
 

 

 

l8nf;}gL ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08 !_ l8nf;}gL, a}t8L, cfiff9 @* ut], @)&% ;fn ;+Vof @_            

efu–! 

l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tklznadf]lhdsf] P]g 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ 

ag]sf] ljw]os, @)&% 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%.)#.@^ 

k|df0fLs/0f ldltM @)&%.)#.@* 

 

@)&% ;fnsf] P]g g+= ! 

k|:tfjgfM l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] cy{ 

;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns 
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;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ 

jf~5gLo ePsf]n],  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd l8nf;}gL 

ufpFkflnsfsf] ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æl8nf;}gL 

ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g @)&% ;fn >fj0f ! ut]b]lv l8nf;}gL ufpFkflnsf If]qdf 

nfu' x'g]5 . 

@= ;DklQ s/M ufpFkflnsfsf If]qleq cg';"rL -!_ adf]lhd ;DklQ 

s/÷3/hUuf s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

#= 3/ jxfn s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 

3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf 

cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';"rL -@_ adf]lhd 3/ hUuf 

jxfn s/ nufOg] / c;'n ul/g]5 . 

$= 3/hUuf /lhi6|]zg z'NsM ufpFkflnsf cGtu{t 3/hUUffsf] 

sf/f]af/df cg';"rL -#_ adf]lhd 3/hUuf /lhi6|]zg z'Ns nufOg] / 

c;"n pk/ ul/g] 5 .  

%= ;jf/L ;fwg s/M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf 

cg';"rL -$_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 

. t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 

cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

^= e"lds/ -dfnkf]t_M ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -%_ adf]lhd 

e"lds/ -dfnkf]t_ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .  
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&= dgf]/Ghg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf 

cg';"rL -^_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 

cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

*= lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"rL -&_ 

adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z 

sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf 

;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

(= Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf 

k"FhLut nufgL / cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df cg';"rL -*_ adf]lhd 

Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

!)= axfn la6f}/L z'NsM ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -(_ df pNn]v 

eP cg';f/ xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg'\;"rLdf ePsf] Joj:yf 

cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

!!= kfls{+u z'NsM l8nf;}gL ufpFkflnsfn] pknAw u/fPsf] kfls{+u 

If]qdf ;jf/L ;fwg kfls{+u u/]afkt cg';"rL -!)_ adf]lhd z'Ns 

nufOg] / c;"n pk/ ul/g] 5 .  

!@= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M ufpFkflnsfsf] If]qleq s'g} 

JolQm jf ;+:yfn] hl8a'6L, sjfl8 / hLjhGt'sf] Joj;flos sf/f]af/ 

u/]jfkmt cg';"rL -!!_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 

. 

!!= k|fs[lts ;|f]t pkof]u s/M ufpFkflnsf If]qleqsf] k|fs[lts 

;|f]tsf] pkof]udf cg';"rL -!@_ df pNn]v eP adf]lhd z'Ns 
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nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] 

sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!@= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg 

u/]sf cg';"rL -!#_ df plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw 

u/fO{Psf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP cg';f/ 

z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

!#= s/÷b:t'/ ;+sng ;DalGw cGo Joj:yfM ufpFkflnsfsf] clwsf/ 

If]qleq kg]{ o; P]gdf pNn]v ePafx]ssf If]qx?df s/ tyf b:t'/ 

tf]Sg' kg]{ ePdf ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sn] lg0f{o u/L ufpF;efaf6 

cg'df]bg u/L b/ agfO{ nfu' ug{ tyf ;+sng / c;'n pk/ ug{ 

;Sg]5 . t/, ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] sfg'gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!$= s/ 5'6M o; P]g adf]lhd s/ ltg{] bfloTj ePsf JolQm jf 

;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] e/ 5'6 lbO{g] 5}g . t/ ;]jf z'Ns 

b:t'/ 5'6 ug]{ ljifodf ;+3Lo, k|fb]lzs / :yfgLo sfg"gdf Joj:yf 

ePdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!%= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] 

Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlw 

ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g] 5 .   
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cg';"rL ! 

! ;DklQ s/ d"Nof+lst /sdsf] 

)=@% k|ltzt 

cg';"rL @ 

@ 3/ axfn s/ axfn cfo 

/sdsf] @ k|ltzt 

cg';"rL # 

# 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns k|b]z ;/sf/sf] 

cfly{s P]g 

adf]lhd 

cg';"rL $ 

$ ;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, 

l/S;f, c6f] l/S;f / O{ 

l/S;fsf] btf{ / gjLs/0fdf 

jflif{s z'Ns_ 

@))) 

cg';"rL % 

% e"lds/ 

÷dfnkf]

t 

hUufsf] 

ju{ 

Go"gtd % 
/f]kgL;Dd ?= 

yk k|lt 

/f]kgL ?= 

 v]t kfvf] v]t kfvf] 

cAan  @% @) ^ $.% 

bf]od @) !% % #..% 

;Ld !% !) $ @.% 

rfxf/ !) % # !.% 
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cg';"rL ^ 

^ dgf]/~hg 

s/ 

k|lt ;f+lults 

dxf]T;j 

k|b]z cfly{s P]g 

adf]lhd x'g] 

k|lt v]ns"b 

rvf{ cflb 

cg';"rL & 

& lj1fkg s/ k|lt xf]l8+u af]8{ #)) 

uf8Ldf ul/g] 

lj1fkg 

!%) 

cg';"rL * 

* Jojzfo 

s/ 

Jojzfo btf{ / 

gjLs/0fdf 

jflif{s k"FhLut 

nufgLsf] )=# 

k|ltzt 

cg';"rL ( 

( axfn 

la6f}/L 

z'Ns 

xf6 ahf/df 

;/sf/L hUufdf  

k;n /fv]df 

@)) 

ufpFkflnsf 

If]qdf km]l/df 

;fdfg a]Rg]nfO{ 

jflif{s s/ 

@))) 

cg';"rL !) 

!) kfls{Ë 

z'Ns 

df]6/;fOsn %) 

xn'sf ;jf/L ;fwg !)) 

a;, 6«s, l6«k/ cflb @)) 

x]le OSo'kd]G6 #)) 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

7 
 

cg';"rL !! 

!! hl8a'6L, 

sjf8L / 

hLjhGt' s/ 

ufpFkflnsfaf6 

3/kfn'jf 

hgfj/sf] 

lgsf;Ldf 

k|lte};L /fFuf 

@%) 

k|ltvl; afv|f 

!)) 

rdlnof gbLdf 

df5f dfg]{ b/ 

l5d]sL uf=kf= 

g=kf= ;Fu 

;dGjo u/L 

sfo{kflnsfn] 

lg0f{o u/] 

adf]lhd x'g] 

hl8a'6L, vf]6f] 

cflb k|lt lSjG6n 

lgsf;Ldf 

ljqmL d'Nosf] 

)=% k|ltzt  

sjfl8 s/ k|lt 

lSjG6n 

lgsf;Ldf  

@) 

cg';"rL !@ 

!@ k|fs[lts >f]t 

s/ 

k|b]z ;/sf/sf] cfly{s P]g adf]lhd 

cg';"rL !# 

!# ;]jf, 

z'Ns, 

b:t'/ 

3/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 150 

df]xL nut s6\6f l;kmfl/; 100 

3/ sfod l;kmfl/; 150 

5fq a[lQ l;kmfl/; lgz"Ns 

ljkGg ljBfyL{ 5fq a[lQ lgz"Ns 
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l;kml/; 

ckf+utf l;kmfl/; lgz'Ns 

c:yfoL a;f]jf; l;kmfl/; 100 

:yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 150 

gful/stf l;kmfl/; 125 

gful/stf / k|ltlnlk 

l;kmfl/; 

150 

c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 500 

cfly{s cj:yf sdhf]/  jf 

ljkGgtf k|dfl0ft 

lgz'Ns 

cfly{s cj:yf jlnof] jf 

;DkGgtf  k|dfl0ft 

1500 

ljB't h8fg l;kmfl/; 150 

wf/f h8fg l;kmfl/; 100 

lhljt /x]sf] l;kmfl/; 150 

b'j} gfd u/]sf] JolQm Pp6} 

xf] eGg] l;kmfl/;÷ km/s 

hGdldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 

125 

hUuf d"NofÍg l;kmfl/; / 

k|dfl0ft 

300 

Joj;fo jGb l;kmfl/; 150 

Joj;fo ;~rfng gePsf] 

l;kmfl/; 

150 

Jofkf/ Joj;fo gePsf] 

l;kmfl/; 

150 

sf]6 kmL ldgfxf l;kmfl/; lgz'Ns 

gfjfns kl/rokq l;kmfl/; 100 

rf}kfof ;DaGwL l;kmfl/; 200 

Joj;fo btf{ jf l;kmfl/; 250 
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pBf]u 7fpF ;/L l;kmfl/; 1200 

ljBfno 7fpF ;/L l;kmfl/; 800 

cflGtl/s a;fOF;/fO{ 

l;kmfl/; 

150 

JolQmut ljj/0f l;kmfl/; 150 

hUuf btf{ l;kmfl/; 250 

;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ 150 

;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_  200 

g]kfn ;/sf/sf] gfddf af6f] 

sfod l;kmfl/; 

lgz'Ns 

lhljt ;+usf] gftf k|dfl0ft 150 

d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ft 125 

sf]7fvf]Ng] sfo{÷ /f]xj/df 

j:g] sfo{  

200 

lgz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo 

pkrf/ l;kmfl/; 

lgz'Ns 

cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ 

ljj/0f v'nfO k7fpg] sfo{  

lgz'Ns 

;+:yfbtf{ jf l;kmfl/;  250 

3/af6f] k|dfl0ft 250 

rf/ lsNnf k|dfl0ft 250 

hGd ldlt k|dfl0ft 150 

ljjfx k|dfl0ft 200 

sfuh dGh'/Lgfdf k|dfl0ft 150 

xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft 150 

cljjflxt k|dfl0ft 150 

hUuf /]vfÍgsf] sfo{ jf ;f] 

sfo{df /f]xj/  

250 

hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] 200 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

10 
 

l;kmfl/;  

k"hf{df 3/ sfod ug]{ 

l;kmfl/; 

250 

c+u|]hL l;kmfl/; tyf 

k|dfl0ft 

250 

ldnfkq sfuh ÷ph'/L btf{  200 

hGdbtf{  50 

d[To' btf{  50 

j;fO{ ;/fO{ cfpg]÷hfg] btf{  50 

kSsf 3/sf] ;h{ldg jfkt lgz'Ns 

cGo ;j} k|of]hgsf] ;h{ldg 

jfkt 

lgz'Ns 

crn ;DklQ d"Nofs+g  2500 

/sd snd p9fO{ lbPjfkt 5 k|ltzt 

;DjGwljR5]b btf{  500 

ljjfx btf{  50 

JolQmut 36gf btf{ k|ltlnlk  100 

pNn]lvt afx]s cGo   

l;kmfl/; -;+:yfut_ 250 

l;kmfl/; -JolQmut_ 150 

k|dfl0ft -;+:yfut_ 350 

k|dfl0ft -JolQmut_ 150 

;+zf]wg 250 

 

  /fhkq ljqmL z'Ns 

/fhkq;D

aGwL 

sfo{ljlw 

adf]lhd 

x'g] 
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 af]nkq laqmL z'Ns 

;fj{hlgs 

v/Lb P]g 

adf]lhd 

  

cf1fn], 

rGb|b]j hf]zL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%÷)&^ sf] ;]jf / 

sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / 

ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljwo]s ;j{;fwf/0fsf] 

hfgsf/Lsf nflu k|sflzt ul/Psf] 5 . 

 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%.)#.@^ 

k|df0fLs/0f ldltM @)&%.)#.@* 

@)&% ;fnsf] P]g g+= @ 
 

k|:tfjgfM l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%.)&^ sf] ;]jf / 

sfo{x?sf] nflu ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / 

;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd l8nf;}gL 

ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æl8nf;}gL 

ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g @)&% ;fn >fj0f ! ut]b]lv 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 sfo{kflnsf, 

j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL 

! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd 

;d]t u/L hDdf /sd ?=##,**,!),))).– -cIf]?kL t]lQ; s/f]8 

c7f;L nfv bz xhf/ ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd 

;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 . 
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#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ 

lbOPsf] /sd cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] lgldQ l8nf;}gL 

ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ 

;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 

sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] 

lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u 

x'g] b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfn] art x'g] ah]6 pkzLif{saf6 

gk'u x'g] pkzLif{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:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL 

vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ 

;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 . Pp6} ah]6 

pkzLif{sleq Ps vr{ zLif{saf6 csf]{ vr{ zLif{sdf sfo{kflnsfn] 

hlt klg /sd /sdfGt/ ug{ ;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps 

ah]6 pkzLif{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 . 



 

 

cg';"rL–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

?= xhf/df 

qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ ljlQo 

Joj:yf 

hDdf 

! @ # $ % ^ & 

!  ufpF sfo{kflnsf 49425.04 54150  103575.04 

@  ! g+ j8f ;ldlt 1995.14 3757  5752.14 

#  @ g+ j8f ;ldlt 1689.50 3752.5  5442 

$  # g+ j8f ;ldlt 2036.12 3765  5801.12 

%  $ g+ j8f ;ldlt 1985.12 3766.5  5751.62 

^  % g+ j8f ;ldlt 1961.74 3762.80  5724.54 

&  ^ g+ j8f ;ldlt 1714 3712.80  5426.80 

*  & g+ j8f ;ldlt 1896.74 3757  5653.74 

(  ufpFkflnsf o'jf :j/f]huf/ 

sfo{qmd 

  6847 6847 
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!)  l8nf;}gL ufpFkflnsf ;dk"/s 

sf]if 

5000 13000  18000 

!!  l8nf;}gL ufpFkflnsf ljkb 

Joj:yfkg sf]if 

1600   1600 

!@  sd{rf/L sNof0fsf/L sf]if 200   200 

!#  ;+3Lo ;/sf/af6 x:tfGtl/t 

sfo{qmd 

115109 12491  127600 

!$  ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd 40000   40000 
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l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tklznadf]lhdsf] P]g 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

डिलासैनी गाउँपाललका न्याययक सलियि (काययविधि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ 
सभाबाट पारित मितत २०७५।३।२६ 

प्रिाणीकिण मितत २०७५।३।२८ 

२०७५ सालको ऐन न ं३ 

प्रस्तावनााः न्याययक सलियिले प्रचललि काननू बिोजिि उिुरीको 
कारिाही र ककनारा गर्ाय अपनाउनपुने काययविधि िय गरी 
स्पष्टिा, एकरूपिा एि ंपारर्लशयिा कायि गरी काननूको शासन 
िथा न्याय प्रयिको िनविश्िास कायि राखीरहनको लाधग 
प्रचलनिा रहेको सघंीय काननूिा भए रे्खख बाहेक थप काननूी 
व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको सवंििानको िारा २२६ को उपिारा (१) बिोजिि 
डिलासनैी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद -१ 

प्रािम्भभक 

१. सकं्षिप्त नाि ि प्रािभभाः  ) १ (यस ऐनको नाि “डिलासनैी 
गाउँपाललका न्याययक सलियि  ) काययविधि सम्बन्िी (ऐन ,
२०७५” रहेको छ । 
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  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस 
ऐनिा; 

(क) “उिुरी” भन्नाल े सलियि सिक्ष परेको 
उिुरीबाट शरुु भएको प्रचललि काननू  
बिोजिि  सलियिल े कारिाही र 
ककनारा गने उिुरी सम्झनपुछय । 

(ख) “खाम्ने” भन्नाल े िोककएको सम्पविको 
िलूयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई 
सम्झनपुर्यछ । 

(ग) “चलन चलाईदर्ने” भन्नाल ेयनर्यय पश्चाि 
हक अधिकार प्राप्ि भएको व्यजतिलाई 
कुन ै िस्ि ु िा सम्पवि भोग गनय दर्ने 
काययलाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “ििानि” भन्नाल े कुन ै व्यजति िा 
सम्पविलाई न्याययक सलियिले चाहेको 
िखििाउपजस्थि िा हाजिर गराउन 
ललएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्िलाई 
सम्झनपुर्यछ । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

18 
 

(ङ) “िािेली” भन्नाल े न्याययक सलियिको 
क्षेत्राधिकार लभत्रका वििार्हरुिा 
सम्िजन्िि पक्षलाई िझुाईने म्यार्, सचुना, 
आरे्श, पिूी िा िानकारी पत्र ररिपिूयक 
िझुाउने काययलाई सम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नाल ेसम्पविको वििरर् िा 
गन्िी गरेको सखं्या ियनने व्यहोरा िा 
सम्पविको फाँटिारी िा लगिलाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोककएको” िा “िोककए बिोजिि” भन्नाल े
यस ऐन अन्िगयि बनेको यनयििा 
िोककए बिोजिि सम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ” भन्नाल ेन्याययक सलियि सिक्ष 
पेश हुन आएका कुन ै कागिपत्रको 
सम्बन्ििा ररि नपगेु िा काननूले र्िाय 
नहुने िा नलाग्ने भएिा त्यसको 
पछाडिपट्दट सोको कारर् र अिस्था 
िनाइ अधिकारप्राप्ि अधिकारील े
लेखखदर्ने यनरे्शन िा व्यहोरालाई 
सम्झनपुर्यछ । 
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(झ) “नािेसी” भन्नाल ेकुन ैव्यजतिको नाि, थर 
र ििन सिेिको विस्ििृ वििरर् 
खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ । 

(ञ) “नाललश” भन्नाल ेकुन ै वििार्को विषयिा 
र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिुरी, यनिेर्न 
िा कफरार् सम्झनपुछय । 

(ट) “यनर्यय ककिाब” भन्नाले सलियिल े
उिुरीिा गरेको यनर्ययको अलभलखे 
राख्नको लाधग खिा गरेको उिुरीिा यनर्यय 
गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा 
कारर्को सकं्षक्षप्ि उललखे भएको ककिाब 
सम्झनपुछय । 

(ठ) “पन्चकृयि िोल” भन्नाले पञ्च 
भलाद्िील े सम्पविको स्थलगि िथा 
स्थानीय अिलोकन िलूयांकन गरी विक्री 
वििरर् हुनसतने उधचि ठहराएर यनजश्चि 
गरेको िलुयलाई सम्झनपुर्यछ ।    

(ड) “पेशी” भन्नाल े न्याययक सलियि सिक्ष 
यनर्ययाथय पशे हुने वििार्हरुिा पक्षहरुलाई 
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उपजस्थि गराइ सनुिुाइ गने कािलाई 
सम्झनपुर्यछ । 

(ढ) “प्रयिबार्ी” भन्नाल े बार्ील े िसका उपर 
उिुरी र्िाय गर्यछ सो व्यजति िा ससं्था 
सम्झनपुछय । 

(ण) “िकपत्र” भन्नाल े वििार् सम्बन्ििा 
िानकार भई साक्षीको रुपिा व्यति 
गरेका कुरा लखेखने िा लेखखएको 
कागिलाई सम्झनपुछय । 

(त) “बन्र् ईिलास” भन्नाल ेन्याययक सलियि 
अन्िगयि यनरुपर् हुने वििार्हरु िध्ये
 गोप्य प्रकुयिको वििार् भएको र 
सम्िद्ि पक्षहरुविच गोपयनयिा कायि 
गनय आिश्यक रे्खखएिा सम्िद्ि पक्षहरु 
िात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको 
सनुिुाई कक्षलाई सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाल ेकस ैउपर सलियि सिक्ष 
उिुरी र्िाय गने व्यजति िा ससं्था 
सम्झनपुछय । 
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(द) “िलूििी” भन्नाल े न्याययक सलियि 
अन्िगयि विचारािीन िदु्िा अन्य अड्िा 
अर्ालििा सिेि विचाराधिन भईरहेको 
अिस्थािा न्याययक सलियिले यनर्यय 
गर्ाय अन्य विचाराधिन िदु्िािा प्रभाविि 
हुने रे्खखएिा प्रभाि पाने िदु्िाको 
फैसला नभएसम्ि प्रभाविि हुने िदु्र्ा 
स्थधगि गने काययलाई सम्झनपुछय ।  

(ध) “लगापाि” भन्नाल े घरिग्गा र त्यससँग 
अन्िरयनदहि टहरा, बोट विरुिा, खुलला 
िलिन र त्यसिा रहेका सबखैाले सरंचना 
िा चचेको िग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र 
सम्परू्य अियिलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(न) “सर्रस्याहा” भन्नाल े िरौटीिा रहेको 
रकिको लगि कट्टा गरी आम्र्ानीिा 
िाध्ने काययलाई सम्झनपुछय ।   

  (प) “सभा” भन्नाल ेगाउँसभा सम्झनपुछय । 

(फ) “सलियि” भन्नाल े न्याययक सलियि 
सम्झनपुछय र सो शव्र्ल ेस्थानीय ऐनको 
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र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोजििको 
सलियिलाइय सिेि िनाउनेछ । 

(ब) “साल िसाली” भन्नाल ेहरेक िषयको लाधग 
छुट्टाछुट्टै हुने गरी प्रयििषयको यनलिि 
स्थायी रुपिा िय गररएको शिय 
सम्झनपुछय । 

  (भ) “स्थानीय ऐन” भन्नाल े “स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय  

  (ि) "सवंििान" भन्नाल े नेपालको सवंििान 
सम्झनपुछय । 

 

 

परिच्छेद-२ 

समिततको अधधकाि  

३. उजुिीिा तनणणय सभबन्धी कािाः सलियििा र्िाय भएका 
उिुरी िा उिुरीको यनर्यय गने िा र्िाय भएको नाललश िा 
उिुरीको कुन ै व्यहोराले लगि कट्टा गने अधिकार 
सलियिलाइय िात्र हुनेछ । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

23 
 

४. तनणणय सभबन्धी बाहेक अन्य कािाः  ) १ (र्फा ३ िा 
उललेख भएको िा प्रचललि काननूले सलियि िा सलियिको 
सर्स्यले न ै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा काययको 
प्रकृयिले सलियि िा सलियिको सर्स्यले न ैगनुयपने स्पष्ट 
भरैहेको रे्खख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा 
िोककएको कियचारी र त्यसरी निोककएकोिा सलियिल े
यनर्यय गरी िोकेको िा अधिकार प्रर्ान गरेको कियचारील े
गनुयपनेछ । 

  (२) िोककएको शाखा प्रिखु िा िोककएका अन्य 
कियचारीले यस ऐन र प्रचललि काननू बिोजिि िोककएको 
काि गर्ाय सलियिको सयंोिक िा सलियिले िोकेको 
सर्स्यको प्रत्यक्ष यनरे्शन, रे्खरे्ख र यनयन्त्रर्िा रही 
गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोम्जि कायणववधध अवलभबन गनुणपननाः 
सलियिल े उिुरी िा उिुरीको कारिाही र ककनारा गर्ाय 
प्रचललि र सम्बजन्िि सघंीय काननूिा स्पष्ट उललेख भए 
रे्खख बाहेक यस ऐन बिोजििको काययविधि अिलम्बन 
गनुयपनेछ । 

६. समिततल ेहेननाः सलियिलाइय रे्हाय बिोजििको उिुरीहरूिा 
कारिाही र ककनारा गने अधिकार रहनेछः 
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(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको 
उिुरी, 

(ख) िेललिलाप ऐन, २०६८ अनसुार 
िेललिलापको लाधग गाउँपाललकािा प्रेवषि 
उिुरी, 

(ग) सवंििानको अनसुचूी-८ अन्िगयिको एकल 
अधिकार अन्िगयि सभाले बनाएको 
काननू बिोजिि यनरूपर् हुने गरी 
लसजियि उिुरी, िथा 

(घ) प्रचललि काननूले गाउँपाललकाले हेने भयन 
िोकेका उिुरीहरू । 

७. समिततको िते्राधधकािाः सलियिले र्फा ६ अन्िगयिका 
िध्ये रे्हाय बिोजििका उिुरीहरूिा िात्र क्षते्राधिकार 
ग्रहर् गने िथा कारिाही ककनारा गनेछः 

(क) व्यजतिको हकिा उिरुीका सब ै पक्ष 
गाउँपाललकाको भगैोललक क्षते्राधिकार लभत्र 
बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचललि काननू र सवंििानको भाग ११ 
अन्िगयिको कुन ै अर्ालि िा 
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न्यायािीकरर् िा यनकायको क्षेत्राधिकार 
लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपाललकाको क्षेत्राधिकार लभत्र परेका 
कुन ै अर्ालि िा यनकायबाट िेललिलाप 
िा लिलापत्रको लाधग प्रेवषि गरीएको, 

(घ) अचल सम्पवि सिािेश रहेको विषयिा 
सो अचल सम्पवि गाउँपाललकाको 
भगैोललक क्षेत्राधिकार लभत्र रदहरहेको, 
िथा 

(ङ) कुन ै घटनासँग सम्बजन्िि विषयिस्ि ु
रहेकोिा सो घटना गाउँपाललकाको 
भगैोललक क्षेत्र लभत्र घटेको । 

परिच्छेद-३ 

उजुिी तथा प्रततवाद दताण 

८. बबवाद दताण गननाः  ) १ (कस ै उपर बबिार् र्िाय गर्ाय िा 
उिुरी चलाउँर्ा प्रचललि काननू बिोजिि हकरै्या पगेुको 
व्यजतिले सलियिको िोककएको शाखासिक्ष उिुरी र्िाय 
गनय सतनेछ । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

26 
 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि उिुरी दर्रं्ा यस ऐन 
िथा प्रचललि काननू बिोजिि खुलाउनपुने कुरा सब ै
खुलाइय िथा पयुायउनपुने प्रकक्रया सब ै परुागरी अनसुचूी-१ 
बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा लेखखए रे्खख बाहेकउिुरीिा 
रे्हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि खुलाउनपुनेछः 

(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र यनिको बाब ू
र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाि े र 
बज्य ैको नाि; 

(ख) प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि 
यनिको बाब ु र आिाको नाि, थर र 
स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको 
ििन; 

(ग) गाउँपाललकाको नाि सदहि सलियिको 
नाि; 

(घ) उिुरी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्परू्य 
वििरर्; 

(ङ) गाउँपाललकाले िोके अनसुारकोर्स्िरु 
बझुाएको रलसर् िा यनस्सा; 

(च) सलियिको क्षते्राधिकार लभत्रको उिुरी 
रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि काननू; 
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(छ) बार्ील े र्ािी गरेको विषय र सोसँग 
सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको 
िथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 

(झ) कुन ै सम्पविसँग सम्बजन्िि विषय 
भएकोिा सो सम्पवि चल भए रहेको 
स्थान, अिस्था िथा अचल भए 
चारककलला सदहिको सब ैवििरर् । 

  (४) प्रचललि काननूिा कुन ै विशषे प्रकक्रया िा 
ढाँचा िा अन्य केदह उललेख भएको रहेछ भने सो 
सन्र्भयिा आिश्यक वििरर् सिेि खुलेको हुनपुनेछ । 

  (५) कुन ै ककलसिको क्षयिपयूि य भराउनपुने अथिा 
बण्िा लगाउनपुने अिस्थाको उिुरीको हकिा त्यस्िो 
क्षयिपयूि य िा बण्िा िा चलनको लाधग सम्बजन्िि अचल 
सम्पविको वििरर् खुलेको हुनपुनेछ । 

९. बबवाद दताण गिी तनस्सा ददनेाः  ) १ (उिुरी प्रशासकल ेर्फा 
८ बिोजिि प्राप्ि उिुरी र्िाय गरी बार्ीलाइय िारेख िोकक 
अनसुचूी-२ बिोजििको ढाचँािा बबिार् र्िायको यनस्सा 
दर्नपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िारेख दर्न ु पने 
अिस्थािा िारेख िोतर्ा अनसुचूी-३ बिोजििको ढाचँािा 
िारेख भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पक्षको र्स्िखि गराइय 
लिलसल सािेल राख्नुपछय । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा 
िोककएको िारेख िथा उति लियििा हुने कायय सिेि 
उललेख गरी सम्बजन्िि पक्षलाइयअनसुचूी-४ बिोजििको 
ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उजुिी दिपीठ गननाः  ) १(उिरुी प्रशासकल ेर्फा ८ 
बिोजिि पेश भएको उिुरीिा प्रकक्रया नपगेुको रे्खखएपरुा 
गनुयपने रे्हायको प्रकक्रया परुा गरी अथिा खुलाउनपुने 
रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा लेखख पाच 
दर्नको सिय िोकक िथा बबिार् र्िाय गनय नलिलन ेभए 
सो को कारर् सदहिको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ 
गरेिाबार्ीलाइय उिुरी कफिाय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रकक्रया नपगेुको भयन 
र्रपीठ गरी कफिाय गरेको उिुरीिा र्रपीठिा उललखे भए 
बिोजििको प्रकक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा 
र्िायगररदर्नपुछय । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

29 
 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर 
धचि नबझु्ने पक्षल ेसो आरे्श भएको लियिले यिन दर्न 
लभत्र उति आरे्शको विरूध्र्िा सलियि सिक्ष यनिेर्न 
दर्नसतनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको यनिेर्न 
व्यहोरा िनालसब रे्खखए सलियिल े उपर्फा (१) 
बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी बबिार् र्िाय गनय आरे्श 
दर्नसतनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिुरी 
प्रशासकल े त्यस्िो बबिार् र्िाय गरी अरू प्रकक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

११. दताण गनण नहुनेाः उिुरी प्रशासकल े र्फा ८ 
बिोजिि पेश भएको उिुरीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा 
दठक भएनभएको िाचँ गरी र्िाय गनय नलिलने रे्खखएिा 
र्फा १० बिोजििको प्रकक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचललि काननूिा हर्म्यार् िोककएकोिा 
हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परेनपरेको; 

(ख) प्रचललि काननू बिोजिि सलियिको 
क्षेत्राधिकार लभत्रको उिुरी रहेनरहेको; 
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(ग) काननु बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाखखल 
भएनभएको; 

(घ) कुन ैसम्पवि िा अधिकारसँग सम्बजन्िि 
विषयिा वििार् यनरूपर् गनुयपने विषय 
उिुरीिा सिािेश रहेकोिा त्यस्िो 
सम्पवि िा अधिकार विषयिा उिुरी गनय 
बार्ीको हक स्थावपि भएको प्रिार् 
आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहेनरहेको; 

(ङ) उति विषयिा उिुरी गने हकरै्या 
बार्ीलाइय रहेनरहेको; 

(च) ललखििा परुागनुयपने अन्य ररि 
पगेुनपगेुको; िथा 

१२. दोहोिो दताण गनण नहुनेाः  ) १(यस ऐनिा िुनसकैु 
कुरा लेखखएको भए िापयन प्रचललि काननू बिोजिि 
सलियि िा अन्य कुन ैअर्ालि िा यनकायिा कुन ैपक्षल े
उिुरीगरी सलियि िा उति अर्ालि िा यनकायबाट 
उिुरीिा उललेख भएको विषयिा प्रिार् बखुझ िा नबखुझ 
वििार् यनरोपर् भसैकेको विषय रहेको छ भने सो 
उिुरीिा रहेका पक्ष विपक्षको बीचिा सोदह विषयिा 
सलियिल ेउिुरी र्िाय गनय र कारिाही गनय हँुरै्न । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नलिलन े
उिुरी भलुिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी 
भएपयछ उिुरी िुनसकैु अिस्थािा रहेको भए पयन 
सलियिल ेउिुरी खारेि गनुयपनेछ ।  

१३. उजुिीसाथ मलखत प्रिाणको सक्कल पेश गनुणपननाः 
उिुरीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक ललखि प्रिार्को सतकल 
र कजम्ििा एक प्रयि नतकल उिुरीसाथ ैपेश गनुयपनेछ र 
उिुरी प्रशासकल े त्यस्िो ललखििा कुन ै कैकफयि 
िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि 
लिलसलिा राख्नछे । 

१४. उजुिीतथा प्रततवाद दताण दस्तिुाः)१ (प्रचललि 
काननूिा बबिार् र्िाय र्स्िरु िोककएकोिा सोदह बिोजिि 
िथा र्स्िरु निोककएकोिा एक सय रूपयैाँ बझुाउनपुनेछ 
। 

  (२) प्रचललि काननूिा प्रयििार् र्िाय र्स्िरु 
नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपयैाँ प्रयििार् र्िाय 
र्स्िरु लाग्नेछ । 

१५. प्रततवाद पेश गनुणपननाः  ) १ (प्रयिबार्ीले र्फा २० 
बिोजिि म्यार् िा सचूना प्राप्ि भएपयछ म्यार् िा 
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सचूनािा िोककएको सियािधि लभत्र उिुरी प्रशासक 
सिक्ष आफै िा िारेस िाफय ि ललखखि प्रयििार् र्िाय 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयििार् पशे गर्ाय 
प्रयिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रयिललवप 
साथै सलंग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रयििार्ीलेललखखि ब्यहोरादरँ्र्ा अनसुचूी-५ 
बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रततवाद  जााँच गननाः  ) १ (उिुरी प्रशासकल ेर्फा 
१५ बिोजिि पेश भएको प्रयििार् िाचँ गरी काननू 
बिोजििको ररि पगेुको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको 
रे्खखए र्िाय गरी सलियि सिक्ष पेश हुने गरी लिलसल 
सािेल गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयििार् र्िाय हुने 
भएिा उिुरी प्रशासकले प्रयिबार्ीलाइय बार्ी लिलानको 
िारेख िोतनपुनेछ । 

१७. मलखतिा पिुागनुणपनन सािान्य रिताः  ) १ (प्रचललि 
काननू िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेखखए रे्खख बाहेक 
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सलियि सिक्ष र्िाय गनय लयाएका उिुरी िथा प्रयििार्िा 
रे्हाय बिोजििको ररि सिेि परुा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बाया ँ
िफय  पाँच सजेन्टलिटर, पदहलो पषृ्ठिा 
शीरिफय  र्श सजेन्टलिटर र त्यसपयछको 
पषृ्ठिा पाँच सजेन्टलिटर छोिकेो िथा 
प्रत्येक पषृ्ठिा बविस हरफिा नबढाइय 
कागिको एकािफय  िात्र लेखखएको; 

(ख) ललखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक 
व्यजतिले ललखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर 
पछुारिा छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि 
पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्च े
सदहछाप गरेको; 

(ग) कुन ै काननू व्यिसायील े ललखि ियार 
गरेको भए यनिले पदहलो पषृ्ठको बाया ँ
िफय  यनिको काननू व्यिसायी र्िाय 
प्रिार्पत्र नबंर, नाि र काननू 
व्यिसायीको ककलसि खलुाइय र्स्िखि 
गरेको; िथा 
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(घ) ललखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस 
ललखििा लेखखएको व्यहोरा दठक साँचो 
छ, झटु्ठा ठहरे काननू बिोजिि सहँुला 
बझुाउँला भन्ने उललखे गरी सो ियुन 
ललखि र्िाय गनय लयाएको िषय, िदहना र 
गि े िथा िार खुलाइय ललखि र्िाय गनय 
लयाउने व्यजतिले र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको ललखि ललनलाइ 
यो उपर्फाल ेबािा पारेको िायनने छैन ।  

  (२) ललखििा विषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् 
प्रकरर् छुट्याइय सयंलिि र ियायदर्ि भाषािा लखेखएको 
हुनपुनेछ ।  

  (३) ललखििा पटेबोललिा परेको स्थानको 
पदहचान हुने स्पष्ट वििरर् र व्यजतिको नाि, थर , 
ठेगाना िथा अन्य वििरर् स्पष्ट खुलेको हुनपुनेछ । 

  (४) ललखि र्िाय गनय लयाउने िा सलियििा कुन ै
कागि गनय आउनेल े यनिको नाि, थर र ििन खलेुको 
नागररकिा िा अन्य कुन ैप्रिार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कल पेश गनुणपननाः उिुरी िा प्रयििार् र्िाय गनय 
लयाउनेले विपक्षीको लाधग उिुरी िथा प्रयििार्को नतकल 
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िथा सलंग्न ललखि प्रिार्हरूको नतकल साथ ै पशे 
गनुयपछय । 

१९. उजुिी वा प्रततवाद सशंोधनाः)१ (ललखि र्िाय गनय 
लयाउने पक्षल ेसलियििा र्िाय भइसकेको ललखििा लखेाइ 
िा टाइप िा िदु्रर्कोसािान्य त्रटुी सच्याउन यनिेर्न दर्न 
सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्निा िाग 
बिोजिि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रयििार्िा गरीएको िाग 
िा र्ािीिा िलुभिु पक्षिा फरक नपने र यनकै सािान्य 
प्रकारको सशंोिन िाग गरेको रे्खेिा उिुरी प्रशासकल ेसो 
बिोजिि सच्याउन दर्न सतनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि सशंोिन भएिा  सो 
को िानकारी उिुरीको अको पक्षलाइय दर्नपुनेछ । 

परिच्छेद-४ 

भयाद तािेली तथा तािेख  

२०. भयाद सचूना तािेल गननाः  ) १ (उिुरी प्रशासकल े
र्फा ९ बिोजिि बबिार् र्िाय भएपयछ बदढिा र्इुय दर्न 
लभत्र प्रयिबार्ीका नाििा प्रचललि काननूिा म्यार् 
िोककएको भए सोदह बिोजिि र निोककएको भए पन्र 
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दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायलय िाफय ि उति 
म्यार् िा सचूना िािेल गनय सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा सचूना 
िािेल गर्ाय र्फा ९ बिोजििको उिुरी िथा उति उिुरी 
साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रयिललपी सिेि सलंग्न 
गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन एक भन्र्ा बदढ प्रयिबार्ीलाइय म्यार् दर्नपुर्ाय 
प्रिार्कागिको नतकल कुन ै एकिना िलु प्रयिबार्ीलाइय 
पठाइय बाँककको म्यार्िा प्रिार्कागिको नतकल 
फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लखेख 
पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्ि भएको म्यार् 
ििा कायायलयल े बदढिा यिन दर्न लभत्र िािेल गरी 
िािेलीको व्यहोरा खुलाइय सलियििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हुन 
नसकेिा रे्हाय बिोजििको विद्यिुीय िाध्यि िा 
पबत्रकािा सचूना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुयपनेछः 

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्यजतिको कुन ै
फ्यातस िा इयिेल िा अन्य कुन ैअलभलखे 
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हुन सतने विद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना 
भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको 
िानकारी पाउन सतन े िनालसब आिार 
छ भन्ने रे्खखएिा सलियिको यनर्ययबाट 
कुन ै स्थानीय रै्यनक पबत्रकािा सचूना 
प्रकाशन गरेर िा स्थानीय एफ.एि. 
रेडियो िा स्थानीय टेलललभिनबाट सचूना 
प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुन ै सरकारी यनकायबाट म्यार् 
िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हुन सतन े
िनालसब कारर् रे्खखएिा सलियिको 
आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफय ि 
। 

  (६) यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय 
अनसुचूी-६ बिोजििको ढाचँािा िारी गनुयपनेछ । 

२१. िोहवििा िाख्नुपननाः यस ऐन बिोजिि ििा 
कायायलय िाफय ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि 
ििाको अध्यक्ष िा सर्स्य िथा कजम्ििा र्इुयिना 
स्थानीय भलार्लि रोहिरिा राख्नुपनेछ । 
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२२. िीत बेिीत जााँच गननाः (१)उिुरी प्रशासकल ेम्यार् 
िािेलीको प्रयििेर्न प्राप्ि भएपयछ रीिपिूयकको िािेल 
भएको छ िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि 
ििा सधचिको प्रयििेर्न सिेि ललइय रीिपिूयकको रे्खखए 
लिलसल सािेल राखख िथा बेरीिको रे्खखए बर्र गरी पनुः 
म्यार् िािेल गनय लगाइय िािेली प्रयि लिलसल सािेल 
राख्नुपनेछ । 

  (२)उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय सम्बजन्िि 
कियचारीले बर्यनयि राखख काययगरेको रे्खखए उिुरी 
प्रशासकल े सो व्यहोरा खलुाइय सलियि सिक्ष प्रयििेर्न 
पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रयििेर्नको व्यहोरा 
उपयतुि रे्खखए सलियिले सम्बजन्िि कियचारी उपर  
कारिाहीको लाधग काययपाललका सिक्ष लेखख पठाउनसतनेछ 
। 

२३. तािेखिा िाख्नूपननाः (१)उिुरी प्रशासकल े र्फा ९ 
बिोजिि बबिार् र्िाय गरेपयछ उिुरीकिायलाइय र र्फा १६ 
बिोजिि प्रयििार् र्िाय गरेपयछ प्रयिबार्ीलाइय िारेख िोकक 
िारेखिा राख्नुपछय । 
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  (२)उिुरीका पक्षहरूलाइय िारेख िोतर्ा िारेख 
िोककएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख भपायइय िथा 
िारेख पचायिा खुलाइय उिुरीका सब ै पक्षलाइय एकै 
लिलानको लियि िथा सिय उललेख गरी एकै लिलानको 
िारेख िोतनपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख िोककएको 
सियिा कुन ै पक्ष हाजिर नभए पयन िोककएको कायय 
सम्पन्न गरी अको िारेख िोतनपुने भएिा हाजिर भएको 
पक्षलाइय िारेख िोकक सियिा हाजिर नभइय पयछ हाजिर 
हुने पक्षलाइय अयघ हाजिर भइय िारेख लाने पक्षसँग एकै 
लिलान हुनेगरी िारेख िोतनपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोजिि िोककएको िारेखिा 
उपजस्थि भएका पक्षहरूलाइय साथै राखख सलियिले 
उिुरीको कारिादह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन िोककएको िारेखिा कुन ैपक्ष उपजस्थि नभए पयन 
सलियिल े बबिार्को विषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन 
। 

२४. समिततको तनणणय बिोम्जि हुनेाः सलियिल ेम्यार् 
िािेली सम्बन्ििा प्रचललि काननू िथा यस ऐनिा 
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लेखखए रे्खख बाहेकको विषयिा आिश्यक प्रकक्रया यनिायरर् 
गनय सतनेछ । 

परिच्छेद-५ 

सनुवार्ण तथा प्रिाण बझु्ने सभबन्धिा 

२५. प्रािम्भभक सनुवार्णाः  ) १ (िेललिलापबाट बबिार् 
यनरुपर् हुन नसकी सलियििा आएका बबिार् प्रयििार् 
र्िाय िा बयान िा सो सरहको कुन ै कायय भएपयछ 
सनुिाइयको लाधग पेश भएको बबिार्िा उपलब्ि प्रिार्का 
आिारिा ित्काल यनर्यय गनय सककने भएिा सलियिल े
बबिार् पेश भएको पदहलो सनुिाइयिा न ै यनर्यय गनय 
सतनेछ । 

  (२) सलियि सिक्ष पेश भएको बबिार्िा उपर्फा 
(१) बिोजिि ित्काल यनर्यय गनय सककने नरे्खखएिा 
सलियिल ेरे्हाय बिोजििको आरे्श गनय सतनछेः- 

(क) बबिार्िा िखु नलिलकेो कुरािा यकीन 
गनय प्रिार् बझु्ने िा अन्य कुन ैकायय गने; 

(ख) बबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् यककन गरी 
पक्षबाट पेश गनय लगाउने िा सम्बजन्िि 
यनकायबाट िाग गने आरे्श गने; 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

41 
 

(ग) िेललिलापका सम्बन्ििा बबिार्का 
पक्षहरूसँग छलफल गने; िथा 

(घ) बबिार्का पक्ष उपजस्थि भएिा सनुिुाइको 
लाधग िारेख िथा पेलशको सिय िाललका 
यनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा िुनसकैु कुरा 
लेखखएको भए िापयन सलियिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) बिोजििको उिुरीिा िेललिलापको लाधग 
पठाउने आरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रिाण दाखखल गननाः बार्ी िा प्रयिबार्ीले कुन ै
नया ँप्रिार् पेश गनय अनिुयि िाग गरी यनिेर्न पशे 
गरेिा उिुरी प्रशासकले सोदह दर्न ललन सतनेछ । 

२७. मलखत जााँच गननाः  ) १ (सलियिले उिुरीिा पशे 
भएको कुन ै ललखिको सत्यिा परीक्षर् गनय रेखा िा 
हस्िाक्षर विशषेज्ञलाइय िाचँ गराउन िरूरी रे्खेिा सो 
ललखिलाइय असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षर् र्स्िरु र्ाखखल 
गनय लगाइय रेखा िा हस्िाक्षर विशषेज्ञबाट ललखि िाँच 
गराउन सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय िनालसब 
िाकफकको सिय िोकक आरे्श गनुयपनेछ र सिय लभत्र 
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िाँच सम्पन्न हुनको लाधग यथासम्भि व्यिस्था 
गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय ललखि 
असत्य ठहरीएिा ललखि सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट 
लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िरु 
र्ाखखल गने पक्षलाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नेाः  ) १ (सलियिबाट साक्षी बझु्ने आरे्श 
गर्ाय साक्षी बझु्ने दर्न िोकक आरे्श गनुयपनेछ । साछी 
राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपयछ उिुरी 
प्रशासकल े उिुरीको पक्षलाइय आरे्शिा उललखे भएको 
लियििा साक्षी बझु्ने िारेख िोतनपुनेछ । 

  (३) साक्षी बझु्ने िारेख िोककएको दर्निा आफ्नो 
साक्षी सलियि सिक्ष उपजस्थि गराउन ुसम्बजन्िि पक्षको 
र्ाययत्ि हुनेछ । 

२९. समिततको तर्ण बाट बकपत्र गिाउनेाः  ) १ (यस 
ऐनिा अन्यत्र िुनसकैु कुरा लेखखएको भए िापयन 
नाबालक िा अशति िा िधृ्र्िधृ्र्ा पक्ष रहेको उिुरीिा 
साक्षक्ष बकपत्रको लाधग िोककएको िारेखको दर्न उपजस्थि 
नभएको िा उपजस्थि नगराइएको साक्षीलाइय सलियिल े
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म्यार् िोकक सलियिको िफय बाट खझकाइय बकपत्र गराउन 
सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि साक्षी खझकाउँर्ा 
बकपत्र हुने िारेख िोकक म्यार् िारी गनुयपनेछ र उिुरीका 
पक्षहरूलाइय सिेि सोदह लिलानको िारेख िोतनपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गिाउनेाः  ) १ (उिुरी प्रशासकल े
साक्षी बकपत्रको लाधग िोककएको दर्न पक्षहरूसँग 
यनिहरूले उपजस्थि गराउन लयाएका साक्षक्षको नािािली 
ललइय सलियि सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लाधग िोककएको िारेखको 
दर्न उिुरीका सब ैपक्षले साक्षी उपजस्थि गराउन लयाएको 
भए कायायलय खलुनासाथ िथा कुन ैपक्षल ेसाक्षी उपजस्थि 
गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बिेपयछ सलियिले 
उपलब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्देज गनण सक्नेाः  ) १ (साक्षीको बकपत्र गराउँर्ा 
उिुरीको विषयिस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी िा 
उिुरीको पक्षलाइय अपिायनि गने िा खझझ्याउन े िा 
अनधुचि प्रकारको प्रश्न सोधिएिा सलियिल ेत्यस्िो प्रश्न 
सोध्नबाट पक्षलाइय बन्रे्ि गनय सतनेछ । 
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  (२) नाबालक िा िधृ्र् िा असति िाबबरािील े
साक्षी बतनपुने भइय त्यस्िो उिुरीिा कुन ै पक्षको 
उपजस्थयि िा अन्य कुन ै िनालसब कारर्ले साक्षीलाइय 
बकपत्र गनय अनधुचि र्बाि परेको िा पने प्रबल 
सम्भािना रहेको छ भन्ने सलियिलाइय लागेिा सलियिले 
त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थयिलाइय बन्रे्ि गरी यनिल े
साक्षीले नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हुन आरे्श गनय सतनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा साक्षील े
नरे्ख्न ेगरी पक्ष उपजस्थि हुने व्यिस्था लिलाउने र्ाययत्ि 
सलियिको हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय सलियिल े
उिुरीसँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियार गरी 
सलियिको िफय बाट बकपत्र गराउन  सतनछे । 

३२. पेशी सचूी प्रकाशन गनुणपननाः)१ (उिुरी प्रशासकल े
प्रत्येक हप्िा शकु्रिार अगािी हप्िाको लाधग पशेी 
िोककएको बबिार्हरूको साप्िादहक पेशी सचूी िथा 
िोककएको दर्न उति दर्नको लाधग पेशी िोककएका 
बबिार्हरूको पशेी सचूी प्रकाशन गनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सचूी सयंोिकल ेर 
यनिको अनपुजस्थयििा यनिले जिम्िेिारी िोकेको 
सलियिको सर्स्यल ेप्रिाखर्ि गनुयपनेछ । 

३३. दैतनक पेशी सचूीाः  ) १ (उिुरी प्रशासकल ेर्फा ३२ 
बिोजििको साप्िादहक पेशी सचूीिा चढेका बबिार् हरूको 
 िोककएको दर्नको पेशी सचूी ियार गरी एक प्रयि सचूना 
पाटीिा टासँ्न लगाउनपुनेछ िथा एक प्रयि सलियिका 
सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सचूीिा बबिार्हरू 
उललेख गर्ाय बबिार् र्िायको आिारिा रे्हायको क्रििा 
ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको बबिार्; 

  (ख) शारररीक असतििा िा अपाङ्गिा भएको 
व्यजति पक्ष भएको बबिार्; 

  (ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िधृ्र् िा 
िधृ्र्ा पक्ष भएको बबिार्; िथा 

  (घ) बबिार् र्िायको क्रिानसुार पदहल े र्िाय 
भएको बबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सचूी ियार गर्ाय 
िलुििीबाट िागेका िथा सिोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि 
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िथा जिलला अर्ालिबाट पनुः इन्साफको लाधग प्राप्ि भइय 
र्िाय भएको बबिार्को हकिा शरुूिा सलियििा र्िाय भएको 
लियिलाइय न ैर्िाय लियि िायन क्रि यनिायरर् गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार न ै
सलियिल े बबिार्को सनुिाइय र कारिाही िथा ककनारा 
गनुयपनेछ । 

३४. उजुिी प्रशासकको म्जभिेवािी हुनेाः पेशी सचूीिा 
चढेका बबिार्हरू कायायलय खुलेको एक घण्टा लभत्र 
सलियि सिक्ष सनुिाइयको लाधग पेश गने िथा उति 
दर्नको िोककएको कायय सककए पयछ सलियिबाट कफिाय 
बखुझललइय सरुक्षक्षि राख्न े जिम्िेिारी उिुरी प्रशासकको 
हुनेछ । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्नाेः सलियिल े र्फा २५ 
बिोजिि िोककएको िारेखको दर्न उपजस्थि सब ैपक्षलाइय 
अको पक्षल े पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय 
पदढबाँची सनुाइय सो बारेिा अको पक्षको कुन ैकथन रहेको 
भए ललखखि बयान गराइय लिलसल सािेल गराउन सतनेछ 
। 

३६. बबवादको सनुवार्ण गननाः  ) १ (सलियिल ेर्िु ैपक्षको 
कुरा सनुी यनिहरूको बबिार्को सनुिाइय िथा यनर्यय 
गनुयपनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनुिाइय िथा 
यनर्यय गर्ाय पक्षहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि बबिार्को सनुिाइय गर्ाय 
इिलास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि रे्खखएिा सोही 
अनसुार गनय सतनेछ । 

िर र्बु ै पक्षको भनाइ िथा जिककर सनु्नलाइ उपर्फा ३ 
अनसुारको इिलास कायि गनय बािा हुने छैन । 

३७. बन्द र्जलासको गठन गनणसक्ने  ) १ (सलियिल े
िदहला िथा बालबाललका सिािेश रहेको िथा आिश्यक 
रे्खेको अन्य बबिार्को सनुिाइयको लाधग बन्र् इिलास 
कायि गरी सनुिाइय गनय सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा 
बबिार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारिाला बाहेक अन्य 
व्यजतिलाइय इिलासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् 
इिलासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इिलासबाट हेररने बबिार्को काि 
कारिाही, वपिीिको नाि थर ठेगाना लगायिका विषय 
गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द र्जलास सभबन्धी अन्य व्यवस्थााः  ) १ (बन्र् 
इिलासबाट हेररएका बबिार्हरूको कागिािको प्रयिललवप 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

48 
 

बार्ी ,प्रयििादर् र यनिको दहििा असर परेको कुन ै
सरोकारिाला बाहेक अरू कसलैाइय उपलब्ि गराउनहँुुरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बबिार्को िथ्य 
खुलाइय कुन ै सिाचार कुन ै पत्रपबत्रकािा सपं्रेषर् 
हुनदर्नहँुुरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन सलियिल ेपक्षको गोपयनयिा िथा दहििा प्रयिकुल 
प्रभाि नपने गरी सिाचार सपं्रेषर् गनय भने कुन ै बािा 
पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बझु्नेाःबबिार्को सनुिाइयको क्रििा 
बबिार्को कुन ै पक्षको अनरुोििा िा बबिार् सनुिाइयको 
क्रििा सलियि आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खिेा 
उिुरीका पक्षहरूलाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने िारेख 
िोकक आरे्श गनयसतनेछ । 

४०. स्वाथण बाखझएको बबिार् हेनण नहुनेाः सलियिको 
सर्स्यले रे्हायका बबिार्को कारिाही र ककनारािा सलंग्न 
हुनहँुुरै्नः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नािरे्ारको हक दहि 
िा सरोकार रहेको बबिार्; 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

49 
 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोिनको 
लाधग "नजिकको नािरे्ार" भन्नाल े
अपिुाली पर्ाय काननू बिोजिि अपिुाली 
प्राप्ि गनय सतने प्राथलिकिा क्रििा 
रहेको व्यजति, िािा, िाइिु, सानीआिा, 
ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयि िा 
पत्नी िफय का सास,ू ससरुा, फूप,ु फूपाि,ु 
साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बदहनी, 
लभनािु, बदहनी ज्िाइ,ँ भाञ्िा, भाञ्िी, 
भाञ्िी ज्िाइ,ँ भाञ्िी बहुारी िथा त्यस्िो 
नािाका व्यजतिको एकासगोलिा रहेको 
पररिारको सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ख) यनिले अन्य कुन ै हैलसयििा गरेको कुन ै
कायय िा यनि सलंग्न रहेको कुन ै विषय 
सिािेश रहेको कुन ैबबिार्; 

(ग) कुन ै विषयिा यनिले बबिार् चलन े िा 
नचलने विषयको छलफलिा सहभाधग भइय 
कुनरैाय दर्एको भए सो विषय सिािेश 
रहेको बबिार्; िा 

(घ) अन्य कुन ै कारर्ले आिारभिू रूपिा 
यनि र यनिको एकाघरसगंोलका 
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पररिारका सर्स्यको कुन ै स्िाथय 
बाखझएको बबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको कुन ै अिस्था 
रे्खखएिा िुन सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उति 
सर्स्यले बबिार् हेनय नहुने कारर् खुलाइय आरे्श गनुयपनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुन ै
सर्स्यले कुन ै बबिार्को कारिादह र ककनारािा सहभाधग 
हुन लागेिा बबिार्को कुन ैपक्षल ेआिश्यक प्रिार् सदहि 
बबिार्को कारिादह ककनारा नगनय यनिेर्न दर्न सतनेछ  
र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा 
४८(५) अनसुार हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार बबिार् यनरुपर् हुन 
नसतने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को 
ब्यबस्था अनसुारको सभाल े िोकेको सलियिल े काि 
कारिादह र ककनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभाले बबिार्का 
पक्षहरूलाइय सोदह उपर्फा बिोजिि गदठि सलियिबाट 
बबिार्को कारिादह ककनारा हुने कुराको िानकारी गराइय 
उति सलियि सिक्ष उपजस्थि हुन पठाउनपुनेछ । 
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परिच्छेद-६ 

तनणणय ि अन्य आदेश 

४१. तनणणय गनुणपननाः  ) १ (सलियिले सनुिाइयको लाधग 
पेश भएको बबिार् हेर्ाय कुन ैप्रिार् बझु्नपुने बाँकक नरदह 
बबिार् ककनारा गने अिस्था रहेको रे्खखएिा सोदह पेशीिा 
बबिार्िा यनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि यनर्यय गरेपयछ 
यनर्ययको व्यहोरा यनर्यय ककिाबिा लेखख सलियििा 
उपजस्थि सर्स्यहरू सबलैे र्स्िखि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको यनर्ययको 
र्फा ४२ र अन्य प्रचललि काननू बिोजिि खुलाउनपुने 
वििरर् खलेुको परू्य पाठ यनर्यय भएको लियिल ेबदढिा 
साि दर्न लभत्र ियार गरी लिलसल सािेल राख्नुपछय । 
  

(४) उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन सियाभाि अथिा अन्य कुन ै िनालसब कारर्ल े
गर्ाय सोदह दर्न बबिार् यनर्यय गनय नसतन े भएिा 
आगालि हप्िाको कुन ै दर्नको लाधग अको पेशी िारेख 
िोतनपुनेछ । 
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४२. तनणणयिा खलुाउनपुननाः)१ (सलियिल े र्फा ४१ 
बिोजिि गरेको यनर्ययको परू्यपाठिा यस र्फा 
बिोजििका कुराहरू खुलाइय अनसुचूी-७ बिोजििको 
ढाँचािा ियार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि परू्यपाठ ियार गर्ाय 
बार्ी िथा प्रयिबार्ीको जिककर, यनर्यय गनुयपने रे्खखएको 
विषय, र्िु ैपक्षबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको 
विषय खुलाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्खख बाहेक 
परू्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खुलाउनपुनेछः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) बबिार्को कुन ै पक्षल े काननू व्यिसायी 

राखेको भएिा यनिले पेश गरेको बहस 
नोट िथा बहसिा उठाइएका िलु 
विषयहरु; 

(ग) यनर्यय गनयको लाधग आिार ललइएको 
प्रिार्का साथै र्िु ै पक्षबाट पेश भएको 
प्रिार् िथा त्यसको विश्लेषर्; 
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(घ) यनर्यय कायायन्ियन गनयको लाधग गनुयपने 
विषयहरूको लसललसलेिार उललेखन 
सदहिको िपलसल खण्ि; िथा 

(ङ) यनर्यय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा 
पनुरािेर्न लाग्ने जिलला अर्ालिको नाि 
र के कयि दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो 
सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्खख बाहेक 
रे्हायका कुराहरु सिेि यनर्ययिा खुलाउन 
सतनेछः- 
(क) साक्षी िा सियलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुन ै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन 
गरेको भए सो निीरको वििरर् र 
बबिार्िा उति निीरको लसध्र्ान्ि के 
कुन आिारिा लाग ु भएको हो अथिा 
लाग ुनभएको हो भन्ने कारर् सदहिको 
विश्लेषर्; 

(ग) यनर्ययबाट कसलैाइय कुन ै कुरा 
दर्नभुराउनपुने भएको भए कसलाइय के 
कयि भराइयदर्नपुने हो सोको वििरर्; 
िथा 
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(घ) बबिार्को क्रििा कुन ै िालसािान िा 
प्रिार्को रुपिा केदह िस्ि ु सलियि 
सिक्ष पेश भएको भए सो िालसािान िा 
िस्िकुो हकिा के गने हो भन्ने विषय । 

४३. प्रािम्भभक सनुवार्णिा तनणणय हुनसक्नेाः  ) १ (
सलियिल ेपदहलो सनुिाइयको लाधग पशे भएको अिस्थािा 
न ै बबिार्िा थप प्रिार् बखुझरहनपुने अिस्था नरहेको 
रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलियिको 
क्षेत्राधिकार नरहेको कारर्ल ेबबिार् यनर्यय गनय नलिलने 
रे्खेिा पदहलो सनुिाइयिा न ैयनर्यय गनय सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको यनर्यय 
क्षेत्राधिकारको अभाि रहेको कारर्ल े भएको अिस्थािा 
क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा स्थानीय िह िा अन्य 
यनकायिा उिुरी गनय िान ु भयन सम्बजन्िि पक्षलाइय  
िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. तनणणय सशंोधनाः (१)सलियि सिक्ष बबिार्को पक्ष 
िा कुन ैसरोकारिालाले बबिार्को यनर्ययिा भएको कुन ै
लेखाइयको त्रटुी सशंोिन गरीपाउन जिककर ललइय यनर्ययको 
िानकारी भएको पैंयिस दर्न लभत्र यनिेर्न दर्न सतनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न परी 
सलियिल े हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र सशंोिनबाट 
यनर्ययको िलू आशयिा कुन ै हेरफेर नहुने रे्खेिा छुट्टै 
पचाय खिा गरी यनिेर्न बिोजिि यनर्यय सशंोिन गने 
आरे्श दर्नसतनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िलू यनर्ययको 
अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनेछ । 

४५. तनणणयिा हेिरे्ि गनण नहुनेाः(१) सलियिका सर्स्य 
अथिा अरु कसलै ेपयन सलियिका सर्स्यहरुको र्स्िखि 
भसैकेपयछ यनर्ययिा कुन ैप्रकारको थपघट िा केरिेट गनय 
हँुरै्न । 

  (२) कसलै े उपर्फा (१)बिोजिि को कसरु गने 
कियचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लाधग सम्बजन्िि 
यनकायिा लेखख पठाउनपुनेछ ।  

४६. तनणणय भएपतछ गनुणपनन कािवादहाः(१)उिुरी 
प्रशासकल े सलियिबाट यनर्यय भएपश्चाि यनर्यय 
ककिाबिा सलियिका सर्स्यहरु सबकैो र्स्िखि भएको 
यककन गरी यनर्यय ककिाब र लिलसल जिम्िा ललनपुछय । 
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  (२)यस ऐन बिोजिि यनर्ययको परू्यपाठ ियार 
भएपयछ सब ै सर्स्यको र्स्िखि भसैकेपयछ उिुरी 
प्रशासकल े यनर्ययको कायायन्यिय गनयका लाधग ित्काल 
गनुयपने केदह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसल 
अलभलेखको लागी पठानपुछय । 

४७. तनणणय गनणपनन अवधधाः(१) सलियिल े प्रयििार् 
र्ाखखल भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रयिबार्ीको बयान 
भएको लियिल ेिथा प्रयििार् र्ाखखल नभएको िा बयान 
नभएकोिा सो हुनपुने म्यार् भतुिान भएको लियिल ेनब्बे 
दर्नलभत्र बबिार्को अजन्िि यनर्यय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सियािधि गर्ना 
गर्ाय िेललिलापको लाधग पठाइयएको बबिार्को हकिा 
िेललिलापको प्रकक्रयािा लागेको सिय कटाइय अिधि 
गर्ना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन बबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा गनुयपने 
प्रकक्रया बाँकक नरही बबिार् यनर्यय गनय अङ्ग पधुगसकेको 
भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि यनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्तरिि सिंिणात्िक आदेश जािी गनण सककनेाः 
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स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (
रे्खख )ङ ( अन्िररि ित्काल विषयिा उजललखखि सम्ि

 आरे्श यस्िो । सककनेछ गनय िारी आरे्श सरंक्षर्ात्िक
कागिाि गरेको पशे यनिेर्कले गर्ाय िारी , यनिको 

अिस्था र िस्िगुि पररजस्थयिको प्रारजम्भक छानविन गरी 
ित्काल आरे्श नगरे यनिेर्कलाई पनय सतने नकारात्िक 
प्रभािको िलुयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक सलियिल ेिारी 
गने अन्िररि सरंक्षर्ात्िक आरे्श अनसुचूी ८ िा 
उललेख गरे बिोजिि हुनेछ । 

परिच्छेद-७ 

समिततको सधचवालय 

४९. समिततको सधचवालयाः  ) १(सलियिको 
काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक सधचिालय रहने 
छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोजििको सधचिालयिा 
काययपाललकाले आिश्यिाअनसुार उिुरी प्रशासक, अलभलखे 
प्रशासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सतनेछ 
। सधचिालयको काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थि गनय 
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सधचिालय अन्िगयि उिुरी शाखा/ फाटँ िथा अलभलेख 
शाखा/फाँट रहन सतनेछ । 

 

५०. उजुिी प्रशासकको काि, कतणव्य ि अधधकािाः यस 
ऐनिा अन्यत्र उललेख भए रे्खख बाहेक उिुरी प्रशासकको 
काि, कियव्य र अधिकार रे्हाय बिोजिि हुनेछः 

(क) पेश भएका उिुरी, प्रयििार् र अन्य 
ललखिहरु िाचँ गरी रीि पगेुको भए 
काननू बिोजिि लाग्ने र्स्िरु ललइय र्िाय 
गने र र्िाय गनय नलिलन े भए कारर् 
िनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) वििार्िा प्रिार्को लाधग पेश भएका 
नतकल कागिलाइय सतकलसँग लभिाइय 
दठक रे्खखएिा प्रिाखर्ि गने र लिलसल 
सािेल राख्न े िथा सतकलिा केदह 
कैकफयि रे्खखएिा सो िनाइय सम्बजन्िि 
पक्षको सदहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका ललखि साथ सलंग्न हुनपुने 
प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ िा छैन 
भए ठीक छ िा छैन िाँच्ने; 
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(घ) सलियिको आरे्शल े खझकाउनपुने 
प्रयिबार्ी, साक्षी िा अन्य व्यजतिको 
नाििा म्यार् िारी गने; 

(ङ) वििार्का पक्षलाइय िारेख िा पेशी िारेख 
िोतन;े 

(च) सलियि सिक्ष पेश हुनपुने यनिेर्न र्िाय 
गरी आरे्शको लाधग सलियि सिक्ष पेश 
गने; 

(छ) काननू बिोजिि िारेस ललने िथा गजु्रेको 
िारेख थाम्ने यनिेर्न ललइय आिश्यक 
कारिाही गने; 

(ि) सलियिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन 
गने गराउने; 

(झ) सलियििा पेश िा प्राप्ि भएका कागिपत्र 
बझु्ने, भपायइय गने लगायिका काययहरु 
गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार सलियिको िफय बाट 
पत्राचार गने; 

(ट) सलियिको आरे्शल ेिािेल गनुयपने म्यार् 
िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को 
िािेली िाँची रीिपिूयकको नभए पनुः 
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िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा 
यनकायबाट प्राप्ि भएको गाउँपाललकाल े
िािेल गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने 
गराउने; 

(ठ) यनर्यय ककिाब र उिुरीको लिलसल 
जिम्िा ललने; 

(ि) सलियििा र्िाय भएका वििार् िथा 
यनिेर्न लगायिका कागिािको अलभलेख 
ियार गने र िालसक िा िावषयक 
प्रयििेर्न पेश गनुयपने यनकाय सिक्ष 
प्रयििेर्न ियार गरी सयंोिकबाट 
प्रिाखर्ि गराइय सम्बजन्िि यनकायिा 
पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिुरीका लिलसलिा 
रहेका कागिािको रीिपिूयक नतकल दर्न;े 

(र्) जिलला अर्ालििा पनुरािेर्न लाग्ने गरी 
यनर्यय भएका वििार्िा पनुरािेर्न म्यार् 
िारी गरी िािेल गनेगराउने; 

(ि) अर्ालि िा अन्य कुन ै यनकायिा 
वििार्को लिलसल िा कुन ै कागिाि 
पठाउनपुने भएिा सलियिलाइय िानकारी 
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गराइय लिलसल िा कागिाि पठाउने िथा 
कफिाय प्राप्ि भएपयछ काननू बिोजिि 
सरुक्षक्षि राख्न ेव्यिस्था लिलाउने; 

(ि) यनर्यय ककिाब जिम्िा ललने; िथा 
(थ) पेश भएका यनिेर्न लगायिका 

कागिाििा सलियिबाट आरे्श हुनपुने िा 
यनकासा ललनपुनेिा सलियि सिक्ष पेश 
गने । 

 

५१. अमभलेख प्रशासकको काि, कतणव्य ि अधधकािाः 
यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अलभलखे 
प्रशासकको काि, कियव्य र अधिकार रे्हाय बिोजिि 
हुनेछः 
 (क) यनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीः 

(२) यनर्यय बिोजिि चलन 
चलाउनपुने, कुन ै कुरा 
दर्लाइयभराइय दर्नपुने लगायिका 
यनर्यय कायायन्ियनका लाधग 
गनुयपने काययहरु गने िथा यनर्यय 
कायायन्ियनको अलभलखे राखी 
काननू बिोजिि वििरर् 
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पठाउनपुने यनकायहरुिा वििरर् 
पठाउने; 

(३) यनर्यय कायायन्ियनको क्रििा 
यनिेर्न दर्एका पक्षहरुको िारेस 
ललने, सकार गराउने, गजु्रेको 
िारेख थिाउने लगायिका 
काययहरु गने; 

(४) सलियिको आरे्शल ेरोतका भएको 
िा अरु कुन ै अर्ालि िा 
यनकायबाट रोतका भ ै आएको 
िायिेथा अन्य अड्िा अर्ालििा 
र्ाखखल चलान गनुयपने भए सो 
गने; 

(५) यनर्यय बिोजिि लललाि गने 
लगायिका अन्य कुन ै काि 
गनुयपने भए सो सिेि गने; िथा 

(६) लेखखए रे्खख बाहेकको कुन ैकायय 
यनर्यय कायायन्ियनको क्रििा 
गनुयपने भएिा सलियि सिक्ष 
पेश गरी आरे्श बिोजिि गने । 

 (ख) अलभलेख सरंक्षर् सम्बन्िीः 
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(१) अलभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी 
यनर्यय भएका लिलसल सरुक्षक्षि 
राख्न े र काननू बिोजिि 
सिाउनेपने कागिहरु सिाउने; 

(२) यनर्यय भएका लिलसलहरुिा 
कागिाि िाचँ गरी र्रुुस्ि 
रहेनरहेको हेने र लिलसल काननू 
बिोजिि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा 
राख्न;े 

(३) काननू बिोजिि सिाउन े
कागिको वििरर् ियार गरी सो 
वििरर् सरुक्षक्षि रहने व्यिस्था 
गने; 

(४) अलभलेख शाखािा प्राप्ि भएको 
लिलसलहरुको सालबसाली 
अलभलेख राख्न े र 
आिश्यकिानसुार वििरर् ियार 
गने; िथा 

(५) कुन ै अर्ालि िा यनकायबाट 
अलभलेखिा रहेको लिलसल िा 
कुन ै कागिाि िाग भ ै आएिा 
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रीिपिूयक पठाउने र कफिाय प्राप्ि 
भएपयछ रीिपिूयक गरी सरुक्षक्षि 
राख्न े। 

५२. उजुिी प्रशासक वा अमभलखे प्रशासकको आदेश 
उपिको तनवेदनाः(१) यस ऐन बिोजिि उिुरी प्रशासक िा 
अलभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही उपर धचि 
नबझु्ने पक्षल े सो आरे्श िा कारिाही भएको पाँच 
दर्नलभत्र सलियि सिक्ष यनिेर्न दर्न सतनेछ । 

  (२) सलियिल े उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको 
यनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी यनिेर्न पेश भएको बदढिा 
साि दर्न लभत्र यनिेर्न उपरको कारिादह  टुङ्ग्याउनपुनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न उपर आरे्श िा 
यनर्यय गनुयपिूय केदह बझु्नपुने भए सो बझुेर िात्र यनर्यय 
िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

परिच्छेद-८ 

िेलमिलाप सभबन्धी व्यवस्था 
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५३. मिलापत्र गिाउनेाः  ) १ (सलियिल ेप्रचललि काननू 
बिोजिि लिलापत्र हुन सतने िुनसकैु उिुरीिा लिलापत्र 
गराउनसतनेछ । 

  (२) वििार्का पक्षहरूल े लिलापत्रको लाधग 
अनसुचूी-९ बिोजििको ढाचँािा यनिेर्न दर्एिा सलियिले 
उिुरीिा लिलापत्र गराउन उपयतुि रे्खेिा लिलापत्र 
गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पक्षहरूल े दर्एको 
यनिेर्नको व्यहोरा सलियिले र्िु ैपक्षलाइय सनुाइय त्यसको 
पररर्ाि सम्झाइय पक्षहरूको लिलापत्र गने सम्बन्ििा 
सहियि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि सनुाउँर्ा पक्षहरूल े
लिलापत्र गनय िञ्िुर गरेिा सलियिल े पक्षहरूको 
यनिेर्निा उललखे भएको व्यहोरा बिोजििको लिलापत्र 
िीन प्रयि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजििको लिलापत्रको व्यहोरा 
पक्षहरूलाइय पढीबाचँी सनुाइय लिलापत्र गनय िञ्िरु भएिा 
पक्षहरूको सदहछाप गराइय सलियिका सर्स्यहरूल ेलिलापत्र 
कागि अनसुचूी-१० बिोजििको ढाचँािा प्रिाखर्ि गरी 
एक प्रयि सलियिल े अलभलेखको लाधग लिलसलिा 
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राख्नुपनेछ िथा एक-एक प्रयि बार्ी िथा प्रयिबार्ीलाइय 
दर्नपुनेछ ।   

५४. िेलमिलाप गिाउन सक्नेाः  ) १ (सलियिल ेप्रचललि 
काननू बिोजिि लिलापत्र गनय लिलन ेउिुरीिा पक्षहरूबीच 
िेललिलाप गराउन सतनेछ । 

  (२) पक्षहरूल ेिुनसकैु िहिा विचारािीन रहेको 
प्रचललि काननूले िेललिलापको िाध्यिबाट सिािान गनय 
सककने वििार्िा वििार्का पक्षल ेसयंतुि रूपिा सलियि 
सिक्ष यनिेर्न दर्न सतनेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि यनिेर्न दर्एकोिा 
िेललिलापबाट उिुरीको यनरोपर् हुन उपयतुि रे्खखएिा 
सलियिल े त्यस्िो उिुरी िेललिलापको िाध्यिबाट 
यनरोपर् गनय लखेख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपयछ 
िेललिलाप सम्बन्िी कारिादह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच 
िेललिलाप गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) िेललिलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोककए 
बिोजिि हुनेछ । 

५५. उजुिी तनणणय गननाः  ) १ (सलियिल े यस ऐन 
बिोजिि िेललिलापको िाध्यिबाट उिुरीको यनरोपर् गनय 
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प्रकक्रया बढाएकोिा िेललिलापको िाध्यिबाट उिुरीको 
यनरोपर् हुन नसकेिा पक्षहरूलाइय उिुरीको पशेी िारेख 
िोकक काननू बिोजिि कारिाही गरी सनुिाइय िथा यनर्यय 
गने प्रकक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजििको उिुरीिा िलेलिलाप िा लिलापत्र हुन 
नसकेिा सलियिल ेअधिकार क्षेत्र रहेको अर्ालििा िाने 
भयन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा 
अन्यत्र िुनसकैु कुरा लखेखएको भए िापयन कुन ैउिुरीिा 
लिलापत्र गराउँर्ा उिुरीको प्रकृयि िा लिलापत्रको 
व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइय चलकेो कुन ै वििार् 
िा साियियनक िथा सरकारी सम्पवि िा दहििा असर 
पने रे्खखएिा सलियिल े त्यस्िो वििार्िा लिलापत्र 
गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य 
व्यहोराबाट िात्र लिलापत्र गनय चाहेिा भने लिलापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 
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५७. िेलमिलापको लाधग प्रोत्साहन गननाः  ) १ (सलियिल े
सलियि सिक्ष सनुिाइयको लाधग पशे भएको उिुरीिा 
िेललिलाप हुनसतने सम्भािना रहेको रे्खेिा पक्षहरूलाइय 
िेललिलापको लाधग िारेख िोतन सतनछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िारेखको दर्न 
सलियिल े वििार्का पक्ष िथा विपक्ष, उपजस्थि भएसम्ि 
पक्षले पत्याइय साथै ललइआएका अन्य व्यजति सिेि 
उपजस्थि गराइय िेललिलापको लाधग छलफल गराइय 
पक्षहरूको बीचिा सहियि भएिा सहियि भए बिोजिि 
लिलापत्र कागि ियार गनय लगाइय लिलापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उिुरीिा िोककएको म्यार्िा सलियि सिक्ष 
उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पयन िारेख गिुारी 
वििार्िा िारेखिा नरहेको पक्ष अथिा वििार्िा पक्ष 
कायि नभएको भए िापयन वििार्को पेटबोलीबाट 
उिुरीको पक्ष कायि हुने रे्खखएको व्यजति सिेि 
िेललिलापको लाधग उपजस्थि भएिा सलियिल ेिेललिलाप 
गराइय लिलापत्रको कागि गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रािम्भभक सनुवार्ण पवूण िलेमिलापाः  ) १ (उिुरी 
प्रशासकल े प्रारजम्भक सनुिाइयको लाधग सलियि सिक्ष 
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उिुरी पेश हुनपुिूय उिुरीिा िेललिलाप हुनसतने अिस्था 
रे्खखएिा िा पक्षहरूल ेसो व्यहोराको यनिेर्न ललइय आएिा 
लिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि ियार गरी सलियि 
सिक्ष पेश गनयसतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय लिलापत्रिा 
अजन्िि सहियि निटेुको भए िापयन पक्षहरू 
िेललिलापको लाधग प्रकक्रयािा िान सहिि भएिा उिुरी 
प्रशासकल ेपक्षहरूको यनिेर्न ललइय उिुरीिा िलेलिलापको 
लाधग िेललिलापकिाय सिक्ष पठाउन े आरे्शको लाधग 
सलियि सिक्ष पेश गनयसतनेछ । 

५९. िेलमिलापकताणको सचूी तयाि गननाः)१ (सलियिल े
िेललिलापको कायय गराउनको लाधग रे्हाय बिोजििको 
योग्यिा पगेुको व्यजतिहरूको वििरर् खुलाइय सम्भाविि 
िेललिलापकिायको सचूी ियार गनेछः 

 (क) कजम्ििा िाध्यलिक िह उविर्य 
गरेको; 

 (ख) कुन ैरािनीयिक र्ल प्रयि आस्था 
राखी रािनीयििा सकक्रय नरहेको; िथा 
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 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेिीको 
रुपिा पदहचान बनाएको । 

 (घ)  िेललिलापकिायको ४८ घण्टा 
िाललि ललइ िेललिलापकिायको कायय गरै् 
आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िुन सकैु कुरा 
लेखखएको भएिा पयन िाललि ललइ हाल 
काि  गरररहेकाको हकिा यनिलाइ 
यनरन्िरिा दर्न सककने । 

  (२) िेललिलापकिायको सचूी ियार गरेपयछ 
सलियिल े सचूी सभा सिक्ष पेश गरी अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि सचूी अनिुोर्न 
भएपयछ सलियिल ेसाियियनक िानकारीको लाधग सचूना 
प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेललिलापको लाधग पठाउँर्ा 
प्रत्येक पक्षलाइय सो सचूी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. िेलमिलापकताणको सचूी अद्यावधधक गननाः  ) १ (
सलियिल ेर्फा ५९ बिोजिि ियार भएको सचूी प्रत्येक 
िषय अद्यािधिक गनुयपनेछ । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

71 
 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािधिक गरेको 
िेललिलापकिायको सचूी सलियिल े सभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचललि काननू बिोजिि 
िेललिलापकिायको सचूीिा सचूीकृि हुन योग्यिा पगेुको 
व्यजतिले सलियि सिक्ष सचूीकृि गररपाउनको लाधग 
अनसुचूी-११ बिोजििको ढाचँािा यनिेर्न दर्नसतनेछ । 

६१. िेलमिलापकताणको सचूीबाट हटाउनेाः  ) १ (सलियिल े
र्फा ६० बिोजिि िेललिलापकिायको सचूी अद्यािधिक 
गर्ाय रे्हायको अिस्थाका िलेलिलापकिायको नाि सचूीबाट 
हटाउनेछः- 

(क) यनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) यनिले आफ्नो नाि सचूीबाट 

हटाइयपाउँ भन्ने यनिेर्न दर्एिा; 
(ग) यनिले नयैिक पिन रे्खखने 

फौिर्ारी अलभयोगिा सिाय 
पाएिा; 

(घ) यनि कुन ै ससं्थासँग सम्बध्र् 
रहेकोिा सो ससं्था खारेि िा 
विघटन भएिा; र 
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(ङ) सलियिल े र्फा ६७ को उपर्फा 
(२) बिोजिि यनिलाइय सचूीबाट 
हटाउने यनर्यय गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सचूीबाट नाि 
हटाइएका िेललिलापकिायहरूको नािािली सलियिले 
साियियनक सचूनाको लाधग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. िेलमिलापको लाधग सियावधध तोक्नेाः  ) १ (
सलियिल े यस ऐन बिोजिि िेललिलाको लाधग 
िेललिलापकिाय पठाउँर्ा बदढिा यिन िदहना सम्िको 
सिय िोकक पठाउनेछ । 

  (२) िेललिलापको लाधग पठाउँर्ा सािान्यियाः 
िदढिा िीनिना बाट िेललिलाप गराउने गरी िोतनपुनेछ 
।   

६३. िेलमिलापकताणको छनौटाः  ) १ (सलियिल े
िेललिलाप गराउने काययको लाधग वििार्का पक्षहरूलाइय 
एक िना िेललिलापकिायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पक्षहरूबीचिा 
एकिना िेललिलापकिायको लाधग सहियि नभएिा 
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सलियिल े पक्षहरूको सहियििा यिन िना 
िेललिलापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचिा िेललिलापकिायको नाििा 
सहियि हुन नसकेिा सलियिले िेललिलापकिायको सचूीिा 
रहेका िेललिलापकिायहरू िध्येबाट र्िु ै पक्षबाट एक-एक 
िना िेललिलापकिाय छनौट गनय लगाइय िसे्रो 
िेललिलापकिाय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उिुरीका सब ै पक्षको सहियििा 
िेललिलापकिायको सचूीिा नरहेको यस ऐन बिोजिि 
िेललिलापकिाय हुन अयोग्य नभएको कुन ै व्यजति िा 
ससं्थाबाट िेललिलाप प्रकक्रया अगािी बढाउन सहिि भ ै
ललखखि यनिेर्न दर्एिा सलियिल े त्यस्िो व्यजति िा 
ससं्थालाइय िेललिलापकिाय िोककदर्नपुनेछ । 

६४. िेलमिलापकताणको परिवतणनाः  ) १ (सलियिल े
रे्हायको अिस्था परर पक्षहरूले यनिेर्न दर्एको अिस्थािा 
िेललिलापकिाय पररिियन गररदर्नपुनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोजिि 
िेललिलापकिायको सचूीबाट 
हटाउने अिस्था भएिा; 
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(ख) पक्षहरूल े पारस्पररक सहियििा 
िेललिलापकिाय हेरफेर गनय 
िञ्िुर भएिा; 

(ग) वििार्को कुन ै पक्षल े
िेललिलापकिाय प्रयि अविश्िास 
रहेको ललखखि िानकारी गराएिा; 

(घ) कुन ै कारर्ले िेललिलापकिायले 
िेललिलापिा सहभागी भरैहन 
नसतन ेिनाएिा; 

(ङ) वििार्को विषयिस्ििुा 
िेललिलापकिायको कुन ै स्िाथय 
रहेको िेललिलापकिायले िानकारी 
गराएिा िा कुन ैस्रोिबाट सलियि 
सिक्ष िानकारी भएिा; िथा 

(च) िेललिलापकिायले 
िेललिलापकिायको हैलसयिले 
काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य 
प्रचललि काननू बिोजिि पालन 
गनुयपने आचरर् पालन नगरेिा । 

  (२) िेललिलापकिाय पररिियनको कारर्ल े
िोककएको सियिा िेललिलापको कायय सम्पन्न हुन 
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नसतने भएिा सलियिल े बदढिा एक िदहना सम्िको 
सिय थप गनय सतनेछ । 

६५. िेलमिलापको लाधग पठाउाँदा गनन प्रकियााः  ) १ (
सलियिल ेकुन ैउिुरी िेललिलापको लाधग िेललिलापकिाय 
सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूलाइय िेललिलापकिायको सम्पकय  
उपलब्ि गराइय िेललिलापकिाय सिक्ष उपजस्थि हुने िारेख 
िोकक रे्हाय बिोजििको कागि साथै राखख 
लेखखपठाउनपुनेछः 

(क) उिुरीको सारसकं्षेप िा िखु्य 
िखु्य कागिािको प्रयिललपी; 

(ख) उिुरीको पक्ष िा िारेस भए 
िारेसको नाि, थर, ििन र 
उपलब्ि भएसम्ि टेललफोन 
नम्बर, इयिेल, फ्यातस िथा 
अन्य सम्पकय  वििरर्; िथा 

(ग) िेललिलाप सम्बन्िी प्रकक्रया 
सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय  

  (२) िेललिलापकिायले सलियि सिक्ष िाग गरेिा 
उिुरीका कागिािहरूको नतकल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 
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  (३) िेललिलापको लाधग िोककएको सिय 
सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उिुरीको पक्षहरू सलियि 
सिक्ष उपजस्थि हुने गरी िारेख िोतनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन िेललिलापकिायल े िोककएको सिय अगाि ै उिुरी 
सलियि सिक्ष कफिाय पठाउने यनर्यय गरेिा सो यनर्ययको 
िानकारी भएको साि दर्न लभत्र पक्षहरूलाइय सलियि 
सिक्ष उपजस्थि हुनेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलमिलापिा अवलभबन गनुणपनन प्रकियााः)१ (
सलियिल े पक्षहरूको सहियििा िेललिलापको लाधग 
छलफल गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी 
पक्ष िथा िलेलिलापकिायलाइय सोको िानकारी उपलब्ि  
गराउनपुनेछ । 

  िर पक्षहरूको सहियििा िेललिलापकिायले अन्य 
कुन ैस्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पक्षहरूलाइय उपर्फा (१) बिोजिि 
िेललिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोककएको सियिा 
उपजस्थि हुने र्ाययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पक्षहरूल े
परुा नगरेिा िेललिलापकिायल ेिेललिलापको प्रकक्रया बन्र् 
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गरी सलियिलाइय सोको ललखखि िानकारी गराइय उिुरीको 
कागिाि कफिाय पठाउनसतनेछ । 

  (४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकिायल े
पक्षहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका गनेछ र उति भलूिका 
यनिायह गने क्रििा यनिले पक्षहरू बाहेक रे्हायका 
व्यजतिहरूसँग सिेि एकल िा सािदूहक िािाय 
गनयसतनेछः 

(क) वििार्को विषयिा िानकारी 
रहेको उिुरीका पक्षल े रोिेको 
व्यजति; िथा 

(ख) वििार्को विषयिस्िकुो बारेिा 
िानकारी रहेको स्थानीय 
भद्रभलार्िी । 

  (५) िेललिलापकिायले पक्षहरूको सहियििा 
पक्षहरूसँग रे्हाय बिोजिि िािाय गनयसतनेछः 

(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्ििािाय; 
िथा 

(ख) टेललफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स 
िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट 
िािायलाप । 
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  (६) प्रचललिकाननू िथा यस ऐनको िान्यिा 
विपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहियििा िेललिलापकिायल े
िेललिलापको काययविधि यनिायरर् गनयसतनेछ । 

६७. िेलमिलापकताणको आचिणाः(१)िलेलिलापकिायले 
रे्हाय बिोजििको आचरर् पालन गनुयपनेछः- 

(क) िेललिलाप सम्बन्िी कारिाही 
यनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुन ै पक्षप्रयि झुकाि, आग्रह, 
पिूायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्खखने 
कुन ैआचरर् िा व्यिहार नगने; 

(ग) कुन ै पक्षलाइय िर, त्रास, झतुयान 
िा प्रलोभनिा पारी िेललिलाप 
गराउन नहुने; 

(घ) वििार् कायि रहेको अिस्थािा 
वििार्को कुन ै पक्षसँग आधथयक 
कारोबारिा सँलग्न नहुने; 

(ङ) िेललिलाप सम्बन्ििा बनेको 
प्रचललि काननू िथा अन्य 
स्थावपि िान्यिा विपरीि 
आचरर् गनय नहुने; 
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(च) िेललिलापको क्रििा पक्षहरुसँग 
सम्िानिनक, सर्भािपरू्य र सब ै
पक्षप्रयि सिान व्यिहार कायि 
गने; 

(छ) िेललिलापको क्रििा पक्षहरुल े
व्यति गरेको विषयिस्िकुो 
गोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 

(ि) िेललिलापको क्रििा पक्षबाट 
प्राप्ि भएको कुन ै कागिाि िा 
िस्ि ु प्रकक्रया सम्पन्न भएपयछ 
िा यनि प्रकक्रयाबाट अलग 
भएपयछ सम्बजन्िि पक्षलाइय 
सरुक्षक्षि कफिाय गने । 

  (२) सलियिल े कुन ैिेललिलापकिायले उपर्फा (१) 
बिोजििको आचरर् पालना नगरेको उिुरी परी िा सो 
विषयिा स्िय ंिानकारी प्राप्ि गरी छानविन गर्ाय व्यहोरा 
दठक रे्खखए त्यस्िो िेललिलापकिायलाइय िेललिलापकिायको 
सचूीबाट हटाउनेछ । 

६८. मलखत तयािी ि मिलापत्राः(१) िेललिलापकिायले 
पक्षहरुसँगको छलफल पश्चाि िेललिलापको लाधग र्िु ै
पक्ष सहिि भएकोिा लिलापत्र गराइय सहियि भएको 
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विषयिस्ि ु बिोजििको लिलापत्रको ललखि ियार गरर 
सलियि सिक्ष पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेलमिलाप नभएको उजुिीिा गनुणपनन कािवाहीाः(१) 
िेललिलापकिायले पक्षहरु बीचिा िेललिलाप हुन नसकेिा 
सो व्यहोरा खुलाइय प्रयििेर्न ियार गरी वििार्का सब ै
कागिाि सदहि सलियििा कफिाय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेललिलापकिायल े
पक्षहरुलाइय सलियि सिक्ष हािीर हुन िाने बदढिा साि 
दर्नको म्यार् िोकक पठाउनपुनेछ । 

७०. िेलमिलाप नभएको उजुिीिा तनणणय गनुणपननाः 
(१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७  ) १ (को विबार्िासलियिले 
िेललिलापको लाधग पठाएको उिुरीिा पक्षहरुबीच 
िेललिलाप हुन नसकक िेललिलापकिायको प्रयििेर्न सदहि 
प्राप्ि हुन आएिा काननू बिोजिि कारिाही गरी यनर्यय 
गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन रे्हाय बिोजििको उिुरीिा अधिकारक्षेत्र ग्रहर् 
गने सम्बजन्िि अर्ालि िा यनकायिा उिरुी गनय िान ु
भयन सनुाइय पठाइयदर्नपुछय ः- 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

81 
 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) 
बिोजििको वििार्िा; 
िथा 

(ख) कुन ै अर्ालि िा 
यनकायबाट िेललिलापको 
लाधग प्रेवषि भएको 
वििार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको 
वििार्िा सम्बजन्िि अर्ालि िा यनकायिा पठाउँर्ा 
हाजिर हुन िाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलसल सिेि 
नतकल खिा गरी अलभलेख राखख सतकल लिलसल 
सम्बजन्िि अर्ालि िा यनकायिा   पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेलमिलाप दस्तिुाः िेललिलापिा िाने वििार्को हकिा 
िेललिलापकिायले पक्षहरुल े सहियििा दर्न िञ्िरु 
भएरे्खख बाहेक कुन ै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर 
पक्षहरूको सहियििा िेललिलापकिायले पक्षहरुबाट बढीिा 
रु ५००। -/ ५००। - ललन पाउनेछन ।  

७२.  सिदुाय स्तििा हुने सािदुातयक िेलमिलाप प्रवधणन गनण 
किणचािी तोक्न सक्नेाः)१(सलियिल े स्थानीय स्िरिा 
िेललिलाप प्रिध्र्यन गनयको लाधग काययपाललकािा अनरुोि 
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गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय स्िरिा िेललिलापको 
प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनयसककनेछ । 

)२ (सिरु्ाय स्िरिा हुने सािरु्ाययक िेललिलापको हकिा 
र्फा ५९  ) १ (अनसुारको योग्यिा िथा अनभुि नभएका 
िेललिलापकिायिाट िेललिलाप गराउन िािा पने छैन । 

)२ (सलियिल े सिरु्ायस्िरिा हुने सािरु्ाययक 
िेललिलापको काययविधि िोके ििोजिि हुनेछ । 

परिच्छेद-९ 

तनणणय कायाणन्वयन सभबन्धी व्यवस्था 

७३. सधचवालयको म्जभिेवािीाःकाययपाललकाको प्रत्यक्ष 
यनयन्त्रर् र यनरे्शनिा रदह सलियिको यनर्यय कायायन्ियन 
गने गराउने सम्बन्िी सम्परू्य काययको रेखरे्ख गने 
जिम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुणपननाः)१(गाउँपाललका कायायलय िथा सो 
अन्िगयिका सब ै ििा कायायलय िथा अन्य कायायलयल े
यस ऐन िथा प्रचललि काननू बिोजिि सलियिल ेगरेको 
यनर्यय बिोजिि व्यजति िा ससं्था िा अन्य कससँैग 
असलु गनुयपने िरीिाना िा अन्य रकि असलुउपर गनय 
सहयोग गनुयपनेछ । 
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  (२)यस ऐन िथा प्रचललि काननू बिोजिि 
सलियिल ेअसलू गनयपने िरीिाना, बबगो िा अन्य कुन ै
प्रकारको रकि असलुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उललेख 
भए बिोजििका कायायलयहरुले कुन ै लसफाररश िा कुन ै
कायय गररदर्नेछैनन । 

७५. असलुउपि गननाः(१) अलभलेख प्रशासकल ेसलियिको 
यनर्यय बिोजिि कुन ैपक्षसँग िरीिाना िा बबगो िा अन्य 
कुन ै प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएिा सो पक्षल े
िरीिाना यिनय बझुाउन लयाएिा बखुझ सर्रस्याहा गरी 
िरीिानाको लगि कट्टा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि असलुउपर नभएिा 
लगि राखी सम्बजन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा 
िरीिाना रकि सिेिको वििरर् गाउँपाललकाको 
कायायलयका साथै सब ैििा कायायलयिा सिेि अलभलेखको 
लाधग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कायायलयहरुले उपर्फा (२) 
बिोजिि लखेख आएिा त्यस्िो पक्षसँग िरीिाना रकि 
असलुउपर गरी अलभलेख शाखािा सर्रस्याहा गनय 
पठाउनपुनेछ ।  

७६. भिीभिाउ गननाः (१) सलियिल ेयस ऐन बिोजिि 
गरेको कुन ैयनर्यय बिोजिि कुन ैपक्षल ेराखेको र्स्िरु, िा 
अन्य कुन ैप्रकारको रकि कुन ैपक्षबाट भराइयपाउने भएिा 
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भराइयपाउने पक्षल े भरीदर्नपुने पक्षको त्यस्िो रकि 
भराइयदर्नपुने स्रोि खुलाइय अनसुचूी-१२ बिोजििको ढाँचािा 
यनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि यनिेर्न दरँ्र्ा 
यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुन ैसहकारी िा 
बचि ससं्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लललाि बबक्री 
गरी असलुउपर गनुयपने अिस्था भएिा कुन ै अचल 
सम्पविको व्यहोरा खुलाइय यनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको यनिेर्निा र्फा ७८ 
बिोजििको वििरर् खुलाइय यनिेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चलनचलार्णददनेाः(१) सलियिल ेयस ऐन बिोजिि 
गरेको कुन ैयनर्यय बिोजिि कुन ैसम्पवि िा अधिकार िा 
कुन ै विषयिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुन ै विषयको चलन 
पाउने ठहरेको पक्षल े त्यस्िो चलन पाउने विषयको 
वििरर् खुलाइय अलभलखे प्रशासक सिक्ष अनसुचूी-१३ को 
ढाँचािा यनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि यनिेर्न परेिा अलभलेख 
प्रशासकल े यनर्यय बिोजििको विषयको चलन 
चलाइयदर्नपुनेछ । 
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  (३) उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न दरँ्र्ा चलन 
चलाउनपुने सम्पविको र्फा ७८बिोजििको वििरर् 
खुलाउनपुनेछ । 

७८. सभपविको ववविण खुलाउनपुननाः भररभराउ गनय िा 
चलनचलाइ पाउनको लाधग यनिेर्न दर्ने वििार्को पक्षल े
यनिेर्निा सम्पविको वििरर् उललेख गर्ाय रे्हाय 
बिोजििको वििरर् खुलाउनपुनेछः- 

  (क) अचल सम्पविको वििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको 
ठेगाना िथा चार ककलला; 

(२) घर िग्गाको ककिा नम्बर िथा 
क्षेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा 
किल र सम्भि भएसम्ि 
िगयकफट; 

(४) घर िग्गाको अिजस्थिी आिास 
िा औद्योधगक िा व्यापाररक 
क्षेत्रिा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पजतक सिकसँग 
िोडिएको व्यहोरा; 

(६) घरिग्गाको स्िालित्ि रहेको 
व्यजतिको नाि थर साथ ै
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स्िालित्ि भन्र्ा फरक व्यजतिको 
भोगचलन रहेको भए भोगचलन 
गनेको नाि थरका साथ ै अन्य 
वििरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा 
खररर्बबकक्र हुन सतन े न्यनूिि 
िलूय । 

  (ख) चल सम्पविको वििरर्ः 
(१) चलसम्पवि रहेको ठाउँ िथा भोग 

िा यनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए 
खािािालको साथै बैँक िथा 
शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पविको प्रकार िथा नगर् 
बाहेकको भए सम्भाविि बबकक्र 
िलूय; िथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पवि भए 
अिस्था, प्रकृयि िथा बनोटका 
साथै प्रत्येकको साइि र सँख्या  

७९. सभपवि िोक्का िाख्नाेः(१)अलभलेख प्रशासकल ेर्फा 
७५ िा ७६ बिोजिि यनर्यय कायायन्ियनको लाधग यनिेर्न 
परेपयछ रे्खाइएको सम्पविको हकिाआिश्यक पने ियि 
िेथा रोतका राख्न े सम्बन्ििा यनर्ययको लाधग 
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कायायपाललका सिक्ष पेश गने र काययपाललकाबाट रोतका 
राख्न ेयनर्यय गरेपछी यनर्यय बिोजिि िथेा रोतका राख्नको 
लाधग सो िेथा र्िाय रहेको कायायलय िा रजिष्रेशन गने 
कायायलयिा लेखख पठाउनपुनेछ । 

  (२)बाली, ब्याि,बहाल लगायिको सम्पविको 
हकिा यनिेर्न परेको बदढिा र्इुय दर्न लभत्र सम्पवि 
िायर्ाि गनय लगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा न ै
आिश्यक पने ियि सम्पवि िा सोबाट प्राप्ि हुने बाली, 
बहाल, ब्याि, िनुाफा आदर् आय यनयन्त्रर् गनुय िा 
रोतका राख्नुपछय र त्यसको भपायइय सम्बजन्िि पक्षलाइय 
दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको 
सम्पविको हकिा भररभराउको लाधग आिश्यक पने ियि 
सम्पवि रोतका राखी रोतकाको सचूना आिश्यकिाअनसुार 
लेखा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा सम्बजन्िि यनकायिा 
िरुुन्ि लेखख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पयि रोतका सम्िजन्ि आरे्श अनसुचूी १४ 
बिोजिि हुनेछ । 

 
८०. सभपवि मललाि गदाण अपनाउनपुनन कायणववधधाः(१) 

काययपाललकाले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ गनुयपने बबगो 
िा कोटय फी िा त्यस्ि ैकुन ैरकि असलुउपर गनय र्फा 
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७८ को रे्हाय (क) बिोजिि सम्पविको वििरर् खुलाइय 
र्खायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरीदर्नपुने व्यजतिलाइय 
बझुाउनपुने रकि बझुाउनसाि दर्नको म्यार् दर्इय सचूना 
िारी गनुयपछय । 

  (२)उपर्फा (२)बिोजििको म्यार्िा रकि बझुाउन 
नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजतिको भरीपाउने 
व्यजतिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको 
सम्पवि िायर्ाि गरीलयाउनपुछय ।  

  (३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी बबगो िा कुन ै
अर्ालि िा यनकाय िा गाउँपपाललका िा सलियिको 
यनर्ययले असलु उपर गनुयपने कुन ैरकिको हकिा त्यस्िो 
असलुउपर हुनपुने व्यजतिले बझुाउन नलयाएिा यनिको 
िुनसकैु अचल सम्पवि फेला परेिा िायर्ाि गरी रोतका 
राख्नुपछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन िेथा ििानि िा कुन ै प्रकारको नगर् िरौट 
र्ाखखल गरेको हकिा सो सम्पविबाट खाम्ने ियि 
रकिको लाधग उपर्फा (३)बिोजिि गरररहनपुरै्न । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपयछ 
उति अचल सम्पविको लललािको सचूना सम्बजन्िि 
पक्षलाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको लाधग लललाि 
हुने लियि र सम्पविको वििरर् सदहिको साियियनक 
सचूना गाउँपाललका, जिलला प्रशासन कायायलय, जिलला 
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अर्ालि, जिलला सिन्िय सलियिको कायायलय िथा कोष 
िथा लेखा यनयन्त्रकको कायायलयिा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजििको सचूनािा िोककएको 
दर्निा उति सचूनािा िोककएको सम्पवि पञ्चककि े
िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रकक्रया बिोजिि लललाि गनुयपनेछ 
। 

  (७) लललाि प्रकक्रयािा सम्भि भएसम्ि जिलला 
अर्ालि, जिलला प्रशासन कायायलय िा स्थानीय प्रशासन 
कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय िथा गाउँपाललका क्षते्र 
लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायलयका प्रयियनधिलाइय 
रोहिरिा राख्नुपनेछ ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उति सम्पवि 
कसलैे पयन लललाि सकार नगरेिा सोदह प्रकक्रयाबाट पनुः 
र्ोस्रोपटक लललाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पयन 
कसलैे लललाि सकार नगरेिा भराइयपाउने पक्ष यनिेर्कलाइय 
न ै उति सम्पवि पञ्चककि े िोलिा सकार गनय 
लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय यनिेर्कल ेसम्पवि 
सकार गनय नचाहेिा पयछ अको िथेा खुलन आएका बखि 
काननू बिोजिि गनेगरी यनिको यनिेर्न िािेलीिा राखी 
लललाििा चढाइयएको सम्पवि फुकुिा गरीदर्नपुछय ।  

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िुनसकैु कुरा लखेखएको 
भए िापयन गाउँपाललकाको कुन ै रकि असलु उपर गने 
क्रििा लललाि गर्ाय कसलै ेसकार नगरेिा ियििा सकार 
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हुन्छ त्ययििा न ैसो सम्पवि लललाि गरी प्राप्ि रकि 
सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननू बिोजिि 
अन्य सम्पवि िा प्रकक्रयाबाट असलुउपर गनुयपनेछ । 

८१. तायदात गनन प्रकियााः(१)अलभलेख प्रशासकल ेर्फा 
७९ बिोजिि सम्पवि िायर्ाि गनुयपर्ाय कजम्ििा ििा 
सधचि स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचल सम्पविको 
चलनचलिीको िलूय स्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि 
गनयलगाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारील े
िायर्ाि गनुयपने सम्पविको चलनचलिीको िलूय कायि 
गने प्रयोिनल ेपञ्चककि ेिोल कायि गरी िचुुलका खिा 
गरी अलभलेख प्रशासक सिक्ष प्रयििेर्न सदहि पेश 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चककि ेिोल कायि 
गर्ाय रे्हाय बिोजििक कुरालाइय आिार ललइय कायि 
गनुयपनेछः 

(क) यनिेर्कले यनिेर्निा खलुाएको 
िलूय; 

(ख) यनर्ययिा उललेख भएको भए सो 
िलूय; 

(ग) पक्षल े ििानि िा कुन ै अन्य 
प्रयोिनको लाधग काययपाललका 
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सिक्ष यनिेर्न दरँ्र्ा खलुाएको 
िलूय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भ ैआएको स्थानीय 
िलूयाँकन अनसुारको िलूय; 

(ङ) िालपोि कायायलयले कायि 
गरेको न्यनूिि िलूय; 

(च)  अन्य कुन ै प्रयोिनल े कुन ै
सरकारी यनकायले कुन ै िलूय 
कायि गरेको भए सो िलूय; 

(छ) पञ्चककि ेिोल कायि गनुयभन्र्ा 
ित्काल अगाि ै कुन ै खररर्बबकक्र 
भएको भए सो िलूय । 

स्पम्टटकिणाः “पञ्चककि ेिोल” भन्नाल े
अचल सम्पवि बबकक्र 
गनुयपर्ाय बबकक्रहुने 
न्यनुिि िलूयलाइय 
सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हाय बिोजििको 
कुरालाइय सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछः 

(क) औद्योधगक िा व्यापाररक िा 
आिास क्षते्र लगायि सिक 
सञ्िालसँग  िोडिएको छ िा 
छैन; िथा 
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(ख) नगरक्षेत्रलभत्र पने घरको हकिा 
घरको िियिान अिस्था 
सम्बन्ििा प्राविधिक िलुयाँकन 
प्रयििेर्न । 

८२. खाभनेजतत िात्र मललाि गनुणपननाः(१)काययपाललकाले 
र्फा ८० बिोजिि लललाि गर्ाय असलुगनुयपने बाकँक खाम्न े
ियि सम्पवििात्र लललाि गनुयपनेछ । 

  (२) सम्पवि लललाि गर्ाय सकार भएको रकि 
असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बदढ भएिा सो बदढ भएको ियि 
रकि सम्पवििाल पक्षलाइय कफिाय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि कफिाय पाउने पक्ष 
लललाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको भए रकि कफिाय 
ललन आउनभुनी यनिको नाििा साि दर्नको सचूना िारी 
गरीखझकाइय रकि कफिाय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पक्ष 
रकि कफिायललन नआएिा उति रकि सजञ्चिकोषिा 
र्ाखखल गरी आम्र्ानीबाँधि सर्रस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभलखे प्रशासकल े र्फा ८० बिोजिि 
लललाि गरेको सम्पवि सकार गने पक्षको नाििा सम्पवि 
र्िाय नािसारीको लाधग सम्बजन्िि कायायलय िा यनकायिा 
पत्राचार गरी यनिलाइय सम्पविको चलनपिूी उपलब्ि 
गराइय आिश्यक परे सो सम्पविको चलन चलाइयदर्नपुछय । 
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  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेखखएको 
भए िापयन र्फा ८० बिोजििको लललाि प्रकक्रया अगािी 
बदढसकेपयछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पयन सो 
रकि नबखुझ सम्पवि लललाि गनुयपनेछ । 

८३. मललाि उपिको उजुिीाः यस ऐन बिोजिि भएको 
लललािको प्रकक्रयािा धचि नबझु्ने पक्षल ेिुन प्रकक्रया उपर 
धचि नबझुेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलियि 
सिक्ष उिुरी पेश गरी भएको आरे्श बिोजिि गनुयपनेछ । 

८४. बबगो भिाउाँदा वा चलनचलाउाँ दा लागेको खचणाः यस 
ऐन बिोजिि बबगो भराउँर्ा िा चलनचलाउँर्ा लागेको 
खचय बबगो भरीदर्नपुने िा चलनदर्नपुने सम्बजन्िि पक्षल े
व्यहोनुयपनेछ । 

८५. यथाम्स्थततिा िाख्नाेः काययपाललकाले यस ऐन 
बिोजिि चलनचलाइय िाग्न िा बबगो भराइयपाउन कुन ै
सम्पवि रे्खाइय यनिेर्न परेपयछ बबगो भराउने िा 
चलनचलाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको लाधग उति 
सम्पवि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, बबगानय िथा कुन ै
प्रकारको यनिायर् कायय गरी उति सम्पविको स्िरुप 
पररिियन गनय नपाउने गरी रोतका राख्न सम्बजन्िि पक्षको 
नाििा आरे्श िारी गरी उति सम्पवि यथाजस्थयििा 
राख्नुपनेछ । 
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८६. तनवेदनबाट कािवाही गननाः (१) अलभलखे 
प्रशासकल े कुन ैपक्षल ेर्फा ८५ बिोजिि भएको आरे्श 
विपररि कुन ै सम्पविको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप 
पररिियन आदर् गरेको यनिेर्न परेिा उति यनिेर्न र्िाय 
गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा यिन दर्नको म्यार्  
िारी गरी यनिलाइय हाजिर गराइय सो यनिेर्न सलियि 
सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सलियिल े उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न 
पेश हुन आएिा पक्षलाइय नया ँ उिुरी र्िाय गनय नलगाइय 
उति यनिेर्नबाट न ै आिश्यक कारिाही गरी यनर्यय 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्नको व्यहोराबाट 
यनिेर्न सलियिको क्षते्राधिकार लभत्र नपने विषयिा परेको 
रे्खखएिा सलियिल ेउति विषयिा क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने 
अर्ालि िा यनकाय सिक्ष िान सनुाइयदर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउने सचूनााः(१) अलभलेख प्रशासकल े
सलियिको यनर्यय बिोजिि चलन चलाइय पाउन यनिेर्न 
परेिा चलन चलाउन े लियि खुलाइय फलानो लियििा 
फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कियचारी खदटइय 
आउने हँुर्ा सो लियि अगाि ैघर िग्गा खालल गरीदर्न ु
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भयन चलन दर्नपुने पक्षको नाििा सचूना िारी गनुयपनेछ 
। 

  (२) चलनदर्नपुने सम्पवि उिुरीको पक्षबाहेक 
अन्य कसकैो भोगचलनिा रहेको भएिा अलभलेख 
प्रशासकल ेसोदह पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको 
सचूना िारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िोककएको लियििा 
खदटइयिारँ्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्िि 
कियचारीले चलन चलाइय दर्एको िचुलुका खिागरी िथा 
घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइय चलन चलाइय 
चलन चलाएको िचुुलका खिा गरी प्रयििेर्न साथ 
अलभलेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।  

परिच्छेद-१० 

ववववध 

८८. नक्कल तनवेदनाः(१) सलियि सिक्ष र्िाय रहेको 
उिुरीको कुन ै सरोकारिाला पक्षल े वििार्को लिलसलिा 
रहेको कुन ैकागिपत्रको नतकल ललनको लाधग यनिेर्न 
दर्एिा सलियिले उति पक्षलाइय सो कागिको नतकल 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न दरँ्र्ा 
सम्बजन्िि पक्षल े उिुरी शाखािा रहेको लिलसलको 
नतकल ललनपुर्ाय उिुरी प्रशासक िथा अलभलेख शाखािा 
रहेको लिलसलको नतकल ललनपुने भएिा अलभलेख 
प्रशासक सिक्ष यनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको यनिेर्न दर्नको एघार 
बि ेअगाि ैपशे भएिा सम्बजन्िि कियचारील ेसोदह दर्न 
र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोदह दर्न 
नभए सोको भोललपलट नतकल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि यनिेर्न दरँ्र्ा फरक 
फरक उिुरीको लाधग फरक फरक यनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५)वििार्को कुन ै पक्षल े उपर्फा (१) बिोजििको 
यनिेर्न दरँ्र्ा नतकलको सट्टािा कागिपत्रको फोटो 
खखच्ने अनिुयि िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नतकल यनिेर्न दरँ्र्ा अनसुचूी-१५ बिोजििको 
ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल दस्तिुाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा 
८८ बिोजिि नतकल िा फोटो खखच्नको लाधग यनिेर्न 
दर्नेपक्षसँग रे्हाय बिोजििको र्स्िरु ललइय नतकल 
उपलब्ि गराउनपुनेछः 
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(क) नतकलको हकिा सतकल पानाको प्रयि 
पषृ्ठको रू ५।–रुपयैाँको र्रल;े 

(ख) सलियिको यनर्यय कागिको हकिा प्रयि 
सतकल पानाको प्रयि पषृ्ठको रू ५।–
रुपयैाँको र्रल;े िथा 

(ग) ललखि कागिपत्रको नतकल नललइय फोटो 
खखच्न चाहेिा प्रयि पानाको रू ५।–   
रुपयैाँको र्रल े। 

  (२) उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए 
िापयन प्रचललि काननू बिोजिि नतकल र्स्िरु नलाग्ने 
पक्षलाइय यस र्फा बिोजििको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोजिि नतकल उिार गरी लिैाने 
पक्षले नतकल उिार गर्ाय लागेको खचयको व्यिस्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९०. दस्तिु उल्लखे गननाः(१)नतकल प्रिाखर्ि गने सम्बजन्िि 
प्रशासकल ेनतकल प्रिाखर्ि गर्ाय नतकल लिैाने पक्षको 
नाि थर िथा उिुरीिा हैलसयिका साथै नतकल उिार 
गरेिापि र्ाखखल गरेको र्स्िरु र नतकल पाना सिेि 
उललेख गरी नतकल दर्एको व्यहोरा िनाइय नतकल 
प्रिाखर्ि गनुयपनेछ । 
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९१. दस्तिु चकु्ता नभर्ण नक्कल नददर्नेाः सम्बजन्िि 

प्रशासकल े यस ऐन बिोजिि नतकल िाग्ने पक्षल े
नतकल उिार गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्िरु 
र्ाखखल नगर्ायसम्ि नतकल दर्नेछैन र सो नतकलको 
आधिकाररकिा प्रिाखर्ि गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचमलत काननू बिोम्जि हुनेाः यस ऐनिा 
िुनसकैु कुरा लेखखएको भए िापयन उिुरीसँग सम्बजन्िि 
प्रचललि काननूिा कुन ैकुरा लेखखएको भए सोिा लखेखए 
ियिको हकिा सोदह बिोजिि हुनेछ । 

९३. तनयि बनाउन ेअधधकािाः सलियिल ेयस ऐनको 
प्रभािकारी कायायन्ियनको लाधग आिश्यक यनयि बनाउन 
सतनेछ । 

 

 

 

 

 
अनसुचूी-१ 

(दर्ा ८को उपदर्ा (२)साँग सभबम्न्धत) 

उजुिीको ढााँचा 
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न्याययक सलियि सिक्षपशे गरेको 

यनिेर्न-पत्र 

बिैिी जिलला  डिलासनैी गाउँपाललका  ििा         न ं......... .
............                       ...िस्ने को   

छोरा/छोरी/श्रीियि 

िषय  ..................को 
............................................................. .............यनिेर्क 

)पक्ष प्रथि(  

विरुद्ि 

बिैिी जिलला  डिलासनैी गाउँपाललका ििा न ं......... .
को ...............िषय िस्ने  ..................

..................................................................................
विपक्षी )पक्ष र्ोस्रो(  

विषयः सम्िन्ि विच्छेर् 

ि यनम्न िुरँ्ाहरुिा लेखखए ििोजिि यनिेर्न गर्यछु : 

१. ि यनिेर्क र यस वििार्को र्ोस्रो पक्षविच सिंि २०६९ 
सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार वििाह गररएको हो । वििाह 
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भएपश्चाि २ िषयसम्ि अथायि २०७१ सालसम्ि हािीविच सिुिरु 
र्ाम्पत्य िीिन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल िठेिा १ 
छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्ने 
स्िास्नीविचको सहियि र सहकाययिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः 
सिस्या रे्खखरैँ् िान थालयो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि 
गएपछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन फोनबाट 
अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि ललन गएँ । िर यनिले यििीसँग 
िेरो िीिन चलन सतरै्न, ि घर िान सजतिन, यििी िे गनुयपछय 
गर भयन ठािो ििाफ दर्न थाललन । के कारर्ल ेयस्िो हुन गयो 
भयन सोध्र्ा अि यिम्रो र िेरो सम्िन्ि छैन आफुखुसी गर र  
िलाई सम्पकय  नगर,गरेिा राम्रो हँुरै्न भयन िाक िम्की र त्रास 
िसेि दर्इन । लािो सियसम्ि िन फकेला र घर आउललन 
भयन पखी िसेँ िर आईनन । कररि ३ िषयपछी अथायि २०७४ 
साल भाद्र िदहनािा पनुः ललन गएँ िर विपक्षी िसँग िोलरै् 
निोली घरलभत्र यछररन र साला िेठान पठाईशारीररक आक्रिर् 
गने सम्िको कायय गरी िलाई िथानाि गालल गलौच गरे । 
िजुश्कलले ज्यान िोगाई यनराश भएर घर फककय एँ र अि र्ोस्रो 
पक्षश्रीििी िसँग पनुः फककय  आउने र र्ाम्पत्य िीिन सिुिुर हुने 
सम्भािना नभएकोले पाररिाररक वििार् यनरुपर्का लाधग यो 
यनिेर्न दर्न आएको छु ।  
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२. यस सलियिबाट र्ोस्रो पक्ष खझकाई िे िो िझु्नपुछय िझुी 
वििार् यनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपाललकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक 
काययविधिको र्फा ....रु र्स्िरु यनिेर्न ििोजिि ...... , र्ोस्रो पक्ष 
१ िनालाई म्यार् सचूना र्स्िरु रु ........., पाना २ को यनिेर्नको 
प्रयिललपी र्स्िरु रु  .............रु िम्िा गरी सिेि ...... यसै

। छु गरेको र्ाखखल यनिेर्नसाथ  

४. यो यनिेर्न स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को र्फा 
४७ )२ (। पर्यछ अधिकारक्षेत्रलभत्र सलियिको यसै अनसुार  

५. यो यनिेर्न हर्म्यार्लभत्र ै छ र ि यनिेर्कलाई यस 
विषयिा यनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्ि छ ।  

६. यस विषयिा अन्यत्र कहीीँ कि ै कुन ै यनकायिा कुन ै
प्रकारको यनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा र्ोस्रो पक्षको िाइिी िफय का र िेरो घर िफय का 
पररिारका सर्स्यहरु खझकाई थप व्यहोरा िझु्न सककनेछ ।  

८. यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे 
काननू ििोजिि सिंाय भोग्न ियार छु ।  
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यनिेर्क 

नािः  ............................. 

इयि सिंि ्............. 
साल...................िदहना......................गि.े....................रो
ि शभुि ्। 
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अनसुचूी-२ 

(दर्ा ९को उपदर्ा (१)साँग सभबम्न्धत) 

उिुरी र्िाय गरेको यनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

विषय:  उिुरी र्िायको यनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

.................... बस्ने िपाइ  ........................ले  ....................
बस्ने  .......................विरुद्ििा 

 ....................................... लयाएकोिा गनय र्िाय उिरुी भनी
नं र्िाय गरी र्िाय लियििा आिको ................ . भएकोले कायि

। छ गररदर्एको िारी यनस्सा यो  

अधिकृि कियचारी 
र्स्िखि:   ........  

लियि:   ...........  
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अनसुचूी-३ 

(दर्ा ९को उपदर्ा (२)साँग सभबम्न्धत) 

तारिख भपाणर्ण 

न्याययक सलियि  

डिलासनैी गाउँपाललकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी         
  प्रयििार्ी 

.................       

      ...................  

िदु्र्ा  .................... 

लियि ........... िा ......................................... काि 
भएकोल ेसोही दर्न ........... बिे यस न्याययक 
सलियि/कायायलयिा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ...... 

 

िार्ी ................       
  प्रयििार्ी ................ 
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इयि सिंि ्............. 
साल...................िदहना......................गि.े....................रो
ि शभुि ्। 
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अनसुचूी-४ 

(दर्ा ९को उपदर्ा (३)साँग सभबम्न्धत) 

तारिख पचाण 

न्याययक सलियि 

डिलासनैी गाउँपाललका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाय 

िार्ी       
 प्रयििार्ी 

...............      

 ................. 

िदु्र्ाः ...................... 

 

लियि ............... िा .................... काि गनय ........ बि े
हाजिर हुन आउनहुोला ।  

फाँटिालाको र्स्िखि  

लियि ................. 
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अनसुचूी-५ 

(दर्ा १५को उपदर्ा (३)साँग सभबम्न्धत) 

प्रततवादको ढााँचा 

ललखखि ििाफको निनूा 

न्याययक सलियि सिक्ष पेश गरेको 

ललखखि ििाफ 

प्रथि पक्ष 

बिैिीजिलला डिलासनैी  गाउँपाललका ििा न ं...........................
िस्ने   ..................को ....................... (नािा सम्बन्ि उललेख गने (

िषय  .............
को..................................................................... ललखखि

प्रस्ििुकिाय ििाफ  

र्ोस्रो पक्ष 

बिैिी जिलला गाउँपाललकाडिलासनैी , ििा नं  ............... .िस्ने 
...................................................................िषय छोरा को 

 .........को 
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....................................................................................
................विपक्षी )यनिेर्क(  

विषय सम्िन्ि विच्छेर् । 

ि यनम्न िुरँ्ाहरुिा लेखखए ििोजिि यनिेर्न गर्यछु : 

१. ि ललखखि ििाफ प्रस्ििुकिाय र विपक्षी यनिेर्कविच 
सिंि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार वििाह भएको 
व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि 
िायिन्ि भएको दठक हो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि 
गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि 
गरेको, २ पटकसम्ि ललन आएको िर ि घर नगएको,िलै ेविपक्षी 
यनिेर्कलाई र्ाम्पत्य िीिन चलन नसतने भनेको र िेरा 
र्ाईभाईल े शारीररक आक्रिर् गने सम्िको कायय गरेकोभयन 
कपोलकजलपि झठुा र हँुरै् नभएका यनरािार व्यहोरा उललेख गरी 
वििार् गरेको कुरा उललखे गनय चाहान्छु ।  

२. गलौच गालल लिली सिेि यनिेर्क विपक्षी िलाई , िर, 

िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट यनकाला गरेपछी ि 
िाइिीिा आई िसेकी हँु । वििाह भएको केही िषयपछी विना 
कारर् ििाथी विलभन्न ककलसिका आरोप लगाई अपिान गने, 

गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हँुरै्गए । पररिारका अन्य 
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सर्स्यहरुल े ि िाथी घरृ्ा गने, िोलचाल नगने िस्िा कायय 
गरेपयन विपक्षीबाट केही सिय िलाई न ैसिथयन र सहयोग गरै् 
आएका धथए िर पछी विपक्षी यनिेर्क सिेि उयनहरुसँग ैलिल ेर 
िलाई ििरिस्ि गरबाट यनकालने काययिा सहभागी भए  । के 
कुन कारर्ले िा िेरो के गलिीले यसो गरेका हुन भयन िझु्र्ा 
िेलािेला र्ाइिो नलयाएको भयन िाइिी पक्षसििेको  आलोचना 
गने गरेका धथए । सायर् उयनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् 
िलाई घरबाट यनकालीदर्एका हुनपुर्यछ । िलै ेकुन ैगलिी नगरेको 
र विपक्षी लोग्नेसँग पिूयिि िाया, सद्भाि र सम्िान यथािि 
रहेकोल ेलोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्ि यनकालेपछी ४ िदहनाको नािालक छोरा 
काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्ि ै ३ िषयसम्ि िेखिर, 

सम्पकय विदहन िसी अदहले एतकासी सम्िन्ि विच्छेर्को िाग गरी 
यनिेर्न दर्न ुआफैँ िा आश्चययिनक लागेको छ, सत्य िथ्य िखुझ 
काननू ििोजिि गररपाउँ ।  

४. ......................... न्याययक स्थानीय भएको िारी बाट
र्फा काययवििीको ....रु र्स्िरु िापि ििाफ ललखखि ििोजिि 

......। छु गरेको र्ाखखल यनिेर्नसाथ यसै  



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

110 
 

५. यो ललखखि ििाफ म्यार्लभत्र ै ललई ि आफैं  उपजस्थि 
भएको छु ।  

६. यस विषयिा अन्यत्र कहीीँ कि ै कुन ै यनकायिा कुन ै
प्रकारको यनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे 
काननू ििोजिि सिंाय भोग्न ियार छु ।  

यनिेर्क 

नािः ................................... 

इयि सिंि  .................साल  .....................िदहना 
 ..............गिे ....................। शभुि ् रोि  

 

 

अनसुचूी-६ 

(दर्ा २० को उपदर्ा (६)साँग सभबम्न्धत) 

न्याययक सलियिबाट िारी भएको 

भयादसचूना 
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.............................................................िस्ने 
.........................................नाउँिा को 

 ........................................गाउँपाललका / कायाांलयबाट िारी 
भएको १५ )पन्र (सचूना दर्ने  

...............................................िस्ने 
.................................................................... िपाईंको ले

विरुद्ि ................................... यनिेर्न भयन परेको वििार्
 अिः । छ पठाईएको साथ यसै प्रयिललपी को सो हँुर्ा गरेको र्िाय
 लियिले भएको िािेल पिूयक ररि िा िझुकेो म्यार् यो िपाईले

१५) पन्र  ( काननू िा आफैं सदहि भनाइ आफ्नो लभत्रिा दर्न
िा ििोजििको रेश िाफय ि यस कायायलयिा हाजिर हुन आउनहुोला 

। अन्यथा काननू ििोजिि हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्छ ।  

 

इयि 
सम्बि

...................साल.......................िदहना...................... गिे
रोि.............शभुि ् .........।  
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अनसुचूी-७ 

(दर्ा ४२को उपदर्ा (१)साँग सभबम्न्धत) 

तनणणयको ढााँचा 

डिलासनैी गाउँपाललका  न्याययक सलियि 

सयंोिक 
श्री.................................................................................
........ 

सर्स्य 
श्री.................................................................................
.......... 

सर्स्य 
श्री.................................................................................
.......... 

यनर्यय 

सिंि ............... सालको यनिेर्न न.ं....... 

विषयःः िलेसीबाट पानी झारेको । 
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बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललकस ििा न ं
...............................िस्ने 
..................................................................................प्र
थि पक्ष 

विरुद्ि 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललक ििा 
न.ं..............................िस्न े
..................................................................................
र्ोस्रो पक्ष 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजिि 
यनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा ४६ ििोजिि गठन भएको 
न्याययक सलियि सिक्ष प्रस्ििु हुन आएको िदु्र्ाको सकं्षक्षप्ि 
िथ्य र यनर्यय यस प्रकार छः  

(१) डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं ....................... नतसा 
लसट न.ं... कक.न.ं.......क्षे.फ...........को घरिग्गािा पजश्चि 
िफय का कक.न.ं.........का सधंियार विपक्षी ...................ले घर 
िनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गािा लसिानासम्ि आई िोडि िनाएको िर 
छि िथा िलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी 
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िनाएको हँुर्ा सो िलेसी िन्र् गराइपाउँ भन्ने यनिेर्कको यनिेर्न 
व्यहोरा ।  

(२) डिलासनैी गाउँपाललकाबाट प्रचललि भिन यनिायर् 
सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजिि इिािि प्राप्ि गरी भिनको नतसा 
सिेि स्िीकृि गराई सो नतसा ििोजिि भिन यनिायर् गरेको हँु 
। विपक्षी यनिेर्कले भने ििोजिि आफ्नो घरको छि िथा 
िलेसीको पानी यनिको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरेको आफ्न ै
घरिग्गािा झाने गरेको हँुर्ा झठुा यनिेर्न खारेि गररपाउँ भन्ने 
प्रत्यथीको ललखखि ििाफ ।  

(३) डिलासनैी गाउँपाललकाबाट स्थलगि यनररक्षर् िथा 
सिेंक्षर् गनय गएका प्राविधिक टोललले स्थलगि यनररक्षर् गरी 
लियि.........   िा पेश गरेको स्केच सदहिको प्रयििेर्नबाट 
प्रत्यथीको घरिफय बाट छि िथा िलेसीको पानी खस्र्ा यनिेर्कको 
घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्खखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेखखि 
भएको  ।  

(४) वििार्का र्िु ैपक्षलाईिेललिलाप गराउने प्रयोिनका लाधग 
डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं.......,................. िा रहेको 
िेललिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेललिलाप हुन नसकी फककय  आएको 
।  
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यनर्यय 

र्िु ै पक्षलाई सनुिुाईको लाधग आि पशेी िोककएकोिा वििार्का 
सम्िजन्िि पक्षहरु स्ियि ंिथा यनिहरुबाट यनयतुि गरेका काननू 
व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुः लिलापत्र गनुयहोस भयन 
सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पयन लिलापत्र गनय िञ्िुर नगनुय भएकोल े
फाइलिा सलंग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िलूयाङ्कन गरी 
स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) 
ििोजिियनर्यय दर्नपुने हुन आई यनर्ययिफय  विचार गर्ाय 
यनिेर्कको कक. न.ं...को पजश्चििफय  प्रत्यथीको कक.न.ं...को 
घरिग्गा िोडिएर रहेकोिा वििार् रे्खखएन । यनिेर्कको भनाई 
अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीको 
पानी झारेको हो होइन भयन स्थलगि रुपि ै िाँचिझु गरी 
प्राविधिक प्रयििेर्न पेश गनय कायायलयबाट खदट गएका प्राविधिक 
कियचारील े लियि.............िा पेश गरेको स्केच सदहिको 
प्राविधिक प्रयििेर्न सिेिबाट यनिेर्कको िाग र्ािी ििोजिि 
आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीबाट पानी 
झने गरेको भन्ने पजुष्ट हुने रे्खखन्छ । प्रत्यथीले यस 
कायायलयबाट पाररि गरेको नतसािा सिेि छि िथा िलेसीको 
पानी आफ्न ैघरिग्गािा झाने भयन रे्खाईएको र यनिेर्कको घर 
कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भयन प्रत्यथीले र्ािी विरोि 
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गनय सिेि नसकेको र प्रचललि काननू र प्रचलनबाट सिेि 
अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा िलेसीको पानी झानय 
पाउने नरे्खखएको हँुर्ा यनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीले आफ्नो 
छि िथा िलेसीबाट आफ्न ै घर िग्गािा पानी झाने प्रिन्ि 
गनुयपने रे्खखन्छ । यनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय 
नपाउने ठहछय  । सो ठहनायले िपलशल बिोजिि गनुय ।  

तपमशल 

१. सरोकारिालाले नतकल िाग गनय आएिा यनयिानसुार 
र्स्िरु ललई नतकल दर्न ु।  

२. यो यनर्ययिा धचि निझुे ३५ दर्नलभत्र बिैिी जिलला 
अर्ालििा पनुरािेर्न गनय िान ुभयन  प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेिा काननू ििोजिि यनर्यय 
कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इयि सिंि ्............. 
साल...................िदहना......................गि.े....................रो
ि शभुि ्। 
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अनसुचूी-८ 

(दर्ा ४८को साँग सभबम्न्धत) 

अन्तरिि सिंिणात्िक आदेशको निनूा 
 

डिलासनैी गाउँपाललका न्याययक सलियि 

सयंोिक 
श्री.................................................................................
........ 
सर्स्य 
श्री.................................................................................
.......... 
सर्स्य 
श्री.................................................................................
.......... 

आदेश 

सिंि ............................ सालको यनिेर्न न.ं....... 
ववषयाः  वपडडतलाई उपचाि गिाउने सभवन्धिा । 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं........... 
...............................िस्ने 
..................................................................................प्र
थि पक्ष 
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ववरुद्ध 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा 
न.ं.........................................िस्न े
..................................................................................
र्ोस्रो पक्ष 

यसिा यनिेर्कको िाग ििोजिि बिैिी जिलला डिलासनैी 
गाउँपाललका ििा न.ं.......... िस्न े ...............को नायि 
..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को 
................ले आफुलाई असाध्य रोग लाधग यनयलिि रुपिा 
हप्िाको २ पटक िगृौला िायलोलसस गनय धचककत्सकल े लशफाररस 
गरेकोिा एकाघरका छोरा िषय .................. को 
...........................ले यनयलिि रुपिा िायलोलसस गनय अटेर 
गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको िहाना गने गरेको, कदहल ेकदहल े
कायायलयको कािको व्यस्ििाल े फुसयर् नलिलकेो आदर् कारर् 
िनाई आफुले यनयलिि प्राप्ि गनुयपने स्िाथ्य सेिा प्राप्ि गनय 
नसकेको हँुर्ा आफ्नो िीिन झनझन खिरायतुि िन्रै् गएको 
भयन अस्पिालको धचककत्सकको पिुाय र लशफाररस सदहि पेश हुन 
आएको यनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा 
िनालसि रे्खखएको हँुर्ा हाललाई यनिेर्कको लाधग धचककत्सकल े
लशफाररस गरे ििोजिि हरेक हप्िा २ पटक िायलोलसस गनुय 
गराउन ुिथा यनिको स्िाथ्यलाभका लाधग आिश्यक अन्य प्रिन्ि 
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सिेि लिलाउन ु भयन स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को 
र्फा ४९(८) ििोजिि विपक्षी ........................को नाििा यो 
अन्िररि सरंक्षर्ात्िक आरे्श िारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श 
लिलसल सािेल राखी विपक्षीलाई लखेी  पठाईदर्न ु । यो आरे्श 
अनसुार उपचार भएको िानकारी प्राप्ि गरी लिलसल सािेल राख्न ु
र यनयिानसुार पेश गनुय ।  

 

ईयि सिंि ................... साल ..........िदहना....गि ेरोि..शभुि ्
। 
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अनसुचूी-९ 

(दर्ा ५३को उपदर्ा (२)साँग सभबम्न्धत) 

मिलापत्रको लाधग तनवेदनको ढााँचा 

डिलासनैी गाउँपाललका न्याययक सलियिसिक्ष पेश गरेको 
लिलापत्रको सयंतुि यनिेर्नपत्र 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं.......... ...............
िस्ने .................................................................. 

छोरा.को /छोरी/श्रीियि  

िषय  ..................को 
...............................................................................

यनिेर्क )पक्ष प्रथि(  

विरुद्ि 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं.......... 
िषय ...............िस्ने  ..................को 

............................................ििाफकिाःृ ललखखि ) र्ोस्रो
पक्ष(  

विषयःः सम्िन्ि विच्छेर् । 
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हािी यनिेर्क  यनम्न ललखखि यनिेर्न गर्यछौःः 

१. हािीविच सिंि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार 
वििाह गररएकोिा कररि  २ िषयसम्ि  सिुिुर र्ाम्पत्य िीिन 
रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल िठेिा १ छोराको सिेि 
िायिन्ि भएको,   सोदह िषय २०७१ सालको यिहारिा िाइि 
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि 
गरेको, ललन गएको िर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भयन 
यनिेर्कको यनिेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउँबाट घरिा हेला गरेको, 
अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खुशीले 
िाइि गई िसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो यथािि 
िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि 
यथािि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको ललखखि ििाफ रहेको  
।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छुदटएर 
िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेिभसैकेको छ । 
घरिा सािान्य घरायसी विषयल ेिनिटुाि भई लोग्ने स्िास्नी 
अलग अलग िसेकोिा डिलासनैी गाउँपाललकाको न्याययक सलियि 
िाफय ि ििा नं  ................. .अन्िगयिको  ............................
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िेललिलापकिाय केन्द्रिा िेललिलाप .................ए पहलिा को क 
आपसिा छलफल गरी लिली आएको व्यहोरा यो छ की विगििा 
िे िस्िा विषयिा असिझर्ारी िथा िेिेल भएको भएिापनी 
हािीविच एक अकायप्रयि विश्िास, सर्भाि र प्रेि कायि ैरहेकोल े
लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि विच्छेर् गरी पाउँ भन्ने यनिेर्न र्ािी 
छोडि पनुः सिुिुर सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई 
व्यिजस्थि ढंगले अगाडि िढाउने छौं । यनिेर्कको घरिा ित्काल 
लोग्ने स्िास्नी लिलल िस्ने िािािरर् नहुने भएकोले छुट्टै ठाउिा 
िरेा ललई िस्न हािी र्िु ैपक्ष सहिि भएकाल ेस्थानीय सरकार 
सचंालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ ( लिलापत्रको यो ििोजिि

गरेका पशे यनिेर्न सयंतुि  छौं , लेखखए ििोजिि लिलापत्र गरी 
पाउँ ।  

४. गाउँपाललका डिलासनैी स्थानीय न्याययक काययवििी 
ििोजिि यो लिलापत्रको सयंतुि यनिेर्न र्स्िरु बापि रु 

...........। छ सलंग्न यससैाथ  

५. यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे 
काननू ििोजिि सहँुला िझुाउँला ।  

यनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 
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.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इयि सिंि ्............. 
साल...................िदहना......................गि.े....................रो
ि शभुि ्। 

 

  



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

124 
 

अनसुचूी-१० 

(दर्ा ५३को उपदर्ा (५)साँग सभबम्न्धत) 

मिलापत्रको ढााँचा 

  

डिलासनैी गाउँपाललका न्याययक सलियिसिक्ष पशे गरेको 
लिलापत्रको सयंतुि यनिेर्नपत्र 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं.......... ......... .
 ...............िस्ने 

....................................................................................
.............छोरा को /छोरी/श्रीियि  

िषय  ..................को 
...............................................................................

यनिेर्क )पक्ष प्रथि(  

विरुद्ि 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं..........ललखखि 
ििाफकिाय........................को .......................िस्ने 
िषय........................ (र्ोस्रो पक्ष) 
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विषयःःसम्िन्ि विच्छेर् । 

हािी यनिेर्क  यनम्न ललखखि यनिेर्न गर्यछौं : 

१. हािीविच सिंि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार 
वििाह गररएकोिा कररि  २ िषयसम्ि  सिुिुर र्ाम्पत्य िीिन 
रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल िठेिा १ छोराको सिेि 
िायिन्ि भएको,   सोदह िषय २०७१ सालको यिहारिा िाइि 
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि 
गरेको, ललन गएको िर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भयन 
यनिेर्कको यनिेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउँबाट घरिा हेला गरेको, 
अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खुशीले 
िाइि गई िसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो यथािि 
िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि 
यथािि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको ललखखि ििाफ रहेको  
।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छुदटएर 
िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेिभसैकेको छ । 
घरिा सािान्य घरायसी विषयल े िनिटुाि भई लोग्ने स्िास्नी 
अलग अलग िसेकोिा  .....................गाउँपाललका को न्याययक 
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सलियि िाफय ि ििा नं  ................. .अन्िगयिको 
 ............................िेललिलापकिाय केन्द्रिा िलेलिलाप 

................. लिली गरी छलफल आपसिा एक पहलिा को
 विषयिा िस्िा िे विगििा की छ यो व्यहोरा आएको

असिझर्ारी िथा िेिेल भएको भएिापनी हािीविच एक अकायप्रयि 
विश्िास, सर्भाि र प्रेि कायि ैरहेकोल ेलोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि 
विच्छेर् गरी पाउँ भन्ने यनिेर्न र्ािी छोडि पनुः सिुिुर 
सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढंगले अगाडि 
िढाउन े छौं । यनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्िास्नी लिलल 
िस्ने िािािरर् नहुने भएकोल ेछुट्टै ठाउिा िरेा ललई िस्न हािी 
र्िु ैपक्ष सहिि भएकाल ेस्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को 
र्फा ४७ )२ ( गरेका पेश यनिेर्न सयंतुि लिलापत्रको यो ििोजिि
छौं , लेखखए ििोजिि लिलापत्र गरी पाउँ ।  

४. डिलासनैी गाउँपाललका स्थानीय न्याययक काययवििी ििोजिि 
यो लिलापत्रको सयंतुि यनिेर्न र्स्िरु बापि रु ........... यससैाथ

। छ सलंग्न  

५. यसिा लेखखएका व्यहोरा दठक साँचो  हुन,् झुठा ठहरे 
काननू ििोजिि सहँुला िझुाउँला ।  

यनिेर्कहरु 
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...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इयि सिंि ्............. 
साल...................िदहना......................गि.े....................रो
ि शभुि ्। 
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अनसुचूी-११ 

(दर्ा ६०को उपदर्ा (३)साँग सभबम्न्धत) 

िेलमिलापकताणिा सचूीकृत हुने तनवेदन ढााँचा 

न्याययक सलियि 

 डिलासनैी गाउँपाललका सिक्ष पेश गरेको यनिेर्न 

 

विषयःः िेललिलापकिायिा सचूीकृि हुन पाउँ । 

 

प्रस्ििु विषयिा िपलसलिा उललेखखि कागिािहरुको प्रयिललपी 
साथै राखी ............  गाउँपाललकाको न्याययक सलियि 
अन्िगयिका ............ िेललिलाप केन्द्रिा सचूीकृि भई 
िेललिलाप गराउन अनिुिी पाउँ भनी यनिेर्न गर्यछु ।  

िपलसल  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छायँाकपी, 

२) स्नािक िहसम्ि उयिर्य गरेको शकै्षक्षक प्रिार्पत्रको 
छाँयाकपी, 
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३) िेललिलापकिायको िाललिप्राप्ि गरेको प्रिार्पत्रको 
छायाँकपी, 

४) िेललिलाप सम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यविगि वििरर् (Bio- data) 

                                                         
यनिेर्क 

नाि थरःः .......... 

र्स्िखिः ........... 

लियिःः ............. 
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अनसुचूी-१२ 

(दर्ा ७६को उपदर्ा (१)साँग सभबम्न्धत) 

डिलासनैी गाउँपाललकाको न्याययक सलियि सिक्ष पशे गरेको  

भररभराउको यनिेर्न पत्र 

 

विषयः भररभराई पाउँ भन्ने िारे । 

......िस्ने................................यनिेर्क ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 

विरुद्ि 

.......िस्ने.............विपक्षी ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 

िदु्िा 

ि यनिेर्क यनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथ ैराखी यनम्न 
व्यहोरा यनिेर्न गर्यछु । 

१  .विप उपरोति क्षी सगंको उललेखखि िदु्िा यस गाउँपाललकाको 
न्याययक सलियिको लियि .............. िलैे बिोजिि यनर्यय को

र्स्िरु राखेको कायायलयिा यस ÷रकि लियि .............. को
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श्री................... िलैे बिोजिि फैसला अर्ालिको जिलला
रकि उति हँुर्ा भएको ठहर पाउने भराई भरी  भरी भराई 

पाउन यो यनिेर्न पशे गरेको छु । 

२  .र्स्िरु गरेको िम्िा कायायलयिा यस िलैे ÷रकिको 
भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सतकल ै प्रयि र सम्िानीि 
श्री ....................... फैसलाको अजन्िि अर्ालिको जिलला

। छ सलंग्न साथ यसै छायाकपी  

३  .हो दठक व्यहोरा लेखखएको यसिा , झठुा ठहरे सहँुला बझुाउला । 

यनिेर्क 

............ 

ईयि 
सिंि

..................साल...................िदहना.............गिे........ रोि
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अनसुचूी-१३ 

(दर्ा ७७ को उपदर्ा (१) साँग सभबम्न्धत) 

चलन चलाउने यनिेर्न 

डिलासनैी गाउँपाललकािा पशे गरेको 
यनिेर्न पत्र 

विषयः चलन चलाई पाउँ भन्ने िारे । 
.......िस्ने.....................यनिेर्क ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 
विरुद्ि 

.......िस्ने..................विपक्षी ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 
िदु्िा 

ि यनिेर्क यनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथ ैराखी यनम्न 
व्यहोरा यनिेर्न गर्यछु । 
१  .उललेख विपक्षीसगंको उपरोति जःि िदु्िा यस गाउँपाललकाको 

न्याययक सलियिबाट लियि ........ घर उति भई यनर्यय िा
िग्गा ) भएको यनर्यय गरी पाउने गनय भोग सम्पवि िुन िा
गने उललेख िस्िु िा सम्पवि सो छ ( र भोग हक िेरो
श्री भएकोिा ठहर हुने स्िालित्िको ...... अर्ालििा जिलला

प विपक्षीले ःुनरािलोकन गरेकोिा सम्िानीि अर्ालिबाट 
सिेि लियि  .............. सलियिकै न्याययक हँुर्ा यनर्यय िा

 सो हँुर्ा गरेको कायि भोग हक िेरै गरी सर्र यनर्ययलाई
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 हँुर्ा रहेको सम्पवि भएको कायि भोगको हक िेरो
 यो पाउन चलाई चलन सम्पवि उति िलाई लशघ्रायिलशघ्र

छु गरेको पेश यनिेर्न  । 
२  .। छु गरेको सलंग्न कागिािहरु रे्हायका साथ यनिेर्न यसै  

 क  .लियि सलियिले न्याययक............ यनर्ययको गरेको िा
छाँयाँकपी 
 ख  .श्री........... गरेको अर्ालिले जिलला

लियि.............छाँयाँकपी फैसलाको सर्र को  

 ग  . रहेको कायायलयिा यसै लिलसल सम्िद्ि वििार् यस
। छ  

 घ  .छ साँचो दठक व्यहोरा लेखखएको , झुठा ठहरे काननू 
बिोजिि सहँुला बझुाउँला । 
यनिेर्क 

ईयि 
सिंि

..................साल...................िदहना.............गिे........ रोि

 

 

अनसुचूी-१४ 
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(दर्ा ७९ को उपदर्ा (४) साँग सभबम्न्धत) 

सभपतत िोक्काको अदेश 
.............................................. न्याययक सलियि 

सयंोिक 
श्री
....................................................................................
..... 
सर्स्य 
श्री
....................................................................................
....... 
सर्स्य 
श्री

....................................................................................
....... 

आरे्श 

सिंि  .................नं यनिेर्न सालको........  

विषयः सम्पयि हस्िान्िरर् रोतका 
बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा 
न.ं..........बस्ने
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.........................................को........................................
....... छोरा /छोरी/श्रीियििषय  ..................

को .........................................................यनिेर्क ) प्रथि
पक्ष(  

विरुद्ि 

बिैिी जिलला डिलासनैी गाउँपाललका ििा न.ं.......... िस्ने 
िषय.....को 
विपक्षी (र्ोश्रो पक्ष)..............  

यसिा यनिेर्कको िाग बिोजिि बिैिी जिलला डिलासनैी 
गाउँपाललका ििा न.ं..........क्ष.ेफ.........कक.न.ं....... िग्गािा 
बनेको.........को नाििा रहेको अिण्िाको..................िगयकफटको 
चार िलल े घर र ललग लगापाि सिेि विपक्षी....सम्पवि यनि 
विपक्षीबाट अन्य अलंशयारहरुको िन्िुरी विना हक हस्िान्िरर् 
हुन सतन ेआशकंा गरी यनिेर्कले दर्एको यनिेर्न उपर प्रारजम्भक 
रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा िनालसि रे्खखएको हँुर्ा हाललाई 
प्रत्यक्षीको नाििा रहेको उजललखखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् 
गनय लसफाररस नदर्न ििालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लाधग 
उति घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ु भनी 
िालपोि कायायलयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार सचंालन ऐन 
२०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजिि यो रोतकाको आरे्श िारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसल सािेल राखी सम्िजन्िि 
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कायायलयहरुिा पठाईदर्न ु । यो आरे्श अनसुार रोतका भएको 
िानकारी प्राप्ि गरी लिलसल सािेल राख्नु र यनयिानसुार पेश गनुय 
। 

ईयि सिंि................साल.............िादहना...........गि‘े..........रोि 
शभुि ्। 
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अनसुचूी-१५ 

(दर्ा ८८को उपदर्ा (६) साँग सभबम्न्धत) 

नक्कलको लाधग तनवेदन 

न्याययक सलियि  

डिलासनैी गाउँपाललकािा पशे गरेको 

यनिेर्न पत्र 

विषयःः नतकल पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने 

........................................................................... 
यनिेर्क/िार्ी/प्रयििार्ी 

विरुद्ि 

............... बस्ने 

................................................................................ 
विपक्षी/िार्ी/प्रयििार्ी 

िदु्र्ाःः .................................. 

...................................... । 
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ि यनिेर्क यनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– साथै रःाखी यनम्न 
व्यहोरा यनिेर्न गर्यछुःः 

(१) उपरोति विपक्षीसँगको उललखेखि िदु्र्ािा अध्ययनको 
लाधग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक परेको हँुर्ा प्रिाखर्ि 
प्रयिललपी पाउँ भनी यो यनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिः 
नतकलको प्रिाखर्ि प्रयिललपी पाउँ ।  

रे्हाय  

क)................................................................................
. 

ख)................................................................................
. 

ग)................................................................................
. 

घ) 
................................................................................ 

ङ) 
................................................................................ 

२) लेखखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्टा ठहरे काननू बिोजिि 
सहँुला बझुाउँला ।  
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यन
िे
र्
क 

 इयि सम्िि ्......... साल .... िदहना .... गि ेरोि ्... शभुि ्
................ 

cf1fn], 

rGb|b]j hf]zL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tklznadf]lhdsf] P]g 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

डडलासैनी गाउाँपामलकािा ववपद् जोखखि न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन गनण 
बनेको ववधेयक, २०७५ 

प्रिाखर्करर् लियिः२०७५/०३/२८ 
२०७५ सालको ऐन न.ं ४ 

प्रस्तावना : डिलासैनी गाउँपाललका के्षत्र लभत्र प्राकृयिक िथा गरैप्राकृयिक 

विपद् बाट सियसािारर्को िीउज्यान र साियियनक, यनिी िथा व्यजतिगि 

सम्पवि, प्राकृयिक एिि ्साँस्कृयिक सम्पर्ा र भौयिक संरचनाको संरक्षर् 

गनयका लाधग विपद् िोखखि न्ययूनकरर् िथा व्यिस्थापनका सब ै

कक्रयाकलापको सिन्ियात्िक र प्रभािकारी रूपिा कायायन्ियनका लाधग 

कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, 

नपेालको सवंििानको िारा २२१ को उपिारा (१) को अधिकार 

प्रयोग गरी डिलासैनी गाउँपाललकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािम्भभक 

 

१. संक्षिप्त नाि ि प्रािभभ: (१) यस ऐनको नाि “गाउँ विपद् िोखखि 

न्यूनीकरर् िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

141 
 

 

२.  परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नाल ेगाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ु

पछय  । 

(ख) “कोष” भन्नाल े र्फा १२ बिोजििको विपद् 

व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछय  । 

(ग) “गरैप्राकृयिक विपद्” भन्नाल ेिहािारी, अयनकाल, 

िढेलो, कीट िा सकू्ष्ि िीिार् ुआिङ्क, पश ुिथा 
चराचुरुङ्गीिा हुने फ्ल,ू प्यान्िालिक फ्ल,ू सपयरं्श, 

िनािर आिङ्क, खानी, हिाई, सिक, िल िा 
औद्योधगक र्घुयटना, आगलागी, विषाति ग्याँस, 

रसायन िा विककरर् चुहािट, ग्याँस विष्फोटन, 

विषाति खाद्य सेिन, िािािरर्ीय प्रर्षूर्, िन 

विनाश िा भौयिक सरंचनाको क्षयि िथा प्रकोप 

उद्िार काययिा हुने र्घुयटना िा यस्ि ै अन्य 

गरैप्राकृयिक कारर्ले उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछय  । 
(घ) “जिलला विपद् व्यिस्थापन सलियि” भन्नाल े

सघंीय ऐनको र्फा १६ बिोजिि बिैिी जिललािा 
गठन भएको जिलला विपद् व्यिस्थापन सलियि 

सम्झन ुपछय  । 
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(ङ) “िोककएको" िा "िोककए बिोजिि” भन्नाल े यस 

ऐन अन्िगयि बनेको यनयििा िोककएको िा 
िोककए बिोजिि सम्झन ुपछय  । 

(च) “प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलियि” भन्नाल ेसघंीय 

ऐनको र्फा १४ बिोजिि प्ररे्श न.ं ७  िा गठन 

भएको प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलियि सम्झन ु

पछय  । 

(छ)  “प्रिखु प्रशासकीय अधिकृि” भन्नाल े

गाउँपाललकाको प्रिखु प्रशासकीय अधिकृि 

सम्झन ुपछय  । 
(ि) “प्राकृयिक विपद्” भन्नाल े दहिपाि, अलसना, 

दहिपदहरो, दहििाल विस्फोटन, अयििजृष्ट, 

अनािजृष्ट, बाढी, पदहरो िथा भ-ूस्खलन, िुबान, 

खिरेी, आँिी, हुरी बिास, शीिलहर, िािो हािाको 
लहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िालािखुी बबस्फोट, 

िढेलो िा यस्ि ै अन्य प्राकृयिक कारर्ले उत्पन्न 

िुनसकैु विपद् सम्झन ुपछय  । 

(झ) “राजष्रय काययकारी सलियि” भन्नाले सघंीय ऐनको 
र्फा ६ बिोजििको काययकारी सलियि सम्झन ु 

पछय  । 
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(ञ) “राजष्रय पररषर्” भन्नाल े सघंीय ऐनको र्फा ३ 

बिोजििको विपद् िोखखि न्यनूीकरर् िथा 
व्यिस्थापन राजष्रय पररषद् सम्झन ुपछय  । 

(ट) “राजष्रय प्राधिकरर्” भन्नाल ेसघंीय ऐनको र्फा 
१० बिोजिि गठन भएको राजष्रय विपद् िोखखि 

न्यनूीकरर् िथा व्यिस्थापन प्राधिकरर् सम्झन ु

पछय  । 

(ठ) “विपद्” भन्नाल े कुन ै स्थानिा आपिक्ालीन 

अिस्था लसियना भई िन िा िनको क्षयिको साथ ै

िीिनयापन र िािािरर्िा प्रयिकूल असर पाने 

प्राकृयिक िा गरैप्राकृयिक विपद् सम्झन ुपछय  । 
(ि) “विपद् खोि िथा उद्िार सिहू” भन्नाले विपद्को 

अिस्थािा खोिी िथा उद्िार गनय कक्रयाशील िा 
विपद् व्यिस्थापनको लाधग पररचालन गनय ियार 

गररएको विलशष्टीकृि खोि िथा उद्िार सिहू 

सम्झन ुपछय  र सो शब्र्ल ेिाललि प्राप्ि िानिीय 

सहायिाकिीलाई सिेि िनाउँछ । 
(ढ) “विपद् िोखखि न्यनूीकरर्” भन्नाले विपद्पिूय 

गररने िोखखिको विश्लेषर् िथा िलूयाङ्कन, 

विपद् रोकथाि िा विपद् बाट हुने क्षयिको 
न्यनूीकरर् िथा विकासका काययिा विपद् 
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िोखखिलाई कि गने सम्बन्िी कायय सम्झन ु

पछय  । 

(र्) “विपद् पनुलायभ” भन्नाल े विपद्को घटनापयछ 

गररने पनुयनयिायर् एिि ् पनुस्थायपनासँग 

सम्बजन्िि कायय सम्झन ुपछय  । 

(ि) “विपद् प्रयिकायय” भन्नाल े विपद्को घटना 
घट्नासाथ ित्काल ै गररने खोि, उद्िार एिि ्

राहिसँग सम्बजन्िि कायय सम्झन ु पछय  र सो 
शब्र्ल े विपद् प्रयिकाययको पिूयियारीलाई सिेि 

िनाउँछ । 
(थ) “विपद् व्यिस्थापन” भन्नाल े विपद् िोखखि 

न्यनूीकरर्, विपद् प्रयिकायय र विपद् पनुलायभसँग 

सम्बजन्िि सम्परू्य कक्रयाकलाप सम्झन ुपछय  । 
(र्) “व्यािसाययक प्रयिष्ठान” भन्नाले उद्योग, 

कलकारखाना, लसनेिा घर, सवपङ्ग िल, 

बहुउद्रे्श्यीय व्यापाररक भिन िस्िा 
व्यािसाययक प्रयिष्ठान सम्झन ुपछय  । 

(ि) “सलियि” भन्नाल ेर्फा ३ बिोजििको गाउँ विपद् 

व्यिस्थापन सलियि सम्झन ुपछय  । 
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(न) “सघंीय ऐन” भन्नाल े नेपाल सरकारको विपद् 

िोखखि न्यनूीकरर् िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झन ुपछय  । 
(ऩ) “सघंीय िन्त्रालय” भन्नाल े नेपाल सरकारको 

विपद् व्यिस्थापन हेने गरी िोककएको िन्त्रालय 

सम्झन ुपछय  । 
(प) “साियियनक ससं्था” भन्नाल े सरकारी यनकाय, 

सरकारको परू्य िा आंलशक स्िालित्ि भएको 
ससं्था, प्रचललि काननू बिोजिि स्थापना भएका 
सङ्गदठि ससं्था िा सब ै प्रकारका स्िास्थ्य िथा 
शकै्षक्षक ससं्था सम्झन ुपछय  । 

(फ) "गाउँपाललका" भन्नाले डिलासनैी गाउँपाललका 
सम्झन ुपछय । 

 

परिच्छेद – २ 

गाउाँ  ववपद् व्यवस्थापन समिततको गठन तथा काि, कतणव्य ि अधधकाि 

 

३. गाउाँ  ववपद् व्यवस्थापन समितत: (१) गाउँपाललका लभत्रको विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्िी काययलाई प्रभािकारी रूपिा सञ्चालन गनय 
एक गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलियि रहनेछ । 

(२) सलियिको गठन रे्हाय बिोजिि हुनेछ:- 
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(क) गाउँपाललका अध्यक्ष  -सयंोिक   

(ख) गाउँपाललका उपाध्यक्ष  -सर्स्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अधिकृि  -सर्स्य 

(घ) विषयगि सलियिका सयंोिकहरु   -सर्स्य 

(ङ) प्रयियनधि, जिलला प्रशासन कायायलय  -

सर्स्य 

(च) सािाजिक िहाशाखा/शाखा प्रिखु  -सर्स्य 

(छ) पिूायिार विकास िहाशाखा/शाखा प्रिखु  -

सर्स्य 

(ि) गाउँपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहेका 
सघंीय सरुक्षा यनकायका प्रिखु िा प्रयियनधि  
-सर्स्य 

(झ) गाउँपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहेका 
प्ररे्श प्रहरी कायायलयको प्रिखु िा प्रयियनधि  
-सर्स्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रिखु  -सर्स्य 

(ट) राजष्रय िान्यिा प्राप्ि र्लका 
गाउँपाललकाजस्थि  

प्रिखु िा प्रयियनधि  -सर्स्य  

(ठ) नेपाल रेिक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रयियनधि 

(१ िना) -सर्स्य 
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(ि) यनिी क्षते्रको उद्योग िाखर्ज्य सम्बन्िी 
िान्यिाप्राप्ि ससं्थाको  
गाउँ िहको अध्यक्ष िा यनिले िोकेको 
प्रयियनधि (१ िना) -सर्स्य 

(ढ) गरैसरकारी सस्था िहासघंकाका स्थानीय 

प्रयियनधि (१ िना) -सर्स्य 

(र्) नेपाल पत्रकार िहासघंको स्थानीय प्रयियनधि 

(१ िना) -सर्स्य 

(ि) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर िोककएको 
िहाशाखा/शाखा प्रिखु  -सर्स्य सधचि 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापयन क्रि 

संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ि), (ढ) र (र्) का सर्स्यहरू उपलब्ि 

नभएको अिस्थािा पयन सलियि गठन एिि ् काि कारिाही 
गनयिा असर पन ेछैन । 

(४) उपर्फा (२) बिोजििको सलियिले संघीय ऐनको र्फा १७ 

बिोजििको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलियिको रूपिा सिेि 

काि गनेछ । 

 

४. समिततको बैठक सभबन्धी व्यवस्था: (१) संयोिकले िोकेको 
लियि, सिय र स्थानिा सलियिको बैठक बस्नेछ । 
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(२) सलियिको सर्स्य-सधचिले सलियिको बैठक बस्न ेलियि, 

सिय र स्थान िोकी बैठकिा छलफल हुन े विषयसूची सदहिको 
सचूना बैठक बस्न ेसियभन्र्ा चौबीस घण्टा अगािै सब ैसर्स्यले 
पाउन ेगरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलियिका पचास प्रयिशिभन्र्ा बढी सर्स्य उपजस्थि 

भएिा बैठकको लाधग गर्पूरक सङ्ख्या पुगेको िायननेछ । 

(४) उपर्फा (२) र (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापयन 

सलियिको बैठक ित्काल बोलाउन आिश्यक भएिा अध्यक्षले 

िुनसुकै बेलापयन सलियिको बैठक बोलाउन सतनेछ र त्यस्िो 
अिस्थािा अध्यक्ष र घटीिा १ िना सर्स्य सदहि सर्स्य सधचि 

उपजस्थि भएिा सलियिको बैठक बस्न सतनेछ। 

(५) सलियिको बैठक संयोिकको अध्यक्षिािा बस्नेछ । 

(६) सलियिको यनर्यय बहुििद्िारा हुनेछ र िि बराबर 

भएिा संयोिकले यनर्ाययक िि दर्नेछ। 

(७) सलियिले आिश्यकिा अनुसार सम्बजन्िि यनकाय िा 
सङ्घ संस्थाका प्रयियनधि र विज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रर् गनय 
सतनेछ । 

(८) सलियिको बैठक सम्बन्िी अन्य काययविधि सलियि 

आफैले यनिायरर् गरे बिोजिि हुनेछ । 

(९) सलियिको यनर्यय सर्स्य सधचिले प्रिाखर्ि गरी राख्नेछ 

। 
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५ . समिततको काि, कतणव्य ि अधधकाि: सलियिको काि, कियव्य र 

अधिकार रे्हाय बिोजिि हुनेछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी राजष्रय पररषद् बाट 

स्िीकृि राजष्रय नीयि िथा योिना एिि ्राजष्रय 

काययकारी सलियि र प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन 

सलियिबाट स्िीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीयि 

योिना र काययक्रि अनुरुप हुन े गरी गाउँ विपद् 

व्यिस्थापन नीयि िथा योिना ििुयिा गरी 
काययपाललका सिक्ष पेश गन,े 

(ख) गाउँसभाबाट स्िीकृि नीयि िथा योिनाको 
अिीनिा रही विपद् िोखखि न्यूनीकरर्, विपद् 

प्रयिकायय िथा विपद् पुनलायभ सम्बन्िी एकीकृि 

िथा के्षत्रगि नीयि, योिना िथा काययक्रि 

स्िीकृि गरी लाग ूगन,े गराउन,े 

(ग) गाउँपाललकाबाट सञ्चालन हुन े विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्िी काययक्रि िथा बिेट 

प्रस्िाि ियार गन,े गराउन,े 

(घ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्ििा गाउँपाललकाको 
संस्थागि क्षििा विकास गन,े गराउन,े 
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(ङ) गाउँपाललकाका पर्ाधिकारी, कियचारी, 
स्ियंसेिक, सािाजिक पररचालक िथा 
सिुर्ायलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा 
प्रलशक्षर् दर्न ेव्यिस्था लिलाउन,े 

(च) विपद्का घटना हुनासाथ खोि, उद्िार र राहि 

लगायिका प्राथलिक काययहरू ित्काल गनयको 
लाधग संस्थागि संयन्त्र स्िि: पररचाललि हुन े

गरी आिश्यक काययविधि िथा िापर्ण्ि ििुयिा 
गरी लाग ूगन,े गराउन,े 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्ििा सघंीय िथा 
प्रारे्लशक कानूनको अधिनिा रदह साियियनक, 

यनिी, गैरसरकारी लगायि सबै यनकाय िथा 
संस्थाले यनिायह गनुय पन े भूलिका यनिायरर् गन े

िथा त्यस्िा संस्था िा यनकायलाई आफ्नो नीयि, 

योिना र काययक्रििा विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्िी विषय सिािेश गनय लगाउन,े 

(ि) विपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका 
िाध्यिहरुको भलूिका सम्बन्िी आिश्यक 

िापर्ण्ि ियार गरी कायायन्ियन गन,े गराउन,े 

(झ) सरकारी, यनिी एिि ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

स्ियंसेिक, सािाजिक पररचालक लगायि 
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सम्बजन्िि सबै पक्षको सिन्िय र सलंग्निािा 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय गन,े गराउन,े 

(ञ) भौयिक संरचना यनिायर् गर्ाय भिनसदंहिा 
लगायि अन्य स्िीकृि यनरे्लशका िा िापर्ण्िको 
पालना गराउन,े 

(ट) स्थानीय साियियनक पूिायिार सम्बन्िी 
सरंचनाको विपद् िोखखि िूलयाङ्कन गन,े 

गराउन,े 

(ठ) नर्ी ककनार, बगर, पदहरो िान सतन े लभरालो 
िलिन र िुबान हुन े के्षत्र िा विपद् िोखखिको 
सम्भािना भएका असुरक्षक्षि के्षत्रिा बसोबास गन े

व्यजति िथा सिुर्ायलाई सरुक्षक्षि स्थानिा 
स्थानान्िरर् गराउन उपयुति स्थानको खोिी 
काययिा सहयोग गन े िथा सरुक्षक्षि स्थानिा 
बसोबास सम्बन्िी सचेिना िगाउन,े 

(ि) विपद्बाट स्थानीय स्िरिा यनिी िथा 
साियियनक के्षत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहिा 
अिरोि आइपरेिा सोको पुनःसञ्चालनका लाधग 

सेिा यनरन्िरिाको योिना ििुयिा िथा 
कायायन्ियन सम्बन्िी कायय गन,े गराउन े। 
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(ढ)  स्थानीय सिुर्ायलाई विपद्प्रयि िागरुक 

बनाउन, विपद्सँग सम्बजन्िि योिना िथा 
काययक्रि ििुयिा गनय िथा विपद्को घटना 
हुनासाथ प्रयिकाययका लाधग पररचाललि हुन ििा 
िथा सिुर्ायस्िरिा सिािेशी विपद् पूियियारी 
िथा प्रयिकायय सलियि गठन गन,े 

(र्) विद्यालय िहको शैक्षक्षक पाठ्यक्रििा विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्िी विषय सिािेश गनय पहल 

गन,े 

(ि) विपद् प्रयिकाययका लाधग निूना अभ्यास गन,े 

गराउन,े 

(थ) विपद्को सियिा प्रयोग गनय सककन े गरी 
िारुर्यन्त्र लगायिका अन्य उपकरर्हरू ियारी 
हालििा राख्न लगाउन,े 

(र्) स्थानीय स्िरिा आपिक्ालीन काययसञ्चालन 

केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गन,े 

(ि) गाउँपाललकािा विपद् व्यिस्थापन सचूना प्रर्ाली 
िथा पूियचेिािनी प्रर्ालीको विकास र सञ्चालन 

गन,े गराउन,े 

(न) विपद् प्रभाविि के्षत्रिा ित्काल उद्िार िथा 
राहिको व्यिस्था लिलाउन,े 
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(प) विपद् िा परी हराएका, बबगे्रका िा नष्ट भएका 
कागिािको यककन िथ्याङ्क अद्यािधिक गरी 
राख्न लगाउन,े 

(फ) विपद् बाट प्रभाविि घरपररिारको पदहचान, स्िर 

यनिायरर् िथा पररचयपत्र वििरर् गन,े गराउन,े 

(ब) विपद्को सियिा िोखखििा रहेको सिहू 

विशषेगरी िदहला, बालबाललका, ककशोरी, 
अपाङ्गिा भएका व्यजतिउपर हुन सतन े घटना 
(लैङ्धगक दहसंा, बेचविखन िथा अन्य कुन ैपयन 

ककलसिका शोषर्) रोकथािको लाधग विशेष 

सिकय िा अपनाई सचेिनािलूक काययक्रि 

सञ्चालन गन,े 

(भ) विपद् प्रभावििहरूको प्रत्यक्ष र सकक्रय 

सहभाधगिािा विपद् प्रभाविि के्षत्रिा आधथयक 

कक्रयाकलापको पुनस्थायपना, रोिगारीका 
अिसरको सिृना िथा िीिनयापनका लाधग आय 

आियन काययक्रि सञ्चालन गन,े गराउन,े 

(ि) विपद्को िोखखििा रहेका िदहला, बालबाललका, 
िेष्ठ नागररक, र्ललि, सीिान्िकृि िगय िथा 
सिुर्ाय, अशति िथा अपाङ्गिा भएका 
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व्यजतिहरूको लाधग विशषे योिना िथा काययक्रि 

बनाई कायायन्ियन गन,े गराउने, 
(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा साियियनक संस्था 

िथा व्यािसाययक प्रयिष्ठानले प्रचललि ऐन 

बिोजिि कायय गरे नगरेको अनुगिन गन,े 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी राजष्रय काययकारी 
सलियि, प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलियि िथा 
जिलला विपद् व्यिस्थापन सलियिको यनर्यय 

अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायय 
गन,े गराउन,े 

(ल) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्ििा नपेाल सरकार 

िथा प्ररे्श सरकारका िन्त्रालय, विभाग िथा 
अन्य यनकायसँग सहकायय गन,े 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा नेपाल सरकार, 

प्ररे्श सरकार िा गाउँसभाले िोकेका अन्य कायय 
गन,े गराउन,े  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा संघीय िथा 
प्रारे्लशक कानूनको प्रयिकूल नहुन े गरी गाउँ 

काययपाललकाले िोके बिोजििका अन्य कायय गन,े 

गराउन,े 
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(ष)  विलभन्न संघसंस्था, व्यजतिबाट प्राप्ि हुन े राहि 

िथा पुनयनयिायर् र पुनलायभका बबषयिस्िलुाई 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलियिले िोकेको 
स्थान र िापर्ण्ि अनसुार गन,े गराउन े। 

 

परिच्छेद – ३ 

वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समिततको गठन तथा काि, कतणव्य ि 

अधधकाि 

 

६. वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समितत: (१) गाउँपाललकाको 
प्रत्येक ििािा एक ििा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलियि रहनेछ 

। 

(२) ििा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलियिको गठन रे्हाय 

बिोजिि हुनेछ:- 

(क) ििा अध्यक्ष  -सयंोिक  

(ख) ििा सर्स्यहरू   -सर्स्य 

(ग) ििा लभत्र रहेका विषयगि शाखा/ईकाई 

कायायलय प्रिखुहरू  -सर्स्य 

(घ) ििा लभत्र रहेका सरुक्षा यनकायका प्रिखुहरू  -सर्स्य 

(ङ) राजष्रय िान्यिा प्राप्ि र्लका ििाजस्थि 

प्रिखु िा प्रयियनधि  -सर्स्य  
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(च) स्थानीय रेिक्रस,   -सर्स्य 

(छ) गरैसरकारी िथा सािरु्ायिा आिाररि 

सघंससं्था िथा यिुा तलिबाट 

सयंोिकले िोकेबिोजिि न्यनूिि २ िदहला 
सदहि ४ िना  -सर्स्य 

(ि) ििा सधचि - सर्स्य सधचि 

(३) उपर्फा (२) बिोजििको सलियिको बैठक सो सलियिको 
संयोिकले िोकेको लियि, सिय र स्थानिा बस्नेछ । 

(४) सलियिको सर्स्य-सधचिले सलियिको बैठक बस्न ेलियि, 

सिय र स्थान िोकी बैठकिा छलफल हुन े विषयसूची सदहिको 
सचूना बैठक बस्न ेसियभन्र्ा चौबीस घण्टा अगािै सब ैसर्स्यले 
पाउन ेगरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलियिका पचास प्रयिशिभन्र्ा बढी सर्स्य उपजस्थि 

भएिा बैठकको लाधग गर्पूरक सङ्ख्या पुगेको िायननेछ । 

(६) उपर्फा (४) र (५) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिा पयन 

सो सलियिको बैठक ित्काल बोलाउन आिश्यक भएिा संयोिकले 

िुनसुकै बेलापयन सलियिको बैठक बोलाउन सतनेछ र त्यस्िो 
अिस्थािा संयोिक र घटीिा १ िना सर्स्य सदहि सर्स्य सधचि 

उपजस्थि भएिा सलियिको बैठक बस्न सतनेछ । 

(७) सलियिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलियिको संयोिकले 

गनेछ । 
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(८) सलियिको यनर्यय बहुििद्िारा हुनेछ र िि बराबर 

भएिा संयोिकले यनर्ाययक िि दर्नेछ। 

(९) सलियिले आिश्यकिा अनुसार सम्बजन्िि यनकाय िा 
सङ्घ संस्थाका प्रयियनधि र विज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रर् गनय 
सतनेछ । 

(१०) सलियिको बैठक सम्बन्िी अन्य काययविधि सो सलियि 

आफैले यनिायरर् गरे बिोजिि हुनेछ । 

(११) सलियिको यनर्यय सर्स्य सधचिले प्रिाखर्ि गरी  
राख्नेछ । 

 

७ . वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समिततको काि, कतणव्य ि 

अधधकािाः सलियिको काि, कियव्य र अधिकार रे्हाय बिोजिि 

हुनेछ:- 

(क) ििा लभत्र विपद् प्रयिकायय िथा विपद् पुनलायभ 

सम्बन्िी काययक्रि सञ्चालनका लाधग गाउँ विपद् 

व्यिस्थापन सलियििा लसफाररस गन े िथा सो 
सलियिबाट स्िीकृि नीयि िथा योिना अनुरूपका 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययक्रि 

कायायन्ियन, अनगुिन र पुनरािलोकन गन,े 

(ख) ििािा विकास यनिायर्का कक्रयाकलापहरू 

कायायन्ियनिा विपद् िोखखि व्यािस्थापनलाई 
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िलूप्रिाहीकरर् गन,े सरुक्षक्षि विद्यालय िथा 
अस्पिालका लाधग विपद् िोखखि न्यूनीकरर्का 
काययक्रिहरू सञ्चालन गन,े 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्ििा ििाको 
संस्थागि क्षििा विकास गन,े 

(घ) विपद् व्यिस्थापन योिना, आपत्कालीन 

कायययोिना, पुनःस्थापना िथा पुनयनयिायर् 

योिना ििुयिा िथा कायायन्ियन गन,े गराउन,े 

(ङ) सिुर्ायिा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काि 

गन ेसिूहहरूको गठन िथा त्यस्िा सिूहहरूलाई 

पररचालन गन ेगराउन,े 

(च) ििा सर्स्यहरू, कियचारी, स्ियंसेिक, सािाजिक 

पररचालक िथा सिुर्ायिा आिाररि विपद् 

व्यिस्थापन सलियि सर्स्य, नागररक सिािका 
प्रयियनधिलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी 
प्रलशक्षर्को व्यिस्था लिलाउन,े 

(छ) स्थानीय सिुर्ायलाई विपद्प्रयि िागरुक 

बनाउन,े विपद्सँग सम्बजन्िि योिना िथा 
काययक्रि ििुयिा गनय िथा विपद्को घटना 
हुनासाथ प्रयिकाययका लाधग ियारी अिस्थािा 
राख्न,े 
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(ि) विपद्का घटना हुनासाथ खोि, उद्िार र राहि 

लगायिका प्राथलिक काययहरू ित्काल गनयको 
लाधग सिन्िय गन,े  

(झ) आपिक्ालीन निूना अभ्यास गन,े गराउन,े 

(ञ) विपद् बाट प्रभाविि घरपररिारको पदहचान, स्िर 

यनिायरर् िथा पररचयपत्र वििरर्िा गाउँ विपद् 

व्यिस्थापन सलियिलाई सहयोग गन,े 

(ट) विपद्को सियिा िोखखििा रहेका सिहू 

विशषेगरी िदहला, बालबाललका, ककशोरी, 
अपाङ्गिा भएका व्यजतिउपर हुन सतन े घटना 
(लैङ्धगक दहसंा, बेचविखन िथा अन्य कुन ैपयन 

ककलसिका शोषर्) रोकथािको लाधग विशेष 

सिकय िा अपनाई सचेिनािलूक काययक्रि 

सञ्चालन गन,े 

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलियिको यनर्यय 

अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायय 
गन,े गराउन े।  

 

परिच्छेद – ४ 

सुििा तनकाय तथा अन्य तनकायको परिचालन 
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८ . सुििा तनकायको परिचालन तथा सहयोग ि सिन्वय: (१) 

गाउँकाययपाललकाले विपद् व्यिस्थापनको काििा नेपाल सरकार 

िथा प्ररे्श सरकारले पररचालन गरेका संघीय िथा प्रारे्लशक सुरक्षा 
यनकायहरूलाई सहयोग र सिन्िय गनेछ । 

(२) सुरक्षा यनकायले विपद्को सियिा खोि िथा उद्िार 

काययका लाधग गाउँ काययपाललकासँग आिश्यक सािग्री िाग 

गरेको अिस्थािा गाउँपाललकािा उपलब्ि भएसम्ि त्यस्िो 
सािाग्री ित्काल उपलब्ि गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रयिकाययका लाधग गाउँपाललकाले आफूँसँग रहेको 
नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक तनकायको काि, कतणव्य ि 

अधधकाि:  

(१) िारूर्यन्त्र, एम्बुलेन्स िथा त्यस्ि ैअन्य सेिा प्रर्ायकले 

आपिक्ालीन खोि, उद्िार िथा राहि उपलब्ि गराउन सलियिले 

दर्एको यनरे्शनको पालना गनुय पनेछ । 

 (२) आपिक्ालीन कायय सम्पार्न गर्ाय सलियिको आरे्श 

बिोजिि कुन ैपयन स्थानिा प्रिेश गन ेिथा िुनसुकै व्यजति िा 
संस्थाको सािन र स्रोि उपयोग गन े अधिकार िारुर्यन्त्र सेिा 
प्रर्ायकलाई हुनेछ । 
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१०. सावणजतनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततटठानको दातयत्व: (१) 

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा गाउँपाललका लभत्रका सबै 
साियियनक संस्था िथा व्यािसाययक प्रयिष्ठानको र्ाययत्ि रे्हाय 

बिोजिि हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायायलय िा 
व्यािसाययक केन्द्रिा विपद्का घटना हुन 

नदर्न विपद् सुरक्षा औिार, उपकरर्, 

सािग्री, आपिक्ालीन यनकास लगायि 

िोककए बिोजििका अन्य व्यिस्था गन,े 

(ख)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षयिको िूलयाङ्कन, 

राहि, पुनस्थायपना िथा पुनयनयिायर् सिेिका 
सम्पूर्य काययिा आिश्यक सहयोग गन,े 

(ग)   आफ्ना कियचारी िथा कािर्ारलाई विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्ििा आिारभूि 

अलभिखुीकरर् गन ेगराउन,े 

(घ) विपद् व्यिस्थापन काययिा उपयोग हुन ेस्रोि 

सािनलाई ियारी हालििा राख्ने, 
(ङ) आफ्ना भिन लगायि अन्य संरचना 

आपिक्ालीन प्रयोिनका लाधग आिश्यक 

परेिा आरे्शानसुार उपलब्ि गराउन,े 
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(च) सम्बजन्िि अधिकारीको सपुररिेक्षर्िा 
उद्िार िथा राहि वििरर् काययिा सहयोग 

पुर याउन,े 

(छ) विपद् िोखखि न्यूनीकरर् संयन्त्रको 
व्यिस्था गरी ियारी अिस्थािा राख्न,े 

(ि)  फोहोरिलैा िथा प्रर्षुर्को यथोधचि 

व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरर् र 

िनिीिनिा पनय सतने नकारात्िक 

प्रभािलाई न्यूनीकरर् गन े उपायहरू 

अपनाउन,े 

(झ) विपद्को घटना घटेिा ित्काल नजिकको 
सरुक्षा यनकाय र स्थानीय आपिक्ालीन 

काययसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गन े।   

(२) गाउँपाललका लभत्रका साियियनक संस्था िथा 
व्यािसाययक प्रयिष्ठानले  गाउँपाललकाको विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्िी योिनाको अिीनिा रही विपद् व्यिस्थापन योिनाको 
ििुयिा गरी अयनिायय रूपिा लाग ूगनुय पनेछ । 

 

११. ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग गनुण पनन : गाउँपाललका लभत्रका 
सरकारी कायायलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, 
सिुर्ाय, स्ियंसेिक, नागररक सिाि, यनिी के्षत्र िथा व्यजतिले 
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विपद् व्यिस्थापन काययिा गाउँपाललकालाई रे्हाय बिोजिि 

सहयोग गनुय पनेछ:- 

(क)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षयिको िूलयाङ्कन, 

राहि, पुनस्थायपना िथा पुनःयनयिायर् 

लगायिका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी 
काययिा सहयोग गन,े  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी िनचेिना 
अलभिदृ्धि गन,े 

(ग) क्षििा विकास, आपिक्ालीन निूना अभ्यास 

िथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी प्रलशक्षर् 

काययक्रििा सहयोग गन ेिथा भाग ललन,े  

(घ) खोि, उद्िार िथा राहि वििरर् सम्बन्िी 
काययिा सहयोग गन।े  

 

परिच्छेद – ५  

ववपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्धी व्यवस्था 
 

१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका लाधग 

गाउँपाललकािा छुट्टै एक आकजस्िक कोष रहनेछ । 

(२) कोषिा रे्हाय बिोजििका रकिहरू रहन ेछन:्- 
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(क) गाउँपाललकाको िावषयक बिेटबाट विपद् 

व्यिस्थापन कोषिा िम्िा गन ेगरी स्िीकृि 

रकि, 

 (ख) प्ररे्श सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लाधग 

प्राप्ि रकि, 

(ग)  नपेाल सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका 
लाधग प्राप्ि रकि, 

(घ) स्िरे्शी कुन ैसङ्घ ससं्था िा व्यजतिबाट र्ान, 

र्ािव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्ि रकि, 

(ङ)  अन्य कुन ैस्रोिबाट प्राप्ि रकि । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका लाधग गाउँपाललकाले कानून 

बिोजिि विशषे शुलक िा र्स्िुर संकलन गनय सतन ेछ |  

(४) कोषको सञ्चालन िोककए बिोजिि हुनेछ । 

(५) कोषको रकि विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कािका लाधग 

प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपर्फा (५) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन 

कोषको रकि यनयलिि प्रशासयनक काययको लाधग खचय गररन ेछैन 

। 

(७) कोषको लेखापरीक्षर् िहालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलियिले कोषको िावषयक आय व्ययको प्रयििरे्न ियार 

गरी काययपाललका िाफय ि गाउँसभा सिक्ष पेश गनेछ । 
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परिच्छेद – ६ 

कसूि तथा सजाय 

 

१३.  कसूि ि सजाय : कसैले विपद्को घटना घट्न सतन ेगरी लापरिाही 
गरेिा िा त्यस्िो घटना घटाउन प्रत्यक्ष सलंग्न भएिा िा घट्ना 
घटेको अिस्थािा नािायि फाईर्ा ललन े गरी िा आफुलाई िात्र 

फाईर्ा पुग्न ेककलसिको कुन ैकाि गरेिा िा यस सम्बन्ििा संघीय 

कानून बिोजिि कसुरिन्य िायनन े कुन ै काि गरेिा िि ्

सम्बन्िी कारिाही प्रचललि संघीय कानून बिोजिि हुनेछ ।  

 

परिच्छेद – ७ 

ववववध 

 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पालना ि सिन्वय : (१) नेपाल 

सरकारले गाउँपाललका लभत्रको कुन ैठाउँिा गम्भीर प्रकृयिको विपद् 

उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्ि के्षत्र घोषर्ा गरी प्रचललि 

कानून बिोजिि कुन ै काि गनय गराउन आरे्श दर्एिा सोको 
पालना गनुय गराउन ुगाउँपाललकाको कियव्य हुनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजिि घोषर्ा गररएको के्षत्रिा नपेाल 

सरकारले प्रचललि कानून बिोजिि कुन ै काि गनय गराउन 

गाउँपाललका लभत्रको कुन ैव्यजति, संस्था िा अधिकारीलाई आरे्श 
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दर्एिा सोको पालना गनय गराउनिा गाउँपाललकाले आिश्यक 

सिन्िय गनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि घोषर्ा गररएको के्षत्र सम्बन्िी 
सचूनाको प्रसारर्िा गाउँपाललकाले सहयोग र सिन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाल सिकािको स्वीकृतीिा िात्र प्रवेश गनुणपनन : (१) विपद् बाट 

असर परेको कुन ै के्षत्रिा विरे्शी नागररक िा संस्थाले प्रिेश गनुय 
परेिा नपेाल सरकारको स्िीकृयि ललएको छ छैन भयन गाउँ 

काययपाललकाले सोिखोि गनय सतनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सोिखोि गर्ाय त्यस्िो नागररक िा 
संस्थाले नपेाल सरकारको स्िीकृयि ललएको नारे्खखएकोिा 
यनिको प्रिेशलाई रोक लगाई िि ् सम्बन्िी सचूना नपेाल 

सरकारलाई उपलब्ि गराईनेछ । 

 

१६. िानवीय तथा अन्य सहायता ि सिन्वय : (१) गाउँपाललका लभत्र 

उत्पन्न विपद्को अिस्थालाई ित्काल सािना गनय आन्िररक 

स्रोि र सािनबाट नभ्याउन ेभएिा िानिीय िथा अन्य सहायिा र 

सिन्ियका लाधग जिलला सिन्िय सलियि, प्ररे्श सरकार िथा 
नपेाल सरकारलाई अनुरोि गररनेछ ।  

 (२) विपद्बाट उत्पन्न जस्थयि यनयन्त्रर् गन ेक्रििा नपेाल 

सरकारले अन्िरायजष्रय िानिीय िथा अन्य सहयोग ललई 
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पररचालन गरेको अिस्थािा नेपाल सरकारको यनरे्शनिा रदह िि ्

सम्बन्िी काययिा सहयोग र सिन्िय गररनेछ ।  

(३) यछिेकी स्थानीय िहिा कुन ै विपद् उत्पन्न भई सो 
व्यिस्थापनका लाधग यछिेकी स्थानीय िहले सोझ,ै जिलला 
सिन्िय सलियि िा प्ररे्श सरकार िाफय ि अनुरोि गरेिा उपलब्ि 

भएसम्िको सहयोग पुयायउन ुगाउँ काययपाललकाको र्ाययत्ि हुनछे 

। 

 

१७.  तत्काल खरिद तथा तनिाणण ि प्रयोग गनण सककने : (१) विशषे 

पररजस्थयि परी विपद् बाट प्रभाविि के्षत्रिा खोि, उद्िार िथा 
राहि उपलब्ि गराउन िथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षयि हुन 

नदर्नका लाधग ित्काल ैराहि सािग्री खररर् िा यनिायर् कायय गनय 
आिश्यक भएिा साियियनक खररर् सम्बन्िी प्रचललि कानूनिा 
रहेको विशषे पररजस्थयििा खररर् गन े सम्बन्िी व्यिस्था 
बिोजिि गाउँ काययपाललकाले खररर् िा यनिायर् कायय गनय सतनेछ 

। 

(२) विपद् बाट प्रभाविि के्षत्रिा खोि, उद्िार िथा राहि 

उपलब्ि गराउन िथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षयि हुन नदर्नका 
लाधग गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुन ैगैरसरकारी कायायलय िा अन्य 

संघ ससं्था र व्यजतिको चल, अचल सम्पवि िथा सिारी सािन 
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उपयोग गनय आिश्यक भएिा सोको अलभलेख राखी िोककएको 
अिधिभरको लाधग अस्थायी ििरल ेप्राप्ि गनय सककनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रभाविि के्षत्रिा ित्काल राहि उपलब्ि 

गराउन गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुन ै गैरसरकारी कायायलय िा 
अन्य संघ संस्था र व्यजतिको खाद्यान्न, लिाकपिा, औषिी िा 
अन्य िस्ि ु आिश्यक भएिा सोको अलभलेख राखी यनयन्त्रर्िा 
ललन र सम्बजन्िि प्रभाविि पक्षलाई वििरर् गनय सककनेछ । 

(४) गाउँपाललकाले उपर्फा (२) बिोजिि कुन ै सम्पवि 

अस्थायी रूपिा प्राप्ि गरेिा िा उपर्फा (३) बिोजिि कुन ैिस्ि ु

यनयन्त्रर् र वििरर् गरेिा त्यस्िो सम्पवि प्रयोग िा िस्ि ुउपयोग 

बापि प्रचललि र्र अनुसारको रकि सम्बजन्िि कायायलय, संस्था 
िा व्यजतिलाई दर्नेछ ।  

 

१८.  िाहतको न्यूनति िापदण्ड सभबन्धी व्यवस्था : (१) विपद् 

प्रभाविि व्यजतिलाई नपेाल सरकार िथा प्ररे्श सरकारले उपलव्ि 

गराउन ेराहिको अयिररति गाउँपाललकाले आन्िररक स्रोिबाट थप 

राहि उपलब्ि गराउन सतनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गाउँपाललकाले विपद् प्रभाविि 

व्यजतिलाई राहि उपलब्ि गराउँर्ा िापर्ण्ि बनाई सोको 
आिारिा राहाि उपलब्ि गराउनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजििको राहिको िापर्ण्ििा अन्य 

विषयको अयिररति रे्हायका विषय सिािेश भएको हुन ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रभाविि व्यजतिलाई अस्थायी 
आश्रयस्थलिा राख्र्ा उपलब्ि गराउन ु पन े

आिास, खाद्यान्न, खानपेानी, स्िास्थ्य िथा 
सरसफाइ सम्बन्िी, 

(ख) विपद् बाट ितृ्य ु हुनेको पररिार िथा 
सम्पविको क्षयि हुन े व्यजतिलाई उपलब्ि 

गराउन ुपन ेन्यूनिि राहि सम्बन्िी,  
(ग) िदहला, बालबाललका, िषे्ठ नागररक, अशति 

िथा अपाङ्गिा भएका व्यजतिको 
आिश्यकिा संिोिनका लाधग विशषे राहि 

प्याकेिहरु (िस्ि ै डिजग्नटी ककट र धचलरने 

ककट) िदहलाहरूको लाधग सुरक्षक्षि िदहलाितै्री 
स्थल,  

(घ) व्यजतिगि गोपयनयिा िथा सरुक्षा सम्बन्िी, 
(ङ) न्यूनिि राहि बाहेक स्िरोिगार िथा 

रोिगारी व्यिस्थापनका िाध्यिबाट 

पीडििको िीविकोपाियन सम्बन्िी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यजतिगि रूपिा दर्इन े

राहिको वििरर् सम्बन्िी, 
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(छ) एकद्िार प्रर्ाली अनुरुप राहि वििरर् गन े

सम्बन्िी, 
(ि) राहिसँग सम्बजन्िि अन्य उपयतुि विषय । 

 

१९.   ववपद् िा पिी हिाएका वा नटट भएका कागजात सभबन्धिा : 

विपद्िा परी हराई फेला पनय नसकेका िथा आलंशक िा पूर्य रूपिा 
क्षयि भएका गाउँपाललकाका िहत्िपूर्य कागिािहरुको 
प्रिार्ीकरर् िथा प्रयिललवप उपलब्ि गराउन ेसम्बन्िी व्यिस्था 
प्रचललि कानूनले िोके बिोजिि हुनेछ। 

 

२०. तनदनशन ददन सक्ने : सलियिले यस ऐनको अिीनिा रही विपद् 

व्यिस्थापनका लाधग कुन ै व्यजति िा यनकायलाई आिश्यक 

यनरे्शन दर्न सतनेछ र त्यस्िो यनरे्शनको पालना गनुय सम्बजन्िि 

व्यजति िा यनकायको कियव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसमितत गठन गनण सक्ने : (१) सलियिले आिश्यकिा अनुसार 

उपसलियि गठन गनय सतनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गठन हुन े उपसलियिको काि, 

कियव्य, अधिकार र काययिधि उपसलियि गठन गर्ायका बखि 

िोककए बिोजिि हुनेछ । 
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२२. अमभलेख िाख्नु पननाः (१) विपद्को सियिा राहि उपलब्ि गराउन े

व्यजति, यनकाय िा संस्थाको नाि,  र उपलव्ि गराईको राहि िथा 
सोको पररिार् सदहिको वििरर्को अलभलेख राख्न े व्यिस्था 
सलियिले लिलाउनपुन ेछ ।   

(२) उपर्फा (१) बिोजििको वििरर् राख्र्ा विपद्िा परेका 
िदहला, बालबाललका िथा िेष्ठ नागररक, विपद्का कारर्ले 

स्थानान्िरर् भएका घरपररिार लगायिको संख्या एककन हुन े

वििरर् र उनीहरूलाई उपलब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपिा 
राख्नपुन ेछ । 

 

२३. पुिस्काि ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्ििा 
विशषे योगर्ान पुर याउन ेउत्कृष्ट व्यजति िा संस्थालाई प्रोत्साहन 

स्िरूप सलियिको लसफाररसिा गाउँ काययपाललकाले सम्िान िथा 
पुरस्कार दर्न सतनेछ ।  

 

२४. वावषणक प्रततवेदन : (१) सलियिले प्रत्येक आधथयक िषयिा गरेको 
कािको वििरर् सदहिको िावषयक प्रयििेर्न ियार गरी 
काययपाललका िाफय ि गाउँसभा, जिलला विपद् व्यिस्थापन सलियि 

िथा प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलियि सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको िावषयक प्रयििेर्न साियियनक 

रूपिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
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२५.  प्रशासतनक खचण व्यवस्थापन: सलियिको बैठक िथा प्रयििेर्न ियारी 
लगायिका काययसँग सम्बजन्िि न्युनिि प्रशासयनक खचय गाउँ 

काययपाललकाले व्यिस्था गनेछ |  

 

२६. अधधकाि प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगयि बनेको 
यनयि बिोजिि सलियिलाई प्राप्ि अधिकारिध्ये आिश्यकिा 
अनुसार केही अधिकार सलियिको संयोिक िथा िोककएको 
पर्ाधिकारीलाई प्रत्यायोिन गनय सतनेछ । 

 

२७. तनयि बनाउने अधधकाि : गाउँ काययपाललकाले यो ऐन 

कायायन्ियनका लाधग आिश्यक यनयि िथा काययविधि  बनाउन 

सतनेछ । 

cf1fn], 

rGb|b]j hf]zL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tklznadf]lhdsf] P]g 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

डडलासनैी गाउाँ पामलकाको सहकािी ऐन, २०७५  

सभाबाट पाररि लियिः २०७५।३।२६ 

अध्यक्षबाट प्रिार्ीकरर् लियिः २०७५।३।२८ 

सिंि ्२०७५ सालको ऐन न ं५ 
प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा 
छररएर रहेको पूूँजी, प्रववसि तथा प्रसतभालाई स्वाबलम्बन र 
पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आसथिक, 

सामाजजक तथा साूँस्कृसतक उन्नयन गनि, समरु्दायमा आिाररत, सर्दस्य 
केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सशुाससत संगठनको रूपमा सहकारी 
संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा 
व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आिारमा आत्मसनभिर, 
तीब्र एवं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी 
संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एवम ्सनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोले, 

डिलासनैी गाउूँपासलकाको  गाउूँसभाले नेपालको सवंििानको 
िारा २२६ को उपिारा (१) बिोजिि यो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “डिलासनैी 
गाउूँपासलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस 
ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायिववसि” भन्नाले सहकारी 
संस्थाले र्दफा १८ बमोजजम बनाएको 
आन्तररक कायिववसि सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बमोजजमको कसूर 
सम्झनपुछि । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस 
ऐन अन्तगित बनकेो सनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोजजम सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, 
बहुारी, छोरी, िमिपिु, िमिपिुी, बाब,ु आमा, 
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सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनुि 
पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी 
सम्झनपुछि। 

तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरीवा मानो 
छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको 
पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन  

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा 
जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछि । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय 
हेने संघीय मन्िालय सम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन 
गरेको व्यवसावयक वियाकलापहरुमा 
पसछल्लो आसथिक वषिसम्ममा पररचासलत 
बचतको र्दावयत्व र पसछल्लो आसथिक वषिको 
सर्दस्यतफि को खररर्द वा सबिी कारोवारमा 
कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्र्दा बढी वहस्सा 
भएको कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि 
।  
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(झ) “लेखा सपुरीवेिण ससमसत” भन्नाले र्दफा ३७ 
बमोजजमको लेखा सपुरीवेिण ससमसत 
सम्झनपुछि । 

(ञ) “ववसनयम” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको 
र्दफा १७ बमोजजम बनाएको ववसनयम 
सम्झनपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सहकारी ववभाग 
सम्झनपुछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी 
सनयमन गनि तोकेको महाशाखा समेतलाई 
जनाउूँछ। 

(ठ) “शयेर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शयेर 
पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सर्दस्य सम्झनपुछि 
र सो शब्र्दले ससमसतको अध्यि, उपाध्यि, 

सजचव र कोषाध्यि समेतलाई जनाउूँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता 
प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनपुछि। 
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(ढ) “ससमसत” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) 
बमोजजमको सञ्चालक ससमसत सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–

उत्तरर्दावयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, 
ऐक्यवद्धता, इमान्र्दारी, खलुापन, सामाजजक 
उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत 
अन्तरािवष्ट्रय  मान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्िी मूल्य सम्झनपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववसनयममा 
व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चासलत व्यवसावयक 
वियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथाखलुा 
सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकताजन्िक सनयन्िण, 

सर्दस्यको आसथिक सहभागीता, स्वायत्तता र 
स्वतन्िता, जशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-
सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 
समरु्दायप्रसतको चासो लगायत अन्तरािवष्ट्रय 
मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी ससद्धान्त 
सम्झनपुछि ।  
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(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोजजम गठन भई 
र्दफा ६ बमोजजम र्दताि भएको ववषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको 
सािारण सभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथसमक पूूँजी कोष” भन्नाले शयेर पूूँजी र 
जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प)  "र्दताि गने असिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ 
बमोजजमको र्दताि गने असिकारी सम्झनपुर्दिछ 
। 

(फ) "गाउँपाललका" भन्नाल ेडिलासनैी गाउँपाललका 
सम्झनपुछय । 

(ब) "काययपाललका" भन्नाले डिलासनैी 
गाउँपाललकाको काययपाललका सम्झनपुछय । 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताि 
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३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीीमा तीस जना नेपाली 
नागररकहरु आपसमा  समलीी ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन श्रसमक, यवुा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा 
आिाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा 
पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पसन संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापसन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय तह वा 
त्यस्ता सरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वासमत्वमा संचासलत 
ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रसमक 
पाउने पर्दमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, 
जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली प्रचसलत कानून 
बमोजजम र्दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारमा 
सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र सेवा संचालनमा तोवकए बमोजजमका 
शति बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नछेन ्
। 
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तर एकसय जनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै 
कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरुले आपसमा समली सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र सेवा 
संचालनमा तोवकए बमोजजमका शति बन्रे्दजहरु पालना गने 
गरी संस्था गठन गनि सक्नछेन ्। 

(४)  यस र्दफा बमोजजम संस्था गठन गर्दाि एक 
पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)मा 
उजल्लजखत संख्या पगेुको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था र्दताि भइसकेपसछ एकै पररवारका 
एकभन्र्दा बढी व्यजिलेसो संस्थाको सर्दस्यता सलन 
बािापनेछैन । 

४. र्दताि नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनि नहनु:े कसैले पसन  
यस ऐन बमोजजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा 
सञ्चालन गनि हुूँरै्दन।   

५. र्दतािको लासग र्दरखास्त दर्दन ु पने :(१) यस ऐन बमोजजम 
गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दतािकालासग र्दताि गने 
असिकारी समि अनसूुची-१ को ढाूँचामा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ 
। 
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(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त 
साथ रे्दहाय बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनुि 
पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववसनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता 
अध्ययन प्रसतवेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले सलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र 
शेयर रकमको वववरण । 

६. र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम 
प्राप् त र्दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानववन गर्दाि 
रे्दहाय बमोजजम भएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले 
र्दरखास्त परेको समसतले तीस दर्दनसभि त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताि गरी अनसूुची-२ को ढाूँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दन ु
पनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको ववसनयम यो ऐन 
तथा यस ऐन अन्तगित बनकेो सनयम बमोजजम 
रहेको,  
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(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  
मान्यता र ससद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु 
सक्ने आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आिाररत एवम ्
सर्दस्य केजन्ित भई संचालन र सनयन्िण हनु 
सक्ने स्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानववन गर्दाि 
प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववसनयमको कुनै कुरामा 
संशोिन गनुिपने रे्दजखएमा र्दताि गने असिकीारीले त्यस्तो 
संशोिन गनुिपने व्यहोरा खलुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको 
समसतले पन्र दर्दनसभि सनवेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत र्दताि भई सञ्चालनमा 
रहेका डिलासनैी गाउूँपासलकासभि कायििेि कायम गररएका  
सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम र्दताि भएको मासनने छ । 

(४) यस र्दफा बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि 
र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुि 
पने गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  
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(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शति तोवकएकोमा 
सोको पालना गनुि सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य 
हनुेछ। 

७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा 
(१) मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोजजम 
ववसनयम संशोिनको लासग सूचना दर्दएको अबसि सभि 
सनवेर्दकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना 
पाएको समसतले तीस दर्दनसभि सबसनयम संशोिन नगरेमा वा 
सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हनु ेगरी सबसनयम  संशोिन 
नगरेमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि 
गनि अस्वीकार गनि सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि 
गनि अस्वीकार गरेकोमा र्दताि गने असिकारीले कारण खलुाई 
तीन दर्दन सभि सोको जानकारी सम्बजन्ित सनवेर्दकहरूलाई 
दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था 
अववजच्छन्न उत्तरासिकारवाला एक स्वशाससत र सङ्गदठत 
संस्था हनुेछ । 
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(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लासग 
एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही 
व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा 
अन्य व्यवस्था गनि सक्नछे।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो 
नामबाट नासलस उजूर गनि र सो उपर पसन सोही नामबाट 
नासलस उजूर लाग्न सक्नछे। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनि 
सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायििेि : (१) र्दताि हुूँर्दाका बखत 
सहकारी संस्थाको कायि िेि रे्दहाय बमोजजम हनुछेाः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गने 
संस्थाको हकमा एक वडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा 
रे्दहायका आिारमा तीन वडासम्म : 

(१)  सर्दस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक 
अभ्यासको लासग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड), 
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(२)  व्यवसावयक स्तरमा सेवा संचालन गनि 
आवश्यक सर्दस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालनमा सर्दस्यको 
सहभासगतामूलक लोकताजन्िक सनयन्िण कायम हनुे गरी 
पायक पने स्थान । 

(२)  उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन संस्थाले र्दताि भई व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको 
र्दईुवषि पसछ रे्दहायको आिारमा जोसडएको भौगोसलक िेि 
कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा ववस्तार 
गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकलापको 
ववकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप 
कायि िेि आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सर्दस्यको 
प्रत्यि सनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक 
उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने 
सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनसुार 
भएको । 
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(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापसन संस्थाको कायििेिका वडाहरूमा 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको 
तोवकएको रकम वा अनपुातभन्र्दा कम रकम वा अनपुातको 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको रे्दजखएको खण्डमा र्दताि 
गने असिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएका वडा 
माि कायििेि कायम गने गरी ववसनयम संशोिन गनि 
सनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(७)  उपर्दफा (३) बमोजजम र्दताि गने 
असिकारीले सनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले एक 
वषिसभि ववसनयम संशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःसनिािरण 
गनुिपनेछ ।  

(८) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापसन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक रूपमा 
जनुसकैु समय कायििेि घटाउने गरी पनुाःसनिािरण गनि 
ववसनयम संशोिन गनि सक्नछे ।  

(९) कायििेि पनुाः सनिािरण सम्बन्िी अन्य 
व्यवस्था तोवकएबमोजजम हनुछे ।   
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१०. जानकारी दर्दनपुने:… गाउूँपासलकाभन्र्दा बढी कायििेि कायम 
राखी र्दताि भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले डिलासनैी 
गाउूँपासलकामा सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चासलत सेवाको वववरण सवहत 
र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

  

११. ववषयगत आिारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको 
वगीकरण रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः 

(क) उत्पार्दक संस्थााः कृवष,र्दगु्ि, 

जचया,कवफ,उख,ुफलफुल र माछापालन 
ववशेषका ववषयगत र अगवुावाली एवम ्
उत्पार्दनको योजना समेतका आिारमा अन्य 
उत्पार्दनमूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, वचत 
तथा ऋण,उजाि र स्वास््य  ववशेषका 
ववषयगत र प्राथसमक आवश्यकता एवम ्
सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य 
उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रसमक संस्थााः हस्तकला,खाद्य 
पररकार,औद्योसगक उत्पार्दन,भोजनालय र श्रम 
करार ववशषेका ववषयगत र सीप वा श्रमको 
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ववशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजना 
समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत 
संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम 
वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा 
समेत सञ्चालन गने अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेजखत 
ववषयमा ववजशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको 
ववकासिम समेतको आिारमा तोवकएबमोजजमका 
ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन उपर्दफा (१) बमोजजम अन्य संस्थाहरु गठन 
गनि बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि 
सक्न े :(१) र्दफा ६ बमोजजम र्दताि प्रमाणपि प्राप् त 
गरे पसछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रासप्तका लासग यस 
ऐन र ववसनयमको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ 
।  
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(३) प्रचसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भएतापसन संस्थाले उपर्दफा (१) बमोजजम 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचसलत कानून बमोजजम 
अनमुसतपि, स्वीकृसत वा इजाजतपि सलन ुपने रहेछ 
भने सो बमोजजम अनमुसतपि ,स्वीकृसत वा इजाजतपि 
सलएर माि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनुि पनेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम संस्थाले प्रचसलत 
कानून बमोजजम असिकार पाएको सनकाय वा 
असिकारीबाट अनमुसतपि, स्वीकृसत वा इजाजतपि 
प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनसभि सोको जानकारी र्दताि गने 
असिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(५) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु 
वा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 
बजारीकरणको लासग यस ऐनको अिीनमा रही 
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आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजजमको कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी 
अन्य व्यबस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१३. र्दावयत्व सीसमत हनु े :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको 
सम्बन्िमा सर्दस्यको र्दावयत्व सनजले खररर्द गरेको वा खररर्द 
गनि स्वीकार गरेको शयेरको असिकतम रकमसम्म माि 
सीसमत रहनछे ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र 
नामको अन्त्यमा “सलसमटेड” भने्न शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालना गनुि पने: 
सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका 
मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
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१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आिाररत र सर्दस्य केजन्ित 
भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आसथिक, सामाजजक तथा 
साूँस्कृसतक उन्नयन गनुि संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बमोजजम 
हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको 
पालना गने गराउने, 

(ख) सर्दस्यको वहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसावयक 
सेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यलाई जशिा, सूचना र तालीम प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड 
सनिािरण गरी गणुस्तर सिुार, आसथिक स्थावयत्व 
र जोजखम व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,  

(च) आन्तररक सनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास 
सम्बन्िी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

192 
 

(ज) मन्िालय,रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय 
तह वार्दताि गने असिकारीको सनरे्दशन पालना 
गने गराउने, 

(झ) ववसनयममा उजल्लजखत कायिहरू गने । 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि 

१७. ववसनयम बनाउन ु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगित बनेको सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड र कायिववसिको 
अिीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लासग ववसनयम 
बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ववसनयम र्दताि गने 
असिकारीबाट स्वीकृत भए पसछ लागू हनुछे । 

१८. आन्तररक कायिववसि बनाउन सक्न े :(१) संस्थाले यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगित बनकेो सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड, 
कायिवविी र ववसनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनसुार 
आफ्नो आन्तररक कायिववसि बनाउन सक्नछे । 
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(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक 
कायिववसि सम्बजन्ित संस्थाको सािारणसभाले स्वीकृत 
गरेपसछ लागू हनुेछ । 

१९. ववसनयम र आन्तररक कायिववसिमा संशोिन :(१) संस्थाको 
सािारणसभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहमुतबाट ववसनयम 
र आन्तररक कायिववसि संशोिन हनु सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम संशोिन भएको 
ववसनयम वा आन्तररक कायिववसि र्दताि गने असिकारीबाट 
स्वीकृत भएपसछ लागू हनुछे । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 

२०. संस्थाको सर्दस्यता: (१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय 
बमोजजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु 
सक्नेछना्ः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द 
गरेको, 

  (ग)  संस्थाको ववसनयममा उजल्लजखत शतिहरु 
पालना गनि मन्जरु गरेको, 
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  (घ)  संस्थाको जजम्मेवारी पालना गनि मन्जरु 
भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसूँग प्रसतस्पिाि हनु े
गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सर्दस्यता सलन योग्य रहेको 
स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका सनकायहरु, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेि सभिका सामरु्दावयक 
वा सहकारी ववद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा 
गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बािा 
पने छैन ।  

(३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले 
सर्दस्यता सलन वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि सनवेर्दन दर्दन ु पने: (१) संस्थाको 
सर्दस्यता सलन चाहने सम्बजन्ित व्यजिले संस्थाको ससमसत 
समि सनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सनवेर्दनपरेको समसतले 
पैंतीस दर्दन सभि ससमसतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनकेो 
सनयम तथा ववसनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने 
वा नगने सनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सनणिय गर्दाि ससमसतले 
सर्दस्यता प्रर्दान नगने सनणिय गरेमा सो को कारण खोली 
सात दर्दनसभि सनवेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको 
समसतले तीस दर्दनसभि सम्बजन्ित ब्यजिले त्यस्तो संस्था र्दताि 
गने असिकारीसमि उजरू गनि सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप् तउजूरी छानववन 
गर्दाि सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दजखएमा र्दताि 
गने असिकारीीले त्यस्तो सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान 
गनिको लासग सम्बजन्ित संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आरे्दश भएमा सो 
आरे्दश प्राप् त गरेको सात दर्दन सभि सम्बजन्ित संस्थाले 
सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने 
असिकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  
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२२. सर्दस्य हनु नपाउन े : (१) कुनै व्यजि एकै प्रकृसतकीो 
एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ कुनै व्यजि एकै 
प्रकृसतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको समसतले तीनवषि सभि कुनै एक संस्थाको माि 
सर्दस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत कुनै संस्थामा 
नेपाल सरकारको सनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा (२) 
मा उल्लेख भएरे्दजख बाहेकको अन्य कुनै कृसिम व्यजि 
सर्दस्य भएको भए पाूँचवषि सभि सर्दस्यता अन्त्य गनुिपनेछ 
।  

   

२३. सर्दस्यताको समासप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको 
अवस्थामा समाप्त हनुछेाः— 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बावषिक सािारणसभामा सबना सूचना 
तीन पटकसम्म अनपुजस्थत भएमा, 
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(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको सनयम वा 
ववसनयम बमोजजम सर्दस्यले पालना गनुिपने 
प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० 
बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुि पने 
कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा सनजले 
सलएको ऋण,सतनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य 

 

 कुनै सर्दस्यको तफि बाट सितो वा जमानत बसेकोमा सोको 
र्दावयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको सर्दस्यता समाप्त हनुे 
छैन ।  

(३) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन सािारणसभा बोलाउन े सनणिय भइसकेपसछ 
सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पसन सर्दस्यताबाट 
हटाउन सवकने छैन । 
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२४. सवुविा प्राप् त गनि नसक्न े : कुनै सर्दस्यले सहकारी 
संस्थालाई सतनुि पने कुनै र्दावयत्व सनिािररत समयसभि  
भिुान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको सनयम 
तथा ववसनयम बमोजजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य 
सरहको ससुबिा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारणसभा, ससमसत तथा लेखा सपुरजीवेिण ससमसत 

 

२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा 
सािारणसभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू 
सािारणसभाका सर्दस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा, 

(ख) वावषिक सािारणसभा, 
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(ग) ववशेष सािारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार: 
प्रारजम्भक सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा हनुे अजघल्लो 
दर्दनसम्मको काम कारबाही र आसथिक 
कारोबारको जानकारी सलने, 

(ख) चालू आसथिक वषिको लासग वावषिक कायििम 
तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रसतवेर्दन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोर्दन गने, 

(घ) ववसनयममा उल्लेख भए बमोजजम ससमसत वा 
लेखा सपुरीवेिण ससमसतको सनवािचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिववसि पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको सनयजुि र सनजको 
पाररश्रसमक सनिािरण गने,  

(छ) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू 
गने । 
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२७. वावषिक सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार : वावषिक 
सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय बमोजजम  
हनुेछ :– 

(क) वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृसत गने, 

(ख) वावषिक लेखा परीिण प्रसतवेर्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) ससमसत वा लेखा सपुरीवेिण ससमसतको 
सनवािचन तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण ससमसतको 
संयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) ससमसत वा लेखा सपुरीवेिण ससमसतको वावषिक 
प्रसतवेर्दन पाररत गने, 

(च) ववसनयम संशोिन तथा आन्तररक कायिववसि 
पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको सनयजुि र सनजको 
पाररश्रसमक सनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी सनणिय 
गने, 
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(झ) पाररश्रसमक लगायतका सवुविा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्िमा सनणिय 
गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्व समनाहा दर्दने, 

(ठ) ससमसतलाई आवश्यक सनरे्दशन दर्दने, 

(ड) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू 
गने । 

२८. सािारणसभाको बैठक :(१) ससमसतले सहकारी संस्था र्दताि 
भएको समसतले तीन मवहनासभि प्रारजम्भक सािारणसभा 
बोलाउन ुपनेछ । 

(२) ससमसतले प्रत्येक आसथिक वषि समाप्त भएको 
समसतले छ मवहनासभि वावषिक सािारणसभा बोलाउन ुपनेछ 
। 

(३) ससमसतले रे्दहायको अवस्थामा ववशषे सािारण 
सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषले ववशेष सािारण सभा 
बोलाउनपुने ससमसतवाट सनणिय भएमा, 
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(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) 
बमोजजम लेखा सपुरीवेिण ससमसतको 
ससफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारणसभा बोलाउन 
पेश गरेको प्रस्ताव ससमसतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोलाउन ु पने कारण 
खलुाइ पजच्चस प्रसतशत सर्दस्यले ससमसत 
समि सनवेर्दन दर्दएमा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दताि गने 
असिकारीले सनरे्दशन दर्दएमा, 

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट 
आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था 
सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा 
र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दई 
सािारण सर्दस्यहरू मध्येबाट बहमुत सर्दस्य 
उपजस्थत भई ववशेष सािारण सभा गनि 
सवकनछे । 
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२९. ववशषे सािारणसभा बोलाउन सनरे्दशन दर्दन सक्न:े (१) 
संस्थाको सनरीिण वा सपुरीवेिण गर्दाि वा कसैको उजूरी 
परी छानववन गर्दाि रे्दहायको अवस्था रे्दजखन आएमा र्दताि 
गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमसतलाई 
सािारणसभा बोलाउन सनरे्दशन दर्दन सक्नछे :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त 
ववपररत कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, 

ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि ववपरीत 
कायि गरेमा, 

(घ) र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनरे्दशनको 
बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि 
गने असिकारीले आरे्दश दर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सािारणसभा बोलाउन 
सनरे्दशन प्राप् त भएमा ससमसतले सो सनरे्दशन प्राप् त भएको 
समसतले पैंतीस दर्दनसभि सािारणसभाको बैठक बोलाउन ु
पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा सनरीिणका 
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िममा रे्दजखएका ववषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेर्दन 
र्दताि गने असिकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत 
अवसिसभि ससमसतले सािारणसभा नबोलाएमा र्दताि गने 
असिकारीले त्यस्तो सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लासग 
गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सर्दस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रसतशत हनुेछ ।  

तर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभामा 
गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात दर्दन सभि र्दोस्रो 
पटक सािारण सभा बोलाउन ु पने र यसरी र्दोस्रो पटक 
बोलाइएको सािारण सभामा संचालक ससमसतको बहमुत 
सवहत एक सतहाई सािारण सर्दस्यहरुको उपजस्थसत भएमा 
सािारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मासननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनसुार 
हनुेछ । 

(६) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको 
संस्थाले सािारण सभा गर्दाि समान कायिसूचीमा तोवकए 
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बमोजजम सर्दस्य संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य 
पायकको स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारण 
सभा गनि र त्यस्तो सभाको सनणिय प्रमाजणत गनि प्रसतसनसिहरु 
छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसिहरुको उपजस्थसतको सभाले 
अजन्तम सनणिय प्रमाजणत गने व्यवस्था समलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक ससमसत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट 
सनवािजचत एक सञ्चालक ससमसत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि लगातार एउटै पर्दमा र्दईु 
पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससमसतमा उपलब्ि 
भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत मवहला सर्दस्यको 
प्रसतसनसित्व ससुनजित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै 
अवसिमा सञ्चालक तथा लेखा ससमसतको पर्दमा उम्मेर्दवार 
बन्न र सनवािजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको 
कमिचारी वा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता सलएको सहकारी संघ 
वा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउन ेछैन 
। 
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तर वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोवार 
गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा 
कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु 
करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचालक 
कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले र्दईु 
वषिसभि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको 
कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा 
बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको संस्थाको 
कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक 
वषिसभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी 
रहन ुपनेछ । 

(७) ससमसतको कायािवसि चार वषिको हनुछे । 

३१. सञ्चालक ससमसतको सनवािचन :(१) ससमसतले आफ्नो 
कायािवसि समाप्त हनु ु कजम्तमा एक मवहना अजघ अको 
ससमसतको सनवािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमसतको सनवािचन 
नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त 
भएको समसतले छ मवहनासभि ससमसतको सनवािचन गराउन 
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र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित ससमसतलाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने असिकारीले 
आरे्दश दर्दएकोमा सम्बजन्ित ससमसतले सो आरे्दश बमोजजमको 
समयावसिसभि ससमसतको सनवािचन गराई र्दताि गने 
असिकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमसतको सनवािचन 
नगराएमा र्दताि गने असिकारले त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको 
मासथल्लो संघ भए सो संघको प्रसतसनसि समेतलाई 
सहभागीगराई ससमसतको सनवािचन सम्बन्िी सम्पूणि कायि गने 
गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजमको सनवािचन कायिमा 
सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्ित ससमसतका पर्दासिकारीहरूको 
कतिव्य हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम सनवािचन गराउूँर्दा 
लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बमोजजम ससमसतको अको सनवािचन 
नभएसम्मको लासग ससमसतले ववसनयममा व्यवस्था भए 
बमोजजम आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  
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३२. ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार : यस ऐनमा अन्यि 
उजल्लजखत काम, कतिव्य र असिकारका असतररि ससमसतको 
काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त 
बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आसथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउन,े 

(ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषिक सािारणसभा 
तथा ववशेष सािारणसभा बोलाउने, 

(घ) सािारणसभाका सनणियहरू कायािन्वयन गने, 
गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बावषिक 
कायििमको तजुिमा गरी सािारणसभा समि 
पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा 
सर्दस्यताबाट हटाउन,े  

(छ) शेयर नामसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि 
गने, 
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(ज) सम्बजन्ित संघको सर्दस्यता सलने, 

(झ) ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि तयार गरी 
सािारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिसभि संस्थाको कारोबार र 
व्यवसायको वहत प्रवद्धिनको लासग आवश्यक 
कायि गने,गराउने, 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहन:े रे्दहायको कुनै अवस्थामा 
सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्न ेछैन:- 

(क) सनजले दर्दएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृत 
भएमा, 

(ख) सनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजम 
सञ्चालकबाट हटाउने सनणिय भएमा, 

(ग) सनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 

(घ) सनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को 
प्रसतबन्िात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा 
सोहीबमोजजम हनुेछ । 
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(ङ) सनज सोही वा अको संस्थाको लेखा 
सपुरीवेिण ससमसतको पर्दमा रहेमा 

(च) सनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारणसभाले 
वहमुतको सनणियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई 
ससमसतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आसथिक वहनासमना गरी सम्बजन्ित संस्थालाई 
हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनसिकृत तवरले सम्बजन्ित संस्थाको 
कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपसनयता भङ्ग 
गरेमा, 

(ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग 
प्रसतस्पिाि हनु ेगरी समान प्रकृसतको कारोबार 
वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि 
गरेमा,  

(ङ) सनज शारीररक वा मानससक रुपमा काम गनि 
नसक्न ेभएमा, 
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(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
बनेको सनयम वा ववसनयममा उजल्लजखत 
योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई ससमसतको पर्दबाट हटाउन े
सनणिय गनुि अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई सािारणसभा समि 
सफाई पेश गने मनाससब मावफकको मौका दर्दइनछे ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अवसिसभि कुनै 
सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा सनजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएमा सािारणसभाले त्यस्तो 
सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पर्दबाट 
हटाइएको सर्दस्य ससमसतको र्दईु कायिकालसम्मको 
सनवािचनमा उम्मेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट 
हटेमा त्यस्तो पर्दमा सािारणसभाले बाूँकी अवसिको लासग 
अको सञ्चालकको सनवािचन गनेछ । 

३५. सनजी स्वाथि समावेश भएको सनणिय प्रकृयामा संलग्न हनु 
नहनु े :(१) सञ्चालकले आफ्नो सनजी स्वाथि समावेश भएको 
सनणिय प्रवियामा संलग्न हनुहुुूँरै्दन । 
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(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइर्दा 
हनुेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को सबपरीत 
हनुे गरी वा आफ्नो असिकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै काम 
कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो 
सञ्चालक व्यजिगत रूपमा उत्तरर्दायी हनुछे र त्यस्तो काम 
कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई 
हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी 
सनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. ससमसतको ववघटन :(१) सािारणसभाले रे्दहायको अवस्थामा 
ससमसतको ववघटन गनि सक्नछेाः– 

(क) ससमसतको बर्दसनयतपूणि कायिबाट संस्थाको 
कारोबार जोजखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले सतनुिपने र्दावयत्व तोवकएको समयसभि 
भिुान गनि नसकेमा, 

(ग) ववसनयममा उजल्लजखत उद्दशे्य र कायि 
ववपररतको काम गरेमा,  

(घ) ससमसतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
सनयमावलीमा उजल्लजखत शति वा र्दताि गने  
असिकारीले दर्दएको सनरे्दशनको बारम्बार 
उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा 
सािारणसभाले नयाूँ ससमसतको सनवािचन गनेछ । 

(३) ससमसतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
सनयम बमोजजम र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनरे्दशन 
पालना नगरेमा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम 
पेश भएको प्रसतवेर्दन समेतको आिारमा र्दताि गने 
असिकारीले ससमसतलाई उजूरी वा सनरीिणको िममा 
रे्दजखएका ववषयवस्तकुो गाजम्भयिताको आिारमा बढीमा छ 
मवहनाको समय दर्दई सिुार गने मौका दर्दन सक्नछे र 
त्यस्तो समयावसि सभि पसन सिुार नगरेमा त्यस्तो ससमसत 
ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा 
त्यसरी ववघटन गररएको समसतले तीन मवहना सभिमा अको 
ससमसतको सनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनवािचन 
नभएसम्म संस्थाको रै्दसनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने 
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असिकारीले तोवकए बमोजजमको एक तर्दथि ससमसत गठन 
गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोजजम अको ससमसतको सनवािचन 
गराउूँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ 
। 

३७. लेखा सपुरीवेिण ससमसतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक 
सनयन्िण प्रणालीलाई सदुृढ गनि तोवकए बमोजजमको योग्यता 
पगेुका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी 
सािारणसभाले सनवािचनबाट लेखा सपुरीवेिण ससमसत गठन 
गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै 
अवसिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुरजीवेिण 
ससमसतको संयोजक वा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र 
सनवािजचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुररवेिण ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार :(१)  
लेखा सपुररवेिण ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको 
आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 
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(ख) आन्तररक लेखापरीिण गर्दाि लेखापरीिणका 
आिारभतू ससद्धान्तको पालना गने, गराउने, 

(ग) ववत्तीय तथा आसथिक कारोवारको सनरीिण 
तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) ससमसतको काम कारवाहीको सनयसमत 
सपुरजीवेिण गने र ससमसतलाई आवश्यक 
सझुाव दर्दने, 

(ङ) सािारणसभाकोसनरे्दशन, सनणिय तथा ससमसतका 
सनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रसतवेर्दन र ससमसतको काम 
कारबाहीको सपुरजीवेिण सम्बन्िी वावषिक 
प्रसतवेर्दन सािारणसभा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाव 
कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको 
वहतमा प्रसतकूल असर परेमा वा त्यस्तो 
संस्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक 
रूपमा वहनासमना वा असनयसमतता भएको वा 
संस्था गम्भीर आसथिक संकटमा पनि लागेकोमा 
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सोको कारण खलुाई ववशेष सािारणसभा 
बोलाउन ससमसत समि ससफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक 
सनयजुिका लासग तीन जनाको नाम सञ्चालक 
ससमसतमा ससफाररस गने । 

(२) लेखा सपुरजीवेिण ससमसतको संयोजक वा 
सर्दस्य संस्थाको रै्दसनक आसथिक प्रशाससनक कायिमा सहभागी 
हनु पाउने छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने 
:(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार 
गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान 
गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भएतापसन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी र्दताि 
भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय 
संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनि पाउन े
छैन।  
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तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ बहउुद्देश्यीय वा 
ववषयगत संस्थाको रुपमा र्दताि भई मखु्य कारोवारको रुपमा 
वचत तथा ऋणको कारोवार गरै्द आएको भए त्यस्तो 
संस्थाले तीन वषि सभिमा वचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोवार नहनुे गरी र्दताि हुूँर्दाका बखतमा उल्लेख गररएको 
मखु्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा 
शलु्क र नवीकरण शलु्क सलन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर सबचको अन्तर छ 
प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्न े
ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि 
सक्ने छैन ।  

तर  

(१) सींस्थाको र्दावयत्वप्रसत प्रसतकूल नहनुे गरी 
संस्थाले स्वप्रयोजनको लासग अचल सम्पजत्त 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

218 
 

खरीर्द तथा पूवाििार सनमािण एवं संस्था र 
सर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र सेवाको 
िेिमा प्राथसमक पूूँजी कोष पररचालन गनि 
वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ कुनै संस्थाले 
कुनै कम्पनीको शयेर खररर्द गरेको भएमा 
त्यस्तो शयेर यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले 
एक वषि अवसिसभि हस्तान्तरण गररसक्न ु
पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापसनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ 
र्दताि भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय 
संस्थाको शयेर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको र्दश गणुासम्म 
वचत संकलन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक 
अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवसि 
व्यसतत नभई ऋण लगानी गनि सक्ने छैन । 
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४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संघीय काननु 
बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर 
तोक्न सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर 
संस्थाका लासग सनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगत 
बचतको सीमा तीस लाखसम्म हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आसथिक स्रोत पररचालन 

४२. शयेर सबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले 
आफ्नो सर्दस्यलाई शयेर वविी गनि सक्नछे।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको 
बीस प्रसतशतभन्र्दा बढी हनु े गरी शेयर सबिी गनि सक्न े
छैन ।  
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तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय 
तहको पूणि वा आजंशक स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको संस्था 
वा सनकायको हकमा यो बन्रे्दज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शयेरको अंवकत मूल्य प्रसत शयेर 
एक सय रुपैयाूँ हनुछे ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी ववसनयममा उल्लेख भए 
बमोजजम हनुेछ । 

(६) संस्थाले खलुा बजारमा शयेर सबिी गनि 
पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै 
सर्दस्यको शयेर सोही संस्थाको ऋण वा र्दावयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋण वा र्दावयत्व वापत सललाम सबिी गररन ेछैन 
। 

४३. रकम वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) 
कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम वफताि 
सलन चाहेमा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व 
भिुान गरेको समसतले एक मवहनासभि सनजको बाूँकी रकम 
तोवकए बमोजजम सनजलाई वफताि गनुि पनेछ । 
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(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत 
वफताि माग गरेमा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व 
किा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम सनजलाई वफताि गनुि 
पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु माि संचालन गनि 
सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान सलन सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैंक वा 
ववत्तीय संस्था वा अन्य सनकायबाट ऋण वा अनरु्दान सलन 
वा त्यस्तो सनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि संघीय कानून 
वमोजजम स्वीकृती सलन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) वमोजजम ववरे्दशी बैङ्क वा 
सनकायबाट ऋण वा अनरु्दान सलन स्वीकृतीको लासग 
तोवकएवमोजजमको वववरणहरु सवहत र्दताि गने असिकारी 
समि सनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) वमोजजम सनवेर्दन प्राप्त भएमा 
र्दताि गने असिकारीले गाउूँ\नगर कायिपासलकामा प्रस्ताव 
पेश गनुि पनेछ ।  
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(४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउूँ\नगर 
कायिपासलकाले उपयिु रे्दखेमा स्वीकृतीकोलासग मन्िालयमा 
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सक्न:े (१) संस्थाले 
ववरे्दशी बैङ्क वा सनकायसूँग सलने ऋणमा सरुिण प्राप् त गनुि 
पने भएमा संघीय कानून वमोजजम स्वीकृसतकोलासग र्दताि गने 
असिकारर समि प्रस्ताव सवहत सनवेर्दन दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) वमोजजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु रे्दजखएमा गाउूँ 
कायिपासलकाले  संघीय काननु बमोजजम स्वीकृसतको लासग 
मन्िालयमा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोजजमको 
रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर सबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 
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(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकम, 

(ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय संघसंस्थाबाट 
प्राप् त अनरु्दान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसावयक कायिबाट आजजित रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम 
। 

४७.  जगेडा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा रे्दहाय 
बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आसथिक वषिको खूर्द बचत रकमको 
कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा सनकायले प्रर्दान 
गरेको पूूँजीगत अनरु्दान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकम, 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

224 
 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष 
अववभाज्य हनुेछ । 

४८. संरजित पूूँजी वफताि कोषाः (१) संस्थामा एक संरजित पूूँजी 
वफताि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो 
र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत 
रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषिक रुपमा 
जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यले 
गरेको संघीय काननुमा तोवकए बमोजजमको वावषिक 
कारोवारको आिारमा सम्बजन्ित सर्दस्यलाई उपलव्ि 
गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाले 
सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लासग र्दफा ४७ 
बमोजजम जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड 
(क) बमोजजमको रकम छुयाई बाूँकी रहेको रकमको शून्य 
र्दशमलव पाूँच प्रसतशतले हनु आउने रकम संघीय काननुमा 
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व्यवस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रवद्धिन कोषमावावषिक 
रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग 
संघीय काननु व्यवस्था भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र 
४९ मा उजल्लजखत कोषका असतररि संस्थामा सहकारी 
जशिा कोष, शयेर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोजजमका 
अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो 
कोषको उद्देश्य पूसतिका लासग ववसनयममा तोवकए बमोजजम 
उपयोग गनि सवकनछे ।  

तर एक वषिको शयेर लाभांशको रकम शयेर 
पूूँजीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

असभलेख र सूचना 

५१. असभलेख राख्न ु पने : (१) संस्थाले सािारण सभा, ससमसत 
तथा लेखा सपुररबेिण ससमसत बैठकका सनणिय तथा काम 
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कारबाहीको अद्यावसिक असभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ 
। 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्ित तथा अन्य 
आवश्यक असभलेखहरू तोवकए बमोजजम सरुजित साथ राख्न ु
पनेछ । 

५२. वववरण उपलब्ि गराउन ु पने :(१) संस्थाले रे्दहायका 
वववरणहरू सवहतको प्रसतवेर्दन आ.व. समाप्त भएको तीन 
मवहना सभि र्दताि गने असिकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमाससक र वावषिक प्रसतवेर्दन 
तथा लेखापरीिण प्रसतवेर्दन 

(ख) बावषिक कायििम नीसत तथा योजना, 

(ग) खरु्द बचत सम्बन्िी नीसत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायािवसिको 
सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शयेरपूूँजी,   
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(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले सलएको ऋण सतनि 
बाूँकी रहेको रकम, 

(ज) र्दताि गने असिकारीले समय समयमा 
तोवकदर्दएको अन्य वववरण । 

पररच्छेर्द – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो 
लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको यथाथि जस्थसत 
स्पष्टरुपमा रे्दजखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले 
लागू गरेको लेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन 
बमोजजम पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोजजम 
राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आसथिक वषिको 
लेखापरीिण सो आसथिक वषि समाप्त भएको समसतले तीन 
मवहनासभि प्रचसलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त 
लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अवसि सभि कुनै 
संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताि गने 
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असिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त 
लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँर्दा 
लेखापरीिकलाई दर्दन ु पने पाररश्रसमक लगायतको रकम 
सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम 
लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रसतवेर्दन अनमुोर्दनको 
लासग सािारणसभासमि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको 
लेखापरीिण प्रसतवेर्दन सािारणसभाबाट अनमुोर्दन हनु 
नसकेमा पनुाः लेखापरीिणको लासग सािारणसभाले र्दफा 
५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीिक सनयिु गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको सनयजुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण 
सम्बन्िी कायि गनि प्रचसलत कानून बमोजजम इजाजतपि 
प्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट सािारणसभाले एकजना 
लेखापरीिक सनयजुि गरी पाररश्रसमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लेखापरीिक सनयिु 
गर्दाि एउटै व्यजि, फमि वा कम्पनीलाई लगातार तीन 
आसथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी सनयिु गनि सवकने छैन । 
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५६. लेखापरीिकमा सनयिु हनु नसक्न े :(१) रे्दहायका व्यजि 
लेखापरीिकमा सनयिु हनु तथा सनयिु भई सकेको भए 
सो पर्दमा बहाल रहन सक्न ेछैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बजन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउन े
गरी सनयिु सल्लाहकार वा कमिचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको 
तीन वषिको अवसि भिुान नभएको,  

(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हनुे अन्य 
फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषि 
भिुान नभएको,  

(ज) सम्बजन्ित संस्थासूँग स्वाथि बाजझएको व्यजि 
। 
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(२) लेखापरीिकले आफू सनयिु हनुअुजघ उपर्दफा 
(१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समि 
स्वघोषणा गरी्नपुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त 
नहुूँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा वा 
संस्थाको लेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्न ेजस्थसत 
उत्पन्न भएमा सनजले लेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको 
काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी सलजखत रुपमा 
संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रसतकूल हनुेगरी सनयिु भएको 
लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हनुे छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सवुविा र सहसुलयत 

५७. छुट, सवुविा र सहसुलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हनु ेछुट, सवुविा 
र सहसुलयत संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा उल्लेजखत छुट, सवुविा र सहसुलयत 
बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनु ेअन्य छुट, सवुविा र सहसुलयत 
तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  
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पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूल गने: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण 
सम्झौता वा शति कबसुलयतको पालना नगरेमा, सलखतको 
भाखासभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा वा 
ऋण सलएको रकम सम्बजन्ित काममा नलगाई वहनासमना 
गरेको रे्दजखएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण सलंर्दा राखेको 
सितोलाई सम्बजन्ित संस्थाले सललाम सबिी गरी वा अन्य 
कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असूल 
उपर गनि सक्नेछ। सितो सम्बजन्ित संस्थाले सकारे पिात ्
पसन ऋणीले साूँवा ब्याज र्दवैु भिुानी गरी सितो बापतको 
सम्पजत्त वफताि सलन चाहेमा वफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको सितो कुनै 
वकससमले कसैलाई हक छोसडदर्दएमा वा अन्य कुनै 
कारणबाट त्यस्तो सितोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो 
ऋणीलाई सनजित म्यार्द दर्दई थप सितो सरुिण राख् न   
लगाउन सवकनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थप सितो 
नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको सितोबाट 
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पसन साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हनु 
नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट 
पसन साूँवा, ब्याज र हजिीाना असूल उपर गनि सवकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजिना 
असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकम तथा असूल उपर 
भएको साूँवा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी 
रहन आएको रकम सम्बजन्ित ऋणीलाई वफताि दर्दन ुपनेछ 
।  

(५) यस र्दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको 
सितो वा अन्य जायजेथा सललाम सबिी गर्दाि सललाम सकाने 
व्यजिको नाममा सो सितो वा जायजेथा प्रचसलत कानून 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गनिको लासग 
सम्बजन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनछे र सम्बजन्ित 
कायािलयले पसन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज 
गरी सोको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बमोजजम सितो राखेको सम्पजत्त 
सललाम सबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्ित संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नछे । 
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(७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा 
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन वा 
र्दाजखल खारेज गनि सम्बजन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनेछ 
र त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्ित कायािलयले सोही 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण सलई  
रकमको अपचलन गने वा तोवकएको समयावसि सभि 
ऋणको साूँवा व्याज वफताि नगने व्यजिको नाम नामेशी 
सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु 
बमोजजम हनुेछ । 

६०. कजाि सूचना केन््र सम्बन्िी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि 
सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई सतनुि 
बझुाउन ु पने रकम नसतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र 
सोको ब्याज समेत र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो व्यजिको 
जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा र्दताि गने असिकारीले 
र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लासग कुनै व्यजिको 
खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी 
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गनि नपाउन े गरी रोक्का राख् न सम्बजन्ित सनकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको लासग लेखी 
आएमा सम्बजन्ित सनकायले प्रचसलत कानून बमोजजम त्यस्तो 
व्यजिको खाता,जाय जेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी 
वा सबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी दर्दन ुपनेछ । 

६३. अग्रासिकार रहन:े कुनै व्यजिले संस्थालाई सतनुि पने ऋण 
वा अन्य कुनै र्दावयत्व नसतरेमा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा 
नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लासग रकम 
छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रासिकार 
रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थाले ऋण असलुी गने 
सम्बन्िमा कुनै व्यजि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको 
कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर 
यस ऐन तथा प्रचसलत कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा 
कारवाही चलाउन रोक लगाएको मासनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  सबघटन तथा र्दताि खारेज 
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६५. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको 
असिनमा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा 
गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थालाई भौगोसलक कायि 
िेिको आिारमा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थामा ववभाजन 
गनि सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन 
गर्दाि सम्बजन्ित संस्थाको कुल कायम रहेका सर्दस्य 
संख्याको र्दईु सतहाइ बहमुतबाट सनणिय हनु ु पनेछ ।        
   

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन 
गने सनणिय गर्दाि एकीकरण वा ववभाजनका शति र कायिववसि 
समेत खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताि खारेज: (१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अवस्था 
ववद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काल कायम रहेका र्दईु 
सतहाइ बहमुत सर्दस्यको सनणियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन 
गने सनणिय गरी र्दताि खारेजीको स्वीकृसतका लासग ससमसतले 
र्दताि गने असिकारी समि सनवेर्दन दर्दनसक्नछे :– 

(क) ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य तथा कायि 
हाससल गनि सम्भव नभएमा,  



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

236 
 

(ख) सर्दस्यको वहत गनि नसक्ने भएमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् त सनवेर्दनमा 
छानववन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनि उपयिु 
रे्दजखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज 
गनि सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन र्दताि गने असिकारीले रे्दहायको अवस्थामा माि 
संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार र्दईु वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी 
सनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित 
बनेको सनयमावली ववपरीतको कायि बारम्बार 
गरेमा, 

(ग) ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य ववपरीत कायि 
गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत 
कायि गरेमा । 
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(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम र्दताि खारेज 
गनुि अजघ र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो संस्थालाई सनुवुाईको 
लासग पन्र दर्दनको समय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि 
खारेज भएमा त्यस्तो संस्था ववघटन भएको मासननेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि 
खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द 
भएको मासननछे । 

६७. सलक्वीडेटरको सनयजुि: (१) र्दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको 
र्दताि खारेज भएमा र्दताि गने असिकारीले सलक्वीडेटर सनयिु गनेछ 
।  

(२) उपर्दफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापसन संघीय 
काननुमा तोवकएको ससमा सम्मको सम्पत्तजी भएको सीसं्थाको 
हकमा र्दताि गने असिकारीले कुनै असिकृतस्तरका कमिचारीलाई 
सलक्वीडेटर सनयजुि गनि सक्नेछ । 

६८. सलक्वीडेशन पसछको सम्पसतको उपयोग: कुनै संस्थाको 
सलक्वीडेशन पिात ् सबै र्दावयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुमा तोकजीए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गने असिकारी 
 

६९. र्दताि गने असिकारी: (१)यस ऐन अन्तगित र्दताि गने 
असिकारीले गनुिपने कायिहरू डिलासनैी गाउूँपासलकाको 
प्रमखु प्रशासवकय असिकृतले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दताि गने असिकारीले 
यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणि असिकार 
आफू मातहतको असिकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन 
गनि सक्नेछ । 

७०. काम, कतिव्य र असिकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत 
काम, कतिव्य तथा असिकारको असतररि र्दताि गने 
असिकारीको काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम 
हनुेछ । 

  

पररच्छेर्द –१७ 

सनरीिण तथा अनगुमन 

७१. सनरीिण तथा असभलेख जाूँच गने: (१) र्दताि गने असिकारीले 
संस्थाको जनुसकैु वखत सनरीिण तथा असभलेख परीिण 
गनि, गराउन सक्नछे । 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

239 
 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोवकएको 
भन्र्दा बढी आसथिक कारोवार गने संस्थाको वहसाव वकताव 
वा ववत्तीय कारोवारको सनरीिण वा जाूँच गनि, गराउन 
सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लासग नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै असिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई 
सनरीिण तथा सपुरीवेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२)बमोजजम सनरीिण वा 
वहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने असिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 
असिकार प्राप्त असिकृतले माग गरेको जानकारी सम्बजन्ित 
संस्थाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम सनरीिण वा 
वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड वा कायिववसि 
बमोजजम भएको नपाइएमा र्दताि गने असिकारी वा नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ित संस्थालाई आवश्यक सनरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ र त्यस्तो सनरे्दशनको पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको 
कतिव्य हनुेछ । 
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(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजजम 
संस्थाको सनरीिण तथा सपुरीवेिण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
प्रचसलत कानून बमोजजमको असिकार प्रयोग गनि सक्नछे। 

(७) यस र्दफा बमोजजम संस्थाको सनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गर्दाि प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कले डिलासनैी गाउूँ कायिपासलकालाई उपलब्ि गराउन ु
पनेछ ।   

७२. छानववन गनि सक्न े :(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक 
कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहत ववपरीत काम 
भएको वा सो संस्थाको उद्दशे्य ववपरीत कायि गरेको भनी 
त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस प्रसतशत सर्दस्यले 
छानववनको लासग सनवेर्दन दर्दएमा र्दताि गने असिकारीले 
त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छासनवन गर्दाि माग 
गरेको वववरण वा कागजात उपलब्ि गराई सहयोग गनुि 
सम्बजन्ित ससमसतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको 
छानववनको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई सलजखत रुपमा 
दर्दन ुपनेछ । 
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७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को सनरीिण तथा 
अनगुमन सम्बन्िी ववशषे व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बमोजजम अनगुमन 
प्रणाली अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने असिकारीले बचत तथा ऋणको 
कारोबार गने संस्थाको तोवकए बमोजजमको अनगुमन 
प्रणालीमा आिाररत भई सनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्थाको सनरीिण 
तथा अनगुमन र्दताि गने असिकारीले आवश्यकता अनसुार 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य सनकायको सहयोग सलन 
सक्नेछ । 

 

७४.वावषिक प्रसतवेर्दन पेश गनुिपने : (१) र्दताि गने असिकारीले 
आसथिक वषि समाप्त भएको समसतले तीन मवहनासभि संस्थाको 
सनरीिण सम्बन्िी वावषिक प्रसतवेर्दन गाउूँ कायिपासलका 
समि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोजजमको प्रसतवेर्दनमा 
रे्दहायका वववरणहरू खलुाउन ुपनेछ:– 
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(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा 
आसथिक कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम तथा 
आन्तररक कायिववसिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको 
अवस्था, 

(ङ) संस्थाको वियाकलापमा सर्दस्यको 
सहभासगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउूँपासलकाबाट प्रर्दान गररएको 
ववत्तीय अनरु्दान तथा छुट सवुविाको 
सर्दपुयोसगताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आसथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय 
अवस्था सम्बन्िी तोवकए बमोजजमका वववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणालीको 
अवस्था, 
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(झ) संस्थामा सशुासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरजित पूूँजी वफताि कोष ववतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीसत सनमािणमा सहयोग पगु्न े
आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा ववघटन 
सम्बन्िी वववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ 
बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजनाको वववरण,  

(ण) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संस्थाले 
संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको 
बालीनाली वा वस्तभुाउमा भएको िसतको अंशपूसति गने गरी 
आपसी सरुिण सेवा संचालन गनि सक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण 
ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत जोजखमबाट संरिणका लासग 
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संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हनुे जस्थरीकरण 
कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेर्द –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सवकन:े (१) यस ऐन 
बमोजजम गररएको सनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै 
संस्थामा रे्दहायको अवस्था ववद्यमान रहेको रे्दजखएमा 
कायिपासलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको 
रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि 
गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा 
नगरेको वा भिुानी गनुिपने र्दावयत्व भिुानी 
गनि नसकेको वा भिुानी गनि नसक्ने अवस्था 
भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत सनिािररत शति बमोजजम 
वफताि गनि नसकेको, 
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(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम तथा 
ववसनयम ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चालन 
भएको, 

(ङ) संस्था  र्दामासाहीमा पनि सक्न े अबस्थामा 
भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आसथिक 
कदठनाई भोसगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम वफताि गनुि 
पने अवसिमा वफताि नगरेको भनी त्यस्तो 
संस्थाका  कम्तीमा वीस प्रसतशत वा वीस 
जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो वरावरका 
सर्दस्यहरूले र्दताि गने असिकारी समि 
सनवेर्दन दर्दएकोमा छानववन गर्दाि खण्ड (क) 
रे्दजख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान 
भएको रे्दजखएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन प्रचसलत कानून बमोजजम गठन गरेको आयोगले कुनै 
संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि ससफाररस गरेमा 
वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा 
परेको उजरुी संख्या, औजचत्य समेतको आिारमा 
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कायिपासलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 
गनि सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन ससमसतको गठन: (१) र्दफा ७७ बमोजजम 
समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा र्दावयत्व भिुानी सम्बन्िी 
कायिकालासग व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनि र्दताि गने 
असिकारीले कायिपासलका समि  ससफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा 
कायिपासलकाले तोवकए वमोजजम व्यवस्थापन ससमसतको गठन 
गनि सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन 
ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम हनुेछ 
। 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसीरू, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. कसीरू गरेको मासनन े: कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेमा यस 
ऐन अन्तगितको कसीरू गरेको मासननछे ।  
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(क) र्दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन 
गरेमा वा कुनै व्यजि, फमि वा कम्पनीले 
आफ्नो नाममा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको 
अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि 
गरेमा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित 
बनेको सनयम, ववसनयम बमोजजम बाहेक अन्य 
कुनै  पसन प्रयोजनको लासग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि 
जमानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(घ) ससमसतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले 
संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शयेर रकम 
वहनासमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी ससमसतका कुनै 
सर्दस्य, सनजको नातेर्दार वा अन्य व्यजि वा 
कमिचारीलाई ऋण दर्दई रकम वहनासमना 
गरेमा,  
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(च) ससमसतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य 
सर्दस्यको समलोमतोमा संस्थाको शेयर वा 
बचत रकम आफू खसुी पररचालन गरी 
संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरण पेश गरी कजाि 
सलएमा, राखेको सितो कच्चा भएमा वा ऋण 
वहनासमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका 
सनयम, ववसनयम  ववपररत लगानी गरेमा वा 
लगानी गने उद्देश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृसिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण 
सलएमा वा दर्दएमा, 

(ञ) सितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन 
गरी ऋण सलएमा वा दर्दएमा, 

(ट) झिुा वववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत 
अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी ऋण सलएमा 
वा  दर्दएमा, 
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(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थालाई एक पटक 
दर्दइसकेको सरुिण रीतपूविक फुकुवा नभई वा 
सो सरुिणले खामेको मूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी 
सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुाः ऋण 
सलए वा दर्दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लासग ऋण सवुविा 
सलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि 
प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेजखएको 
कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै 
अथि सनस्कने व्यहोरा पारी समलाई लेख्न े वा 
अको सभनै्न शे्रस्ता राख्न े जस्ता काम गरेबाट 
आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइर्दा वा हासन 
नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनि वा अकािको 
हासन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे वा नभएको 
झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत, 

अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई 
जालसाजी गरे वा गराएमा,  
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(ण) ऋणको सितो स्वरुप राजखन े चल अचल 
सम्पजत्त सललाम सबिी वा अन्य प्रयोजनको 
लासग मूल्याङ्कन गर्दाि मूल्याङ्कनकतािले बढी, 
कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी 
नोक्सानी परु् याउने कायि गरे वा गराएमा,  

(त) सीसं्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्दशे्यले 
कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, 

मोलावहजा गनि वा गराउन, कुनै वकससमको 
रकम सलन वा दर्दन, सबना मूल्य वा कम 
मूल्यमा कुनै माल, वस्त ु वा सेवा सलन वा 
दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा सलन वा 
दर्दन, गलत सलखत तयार गनि वा गराउन, 

अनवुार्द गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ 
वा हानी परु् याउन ेबर्दसनयतले कुनै कायि गरे 
वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा 
ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्न े गरी 
लेखा परीिण गरे गराएमा वा लेखा परीिण 
गरेको झिुो प्रसतवेर्दन तयार पारेमा वा पानि 
लगाएमा। 
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८०. सजायाः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेमा रे्दहाय 
बमोजजमको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक 
बषिसम्म कैर्द र एक लाख रुपैँयासम्म 
जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र 
र्दईु लाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम 
जररवाना गरी तीन बषि सम्म कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), 
(ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा ववगो 
भराई ववगो बमोजजम जररवाना गरी रे्दहाय 
बमोजजमको कैर्द हनुछे :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक 
वषिसम्म कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख 
रुपैयाूँसम्म सबगो भए र्दईु वषि रे्दजख तीन वषिसम्म कैर्द, 
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(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड 
रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीन वषि रे्दजख चार 
वषिसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड 
रुपैयासम्म सबगो भए चार वषिरे्दजख छ वषिसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि 
रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ वषिरे्दजख आठ वषिसम्म कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजसतसकैु रुपैयाूँ 
सबगो भए पसन आठ वषिरे्दजख र्दश वषिसम्म कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  र्दश बषिसम्म कैर्द 
। 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा 
त्यस्तो कसूर गनि मद्दत परु् याउन े व्यजिलाई मखु्य 
कसूरर्दारलाई हनुे सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर 
गनि मद्दत परु् याउन ुकुनै सनकाय संस्था भए त्यस्तो सनकाय 
संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पर्दासिकारी वा कायिकारी 
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हैससयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन बमोजजम 
हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु े :(१) र्दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी 
वा संस्थाको सनरीिण अनगुमन वा वहसाब वकताबको जाूँच 
गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि 
गरेको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृसत 
र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई पाूँच 
लाख रुपैँयासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका सनयम 
ववपरीत सर्दस्यसूँग ब्याज सलएमा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर 
बीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी कायम 
गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई 
मूल कजािमा पूूँजीकृत गरी सोको आिारमा 
ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए 
बमोजजमको प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण 
प्रर्दान गरेमा, 
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(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक 
अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन 
मवहना अवसि व्यसतत नभई ऋण लगानी 
गरेमा, 

(च) प्राथसमक पूूँजी कोषको र्दश गणुा भन्र्दा 
बढीहनुे गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी शयेर 
लाभांश ववतरण गरेमा,  

(ज) सीसं्थाले आफ्नो कायििेि बावहर गई 
कारोबार गरेमा वा गैर सर्दस्यसंग कारोवार 
गरेमा, 

(झ) सीसं्थाले यो ऐन ववपरीत कृसिम ब्यजिलाई 
आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा । 

 (२) उपर्दफा (१) मा लेजखएको 
व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने 
असिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृसत र गाम्भीयिको आिारमा 
त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररवाना 
गनि सक्नेछाः- 
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(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम 
बमोजजम दर्दएको कुनै सनरे्दशन वा तोवकएको 
मापर्दण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो सनयम 
बमोजजम दर्दनपुने कुनै वववरण, कागजात, 
प्रसतबेर्दन, सूचना वा जानकारी नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम सनवािचन नगरी ससमसत तथा 
लेखा सपुरीवेिण ससमसतका पर्दासिकारीहरु 
आफू खशुी पररवतिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) 
बमोजजमको तोवकएको शति पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो सनयम 
ववपररत अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना 
गनुि अजघ र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित व्यजि वा 
संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको समयावसि 
दर्दन ुपनेछ । 
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८२.  रोक्का राख्न े:(१) र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित संस्थालाई 
र्दफा ८१ बमोजजम जररवाना गनुिका असतररि तीन 
मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क 
खाता रोक्का राख्न े तथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्ित 
सनकायलाई ससफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप् त 
भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत वा बैङ्क खाता 
रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई दर्दन ु
पनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े(१) र्दफा ८१ बमोजजम जररवाना 
भएको व्यजि वा संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो 
व्यजि वा संस्थालाई र्दताि गने असिकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजख 
प्रत्येक पटकको लासग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानको लासग लेखी पठाउन सक्न े:र्दताि गने असिकारी 
वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, 
कतिव्य र असिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९ 
बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्िमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्िान गनिको लासग 
सम्बजन्ित सनकायमा लेखी पठाउन सक्नछे ।  
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८५.  मदु्दासम्बन्िी व्यवस्थााः र्दफा ८० बमोजजम सजाय हनु े
कसूरको मदु्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम 
हनुेछ । 

८६. मदु्दा हेने असिकारी: र्दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर 
सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्ला अर्दालतबाट 
हनुेछ । 

८७.  उजरूी दर्दन ेहर्द म्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बमोजजमको 
सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउन े
व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे दर्दनसभि र्दताि 
गने असिकारी समि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैले र्दफा ८० बमोजजम जररवाना हनु ेकायि 
गरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले 
नब्बे दर्दन सभि र्दताि गने असिकारी समि उजूरीदर्दन ुपनेछ 
।  

८८. पनुरावेर्दन गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ बमोजजम संस्था र्दताि 
गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा 8८ बमोजजम संस्था र्दताि 
खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले सो सनणियको जानकारी 
पाएको समसतले पैंतीस दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीको 
सनणियउपर कायिपासलकासमि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ ।  
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(२) र्दफा ८० बमोजजमको जररवानामा जचत्त 
नबझु्ने व्यजिले त्यस्तो सनणियको जानकारी पाएको समसतले 
पैंतीस दर्दनसभि रे्दहाय बमोजजम पनुरावेर्दन गनि सक्नछे: 

(क) र्दताि गने असिकारी र कायिपासलकाले गरेको 
सनणिय उपर सम्बजन्ित जजल्ला अर्दालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सनणिय 
उपरसम्बजन्ित उच्च अर्दालतमा । 

८९. असूल उपर गररन े : यस पररच्छेर्द बमोजजम कुनै व्यजिले 
सतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नसतरी बाूँकी रहेकोमा 
त्यस्तो जररवाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाूँकी सरह 
असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

९०.  मतासिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जसतसकैु 
शेयर खररर्द गरेको भए तापसन सम्बजन्ित संस्थाको कायि 
सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नो 
मतासिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 
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९१. सामाजजक परीिण गराउन सक्न े :(१) संस्थाले ववसनयममा 
उजल्लजखत उद्देश्य प्राप् त गनिका लासग ससमसतबाट भएका 
सनणिय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको 
स्तर, सेवा प्राजप् तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको 
आसथिक, सामाजजक, सांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा 
सकारात्मक पररवतिन लगायतका ववषयमा सामाजजक 
परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक 
परीिणको प्रसतवेर्दन छलफलको लासग ससमसतले 
सािारणसभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक 
परीिण प्रसतवेर्दन छलफल गरी सािारणसभाले आवश्यकता 
अनसुार ससमसतलाई सनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण 
प्रसतवेर्दनको एक प्रसत सम्बजन्ित संस्थाले र्दताि गने 
असिकारी समि पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी जशिााः  सहकारी िेिको प्रवििनको लासग ववद्यालय 
तहको पाठयिममा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी 
ववषयवस्तलुाई समावेश गनि सवकनछे । 
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९३. आसथिक सहयोग गनि नहनु:े संस्थाको रकमवाट ससमसतको 
सनणिय वमोजजम सर्दस्यहरुले आसथिक सहयोग सलन सक्नछेन ्  

तर सामाजजक कायिकोलासग गैर सर्दस्य व्यजि वा 
संस्थाहरुलाई समेत आसथिक सहयोग गनि वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको लासग 
'सामाजजक कायि' भन्नाले जशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, 
मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बजन्ि कायिलाई 
जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नाेः  संस्थाहरुले तोवकए 
बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनि 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  ससमसतको कुनै 
सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण ससमसतको संयोजक वा 
सर्दस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप् त 
गरेको सरकारी अनरु्दान वा कुनै सेवा सवुविा र्दरुुपयोग 
गरेको पाइएमा प्रचसलत कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी 
सरह असूल उपर गररनेछ।  



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

261 
 

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचसलत ऐन लागू नहनु े : यस ऐन 
अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी 
प्रचसलत ऐन  लागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचसलत कानून बमोजजम कारवाही गनि वािा नपने : यस 
ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर प्रचसलत 
कानून बमोजजम अर्दालतमा मदु्दा चलाउन बािा परु् याएको 
मासनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण सनवारण सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको 
पालना गनुिपनेाः संस्थाले सम्पजत्त शवुद्धकरण सनवारण 
सम्बन्िी संघीय / प्ररे्दश काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै 
तत ्सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरेको मानर्दण्ड र नपेाल 
राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका 
सनरे्दजशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. सनयम बनाउन ेअसिकार:  यस ऐनको कायािन्वयनको लासग 
कायिपासलकाले आवश्यक सनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापर्दण्ड, सनरे्दजशका वा कायिववसि बनाई लागू गनि सक्न:े 
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयमको अिीनमा 
रही संस्थाको र्दताि, सञ्चालन, सनरीिण तथा अनगुमन 
लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी 
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रुपमा सञ्चालन गनि कायिपासलकाले आवश्यकता अनसुार 
मापर्दण्ड, सनरे्दजशका वा कायिववसि बनाई लागू गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँर्दा 
आवश्यकता अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र 
सम्बजन्ित अन्य सनकायको परामशि सलन सवकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"rL १ 
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btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

l8nf;}gL ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, l8nf;}gL, a}t8L .  

 

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– 
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 -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 

l8nf;}gL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

l8nf;}gL, a}t8L  

सहकािी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

l8nf;}gL 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], 

rGb|b]j hf]zL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tklznadf]lhdsf] P]g 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

;efaf6 kfl/t ldltM @)&%.#.@^ 

k|df0fLs/0f ldltM @)&%.#.@* 

 

;+jb\ @)&% ;fnsf] P]g g+= ^ 

k|:tfjgfM l8nf;}gL 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], 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ 
sf] pkwf/f -!_ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ 

adf]lhd of] P]g agfPsf] 5 . 

 

 

mailto:&%25.#.@*
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kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æl8nf;}gL 

ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&%Æ /x]sf]5 .  

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

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

-s_  æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf]] cWoIf 

;Demg'k5{ . 

-v_ æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ 

s[ifs jf sDkgL jf s[lif kmfd{ jf ;xsf/L 

pTkfbs ;Demg' k5{ . 

-u_ æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, 

s[lif ahf/ jf s[lifhGo j:t'x¿sf] sf/f]af/ 

ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] 

zJbn] ;Ful7t ;+:yfsf] k|ltlglwnfO{ ;d]t 

hgfpF5 . 
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-3_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] l8nf;}gL 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]lhdsflaifo;Fu ;DjlGwt s[lifnfO{ 

;Demg' kb{5  / ;f] zJbn] Jofj;flos 

s[lifnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-h_  æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] 

nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf afnL 

pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif 

kmfd{ ;Demg' k5{ .  
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-em_ æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, 

Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, ljt/0f tyf 

s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{  s[lif 

ahf/ ;Demg'  k5{ . 

-~f_  æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 

lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg u/]sf] 

pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo 

;Demg' k5{ M– 

-!_  Jofj;flos p2]Zon] ul/g] 

s[lif afnL jf a:t'sf] 

pTkfbg,  

 -@_    s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,  

 -#_    s[lif pkhsf] Jofkf/, 

-$_   s[lif pTkfbgsf nflu 

k|of]u x'g] /f;folgs jf 

k|fËfl/s dnsf] pTkfbg, 

e08f/0f tyf ljt/0f,   
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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] l8nf;}gL 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{ . 
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-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_   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{ . 

-y_ 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{ . 

-b_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] l8nf;}gL 

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

;Demg'k5{ . 

-w_  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{ . 
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-g_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif 

If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg' kb{5 . 

-k_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos 

s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf] ;~rfng, s[lif 

j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, 

;~ro / ahf/Ls/0f ug{ jfs[lif Joj;fo 

k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx? 

jLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif 

s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; zAbn] 

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 . 

-km_  æj8fÆ eGgfn] l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] 

j8f;Demg'k5{ . 
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-a_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % 

adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/ ;~rfng 

tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-e_   æ;efÆ eGgfn] l8nf;}gL ufpF;efnfO{ 

;Demg'k5{ . 

 

kl/R5]b @ 

s[lif ahf/;DjGwL Joj:yf 

# s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] 

s'g} klg :yfgdf s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos 

;+:yfn] ;DjlGwt ufpFkflnsfsf] cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] 

:yfkgf ug{ ;Sg]5 . 

$=    s[lif ahf/sf] juL{s/0f M-!_ o; P]gsf] bkmf #adf]lhd 

:yfkgf x'g] s[lif ahf/sf] juL{s/0fb]xfo adf]lhdsf] x'g]5 M– 

-s_  yf]s ahf/, 

-v_  v'b|f ahf/, 
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-u_ xf6–ahf/,  

-3_   ;+sng s]Gb| . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ahf/ ;~rfngjfkt 

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 ;ldltM -!_ 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{ l8nf;}gL 
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ufpFkflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt 

/xg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo 

adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  

-s_   cWoIf jf k|d'v    

  — cWoIf 

-v_ s[lif If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:o  

  — ;b:o 

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

  — ;b:o 

-3_ ufpFkflnsf:t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] 

;+of]hs jf k|d'v — ;b:o 

-ª_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o 

Ps hgf  — ;b:o 

-r_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos 

ls;fgdWo] Ps hgf — ;b:o 
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-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]{, 
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-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf 

cfjZos sfo{ ug]{, 

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{gug]{ ;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 . 
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-@_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 C0fM -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] 

lgod adf]lhds[lif C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-@_ k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 

eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]] Jofj;flos s[lif s/f/ 

;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf 

ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg 

;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ 

;/sf/sf] clt k|fydlstf If]qdf shf{ nufgL u/]sf] ;/x 

dfgL;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf 

;d]t kfpg ;Sg]5 .  

-$_  s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ 

adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] eO{ ckn]vgug'{ 
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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 tyf k|fb]lzs ;/sf/af6 

k|fKt /sd, 

-v_  ufpFkflnsfaf6 k|fKt /sd, 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, 

cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu ;Demf}tf 

u/L :yfgLo txdf  ljlgof]lht 

/sdjfkt k|fKt /sd 

-3_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 
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-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd 

k|fKt ug'{ cl3;+3Lo cy{ dGqfnosf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

!!= sf]ifsf] ;~rfng M-!_ufpFkflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf 

lgb{]zg adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd 

vr{ul/g]5 . 

-@_ sf]ifsf] ;lrjfno ufpFkflnsf cGtu{tsf] s[lif 

ljefu÷dxfzfvf÷zfvfdf /xg]5 . 

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_;ldltsf] tkm{af6 ul/g] 

;Dk"0f{ vr{ bkmf !) adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd 

Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt 

sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf vftf vf]nL hDdf ug]{5 . 

-#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf 

;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP 

adf]lhd x'g]5 . 

!#=   n]vf / n]vfk/LIf0f -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt 

sfg"g adf]lhd /fVg' kg]{5 .  
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-@_ 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 . 
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!^=  hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M -!_ s'g} s[ifs jf 

s[lifJoj;foLn] Jofj;flos ?kdf s[lif ;DaGwL sfo{ ug{sf] 

nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g]] u/L s/f/ adf]lhd 

hUuf tyf ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf 

JolQm jf lgsfo;Fu dfu ug{;Sg]5 .  

 -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf 

ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf lglZrt cjlw tf]sL k|rlnt 

sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf 

ef}lts ;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .   

 -#_ hUuftyf 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'gMs/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 . 
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-#_ 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 . 
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@@= s/f/ k"/f ug]{ :yfgM -!_ s/f/ adf]lhd sfd k"/f ug{ s'g} 

lglZrt :yfg tf]lsPsf] /x]5 eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf 

k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhd s'g} Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ 

s'g} dfn;fdfg lbg] jf a'emfpg] :yfg s/f/df tf]lsPsf] 

/x]5 eg] ] ;f]xL :yfgdf g} lbg' jf  a'emfpg' kg]{5 . 

-#_ s/f/ adf]lhd sfd ug]{ lglZrt :yfg 

gtf]lsPsf] t/ ;f] sfd s'g} vf; :yfgdf dfq ug{ ;lsg] 

jf rng Jojxf/ jf ;f] sfdsf] k|s[lt cg';f/ s'g} vf; 

:yfgdf dfq ug'{ kg]{ lsl;dsf] /x]5 eg] ;f] sfd ;f]xL 

:yfgdf ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 

-$_ pkbkmf -@_ / -#_ df n]lvP b]lv afx]s cGo 

cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd ug]{ :yfg s/f/df pNn]v 

ePsf] /x]g5 eg] s/f/ adf]lhd sfd ug]{ kIfn] csf]{ 

kIfnfO{ dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg ;"rgf ug'{ kg]{5 

/ csf]{ kIfn] klg ;f] sfd ug{ dgfl;a dflkmssf] :yfg 

tf]lslbg' kg]{5 . 

@#= s/f/ k"/f ug'{ gkg]{ cj:yfM b]xfosf cj:yfdf s/f/ 

adf]lhd sfd ug{ cfjZos kg]{ 5}g . 
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-s_  s/f/sf] Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s/f/ 

adf]lhdsf] bfloTj k"/f ug'{ gkg]{  

u/L 5'6 lbPdf, 

-v_  ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg 

kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 

-u_  csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 

s/f/sf] kl/kfngf x'g]  

g;Sg] ePdf, 

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ 

adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 

-ª_  s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t 

kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{  

c;Dej ePdf. 

@$=   s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf 

s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn] k+}lt; lbgleq ;DjlGwt 

ufpFkflnsfdf btf{ ug'{ kg]{5 .  
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-@_  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] 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\ . 
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-^_ 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 
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pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft lbgleqdf cfkm\gf] 

lg0f{o lbg' kg]{5 .  

-!@_ pkbkmf -!!_adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f 

ul/Psf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] 

lg0f{o pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] dWo:ytf P]g, @)%% sf] 

Dofbleq} ;DalGwt pRr cbfntdf lgj]bg lbg ;Sg]5 . 

-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df 

pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd / cGosf xsdf dWo:ytf 

;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-!%_ dWo:ystf{n]] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 

lng ;Sg]5g\ .  

@^= Dofb ;DaGwdf M o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' 

jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; P]gsf] bkmf  @% sf] pkbkmf -

!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf kGw| 

lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .  
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@&= 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 . 
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kl/R5]b & 

ljljw 

@*= Joj;fo btf{ ug'{ kg]{ M -!_ s/f/ u/L s[lif Joj;fo 

;~rfng ug{ rfxg] s[ifs, s[lif kmfd{ jf Ph]06 nufotn] 

btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g . 

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v 

k|zf;lso clws[tn] ug]{5 . lghn] clws[t:t/sf] s'g} 

sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ 

clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

  -#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns  nufotsf cGo 

Joj:yf sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

@(=  Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df 

s'g} kIfsf sfd sf/jfxLaf6 csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf 

s/f/df g} Ifltk"lt{sf] dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / 

gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, :ynut lg/LIf0f, 

:yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo, k|rlnt b/efp ;d]t a'emL 

;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{ 

e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 . 
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  -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg kIfsf] sfa' jflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ s/f/sf] oyfjt\ 

kl/kfngf x'g g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf] bfloTj 

ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr 

s'g} n]gb]g ePsf] /x]5 eg] cj:yf x]/L dsf{ kg]{ kIfnfO{ 

n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 . 

#)=  sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/L M -!_ o; 

P]g adf]lhd b08 ;hfo ug]{ jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ 

:yfgLo Goflos ;ldltnfO{ x'g]5 .  

-@_ o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f 

cg';Gwfg tyf txlssft ug]{ clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf 

;/sf/L jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng ;Sg]5 

. 

#!= b08 ;hfo M -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ 

u/]df b]xfo adf]lhdsf] ;hfo x'g]5M  

-s_ bkmf# / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / 

;~rfng u/]df klRr;xhf/ b]lv 

krf;xhf/ ¿k}ofF;Dd, 
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-v_ dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -

@_ sf] sfo{ gu/]df jf ug{ OGsf/ u/]df 

To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ 

clwsf/L jf To:tf] sfo{ s'g} clwsf/LnfO{ 

k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] lhDd]jf/L 

k|fKt clwsf/LnfO{ klRr;xhf/b]lv 

krf;xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-u_ bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z 

lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s To:tf] Ifltk"lt{ 

glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ 

klRr;xhf/b]lv krf;xhf/ ¿k}ofF;Dd . 

-3_  o; P]g jf o; P]g cGt/ut ag]sf] 

lgodfjnL ljkl/t s'g} sfo{ u/L To;af6 

s;}sf] xfgLgf]S;fgL ePsf] /x]5 eg] To:tf] 

xfgL gf]S;fgL lghaf6 g} e/fO{g]5 .  

#@= k'''g/fj]bg M o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf 

lrQ ga'e\mg] kIfn] k}+tL; lbgleq ;DalGwt lhNnf 

cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 
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##=   aLdf ;DaGwL Joj:yfM -!_ o; P]g adf]lhd s/f/ u/L 

ul/Psf] s[lif pkhsf] pTkfbgsf] ;Demf}tfsf] cfwf/df ljdf 

;ldltn] tf]s]sf] k|s[of k'/f u/L To:tf] jLdf sfo{ ug{ 

clVtof/ kfPsf] ljdf sDkgLn] ljdf ug]{5 .  

-@_ jLdf ug]{ k|lqmofsf ;DaGwdf jLdf ;ldltn] 

;do ;dodf lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

-#_ o; P]g adf]lhd ul/g] Jofj;flos s[lif 

s/f/;DjlGwt lgsfodf btf{ x'gf;fy ;f]xL ldltaf6 nfu" 

x'g] u/L ;DalGwt jLdf sDkgLn] jLdf ug{ ;Sg]5 .  

-$_ s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif 

s/f/sf] ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] Ifltsf] cÍ a/fa/ cfk\mgf] 

v'b s/of]Uo cfoaf6 36fpg kfpg]5 . 

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

o;} P]g adf]lhd / cGo ljifodf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

x'g]5 .  

#%= jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M o; P]g adf]lhd s[lif 

Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf Joj;flos s[lif s/f/ ubf{ jf}l4s 

;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf] 

;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 . 



v08 !_ ;+Vof @_ l8nf;}gL /fhkq efu ! ldlt @)&%.)#.@* 

 

296 
 

#^= lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ 

sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw 

agfpg ;Sg]5 . 

#&=  arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn 

sfg'g adf]lhd o; cl3 ePsf sfo{x? o;} P]g jdf]lhd 

ePsf] dflgg]5 . 
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cg';"RlL –! 

bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt 

-!_ vfBfGg afnL,  

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik  

-#_ kz', kG5L  

-$_ df5f, df;',b'w,km'n,xf8,5fnf,pmg 

-%_ Rofp,  

-^_ df}/L, /]zd 

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL 

-*_ t]nxg, bnxg 

-(_ skf;, h'6, pv',/a/v]tL,l6d'/  

-!)_  s[lif ko{6g 

-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus 

k|of]hgdf x'g] s[lifj:t'x? 
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-!@_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 

-!#_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, 

cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg pBf]u 

-!$_  v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 
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cg';"RlL -@_ 

bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 

-s_  s/f/sf kIfx¿,  

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q, 

-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 

-3_  j:t'sf] ljj/0f,dfqf, 

-ª_  u'0f:t/, 

-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,   

-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  

-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 

-h_  9'jfgLsf] bfloTj,  

-em_  pTkfbg k|lqmof,  

-`_  cg'udgsf kIfx¿,  
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-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], 

rGb|b]j hf]zL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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l8nf;}gL ufpFkflnsf 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] ;efn] agfPsf] tklznsf] dfkb08 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sflzt ul/Psf] 5 . 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf cWoIfsf] oftfoft ;'ljwf ;DaGwL dfkb08, 

@)&% 

ufpF;efaf6 kfl/t ldltM @)&%.#.@^ 

cWoIfaf6 k|df0fLs/0f ldltM @)&%.#.@* 

k|:tfjgfM 

l8nf;}gL ufpFkflnsfsf cWoIfnfO{ ufpFkflnsfn] ;/sf/L ;jf/L 

;fwgsf] ;'ljwf pknAw gu/fpFbf;Ddsf nflu oftfoftsf] ;'ljwf 

pknAw u/fpg], ;jf/L ;fwgsf nflu cfjZos kg]{ OGwg / df]lan 

nufotsf] ;'ljwf pknAw u/fpg] ;DaGwdf sfg"gL Joj:yf ug{ 

jf~5gLo ePsfn]  

& g++= k|b]zsf :yfgLo txsf kbflwsf/Lsf] ;]jf ;'ljwf ;DaGwL P]g, 

@)&% sf] bkmf $ sf] pkbkmf -@_ / -#_ adf]lhd l8nf;}gL 

ufpFkflnsfsf] ;efn] of] dfkb08 agfPsf] 5 . 

!= dfl;s oftfoft ;'ljwfM l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ 

oftfoft ;'ljwfafkt dfl;s ?= ! nfv @) xhf/ pknAw u/fOg] 5 

. 

@= OGwg / df]lanM l8nf;}gL ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ ;jf/L 

;fwgdf k|of]u x'g] OGwg / df]lansf nflu dfl;s ? !! xhf/ 

pknAw u/fOg] 5 .  
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#= ;'ljwf pknAw gx'g]M l8nf;}gL ufpFkflnsfn] ;jf/L ;fwg 

pknAw u/fPsf] xsdf bkmf ! adf]lhdsf] ;'ljwf k|fKt x'g] 5}g . 

cf1fn], 

rGb|b]j hf]zL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


