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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M! ;+VofM! ldltM @)&$÷)*÷@@ 

 

efu–! 
d:of{ªbL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Dat @)&$ sf] P]g g+= ! 
 

Df:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ 
ag]sf] sfg"g, @)&$ 

kf/Lt ldtL @)&$÷*÷@@ 

k|:tfjgfM 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd Df:of{ª\bL 

ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifsf] ;+rfng ug{, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug{, 
lgsf;f tyf vr{ug{, n]vf /fVg, cfly{s tyf ljQLo k|ltj]bg ug{,cfly{s 
sf/f]jf/sf] cfGtl/s lgoGq0fsf] Joj:yf ldnfpg, cfGtl/s tyf clGtd 
n]vfk/LIf0f ug{, a]?h' km5\of}{6 tyfc;'n pk/ ug{ u/fpg, cfly{s sfo{ljlwnfO{ 
lgoldt, Jojl:yt / hjfkmb]xL agfpg jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] Df:of{ª\bL ufpF;Effn] of] 
sfg"g agfPsf] 5 .  



2 
 

kl/R5]b–! 
k|f/lDes 

!=  ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM  
-!_ o; sfg"gsf] gfd æDf:of{ªbL ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw sfg"g,  
   @)&$Æ /x]sf]5 . 

 -@_ of] sfg"g;efaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lvnfu" x'g]5 . 
@=  kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf,– 

-s_ æc;'n pk/ ug'{ kg]{ /sdÆ eGgfn] k|rlnt P]g adf]lhd e'QmfgL 
lbg gx'g] /sd e'QmfgL lbPsf] jf a9L x'g] u/L e'QmfgL lbPsf] jf 
36L /sd c;'n u/]sf] sf/0faf6 c;'n pk/ ug{' kg]{ egL 
n]vfk/LIf0f xF'bf 7x¥ofOPsf] a]?h' /sd ;D´g' k5{ / ;f] zAbn] 
lxgfldgf jf d:of}6 u/]sf] /sd tyf ufpF nfO{ 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] Df:of{ªbL 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 Df:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t, 
ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[tsf] xsdf Df:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] 
cWoIf / cWoIfsf] xsdf ufpF sfo{kflnsf ;D´g'k5{ . 

-r_ æsf/f]af/Æ eGgfn] ;/sf/L] rn, crn, gubL tyf lhG;L wgdfn 
lhDdf lnO{ k|rlnt P]g adf]lhd lgwf{l/t sfddf vr{ jf bflvnf 
ug{] ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd ;D´g' k5{ . 

-5_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] Df:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[t ;D´g'k5{ . 

-h_ æsfof{noÆ eGgfn]= Df:of{ª\bL ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' 
kb{5 . ;f] zAbn] Df:of{ªbL 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] Df:of{ª\bL 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] Df:of{ª\bL 
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 Df:of{ªbL 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 ufpFkflnsfsf] 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 Df:of{ª\bL 
ufpFkflnsfn] lbPsf] ;+s]tnfO{ hgfpF5 . 

-t_ æa]?h'Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd k'¥ofpg' kg]{ /Lt gk'¥ofO{ 
sf/f]af/ u/]sf] jf /fVg' kg]{ n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf 
a]dgfl;j tl/sfn] cfly{s sf/f]af/ u/]sf] egL n]vfk/LIf0f ubf{ 
cf}+NofOPsf] jf 7x¥ofOPsf] sf/f]af/ ;D´g'k5{ . 

-y_ æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« a}+saf6 
l:js[tL k|fKt Df:of{ª\bL 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] Df:of{ªbL 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{ . 
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-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] Df:of{ªbL 
ufpFkflnsf sfo{sf/L clws[tnfO{{ ;D´g'k5{ . 

-k_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] Df:of{ªbL ufpFkflnsfsf] j8f sfof{no 
;D´g'k5{ . 

-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] Df:of{ªbL ufpFkflnsfsf] j8f ;lrjnfO{ 
;D´g'k5{ . 

-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] Df:of{ªbL ufpFkflnsf ;efåf/f ljleGg 
sfo{x?sfnflu ljleGg zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg ePsf] /sd 
;Demg'k5{ .  

-e_ æljQLo ljj/0fÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] dfkb08 
adf]lhd s'g} lglZrt cjlwdf ePsf] cfly{s sf/f]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]] Df:of{ªbL ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]if 

;D´g'k5{ . 
-/_ æ;efÆ eGgfn] Df:of{ª\bL 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] Df:of{ªbL ufpF sfo{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 
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dgf]gog x'g] sfg"gL dfGotf k|fKt ;fj{hlgs sfd, st{Jo / 
clwsf/ ePsf] kb ;D´g'k5{ . 

-if_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] Df:of{ªbL ufpFkflnsf cGtu{t /x]sf] 
laifout ljefu, dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf PsfOnfO{ ;Demg'k5{ . 

 
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[tsfg"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] sfo{sf/L 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 ufpFn] ;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{ ufpFkflnsf :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 sfo{sf/L clws[tn] dftxtsfof{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 . 
t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / lx;fjldnfg 
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]lsPsfkbflwsf/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 . 
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-^_ 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] ePtfklg ufpFkflnsfsf] cfly{s l:ylt / 
;l~rt sf]ifdf hDdf /x]sf] /sdnfO{ dWogh/ u/L ljlgof]lht /sddf 
cfjZostf cg';f/ ufpFkflnsfn] k"0f{ jf cf+lzs?kdf /f]Ssf jf lgoGq0f 
ug{ ;Sg]5 . 

*= vr{ ug]{ sfo{{ljlw M 
ufpFkflnsfsf] sfo{ tyf cfof]hgf ;~rfng ug]{,w/f}6L, b:t'/,;]jf z'Ns 
lng], k]ZsL lbg] tyf km5\of}{6 ug]{, gubL tyf lhG;L ;DklQsf];+/If0f ug]{, 
lnnfd laqmL ug]{, ldGxf lbg] ;DaGwL sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

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

vr{ zLif{sdf /sd gk'u ePdf ;f] gk'u ePsf] /sd s'g} Ps jf 
Ps eGbf a9L zLif{sdf art x'g] /sdaf6 @% k|ltztdf ga9\g] u/L 
ufpF sfo{kflnsfn] /sdfGt/ ug{ ;Sg]5 . 
t/ k"FhLut zLif{saf6 rfn" zLif{sdf /sdfGt/ ug{ ;Sg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ 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]lsP adf]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 . 
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  t/ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnLnfO{ 
kl/dfh{g u/L kl/dflh{t gub cfwf/ jf k|f]befjL cfwf/df n]vf 
/fVg] u/L tf]ls lbg ;Sg]5 .  

-@_ 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/sfsf/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 . 

-%_ 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/ :ki6b]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'´ tyflg/LIf0f ubf{ jf 
n]vfk/LIf0f x'Fbf k|rlnt sfg"gåf/f lgwf{l/t k|lqmof k"/f 
gu/Lsf/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;j 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]vf pQ/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 
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;o ¿k}ofF /;f]xL clwsf/Laf6 k'gM csf]{ k6s To:tf] sfo{ bf]xf]l/g 
uPdf kGw| ;o ¿k}ofFhl/jfgf ug'{ kg]{5 . 

-^_ pkbkmf -@_ adf]lhd /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f x'Fbf of] sfg"g 
tyfo; 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 sfo{sf/L 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 sfo{sf/L 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 txdflysf] clwsf/L ;dIf Dofb yksf] nflu cg'/f]w ug{ ;Sg]5 . 
o;/L cg'/f]w e}cfPdf Ps tx dflysf] clwsf/Ln] dgfl;j sf/0f 
b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/L a9Ldf k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb 
ylklbg ;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ylkPsf] Dofbleq klg >]:tf v8f gug]{ 
lhDd]jf/ JolQmnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] snd} lkR5] kfFr ;o 
¿k}ofF jf lauf]sf] 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 vftfdfbflvnf gu/]sf] b]lvg cfPdf ;DalGwt k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] bz lbg;Dd 9Lnf] u/]sf] eP bz k|ltzt 
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hl/jfgf u/L ;f] bflvnf ug{nufpg] / kGw| lbg;Dd l9nf] u/]sf] eP 
kGw| k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] ;d]t bflvnf ug{ nufpg] / kGw| 
lbgeGbf a9L l9nf] u/]sf] eP kRrL; k|ltzt hl/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 ufpF 
sfo{kflnsf, ufpF ;ef,dxfn]vf lgoGqs sfof{no / dxfn]vf 
k/LIfssf] sfof{nodf k|ltj]bg k]z ug{' kg]{5 . 

-@_ lhDd]jf/ JolQmn] sf/f]af/sf] n]vf / ;DalGwt sfuhft tf]lsPsf] 
sfof{nodf jf n]vfk/LIfs ;dIf tf]lsP adf]lhd bflvnf ug{' kg]{5 . 

-#_ ufpFkflnsfsf] ljQLo ljj/0f g]kfn ;/sf/n] 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]vcBfjlws ¿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;fgLtyf Iflt x'g 
uPdf To;/L kg{ uPsf] xfgL gf]S;fgL tyf Ifltk"lt{ lhDd]jf/ JolQmaf6 
;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ ul/g]5 . 

 

kl/R5]b–% 
cfGtl/s lgoGq0f, n]vfk/LIf0f tyf a]?h' c;'n km5\o\f{}6 

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

k|0ffnL ;'b[9 ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu' ug'{kg]{5 . 
-@_ cfGtl/s lgoGq0f sfo{of]hgf nfu' ubf{ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] 

hf/L u/]sf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] l;4fGt,gLlt, 9fFrf / 
sfo{ljlwnfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf lng'kg]{5 . 

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

n]vfk/LIf0f lgoldttf, ldtJolotf,sfo{bIftf / k|efjsfl/tfsf cfwf/df 
tf]lsPsf] dfkb08 leq /xL ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfkl/If0f zfvf jf 
tf]lsPsf] clws[taf6 x'g]5 .  
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-@_ 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] /sdc;'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/LIf0f sf] l;nl;nfdf 
;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu ul/P adf]lhdsf] n]vf tyf ljj/0f 
tf]lsPsf] Dofbleq bflvnf ug'{ ;DalGwt n]vf pQ/bfoL clws[t / 
lhDd]jf/ JolQmsf] st{Jo x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq sfd ;DkGg ug{ g;lsg] eO{ 
dgfl;j dflkmssf] sf/0f ;lxt Dofb yksf] nflu cg'/f]w u/]df / To:tf] 
sf/0f dgfl;j b]lvPdf ;f] k|Zg ;f]wgL ug]{ jf ljj/0f dfu ug]{ 
clwsf/L jf lgsfon] dgfl;j dflkmssf] Dofb yk ul/lbg ;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd lbOPsf] Dofbleq ;f]lwPsf] k|Zgsf] 
hjfkmjf 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 . 
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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 lhG;L 
jf ;/sf/Lsfuhft 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/La/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|rlntsfg"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 sfo{sf/L 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]vePsf] 
dfn;fdfgx¿ sfo{sf/L 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 a9fa9x'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 sfd ug]{ 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"g adf]lhd cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf Jojl:yt ug{ pko'Qm 

ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ ;lsg]5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cfjZos k|0ffnL ufpFkflnsf cf+km}n] ljsf; 

u/L jf dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 k|fKt u/L nfu" ug{ ;lsg]5 . 
-#_ pkbkmf -@_ 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+ 
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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  
-!_ ufpFkflnsf af6 ;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 ufpF sfo{kflnsfn] cfkm"dWo]af6 tf]s]sf] ;b:osf] 
cWoIftfdf ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{ tf]lsPsf] clws[t, 
sfo{sf/L 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 . 

-@_ n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsPadf]lhd 
x'g]5 . 

#)= clwsf/ k|Tofof]hg M  
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 . 
 

 
cf1fn], 

ab|Lgfy ;fksf]6f 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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efu–! 
d:of{ªbL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Dat @)&$ sf] P]g g+= @ 
 

d:of{ª\bL ufpFkflnsf sf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt 
ug{]_ P]g, @)&$ 

kf/Lt ldtL @)&$÷*÷@@ 
k|:tfjgfM 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, 
@)&$ 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 d:of{ª\bL 
ufpFkflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M! ;+VofM@ ldltM @)&$÷)*÷@@ 
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!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M 
-!_ of] P]gsf] gfd d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt 

ug{]_ P]g, @)&$ /x]sf] 5 . 
-@_ of] P]g d:of{ª\bL ufpFkflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 
-s_ æP]gÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt 

ug{]_ P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 
-v æsfo{kflnsfÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpF sfo{kflnsf sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 
-u_ æufpFkflnsfÆeGgfn] d:of{ª\bL ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 
-3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef jf wf/f @@# 

adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg' k5{ .  
-ª_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .   

#= lgod agfpg] clwsf/ M  
-!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd 

ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ 
lhDd]jf/L lgjf{x ug{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ 
d:of{ª\bL ufpFsfo{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 

d:of{ª\bL ufpF sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw / 
dfkb08 jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 . 

 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM! ldltM @)&%÷)!÷@! 

 
efu–! 

d:of{ªbL ufpFkflnsf 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Dat @)&% sf] P]g g+= ! 
 

Df:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 
kf/Lt ldtL M@)&%÷!÷!$ 

k|:tfjgfM  
d:of{ª\bL 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],  
d:of{ª\bL ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ 
;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd d:of{ª\bL ufpF ;efn] of] P]g 
agfPsf] 5 . 
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kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 
-!_ o; P]gsf] gfd æufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&%Æ 

/x]sf] 5 .  
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .  

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdfM 
-s_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 
-v_ æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ s[ifs jf sDkgL jf s[lif 

kmfd{ jf ;xsf/L pTkfbs ;Demg' k5{ . 
-u_ æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, s[lif ahf/ jf s[lifhGo 

j:t'x¿sf] sf/f]af/ ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] 
;Ful7t ;+:yfsf] k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 
-ª_ æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo 

k|j4{g sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ . 
-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ 

jf cfˆg} hUufdf Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif 
Joj;foL, s[lif kmd{ / s[lif ;xsf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-5_ æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsf laifo;Fu 
;DjlGwt s[lifnfO{ ;Demg' kb{5 / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ 
;d]t hgfpF5 . 

-h_ æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ 
adf]lhdsf afnL pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ 
;Demg' k5{ . 

-em_ æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, 
ljt/0f tyf s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{ s[lif ahf/ ;Demg' k5{ . 

-~f_ æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg 
u/]sf] pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_ æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M– 
-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg ,  
-@_ s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,  
-#_ s[lif pkhsf] Jofkf/, 
-$_  s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s dnsf] 

pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,  
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-%_ s[lif pTkfbgsf] nflu k|of]u x'g] ljp, j]gf{, gZn / e'/fsf] 
pTkfbg, k/fdz{ ;]jf, e08f/0f tyf ljt/0f,  

-^_  s[lifdf k|of]u x'g] cf}iflw Pjd\ ljiffbLsf] pTkfbg, k/fdz{, 
e08f/0f tyf las|L Joj;fo . 

-7_ æv'b|f ahf/Æ eGgfn] s'g} ljq]mtfn] pkef]QmfnfO{ laqmL ug]{ v'b|f 
ahf/nfO{ ;Demg' k5{ . 

-8_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] d:of{ª\bL 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] d:of{ª\bL 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{ jf s[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] 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] d:of{ª\bL 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] d:of{ª\bL ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 
-a_ æ;+sng s]Gb|Æ eGgfn] s[ifsx?n] bf];|f] ahf/df ljqmL ug]{ p2]Zon] 

s[lif pkh ;+sng u/]/ ljqm]tfnfO{ ljqmL ug]{ ;+sng s]Gb|nfO{ ;Demg' 
k5{ . 

-e_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL 
ug]{ p2]Zon] :YffgLo txaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] xf6 
ahf/nfO{ ;Demg' k5{ . 
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kl/R5]b @ 
s[lif ahf/ ;DjGwL Joj:yf 

 

#= s[lif ahf/sf] :yfkgfM 
-!_ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg :yfgdf s[lif 

ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 .  
-@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos ;+:yfn] ;DjlGwt 

ufpFkflnsfsf] cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 . 
$= s[lif ahf/sf] juL{s/0f M  

-!_ o; P]gsf] bkmf # adf]lhd :yfkgf x'g] s[lif ahf/sf] juL{s/0f b]xfo 
adf]lhdsf] x'g]5 M–  
-s_ yf]s ahf/,  
-v_ v'b|f ahf/,  
-u_ xf6–ahf/,   
-3_ ;+sng s]Gb| . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ahf/ ;~rfng jfkt nfUg] z'Ns ;efn] tf]s] 
adf]lhd x'g]5 . 

-#_ ahf/ ;~rfng ;DjGwL cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd 
x'g]5 . 

%= s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt M 
-!_ o; P]gsf] bkmf -#_ adf]lhd :yfkgf ePsf] s[lif ahf/sf] ;~rfng tyf 

Joj:yfkg ug{sf] nflu s[lif ahf/ tyf Joj:yfkg ;ldlt /xg]5 .  
-@_ s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf 

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

kl/R5]b # 
s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL Joj:yf 

 

^= :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldltM 
-!_ s[lif If]qsf] ;du| ljsf; tyf k|j4{g nufotsf sfo{ ug{ d:of{ª\bL 

ufpFkflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  

-s_ cWoIf jf k|d'v      — cWoIf 
-v_ s[lif If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:o   — ;b:o 
-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t    — ;b:o 
-3_ ufpFkflnsf:t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] ;+of]hs jf k|d'v — ;b:o 
-ª_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o Ps hgf  — ;b:o 
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-r_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos ls;fgdWo] Ps hgf — ;b:o 
-5_ ufpFkflnsfsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷zfvf k|d'v — ;b:o ;lrj 

-#_ ;ldltn] ;DalGwt If]qsf] ljz]if1 tyf cGo JolQmnfO{ ;ldltsf]  
a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

-$_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldlt cf+k}mn] lgwf{/0f u/] 
adf]lhd x'g]5 . 

-%_ ;ldltn] o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ljleGg 
pk—;ldltx? u7g ug{ ;Sg]5 .  

-^_ ;ldltsf] ;lrjfno ufpFkflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu, zfvf jf 
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– 
-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 .  
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-@_ 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 .  

 
kl/R5]b $ 

sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng 
!)= sf]ifsf] :yfkgf M  

-!_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{sf nflu Ps 5'6\6}} s[lif Joj;fo k|j4{g 
sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg] 5g\ M–  
-s_ ;+3Lo tyfk|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd, 
-v_ ufpFkflnsfaf6 k|fKt /sd, 
-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu  

;Demf}tf u/L :yfgLo txdf ljlgof]lht /sd jfkt k|fKt /sd 
-3_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3 ;+3Lo cy{ 
dGqfnosf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

!!= sf]ifsf] ;~rfng M 
-!_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf lgb{]zg adf]lhd 

s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd vr{ ul/g]5 .  
-@_ sf]ifsf] ;lrjfno ufpFkflnsf cGtu{tsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷ 

zfvfdf /xg]5 .  
!@= sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM 

-!_ ;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !) adf]lhdsf] sf]ifaf6 
tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} 
a}sdf vftf vf]nL hDdf ug]{5 . 

-#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf ;b:o–;lrj / n]vf 
k|d'vsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 
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-$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
!#= n]vf / n]vfk/LIf0f  

-!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt sfg"g adf]lhd /fVg' kg]{5 .  
-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 . 

 
kl/R5]b % 

Joj;flos s[lif s/f/ -lnh_ 
!$= Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg] M  

-!_ o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{ b'O{ jf b'O{{ eGbf a9L 
kIfaLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL 
kIfx?sf] cfk;L ;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ 
;lsg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] s/f/ ubf{ ckgfpg' kg]{ k|lqmof tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 . 

!%= hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]M  
s'g} Joltm, ;+:yf jf lgsfon] s[lif Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm, s[lif 
kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs ;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt, 
;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQ s/f/ u/L pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

!^= hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M  
-!_ s'g} s[ifs jf s[lif Joj;foLn] Jofj;flos ?kdf s[lif ;DaGwL sfo{ 

ug{sf] nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g]] u/L s/f/ adf]lhd hUuf 
tyf ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf JolQm jf 
lgsfo;Fu dfu ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf 
lglZrt cjlw tf]sL k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] 
s/f/df hUuf tyf ef}lts ;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .   

-#_ hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo 
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-$_ v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lifof]Uo hldg g]kfn 
;/sf/n] tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg 
;Sg]5 . 

!&= :jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M  
o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg pknAw 
u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf 
ef}lts ;fwgdf s/f/sf kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .  
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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 .  

@!= 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 . 
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-#_ s/f/ adf]lhd sfd ug]{ lglZrt :yfg gtf]lsPsf] t/ ;f] sfd s'g} 
vf; :yfgdf dfq ug{ ;lsg] jf rng Jojxf/ jf ;f] sfdsf] k|s[lt 
cg';f/ s'g} vf; :yfgdf dfq ug'{ kg]{ lsl;dsf] /x]5 eg] ;f] sfd 
;f]xL :yfgdf ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 

-$_ pkbkmf -@_ / -#_ df n]lvP b]lv afx]s cGo cj:yfdf s/f/ 
adf]lhd sfd ug]{ :yfg s/f/df pNn]v ePsf] /x]g5 eg] s/f/ 
adf]lhd sfd ug]{ kIfn] csf]{ kIfnfO{ dgfl;a dflkmssf] :yfg 
tf]lslbg ;"rgf ug'{ kg]{5 / csf]{ kIfn] klg ;f] sfd ug{ dgfl;a 
dflkmssf] :yfg tf]lslbg' kg]{5 . 

@#= s/f/ k"/f ug'{ gkg]{ cj:yfM  
b]xfosf cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd ug{ cfjZos kg]{ 5}g . 
-s_ s/f/sf] Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s/f/ adf]lhdsf] bfloTj k"/f ug'{ 

gkg]{ u/L 5'6 lbPdf, 
-v_ ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 
-u_ csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g] 

g;Sg] ePdf, 
-3_ o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 
-ª_ s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf 

ug{ c;Dej ePdf .  
@$= s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M  

-!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn] 
k+}lt; lbgleq ;DjlGwt ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf btf{ ug'{ 
kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ btf{ ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ nfUg]5 .  
-#_ btf{ gul/Psf] s/f/sf] cfwf/df g]kfn ;/sf/ jf cGo lgsfon] lbg] 

;'ljwf jf ;x'lnot lbg] k|of]hgsf] nflu dfGotf k|fKt ug]{ 5}g .  
-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt ufpFkflnsfsf] 

jf gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] clwsf/Ln] clgjfo{ ¿kn] /fVg' kg]{5 .  
-%_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/f/ btf{ ug{ b'j} kIfx¿ :jod\ jf 

pgLx¿sf] sfg'g adf]lhdsf] k|ltlglw pkl:yt x'g' kg]{5 .  
-^_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn] s'g} Joj;foL jf s[ifsn] s[lif s/f/ 

btf{ ug{ NofPsf]df btf{ ug]{ clwsf/Ln] o; P]g adf]lhd pNn]v 
x'g'kg]{ s'g} s'/f pNn]v gePsf] jf cg'lrt k|fjwfg pNn]v ePsf]df 
;f] kl/dfh{g u/]/ dfq btf{ ug{ cfb]z lbg ;Sg]5 .  

-&_ pkbkmf -̂ _ adf]lhd lbOPsf] cfb]z s/f/sf kIfx¿n] kfng ug{' kg]{5 . 
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kl/R5]b ^ 
ljjfb ;dfwfg 

 

@%= ljjfbsf] ;dfwfg M 
-!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} 

ljjfb pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L aftf{af6 To:tf ljjfbx¿ 
;dfwfg ug{ ;Sg]5g\ .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jftf{af6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] 
k|rlnt sfg'g adf]lhd :yfgLo Goflos ;ldltdf lga]bg lbg' kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lga]bg kg{ cfPdf :yfgLo Goflos ;ldltn] 
k+}lt; lbg leq d]nldnfksf] dfWodaf6 ljjfbsf] 6'+Ëf] nufpg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ePsf] ljjfbsf] 6'+Ëf] pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd #% lbgleq ;DjlGwt 
lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{ ;Sg]5 .  

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkaf6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df 
kIfx?n] k|rlnt sfg'g adf]lhd dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L 
a9fpg ;d]t ;Sg]5g\ . 

-^_ dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpFbf dWo:ystf{sf] gfd 
s/f/df g} pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd x'g]5 .  

-&_ pkbkmf -̂ _ adf]lhd s/f/df gfd pNn]v gePsf]df kIfx¿sf k|ltlglw, 
:yfgLo txsf k|ltlglw jf :yfgLo txaf6 tf]lsPsf laifolj1 jf 
d]nldnfkstf{ ;lxtsf] dWo:ytf ;ldltsf] u7g ul/g]5 . 

-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd dWo:ytf rogsf] nflu b'a} kIfx¿af6 cg'/f]w 
eO{ cfPdf ;DjlGwt JolQm jf sfof{non] clgjfo{ ¿kdf ;ft 
lbgleqdf lnlvt ;xdlt jf c;xdlt lbg' kg]{5 .  

-(_ dWo:ytf ;ldltn] ph'/L k/]sf] ;ft lbgleq jftf{åf/f ljjfbsf] 
;dfwfg ug'{ kg]{5 . 

-!)_ pkbkmf -(_ adf]lhd ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df ;DjlGwt kIfnfO{ 
ph'/L pk/ ;ft lbgsf] Dofb lbO{ k|ltjfb ug]{ df}sf lbg' kg]{5 .  

-!!_ pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq ;DjlGwt kIfn] k|ltjfb u/L 
jf gu/L a;]df ;f] Joxf]/f pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft 
lbgleqdf cfkm\gf] lg0f{o lbg' kg]{5 .  

-!@_ pkbkmf -!!_ adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o clGtd 
x'g]5 .  
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-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o pk/ lrQ 
gj'em\g] kIfn] dWo:ytf P]g, @)%% sf] Dofbleq} ;DalGwt pRr 
cbfntdf lgj]bg lbg ;Sg]5 .  

-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df pNn]v ePsf]df ;f]xL 
adf]lhd / cGosf xsdf dWo:ytf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-!%_ dWo:ystf{n]] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 lng ;Sg]5g\ .  
@^= Dofb ;DaGwdf M  

o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; 
P]gsf] bkmf @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps 
k6snfO{ a9Ldf kGw| lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .  

@&= dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{Gjog M 
-!_ dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{o ePsf] ;ft lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o 

sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf lg0f{osf] 

sfof{Gjog gu/]df To:tf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf k|zf;g 
sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u lng ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf 
;DalGwt kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf 
sf/f]af/ /f]Ssf /fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf 
;DjlGwt dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ 
jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf ug'{ kg]{{5 .  

-%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g 
adf]lhd / cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 . 

 
kl/R5]b & 
ljljw 

 

@*= Joj;fo btf{ ug'{ kg]{ M  
-!_ s/f/ u/L s[lif Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg] s[ifs, s[lif kmfd{ jf 

Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] 

ug]{5 . lghn] clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ 
o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns nufotsf cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] 
lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  
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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, 
-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 .  
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#@= k'''g/fj]bg M o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf lrQ ga'e\mg] 
kIfn] k}+tL; lbgleq ;DalGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 

##= aLdf ;DaGwL Joj:yfM 
-!_ o; P]g adf]lhd s/f/ u/L ul/Psf] s[lif pkhsf] pTkfbgsf] 

;Demf}tfsf] cfwf/df ljdf ;ldltn] tf]s]sf] k|s[of k'/f u/L To:tf] 
jLdf sfo{ ug{ clVtof/ kfPsf] ljdf sDkgLn] ljdf ug]{5 .  

-@_ jLdf ug]{ k|lqmofsf ;DaGwdf jLdf ;ldltn] ;do ;dodf lgwf{/0f 
u/] adf]lhd x'g]5 .  

-#_ o; P]g adf]lhd ul/g] Jofj;flos s[lif s/f/ ;DjlGwt lgsfodf 
btf{ x'gf;fy ;f]xL ldltaf6 nfu" x'g] u/L ;DalGwt jLdf sDkgLn] 
jLdf ug{ ;Sg]5 .  

-$_ s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif s/f/sf] ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] 
Ifltsf] cÍ a/fa/ cfk\mgf] v'b s/of]Uo cfoaf6 36fpg kfpg]5 . 

#$= k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g ]] M  
o; P]gdf n]lvPsf] ljifodf o;} P]g adf]lhd / cGo ljifodf k|rlnt 
sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

#%= af}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M  
o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf Joj;flos s[lif s/f/ 
ubf{ jf}l4s ;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf] 
;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 . 

#^= lgod jgfpg ;Sg] M  
o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, 
lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 

#&= arfpmM  
o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; 
cl3 ePsf sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 . 
 

cg';"rL – ! 
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 
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-*_ t]nxg, bnxg 
-(_ skf;, h'6, pv', /a/v]tL, l6d'/  
-!)_ s[lif ko{6g 
-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf 

x'g] s[lifj:t'x?  
-!@_ s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 
-!#_ s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ 

cflbsf] k|zf]wg pBf]u 
-!$_ v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 
 

cg';"RlL -@_ 
bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 
-s_  s/f/sf kIfx¿,  
-v_  s/f/ v]tLsf] If]q,  
-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 
-3_  j:t'sf] ljj/0f, dfqf,  
-ª_  u'0f:t/, 
-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,  
-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  
-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 
-h_  9'jfgLsf] bfloTj,  
-em_  pTkfbg k|lqmof,  
-`_  cg'udgsf kIfx¿,  
-6_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,  
-7_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,  
-8_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf, 
-9_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} 

d]nldnfk tyf dWo:ytf nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb . 
-0f_ s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf . 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM@ ldltM @)&%÷)!÷@! 

 

efu–! 
d:of{ªbL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

;Dat @)&% sf] P]g g+= @ 
 

म या द  गाउँपा लकामा वप  जोिखम यूनीकरण तथा 
यव थापन गन बनेको ऐन, २०75 

kf/Lt ldtLM @)&%÷!÷!$ 
 

तावना : 
म या द  गाउँपा लका े  भ  ाकृ तक तथा गैर ाकृ तक वप  बाट सवसाधारणको 
जीउ यान र सावज नक, नजी तथा यि गत स पि , ाकृ तक एवम ् साँ कृ तक 
स पदा र भौ तक संरचनाको संर ण गनका ला ग वप  जोिखम यू नकरण तथा 
यव थापनका सबै याकलापको सम वया मक र भावकार  पमा काया वयनका 
ला ग कानून बनाउन वा छनीय भएकोले, नेपालको सं वधानको धारा २२१ को उपधारा 
(१) को अ धकार योग गर  म या द  गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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प र छेद –  १ 
ारि भक 

 
१. संि  नाम र ार भ:  

(१) यस ऐनको नाम “गाउँ वप  जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ऐन, 
२०७5 ”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु त ार भ हुनेछ । 
२. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अ य ” भ ाले गाउँपा लकाको अ य  स झन ुपछ । 
(ख) “कोष” भ ाले दफा १२ बमोिजमको वप  यव थापन कोष स झन ु

पछ । 
(ग) “गैर ाकृ तक वप ” भ ाले महामार , अ नकाल, डढेलो, क ट वा सू म 

जीवाण ु आत , पश ु तथा चराच ु ीमा हनेु लू, या डा मक लू, 
सपदंश, जनावर आत , खानी, हवाई, सडक, जल वा औ ो गक 
दघुटना, आगलागी, वषा  याँस, रसायन वा वकरण चहुावट, याँस 
व फोटन, वषा  खा  सेवन, वातावरणीय दूषण, वन वनाश वा 
भौ तक संरचनाको त तथा कोप उ ार कायमा हनेु दघुटना वा य तै 
अ य गैर ाकृ तक कारणले उ प  वप  स झन ुपछ । 

(घ) “ िज ला वप  यव थापन स म त” भ ाले संघीय ऐनको दफा १६ 
बमोिजम लमजङु (गा.पा. रहेको िज लाको नाम) िज लामा गठन भएको 
िज ला वप  यव थापन स म त स झन ुपछ । 

(ङ) “तो कएको" वा "तो कए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अ तगत बनेको 
नयममा तो कएको वा तो कए बमोिजम स झन ुपछ । 

(च) “ देश वप  यव थापन स म त” भ ाले संघीय ऐनको दफा १४ 
बमोिजम देश नं. 4 (गा.पा. रहेको देशको न बर वा नाम) मा गठन 
भएको देश वप  यव थापन स म त स झन ुपछ । 

(छ) “ मखु” भ ाले नगरपा लकाको मखु स झन ुपछ । 
(ज) “ मखु शासक य अ धकृत” भ ाले गाउँपा लकाको मखु शासक य 

अ धकृत स झन ुपछ । 
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(झ) “ ाकृ तक वप ” भ ाले हमपात, अ सना, हमप हरो, हमताल 
व फोटन, अ तवृ , अनावृ , बाढ , प हरो तथा भ-ू खलन, डबुान, 
खडेर , आधँी, हरु  बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, च ा , 
भकू प, वालामखुी ब फोट, डढेलो वा य तै अ य ाकृ तक कारणले 
उ प  जनुसकैु वप  स झन ुपछ । 

(ञ) “रा य कायकार  स म त” भ ाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको 
कायकार  स म त स झन ुपछ । 

(ट) “रा य प रषद” भ ाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको वप  
जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन रा य प रष  स झन ुपछ । 

(ठ) “रा य ा धकरण” भ ाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन 
भएको रा य वप  जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ा धकरण 
स झन ुपछ । 

(ड) “ वप ” भ ाले कुनै थानमा आपत ्काल न अव था सजना भई जन वा 
धनको तको साथै जीवनयापन र वातावरणमा तकूल असर पान 
ाकृ तक वा गैर ाकृ तक वप  स झन ुपछ । 

(ढ) “ वप  खोज तथा उ ार समूह” भ ाले वप को अव थामा खोजी तथा 
उ ार गन याशील वा वप  यव थापनको ला ग प रचालन गन तयार 
ग रएको विश ीकृत खोज तथा उ ार समूह स झन ुपछ र सो श दले 
ता लम ा  मानवीय सहायताकम लाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “ वप  जोिखम यूनीकरण” भ ाले वप पूव ग रने जोिखमको व ेषण 
तथा मू या न, वप  रोकथाम वा वप  बाट हनेु तको यूनीकरण तथा 
वकासका कायमा वप  जोिखमलाई कम गन स ब धी काय स झन ु
पछ । 

(त) “ वप  पनुलाभ” भ ाले वप को घटनाप छ ग रने पनु नमाण एवम ्
पनु थापनासँग स बि धत काय स झन ुपछ । 

(थ) “ वप  तकाय” भ ाले वप को घटना घ नासाथ त कालै ग रने खोज, 
उ ार एवम ्राहतसँग स बि धत काय स झन ुपछ र सो श दले वप  
तकायको पूवतयार लाई समेत जनाउँछ । 
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(द) “ वप  यव थापन” भ ाले वप  जोिखम यूनीकरण, वप  तकाय र 
वप  पनुलाभसँग स बि धत स पूण याकलाप स झन ुपछ । 

(ध) “ यावसा यक त ान” भ ाले उ ोग, कलकारखाना, सनेमा घर, स प  
मल, बहउु े यीय यापा रक भवन ज ता यावसा यक त ान स झन ु
पछ । 

(न) “स म त” भ ाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ वप  यव थापन स म त 
स झन ुपछ । 

(ऩ)  

(प)   “संघीय ऐन” भ ाले नेपाल सरकारको वप  जोिखम यूनीकरण तथा 
यव थापन ऐन, २०७४ स झन ुपछ । 

(फ) “संघीय म ालय” भ ाले नेपाल सरकारको वप  यव थापन हेन गर  
तो कएको म ालय स झन ुपछ । 

(ब) “सावज नक सं था” भ ाले सरकार  नकाय, सरकारको पूण वा आंिशक 
वा म व भएको सं था, च लत कानून बमोिजम थापना भएका स ठत 
सं था वा सबै कारका वा य तथा शैि क सं था स झन ुपछ । 

 
प र छेद –  २ 

गाउँ वप  यव थापन स म तको गठन तथा काम, कत य र अ धकार 
 

३. गाउँपा लका तर य वप  यव थापन स म त:  
(१) गाउँपा लका भ को वप  यव थापन स ब धी कायलाई भावकार  पमा 

स ालन गन एक गाउँ वप  यव थापन स म त रहनेछ । 
(२) स म तको गठन देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) गाउँपा लका अ य  - संयोजक  
(ख) गाउँपा लका उपा य  - सद य 
(ग) मखु शासक य अ धकृत - सद य 
(घ) वषयगत स म तका संयोजकह   - सद य 
(ङ) त न ध, िज ला शासन कायालय - सद य 
(च) सामािजक महाशाखा/शाखा मखु - सद य 
(छ) पूवाधार वकास महाशाखा/शाखा मखु - सद य 
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(ज) म या द  गाउँपा लकाको भौगो लक े  भ  रहेका 
 संघीय सरु ा नकायका मखु वा त न ध - सद य 
(झ) म या द  गाउँपा लकाको भौगो लक े  भ  रहेका 
 देश हर  कायालयको मखु वा त न ध - सद य 
(ञ) नगर हर  मखु - सद य 
(ट) रा य मा यता ा  दलका गाउँपा लकाि थत मखु वा त न ध  
 -सद य  
(ठ) नेपाल रेड स सोसाईट का थानीय त न ध (१ जना) - सद य 
(ड) नजी े को उ ोग वािण य स ब धी मा यता ा  सं थाको  
 गाउँ तहको अ य  वा नजले तोकेको त न ध (१ जना) - सद य 
(ढ) गैरसरकार  स था महासंघकाका थानीय त न ध (१ जना) - सद य 
(ण) नेपाल प कार महासंघको थानीय त न ध (१ जना) - सद य 
(त) वप  यव थापन हेन ग र तो कएको महाशाखा/शाखा मखु 
   - सद य सिचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न म सं या (ञ), (ट), 
(ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सद यह  उपल ध नभएको अव थामा प न 
स म त गठन एवम ्काम कारवाह  गनमा असर पन छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको स म तले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
थानीय वप  यव थापन स म तको पमा समेत काम गनछ । 

४. स म तको बैठक स ब धी यव था: 
(१) संयोजकले तोकेको म त, समय र थानमा स म तको बैठक ब नेछ । 
(२) स म तको सद य-सिचवले स म तको बैठक ब ने म त, समय र थान तोक  

बैठकमा छलफल हुने वषयसूची स हतको सूचना बैठक ब ने समयभ दा 
चौबीस घ टा अगावै सबै सद यले पाउने गर  पठाउन ुपनछ । 

(३) स म तका पचास तशतभ दा बढ  सद य उपि थत भएमा बैठकको ला ग 
गणपूरक स या पगुेको मा ननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न स म तको बैठक 
त काल बोलाउन आव यक भएमा अ य ले जनुसकैु बेलाप न स म तको बैठक 
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बोलाउन स नेछ र य तो अव थामा अ य  र घट मा १ जना सद य स हत 
सद य सिचव उपि थत भएमा स म तको बैठक ब न स नेछ। 

(५) स म तको बैठक संयोजकको अ य तामा ब नेछ । 
(६) स म तको नणय बहुमत ारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले नणायक 

मत दनेछ। 
(७) स म तले आव यकता अनसुार स बि धत नकाय वा स  सं थाका त न ध र 

व लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ । 
(८) स म तको बैठक स ब धी अ य काय व ध स म त आफैले नधारण गरे बमोिजम 

हनुेछ । 
(९) स म तको नणय सद य सिचवले मािणत गर  रा ेछ । 

५. स म तको काम, कत य र अ धकार:  
स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हुनेछ:- 
(क) वप  यव थापन स ब धी रा य प रष  बाट वीकृत रा य नी त तथा योजना 

एवम ्रा य कायकार  स म त र देश वप  यव थापन स म तबाट वीकृत 
एक कृत तथा े गत नी त योजना र काय म अनु प हुने गर  गाउँ वप  
यव थापन नी त तथा योजना तजमुा गर  कायपा लका सम  पेश गन, 

(ख) गाउँसभाबाट वीकृत नी त तथा योजनाको अधीनमा रह  वप  जोिखम 
यूनीकरण, वप  तकाय तथा वप  पनुलाभ स ब धी एक कृत तथा े गत 
नी त, योजना तथा काय म वीकृत गर  लागू गन, गराउने, 

(ग) गाउँपा लकाबाट स ालन हनुे वप  यव थापन स ब धी काय म तथा बजेट 
ताव तयार गन, गराउने, 

(घ) वप  यव थापनका स ब धमा गाउँपा लकाको सं थागत मता वकास गन, 
गराउने, 

(ङ) गाउँपा लकाका पदा धकार , कमचार , वयंसेवक, सामािजक प रचालक तथा 
समदुायलाई वप  यव थापन स ब धमा िश ण दने यव था मलाउने, 

(च) वप का घटना हुनासाथ खोज, उ ार र राहत लगायतका ाथ मक कायह  
त काल गनको ला ग सं थागत संय  वत: प रचा लत हुने गर  आव यक 
काय व ध तथा मापद ड तजमुा गर  लागू गन, गराउने, 
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(छ) वप  यव थापनका स ब धमा संघीय तथा ादेिशक कानूनको अ धनमा र ह 
सावज नक, नजी, गैरसरकार  लगायत सबै नकाय तथा सं थाले नवाह गन ु
पन भू मका नधारण गन तथा य ता सं था वा नकायलाई आ नो नी त, 
योजना र काय ममा वप  यव थापन स ब धी वषय समावेश गन लगाउने, 

(ज) वप को समयमा थानीय आमस ारका मा यमह को भू मका स ब धी 
आव यक मापद ड तयार गर  काया वयन गन, गराउने, 

(झ) सरकार , नजी एवम ् गैरसरकार  सं था, थानीय वयंसेवक, सामािजक 
प रचालक लगायत स बि धत सबै प को सम वय र संल नतामा वप  
यव थापन स ब धी काय गन, गराउने, 

(ञ) भौ तक संरचना नमाण गदा भवनसं हता लगायत अ य वीकृत नदिशका वा 
मापद डको पालना गराउने, 

(ट) थानीय सावज नक पूवाधार स ब धी संरचनाको वप  जोिखम मू या न गन, 
गराउने, 

(ठ) नद  कनार, बगर, प हरो जान स ने भरालो ज मन र डुबान हनुे े  वा 
वप  जोिखमको स भावना भएका असरुि त े मा बसोबास गन यि  तथा 
समदुायलाई सरुि त थानमा थाना तरण गराउन उपयु  थानको खोजी 
कायमा सहयोग गन तथा सरुि त थानमा बसोबास स ब धी सचेतना 
जगाउने, 

(ड) वप ाट थानीय तरमा नजी तथा सावज नक े बाट भइरहेको सेवा 
वाहमा अवरोध आइपरेमा सोको पनुःस ालनका ला ग सेवा नर तरताको 

योजना तजमुा तथा काया वयन स ब धी काय गन, गराउने । 
(ढ) थानीय समदुायलाई वप त जाग क बनाउन, वप सँग स बि धत योजना 

तथा काय म तजमुा गन तथा वप को घटना हनुासाथ तकायका ला ग 
प रचा लत हुन वडा तथा समदुाय तरमा समावेशी वप  पूवतयार  तथा 
तकाय स म त गठन गन, 

(ण) व ालय तहको शैि क पा ममा वप  यव थापन स ब धी वषय 
समावेश गन पहल गन, 

(त) वप  तकायका ला ग नमूना अ यास गन, गराउने, 
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(थ) वप को समयमा योग गन स कने गर  वा णय  लगायतका अ य 
उपकरणह  तयार  हालतमा रा  लगाउने, 

(द) थानीय तरमा आपत ्काल न कायस ालन के को थापना र स ालन गन, 
(ध) गाउँपा लका/नगरपा लकामा वप  यव थापन सूचना णाल  तथा पूवचेतावनी 

णाल को वकास र स ालन गन, गराउने, 
(न) वप  भा वत े मा त काल उ ार तथा राहतको यव था मलाउने, 
(प) वप  मा पर  हराएका, ब ेका वा न  भएका कागजातको य कन त या  

अ ाव धक गर  रा  लगाउने, 
(फ) वप  बाट भा वत घरप रवारको प हचान, तर नधारण तथा प रचयप  

वतरण गन, गराउने, 
(ब) वप को समयमा जोिखममा रहेको समूह वशेषगर  म हला, बालबा लका, 

कशोर , अपा ता भएका यि उपर हुन स ने घटना (लै क हंसा, 
बेच वखन तथा अ य कुनै प न कसमका शोषण) रोकथामको ला ग वशेष 
सतकता अपनाई सचेतनामूलक काय म स ालन गन, 

(भ) वप  भा वतह को य  र स य सहभा गतामा वप  भा वत े मा 
आ थक याकलापको पनु थापना, रोजगार का अवसरको सजृना तथा 
जीवनयापनका ला ग आय आजन काय म स ालन गन, गराउने, 

(म) वप को जोिखममा रहेका म हला, बालबा लका, जे  नाग रक, द लत, 
सीमा तकृत वग तथा समदुाय, अश  तथा अपा ता भएका यि ह को 
ला ग वशेष योजना तथा काय म बनाई काया वयन गन, गराउने, 

(य) वप  यव थापन स ब धमा सावज नक सं था तथा यावसा यक त ानले 
च लत ऐन बमोिजम काय गरे नगरेको अनगुमन गन, 

(र) वप  यव थापन स ब धी रा य कायकार  स म त, देश वप  यव थापन 
स म त तथा िज ला वप  यव थापन स म तको नणय अनसुार वप  
यव थापन स ब धी अ य काय गन, गराउने, 

(ल) वप  यव थापनका स ब धमा नेपाल सरकार तथा देश सरकारका 
म ालय, वभाग तथा अ य नकायसँग सहकाय गन, 
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(व) वप  यव थापन स ब धमा नेपाल सरकार, देश सरकार वा गाउँसभाले 
तोकेका अ य काय गन, गराउने,  

(श)  वप  यव थापन स ब धमा संघीय तथा ादेिशक कानूनको तकूल नहुने 
गर  गाउँ कायपा लकाले तोके बमोिजमका अ य काय गन, गराउने, 

(ष)  व भ  संघसं था, यि बाट ा  हनुे राहत तथा पनु नमाण र पनुलाभका 
बषयव तलुाई थानीय वप  यव थापन स म तले तोकेको थान र मापद ड 
अनसुार गन, गराउने । 

 
प र छेद –  ३ 

वडा तर य वप  यव थापन स म तको गठन तथा काम, कत य र अ धकार 
 
६. वडा तर य वप  यव थापन स म त:  

(१)  गाउँपा लकाको येक वडामा एक वडा तर य वप  यव थापन स म त रहनेछ । 
(२) वडा तर य वप  यव थापन स म तको गठन देहाय बमोिजम हुनेछ:- 

(क) वडा अ य   - संयोजक  
(ख) वडा सद यह    - सद य 
(ग) वडा भ  रहेको वा य चौक को मखु  - सद य 
(घ) वडा भ  रहेका सरु ा नकायका मखुह   - सद य 
(ङ) रा य मा यता ा  दलका वडाि थत मखु वा त न ध - सद य  
(च) थानीय रेड स,   - सद य 
(छ) गैरसरकार  तथा सामदुायमा आधा रत संघसं था तथा यवुा लवबाट 
      संयोजकले तोकेबमोिजम यूनतम २ म हला सहत ४ जना  - सद य 
(ज) वडा सिचव - सद य सिचव 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको स म तको बैठक सो स म तको संयोजकले तोकेको 
म त, समय र थानमा ब नेछ । 

(४) स म तको सद य-सिचवले स म तको बैठक ब ने म त, समय र थान तोक  
बैठकमा छलफल हनुे वषयसूची स हतको सूचना बैठक ब ने समयभ दा चौबीस 
घ टा अगावै सबै सद यले पाउने गर  पठाउन ुपनछ । 
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(५) स म तका पचास तशतभ दा बढ  सद य उपि थत भएमा बैठकको ला ग 
गणपूरक स या पगुेको मा ननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न सो स म तको 
बैठक त काल बोलाउन आव यक भएमा संयोजकले जनुसकैु बेलाप न स म तको 
बैठक बोलाउन स नेछ र य तो अव थामा संयोजक र घट मा १ जना सद य 
स हत सद य सिचव उपि थत भएमा स म तको बैठक ब न स नेछ । 

(७) स म तको बैठकको अ य ता सो स म तको संयोजकले गनछ । 
(८) स म तको नणय बहुमत ारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले नणायक 

मत दनेछ। 
(९) स म तले आव यकता अनसुार स बि धत नकाय वा स  सं थाका त न ध र 

व लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ । 
(१०) स म तको बैठक स ब धी अ य काय व ध सो स म त आफैले नधारण गरे 

बमोिजम हुनेछ । 
(११) स म तको नणय सद य सिचवले मािणत गर  रा ेछ । 

७. वडा तर य वप  यव थापन स म तको काम, कत य र अ धकारः  
स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हुनेछ:- 
(क) वडा भ  वप  तकाय तथा वप  पनुलाभ स ब धी काय म स ालनका 

ला ग गाउँ वप  यव थापन स म तमा सफा रस गन तथा सो स म तबाट 
वीकृत नी त तथा योजना अनु पका वप  यव थापन स ब धी काय म 
काया वयन, अनगुमन र पनुरावलोकन गन, 

(ख) वडामा वकास नमाणका याकलापह  काया वयनमा वप  जोिखम 
याव थापनलाई मूल वाह करण गन, सरुि त व ालय तथा अ पतालका 
ला ग वप  जोिखम यूनीकरणका काय मह  स ालन गन, 

(ग)  वप  यव थापनका स ब धमा वडाको सं थागत मता वकास गन, 
(घ)  वप  यव थापन योजना, आप काल न काययोजना, पनुः थापना तथा 

पनु नमाण योजना तजमुा तथा काया वयन गन, गराउने, 
(ङ)  समदुायमा वप  यव थापन स ब धी काम गन समूहह को गठन तथा 

य ता समूहह लाई प रचालन गन गराउने, 
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(च)  वडा सद यह , कमचार , वयंसेवक, सामािजक प रचालक तथा समदुायमा 
आधा रत वप  यव थापन स म त सद य, नाग रक समाजका त न धलाई 
वप  यव थापन स ब धी िश णको यव था मलाउने, 

(छ) थानीय समदुायलाई वप त जाग क बनाउने, वप सँग स बि धत योजना 
तथा काय म तजमुा गन तथा वप को घटना हुनासाथ तकायका ला ग 
तयार  अव थामा रा ,े 

(ज)  वप का घटना हुनासाथ खोज, उ ार र राहत लगायतका ाथ मक कायह  
त काल गनको ला ग सम वय गन,  

(झ) आपत ्काल न नमूना अ यास गन, गराउने, 
(ञ)  वप  बाट भा वत घरप रवारको प हचान, तर नधारण तथा प रचयप  

वतरणमा गाउँ/नगर वप  यव थापन स म तलाई सहयोग गन, 
(ट)  वप को समयमा जोिखममा रहेका समूह वशेषगर  म हला, बालबा लका, 

कशोर , अपा ता भएका यि उपर हनु स ने घटना (लै क हंसा, 
बेच वखन तथा अ य कुनै प न क समका शोषण) रोकथामको ला ग वशेष 
सतकता अपनाई सचेतनामूलक काय म स ालन गन, 

(ठ)  गाउँ वप  यव थापन स म तको नणय अनसुार वप  यव थापन स ब धी 
अ य काय गन, गराउने ।  

 

प र छेद –  ४ 
सरु ा नकाय तथा अ य नकायको प रचालन 

 

८. सरु ा नकायको प रचालन तथा सहयोग र सम वय:  
(१) गाउँकायपा लकाले वप  यव थापनको काममा नेपाल सरकार तथा देश 

सरकारले प रचालन गरेका संघीय तथा ादेिशक सरु ा नकायह लाई सहयोग 
र सम वय गनछ । 

(२) सरु ा नकायले वप को समयमा खोज तथा उ ार कायका ला ग 
गाउँकायपा लका सँग आव यक साम ी माग गरेको अव थामा गाउँपा लका 
उपल ध भएस म य तो सामा ी त काल उपल ध गराईनेछ । 

(३) वप  तकायका ला ग गाउँपा लकाले आफूँसँग रहेको नगर हर लाई प रचालन 
गनछ ।  
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९. वा णय  तथा अ य सेवा दायक नकायको काम, कत य र अ धकार:  
(१) वा णय , ए बलेु स तथा य तै अ य सेवा दायकले आपत ्काल न खोज, उ ार 

तथा राहत उपल ध गराउन स म तले दएको नदशनको पालना गन ुपनछ । 
(२) आपत ्काल न काय स पादन गदा स म तको आदेश बमोिजम कुनै प न थानमा 

वेश गन तथा जनुसकैु यि  वा सं थाको साधन र ोत उपयोग गन 
अ धकार वा णय  सेवा दायकलाई हुनेछ । 

१०. सावज नक सं था तथा यावसा यक त ानको दा य व: 
(१) वप  यव थापन स ब धमा गाउँपा लका भ का सबै सावज नक सं था तथा 

यावसा यक त ानको दा य व देहाय बमोिजम हनुेछ:- 
(क) आ नो भवन, उ ोग, कायालय वा यावसा यक के मा वप का घटना 

हनु न दन वप  सरु ा औजार, उपकरण, साम ी, आपत ्काल न नकास 
लगायत तो कए बमोिजमका अ य यव था गन, 

(ख) त या  स लन, तको मू या न, राहत, पनु थापना तथा पनु नमाण 
समेतका स पूण कायमा आव यक सहयोग गन, 

(ग)  आ ना कमचार  तथा कामदारलाई वप  यव थापन स ब धमा 
आधारभूत अ भमखुीकरण गन गराउने, 

(घ) वप  यव थापन कायमा उपयोग हुने ोत साधनलाई तयार  हालतमा रा ,े 
(ङ) आ ना भवन लगायत अ य संरचना आपत ्काल न योजनका ला ग 

आव यक परेमा आदेशानसुार उपल ध गराउने, 
(च) स बि धत अ धकार को सपु रवे णमा उ ार तथा राहत वतरण कायमा 

सहयोग पु  याउने, 
(छ) वप  जोिखम यूनीकरण संय को यव था गर  तयार  अव थामा रा े, 
(ज) फोहोरमैला तथा दषुणको यथोिचत यव थापन गर  यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पन स ने नकारा मक भावलाई यूनीकरण गन उपायह  
अपनाउने, 

(झ) वप को घटना घटेमा त काल निजकको सरु ा नकाय र थानीय 
आपत ्काल न कायस ालन के लाई खबर गन ।  
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(२) गाउँपा लका भ का सावज नक सं था तथा यावसा यक त ानले 
गाउँपा लकाको वप  यव थापन स ब धी योजनाको अधीनमा रह  वप  
यव थापन योजनाको तजमुा गर  अ नवाय पमा लागू गन ुपनछ । 

११. वप  यव थापनमा सहयोग गन ुपन :  
गाउँपा लका भ का सरकार  कायालय, गैरसरकार  सं था, थानीय स  सं था, 
समदुाय, वयंसेवक, नाग रक समाज, नजी े  तथा यि ले वप  यव थापन 
कायमा गाउँपा लकालाई देहाय बमोिजम सहयोग गन ुपनछ:- 
(क)  त या  स लन, तको मू या न, राहत, पनु थापना तथा पनुः नमाण 

लगायतका वप  यव थापन स ब धी कायमा सहयोग गन,  
(ख) वप  यव थापन स ब धी जनचेतना अ भवृ  गन, 
(ग) मता वकास, आपत ्काल न नमूना अ यास तथा वप  यव थापन 

स ब धी िश ण काय ममा सहयोग गन तथा भाग लने,  
(घ) खोज, उ ार तथा राहत वतरण स ब धी कायमा सहयोग गन।  

 
प र छेद –  ५  

वप  यव थापन कोष स ब धी यव था 
 

१२. वप  यव थापन कोष :  
(१) वप  यव थापनका ला ग गाउँपा लकामा छु ै एक आकि मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह  रहनेछन:्- 

(क) गाउँपा लकाको वा षक बजेटबाट वप  यव थापन कोषमा ज मा गन 
गर  वीकृत रकम, 

(ख) देश सरकारबाट वप  यव थापनका ला ग ा  रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट वप  यव थापनका ला ग ा  रकम, 
(घ) वदेशी कुनै स  सं था वा यि बाट दान, दात य वा उपहार व प 

ा  रकम, 
(ङ)  अ य कुनै ोतबाट ा  रकम । 

(३) वप  यव थापनका ला ग गाउँपा लकाले कानून बमोिजम वशेष शु क वा 
द तरु संकलन गन स ने छ |  
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(४) कोषको स ालन तो कए बमोिजम हनुेछ । 
(५) कोषको रकम वप  यव थापन स ब धी कामका ला ग योग ग रनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कोषको रकम नय मत 

शास नक कायको ला ग खच ग रने छैन । 
(७) कोषको लेखापर ण महालेखा पर कबाट हुनेछ ।  
(८) स म तले कोषको वा षक आय ययको तवदेन तयार गर  कायपा लका 

माफत गाउँ सभा सम  पेश गनछ । 
 

प र छेद –  ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३. कसूर र सजाय :  
कसैले वप को घटना घ न स ने गर  लापरवाह  गरेमा वा य तो घटना घटाउन 
य  संल न भएमा वा घ ना घटेको अव थामा नाजायज फाईदा लने गर  वा 

आफुलाई मा  फाईदा पु ने क समको कुनै काम गरेमा वा यस स ब धमा संघीय 
कानून बमोिजम कसरुज य मा नने कुनै काम गरेमा तत ्स ब धी कारवाह  च लत 
संघीय कानून बमोिजम हुनेछ ।  

 

प र छेद –  ७ 
व वध 

१४. वप  स ट त े  घोषणाको पालना र सम वय :  
(१) नेपाल सरकारले गाउँपा लका भ को कुनै ठाउँमा ग भीर कृ तको वप  

उ प  भएबाट वप  स ट त े  घोषणा गर  च लत कानून बमोिजम 
कुनै काम गन गराउन आदेश दएमा सोको पालना गन ु गराउनु 
गाउँपा लकाको कत य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग रएको े मा नेपाल सरकारले च लत 
कानून बमोिजम कुनै काम गन गराउन गाउँपा लका भ को कुनै यि , 
सं था वा अ धकार लाई आदेश दएमा सोको पालना गन गराउनमा 
गाउँपा लकाले आव यक सम वय गनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग रएको े  स ब धी सूचनाको सारणमा 
गाउँपा लकाले सहयोग र सम वय गनछ । 
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१५. नेपाल सरकारको वीकृतीमा मा  वेश गनपुन : 
(१) वप  बाट असर परेको कुनै े मा वदेशी नाग रक वा सं थाले वेश गनु 

परेमा नेपाल सरकारको वीकृ त लएको छ, छैन भ न गाउँ कायपा लकाले 
सोधखोज गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदा य तो नाग रक वा सं थाले नेपाल 
सरकारको वीकृ त लएको नादेिखएकोमा नजको वेशलाई रोक लगाई तत ्
स ब धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपल ध गराईनेछ । 

१६. मानवीय तथा अ य सहायता र सम वय : 
(१) गाउँपा लका भ  उ प  वप को अव थालाई त काल सामना गन आ त रक 

ोत र साधनबाट न याउने भएमा मानवीय तथा अ य सहायता र सम वयका 
ला ग िज ला सम वय स म त, देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध 
ग रनेछ ।  

(२) वप  बाट उ प  ि थ त नय ण गन ममा नेपाल सरकारले अ तरा य 
मानवीय तथा अ य सहयोग लई प रचालन गरेको अव थामा नेपाल सरकारको 
नदशनमा र ह तत ्स ब धी कायमा सहयोग र सम वय ग रनेछ ।  

(३) छमेक  थानीय तहमा कुनै वप  उ प  भई सो यव थापनका ला ग 
छमेक  थानीय तहले सोझै, िज ला सम वय स म त वा देश सरकार माफत 
अनरुोध गरेमा उपल ध भएस मको सहयोग पु  याउन ु गाउँकायपा लकाको 
दा य व हुनेछ । 

१७.  त काल ख रद तथा नमाण र योग गन सकन े: 
(१) वशेष प रि थ त पर  वप  बाट भा वत े मा खोज, उ ार तथा राहत 

उपल ध गराउन तथा भइरहेको वप  बाट थप त हनु न दनका ला ग 
त कालै राहत साम ी ख रद वा नमाण काय गन आव यक भएमा 
सावज नक ख रद स ब धी च लत कानूनमा रहेको वशेष प रि थ तमा ख रद 
गन स ब धी यव था बमोिजम गाउँ कायपा लकाले ख रद वा नमाण काय 
गन स कनेछ । 

(२) वप  बाट भा वत े मा खोज, उ ार तथा राहत उपल ध गराउन तथा 
भइरहेको वप  बाट थप त हुन न दनका ला ग गाउँपा लका े  भ को 
कुनै गैरसरकार  कायालय वा अ य संघ सं था र यि को चल, अचल 
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स पि  तथा सवार  साधन उपयोग गन आव यक भएमा सोको अ भलेख 
राखी तो कएको अव धभरको ला ग अ थायी तवरले ा  गन स कनेछ । 

(३) वप  बाट भा वत े मा त काल राहत उपल ध गराउन गाउँपा लका े  
भ को कुनै गैरसरकार  कायालय वा अ य संघ सं था र यि को खा ा , 
ल ाकपडा, औषधी वा अ य व त ुआव यक भएमा सोको अ भलेख राखी 
नय णमा लन र स बि धत भा वत प लाई वतरण गन स कनेछ । 

(४) गाउँपा लकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै स पि  अ थायी पमा ा  
गरेमा वा उपदफा (३) बमोिजम कुनै व त ु नय ण र वतरण गरेमा 
य तो स पि  योग वा व त ुउपयोग बापत च लत दर अनसुारको रकम 
स बि धत कायालय, सं था वा यि लाई दनेछ ।  

१८.  राहतको यूनतम मापद ड स ब धी यव था : 
(१) वप  भा वत यि लाई नेपाल सरकार तथा देश सरकारले उपल ध 

गराउने राहतको अ त र  गाउँपा लकाले आ त रक ोतबाट थप राहत 
उपल ध गराउन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा लकाले वप  भा वत यि लाई राहत उपल ध 
गराउँदा मापद ड बनाई सोको आधारमा राहात उपल ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापद डमा अ य वषयको अ त र  
देहायका वषय समावेश भएको हुन ुपनछ:- 
(क) वप  बाट भा वत यि लाई अ थायी आ य थलमा रा दा उपल ध 

गराउन ुपन आवास, खा ा , खानेपानी, वा य तथा सरसफाइ स ब धी, 
(ख) वप  बाट मृ य ु हुनेको प रवार तथा स पि को त हुने यि लाई 

उपल ध गराउन ुपन यूनतम राहत स ब धी,  
(ग) म हला, बालबा लका, जे  नाग रक, अश  तथा अपा ता भएका 

यि को आव यकता संवोधनका ला ग वशेष राहत याकेजह  
(ज तै डि नट  कट र िच े न कट) म हलाह को ला ग सरुि त 
म हलामै ी थल,  

(घ) यि गत गोप नयता तथा सरु ा स ब धी, 
(ङ) यूनतम राहत बाहेक वरोजगार तथा रोजगार  यव थापनका 

मा यमबाट पी डतको जी वकोपाजन स ब धी, 
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(च) गैरसरकार  वा यि गत पमा दइने राहतको वतरण स ब धी, 
(छ) एक ार णाल  अनु प राहत वतरण गन स ब धी, 
(ज) राहतसँग स बि धत अ य उपयु  वषय । 

१९. वप  मा पर  हराएका वा न  भएका कागजात स ब धमा : वप  मा पर  हराई 
फेला पन नसकेका तथा आंिशक वा पूण पमा त भएका गाउँपा लकाका 
मह वपूण कागजातह को माणीकरण तथा त ल प उपल ध गराउने स ब धी 
यव था च लत कानूनले तोके बमोिजम हुनेछ। 

२०. नदशन दन स न े : स म तले यस ऐनको अधीनमा रह  वप  यव थापनका 
ला ग कुनै यि  वा नकायलाई आव यक नदशन दन स नेछ र य तो 
नदशनको पालना गन ुस बि धत यि  वा नकायको कत य हुनेछ । 

२१. उपस म त गठन गन स न े: 
(१) स म तले आव यकता अनसुार उपस म त गठन गन स नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे उपस म तको काम, कत य, अ धकार र 

कायाव ध उपस म त गठन गदाका बखत तो कए बमोिजम हनुेछ । 
२२. अ भलेख रा  ुपनः  

(१) वप को समयमा राहत उपल ध गराउने यि , नकाय वा सं थाको नाम, 
र उपल ध गराईको राहत तथा सोको प रमाण स हतको ववरणको 
अ भलेख रा  े यव था स म तले मलाउनपुन छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ववरण रा दा वप मा परेका म हला, बालबा लका 
तथा जे  नाग रक, वप का कारणले थाना तरण भएका घरप रवार 
लगायतको सं या ए कन हनुे ववरण र उनीह लाई उपल ध गराइएको राहत 
प पमा रा ुपन छ । 

२३. परु कार दन स न:े थानीय वप  यव थापन स ब धमा वशेष योगदान पु  याउने 
उ कृ  यि  वा सं थालाई ो साहन व प स म तको सफा रसमा गाउँ 
कायपा लकाले स मान तथा परु कार दन स नेछ ।  

२४. वा षक तवेदन :  
(१) स म तले येक आ थक वषमा गरेको कामको ववरण स हतको वा षक तवेदन 

तयार गर  कायपा लका माफत गाउँ सभा, िज ला वप  यव थापन स म त तथा 
देश वप  यव थापन स म त सम  पेश गन ुपनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको वा षक तवेदन सावज नक पमा काशन गनपुनछ । 
२५. शास नक खच यव थापन: स म तको बैठक तथा तवेदन तयार  लगायतका 

कायसँग स बि धत यनुतम शास नक खच गाउँकायपा लकाले यव था गनछ |  
२६. अ धकार यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम 

स म तलाई ा  अ धकारम ये आव यकता अनसुार केह  अ धकार स म तको 
संयोजक तथा तो कएको पदा धकार लाई यायोजन गन स नेछ । 

२७. नयम बनाउने अ धकार : गाउँकायपा लकाले यो ऐन काया वयनका ला ग 
आव यक नयम तथा काय व ध बनाउन स नेछ । 

 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 
 
 
 
 
 



49 
 

 
d:of{ª\bL ufpFkflnsf 
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;Dat @)&% sf] P]g g+= # 
 

म या द  गाउँपा लकाको या यक स म तले उजरु को कारवाह  कनारा 
गदा अपनाउनपुन (काय व धका स ब धमा) यव था गन बनेको ऐन 

kf/Lt ldtLM @)&%÷!÷!$ 

तावनाः या यक स म तले च लत कानून बमोिजम उजरु को कारवाह  र कनारा 
गदा अपनाउनपुन काय व ध तय गर  प ता, एक पता एवं पारदिशता कायम गर  
कानूनको शासन तथा याय तको जन व ास कायम राखीरहनको ला ग चलनमा 
रहेको संघीय कानूनमा भए देिख बाहेक थप कानूनी यव था गन वा छनीय 
भएकोले, नेपालको सं वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम म या द  
गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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प र छेद -१ 

ारि भक 

संि  नाम र ार भः 
(१) यस ऐनको नाम “म या द  गाउँपा लकाको या यक सम तले उजरु को 

कारवाह  कनारा गदा अपनाउनपुन (काय व धका स ब धमा) यव था गन 
बनेको ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनेुछ । 

१. प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा; 
(क) “उजरु ” भ ाले स म त सम  परेको उजरु बाट शु  भएको च लत कानून 

बमोिजम स म तले कारवाह  र कनारा गन उजरु  स झनपुछ ।  

(ख) “खा ने” भ ाले तो कएको स पि को मू याकंन ग रदा याउने हदलाई 
स झन ुपदछ ।  

 (ग) “चलन चलाई दने” भ ाले नणय प ात हक अ धकार ा  भएको 
यि लाई कुनै व त ुवा स पि  भोग गन दने कायलाई स झनपुदछ । 

(घ) “जमानत” भ ाले कुनै यि  वा स पि लाई या यक स म तले चाहेको 
वखतमा उपि थत वा हािजर गराउन लएको िज मा वा उ रदा य वलाई 
स झनपुदछ ।  

 (ङ) “तामेल ” भ ाले या यक स म तको े ा धकार भ का ववादह मा 
स वि धत प लाई वझुाईने याद, सचुना, आदेश, पूज  वा जानकार  प  
रतपूवक वझुाउने कायलाई स झनपुछ ।  

(च) “तायदात” भ ाले स पि को ववरण वा ग ती गरेको सं या ज नने यहोरा 
वा स पि को फाँटवार  वा लगतलाई स झनपुदछ ।  

(छ) “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अ तगत बनेको नयममा 
तो कए बमोिजम स झनपुछ । 

(ज) “दरपीठ” भ ाले या यक स म त सम  पेश हनु आएका कुनै कागजप को 
स ब धमा रत नपगेु वा कानूनले दता नहनेु वा नला ने भएमा यसको 
पछा ड प  सोको कारण र अव था जनाइ अ धकार ा  अ धकार ले 
लेिख दने नदशन वा यहोरालाई स झनपुदछ ।  

(झ) “नामेसी” भ ाले कुनै यि को नाम, थर र वतन समेतको व ततृ ववरण 
खलुाइएको यहोरालाई स झनपुदछ ।  
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(ञ) “ना लश” भ ाले कुनै ववादको वषयमा दफा ८ बमोिजम दएको उजरु , 
नवेदन वा फराद स झनपुछ  

(ट)  “ नणय कताब” भ ाले स म तले उजरु मा गरेको नणयको अ भलेख रा को 
ला ग खडा गरेको उजरु मा नणय गरेको यहोरा र यसको आधार तथा 
कारणको संि  उ लेख भएको कताब स झनपुछ । 

(ठ)  “प चकृ त मोल” भ ाले प  भला ीले स पि को थलगत तथा थानीय 
अवलोकन मू याकंन गर  व  वतरण हनुस ने उिचत ठहराएर नि त 
गरेको मु यलाई स झनपुदछ ।  

(ड) “पेशी” भ ाले या यक स म त सम  नणयाथ पेश हनेु ववादह मा 
प ह लाई उपि थत गराइ सनुवुाइ गन कामलाई स झनपुदछ ।  

(ढ) “ तबाद ” भ ाले बाद ले जसका उपर उजरु  दता गदछ सो यि  वा 
सं था स झनपुछ । 

(ण) “वकप ” भ ाले ववाद स ब धमा जानकार भई सा ीको पमा य  
गरेका कुरा लेिखने वा लेिखएको कागजलाई स झनपुछ ।  

(त) “ब द ईजलास” भ ाले या यक स म त अ तगत न पण हनेु ववादह  म ये 

गो य कु तको ववाद भएको र स व  प ह वच गोप नयता कायम गन 
आव यक देिखएमा स व  प ह  मा  सहभागी हनेुगर  व ध गर एको 
सनुवुाई क लाई स झनपुछ ।  

(थ) “बाद ” भ ाले कसै उपर स म त सम  उजरु  दता गन यि  वा सं था 
स झनपुछ । 

(द) “मू तवी” भ ाले या यक स म त अ तगत वचाराधीन मु ा अ य अ ा 
अदालतमा समेत  वचारा धन भईरहेको अव थामा या यक स म तले नणय 
गदा अ य वचारा धन मु ामा भा वत हनेु देिखएमा भाव पान मु ाको 
फैसला नभएस म भा वत हनेु मु ा थ गत गन कायलाई स झनपुछ ।  

(ध) “लगापात” भ ाले घरज गा र यससँग अ तर न हत टहरा, बोट व वा, 
खु ला ज मन र यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चचको ज गा, छेउछाउ, 
सेरोफेरो र स पूण अवयवलाई स झनपुदछ ।  

(न) “सदर याहा” भ ाले धरौट मा रहेको रकमको लगत क ा गर  आ दानीमा 
वा ने कायलाई स झनपुछ ।    

(प) “सभा” भ ाले गाउँसभा स झनपुछ । 
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(फ) “स म त” भ ाले या यक स म त स झनपुछ र सो श दले थानीय ऐनको 
दफा ४८ को उपदफा (६) बमोिजमको स म तलाइ समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाल ” भ ाले हरेक वषको ला ग छु ा छु ै हनेु गर  तवषको 
न म  थायी पमा तय ग रएको शत स झनपुछ । 

(भ) “ थानीय ऐन” भ ाले “ थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” स झनपुछ । 

(म) "सं वधान" भ ाले नेपालको सं वधान स झनपुछ । 
 

 

प र छेद-२ 

स म तको अ धकार  

२. उजरु मा नणय स ब धी कामः  

स म तमा दता भएका उजरु  वा उजरु को नणय गन वा दता भएको ना लश वा 
उजरु को कुनै यहोराले लगत क ा गन अ धकार स म तलाइ मा  हनेुछ । 

३. नणय स ब धी बाहेक अ य कामः 
(१) दफा ३ मा उ लेख भएको वा च लत कानूनले स म त वा स म तको 

सद यले नै गन भ े यव था गरेको वा कायको कृ तले स म त वा 
स म तको सद यले नै गनपुन प  भैरहेको देिख बाहेकको अ य कायह  
यस ऐनमा तो कएको कमचार  र यसर  नतो कएकोमा स म तले नणय 
गर  तोकेको वा अ धकार दान गरेको कमचार ले गनपुनछ । 

(२) तो कएको शाखा मखु वा तो कएका अ य कमचार ले यस ऐन र 
च लत कानून बमोिजम तो कएको काम गदा स म तको संयोजक वा 

स म तले तोकेको सद यको य  नदशन, देखदेख र नय णमा रह  
गनपुनछ । 

४. यस ऐन बमोिजम काय व ध अवल बन गनपुनः  

स म तले उजरु  वा उजरु को कारवाह  र कनारा गदा च लत र स बि धत 
संघीय कानूनमा प  उ लेख भए देिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको काय व ध 
अवल बन गनपुनछ । 

५. स म तले हेनः 
स म तलाइ देहाय बमोिजमको उजरु ह मा कारवाह  र कनारा गन अ धकार 
रहनेछः 
(क) थानीय ऐनको दफा ४७ अ तगतको उजरु , 
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(ख) मेल मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल मलापको ला ग गाउँपा लकामा े षत 
उजरु , 

(ग) सं वधानको अनसूुची-८ अ तगतको एकल अ धकार अ तगत सभाले 
बनाएको कानून बमोिजम न पण हनेु गर  सिजत उजरु , तथा 

(घ) च लत कानूनले गाउँपा लकाले हेन भ न तोकेका उजरु ह  । 

६. स म तको े ा धकारः स म तले दफा ६ अ तगतका म ये देहाय बमोिजमका 
उजरु ह मा मा  े ा धकार हण गन तथा कारवाह  कनारा गनछः 
(क) यि को हकमा उजरु का सबै प  गाउँपा लकाको भैगो लक े ा धकार 

भ  बसोबास गर रहेको, 
(ख) च लत कानून र सं वधानको भाग ११ अ तगतको कुनै अदालत वा 

यायाधीकरण वा नकायको े ा धकार भ  नरहेको, 
(ग) गाउँपा लकाको े ा धकार भ  परेका कुनै अदालत वा नकायबाट 

मेल मलाप वा मलाप को ला ग े षत गर एको, 
(घ) अचल स पि  समावेश रहेको वषयमा सो अचल स पि  गाउँपा लकाको 

भैगो लक े ा धकार भ  र हरहेको, तथा 
(ङ) कुनै घटनासँग स बि धत वषयव त ु रहेकोमा सो घटना गाउँपा लकाको 

भैगो लक े  भ  घटेको । 
 

प र छेद-३ 

उजरु  तथा तवाद दता 
७. बवाद दता गनः  

(१) कसै उपर बवाद दता गदा वा उजरु  चलाउँदा च लत कानून बमोिजम 
हकदैया पगेुको यि ले स म तको तो कएको शाखा सम  उजरु  दता 
गनस नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु  दंदा यस ऐन तथा चलत कानून 
बमोिजम खलुाउनपुन कुरा सबै खलुाइ तथा पयुाउनपुन या सबै 
परुागर  अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु मा देहाय बमोिजमको यहोरा 
समेत खलुाउनपुनछः 
(क) बाद को नाम, थर, वतन र नजको बाबू र आमा, तथा थाहा 

भएस म बाजे र ब यै को नाम; 
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(ख) तबाद को नाम, थर र थाहा भएस म नजको बाब ु र आमाको 
नाम, थर र थान प ा ला नेगर  प  खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपा लकाको नाम स हत स म तको नाम; 

(घ) उजरु  गनपुरेको यहोरा र स पूण ववरण; 
(ङ) गाउँपा लकाले तोके अनसुारको द तरु बझुाएको र सद वा न सा; 
(च) स म तको े ा धकार भ को उजरु  रहेको यहोरा र स बि धत 

कानून; 

(छ) बाद ले दावी गरेको वषय र सोसँग स ब धीत माणह ; 

(ज) हद याद ला ने भएमा हद याद रहेको तथा हकदैया पगेुको 
स ब धी यहोरा; 

(झ) कुनै स पि सँग स बि धत वषय भएकोमा सो स पि  चल भए 
रहेको थान, अव था तथा अचल भए चार क ला स हतको सबै 
ववरण । 

(४) चलत कानूनमा कुनै वशेष या वा ढाँचा वा अ य के ह उ लेख 
भएको रहेछ भने सो स दभमा आव यक ववरण समेत खलेुको हनुपुनछ । 

(५) कुनै क समको तपू त भराउनपुन अथवा ब डा लगाउनपुन अव थाको 
उजरु को हकमा य तो तपू त वा ब डा वा चलनको ला ग स बि धत 
अचल स पि को ववरण खलेुको हनुपुनछ । 

८. बवाद दता गर  न सा दनेः  

(१) उजरु  शासकले दफा ८ बमोिजम ा  उजरु  दता गर  बाद लाइ तारेख 
तो क अनसूुची -२ बमोिजमको ढाँचामा बवाद दताको न सा दनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख दन ुपन अव थामा तारेख तो दा अनसूुची-३ 
बमोिजमको ढाँचामा तारेख भपाइ खडा गर  स बि धत प को द तखत 
गराइ म सल सामेल रा पुछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपाइमा तो कएको तारेख तथा उ  
म तमा हनेु काय समेत उ लेख गर  स बि धत प लाइ अनसूुची-४ 
बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा दनपुनछ । 

९. उजरु  दरपीठ गनः  

(१) उजरु  शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु मा या नपगेुको 
देिखए परुा गनपुन देहायको या परुा गर  अथवा खलुाउनपुन देहायको 
यहोरा खलुाइ याउन ुभ े यहोरा लेिख पाच दनको समय तो क तथा 
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बवाद दता गन न म ने भए सो को कारण स हतको यहोरा जनाइ 
दरपीठ गरेमा बाद लाइ उजरु  फता दनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम या नपगेुको भ न दरपीठ गर  फता गरेको 
उजरु मा दरपीठमा उ लेख भए बमोिजमको या परुा गर  पाच 
दन भ  याएमा दता ग र दनपुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच  नबु ने प ले सो 
आदेश भएको म तले तन दन भ  उ  आदेशको व दमा स म त 
सम  नवेदन दन स नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम दएको नवेदन यहोरा मना सब देिखए स म तले 
उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर गर  बवाद दता गन आदेश 
दनस नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु  शासकले य तो बवाद 
दता गर  अ  या परुा गनपुनछ । 

१०. दता गन नहनेुः 
उजरु  शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु मा देहाय बमोिजमको 
यहोरा ठक भएनभएको जाँच गर  दता गन न म ने देिखएमा दफा १० 
बमोिजमको या परुा गर  दरपीठ गनपुनछः 
(क) च लत कानूनमा हद याद तो कएकोमा हद याद वा याद भ  उजरु  

परे नपरेको; 
(ख) च लत कानून बमोिजम स म तको े ा धकार भ को उजरु  रहे 

नरहेको; 
(ग) काननु बमोिजम ला ने द तरु दािखल भए नभएको; 
(घ) कुनै स पि  वा अ धकारसँग स बि धत वषयमा ववाद न पण गनपुन 

वषय उजरु मा समावेश रहेकोमा य तो स पि  वा अ धकार वषयमा 
उजरु  गन बाद को हक था पत भएको माण आव यक पनमा सो 
माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ  वषयमा उजरु  गन हकदैया बाद लाइ रहे नरहेको; 
(च) लखतमा परुागनपुन अ य रत पगेु नपगेुको; 

११. दोहोरो दता गन नहनेुः 
(१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत कानून बमोिजम 

स म त वा अ य कुनै अदालत वा नकायमा कुनै प ले उजरु  गर  
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स म त वा उ  अदालत वा नकायबाट उजरु मा उ लेख भएको 
वषयमा माण बिुझ वा नबिुझ ववाद नरोपण भैसकेको वषय रहेको छ 
भने सो उजरु मा रहेका प  वप को बीचमा सो ह वषयमा स म तले 
उजरु  दता गन र कारवाह  गन हुँ दैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दता गन न म ने उजरु  भलुवश दता भएकोमा 
सो यहोरा जानकार  भएप छ उजरु  जनुसकैु अव थामा रहेको भए प न 
स म तले उजरु  खारेज गनपुनछ ।  

१२. उजरु साथ लखत माणको स ल पेश गनपुनः 
उजरु साथ पेश गन ुपन येक लखत माणको स ल र कि तमा एक त 
न ल उजरु साथै पेश गनपुनछ र उजरु  शासकले य तो लखतमा कुनै 
कै फयत जनाउनपुन भए सो जनाइ सो माण स बि धत म सलमा रा ेछ । 

१३. उजरु  तथा तवाद दता द तरुः 
(१) च लत कानूनमा बवाद दता द तरु तो कएकोमा सो ह बमोिजम तथा 

द तरु नतो कएकोमा एक सय पैयाँ बझुाउनपुनछ । 

(२) च लत कानूनमा तवाद दता द तरु नला ने भनेकोमा बाहेक एक सय 
पैयाँ तवाद दता द तरु ला नेछ । 

१४. तवाद पेश गनपुनः  

(१) तबाद ले दफा २० बमोिजम याद वा सूचना ा  भएप छ याद वा 
सूचनामा तो कएको समयाव ध भ  उजरु  शासक सम  आफै वा 
वारेस माफत लिखत तवाद दता गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तवाद पेश गदा तबाद ले भएको माण तथा 
कागजातका त ल प साथै संल न गर  पेश गनपुनछ । 

(३) तवाद ले लिखत यहोरा दँदा अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा 
दनपुनछ । 

१५. तवाद जाचँ गनः 
(१) उजरु  शासकले दफा १५ बमोिजम पेश भएको तवाद जाँच गर  

कानून बमोिजमको रत पगेुको तथा याद भ  पेश भएको देिखए दता 
गर  स म त सम  पेश हनेु गर  म सल सामेल गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तवाद दता हनेु भएमा उजरु  शासकले 
तबाद लाइ बाद  मलानको तारेख तो नपुनछ । 
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१६. लखतमा परुागनपुन सामा य रतः  

(१) च लत कानून तथा यस ऐनमा अ य  लेिखए देिख बाहेक स म त 
सम  दता गन याएका उजरु  तथा तवादमा देहाय बमोिजमको रत 
समेत परुा गनपुनछः 
(क) एफोर साइज को नेपाल  कागजमा बायाँ तफ पाँच सेि ट मटर, 

प हलो पृ मा शीरतफ दश सेि ट मटर र यसप छको पृ मा पाँच 
सेि ट मटर छोडेको तथा येक पृ मा बि स हरफमा नबढाइ 
कागजको एकातफ मा  लेिखएको;  

(ख)  लखत दता गन याउने येक यि ले लखतको येक पृ को 
शीर पछुारमा छोटकर  द तखत गर  अि तम पृ को अ यमा 
लेखा मक तथा या चे स हछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून यवसायीले लखत तयार गरेको भए नजले प हलो 
पृ को बायाँ तफ नजको कानून यवसायी दता माणप  नंबर, 
नाम र कानून यवसायीको क सम खलुाइ द तखत गरेको; तथा 

(घ) लखतको अि तम करणमा यस लखतमा लेिखएको यहोरा ठक 
साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला भ े उ लेख 
गर  सो मु न लखत दता गन याएको वष, म हना र गते तथा 
वार खलुाइ लखत दता गन याउने यि ले द तखत गरेको,। 

  तर यहोरा परुाइ पेश भएको लखत लनलाइ यो उपदफाले बाधा 
पारेको मा नने छैन ।  

 

(२) लखतमा वषयह  मब द पमा करण करण छु ाइ संय मत र 
मया दत भाषामा लेिखएको हनुपुनछ ।  

(३) लखतमा पेटबो लमा परेको थानको प हचान हनेु प  ववरण र 
यि को नाम, थर, ठेगाना तथा अ य ववरण प  खलेुको हनुपुनछ । 

(४) लखत दता गन याउने वा स म तमा कुनै कागज गन आउनेले नजको 
नाम, थर र वतन खलेुको नाग रकता वा अ य कुनै माण पेश गनपुछ । 

१७. न ल पेश गनपुनः  
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उजरु  वा तवाद दता गन याउनेले वप ीको ला ग उजरु  तथा 
तवादको न ल तथा संल न लखत माणह को न ल साथै पेश 

गनपुछ । 

१८. उजरु  वा तवाद संशोधनः  

(१) लखत दता गन याउने प ले सम तमा दता भइसकेको लखतमा लेखाइ 
वा टाइप वा मु णको सामा य टु  स याउन नवेदन दन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदनमा माग बमोिजम स याउँदा दावी तथा 
तवादमा गर एको माग वा दावीमा मलुभतु प मा फरक नपन र नकै 

सामा य कारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरु  शासकले सो 
बमोिजम स याउन दन स नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा सो को जानकार  उजरु को अक  
प लाइ दनपुनछ । 

 

प र छेद-४ 

याद तामेल  तथा तारेख  

१९. याद सूचना तामेल गनः  

(१) उजरु  शासकले दफा ९ बमोिजम बवाद दता भएपछ ब ढमा दइु दन 
भ  तबाद का नाममा च लत कानूनमा याद तो कएको भए सो ह 
बमोिजम र नतो कएको भए प  दनको याद दइ स बि धत वडा 
कायालय माफत उ  याद वा सूचना तामेल गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम याद वा सूचना तामेल गदा दफा ९ बमोिजमको 
उजरु  तथा उ  उजरु  साथ पेश भएको माण कागजको त लपी 
समेत संल न गर  पठाउनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एक भ दा ब ढ 
तबाद लाइ याद दनपुदा माण कागजको न ल कुनै एकजना मलु 
तबाद लाइ पठाइ बाँ कको यादमा माण कागजको न ल फलानाको 
याद साथ पठाइएको छ भ े यहोरा लेिख पठाउनपुनछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको याद वडा कायालयले ब ढमा तन दन 
भ  तामेल गर  तामेलको यहोरा खलुाइ सम तमा पठाउन ुपनछ । 
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(५) उपदफा (१) बमोिजम याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको 
व तुीय मा यम वा प कामा सूचना काशन गरेर याद तामेल 
गनपुनछः  

(क) याद तामेल ग रनपुन यि को कुनै ा स वा इमेल वा अ य 
कुनै अ भलेख हनु स ने व तुीय मा यमको ठेगाना भए सो 
मा यमबाट; 

(ख) तबाद ले याद तामेल  भएको जानकार  पाउन स ने मना सब 
आधार छ भ े देिखएमा स म तको नणयबाट कुनै थानीय दै नक 
प कामा सूचना काशन गरेर वा थानीय एफ.एम. रे डयो वा 
थानीय टे ल भजनबाट सूचना सारण गरेर; वा 

(ग) अ य कुनै सरकार  नकायबाट याद तामेल गराउँदा याद तामेल 
हनु स ने मना सब कारण देिखएमा स म तको आदेशबाट य तो 
सरकार  नकाय माफत । 

 (६) यस ऐन बमोिजम याद जार  गनपुदा अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा 
जार  गनपुनछ । 

२०. रोहवरमा रा पुनः 
यस ऐन बमोिजम वडा कायालय माफत तामेल ग रएको यादमा स बि धत 
वडाको अ य  वा सद य तथा कि तमा दइुजना थानीय भलाद म रोहवरमा 
रा पुनछ । 

२१. र त बेर त जाचँ गनः  

(१) उजरु  शासकले याद तामेल को तवेदन ा  भएप छ र तपूवकको 
तामेल भएको छ वा छैन जाँच गर  आव यक भए स बि धत वडा 
सिचवको तवेदन समेत लइ र तपूवकको देिखए म सल सामेल रािख 
तथा बेर तको देिखए बदर गर  पनुः याद तामेल गन लगाइ तामेल  त 
म सल सामेल रा पुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा स बि धत कमचार ले बद नयत रािख 
काय गरेको देिखए उजरु  शासकले सो यहोरा खलुाइ सम त सम  
तवेदन पेश गनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको तवेदनको यहोरा उपयु  देिखए स म तले 
स बि धत कमचार  उपर कारवाह को ला ग कायपा लका सम  लेिख 
पठाउनस नेछ । 



60 
 

२२. तारेखमा रा ूपनः  

(१) उजरु  शासकले दफा ९ बमोिजम बवाद दता गरेप छ उजरु कतालाइ र 
दफा १६ बमोिजम तवाद दता गरेप छ तबाद लाइ तारेख तो क 
तारेखमा रा पुछ । 

 (२) उजरु का प ह लाइ तारेख तो दा तारेख तो कएको दन ग रने कामको 
यहोरा तारेख भपाइ तथा तारेख पचामा खलुाइ उजरु का सबै प लाइ 
एकै मलानको म त तथा समय उ लेख गर  एकै मलानको तारेख 
तो नपुछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तोकएको समयमा कुनै प  हािजर नभए प न 
तो कएको काय स प  गर  अक  तारेख तो नपुन भएमा हािजर भएको 
प लाइ तारेख तो क समयमा हािजर नभइ पछ हािजर हनेु प लाइ अिघ 
हािजर भइ तारेख लाने प सँग एकै मलान हनेुगर  तारेख तो नपुछ । 

(४) यस दफा बमोिजम तो कएको तारेखमा उपि थत भएका प ह लाइ साथै 
रािख स म तले उजरु को कारवा ह गनपुछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न तो कएको तारेखमा 
कुनै प  उपि थत नभए प न स म तले बवादको वषयमा कारवाह  गन 
बाधा पनछैन । 

२३. स म तको नणय बमोिजम हनेुः  

स म तले याद तामेल  स ब धमा च लत कानून तथा यस ऐनमा लेिखए देिख 
बाहेकको वषयमा आव यक या नधारण गन स नेछ । 

 

प र छेद-५ 

सनुवाइ तथा माण बु ने स ब धमा 
२४. ारि भक सनुवाइः  

(१) मेल मलापबाट बवाद न पण हनु नसक  स म तमा आएका बवाद 
तवाद दता वा बयान वा सो सरहको कुनै काय भएप छ सनुवाइको 

ला ग पेश भएको बवादमा उपल ध माणका आधारमा त काल नणय 
गन स कने भएमा स म तले बवाद पेश भएको प हलो सनुवाइमा नै 
नणय गन स नेछ । 
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(२) स म त सम  पेश भएको बवादमा उपदफा (१) बमोिजम त काल 
नणय गन सकने नदेिखएमा स म तले देहाय बमोिजमको आदेश गन 
स नेछः- 
(क) बवादमा मखु न मलेको कुरामा यक न गन माण बु ने वा अ य 

कुनै काय गन; 

(ख) बवादमा बु नपुन माण य कन गर  प बाट पेश गन लगाउने वा 
स बि धत नकायबाट माग गन आदेश गन;  

(ग) मेल मलापका स ब धमा बवादका प ह सँग छलफल गन; तथा 
(घ) बवादका प  उपि थत भएमा सनुवुाइको ला ग तारेख तथा 

पेिशको समय ता लका नधारण गन । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न स म तले 
थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु मा 
मेल मलापको ला ग पठाउने आदेश गनपुनछ । 

२५. माण दािखल गनः 
बाद  वा तबाद ले कुनै नयाँ माण पेश गन अनमु त माग गर  नवेदन पेश 
गरेमा उजरु  शासकले सो ह दन लन स नेछ । 

२६. लखत जाचँ गनः 
(१) स म तले उजरु मा पेश भएको कुनै लखतको स यता पर ण गन रेखा 

वा ह ता र वशेष लाइ जाँच गराउन ज र  देखेमा सो लखतलाइ 
अस य भ े प बाट पर ण द तरु दािखल गन लगाइ रेखा वा ह ता र 
वशेष बाट लखत जाँच गराउन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा मना सब मा फकको समय तो क 
आदेश गनपुनछ र समय भ  जाँच स प  हनुको ला ग यथास भव 
यव था गनपुनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा लखत अस य ठहर एमा लखत स य 
रहेको भ े प बाट लागेको द तरु असलु गर  उपदफा (१) बमोिजम 
द तरु दािखल गन प लाइ भराइ दनपुछ । 

२७. सा ी बु नेः  

(१) स म तबाट सा ी बु ने आदेश गदा सा ी बु ने दन तो क आदेश 
गनपुनछ । साछ  रा दा बढ मा ५ जना रा  ुपन ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएपछ उजरु  शासकले उजरु को प लाइ 
आदेशमा उ लेख भएको म तमा सा ी बु ने तारेख तो नपुनछ । 

(३) सा ी बु ने तारेख तो कएको दनमा आ नो सा ी स म त सम  
उपि थत गराउन ुस बि धत प को दा य व हनेुछ । 

२८. स म तको तफबाट बकप  गराउनेः 
(१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नाबालक वा अश  

वा वृ दवृ दा प  रहेको उजरु मा साि  बकप को ला ग तो कएको 
तारेखको दन उपि थत नभएको वा उपि थत नगराइएको सा ीलाइ सम तले 
याद तो क समतको तफबाट िझकाइ बकप  गराउन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सा ी िझकाउँदा बकप  हनेु तारेख तो क याद 
जार  गनपुनछ र उजरु का प ह लाइ समेत सो ह मलानको तारेख 
तो नपुनछ । 

२९. सा ी बकप  गराउनेः 
(१) उजरु  शासकले सा ी बकप को ला ग तो कएको दन प ह सँग 

नजह ले उपि थत गराउन याएका साि को नामावल  लइ स म त 
सम  पेश गनपुनछ । 

(२) सा ी बकप को ला ग तो कएको तारेखको दन उजरु का सबै प ले 
सा ी उपि थत गराउन याएको भए कायालय खु नासाथ तथा कुनै 
प ले सा ी उपि थत गराउन न याएको भए दनको बा  बजेप छ 
स म तले उपल ध भए स मका सा ीको बकप  गराउनपुनछ । 

३०. ब देज गन स नेः 
(१) सा ीको बकप  गराउँदा उजरु को वषयव त ु भ दा फरक कारको 

तथा सा ी वा उजरु को प लाइ अपमा नत गन वा िझ ाउने वा 
अनिुचत कारको  सो धएमा स म तले य तो  सो नबाट प लाइ 
ब देज गन स नेछ । 

(२) नाबालक वा वृ द वा अस  वा बरामीले सा ी ब नपुन भइ य तो 
उजरु मा कुनै प को उपि थ त वा अ य कुनै मना सब कारणले 
सा ीलाइ बकप  गन अनिुचत दबाव परेको वा पन बल स भावना 
रहेको छ भ े स म तलाइ लागेमा स म तले य तो प को य  
उपि थ तलाइ ब देज गर  नजले सा ीले नदे े गर  मा  उपि थत हनु 
आदेश गन स नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा सा ीले नदे े गर  प  उपि थत 
हनेु यव था मलाउने दा य व स म तको हनेुछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा स म तले उजरु सँग स बि धत 
आव यक  तयार गर  स म तको तफबाट बकप  गराउन स नेछ । 

३१. पेशी सूची काशन गनपुनः 
(१) उजरु  शासकले येक ह ा शु वार अगामी ह ाको ला ग पेशी 

तो कएको बवादह को सा ा हक पेशी सूची तथा तो कएको दन उ  
दनको ला ग पेशी तो कएका बवादह को पेशी सूची काशन गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र नजको अनपुि थ तमा 
नजले िज मेवार  तोकेको स म तको सद यले मािणत गनपुनछ । 

३२. दै नक पेशी सूचीः 
(१) उजरु  शासकले दफा ३२ बमोिजमको सा ा हक पेशी सूचीमा चढेका 

बवादह को तो कएको दनको पेशी सूची तयार गर  एक त सूचना 
पाट मा टाँ न लगाउनपुनछ तथा एक त स म तका सद यह लाइ 
उपल ध गराउनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा बवादह  उ लेख गदा बवाद दताको 
आधारमा देहायको ममा तयार गर  काशन गराउनपुनछः- 

  (क) नाबालक प  भएको बवाद; 

  (ख) शा रर क अस ता वा अपा ता भएको यि  प  भएको बवाद; 

(ग) स र  वष उमेर परुा भएको वृ द वा वृ दा प  भएको बवाद; 

(घ) बवाद दताको मानसुार प हले दता भएको बवाद । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदा मु तवीबाट जागेका तथा 
सव च अदालत, उ च अदालत तथा िज ला अदालतबाट पनुः इ साफको 
ला ग ा  भइ दता भएको बवादको हकमा शु मा स म तमा दता 
भएको म तलाइ नै दता म त मा न म नधारण गनपुनछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको मानसुार नै स म तले बवादको 
सनुवाइ र कारवाह  तथा कनारा गनपुनछ । 

३३. उजरु  शासकको िज मेवार  हनेुः 
पेशी सूचीमा चढेका बवादह  कायालय खलेुको एक घ टा भ  सम त सम  
सनुवाइको ला ग पेश गन तथा उ  दनको तो कएको काय सकए पछ 
स म तबाट फता बिुझ लइ सरुि त रा  ेिज मेवार  उजरु  शासकको हनेुछ । 
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३४. माण सनुाउन स नेः 
३५. स म तले दफा २५ बमोिजम तो कएको तारेखको दन उपि थत सबै प लाइ 

अक  प ले पेश गरेको माण एवम ्कागजात देखाइ प ढ बाँची सनुाइ सो 
बारेमा अक  प को कुनै कथन रहेको भए लिखत बयान गराइ म सल सामेल 
गराउन स नेछ । 

३६. बवादको सनुवाइ गनः 
(१) स म तले दवैु प को कुरा सनुी नजह को बवादको सनुवाइ तथा नणय 

गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइ तथा नणय गदा प ह को रोहवरमा 
गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम बवादको सनुवाइ गदा इजलास कायम गर  
सनुवाइ गन मना सव देिखएमा सोह  अनसुार गन स नेछ । 

तर दबैु प को भनाइ तथा िज कर सु लाइ उपदफा ३ अनसुारको 
इजलास कायम गन बाधा हनेु छैन । 

३७. ब द इजलासको गठन गनस ने 

(१) स म तले म हला तथा बालबा लका समावेश रहेको तथा आव यक देखेको 
अ य बवादको सनुवाइको ला ग ब द इजलास कायम गर  सनुवाइ गन 
स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ब द इजलासमा बवादका प  तथा अ य 
सरोकारवाला बाहेक अ य यि लाइ इजलासमा वेश गन नपाउने गर  
ब द इजलासको गठन गनपुनछ । 

(३) ब द इजलासबाट हे रने बवादको काम कारवाह , पडीतको नाम थर 
ठेगाना लगायतका वषय गो य रा पुनछ । 

३८. ब द इजलास स ब धी अ य यव थाः 
(१) ब द इजलासबाट हे रएका बवादह को कागजातको तल प बाद , 

तवा द र नजको हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अ  
कसैलाइ उपल ध गराउनहुुँ दैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बवादको त य खलुाइ कुनै समाचार कुनै 
प प कामा सं षेण हनु दन ुहुँ दैन । 
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न स म तले प को 
गोप नयता तथा हतमा तकुल भाव नपन गर  समाचार सं षेण गन 
भने कुनै बाधा पनछैन । 

 
 

३९. थप माण बु नेः 
बवादको सनुवाइको ममा बवादको कुनै प को अनरुोधमा वा बवाद 
सनुवाइको ममा स म त आफैले थप माण बु नपुन देखेमा उजरु का 
प ह लाइ थप माण पेश गन पेश गन तारेख तो क आदेश गन स नेछ । 

४०. वाथ बािझएको बवाद हेन नहनेुः 
४१. स म तको सद यले देहायका बवादको कारवाह  र कनारामा संल न हनुहुुँ दैनः- 

(क) आ नो वा निजकको नातेदारको हक हत वा सरोकार रहेको बवाद; 

 प ीकरणः यस उपदफाको योजनको ला ग "निजकको नातेदार" भ ाले 
अपतुाल  पदा कानून बमोिजम अपतुाल  ा  गन स ने ाथ मकता 
ममा रहेको यि , मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूलआमा, सानोबाब,ु 

ठूलोबाबू, प त वा प ी तफका सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, 
साल , दद , ब हनी, भनाज,ु ब हनी वाइ, भा ा, भा ी, भा ी वाइ, 
भा ी बहुार  तथा य तो नाताका यि को एकासगोलमा रहेको 
प रवारको सद य स झनपुछ । 

(ख) नजले अ य कुनै है सयतमा गरेको कुनै काय वा नज संल न रहेको कुनै 
वषय समावेश रहेको कुनै बवाद; 

(ग) कुनै वषयमा नजले बवाद च ने वा नच ने वषयको छलफलमा 
सहभा ग भइ कुनैराय दएको भए सो वषय समावेश रहेको बवाद; वा 

(घ) अ य कुनै कारणले आधारभतू पमा नज र नजको एकाघरसंगोलका 
प रवारका सद यको कुनै वाथ बािझएको बवाद । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अव था देिखएमा जनु सद यको य तो 
अव था पछ उ  सद यले बवाद हेन नहनेु कारण खलुाइ आदेश 
गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) को तकुल हनेु गर  कुनै सद यले कुनै बवादको 
कारवा ह र कनारामा सहभा ग हनु लागेमा बवादको कुनै प ले 
आव यक माण स हत बवादको कारवा ह कनारा नगन नवेदन दन 
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स नेछ र सो स ब धमा काम कारबाह  थानीय ऐनको दफा ४८(५) 
अनसुार हनेुछ । 

(४) उपदफा (३) अनसुार बवाद न पण हनु नस ने अव थामा थानीय 
ऐनको दफा ४८(६) र (७) को यब था अनसुारको सभाले तोकेको 
स म तले काम कारवा ह र कनारामा गनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम गदा सभाले बवादका प ह लाइ सो ह उपदफा 
बमोिजम ग ठत स म तबाट बवादको कारवा ह कनारा हनेु कुराको 
जानकार  गराइ उ  स म त सम  उपि थत हनु पठाउनपुनछ । 

 

प र छेद-६ 

नणय र अ य आदेश 

४२. नणय गनपुनः 
(१) स म तले सनुवाइको ला ग पेश भएको बवाद हेदा कुनै माण बु नपुन 

बाँ क नर ह बवाद कनारा गन अव था रहेको देिखएमा सो ह पेशीमा 
बवादमा नणय गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नणय गरेप छ नणयको यहोरा नणय कताबमा 
लेिख स म तमा उपि थत सद यह  सबैले द तखत गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम गर एको नणयको दफा ४२ र अ य च लत 
कानून बमोिजम खलुाउनपुन ववरण खलेुको पूण पाठ नणय भएको 
म तले ब ढमा सात दन भ  तयार गर  म सल सामेल रा पुछ ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न समयाभाव अथवा 
अ य कुनै मना सब कारणले गदा सो ह दन बवाद नणय गन नस ने 
भएमा आगा म ह ाको कुनै दनको ला ग अक  पेशी तारेख तो नपुनछ । 

४३. नणयमा खलुाउनपुनः 
(१) स म तले दफा ४१ बमोिजम गरेको नणयको पूणपाठमा यस दफा 

बमोिजमका कुराह  खलुाइ अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार 
गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूणपाठ तयार गदा बाद  तथा तबाद को िजकर, 
नणय गनपुन देिखएको वषय, दवैु प बाट पेश भएको माणका कुराह  
समेतको वषय खलुाउनपुनछ । 
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(३) उपदफा (२) मा उ लेख भए देिख बाहेक पूणपाठमा देहायका कुराह  
समेत खलुाउनपुनछः- 
(क) त यको यहोरा; 
(ख) बवादको कुनै प ले कानून यवसायी राखेको भएमा नजले पेश 

गरेको बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मलु वषयह ; 

(ग) नणय गनको ला ग आधार लइएको माणका साथै दवैु प बाट 
पेश भएको माण तथा यसको व षेण; 

(घ) नणय काया वयन गनको ला ग गनपुन वषयह को सल सलेवार 
उ लेखन स हतको तप सल ख ड; तथा 

(ङ) नणय उपर पनुरावेदन ला ने भएमा पनुरावेदन ला ने िज ला 
अदालतको नाम र के क त दन भ  पनुरावेदन गनपुन हो सो 
समेत ।  

(४) उपदफा २ तथा ३ मा उ लेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराह  समेत 
नणयमा खलुाउन स नेछः- 
(क) सा ी वा सज मनको बकप को सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको या या वा अवल बन गरेको भए सो नजीरको 
ववरण र बवादमा उ  नजीरको स दा त के कुन आधारमा 
लाग ु भएको हो अथवा लाग ु नभएको हो भ े कारण स हतको 
व षेण; 

(ग) नणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा दन ुभराउन ुपन भएको भए कसलाइ 
के क त भराइ दनपुन हो सोको ववरण; तथा 

(घ) बवादको ममा कुनै मालसामान वा माणको पमा के ह व त ु
स म त सम  पेश भएको भए सो मालसामान वा व तकुो हकमा 
के गन हो भ े वषय । 

४४. ारि भक सनुवाइमा नणय हनुस नेः 
(१) स म तले प हलो सनुवाइको ला ग पेश भएको अव थामा नै बवादमा थप 

माण बिुझरहनपुन अव था नरहेको देखेमा अथवा हद याद वा हकदैया 
वा स म तको े ा धकार नरहेको कारणले बवाद नणय गन न म ने 
देखेमा प हलो सनुवाइमा नै नणय गन स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको नणय े ा धकारको अभाव रहेको कारणले 
भएको अव थामा े ा धकार हण गन अदालत वा थानीय तह वा अ य 
नकायमा उजरु  गन जान ुभ न स बि धत प लाइ जानकार  दन ुपनछ । 

४५. नणय संशोधनः  
(१) स म त सम  बवादको प  वा कुनै सरोकारवालाले बवादको नणयमा 

भएको कुनै लेखाइको टु  संशोधन गर  पाउन िज कर लइ नणयको 
जानकार  भएको प तस दन भ  नवेदन दन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन पर  स म तले हेदा सामा य टु  भएको 
र संशोधनबाट नणयको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनेु देखेमा छु ै 
पचा खडा गर  नवेदन बमोिजम नणय संशोधन गन आदेश दनस नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल नणयको अ भ  अ को पमा 
लइनेछ । 

४६. नणयमा हेरफेर गन नहनेुः 
(१) स म तका सद य अथवा अ  कसैले प न स म तका सद यह को द तखत 

भैसकेप छ नणयमा कुनै कारको थपघट वा केरमेट गन हुँ दैन । 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसरु गन कमचार लाइ आव यक 
कारवाह को ला ग स बि धत नकायमा लेिख पठाउनपुनछ ।  

४७. नणय भएपछ गनपुन कारवा हः 
(१) उजरु  शासकले स म तबाट नणय भएप ात नणय कताबमा स म तका 

सद यह  सबैको द तखत भएको यकन गर  नणय कताब र म सल 
िज मा लनपुछ । 

 (२) यस ऐन बमोिजम नणयको पूणपाठ तयार भएपछ सबै सद यको द तखत 
भैसकेपछ उजरु  शासकले नणयको काया यवय गनका ला ग त काल 
गनपुन के ह काय भए सो स प  गर  म सल अ भलेखको लागी पठानपुछ। 

४८. नणय गनपन अव धः 
(१) स म तले तवाद दािखल भएको वा बयान गनपुनमा तबाद को बयान 

भएको म तले तथा तवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो 
हनुपुन याद भ ु ान भएको म तले न बे दन भ  बवादको अि तम 
नणय गनपुनछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव ध गणना गदा मेल मलापको ला ग 
पठाइएको बवादको हकमा मेल मलापको यामा लागेको समय कटाइ 
अव ध गणना गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न बवादमा बु नपुन 
माण तथा परुा गनपुन या बाँ क नरह  बवाद नणय गन अ  

पु गसकेको भए सो पगेुको प  दन भ  अि तम नणय गनपुनछ । 

४९. अ त रम संर णा मक आदेश जार  गन सकनेः  

थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख ड क देिख ङ स म उि लिखत 
वषयमा त काल अ त रम संर णा मक आदेश जार  गन सकनेछ । य तो 
आदेश जार  गदा नवेदकले पेश गरेको कागजात, नजको अव था र व तगुत 
प रि थ तको ारि भक छान वन गर  त काल आदेश नगरे नवेदकलाई पन 
स ने नकारा मक भावको मु याकंन गन ुपदछ । या यक सम तले जार  गन 
अ त रम संर णा मक आदेश अनसूुची ८ मा उ लेख गरे बमोिजम हनेुछ । 

 
प र छेद-७ 

स म तको सिचवालय 

५०. स म तको सिचवालयः 
(१) स म तको कायस पादनलाइ सहिजकरणा गन एक सिचवालय रहने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायपा लकाले आव यता अनसुार 
उजरु  शासक, अ भलेख शासक तथा अ य कमचार ह को यव था गन 
स नेछ।सिचवालयको कायस पादनलाइ यवि थत गन सिचवालय अ तगत 
उजरु  शाखा/ फाँट तथा अ भलेख शाखा /फाँट रहन स नेछ । 

५१. उजरु  शासकको काम, कत य र अ धकारः 
यस ऐनमा अ य  उ लेख भए देिख बाहेक उजरु  शासकको काम, कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
(क) पेश भएका उजरु , तवाद र अ य लखतह  जाँच गर  र त पगेुको भए 

कानून बमोिजम ला ने द तरु लइ दता गन र दता गन न म ने भए 
कारण जनाइ दरपीठ गन; 

(ख) ववादमा माणको ला ग पेश भएका न ल कागजलाइ स लसँग भडाइ 
ठक देिखएमा मािणत गन र म सल सामेल रा े तथा स लमा के ह 
कै फयत देिखएमा सो जनाइ स बि धत प को स हछाप गराइ रा ;े 
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(ग) पेश भएका लखत साथ संल न हनुपुन माण तथा अ य कागजात छ 
वा छैन भए ठ क छ वा छैन जाँ ने; 

(घ) स म तको आदेशले िझकाउनपुन तबाद , सा ी वा अ य यि को 
नाममा याद जार  गन; 

(ङ) ववादका प लाइ तारेख वा पेशी तारेख तो ने; 

(च) स म त सम  पेश हनुपुन नवेदन दता गर  आदेशको ला ग स म त 
सम  पेश गन; 

(छ) कानून बमोिजम वारेस लने तथा गु केो तारेख था ने नवेदन लइ 
आव यक कारवाह  गन; 

(ज) स म तबाट भएको आदेश काया वयन गन गराउने; 

(झ) स म तमा पेश वा ा  भएका कागजप  बु ने, भपाइ गन लगायतका 
कायह  गन; 

(ञ) आव यकतानसुार स म तको तफबाट प ाचार गन; 

(ट) स म तको आदेशले तामेल गनपुन याद तामेल गनगराउने, तामेल भएको 
यादको तामेल  जाँची र तपूवकको नभए पनुः जार  गन तथा अ य 
अदालत वा नकायबाट ा  भएको गाउँपा लकाले तामेल ग र दनपुन 
याद तामेल गन गराउने; 

(ठ) नणय कताब र उजरु को म सल िज मा लने; 

(ड) स म तमा दता भएका ववाद तथा नवेदन लगायतका कागजातको 
अ भलेख तयार गन र मा सक वा वा षक तवेदन पेश गनपुन नकाय 
सम  तवेदन तयार गर  संयोजकबाट मािणत गराइ स बि धत 
नकायमा पठाउने; 

(ढ) आ नो िज मा रहेका उजरु का म सलमा रहेका कागजातको र तपूवक 
न ल दने; 

(ण) िज ला अदालतमा पनुरावेदन ला ने गर  नणय भएका ववादमा 
पनुरावेदन याद जार  गर  तामेल गनगराउने; 

(त) अदालत वा अ य कुनै नकायमा ववादको म सल वा कुनै कागजात 
पठाउनपुन भएमा स म तलाइ जानकार  गराइ म सल वा कागजात 
पठाउने तथा फता ा  भएप छ कानून बमोिजम सरुि त रा  े यव था 
मलाउने; 

(त) नणय कताब िज मा लने; तथा 
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(थ) पेश भएका नवेदन लगायतका कागजातमा स म तबाट आदेश हनुपुन वा 
नकासा लनपुनमा स म त सम  पेश गन । 

५२. अ भलेख शासकको काम, कत य र अ धकारः  

यस ऐनमा अ य  उ लेख भए बाहेक अ भलेख शासकको काम, कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

 (क) नणय काया वयन स ब धीः 
(१) नणय बमोिजम चलन चलाउनपुन, कुनै कुरा दलाइभराइ दनपुन 

लगायतका नणय काया वयनका ला ग गनपुन कायह  गन तथा 
नणय काया वयनको अ भलेख राखी कानून बमोिजम ववरण 
पठाउनपुन नकायह मा ववरण पठाउने; 

(२) नणय काया वयनको ममा नवेदन दएका प ह को वारेस लने, 
सकार गराउने, गु केो तारेख थमाउने लगायतका कायह  गन; 

(३) स म तको आदेशले रो ा भएको वा अ  कुनै अदालत वा नकायबाट 
रो ा भै आएको जायजेथा अ य अ ा अदालतमा दािखल चलान गनपुन 
भए सो गन; 

(४) नणय बमोिजम ललाम गन लगायतका अ य कुनै काम गनपुन भए 
सो समेत गन; तथा 

(५) लेिखए देिख बाहेकको कुनै काय नणय काया वयनको ममा 
गनपुन भएमा स म त सम  पेश गर  आदेश बमोिजम गन । 

 (ख) अ भलेख संर ण स ब धीः 
(१) अ भलेख शाखाको रेखदेख गर  नणय भएका म सल सरुि त रा  े

र कानून बमोिजम सडाउनेपन कागजह  सडाउने; 

(२) नणय भएका म सलह मा कागजात जाँच गर  दु त रहेनरहेको 
हेन र म सल कानून बमोिजम गर  दु त अव थामा रा ;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको ववरण तयार गर  सो ववरण 
सरुि त रहने यव था गन; 

(४) अ भलेख शाखामा ा  भएको म सलह को सालबसाल  अ भलेख 
रा े र आव यकतानसुार ववरण तयार गन; तथा 

(५) कुनै अदालत वा नकायबाट अ भलेखमा रहेको म सल वा कुनै 
कागजात माग भै आएमा र तपूवक पठाउने र फता ा  भएप छ 
र तपूवक गर  सरुि त रा  े। 



72 
 

५३. उजरु  शासक वा अ भलेख शासकको आदेश उपरको नवेदनः 
(१) यस ऐन बमोिजम उजरु  शासक वा अ भलेख शासकले गरेको आदेश 

वा कारवाह  उपर िच  नबु ने प ले सो आदेश वा कारवाह  भएको पाचँ 
दन भ  स म त सम  नवेदन दन स नेछ । 

(२) स म तले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको नवेदन उपर सनुवुाइ गर  
नवेदन पेश भएको ब ढमा सात दन भ  नवेदन उपरको कारवा ह 
टु याउनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपदफा (१) 
बमोिजमको नवेदन उपर आदेश वा नणय गनपूुव के ह बु नपुन भए सो 
बझेुर मा  नणय वा आदेश गनपुनछ । 

 
 

प र छेद-८ 

मेल मलाप स ब धी यव था 
५४. मलाप  गराउनेः 

(१) स म तले च लत कानून बमोिजम मलाप  हनु स ने जनुसकैु उजरु मा 
मलाप  गराउन स नेछ । 

(२) ववादका प ह ले मलाप को ला ग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा 
नवेदन दएमा स म तले उजरु मा मलाप  गराउन उपयु  देखेमा 
मलाप  गराइ दनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम प ह ले दएको नवेदनको यहोरा स म तले दवैु 
प लाइ सनुाइ यसको प रणाम स झाइ प ह को मलाप  गन 
स ब धमा सहम त रहेनरहेको सो नपुनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा प ह ले मलाप  गन म ुर गरेमा 
स म तले प ह को नवेदनमा उ लेख भएको यहोरा बमोिजमको 
मलाप  तीन त तयार गराउनपुनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको मलाप को यहोरा प ह लाइ पढ बाँची 
सनुाइ मलाप  गन म ुर भएमा प ह को स हछाप गराइ स म तका 
सद यह ले मलाप  कागज अनसूुची-१० बमोिजमको ढाँचामा मािणत 
गर  एक त स म तले अ भलेखको ला ग म सलमा रा पुनछ तथा एक-

एक त बाद  तथा तबाद लाइ दनपुनछ । 
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५५. मेल मलाप गराउन स नेः 
(१) स म तले च लत कानून बमोिजम मलाप  गन म ने उजरु मा 

प ह बीच मेल मलाप गराउन स नेछ । 

(२) प ह ले जनुसकैु तहमा वचाराधीन रहेको च लत कानूनले 
मेल मलापको मा यमबाट समाधान गन सकने ववादमा ववादका प ले 
संयु  पमा स म त सम  नवेदन दन स नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम नवेदन दएकोमा मेल मलापबाट उजरु को नरोपण 
हनु उपयु  देिखएमा स म तले य तो उजरु  मेल मलापको मा यमबाट 
नरोपण गन लेिख पठाउन ुपनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशपछ मेल मलाप स ब धी कारवा ह 
ार भ गर  प ह बीच मेल मलाप गराइ दनपुनछ । 

(५) मेल मलाप स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनेुछ । 

५६. उजरु  नणय गनः 
(१) स म तले यस ऐन बमोिजम मेल मलापको मा यमबाट उजरु को नरोपण 

गन या बढाएकोमा मेल मलापको मा यमबाट उजरु को नरोपण हनु 
नसकेमा प ह लाइ उजरु को पेशी तारेख तो क कानून बमोिजम 
कारवाह  गर  सनुवाइ तथा नणय गन या बढाउनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न थानीय ऐनको दफा 
४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु मा मेल मलाप वा मलाप  हनु 
नसकेमा स म तले अ धकार े  रहेको अदालतमा जाने भ न 
सनुाइ दनपुनछ । 

५७. मेल मलाप वा मलाप  हनु नस नेः 
यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै उजरु मा मलाप  
गराउँदा उजरु को कृ त वा मलाप को यहोराबाट नेपाल सरकार बाद  भइ 
चलेको कुनै ववाद वा सावज नक तथा सरकार  स पि  वा हतमा असर पन 
देिखएमा स म तले य तो ववादमा मलाप  गराउनेछैन । 

 तर य तो असर पन यहोरा हटाइ अ य यहोराबाट मा  मलाप  गन 
चाहेमा भने मलाप  गराइ दनपुनछ। 

५८. मेल मलापको ला ग ो साहन गनः 
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(१) स म तले स म त सम  सनुवाइको ला ग पेश भएको उजरु मा मेल मलाप 
हनुस ने स भावना रहेको देखेमा प ह लाइ मेल मलापको ला ग तारेख 
तो न स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको दन स म तले ववादका प  तथा 
वप , उपि थत भएस म प ले प याइ साथै लइआएका अ य यि  
समेत उपि थत गराइ मेल मलापको ला ग छलफल गराइ प ह को 
बीचमा सहम त भएमा सहम त भए बमोिजम मलाप  कागज तयार गन 
लगाइ मलाप  गराइ दनपुनछ । 

(३) उजरु मा तो कएको यादमा स म त सम  उपि थत नभएको वा उपि थत 
भएर प न तारेख गजुार  ववादमा तारेखमा नरहेको प  अथवा ववादमा 
प  कायम नभएको भए ताप न ववादको पेटबोल बाट उजरु को प  
कायम हनेु देिखएको यि  समेत मेल मलापको ला ग उपि थत भएमा 
स म तले मेल मलाप गराइ मलाप को कागज गराइ दनपुनछ । 

५९. ारि भक सनुवाइ पूव मेलमलापः  

(१) उजरु  शासकले ारि भक सनुवाइको ला ग स म त सम  उजरु  पेश 
हनुपूुव उजरु मा मेल मलाप हनुस ने अव था देिखएमा वा प ह ले सो 
यहोराको नवेदन लइ आएमा मलाप को यहोरा खलेुको कागज तयार 
गर  स म त सम  पेश गनस नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मलाप मा अि तम सहम त नजटेुको भए 
ताप न प ह  मेल मलापको ला ग यामा जान सहमत भएमा उजरु  
शासकले प ह को नवेदन लइ उजरु मा मेल मलापको ला ग 

मेल मलापकता सम  पठाउने आदेशको ला ग स म त सम  पेश 
गनस नेछ । 

६०. मेल मलापकताको सूची तयार गनः 
(१) स म तले मेल मलापको काय गराउनको ला ग देहाय बमोिजमको यो यता 

पगेुको यि ह को ववरण खलुाइ स भा वत मेल मलापकताको सूची 
तयार गनछः 
(क) कि तमा नातक उि ण गरेको;  
(ख) कुनै राजनी तक दल त आ था राखी राजनी तमा स य नरहेको; 

तथा 
(ग) थानीय तरमा समाजसेवीको पमा प हचान बनाएको । 
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(घ) मेल मलापकताको ४८ घ टा ता लम लइ मेल मलापकताको काय 
गद आएको  

(ङ) २५ बष उमेर परुा भएको । 

(च) माथी यो यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प न ता लम लइ 
हाल काम ग ररहेकाको हकमा नजलाइ नर तरता दन सकने । 

(२) मेल मलापकताको सूची तयार गरेप छ स म तले सूची सभा सम  पेश 
गर  अनमुोदन गराउनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप छ स म तले सावज नक 
जानकार को ला ग सूचना काशन गनपुनछ तथा मेल मलापको ला ग 
पठाउँदा येक प लाइ सो सूची उपल ध गराउनपुनछ । 

६१. मेल मलापकताको सूची अ ाव धक गनः 
(१) स म तले दफा ५९ बमोिजम तयार भएको सूची येक वष अ ाव धक 

गनपुनछ । 

(२) येक वष अ ाव धक गरेको मेल मलापकताको सूची स म तले सभाबाट 
अनमुोदन गराउनपुनछ । 

(३) यस ऐन तथा च लत कानून बमोिजम मेल मलापकताको सूचीमा सूचीकृत 
हनु यो यता पगेुको यि ले स म त सम  सूचीकृत ग रपाउनको ला ग 
अनसूुची-११ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनस नेछ । 

६२. मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउनेः 
(१) स म तले दफा ६० बमोिजम मेल मलापकताको सूची अ ाव धक गदा 

देहायको अव थाका मेल मलापकताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 
(क) नजको मृ य ुभएमा; 
(ख) नजले आ नो नाम सूचीबाट हटाइपाउँ भ े नवेदन दएमा; 
(ग) नजले नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) नज कुनै सं थासँग स ब ध रहेकोमा सो सं था खारेज वा वघटन 

भएमा; र 

(ङ) स म तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम नजलाइ सूचीबाट 
हटाउने नणय गरेमा। 

(च) बसाइ सराइ गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेल मलापकताह को 
नामावल  स म तले सावज नक सूचनाको ला ग काशन गनपुनछ । 
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६३. मेल मलापको ला ग समयाव ध तो नेः 
(१) स म तले यस ऐन बमोिजम मेल मलाको ला ग मेल मलापकता पठाउँदा 

ब ढमा तन म हना स मको समय तो क पठाउनेछ । 

(२) मेल मलापको ला ग पठाउँदा सामा यतयाः व ढमा तीनजना बाट मेल मलाप 
गराउने गर  तो नपुनछ।   

६४. मेल मलापकताको छनौटः 
(१) स म तले मेल मलाप गराउने कायको ला ग ववादका प ह लाइ एक 

जना मेल मलापकताको छनौट गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा एकजना मेल मलापकताको 
ला ग सहम त नभएमा स म तले प ह को सहम तमा तन जना 
मेल मलापकताको छनौट गनपुनछ । 

(३) प ह को बीचमा मेल मलापकताको नाममा सहम त हनु नसकेमा 
स म तले मेल मलापकताको सूचीमा रहेका मेल मलापकताह  म येबाट 
दवैु प बाट एक-एक जना मेल मलापकता छनौट गन लगाइ ते ो 
मेल मलापकता छनौट ग र दनपुनछ । 

(४) उजरु का सबै प को सहम तमा मेलमलापकताको सूचीमा नरहेको यस ऐन 
बमोिजम मेल मलापकता हनु अयो य नभएको कुनै यि  वा सं थाबाट 
मेल मलाप या अगाडी बढाउन सहमत भै लिखत नवेदन दएमा 
स म तले य तो यि  वा सं थालाइ मेल मलापकता तो क दनपुनछ । 

६५. मेल मलापकताको प रवतनः 
(१) स म तले देहायको अव था प र प ह ले नवेदन दएको अव थामा 

मेल मलापकता प रवतन ग र दनपुनछः- 
(क) दफा ६१ बमोिजम मेलमलापकताको सूचीबाट हटाउने अव था भएमा; 
(ख) प ह ले पार प रक सहम तमा मेल मलापकता हेरफेर गन म ुर 

भएमा;  

(ग) ववादको कुनै प ले मेल मलापकता त अ व ास रहेको लिखत 
जानकार  गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेल मलापकताले मेल मलापमा सहभागी भैरहन 
नस ने जनाएमा; 
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(ङ) ववादको वषयव तमुा मेल मलापकताको कुनै वाथ रहेको 
मेल मलापकताले जानकार  गराएमा वा कुनै ोतबाट स म त सम  
जानकार  भएमा; तथा 

(च) मेल मलापकताले मेलमलापकताको है सयतले कायगदा दफा ६६ तथा 
अ य चलत कानून बमोिजम पालन गनपुन आचरण पालन नगरेमा । 

(२) मेल मलापकता प रवतनको कारणले तो कएको समयमा मेल मलापको 
काय स प  हनु नस ने भएमा स म तले ब ढमा एक म हना स मको 
समय थप गन स नेछ । 

६६. मेल मलापको ला ग पठाउँदा गन याः 
(१) स म तले कुनै उजरु  मेल मलापको ला ग मेल मलापकता सम  पठाउँदा 

प ह लाइ मेल मलापकताको स पक उपल ध गराइ मेलमलापकता 
सम  उपि थत हनेु तारेख तो क देहाय बमोिजमको कागज साथै रािख 
लेिखपठाउनपुनछः 
(क) उजरु को सारसं ेप वा मु य मु य कागजातको त लपी; 
(ख) उजरु को प  वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल ध 

भएस म टे लफोन न बर, इमेल, ा स तथा अ य स पक 
ववरण; तथा 

(ग) मेल मलाप स ब धी या स प  गनपुन थान र समय । 

(२) मेल मलापकताले स म त सम  माग गरेमा उजरु का कागजातह को 
न ल उपल ध गराउनपुनछ । 

(३) मेल मलापको ला ग तो कएको समय स प  भएको सात दन भ  
उजरु को प ह  स म त सम  उपि थत हनेु गर  तारेख तो नपुनछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न मेल मलापकताले 
तो कएको समय अगावै उजरु  स म त सम  फता पठाउने नणय गरेमा 
सो नणयको जानकार  भएको सात दन भ  प ह लाइ स म त सम  
उपि थत हनेुगर  पठाउनपुनछ । 

६७. मेल मलापमा अवल बन गनपुन याः 
(१) स म तले प ह को सहम तमा मेल मलापको ला ग छलफल गन तथा 

अ य काय गन थानको छनौट गर  प  तथा मेल मलापकतालाइ सोको 
जानकार  उपल ध गराउनपुनछ । 
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तर प ह को सहम तमा मेल मलापकताले अ य कुनै थानको छनौट 
गन बाधा पनछैन । 

(२) प ह लाइ उपदफा (१) बमोिजम मेल मलापकताले तोकेको थानमा 
तो कएको समयमा उपि थत हनेु दा य व रहनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको दा य व प ह ले परुा नगरेमा मेलमलापकताले 
मेल मलापको या ब द गर  सम तलाइ सोको लिखत जानकार  गराइ 
उजरु को कागजात फता पठाउनस नेछ । 

(४) मेल मलापको ममा मेल मलापकताले प ह बीचमा सहजकताको 
भू मका गनछ र उ  भू मका नवाह गन ममा नजले प ह  बाहेक 
देहायका यि ह सँग समेत एकल वा सामू हक वाता गनस नेछः 
(क) ववादको वषयमा जानकार  रहेको उजरुका प ले रोजेको यि ; तथा 
(ख) ववादको वषयव तकुो बारेमा जानकार  रहेको थानीय भ भलादमी । 

(५) मेल मलापकताले प ह को सहम तमा प ह सँग देहाय बमोिजम वाता 
गनस नेछः 
(क) प ह सँग एकल एका तवाता; तथा 
(ख) टे लफोन वाता, भडीयो क े स वा स ारको अ य मा यमबाट वातालाप । 

(६) चलत कानून तथा यस ऐनको मा यता वपर त नहनेुगर  प ह को 
सहम तमा मेलमलापकताले मेलमलापको काय व ध नधारण गनस नेछ । 

६८. मेल मलापकताको आचरणः 
(१) मेल मलापकताले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनपुनछः- 

(क) मेल मलाप स ब धी कारवाह  न प  ढ ले स पादन गनपुन; 

(ख) कुनै प त झकुाव, आ ह, पूवा ह नरा े वा राखेको देिखने कुनै 
आचरण वा यवहार नगन; 

(ग) कुनै प लाइ डर, ास, झु ान वा लोभनमा पार  मेल मलाप 
गराउन नहनेु; 

(घ) ववाद कायम रहेको अव थामा ववादको कुनै प सँग आ थक 
कारोबारमा सँल न नहनेु; 

(ङ) मेल मलाप स ब धमा बनेको च लत कानून तथा अ य था पत 
मा यता वपर त आचरण गन नहनेु; 

(च) मेल मलापको ममा प ह सँग स मानजनक, सदभावपूण र सबै 
प त समान यवहार कायम गन; 
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(छ) मेल मलापको ममा प ह ले य  गरेको वषयव तकुो गोपनीयता 
कायम रा ;े तथा 

(ज) मेल मलापको ममा प बाट ा  भएको कुनै कागजात वा व त ु
या स प  भएपछ वा नज याबाट अलग भएप छ स बि धत 

प लाइ सरुि त फता गन । 

(२) स म तले कुनै मेल मलापकताले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना 
नगरेको उजरु  पर  वा सो वषयमा वयं जानकार  ा  गर  छान वन 
गदा यहोरा ठक देिखए य तो मेल मलापकतालाइ मेल मलापकताको 
सूचीबाट हटाउनेछ । 

६९. लखत तयार  र मलाप ः  

(१) मेल मलापकताले प ह सँगको छलफल प ात मेल मलापको ला ग दवैु 
प  सहमत भएकोमा मलाप  गराइ सहम त भएको वषयव त ु
बमोिजमको मलाप को लखत तयार ग र स म त सम  पठाउनपुनछ ।    

७०. मेल मलाप नभएको उजरु मा गनपुन कारवाह ः 
(१) मेल मलापकताले प ह  बीचमा मेल मलाप हनु नसकेमा सो यहोरा 

खलुाइ तवेदन तयार गर  ववादका सबै कागजात स हत स म तमा 
फता पठाउनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मेल मलापकताले प ह लाइ सम त सम  
हाजीर हनु जाने ब ढमा सात दनको याद तो क पठाउन ुपनछ । 

७१. मेल मलाप नभएको उजरु मा नणय गनपुनः 
(१) थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को वबादमा स म तले मेल मलापको ला ग 

पठाएको उजरु मा प ह बीच मेल मलाप हनु नसक मेल मलापकताको 
तवेदन स हत ा  हनु आएमा कानून बमोिजम कारवाह  गर  नणय 

गनपुछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देहाय बमोिजमको 
उजरु मा अ धकार े  हण गन स बि धत अदालत वा नकायमा उजरु  
गन जान ुभ न सनुाइ पठाइ दनपुछः- 
(क) थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको ववादमा; तथा 
(ख) कुनै अदालत वा नकायबाट मेलमलापको ला ग े षत भएको ववादमा । 
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(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको ववादमा स बि धत अदालत वा 
नकायमा पठाउँदा हािजर हनु जाने तारेख तोक  पठाउने तथा म सल 
समेत न ल खडा गर  अ भलेख रािख स ल म सल स बि धत अदालत 
वा नकायमा पठाउनपुनछ । 

७२. मेल मलाप द तरुः 
मेल मलापमा जाने ववादको हकमा मेलमलापकताले प ह ले सहम तमा दन 
म ुर भएदेिख बाहेक कुनै कारको द तरु ला नेछैन । तर प ह को सहम तमा 
मेलमलापकताले प ह बाट बढ मा  ५००।-/५००।- लन पाउनेछन ।  

७३. समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेलमलाप वधन गन कमचार  तो न स नेः 
(१) स म तले थानीय तरमा मेल मलाप व दन गनको ला ग कायपा लकामा 

अनरुोध गरेमा कमचार  खटाइ समदुाय तरमा मेल मलापको व दना मक 
काय म गन सकनेछ । 

(२) समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेल मलापको हकमा दफा ५९ (१) 
अनसुारको यो यता तथा अनभुव नभएका मेल मलापकतावाट मेल मलाप 
गराउन वाधा पन छैन । 

(२) स म तले समदुाय तरमा हनेु सामदुा यक मेल मलापको काय व ध तोके 
वमोिजम हनेुछ । 

 

प र छेद-९ 

नणय काया वयन स ब धी यव था  

७४. सिचवालयको िज मेवार ः 
कायपा लकाको य  नय ण र नदशनमा र ह स म तको नणय 
काया वयन गन गराउने स ब धी स पूण कायको रेखदेख गन िज मेवार  वहन 
गनपुनछ । 

७५. सहयोग गनपुनः 
(१) गाउँपा लका कायालय तथा सो अ तगतका सबै वडा कायालय तथा अ य 

कायालयले यस ऐन तथा च लत कानून बमोिजम स म तले गरेको नणय 
बमोिजम यि  वा सं था वा अ य कसैसँग असलु गनपुन जर वाना वा 
अ य रकम असलुउपर गन सहयोग गनपुनछ ।  
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(२) यस ऐन तथा चलत कानून बमोिजम सम तले असूल गनपन जर वाना, बगो 
वा अ य कुनै कारको रकम असलुउपर नभइ उपदफा (१) मा उ लेख भए 
बमोिजमका कायालयह ले कुनै सफा रश वा कुनै काय ग र दनेछैनन । 

७६. असलु उपर गनः 
(१) अ भलेख शासकले स म तको नणय बमोिजम कुनै प सँग जर वाना वा 

बगो वा अ य कुनै कारको असलु उपर गनपुन भएमा सो प ले जर वाना 
तन बझुाउन याएमा बिुझ सदर याहा गर  जर वानाको लगत क ा 
गनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी स बि धत प को 
नाम नामेसी तथा जर वाना रकम समेतको ववरण गाउँपा लकाको 
कायालयका साथै सबै वडा कायालयमा समेत अ भलेखको ला ग 
पठाउनपुनछ । 

(३) स बि धत कायालयह ले उपदफा (२) बमोिजम लेिख आएमा य तो 
प सँग जर वाना रकम असलुउपर गर  अ भलेख शाखामा सदर याहा गन 
पठाउनपुनछ । 

   

७७. भर भराउ गनः 
(१) स म तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै नणय बमोिजम कुनै प ले 

राखेको द तरु, वा अ य कुनै कारको रकम कुनै प बाट भराइ पाउने 
भएमा भराइ पाउने प ले भर  दनपुन प को य तो रकम भराइ दनपुन 
ोत खलुाइ अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन दँदा यथास भव नगद रहेको बक खाता 
वा कुनै सहकार  वा बचत सं थामा रहेको रकम र सो नभएमा ललाम 
ब  गर  असलु उपर गनपुन अव था भएमा कुनै अचल स पि को 
यहोरा खलुाइ नवेदन दनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको नवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको ववरण खलुाइ 
नवेदन दनपुनछ  

७८. चलन चलाइ दनेः  

(१) स म तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै नणय बमोिजम कुनै स पि  वा 
अ धकार वा कुनै वषयव त ुवा सेवा वा अ य कुनै वषयको चलन पाउने 



82 
 

ठहरेको प ले य तो चलन पाउने वषयको ववरण खलुाइ अ भलेख 
शासक सम  अनसूुची-१३ को ढाँचामा नवेदन दनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन परेमा अ भलेख शासकले नणय 
बमोिजमको वषयको चलन चलाइ दनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दँदा चलन चलाउन ु पन स पि को 
दफा ७८ बमोिजमको ववरण खलुाउनपुनछ । 

७९. स पि को ववरण खलुाउनपुनः भ रभराउ गन वा चलन चलाइ पाउनको ला ग 
नवेदन दने ववादको प ले नवेदनमा स पि को ववरण उ लेख गदा देहाय 
बमोिजमको ववरण खलुाउन ुपनछः- 

  (क)  अचल स पि को ववरण 

(१) घरज गा भए रहेको थानको ठेगाना तथा चार क ला; 
(२) घर ज गाको क ा न बर तथा े फल;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र स भव भएस म वगफट; 

(४) घर ज गाको अवि थती आवास वा  औ ो गक वा यापा रक े मा 
रहेको यहोरा; 

(५) क ची वा प  सडकसँग जो डएको यहोरा; 
(६) घरज गाको वा म व रहेको यि को नाम थर साथै वा म व 

भ दा फरक यि को भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनको नाम 
थरका साथै अ य ववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा ख रद ब  हनु स ने यूनतम मू य । 

 (ख) चल स पि को ववरणः 
(१) चल स पि  रहेको ठाउँ तथा भोग वा नय ण रा ेको नाम थर; 

(२) बक खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बक तथा शाखाको नाम; 

(३) चल स पि को कार तथा नगद बाहेकको भए स भा वत ब  
मू य; तथा 

(४) नगद बाहेकको चल स पि  भए अव था, कृ त तथा बनोटका साथै 
येकको साइज र सँ या । 

८०. स पि  रो ा रा ेः 
(१) अ भलेख शासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम नणय काया वयनको 

ला ग नवेदन परेप छ देखाइएको स पि को हकमा आव यक पन ज त 
जेथा रो ा रा  ेस ब धमा नणयको ला ग कायापा लका सम  पेश गन 
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र कायपा लकाबाट रो ा रा  े नणय गरेपछ  नणय बमोिजम जेथा रो ा 
रा को ला ग सो जेथा दता रहेको कायालय वा रिज ेशन गन 
कायालयमा लेिख पठाउनपुनछ । 

(२) बाल , याज, बहाल लगायतको स पि को हकमा नवेदन परेको ब ढमा 
दइु दन भ  स पि  तायदात गन लगाइ तायदात गदाको समयमा नै 
आव यक पन ज त स पि  वा सोबाट ा  हनेु बाल , बहाल, याज, 
मनुाफा आ द आय नय ण गन ु वा रो ा रा पुछ र यसको भपाइ 
स बि धत प लाइ दनपुछ । 

(३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको स पि को हकमा भ रभराउको 
ला ग आव यक पन ज त स पि  रो ा राखी रो ाको सूचना 
आव यकताअनसुार लेखा शाखा वा स बि धत बक वा स बि धत 
नकायमा त ु त लेिख पठाउनपुनछ । 

(४) स प त रो ा स वि ध आदेश अनसूुची १४ बमोिजम हनेुछ । 

८१. स पि  ललाम गदा अपनाउनपुन काय व धः 
(१) कायपा लकाले यस ऐन बमोिजम भर भराउ गनपुन बगो वा कोट फ  वा 

य तै कुनै रकम असलुउपर गन दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम 
स पि को ववरण खलुाइ दखा त परेमा य तो रकम भर  दनपुन 
यि लाइ बझुाउनपुन रकम बझुाउन सात दनको याद दइ सूचना 
जार  गनपुछ । 

(२) उपदफा (२) बमोिजमको यादमा रकम बझुाउन न याएमा य तो 
भर दनपुन यि को भर पाउने यि ले देखाएको दफा ७८ को देहाय 
(क) बमोिजमको स पि  तायदात गर याउनपुछ ।  

(३) द ड, जर वाना, सरकार  बगो वा कुनै अदालत वा नकाय वा 
गाउँपा लका वा स म तको नणयले असलु उपर गनपुन कुनै रकमको 
हकमा य तो असलुउपर हनुपुन यि ले बझुाउन न याएमा नजको 
जनुसकैु अचल स पि  फेला परेमा तायदात गर  रो ा रा पुछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न जेथा जमानत वा कुनै 
कारको नगद धरौट दािखल गरेको हकमा सो स पि बाट खा ने ज त 

रकमको ला ग उपदफा (३) बमोिजम ग ररहनपुदन ।  
(५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपछ उ  अचल स पि को 

ललामको सूचना स बि धत प लाइ दइ सवसाधारणको जानकार को 
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ला ग ललाम हनेु म त र स पि को ववरण स हतको सावज नक सूचना 
गाउँपा लका, िज ला शासन कायालय, िज ला अदालत, िज ला सम वय 
स म तको कायालय तथा कोष तथा लेखा नय कको कायालयमा टाँ न 
लगाउनपुनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो कएको दनमा उ  सूचनामा 
तो कएको स पि  प कत मोलबाट मा थ बढाबढ या बमोिजम 
ललाम गनपुनछ । 

(७) ललाम यामा स भव भएस म िज ला अदालत, िज ला शासन 
कायालय वा थानीय शासन कायालय, थानीय हर  कायालय तथा 
गाउँपा लका े  भ  रहेका अ य सरकार  कायालयका त न धलाइ 
रोहवरमा रा पुनछ ।  

(८) उपदफा (६) बमोिजम गदा उ  स पि  कसैले प न ललाम सकार 
नगरेमा सो ह याबाट पनुः दो ोपटक ललाम गनपुनछ तथा 
दो ोपटक गदा प न कसैले ललाम सकार नगरेमा भराइपाउने प  
नवेदकलाइ नै उ  स पि  प कत मोलमा सकार गन लगाउनपुनछ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम गदा नवेदकले स पि  सकार गन नचाहेमा पछ 
अक  जेथा खु न आएका बखत कानून बमोिजम गनगर  नजको नवेदन 
तामेल मा राखी ललाममा चढाइएको स पि  फुकुवा गर दनपुछ ।  

(१०) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न गाउँपा लकाको 
कुनै रकम असलु उपर गन ममा ललाम गदा कसैले सकार नगरेमा 
ज तमा सकार हु छ य तमा नै सो स पि  ललाम गर  ा  रकम 
सदर याहा गर  नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अ य स पि  वा 

याबाट असलुउपर गनपुनछ ।  

८२. तायदात गन याः 
(१) अ भलेख शासकले दफा ७९ बमोिजम स पि  तायदात गनपुदा कि तमा 

वडा सिचव तरको कमचार  खटाइ य तो अचल स पि को 
चलनच तीको मू य प  खु ने गर  तायदात गन लगाउनपुनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमचार ले तायदात गनपुन स पि को 
चलनच तीको मू य कायम गन योजनले प कत मोल कायम गर  मचु ु का 
खडा गर  अ भलेख शासक सम  तवेदन स हत पेश गनपुनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम प कत मोल कायम गदा देहाय बमोिजमक 
कुरालाइ आधार लइ कायम गनपुनछः 
(क)  नवेदकले नवेदनमा खलुाएको मू य; 

(ख) नणयमा उ लेख भएको भए सो मू य;  

(ग) प ले जमानत वा कुनै अ य योजनको ला ग कायपा लका सम  
नवेदन दँदा खलुाएको मू य; 

(घ) तायदात गदा भै आएको थानीय मू याकँन अनसुारको मू य; 

(ङ) मालपोत कायालयले कायम गरेको यूनतम मू य; 

(च) अ य कुनै योजनले कुनै सरकार  नकायले कुनै मू य कायम गरेको 
भए सो मू य; 

(छ) प कत मोल कायम गनभु दा त काल अगावै कुनै ख रद ब  
भएको भए सो मू य । 

प करणः “प कत मोल” भ ाले अचल स पि  ब  गनपुदा ब हनेु यनुतम 
मू यलाइ स झनपुछ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम गदा देहाय बमोिजमको कुरालाइ समेत यानमा 

रा पुनछः 
(क)  औ ो गक वा यापा रक वा आवास े  लगायत सडक स ालसँग 

जो डएको छ वा छैन; तथा 
(ख) नगर े भ  पन घरको हकमा घरको वतमान अव था स ब धमा 

ा व धक मु याकँन तवेदन । 

८३. खा नेज त मा  ललाम गनपुनः  
(१) कायपा लकाले दफा ८० बमोिजम ललाम गदा असलुगनपुन बाँ क खा ने 

ज त स पि मा  ललाम गनपुनछ ।  

(२) स पि  ललाम गदा सकार भएको रकम असलुउपर गनपुन भ दा ब ढ 
भएमा सो बढ भएको ज त रकम स पि वाल प लाइ फता गर दनपुछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम रकम फता पाउने प  ललाम गदाको बखत 
उपि थत नभएको भए रकम फता लन आउनभुनी नजको नाममा सात 
दनको सूचना जार  गर िझकाइ रकम फता गनपुछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम गदा स बि धत प  रकम फता लन नआएमा उ  
रकम सि तकोषमा दािखल गर  आ दानीबाँ ध सदर याहा गनपुछ । 
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(५) अ भलेख शासकले दफा ८० बमोिजम ललाम गरेको स पि  सकार गन 
प को नाममा स पि  दता नामसार को ला ग स बि धत कायालय वा 
नकायमा प ाचार गर  नजलाइ स पि को चलनपूज  उपल ध गराइ 
आव यक परे सो स पि को चलन चलाइ दनपुछ ।  

(६) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा ८० 
बमोिजमको ललाम या अगाडी ब ढसकेप छ भराउनपुन रकम 
बझुाउन याए प न सो रकम नबिुझ स पि  ललाम गनपुनछ । 

८४. ललाम उपरको उजरु ः 
यस ऐन बमोिजम भएको ललामको यामा िच  नबु ने प ले जनु या 
उपर िच  नबझेुको हो सो भएको प  दन भ  स म त सम  उजरु  पेश 
गर  भएको आदेश बमोिजम गनपुनछ । 

८५. बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचः 
यस ऐन बमोिजम बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खच बगो 
भर दनपुन वा चलन दनपुन स बि धत प ले यहोनपुनछ ।  

८६. यथाि थ तमा रा ःे 
कायपा लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइ मा न वा बगो भराइपाउन कुनै 
स पि  देखाइ नवेदन परेप छ बगो भराउने वा चलनचलाउने काय स प  
नभएस मको ला ग उ  स पि  हकह ता तरण गन, भ काउन, बगान तथा 
कुनै कारको नमाण काय गर  उ  स पि को व प प रवतन गन नपाउने 
गर  रो ा रा  स बि धत प को नाममा आदेश जार  गर  उ  स पि  
यथाि थ तमा रा पुनछ ।  

८७. नवेदनबाट कारवाह  गनः 
(१) अ भलेख शासकले कुनै प ले दफा ८५ बमोिजम भएको आदेश वप रत 

कुनै स पि को हक ह ता तरण वा व प प रवतन आ द गरेको नवेदन 
परेमा उ  नवेदन दता गर  य तो गन प को नाममा तन दनको याद 

जार  गर  नजलाइ हािजर गराइ सो नवेदन स म त सम  पेश गनपुनछ ।  
(२) स म तले उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन पेश हनु आएमा प लाइ नया ँ

उजरु  दता गन नलगाइ उ  नवेदनबाट नै आव यक कारवाह  गर  
नणय गनपुनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपदफा (१) 
बमोिजमको नवेदनको यहोराबाट नवेदन स म तको े ा धकार भ  
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नपन वषयमा परेको देिखएमा स म तले उ  वषयमा े ा धकार हण 
गन अदालत वा नकाय सम  जान सनुाइ दनपुनछ । 

८८. चलनचलाउने सूचनाः 
(१) अ भलेख शासकले स म तको नणय बमोिजम चलन चलाइ पाउन नवेदन 

परेमा चलन चलाउने म त खलुाइ फलानो म तमा फलानो घर ज गाको 
चलन चलाउन कमचार  ख टइ आउने हुँदा सो म त अगावै घर ज गा 
खा ल गर दन ुभ न चलन दनपुन प को नाममा सूचना जार  गनपुनछ ।  

(२) चलन दनपुन स पि  उजरु को प बाहेक अ य कसैको भोगचलनमा रहेको 
भएमा अ भलेख शासकले सो ह प को नाममा उपदफा (१) बमोिजमको 
सूचना जार गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको म तमा खटइजाँदा घरज गा खाल  गरेको 
भए स बि धत कमचार ले चलन चलाइ दएको मचु ु का खडागर  तथा 
घरज गा खाल  नगरेको भए खाल  गराइ चलन चलाइ चलन चलाएको 
मचु ु का खडा गर  तवेदन साथ अ भलेख शाखामा पेश गनपुनछ ।  

 
प र छेद-१० 

व वध 
८९. न ल नवेदनः 

(१) स म त सम  दता रहेको उजरु को कुनै सरोकारवाला प ले ववादको 
म सलमा रहेको कुनै कागजप को न ल लनको ला ग नवेदन दएमा 
स म तले उ  प लाइ सो कागजको न ल उपल ध गराउनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दँदा स बि धत प ले उजरु  शाखामा 
रहेको म सलको न ल लनपुदा उजरु  शासक तथा अ भलेख शाखामा 
रहेको म सलको न ल लनपुन भएमा अ भलेख शासक सम  नवेदन 
पेश गनपुनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दनको एघार बजे अगावै पेश भएमा 
स बि धत कमचार ले सो ह दन र सो भ दा पछ  पेश भएमा स भव 
भएस म सो ह दन नभए सोको भो लप ट न ल उपल ध गराउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन दँदा फरक फरक उजरु को ला ग फरक 
फरक नवेदन दनपुनछ । 
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(५) ववादको कुनै प ले उपदफा (१) बमोिजमको नवेदन दँदा न लको 
स ामा कागजप को फोटो िख ने अनमु त मागेमा सो दनपुनछ । 

(६) न ल नवेदन दँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा दनपुनछ । 
९०. न ल द तरुः 

(१) स बि धत शासकले दफा ८८ बमोिजम न ल वा फोटो िख नको ला ग 
नवेदन दनेप सँग देहाय बमोिजमको द तरु लइ न ल उपल ध 
गराउनपुनछः 
(क) न लको हकमा स ल पानाको त पृ को  ५।– पैयाकँो दरले; 
(ख) स म तको नणय कागजको हकमा त स ल पानाको त पृ को 

 ५।– पैयाकँो दरले; तथा 
(ग) लखत कागजप को न ल न लइ फोटो िख न चाहेमा त पानाको 

 ५।– पैयाकँो दरले । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न चलत कानून 
बमोिजम न ल द तरु नला ने प लाइ यस दफा बमोिजमको द तरु 
ला नेछैन । 

(३) यस दफा बमोिजम न ल उतार गर  लैजाने प ले न ल उतार गदा 
लागेको खचको यव था आफै गनपुनछ । 

९१. द तरु उ लेख गनः 
न ल मािणत गन स बि धत शासकले न ल मािणत गदा न ल लैजाने 
प को नाम थर तथा उजरु मा है सयतका साथै न ल उतार गरेवापत दािखल 
गरेको द तरु र न ल पाना समेत उ लेख गर  न ल दएको यहोरा जनाइ 
न ल मािणत गनपुनछ । 

९२. द तरु च ु ा नभइ न ल न दइनेः 
स बि धत शासकले यस ऐन बमोिजम न ल मा ने प ले न ल उतार गदा 
दफा ८९ बमोिजम ला ने द तरु दािखल नगदास म न ल दनेछैन र सो 
न लको आधका रकता मािणत गन पाउनेछैन।  

९३. चलत कानून बमोिजम हनेुः 
यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापन उजरु सँग स बि धत चलत कानूनमा 
कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए जतको हकमा सो ह बमोिजम हनेुछ । 

९४. नयम बनाउने अ धकारः 
समतले यस ऐनको भावकार  काया वयनको लाग आव यक नयम बनाउन स नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

उजरु को ढाचँा 
या यक स म त सम  पेश गरेको 

नवेदन-प  
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वषयः स व ध व छेद 

म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 

१. म नवेदक र यस ववादको दो ो प वच संवत २०६९ सालमा सामािजक 
पर परा अनसुार ववाह ग रएको हो । ववाह भएप ात २ वषस म अथात 
२०७१ सालस म हामी वच समुधरु दा प य जीवन रहेको थयो । हामीबाट 
२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज म भएको छ । एक आपसमा 
लो ने वा नी वचको सहम त र सहकायमा छोरा ज मेपछ  मशः सम या 
देिखँदै जान था यो । २०७१ सालको तहारमा माइत गएपछ  उनी घर 
आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गर । २ पटकस म लन 
गए ँ। तर नजले तमीसँग मेरो जीवन च न स दैन, म घर जान सि न, तमी जे 
गनपुछ गर भ न ठाडो जवाफ दन था लन । के कारणले य तो हनु गयो भ न 
सो दा अव त ो र मेरो स व ध छैन आफुखसुी गर र मलाई स पक नगर,गरेमा 
रा ो हुँ दैन भ न धाक ध क  र ास मसेत दइन । लामो समयस म मन 
फकला र घर आउ लन भ न पख  वस तर आईनन । क रव ३ वषपछ  अथात 
२०७४ साल भा  म हनामा पनुः लन गए ँ तर वप ी मसँग वो दै नवोल  
घर भ  छ रन र साला जेठान पठाई शार रक आ मण गन स मको काय गर  
मलाई तथानाम गा ल गलौच गरे । मिु कलले यान जोगाई नराश भएर घर 
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फकए ँ र अव दो ो प ीमती मसँग पनुः फक आउने र दा प य जीवन 
समुधरु हनेु स भावना नभएकोले पा रवा रक ववाद न पणका ला ग यो नवेदन 
दन आएको छु ।  

२. यस स म तबाट दो ो प  िझकाई जे जो वु नपुछ वझुी ववाद न पण 
गराईपाउँ ।  

३. o; ufpFkflnsf af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf ==== 
adf]lhd ljj]bg b:t'/ ? =====, bf];|f] kIf ! hgfnfO{ Dofb ;"rgf b:t'/ 
?======== , kfgf @ sf] lgj]bg k|ltlnkL b:t'/ ? ========= ;d]t u/L hDDf ? 
=========== o;} lgj]bg ;fy bflvnf u/]sf] 5' . 

४. of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $& -@_ cg';f/ 
o;} ;ldltsf] clwsf/ If]qleq kb{5 .  

५. यो नवेदन हद याद भ ै छ र म नवेदकलाई यस वषयमा नवेदन दने हकदैया 
ा  छ।  

६. यस वषयमा अ य  कह कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन दएको 
छैन ।  

७. यसमा दो ो प को माइती तफका र मेरो घर तफका प रवारका सद यह  
िझकाई थप यहोरा वु न सकनेछ ।  

८. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो स य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम संजाय 
भो न तयार छु ।  

 

नवेदक 

नामः  ............................. 

इ त संवत ्.......... साल...............म हना.................गते..............रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

उजरु  दता गरेको न साको ढाँचा 
>L ====================== 
============================ . 

 

ljifo M ph'/L btf{sf] lg::ffkq ;DaGwdf . 
 

========================= a:g] tkfO{ ================================ n] a:g] 
================================= lj?4df 
============================================egL ph'/L btf{ ug{ NofPsf]df cfhsf] 
ldltdf btf{ u/L btf{ g+====== 
sfod ePsfn] of] lg:;f hf/L ul/lbPsf] 5 .  
 
clws[t sd{rf/L 
b:tvtM==================== 
ldlt M =================== 

 

अनसूुची-३ 

(दफा 8 को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

ता रख भपाइ 
 

या यक स म त  
म या द  गाउँपा लकामा खडा ग रएको तारेख भरपाई 

 

वाद        तवाद  
.................     ...................  

मु ा .................................. 
 

म त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह  दन 
........... बजे यस या यक स म त/कायालयमा उपि थत हनेुछु भनी सह  गन ...... 
 
वाद  ................    तवाद  ................ 
 
इ त संवत ्............. साल................म हना............गते..............रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-४ 

(दफा 8 को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

ता रख पचा 
या यक स म त 

म या द  गाउँपा लकाबाट जार  भएको तारेखको पचा 
 

वाद        तवाद  
...............      ................. 

मु ाः ...................................... 
 

म त .................... मा ............................ काम गन ................. बजे हािजर 
हनु आउनहुोला ।  

फाँटवालाको द तखत  
म त ................. 

 

अनसूुची-५ 

(दफा 14 को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

तवादको ढाचँा 
लिखत जवाफको नमूना 

या यक स म त सम  पेश गरेको लिखत जवाफ 
 

थम प  

================= lhNnf ============================== ufpFkflnsf j8f g+=========== a:g]  
====================sf] ==================== -gftf ;DaGw pNn]v ug{] _ jif{ ========= sf]  
=============================== lnlvt hjfkm k|:t'tstf{  

bf];|f] kIf 
================= lhNnf ================================ ufpFkflnsf j8f g+========== a:g]  
==========================sf] 5f]/f jif{ ========== sf] =========================================== 

ljkIfL -lgj]bs_ 
 

वषय स व ध व छेद । 

म न न वुदँाह मा लेिखए वमोिजम नवेदन गदछु : 
१. म लिखत जवाफ ततुकता र वप ी नवेदक वच संवत २०६९ सालमा 

सामािजक पर परा अनसुार ववाह भएको यहोरा ठक हो । हामीबाट २०७१ 
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साल जेठमा १ छोराको समेत जायज म भएको ठक हो । २०७१ सालको 
तहारमा माइत गएपछ  म घर नफकको, पटक पटक घर आउन फोनबाट 
अनरुोध गरेको, २ पटकस म लन आएको तर म घर नगएको, मैले वप ी 
नवेदकलाई दा प य जीवन च न नस ने भनेको र मेरा दाईभाईले शार रक 
आ मण गन स मको काय गरेको भ न कपोलकि पत झठुा र हुँ दै नभएका 
नराधार यहोरा उ लेख गर  ववाद गरेको कुरा उ लेख गन चाह छु ।  

२. मलाई वप ी नवेदक समेत मल  गा ल गलौच, डर, धाक, ध क  देखाई हातपात 
गर  घरबाट नकाला गरेपछ  म माइतीमा आई वसेक  हुँ । ववाह भएको केह  
वषपछ  वना कारण ममाथी व भ  क समका आरोप लगाई अपमान गन, गाल  
गलौच गन लगायतका कामह  हुँ दैगए । प रवारका अ य सद यह ले म माथी 
घृणा गन, वोलचाल नगन ज ता काय गरेप न वप ीबाट केह  समय मलाई नै 
समथन र सहयोग गद आएका थए तर पछ  वप ी नवेदक समेत उ नह सँगै 
मले र मलाई जवरज त गरबाट नका ने कायमा सहभागी भए । के कुन 
कारणले वा मेरो के ग तीले यसो गरेका हनु भ न वु दा वेलावेला दाइजो 
न याएको भ न माइती प समेतको आलोचना गन गरेका थए । सायद 
उ नह लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट नकाल दएका हनुपुदछ । 
मैले कुनै ग ती नगरेको र वप ी लो नेसँग पूववत माया, स ाव र स मान 
यथावत रहेकोले लो ने वा नीको स व ध यथावत कायम गर पाउँ ।  

३. घरबाट जवरज त नकालेपछ  ४ म हनाको नावालक छोरा काखी यापेर माइती 
आएको झ डै ३ वषस म वेखवर, स पक व हन वसी अ हले ए ासी स व ध 
व छेदको माग गर  नवेदन दन ुआफमा आ यजनक लागेको छ, स य त य 
विुझ कानून वमोिजम ग रपाउँ ।  

४. ============= af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf ======= adf]lhd 
lnlvt hjfkm jfkt b:t'/ ? ======= o;} lgj]bg;fy bflvnf u/]sf] 5' .   

५. यो लिखत जवाफ याद भ ै लई म आफ उपि थत भएको छु ।  

६. यस वषयमा अ य  कह कतै कुनै नकायमा कुनै कारको नवेदन दएको छैन ।  

७. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो स य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम संजाय 
भो न तयार छु।  

नवेदक 

नामः ................................... 
इ त संवत ्........... साल..............म हना...............गते................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-६ 

(दफा 19 को उपदफा (६) सँग स बि धत) 
 या यक स म तबाट जार  भएको 

याद सूचना 
 

==============================================a:g] =================================== sf] gfpFdf  

=====================================================ufpFkflnsf sfo{noaf6 hf/L ePsf] 

!% -kGw|_ lbg] ;"rgf 

======================================== a:g] ===================================================n] 

tkfOsf] lj?4 ============================================= ljjfb k/]sf] elg lgj]bg 

btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL o;} ;fy k7fOPsf] 5 . ctM tkfOn] of] Dofb 

a'em]sf] jf l/t k"j{s tfd]n ePsf] ldltn] !% -kGw|_ lbg leqdf cfkm\gf] egfO 

;lxt cfkm}+ jf sfg"g adf]lhdaf] jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g 

cfpg'xf]nf . cGoyf sfg"g adf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fOG5 . 

 
इ त संवत ्......... साल.................म हना............गते..............रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-७ 
(दफा ४1 को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

नणयको ढाचँा  
म या द  गाउँपा लका या यक स म त 

 

संयोजक ी......................................................................................... 
सद य ी........................................................................................... 
सद य ी........................................................................................... 

नणय 
संवत ............... सालको नवेदन नं........ 
 

वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 
 

 

.......................... िज ला ..................... गाउँपा लका वडा नं......... ................ 
व ने ......................................................................................... थम प  

व  
.......................... िज ला .................... गाउँपा लका वडा नं....., ..................... 
........................................................................................................... व ने 
.............................................................................................. दो ो प  
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम नवेदन दता 

भई सोह  ऐनको दफा ४६ वमोिजम गठन भएको या यक स म त सम  ततु हनु 
आएको मु ाको संि  त य र नणय यस कार छः  
(१) .............. गाउँपा लका वडा नं. ....................... न सा सट नं.... 

क.नं........ े.फ...........को घरज गामा पि म तफका क.नं..........का 
सं धयार वप ी ...................ले घर वनाउँदा आ नो घरज गामा 
समानास म आई जो ड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आ नो घर 
क पाउ ड भ  झानगर  वनाएको हुँदा सो वलेसी व द गराइपाउँ भ  े
नवेदकको नवेदन यहोरा ।  

(२) d:of{ª\bL गाउँपा लकाबाट च लत भवन नमाण स व धी मापद ड वमोिजम 
इजाजत ा  गर  भवनको न सा समेत वीकृत गराई सो न सा वमोिजम 
भवन नमाण गरेको हुँ । वप ी नवेदकले भने वमोिजम आ नो घरको छत 
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तथा वलेसीको पानी नजको घर क पाउ ड भ  झान नगरेको आ नै 
घरज गामा झान गरेको हुँदा झठुा नवेदन खारेज ग रपाउँ भ े यथ को 
लिखत जवाफ ।  

(३) d:of{ª\bL गाउँपा लकाबाट थलगत न र ण तथा सव ण गन गएका ा व धक 
टो लले थलगत न र ण गर  म त................मा पेश गरेको केच स हतको 
तवेदनबाट यथको घरतफबाट छत तथा वलेसीको पानी ख दा नवेदकको 

घर क पाउ डभ  पन गरेको देिख छ भ  े यहोरा उ लेिखत भएको ।  
(४) ववादका दवैु प लाई मेल मलाप गराउने योजनका ला ग d:of{ª\bL 

गाउँपा लका वडा नं........, …….................. मा रहेको मेल मलाप के मा 
पठाउँदा मेल मलाप हनु नसक  फक आएको ।  

नणय 
दवैु प लाई सनुवुाईको ला ग आज पेशी तो कएकोमा ववादका स वि धत 
प ह  वयमं तथा नजह बाट नयु  गरेका कानून यवसायीह  समेतको 
भनाई सनुी पनुः मलाप  गनहुोस भ न स झाउँदा वझुाउँदा प न मलाप  गन 
म ुर नगन ुभएकोले फाइलमा संल न माण कागजह को समेत मू या न गर  
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजम नणय दनपुन 
हनु आई नणयतफ वचार गदा नवेदकको क. नं….....को पि मतफ यथको 
क.नं…...को घरज गा जो डएर रहेकोमा ववाद देिखएन । नवेदकको भनाई 
अनसुार आ नो घर क पाउ ड भ  यथको छत तथा वलेसीको पानी झारेको 
हो होइन भ न थलगत पमै जाँचवझु गर  ा व धक तवेदन पेश गन 
कायालयबाट ख ट गएका ा व धक कमचार ले म त.............मा पेश गरेको 
केच स हतको ा व धक तवेदन समेतबाट नवेदकको माग दावी वमोिजम 
आ नो घर क पाउ ड भ  यथको छत तथा वलेसीबाट पानी झन गरेको भ े 
पु  हनेु देिख छ । यथ ले यस कायालयबाट पा रत गरेको न सामा समेत 
छत तथा वलेसीको पानी आ नै घरज गामा झान भ न देखाईएको र नवेदकको 
घर क पाउ ड भ  पानी झान पाउनपुछ भन यथ ले दावी वरोध गन समेत 
नसकेको र च लत कानून र चलनबाट समेत अकाको घर क पाउ ड भ  
आ नो छत तथा वलेसीको पानी झान पाउने नदेिखएको हुँदा नवेदकको माग 
वमोिजम यथ ले आ नो छत तथा वलेसीबाट आ नै घर ज गामा पानी झान 
व ध गनपुन देिख छ । नवेदकको घर क पाउ डमा पानी झान नपाउने 

ठहछ । सो ठहनाले तपिशल बमोिजम गन ु।  
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तपिशल 
१. सरोकारवालाले न ल माग गन आएमा नयमानसुार द तरु लई न ल दन ु।  
२. यो नणयमा िच  नवझेु ३५ दन भ  .............. िज ला अदालतमा पनुरावेदन 

गन जान ुभ न यथ लाई सनुाई दन ु।  
३. याद भ  पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम नणय काया वयन गन/ुगराउन ु।  
 
इ त संवत ्........... साल............म हना....................गते.............रोज शभुम ्।  

 
 

अनसूुची-८ 

(दफा ४7 को सगँ स बि धत) 

अ त रम संर णा मक आदेशको नमूना 
 

........................................... या यक स म त 
संयोजक ी........................ ....................................................................... 
सद य ी.................................................... ............................................ 
सद य ी.............................................................................................. 

आदेश 
संवत ..................... सालको नवेदन नं........ 
 

वषयः प डतलाई उपचार गराउने स व धमा । 
 

................. िज ला .................... गाउँपािलका वडा नं....... ....................... व े 

............................................................................................... थम प  
िव  

............... िज ला ................ गाउँपािलका वडा नं....... ............................. व े 
..................................................................................................दो ो प  
यसमा िनवेदकको माग वमोिजम .................... िज ला वडा नं. ................ व  े
.............को नाित .......................को छोरा/छोरी वष ................ को ................ल े
आफुलाई असा य रोग लािग िनयिमत पमा ह ाको २ पटक मृगौला डायलोिसस गन 
िच क सकले िशफा रस गरेकोमा एकाघरका छोरा वष .................. को 
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...........................ल े िनयिमत पमा डायलोिसस गन अटेर गरेको, घ र घ र पैयँा 
नभएको वहाना गन गरेको, किहले किहल े कायालयको कामको तताल े फुसद निमलेको 
आ द कारण जनाई आफुले िनयिमत ा  गनुपन वा य सेवा ा  गन नसकेको दँा आ नो 
जीवन झनझन खतरायु  ब द ै गएको भिन अ पतालको िच क सकको पुजा र िशफा रस 
सिहत पेश न आएको िनवेदन उपर ारि भक पमा जाँचवुझ गदा होरा मनािसव 
दिेखएको दँा हाललाई िनवेदकको लािग िच क सकले िशफा रस गरे वमोिजम हरेक ह ा २ 
पटक डायलोिसस गन ु गराउनु तथा िनजको वा य लाभका लािग आव यक अ य व ध 
समेत िमलाउनु भिन थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम 
िवप ी ........................को नाममा यो अ त रम संर णा मक आदशे जारी ग र दएका छ  
। यो आदशे िमिसल सामले राखी िवप ीलाई लेखी पठाई दनु । यो आदशे अनुसार उपचार 
भएको जानकारी ा  गरी िमिसल सामेल रा ु र िनयमानुसार पशे गनु ।  
 
ईित संवत ................... साल .............मिहना….......गत ेरोज….....शुभम् । 

 
 

अनसुूची-९ 

(दफा ५२ को उपदफा (२) सगँ स बि धत) 

िमलाप को लािग िनवदेनको ढाचँा 
d:of{ª\bL गाउँपा लका या यक स म तसम  पेश गरेको 

मलाप को संयु  नवेदनप  
=============== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf, j8f g++= ======== =========================== 
a:g] ================================================================================================ 
sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ ========== sf] ================================================== 
lgj]bs -k|yd kIf_ 

lj?4 
============= lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf, j8f g++= ========== =========================== 
a:g] jif{ =============== sf] ================================================================== 
lnlvt hjfkmstf{ -bf];|f] kIf_ 

वषयः स व ध व छेद । 
हामी नवेदक न न लिखत नवेदन गदछौः  
१. हामी वच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा अनसुार ववाह ग रएकोमा 

क रव २ वषस म समुधरु दा प य जीवन रहेको थयो । हामीबाट २०७१ साल 
जेठमा १ छोराको समेत जायज म भएको, सो ह वष २०७१ सालको तहारमा 
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माइत गएपछ  घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 
लन गएको तर उ टै कुट पट गर  पठाएको भ न नवेदकको नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर  जवरज त 
घरबाट नकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझपन 
लो ने त आ नो यथावत माया, स ाव र स मान रहेकोले लो ने वा नीको 
स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ े यथको लिखत जवाफ रहेको ।  

३. हामी झगडा ग र आय , केह वष लो ने वा नी छु टएर व य , हामीबाट एक 
स तानको जायज म समेत भैसकेको छ ।  
घरमा सामा य घरायसी वषयले मनमटुाव भई लो ने वा नी अलग अलग 
वसेकोमा d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt j8f g+= =============== 
cGt{utsf] =================d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{ =================sf] 
kxndf Ps आपसमा छलफल गर  मल  आएको यहोरा यो छ क  वगतमा 
जे ज ता वषयमा असमझदार  तथा वेमेल भएको भएतापनी हामी वच एक 
अका त व ास, सदभाव र मे कायमै रहेकोले लो ने वा नीको स व ध 
व छेद गर  पाउँ भ े नवेदन दावी छो ड पनुः समुधरु स व धका साथ 
दा प य जीवनलाई यवि थत ढंगले अगा ड वढाउने छ  । नवेदकको घरमा 
त काल लो ने वा नी म ल व ने वातावरण नहनेु भएकोले छु ै ठाउमा डेरा 
लई व न हामी दवैु प  सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ (२) बमोिजम यो मलाप  संयु  नबेदन पेश गरेका 
छौ , लेिखए वमोिजम मलाप  गर  पाउँ ।  

४. d:of{ª\bL गाउँपा लका थानीय या यक काय वधी वमोिजम यो मलाप को 
संयु  नवेदन द तरु बापत ================= o;} ;fy ;+nUg 5 . 

५. यसमा लेिखएका यहोरा ठक साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला 
वझुाउँला । 

  
नवेदकह  
...................................... थम प  
.................................... दो ो प  
 

इ त संवत ्.......... साल...............म हना...............गते...............रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१० 

(दफा ५२ को उपदफा (५) सगँ स बि धत) 
िमलाप को ढाचँा 

 
d:of{ª\bL गाउँपािलका याियक सिमितसम  पेश गरेको िमलाप को संयु  िनवेदनप  

============== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf, j8f g++= ============= ======================= a:g] 
========================================================================== sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ 
=============== sf] =========================================================== lgj]bs -k|yd kIf_ 

lj?4 
============== lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf, j8f g++= ============ ======================== a:g] 
jif{ =============== sf] ============================================================= lnlvt 
hjfkmstf{ -bf];|f] kIf_ 
 

िवषयः स व ध िव छेद । 
हामी िनवेदक िन  िलिखत िनवेदन गदछ  : 
१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा अनुसार िववाह ग रएकोमा क रव 

२ वषस म सुमधुर दा प य जीवन रहकेो िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ 
छोराको समेत जायज म भएको, सोिह वष २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी 
घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, िलन गएको तर उ टै 
कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको िनउँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जवरज त 
घरबाट िनकाला गरेको हो । आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपिन लो े ित 
आ नो यथावत माया, स ाव र स मान रहकेोले लो े वा ीको स व ध यथावत 
कायम गराईपाउँ भ  े यथ को िलिखत जवाफ रहकेो ।  

३. हामी झगडा ग र आय , केहीवष लो े वा ी छु टएर व य , हामीबाट एक स तानको 
जायज म समेतभैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी िवषयले मनमुटाव भई लो े 
वा ी अलग अलग वसेकोमा d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt dfkm{t j8f 

g+= =========== cGtu{tsf] ======================== d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{ 
==================== sf] kxndf Ps cfk;df 5nkmn u/L ldln cfPsf] Joxf]/f of] 
5 ls ljutdf h] h:tf ljifodf c;dembf/L tyf a]d]n भएतापनी हामीिवच 
एक अका ित िव ास, सदभाव र ेम कायमै रहकेोले लो े वा ीको स व ध िव छेद 
गरी पाउँ भ े िनवेदन दावी छोिड पुनः सुमधुर स व धका साथ दा प य जीवनलाई 

वि थत ढंगले अगािड वढाउने छ  । िनवेदकको घरमा त काल लो े वा ी िमिल 
व े वातावरण न न े भएकोल े छु  ै ठाउमा डरेा िलई व  हामी दवुै प  सहमत 
भएकाल े थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा , ४७ (२) बमोिजम यो 
मलाप  संयु  नबेदन पेश गरेका छौ ,लेिखए वमोिजम िमलाप  गरी पाउँ ।  
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४.  d:of{ª\bL गाउँपािलका थानीय याियक कायिवधी वमोिजम यो िमलाप को संयु  
िनवेदन द तुर बापत  ============. o;} ;fy ;+nUg 5 .  

५.  यसमा लेिखएका होरा ठक साँचो न,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम स लँा वझुाउँला ।  
 

िनवेदकह  

...................................... थम प   .................................... दो ो प  
 

इ त संवत ्........... साल................म हना.................गते..................रोज शभुम ्। 
 

अनसुचूी-११ 

(दफा ५९ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

मेलिमलापकतामा सचूीकृत न ेिनवदेन ढाचँा 
या यक स म त 

d:of{ª\bL गाउँपा लका सम  पेश गरेको नवेदन 
 

वषयः मेल मलापकतामा सूचीकृत हनु पाउँ ।  
 

ततु वषयमा तप सलमा उ लेिखत कागजातह को त लपी साथै राखी ............ 
गाउँपा लकाको या यक स म त अ तगतका ............ मेल मलाप के मा सूचीकृत 
भई मेल मलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी नवेदन गदछु ।  
 
तप सल  

१) नाग रकता माणप को छाँयाकपी,  
२) नातक तहस म उ तण गरेको शैि क माणप को छाँयाकपी, 
३) मेल मलापकताको ता लम ा  गरेको माणप को छायाँकपी, 
४) मेल मलाप स ब धी अनभुव र 
५) यि गत ववरण (Bio- data) 

 
नवेदक  
नाम थरः ............................... 
द तखतः ............................. 
म तः ................................ 
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अनसुचूी-१२ 

(दफा ७५ को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 
d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] या यक स म त सम  पेश गरेको  

भ रभराउको नवेदन प  

 

वषयः भ रभराई पाउँ भ े वारे । 

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 
व  

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 
मु ा 

म नवेदक नवेदन वापत  १०।– द तरु साथै राखी न न यहोरा नवेदन गदछु । 

1= pk/f]Qm ljkIfL ;Fusf] pNn]lvt d'4f o; ufpFkflnsfsf] Goflos 
;ldltsf] ldlt ============== sf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf 
/fv]sf] b:t'/ ldlt============== sf] >L ==================== 
lhNnf cbfntsf] km};nf adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg} 7x/ EfPsf] xF'bf 
pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .  

2= d}n] o; sfof{nodf hDdf /x]sf] b:t'/sf] e/kfO{ ÷/l;b÷ef}r/sf] 
;Ssn k|lt / ;Ddflgt >L ============== lhNnf cbfntsf] clGtd 
km};nfsf] 5fFof skL o;} ;fy ;+nUg 5 . 

3= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'6f 7x/] ;x'Fnf a'emfpnf . 
 

नवेदक 

नज ..................... 
 

इ त संवत ्.......... साल............म हना..................गते............रोज शभुम ्। 

 



103 
 

अनसुचूी-१३ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 
चलन चलाउने नवेदन 

d:of{ª\bL ufpFkflnsfdf k]z u/]sf] 
 नवेदन प  

 

वषयः चलन चलाई पाउँ भ े वारे । 

 
================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 

व  

================a:g] ============================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL 
मु ा 

म नवेदक नवेदन वापत  १०।– द तरु साथै राखी न न यहोरा नवेदन गदछु । 

1= pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'4f o; ufpFkflnsfsf] Goflos 
;ldltaf6 ldlt =========== df lg0f{o eO{ pQm 3/ hUuf -jf h'g ;DklQ 
ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 5 ;f] ;DklQm jf j:t' pNn]v ug{] _ 
d]/f] xs ef]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df >L ================ lhNnf 
cbfntdf ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df ;Ddflgt cbfntaf6 ;Df]t 
ldlt ================= df lg0f{o x'Fbf Goflos ;ldlts} lg0f{onfO ;b/ u/L 
d]/} xs ef]u sfod u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ 
/x]sf] x'Fbf lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQ rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg 
k]z u/]sf] 5' . 

2= o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 
s= Goflos ;ldltn] ldlt ============== df u/]sf] lg0f{osf] 5fFofskL . 
v=  >L ================= lhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt =============== sf] ;b/ 

km};nfsf] 5fFofskL . 
u=  o; ljjfb ;Dj4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 . 
3=  n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;xF'nf 

a'emfpnf . 
 

lgj]bs 
lgh ========================== 
 

ई त संवत................साल.............मा हना...........गते‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७८ को उपदफा (४) सँग स बि धत) 

स पित रो ाको अदशे 
 

.............................................. याियक सिमित 

संयोजक ी......................................................................................... 
सद य ी ...........................................................................................  

सद य ी........................................................................................... 
 

cfb]z  
;+jt =============== ;fnsf] lgj]bg g++= =================== 

 
ljifoM ;Dklt x:tfGt/0f /f]Ssf 

 
============= lhNnf d:of{ª\bL ufpFkflnsf, j8f g+= ========= ============================ 
a:g] ============================================= sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{ ============ 
sf] =========================================== lgj]bs -k|yd kIf_ 
 

व  

................... िज ला d:of{ª\bL गाउँपा लका, वडा नं. ... वप ी (दो ो 
प )..........व ने....वष.....को यसमा नवेदकको माग बमोिजम......िज ला........ 
......गाउँपा लका, वडा नं.... .ेफ......... क.नं........ ज गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अव डाको..................वग फटको चार त ले घर र लग लगापात समेत वप ी....स पि  
नज वप ीबाट अ य अंिशयारह को म जरु  वना हक ह ता तरण हनु स न ेआशंका गर  
नवदेकले दएको नवेदन उपर ारि भक पमा जाँचवझु गदा यहोरा मना सव देिखएको हुँदा 
हाललाई य  को नाममा रहेको उि लिखत घरज गाको हक ह ता तरण गन सफा रस 
न दन वडालाई र अक  आदेश नभएस मका ला ग उ  घरज गाको हक ह ता तरण 
नगन/ुगन न दन ु भनी मालपोत कायालयको नाममा समेत थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो ाको आदेश जार  ग र दएका छ  । यो आदेश 
म सल सामेल राखी स वि धत कायालयह मा पठाई दन ु। यो आदेश अनसुार रो ा भएको 
जानकार  ा  गर  मसल सामेल रा  ुर नयमानसुार पेश गन ु। 
 
 

ई त संवत................साल.............मा हना...........गते‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१५ 
(दफा ८७ को उपदफा (६) सगँ स बि धत) 

न लको लािग िनवदेन 

या यक स म त  
d:of{ª\bL गाउँपा लकामा पेश गरेको 

नवेदन प  
वषयः न ल पाउँ भ े बारे । 

................... ब ने ................................................ नवेदक/वाद / तवाद  
व  

............... ब ने ..................................................... वप ी/वाद / तवाद  
 

मु ाः ........................................................................ । 
 

म नवेदक नवेदन द तरु वापत . १०।– साथै राखी न न यहोरा नवेदन गदछुः 
(१) उपरो  वप ीसँगको उ लेिखत मु ामा अ ययनको ला ग देहायका 

कागजातह  आव यक परेको हुँदा मािणत त लपी पाउँ भनी यो नवेदन 
साथ उपि थत भएको छु । अतः न लको मािणत त लपी पाउँ ।  
देहाय  
क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 

२) लेिखएको यहोरा ठक साचँो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।  
 

नवेदक 
नज .......................... 

 

इ त स वत ् ......... साल .... म हना .... गते रोज ्... शभुम ्................ 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM$ ldltM @)&%÷)!÷@! 

 

efu–! 
d:of{ªbL ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Dat @)&% sf] P]g g+= $ 
 

म या द  गाउँपा लका सहकार  ऐन, २०७५ 
d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] ufpF;ef af6 ldlt @)&%÷)!÷!$ df kf/Lt 

तावनाः सहकार  मू य, मा यता र स ा त अनु प थानीय तरमा छ रएर रहेको पूजँी, 
व ध तथा तभालाई वाबल बन र पार प रकताका आधारमा एक कृत गद 

सद यह को आथक, सामािजक तथा साँ कृ तक उ यन गन, समदुायमा आधा रत, सद य 
केि त, लोकताि क, वाय  र सशुा सत संगठनको पमा सहकार  सं थाह को 
व न गन, सहकार  खेती, उ ोग, व त ुतथा सेवा यवसायका मा यमबाट सामािजक 
यायका आधारमा आ मनभर, ती  एवं दगो पमा थानीय अथत लाई सु ढ 
त ु याउन सहकार  संघ सं थाह को दता, स ालन एवम ् नयमन स ब धी यव था गन 
वा छनीय भएकोले, म या द  गाउँपा लकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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प र छेद –१ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ : 
(१) यस ऐनको नाम “म या द  गाउँपा लकाको सहकार  ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनेुछ । 

२. प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आ त रक काय व ध” भ ाले सहकार  सं थाले दफा १८ बमोिजम 
बनाएको आ त रक काय व ध स झनपुछ ।  

(ख)  “कसूर” भ ाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर स झनपुछ । 

(ग)  “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अ तगत बनेको 
नयममा तो कएको वा तो कए बमोिजम स झनपुछ । 

(घ)  “प रवार” भ ाले सद यको प त वा प ी, छोरा, बहुार , छोर , धमपु , 

धमपु ी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गन ुपन दाज,ु 
भाउज,ु भाइ, बहुार  र दद , ब हनी स झनपुछ। 

तर सो श दले अंशब डा गर वा मानो छु ई आ-आ नो पेशा यवसाय 
गर  बसेको प रवारको सद यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ)  “बचत” भ ाले सद यले सहकार  सं थामा ज मा गरेको रकम स झनपुछ । 

(च)  “म ालय” भ ाले सहकार  स ब धी वषय हेन संघीय म ालय स झनपुछ ।  

(छ) “मु य कारोबार” भ ाले सं थाले संचालन गरेको यवसा यक 
याकलापह मा पछ लो आथक वषस ममा प रचा लत बचतको दा य व र 

प छ लो आथक वषको सद यतफको ख रद वा ब  कारोवारमा क तीमा 
तीस तशतभ दा बढ  ह सा भएको कारोवार स झनपुछ ।   

(ज) “रिज ार” भ ाले संघको रिज ार स झनपुछ ।  

(झ) “लेखा सपुर वे ण स म त” भ ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपुर वे ण 
स म त स झनपुछ । 

(ञ) “ व नयम” भ ाले स बि धत सहकार  सं थाको दफा १७ बमोिजम 
बनाएको व नयम स झनपुछ । 

(ट) “ वभाग” भ ाले संघको सहकार  वभाग स झनपुछ र सो श दले 
म ालयले सहकार  नयमन गन तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ)  “शेयर” भ ाले सहकार  सं थाको शेयर पूजीको अंश स झनपुछ ।  
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(ड)  “स ालक” भ ाले स म तको सद य स झनपुछ र सो श दले स म तको 
अ य , उपा य , सिचव र कोषा य  समेतलाई जनाउँछ ।  

(ड) “सद य” भ ाले सहकार  स थाको सद यता ा  त गरेका यि  
स झनपुछ। 

(ढ) “स म त” भ ाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स ालक स म त 
स झनपुछ ।  

(ण) “सहकार  मू य” भ ाले वावल वन, व–उ रदा य व, लोकत , समानता, 
समता, ऐ व ता, इमा दार , खलुापन, सामािजक उ रदा य व तथा अ को 
हेरचाह लगायत अ तरा य मा यता ा  त सहकार  स ब धी मू य 
स झनपुछ । 

(त) “सं थाको यवसाय” भ ाले व नयममा यव था भए बमोिजम स ा लत 
यवसा यक याकलाप स झनपुछ ।  

(थ) “सहकार  स ा त” भ ाले वैि छक तथाखलुा सद यता, सद य ारा 
लोकताि क नय ण, सद यको आथक सहभागीता, वाय ता र 
वत ता, िश ा, ताल म र सूचना, सहकार -सहकार  बीच पार प रक 
सहयोग र समदुाय तको चासो लगायत अ तरा य मा यता ा  त 
सहकार  स ब धी स ा त स झनपुछ ।  

(द) "सं था" भ ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता 
भएको वषयगत वा बहउु े यीय सहकार  सं था स झन ुपछ । 

(ध) “साधारण सभा” भ ाले सहकार  सं थाको साधारण सभा स झनपुछ । 

(न) “ ाथ मक पूजँी कोष” भ ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष स झनपुछ । 

(प) "दता गन अ धकार " भ ाले दफा ६९ बमोिजमको दता गन अ धकार  
स झनपुदछ । 

प र छेद–२ 

सहकार  सं थाको गठन तथा दता 
३. सं थाको गठन : 

(१) क तीमा तीस जना नेपाल  नाग रकह  आपसमा मल  वषयगत वा 
वहउु े यीय सहकार  सं था गठन गन स नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न मक, यवुा लगायतले 
आ नो म वा सीपमा आधा रत भइ यवसाय गन सहकार  सं थाको हकमा 
प  जना नेपाल  नाग रकह  भए प न सं था गठन गन स नेछन ्। 
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(३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नेपाल सरकार, 

देश सरकार, थानीय तह वा य ता सरकार वा तहको अनदुान वा 
वा म वमा संचा लत व ालय, व व ालय वा संग ठत सं थाबाट 
पा र मक पाउने पदमा वहाल रहेका क तीमा एकसय जना कमचार , 

िश क वा ा यापकह ले आपसमा मल  च लत कानून बमोिजम दता 
भएको आ नो पेशागत संगठनका आधारमा सद यता, त न ध व र सेवा 
संचालनमा तो कए बमोिजमका शत ब देजह  पालना गन गर  सं था 
गठन गन स नेछन ्। 

तर एकसय जनाभ दा कम सं या रहेको एउटै कायालयका क तीमा 
तीसजना कमचार , िश क वा ा यापकह ले आपसमा मल  सद यता, 
त न ध व र सेवा संचालनमा तो कए बमोिजमका शत ब देजह  पालना 

गन गर  सं था गठन गन स नेछन ्। 

(४) यस दफा बमोिजम सं था गठन गदा एक प रवार एक सद यका दरले 
उपदफा (१) वा (२)मा उि लिखत सं या पगेुको हनुपुनछ ।  

तर सं था दता भइसकेप छ एकै प रवारका एकभ दा बढ  यि ले सो 
सं थाको सद यता लन बाधा पनछैन । 

 
४. दता नगर  सहकार  स था संचालन गन नहनेु: कसैले प न यस ऐन बमोिजम दता 

नगर  सहकार  थापना तथा स ालन गन हुँ दैन।   

५. दताको ला ग दरखा त दन ुपन : 
(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सरकार  सं थाले दताकाला ग दता गन 

अ धकार  सम  अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखा त दनपुनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा त साथ देहाय बमोिजमका कागजातह  

संल न गनपुनछ :– 

(क)  सहकार  सं थाको ता वत व नयम, 

(ख)  सहकार  सं था स ालनको स भा यता अ ययन तवेदन, 

(ग)  सद यले लन वीकार गरेको शेयर सं या र शेयर रकमको ववरण । 

६. दता गन ुपन :(१) दफा ५ को उपदफा  

(१) बमोिजम ा  त दरखा त स हतको कागजातह  छान वन गदा देहाय 
बमोिजम भएको पाइएमा दता गन अ धकार ले दरखा त परेको म तले 
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तीस दन भ  य तो सहकार  सं था दता गर  अनसूुची-२ को ढाँचामा 
दता माणप  दन ुपनछ :– 

(क) दरखा त साथ पेश भएको व नयम यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत 
बनेको नयम बमोिजम रहेको,  

(ख) ता वत सहकार  सं था सहकार  मू य, मा यता र स ा त अनु प 
स ालन हनु स ने आधार रहेको, 

(ग) सहकार  सं था समदुायमा आधा रत एवम ् सद य केि त भई 
संचालन र नय ण हनु स ने प  आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छान वन गदा ता वत सहकार  सं थाको 
व नयमको कुनै कुरामा संशोधन गनपुन देिखएमा दता गन अ धकार ले 
य तो संशोधन गनपुन यहोरा खलुाई दरखा त ा  त भएको म तले प  
दन भ  नवेदकलाई सूचना गन ुपनछ । 

(3) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न यो ऐन ार भ 
हुँदाका बखत दता भई स ालनमा रहेका म या द  गाउँपा लका भ  
काय े  कायम ग रएका सहकार  सं था यसै ऐन बमोिजम दता भएको 
मा नने छ । 

(४) यस दफा बमोिजम सहकार  सं था दता गदा दता गन अ धकार ले य तो 
सहकार  सं थाले पालना गन ुपन गर  कुनै शत तो न स नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शत तो कएकोमा सोको पालना गन ु स बि धत 
सहकार  सं थाको कत य हनेुछ। 

७. दता गन अ वीकार गन स ने : 
(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उि लिखत अव था नभएमा, सोह  दफा 

बमोिजम व नयम संशोधनको ला ग सूचना दएको अब ध भ  नवेदकले 
संशोधन गन अ वीकार गरेमा य तो सूचना पाएको म तले तीस दन भ  
ब नयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उ लेख भए बमोिजम हनेु गर  
ब नयम संशोधन नगरेमा दता गन अ धकार ले य तो सहकार  सं था 
दता गन अ वीकार गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार  सं था दता गन अ वीकार गरेकोमा दता 
गन अ धकार ले कारण खलुाई तीन दन भ  सोको जानकार  स बि धत 
नवेदकह लाई दन ुपनछ ।  
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८. सहकार  सं था संग ठत सं था हनेु: 
(१) सहकार  सं था अ वि छ  उ रा धकारवाला एक वशा सत र स ठत 

सं था हनेुछ । 

(२) सहकार  सं थाको काम कारबाह को ला ग एउटा छु ै छाप हनेुछ । 

(३) सहकार  सं थाले यस ऐनको अधीनमा रह  यि  सरह चल अचल 
स पि  ा  त, उपभोग, व  वा अ य यव था गन स नेछ।  

(४) सहकार  सं थाले यि  सरह आ नो नामबाट ना लस उजूर गन र सो 
उपर प न सोह  नामबाट ना लस उजरू ला न स नेछ। 

(५) सहकार  सं थाले यि  सरह करार गन स नेछ । 

९. सहकार  सं थाको काय े  : 
(१) दता हुँदाका बखत सहकार  सं थाको काय े  देहाय बमोिजम हनेुछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन सं थाको हकमा एक वडा,  
(ख)  अ य सं थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडास म : 

(१) सद यह वीच वाबल बनको पार पा रक अ यासको ला ग 
आपसी साझा व धन (कमन ब ड), 

(२) यवसा यक तरमा सेवा संचालन गन आव यक सद य सं या, 
(३) सं था संचालनमा सद यको सहभा गतामूलक लोकताि क 

नय ण कायम हनेु गर  पायक पन थान । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न सं थाले दता भई 
यवसा यक सेवा ार भ गरेको दईुवष प छ देहायको आधारमा जो डएको 
भौगो लक े  कायम रहने गर  आ नो काय े  थप वडाह मा व तार 
गन स नेछ ।  

(क) सं थाको यवसा यक याकलापको वकास ममा सद यता 
बढाउन थप काय े  आव यक परेको, 

(ख) सं थाको काय संचालनमा सद यको य  नय ण कायम रा  
रचना मक उपायह  अवल बन ग रएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सहकार  सं थाको हकमा 
मापद ड अनसुार भएको। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सं थाको 
काय े का वडाह मा यावसा यक सेवा स ालन नभएको वा ज मा 
कारोबारको तो कएको रकम वा अनपुातभ दा कम रकम वा अनपुातको 
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यावसा यक सेवा स ालन भएको देिखएको ख डमा दता गन अ धकार ले 
यावसा यक सेवा स ालन भएका वडा मा  काय े  कायम गन गर  
व नयम संशोधन गन नदशन दन स नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम दता गन अ धकार ले नदशन दएकोमा सहकार  
सं थाले एक वष भ  व नयम संशोधन गर  आ नो काय े  पनुः नधारण 
गनपुनछ ।  

(५) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सहकार  सं थाले 
वेि छक पमा जनुसकैु समय काय े  घटाउने गर  पनुः नधारण गन 
व नयम संशोधन गन स नेछ ।  

(६) काय े  पनुः नधारण स ब धी अ य यव था तो कएबमोिजम हनेुछ ।  

१०. जानकार  दनपुन:  

म या द  गाउँपा लका भ दा बढ  काय े  कायम राखी दता भई स ालनमा 
रहेका सं थाह ले म या द  गाउँपा लकामा सेवा स ालन गदा स ा लत 
सेवाको ववरण स हत दता गन अ धकार लाई जानकार  दनपुनछ । 

११. वषयगत आधारमा वग करण: 
(१) सहकार  सं थाको वग करण देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) उ पादक सं थाः कृ ष,दु ध, िचया,कफ,उख,ुफलफुल र माछापालन 
वशेषका वषयगत र अगवुावाल  एवम ्उ पादनको योजना समेतका 
आधारमा अ य उ पादनमूलक सं था; 

(ख) उपभो ा सं थाः उपभो ा भ डार, वचत तथा ऋण,उजा र वा य 
वशेषका वषयगत र ाथ मक आव यकता एवम ् सेवाको योजना 
समेतका आधारमा अ य उपभोगज य सं था; 

(ग) मक सं थाः ह तकला,खा  प रकार,औ ो गक उ पादन,भोजनालय र 
म करार वशेषका वषयगत र सीप वा मको वशेषता एवम ्
वरोजगार को योजना समेतका आधारमा अ य ममा आधा रत सं था; 

(घ) बहउु े यीय सं थाः उ पादन, उपभोग र म वा सीपमा आधा रत 
वरोजगार का सेवा समेत स ालन गन अ य बहमुखुी सं था । 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) मा उ लेिखत वषयमा 
विश ीकरण, आम चलन र अ यासको वकास म समेतको आधारमा 
तो कएबमोिजमका वषयह  थप गन सकनेछ । 
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(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपदफा (१) 
बमोिजम अ य सं थाह  गठन गन बाधा पनछैन ।  

१२. कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन स ने : 
(१) दफा ६ बमोिजम दता माणप  ा  त गरे प छ सं थाले आ नो उ े य 

ा का ला ग यस ऐन र व नयमको अधीनमा रह  आव यक कारोवार, 
यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन स नेछ ।  

(३) च लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न सं थाले उपदफा (१) 
बमोिजम कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन छु ै 
सं था दता गनपुन छैन । 

तर य तो कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन च लत 
कानून बमोिजम अनमु तप , वीकृ त वा इजाजतप  लन ुपन रहेछ भने 
सो बमोिजम अनमु तप  , वीकृ त वा इजाजतप  लएर मा  कारोवार, 
यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन ुपनछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सं थाले च लत कानून बमोिजम अ धकार पाएको 
नकाय वा अ धकार बाट अनमु तप , वीकृ त वा इजाजतप  ा  त गरेमा 
प  दन भ  सोको जानकार  दता गन अ धकार लाई दन ुपनछ । 

(५) दईु वा दईुभ दा बढ  सं थाले संयु  वा साझेदार मा आ नो उ पादन वा 
सेवाको बजार करणको ला ग यस ऐनको अधीनमा रह  आव यक 
कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स ालन गन स नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना 
स ालन गन स ब धी अ य यब था तो कए बमोिजम हनेुछ । 

१३. दा य व सी मत हनेु : 
(१) सहकार  सं थाको कारोबारको स ब धमा सद यको दा य व नजले ख रद 

गरेको वा ख रद गन वीकार गरेको शेयरको अ धकतम रकमस म मा  
सी मत रहनेछ ।  

(२) सहकार  सं थाको नाममा “सहकार ” र नामको अ यमा “ लमटेड” भ े 
श द रा  ुपनछ ।  

१४. सहकार का मू य, मा यता र स ा त पालना गन ुपन: 
सहकार  सं थाको गठन तथा स ालन गदा सहकार का मू य, मा यता र 
स ा तको पालना गन ुपनछ ।  
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प र छेद–३ 

सं थाका उ े य तथा काय 
 

१५. सं थाको उ े य : 
काय े मा आधा रत र सद य केि त भई आ ना सद यह को आथक, 

सामािजक तथा साँ कृ तक उ यन गन ुसं थाको मु य उ े य हनेुछ ।  

१६. सं थाको काय : सं थाका कायह  देहाय बमोिजम हनेुछन:्- 
(क) सहकार का मू य, मा यता र स ा तह को पालना गनगराउने, 

(ख) सद यको हत व नगन गर  यावसा यक सेवाह  दान गन, 

(ग) सद यलाई िश ा, सूचना र ताल म दान गन , 

(ङ) सं थाले गन उ पादन तथा सेवाको मापद ड नधारण गर  गणु तर 
सधुार, आथक था य व र जोिखम यव थापनस ब धी काय गन,  

(च) आ त रक नय ण णाल  लागू गन, 

(छ) सं थाको यवसा यक व न तथा वकास स ब धी याकलापह  
स ालन गन, 

(ज) म ालय,रिज ार, ादेिशक रिज ार, थानीय तह वादता गन अ धकार को 
नदशन पालना गन गराउने, 

(झ) व नयममा उि लिखत कायह  गन । 
 
 

प र छेद–४ 

व नयम तथा आ त रक काय व ध 

१७. व नयम बनाउन ुपन : 
(१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम, नदिशका, मापद ड र 

काय व धको अधीनमा रह  आ नो काय स ालनको ला ग व नयम 
बनाउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको व नयम दता गन अ धकार बाट वीकृत भए 
प छ लागू हनेुछ । 

१८. आ त रक काय व ध बनाउन स ने : 
(१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम, नदिशका, मापद ड, 

काय वधी र व नयमको अधीनमा रह  आव यकता अनसुार आ नो 
आ त रक काय व ध बनाउन स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ त रक काय व ध स बि धत सं थाको 
साधारणसभाले वीकृत गरेप छ लागू हनेुछ । 

१९. व नयम र आ त रक काय व धमा संशोधन : 
(१) सं थाको साधारणसभाको कुल सद य सं याको बहमुतबाट व नयम र 

आ त रक काय व ध संशोधन हनु स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको व नयम वा आ त रक काय व ध 
दता गन अ धकार बाट वीकृत भएपछ लागू हनेुछ । 

 
प र छेद–५ 

सद यता 
२०. सं थाको सद यता:  

(१) अठार वष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाल  नाग रकह  
सं थाको सद य हनु स नेछनः् 
(क)  सं थाको क तीमा एक शेयर ख रद गरेको, 
(ख)  सं थाको व नयममा उि लिखत शतह  पालना गन म जरु गरेको, 
(ग)  सं थाको िज मेवार  पालना गन म जरु भएको, 
(घ)  सं थाले गरेको कारोवारसँग त पधा हनेु गर  कारोवार नगरेको, 
(ङ) सं थाको सद यता लन यो य रहेको वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न नेपाल सरकार, 

देश सरकारका नकायह , थानीय तहका साथै सं थाको काय े  
भ का सामदुा यक वा सहकार  व ालय, गठु , थानीय लब, थानीय 
तहमा गठन भएका उपभो ा समूहह  सं थाको सद य हनु बाधा पन 
छैन ।  

(३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न वा य सहकार  
सं थामा सहकार  सं थाले सद यता लन वाधा पन छैन । 

२१. सद यता ा  त गन नवेदन दन ुपन: 
(१) सं थाको सद यता लन चाहने स बि धत यि ले सं थाको स म त सम  

नवेदन दन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदनपरेको म तले पतीस दन भ  स म तले 
यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम तथा व नयमको अधीनमा रह  
सद यता दान गन वा नगन नणय गन ुपनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम नणय गदा स म तले सद यता दान नगन नणय 
गरेमा सो को कारण खोल  सात दन भ  नवेदकलाई जानकार  गराउन ु
पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार  पाएको म तले तीस दन भ  स बि धत 
यि ले य तो सं था दता गन अ धकार सम  उजूर गन स नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ा  तउजूर  छान वन गदा नवेदकलाई सद यता 
दान गन ु पन देिखएमा दता गन अ धकार ले य तो नवेदकलाई 

सद यता दान गनको ला ग स बि धत सं थालाई आदेश दन स नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश ा  त गरेको सात दन 
भ  स बि धत सं थाले नवेदकलाई सद यता दान गर  सोको 
जानकार  दता गन अ धकार लाई गराउन ुपनछ ।  

२२. सद य हनु नपाउने : 
(१) कुनै यि  एकै कृ तको एकभ दा वढ  सं थाको सद य हनु पाउने 

छैन ।  

 तर यो ऐन ार भ हनु ुअिघ कुनै यि  एकै कृ तको एकभ दा बढ  
सं थाको सद य रहेको भए यो ऐन ार भ भएको म तले तीनवष भ  
कुनै एक सं थाको मा  सद यता कायम रा  ुपनछ । 

(२) यो ऐन ार भ हुँदाका बखत कुनै सं थामा नेपाल सरकारको नकाय वा 
दफा २० को उपदफा (२) मा उ लेख भएदेिख बाहेकको अ य कुनै 
कृ म यि  सद य भएको भए पाँचवष भ  सद यता अ य गनपुनछ ।  

   
२३. सद यताको समा : 

(१) कुनै सद यको सद यता देहायको अव थामा समा  हनेुछः— 

(क) सद यले आ नो सद यता याग गरेमा, 
(ख) लगातार बा षक साधारणसभामा बना सूचना तीन पटकस म 

अनपुि थत भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अ तगत वनेको नयम वा व नयम बमोिजम 

सद यले पालना गनपुन ावधानको बार बार उ ल न गरेमा, 
(घ) सं थाको सद यको हकमा दफा २० बमोिजमको यो यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै सद यले 
सं थाबाट ा  त वा भ ु ान गन ु पन कुनै रकम भएमा सो फरफारक 
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नभएस म वा नजले लएको ऋण, तन ुपन कुनै दा य व वा अ य कुनै 
सद यको तफबाट धतो वा जमानत बसेकोमा सोको दा य व फरफारक 
नभएस म नजको सद यता समा  हनेु छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न साधारणसभा बोलाउने 
नणय भइसकेप छ साधारणसभा स प  नभएस म कसैलाई प न 
सद यताबाट हटाउन सकने छैन । 

२४. सुवधा ा  त गन नस ने :  

कुनै सद यले सहकार  सं थालाई तन ु पन कुनै दा य व नधा रत समय भ  
भ ु ान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अ तगत वनेको नयम तथा व नयम 
बमोिजम सद यले पालन गनपुन यव थाको बार बार उ लंघन गरेमा य तो 
सद यले अ य सद य सरहको सु बधा ा  त गन स ने छैन । 

 
 

प र छेद –६ 

साधारणसभा, सम ततथा लेखा सपु रवे ण सम त 
 
२५. साधारणसभा: 

(१) सहकार  सं थाको सव च अ को पमा साधारणसभा हनेुछ । 

(२) सहकार  सं थाका सबै सद यह  साधारणसभाका सद य हनेु छन ्। 

(३) सहकार  सं थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनेुछ:– 

(क) ारि भक साधारणसभा, 
(ख) वा षक साधारणसभा, 
(ग) वशेष साधारणसभा । 

२६. ारि भक साधारण सभाको काम, कत य र अ धकार: 
ारि भक साधारणसभाको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) ारि भक साधारणसभा हनेु अिघ लो दनस मको काम कारबाह  र 
आ थक कारोबारको जानकार  लने, 

(ख) चालू आथक वषको ला ग वा षक काय म तथा बजेट वीकृत गन, 

(ग) तवेदन तथा व ीय ववरण अनमुोदन गन, 

(घ) व नयममा उ लेख भए बमोिजम स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तको 
नवाचन गन, 
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(ङ) आ त रक काय व ध पा रत गन, 

(च) लेखा पर कको नयिु  र नजको पा र मक नधारण गन,  

(छ) व नयममा तो कए बमोिजमका अ य कायह  गन । 

२७. वा षक साधारणसभाको काम, कत य र अ धकार : 
वा षक साधारणसभाको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) वा षक काय म तथा बजेट वीकृ त गन, 

(ख) वा षक लेखा पर ण तवेदन अनमुोदन गन, 

(ग) स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तको नवाचन तथा वघटन गन, 

(घ) स ालक वा लेखा सपुर वे ण स म तको संयोजक वा सद यलाई पदबाट 
हटाउने, 

(ङ) स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तको वा षक तवेदन पा रत गन, 

(च) व नयम संशोधन तथा आ त रक काय व ध पा रत गन, 

(छ) लेखा पर कको नयिु  र नजको पा र मक नधारण गन, 

(ज)  सं था एक करण वा वघटन स ब धी नणय गन, 

(झ)  पा र मक लगायतका सु वधा तो ने, 

(ञ)  ऋण तथा अनदुान ा  गन स ब धमा नणय गन, 

(ट) सद यको दा य व मनाहा दने, 

(ठ)  स म तलाई आव यक नदशन दने, 

(ड)  व नयममा तो कए बमोिजमका अ य कायह  गन । 

२८. साधारणसभाको बैठक : 
(१) स म तले सहकार  सं था दता भएको म तले तीन म हना भ  ारि भक 

साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 

(२) स म तले येक आथक वष समा  भएको म तले छ म हना भ  वा षक 
साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 

(३) स म तले देहायको अव थामा वशेष साधारण सभा बोलाउन ुपनछ :– 

(क) सं थाको काम वशेषले वशेष साधारण सभा बोलाउनपुन 

स म तवाट नणय भएमा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम लेखा 

सपुर वे ण स म तको सफा रसमा, 
(ग) कुनै स ालकले वशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको ताव 

स म त ारा पा रत भएमा, 
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(घ) वशेष साधारणसभा बोलाउन ुपन कारण खलुाइ पि चस तशत 
सद यले स म त सम  नवेदन दएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दता गन अ धकार ले नदशन 
दएमा, 

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सं थाको स ालक 
वा यव थापकबाट आ नो िज मेवार  पूरा नगर  सं था स ालनमा 
सम या उ प  भएको अव थामा दता गन अ धकार लाई जानकार  दई 
साधारण सद यह  म येबाट बहमुत सद य उपि थत भई वशेष 
साधारण सभा गन सकनेछ । 

२९. वशेष साधारणसभा बोलाउन नदशन दन स ने: 
(१) सं थाको नर ण वा सपुर वे ण गदा वा कसैको उजूर  पर  छान वन 

गदा देहायको अव था देिखन आएमा दता गन अ धकार ले य तो 
सहकार  सं थाको स म तलाई साधारणसभा बोलाउन नदशन दन 
स नेछ :–  

(क) सहकार को मू य, मा यता तथा स ा त वप रत काय गरेमा,  
(ख) यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम, व नयम तथा आ त रक 

काय व ध वपर त काय गरेमा, 
(घ) दता गन अ धकार ले दएको नदशनको बार बार उ ल न गरेमा, 
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता गन अ धकार ले आदेश 

दएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन नदशन ा  त भएमा 
स म तले सो नदशन ा  त भएको म तले पतीस दन भ  साधारणसभाको 
बैठक बोलाउन ुपनछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूर  वा नर णका 
ममा देिखएका वषयमा छलफल गर  सोको तवेदन दता गन 

अ धकार सम  पेश गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उि लिखत अव ध भ  स म तले साधारणसभा 
नबोलाएमा दता गन अ धकार ले य तो साधारणसभा बोलाउन स नेछ । 

(४) सहकार  सं थाको साधारणसभाको ला ग गणपूरक सं या त काल कायम 
रहेको सद य सं याको एकाउ  तशत हनेुछ ।  

तर प हलो पटक डा कएको साधारण सभामा गणपरुक सं या नपगेुमा 
यसको सात दन भ  दो ो पटक साधारण सभा बोलाउन ुपन र यसर  
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दो ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक स म तको बहमुत 
स हत एक तहाई साधारण सद यह को उपि थ त भएमा साधारण 
सभाको गणपरुक सं या पगेुको मा ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा २८ को (४) 
मा भएको यव था सोह अनसुार हनेुछ । 

(६) दईु हजार वा सोभ दा बढ  सद य भएको सं थाले साधारण सभा गदा 
समान कायसूचीमा तो कए बमोिजम सद य सं याको आधारमा वडा-वडा 
वा अ य पायकको थानमा संचालक सद यह लाई पठाई साधारण सभा 
गन र य तो सभाको नणय मािणत गन त न धह  छनौट गर  
य ता त न धह को उपि थ तको सभाले अि तम नणय मािणत गन 
यव था मलाउन स नेछ । 

३०. स ालक सम त : 
(१) सहकार  सं थामा साधारणसभाबाट नवािचत एक स ालक स म त 

रहनेछ ।  

 तर, एउटै यि  लगातार एउटै पदमा दईु पटकभ दा बढ  स ालक हनु 
पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स म तमा उपल ध भएस म क तीमा ते ीस 
तशत म हला सद यको त न ध व सु नि त गन ुपनछ ।  

(३) एउटै प रवारको एकभ दा बढ  सद य एकै अव धमा स ालक तथा 
लेखा स म तको पदमा उ मेदवार ब  र नवािचत हनु स ने छैन । 

(४) कुनै सं थाको स ालक सोह  सं थाको कमचार  वा आ नो सं थाले 
सद यता लएको सहकार  संघ वा बै बाहेक अक  कुनै सं थाको 
संचालक ब  पाउने छैन । 

तर, वा षक दईु करोड पैयाभ दा कमको कारोवार गन सहकार  
सं थाको स ालकले य तो सहकार  सं थामा कमचार को पमा काम 
गन बाधा पन छैन । वा षक दईु करोडभ दा ब ढ कारोवार गन 
सं थामा कुनै संचालक कमचार  रहेको भए यो ऐन ार भ भएको 
म तले दईु वष भ  य तो संचालकले कमचार को पद याग गर  अक  
कमचार को यव था गनपुनछ ।  
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(६) यो ऐन ार भ हनुअुिघ कुनै यि  एकभ दा बढ  सं थाको स ालक वा 
सोह  वा अक  सं थाको कमचार  भएकोमा यो ऐन ार भ भएको म तले 
एक वष भ  कुनै एक सं थाको मा  स ालक वा कमचार  रहन ुपनछ । 

(७) स म तको कायाव ध चार वषको हनेुछ । 

३१. स ालक सम तको नवाचन : 
(१) स म तले आ नो कायाव ध समा  हनु ुकि तमा एक म हना अिघ अक  

स म तको नवाचन गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स म तको नवाचन नगराएको जानकार  ा  त 
भएमा य तो जानकार  ा  त भएको म तले छ म हना भ  स म तको 
नवाचन गराउन दता गन अ धकार ले स बि धत स म तलाई आदेश दन 
स नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दता गन अ धकार ले आदेश दएकोमा स बि धत 
स म तले सो आदेश बमोिजमको समयाव ध भ  स म तको नवाचन गराई 
दता गन अ धकारलाई जानकार  गराउन ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स म तको नवाचन नगराएमा दता गन अ धकारले 
य तो सं था सद य रहेको मा थ लो संघ भए सो संघको त न ध 
समेतलाई सहभागीगराई स म तको नवाचन स ब धी स पूण काय गन 
गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको नवाचन कायमा सहयोग पु  याउन ुस बि धत 
स म तका पदा धकार ह को कत य हनेुछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम नवाचन गराउँदा लागेको स पूण खच स बि धत 
सं थाले यहोन ुपनछ। 

(७) यस दफा बमोिजम स म तको अक  नवाचन नभएस मको ला ग स म तले 
व नयममा यव था भए बमोिजम आ नो काय स ालन गनछ ।  

३२. स म तको काम, कत य र अ धकार : यस ऐनमा अ य  उि लिखत काम, 

कत य र अ धकारका अ त र  स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ :– 

(क) सहकार का मू य, मा यता र स ा त बमोिजम सहकार  सं थाको 
स ालन गन, 

(ख) आथक तथा शासक य काय गन, गराउने, 
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(ग) ारि भक साधारणसभा, वा षक साधारणसभा तथा वशेष साधारणसभा 
बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका नणयह  काया वयन गन, गराउने, 

(ङ) सं थाको नी त, योजना, बजेट तथा बा षक काय मको तजमुा गर  
साधारणसभा सम  पेश गन, 

(च)  सं थाको सद यता दान गन तथा सद यताबाट हटाउने,  

(छ)  शेयर नामसार  तथा फता स ब धी काय गन, 

(ज)  स बि धत संघको सद यता लने, 

(झ)  व नयम तथा आ त रक काय व ध तयार गर  साधारणसभामा पेश गन,  

(ञ)  सं थाको काय े भ  सं थाको कारोबार र यवसायको हत व नको 
ला ग आव यक काय गन, गराउने, 

३३. स ालक पदमा बहाल नरहने: 
देहायको कुनै अव थामा स ालक आ नो पदमा बहाल रहन स ने छैन:- 
(क) नजले दएको राजीनामा स म तबाट वीकृत भएमा, 
(ख) नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स ालकबाट हटाउने नणय 

भएमा, 
(ग) नज अक  सं थाको स ालक रहेमा, 
(घ) नज सोह  वा अक  सं थाको कमचार  रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को तब धा मक वा ांशमा लेिखएको 
कुरामा सोह बमोिजम हनेुछ । 

(ङ) नज सोह  वा अक  सं थाको लेखा सपुर वे ण स म तको पदमा रहेमा 
(च) नजको मृ य ुभएमा। 

३४. स ालकलाई पदबाट हटाउन स ने: 

(१) साधारणसभाले वहमुतको नणयबाट देहायको कुनै अव थामा 
स ालकलाई स म तको स ालक पदबाट हटाउन स नेछ :– 

(क) आथक हना मना गर  स बि धत सं थालाई हानी नो सानी 
पु  याएमा, 

(ख) अन धकृत तवरले स बि धत सं थाको कारोबार स ब धी वषयको 
गोप नयता भ  गरेमा, 

(ग) स बि धत सं थाको कारोबार र यवसायसँग त पधा हनेु गर  
समान कृ तको कारोबार वा यवसाय गरेमा, 
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(घ) स बि धत सं थाको अ हत हनेु कुनै काय गरेमा,  
(ङ) नज शार रक वा मान सक पमा काम गन नस ने भएमा, 
(च) कुनै स ालकमा यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम वा 

व नयममा उि लिखत यो यता नरहेमा । 

(२) कुनै स ालकलाई स म तको पदबाट हटाउने नणय गन ुअिघ य तो 
स ालकलाई साधारणसभा सम  सफाई पेश गन मना सब मा फकको 
मौका दइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव ध भ  कुनै स ालकले सफाई पेश नगरेमा 
वा नजले पेश गरेको सफाई स तोषजनक नभएमा साधारणसभाले य तो 
स ालकलाई पदबाट हटाउन स नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स ालकको पदबाट हटाइएको सद य स म तको 
दईु कायकालस मको नवाचनमा उ मेदवार ब  पाउने छैन ।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स ालक पदबाट हटेमा य तो पदमा 
साधारणसभाले बाँक  अव धको ला ग अक  स ालकको नवाचन गनछ । 

३५. नजी वाथ समावेश भएको नणय कृयामा संल न हनु नहनेु : 
(१) स ालकले आ नो नजी वाथ समावेश भएको नणय यामा संल न 

हनुहुुँ दैन । 

(२) स ालकले आफूलाईमा  यि गत फाइदा हनेुगर  सं थामा कुनै काय 
गन गराउन हुँ दैन । 

(३) कुनै स ालकले उपदफा (१) को बपर त हनेु गर  वा आ नो 
अ धकार े भ दा बा हर गई कुनै काम कारबाह  गरे गराएमा य तो 
काम कारबाह  त य तो स ालक यि गत पमा उ रदायी हनेुछ 
र य तो काम कारबाह बाट सं थाको, सद य वा अ य कुनै यि लाई 
हानी नो सानी हनु गएको रहेछ भने य तो हानी नो सानी नजको 
जायजेथाबाट असूल उपर ग रनेछ । 

३६. स म तको वघटन : 
(१) साधारणसभाले देहायको अव थामा स म तको वघटन गन स नेछः– 

(क) स म तको बद नयतपूण कायबाट सं थाको कारोबार जोिखममा परेमा, 
(ख)  सं थाले तनपुन दा य व तो कएको समय भ  भ ु ान गन नसकेमा, 
(ग)  व नयममा उि लिखत उ े य र काय वप रतको काम गरेमा,  
(घ) स म तले आ नो िज मेवार  पूरा नगरेमा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयमावल मा उि लिखत शत वा 
दता गन अ धकार ले दएको नदशनको बार बार उ ल न गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स म त वघटन भएमा साधारणसभाले नया ँ
स म तको नवाचन गनछ । 

(३) स म तले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दता गन 
अ धकार ले दएको नदशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा 
(२) बमोिजम पेश भएको तवेदन समेतको आधारमा दता गन 
अ धकार ले स म तलाई उजूर  वा नर णको ममा देिखएका 
वषयव तकुो गाि भयताको आधारमा बढ मा छ म हनाको समय दई 
सधुार गन मौका दन स नेछ र य तो समयाव ध भ  प न सधुार 
नगरेमा य तो स म त वघटन गनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स म त वघटन भएमा यसर  वघटन ग रएको 
म तले तीन म हना भ मा अक  स म तको नवाचन स प  गराउन र 
य तो नवाचन नभएस म सं थाको दै नक काय स ालन गन दता गन 
अ धकार ले तो कए बमोिजमको एक तदथ स म त गठन गन ुपनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक  स म तको नवाचन गराउँदा लागेको स पूण 
खच स बि धत सं थाले यहोनछ । 

३७. लेखा सपुर वे ण स म तको गठन : 
(१) सं थामा आ त रक नय ण णाल लाई सु ढ गन तो कए बमोिजमको 

यो यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सद यह  रहने गर  
साधारणसभाले नवाचनबाट लेखा सपुर वे ण स म त गठन गनछ । 

(२) एउटै प रवारको एकभ दा बढ  यि  एकै अव धमा एउटै सं थाको 
स ालक वा लेखा सपु रवे ण स म तको संयोजक वा सद य पदमा 
उ मेदवार ब  र नवािचत हनु स ने छैन । 

३८. लेखा सपु रवे ण स म तको काम, कत य र अ धकार : 
(१) लेखा सपु रवे ण स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछ :– 

(क) येक चौमा सकमा सहकार  सं थाको आ त रक लेखापर ण 
गन, गराउने, 

(ख) आ त रक लेखापर ण गदा लेखापर णका आधारभतू स ा तको 
पालना गन, गराउने, 
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(ग) व ीय तथा आथक कारोवारको नर ण तथा मू या न गन, 

गराउने, 

(घ) स म तको काम कारवाह को नय मत सपु रवे ण गन र 
स म तलाई आव यक सझुाव दने, 

(ङ) साधारणसभाको नदशन, नणय तथा स म तका नणय काया वयन 
भए नभएको अनगुमन गन, 

(च) लेखा स ब धी तवेदन र स म तको काम कारबाह को सपु रवे ण 
स ब धी वा षक तवेदन साधारणसभा सम  पेश गन,  

(छ) आफूले पटक पटक दएका सझुाव काया वयन नभएको 
कारणबाट कुनै सं थाको हतमा तकूल असर परेमा वा य तो 
सं थाको नगद वा िज सी स पि को यापक पमा हना मना वा 
अ नय मतता भएको वा सं था ग भीर आथक संकटमा पन 
लागेकोमा सोको कारण खलुाई वशेष साधारणसभा बोलाउन 
स म त सम  सफा रस गन । 

(ज) आव यक परेमा आ त रक लेखा पर क नयिु का ला ग तीन 
जनाको नाम स ालक स म तमा सफा रस गन । 

(२) लेखा सपु रवे ण स म तको संयोजक वा सद य सं थाको दै नक आथक 
शास नक कायमा सहभागी हनु पाउने छैन । 

 
प र छेद–७ 

बचत तथा ऋण प रचालन 

३९. सद य केि त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गन ुपन : 
(१) सं थाले आ ना सद यह को मा  बचत वीकार गन, सोको प रचालन 

गन र सद यलाई मा  ऋण दान गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न बचत तथा ऋणको 
मु य कारोबार गन गर  दता भएको सं था बाहेक अ य वषयगत वा 
बहउु े यीय सं थाले बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन पाउने छैन ।  

तर यो ऐन ार भ हनु ुअिघ बहउु े यीय वा वषयगत सं थाको पमा 
दता भई मु य कारोवारको पमा वचत तथा ऋणको कारोवार गद 
आएको भए य तो सं थाले तीन वष भ मा वचत तथा ऋणको मु य 
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कारोवार नहनेु गर  दता हुँदाका बखतमा उ लेख ग रएको मु य 
कारोवार गन गर  सं था स ालन गनपुनछ । 

(३) सं थाले सद यलाई दान गन ऋणमा सेवा शु क र नवीकरण शु क 
लन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको याजदर बचको अ तर छ तशतभ दा बढ  हनेु छैन ।  

(५) सं थाले दान गरेको ऋणमा ला ने याजलाई मूल ऋणमा पूजँीकृत 
गर  सोको आधारमा याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) सं थाले कुनैप न क पनीको शेयर ख रद गन स ने छैन ।  

तर, 
(१) सं थाको दा य व त तकूल नहनेु गर  सं थाले व योजनको 

ला ग अचल स पि  खर द तथा पूवाधार नमाण एवं सं था र 
सद यह को हतमा उ पादन र सेवाको े मा ाथ मक पूजँी 
कोष प रचालन गन वाधा पन छैन । 

(२) यो ऐन ार भ हनु ुअिघ कुनै सं थाले कुनै क पनीको शेयर ख रद 
गरेको भएमा य तो शेयर यो ऐन ार भ भएको म तले एक वष 
अव ध भ  ह ता तरण ग रस न ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप नसं थाले यो 
ऐन ार भ हनुअुिघ दता भएका साना कसान ारा व त व ीय 
सं थाको शेयर ख रद गन बाधा पनछैन । 

(७) सं थाले शेयर पूजँी कोषको दश गणुास म वचत संकलन गन स नेछ । 

(८) सं थाले दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई सद यता ा  त 
गरेको तीन महना अवध य तत नभई ऋण लगानी गन स ने छैन । 

४०. स दभ याजदर स ब धी यव थाः 
(१) संघीय काननु बमोिजम रिज ारले बचत तथा ऋणको स दभ याजदर 

तो न स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको स दभ याजदर सं थाका ला ग 
नदशक याजदर हनेुछ । 

४१. यि गत बचतको सीमा: 
सं थामा सद यको यि गत बचतको सीमा तीस लाखस म हनेुछ । 

 
प र छेद –९ 
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आथक ोत प रचालन 

४२. शेयर ब  तथा फता स ब धी यब था : 
(१) सं थाले आ नो सद यलाई शेयर व  गन स नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सं थाले एकै 
सद यलाई आ नो कुल शेयर पूजँीको बीस तशतभ दा बढ  हनेु गर  
शेयर ब  गन स ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, देश सरकार वा थानीय तहको पूण वा आंिशक 
वा म व वा नय ण भएको सं था वा नकायको हकमा यो ब देज 
लागू हनेु छैन। 

(४) सं थाको शेयरको अं कत मू य त शेयर एक सय पैयाँ हनेुछ ।  

(५)  सं थाको शेयरपूजँी व नयममा उ लेख भए बमोिजम हनेुछ । 
(६)  सं थाले खलुा बजारमा शेयर ब  गन पाउने छैन । 

(७) सं थाको मूलधनको पमा रहेको कुनै सद यको शेयर सोह  सं थाको 
ऋण वा दा य व बाहेक अ य कुनै ऋण वा दा य व वापत ललाम 
ब  ग रने छैन । 

४३. रकम फता तथा खाता स ालन स ब धी यव था : 
(1) कुनै सद यले सं थाको सद यता याग गर  रकम फता लन चाहेमा 

नजको कुनै दा य व भए य तो दा य व भ ु ान गरेको म तले एक 
म हना भ  नजको बाकँ  रकम तो कए बमोिजम नजलाई फता गन ु
पनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा ज मा गरेको बचत फता माग गरेमा नजको 
कुनै दा य व भए य तो दा य व क ा गर  बाँक  रकम तो कए बमोिजम 
नजलाई फता गन ुपनछ।  

(३) सं थाले वचत खाताह  मा  संचालन गन स नेछ ।  

४४. ऋण वा अनदुान लन स ने:  

(१) सं थाले वदेशी बक वा व ीय सं था वा अ य नकायबाट ऋण वा 
अनदुान लन वा य तो नकायसँग साझेदार मा काम गन संघीय कानून 
वमोिजम वीकृती लन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम वदेशी बै  वा नकायबाट ऋण वा अनदुान लन 
वीकृतीको ला ग तो कएवमोिजमको ववरणह  स हत दता गन 
अ धकार  सम  नवेदन दन ुपनछ ।  
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(३) उपदफा (२) वमोिजम नवेदन ा  भएमा दता गन अ धकार ले 
गाउँकायपा लकामा ताव पेश गन ुपनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको ताव गाउँकायपा लकाले उपयु  देखेमा 
वीकृतीकोला ग म ालयमा िशफा रस ग र पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सरु ण ा  त गन स ने:  

(१) सं थाले वदेशी बै  वा नकायसँग लने ऋणमा सरु ण ा  त गन ुपन 
भएमा संघीय कानून वमोिजम वीकृ तकोला ग दता गन अ धका र सम  

ताव स हत नवेदन दन ुपनछ । 

(२) दफा (१) वमोिजम ा  ताव उपयु  देिखएमा गाउँकायपा लकाले 
संघीय काननु बमोिजम वीकृ तको ला ग म ालयमा िशफा रस ग र 
पठाउन ुपनछ ।  

 
प र छेद –१० 

सं थाको कोष 

४६ सं थाको कोष :  

(१) सं थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर ब बाट ा  त रकम, 

(ख) बचतको पमा ा  त रकम, 

(ग) ऋणको पमा ा  त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट ा  त अनदुान रकम, 

(ङ) वदेशी सरकार वा अ तरा य संघसं थाबाट ा  त अनदुान वा 
सहायताको रकम, 

(च) यवसा यक कायबाट आिजत रकम, 

(छ) सद यता वेश शु क, 

(ज) सं थाको नाममा ा  हनेु अ य जनुसकैु रकम । 

४७.  जगेडा कोष : 
(१) सं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आथक वषको खदु बचत रकमको क तीमा प चीस तशत रकम,  

(ख) कुनै सं था, संघ वा नकायले दान गरेको पूजँीगत अनदुान रकम, 

(ग) ि थर स पि  व बाट ा  त रकम, 
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(घ) अ य ोतबाट ा  त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अ वभा य हनेुछ । 

४८. संरि त पूजँी फता कोषः 
(१)  सं थामा एक संरि त पूजँी फता कोष रहनेछ । 

(२)  दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड 
(क) बमोिजमको रकम छु ाई बाकँ  रहेको रकमको क तीमा प चीस 
तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा षक पमा ज मा 

गन ुपनछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद यले गरेको संघीय काननुमा तो कए 
बमोिजमको वा षक कारोवारको आधारमा स बि धत सद यलाई उपल ध 
गराउन ुपनछ ।  

४९. सहकार  व न कोषस ब धी यव था:  

(१) सं थाले सहकार  यवसायको व न गनको ला ग दफा ४७ बमोिजम 
जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको 
रकम छु ाई बाकँ  रहेको रकमको शू य दशमलव पाँच तशतले हनु 
आउने रकम संघीय काननुमा यव था भएबमोिजमको सहकार  व न 
कोषमावा षक पमा ज मा गन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय काननु यव था 
भएबमोिजम हनेुछ । 

५०.  अ य कोष स ब धी यब थाः  

(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उि लिखत कोषका अ त र  सं थामा 
सहकार  िश ा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तो कए बमोिजमका 
अ य कोषह  रहन स नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ े य पू तका 
ला ग व नयममा तो कए बमोिजम उपयोग गन सकनेछ ।  

तर एक वषको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूजँीको प  तशतभ दा 
बढ  हनेु छैन । 
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प र छेद –११ 

अ भलेख र सूचना 
५१. अ भलेख रा  ुपन : 

(१) सं थाले साधारण सभा, समत तथा लेखा सपु रबे ण समत बैठकका नणय 
तथा काम कारबाहको अ ावधक अभलेख सरुि त साथ रा  ुपनछ । 

(२) सं थाले कारोबारसँग स बि धत तथा अ य आव यक अ भलेखह  
तो कए बमोिजम सरुि त साथ रा  ुपनछ । 

५२. ववरण उपल ध गराउन ुपन : 
(१) सं थाले देहायका ववरणह  स हतको तवेदन आ.व. समा  भएको 

तीन म हना भ  दता गन अ धकार  सम  पेश गन ुपनछ :– 

(क) कारोबारको चौमा सक र वा षक तवेदन तथा लेखापर ण तवेदन 

(ख) बा षक काय म नी त तथा योजना, 
(ग) खदु बचत स ब धी नी त तथा योजना, 
(घ) स ालकको नाम तथा बाकँ  कायाव धको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक स ब धी जानकार , 

(च) शेयर सद य सं या र शेयरपूजँी,  
(छ) स ालक वा सद यले लएको ऋण तन बाकँ  रहेको रकम, 

(ज)  दता गन अ धकार ले समय समयमा तो क दएको अ य ववरण । 
 
 

प र छेद – १२ 

लेखा र लेखापर ण 

५३. कारोबारको लेखा: 
सं थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा णाल मा आधा रत र कारोबारको 
यथाथ ि थ त प पमा देिखने गर  संघीय कानून बमोिजम रिज ारले लागू 
गरेको लेखामान (एकाउि टङ ा डड) र यस ऐन बमोिजम पालना गनपुन 
अ य शत तथा यव था बमोिजम रा  ुपनछ । 

५४. लेखापर ण: 
(१) सं थाले येक आथक वषको लेखापर ण सो आथक वष समा  

भएको म तले तीन म हना भ  च लत कानून बमोिजम इजाजतप  ा  त 
लेखापर क ारा गराउन ुपनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव ध भ  कुनै सं थाले लेखापर ण 
नगराएको पाइएमा दता गन अ धकार ले य तो सं थाको लेखा पर ण 
इजाजतप ा  त लेखापर कबाट गराउन स नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर ण गराउँदा लेखापर कलाई दन ुपन 
पा र मक लगायतको रकम स बि धत सं थाले यहोनछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर कले गरेको लेखापर ण 
तवेदन अनमुोदनको ला ग साधारणसभासम  पेश गन ुपनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर ण तवेदन साधारणसभाबाट 
अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः लेखापर णको ला ग साधारणसभाले दफा 
५५ को अधीनमा रह  अक  लेखापर क नयु  गनछ । 

५५. लेखापर कको नयिु  : 
(१) सं थाको लेखापर ण स ब धी काय गन च लत कानून बमोिजम 

इजाजतप  ा  त लेखापर कह  म येबाट साधारणसभाले एकजना 
लेखापर क नयिु  गर  पा र मक समेत तो नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर क नयु  गदा एउटै यि , फम वा 
क पनीलाई लगातार तीन आथक वषभ दा बढ  हनेु गर  नयु  गन 
स कने छैन । 

५६. लेखापर कमा नयु  हनु नस ने : 
(१) देहायका यि  लेखापर कमा नयु  हनु तथा नयु  भई सकेको 

भए सो पदमा बहाल रहन स ने छैन :- 
(क) सहकार  सं थाको स ालक, 
(ख) स बि धत सं थाको सद य, 

(ग) सहकार  सं थाको नय मत पा र मक पाउने गर  नयु  
स लाहकार वा कमचार , 

(घ) लेखापर ण स ब धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषको अव ध 
भ ु ान नभएको,  

(ङ) दामासाह मा परेको, 
(च) ाचार, ठगी वा नै तक पतन हनेु अ य फौजदार  कसूरमा सजाय 

पाएको पाँच वष भ ु ान नभएको,  
(ज) स बि धत सं थासँग वाथ बािझएको यि  । 



132 
 

(२) लेखापर कले आफू नयु  हनुअुिघ उपदफा (१) बमोिजम अयो य 
नभएको कुराको सं था सम  वघोषणा गनपुनछ ।  

(३) कुनै लेखापर क आ नो कायकाल समा  नहुँ दै कुनै सं थाको 
लेखापर ण गन अयो य भएमा वा सं थाको लेखापर कको पदमा 
कायम रहन नस ने ि थ त उ प  भएमा नजले लेखापर ण गन ुपन 
वा ग ररहेको काम त काल रोक  सो कुराको जानकार  लिखत पमा 
सं थालाई दन ुपनछ । 

(४) यस दफाको तकूल हनेुगर  नयु  भएको लेखापर कले गरेको 
लेखापर ण मा य हनेुछैन ।  

 
प र छेद – १३ 

छुट,सुवधा र सहु लयत 

५७. छुट, सुवधा र सहु लयत: 
(१) सं थालाई ा  हनेु छुट, सु वधा र सहु लयत संघीय काननु बमोिजम 

हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा उ लेिखत छुट, सु वधा र सहु लयत बाहेक सं थालाई 
ा  हनेु अ य छुट, सु वधा र सहु लयत तो कए बमोिजम हनेुछ ।  

 
प र छेद—१४ 

ऋण असलु  तथा बाकँ  ब ौता 
५८. ऋण असूल गन: 

(१) कुनै सद यले सं थासँग गरेको ऋण स झौता वा शत कबु लयतको 
पालना नगरेमा, लखतको भाखा भ  ऋणको सावाँ, याज र हजाना 
च ु ा नगरेमा वा ऋण लएको रकम स बि धत काममा नलगाई 
हना मना गरेको देिखएमा य तो सद यले ऋण लंदा राखेको धतोलाई 
स बि धत सं थाले ललाम ब  गर  वा अ य कुनै यव था गर  
आ नो साँवा, याज र हजाना असूल उपर गन स नेछ। धतो 
स बि धत सं थाले सकारे प ात ्प न ऋणीले साँवा याज दवैु भ ु ानी 
गर  धतो बापतको स पि  फता लन चाहेमा फता गनपुनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा राखेको धतो कुनै कसमले कसैलाई हक 
छो ड दएमा वा अ य कुनै कारणबाट य तो धतोको मू य घ न गएमा 
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य तो ऋणीलाई नि त याद दई थप धतो सरु ण रा  न लगाउन 
स कनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप धतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा 
(२) बमोिजमको धतोबाट प न साँवा, याज र हजानाको रकम असूल 
उपर हनु नसकेमा य तो ऋणीको हक ला ने अ य जायजेथाबाट प न 
साँवा, याज र हजाना असूल उपर गन सकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम साँवा, याज र हजना असूल उपर गदा लागेको 
खचको रकम तथा असूल उपर भएको साँवा, याज र हजानाको रकम 
क ा गर  बाँक  रहन आएको रकम स बि धत ऋणीलाई फता दन ु
पनछ ।  

(५) यस दफा बमोिजम कुनै सं थाले ऋणीको धतो वा अ य जायजेथा 
ललाम ब  गदा ललाम सकान यि को नाममा सो धतो वा 
जायजेथा च लत कानून बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गनको 
ला ग स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र स बि धत कायालयले 
प न सोह  बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गर  सोको जानकार  
स बि धत सं थालाई दन ुपनछ । 

(६) यस दफा बमोिजम धतो राखेको स पि  ललाम ब  गदा कसैले 
सकार नगरेमा य तो स पि  स बि धत सं था आफले सकार गन 
स नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरेमा य तो स पि  स बि धत 
सं थाको नाममा रिज ेशन वा दािखल खारेज गन स बि धत कायालयमा 
लेखी पठाउनेछ र यसर  लेखी आएमा स बि धत कायालयले सोह  
बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज गर  दन ुपनछ । 

५९. कालो सूची स ब धी यव थाः 
सं थाबाट ऋण लई रकमको अपचलन गन वा तो कएको समयाव ध भ  
ऋणको साँवा याज फता नगन यि को नाम नामेशी स हत कालोसूची 
काशन स ब धी यव था संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

६०. कजा सूचना के र स ब धी यव थाः 
कजा सूचना के  स ब धी यव था संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

६१ बाकँ  ब ौता असूल उपर गन : 
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कसैले सं थालाई तन ुबझुाउन ुपन रकम न तर  बाँक  राखेमा य तो रकम र 
सोको याज समेत दता गन अ धकार ले य तो यि को जायजेथाबाट असूल 
उपर ग र दन स नेछ । 

६२. रो ा रा  न लेखी पठाउने: 
(१) सं था वा दता गन अ धकार ले दफा ५८ र ६१ को योजनको ला ग 

कुनै यि को खाता, जायजेथाको वा म व ह ता तरण, नामसार  वा 
ब  गन नपाउने गर  रो ा रा  न स बि धत नकायमा लेखी पठाउन 
स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो ाको ला ग लेखी आएमा स बि धत नकायले 
च लत कानून बमोिजम य तो यि को खाता,जाय जेथाको वा म व 

ह ता तरण, नामसार  वा ब  गन नपाउने गर  रो ा रा  नराखी दन ु
पनछ । 

६३. अ ा धकार रहने: 
कुनै यि ले सं थालाई तन ुपन ऋण वा अ य कुनै दा य व न तरेमा य तो 
यि को जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए यसको ला ग 
रकम छु ाई बाकँ  रहन आएको रकममा सं थाको अ ा धकार रहनेछ । 

६४. कायवाह  गन वाधा नपन: 
सं थाले ऋण असलु  गन स ब धमा कुनै यि  वा सहकार  सं था उपर 
चलाएको कुनै कारवाह का कारणबाट य तो यि  वा सं था उपर यस ऐन 
तथा च लत कानून बमोिजमको कुनै कसूरमा कारवाह  चलाउन रोक 
लगाएको मा नने छैन । 
 

प र छेद– १५ 

एक करण, बघटन तथा दता खारेज 

६५. एककरण तथा वभाजन स ब धी यब था: 
(१) यस ऐनको अ धनमा रह  दईु वा दईुभ दा बढ  सं थाह  एक आपसमा 

गाभी एक करण गन वा एक सं थालाई भौगो लक काय े को 
आधारमा दईु वा दईुभ दा बढ  सं थामा वभाजन गन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक करण वा वभाजन गदा स बि धत सं थाको 
कुल कायम रहेका सद य सं याको दईु तहाइ बहमुतबाट नणय हनु ु
पनछ ।    
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(३) उपदफा (२) बमोिजम एक करण वा वभाजन गन नणय गदा 
एक करण वा वभाजनका शत र काय व ध समेत खलुाउन ुपनछ। 

६६.  वघटन र दता खारेज: 
(१) कुनै सं थामा देहायको अव था व मान भएमा साधारण सभाको त काल 

कायम रहेका दईु तहाइ बहमुत सद यको नणयबाट य तो सं थाको 
वघटन गन नणय गर  दता खारेजीको वीकृ तका ला ग स म तले दता 
गन अ धकार  सम  नवेदन दनस नेछ :– 

(क) वनयममा उि लिखत उ े य तथा काय हा सल गन स भव नभएमा,  
(ख) सद यको हत गन नस ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ा  त नवेदनमा छान वन गदा य तो सं थाको 
वघटन गन उपयु  देिखएमा दता गन अ धकार ले य तो सं थाको 
दता खारेज गन स नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दता गन अ धकार ले 
देहायको अव थामा मा  सं थाको दता खारेज गन स नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषस म कुनै कारोबार नगर  न कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै सं थाले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयमावल  

वपर तको काय बार बार गरेमा, 
(ग) व नयममा उि लिखत उ े य वपर त काय गरेमा, 
(घ) सहकार  मू य, मा यता र स ा त वपर त काय गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता खारेज गन ुअिघ दता गन अ धकार ले 
य तो सं थालाई सनुवुाईको ला ग प  दनको समय दन ुपनछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारेज भएमा य तो सं था 
वघटन भएको मा ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारेजी भएमा य तो 
सं थाको दता माणप  वतः र  भएको मा ननेछ । 

६७. ल वीडेटरको नयिु : 
(१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं थाको दता खारेज भएमा दता गन 

अ धकार ले ल वीडेटर नयु  गनछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न संघीय काननुमा 
तो कएको समा स मको स पि  भएको सं थाको हकमा दता गन 
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अ धकार ले कुनै अ धकृत तरका कमचार लाई ल वीडेटर नयिु  गन 
स नेछ । 

६८. ल वीडेशन पछको स प तको उपयोग: 
कुनै सं थाको ल वीडेशन प ात ्सबै दा य व भ ु ान गर  बाकँ  रहन गएको 
स पि को उपयोग संघीय काननुमा तो कए बमोिजम हनेुछ । 
 

प र छेद –१६ 

दता गन अ धकार  
 
६९. दता गन अ धकार : 

(१) यस ऐन अ तगत दता गन अ धकार ले गनपुन कायह  म या द  
गाउँपा लकाको मखु शासकय अ धकृतले गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता गन अ धकार ले यस ऐन बमोिजम आफूमा 
रहेको कुनै वा स पूण अ धकार आफू मातहतको अ धकृत तरको 
कमचार लाई यायोजन गन स नेछ । 

७०. काम, कत य र अ धकार : 
यस ऐनमा अ य  उि लिखत काम, कत य तथा अ धकारको अ त र  दता 
गन अ धकार को काम, कत य र अ धकार तो कए बमोिजम हनेुछ । 

  
प र छेद –१७ 

नर ण तथा अनगुमन 

७१. नर ण तथा अ भलेख जाचँ गन: 
(१) दता गन अ धकार ले सं थाको जनुसकैु वखत नर ण तथा अ भलेख 

पर ण गन, गराउन स नेछ । 

(२) नेपाल रा  ब ले जनुसकैु वखत तो कएको भ दा बढ  आ थक कारोवार 
गन सं थाको हसाव कताव वा व ीय कारोवारको नर ण वा जाँच 
गन, गराउन स नेछ। 

(३) उपदफा (२) को योजनको ला ग नेपाल रा  बै ले आ ना कुनै 
अ धकार  वा वशेष  खटाई आब यक ववरण वा सूचनाह  सं थाबाट 
िझकाई नर ण तथा सपुर वे ण गन स नेछ । 
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(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम नर ण वा हसाब जाँच गदा दता गन 
अ धकार  वा नेपाल रा  बै को अ धकार ा  अ धकृतले माग गरेको 
जानकार  स बि धत सं थाले उपल ध गराउन ुपनछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम नर ण वा हसाब जाँच गदा कुनै 
सं थाको कामकारबाह  यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम, 

नदिशका, मापद ड वा काय व ध बमोिजम भएको नपाइएमा दता गन 
अ धकार  वा नेपाल रा  बै ले स बि धत सं थालाई आव यक नदशन 
दन स नेछ र य तो नदशनको पालना गन ु य तो सं थाको कत य 
हनेुछ । 

(६) नेपाल रा  बै ले यस दफा बमोिजम सं थाको नर ण तथा सपुर वे ण 
गदा नेपाल रा  बै ले च लत कानून बमोिजमको अ धकार योग गन 
स नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम सं थाको नर ण तथा सपुर वे ण गदा ा  त हनु 
आएको जानकार  नेपाल रा  बै ले म या द  गाउँकायपा लकालाई 
उपल ध गराउन ुपनछ ।  

७२. छान वन गन स ने : 
(१) कुनै सं थाको यवसा यक कारोबार स तोषजनक नभएको, सद यको हत 

वपर त काम भएको वा सो सं थाको उ े य वपर त काय गरेको भनी 
य तो सं थाको क तीमा वीस तशत सद यले छान वनको ला ग 
नवेदन दएमा दता गन अ धकार ले य तो सं थाको छान वन गन, 
गराउन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा नवन गदा माग गरेको ववरण वा कागजात 
उपल ध गराई सहयोग गन ुस बि धत स म तको कत य हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग रएको छान वनको जानकार  
स बि धत सं थालाई लिखत पमा दन ुपनछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं था को नर ण तथा अनगुमन स ब धी 
वशेष यव था : 
(१) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सं थाले तो कए बमोिजम 

अनगुमन णाल  अवल बन गन ुपनछ । 
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(२) दता गन अ धकार ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं थाको तो कए 
बमोिजमको अनगुमन णाल मा आधा रत भई नर ण तथा अनगुमन 
गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाको नर ण तथा अनगुमन दता गन 
अ धकार ले आव यकता अनसुार नेपाल रा  बै  लगायतका अ य 
नकायको सहयोग लन स नेछ । 

७४.वा षक तवेदन पेश गनपुन : 
(१) दता गन अ धकार ले आथक वष समा  भएको म तले तीन म हना भ  

सं थाको नर ण स ब धी वा षक तवेदन गाउँ \ नगर कायपा लका 
सम  पेश गन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तवेदनमा देहायका ववरणह  खलुाउन ुपनछ:– 

(क) स ालनमा रहेका सं थाको ववरण, 

(ख) अनगुमन ग रएका सं थाको सं या तथा आथक कारोवारको ववरण, 

(ग) सं थामा सहकार  स ा त र यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको 
नयम, व नयम तथा आ त रक काय व धको पालनाको अव था, 

(घ)  सं थाका सद यले ा  त गरेको सेवा सु वधाको अव था, 
(ङ)  सं थाको याकलापमा सद यको सहभा गताको तर अनपुात, 

(च)  सं थालाई गाउँपा लकाबाट दान ग रएको व ीय अनदुान तथा 
छुट सु वधाको सदपुयो गताको अव था,  

(छ) सं थाको आथक याकलाप तथा व ीय अव था स ब धी 
तो कए बमोिजमका ववरण, 

(ज) सं थामा आ त रक नय ण णाल को अव था, 
(झ) सं थामा सशुासन तथा िज मेवार को अव था, 
(ञ)  सं थामा रहेका कोषको ववरण, 

(ट)  संरि त पूजँी फता कोष वतरणको अव था, 
(ठ)  सहकार को नी त नमाणमा सहयोग पु ने आव यक कुराह , 

(ड)  सहकार  सं थाको दता, खारेजी तथा वघटन स ब धी ववरण, 

(ढ)  सं थाले स ालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, 
यवसाय, उ ोग वा प रयोजनाको ववरण, 

(ण) तो कए बमोिजमका अ य ववरण । 
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७५. आपसी सरु ण सेवा संचालन स ब धी यव थाः (१) सं थाले संघीय काननुमा 
यव था भएबमोिजम आ ना सद यह को बाल नाल  वा व तभुाउमा भएको 
तको अंशपू त गन गर  आपसी सरु ण सेवा संचालन गन स नेछ । 

७६. ि थर करण कोष स ब धी यव थाः (१) बचत तथा ऋण वषयगत सं थाह  
स भा वत जोिखमबाट संर णका ला ग संघीय काननुमा यव था भएबमोिजम 
खडा हनेु ि थर करण कोषमा सहभागी हनु स नेछन ्। 

 
प र छेद –१८ 

सम या त सं थाको यव थापन 

७७. सं था सम या त भएको घोषणा गन सकने: 
(१) यस ऐन बमोिजम ग रएको नर ण वा हसाब जाँचबाट कुनै सं थामा 

देहायको अव था व मान रहेको देिखएमा कायपा लकाले य तो 
सं थालाई सम या त सं थाको पमा घोषणा गन स नेछ:- 

(क) सद यको हत वपर त हनेु गर  कुनै काय गरेको, 
(ख) सं थाले पूरा गनपुन व ीय दा य व पूरा नगरेको वा भ ु ानी 

गनपुन दा य व भ ु ानी गन नसकेको वा भ ु ानी गन नस ने 
अव था भएको, 

(ग) सद यह को बचत नधा रत शत बमोिजम फता गन नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको नयम तथा व नयम वपर त हनेु 

गर  सं था स ालन भएको, 
(ङ) सं था दामासाह मा पन स ने अब थामा भएको वा उ लेखनीय 

पमा ग भीर आ थक क ठनाई भो गरहेको, 
(च) कुनै सं थाले सद यको बचत रकम फता गन ुपन अव धमा फता 

नगरेको भनी य तो सं थाका क तीमा वीस तशत वा वीस जना 
म ये जनु कम हु छ सो वरावरका सद यह ले दता गन 
अ धकार  सम  नवेदन दएकोमा छान वन गदा ख ड (क) देिख 
(ङ) स मको कुनै अव था व मान भएको देिखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत कानून 
बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै सं थालाई सम या त सं था घोषणा 
गन सफा रस गरेमा वा सम या त भनी प हचान गरेकोमा वा य तो 



140 
 

आयोगमा परेको उजरु  सं या, औिच य समेतको आधारमा कायपा लकाले 
य तो सं थालाई सम या त सं था घोषणा गन स नेछ । 

७८. यव थापन सम तको गठन: 
(१) दफा ७७ बमोिजम सम या त सं था घोषणा भएकोमा य तो सं थाको 

स पि  यव थापन तथा दा य व भ ु ानी स ब धी कायकाला ग 
यव थापन स म तको गठन गन दता गन अ धकार ले कायपा लका 
सम  सफा रस गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफा रस भई आएमा कायपा लकाले तो कए 
वमोिजम यव थापन स म तको गठन गन स नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग ठत यव थापन स म तको काम, कत य र 
अ धकार तो कए बमोिजम हनेुछ । 

 
प र छेद–१९ 

कसूर, द ड ज रवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको मा नने : 
कसैले देहायको कुनै काय गरेमा यस ऐन अ तगतको कसूर गरेको मा ननेछ ।  

(क) दता नगर  वा खारेज भएको सं था स ालन गरेमा वा कुनै यि , फम 
वा क पनीले आ नो नाममा सहकार  श द वा सो श दको अं जेी 
पा तरण राखी कुनै कारोबार, यवसाय, सेवा वाह वा अ य कुनै 

काय गरेमा, 
(ख) सद यको बचत यस ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको नयम, व नयम 

बमोिजम बाहेक अ य कुनै प न योजनको ला ग योग गरेमा,  

(ग) तो कएको भ दा बढ  रकम ऋण दान गदा जमानत वा सरु ण नराखी 
ऋण दान गरेमा, 

(घ) स म तको सद य, यव थापक वा कमचार ले सं थाको स पि , बचत वा 
शेयर रकम हना मना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नस ने गर  स म तका कुनै सद य, नजको नातेदार वा 
अ य यि  वा कमचार लाई ऋण दई रकम हना मना गरेमा,  

(च) स म तका कुनै सद यले ए लै वा अ य सद यको मलोमतोमा सं थाको 
शेयर वा बचत रकम आफू खसुी प रचालन गर  सं थालाई हानी 
नो सानी पु  याएमा,  
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(छ) झु ा वा गलत ववरण पेश गर  कजा लएमा, राखेको धतो क चा 
भएमा वा ऋण हना मना गरेमा,  

(ज)  सं थाले यस ऐन र यस ऐन अ तरग्त बनेका नयम, व नयम वप रत 
लगानी गरेमा वा लगानी गन उ े यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृ म यवसाय खडा गर  वा गराई ऋण लएमा वा दएमा, 
(ञ) धतोको अ वाभा वक पमा बढ  मू या न गर  ऋण लएमा वा दएमा, 
(ट) झु ा ववरणको आधारमा प रयोजनाको लागत अ वाभा वक पमा बढाई 

बढ  ऋण लएमा वा दएमा, 
(ठ) कुनै यि  वा सं थालाई एक पटक दइसकेको सरु ण र तपूवक 

फुकुवा नभई वा सो सरु णले खामेको मू यभ दा बढ  हनेुगर  सोह  
सरु ण अ य सं थामा राखी पनुः ऋण लए वा दएमा, 

(ड) सं थाबाट जनु योजनको ला ग ऋण सुवधा लएको हो सोह  योजनमा 
नलगाई अ य  योग गरे वा गराएमा, 

(ढ) सं थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै त रकाले 
हटाइ वा उडाइ अक अथ न कने यहोरा पार  मलाई ले  ेवा अक  
भ ै े ता रा  ेज ता काम गरेबाट आफूलाई वा अ  कसैलाई फाइदा 
वा हा न नो सानी गन उ े यले क त गन वा अकाको हा न नो सानी 
गन उ े यले नगरे वा नभएको झु ा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा 
म त, अ  वा यहोरा फरक पार  सह छाप गर  गराई कागजात बनाई 
वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको धतो व प रािखने चल अचल स पि  ललाम ब  वा अ य 
योजनको ला ग मू या न गदा मू या नकताले बढ , कम वा गलत 

मू या न गर  सं थालाई हानी नो सानी पु  याउने काय गरे वा गराएमा,  
(त) सं थालाई हानी नो सानी पु  याउने उ े यले कसैले कुनै काम गराउन 

वा नगराउन, मोला हजा गन वा गराउन, कुनै क समको रकम लन वा 
दन, बना मू य वा कम मू यमा कुनै माल, व त ुवा सेवा लन वा दन, 

दान, दात य, उपहार वा च दा लन वा दन, गलत लखत तयार गन वा 
गराउन, अनवुाद गन वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पु  याउने 
बद नयतले कुनै काय गरे वा गराएमा, 



142 
 

(थ) कुनै सं था वा सोको सद य वा बचतकता वा ती म ये कसैलाई हानी 
नो सानी पु ने गर  लेखा पर ण गरे गराएमा वा लेखा पर ण गरेको 
झु ो तवेदन तयार पारेमा वा पान लगाएमा । 

८०. सजायः  

(१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय हनेुछ :- 
(क) ख ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषस म कैद र एक 

लाख पयास म ज रवाना, 
(ख) ख ड (ठ) को कसूरमा दईु बषस म कैद र दईु लाख पयास म 

ज रवाना, 
(ग) ख ड (ख) को कसूरमा वगो बराबरको रकम ज रवाना गर  तीन 

बष स म कैद , 
(घ) ख ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) 

को कसूरमा वगो भराई वगो बमोिजम ज रवाना गर  देहाय 
बमोिजमको कैद हनेुछ :- 
(१) दश लाख पैयाँस म बगो भए एक वषस म कैद,  

(२) दश लाख पैयाभँ दा बढ  पचास लाख पैयाँस म बगो भए 
दईु वष देिख तीन वषस म कैद, 

(३) पचास लाख पैयाभँ दा बढ  एक करोड पैयाँस म बगो 
भए तीन वष देिख चार वषस म कैद, 

(४) एक करोड पैयाँभ दा बढ  दश करोड पैयास म बगो 
भए चार वषदेिख छ वषस म कैद, 

(५) दश करोड पयाँभ दा बढ  एक अब पैयाँस म बगो भए 
छ वषदेिख आठ वषस म कैद, 

(६) एक अब पैयाँभ दा बढ ज तसकैु पैयाँ बगो भए प न आठ 
वषदेिख दश वषस म कैद, 

(ङ) ख ड (ढ) को कसूरमा दश बषस म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गन उ ोग गन वा य तो कसूर गन म त पु  याउने 
यि लाई मु य कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेुछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन वा य तो कसूर गन म त पु  याउन ु कुनै 
नकाय सं था भए य तो नकाय सं थाको मखु कायकार  वा 
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पदा धकार  वा कायकार  है सयतमा काय स पादन गन यि लाई यस 
ऐन बमोिजम हनेु सजाय हनेुछ । 

८१.  ज रवाना हनेु : 
(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजूर  पर  वा सं थाको नर ण अनगुमन 

वा हसाब कताबको जाचँ गदा वा अ य कुनै यहोराबाट कसैले 
देहायको कुनै काय गरेको पाइएमा दता गन अ धकार ले य तो कायको 
कृ त र गा भीयको आधारमा य तो काय गन यि लाई पाँच लाख 
पयास म ज रवाना गनछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका नयम वपर त सद यसँग 
याज लएमा, 

(ख) सं थाले दान गन बचत र ऋणको याजदर बीचको अ तर छ 
तशतभ दा बढ  कायम गरेमा, 

(ग) सं थाले दान गरेको ऋणमा ला ने याजलाई मूल कजामा 
पूजँीकृत गर  सोको आधारमा याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सद यलाई आ नो पूजँीकोषको तो कए बमोिजमको 
तशतभ दा बढ  हनेु गर  ऋण दान गरेमा, 

(ङ) सं था दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई सद यता 
ा  त गरेको तीन म हना अव ध य तत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च)  ाथ मक पूजँी कोषको दश गणुा भ दा बढ हनेु गर  बचत संकलन 
गरेमा, 

(छ)  शेयर पूजँीको प  तशतभ दा बढ  शेयर लाभांश वतरण गरेमा,  

(ज) सं थाले आ नो काय े  बा हर गई कारोबार गरेमा वा गैर 
सद यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) सं थाले यो ऐन वपर त कृ म यि लाई आ नो सद यता 
दएमा ।(२) उपदफा (१) मा लेिखएको यहोराबाट कसैले 
देहायको कुनै काय गरेको दता गन अ धकार ले य तो कायको 
कृ त र गा भीयको आधारमा य तो काय गन यि लाई तीन 

लाख पैयाँस म ज रवाना गन स नेछः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दएको 

कुनै नदशन वा तो कएको मापद डको पालना नगरेमा, 



144 
 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दनपुन 
कुनै ववरण, कागजात, तबेदन, सूचना वा जानकार  
न दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम नवाचन नगर  स म त तथा लेखा 
सपुर वे ण स म तका पदा धकार ह  आफू खशुी प रवतन 
गरेमा  

(घ) कुनै सं थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको 
तो कएको शत पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम वप रत अ य 
काय गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज रवाना गन ु अिघ दता गन 
अ धकार ले स बि धत यि  वा सं थालाई सफाई पेश गन 
क तीमा प  दनको समयाव ध दन ुपनछ । 

८२.  रो ा रा  े: 
(१) दता गन अ धकार ले स बि धत सं थालाई दफा ८१ बमोिजम ज रवाना 

गनकुा अ त र  तीन म हनास म य तो सं थाको कारोबार, स प त 
तथा बै  खाता रो ा रा े तथा स पि  रो ा रा  न स बि धत 
नकायलाई सफा रस गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सफा रस ा  त भएमा य तो सं थाको 
कारोबार, स प त वा बै  खाता रो ा राखी सो को जानकार  दता गन 
अ धकार लाई दन ुपनछ ।  

८३.  दो बर ज रवाना हनेु: 
(१) दफा ८१ बमोिजम ज रवाना भएको यि  वा सं थाले पनु: सोह  कसूर 

गरेमा य तो यि  वा सं थालाई दता गन अ धकार ले दो ो पटकदेिख 
येक पटकको ला ग दो बर ज रवाना गनछ ।  

८४.  अनसु धानको ला ग लेखी पठाउन स ने : 
दता गन अ धकार  वा नेपाल रा  बै ले यस ऐन बमोिजम आ नो काम, 
कत य र अ धकारको पालना गदा कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसूर गरेको 
थाहा पाएमा य तो कसूरका स ब धमा यस ऐन बमोिजम अनसु धान गनको 
ला ग स बि धत नकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।  
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८५.  मु ास ब धी यव थाः 
दफा ८० बमोिजम सजाय हनेु कसूरको मु ा स ब धी यव था संघीय काननु 
बमोिजम हनेुछ । 

८६. मु ा हेन अ धकार : दफा ८० बमोिजमको सजाय हनेु कसूर स ब धी मु ाको 
कारवाह  र कनारा िज ला अदालतबाट हनेुछ । 

८७.  उजूर  दने हद याद : 
(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हनेु कसूर गरेको वा गन लागेको 

थाहा पाउने यि ले यसर  थाहा पाएको म तले न बे दन भ  दता 
गन अ धकार  सम  उजूर  दन ुपनछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोिजम ज रवाना हनेु काय गरेको थाहा पाउने 
यि ले यसर  थाहा पाएको म तले न बे दन भ  दता गन अ धकार  
सम  उजूर दन ुपनछ ।  

८८. पनुरावेदन गन स ने : 
(१) दफा ६ बमोिजम सं था दता गन अ वीकार गरेको वा दफा 8८ 

बमोिजम सं था दता खारेज गरेकोमा िच  नबु नेले सो नणयको 
जानकार  पाएको म तले पतीस दन भ  दता गन अ धकार को 
नणयउपर कायपा लकासम  पनुरावेदन गन स नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोिजमको ज रवानामा िच  नबु ने यि ले य तो नणयको 
जानकार  पाएको म तले पतीस दन भ  देहाय बमोिजम पनुरावेदन गन 
स नेछ: 
(क) दता गन अ धकार  र कायपा लकाले गरेको नणय उपर स बि धत 

िज ला अदालतमा, 
(ख) नेपाल रा  बै ले गरेको नणय उपर स बि धत उ च अदालतमा । 

८९. असूल उपर ग रने : 
यस प र छेद बमोिजम कुनै यि ले तन ुपन ज रवाना वा कुनै रकम न तर  
बाँक  रहेकोमा य तो ज रवाना वा रकम नजबाट सरकार  बाकँ  सरह असूल 
उपर ग रनेछ । 
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प र छेद–२० 

व वध 

९०.  मता धकारको योग : 
कुनै सद यले सं थाको ज तसकैु शेयर ख रद गरेको भए ताप न स बि धत 
सं थाको काय स ालनमा एक सद य एक मतको आधारमा आ नो 
मता धकारको योग गन स नेछ । 

९१. सामािजक पर ण गराउन स ने : 
(१) सं थाले व नयममा उि लिखत उ े य ा  त गनका ला ग स म तबाट 

भएका नणय र काय, सद यह ले ा  त गरेका सेवा र स तु ीको तर, 

सेवा ाि  तबाट सद यह को जीवन तरमा आएको आथक, सामािजक, 

सां कृ तक तथा वातावरणीय प मा सकारा मक प रवतन लगायतका 
वषयमा सामािजक पर ण गराउन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर णको तवेदन 
छलफलको ला ग स म तले साधारणसभा सम  पेश गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर ण तवेदन छलफल 
गर  साधारणसभाले आव यकता अनसुार स म तलाई नदशन दन 
स नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर ण तवेदनको एक त 
स बि धत सं थाले दता गन अ धकार  सम  पेश गन ुपनछ । 

९२. सहकार  िश ाः 
सहकार  े को वधनको ला ग व ालय तहको पाठय ममा आधारभतू 
सहकार  स व धी वषयव तलुाई समावेश गन सकनेछ । 

९३. आथक सहयोग गन नहनेु: 
सं थाको रकमवाट स म तको नणय वमोिजम सद यह ले आ थक सहयोग 
लन स नेछन ् 

तर सामािजक कायकोला ग गैर सद य यि  वा सं थाह लाई समेत आथक 
सहयोग गन वाधा पन छैन । 

प ीकरणः 
यस दफाको योजनको ला ग 'सामािजक काय' भ ाले िश ा, वा य, 

वातावरण संर ण, मानवीय सहायता, सहका रता ब न स बि ध कायलाई 
जनाउँछ । 
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९४. अ तर सहकार  कारोवार गन स नेः 
सं थाह ले तो कए बमोिजम एक आपसमा अ तर सहकार  कारोवार गन 
स नेछन ्।  

९५. ठे ाप ा दन नहनेु: 
सं थाले आ नो स म तको कुनै स ालक वा लेखा सपुर वे ण स म तको 
संयोजक वा सद य वा आ नो कमचार लाई ठे ाप ा दन हदैुन । 

९६. सरकार  बाकँ  सरह असूल उपर हनेु: 
कुनै सं थाले ा  त गरेको सरकार  अनदुान वा कुनै सेवा सु वधा दु पयोग 
गरेको पाइएमा च लत कानून बमोिजम सरकार  बाँक  सरह असूल उपर 
ग रनेछ ।  

९७.  क पनी स ब धी चलत ऐन लागू नहनेु : 
यस ऐन अ तगत दता भएको सं थाको हकमा क पनी स ब धी च लत ऐन 
लागू हनेु छैन ।  

९८.  चलत कानून बमोिजम कारवाह  गन वाधा नपन : 
यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै यि  उपर च लत कानून बमोिजम 
अदालतमा मु ा चलाउन बाधा पु  याएको मा नने छैन । 

९९. स पि  शु करण नवारण स ब धी काननुी यव थाको पालना गनपुनः 
सं थाले स पि  शु करण नवारण स ब धी संघीय/ देश काननुमा भएका 
यव थाका साथै तत ्स ब धमा म ालयले जार  गरेको मानद ड र नेपाल रा  
बकको व ीय जानकार  एकाइबाट जार  भएका नदिशकाह को पालना गनपुनछ ।  

१००. नयम बनाउने अ धकार:  

यस ऐनको काया वयनकोला ग कायपा लकाले आव यक नयम बनाउन 
स नेछ । 

१०१. मापद ड, नदिशका वा काय व ध बनाई लागू गन स ने: 
(१) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयमको अधीनमा रह  सं थाको 

दता, स ालन, नर ण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह लाई 
यवि थत र भावकार  पमा स ालन गन कायपा लकाले आव यकता 
अनसुार मापद ड, नदिशका वा काय व ध बनाई लागू गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापद ड बनाउँदा आव यकता अनसुार 
रिज ार, नेपाल रा  बै , म ालय र स बि धत अ य नकायको परामश 
लन सकनेछ । 
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cg';"rL ! 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 
>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 
======= ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ======== . 

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

dxf]bo, 
 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L 
kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]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 
 -5_ 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 

======= ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ======== . 
सहकारी 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/0f M === === === === === === === === 
btf{ u/]sf] ldlt M  
 

 b:tvt M 
 btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 
 sfof{nosf] 5fk M 

 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM% ldltM @)&%÷)$÷)@ 

 
efu–! 

d:of{ªbL ufpFkflnsf 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! 
adf]lhd ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g 
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Dat @)&% sf] P]g g+= % 
 

:yfgLo lzIff P]g, @)&% 
kf/Lt ldtLM @)&%÷#÷#! 

k|:tfjgf M 
 

k|To]s gful/sdf ;lxi0f'tf, ;bfrf/, g}ltstf / dfgjLo d"Nosf] k|jw{g u/L 
;+3Lo nf]stGqsf] ;+:yfut ljsf;, d'n'ssf] ;d[l¢ / hglxtsf nflu 
:yfgLo, /fli6«o / ljZjJofkL cfjZostfdf cfwfl/t k|lt:kwL{ hgzlSt tof/ 
ug{ o; :yfgLo txsf] If]qleq :yfkgf x'g] tyf :yfkgf eO{ ;~rfng /x]sf 
ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] Joj:yfkg ug{ jf~5gLo ePsf]n], æg]kfnsf] 
;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@!, cg';"rL * sf] ;"rL g+= *Æ tyf æ:yfgLo 
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;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ jdf]lhd d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] 
ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 
kl/R5]b – Ps 

k|f/lDes 
!= ;+l+IfKt gfd / k|f/De M  

-!_ o; P]gsf] gfd æ:yfgLo lzIff P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 
-@_ of] P]g d:of{ª\bL ufpFkflnsf e/ nfu" x'g]5 . 
-#_ of] P]g :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kZrft nfu' x'g]]5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 
-s_ æP]gÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] lzIff P]gnfO{ ;Demg' k5{ .  
-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsfnfO{ 

;Demg' k5{ . 
-u_ æsf]ifÆ eGgfn] bkmf $) jdf]lhd ljBfno ;+rfngsf nflu v8f 

ul/Psf] ;+lrt sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ . 
-3_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpFkflnsfnfO{ ;Demg'k5{ . 
-ª_ æufpF ;efÆ eGgfn] d:of{ª\bL ufpF kflnsfsf] ufpF ;efnfO{ 

;Demg'k5{ . 
-r_ æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;lso 

clws[tnfO{ ;Demg' k5{. 
-5_ æafn lzIff s]G›Æ eGgfn] rf/ jif{ pd]/ k"/f eO{ kfFr aif{ pd]/ k"/f 

gu/]sf afnaflnsfsf] nflu vf]lnPsf] k|f/lDes afn lzIff s]G›, 
g;{/L, s]hL, dG6];/L cflb ;Demg' k5{ .  

-h_ æcfwf/e"t lzIffÆ eGgfn] k|f/lDes afn lzIff b]lv sIff cf7;Dd 
lbOg] lzIff ;Demg' k5{. 

-em_ ædfWolds lzIffÆ eGgfn] sIff gf} b]lv sIff afx|;Dd lbOg] lzIff 
;Demg'k5{ . 

-`_ æljBfno lzIffÆ eGgfn] cfwf/e"t / dfWolds b'j} lzIff ;Demg' k5{ . 
-6_ æk|fljlws tyf Aofj;flos lzIffÆ eGgfn] k|fljlws 1fg, ;Lk tyf 

ljifoj:t'df cfwfl/t k|ljlw / Joj;fo pGd'v lzIff k|bfg ug{ sIff 
gf} b]lv sIff afx«;Dd cWofkg u/fOg] lzIffnfO{ ;Demg' k5{ . 

-7_ æ;fd'bflos ljBfnoÆ eGgfn]] g]kfn ;/sf/af6 lgoldt ¿kdf 
cg'bfg kfpg] u/L ;d'bfosf] kxndf :yfkgf eO{ cg'dlt jf :jLs[lt 
k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ .  

-8_ æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] bkmf !* adf]lhd u7g x'g] ljBfno 
Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ . 
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-9_ ælzIff clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsfsf] lzIff zfvfsf] k|d'v jf ;f] 
k|d'vsf] sfdsfh ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO{ ;Demg' k5{ . 

-0f_ ælzIff zfvfÆ eGgfn] ufpFkflnsfdf /x]sf] lzIff x]g]{ ljefu÷dxfzfvf 
/ zfvf jf O{sfO{nfO{ ;Demg' k5{ .  

-t_ æz}lIfs u'7LÆ eGgfn] ljBfno ;~rfng ug{sf] nflu s'g} JolQmn] 
gfkmf glng] p2]:on] :yfkgf u/]sf] ;fj{hlgs jf lghL u'7L ;Demg' 
k5{ . 

 
kl/R5]b– b'O{ 

lzIffsf] k|sf/, ljBfnosf] juL{s/0f, cg'dtL, :jLs[tL, ;dfof]hg tyf lgodg 
#= ljBfnosf] tx @ k|sf/sf x'g]5g\ M  

-s_ dfWolds tx M sIff !@ cWofkg x'g]  
-v_ cfwf/e"t tx M sIff * ;Dd cWoog cWofkg x'g]5, cfwf/e"t tx 

leq sIff % ;Dd cWofkg x'g] ljBfnonfO{ k|fylds tx / afn 
ljsf; s]Gb| cGtu{t jfn x]/rfx s]Gb|, dG6]Zj/L, lsG8/uf8]{gx? 
/xg]5g\ .   

$= dfWolds lzIffsf] k|sf/M dfWolds txsf] lzIffdf b]xfosf k|sf/sf 
x'g]5g\M– 
-s_  ;fwf/0f dfWolds lzIff 
-v_ ;+:s[t dfWolds lzIff  
-u_  k|fljlws tyf Jofj;flos dfWolds lzIff . 

%= lzIffsf] dfWodM   
-!_ ljBfnodf lzIffsf] dfWod g]kfnL efiff, c+u]|hL efiff jf b'a}efiff 

x'g]5 . 
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfosf] cj:yfdf 

ljBfnodf lzIffsf] dfWod b]xfo adf]lhd x'g ;Sg]5 M– 
-s_ cfwf/e"t -sIff %_ ;Dd dft[ efiffdf lzIff lbg ;lsg]5,,  
-v_ u}/ g]kfnL gful/sn] g]kfnsf] ljBfnodf cWoog ubf{ clgjfo{ 

g]kfnL ljifosf] ;§f cGo s'g} efiffsf] ljifo cWoog ug{;Sg]5, 
-u_ efiff ljifodf cWoog u/fpFbf lzIffsf] dfWod ;f]xL efiff x'g]5, 

^= ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, b"/ lzIff 
tyf v'nf lzIff ;~rfng ;DaGwL Joj:yf M  

 ufpFkflnsfn] cfjZos k"jf{wf/sf] Joj:yf u/L ljz]if lzIff, ;dfj]zL 
lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf lzIff 
;~rfngsf] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .  
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&=  ljBfnosf] juL{s/0fM ljBfnosf] ;DklQ / ;|f]t ;fwg nufgLsf cfwf/df 
lgDgfg';f/ juL{s/0f ul/g]5  
-s_ ;fd'bflos ljBfno 
-v_ ;+:yfut ljBfno 
-u_ u'7L ljBfno 
-3_ ;fem]bf/L ljBfno  

*= ljBfno ;+rfng ug{ cg'dlt lng'kg]{M 
-!_ s'g} g]kfnL gful/sx?sf] ;d'bfon] ;fd'bflos ljBfno jf g]kfnL 

gful/sn] z}lIfs u'7L cGtu{t ;+:yfut ljBfno vf]Ng rfx]df 
tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO{ j8f ;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt ufpFkflnsf 
k|d'v ;dIf cg'dltsf] nflu lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;f] lgj]bg pk/ lzIff zfvfaf6 
cfjZos hfFra'em ubf{ lgwf{l/t dfkb08 k'/f eO{ ljBfno vf]Ng 
cg'dlt lbg dgfl;a b]lvPdf lzIff ;ldltsf]] l;kml/;df ufpFkflnsf 
k|d'vn] cg'dlt lbg]5 . 

-#_ of] bkmf k|f/De x'Fbfsf avt sDkgLsf] ?kdf ;~rfngdf /x]sf 
ljBfnox?n] rfx]df sDkgL vf/]h u/L z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno 
;~rfng ug{ ufpFkflnsf k|d'v ;dIf lgj]bg lbg ;Sg]5 . 

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd lgj]bg k/]df lzIff zfvfn] ;f] lgj]bg pk/ !% 
lbg leq cfjZos hfFra'em lzIff ;ldltdf /fo ;lxt cfj]bg k]z 
ug]{ 5 / dfu adf]lhd ljBfno ;~rfng ug{ lzIff ;ldltsf] 
l;kmfl/;df ufpFkflnsf k|d'vn]] k'gM cg'dlt tyf :jLs[lt lbg]5 .  

-%_ k|fljlws lzIff tyf Aoj;foLs tflnd kl/ifb 4f/f th'{df ul/Psf] 
k|fljlws tyf Aoj;foLs dfBlds lzIff -l6–P;OO_ ;~rfngsf 
nflu s'g} ;fd'bfoLs dfBlds ljBfnon] cfj]bg u/]df ufpF lzIff 
;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsf k|d'vn] cg'dlt k|bfg ug{ ;Sg]5 . 
t/ cg'dlt lbg' cl3 kl/ifb4f/f tf]lsPsf] dfkb08 hfFra'em / Plsg 
ug]{ sfo{ ufpF lzIff ;ldltn] ug'{kg]{ 5 .  

-^_ pkbkmf -@_, -#_ jf -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg b]xfosf 
ljBfnonfO{ z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rfng ug{ kfpg] u/L cg'dlt 
jf :jLs[lt lbOg]5}gM– 
-s_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs ejgdf ;~rfng ePsf ljBfno, 
-v_ s'g} JolQm jf ;+:yfn] ljBfnosf] gfddf ejg jf hUuf 

bfgbftJo lbPsf]df ;f] ejgdf jf To:tf] hUufdf ejg 
agfO{;~rfng ePsf] ljBfno . 
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&_ o; P]g jf cGo k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 
z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ubf{ b]xfo adf]lhd ug'{kg]{5 M– 
-s_ z}lIfs u'7L ;~rfng ug]{ u'7L ;~rfns -6«i6L_ ;Ël7t ;+:yfsf] 

¿kdf x'g'kg]{, 
-v_ z}lIfs u'7L ;~rfng ubf{ 6«i6Ldf ;fj{hlgs u'7L eP sDtLdf 

kfFrhgf / lghL u'7L eP sDtLdf tLghgf ;b:o x'g'kg]{, 
-u_ z}lIfs u'7Lsf] cfo Joosf] n]vf tf]lsP adf]lhd v8f u/L 

dfGotf k|fKt n]vf k/LIfsaf6 n]vfk/LIf0f u/fPsf] x'g'kg]{, 
-3_ z}lIfs u'7Lsf] tTsfn sfod /x]sf 6«i6Ln] cfˆgf] hLjgsfnd} jf 

z]ifkl5 u'7Lof/sf] ¿kdf sfdug]{ cfˆgf] pQ/flwsf/L tf]Sg ;Sg] 
5 . t/ ;fj{hlgs z}lIfs u'7Lsf] xsdf To:tf] pQ/flwsf/L 
tf]Sbf ufpFkflnsfsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

-*_ s'g} ;fdflhs, k/f]ksf/L jf sNof0fsf/L ;+:yfn] d'gfkmf glng] 
p2]Zo /fvL ljBfno ;~rfng ug{ rfx]df ufpFkflnsf k|d'v ;dIf 
cfj]bg lbg' kg]{ 5 . ufpF sfo{kflnsfaf6 ;f] sf] :jLs[lt lnO{ 
z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno :yfkgf / ;~rfng ug{ ;Sg]5 .  

-(_ pkbkmf -*_ adf]lhd ;~rflnt ljBfnon] kfng ug'{ kg]{ zt{ tyf 
cGo Joj:yf ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5g\ .  

-!)_ dflyNnf pkbkmfx?df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} ljb]zL 
lzIf0f ;+:yf;Fu ;DaGwg ug]{ u/L s;}nfO{ klg ljBfno vf]Ng 
cg'dlt jf :jLs[ltlbOg] 5}g .  

-!!_ o; cl3 btf{ ePsf ljBfno ;DjlGw Joj:yf M -!_ dfly h];'s} 
pNn]v eP klg o; cl3 lgodfg';f/ btf{ / ;+rfngdf /x]sf 
ljBfnox? o;} P]g jdf]lhd ;+rfng ePsf dflgg]5g\ . t/ o; 
cl3 ;+rfngdf ePsf ljBfnon] lzIff zfvfn] tf]s]sf] 9fFrfdf 
ljj/0f / sfuhkq k]z ug'{ kg]{5 .  

(= w/f}6L /fVg' kg]{M ;+:yfut ljBfno vf]Ng] cg'dlt lnFbf ljBfno 
;~rfngsf] ;'/If0f afkt b]xfo adf]lhdsf] /sd w/f}6Lsf] ¿kdf /fVg' 
kg]{5 M 
-s_ dfWolds ljBfnosf] nflu kfFr nfv ¿k}ofF 
-v_ cfwf/e"t ljBfnosf] nflu b'O{ nfv krf; xhf/ ¿k}ofF  
-u_  k|fylds ljBfnosf] nflu Ps nfv krf; xhf/ ¿k}ofF  
t/, laz]if cfjZostf ePsf ljBfly{sf nflu jf l;dfGts[t jf clt 
ljs6 ef}lulns If]qdf o:tf] ljBfno vf]Nbf sfof{kflnsfn] w/f}6L 5'6 
lbg ;Sg]5 . 
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!)= w/f}6L /sd hDdf ul/g] M -!_ ljBfnon] bkmf ( adf]lhdsf] w/f}6L 
afktsf] /sd sfo{kflnsfsf] w/f}6L vftfdf hDdf ug'{kg]{5 .  

!!= ;fj{hlgs z}lIfs u'7L tyf g]kfn ;/sf/n] cg'bfg lbg] lghfdtL, ;}lgs, 
g]kfn k|x/L, ;z:q k|x/L an, g]kfn / zxLb k|lti7fgåf/f ;~rflnt 
ljBfnox?n] ;d]t kf7\oqmd, kl/Iff, cg'udg ;+oGq / z}lIfs Sofn]G8/ 
o;} P]g jdf]lhd kfngf ug'{kg]{ 5 .  

!@= ufpFkflnsfn] s'g} ljBfno;Fu ld;fP/ jf 5\6\6} afn lzIff s]Gb|sf] 
:yfkgf / ;~rfng ug{ / yk Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

!#= jfn u[xsf] ;+rfngM ufpFkflnsf cfkm}+n] jf s'g} JolQm jf ;+:yfn] jfn 
u[x ;+rfng ug{ kfpg]5 . jfn u[x ;+rfngsf] nflu cfjZos k|s[of  
ufpF lziFf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

!$= ;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng ug{ ;Sg]M ufpFkflnsfn] ;d'bfodf 
;fIf/tf, ;Lk ljsf; / lg/Gt/ l;sfO ;d]tsf] sfd ug{ tf]lsP adf]lhd 
;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng ug{ ;Sg]5 . o:tf] s]Gb|df ;fd'bflos 
k':tsfno / jfrgfno ;~rfng x'g ;Sg]5 .  

!%= ufpF kflnsfn] ljBfno ;fg{, ufEg, gfd kl/jt{g ug{ jf aGb ug{ ;Sg]] M  
-!_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd xfn ;~rfng eO/x]sf #) 

ldg]6sf] k}bn b'/Ldf /x]sf s'g} ljBfnonfO{ Ps :yfgaf6 csf]{ 
:yfgdf ;fg{ jf b'O{ jf b'O{eGbf a9L ljBfnonfO{ ufeL Pp6f 
ljBfno sfod ug{ jf ljBfno aGb ug{ ;Sg]5 . k|fylds txsf] 
ljBfnodf s'n #) hgf eGbf sd ljBfyL{ ePdf ufpF lzIff 
;ldltsf] l;kmfl/;df afn lzIff s]Gb| dfq sfod /fvL To; dflysf 
sIffx? jGb ug{ ;Sg] 5 .  

-@_ ljBfnosf] gfd kl/jt{g ug'{k/]df gfd kl/jt{g ug'{kg]{ pko'Qm sf/0f 
;lxt tf]lsPsf] ljj/0f / 9fFrfdf ufpF lzIff ;ldlt dfkm{t 
ufpFkflnsfdf :jLs[tLsf nflu k]z ug'{kg]{5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k]z x'g] cfPsf] lgj]bg pk/ ufpF lzIff 
;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsfn] gfd kl/jt{gsf] :jLs[tL lbg 
;Sg]5 .  

$_ ljBfnosf] gfd /fVbf jf kl/jt{g ubf{ s'g} JolQm ljz]ifsf] gfd, wfld{s 
tyf hfltut ljå]if emlNsg] k|sf/sf] gfd /fVg kfOg] 5}g . dfWolds 
txsf] xsdf slDtdf !,)),)),))).– -Ps s/f]8 ?k}of dfq_, cfwf/e"t 
txsf] xsdf slDtdf %),)),))). -krf; nfv ?k}of dfq_ / k|fylds 
ljBfno txsf] xsdf slDtdf @%,)),))). -klRr; nfv ?k}of dfq_ 
?k}of k|bfg u/]df ljBfnosf] gfddf JolQmsf] gfd hf]8L ljBfnosf] 
gfd kl/jt{g ug{ afwf k'u]sf] dflgg] 5}g .  
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kl/R5]b M # 

lzIff ;DaGwL ;+/rgfut ;DaGwL Joj:yf 
!^= ufpF lzIff ;ldlt ;DaGwL Joj:yf M 

-!_ ufpFkflnsf If]qleq ;~rfng x'g] ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] 
/]vb]v, ;dGjo / Joj:yfkg ug]{ sfdsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] ufpF 
lzIff ;ldlt /xg]5 M– 
-s_ ufpFkflnsf cWoIf   – cWoIf 
-v_ ufpF sfo{kflnsfsf] ;fdflhs ljsf; ;ldltsf] ;+of]hs ! hgf 

  – ;b:o 
u_  ufpF sfo{kflnsfsf] dlxnf tyf blnt ;b:o dWo]af6 ! hgf  
  – ;b:o 
3_  lzIfs dxf;+3sf] :yflgo txsf] cWoIf ! hgf  – ;b:o 
-ª_  ;fd'bflos ljBfnosf] cWoIfx? dWo]jf6 k|To]s jif{ kl/jt{g x'g] 

u/L ;ldltn] tf]s]sf]] Ps hgf cWoIf  – ;b:o 
-r_ ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofksx? dWo]jf6 k|To]s jif{ kl/jt{g 

x'g] u/L ;ldltn] tf]s]sf]] Ps hgf k|wfgWofks  – ;b:o 
-5_  ;+:yfut ljBfnox?sf] k|ltlgwLd'ns ;+:yf dWo]jf6 k|To]s jif{ 

kl/jt{g x'g] u/L cWoIfn] tf]s]sf] k|ltlgwL Ps hgf  – ;b:o 
-h_ ;dfh;]jL, lzIff k|]dL, jf rGbfbftfx? dWo]af6 ufpFsfo{kflnsfaf6 

dgf]lgt sDtLdf Pshgf dlxnf / blnt ;lxt ltg hgf – ;b:o  
-em_ lzIff zfvf k|d'v                             – ;b:o–;lrj 

-@_ ;ldltsf] a}+7s ;+rfng k|s[of, a}+7s eQf tyf ;]jf ;'ljwf ufpF 
sfo{kflnsf af6 tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-#_ pkbkmf -!_ cg';f/ lgo"Qm ;b:on] kbLo cfr/0f k"/f gu/]df ufpF 
sfo{kflnsfn] h'g;'s} ;dodf klg x6fpg ;Sg]5 . t/ To;/L x6fpg jf 
jvf{:t ug{' cl3 dgf;La dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sfjf6 jl~rt ul/g] 
5}g . 

-$_ ufpF lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 
-s_  cfkm\gf] sfo{ If]q leqsf] z}lIfs of]hgf tof/ ug]{ .  
-v_  ufpFkflnsf If]q leq ljBfno ;~rfngsf nflu cg'dlt, :jLs[lt, 

ljBfno ;fg]{, ufEg] ;DaGwL ufpFkflnsfnfO{ cfjZos /fo k|bfg ug]{ . 
-u_ ljBfnox?nfO{ cfly{s cg'bfg ;DjGwL cfjZos ;|f]tsf] vf]hL ug]{ . 
-3_  cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / eo/lxt agfpg 

;xof]u ug]{.  
-ª_  ljBfnox?sf] n]vf k/LIfssf] lgo'lQm / kf/L>lds tf]Sg] . 
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-r_  ufpFkflnsf If]q leq :yfkgf ePsf cfkm\gf] ;|f]tdf ;~rflnt ;fd'bflos 
ljBfnox?sf] lzIfssf ;]jf, ;'ljwf / zt{x? :jLs[t ug]{ .  

-5_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZs lgb]{zg lbg], hfu?s / 
;hu jgfpg] . -h_  lzIffsf] u'0f:t/ sfod /fVg] ;"rsx? 
ljsf; ug]{ / k|ult d"Nof+sg ug]{  

-em_ z}lIfs u'7L;Fu ug]{ ;Demf}tfsf zt{x? lgwf{/0f ug]{ , 
-`_ z}lIfs ;+:yf / lzIff;+u cfa4 lzIfs sd{rf/Lx?nfO{ sfdsf] 

cfwf/df cfjZos k|f]T;fxg, gl;ot, b08, sf/jfxL ug]{ u/fpg] . 
-6_ ljz]if1x?sf] 5gf}6 u/]/ ;"rL k|sfzg ug]{ . 
-7_ ;+:yfut ljBfno ;+rfngsf] dfkb08 agfpg], ;+rfngsf] :jLs[tL / 

cg'dtLsf] nflu ufpFkflnsfnfO{ cfjZos /fo ;'emfj k|bfg ug]{ .  
-8_  ljBfno ufEg], ;fg]{ gfd kl/jt{g ug]{, tx yk ug]{, gLlt th'{df u/L 

ufpF kflnsfdf k]; ug]{  
-9_  ;fd'bflos l;sfO{ s]Gb| :yfkgf / ;~rfng ;DaGwL gLlt th'{df ug]{ .  
-0f_  cfjZostf cg';f/ lbjf vfhf Joj:yfkg ug]{ .  
-t_  ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsf klxrfg u/L ;a}sf nflu lzIff 

;'lglZrt x'g] k|jGw ug]{ . 
-y_  ljBfnodf k7gkf7gsf] clwstd k|jGw x'g] u/L z}lIfs Sofn]08/ 

agfO{ nfu' ug]{, u/fpg] . 
-b_  lzIfs tflnd gLlt th'{Dff u/L nfu' ug]{ .  
-w_  ufpF sfo{kflnsfnfO{ z}lIfs ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj tyf 

k/fdz{ lbg] . 
-g_  z}lIfs ;"rgf k|0ffnL :y+fkgf u/L ;a} ljBfyL{, lzIfs / lzIff;Fu 

;DalGwt tYofÍx? /fVg] .  
-k_ lzIffdf ;j} jfnjflnsfsf] kx'Fr, u'0f:t/df ;'wf/ / ;+/If0fsf 

kIfx?nfO{ Uof/]06L ug{ cfjZos gLlt, lgod tyf sfo{qmdx? 
;+rfng ug]{ .  

-km_ tf]lsP jd]flhdsf cGo sfo{x? ug]{ . 
!&= ufpFkflnsf cGtu{tsf lzIff ;DjGwL sfo{qmd Aoj:yfkg ug{ / z}lIfs 

k|zf;g ;~rfng ug{ ! hgf lzIff clws[t /xg] 5g\ . lgh sf] sfd 
st{Jo / clwsf/ lgDgfg';f/ x'g]5 M  
-!_ ufpF :t/Lo lzIff of]hgf th'{df u/L ufpF sfo+{kflnsfdf k]z ug]{  
-@_ ufpFkflnsf tyf ufpF lzIff ;ldltaf6 lzIff tyf z}lIfs ljsf;sf 

nflu kfl/t gLlt tyf sfo{j|mdsf] sfof{Gjog ug]{ tyf k|fKt lgb]{zg 
kfngf ug]{  

-#_ ljBfno tyf z}llIfs lgsfox?sf] cg'udg tyf ;'l/j]If0f ug]{, u/fpg] 
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-$_ ufpF sfo{kflnsf, ufpF lzIff ;ldlt / k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ 
z}lIfs ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj tyf k/fdz{ lbg] . 

-%_ lzIfsx?sf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofª\sg ug]{ .  
-^_ ufpFkflnsf lzIff ;ldltsf] ;b:o ;lrjsf] e"ldsfdf lgjf{x ug]{  
-&_ lzIff clws[tsf] cGo sfd st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 
!*= j8f lzIff ;ldlt ;DaGwL Joj:yf M  
 -!_ j8f :t/df b]xfo adf]lhdsf] j8f lzIff ;ldlt u7g ug{ ;lsg] 5 M 

-s_ ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf    – ;+of]hs 
-v_ j8f ;ldltsf ;b:ox? dWo] j8f ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf  

– ;b:o 
-u_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo] j8f ;ldltn] 

tf]s]sf] Ps hgf      – ;b:o  
-3_ ljBfnosf k|wfgfWofks dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltn] tf]s]sf] b'O{ 

hgf       – ;b:o 
-ª_ j8f leqsf lzIffk|]dLx? dWo]af6 j8f ;ldltn] t]s]sf] Ps hgf 

– ;b:o 
-r_ ;DalGwt j8fsf j8f ;lrj      – ;b:o ;lrj 

-@_ j8f lzIff ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/ b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 
-s_ cfkm\gf] j8fsf] z}lIfs clea[l4sf nflu of]hgf th'{df / ;dGjo 

ug]{ .  
-v_ cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / eo/lxt 

agfpg ;xof]u ug]{ . 
-u_ cleefjs / lzIfs jLr ljjfb ePdf To;sf] ;dfwfg ug]{ . 
-3_ ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd cGo sfo{ ug]{ .  
-ª_ j8f lzIff ;ldltn] cfkm\gf] a}7s ;~rfng tyf sfo{ljlw cfkm}n] 

lgwf{/0f ug]{5 .  
!(= ljBfno Joj:yfkg ;ldlt M  

-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf] nflu 
k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg 
;ldlt /xg]5M– 

 
-s_ ;ldltsf ;b:ox¿n] -v_ / -3_ dWo]af6 5fg]sf] JolQm – cWoIf 
-v_ cleefjx?n] dWo]af6 5flgPsf sDtLdf b'O{ dlxnf ;lxt rf/hgf  

– ;b:o 
-u_ ljBfno /x]sf] j8fsf hgk|ltlglwx? dWo]af6 Pshgf – ;b:o 
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-3_ ljBfnosf ;+:yfks, a'l4lhjL, rGbfbftfx¿ dWo]af6 j8f 
;ldltn] dgf]gLt u/]sf] Pshgf dlxnf ;lxt b'O{hgf – ;b:o 

-ª_ :yfgLo lzIffk|]dL dWo]af6 ufpFlzIff ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] Ps 
hgf        – ;b:o  

-r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks      – ;b:o ;lrj 
 

-k'gZrM jfn Snjx?sf] tkm{af6 ! hgf jfns jf jflnsfnfO{ 
cfdlGqt ;b:osf] ?kdf clgjfo{ ;xeflutf u/fpg' kg]{5 ._  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd 5flgPsf jf dgf]lgt cWoIf jf ;b:osf] 
kbfjlw tLg jif{sf] x'g]5 . To:tf cWoIf jf ;b:on] cfˆgf] kb 
cg';f/sf] cfr/0f gu/]sf] b]lvPdf ufpF lzIff ;ldltn] lghnfO{ 
h'g;'s} avt kbaf6 x6fpg ;Sg]5 . t/ To;/L kbaf6 x6fpg' cl3 
jf ;ldlt lj36g ug'{ cl3 cfˆgf] ;kmfO k]z ug]{ df}sfaf6 al~rt 
ul/g] 5}g . 

-#_ ljBfnonfO{ zfGtL If]q / jfnd}qL ljBfnosf] ?kdf ljsf; ug{ 
tf]lsPsf] ;"rsx? k'/f ug{ cfjZos sfo{ ug'{ Joj:yfkg ;ldltsf] 
bfloTj g'{kg]{5 .  

-$_ ;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
b]xfo adf]lhd x'g]5M– 
-s_  ljBfno ;~rfngsf] nflu k|fKt ;fwg / ;|f]tsf] kl/rfng ug]{, 
-v_  ljBfnosf] rn, crn ;DklQsf] nut /fVg], /fVg nufpg] / 

;'/Iff ug]{, 
-u_  ljBfnosf] z}lIfs, ef}lts tyf cfly{s tYofÍ / ljj/0f 

cBfjlws u/fO{ /fVg], 
-3_  ljBfnosf] jflif{s ah]6 :jLs[t ug]{ / To;sf] hfgsf/L 

ufpFkflnsfnfO{ lbg], 
-ª_  ljBfnodf lzIfs, sd{rf/L / ljBfyL{sf] kf]zfssf] sfof{Gjog 

ug]{ .  
-r_  l:js[t b/jGbL cg';f/sf lzIfsx?sf] vf]hL u/L sfddf nufpg] 

tyf ufpFkflnsfjf6 :jLs[t bjGbLdf sd{rf/Lsf] Joj:yfkg ug]{Ù 
-5_  ufpF lzIff ;ldltaf6 tf]lsPsf] /lhi68{ n]vfk/LIfsaf6 

ljBfnosf] jflif{s n]vfk/LIf0f u/fpg], 
-h_ n]vfk/LIfssf] k|ltj]bg cg';f/ tTsfn cfjZos sf/afxL ug]{ / 

To;sf] k|ltj]bg ufpF lzIff ;ldltdf k]z ug]{ 
-em_ tf]lsP adf]lhdsf If]q;Fu ;DalGwt ufpFkflnsf / ufpF lzIff 

;ldltn] lbPsf] lgb]{zgx¿sf] kfngf ug]{ .  
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-`_ k|rlnt sfg'g / lgod kfngf gug]{ lzIfs sd{rf/LnfO{ 
ljefuLo sf/jfxLsf nflu l;kmfl/; ug]{Ù 

-6_ ljBfno lzIff Ps} ;dodf ;~rfng ug]{ k|aGw ldnfpg] .  
-7_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ .  

-%_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm}F agfpg ;Sg] 5 . 
-^_ ufpF lzIff ;ldltn] cfjZos b]v]df ufpF kflnsfsf] ;xdltdf 

PseGbf a9L ljBfnox?sf] ;+o'St ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g 
u/L Joj:yfkg ug{ ;Sg] 5 . 

-@)_ lzIfs cljefjs ;+3M ;a} ljBfnodf lzIfs / cljefjsx? /x]sf 
Ps lzIfs cljefjs ;+3 /xg]5 . o; ;DaGwL sfo{ljlw ufpF lzIff 
;ldltn] to u/] adf]lhd x'g]5 .  

 
 

kl/R5]b $ 
ljBfno txsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] b/jGbL, ;]jfzt{ / of]Uotf  

@!= ufpFkflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ug]{M  
-!_  ufpFkflnsf If]qleq /x]sf ;fd'bflos ljBfnox?df cfjZos kg]{ 

lzIfsx?sf] b/jGbL lgwf{/0f ufpFkflnsfn] ug]{5 .  
-@_  ufpFkflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ubf{ ljBfnodf cWoog ug]{ 

ljBfyL{ ;+Vof / ljifosf cfwf/df /fli6o jf k|fb]zLs dfkb08 
adf]lhd ljBfyL{ tyf lzIfs cg'kft sfod ug{' kg]{5 .  

-#_  pkbkmf -!_ adf]lhdsf b/jGbLdf lgo'lQm ePsf lzIfssf] JolQmut 
kmfOn v8f u/L ufpFkflnsfn] /fVg' kg]{5 .  

@@= lzIfssf] ;]jf zt{, of]Uotf / ;IfdtfM lzIfssf] ;]jf zt{, of]Uotf / 
;Ifdtf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

@#=  lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kbLo cfr/0f tyf cGo Joj:yfM  
-!_ b]xfosf cj:yfdf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ljBfnosf] Joj:yfkg 

;ldltn] kbaf6 x6fpg ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug]{5 M– 
-s_ ljgf ;"rgf nuftf/ kGw| lbgeGbf a9L ;do ljBfnodf 

cg'kl:yt /x]df  
-v_ ljBfnodf dfbs kbfy{ ;]jg u/L cfPsf] s'/f k|dfl0ft ePdf  
-u_  g}lts ktg b]lvg] s'g} kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 ;hfo 

kfPdf, 
-3_  ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs jf sd{rf/Ln] sfof{no ;dodf 

cGoq cWofkg jf sfd u/]df, 
-ª_  lzIfs jf sd{rf/L /fhgLlts bnsf] ;b:o /x]sf] kfOPdf, 



161 
 

-r_  lghn] cWofkg u/]sf] ljifodf # aif{sf] cf}ift z}lIfs pknAwL 
$)Ü eGbf sd ePdf  

-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd jf cGo dfWodn] s'g} lzIfs jf sd{rf/LnfO{ 
kbaf6 x6fpg' kg]{ Py]i6 k|df0f k|fKt ePdf ufpFkflnsfn] lghnfO{ 
kbaf6 x6fpg ;Sg]5 . t/ sfo{/t kbjf6 x6fpg' cl3 dgfl;j 
dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sf eg] k|bfg ul/g] 5 .  

 
kl/R5]b % 

lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] lgo'lQm, ;?jf, a9'jf, tflnd 
@$= lzIfssf] lgo'lQmM 

-!_ ljBfnodf sfod ePsf] l/Qm b/jGbL lzIfs kbdf s/f/ lgo'lQmsf] 
Joj:yf b]xfo jdf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltaf6 x'g]]5 M 
-s_ ;DaGwLt ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf 

— ;+of]hs  
-v_ laifout /f]i6/ dWo]af6 ufpF lzIff ;ldlt cWoIfn] tf]s]sf]] 

ljifo lj1 Ps hgf    — ;b:o 
-u_ ufpFkflnsfsf] lzIff clws[t    — ;b:o  
-3_ ;DaGwLt ljBfnosf] k|wfgfWofks   — ;lrj  

@_ ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw ufpF lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd 
x'g]5 .  

@%= k|wfgfWofks ;DaGwL Joj:yf M 
 -!_ ;fd'bflos ljBfnodf Ps k|wfgfWofks /xg]5 . 

-@_ k|wfgfWofkssf] lgo'lQm Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5 M 
-s_ dfWolds txdf k|wfgfWofks x'g :gftsf]Q/ pkflw k|fKt :yfoL 

lzIfs x'g' kg]{5 . ;f] gePdf :gftsf]Q/ of]Uotf k|fKt lzIfs 
dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpF lzIff 
;ldltaf6 k|wfgfWofks lgo'lQm ul/g]5 .  

-v_ cfwf/e"t txdf k|wfgfWofks x'g :gfts pkflw k|fKt :yfoL lzIfs 
x'g' kg]{5 . ;f] gePdf :gfts of]Uotf k|fKt lzIfs dWo]af6 ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltaf6 k|wfgfWofks 
lgo'lQm ul/g]5 .  

-u_ k|wfgfWoskn] lgo'lQm x'g' k"j{ kfFr aif]{ ljBfno ;"wf/sf] sfo{of]hgf 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt ;dIf k]; ug'{ kg]{ 5 .  

-3_ k|wfgfWofkssf] cjwL % aif{sf] x'g]5 . lgh a9Ldf @ sfo{sfn dfq 
;f] kbdf jxfn /xg kfpg]5 .  
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-ª_ ljBfnosf] Joj:yfksLo g]t[Tj tyf z}lIfs k|fljlws g]t[Tj u/L 
ljBfnosf] a[xTt/ lxt ug'{ k|wfgfWofkssf] st{Jo x'g]5 . 

-r_ lghn] k]; u/]sf] sfo{of]hgf adf]lhd sfo{ u/]sf] gkfO{Pdf ufpF 
lzIff ;ldltn] x6fpg ;Sg]5 t/ Ps k6s :kli6s/0fsf] df}sf 
lbOg]5 . 

-5_ o; P]gsf] bkmf @% sf] pkbkmf @ s / v df h] ;'s} n]lvPsf] ePtf 
klg ljz]if kl/l:yltdf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/zdf 
ufpF lzIff ;ldltsf] lg0f{oaf6 k|wfgfWofkssf] lgo'lQmsf] Joj:yf 
ug{ ;Sg]5 .  

@^= lzIfssf] ;?jfM  
-!_  Go"gtd @ jif{ Ps} ljBfnodf cWofkg u/]sf :yfoL lzIfsn] csf]{ 

ljBfnodf ;?jf x'g rfx]df ufpF lzIff ;ldltdf ;?jfsf nflu 
lgj]bg lbg ;Sg]5g\ . o;/L k|fKt lgj]bgsf cfwf/df ufpF lzIff 
;ldltn] cfkm\gf] If]qleqsf b/jGbL pknAw ePsf / ;DjlGwt 
ljBfno Aoj:yfkg ;ldltn] ;xdlt k|bfg u/]sf] ljBfnodf ;?jf 
ug{ ;Sg]5 .  

-@_  ljz]if cj:yfdf afx]s lzIfssf] ;?jf z}lIfs ;qsf] ;'? jf cGTodf 
dfq ul/g]5 . ljz]if cj:yf eGgfn] lgh ;f] ljBfnodf /xg g;Sg], 
ljifout b/jGbL cfjZos g/x]sf], :jf:Yo ;d:of, kltkTgL ;u}F /xL 
;]jf ug{ kfpg] cj:yf jf cGo lrTta'em\bf] sf/0f ;d]t a'lemg] 5 . 

@&= b/jGbL ldnfg M  
-!_  ufpF lzIff ;ldltn] ljBfnodf txut, sIffut tyf ljifout / 

lzIfs ljBfyL{ cg'kftsf cfwf/df a9L b/jGbL ePsf] ljBfnoaf6 
sd b/aGbL ePsf] ljBfnodf b/jGbL ldnfgsf nflu ufpF 
sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

-@_  o;sf nflu lzIfs sd ePsf ljBfno, ljBfno g} gePsf] If]q 
tyf lk5l8Psf / u|fdL0f If]qnfO{ k|fyldstf lbOg] 5 .  

@*= lzIfssf] a9'jf ;DaGwL Joj:yfM xfn :yfoL ?kdf ;]jf/t lzIfssf] 
a9'jf ;DaGwL Joj:yf g]kfn ;/sf/af6 nfu" ePsf] ;+3Lo sfg'g 
adf]lhd x'g]5 . :yfgLo txaf6 lgo'StL kfPsf s/f/ lzIfssx?sf] 
a9'jf x'g]5}g\ . 

@(= lzIfsnfO{ cGo sfddf nufpg gx'g]] M 
-!_  ;fd'bflos ljBfnosf] lzIfsnfO{ lzIff k|bfg ug]{ jf ljBfno 

k|zf;g ;DaGwL sfddf afx]s cGo sfddf nufpg x'Fb}g . 
-@_  pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ljBfnosf] k7g 

kf7gdf afwf gkg]{ u/L /fli6«o hgu0fgf, lgjf{rg ;DaGwL sfd, 
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b}jL k|sf]k p4f/ jf g]kfn ;/sf/ / ufpFkflnsfn] tf]s]sf] cGo s'g} 
sfddf v6fpg ;lsg]5 . 

#)= sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{M lzIffnfO{ k|efjsf/L agfpg b]xfo 
cg';f/ sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}+tfsf] k|s[of cjnDag ug'{kg]{5 .  
-!_  ufpFkflnsf cWoIfsf] /f]xj/df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] lzIff zfvf 

x]g]{ clws[t;Fu, lzIff clws[tn] ;a} ljBfnosf k|wfgfWofks;Fu, 
k|wfgfWofksn] cfˆgf dftxtsf ;a} lzIfx?;Fu ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf 
ug'{kg]{ 5 .  

-@_ sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ! jif{sf] x'g] 5 . ;Demf}tf cg';f/ 
sfd eP gePsf] d"Nof+sg k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfly{s jif{sf] 
cGTodf sfo{kflnsf ;dIf k]z ug'{kg]{ 5 .  

-#_ jflif{s sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug]{ sfo{ ufpF lzIff 
;ldltn] tof/ kf/L ufpF sfo{ kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

#!= sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg / ;hfo tyf k'/:sf/ 
-!_ sfo{;Dkfbg s/f/ ePsf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg 

Ifdtfsf] cfwf/df d"NofÍg u/L sfo{;Dkfbgdf /fd|f] glthf xfl;n 
ug]{ lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ k'/:s[t ug]{ / sdhf]/ glthf xfl;n 
ug]{ lzIfs sd{rf/LnfO{ bl08t ug'{ kb{5 .  

-@_ sfo{;Dkfbg ;Demf}+tfsf] d"NofÍg, k'/:sf/ / ;hfo ufpFsfo{kflnsfn] 
tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

 
kl/R5]b ^ 

;fd'bflos ljBfnosf] ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0f, dd{t ;Def/, ;+rfng / 
Joj:yfkg 

 
#@=  ljBfnosf] ef}lts tyf z}lIfs k"jf{wf/sf] dfkb08 lgwf{/0f 

-!_ ljBfnodf ljBfyL{ ;+Vof cg';f/ sIffsf]7f, v]n d}bfg sDkfp08, 
3]/faf/, afnd}qL a;fO Joj:yf, jftfj/0f d}qL xftf, s/];faf/L, 
km"naf/L, :jR5 lkpg] kfgL, 5fq 5fqfsf nflu cnu cnu 
zf}rfno tyf l;sfO d}qL jftfj/0f x'g' kg]{5 .  

-@_ ljBfnosf] :t/cg';f/ ef}lts tyf z}lIfs k"jf{wf/sf] dfkb08 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 .\ 

-#_ k|fljlws tyf Joj;flos lzIff k|bfg ug]{ ljBfno tyf lj1fg d"n 
ljifo k7gkf7g x'g] ljBfnodf k|of]uzfnf tyf k|of]ufTds 
cEof;sf] yk ;'ljwf x'g' kg]{ 5 . 

##=  ljBfnosf] ;DklQM 
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-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] xsef]udf /x]sf] ;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ 
dflgg]5 . o; P]g adf]lhd cg'dlt jf :jLs[lt /2 ul/Psf] jf s'g} 
ljBfnodf uflePsf] ;fd'bflos ljBfnosf] ;DklQ ufpFkflnsfn] 
cGo ljBfnosf] sfddf k|of]udf gcfpg] ePdf a]r–lavg u/L k|fKt 
ePsf] /sd ;DalGwt ufpFkflnsf lzIff sf]ifdf hDdf ug]{5 .  

-@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL 
ljBfnosf] gfddf /xg] 5 . s'g} ljBfno ;fj{hlgs z}lIfs u'7Lsf] 
?kdf ;~rfng ul/Psf]df To:tf] ljBfnosf] ;DklQ ;fj{hlgs 
;DklQ dflgg]5 / To:tf] ;DklQsf] :j?k kl/jt{g ug{ kfOg] 5}g . 

-#_ sDkgL cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL 
sDkgLsf] gfddf /xg]5 . 

-$_ ;+:yfut ljBfnon] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yf;Fu bfg bftJosf] 
¿kdf s'g} lsl;dsf] rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3 ufpF 
kflnsfsf] cg'dlt lng' kg]{5 .  

#$=  ;fd'bflos ljBfnosf] hUufsf] :jfldTj, ;DklQsf] clen]v, ;+/If0f / 
Joj:yfkg 
-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] hUUffsf] :jfldTj ;f] ljBfnos} gfddf /xg] 

5 . ;f] ljBfno vf/]h jf cGoq ufleO{ ljBfnosf] sfddf k|of]u 
gx'g] ePdf ufpFkflnsfn] ef]u rng ug{ ;Sg] 5 . 

-@_ ljBfnosf] ;DklQsf] clen]v b'?:t /fVg], ;+/If0f tyf Joj:yfkg 
ug]{ bfloTj ;f] ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] /xg] 5 .  

-#_ ;fd'bflos ljBfnosf] hUufsf] ;+/If0f / Joj:yfkg ug]{ st{Jo 
ufpFkflnsfsf] /xg] 5 .  

 
#%= ljBfnosf] kf7\oqmd / kf7\o\k':tsM 

-!_ ljBfnon] g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] Go"gtd dfkb08 cg'?k l;sfO 
pknlAw xfl;n x'g] u/L cWoog cWofkg u/fpg' kg]{5 . ljBfnon] 
g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] dfkb08 leq /xL k|fb]lzs tyf :yfgLo 
kf7\oqmd / kf7\ok':ts nfu" ug{ ;Sg]5 .  

-@_ ljBfnonfO{ cfjZos kg]{ kf7\ok':tsx?sf] ;+Vof ;DalGwt 
ljBfnon] tf]lsPsf] ;do ;Ldf leq ufpF lzIff ;ldltdf dfu 
ug'{kg]{5 .  

-#_  ufpF lzIff ;ldltn] z}lIfs ;q z'? x'g' cufj} ;DalGwt lgsfox?df 
;dGjo u/L kf7\ok':tssf] k|aGw ug]{5 .  

-$_ cfwf/e"t tx;Ddsf] lzIffsf nflu :yfgLo cfjZostfdf cfwfl/t 
a9Ldf !)) k"0ff{Í jf $ s]l86 cfj/ a/fa/sf] :yfgLo yk ljifosf] 
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:yfgLo kf7\oqmd k|of]udf Nofpg ;Sg]5 . o;sf] nflu kf7\k':ts 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] lg0f{o u/L nfu' ug{ ;Sg] 5 .  

-%_ x/]s ljBfnodf z}lIfs :t/sf] Go"gtd dfkb08 tf]sL lzIfs 
ljBfyL{ ;xsfo{Dff cfwfl/t kf7\o ;fdu|L, yk :jfWoog ;fdu|L, 
k':tsfno, dgf]ljdz{, cleefjs lzIffsf] k|jGw x'g' kg]{5 .  

#^= cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfk M ljBfnon] kf7\oqmddf cfwfl/t l;sfOdf 
;xhtf Nofpg cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfk x? afnSnj, tyf jftfj/0f d}qL 
Snjx? u7g, kl/of]hgf sfo{, cWoog e|d0f, kf]if0f lzIff, v]ns'b k|ltof]lutf, 
;flxlTos tyf ax'k|ltefd"vL s[ofsnfkx? ;~rfng ug{ ;Sg]5 .  

 
kl/R5]bM & 

;+:yfut ljBfnosf] cg'dlt, dfkb08 lgwf{/0f, cg'udg / lgodg  
#&=  ;+:yfut ljBfno ;~rfng ug{ tf]lsP adf]lhd cg'dtL jf :jLs[tL lng' 

kg]{5 . 
#*= ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldlt M 

-!_ ;+:yfut ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf nflu 
k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg 
;ldlt /xg]5M– 
-s_ ljBfnosf] ;+:yfks jf nufgLstf{ dWo]af6 ufpFkflnsfaf6 

dgf]lgt       – cWoIf 
-v_ cleefjs dWo]af6 sDtLdf Ps dlxnf ;lxt b'O{ hgf – ;b:o 
-u_ :yfgLo lzIffk|]dL jf ;dfh;]jL dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltaf6 

dgf]lgt Ps      – ;b:o 
-3_ ;DalGwt If]qsf] ljBfno lg/LIfs jf ;|f]t AolQm – ;b:o 
-ª_ ;DalGwt ljBfnosf lzIfsx¿n] cfkm"x¿ dWo]af6 5fgL k7fPsf] 

Ps        – ;b:oÙ 
-r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks       – ;b:o–;lrj 

-@_ pkbkmf -!_ sf] -s_ -v_ / -u_ adf]lhd 5flgPsf cWoIf jf 
;b:osf] kbfjlw tLg jif{sf] x'g]5 .  

#(=  ;+:yfut ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
!_ ;+:yfut ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / 

clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M– 
-s_ ljBfno ;~rfngsf] nflu k|fKt ;fwg / ;|f]tsf] kl/rfng ug]{, 
-v_ ljBfnosf] nflu cfjZos ef}lts ;fwgsf] Joj:yf ug]{, 
-u_ g]kfn ;/sf/ / ufpFkflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] kf7\oqmd tyf 

kf7\ok':ts nfu" ug]{ u/fpg]  
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-3_ k|rlnt sfg'g adf]lhd of]Uotf k"/f u/]sf JolQmnfO{ lzIfs 
kbdf lgo'lQm ug]{, 

-ª_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] Go"gtd tna, ;]jf ;'ljwf tf]Sg],, 
-r_ cg'zf;gxLg lzIfs pk/ sf/afxL ug]{, 
-5_ sfg'gdf pNn]lvt Joj:Yffsf cltl/Qm ufpFkflnsfjf6 hf/L 

lzIffIf]q;Fu ;DalGwt ;j} gLlt, lgod tyf lgb]{zgx¿sf] 
kfngf ug]{Ù 

-@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rfng ePsf ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / 
Joj:yfkg ;DaGwL Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

$)= ;+:yfut ljBfnon] 5fqj[lQ pknAw u/fpg' kg]{ M  
-!_ ;+:yfut ljBfnon] ljBfnodf egf{ ePsf s"n ljBfyL{ ;+Vofsf] 

sDtLdf bz k|ltztdf g36\g] u/L tf]lsP adf]lhd cfly{s ?kdf 
ljkGg, ckfËtf ePsfx?, dlxnf, blnt ljBfyL{x?nfO{ 5fqj[lQ 
pknAw u/fpg' kg]{5 . 5fqj[lQ ljt/0fsf] oyfy{ hfgsf/L ;DjlGwt 
j8f ;ldlt / ufpFkflnsf lzIff zfvf ;dIf a'emfpg' kg]{ 5 .  

-@_ 5fqj[lQ k|fKt ug]{ ljBfyL{x?sf] 5gf}6sf] nflu cfwf/, zt{ / k|s[of 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ ;fj{hlgs ;d]t ug'{ 
kg]{5 / ;ldltn] 5fqj[lQsf] nflu 5gf}6sf] glthf cfwf/ ;lxt 
;fj{hlgs ug'{ kg]{5 . 

$!= lzIfssf] Go"gtd kfl/>lds / k"jf{wf/sf] dfkb08 tf]Sg]M ufpF lzIff 
;ldltn] ;+:yfut ljBfnosf lzIfsx?sf] Go"gtd kfl/>lds / Go"gtd 
k"jf{wf/sf] dfkb08 tf]Sg ;Sg]5 .  

$@= cg'udg tyf d"NofÍg ;+:yfut ljBfnosf] u'0f:t/ sfod /fVg 
ufpFkflnsf jf ufpF lzIff ;ldlt n] h'g;'s} ;dodf cg'udg ug{, 
lgb]{zg lbg ;Sg]5 . o:tf] lgb]{zg sfof{Gjog ug'{ ;+:yfut ljBfnosf] 
bfloTj x'g]5 .  

$#= cg''dlt jf :jLs[lt /2 ug]{ M s'g} ;+:yfut ljBfnon] sfg'g / lgod 
ljk/Lt s'g} sfd u/]df ufpFkflnsfn] To:tf] ljBfnonfO{ k|bfg ul/Psf] 
cg'dlt /2 ug{ ;Sg]5 . t/ To;/L cg'dlt jf :jLs[lt /2 ug'{ cl3 
;DalGwt ljBfnonfO{ cfˆgf] ;kmfO{ k]z ug]{ df}sfaf6 al~rt ul/g] 5}g . 
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kl/R5]bM * 
k/LIff ;~rfng tyf u'0f:t/ dfkg 

 
$$= ufpFkflnsf If]qleq kg]{ ljBfnox?df k/LIff ;+rfng tyf ;dGjosf] 

nflu b]xfosf] Ps k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldlt /xg]5 .  
-s_  lzIff ;ldltsf] cWoIf – cWoIf 
-v_  k|d'v k|zf;lso clws[t – ;b:o  
-u_  lhNnf k|zf;g sfof{nosf] clws[t k|ltlgwL – ;b:o  
-3_  k|d'v, ;DjlGwt :yfgLo txdf /x]sf] k|x/L sfof{no – ;b:o  
-ª_  lzIff clws[t – ;b:o–;lrj  
-!_  k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] 

;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
-@_  :yfgLo txsf] If]qlwsf/ jflx/sf] z}lIfs txsf] k/LIff ;+rfng ug{ 

;DjlGwt lgsfojf6 ePsf] Joj:yf jdf]lhd ;ldltn] ;xhLs/0f / 
;dGjo ug]{5 . 

-#_ sIff % / sIff * sf] k/LIff ;+rfng sfo{kflnsfaf6 :jLs[t 
dfkb08 jdf]lhd ;ldltn] ug]{5 . o;sf nflu ;DjlGwt sIffsf 
ljBfyL{x?af6 kl/Iffdf nfUg] vr{ k|fKt ug{ kl/Iff z'Ns lng ;Sg] 
5 .  

-$_  pkbkmf @ / # jfx]ssf] sIffx?sf] k/LIff ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lgb]{zgdf k|wfgfWofksn] ug]{ 5 .  

 
kl/R5]bM ( 

ljBfnonfO{ lbOg] cg'bfg, n]vf Joj:yfkg / z'Ns lgodg, 
$%= ljBfno sf]ifM -!_ k|To]s ljBfnodf Pp6f ljBfno sf]if x'g]5, h;df 

b]xfo jdf]lhdsf ;|f]tjf6 k|fKt /sd ;f] sf]ifdf bflvnf x'g]5M– 
-s_  g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ / ufpFkflnsfaf6 k|fKt cg'bfg, 
-v_  z'Ns tyf ;xof]uaf6 k|fKt /sd, 
-u_  rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd, / 
-3_  cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

$^=  cg'bfgsf] Joj:yf M 
-!_  of] P]g k|f/De x'Fbfsf avt lbFb} cfPsf] cg'bfg /sddf s6f}tL 

gx'g] u/L tf]lsPsf] ;"qsf] cfwf/df ufpFkflnsfn] ;fd'bflos 
ljBfnonfO{ cg'bfg lbg]5 . t/ s'g} ljBfnon] tf]lsPsf] 
z}lIfs:t/ sfod ug{ g;s]df To:tf ljBfnonfO{ lbFOb} cfPsf] 
cg'bfg /sddf tf]lsP adf]lhd s6f}tL ug{ ;lsg]5 . 
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-@_ ;fd'bflos ljBfnox?NffO{ tf]lsP adf]lhd cg'bfg pknAw u/fpg 
;Sg]5 . 

-#_ ufpFkflnsfn] afn ljsf; s]Gb|nfO{ tf]lsP adf]lhdsf] cg'bfg lbg 
;Sg]5 .  

$&=  ah]6 tof/ ug]{ M k|wfgfWofksn] k|To]s jif{sf] d;fGt leq cfufdL 
jif{sf] ah]6 tof/ u/L Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ To;sf] Ps 
k|lt lzIff zfvfdf ;dodf k7fpg' kg]{5 .  

$*= n]vf Joj:yfkg M  
-!_ ;a} ljBfnox?n] k|rlnt sfg"g cg';f/sf] 9fFrfdf cfo Jofosf] 

n]vf Joj:yfkg ug'{kg]{ 5 .  
-@_ lgoldt sf/f]af/sf] n]vf /fVg j]Un} Aoj:yf u/L s'g} sd{rf/L jf 

lzIfsnfO{ lhDd]jf/L lbg' kg]{5 .  
$(= ;fd'bflos ljBfnosf] vftf ;+rfng  

-!_ ljBfnon] cfly{s sf/f]af/ ubf{ a}+s dfkm{t ug'{kg]{5 .  
-@_ ljBfnosf] vftf ;+rfng k|wfgfWofks / n]vf x]g]{ sd{rf/Lsf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 ;+rfng ug'{kg]{5 .  
%)= n]vf k/LIf0f tyf ;fdflhs k/LIf0f  

-!_  ;a} ljBfnox?n] lgoldt ?kdf cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] klxnf] 
rf}dfl;s leq ufpF lzIff ;ldltn] tf]s]sf] /lhi6«f8 n]vf 
k/LIfsaf6 n]vf k/LIf0f u/fpg' kg]{5 .  

-@_  n]vf k/LIf0f k|ltj]bg n]vf k/LIf0f ;dfKt ePsf] !% lbg leq ufpF 
lzIff ;ldlt dfkm{t ufpFkflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .  

-#_  k|To]s aif{ ljBfnon] ;fdflhs k/LIf0f u/L ljBfnosf] z}lIfs 
pknAwL, kf/blz{tf tyf hjfkmb]lxtfsf] cj:yf / cfufdL 
sfo{of]hgf ;fj{hlgs tyf cg'df]bg ug'{ kg]{5 .  

-$_ ljBfnon] x/]s q}dfl;s k/LIffsf] glthf ;lxt ljBfyL{sf] z}lIfs 
k|ult k|ltj]bg cleefjs ;dIf k]; u/L k[i7 kf]if0f lng' kg]{5 .  

%!= 5fqj[ltsf] Joj:yf ug{ ;Sg]M ufpFkflnsfn] ljBfnodf egf{ x'g] ljBfyL{nfO{ 
lzIff ljsf; sf]ifaf6 tf]lsP adf]lhd 5fqj[lQsf] Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

%@= z'Ns ;DaGwL Joj:yf M  
-!_ g]kfn ;/sf/n] lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] ljBfno lzIffsf nflu 

;fd'bflos ljBfnon] ljBfyL{sf] gfddf s'g} lsl;dsf] z'Ns lng 
kfpg] 5}g . 

-@_ lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] ljBfno lzIff afx]ssf] cGo ljBfno 
lzIffdf cWoog ug]{ ljBfyL{;Fu lnOg] z'Ns tf]lsPsf] cfwf/df 
lgwf{/0f ul/g]5 .  
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-#_ ljBfnon] ljBfyL{nfO{ s'g} sIffdf egf{ ubf{ Ps k6s egf{ z'Ns 
lnO;s]kl5 k'gM ;f]xL ljBfnosf] csf]{ sIffdf egf{ ug{sf] nflu 
s'g} lsl;dsf]z'Ns lng kfpg] 5}g . 

-$_ ljBfnon] ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ug{sf] nflu ljBfyL{;Fu s'g} 
lsl;dsf] z'Ns lng kfpg] 5}g . 

-%_ ;+:yfut ljBfnon] ljBfyL{;Fu lng kfpg] z'Ns tf]lsPsf] 
clwsf/Laf6 :jLs[t u/fO{ lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . To;/L z'Ns lgwf{/0f 
;DaGwdf :jLs[lt lbFbf ljBfnon] pknAw u/fPsf] ;'ljwfx?nfO{ 
cfwf/ lnOg] 5 . 

-^_  z'Ns ;DaGwL Joj:yfdf dfyL h] ;'s} n]lvPsf] eP klg ljBfnon] 
pknAw u/fpg] cltl/Qm ;'ljwfsf] cfwf/df ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lg0f{osf] cfwf/df cg'df]bgfy{ ufpFkflnsfdf k]z ePdf 
lzIff ;ldltsf] l;kmfl/zdf l:js[t ug{ ;Sg]5 .  

-&_ s'g} ljBfnon] o; P]g ljk/Lt ljBfyL{;Fu s'g} z'Ns lnPdf 
tf]lsPsf] clwsf/Ln] To:tf] z'Ns ;DalGwt ljBfyL{nfO{ lkmtf{ ug{ 
nufpg' kg]{5 . o; P]g ljk/Lt z'Ns lng] ljBfnonfO{ tf]lsPsf] 
clwsf/Ln] Ps nfv ¿k}ofF;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . 

%#= ljBfnonfO{ 5'6 / ;'ljwf M 
-!_ k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg;fd'bflos ljBfno / 

z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] gfddfh'g;'s} 
lnvt kfl/t ubf{ /lhi6«]zg b:t'/ nfUg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ df n]lvPb]lv afx]s cGo ljBfnosf] gfddf s'g} lnvt 
kfl/t ubf{ g]kfn ;/sf/n] tf]lsPsf] cfwf/df /lhi6«]zg b:t'/ 5'6 
lbg ;Sg]5 . 

-#_ ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ;+:yfut 
ljBfnonfO{ lbOg] cGo 5'6 / ;'ljwf tf]lsPadf]lhd x'g]5 .  

 
kl/R5]bM !) 

ljljw 
%$= ufpFkflnsfn] lgb]{zg lbg ;Sg] M  

-!_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf] If]q;Fu ;DalGwt lgb]{zgx? ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltnfO{ lbg ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbOPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] st{Jo x'g]5 . 

%%= z}lIfs k/fdz{ ;]jf, ljb]zL z}lIfs sfo{qmd jf lzIf0f sf];{ ;~rfngM  
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-!_ s;}n] klg o; P]g adf]lhd cg'dlt glnO{ z}lIfs k/fdz{ ;]jf, 
la|h sf];{, efiff lzIf0f sIff jf k"j{ tof/L sIff h:tf z}lIfs 
sfo{qmd ;~rfng ug{ kfpg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd z}lIfs sfo{qmd, z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h 
sf];{, efiff lzIf0f sIff jf k"j{ tof/L sIffsf] cg'dlt lng] ;DaGwL 
Joj:yf ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

%^= k|ult ljj/0f a'emfpg' kg{] M ;+:yfut ljBfnon] k|To]s jif{ tf]lsP 
adf]lhdsf ljj/0f ;lxtsf] k|ult ljj/0f ufpF kflnsf sfof{nodf 
a'emfpg' kg]{5 . 

%&= lzIfs jf sd{rf/Ln] lghL ljBfnodf nufgL ug{ gkfpg]M ljBfnodf 
sfo{/t lzIfs jf sd{rf/Ln] s'g} lghL ljBfno ;+rfng ug{, nufgL 
ug{ jf Joj:yfkg ;DalGw s'g} sfo{ ug{ kfpg] 5}g .  

%*= :yfgLo lzIff ljsf; sf]if M 
!_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleqsf ljkGg, k|fs[lts k|sf]k lkl8t / 

c;xfo afnaflnsfsf] z}lIfs cj;/ a[l4 ug{ tyf pTs[i6 ljBfyL{ 
/ lzIfsnfO{ k'/:s[t ug{ lzIff ljsf; sf]if :yfkgf x'g]5 . 

@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sd /xg ;Sg]5 M 
-s_  g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ / ufpFkflnsfaf6 k|fKt cg'bfg, 
-v_  z'Ns tyf ;xof]uaf6 k|fKt /sd, 
-u_  rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd, / 
-3_  cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

#_ sf]ifsf] ;~rfng ufpFkflnsfsf] k|d'v, lzIff x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o 
/ lzIff clws[t /x]sf] # ;b:oLo ;ldltaf6 x'g]5 .   

%(= b08 ;hfoM 
-!_  s;}n] ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf jf gf]S;fg u/]df To:tf] 

JolQmnfO{ d'2f x]g]{ clwsf/L jf Goflos ;ldltn] lauf] c;"n u/L 
ljuf] adf]lhd hl/jfgfug{ ;Sg]5 . 

-@_  s;}n] b]xfosf sfo{ u/]df, ug{ nufPdf jf ;f] sfo{ ug{ ;xof]u 
k'¥ofPdf To:tf] JolQmnfO{ s;"/sf] dfqf x]/L sfg"gn] tf]s] jdf]lhd 
;hfo x'g]5M– 
-s_  pQ/k'l:tsf k/LIf0f ubf{ nfk/afxL jf u}/ lhDd]jf/k"0f{ 

sfo{u/]df, 
-v_  k/LIff s]Gb|df ;DalGwt kbflwsf/Lsf] :jLs[lt a]u/ k|j]zug{ 

k|oTg u/]df jf k|j]z u/]df jf k/LIff s]Gb| lgoGq0fdf lnO{ 
cdof{lbt sfo{ u/]df, 

-u_  k/LIffkmn k|sfzgdf clgoldttf u/]df, 
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-3_  k/LIffsf] dof{bf eË x'g] cGo s'g} sfo{ u/]df . 
-ª_ cg'dlt glnO{ s'g} z}lIfs sfo{qmd, z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h 

sf];{, efiff lzIf0f sIff tyf k"j{ tof/L sIff ;~rfng u/]df . 
-r_ sfg"g ljk/Ltsf] cGo sfo{ u/]df . 

-#_ ljBfnosf] lzIfs jf sd{rf/L pk/ cbfntdf d'2f bfo/ ePdf 
To:tf] lzIfs jf sd{rf/L To;/L d'2f bfo/ ePsf] ldltb]lv 
lgnDag x'g]5 . ;f] lzIfs jf sd{rf/L cbfntaf6 s;"/bf/ 
7xl/Pdf lghnfO{ o; P]g adf]lhd ;hfo ul/g]5 .  

^)= k'g/fj]bgM tf]lsPsf] clwsf/Ln] u/]sf] ;hfosf] cfb]zpk/ sfg"g 
jdf]lhd k'g/fj]bg nfUg]5 . 

^!= lgod agfpg] clwsf/M  
-!_ o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ ufpF kflnsfn] cfjZos lgod 

agfpg ;Sg]5 . 
-@_ o; P]gsf] sfof{Gjogsf] nflu ufpF lzIff ;ldltn] cfjZos 

lgb]{lzsf agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 
^@=  ;+qmd0fsfnLg Joj:yf M 

-!_ o; P]gn] tf]lsP jdf]lhd x'g] egL Joj:yf u/]sf] sfd lgodfjnL 
gcfpFbf;Dd ufpF sfo{kflnsfn] ug{ ;Sg]5 . 

-@_  of] P]g hf/L eP kl5 ljBfnodf l/Qm /x]sf] b/aGbLdf lj1fkgsf] 
cg'dlt ufpF sfo{ kflnsfn] lbg ;Sg]5 . 

^#=  afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} 
afwf–c8\sfp k/]df ufpF kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp x6fpg cfb]z 
hf/L ;Sg]5 . t/ o:tf] cfb]z ufpF sfo{kflnsfn] ^ dlxgfleqdf 
cg'df]bg gu/]df :jt lgis[o x'g]5 .  

^$=  arfp / nfu" gx'g] M 
-!_ of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf lgoddf n]lvPhlt s'/fdf ;f]xL 

adf]lhd / gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg'gadf]lhd x'g]5 . 
-@_ o; P]gdf n]lvPsf] s'g} s'/fn] klg ljBfnosf] ;DklQ lxgf–ldgfxf 

u/]sf] s;"/df e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& cGtu{t sf/jfxL 
rnfpg afwf kg]{ 5}g . 

-#_ ;+ljwfg;Fu aflemPsf] o; P]gsf bkmf tyf pkbkmfx? jflemPsf] 
xb;Dd :jtM lg:qmLo x'g]5 .  

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM ^ ldltM @)&%÷)$÷)@ 

 
efu–! 

d:of{ªbL ufpFkflnsf 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 
ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

;Dat @)&% sf] P]g g+= ^ 
 

म या द  गाउँपा लकाको आथक ऐन २०७५ 
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷#! 

तावनाः  
म या द  गाउँपा लकाको आथक वष 207५/07६ को अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गनको न म  थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट दने तथा 
आय संकलनको शास नक यव था गन वा छनीय भएकोले,  
नेपालको सं वधानको धारा 288 को उपधारा (2) बमोिजम म या द  गाउँ सभाले 
यो ऐन बनाएको छ ।  
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१. संि  नाम र ार भः (1) यस ऐनको नाम “म या द  गाउँपा लका आथक 
ऐन 207५” रहेको छ । 

 (2) यो ऐन 207५ साल ावण 1 गतेदेिख म या द  गाउँपा लका े मा 
लागू हनेुछ । 

२. भू म कर (मालपोत)M म या द  गाउँपा लका े भ  अनसूुिच ( !) बमोिजम 
भू म कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 
hDdf ? ^,)),))).)) /fhZj p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

३. घर hUuf वहाल करः म या द  गाउँपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले 
भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखर  पूरै आंिशक 
तवरले वहालमा दएकोमा अनसूुिच (@) बमोिजम घर ज गा वहाल कर 
लगाइने र असूल ग रनेछ । o; cg';"lraf6 hDdf ? @),))).)) 
/fhZj p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

४. यवसाय करः म या द  गाउँपा लका े भ  यापार, यवसाय वा सेवामा 
पूजँीगत लगानी र आ थक कारोवारका आधारमा अनसूुिच (#) बमोिजम 
यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 hDdf ? 
$,)),))).)) /fhZj p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

५. ज डबटु , कवाडी र जीवज त ुकरः म या द  गाउँपा लका े भ  कुनै यि  
वा सं थाले ऊन, खोटो, ज डबटु , वनकस, कवाडी माल र च लत कानूनले 
नषेध ग रएको जीवज त ुवाहेकका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तकुो हाड, 
सङ, वाँख, छाला ज ता ब तकुो यवसा यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच 
($) बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 
hDdf ? !,)),))).)) /fhZj p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

६. सवार  साधन करः म या द  गाउँपा लका े भ  दता भएका सवार  साधनमा 
अनसूुिच (%) बमोिजम सवार  साधन कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, 
देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा 

सो ह बमोिजम हनेुछ । o; cg';"lraf6 hDdf ? !),))).)) /fhZj 
p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

७. बहाल बटौर  शु कः म या द  गाउँपा लका े भ  आफुले नमाण, रेखदेख 
वा संचालन गरेका अनसूुिच (^) मा उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा 
पसलमा सोह  अनसूुिचमा भएको य था अनसुार बहाल बटौर  शु क लगाइने 
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र असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 hDdf ? @,)),))).)) /fhZj 
p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

८. ानोइ  र र ् या ट  शु कः म या द  गाउँपा लकाले आ नो े भ  
ानोइ  र र ् या ट  सेवा वा यवसाय संचालन गरेवारत अनसूुिच (&) 

बमोिजमको शु क लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 hDdf 
? $),))).)) /fhZj p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

९. सेवा शु क, द तरुः म या द  गाउँपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन 
गरेका अनूसूिच (*) मा उि लिखत थानीय पूवाधार र उपल ध गराइएको 
सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र 
असूल उपर ग रनेछ । o; cg';"lraf6 hDdf ? %,)),))).)) /fhZj 
p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

१०. k|fs[lts ;|f]t -9'ª\uf, jfn'jf, lu6L_ ;DaGwL z'NsM d:of{ª\bL 
ufpFkflnsfdf cg';"rL -(_ df pNn]lvt k|fs[lts ;|f]t - 9'ª\uf, jfn'jf, 
lu6L _ sf] ufpFkflnsfn ] 7]Ssfsf] dfWodaf6 lgodfg';f/n] nufpg] 
z'Ns tyf ufpF;ef / ufpFsfo{kflnsfn] tf]s] cg';f/sf] z'Ns nufOg] / 
c;"n pk/ ul/g]5 . o; cg';"lraf6 hDdf ? !&,#),))).)) /fhZj 
p7g] cg'dfg ul/Psf] 5 . 

११. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई 
कुनै प न क समको कर छुट दईने छैन ।  

१२. कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व धः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार 
कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व ध म या द  गाउँपा लकाले तोके 
अनसुार हनेुछ । 
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cg";'rL–1 
e'dLs/ -dfnkf]t_       

qm= 
;= 

v]t tkm{ k|lt 
/f]kgL 

kfvf] tkm{ k|lt 
/f]kgL 

h/Ljfgf b:t"/ 

1 ? 20.00 ? 10.00 s/ d"Nosf] cfwf nfUg] . 
 

cg";'rL–2 
#/ hUuf axfn s/ 

1= ;+# ;+:yf, ;/sf/L sfof{no, uf]bfd ef*fdf lbg] 2 k|ltztsf b/n] 
2= cGo k|of]hgsf] nflu 1 k|ltztsf b/n] 

 
cg";'rL–3 
Joj;fo s/ 

k^s] Joj;fo s/ 
jxfn la f̂}/L jf Joj;fo s/sf] ;'rLdf k/]sf s/bftfafx]s ufp¤kflnsf 
If]qleq jf aflx/af̂  ;jf/L ;fwg jf dflg; cfkm}n] kf]sf jf emf]nfdf ;fdfg 
/fvL ufp¤kflnsf If]qleq #'dfP/ laqmL ug]{]{x?sf nflu lgDg cg';f/ s/ lng] 
1= km]G;L / v'b|f ;fdfg uf*Låf/f #'dfP/ a]Rg]x?sf nflu k|lt lbg 100.00 
2= vfBfGg ;fdfg uf*Låf/f #'dfP/ a]Rg]x?sf nflu k|lt lbg 50.00 

4= 
kf]sf jf emf]nfdf ;fdfg /fvL df]̂ / ;fOsn jf dflg; 
cfkm}+n] a]Rg] k|lt lbg  10.00 

5= /f+uf, e}+;L a+u"/ k|ltuf]̂ f  10.00 
6= v;L af]sf k|lt uf]̂ f 5.00 
7= xf+;, s"s"/f / cGo kIfL k|lt uf]̂ f 2.00 
gf]̂  *f]sf / *fnfdf t/sf/L tyf kmnk'mn /fvL ahf/df #"dfP/ 

a]Rg] ls;fgx?sf] xsdf k^s] Joj;fo s/ lnOg] %}g   
 
cGo Joj;fo s/sf] b/ M 
s|=;+= Joj;fosf] ljj/)f s/sf] >])fL s/sf] >])fL s/sf] >])fL 

 
:t/ s v u 

1_ ko{̂ g÷pBf]u 
1 xf]d: ]̂ 500.00   
2 xf]̂ n, nh Pj+ ;fwf/)F xf]̂ n 2,000.00 1,500.00 1,000.00 
3 /] "̂/]G^ -dMd, tf;, ;]s"jf cflb_ 1,500.00 1,000.00 500.00 
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4 lrof k;n 500.00 200.00  
5 r^k^ k;n 500.00 300.00  
6 k'hf ;fdu|L k;n 500.00 300.00  
7 kfgL pBf]u 2,000.00 1,500.00  

2_ Jofkfl/s j:t' 
1 vfBfGg k;n -l*n/ tyf ;Knfo;{_ 3,000.00 2,000.00 1,500.00 
2 vfBfGg k;n v"b|f 1,500.00 1,000.00 500.00 
3 sk*f k;n -yf]s Pj+ v'b|f_ 2,000.00 1,500.00 1,000.00 
4 cfon kDk 3,500.00   

5 
ljB't ;fdfg tyf ljB'tLo ;fdu|L 
l̂ =eL=, #*L /]l*of] laqmL k;n 1,500.00 1,200.00 1,000.00 

6 lgdf{)f ;fdfu|L -xf*{jo/ k;n_ 2,500.00 2,000.00 1,500.00 
7 ;'grf+bL k;n -Hj]n]/L_ 1,500.00 1,300.00 1,000.00 
8 km]G;L k;n 2,000.00 1,500.00 750.00 
9 pgL wfuf] k;n 700.00 600.00 500.00 
10 h"Qf,rKkn k;n 1,000.00 800.00 500.00 
11 ;lkª sDKn]S; -;"k/ dfs]{̂  _ 3,500.00 2,500.00 2,000.00 
3_ cGo ;]jf 
1 ljljw >[ª\uff/ k;n -yf]s÷v'b|f_ 1,500.00 1,000.00 500.00 
2 kmgL{r/ k;n 2,000.00 1,500.00 1,000.00 
3 ef+*f / lukm\̂  k;n-yf]s÷v'b|f_ 1,500.00 1,200.00 1,000.00 
4 s]a'n, g]̂ jls{ª  5,000.00 2,500.00  
5 k"njf]*{  k|lt jf]*{ ?=400.00 
6 lel*of] u]d k|lt l:s|d ?=200.00 
7 k":ts tyf klqsf k;n 1,200.00 1,000.00 800.00 
8 g;{/L / kmnkm'nsf lj?jf laqmLljt/)f 500.00 300.00 200.00 
9 ;:yfut k]G^/ 5,000.00 
10 t/sf/L tyf kmnkm'n k;n 1,000.00 800.00 400.00 
11 jLh e)*f/ 1,000.00 500.00 

12 
dn lap k;n ÷ Pu|f]]e]^÷s"v"/fsf] 
rNnf ljlqm÷bfgf k;n 1,500.00 1,000.00 

13 df;" k;n 1,500.00 1,000.00 500.00 
14 sk*f l;nfO{ k;n 1,000.00 800.00 500.00 
15 x]o/ sl^ª k;n 750.00 
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16 cf {̂ k;n 500.00 
17 kmf]̂ f] : "̂l*of] tyf k;n 1,500.00 750.00 500.00 
18 /+u/f]ug k;n 1,500.00 1,250.00 1,000.00 
19 rZdf k;n 1000.00 500.00 
4_ dd{t ;+ef/ 
1 /]l*of] l^=le #*L, k|]z/ s's/, 

lx^ ]̂nLkmf]g ;]̂  k+vf tyf 
:^f]e, ljB"t ;fdu|L dd{t s]Gb| 1,000.00 750.00 500.00 

2 x]eL OlSjkd]G^ a;, «̂s, sf/ 
df]̂ / ;fO{sn, ]̂Dkf], ;fO{sn 
dd{t sf/vfgf tyf f̂o/ 
dd{t s]Gb| 1,500.00 1200.00 1,000.00 

5_ ;]jf pBf]u 
1 *fOleª OlGi^Ro"̂  2,000.00 
2 %fkfvfgf 1,000.0 800.0 600.0 

6_ s[lif tyf jghGo pBf]u 

1 

s[lif jf jg k}bfjf/df cfwfl/t 
pBf]u Joj;fo, ;ldn tyf 
kmgL{r/ pBf]u cfbL 2,500.0 2,000.0 1,500.0 

7_ phf{d'ns 

1 
jfof] Uof; tyf ;f}o{ k|ljlw / 
cGo >f]tx? 2,000.00 1,000.000 

8_ pTkfbg d'ns pBf]u 
1 kfp/f]̂ L e)*f/ 1,500.00 1,000.00 500.00 
2 
 

/fO{; ldn -;]n/_ 
/fO{; ldn -xf]n/_ 

1,000.00 
500.00 

800.00 
300.00 

700.00 
 

3 cfO;lqmd pBf]u tyf k;n 1,000.00 750.00 500.00 
9_ ljQLo ;]jf 
1 
 

A}+fs, ljQLo ;+:yf / ;xsf/L 
;+:yf 
 

10,000.00 
-s ju{sf a}+s _ 

8,000.00 
-v ju{sf a}+s_ 

6,000.00 
-u / # ju{sf 
a}+s tyf ;xsf/L 
;+:yf_ 

2 /]ld ]̂G; ;]jf 2,000.00 
10_ :jf:Yo ;]jf    
1 lghL tyf u}/;/sf/L c:ktfn 3,000.00 2,500.00 2,000.00 
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2 gl;{ª xf]d 3,000.00 2,500.00 2,000.00 
3 d]l*sn lSnlgs tyf Nofj 1,500.00 1,200.00 1,000.00 
4 bf+t agfpg] k;n 1,000.00 

11_ lzIff ;]jf 

1 
lg=lh If]qsf af]l*{ª :s'n 
SofDk; df=lj,cf=lj= / k|f=lj= 5,000.00 3,000.00 2,000.00 

2 
^fO{lkª, sDKo"̂ / tyf efiff 
k|lzIf)f ;+:yf 1,000.00 

3 
l;nfO{{,a"gfO{,k]lG^ª,sl^ª,a"l^ª 
k|lzIf)F 1,000.00 800.00 700.00 

4 ]̂lSgsn OlGi^Ro'̂  1,000.00 

12_ 

lgdf{)f Joj;foL ufpkflnsfdf 
k|wfg sfof{no ePsf] lgdf{)f 
Joj;fodf s, v, u, # 

qmdzM ? 13,000.00, 9,000.00, 
7,000.00 / 5,000.00 

13_ ;+rf/ ;]jf M 

1 
lghL If]qsf s"l/o/, km\ofS;, 
Od]n, OG^/g]̂  / ]̂lnkmf]g 750.0 

14_ ljz]if! k/fdz{ tyf cGo Joj;flos ;]jf 

1 
lrlsT;s ljz]if! 
-:jf:Yo ;xfos, slj/fh_ 1,000.00 800.00 500.00 

2 n kmd{ 1,000.00 750.00 500.00 
3 sG;N̂ ]G;L kmd{-OghLlgo/ / cf]e/l;o/_ 2,500.00 
4 Hof]ltif 1,000.00 
5 cl*^ kmd{ -s, v, u _ 2,000.00 1,500.00 1,000.00 

15_ cGo Joj;fo 
1 sjf*L ;fdfgsf] yf]s laqm]tf 2,000.00 
2 ]̂)^ xfp; 1,000.00 800.00 600.00 
3 nfp)*L k;n 500.00   
4 dfbn k;n 500.00   
5 df^f]sf] ef+*f agfpg] 500.00   
6 ld&fO{ k;n 1,000.00 750.00 500.00 

16_ ;fgf pBf]u 
1 ("+uf sl^ª\ pBf]u 2,500.00 
2 O \̂̂ f e \̂̂ f 5,000.00 
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3 lu|n pBf]u 3,000.00 2,500.00 1,500.00 
4 cGo pBf]u 1,500.00 1,000.00 800.00 
5 Ans pBf]u 1,500.00 

 
 

cg";'rL–4 
hl*j"l^, sjf*L / hLjhGt" s/ 

1= 
of;f{u"Daf sf+rf] k|lt lsnf] ?  
of;f{u"Daf ;"s]sf] k|lt lsnf] ? 

1500.00 
3,000.00 

2= ;t"jf k|lt lsnf] ? 250.00 
3= jgn;"g k|lt lsnf] ? 500.00 
4= t]hkQf k|lt lsnf] ? 1.00 
5= bfnlrlg k|lt lsnf] 5.00 
 

cg";'rL–5 
;jf/L ;fwg s/ 

1= a;, «̂s, nx/L 600.00 
2= ldgLa;, «̂s -% kf¤u|]_ 400.00 
3= ldgLa;, «̂s -rf/ kf¤u|]_ 350.00 
4= ef¤*fsf] sf/hLk 200.00 
5= lghL sf/, Eofg, lhk, lksck 250.0 
6= \̂ofS^/ &'nf]] 40 xif{kfj/ eGbf dfly 500.0 
7= \̂ofS^/ ;fgf]] 40 xif{kfj/ eGbf ;fgf] 400.0 
8= :s"̂ /÷df]̂ /;fOsn 100.0 
9= kfj/ ]̂n/ 100.0 
10= nf]*/, *f]h/ / PS;fe]̂ / -Eofs"d_ 2,000.0 

 

 
cg";'rL–6 

axfn la^f}/L z"Ns 

1= ;/sf/L tyf ;fj{hlgs hldg pkof]u u/] 
jfkt -j;f]jf; k|of]hg_ 

k|lt cfgf jflif{s 
? 55.00 

2= ;/sf/L tyf ;fj{hlgs hldg pkof]u u/] 
jfkt -Jofkfl/s k|of]hg_ 

k|lt cfgf jflif{s 
? 110.00 
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cg";'rL–7 
Sofgf]OË z"Ns, ¥ofˆ6LË z'Ns 

 
1= gbLdf /\kml^ª ug]{ ko{̂ sx?nfO{ k|lt JolQm k|lt k^s  20.00 
2= 
 

Sofgf]Oª\ -ljb]zL ko{̂ s k|lt JolQm k|lt lbg_ 
Sofgf]Oª\ -:jb]zL ko{̂ s k|lt JolQm k|lt lbg_ 

200.00 
100.00 

 

cg';"rL–* 
;]jf z'Ns÷b:t'/ 

l;=g+= ljj/)f gof+ s/÷z'Ns÷b:t"/ 
1_ l;kmfl/; 
1= gftf k|dfl)ft -g]kfnLdf_ 300.00 
1=1 gftf k|dfl)ft -c+u|]hLdf_ 500.00 
2= /fxbfgL l;kmfl/;  300.00 
3= #/hUuf gfd;f/L 500.00 
4= kSsL #/ sfod 500.00 
5= sRrL #/ sfod 300.00 
6= k]G;g sf*{ jf ;f] ;DaGwL cGo 

l;kmfl/; -g]kfnL k]G;g/, ef/tLo 
k]G;g/, lj|l^; jf cGo b]zsf k]G;g/_ 

qmdzM ? 200.00 , ? 
300.00 / ? 

500.00 
7= xsjfnf ;+/If)f ;DaGwL l;kmfl/; 1,500.00 
8= ;+# ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; 1,500.00 
9= lghL ljBfno btf{ / :t/ a[l$-k|flj÷ 

lgdfjL÷ dfjL jf ;f] eGbf dfly_ 
5,000.00, 8,000.00, 

12,000.00 
 sf& bfp/fsf] l;kmfl/; 

10= s^fgL 500.00 
11= lgsf;L  1,000.00 
12= c+u|]hL ?kfGt/)f 500.00 
13= j+zhsf] gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 200.00 
14= j+zhsf] gful/stf ;DaGwL k|ltlnkL 

l;kmfl/; 
200.00 

14= c+lus[t gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 2,000.00 
15= gfd %"̂ sf] l;kmfl/; 200.00 
16= ;gfvtsf] l;kmfl/; 200.00 
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18= hGd,d[To" ;DaGwL l;kmfl/; 200.00 
19= :yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 150.00 
20= gfd, y/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500.00 
21= ;h{ldg z"Ns 1,000.00 
23= hGdldlt k|dfl)ft z"Ns 250.00 
24= #/kftn k|dfl)ft z"Ns 200.00 
25= JolQmut ljj/)f k|dfl)ft ug]{ z"Ns 200.00 
26= lgz"Ns jf ;z"Ns :jf:Yo pkrf/sf] 

l;kmfl/; z"Ns 
lgMz"Ns 

27= lsQfsf^ ug{ ;DalGw l;kmfl/; 200.00 
28= hUufsf] xs ;DalGw l;kmfl/; 500.00 
29= pBf]u &fp;f/L ug{ l;kmfl/; 500.00 
30= ljBfno &fp;f/L l;kmfl/; 500.00 
31= kfngkf]if)fsf] nflu l;kmfl/; 100.00 
32= cGo l;kmfl/; 200.00 
33= ljB"t h*fg ;DaGwL l;kmfl/; 
s_ cf/=;L=;L= kSsL #/ 500.0 
v_ cGo #/ 300.0 
34= ]̂lnkmf]g h*fg ;DaGwL l;kmfl/; 300.0 
35= rfl/lqs l;kmfl/; 500.0 
36= Knl^ª ;]jf z"Ns k|lt 1 /f]kgL  15,000.0 
37= ljB"t, ]̂lnkmf]g, vfg]kfgL ;DaGwL 

gfd;f/L l;kmfl/; 
300.0 

38= pBf]u :yfkgf l;kmfl/;  500.0 
39= %fqj[lQ ;DaGwL l;kmfl/; lgz"Ns 
40= cljjflxt k|dfl)ft 500.00 
41= kf/Ljfl/s ljj/)f ;DalGw l;kmfl/; 300.00 
42= lhljt l;kmfl/; 300.00 
43= lwtf] d'Nof+sg ? 500.00 

-? 5 nfv ;Dd d'Nof+sgdf_ 
? 1,000.00 

-? 10 nfv ;Dd d'Nof+sgdf_ 
s"n d'Nof+sgsf] 0=1 k|ltztn] 
x"g cfpg] /sd -? 10 nfv 
eGbf a(Lsf] d'Nof+sgdf_ 
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2_ cGo b:t'/ 
1= lgj]bg kmf/fd k|lt kfgf lgz"Ns 
2= cg";'rL lgz"Ns 
3= ;fwf/)f lgj]bg btf{ z'Ns lgz"Ns 
4= klt kTgL ;DaGw ljR%]b lgj]bg b:t"/ 500.00 

5= 
hGd, d[t, j;fO{;/fO{ / ;DaGw ljR%]b 
ljnDa b:t"/ 

100.00 

6= k|ltlnkL JolQmut #^gf btf{ 150.00 
7= sf]̂ ]zg kmf/fd z'Ns cfly{s lgodfjnL cg";f/ 
8= ]̂)*/ kmf/fd z'Ns cfly{s lgodfjnL cg";f/ 
9= lgj]bg gSsn k|lt kfgf lgz"Ns 
10= ldnfkq b:t"/ k|lt kIf -kIf / ljkIf_ 500.00 

3_ x}l;ot k|dfl)ft 
s_ C)f / j}b]lzs /f]huf/sf nflu 

1= ?=10 nfv ;Dd 1,000.00 
2= ?=20 nfv ;Dd 2,000.00 
3= ?=30 nfv ;Dd 3,000.00 
4= ?=40 nfv ;Dd 3,500.00 
5= ?=50 nfv ;Dd 4,000.00 

6= ?=50 nfveGbf a(L k|To]s 10 nfvdf 
500.00 sf b/n] yk 

x'b} hfg] 
v_ cWoogsf] nflu 

1= ?=20 nfv ;Ddsf]  1000.00 
2= ?=30 nfv ;Ddsf]  1,500.00 
3= ?=50 nfv ;Ddsf]  2,500.00 
4= ?=50 nfveGbf a(L k|To]s 10 nfvdf 200.00 b/n] yk 
u_ c+zj)*f / bfgjs;df 200.00 
#_ Uffp+kflnsfn] tTsfn lwtf] d'Nof+sg u/]sf] l;kmfl/;sf] k"gM 

gjLs/)f ug'{kbf{ h"g k|of]hgsf nflu ul/Psf] xf] ;f]sf nflu 
nfUg] b:t"/sf] 10 k|ltzt /fhZj lnOg]% . 

 
rf/ lsNnf l;kmfl/;÷#/af^f]sf] l;kmfl/; 
qm=;+  

hUufsf] If]qkmn 
hUufsf] ljj/)f 

af^f] ePsf] af^f] gePsf] 
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1= 1 /f]kgL ;Dd 500 200 
2= 1 b]lv 10 /f]kgL ;Dd 750.0 300.0 
3= 10 /f]kgL eGbf dfly 1,000.0 500.0 

 
kz";]jf tyf s[lifljsf; ;DaGwL  
qm=;= ljj/)f 
1 af]sf v;L kf/]sf] k|lt af]sf ? 10.00  
2 uf]? v;L kf/]sf] k|lt uf]? ? 25.00 
3 s"s"/ pkrf/ k|lt s"s"/ ? 25.00 
4 s[ltd uef{wfg k|lt kz" ? 25.00 
5 ;fwf/)f pkrf/ k|lt kz" ? 10.00 
 cg"bfg tkm{sf] lgj]bg z"Ns -kz";]jf, s[lif ljsf; tyf uf=kf=n] 

k|bfg ug]{ h"g;"s} cg"bfg tkm{ _ 
1 ? 10,000.00 ;Dd cg"bfg kfpg]df ? 25.00 
2 ? 20,000.00 ;Dd cg"bfg kfpg]df ? 50.00 
3 ? 50,000.00 ;Dd cg"bfg kfpg]df ? 100.00 
4 ? 1 nfv ;Dd cg"bfg kfpg]df ? 150.00 
5 ? 2 nfv ;Dd cg"bfg kfpg]df ? 200.00 
6 ? 2 nfv eGbf dfyL cg"bfg kfpg]df ? 300.00 

 
 

cg";'rL–9 
k|fs[lts ;|f]t - 9'ª\uf, jfn'jf, lu6L _ ;DaGwL z'Ns M  

 
d:of{ª\bL ufpFkflnsfdf cg';"rL -(_ df pNn]lvt k|fs[lts ;|f]t - 9'ª\uf, jfn'jf, lu6L_ sf] 
ufpFkflnsfn] 7]Ssfsf] dfWodaf6 lgodfg';f/n] nufpg] z'Ns tyf ufpF;ef / ufpF 
sfo{kflnsfn] tf]s] cg';f/sf] z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 
 
 

cf1fn], 
ab|Lgfy ;fksf]6f 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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d:of{ª\bL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M@ ;+VofM& ldltM @)&%÷)$÷)@ 

 
efu–! 

d:of{ªbL ufpFkflnsf 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf ! adf]lhd 

ufpF ;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] 
hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

 
;Dat @)&% sf] P]g g+= & 

 

d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&% 
d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%÷@)&^ sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu 

:yfgLo ;l~rtsf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf 
Joj:yfug{ ag]sf] P]g 

 
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷#! 

k|:tfjgfM= 
d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$.)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu 
;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sdljlgof]hg ug{ 
jf~5gLo ePsf]n], 
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g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_adf]lhd d:of{ª\bL ufpF ;efn] 
of] P]g agfPsf] 5 . 
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æd:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] 

ljlgof]hg P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 
 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 
@= cfly{s jif{ @)&$.)&%sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ 

clwsf/M -!_cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ ufpF÷gu/sfo{kflnsf, 
j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! 
df pNn]lvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t 
u/L hDdf /sd ? #*,*!,&!,##$.)) -cIf]?kL c6lt; s/f]8 Psf;L 
nfv PsxQ/ xhf/ ltg ;o rf}lt; ?k}of+ dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P 
adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rtsf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] 
/sd cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ d:of{ª\bL ufpFkflnsf] 
ufpFsfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] 
lgldQljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt 
/ ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd 
dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] 
art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd 
;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] 
u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L 
zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut 
vr{ / ljQLo Joj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh 
e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo 
Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL 
vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 
t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 
csf]{ ;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] 
zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf 
Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df ufpF ;efsf] :jLs[lt lng' 
kg]{5 .  
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cg';"rL–! 
-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 
qm=;+= zLif{ssf] gfd hDdf ljlgof]hg /sd s}lkmot 
1 Rffn' vr{ 56150000.00  

 2 k"FhLut vr{  133894334.00  

3 ;zt{ cg'bfg -lzIff, :jf:Yo, 
dlxnf ljsf; zfvf tkm{_ 

150000000.00  

4 ;fdflhs ;'/Iff 46000000.00  

5 ul/a;Fu ljz]Zj/ sfo{qmd 450000.00  

6 Pn=lh=l;=l8=lk= sfo{qmd 1677000.00  
 hDdf 388171334.00  

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd   
 

 
cf1fn], 

ab|Lgfy ;fksf]6f 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 
 
 
 
 


