ ेत्र कामभ गङ्चयएका  सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएको 
भाङ्झनने छ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गदाव दताव गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनङ्टव ऩने गयी कङ्ट नै ितव तोक्न 
सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ितव तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टव 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कतवव्म हङ्टनेछ। 
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७. दताव गनव अस्र्ीकाय गनव सक्न े :(१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा 
उङ्ञलरङ्ञखत अर्स्था नबएभा, सोही दपा फभोङ्ञजभ ङ्जर्ङ्झनमभ सॊिोधनको राङ्झग 
सूचना ङ्छदएको अफङ्झधङ्झबत्र ङ्झनरे्दकरे सॊिोधन गनव अस्र्ीकाय गयेभा त्मस्तो 
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झफङ्झनमभ सॊिोधन नगयेभा र्ा सूचनाभा 
उलरेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेगयी ङ्झफङ्झनमभ  सॊिोधन नगयेभा दताव गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताव गनव अस्र्ीकाय गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गनव अस्र्ीकाय 
गयेकोभा दताव गने अङ्झधकायीरे कायण खङ्टराई तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सोको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनरे्दकहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८. सहकायी सॊस्था सॊगङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े(१) सहकायी सॊस्था अङ्जर्ङ्ञच्छङ्ङ 
उियाङ्झधकायर्ारा एक स्र्िाङ्झसत यसङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ । 

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

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञक्त सयह चर 
अचर सम्ऩङ्ञि प्राप् त, उऩबोग, ङ्जर्क्री र्ा अन्म व्मर्स्था गनव सक्नेछ।  

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

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनव सक्नेछ । 

९. सहकायी सॊस्थाको कामवऺ ते्र :(१) दताव हङ्टॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको 
कामव ऺेत्र देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

)क( फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोर्ाय गने सॊस्थाको हकभा एक र्ा दङ्टइव 
र्डा,  

)ख ( अन्म सॊस्थाको हकभा एक र्डा र्ा देहामका आधायभा ऩाॉच र्डासम्भ : 

)१( सदस्महरुर्ीच स्र्ाफरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक अभ्मासको राङ्झग आऩसी साझा 
र्न्धन नकभ(  , फण्ड  )  
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२) व्मर्साङ्जमक स्तयभा सेर्ा सॊचारन गनव आर्श्मक सदस्म सॊख्मा, 
)३( सॊस्था सॊचारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण 

कामभ हङ्टने गयी ऩामक ऩने स्थान । 

(२)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन 
सॊस्थारे दताव बई व्मर्साङ्जमक सेर्ा प्रायम्ब गयेको दङ्टईर्षव ऩङ्झछ देहामको 
आधायभा जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेत्र कामभ यहने गयी आफ्नो कामवऺ ेत्र थऩ 
र्डाहरूभा ङ्जर्स्ताय गनव सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थाको व्मर्साङ्जमक ङ्जक्रमाकराऩको ङ्जर्कास क्रभभा सदस्मता 
फढाउन थऩ कामव ऺेत्र आर्श्मक ऩयेको, 

(ख)सॊस्थाको कामव सॊचारनभा सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण कामभ याख्न 
यचनात्भक उऩामहरु अर्रम्फन गङ्चयएको, 

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

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन सॊस्थाको कामवऺ ेत्रका र्डाहरूभा व्मार्साङ्जमक सेर्ा सञ्चारन नबएको 
र्ा जम्भा कायोफायको तोङ्जकएको यकभ र्ा अनङ्टऩातबन्दा कभ यकभ र्ा 
अनङ्टऩातको व्मार्साङ्जमक सेर्ा सञ्चारन बएको देङ्ञखएको खण्डभा दताव गने 
अङ्झधकायीरे व्मार्साङ्जमक सेर्ा सञ्चारन बएका र्डा भात्र कामवऺ ेत्र कामभ 
गने गयी ङ्जर्ङ्झनमभ सॊिोधन गनव ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 

(७)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दताव गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेिन 
ङ्छदएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक र्षवङ्झबत्र ङ्जर्ङ्झनमभ सॊिोधन गयी आफ्नो 
कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनङ्टवऩनेछ ।  

(८) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सहकायी सॊस्थारे स्रे्ङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभम कामवऺ ेत्र घटाउने गयी 
ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनव ङ्जर्ङ्झनमभ सॊिोधन गनव सक्नेछ ।  
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(९) कामवऺ ेत्र ऩङ्टन् ङ्झनधावयण सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

 

१०. जानकायी ङ्छदनङ्टऩने:… गाउॉऩाङ्झरकाबन्दा फढी कामवऺ ेत्र कामभ याखी दताव बई 
सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूरे चाभे गाउॉऩाङ्झरकाभा सेर्ा सञ्चारन गदाव सञ्चाङ्झरत 
सेर्ाको ङ्जर्र्यण सङ्जहत दताव गने अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  

११. ङ्जर्षमगत आधायभा र्गॉकयण:(१)सहकायी सॊस्थाको र्गॉकयण देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) उत्ऩादक सॊस्था्कृङ्जष,दङ्टग्ध, ङ्ञचमा,कङ्जप,उखङ्ट,परपङ्ट र य भाछाऩारन 

ङ्जर्िेषका ङ्जर्षमगत य अगङ्टर्ार्ारी एर्भ ्उत्ऩादनको मोजना सभेतका 
आधायभा अन्म उत्ऩादनभूरक सॊस्था; 

(ख) उऩबोक्ता सॊस्था्उऩबोक्ता बण्डाय, र्चत तथा ऋण,उजाव य स्र्ास्थ्म  
ङ्जर्िेषका ङ्जर्षमगत य प्राथङ्झभक आर्श्मकता एर्भ ्सेर्ाको मोजना 
सभेतका आधायभा अन्म उऩबोगजन्म सॊस्था; 

(ग)श्रङ्झभक सॊस्था् हस्तकरा,खाद्य ऩङ्चयकाय,औद्योङ्झगक उत्ऩादन,बोजनारम य 
श्रभ कयाय ङ्जर्िेषका ङ्जर्षमगत य सीऩ र्ा श्रभको ङ्जर्िेषता एर्भ ्
स्र्योजगायीको मोजना सभेतका आधायभा अन्म श्रभभा आधाङ्चयत 
सॊस्था; 

(घ) फहङ्टउद्दशे्मीम सॊस्था्उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ र्ा सीऩभा आधाङ्चयत 
स्र्योजगायीका सेर्ा सभेत सञ्चारन गने अन्म फहङ्टभ ङ्टखी सॊस्था । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क),(ख)य (ग) भा उलरेङ्ञखत ङ्जर्षमभा 
ङ्जर्ङ्ञिद्शीकयण, आभ प्रचरन य अभ्मासको ङ्जर्कासक्रभ सभेतको 
आधायभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका ङ्जर्षमहरु थऩ गनव सङ्जकनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१)य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ अन्म सॊस्थाहरु गठन गनव फाधा ऩनेछैन ।  

 

१२. कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्न े :(१) 
दपा ६ फभोङ्ञजभ दताव प्रभाणऩत्र प्राप् त गये ऩङ्झछ सॊस्थारे आफ्नो 
उद्देश्म प्राङ्झद्ऱका राङ्झग मस ऐन य ङ्जर्ङ्झनमभको अधीनभा यहीआर्श्मक 
कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछ ।  

(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गनव छङ्ट िै सॊस्था दताव गनङ्टवऩने छैन । 

तय त्मस्तो कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गनव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्र्ीकृङ्झत र्ा 
इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र ,स्र्ीकृङ्झत 
र्ा इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गनङ्टव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम र्ा अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्र्ीकृङ्झत र्ा 
इजाजतऩत्र प्राप् त गयेभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रसोको जानकायी दताव गने 
अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) दङ्टई र्ा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थारे सॊमङ्टक्त र्ा साझेदायीभा आफ्नो 
उत्ऩादन र्ा सेर्ाको फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही 
आर्श्मक कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव 
सक्नेछन ्। 
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(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोर्ाय, व्मर्साम, उद्योग र्ा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मफस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

१३. दाङ्जमत्र् सीङ्झभत हङ्टन े :(१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा 
सदस्मको दाङ्जमत्र् ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको र्ा खङ्चयद गनव स्र्ीकाय गयेको 
िेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत यहनेछ ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी” य नाभको अन्त्मभा “ङ्झरङ्झभटेड” 

बङ्ङे िब्द याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

१४. सहकायीका भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ऩारना गनङ्टव ऩने: सहकायी सॊस्थाको 
गठन तथा सञ्चारन गदाव सहकायीका भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्तको ऩारना 
गनङ्टव ऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्थाका उद्दशे्म तथा कामव 
१५. सॊस्थाको उद्दशे्म : कामवऺ ेत्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्द्रत बई आफ्ना 

सदस्महरूको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टव सॊस्थाको 
भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ ।   

१६. सॊस्थाको कामव : सॊस्थाका कामवहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:्- 

(क)सहकायीका भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्तहरूको ऩारना गनेगयाउने, 
(ख)सदस्मको ङ्जहत प्रर्द्धवनगने गयी व्मार्साङ्जमक सेर्ाहरू प्रदान गने, 

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

(ङ)सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेर्ाको भाऩदण्ड ङ्झनधावयण गयी गङ्टणस्तय 
सङ्टधाय, आङ्झथवक स्थाङ्जमत्र् य जोङ्ञखभ व्मर्स्थाऩनसम्फन्धी कामव गने,  

(च)आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी रागू गने, 

(छ)सॊस्थाको व्मर्साङ्जमक प्रर्द्धवन तथा ङ्जर्कास सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू 
सञ्चारन गने, 
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(ज)भन्त्रारम,यङ्ञजद्साय, प्रादेङ्ञिक यङ्ञजद्साय, स्थानीम तह र्ादताव गने 
अङ्झधकायीको ङ्झनदेिन ऩारना गने गयाउन,े 

(झ) ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत कामवहरू गने । 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जर्ङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध 

१७. ङ्जर्ङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड य कामवङ्जर्ङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामव 
सञ्चारनको राङ्झग ङ्जर्ङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जर्ङ्झनमभ दताव गने अङ्झधकायीफाट 
स्र्ीकृत बए ऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

१८. आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध फनाउन सक्न े:(१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड, कामवङ्जर्धी य ङ्जर्ङ्झनमभको अधीनभा यही 
आर्श्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध फनाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको 
साधायण सबारे स्र्ीकृत गयेऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

१९. ङ्जर्ङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झधभा सॊिोधन :(१) सॊस्थाको साधायण सबाको 
कङ्ट र सदस्म सॊख्माको दङ्टइङ्झतहाइफाट ङ्जर्ङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध 
सॊिोधन हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊिोधन बएको ङ्जर्ङ्झनमभ र्ा आन्तङ्चयक 
कामवङ्जर्ङ्झध दताव गने अङ्झधकायीफाट स्र्ीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 
२०. सॊस्थाको सदस्मता:(१) अठाय र्षव उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोङ्ञजभका 

नेऩारी नागङ्चयकहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन सक्नेछन््  
  (क)  सॊस्थाको कम्तीभा एक िेमय खङ्चयद गयेको, 
  (ख)  सॊस्थाको ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत ितवहरु ऩारना गनव  

भन्जङ्टय गयेको, 
  (ग)  सॊस्थाको ङ्ञजम्भेर्ायी ऩारना गनव भन्जङ्टय बएको, 
  (घ)  सॊस्थारे गयेको कायोर्ायसॉग प्रङ्झतस्ऩधाव हङ्टने गयी  

कायोर्ाय नगयेको, 
  (ङ)   सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन मोग्म यहेको स्र्घोषणा गयेको । 

  (२)मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय, प्रदेि सयकायका ङ्झनकामहरु, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको 
कामवऺ ेत्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक र्ा सहकायी ङ्जर्द्यारम, गङ्टठी, स्थानीम क्रफ, 

स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोक्ता सभूहहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा 
ऩने छैन ।  

(३)मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन 
स्र्ास्थ्म सहकायी सॊस्थाभा सहकायी सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरन र्ाधा ऩने छैन  

२१. सदस्मता प्राप् त गनव ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्ट ऩने:(१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहन े
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे सॊस्थाको सङ्झभङ्झतसभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरे्दनऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदन 
ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जर्ङ्झनमभको 
अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने र्ा नगने ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गदाव सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान 
नगने ङ्झनणवम गयेभा सो को कायण खोरी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनरे्दकराई 
जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञक्तरे त्मस्तो सॊस्था दताव गने अङ्झधकायीसभऺ उजूय 
गनव सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप् तउजूयी छानङ्जर्न गदाव 
ङ्झनरे्दकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टव ऩने देङ्ञखएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
ङ्झनरे्दकराई सदस्मता प्रदान गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आदेि ङ्छदन 
सक्नेछ। 

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

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

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

(२)  मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै सॊस्थाभा नेऩार 
सयकायको ङ्झनकाम र्ा दपा २० को उऩदपा (२) भा उलरेख बएदेङ्ञख 
फाहेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञक्त सदस्म बएको बए ऩाॉचर्षव ङ्झबत्र 
सदस्मता अन्त्म गनङ्टवऩनेछ ।  
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२३. सदस्मताको सभाङ्झद्ऱ:(१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अर्स्थाभा 
सभाद्ऱ हङ्टनेछ्— 

(क)सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) रगाताय फाङ्जषवक साधायण सबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटकसम्भ 

अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन,मस ऐन अन्तगवत र्नेको ङ्झनमभ र्ा ङ्जर्ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 

सदस्मरे ऩारना गनङ्टवऩने प्रार्धानको फायम्फाय उलरङ्घन गयेभा, 
(घ) सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै 
सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप् त र्ा ब ङ्टक्तान गनङ्टव ऩने कङ्ट नै यकभ बएभा सो 
पयपायक नबएसम्भ र्ा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण,ङ्झतनङ्टव ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्र् र्ा 
अन्मकङ्ट नै सदस्मको तपव फाट ङ्झधतो र्ा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्र् 
पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता सभाद्ऱ हङ्टने छैन ।  

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साधायण 
सबा फोराउने ङ्झनणवम बइसकेऩङ्झछ साधायण सबा सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसैराई 
ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकने छैन । 

 

 

२४. सङ्टङ्जर्धा प्राप् त गनव नसक्न े: कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव ऩने कङ्ट नै 
दाङ्जमत्र् ङ्झनधावङ्चयत सभमङ्झबत्र  ब ङ्टक्तान नगयेभा र्ा मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत 
र्नेको ङ्झनमभ तथा ङ्जर्ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टवऩने व्मर्स्थाको 
फायम्फाय उलरॊघन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधा 
प्राप् त गनव सक्ने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयरे्ऺण सङ्झभङ्झत 

 

२५. साधायण सबा:(१) सहकायी सॊस्थाको सर्ोच्च अङ्गको रुऩभा साधायण सबा 
हङ्टनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायण सबाका सदस्म 
हङ्टने छन ्। 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, 
(ख) र्ाङ्जषवक साधायण सबा, 
(ग) ङ्जर्िेष साधायण सबा । 

 

२६. प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: प्रायङ्ञम्बक साधायण 
सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क)प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा हङ्टने अङ्ञघलरो ङ्छदनसम्भको काभ 
कायफाही य आङ्झथवक कायोफायको जानकायी ङ्झरने, 

(ख)चारू आङ्झथवक र्षवको राङ्झग र्ाङ्जषवक कामवक्रभ तथा फजेट 
स्र्ीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतरे्दन तथा ङ्जर्िीम ङ्जर्र्यण अनङ्टभोदन गने, 

(घ)ङ्जर्ङ्झनमभभा उलरेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत र्ा रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन गने, 

(ङ)आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(च)रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधावयण गने,  

(छ) ङ्जर्ङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 
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२७. र्ाङ्जषवक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : र्ाङ्जषवक साधायण 
सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ :– 

(क) र्ाङ्जषवक कामवक्रभ तथा फजेट स्र्ीकृङ्झत गने, 

(ख) र्ाङ्जषवक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतरे्दन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत र्ा रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन तथा 
ङ्जर्घटन गने, 

(घ) सञ्चारक र्ा रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक र्ा 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउने, 

(ङ) सङ्झभङ्झत र्ा रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको र्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन 
ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जर्ङ्झनमभ सॊिोधन तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(छ) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधावयण 
गने, 

(ज) सॊस्था एकीकयण र्ा ङ्जर्घटन सम्फन्धी ङ्झनणवम गने, 

(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जर्धा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राद्ऱ गने सम्फन्धभा ङ्झनणवम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्र् ङ्झभनाहा ङ्छदने, 
(ठ) सङ्झभङ्झतराई आर्श्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने, 
(ड) ङ्जर्ङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 

२८. साधायणसबाको फैठक :(१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था दताव बएको ङ्झभङ्झतरे 
तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथवक र्षव सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे छ  

भङ्जहनाङ्झबत्र र्ाङ्जषवक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे देहामको अर्स्थाभा ङ्जर्िेष साधायण सबा  

फोराउनङ्ट ऩनेछ :– 
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(क) सॊस्थाको काभ ङ्जर्िेषरे ङ्जर्िेष साधायण सबा फोराउनङ्टऩने 
सङ्झभङ्झतर्ाट ङ्झनणवम बएभा, 

(ख) दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखा 
सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा, 

(ग)कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जर्िेष साधायण सबा फोराउन ऩेि गयेको 
प्रस्तार् सङ्झभङ्झतद्धाया ऩाङ्चयत बएभा, 

 (घ) ङ्जर्िेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराइ ऩङ्ञच्चस 
प्रङ्झतित सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा, 

(ङ) दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव गने अङ्झधकायीरे 
ङ्झनदेिन ङ्छदएभा, 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊस्थाको सञ्चारक र्ा व्मर्स्थाऩकफाट आफ्नो ङ्ञजम्भेर्ायी 
ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको 
अर्स्थाभा दताव गने अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदई साधायण 
सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जर्िेष 
साधायण सबा गनव सङ्जकनेछ । 

२९. ङ्जर्िेष साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्न:े(१) सॊस्थाको ङ्झनयीऺण र्ा 
सङ्टऩयीरे्ऺण गदाव र्ा कसैको उजूयी ऩयी छानङ्जर्न गदाव देहामको अर्स्था 
देङ्ञखन आएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई 
साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकायीको भूलम, भान्मता तथा ङ्झसद्धान्त ङ्जर्ऩङ्चयत कामव 
गयेभा,  

(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जर्ङ्झनमभ तथा 
आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध ङ्जर्ऩयीत कामव गयेभा, 
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(घ) दताव गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको फायम्फाय उलरङ्घन 
गयेभा, 

(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताव गने अङ्झधकायीरे 
आदेि ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेिन 
प्राप् त बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेिन प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
साधायण सबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायण सबाको फैठकभा उजूयी 
र्ा ङ्झनयीऺणका क्रभभा देङ्ञखएका ङ्जर्षमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतरे्दन 
दताव गने अङ्झधकायीसभऺ ऩेि गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) र्ा (२) भा उङ्ञलरङ्ञखत अर्ङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे 
साधायण सबा नफोराएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो साधायण सबा 
फोराउन सक्नेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको 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 रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा 
२८ को (४) भा बएको व्मर्स्था सोहीअनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

(६)दङ्टई हजाय र्ा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण 
सबा गदाव सभान कामवसूचीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा 
र्डा-र्डा र्ा अन्म ऩामकको स्थानभा सॊचारक सदस्महरुराई ऩठाई 
साधायण सबा गनव य त्मस्तो सबाको ङ्झनणवम प्रभाङ्ञणत गनव प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 
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छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम 
प्रभाङ्ञणत गने व्मर्स्था ङ्झभराउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चारक सङ्झभङ्झत :(१)  सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनर्ावङ्ञचत 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 तेिीस प्रङ्झतित भङ्जहरा सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गनङ्टव   
ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩङ्चयर्ायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अर्ङ्झधभा 
सञ्चारक तथा रेखा सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदर्ाय फङ्ङ य ङ्झनर्ावङ्ञचत हङ्टन सक्न े
छैन । 

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

तय र्ाङ्जषवक दङ्टई कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोर्ाय गने सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभवचायीको रुऩभा काभ गनव 
फाधा ऩने छैन । र्ाङ्जषवक दङ्टई कयोडबन्दा फङ्जढ कायोर्ाय गने सॊस्थाभा कङ्ट नै 
सॊचारक कभवचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई र्षवङ्झबत्र 
त्मस्तो सॊचारकरे कभवचायीको ऩद त्माग गयी अको कभवचायीको व्मर्स्था 
गनङ्टवऩनेछ ।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकबन्दा फढी सॊस्थाको 
सञ्चारक र्ा सोही र्ा अको सॊस्थाको कभवचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक र्षवङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सञ्चारक र्ा कभवचायी 
यहनङ्ट ऩनेछ । 
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(७)सङ्झभङ्झतको कामावर्ङ्झध चाय र्षवको हङ्टनेछ । 

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

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

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताव गने अङ्झधकायीरे आदेि 
ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेि फभोङ्ञजभको सभमार्ङ्झधङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन गयाई दताव गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन नगयाएभा दताव 
गने अङ्झधकायरे त्मस्तो सॊस्था सदस्म यहेको भाङ्झथलरो सॊघ बए सो सॊघको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागी गयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन सम्फन्धी सम्ऩूणव 
कामव गने गयाउनेछ । 

(५) उऩदपा (४)फभोङ्ञजभको ङ्झनर्ावचन कामवभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको कतवव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनर्ावचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणव 
खचव सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनङ्टव ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनर्ावचन नबएसम्भको 
राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जर्ङ्झनमभभा व्मर्स्था बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामव सञ्चारन 
गनेछ ।  

३२. सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञलरङ्ञखत काभ, 

कतवव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 
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(क)सहकायीका भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ख) आङ्झथवक तथा प्रिासकीम कामव गने, गयाउन,े 

(ग)प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, र्ाङ्जषवक साधायण सबा तथा ङ्जर्िेष 
साधायण सबा फोराउने, 

(घ)साधायण सबाका ङ्झनणवमहरू कामावन्र्मन गने, गयाउन,े 

(ङ)सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषवक कामवक्रभको तजङ्टवभा 
गयी साधायण सबा सभऺ ऩेि गने, 

(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,  
(छ)िेमय नाभसायी तथा ङ्जपताव सम्फन्धी कामव गने, 

(ज)सम्फङ्ञन्धत सॊघको सदस्मता ङ्झरन,े 

(झ)ङ्जर्ङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झध तमाय गयी साधायण 
सबाभा ऩेि गने,  

(ञ)सॊस्थाको कामवऺ ेत्रङ्झबत्र सॊस्थाको कायोफाय य व्मर्सामको ङ्जहत 
प्रर्द्धवनको राङ्झग आर्श्मक कामव गने,गयाउन,े 

३३. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कङ्ट नै अर्स्थाभा सञ्चारक आफ्नो 
ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन:- 

(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्र्ीकृत बएभा, 
(ख) ङ्झनजराई दपा ३४ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट 

हटाउने ङ्झनणवम बएभा, 
(ग) ङ्झनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहेभा, 
(घ) ङ्झनज सोही र्ा अको सॊस्थाको कभवचायी यहेभा, 

तय दपा ३० को उऩदपा (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक 
र्ाक्माॊिभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(ङ) ङ्झनजसोही र्ा अको सॊस्थाको रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको 
ऩदभा यहेभा 

(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

 

३४. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्न:े(१) साधायण सबारे र्हङ्टभतको 
ङ्झनणवमफाट देहामको कङ्ट नै अर्स्थाभा सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक 
ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आङ्झथवक ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएभा, 

(ख)अनङ्झधकृत तर्यरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय सम्फन्धी 
ङ्जर्षमको गोऩङ्झनमता बङ्ग गयेभा, 

(ग)सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय य व्मर्सामसॉग प्रङ्झतस्ऩधाव हङ्टने 
गयी सभान प्रकृङ्झतको कायोफाय र्ा व्मर्साम गयेभा, 

(घ)सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामव गयेभा,  
(ङ) ङ्झनज िायीङ्चयक र्ा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनव नसक्ने बएभा, 
(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ र्ा 

ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत मोग्मता नयहेभा । 

(२)कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणवम गनङ्टव अङ्ञघ 
त्मस्तो सञ्चारकराई साधायण सबासभऺ सपाई ऩेि गने भनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अर्ङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चारकरे सपाई 
ऩेि नगयेभा र्ा ङ्झनजरे ऩेि गयेको सपाई सन्तोषजनक नबएभा साधायण 
सबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको 
सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामवकारसम्भको ङ्झनर्ावचनभा उम्भेदर्ाय फङ्ङ ऩाउन े
छैन ।    

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा त्मस्तो 
ऩदभा साधायण सबारे फाॉकी अर्ङ्झधको राङ्झग अको सञ्चारकको ङ्झनर्ावचन 
गनेछ । 

३५. ङ्झनजी स्र्ाथव सभारे्ि बएको ङ्झनणवम प्रकृमाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टन े  :(१) 
सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्र्ाथव सभारे्ि बएको ङ्झनणवम प्रङ्जक्रमाभा सॊरग्न 
हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराईभात्र व्मङ्ञक्तगत पाइदा हङ्टनेगयी सॊस्थाभा 
कङ्ट नै कामव गनव गयाउन हङ्टॉदैन । 

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

३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जर्घटन :(१) साधायण सबारे देहामको अर्स्थाभा सङ्झभङ्झतको 
ङ्जर्घटन गनव सक्नेछ्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणव कामवफाट सॊस्थाको कायोफाय 
जोङ्ञखभभा ऩयेभा, 

(ख) सॊस्थारे ङ्झतनङ्टवऩने दाङ्जमत्र् तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टक्तान गनव 
नसकेभा, 

(ग) ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत उद्देश्म य कामव ङ्जर्ऩङ्चयतको काभ 
गयेभा,  
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(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेर्ायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभार्रीभा उङ्ञलरङ्ञखत 

ितव र्ा दताव गने  अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको फायम्फाय 
उलरङ्घन गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जर्घटन बएभा साधायण 
सबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ दताव गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिन ऩारना नगयेभा र्ा दपा 
२९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको प्रङ्झतरे्दन सभेतको आधायभा 
दताव गने अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजूयी र्ा ङ्झनयीऺणको क्रभभा देङ्ञखएका 
ङ्जर्षमर्स्तङ्टको गाङ्ञम्बमवताको आधायभा फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय 
गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमार्ङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा 
त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जर्घटन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जर्घटन बएभा त्मसयी 
ङ्जर्घटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन 
सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनर्ावचन नबएसम्भ सॊस्थाको दैङ्झनक कामव 
सञ्चारन गनव दताव गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथव सङ्झभङ्झत 
गठन गनङ्टव ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनर्ावचन गयाउॉदा 
रागेको सम्ऩूणव खचव सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ । 

३७. रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण 
प्रणारीराई सङ्टदृढ गनव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेका एकजना 
सॊमोजक य दङ्टईजना सदस्महरू यहने गयी साधायण सबारे ङ्झनर्ावचनफाट 
रेखा सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 
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(२) एउटै ऩङ्चयर्ायको एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त एकै अर्ङ्झधभा एउटै 
सॊस्थाको सञ्चारक र्ा रेखा सङ्टऩङ्चयरे्ऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक र्ा सदस्म 
ऩदभा उम्भेदर्ाय फङ्ङ य ङ्झनर्ावङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

३८. रेखा सङ्टऩङ्चयरे्ऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय :(१)  रेखा 
सङ्टऩङ्चयरे्ऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गने, 

गयाउन,े 

(ख) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदाव रेखाऩयीऺणका आधायबतू ङ्झसद्धान्तको 
ऩारना गने, गयाउन,े 

(ग) ङ्जर्िीम तथा आङ्झथवक कायोर्ायको ङ्झनयीऺण तथा भूलमाङ्कन गने, 

गयाउन,े 

(घ)सङ्झभङ्झतको काभ कायर्ाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयरे्ऺण गने य सङ्झभङ्झतराई 
आर्श्मक सङ्टझार् ङ्छदने, 

(ङ) साधायण सबाको ङ्झनदेिन, ङ्झनणवम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणवम कामावन्र्मन 
बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च)रेखा सम्फन्धी प्रङ्झतरे्दन य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको सङ्टऩङ्चयरे्ऺण 
सम्फन्धी र्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन साधायण सबा सभऺ ऩेि गने,  

(छ)आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझार् कामावन्र्मन नबएको कायणफाट 
कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेभार्ा त्मस्तो सॊस्थाको 
नगद र्ा ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञिको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना र्ा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको र्ा सॊस्था गम्बीय आङ्झथवक सॊकटभा ऩनव 
रागेकोभा सोको कायण खङ्टराई ङ्जर्िेष साधायण सबा फोराउन 
सङ्झभङ्झतसभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ज) आर्श्मक ऩयेभा आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग तीन 
जनाको नाभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 
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(२) रेखा सङ्टऩङ्चयरे्ऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक र्ा सदस्म सॊस्थाको 
दैङ्झनक आङ्झथवक प्रिासङ्झनक कामवभा सहबागी हङ्टन ऩाउने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 

३९. सदस्म केङ्ञन्द्रत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टव ऩने :(१) सॊस्थारे 
आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत स्र्ीकाय गनव, सोको ऩङ्चयचारन गनव य 
सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन फचत 
तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी दताव बएको सॊस्था फाहेक अन्म 
ङ्जर्षमगत र्ा र्हङ्टउद्देश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोर्ाय गनव 
ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम र्ा ङ्जर्षमगत सॊस्थाको 
रुऩभा दताव बई भङ्टख्म कायोर्ायको रुऩभा र्चत तथा ऋणको कायोर्ाय गदै 
आएको बए त्मस्तो सॊस्थारे तीन र्षव ङ्झबत्रभा र्चत तथा ऋणको भङ्टख्म 
कायोर्ाय नहङ्टने गयी दताव हङ्टॉदाका फखतभा उलरेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोर्ाय 
गने गयी सॊस्था सञ्चारन गनङ्टवऩनेछ । 

(३) सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेर्ा िङ्टलक य 
नर्ीकयण िङ्टलक ङ्झरन ऩाइने छैन । 

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

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

(६)सॊस्थारे कङ्ट नैऩङ्झन कम्ऩनीको िेमय खङ्चयद गनव सक्ने छैन ।  

तय  
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(१) सॊस्थाको दाङ्जमत्र्प्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊस्थारे 
स्र्प्रमोजनको राङ्झग अचर सम्ऩङ्ञि खयीद तथा ऩूर्ावधाय 
ङ्झनभावण एर्ॊ सॊस्था य सदस्महरुको ङ्जहतभा उत्ऩादन य 
सेर्ाको ऺेत्रभा प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष ऩङ्चयचारन गनव र्ाधा ऩने 
छैन । 

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

 (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दताव बएका साना 
ङ्जकसानद्राया प्रर्ङ्जद्धवत ङ्जर्िीम सॊस्थाको िेमय खङ्चयद गनव फाधा 
ऩनेछैन । 

(७) सॊस्थारे िेमय ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणासम्भ र्चत सॊकरन 
गनव सक्नेछ । 

(८) सॊस्थारे दताव गदावका फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको तीन भङ्जहना अर्ङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण 
रगानी गनव सक्ने छैन । 

४०. सन्दबव व्माजदय सम्फन्धी व्मर्स्था् (१) सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ यङ्ञजद्सायरे 
फचत तथा ऋणको सन्दबव व्माजदय तोक्न सक्नेछ । 

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

४१. व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा तीस 
राखसम्भ हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद –९ 

आङ्झथवक स्रोत ऩङ्चयचारन 

४२. िेमय ङ्झफक्री तथा ङ्जपताव सम्फन्धी व्मफस्था :(१) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई 
िेमय ङ्जर्क्री गनव सक्नेछ।  

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

तय नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय र्ा स्थानीम तहको ऩूणव र्ा 
आॊङ्ञिक स्र्ाङ्झभत्र् र्ा ङ्झनमन्त्रण बएको सॊस्था र्ा ङ्झनकामको हकभा मो 
फन्देज रागू हङ्टने छैन। 

(४) सॊस्थाको िेमयको अॊङ्जकत भूलम प्रङ्झत िेमय एक सम रुऩैमाॉ 
हङ्टनेछ ।  

(५) सॊस्थाको िेमयऩूॉजी ङ्जर्ङ्झनमभभा उलरेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  
(६) सॊस्थारे खङ्टरा फजायभा िेमय ङ्झफक्री गनव ऩाउन ेछैन । 

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

४३. यकभ ङ्जपताव तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मर्स्था :(1) कङ्ट नै सदस्मरे 
सॊस्थाको सदस्मता त्माग गयी यकभ ङ्जपताव ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै 
दाङ्जमत्र् बए त्मस्तो दाङ्जमत्र् ब ङ्टक्तान गयेको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनजको 
फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताव गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत ङ्जपताव भाग गयेभा 
ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्र् बए त्मस्तो दाङ्जमत्र् किा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताव गनङ्टव ऩनेछ।  

(३) सॊस्थारे र्चत खाताहरु भात्र सॊचारन गनव सक्नछे ।    
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४४. ऋण र्ा अनङ्टदान ङ्झरन सक्न:े(१) सॊस्थारे ङ्जर्देिी फैंक र्ा ङ्जर्िीम सॊस्था र्ा 
अन्म ङ्झनकामफाट ऋण र्ा अनङ्टदान ङ्झरन र्ा त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा 
काभ गनव सॊघीम कानून र्भोङ्ञजभ स्र्ीकृती ङ्झरनङ्ट ऩने छ । 

(२) उऩदपा (१) र्भोङ्ञजभ ङ्जर्देिी फैङ्क र्ा ङ्झनकामफाट ऋण र्ा 
अनङ्टदान ङ्झरन स्र्ीकृतीको राङ्झग तोङ्जकएर्भोङ्ञजभको ङ्जर्र्यणहरु सङ्जहत दताव 
गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) र्भोङ्ञजभ ङ्झनरे्दन प्राद्ऱ बएभा दताव गने 
अङ्झधकायीरे गाउॉ कामवऩाङ्झरकाभा प्रस्तार् ऩेि गनङ्टव ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तार् गाउॉ कामवऩाङ्झरकारे 
उऩमङ्टक्त देखेभा स्र्ीकृतीकोराङ्झग भन्त्रारमभा ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनेछ ।  

४५. नऩेार सयकायको सङ्टयऺण प्राप् त गनव सक्न:े (१) सॊस्थारे ङ्जर्देिी फैङ्क र्ा 
ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राप् त गनङ्टव ऩने बएभा सॊघीम कानून 
र्भोङ्ञजभ स्र्ीकृङ्झतकोराङ्झग दताव गने अङ्झधकाङ्चय सभऺ प्रस्तार् सङ्जहत ङ्झनरे्दन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) दपा (१) र्भोङ्ञजभ   प्राद्ऱ प्रस्तार् उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा गाउॉ 
कामवऩाङ्झरकारे सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्र्ीकृङ्झतको राङ्झग भन्त्रारमभा 
ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद –१० 

सॊस्थाको कोष 

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

(क) िेमय ङ्झफक्रीफाट प्राप् त यकभ, 

(ख) फचतको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान यकभ, 

(ङ) ङ्जर्देिी सयकाय र्ा अन्तयावङ्जद्सम सॊघसॊस्थाफाट प्राप् त अनङ्टदान 
र्ा सहामताको यकभ, 

(च) व्मर्साङ्जमक कामवफाट आङ्ञजवत यकभ, 

(छ) सदस्मता प्ररे्ि िङ्टलक, 

(ज) सॊस्थाको नाभभा प्राद्ऱ हङ्टने अन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

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

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

(क) आङ्झथवक र्षवको खूद फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रङ्झतित यकभ,  

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

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञि ङ्जर्क्रीफाट प्राप् त यकभ, 

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप् त यकभ । 

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

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

(२) दपा ४७ फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा 
(२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्ट्ट्याई फाॉकी यहेको यकभको 
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कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा र्ाङ्जषवक 
रुऩभा जम्भा गनङ्टव ऩनेछ । 

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

४९. सहकायी प्रर्द्धवन कोषसम्फन्धी व्मर्स्था:(१) सॊस्थारे सहकायी व्मर्सामको 
प्रर्द्धवन गनवको राङ्झग दपा ४७ फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा सो दपाको 
उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहेको 
यकभको िून्म दिभरर् ऩाॉच प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने यकभ सॊघीम कानङ्टनभा 
व्मर्स्था बएफभोङ्ञजभको सहकायी प्रर्द्धवन कोषभा र्ाङ्जषवक रुऩभा जम्भा गनङ्टव 
ऩनेछ ।  

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

५०.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्था्(१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा 
उङ्ञलरङ्ञखत 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 
ऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्जर्ङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गनव सङ्जकनेछ ।  

तय एक र्षवको िेमय राबाॊिको यकभ िेमय ऩूॉजीको ऩन्र 
प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद –११ 

अङ्झबरेख य सूचना 
५१. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे साधायणसबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा 

सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत फैठकका ङ्झनणवम तथा काभ कायफाहीको अद्यार्ङ्झधक 
अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत तथा अन्म आर्श्मक 
अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

५२. ङ्जर्र्यण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे देहामका ङ्जर्र्यणहरू सङ्जहतको 
प्रङ्झतरे्दन आ.र्. सभाद्ऱ बएको तीन भङ्जहना ङ्झबत्र दताव गने अङ्झधकायी सभऺ 
ऩेि गनङ्टव ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य र्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन तथा रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतरे्दन 

(ख) फाङ्जषवक कामवक्रभ नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामावर्ङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) िेमय सदस्म सॊख्मा य िेमयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक र्ा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनव फाॉकी यहेको 

यकभ, 

(ज) दताव गने अङ्झधकायीरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्म 
ङ्जर्र्यण । 
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ऩङ्चयच्छेद – १२ 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

 

५३. कायोफायको रेखा: सॊस्थाको  कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा 
आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथव ङ्ञस्थङ्झत स्ऩद्शरुऩभा देङ्ञखने गयी सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ यङ्ञजद्सायरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञन्टङ स्ट्याण्डडव) य मस 
ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टवऩने अन्म ितव तथा व्मर्स्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

५४. रेखाऩयीऺण:(१) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथवक र्षवको रेखाऩयीऺण सो आङ्झथवक 
र्षव सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकद्राया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अर्ङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सॊस्थारे 
रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको 
रेखा ऩयीऺण इजाजतऩत्रप्राप् त रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नछे। 

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

(४)उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतरे्दन अनङ्टभोदनको राङ्झग साधायण सबासभऺ ऩेि गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतरे्दन 
साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् रेखाऩयीऺणको राङ्झग 
साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त 
गनेछ । 
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५५. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त :(१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामव गनव 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट 
साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक सभेत 
तोक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गदाव एउटै 
व्मङ्ञक्त, पभव र्ा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आङ्झथवक र्षवबन्दा फढी हङ्टने गयी 
ङ्झनमङ्टक्त गनव सङ्जकने छैन । 

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

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

(ग) सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टक्त 
सलराहकाय र्ा कभवचायी, 

(घ)रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन र्षवको 
अर्ङ्झध ब ङ्टक्तान नबएको,  

(ङ)दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च)भ्रद्शाचाय, ठगी र्ा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदायी कसूयभा 

सजाम ऩाएको ऩाॉच र्षव ब ङ्टक्तान नबएको,  
(ज)सम्फङ्ञन्धत सॊस्थासॉग स्र्ाथव फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त । 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टक्त हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
अमोग्म नबएको कङ्ट याको सॊस्था सभऺ स्र्घोषणा गयन् ङ्टऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामवकार सभाद्ऱ नहङ्टॉदै कङ्ट नै 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनव अमोग्म बएभा र्ा सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको 
ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गनङ्टव 
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ऩने र्ा गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा 
सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टक्त बएको रेखाऩयीऺकरे 
गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टने छैन ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १३ 

छङ्टट,सङ्टङ्जर्धा य सहङ्टङ्झरमत 

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

 (२) उऩदपा (१) भा उलरेङ्ञखत छङ्टट, सङ्टङ्जर्धा य सहङ्टङ्झरमत फाहेक सॊस्थाराई 
प्राद्ऱ हङ्टने अन्म छङ्टट, सङ्टङ्जर्धा य सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद—१४ 

ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
५८. ऋण असूर गने:(१) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता र्ा ितव 

कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा, ङ्झरखतको बाखाङ्झबत्र ऋणको सार्ाॉ, ब्माज य 
हजावना च ङ्टक्ता नगयेभा र्ा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत काभभा नरगाई 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफक्री गयी र्ा अन्म कङ्ट नै व्मर्स्था गयी आफ्नो 
साॉर्ा, ब्माज य हजावनाअसूर उऩय गनव सक्नेछ। ङ्झधतो सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे 
सकाये ऩद्ळात ् ऩङ्झन ऋणीरे साॉर्ा ब्माज दङ्टरै् ब ङ्टक्तानी गयी ङ्झधतो फाऩतको 
सम्ऩङ्ञि ङ्जपताव ङ्झरन चाहेभा ङ्जपताव गनङ्टवऩनेछ । 

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

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा र्ा 
उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉर्ा, ब्माज य हजावनाको 
यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने अन्म 
जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉर्ा, ब्माज य हजावनाअसूर उऩय गनव सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉर्ा, ब्माज य हजवना असूर उऩय गदाव 
रागेको खचवको यकभ तथा असूरउऩय बएको साॉर्ा, व्माज य हजावनाको 
यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीराई ङ्जपताव ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थारे ऋणीको ङ्झधतो र्ा अन्म 
जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफक्री गदाव ङ्झरराभ सकाने व्मङ्ञक्तको नाभभा सो ङ्झधतो र्ा 
जामजेथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन र्ा दाङ्ञखर खायेज गनवको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे ऩङ्झन 
सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन र्ा दाङ्ञखर खायेज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ ङ्झफक्री गदाव 
कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि सम्फङ्ञन्धत सॊस्था आपैं रे सकाय गनव 
सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको नाभभा यङ्ञजदे्सिन र्ा दाङ्ञखर खायेज गनव सम्फङ्ञन्धत 
कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे 
सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजदे्सिन र्ा दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५९.  कारो सूची सम्फन्धी व्मर्स्था् सॊस्थाफाट ऋण ङ्झरई  यकभको अऩचरन गने 
र्ा तोङ्जकएको सभमार्ङ्झध ङ्झबत्र ऋणको साॉर्ा व्माज ङ्जपताव नगने व्मङ्ञक्तको 
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नाभ नाभेिी सङ्जहत कारोसूची प्रकािन सम्फन्धी व्मर्स्था सॊघीम कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६०. कजाव सूचना केन््य सम्फन्धी व्मर्स्था् कजाव सूचना केन्द्र सम्फन्धी 
व्मर्स्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६१ फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने : कसैरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ य सोको ब्माज सभेत दताव गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

६२.योक्का याख् नरेखी ऩठाउन:े(१) सॊस्था र्ा दताव गने अङ्झधकायीरे दपा ५८ य ६१ 
को प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको खाता,जामजेथाको स्र्ाङ्झभत्र् 
हस्तान्तयण, नाभसायी र्ा ङ्झफक्री गनव नऩाउने गयी योक्का याख् न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञक्तको 
खाता,जामजेथाको स्र्ाङ्झभत्र् हस्तान्तयण, नाभसायी र्ा ङ्झफक्री गनव नऩाउन े
गयी योक्का याख् नयाखी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

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

६४.  कामवर्ाही गनव र्ाधा नऩने:सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
र्ा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कङ्ट नै कायर्ाहीका कायणफाट त्मस्तो 
व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै 
कसूयभा कायर्ाही चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद– १५ 

एकीकयण,  ङ्झफघटन तथा दताव खायेज 

६५. एकीकयण तथा ङ्जर्बाजन सम्फन्धी व्मफस्था:(१) मस ऐनको अङ्झधनभा 
यहीदङ्टई र्ा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनव र्ा 
एक सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामव ऺेत्रको आधायभा दङ्टई र्ा दङ्टईबन्दा फढी 
सॊस्थाभा ङ्जर्बाजन गनव सङ्जकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण र्ा ङ्जर्बाजन गदाव 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ 
फहङ्टभतफाट ङ्झनणवम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।           

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण र्ा ङ्जर्बाजन गने ङ्झनणवम 
गदाव एकीकयण र्ा ङ्जर्बाजनका ितव य कामवङ्जर्ङ्झध सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

६६.  ङ्जर्घटन य दताव खायेज:(१) कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अर्स्था ङ्जर्द्यभान बएभा 
साधायणसबाको तत्कार कामभ यहेका दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभत सदस्मको 
ङ्झनणवमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जर्घटन गने ङ्झनणवम गयी दताव खायेजीको 
स्र्ीकृङ्झतका राङ्झगसङ्झभङ्झतरे दताव गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदनसक्नेछ :– 

(क)ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत उद्देश्म तथा कामव हाङ्झसर गनव सम्बर् 
नबएभा,  

(ख) सदस्मको ङ्जहत गनव नसक्न ेबएभा । 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनरे्दनभा छानङ्जर्न गदाव 
त्मस्तोसॊस्थाको ङ्जर्घटन गनव उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
सॊस्थाको दताव खायेज गनव सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दताव 
गने अङ्झधकायीरे देहामको अर्स्थाभा भात्र सॊस्थाको दताव खायेज गनव 
सक्नेछ :– 
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(क) रगाताय दङ्टई र्षवसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनष्कृम यहेको 
ऩाइएभा, 

(ख)कङ्ट नै सॊस्थारे मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभार्री 
ङ्जर्ऩयीतको कामव फायम्फाय गयेभा, 

(ग)ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत उद्देश्म ङ्जर्ऩयीत कामव गयेभा, 
(घ) सहकायी भूलम, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ङ्जर्ऩयीत कामव गयेभा । 

(४) उऩदपा (२) र्ा (३) फभोङ्ञजभ दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ दताव 
गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई सङ्टनङ्टर्ाईको राङ्झग ऩन्र ङ्छदनकोसभम ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२) र्ा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताव खायेज बएभा 
त्मस्तोसॊस्था ङ्जर्घटन बएको भाङ्झननेछ ।  

(७) उऩदपा (२) र्ा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताव खायेजी बएभा 
त्मस्तो सॊस्थाको दताव प्रभाणऩत्र स्र्त् यद्द बएको भाङ्झननेछ । 

६७. ङ्झरक्र्ीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त:(१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थाको दताव खायेज 
बएभा दताव गने अङ्झधकायीरे ङ्झरक्र्ीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊघीम कानङ्टनभा 
तोङ्जकएको ङ्झसभासम्भको सम्ऩङ्ञि बएको सॊस्थाको हकभा दताव गने अङ्झधकायीरे कङ्ट नै 
अङ्झधकृतस्तयका कभवचायीराई ङ्झरक्र्ीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव सक्नेछ । 

६८. ङ्झरक्र्ीडेिन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्झरक्र्ीडेिन ऩद्ळात ्सफै 
दाङ्जमत्र् ब ङ्टक्तान गयी फाॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञिको उऩमोग सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद –१६ 

दताव गने अङ्झधकायी 
 

६९. दताव गने अङ्झधकायी:(१) मस ऐन अन्तगवत दताव गने अङ्झधकायीरे गनङ्टवऩने 
कामवहरू चाभे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासङ्जकम अङ्झधकृतरे गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दताव गने अङ्झधकायीरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ आपूभा यहेको कङ्ट नै र्ा सम्ऩूणव अङ्झधकाय आपू भातहतको 
अङ्झधकृतस्तयको कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

७०. काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कतवव्म तथा 
अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयक्त दताव गने अङ्झधकायीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

  

 

ऩङ्चयच्छेद –१७ 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

७१. ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख जाॉच गने:(१) दताव गने अङ्झधकायीरे सॊस्थाको 
जङ्टनसङ्टकै र्खत ङ्झनयीऺण तथाअङ्झबरेख ऩयीऺण गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याद्स फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै र्खत तोङ्जकएको बन्दा फढी 
आङ्झथवक कायोर्ाय गने सॊस्थाको ङ्जहसार् ङ्जकतार् र्ा ङ्जर्िीम कायोर्ायको 
ङ्झनयीऺण र्ा जाॉच गनव, गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार याद्स फैङ्करे आफ्ना 
कङ्ट नै अङ्झधकायी र्ा ङ्जर्िेषऻ खटाई आफश्मक  ङ्जर्र्यण र्ा सूचनाहरू 
सॊस्थाफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीरे्ऺण गनव सक्नेछ । 
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(४) उऩदपा (१) र्ा (२)फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण र्ा ङ्जहसाफ जाॉच 
गदाव दताव गने अङ्झधकायी र्ा नेऩार याद्स फैङ्कको अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकृतरे 
भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण र्ा ङ्जहसाफ जाॉच 
गदाव कङ्ट नै सॊस्थाको काभकायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड र्ा कामवङ्जर्ङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा दताव गने 
अङ्झधकायी र्ा नेऩार याद्स फैङ्करे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आर्श्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टव त्मस्तो सॊस्थाको कतवव्म 
हङ्टनेछ । 

(६) नेऩार याद्स फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण 
तथा सङ्टऩयीरे्ऺण गदाव नेऩार याद्स फैङ्करे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको 
अङ्झधकाय प्रमोग गनव सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीरे्ऺण गदाव 
प्राप् त हङ्टन आएको जानकायी नेऩार याद्स फैङ्करे चाभे गाउॉ कामवऩाङ्झरकाराई 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।   

७२. छानङ्जर्न गनव सक्न े:(१) कङ्ट नै सॊस्थाको व्मर्साङ्जमक कायोफाय सन्तोषजनक 
नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जर्ऩयीत काभ बएको र्ा सो सॊस्थाको उद्देश्म 
ङ्जर्ऩयीत कामव गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाकोकम्तीभा र्ीस प्रङ्झतित सदस्मरे 
छानङ्जर्नको राङ्झग ङ्झनरे्दन ङ्छदएभा दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको 
छानङ्जर्न गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनर्न गदाव भाग गयेको ङ्जर्र्यण 
र्ा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कतवव्म 
हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जर्नको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखतरुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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७३.फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था को ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी 
ङ्जर्िेष व्मर्स्था :(१) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थारे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अर्रम्फन गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) दताव 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 
दताव गने अङ्झधकायीरे आर्श्मकता अनङ्टसाय नेऩार याद्स फैङ्क रगामतका 
अन्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

 

७४.र्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन ऩेि गनङ्टवऩने :(१) दताव गने अङ्झधकायीरे आङ्झथवक र्षव सभाद्ऱ 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सॊस्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्धीर्ाङ्जषवक प्रङ्झतरे्दन 
गाउॉ कामवऩाङ्झरकासभऺ ऩेि गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभको प्रङ्झतरे्दनभा देहामका ङ्जर्र्यणहरू 
खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क)सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाको ङ्जर्र्यण, 

(ख)अनङ्टगभन गङ्चयएका सॊस्थाको सॊख्मा तथा आङ्झथवक कायोर्ायको 
ङ्जर्र्यण, 

(ग) सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसद्धान्त य मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्जर्ङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जर्ङ्झधको 
ऩारनाको अर्स्था, 

(घ) सॊस्थाका सदस्मरे प्राप् त गयेको सेर्ा सङ्टङ्जर्धाको अर्स्था, 
(ङ) सॊस्थाको ङ्जक्रमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय 

अनङ्टऩात, 
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(च) सॊस्थाराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको ङ्जर्िीम अनङ्टदान 
तथा छङ्टट सङ्टङ्जर्धाको सदङ्टऩमोङ्झगताको अर्स्था,  

(छ)सॊस्थाको आङ्झथवक ङ्जक्रमाकराऩ तथा ङ्जर्िीम अर्स्था सम्फन्धी 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जर्र्यण, 

(ज)सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको अर्स्था, 
(झ) सॊस्थाभा सङ्टिासन तथा ङ्ञजम्भेर्ायीको अर्स्था, 
(ञ) सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जर्र्यण, 

(ट) सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव कोष ङ्जर्तयणको अर्स्था, 
(ठ)सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभावणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आर्श्मक कङ्ट याहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दताव, खायेजी तथा ङ्जर्घटन सम्फन्धी 
ङ्जर्र्यण, 

(ढ)सॊस्थारे सञ्चारन गयेको दपा १२ फभोङ्ञजभको कायोर्ाय, 
व्मर्साम, उद्योग र्ा ऩङ्चयमोजनाको ङ्जर्र्यण,  

(ण)तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जर्र्यण । 

७५. आऩसी सङ्टयऺण सेर्ा सॊचारन सम्फन्धी व्मर्स्था् (१) सॊस्थारे सॊघीम कानङ्टनभा 
व्मर्स्था बएफभोङ्ञजभ आफ्ना सदस्महरुको फारीनारी र्ा र्स्तङ्टबाउभा बएको 
ऺङ्झतको अॊिऩूङ्झतव गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेर्ा सॊचारन गनव सक्नेछ । 

७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मर्स्था् (१) फचत तथा ऋण ङ्जर्षमगत सॊस्थाहरू 
सम्बाङ्जर्त जोङ्ञखभफाट सॊयऺणका राङ्झग सॊघीम कानङ्टनभा व्मर्स्था बएफभोङ्ञजभ 
खडा हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टन सक्नेछन ्। 
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ऩङ्चयच्छेद –१८ 

सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मर्स्थाऩन 

७७. सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनव सङ्जकन:े(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको ङ्झनयीऺण र्ा ङ्जहसाफ जाॉचफाट कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अर्स्था 
ङ्जर्द्यभान यहेको देङ्ञखएभा कामवऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त 
सॊस्थाको रुऩभा घोषणा गनव सक्नेछ:- 

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जर्ऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामव गयेको, 
(ख) सॊस्थारे ऩूया गनङ्टवऩने ङ्जर्िीम दाङ्जमत्र् ऩूया नगयेको र्ा 

ब ङ्टक्तानी गनङ्टवऩने दाङ्जमत्र् ब ङ्टक्तानी गनव नसकेको र्ा ब ङ्टक्तानी 
गनव नसक्न ेअर्स्था बएको, 

(ग)सदस्महरूको फचत ङ्झनधावङ्चयत ितव फभोङ्ञजभ ङ्जपताव गनव 
नसकेको, 

(घ)मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जर्ङ्झनमभ ङ्जर्ऩयीत 
हङ्टने गयी सॊस्था  सञ्चारन बएको, 

(ङ) सॊस्था दाभासाहीभा ऩनव सक्न े अफस्थाभा बएको र्ा 
उलरेखनीम रुऩभा गम्बीय आङ्झथवक कङ्छठनाई बोङ्झगयहेको, 

(च) कङ्ट नै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताव गनङ्टव ऩने अर्ङ्झधभा 
ङ्जपताव नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाका कम्तीभा र्ीस प्रङ्झतित 
र्ा र्ीस जना भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्छ सो र्यार्यका 
सदस्महरूरे दताव गने अङ्झधकायीसभऺ ङ्झनरे्दन ङ्छदएकोभा 
छानङ्जर्न गदाव खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अर्स्था 
ङ्जर्द्यभान बएको देङ्ञखएको । 

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

७८. व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन:(१) दपा ७७ फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था 
घोषणा बएकोभा त्मस्तो सॊस्थाको सम्ऩङ्ञि व्मर्स्थाऩन तथा दाङ्जमत्र् ब ङ्टक्तानी 
सम्फन्धी कामवकाराङ्झग व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गनव दताव गने 
अङ्झधकायीरे कामवऩाङ्झरका सभऺ  ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञिपाङ्चयस बई आएभा कामवऩाङ्झरकारे 
तोङ्जकए र्भोङ्ञजभ व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गनव सक्न ेछ ।   

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, 

कतवव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१९ 

कसूय, दण्ड जङ्चयर्ाना तथा ऩङ्टनयाफेदन 

७९. कसूय गयेको भाङ्झनन े: कसैरे देहामको कङ्ट नै कामव गयेभा मस ऐन अन्तगवतको 
कसूय गयेको भाङ्झननेछ ।  

(क) दताव नगयी र्ा खायेज बएको सॊस्था सञ्चारन गयेभा र्ा कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्त, पभव र्ाकम्ऩनीरे आफ्नो नाभभा सहकायी िब्द र्ा 
सो िब्दको अॊग्रजेी रुऩान्तयण याखी कङ्ट नै कायोफाय, 
व्मर्साम, सेर्ा प्रर्ाह  र्ा अन्म कङ्ट नै कामव गयेभा, 

(ख)सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्जर्ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहेक अन्म कङ्ट नैऩङ्झन प्रमोजनको राङ्झग 
प्रमोग गयेभा,  

(ग) तोङ्जकएको बन्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाव जभानत र्ा 
सङ्टयऺण नयाखी ऋण प्रदान गयेभा, 
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(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मर्स्थाऩकर्ा कभवचायीरे सॊस्थाको 
सम्ऩङ्ञि, फचत र्ा िेमय यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 

(ङ) ऋणअसूर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म, 

ङ्झनजकोनातेदाय र्ा अन्म व्मङ्ञक्त र्ा कभवचायीराई ऋण ङ्छदई 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  

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

(छ) झङ्टिा र्ा गरत ङ्जर्र्यण ऩेि गयीकजाव ङ्झरएभा, याखेको ङ्झधतो 
कच्चा बएभा र्ाऋण ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  

(ज)  सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तयग्त फनेका ङ्झनमभ, 
ङ्जर्ङ्झनमभ  ङ्जर्ऩङ्चयत रगानी गयेभा र्ा रगानी गने उद्देश्मरे 
यकभ उठाएभा,  

(झ) कृङ्झत्रभ व्मर्साम खडा गयी र्ा गयाई ऋण ङ्झरएभा र्ा 
ङ्छदएभा, 

(ञ) ङ्झधतोको अस्र्ाबाङ्जर्क रुऩभा फढी भूलमाङ्कन गयी ऋण 
ङ्झरएभा र्ा ङ्छदएभा, 

(ट) झङ्टिा ङ्जर्र्यणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्र्ाबाङ्जर्क 
रुऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा र्ा  ङ्छदएभा, 

(ठ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्थाराई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण 
यीतऩूर्वक पङ्ट कङ्ट र्ा नबई र्ा सो सङ्टयऺणरे खाभेको भूलमबन्दा 
फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी ऩङ्टन् ऋण 
ङ्झरए र्ा ङ्छदएभा, 

(ड) सॊस्थाफाट जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ऋण सङ्टङ्जर्धा ङ्झरएको हो 
सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मत्र प्रमोग गये र्ा गयाएभा, 
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(ढ) सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात र्ा खाताभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट या 
कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाइ र्ा उडाइ अकै अथव ङ्झनस्कने व्महोया 
ऩायी ङ्झभराई रेख्न ेर्ा अको ङ्झबङ्ङै शे्रस्ता याख्न ेजस्ता काभ 
गयेफाट आपूराई र्ा अरु कसैराई पाइदा र्ा हाङ्झन 
नोक्सानी गने उद्देश्मरे कीते गनव र्ा अकावको हाङ्झन 
नोक्सानी गने उद्देश्मरे नगये र्ा नबएको झङ्टिा कङ्ट या गये र्ा 
बएको हो बनी र्ा ङ्झभङ्झत, अङ्क र्ा व्महोया पयक ऩायी 
सहीछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई र्ा फनाउन रगाई 
जारसाजी गये र्ा गयाएभा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्र्रुऩ याङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ 
ङ्झफक्री र्ा अन्म प्रमोजनको राङ्झग भूलमाङ्कन गदाव 
भूलमाङ्कनकतावरे फढी, कभ र्ा गरत भूलमाङ्कन गयी 
सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामव गये र्ा गयाएभा,  

(त) सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माउने उद्देश्मरे कसैरे कङ्ट नै 
काभ गयाउन र्ा नगयाउन, भोराङ्जहजा गनव र्ा गयाउन, कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन र्ा ङ्छदन, ङ्झफना भूलम र्ा कभ भूलमभा 
कङ्ट नै भार, र्स्तङ्ट र्ा सेर्ा ङ्झरन र्ा ङ्छदन, दान, दातव्म, उऩहाय 
र्ा चन्दा ङ्झरन र्ा ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तमाय गनव र्ा गयाउन, 

अनङ्टर्ाद गनव र्ा गयाउन र्ा गैय कानूनी राब र्ा 
हानीऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामव गये र्ा गयाएभा, 

(थ) कङ्ट नैसॊस्था र्ा सोको सदस्म र्ा फचतकताव र्ा तीभध्मे 
कसैराई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी रेखा ऩयीऺण गये 
गयाएभा र्ा रेखा ऩयीऺण गयेको झङ्टिो प्रङ्झतरे्दन तमाय 
ऩायेभा र्ा ऩानव रगाएभा। 
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८०. सजाम्(१) कसैरे दपा ७९ को कसूय गयेभा देहाम फभोङ्ञजभको सजाम 
हङ्टनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) य (थ)को कसूयभा एक फषवसम्भ कैद 
य एकराख रुऩैँमासम्भ जङ्चयर्ाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषवसम्भ कैद य दङ्टई राख 
रुऩैँमासम्भ जङ्चयर्ाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा ङ्जर्गो फयाफयको यकभ जङ्चयर्ाना गयी 
तीन फषव सम्भ कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) 
य(त) को कसूयभा ङ्जर्गो बयाई ङ्जर्गो फभोङ्ञजभ जङ्चयर्ाना गयी 
देहाम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनेछ :- 

(१) दि राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक र्षवसम्भ कैद,  

(२) दि राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो 
बए दङ्टई र्षवदेङ्ञखतीन र्षवसम्भ कैद, 

(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो 
बए तीन र्षवदेङ्ञख चाय र्षवसम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दि कयोड रुऩैमासम्भ ङ्झफगो 
बए चाय र्षवदेङ्ञख छर्षवसम्भ कैद, 

(५) दि कयोड रुऩैंमाॉबन्दा फढीएक अफव रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए 
छ र्षवदेङ्ञख आठ र्षवसम्भ कैद, 

(६)एक अफव रुऩैमाॉबन्दा फढीजङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन 
आठ र्षवदेङ्ञख दि र्षवसम्भ कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूयभादि फषवसम्भ कैद । 
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(२) दपा ७९ को कसूय गनव उद्योग गने र्ा त्मस्तो कसूय गनव 
भद्दत ऩङ्टर् माउने व्मङ्ञक्तराई भङ्टख्म कसूयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम 
हङ्टनेछ । 

(३) दपा ७९ कोकसूय गने र्ा त्मस्तो कसूय गनव भद्दत 
ऩङ्टर् माउनङ्ट कङ्ट नै ङ्झनकाम सॊस्था बए त्मस्तो ङ्झनकाम सॊस्थाको प्रभङ्टख कामवकायी 
र्ा ऩदाङ्झधकायी र्ा कामवकायी हैङ्झसमतभा कामव सम्ऩादन गने व्मङ्ञक्तराई मस 
ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टनेछ । 

८१.  जङ्चयर्ाना हङ्टन े :(१) दपा ८७ फभोङ्ञजभ कसैको उजूयी ऩयी र्ा सॊस्थाको 
ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन र्ा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको जाॉच गदाव र्ा अन्म कङ्ट नै 
व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामव गयेको ऩाइएभा दताव गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामवको प्रकृङ्झत य गाम्बीमवको आधायभा त्मस्तो कामव 
गने व्मङ्ञक्तराई ऩाॉच राखरुऩैँमासम्भ जङ्चयर्ाना गनेछ :- 

(क) मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेका ङ्झनमभ ङ्जर्ऩयीत 
सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा, 

(ख) सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदयफीचको अन्तय 
छ प्रङ्झतितबन्दा फढी कामभ गयेभा, 

(ग) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर कजावभा 
ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज रगाएभा, 

(घ)कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
प्रङ्झतितबन्दा फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदान गयेभा, 

(ङ)सॊस्था दताव गदावका फखतका सदस्म फाहेक अन्म सदस्मराई 
सदस्मता प्राप् त गयेको तीन भङ्जहना अर्ङ्झध व्मङ्झतत नबई 
ऋण रगानी गयेभा, 

(च) प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणा बन्दा फढीहङ्टने गयी फचत 
सॊकरन गयेभा, 
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(छ) िेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रङ्झतितबन्दा फढी िेमय राबाॊि ङ्जर्तयण 
गयेभा,  

(ज) सॊस्थारे आफ्नो कामवऺ ेत्र फाङ्जहय गई कायोफाय गयेभा र्ा गैय 
सदस्मसॊग कायोर्ाय गयेभा, 

(झ) सॊस्थारे मो ऐन ङ्जर्ऩयीत कृङ्झत्रभ ब्मङ्ञक्तराई आफ्नो सदस्मता 
ङ्छदएभा । 

 (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसैरे 
देहामको कङ्ट नै कामव गयेको दताव गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामवको प्रकृङ्झत य 
गाम्बीमवको आधायभा त्मस्तो कामव गने व्मङ्ञक्तराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयर्ाना गनव सक्नेछ्- 

(क) मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको 
कङ्ट नै ङ्झनदेिन र्ा तोङ्जकएको भाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 

(ख)मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने 
कङ्ट नै ङ्जर्र्यण, कागजात, प्रङ्झतफेदन, सूचना र्ा जानकायी 
नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनर्ावचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा 
सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु आपू खङ्टिी ऩङ्चयर्तवन 
गयेभा  

(घ) कङ्ट नै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको 
तोङ्जकएको ितव ऩारन नगयेभा, 

(ङ) मो ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ ङ्जर्ऩङ्चयत अन्म 
कामव गयेभा । 

(३) उऩदपा (१) र्ा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयर्ाना गनङ्टव अङ्ञघ दताव 
गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्थाराई सपाई ऩेि गनव कम्तीभा 
ऩन्र ङ्छदनको सभमार्ङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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८२.  योक्का याख्न े :(१) दताव गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई दपा ८१ 
फभोङ्ञजभ जङ्चयर्ाना गनङ्टवका अङ्झतङ्चयक्त तीन भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको 
कायोफाय, सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क खाता योक्का याख्न े तथा सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप् त बएभा त्मस्तो 
सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत र्ा फैङ्क खाता योक्का याखी सो को जानकायी 
दताव गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८३.  दोब्फय जङ्चयर्ाना हङ्टन:े(१) दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयर्ाना बएको व्मङ्ञक्त र्ा 
सॊस्थारेऩङ्टन: सोही कसूय गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्थाराई दताव गने 
अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग दोब्फय जङ्चयर्ाना  
गनेछ ।  

८४.  अनङ्टसन्धानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्न े:दताव गने अङ्झधकायी र्ा नेऩार याद्स 
फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो काभ, कतवव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाव 
कसैरे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो कसूयका 
सम्फन्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

८५.  भङ्टद्दासम्फन्धी व्मर्स्था् दपा ८० फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दा सम्फन्धी 
व्मर्स्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८६. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी:दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय सम्फन्धी 
भङ्टद्दाको कायर्ाही य ङ्जकनाया ङ्ञजलरा अदारतफाट हङ्टनेछ । 

८७.  उजूयी ङ्छदन ेहदम्माद :(१) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय 
गयेको र्ा गनव रागेको थाहा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे 
नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र दताव गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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(२) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयर्ाना हङ्टने कामव गयेको थाहा 
ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदन ङ्झबत्र दताव गने 
अङ्झधकायी सभऺ उजूयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८८. ऩङ्टनयारे्दन गनव सक्न े :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताव गनव अस्र्ीकाय 
गयेको र्ा दपा 8८ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताव खायेज गयेकोभा ङ्ञचि नफङ्टझ्नेरे 
सो ङ्झनणवमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र दताव गने 
अङ्झधकायीको ङ्झनणवमउऩय कामवऩाङ्झरकासभऺ ऩङ्टनयारे्दन गनव सक्नछे ।  

(२) दपा ८०फभोङ्ञजभको जङ्चयर्ानाभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे 
त्मस्तो ङ्झनणवमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र देहाम फभोङ्ञजभ 
ऩङ्टनयारे्दन गनव सक्नेछ: 

(क) दताव गने अङ्झधकायी य कामवऩाङ्झरकारे गयेको ङ्झनणवम उऩय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजलरा अदारतभा, 

(ख) नेऩार याद्स फैङ्करे गयेको ङ्झनणवम उऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च 
अदारतभा । 

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

 

ऩङ्चयच्छेद–२० 

ङ्जर्ङ्जर्ध 

९०.  भताङ्झधकायको प्रमोग : कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको जङ्झतसङ्टकै िेमय खङ्चयद गयेको 
बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कामव सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको 
आधायभा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गनव सक्नछे । 
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९१. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्न े :(१) सॊस्थारे ङ्जर्ङ्झनमभभा उङ्ञलरङ्ञखत 
उद्देश्म प्राप् त गनवका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट बएका ङ्झनणवम य कामव, सदस्महरूरे 
प्राप् त गयेका सेर्ा य सन्तङ्टद्शीको स्तय, सेर्ा प्राङ्ञप् तफाट सदस्महरूको 
जीर्नस्तयभा आएको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा र्ातार्यणीम 
ऩऺभा सकायात्भक ऩङ्चयर्तवन रगामतका ङ्जर्षमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण 
गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको 
प्रङ्झतरे्दन छरपरको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे साधायण सबासभऺ ऩेि गनेछ । 

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

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतरे्दनको एक 
प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे दताव गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेि गनङ्टव ऩनेछ । 

९२. सहकायी ङ्ञिऺा् सहकायी ऺेत्रको प्रर्धवनको राङ्झग ङ्जर्द्यारम तहको 
ऩाठमक्रभभा आधायबतू सहकायी सम्र्न्धी ङ्जर्षमर्स्तङ्टराई सभारे्ि गनव 
सङ्जकनेछ । 

९३. आङ्झथवक सहमोग गनव नहङ्टन:ेसॊस्थाको यकभर्ाट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम र्भोङ्ञजभ 
सदस्महरुरे आङ्झथवक सहमोग ङ्झरन सक्नेछन ्  

तय साभाङ्ञजक कामवकोराङ्झग गैय सदस्म व्मङ्ञक्त र्ा सॊस्थाहरुराई सभेत 
आङ्झथवक सहमोग गनवर्ाधा ऩने छैन । 

स्ऩद्शीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामव' 
बङ्ङारे ङ्ञिऺा, स्र्ास्थ्म, र्ातार्यण सॊयऺण, भानर्ीम सहामता, सहकाङ्चयता 
प्रफद्धवन सम्फङ्ञन्ध कामवराई जनाउॉछ । 

९४. अन्तय सहकायी कायोर्ाय गनव सक्ने्   सॊस्थाहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक 
आऩसभा अन्तय सहकायी कायोर्ाय गनव सक्नेछन ्।  
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९५. ठेक्काऩिा ङ्छदन नहङ्टन:ेसॊस्थारे आफ्नो  सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक र्ा रेखा 
सङ्टऩयीरे्ऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक र्ा सदस्म र्ा आफ्नो कभवचायीराई ठेक्काऩिा 
ङ्छदन हङ्टदैन । 

९६. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन:े कङ्ट नै सॊस्थारे प्राप् त गयेको सयकायी 
अनङ्टदान र्ा कङ्ट नै सेर्ा सङ्टङ्जर्धा दङ्टरुऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ।  

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

९८.  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायर्ाही गनव र्ाधा नऩने : मस ऐनभा रेङ्ञखएको 
कङ्ट नै कङ्ट यारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा 
चराउन फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन । 

९९. सम्ऩङ्ञि िङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनर्ायण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मर्स्थाको ऩारना 
गनङ्टवऩने्सॊस्थारे सम्ऩङ्ञि िङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनर्ायण सम्फन्धी सॊघीम / प्रदेि 
कानङ्टनभा बएका व्मर्स्थाका साथै तत ्सम्फन्धभा भन्त्रारमरे जायी गयेको 
भानदण्ड य नेऩार याद्स फैंकको ङ्जर्िीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका 
ङ्झनदेङ्ञिकाहरूको ऩारना गनङ्टवऩनेछ ।  

१००.ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय:मस ऐनको कामावन्र्मनकोराङ्झग कामवऩाङ्झरकारे 
आर्श्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नछे । 

१०१.  भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका र्ा कामवङ्जर्ङ्झध फनाई रागू गनव सक्न:े(१) मो ऐन र्ा मस 
ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही सॊस्थाको दताव, सञ्चारन,ङ्झनयीऺण 
तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई व्मर्ङ्ञस्थत य प्रबार्कायीरुऩभा 
सञ्चारन गनव कामवऩाङ्झरकारे आर्श्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका र्ा 
कामवङ्जर्ङ्झध फनाई रागू गनव सक्नछे । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आर्श्मकता 
अनङ्टसाय यङ्ञजद्साय, नेऩार याद्स फैङ्क, भन्त्रारम य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकामको 
ऩयाभिव ङ्झरन सङ्जकनेछ । 
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kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿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 

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

rfd] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, dgfª . 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== 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/0fM === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 

 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७४ सार चैत्र १२ गते सोभर्ाय 
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गॊगफहादयु थाऩा 
प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 
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सम्फत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ६ 

rfd] ufp Fkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwdf Joj:yf ug{ 
ag]sf] P]g, @)&$ 

 

k|:tfjgfM 

rfd] 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],  

rfd]  ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng 

P]g @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd rfd] ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ rfd] ufp+kflnsfsf] 

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{ . 
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-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] rfd] 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{ .  
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-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{ . 
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-8_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] rfd] 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] rfd] 

ufpFkflnsfsf] 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{ jfs[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf 

;f] eGbf a9L kIfx? jLr ePsf] ;Demf}tf jf 

Joj;flos s[lif s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; zAbn] 
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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] rfd] 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] rfd] ufpF;ef nfO{ ;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{ . 
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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 .                                           
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   -@_ 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{ rfd] 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_ ufpF :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_ ufpFkflsfsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷zfvf k|d'v 

     — ;b:o ;lrj 



खण्ड ०१)ऩूर्वअङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०४,चा.गा.ऩा.,स्थानीम याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१२ 

143 

 -#_ ;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 ufpFkflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu, 

zfvfjf dxfzfvfdf /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– 
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-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/fj/sf] /sd 36fpg 

;Sg]5  
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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 tyf k|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-!_ufpFkflnsfsf] 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 . 
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-#_ ;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]ifn] k|To]s cfly{s jif{sf] n]vfk/LIf0f ;f] cfly{s jif{ 

;dfKt ePsf] ldltn] tLg dlxgf leq k|rlnt sfg"g adf]lhd 

Ohfhtkq k|fKt n]vfk/LIfsåf/f u/fpg' kg]{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]Ms'g} Joltm, ;+:yf jf 

lgsfon] s[lif Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm,s[lif kmfd{ jf 
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Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs ;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt, 

;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQs/f/ u/L pknAw u/fpg 

;Sg]5 . 

!^=  hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M -!_ s'g} s[ifs jf 

s[lifJoj;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 .  
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!*=  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 .  
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@!= 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] 
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: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 

ufpFkflnsfdf 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 .  
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-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt 

ufpFkflnsfsf] 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 .  

-^_ ufpFkflnsfn] 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]zlbg ;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 .  
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-$_ 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 .  
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-!!_ 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 .  
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-#_ 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 .  
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@(=  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, 
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-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 .  
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-#_ 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 . 
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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? . 
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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 . 

 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७४ सार चैत्र १२ गते सोभर्ाय 
 

 

आऻारे, 
गॊगफहादयु थाऩा 

प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 
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सम्फत ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ७ 

rfd] ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Joj:yLt ug{ 
jg]sf] P]g, @)&$ 

 

k|:tfjgfM 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd rfd] 

ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifsf] ;+rfngug{, 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 tyf c;'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] rfd] ufpF ;efn] g]kfnsf] 

;+ljwfgsf] wf/f @@( adf]lhd of] sfg"g agfPsf] 5 .  

 

kl/R5]b–! 

k|f/lDes 

!=  ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfg"gsf] gfd æ rfd] ufpFkflnsfsf] 

cfly{s sfo{ljlwP]g, @)&$ 

 -@_ of] sfg"g ufpF ;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] 
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lxgfldgf jf d:of}6 u/]sf] /sd tyf ufpFnfO{ 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] rfd] 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] 

afÅ dlxgfsf] cjlwnfO{ ;D´g'k5{ . 

-8=_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj / 

laifout zfvf k|d'vsf] xsdf rfd] ufpFkflnsfsf] 

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

k|zf;sLo clws[tsf] xsdf rfd] ufpFkflnsfsf] 

cWoIf÷k|d'v / cWoIf÷k|d'vsf] 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] rfd] ufpFkflnsfsf] 

k|d'v k|zf;sLo clws[t ;D´g'k5{ . 

-h_ æsfof{noÆ eGgfn] rfd] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] rfd] ufpFkflnsf dftxt 

/x]sf] laifout 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{ . 
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-~f_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] rfd]  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] rfd] 

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 laifout 

sfof{nosf] xsdf rfd] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

;D´g'k5{ . 

-8_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsPadf]lhdÆ eGgfn] o; sfg"g 

cGtu{t ag]sf lgodfjnL, lgb]{lzsf jf sfo{ljlwdf 

tf]lsPsf] jf tf]lsPadf]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 ufpF 

kflnsfsf] sfof{no, laifout zfvf, j8f sfof{no jf 

;f] ;/xsf] If]qflwsf/ ePsf cfof]hgf sfo{sqmd 

cflbsf] sfo{ k|s[lt / ;+u7g ;d]t 5'l6\6g] u/L  rfd] 

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{ . 
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-y_ æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« 

a}+saf6 l:js[tL k|fKt rfd] 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]jf/ ug]{u/L tf]lsPsf]  a}+ssf] zfvf  

;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-b_ ædftxt sfof{noÆ eGgfn] rfd] ufpFkflnsf dftxt 

/x]sf] j8f sfof{no jf laifout 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]jf/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]jf/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] 

rfd] ufpFkflnsf k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{{ 

;D´g'k5{ . 

-k_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] rfd] ufpFkflnsfsf] j8f 

sfof{no ;D´g'k5{ . 

-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] rfd] ufpFkflnsfsf] j8f 

;lrjnfO{ ;D´g'k5{ . 

-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] rfd] ufpFkflnsf ;efåf/f ljleGg 

sfo{x?sfnflu ljleGg zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg 

ePsf] /sd ;Demg'k5{ .   
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-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]jf/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/]fjf/sf] l:ylt bzf{pg] u/L zLif{ssf 

cfwf/df jgfOPsf] ah]6 cg'dfg,lgsfzf, vr{,cfDbfgL, 

bflvnf / afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL 

ljj/0f / ;f];Fu ;DjlGwt 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]] rfd] ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]if 

;D´g'k5{ . 

-/_ æ;efÆ eGgfn] rfd 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 ;DjGwL 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] rfd] ufpFsfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-z_ æ;fj{hlgs hjfkmb]xLsf] kbÆ eGgfn] kfl/>lds 

7]lsPsf] jf g7]lsPsf] h] eP tfklg 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_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] rfd] ufpFkflnsf cGtu{t 

/x]sf] laifout ljefu, dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf 

PsfOnfO{ ;Demg'k5{ . 
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kl/R5]b–@ 

;l~rt sf]if;~rfng ;DjGwL 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 

afF8kmfF8jfkt 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 C0fjfktsf] /sd . 

-8_ cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpFkflnsf gfddf k|fKt 

ePsf] cGo cfo jfktsf] /sd . 

-@_pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd g]kfn /fi6« a}+saf6 

:jLs[ltk|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]{ 

;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
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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 @#) jdf]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'{dfug]{ 

k|of]hgsfnflu 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{ ufpFkflnsfaf6 

: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/Lk|fKt ePkl5 

tf]lsPadf]lhd a}sdfkm{t k|flKt, lgsfzf / e'QmfgL ug'{kg]{5 . 
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t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / 

lx;fj ldnfg afx]ssf] cGo e'QmfgL ;DjGwL 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 cjnDjg 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"gadf]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] ;DjGwL 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{sdfart 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 . 
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               -@_pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ ufFp 

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/ ;DjGwL cGo Joj:yf 

tf]lsPadf]lhd x'g]5 .  

!)= ah]6 lkmtf{ x'g]M :jLs[t aflif{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]lslbg ;Sg]5 .  

-@_pk lgod -!_ adf]lhdsf] n]vf /fVgsfnflu 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 ;j} k|sf/sf sf/f]jf/ / 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 pknJw 

u/fpg' kg]{5 . 
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-%_ cfkm\gf] lgsfo / dftxt sfof{nosf] ;Dklt / 

bfloTjsf] n]vf+sg 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] l/t 

k'¥ofO{ n]vf tof/ u/Lu/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 -!_ jdf]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|rlntsfg"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 . 
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-^_ 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 ;dodfhfFr, 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;jsf/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;jsf/0f b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/La9Ldf 

k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb ylklbg ;Sg]5 . 
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-#_ 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] bzk|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 9Lnf] 

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]tbflvnf 

ug{ nufpg] / kGw| lbgeGbf a9L l9nf] u/]sf] eP kRrL; k|ltzt 

hl/jfgfu/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 ufpFsfo{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] cjnDjg 

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 . 
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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]jf/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 ;DjGwL 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 xflg 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 . 
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-#_ 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]  j]?h'  c;"n pk/ ug'{ kg]{ tyf 

ltg'{ j'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 j]?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 ;DjGwL sfd sf/jfxL ug]{ u/fpg] 

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

-$_ j]?h' c;"n km5f{}6, lgoldt / nut sfod ug]{ 

;DjGwdf  ;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 ;DjlGwt n]vf pQ/bfoL clws[tsf] 

x'g]5 .  

-%_ a]?h' km5\of}{6 ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsPadf]lhd 

x'g]5 . 

kl/R5]]b–^ 

a/a'´f/y, lnnfd lalqm 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 
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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 jxfnjfnf 

sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g adf]lhd lghsf] tna eQf /f]Ssf /fvL 

/ axfn 6'6]sf] JolQm eP lghsf] lgj[Qe/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, 

j/j'emf/y / hjfkmb]xL ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsPadf]lhd x'g]5 . 

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

lgod adf]lhd lhG;Llg/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{ 

lnnfdlaqmL 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 cGosf/0faf6 ;/sf/L xfgL gf]S;fgL x'g uPsf] jf 
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P]gadf]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 ;DjGwL 

sfdug]{ cGo clwsf/Lsf] sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L 

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

  -@_pkbkmf -!_jdf]lhd tf]lsPsf] sfd,st{Jo, clwsf/ tyf 

lhDd]jf/L  cg';f/ ;DjlGwt JolQmn] hjfkmb]xLtf jxg ug'{kg{]5 . 

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

sfg"gadf]lhd tof/ ug'{kg]{ ljQLo k|ltj]bgx? ;DjlGwt 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 ;DjGwL Joj:yf tf]lsP jdf]lhdx'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ jdf]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"gadf]lhd cfly{s 

sf/f]jf/sf] n]vf Jojl:yt ug{ pko'Qm ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ 

;lsg]5 .  
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भङ्टद्रक : चाभे गाउॉऩाङ्झरका, गण्डकी प्रदेि । भूलम रु 440।- 
 

-@_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 -@_ jdf]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 cjnDjg 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 

ufpFsfo{kflnsfn] cfkm"dWo]af6 tf]s]sf] ;b:osf] cWoIftfdf 

ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{ tf]lsPsf] clws[t, k|d'v 

k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] ufpFkflnsfsf] clws[t / k|fljlws 

clws[t;d]t /x]sf] Ps n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt /xg]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 । 
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७४ सार चैत्र १२ गते सोभर्ाय 
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