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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:१  �म�त: २०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

�नणर्य वा आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरण (कायर्�व�ध) �नयमावल�, २०७४ 
�स्तावना 

राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाको �नणर्य वा आदेश र अ�धकारप� लगायतका  अन्य केह� 
�लखत �माणीकरण गन� �व�ध र  ���यालाई व्यविस्थत गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 
नेपालको सं�वधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोिजम राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाले 
देहायको �नयमावल� बनाएको छ । 
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प�रच्छेद १ 

�ारम्भ 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस �नयमावल�को नाम "राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाको 
�नणर्य वा आदेश र अ�धकारप�को �माणीकरण (कायर्�व�ध) �नयमावल�, २०७४ रहेको छ। 

 (२) यो �नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�माः- 

 (क) "अध्यक्ष' भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

 (ख) "उपाध्यक्ष' भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

 (ग) "कायर्पा�लका" भ�ाले सं�वधानको धारा २१५ बमोिजम ग�ठत राम�सादराई गाउँ 
कायर्पा�लका सम्झनपुछर् । 

 (घ) "कायर्कार� अ�धकृत" भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायर्कार� अ�धकृत सम्झन ुपछर् । 

 (ङ) "गाउँपा�लका" भ�ाले सं�वधान बमोिजमको गाउँपा�लका सम्झन ुपछर् । 

 (च) "�मािणत ��त" भ�ाले �नणर्य वा आदेश र अ�धकारप� �मािणत गनर् अ�धकार�ले 
हस्ताक्षर गरेको स�ल ��त सम्झन ुपछर् । 

 (छ) "�लखत वा कागज" भ�ाले देहायका �वषयसँग सम्बिन्धत �नणर्य वा आदेश वा 
तत्सम्बन्धी अ�धकारप�सँग सम्बिन्धत �लखत वा कागज सम्झन ुपछर्,- 

  (१) गाउँ कायर्पा�लकाले बनाएको नी�त, �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, 
  (२) गाउँ  कायर्पा�लकाले जार� गरेको आदेश, 
  (३) गाउँ कायर्पा�लका�ारा पा�रत �स्ताव, 
  (४) गाउँ कायर्पा�लकाले जार� गरेको अ�धकारप�, 
  (५) गाउँ कायर्पा�लकाले गरेको �नणर्य, 
  (६) गाउँ कायर्पा�लकाबाट �नयिु� हनुे पदको �नयिु�प�, सरुवा तथा अवकाश प�, 
  (७) गाउँ कायर्पा�लकाले जार� गरेको सूचना तथा �सजर्ना गरेको तथ्या� वा अ�भलेख 

सम्बन्धी �लखत वा कागजात, 
  (८) �च�लत कानून बमोिजम �माणीकरण गनुर् पन� अन्य �लखत वा कागजात, 
 (ज) "सभा" भ�ाले सं�वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा सम्झन ुपछर् । 

 (झ) "सं�वधान" भ�ाले नपेालको सं�वधानलाई सम्झन ुपछर् । 

 (ञ) "सूचना तथा अ�भलेख केन्�" भ�ाले गाउँपा�लका अन्तगर्त स्थापना भएको �नयम ११ 
बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्� सम्झन ुपछर् । 
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प�रच्छेद २ 

�लखत वा कागजातको �माणीकरण कायर्�व�ध 

३. �नयमको �माणीकरण कायर्�व�धः (१) कायर्पा�लकाले बनाएको �नयम कायर्पा�लकाको 
बैठकबाट स्वीकृत भएप�छ अध्यक्ष,ले �माणीकरण गन�छ । 

 (२) अध्यक्षले उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण गदार् नेपाल� कागजमा तयार ग�रएको 
�नयमको कम्तीमा चार ��तमा �म�त समेत उल्लेख गर� हस्ताक्षार गनुर्पन�छ र त्यस्तो 
�मािणत ��तमध्ये एक एक ��त देहाय बमोिजमको �नकायमा पठाउनपुन�छः- 

  (क) कायर्कार� अ�धकृतको सिचवालयमा, 
  (ख) सूचना तथा अ�भलेख केन्�मा, 
  (ग) संघको संघीय मा�मला हेन� मन्�ालयमा, 
  (घ) �देशको गाउँपा�लका हेन� �नकाय (मन्�ालय वा �वभाग) मा, 
 (३) सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले उप�नयम (२) बमोिजम �माणीकरण भएका �नयम �काशन 

गर� गाउँपा�लकाका सबै वडा कायार्लयमा पन्� �दन�भ� पठाउनपुन�छ । 

 (४) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको �नयम कायर्कार� अ�धकृतले सवर्साधारणको 
जानकार�को  ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

४. नी�त, �नद� िशका तथा कायर्�व�धको �माणीकरणः (१) कायर्पा�लकाले बनाएको नी�त, �नद� िशका 
तथा कायर्�व�ध कायर्कार� अ�धकृतले  तीन ��तमा हस्ताक्षर गर� �माणीकरण गनुर् पन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �माणीत ��तमध्ये एक ��त  कायर्कार� 
अ�धकृतको सिचवालयमा, एक ��त कायार्न्वयन गन� सम्बिन्धत �नकायमा र अक� ��त 
सूचना तथा अ�भलेख केन्�मा पठाई कायार्न्वयन तथा अ�भलेखब� गनुर् पन�छ । 

 (३) सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएका नी�त, 
�नद� िशका तथा कायर्�व�ध सबै वडा कायर्लयमा पठाउन ुपन�छ । 

 (४) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको नी�त, �नद�िशका तथा कायर्�व�ध कायर्कार� 
अ�धकृतले सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

५. कायर्पा�लकाको �नणर्य तथा �स्तावको �माणीकरणः (१) कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश हनुे 
�स्ताव र बैठकको �नणर्य कायर्कार� अ�धकृतले �मािणत गन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप�को �मािणक 
��तमध्ये एक ��त कायार्न्वयन गन� सम्बिन्धत �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� ��त 
सूचना तथा अ�भलेख केन्�मा पठाई अ�भलेखव� गनुर्पन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप� कायर्कार� अ�धकृतले 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

६. आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरणः (१) सं�वधान वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम 
कायर्पा�लकाबाट जार� हनुे आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरण अध्यक्षले गन�छ । 
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 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप�को �मािणक 
��तमध्ये एक ��त कायार्न्वयन गन� �नकाय वा अ�धकार�लाई र अक� ��त सूचना तथा 
अ�भलेख केन्�मा पठाई अ�भलेखव� गनुर्पन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको आदेश वा अ�धकारप� कायर्कार� अ�धकृतले 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

७. न्या�यक स�म�तको �नणर्य वा आदेशको �माणीकरणः (१) न्या�यक स�म�तको �नणर्य वा 
आदेश उ� स�म�तका संयोजक र सबै सदस्यले �मािणत गन�छन ्। 

 (२) न्या�यक स�म�तका �नणर्य वा आदेशको �मािणक ��त कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले 
तोकेको सम्बिन्धत शाखाको कमर्चार�ले संरक्षण गन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम भएको �नणर्य वा आदेशको न�ल �लन चाहेमा सरोकारवाला व्यि� 
वा संस्थालाई कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको कमर्चार�ले न�ल ��त �मािणत गर� 
उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

८. सूचना वा तथ्या� �माणीकरणः (१) स्थानीयस्तरको सूचना तथा तथ्या�, स्वीकृत वा�षर्क 
कायर्�म, योजना तथा बजेट एवं कायर्योजनाको �माणीकरण कायर्कार� अ�धकृतले गन�छ । 

 (२) गाउँपा�लकामा रहेको सूचना वा तथ्या� कसैले माग गरेमा अ�भलेखमा जनाई सम्बिन्धत 
शाखा �मखुले �मखुले �मािणत गर� उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

 (३) यस �नयम बमोिजम कुनै सूचना, तथ्या� वा �लखत वा कागजात नेपाल सरकार वा 
�देश सरकारले माग गरेमा त्यस्तो सूचना, तथ्या� वा �लखत वा कागजात कायर्कार� 
अ�धकृतले �मािणत गर� उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

९. अन्य �लखत वा कागजातको �माणीकरणः (१) �नयम ३,४,५,६,७ र ८ मा लेिखएदेिख 
बाहेक गाउँपा�लकासँग सम्बिन्धत अन्य �लखत  कागजातको �माणीकरण गदार् 
कायर्पा�लकाबाट भएका वा जार� भएका �लखत वा कागजातको �माणीकरण कायर्कार� 
अ�धकृतबाट हनुेछ । 

 (२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा  लेिखएको भए ताप�न कुनै खास �लखत वा कागजात 
�माणीकरणका ला�ग गाउँपा�लकाको कानूनबमोिजम कुनै खास अ�धकार� तो�कएको रहेछ 
भने त्यस्तो �लखत वा कागजात त्यस्तो अ�धकार�बाट �माणीकरण हनुेछ । 

१०. कायर्पा�लकाबाट हनु े �नयिु�, सरुवा तथा अवकाशको �माणीकरणः (१) कायर्पा�लकाबाट 
�नयिु� हनुे पदको �नयिु�प�, सरुवा तथा अवकाश प�को �माणीकरण कायर्कार� 
अ�धकृतबाट हनुेछ । 

 (२) गाउँपा�लकाको �व�भ� सेवाको अ�धकृत वा सो सरहको पद र स्थायी �नयिु� हनुे अन्य 
पदमा कायर्कार� अ�धकृतले �माणीकरण गर� �नयिु�प� �दनेछ । 

 (३) गाउँपा�लकाको �वज्ञ सेवा वा करारमा �नय�ु हनुे पदमा कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले 
अिख्तयार� �दएको सम्बिन्धत शाखा �मखुले �माणीकरण गर� �नयिु�प� �दनेछ । 
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 (४) यस �नयममा लेिखएदेिख बाहेक गाउँपा�लकाको कानून बमोिजम �नयिु� हनुे अन्य 
पदको �नयिु� कायर्कार� अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकार��ारा �माणीकरण हनुेछ । 

 (५) यस �नयम बमोिजमको �माणीक ��त कायर्कार� अ�धकृतले सरुिक्षत रा� ु वा रा� 
लगाउन ुपन�छ । 

 
 

प�रच्छेद ३ 

सूचना तथा अ�भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
११. सूचना तथा अ�भलेख केन्� रहनःे (१) गाउँ कायर्पा�लकाबाट हनुे �नणर्य, आदेश लगायतका 

�लखत वा कागजातको �माणीक ��त लगायतका सूचना तथा अ�भलेख व्यवस्थापन गनर् गाउँ 
कायर्पा�लकामा एक सूचना तथा अ�भलेख केन्� रहनछे । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्� यस �नयम बमोिजम �माणीकरण 
भएका �लखत वा कागजातको स�ल �माणीक ��त सरुिक्षतसाथ रा�पुन�छ । 

 (३) उप�नयम (१) बमोिजम सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले यस �नयम बमोिजम �माणीकरण 
भएका महत्वपूणर् �लखत वा कागजातको माइ�ो �फल्म तयार गर� रा�पुन�छ । 

 (४) उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले �लखत वा कागजातको 
�सल�सलेवार रुपमा सं�ह गर� अ�भलेख रा�पुन�छ । 

१२. अ�भलेख व्यविस्थत गर� रा� ुपन�ः (१) यस �नयम बमोिजम �माणीकरण भएको �लखत वा 
कागजातको गाउँ कायर्पा�लकाको सम्बिन्धत �वषयगत शाखा वा सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले 
सरुिक्षतसाथ अ�भलेखव� गर� रा�पुन�छ । 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम अ�भलेख राख्दा �व�तुीय ��त समेत सरुिक्षत गर� रा� ुपन�छ । 

१३. सावर्ज�नक गनुर्पन�ः  यस �नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानूनले गोप्य 
रा�पुन� �लखत वा कागजात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै �लखत वा कागजात 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग सूचना तथा अ�भलेख केन्�ले सावर्ज�नक रुपमा �काशन 
गनुर् पन�छ । 

 
प�रच्छेद ४ 

�व�वध 

१४. अन्य �च�लत कानून बमोिजम �माणीकरण हनु े�वषयमा असर नपन�ः कुनै �नणर्य वा आदेश 
�माणीकरण सम्बन्धमा �च�लत नेपाल कानूनमा छु�ै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो �वषयमा यस 
�नयममा लेिखएको कुनै कुराले असर पान� छैन । 

१५. कायर्�व�ध बनाउन सक्नःे यस �नयमको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यक 
कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 
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१६. बचाऊः यस अिघ स्थानीय �नकायबाट �च�लत कानून बमोिजम भए गरेका �नणर्य वा 
आदेश वा तत्सम्बन्धी अ�धकारप�को �माणीकरण यस  �नयम बमोिजम भए गरेको 
मा�ननेछ। 

 
 

  आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:२  �म�त: २०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

ufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, 
 @)&$ 

 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!* n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] 

ufpF sfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{ ljefhgsf nflu ldlt @)&$÷)$÷!) ut]sf] lg0f{o cg';f/ 
b]xfosf lgodx? agfPsf] 5 . 
 
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ oL lgodx?sf] gfd æufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ 

lgodfjnL, @)&$Æ /x]sf] 5 . 
-@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efiffMlaifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf– 
-s_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 
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-v_ æpkfWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] pkfWoIf ;Demg'k5{ . 
-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 
-3_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg'k5{ . 
-ª_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 
-r_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsf cGt/utsf] 

laifout zfvf, pkzfvf, sfof{no jf OsfO{nfO{ ;Demg'k5{ . o; zAbn] 
;+ljwfg adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf] sfo{;Dkfbg ug{sf nflu 
ufpFsfo{kflnsf cGtu{t /xg] lzIff, :jf:Yo, s[lif, jg, kz'ljsf; h:tf 
laifo If]qut sfof{no jf OsfO{nfO{ ;d]t ;Demg' k5{ . 

-5_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] j8f sfof{nosf] k|zf;sLo k|d'vsf] 
?kdf sfdsfh ug{ tf]lsPsf] j8f;lrj ;Demg'k5{ . 

-h_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg' k5{ 
. 

-em_ æ;b:oÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf]]] ;b:o ;Demg' k5{ . ;f] zAbn] ufpF 
sfo{kflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf / j8f cWoIf ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 

-`_ æ;efÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 
#= sfo{ ;DkfbgM -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{ ;Dkfbg ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, j8f 

sfof{no Pj+ laifout zfvfaf6 x'g]5 . 
-@_ ufpF sfo{kflnsf cGtu{t /xg] ljifout zfvf jf sfof{no jf pkzfvf jf OsfO{ 

jf s]Gb|x?sf] ljj/0f cg'';"rL— ! df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 
-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf laifout zfvfx? / ltgLx?sf]sfo{ ljj/0f ufpF 

sfo{kflnsfn] :jLs[t u/] adf]lhd x'g]5 . 
$= sfo{ ljefhgM -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no / laifout zfvfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 

cg';"rL–@ adf]lhd x'g]5 . 
-@_ ufpF sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] ljifout zfvfsf] sfddf 

cfjZostf cg';f/ x]/km]/ jf yk36 ug{ ;Sg]5 . 
-#_ j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ cg';"rL– # adf]lhd x'g]5 . 
-$_ cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf / ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ cg';"rL– $ 

adf]lhd x'g]5 . 
-%_ cWoIfn]] laifout If]qsf] sfo{sf] nflu sfo{kflnsfsf] s'g} ;b:onfO{ lghn] 

ug]{ sfo{sf] If]qflwsf/ ;d]t tf]sL lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 .  
-^_ sfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{;Dkfbgsf nflu cg';"rL —% adf]lhdsf] laifout 

;ldlt u7g u/L s'g} ;b:osf] ;+of]hsTjdf To:tf] ;ldltsf] sfo{If]q tf]sL lhDd]jf/L lbg 
;Sg]5 . 

 

%= lhDd]jf/L tyf pQ/bfloTjM -!_ ufpF sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg ePsf sfdsf nflu cWoIf 
tyf ;b:ox? ;fd'lxs ?kdf ufpF;efk|lt pQ/bfoL x'g]5g\ . 

-@_ ufpF sfo{kflnsfsf ;b:ox? cfkm"nfO{ tf]lsPsf]sfo{sf nflu JolQmut ?kdf 
sfo{kflnsf tyf cWoIfk|lt pQ/bfoL x'g]5g . 

-#_ laifout ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfdsf nflu ;ldltsf ;+of]hs tyf ;b:ox? 
;fd''lxs ?kdf sfo{kflnsfk|lt pQ/bfoL x'g]5g . 
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-$_ j8f cWoIf cfkm"n] ug]{ sfdsf nflu sfo{kflnsf, cWoIf tyf j8f ;ldltk|lt 
/ j8f ;ldltaf6 ul/g] sfdsf nflu ;fd'lxs ?kdf sfo{kflnsf / ;efk|lt pQ/bfoL 
x'g]5 . 

 

^=  clwsf/ k|Tofof]hgM -!_ ufpF sfo{kflnsfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ 
cWoIf, pkfWoIf, j8fcWoIf, ;b:o tyf dftxtsf ;ldlt, pk;ldlt jf sfo{sf/L 
clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ cWoIfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ s'g} ;b:o jf sfo{sf/L 
clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_ j8f ;ldlt jf j8f cWoIfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ j8f 
;ldltsf s'g} ;b:o jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5. 

&= yk36, x]/km]/ jf ;+zf]wgM -!_ sfo{kflnsfn] o; lgodfjnLnfO{ cfjZostf cg';f/ 
yk36 jf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd cg';"rLdf yk36 jf x]/km]/ jf ;+zf]wg 
u/]sf] ljifosf] ;"rgf ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ug{' kg]{5 . 

 

*= afwf c8\sfp km'sfpm M of] lgod sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} afwf c8\sfp k/]df o; 
lgodfjnLsf] efjgfsf] k|lts"n gx'g] u/L sfo{kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp k'msfpg 
cfjZos Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

(= o;} adf]lhd eP u/]sf] dflgg]Mof] lgodfjnL :jLs[t x'g'k"j{ ufpF sfo{kflnsfaf6 
;Dkfbg ePsf sfo{x? o;} lgodfjnL cg'?k eP u/]sf] dflgg]5 . 
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cg';"rL – ! 
-lgod # sf] pklgod -@_ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFsfo{kflnsfdf /xg] ljifout zfvf -zfvf, sfof{no, pkzfvf, OsfO{_ sf] ljj/0f 
-ufpF sfo{kflnsfsf] cfˆgf] /fhZjsf] Ifdtf, vr{sf] cfjZostf, ;]jf pknAw u/fpg' kg]{ hg;+Vof tyf ljsf;sf 
d'Vo d'Vo k|fyldstf cg'?k ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e]{If0fsf cfwf/df laifout zfvf tyfsfof{no, pkzfvf jf 
OsfO{ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g . hgzlQmsf] pknAwtf tyf k|zf;lgs vr{nfO{ Wofg lbO{ Pp6f laifout zfvf 
cGtu{tsf] s'g} sfof{no, pkzfvf jf OsfO{n] ldNbf] cGo laifoIf]qsf] sfo{;d]t ;Dkfbg ug{ ;Sg]5 ._ 
 

!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 
-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; pkzfvf 
-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg pkzfvf 
-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo pkzfvf 
-3_ gu/ k|x/L Joj:yfkg pkzfvf 
-ª_ Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g pkzfvf 
-r_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfngpkzfvf 
-5_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0fpkzfvf 
-h_ a}7s tyf ljwfog pkzfvf 
-em_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f pkzfvf 
-`_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkflw tyf lje"if0f OsfO{ 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;gzfvf 
-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;gpkzfvf 
-v_ cfly{s k|zf;gpkzfvf 

#= k"jf{wf/ ljsf; tyf ejg lgodg zfvf 
-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yfpkzfvf 
-v_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_pkzfvf 
-u_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, e"—pkof]u tyf j:tL ljsf;pkzfvf 

• hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{ OsfO{ 
• a:tL ljsf; OsfO{ 

-3_ hnljB't, phf{, ;8s jlQ tyf l;+rfO{pkzfvf 
• hnljB't, phf{ / ;8s jlQ OsfO{ 
• l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f OsfO{ 

-ª_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg pkzfvf 
-r_ ljkb\ Joj:yfkg -af?0foGq, PDj'n]G; tyf oGq pks/0f kl/rfng ;d]t_ pkzfvf 
-5_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L OsfO{ 

$= cfly{s ljsf; zfvf 
-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L sfof{no 
-v_ jg tyf e"—;+/If0f sfof{no 
-u_ pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; pkzfvf 
-3_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f pkzfvf 

%=;fdflhs ljsf; zfvf 
-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff sfof{no 
-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk OsfO{ 
-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfof{no 
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-3_ vfg]kfgL Aoj:yfkgsfof{no 
-ª_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff pkzfvf 

• n}+lus ;dfgtfOsfO{ 

• jfnjflnsf, lszf]/ lszf]/L tyf o'jf OsfO{ 
• ckf+utf ePsf JolQm tyf h]i7 gful/s OsfO{ 

-r_ u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng, ;dGjo tyf lgodg OsfO{ 
-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ OsfO{ 
-h_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g OsfO{ 

^= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 
-s_ of]hgf, sfo{of]hgf th'{df tyf pkef]Qmf ;ldlt kl/rfng OsfO{ 
-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg OsfO{ 
-u_ tYof+s Joj:yfkg OsfO{ 
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cg';"rL – @ 
-lgod $ sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

laifout zfvfsf] sfo{ ljefhg 
!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 
-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; 
 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, dfkb08, ;]jf zt{, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 
 ;+ljwfgsf] wf/f #)@ adf]lhd ;dfof]hg eO{ cfpg] sd{rf/Lsf] Joj:yfkg 
 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ 
 ufpFkflnsfsf] ;+u7g ljsf;, ;Ë7g ;+/rgf tyf b/aGbL lgwf{/0f, hgzlQm Joj:yfkg / 

j[lQ ljsf;, 
 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkgdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] pkof]u, k|a¢{g / lgodg 
 dfgj ;+;fwg ljsf;sf nflu cNksfnLg tyf bL3{sfnLg of]hgf th'{df 
 ufpFkflnsfdf ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 
 :yfgLo zflGt ;ldlt ;DaGwL sfo{x? . 

-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg 
 ufpFkflnsfsf] nflu ;fj{hlgs v/Lb tyf cGo aGbf]a:tLsf ;fdfg ;DaGwL ljifo 
 ufpFkflnsfleqsf] ;fj{hlgs tyf ;/sf/L ;DklQ, ;fd'bflos ;DklQ, ejg, ;8s, k;n, 

Joj;fo, k"af{wf/, pBf]u, vfgL tyf vgLh, jgsf] ljj/0f ;lxtsf] cBfjlws clen]v 
 ufpFkflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] cBfjlws clen]v 
 ufpFkflnsfl:yt ;/sf/L ;DklQsf] PsLs[t ljj/0f . 

-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo 
 ;+3 tyf k|b]z txdf ;+ljwfg tyf sfg'g adf]lhdsf] ;xeflutf tyf k|ltlglwTj 
 lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo 
 j8f tx;Fusf] ;Dks{ / ;dGjo 
 kqfrf/, ;ef, ;df/f]x, lzi6frf/ 

-3_ gu/ k|x/L Joj:yfkg 
 ;+3Lo tyf k|b]z sfg"gsf] clwgdf /xL gu/ k|x/Lsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg gLlt, 

sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg,  
 gu/ k|x/Ldfkm{t b]xfosf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 
o gLlt, sfg"g, dfkb08, lg0f{ox? sfof{Gjogdf ;xof]u, 
o ;DklQsf] ;+/If0f, 
o ufpFkflnsfdf x'g] ;ef ;df/f]x, k/Dk/f tyf hfqf rf8kj{sf] Joj:yfkgdf ;xof]u, 
o :yfgLo ahf/ tyf kfls{Ë :ynsf] Joj:yfkgdf ;xof]u, 
o gu/ k|x/L ;DaGwL sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf gLlt, of]hgf, sfo{qmd sfof{Gjog,   
o ufpF a:tL ;/;kmfO{ ;DaGwL dfkb08sf] sfof{Gjog / s;"/ pk/ 5fgljg / cg';Gwfg, 
o :yfgLo Goflos ;ldltn] u/]sf cfb]z, km};nf sfof{Gjogdf ;xof]u, 
o sfof{no kl/;/, ;Dkbf, ;fj{hlgs, P]nfgL, klt{ hUuf, ;fj{hlgs ejg tyf ef}lts 

k"jf{wf/sf] ;+/If0f / ;'/Iff, 
o ljkb\ Joj:yfkgdf ;xof]u, 
o ck/fw /f]syfd tyf cg';Gwfgdf ;xof]u, 
o km"6kfy Joj:yfkg 
o lgdf{0f lgodg 
o u'0f:t/ lgoGq0f 
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 gu/ k|x/L ;DaGwL cGo sfo{ . 
-ª_ Goflos ;ldltsf] ;lrjfno, Gofo, sfg"g, dfgj clwsf/ k|j4{g tyf d]nldnfk / 

dWo:ytf, lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 
 Goflos ;ldltsf] ;lrjfno ;DjGwL sfo{ 
 Gofo tyf sfg"gL /fHosf] kl/kfngf 
 dfgj clwsf/sf] ;+/If0f tyf k|j4{g 
 JolQm / ;d'bfoaLr d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 
 Goflos lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 

-r_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfng 
 cfˆgf] If]qleq OG6/g]6 ;]jf, 6]ln;]G6/, s]a'n tyf tf/ljxLg 6]lnlehg k|;f/0fsf] cg'dlt, 

gjLs/0f / lgodg 
 Ps ;o jf6;Ddsf] Pkm= Pd= /]l8of] ;~rfng cg'dlt, gjLs/0f /  lgodg 
 cfˆgf] If]qleq kqklqsfsf] k|sfzg cg'dlt, clen]v tyf lgodg 
 clen]v Joj:yfkgdf gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u  
 ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf ;j{;fwf/0f hgtfsf] ;xh / ;/n kx'Fr tyf ;"rgf k|ljlwsf] 

ljsf; / lj:tf/;DaGwL sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog 
 a}1flgs cWoog, cg';Gwfg / k|ljlw ljsf;df nufgL 
 ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t tYofÍ Joj:yfkg . 

-5_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0f 
 :yfgLo Jofkf/, jfl0fHo, j:t'sf] dfu, cfk"lt{ Joa:yfkg tyf cg'udg 
 ahf/ tyf xf6 ahf/ Joj:yfkg 
 pkef]Qmf clwsf/ tyf lxt ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg 
 :yfgLo j:t'x¿sf] pTkfbg, cfk"lt{ tyf lgsf;L k|If]k0f, d"No lgwf{/0f / cg'udg 
 :yfgLo Jofkf/ / jfl0fHo ;DaGwL k"jf{wf/ lgdf{0f, 
 :yfgLo j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"No tyf u'0f:t/sf] cg'udg / lgodg, 
 pkef]Qmf ;r]tgf, nlIft pkef]Qmfsf] nut Joj:yfkg / :yfgLo j:t' tyf ;]jfsf] u'0f:t/ 

k/LIf0f, 
 vfB kbfy{sf] u'0f:t/ lgoGq0f, 
 vfg]kfgLsf] u'0f:t/ lgoGq0f, 
 :yfgLo Jofkf/ k|j¢{g ;xhLs/0f / lgodg, 
 :yfgLo af}l4s ;DklQsf] ;+/If0f, k|j¢{g / clen]vfÍg . 

-h_ a}7s tyf ljwfog 
 sfo{kflnsf tyf ;efsf] a}7s Joj:yfkg 
 sfo{kflnsfsf] lg0f{ox?sf] ljB'lto dfWodaf6 clen]vLs/0f tyf k|sfzg  
 sfo{kflnsf tyf ;efdf k]z ug'{kg]{ ljleGg gLlt, lgod tyf sfg"gsf] d;f}bfdf ;+of]hg 
 sfo{kflnsfsf ljleGg ;ldlt, pk;ldlt, sfo{bnsf] a}7s Joj:yfkg 
 gLlt, sfg'gsf] k|df0fLs k|ltsf] ;+/If0f, k|sf;gsf nflu ;dGjo 
 ljwfog ;DjGwL cGo sfo{ 

-em_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f 
 cfGtl/s tyf k"j{ n]vfk/LIf0f 
 n]vfk/LIf0f ljj/0f -a]?h"sf] nut ;d]t_sf] clen]v Joj:yfkg  
 clGtd n]vfk/LIf0f sfo{df ;xof]u, ;dGjo / ;xhLs/0f 
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 n]vfkfng;DjGwL Ifdtf ljsf; sfo{ 
-`_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkfwL, lje'if0f, cflb . 
 :yfgLo rf8kj{, ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 
 pkfwL tyf lje'if0f ;DjGwL l;kmfl/z, clen]v 

 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;g zfvf 
-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;g 
 /fhZj ;DaGwL gLlt, sfg"g th"{df, sfof{Gjog / lgodg -/fh:j r'xfj6 lgoGq0f ;d]t_ 
 ;DklQ s/, 3/axfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/, ;]jf z'Ns b:t'/, 

ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/~hg s/, 
axfnlj6f}/L s/, 3/hUuf s/, d[t jf dfl/Psf] hLjhGt'sf] xf8, l;+u, KjfFv, 5fnfdf s/, 
k|fs[lts ;|f]t ;fwg, Joj;flos s/ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog, afF8kmfF8, 
;+sng / lgodg, cGo cfo Joj:yfkg 

 ;fj{hlgs vr{ tyf k|fs[lts ;|f]taf6 k|fKt x'g] /f]oN6L ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf 
lgodg / ;f]sf] ;Íng tyf afF8kmfF8 

 cfkm\gf] If]qleq /fh:jsf b/ cGo z'Ns lgwf{/0f, ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd k|fs[lts 
>f]t ;fwg / ;]jf z'Ns h:tf /f]oN6L ;Íng, ;dGjo / lgodg 

 :yfgLo k"jf{wf/ ;]jf / pkof]udf ;]jf z'Ns tyf b:t'/ -gLlt, sfg'g, dfkb08, lgodg, 
z'Ns lgwf{/0f, ;+sng tyf Joj:yfkg_ 

 dfnkf]t ;+sng 
 sfg'g adf]lhd 9'+uf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], g'g, :n]6, kmfo/Sn]h:tf vfgL vgLh kbfy{sf] 

;j]{If0f, cGj]if0f, pTvgg / ;f] ;DaGwL /f]oN6L ;Íng 
 6«]lsË, sfoflsË, Sofgf]lgË, a~hL hlDkË, lhkˆnfo/, ¥oflˆ6Ë z'Ns 
 ;fd'bflos jgsf] ;~rfng / Joj:yfkgaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 
 kfgL3§, s"nf], k}gL h:tf ;]jf ;~rfngaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 
 k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u ;DaGwL gLlt lgwf{/0f / sfof{Gjog tyf k|b]z /  ;+3Lo dfkb08 

kfngf 
 k|rlnt sfg'g adf]lhd b08 hl/jfgf 
 afFsL aSof}tf /sdsf] nut / c;'n pk/  
 s/bftf lzIff tyf s/bftf ljj/0f cBfjlws 
 ljQLo ;|f]t ;fwgsf] ;dtfd"ns afF8kmfF8 
 cfly{s ;fwgsf] dxQd pkof]u tyf kl/rfng 
 /fhZj k/fdz{ ;ldlt ;DaGwL ljifo 
 :yfgLo /fh:j k|j¢{gsf nflu k|f]T;fxg,  
 /fhZjsf] ;DefJotf cWoog 
 /fh:j ;"rgf tyf tYofÍsf] cfbfg k|bfg 
 ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd ah]6 3f6fk"lt{sf] ;|f]t Joj:yf 

-v_ cfly{s k|zf;g 
 cfly{s -sfo{ljwL_ gLlt, sfg'g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg, cfly{s k|zf;g / 

Joj:yfkg 
 ah]6 ;Ldf lgwf{/0f, ah]6 th"{df, sfof{Gjog / lgodg 
 ;l~rt sf]if tyf cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yfkg 
 nufgL / nfef+zsf] Joa:yfkg 
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 n]vf Joj:yfkg, vr{, /fhZj, w/f}6L, sfo{;+rfng sf]if tyf cGo ;/sf/L sf]if tyf 
;+klQsf] PsLs[t ljj/0f 

 ;dli6ut cfly{s cj:yfsf] ljZn]if0f  
 C0f tyf cg'bfgsf] Joj:yfkg / lgodg 
 nufgL k|If]k0f -;xsf/L, ;xsf/L tyf lghL_ / ljQLo Joj:yfkg 
 sf/f]af/sf] n]vf+sg, lgoGq0f tyf Joj:yfkg 
 /fhZj tyf Joosf] cg'dfg 
 a]?h" km5\of}{6 
 cfly{s k|zf;g / Joa:yfkg ;DaGwL cGo ljifo . 

 

#=k"af{wf/ ljsf; tyf ejg lgodgzfvf 
-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yf 
 :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s tyf oftfoft ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf 

lgodg 
 :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, emf]n'Ë] k'n, k'n];f / t6aGwg ;DaGwL 

u'?of]hgfsf] th{'df, sfof{Gjog / :t/f]Ggltsf cfof]hgfsf] klxrfg,  cWoog, sfof{Gjog, 
dd{t, ;Def/ 

 oftfoft ;'/Iff Joj:yfkg / lgodg 
 :yfgLo ;fj{hlgs oftfoftsf] ?6 lgwf{/0f, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL, ;]jfsf] u'0f:t/, 

ef8f b/ lgwf{/0f / lgodg 
 6\ofS;L ;]jf cg'dtL, Joa:yfkg / lgodg, 
 jftfj/0fd}qL, hnjfo' kl/jt{g cg's"ng, ckfËtf / n}lËud}qL oftfoft k|0ffnLsf] k|j4{g  
 cfwf/e"t oftfoft ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;+u ;dGjo 
 oftfoft If]qdf nufgL clea[l4 
 oftfoft ;'ljwfdf gful/ssf] ;/n, ;xh / ;dfg kx'Fr 
 oftfoft If]qdf jftfa/0fd}qL k|ljlwnfO{ k|f]T;fxg 
 lghL oftfoft lgodg Joj:yfkg 

 
-v_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_ 
 ejg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf ;f] ;DjGwL of]hgf th{'df, cfof]hgf klxrfg, 

cWoog, sfof{Gjog / lgodg, 
 /fli6«o ejg ;+lxtf tyf dfkb08 adf]lhd ejg lgdf{0f cg'dlt / lgodg 
 ejg lgdf{0f Ohfht, ejg ;+lxtf sfof{Gjog 
 ejg lgdf{0fsf] gSzf :jLs[lt, ;+zf]wg, lgodg 
 k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u||xfno ;+/If0f, ;Da4{g / k'gMlgdf{0f, 
 ;/sf/L ejg, ljBfno, ;fd'bflos ejg, ;efu[x tyf cGo ;fj{hlgs ejg tyf ;+/rgf 

lgdf{0f / dd{t ;+ef/, 
 
-u_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, e"—pkof]u tyf j:tL ljsf; 
hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, 
 k|fb]lzs dfkb08 adf]lhd 3/hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{ ljt/0f tyf nut Joj:yfkg 
 e"ldsf] juL{s/0f cg';f/sf] nut  
 hUufsf] lsQfsf6 / e"dL nut -gSzf, ;|]:tf_ lgdf{0f / ;+/If0f 
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 ;/sf/L k|of]hgsf nflu hUuf k|flKt, d'cfAhf lgwf{/0f tyf ljt/0fdf ;dGjo / ;xhLs/0f 
 hUuf ljjfb ;dfwfgdf d]nldnfk / dWo:ytf 
 ljZj ;Dkbf ;"rLdf k/]sf :df/s / k'/ftflTjs dxTj nufot jg, ;Ld;f/ If]q, t6jtL{ 

If]qsf hUuf ;DaGwL nut 
a:tL ljsf; 
 zx/Ls/0f, a:tL ljsf;;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf ;f] ;DjGwL of]hgf th{'df, 

cfof]hgf klxrfg, cWoog, sfof{Gjog / lgodg 
 cfwf/e"t cfjf;sf of]hgf th'{df / sfof{Gjog 
 ufpFkflnsfdf cJojl:yt a;f]af; Joj:yfkg sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 
 cfwf/e"t a;f]jf; ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;Fu ;dGjo 
 of]hgfa4 / Joal:yt j:tL ljsf;sf sfo{qmdsf] th'{df sfof{Gjog 
 PsLs[t a:tL ljsf;sf nflu hUufsf] Plss/0f tyf hUuf ljsf; / Joa:yfkg 
 ;ª\3Lo tyf k|b]z sfg"gsf] cwLgdf /xL cfˆgf] If]qsf] e"pkof]u gLlt, of]hgf, sfo{qmd 

th{'df / sfof{Gjog  
 ;ª\3Lo tyf k|b]zsf] dfkb08sf] cwLgdf /xL Jojl:yt a:tL ljsf;sf sfo{qmdsf] th{'df 

/ sfof{Gjog 
 ;+3Lo / k|b]z sfg'g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Djf;L klxrfg / clen]v Joj:yf 
 :yfgLo:t/df ;'s'Djf;L ;DjGwL hLljsf]kfh{g / j;f]jf; Joj:yf 
 PsLs[t j:tL ljsf;sf nflu hUufsf] PsLs/0f tyf hUuf ljsf; / Joj:yfkg . 

 
 
 
-3_ hnljB't, phf{,;8s jQL / l;+rfO{ 
hnljB't, phf{ / ;8s jQL 
 ;fgf hnljB't cfof]hgf, gjLs/0fLo phf{ tyf j}slNks pmhf{ ;DjGwL ;DaGwL gLlt, 

sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 
 j}slNks pmhf{ ;DaGwL k|ljlw ljsf; / x:tfGt/0f, Ifdtf clej[l4÷k|a¢{g, 
 ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 
 hg;xeflutfdf cfwfl/t :jb]zL nufgLnfO{ k|fyldstf lbb} hn;|f]tsf] ax'pkof]uL ljsf; 

sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 
 :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 
 ;8s jQLsf] Joj:yf 

 

l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f 
 l;FrfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 
 l;FrfO{ ;DaGwL u'?of]hgfsf] th{'df, sfof{Gjog / :t/f]Ggltsf cfof]hgfsf] klxrfg,  

cWoog, sfof{Gjog, dd{t, ;Def/ / lgodg, 
 :yfgLo ;fgf, ;tx tyf e"ldut l;rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng lgdf{0f, ;'wf/, dd{t ;Def/ 

tyf ;]jf z'Nssf] lgwf{/0f / ;Íng Joj:yfkg 
 hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f ;DjGwL :yfgLo  
 t6aGw, gbL lgoGq0f tyf gbL] Joj:yfkg / lgodg 
 ;fgf hn pkof]u ;DaGwL cfof]hgf th{'df, sfof{Gjog / cg'udg . 
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-ª_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg 
 :jR5 tyf :j:y jftfj/0f / hnfwf/ tyf jGoohGt'sf] ;+/If0f Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, 

sfg"g, sfo{qmd th"{df, sfof{Gjog / lgodg 
 a[Iff/f]k0f, xl/ofnL tyf xl/t If]qsf] k|j{4g 
 kmf]x/d}nf ;Íng, k'gMpkof]u, k|zf]wg, lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns lgwf{/0f / lgodg 
 ;/;kmfO{  tyf :jf:YohGo kmf]xf]/d}nfsf] Joj:yfkg 
 jfo' tyf WjgLsf] k|b"if0f lgoGq0f 
 xflgsf/s kbfy{x¿sf] lgodg tyf  lgoGq0f 
 ;fj{hlgs zf}rfno Joj:yfkg 
 jftfj/0fLo hf]lvd Go"gLs/0f 
 Go"g sfj{gd'vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; cjnDag 
 jftfj/0f ;+/If0f If]q lgwf{/0f / Joj:yfkg 
 kfgL d'xfgsf] ;+/If0f 
 klx/f] lgoGq0f 
 hnjfo" kl/jt{g cg's''ng sfo{qmd  

 

-r_ ljkb\ Joj:yfkg, af?0f oGq, PDj'n]G; 
 ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf :yfgLo:t/sf cfof]hgfsf] sfof{Gjog 

/ lgodg 
 ljkb\ k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf, hf]lvd Go"gLs/0f sfo{ of]hgf 
 ljkb\ k"j{ tof/L, vf]h tyf p4f/, /fxt ;fdu|Lsf] k"j{ e08f/0f, ljt/0f / ;dGjo 
 ljkb\ hf]lvd If]qsf] gS;fÍg tyf a:tLx¿sf] klxrfg / :yfgfGt/0f 
 ljkb\ Joj:yfkgdf ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;d'bfo, ;+3 ;+:yf, lghLIf]q;Fu ;xof]u, ;dGjo 

/ ;xsfo{ 
 ljkb\ sf]ifsf]  :yfkgf tyf ;~rfng / ;|f]t ;fwgsf] kl/rfng 
 ljkb\ kZrft\ :yfgLo:t/sf] k'g:yf{kgf / k'glg{df{0f 
 ljkb\ ;DaGwL tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 
 k|fs[lts k|sf]ksf] /f]syfd / k"j{ tof/L 
 ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu k"j{ ;"rgf k|0ffnL ;DaGwL sfo{qmdsf] th'[{df / sfof{Gjog,  
 af?0f oGq tyf PDa'n]G;sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 
 :yfgLo cfktsfnLg sfo{ ;~rfng k|0ffnL 

 

-5_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L 
 :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/L ;DjGwL :yfgLo gLlt, of]hgf lgdf{0f 
 :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/Lsf cfof]hgf 5gf}6 tyf sfof{Gjog  
 :yfgLo ljsf;df lghL If]qsf] k|a4{g 

 

$= cfly{s ljsf; zfvf 
-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L 
s[lif 
 s[lif, s[lif k|;f/, s[lif pTkfbg Joj:yfkg;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, 

sfof{Gjog / lgodg 
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 s[lif ahf/ ;"rgf, s[lif ahf/ tyf xf6ahf/sf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;fgf l;FrfO{ lgdf{0f, tflnd, 
k|ljlw k|;f/, k|fljlws 6]jf, s[lif ;fdfu|L cfk"lt{ / s[ifs Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf] 
;~rfng 

 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 
 s[lif jftfj/0f ;+/If0f tyf h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|j¢{g 
 s[lif k|;f/ tyf hgzlQmsf] k|If]k0f, Joj:yfkg / kl/rfng 
 pRr d"Noo'Qm s[lifhGo j:t'sf] k|j¢{g, ljsf; tyf ahf/Ls/0f 
 s[lif;DjGwL jLdf / shf{ ;xhLs/0f 
 zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg 
 s[ifsx¿sf] Ifdtf clej[l4, k|fljlws ;]jf, 6]jf, ;Lk ljsf; / ;zQmLs/0f 
 s[lif aLpljhg, gZn, dnvfb / /;fog tyf cf}iflwx¿sf] cfk"lt{, pkof]u / lgodg 
 s[ifs ;d"x, s[lif ;xsf/L / s[lif ;DaGwL :yfgLo ;ª\3 ;+:yfx¿sf] ;dGjo, Joj:yfkg / 

lgodg 
 s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f 
 s[lif tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL tyf s[lif ;DaGwL ;"rgfsf] k|rf/k|;f/ 
 s[lif ;|f]t s]Gb|sf] :yfkgf / Joj:yfkg 

 

kz'kG5L 
 kz'kfng / kz' :jf:Yo ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg 
 kz'kG5L ahf/ ;"rgf, xf6ahf/sf] k"jf{wf/ lgdf{0f, tflnd, k|fljlws 6]jf, s[ifs Ifdtf 

ljsf; sfo{qmdsf] ;~rfng / lgodg 
 kz'kG5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 
 kz'kG5L lrlsT;f ;]jfsf] Joj:yfkg, 
 kz'gZn ;'wf/ k4lt ljsf; / Joa:yfkg 
 kz'kG5L ;DaGwL aLdf / shf{ ;xhLs/0f 
 :yfgLo r/g tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg 
 kz' cfxf/sf] u'0f:t/ lgodg 
 :yfgLo:t/df kz'kG5L ;DaGwL tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL 
 kz' awzfnf / zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg / lgodg 
 kz'kfng tyf kz' :jf:Yo ;DaGwL cGo sfo{ . 

;xsf/L 
 ;xsf/L ;+:yf ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08sf] lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 
 :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] btf{, cg'dlt, vf/]hL / lj36g 
 ;xsf/L jrt tyf C0f kl/rfng ;DaGwL :yfgLo dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 
 ;xsf/L ;DaGwL /fli6«o, s]G›Lo, ljifout, k|fb]lzs / :yfgLo ;+3 ;+:yf;Fu ;dGjo / 

;xsfo{ 
 ;xsf/L ;DaGwL :yfgLo tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 
 :yfgLo ;xsf/Lsf] Ifdtf clej[l4 
 :yfgLo ;xsf/L If]qsf] k|j¢{g, ljsf; / kl/rfng . 
 

-v_ jg, e"—;+/If0f, jGohGt', hnfwf/, hl8a'6L tyf h}ljs ljljwtf 
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 jg, hËn, jGohGt', r/fr'?ËL, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf 
;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

 ;fd'bflos, u|fdL0f tyf zx/L, wfld{s, sj'lnotL jgsf] ;+/If0f, ;Dj4{g, pkof]u / lgodg  
 jg pkef]Qmf ;d"xsf] Joj:yfkg 
 dWojtL{ If]qsf] ;fd'bflos, wfld{s / sa'lnotL jgsf] Joj:yfkg 
 gbL lsgf/, gbL psf;, gx/ lsgf/ tyf ;8s lsgf/df j[Iff/f]k0f Joj:yfkg 
 lghL tyf Joj;flos jgsf] k|a¢{g / lgodg 
 ;fj{hlgs vfnL hUuf, kfvf jf If]qdf j[Iff/f]k0f, ;Def/, pkof]u / Joj:yfkg 
 h8La'6L tyf cGo u}/sfi7 jg k}bfjf/ ;DaGwL, ;e]{If0f, pTkfbg, ;Íng,  k|a¢{g, k|zf]wg, 

/ ahf/ Joj:yfkg 
 jgaLpm au}Frf :yfkgf, Joj:yfkg / k|j¢{g 
 g;{/L :yfkgf, la?jf pTkfbg, ljt/0f, /f]k0f / k|j4{g 
 jGohGt' / r/fr'?ËLsf] ;+/If0f, Joj;flos kfng, pkof]u / cg'udg 
 jGohGt'af6 :yfgLo ;d'bfodf kg]{ k|efj /f]syfd, Joj:yfkg  
 :yfgLo k|f0fL pBfg -lrl8ofvfgf_ sf] :yfkgf / ;~rfng 
 :yfgLo jGohGt' ko{6g / cfocfh{g 
 :yfgLo:t/df cfv]6f]kxf/sf] Joj:yfkg 
 jg, jGohGt' tyf r/fr'?ËLsf] clen]vfÍg / cWoog cg';Gwfg 
 /}yfg] k|hfltsf] ;+/If0f / k|jb{\wg 
 ldrfxf k|hfltsf] lgoGq0f 
 h}ljs ljljwtfsf] clen]v 
 ;fd'bflos e";+/If0f / ;f]df cfwfl/t cfo cfh{g sfo{qmd 
 e";+/If0f / hnfwf/ Joj:yfkghGo ;fd'bflos cg's"ng 
 hnjfo" kl/jt{g cg's'ng sfo{  
 cfo cfh{gdf cfwfl/t h8La'6Lsf] ;+/If0f, k|a4{g, Joj:yfkg 

 

-u_ pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; / vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 
pBf]u 
 n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 
 n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] ljsf; / k|j4{g 
 pBdlzntf k|j4{g 
 Jofkfl/s kmd{, k;nsf] btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 
 ;Lk ljsf; ;DaGwL sfo{sf] k|a4{g . 

vfgL tyf vlgh 
 vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf  of]hgfsf] 

sfof{Gjog / lgodg, 
 9'Ëf, lu6L, afn'jf, df6f], g'g, :n]6, v/L9'Ëf, kmfo/Sn]h:tf vfgLhGo j:t' ;j]{If0f, cGj]if0f, 

pTvgg\ 
 9'Ëf, lu§L, afn'jf, g'g, df6f], v/L9'Ëf, kmfo/ Sn] tyf :n]6 cflb vfgLhGo j:t'sf] ;+/If0f, 

ljsf;, pTvgg\ / pkof]u ;DaGwL btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / Joj:yfkg 
 vfgL tyf vlgh kbfy{ ;DaGwL ;"rgf tyf tYofÍ ;Íng, clen]vg tyf Joa:yfkg 
 ef}ule{s gS;f k|sfzg . 
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-3_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f 
 ul/aL lgjf/0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 
 ul/aL lgjf/0fsf] :yfgLo /0fgLlt th"{df 
 ul/a 3/kl/jf/ klxrfg;DaGwL :yfgLo ;j]{If0f, ;"rgf Joj:yfkg / lgodg 
 ul/aL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o, k|fb]lzs / :yfgLo ;+:yf;Fu ;Dks{, ;dGjo / ;xsfo{ 
 /f]huf/ tyf a]/f]huf/sf] tYofÍ ;Íng, k|zf]wg / ;"rgf k|0ffnLsf] :yfkgf 
 :yfgLo:t/df /x]sf ljb]zL >ldssf] nut ;Íng tyf ;"rgf Joj:yfkg 
 klxrfg ePsf ul/a 3/kl/jf/ Pj+ nlIft ;d"x ;DaGwL :yfgLo of]hgf, sfo{qmd, ;|f]t 

kl/rfng / Joj:yfkg 
 ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Daf;Lsf] klxrfg / clen]v Joj:yfkg 
 ;'s'Daf;L ;DaGwL hLljsf]kfh{g / a;f]af; Joj:yfkg 
 /f]huf/Lsf cj;/ l;h{gf ;DjGwL 

 
 
 

%= ;fdflhs ljsf; zfvf 
-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff  
 k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, v'nf tyf j}slNks lzIff -

u'?s'n, db/;f, u'Daf cflb_, lg/Gt/ l;sfO tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, sfg"g, 
dfkb08, of]hgfsf] lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 

 k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg 
 kf7\oqmd / kf7\o;fdu|Lsf] ljt/0f tyf sfof{Gjog 
 ljBfno lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg 
 ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg 
 z}lIfs k"jf{wf/ lgdf{0f / dd{t ;Def/ 
 cfwf/e"t tx -sIff *_ sf] k/LIff Joj:yfkg 
 ljBfyL{ l;sfO pknAwLsf] k/LIf0f / Joj:yfkg 
 ljBfyL{ k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg 
 z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg 
 :yfgLo:t/sf] z}lIfs 1fg, ;Lk / k|ljlwsf] ;+/If0f, k|j4{g / :t/Ls/0f 
 dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg 
 k':tsfno Pj+ kqklqsf 
 :yfgLo k':tsfno, jfrgfno tyf ;fd'bflos cWoog s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg . 

-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk 
 :yfgLo:t/df v]ns"b k|zf;g tyf ;ª\3 ;+:yfsf] lgodg / ;dGjo 
 v]ns'bsf] ;+/rgfsf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;~rfng tyf ljsf; 
 v]ns"bsf] ljsf; / k|j¢{g 
 v]ns"b k|ltof]uLtf cfof]hgf / ;xefuLtf 
 cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL ljifo . 

-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 
 cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgfsf] lgdf{0f, sfof{Gjog 

tyf lgodg 



21 
 

 /fli6«o tyf k|b]z:t/Lo nIo / dfkb08 adf]lhd :yfgLo:t/sf] :jf:Yo ;DaGwL nIo / 
u'0f:t/ lgwf{/0f 

 /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k hg/n c:ktfn, gl;{Ë xf]d, lgbfg s]G› tyf cGo 
:jf:Yo ;+:yfx¿sf] lSnlgs btf{, ;~rfng cg'dlt / lgodg 

 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jfsf] ;~rfng / k|a¢{g 
 c:ktfn / cGo :jf:Yo ;+:yfsf] :yfkgf tyf ;~rfng 
 :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tyf Joj:yfkg 
 ;/;kmfO{ ;r]tgfsf] clej[l4 
 /Qm ;~rf/ ;]jf tyf :yfgLo / zx/L :jf:Yo ;]jf 
 cf}iflw k;n ;~rfng / lgodg 
 cf}iflwhGo jg:klt, h6La'6L / cGo cf}iflwhGo j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f 
 :jf:Yo aLdf nufotsf ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdsf] Joj:yfkg 
 cf}iflw tyf cGo d]l8sn pTkfbgx¿sf] Go"gtd d"No lgwf{/0f / lgodg 
 cf}iflwsf] plrt k|of]u / ;"IdhLj lg/f]ws k|lt/f]w Go"gLs/0f 
 cf}iflw / :jf:Yo pks/0fsf] v/Lb, e08f0f / ljt/0f 
 :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yfkg 
 hg:jf:Yo lgu/fgL -klAns x]Ny ;e]{n]G;_ 
 k|j¢{gfTds, k|ltsf/fTds, pkrf/fTds, k'g:yf{kgfTds / KoflnPl6e :jf:Yo ;]jfsf] 

;~rfng 
 :j:y hLjgz}nL, kf]if0f, zf/Ll/s Aofofd, of]u cEof;, :jf:Yo j[Qsf] kfngf, k~rsd{ 

nufotsf hg:jf:Yo ;]jfsf] k|j4{g 
 h'gf]l6s / sL6hGo /f]usf] lgoGq0f tyf Joj:yfkg 
 ;'lt{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] k|of]u lgoGq0f tyf ;r]tgf clej[l4 
 cfo'j]{lbs, o'gfgL, cfDrL, xf]ldof]Koflys, k|fs[lts lrlsT;f nufotsf k/Dk/fut :jf:Yo 

pkrf/ ;]jfsf] Joj:yfkg 
 hg:jf:Yo, cfkTsfnLg :jf:Yo tyf dxfdf/Lsf] lgoGq0f of]hgf / sfof{Gjog 
 ;?jf tyf g;g]{ /f]usf] lgoGq0f tyf /f]syfd 
 cfsl:ds :jf:Yo ;]jf k|jfx . 

-3_ vfg]kfgL Joj:yfkg  
 :yfgLo vfg]kfgL;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 
 vfg]kfgL dx;'n lgwf{/0f / vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg 
 ;fj{hlgs :yndf lkpg] kfgL Joj:yfkg 
 :jR5 vfg]kfgL cfk"lt{ ;DaGwL cGo ljifo . 

-ª_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff  
n}+lus ;dfgtf 
 dlxnf xs ;DaGwL gLlt, of]hgf sfof{Gjog, ;dGjo / lgodg 
 dlxnfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts ;zlQms/0f, Ifdtf ljsf; 
 n}lus lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|j4{gfTds, ;+/If0ffTds pkfo / k'gM:yfkgf 
 n}+lus pQ/bfoL ah]6  

jfnjflnsf 
 afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg 
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 afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f 
 afnd}qL zf;sLo k|jGw, afn Sna, afn ;+/If0f ;ldlt tyf afn ;~hfn 
 afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f ;DaGwdf ;+3, k|b]z tyf cGo lgsfo;Fu ;Dks{, ;dGjo 

tyf ;xsfo{, 
 afnaflnsf kl/jf/ ;xof]u 
 a}slNks :ofxf/ k4ltsf] sfof{Gjog 
 afn Gofo 
 afn u[x, k'gM:yfkgf s]Gb|, lzz' :ofxf/ s]Gb| / afn ljsf; s]Gb| Joj:yfkg 
 c;xfo afnaflnsfsf, ;8s afnaflnsf Joj:yfkg 
 afn lx+;f lgoGq0f 
 afn;'wf/ tyf k'gM:yfkgf s]Gb| :yfkgf, ;+rfng cg'dtL / lgodg 
 cfkTsfnLg afn p4f/ sf]if :yfkgf / Joj:yfkg 

o'jf  
 o'jf hfu/0f, ;zlQms/0f / kl/rfng 
 o'jf ;Lk, pBdlzntf tyf g]t[Tj ljsf; 

h]i7 gful/s 
 h]i7 gful/ssf] nut, kl/rokq, ;Ddfg, :jf:Yo ;'ljwf, ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL sfo{ 
 h]i7 gful/s Snj, lbjf ;]jf s]G›, e]63f6:yn, cf>o s]G›sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 

ckf+utf ePsf JolQm / Psn dlxnf 
 ;ª\3 tyf k|b]z;Fusf] ;dGjodf ckfËtf k'gM:yfkgf s]G› tyf c;Qm :ofxf/ s]G›sf] 

;~rfng / Joj:yfkg 
 ckfËtf ePsf JolQm tyf c;xfosf] nut cBfjlws, kl/rokq ljt/0f, ;fdflhs ;'/Iff 

tyf ;'ljwfsf] Joj:yfkg tyf ljt/0f 
 ckfFutf ePsf JolQmd}qL k"jf{wf/ lgdf{0f tyf ;~rfng 
 ckfËtf ePsf JolQm / c;Qmx¿sf] Joj:yfkg ;DjGwL cGo sfo{ . 
 Psn dlxnf ;DjGwL sfo{ 

-r_u}/;/sf/L ;+:yfkl/rfng, ;dGjo tyf lgodg 
 :yfgLo:t/df ;dfhsNof0f ;DjGwL ;+3;+:yf -u}/;/sf/L, ;fdflhs tyf ;fd'bflos 

;+3;+:yf_ sf] btf{, gjLs/0f tyf lgodg 
 u'7L, sf]if tyf cGo 6«i6x?sf] Joj:yfkg 
 lghL tyf u}/;/sf/L If]q;Fu ;dGjo / ;xsfo{ 
 ;dGjo / kl/rfng 
 ;fdflhs ;+3;+:yf ;DaGwL cGo ljifo .  

 
-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ 
 ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 
 ;ª\3 tyf k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL sfo{qmd 

sfof{Gjog 
 ;fdflhs ;'/Iffsf] sfof{Gjogsf] nflu ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;ª\3 ;+:yf;Fu ;Dks{, 

;dGjo / ;xsfo{ 
 :yfgLo ;fdflhs ;'/Iff of]hgf / Joj:yfkg tyf cfjZos tYof+s ;+sng Pj+ Joj:yfkg 

. 
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-h_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g 
 efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, 

dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 
 k'/ftTj, k|frLg :df/s tyf ;Ë|xfnosf] ;+/If0f, ;Def/, k|a¢{g / ljsf; 
 k/Dk/fu/t ?kdf rlncfPsf hfqf tyf kj{sf] ;~rfng / Joj:yfkg 
 :yfgLo dxTjsf wfld{s tyf ;f+:s[lts ;Dkbfsf] Joa:yfkg 
 ko{6sLo dxTjsf :yn tyf ;Dkbfsf] klxrfg, ;+/If0f / k|j4{g 
 ko{6g k"jf{wf/ ljsf; tyf k|f]T;fxg 
 k'/ftflTjs, wfld{s dxTjsf ;Dkbfx?sf] ;+/If0f tyf ;Da4{g 
 efiff, ;+:s[lt, hfqf, kj{ / nlntsnfsf] ;+/If0f, k|a4{g / ljsf; . 

 

^= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 
-s_ of]hgf th'{df, sfo{of]hgf tof/L, pkef]Qmf ;ldlt kl/rfng 
 ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf / lgodg 
 :yfgLo ljsf; gLlt, cNksfnLg, dWosfnLg tyf bL3{sfnLg ljsf; of]hgf th"{df, 

cg'udg tyf d"Nof+sg 
 cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, jftfj/0fLo, k|ljlw / k"jf{wf/hGo ljsf;sf nflu cfjZos 

cfof]hgf tyf kl/of]hgfx¿sf] th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf d"NofÍg 
 aflif{s ljsf; sfo{qmd, cfof]hgf th'{df, sfof{Gjog 
 ljsf; lgdf{0f k|s[ofdf :yfgLo hg;xeflutf clea[l4sf sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog 
 ljsf; of]hgfx?sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg 
 pkef]Qmf ;ldltsf] ljj/0f, Ifdtf ljsf; 
 ljsf;sf k|fyldstf k|fKt If]q lgwf{/0f 
 ;+3Lo / k|fb]lzs cfof]hgf, kl/of]hgf sfof{Gjogdf ;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u 
 ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL cGo sfo{ . 

-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg 
 ljsf; cfof]hgfsf] cg'udg, cfjlws k|ult tyf k|ltkmnsf] ;dLIff 
 ljsf; of]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof+sgsf] cfwf/ tyf k|lqmof lgwf{/0f 
 cfof]hgfsf] cWoog, cg';Gwfg tyf k|efj d"NofÍg 
 laifoIf]qut gLltsf] cg'udg tyf d"Nof+sg 

-u_ tYof+s Joj:yfkg 
 tYofªs ;+sng, Joj:yfkg tyf k|of]u ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog 

/ lgodg 
 ;"rgf tyf clen]v s]G›sf] :yfkgf tyf ;~rfng 
 cfw'lgs k|lalwdfkm{t JolQmut 36gf btf{ -hGd, d[To', ljjfx, a;fO{;/fO{, ;DjGw ljR5]b / 

wd{k'q wd{k'qL_, clen]v Joj:yfkg tyf k|ltj]bg 
 :yfgLo tYofªs ;+sng, k|zf]wg, clen]lvs/0f tyf ljt/0f 
o cfwf/e"t tYof+s ;+sng / Joa:yfkg M hg;flÎ\os, k|fs[lts, cfly{s, ;fdflhs, 

;f+:s[lts, ef}lts k"af{wf/, /f]huf/Lsf] cj:yf, s"n u|fx:Yo pTkfbg, k|ltJolQm cfo, 
dfgj ljsf; ;"rsfÍ, /fhZj tyf cfoJoo ;d]tsf] tYofÍ ;Íng / k|zf]wg u/L 
;"rgf k|0ffnLdf cfj4tf / kfZj{ lrq tyf >f]t gS;fsf] cBfjlws Pj+ clen]v 

o a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng 
o :yfgLo Jofkf/sf] tYofÍ k|0ffnL / cWoog cg';Gwfg 
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o ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo tYofÍ / ;"rgf Joj:yfkg 
o ;DkGg ePsf tyf rfn" of]hgfsf] ljj/0f 
o laifIf]qut ;"rgf, tYof+ssf] ;+sng, clen]v 

 k|b]z tyf ;+3;Fu tYof+s Pj+ ;"rgf cfbfgk|bfg / ;dGjo 
 ;DefJo k|fs[lts >f]t tyf  ;fwgsf] clen]v -k|f]kmfO{n_ Joa:yfkg 
 ufpFkflnsfsf cfjlws tyf jflif{s sfo{qmd / ah]6 :jLs[lt . 

 

b|i6AoMufpF sfo{kflnsfn] dfly plNnlvt laifoIf]q ;d]6\g] u/L cfˆgf] cfjZostf / 
k|fyldstf cg'?k sfof{no, zfvf jf pkzfvf jf OsfO{ ;lxtsf] k|zf;lgs 9fFrf :jLs[t 
u/L nfu" ug{ ;Sg]5 .



 

25 
 

cg';"rL –# 
-lgod $ sf] pklgod -#_ ;+u ;DjlGwt_ 

j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 
 

-s_ j8f:t/Lo tYofÍ ;+sng tyf cBfjlws ug]{M 
 cfˆgf] j8f leqsf] a:t'ut ljj/0f -gbLgfnf, h}ljs ljljwtf, vlgh kbfy{, hg;+Vofsf] 

agf]6, cfly{s cj:yf, pBf]uwGbf, lzIff tyf :jf:Yo ;DaGwL ljj/0f cflb_ tof/ ug]{, 
cBfjlws ub}{ n}hfg],  

 lghL 3/ tyf 3/kl/jf/sf] nut /fVg],  
 P]ltxfl;s, k'/ftflTjs, ;f+:s[lts tyf wfld{s dxTjsf ;Dkbf, k|frLg :df/s, 

;fj{hlgs tyf ;fd'bflos ejg, ;fj{hlgs, P]nfgL, ktL{ hUufsf] nut /fVg] tyf 
;+/If0f ug]{, 

 v'nf If]q, rf]s, 3f6, kf6L, kf}jf, ;Qn, wd{zfnf, d7, dlGb/, u'Djf, dl:hb, b]j:yn, 
db/;f, klt{ hUuf, 8fF8fkfvf, r/gIf]q, kfgLsf] d"n, kf]v/L, tnfp, Ogf/, s'jf, wf/f, 
9'Fu]wf/f, u'7L3/, af6f], ;8s, k'n k'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, ldnsf] tYofÍ ;Íng 
u/L cBfjlws nut /fVg], ;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / ;"rgf ;lxtsf] j8fsf] 
kfZj{ lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ . 

 

-v_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf of]hgf th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf cfjlws k|ult ;dLIff 
ug]{M 
 ;xefuLtfd"ns of]hgf th{'df k|0ffnL cg';f/ a:tL jf 6f]n:t/af6 of]hgf th{'df 

k|lqmof cjnDag u/L a:tL tyf 6f]n:t/Lo of]hgfsf] dfu ;Íng, k|fyldsLs/0f tyf 
5gf}6 ug]{, 

 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng tyf j8fleq ;~rfng x'g] of]hgfx¿sf nflu 
pkef]Qmf ;ldltsf] u7g tyf ;f]sf] cg'udg ug]{, 

 j8fleqsf of]hgf tyf ef}lts k"af{wf/sf] ;+/If0f, dd{t ;Def/, /]vb]v tyf Joj:yfkg 
ug]{, 

-u_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug]{M 
 afnpBfgsf] Joj:yf ug]{,  
 cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd tyf k|f/lDes afn ljsf; s]G› ;~rfng / Joj:yfkg ug]{,  
 k':tsfno, jfrgfno, ;fd'bflos l;sfO{ s]G›, afnSnj tyf afn;~hfnsf] ;~rfng / 

Joj:yfkg ug]{, 
 j8f txsf] :jf:Yo s]G› tyf pk s]G›sf] Joj:yfkg ug]{, 
 afnaflnsfx¿nfO{ la=l;=lh=, kf]lnof], le6fldg “P” sf] Joj:yf ug]{,  
 kf]if0f sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{, 
 j8f txdf :jf:Yo hgr]tgf ljsf; tyf  :jf:Yo ;"rgf sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{,  
 zx/L tyf u|fdL0f :jf:Yo lSnlgssf] ;~rfng ug]{, u/fpg],  
 ;fj{hlgs zf}rfno tyf :gfg u[xsf] lgdf{0f / Aoj:yfkg ug]{, u/fpg],  
 j8f:t/Lo ;fd'bflos wf/fsf] k|aGw, s'jf, Ogf/ tyf kf]v/Lsf] lgdf{0f, ;+/If0f /  

u'0f:t/ lgodg ug]{,  
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 3/af6 lgsf; x'g] kmf]x/d}nfsf] ;Íng / Joj:yfkg, rf]s tyf uNnLx¿sf] ;/;kmfO{, 
9n lgsf;, d/]sf hgfj/sf] Joj:yfkg, ;txL kfgLsf] lgsf; tyf  kfgLsf] ;|f]t 
;+/If0f ug]{, u/fpg],  

 s[lif tyf kmnkm"n g;{/Lsf] :yfkgf, ;dGjo / k|j¢{g tyf j8f:t/Lo cu'jf s[ifs 
tflndsf] cled'vLs/0f ug]{, 

 s[lif dnsf] dfu ;Íng ug]{,  
 s[lifdf nfUg] /f]ux¿sf] ljj/0f tof/ ug]{,  
 kz'k+5L ljsf; tyf 5f8f rf}kfofsf] Joj:yfkg,  
 j8fleqsf] r/g If]q ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{, 
 :yfgLo ;d'bfosf rf8kj{, efiff ;+:s[ltsf] ljsf;sf] nflu snf, gf6s, hgr]tgfd"ns 

tyf ;f+:s[lts sfo{qmd ug]{ u/fpg], 
 :yfgLo df}lnstf emlNsg] ;f+:s[lts /Llt/LjfhnfO{ ;+/If0f tyf k|j¢{g ug]{, 
 j8fleq v]ns'b k"af{wf/sf] ljsf; ug]{,  
 cGt/ ljBfno tyf jfnSnj dfkm{t v]ns"b sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{ u/fpg],  
 j8f If]qleqsf] jf6f]3f6f] rfn" cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{,  
 j8fleqsf ;8s clwsf/If]qdf cj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg],  
 af6f]3f6f]sf] jf9L, klx/f] kG5fpg], 
 3/]n'' pBf]usf] nut ;Íng tyf  ;DefJotf klxrfg ug]{, 
 j8fleq 3/]n' pBf]usf] k|jb{\wg ug]{,  
 k|rlnt sfg"g adf]lhd JolQmut 36gf btf{, cBfjlws / ;f]sf] clen]v ;+/If0f ug]{,  
 JolQmut 36gf btf{ ;DaGwL hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng ug]{, 
 ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f tyf clen]v cBfjlws ug]{,  
 j8fnfO{ afnd}qL agfpg], = 
 j8fleq cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckfËtf 

ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d'bfosf] clen]v /fvL ;fdflhs 
/ cfly{s pTyfg ;DjGwL sfd ug]{,  

 ljleGg ;d'bfosf aLr ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf sfod ug]{,  
 afnljjfx, dlxnf lj?4sf] lxF;f, 5'jf5't, bx]h tyf bfOhf], xlnof k|yf, 5fpk8L, 

sdn/L k|yf, afn>d, dfgj a]rljvg, lg/If/tf h:tf ;fdflhs s'l/tL / 
cGwljZjf;sf] cGTo ug]{, u/fpg],  

 k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL dfnkf]t tyf e"ld s/, Joj;fo s/, jxfn s/, lj1fkg 
s/, ;Mz'Ns kfls{Ë, gofF Joj;fo btf{, l;kmfl/; b:t'/, ;jf/L ;fwg s/, dgf]/~hg 
s/sf] n]vfhf]vf / ;Íng u/L ufpFkflnsfdf k|ltj]bg ;lxt /sd  a'emfpg], 

 c;Qm la/fdL ePsf] a]jfl/; jf c;xfo JolQmnfO{ glhssf] c:ktfn jf :jf:Yo s]G›df 
k'{ofO{ cf}ifwf]krf/ u/fpg],  

 c;xfo jf j]jfl/; JolQmsf] d[To' ePdf lghsf] bfx ;+:sf/sf] Joj:yf ldnfpg],  
 ;8s afnaflnsfsf] p4f/ / k'g;{\yfkgf ug]{, u/fpg], 
 j8fleqsf] ;fd'bflos jg, jghGo ;Dkbf / h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|jb{\wg ug]{, 
 j8f, 6f]n, a:tL:t/df xl/ofnL If]q la:tf/ ug]{ u/fpg],  
 j8fnfO{ jftfj/0fd}qL agfpg],  



 

27 
 

 k|fËfl/s s[lif, ;'/lIft dft[Tj, ljBfyL{ egf{, k"0f{ vf]k, v'nf lbzfd'Qm ;/;kmfO{, 
jftfj/0fd}qL tyf afnd}qL zf;gh:tf k|jb{\wgfTds sfo{x¿ ug]{, u/fpg] . 

-3_sfg"g adf]lhdsf lgodg sfo{ ug]{M 
 j8fleq ;~rflnt ljsf; of]hgf, cfof]hgf tyf ;+nUg pkef]Qmf ;ldltx¿sf sfo{sf] 

lgodg ug]{,  
 3/lgdf{0f u'0f:t/ tyf ejg ;+lxtf / dfkb08 cg';f/ eP gePsf] cg'udg ug]{, 

l;sdL{, 8sdL{nfO{ e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ;DjGwL tflnd lbg],  
 vfBfGg, df5f, df;', t/sf/L, kmnkm"n, k]o kbfy{ tyf pkef]Uo ;fdu|Lsf] u'0f:t/ / 

d"No;"rL cg'udg u/L pkef]Qmf lxt ;+/If0f ug]{, 
 j8fleqsf pBf]u wGbf / Joj;fosf] k|a4{g u/L nut /fVg], 
 xf6 ahf/sf] Joj:yfkg ug]{, u/fpg], 
 ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f ug]{ . 
 gftf, gful/stf cflbsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ . 
 cfkm\gf] ef}uf]lns If]q leqsf] lgdf{0f sfo{ tyf cGo ;]jsf] k|of]hgsf nflu lgdf{0f 

;fdu|L, Hofnf, ef8f, tyf dxz"nsf] :yfgLo b//]6 tf]Sg] . 
 cfkm\gf] j8fleqsf pkef]Qmf ;ldlt, ;xsf/L ;+:yf, lghL If]q nufotsf ;a} ljsf; 

;fem]bf/x?;Fu ljsf; lgdf{0f tyf ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf ;dGjo ug]{ . 
 ;do ;dodf g]kfn sfg"gn] tf]s]adf]lhd cGo sfd ug]{ . 

 

-ª_ clen]v Joj:yfkg, l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ 
 kl~hs/0f, gful/stf tyf clen]v Joj:yfkg 
o dxfufpFkflnsfdf JolQmut 36gfsf] :yfgLo tYofÍ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, 

of]hgf, sfof{Gjog / lgodg, 
o ;+3Lo sfg"g / dfkb08 adf]lhd ufpFkflnsfdf JolQmut 36gf -hGd,d[To', ljafx, 

a;fO ;/fO, ;DaGw ljR5]b / wd{k'q / wd{k'qL_ sf] btf{, 
o cfw'lgs k|ljlw ckgfO{ JolQmut 36gfsf] clen]v Joj:yfkg / k|ltj]bg, 
o g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf nflu l;kmfl/; nufotsf dxTjk"0f{ clen]vsf] 

Joj:yfkg, 
o :yfgLo clen]v Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg, 
o :yfgLo :t/sf] clen]v Joa:yfkg . 

 gftf k|dfl0ft ug]{, 
 gful/stf tyf gful/stfsf] k|ltlnlk lngsf nflu l;kmfl/; ug]{, 
 axfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{,  
 sf]7f vf]Ng /f]xa/df a:g], 
 df]xL nut s§fsf] l;kmfl/; ug]{, 
 3/hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{, 
 hGd ldlt k|dfl0ft ug]{, 
 Jofkf/ Joj;fo aGb ePsf], ;~rfng gePsf] jf Aofkf/ Aoj;fo x'Fb} gePsf] l;kmfl/; 

ug]{, 
 ldnfkqsf] sfuh u/fpg] lgj]bg btf{ ug{ l;kmfl/; ug]{, 
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 ljjfx k|dfl0ft tyf cljjflxt k|dfl0ft ug]{, 
 lgMz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/sf] l;kmfl/; ug]{, 
 cË|]hL dfWoddf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{, 
 3/kftfn k|dfl0ft ug]{, 
 JolQmut ljj/0f k|dfl0ft ug]{, 
 k'hf{df 3/sfod ug]{ l;kmfl/; ug]{, 
 km/s, km/s gfd, y/, hGd ldlt tyf k|dfl0ft b'j} gfd u/]sf] JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmf/Lz ug]{, 
 gfd, y/,hGd ldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/; ug]{, 
 hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; ug]{, 
 sfuh / dGh'/Lgfdf k|dfl0ft ug]{, 
 lsQfsf6 ug{ l;kmfl/; ug]{, 
 ;+/Ifs k|dfl0ft ug]{ tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs l;kmfl/; ug]{, 
 hLljt;Fusf] gftf k|dfl0ft ug]{, 
 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft ug]{, 
 gfd;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 
 hUufsf] xs ;DaGwdf l;kmfl/; ug]{, 
 d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft tyf ;hl{\dg  l;kmfl/; ug]{, 
 pBf]u 7fpF;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 
 hLljt /x]sf] l;kmfl/; ug]{, 
 k"j{ k|fylds ljBfno vf]Ng] l;kmfl/; / cg'dlt lbg], 
 hUuf d"NofÍg l;kmfl/; k|dfl0ft ug]{, 
 ljBfnosf] sIff yk ug{  l;kmfl/; ug]{, 
 kfng kf]if0fsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 
 j}jflxs clËs[t gful/stf l;kmfl/; ug]{, 
 cfly{s cj:yf sdhf]/ jf lakGgtf k|dfl0ft ug{ jf cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf 

k|dfl0ft  
 ljBfno 7fpF ;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 
 wf/f tyf ljB't h8fgsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 
 k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]lht clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/; jf k|dfl0ft ug]{ . 



 

                 29          
 

cg';"rL – $ 
-lgod $ sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf tyf ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
!= cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 

-s_ ufpF ;ef tyf ufpFsfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf] cWoIftf ug]{ . 
-v_ ufpF ;ef tyf ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf k|:tfj k]z ug]{, 

u/fpg] . 
-u_  ufpFkflnsfsf] aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z ug]{ . 
-3_  ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{odf ufpF ;efsf] clwj]zgsf] cfJxfg / ;dfkgsf] 3f]if0ff ug]{ . 
-ª_  ufpFkflnsfsf pkfWoIf jf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL cg'?ksf] 

ljifout sfo{ lhDd]jf/L afF8kmfF8 tyf x]/km]/ ug]{ . 
-r_ ufpF;ef / ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 
-5_  ufpF sfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, lgb]{zg / lgoGq0f ug]{ . 
-h_ pkfWoIf tyf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfdsf nflu :jb]zleq sfhdf v6fpg] . 
-em_ sfo{sf/L clws[tsf] ;ft lbg;DDsf] ljbf jf :jb]zleqsf] sfh :jLs[t ug]{ . 
-`_  ufpFkflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/ljrf/ tyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] / cfDbfgL, 

vr{, lx;fa / cGo sfuhkq ;'/lIft /fVg], /fVg nufpg] . 
-6_  k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 
-7_  ufpF ;ef jf ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfd ug]{ . 

-@_ cWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf pkfWoIfnfO{ sfo{jfxs cWoIf tf]Sg''' kg]{5 . 
 
@= pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M  

-s_ Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{ . 
-v_ ufpFkflnsf cWoIfsf] cg'kl:yltdf sfo{afxs cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 
-u_ ufpF;ef, ufpF sfo{kflnsf tyf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ pkfWoIfn] cfˆgf] ufpFkflnsf If]qaflx/ hfg' kbf{ cWoIfnfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 . 
 

#= j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M  
-s_ cfkm\gf] j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 
-v_ j8f ;ldltsf ;b:ox?nfO{ j8f ;ldltsf] sfdsf] afF8kmfF8 u/L ;xhLs/0f tyf 

kl/rfng ug]{ . 
-u_ sfo{kflnsfsf] ;b:o eO{ sfo{ ug]{ . 
-3_ j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf nflu 

ufpFkflnsfdf k]z ug]{ . 
-ª_ j8faf6 sfof{Gjog x'g] of]hgf tyf sfo{qmdx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg], ltgsf] 

cg'udg ug]{ tyf cfjlws ;dLIff ug]{ u/fpg] . 
-r_ k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 
-5_ tf]lsP adf]lhd jf ufpFkflnsf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ j8fWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf ;DjlGwt j8f ;ldltsf] h]i7 ;b:onfO{ sfo{jfxs tf]sL ;f]sf] 
hfgsf/L ufpF sfo{kflnsfnfO{ lbg'kg]{5 . 

 

$=;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_sfo{kflnsfsf] ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 
M– 

-s_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng] . 
-v_ cWoIfn] tf]s]sf] laifout If]qsf] ;+of]hs jf cWoIf eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{ . 
-u_ cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ ;b:on] ufpFkflnsf If]q aflx/ hfFbf cWoIfnfO{ hfgsf/L lbO{ hfg' kg]{5 .  
 

%= j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 
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-s_ j8f ;ldltsf] a}7sdf efu lng] . 
-v_ j8f cWoIfsf] cg'kl:yltdf j8fcWoIfn] tf]s] adf]lhd sfo{jfxs j8f cWoIf eO{ sfo{ 

ug]{ . 
-u_ j8f cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ j8f ;b:on] ufpFkflnsf If]q aflx/ hfFbf j8f cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 
.  
 

cg';"rL —% 
laifout ;ldltx?sf] ljj/0f 

-lgod $ sf] pklgod -^_ ;+u ;DjlGwt_ 
-s_ ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldlt 
-v_ cfly{s ljsf; ;ldlt 
-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt 
-3_ k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt 
-ª_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 
-r_ law]os ;ldlt 

 
 
 
 
 

 
  आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:३  �म�त: २०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

/fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL,  
@)&$ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 ul/g] sfo{nfO{ Jojl:yt ug{ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!* n] lbPsf] 
clwsf/ k|of]u u/L /fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsfn] ldlt @)&$÷)$÷!) sf] lg0f{ofg';f/ b]xfosf 
lgodx? agfPsf] 5 .  
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kl/R5]b ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; lgodfjnLsf] gfd æ/fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ 
lgodfjnL, @)&$Æ /x]sf] 5 . 

  -@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 . 
@= kl/efiffM ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf,– 

-s_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 
-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsf;Demg' k5{ . 
u_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg' k5{ .  
-3_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpFsfo{kflnsfsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ .   
-ª_ æpkfWoIfÆ eGgfn] ufpFsfo{kflnsfsf] pkfWoIfnfO{ ;Demg' k5{ . 
-r_ æj8fWoIfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO ufpFkflnsfsf] j8fsf] j8f cWoIfnfO{ ;Demg' k5{. 
-5_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg' k5{ . 
-h_ æ;b:oÆ eGgfn] sfo{kflnsfsf] ;b:o ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] sfo{kflnsfsf] cWoIf, 

pkfWoIf tyf j8fcWoIf ;d]tnfO{ hgfpF5 . 
-em_ æ;efÆ eGgfn] ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 
-`_ æsfo{ljefhg lgodfjnLÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO ufpFkflnsfsf] sfo{ljefhg lgodfjnL, 

@)&$ ;Demg'k5{ . 
-6_æj8f ;lrjÆ eGgfn] j8f;ldltsf] ;lrjsf] sfdsfh ug{ vl6Psf] sd{rf/L ;Demg'k5{ 

. 
 

#= sfdsf] km5\of}{6M -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{;Dkfbg / sfdsf] km5\of}{6o; lgodfjnLdf ePsf] 
Joj:yf adf]lhd x'g]5  . 

   -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sfdsf] km5\of}{6 ubf{ tf]lsPsf] clwsf/L jf lgsfoaf6 
ug'{kg]{5 .  

 
 
 
 
 
 
 

kl/R5]b @ 
cWoIfaf6sfdsf] km5\of}{6 

 
$= cWoIfn] ;Dkfbg ug]{ sfdM-!_ ;+ljwfg / cGo k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL ufFpkflnsfsf] 

;fdfGo lgb]{zg, lgoGq0f / ;~rfng ug]{ k|d'v lhDd]jf/L cWoIfsf] x'g]5 . 
  -@_ k|rlnt sfg'gdf sfo{kflnsfsf] cWoIfn] ug]{ egL ls6fg ePsf sfdx? lgh :jo+ 

jf lghaf6 clwsf/ k|Tofof]hg eP adf]lhd ;Dkfbg x'g]5 . 
-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklgk|rlnt sfg"gdf cWoIfn] ug]{ egL 

ls6fg gePsf sfdsf] ;DaGwdf sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, ;~rfng 
/ lgoGq0f ug]{ lhDd]jf/L cWoIfsf] x'g]5 . 

  -$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] lhDd]jf/L k'/f ug]{ qmddf cWoIfn] sfo{kflnsf cGt{utsf 
lgsfox?df k|rlnt sfg"g tyf :jLs[t gLlt tyflg0f{o cg'?k sfo{ ;~rfng eO{/x]sf] 5 5}g 
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lg/LIf0f ug]{, j8f ;ldltx?aLr ;dGjo ug]{, ljifout zfvf÷sfof{nox?nfO{ lgb]{zg lbg] / 
cfjZostf cg';f/ sfdsf] k|ult ljj/0f lng] sfo{ ug{ ;Sg]5 . 

  -%_ cWoIf s'g} sf/0fjz pkl:yt g/x]sf] cj:yfdf o; lgodfjnL adf]lhd cWoIfn] 
ug'{kg]{ sfd pkfWoIf jf lghsf] ;d]t cg'kl:yltdf cWoIfn] tf]s]sf] sfo{kflnsfsf] ;b:on] 
To:tf] sfd ;Dkfbg ug{ ;Sg]5 . 

  t/, k|rlnt sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf]df ;f]xL Joa:yf adf]lhd x'g]5 . 
  -^_ sfo{kflnsfsf] s'g} ;b:o cg'kl:yt ePdf To:tf] ;b:on] ug{'kg]{ sfdsf] nflu 

cWoIfn] csf]{ ;b:onfO{ lhDd]jf/L tf]Sg ;Sg]5 . 
%= cWoIfn] lg0f{o ug'{kg]{M -!_ ;ef / sfo{kflnsfdf k]z x'g] ljifo afx]s b'O{ jf b'O{eGbf a9L 

j8f;ldlt / ljifout zfvfx?aLr s'g} ljifodf dte]b x'g uPdf cWoIfn] u/]sf] lg0f{o clGtd 
x'g]5 .  

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd dte]b ePsf] ljifo lg0f{osf nflu sfo{sf/L clws[tn] cWoIf 
;dIf k]z ug{'kg]{5 . 

  -#_ ;ef jf sfo{kflnsfdf k]z x'g] ljifo afx]ssf ;xsfo{ tyf ;dGjosf nflu k|b]z jf 
;+3df k]z ug{' kg]{ ljifosf ;DaGwdf cWoIfn] u/]sf] lg0f{o clGtd x'g]5 . 

^= clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]M -!_ s/ nufpg], s/ 5'6 lbg] jf C0f lng] h:tf ljifo / ;efdf 
k]z ug'{kg]{ afx]ssf cGo ljifodfsfo{kflnsfn] cWoIf jf pkfWoIf jf ;b:onfO{ clwsf/ 
k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

  -@_ cWoIfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s'g} clwsf/ pkfWoIf 
jf ;b:o jf sfo{sf/L clws[t, laifout zfvfsf k|d'v jf j8f cWoIfnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 
. 

  -#_ pklgod -!_ / -@_ adf]lhd k|Tofof]lht clwsf/sf] k|of]u u/L ;Dkfbg ul/Psf 
sfdsf] ljifodf ;DalGwt clwsf/Ln] sfo{kflnsf ;dIf dfl;s ?kdf k|ult ljj/0f k]z ug'{ 
kg]{5 .   

  -$_ cfkm"nfO{ k|Tofof]lht clwsf/sf] lhDd]jf/Lk"j{s k|of]u ug'{ ;DalGwt clwsf/Lsf]  
st{Ao x'g]5 . 

 
kl/R5]b # 

ufpF sfo{kflnsfaf6 sfdsf] km5\of}{6 
 
&= sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{ ljifoM -!_ cg';"rL–! df plNnlvt ljifox?sf] lg0f{o ubf{  sfo{sf/L 

clws[tn] cWoIfsf] lgb]{zg cg';f/ ufpF sfo{kflnsfdf k|:tfj k]z ug'{ kg]{5 . 
  -@_ pklgod -!_ df n]lvPsf ljifodWo] s'g} ljifodf lgod @! adf]lhd ul7t 

;ldltaf6 lg0f{o lng;Sg] u/L sfo{kflnsfn] lhDd]jf/L ;'Dkg ;Sg]5 . 
  -#_ pklgod -!_ adf]lhd cWoIfn] cGoyf cfb]z lbPdf afx]s ufpF sfo{kflnsfsf] 

a}7sdf k]z x'g] k|:tfj ;fdfGotof cg';"rL–@ adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{sf/L clws[tn] k]z ug]{5 
. 

  -$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] k|:tfjdf s'g} zfvfsf] /fo;dfj]z x'g cfjZos b]v]df 
sfo{sf/L clws[tn] ;DalGwt zfvfsf] /fo;d]t ;dfj]z u/L k]z ug]{5 . 

 
*= k|:tfj ;fy ;+nUg x'g'kg]{ sfuhftM -!_ lgod ^ sf] pklgod -#_ adf]lhd sfo{kflnsfsf] 

a}7sdf lg0f{ofy{ s'g} ljifo k]z ug'{kbf{ ljifout zfvf jf j8f ;ldltsf] sfof{non] ;f] ljifo;Fu 
cfjZos ljj/0f ;dfj]z u/L k|:tfj tof/ u/L sfo{sf/L clws[t ;dIf k]z ug'{ kg]{5 . 
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  -@_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] k|:tfj / ;f] ;fy k]z ePsf sfuhftx? 
sfg"g;Ddt 5g\ 5}gg\ hfFr u/L sfg"g;Ddt gePdf lgoldt jf sfg"g;Ddt agfpg] lhDd]jf/L 
sfo{sf/L clws[tsf] x'g]5 . 

  -#_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] k|:tfj sfo{sf/L clws[tn] cWoIfsf] :jLs[lt lnO{ 
k|fyldstfqmd;d]t lgwf{/0f u/L lg0f{osf] nflu sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{5 . 

 
(= sfo{;"rLsf] ljj/0fM -!_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf 5nkmn x'g] ljifosf] sfo{;"rL lgod * adf]lhd 

k|fKt k|:tfjx?sf] cfwf/df sfo{sf/L clws[tn] cWoIfsf] lgb]{zg adf]lhd tof/ ug]{5 .  
  t/, cWoIfn] cGoyf cfb]z lbPsf]df k|:tfjsf] ?kdf k]z gePsf] ljifonfO{ klg  

5nkmnsf] sfo{;"rLdf ;dfj]z ug{ ;lsg]5 . 
  -@_ a}7ssf] sfo{;"rL ;fdfGotM sfo{kflnsfsf] a}7s a:g'eGbf tLg lbg cufj} sfo{sf/L 

clws[tn] ;a} ;b:ox?nfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .  
  t/, ljifosf] ulDe/tf x]/L sfo{kflnsfsf] a}7sdf 5nkmn x'g] k|:tfj ljt/0f gu/L 

df}lvs ;"rgfsf] cfwf/df klg 5nkmn ug{ ;lsg]5 .   
     

!)=sfo{kflnsfsf] a}7sM -!_ sfo{sf/L clws[tn] cWoIfsf] lgb]{zgdf sfo{kflnsfsf] a}7s  af]nfpg]5 
. 

  -@_ sfo{sf/L clws[t sfo{kflnsfsf] ;lrjsf] ?kdf a}7sdf pkl:yt x'g]5 .  
   -#_ cWoIfn] sfo{kflnsfsf] a}7ssf] cWoIftf ug]{5 . 
 -$_ sfo{kflnsfsf] a}7ssf] sfo{;"rL, ldlt, ;do / :yfgsf ;DaGwdf sDtLdf tLg lbg cufj} 

cWoIfsf] lgb]{zg cg';f/ sfo{kflnsfsf ;a} ;b:onfO{ sfo{sf/L clws[tn] ;"rgf lbg' kg]{5 . 
   

  -%_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf sDtLdf %! k|ltzt ;b:o pkl:yt x'g'kg]{5 . 
  -^_ pklgod -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg pklgod -$_ adf]lhdsf] ;"rgf 

x'FbfxF'b} klg %! k|ltzt ;b:o pkl:yt geO{ u0fk'/s ;+Vof k'Ug g;s]df bf]>f] k6ssf] a}7sdf 
Ps rf}yfO{ ;b:o pkl:yt ePdf klg a}7s a:g ;Sg]5 . 

  -&_ sfo{kflnsfsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd  
x'g]5 .  

 
!!= a}7ssf] lg0f{o M -!_ ;fdfGotMsfo{kflnsfsf] a}7ssf] lg0f{o ;j{;Ddt ?kdf x'g]5 . 
  -@_ pklgod -!_ adf]lhd ;j{;Ddtlg0f{o x'g g;sL dt ljefhg x'g] cj:yf 

ePdfcWoIf ;lxt ax'dt ;b:on] u/]sf] lg0f{o a}7ssf] lg0f{o dflgg]5 .  
   
 
!@= lg0f{osf] clen]vM -!_sfo{sf/L clws[t sfo{kflnsfsf] a}7sdf pkl:yt x'g]5 / sfo{kflnsfaf6 

ePsf lg0f{osf] clen]v tof/ ug]{5 . 
-@_ a}7ssf] lg0f{osf] clen]v 5'6\6} lg0f{o k'l:tsfdf /fVg'kg]{5 . 
-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] lg0f{o k'l:tsf sfo{sf/L clws[tsf] lhDdfdf /xg]5 . 

 
 
 
!#= lg0f{o k|dfl0ft tyf ljt/0f ug]{M -!_ ufpF sfo{kflnsf a}7ssf] lg0f{o sfo{sf/L clws[tn] b'O{ 

lbgleq k|dfl0ft ug]{5 .  
-@_ sfo{sf/L clws[tn] pklgod -!_ adf]lhdk|dfl0ft ePsf] lg0f{osf] k|lt tLg lbg leq 

ufpF sfo{kflnsfsf ;b:o, ljifout zfvf / j8f ;ldltnfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .  
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t/ sfg"g adf]lhd uf]Ko /fVg' kg]{ ljifosf lg0f{o tyf ;"rgfsf] hfgsf/L lbg'kg]{5}g .  
 
!$= lg0f{osf] sfof{GjogM -!_cg';"rL ! df n]lvPsf ljifox?df sfo{kflnsfaf6 lg0f{o ePkl5 

;DalGwt kbflwsf/L jf lgsfon] sfof{Gjog ug'{kg{]5 . 
   -@_ sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog eP jf gePsf] ;DaGwdf cWoIfn] cg'udg ug{ 

jf u/fpg ;Sg]5 . 
   -#_ pklgod -@_ adf]lhd cg'udg ubf{ jf u/fFpbf lg0f{o sfof{Gjog ePsf] 

gb]lvPdf ;f]sf] sfof{Gjog ug{ ;DalGwt JolQm jf lgsfonfO{ cWoIfn] cfjZos lgb]{zg lbg 
;Sg]5 . 

 
!%= sfo{kflnsfsf] ;ldlt u7g M -!_ sfo{kflnsfn] sfo{kflnsfdf lg0f{osf] nflu k]z ePsf 

k|:tfjdf lg0f{o ug'{k"j{ cfjZostf cg';f/ /fo,;Nnfx / ;'emfj lngsf nflu b]xfo adf]lhdsf 
;ldlt /xg]5g\ M– 

    -s_ ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldlt 
    -v_ cfly{s ljsf; ;ldlt 
    -u_ ;fdflhsljsf; ;ldlt 
    -3_ k"jf{wf/ljsf; ;ldlt 
    -ª_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg;ldlt 
    -r_ law]os ;ldlt 
 
   -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf sfo{kflnsf ;ldltdf /xg] ;+of]hs cWoIfn] tf]s] adf]lhd 

/ ;b:ox? sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd /xg] 5g\ .  
   -#_ ;ldltn] cfjZostf cg';f/ ;DalGwt ;ldltdf g/x]sf] ;b:o jf cGo s'g} ljz]if1 

jf clwsf/LnfO{ ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 
   -$_ ;ldltsf] a}7sdf cWoIf :jo+ pkl:yt ePsf] cj:yfdf lghaf6 / cGo cj:yfdf 

;ldltsf ;+of]hsaf6 a}7ssf] cWoIftf x'g]5 . ;ldltsf] ;+of]hssf] cg'kl:yltdf a}7ssf] 
cWoIftf a}7sdf pkl:yt ;b:ox?dWo] Ho]i7 ;b:on] ug]{5 . 

   -%_ sfo{sf/L clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] ;ldltsf] a}7sdf pkl:yt eO{ 
lg0f{osf] clen]v tof/ u/L k|dfl0ft ug]{5 . 

   -^_ pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltx?sf] sfo{If]q cg';"rL –# df pNn]v eP adf]lhd 
x'g]5 . 

 
!^= sfo{ef/ d'Qm ePkl5 sfuh lkmtf{ ug'{kg]{Mh'g;'s} sf/0faf6 cfkm\gf] kbaf6 d'Qm ePsf] ;b:on] 

kbd'Qm ePsf] ;ftlbgleq cfkm\gf] lhDdfdf /x]sf ;Dk"0f{ sfuhft tyf cGo s'g} ;DklQ eP ;f] 
;d]t tTsfn sfo{kflnsfdf a'emfO{ ;f]sf] lg:;f lng' kg]{5 . 

  
!&= k|jQmf tyf ;"rgf clwsf/L tf]Sg]M -!_ sfo{kflnsfn] cfkm"n] ;Dkfbg u/]sf sfo{ jf lg0f{ox? 

;fj{hlgs hfgsf/Ldf Nofpg s'g} ;b:onfO{ k|jQmf tf]Sg]5 . 
  -@_ pklgod -!_adf]lhd tf]lsg] k|jQmfn]] sfo{kflnsfsf] tkm{af6 hf/L ug'{kg]{ ;fj{hlgs 

dxTjsf] ;"rgf, jQmJo, lj1lKt cflb ;fj{hlgs ug]{ sfo{ ;d]t ug{ ;Sg]5 . 
  -#_ sfo{sf/L clws[tn] s'g} Ps clws[tnfO{ ;"rgf clwsf/L tf]Sg]5 . 
  -$_ pklgod -#_ jdf]lhd tf]lsg] ;"rgf clwsf/L]n] sfo{kflnsf;+u ;DjlGwt ;"rgf 

sfg"g jdf]lhd k|jfx ug]{5 . 
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kl/R5]b # 
sfo{sf/L clws[t, ljifout zfvf, j8f ;ldltaf6 sfdsf] km5\of}{6 

 

!*= sfo{sf/L clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ufpF 
sfo{kflnsfsf] ;lrj x'g]5 . 

   -@_ k|rlnt sfg"g tyf o; lgodfjnLsf] cwLgdf /xL cWoIfsf] lgb]{zg / dftxtdf 
/xL ufpF sfo{kflnsfsf] ;lrjsf] k|d'v sfd / st{Jo b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

 -s_ ufpF sfo{kflnsf tyf ufpF ;efaf6 ePsf lg0f{ox? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] / 
;f]sf] cg'udg ug]{ . 

 -v_ cWoIfnfO{ ufpF ;ef / sfo{kflnsf tyf ;f] cGtu{tsf lgsfox?sf] dxTjk"0f{ 
sfd sf/jfxLx?sf] ljifodf ;do ;dodf hfgsf/L u/fpg] . 

 -u_ ufpF sfo{kflnsf cGt/utsf ;a} lgsfox?sf] sfd sf/afxLnfO{ r':t / 
k|efjsf/L agfpg cfjZos lgb]{zg lbg], cg'udg / ;'kl/j]If0f ug]{ . 

 -3_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpF sfo{kflnsfsf] k|zf;lgs tyf cfly{s sfo{ 
;Dkfbg ug]{ u/fpg] . 

 -ª_ k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf cGo sfdx? ug]{ . 
 
!(= clwsf/ k|Tofof]hgM -!_ sfo{sf/L clws[tn] cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s'g} clwsf/ laifout 

zfvf, pkzfvf jf ufpFkflnsfsf] s'g} clws[t sd{rf/L jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg u/L sfo{ 
;Dkfbg ug{ ;Sg]5 .   

-@_ pklgod -!_ adf]lhd clwsf/ k|Tofof]hg lnlvt ?kdf x'g'kg]{5 / Ps k6s 
k|Tofof]hg u/]sf] clwsf/ ljz]if sf/0f k/L lkmtf{ lng'kg]{ ePdf ;f]sf] cf}lrTo ;lxtsf] 
hfgsf/L cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ u/fpg' kg]{5 . 

  -#_ cfkm"nfO{ k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug'{ ;DalGwt clwsf/Lsf] st{Ao x'g]5 .  
@)= j8f ;ldltaf6 sfdsf] km5\of}{6M -!_ ufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ df 

ePsf] Joj:yf cg'?k j8f ;ldltaf6 ul/g] sfdx? j8fcWoIf jf lghsf] lgb]{zgdf ;Dkfbg 
ul/g]5 . 

  -@_PseGbf a9L j8f;Fu ;/f]sf/ /fVg] ljifo jf j8f ;ldltn] ug]{u/L :ki6 ?kdf ls6fg 
gePsf ljifo jf :jLs[t aflif{s sfo{qmddf g;d]6LPsf ljifodf j8f ;ldltn] ufpF 
sfo{kflnsfdf k]z u/L k|fKt lgb]{zg adf]lhd ug'{ kg]{5 . 

@!= ljifout zfvfaf6 sfdsf] km5\of}{6M-!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf k|rlnt sfg"gn] :yfgLo txdf 
x:tfGt/0f e} cfPsf lzIff, :jf:Yo, s[lif, kz' ljsf;, l;+rfO{, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, :yfgLo 
cfly{s ljsf;, k"jf{wf/ ljsf;nufotsf cGo sfo{qmdx? / ufpF sfo{kflnsf sfo{ljefhg 
lgodfjnL,@)&$adf]lhd laifout zfvfaf6;+rfng x'g] sfdx? sfo{kflnsfsf] lg0f{osf] clwgdf 
/xL laifout zfvf k|d'vsf] lgb]{zg / lgoGq0fdf ;Dkfbg ul/g]5 .  

  -@_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] ;+lrt sf]ifaf6 ;+rfng ug]{ ljifout If]q;Fu ;DalGwt 
ljifosf ;a} sfo{qmd pklgod -!_ adf]lhdsf ljifout zfvf dfkm{t sfof{Gjog ug]{5 . 

@@= sfo{sf/L clws[taf6 sfdsf] km5\of}{6M -!_sfo{kflnsfn] ug]{ egL tf]lsPsf sfdx?dWo] j8f 
;ldlt / ljifout zfvfaf6 ;Dkfbg ug]{ u/L ls6fg ul/Psf sfd Affx]ssf cGo ;a} sfdx? 
tyf ;+3 / k|b]z txaf6 k|Tofof]hg ePsf sfdx? cWoIfsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /xL sfo{sf/L 
clws[taf6 ;Dkfbg x'g]5 .  

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd ul/g] sfdx? sfo{sf/L clws[tn] ufpFkflnsfsf]ljifout zfvf 
tyf j8f sfof{noDffkm{t ;DkGg u/fpg ;Sg]5 .lghn] cfkm\gf] lgb]{zg / lgoGq0fdf ;Dkfbg 
u/]sf sfdx?sf] k|ult ljj/0f lgoldt ?kdf cWoIf ;dIf / cfjlws ?kdf sfo{kflnsf ;dIf 
k|:t't ug'{ kg]{5 .  
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  -#_ k|rlnt sfg"gdf sfo{kflnsf jf cWoIfaf6 k|Tofof]hg ePsf sfdx? sfo{sf/L 
clws[tn] ;Dkfbg ug]{5 . 

 
 

kl/R5]b $ 
ljljw 

@#= k/fdz{ lng'kg]{M -!_ b]xfosf laifodf lg0f{o ug'{k"j{ cWoIfn] sfo{sf/L clws[t dfkm{t ;DalGwt 
zfvf -ljQ Joj:yfkg zfvf, of]hgf zfvf, k|zf;g zfvf, sfg"g;+u ;DalGwt zfvf_sf] k/fdz{ 
lng' kg]{5 . 
• :jLs[t aflif{s sfo{qmdeGbf afx]ssf sfo{qmd ;~rfng ug]{ ljifo, 
• :jLs[t aflif{s sfo{qmddf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug]{ ljifo, 
• cGo lgsfo;Fusf] ;dGjodf sfo{ ;~rfng ug]{ ljifo, 
• gofF lgod, cfb]z, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw hf/L ug'{kg]{ljifo, 
• s/, z'Ns, b:t'/ ;DaGwL ljifo, 

  -@_ pklgod -!_adf]lhd lg0f{o ePsf ljifox? sfo{kflnsf jf ufpF;efdf 5nkmnsf 
nflu k|:t't ul/g]5 .  

@$= ljw]os ;DaGwL sfo{ljlwM -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] tkm{af6 ;ef;dIf k|:t't ul/g] ljw]ossf] 
d;f}bf :jLs[ltsf nflu sfo{sf/L clws[tn] cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{5 . 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd law]os th'{df ug{sf] nflu Ps law]os ;ldlt /xg] 5 . law]os 
d;f}bf ug{ sfo{sf/L clws[tn] cfjZos Joj:yf ldnfpg] 5 . 

  -#_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] ljw]ossf] d;f}bfdf ufpF sfo{kflnsfsf] :jLs[lt 
k|fKt ePkl5 cWoIfn] ;ef;dIf k]z ug'{ kg]{5 . 

  
@%= >f]t cg'dfg ;ldlt, /fh:j / Joosf] cg'dfg -ah]6_ / s/ ;DaGwL k|:tfjM-!_ k|To]s aif{ ufpF 

sfo{kflnsfsf] aflif{s ah]6 tof/ ug{sf] nflu cWoIfsf] ;+of]hsTjdf ;|f]t cg'dfg ;ldlt tyf 
sfo{kflnsfsf] ;b:osf] ;+of]hsTjdf sfo{s|d tyf ah]6 th'{df ;ldlt u7g x'g]5 . 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltdf /xg] ;b:o tyf ;b:o ;lrj sfo{kflnsfn] 
tf]s]adf]lhd x'g]5 . 

  -#_pklgod -!_ adf]lhd ul7t ;ldltn] tof/ u/]sf] ah]6 tyf sfo{qmd ljlgof]hg 
ljw]ossf] ?kdf cWoIf jf lghn] tf]s]sf] cfly{s If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:odfkm{t ufpF 
;efdf k]z ul/g]5 . 

  -#_ pklgod -@_ adf]lhd k]z ePsf] ljlgof]hg ljw]os;efaf6 :jLs[t eO{ cWoIfaf6 
k|dfl0fs/0f ePkl5 nfu" x'g]5 . 

 
@^= uf]kgLotf /fVg'kg]{Ms'g} klg ;b:on] cfkm" kbdf axfn 5Fbf u/]sf] sfddf uf]klgotf /fVg'kg]{ 

ljifodf kbdf axfn /x]sf] cjwLdf jf kbdf g/x]sf] cj:yfdf ;d]t clwsf/ k|fKt  
clwsf/LnfO{ afx]s cGo s;}nfO{ s'g} lsl;dn] hfgsf/L lbg jf k|s6 ug{ x'b}g . 

   t/, k|rlnt sfg"gn] uf]Ko /fVg gkg]{ egL tf]lsPsf ljifodf hfgsf/L lbg o; 
lgodn] jfwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g . 

 
@&= ;dGjo ug]{Msfo{kflnsfn] cfkm'n] ;Dkfbg ug]{sfdsf] l;nl;nfdf cfjZostf cg';f/ b]xfosf 

lgsfox?;Fu ;dGjo ug{ ;Sg]5M– 
-s_ Goflos ;ldlt,  
-v_ cGo :yfgLo tx,  
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-u_ lhNnfl:yt ;'/Iff lgsfox?, 
-3_ lhNnfl:yt k|b]z tyf ;+3sf ;/sf/L sfof{nox?, 
-ª_ lhNnf ;dGjo ;ldlt, 
-r_ k|b]zl:yt ufFpkflnsf x]g]{ ljefu÷dGqfno, 
-5_ ;+3sf] ;+3Lo dfldnf x]g]{ dGqfno, / 
-h_ cGo cfjZos ;+3, ;+:yf jf lgsfox? . 

@*= a}7sdf efu lng gx'g]Msfo{kflnsfsf] a}7sdf s'g} ;b:osf] lghL :jfy{ lglxt ePsf] ljifo 
pk/ 5nkmn x'g] ePdf To:tf] ;b:on] efu lng x'b}g . To:tf] cj:yf ePdf ;DalGwt ;b:on] 
;f]sf] hfgsf/L cWoIfnfO{ u/fpg' kg]{5 . 

@(= ;xof]u dfUg ;Sg]M-!_sfo{kflnsfn] lgod @& df pNn]v ePsf lgsfox?;Fu cfjZostf 
cg';f/ ;xof]u lng ;Sg]5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;xof]u ug]{ lhDd]jf/L ;DalGwt ;a}sf] x'g]5 . 
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cg';"rL – ! 
ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{ ljifox? 

-lgod &sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 
 

!=  ;efdf k]z x'g] ljw]os, 
@=  /fh:j / Joosf] cg'dfg -ah]6_, k'/s cg'dfg / pwf/f] vr{, 
#= s/;DaGwL k|:tfjx?, 
$=  cWoIfn] ufpF sfo{kflnsfdf k]z ug{ lgb]{zg lbPsf] ljifo jf ufpF sfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{ 

egL ufpF sfo{kflnsfn] lg0f{o u/]sf] ljifo .  
%=  k|rlnt sfg"g adf]lhd hf/L ug'{kg]{ lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw jf cfb]z, 
^=  ufpFkflnsfn] hf/L ug]{ s'g} gLlt jf To:tf] gLltdf x'g] kl/jt{g, 
&=  cNksfnLg, dWosfnLg / bL3{sfnLg ;di6Lut jf If]qut ljsf; of]hgf, sfo{qmd, /0fgLlt 

lgwf{/0f ;DaGwL,  
*=  sfof{no jf zfvfx?sf] ;+u7g ;+/rgfdf kl/jt{g jf :yfgfGt/0f ;DaGwL, 
(=  /fli6«o jf cGt{/fli6«o ;+:yfx?;Fusf] elugL ;DaGw :yfkgf, 
!)= ufpFkflnsfn] lng] C0f jf j}b]lzs cg'bfgdf ;+rfng x'g] of]hgfsf] ;+emf}tf ;DaGwL, 
!!=  ufpFkflnsfsf] k|ltlglwTj x'g] u/L ul/g] b'O{kIfLo jf ax'kIfLo jftf{, ;ef ;Dd]ng jf ;/sf/L 

e|d0fdf efu lng] jf k|ltlgwL k7fpg], 
!@= sfo{sf/L clws[tnfO{ ljb]zdf x'g] uf]i7L, cWoog cjnf]sg e|d0fdf k7fpg], 
!#=  ufpFkflnsfsf] sd{rf/L b/aGbL :jLs[lt, ;]jf ;'ljwf ;DaGwL sfg"g lgdf{0f / kl/jt{g, 
!$=  :yfgLo ;fj{hlgs ljbf lgwf{/0f ug]{, 
!%= k|rlnt sfg"gadf]lhd ufpF sfo{kflnsfaf6 lg0f{o x'g' kg]{ egL tf]lsPsf cGo ljifo . 
 
 
 
 
 
 



 

                 40          
 

cg';"rL – @ 
k|:tfjsf] 9fFrf 

-lgod @$ sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, a}s'07] 
ef]hk'/ lhNnf, ! g+= k|b]z 

  
ljifo M– ================================================ . 

 
k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 
!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 
@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 
#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 
$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 
 
gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 
!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M– 
 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o 

sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] 
;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 
ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, 
l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z 
ug]{ . 

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] 
sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj 
;dfj]z ug]{ . 

$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] :ki6 
Joxf]/f /fVg] . 

 
 

cg';"rL – # 
sfo{kflnsf ;ldltsf] sfo{If]q  

-lgod !% sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 
 
s= ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 
 != ;+u7g ;+/rgf, b/aGbL / sfo{ljj/0f 
 @= ;'zf;g / ;]jf k|jfx  
 #= Ifdtf ljsf;;DaGwL ljifo  
 
v= ;fdflhsljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 
 != lzIff tyf v]ns"b;DaGwL 
 @= lj1fg  tyfk|ljwL;DaGwL 
 #= :jf:Yo tyf hg;+Vof ;DaGwL 
 $= n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f;DaGwL 
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 %= ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yf;DaGwL 
 
u= k"jf{wf/ ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 
 != cNksfnLg tyf bL3{sfnLg gLlt, of]hgf / sfo{qmd;DaGwL 
 @= pBf]u, jfl0fHo, >d, /f]huf/ tyf jhf/ Joa:yfkg;DaGwL 
 #= s[lif, l;+rfO{, ;xsf/L / ul/aL lgjf/0f;DaGwL 
 $= ko{6g k|j4{g;DaGwL 
 %= ;"rgf tyf ;+rf/;DaGwL 
 ^=  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, ;8s tyf ef}lts of]hgf / k"jf{wf/ ljsf;;DaGwL 
 &= ljB't / phf{ ;DaGwL 
 *= a:tL ljsf;, zx/L of]hgf / ejg lgdf{0f ;DaGwL 
 
3= ljw]os ;ldltsf] sfo{If]qM 
 !=ufpF ;efdf k]z x'g] ljw]os;DaGwL 
 @= ufpF ;efdf k]z x'g] lgod, ljlgod, sfo{ljwL;DaGwL 
 #= s'g} sfg"gL k|Zg ;dfj]z ePsf] gLlt tyf sfo{qmd;DaGwL 
 
ª= cfly{s ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 
 != ah]6 tyf ;|f]t kl/rfng;DaGwL 
 @= s[lif ljsf; ;DaGwL 
 #= kz' k+IfL ljsf; ;DaGwL 
 $= gful/ssf]] cfocfh{g ;DaGwL 
 %= ;|f]tx?sf] klxrfg ;DaGwL 
 
r= jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] sfo{If]qM 
 != jftfj/0f ;+/If0f tyf xl/ofnL k|jb{g ;DjGwL 

@= kmf]xf]/ d}nf Aoj:yfkg ;DjGwL 
$ ufpFsf] ;f}Gbo{tfsf] ;+/If0f tyf ljsf; ;DjGwL 
#  jg ;+/If0f ;DjGwL 
$= ljkb k"j{ tof/L ;DaGwL 
%= ljkbsf] ;dodf ug'{kg]{ sfdx? ;DjGwL 
^= ljkb k5fl8sf] Aoj:yfkg ;DjGwL 
&= jg, jftfa/0f / e"dL Joa:yfkg 

  
 
 
 

   
 
 आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

         �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:४  �म�त: २०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

 २०७४ 
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१  .�स्तावनाः  

राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लका )कायर्सम्पादन (�नयमावल� , २०७४ को �नयम १० बमोिजम 
राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक संचालनको ला�ग यो कायर्�व�ध स्वीकृत गर� जार� ग�रएको छ 
। 

२  .प�रभाषाः  

�वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, –  
)क  (“ �नयमावल� ” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर्सम्पादन �नयमावल�लाई सम्झनपुदर्छ। 

)ख  (“ वडाअध्यक्ष ” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडाअध्यक्ष सम्झन ुपदर्छ । 

)ग  (“ सदस्य ” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडासदस्य सम्झनपुदर्छ। 

)घ  (“ अध्यक्ष ” भ�ाले गाउँपा�लकाको बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�लाई सम्झनपुदर्छ। 

)ङ  (“ कायर्पा�लका ” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झनपुदर्छ। 

)च  (“ वडास�म�त ” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडास�म�त सम्झनपुदर्छ। 

३  .वडा स�म�तको बैठकः  

३ .१  वडा स�म�तको बैठक कम्तीमा म�हनाको एक पटक बस्नेछ । तर म�हनामा �तन पटक 
भन्दा बढ� बैठक बसेको भ�ा पाइने छैन । 

३ .२  वडा स�म�तको बैठकको अध्यक्षता वडा अध्यक्षले गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा 
बैठकमा उपिस्थत ज्ये� सदस्यले वडा स�म�तको बैठकको अध्यक्षता गन�छ । 

३ .३  वडा स�म�तको बैठक वडा अध्यक्षको �नद�शनमा वडा सिचवले बोलाउनेछ । 

 
 

४  .बैठक बस्न ेस्थान र समय  

४ .१  वडा स�म�तको बैठक वडा स�म�तको कायार्लयमा बस्नेछ । 

४ .२  वडा स�म�तको बैठकका ला�ग सूचना गदार् बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान खलुाइ 
पठाउन ुपन�छ । 

४ .३  यसर� सूचना गदार् बैठक बस्ने समयभन्दा तीन �दन अगावै उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

 

५  .छलफलको �वषय  

५ .१  वडा स�म�तको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग�रने �वषय स्प� रुपले �कटान 
गर� बैठक बस्ने �म�त भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सिचवले सबै सदस्यलाई 
उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

५ .२  वडा अध्यक्षको �नद�शनमा वडा सिचवले वडा स�म�तको बैठकको कायर्�म �लिखत रुपमा 
तयार गन�छ । �स्ताव सम्बन्धी खाका  अनसूुची १ वमोिजम हनुेछ । 

 

६  .उपिस्थ�त  

६ .१  बैठकमा उपिस्थत �त्येक सदस्यले उपिस्थत पिुस्तकामा आफ्नो नाम र बिुझने गर� 
दस्तखत गनुर्पन�छ । 

६ .२  वडा सिचवले वडा स�म�तको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्थत पिुस्तकामा उपिस्थ�त 
जनाई दस्तखत गनुर्पन�छ । 
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७  .बैठक संचालन ���या  

७ .१  बैठकलाई सवु्यविस्थत गन� काम बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�को हनुेछ । 

७ .२  अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुर् वडा स�म�तका �त्येक सदस्यको कतर्व्य हनुेछ 
। 

७ .३  बैठकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले तोके 
बमोिजम हनुेछ । 

७ .४  बैठकको छलफलमा भाग �लने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अव�ध 
बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

७ .५  एक जना सदस्यले बो�लरहेको समयमा अक� कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न ुहुँदैन । 

८  .�नणर्य सम्बन्धी व्यवस्था  

८ .१  �स्ताव मा�थ बोल्ने �म समा� भएप�छ बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले सो �स्ताव 
�नणर्यको ला�ग �स्ततु गन�छ । 

८ .२  बैठकको �नणर्य सामान्यतया सवर्सम्म�तको आधारमा हनुेछ । मत �वभाजन हनुे 
अवस्थामा अध्यक्षता गन� व्यि� स�हत तीन जना सदस्यको बहमुतले गरेको �नणर्य 
बैठकको �नणर्य मा�ननेछ । 

 

९  .�भलेख�नणर्यको अ  

९ .१  वडा सिचवले बैठकमा भएको �नणर्यलाई �नणर्य पिुस्तकामा अ�भलेख गर� उपिस्थत 
सदस्यलाई सह� गराइ रा�पुन�छ । 

९ .२  बैठकबाट भएको कुनै �नणर्यमा िच� नबझु्ने सदस्यले �नणर्य पिुस्तकामा छोटकर�मा 
आफ्नो फरक मत जगाउन सक्नेछ । 

१०  .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक  

१० .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक १  कम्तीमा म�हनाको एक पटक बस्नेछ । 

१० .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा  २
बैठकमा उपाध्यक्षले कायर्पा�लकाको बैठकको अध्यक्षता गन�छ । 

१० .कृतले बोलाउनेछ ।गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक अध्यक्षको �नद�शनमा कायर्कार� अ�ध ३  

 
 

११. बैठक बस्न ेस्थान र समय 

११ .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा बस्नेछ । १  

११ .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकका ला�ग सूचना गदार् बैठक बस्ने �म�त २ , समय र स्थान खलुाइ 
पठाउन ुपन�छ । 

११ .तीन �दन अगावै उपलब्ध ग यसर� सूचना गदार् बैठक बस्ने समय भन्दा ३ राउन ुपन�छ । 

१२  .छलफलको �वषय  

१२ .गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग�रने �वषय स्प� रुपले  १
घण्टा अगावै कायर्कार� अ�धकृतले २४ �कटान गर� बैठक बस्ने �म�तभन्दा सामान्यतया 

सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
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१२ .�नद�शनमा कायर्कार� अ अध्यक्षको २ �धकृतले कायर्पा�लकाको बैठकको कायर्�म �लिखत 
रुपमा तयार गन�छ । 

१२ .बैठकमा छलफलका ला�ग पेश गन� �स्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कायर्सम्पादन  ३
�नयमावल�मा तो�कए वमोिजम हनुेछ । 

१३  .उपिस्थ�त  

१३ .बैठकमा उपिस्थत �त्येक सदस्यले उपिस्थत १ ि◌ पिुस्तकामा आफ्नो नाम र बिुझने गर� 
दस्तखत गनुर्पन�छ । 

१३ .कायर्कार� अ�धकृतले कायर्पा�लकाको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्थत भई पिुस्तकामा  २
उपिस्थ�त जनाई दस्तखत गनुर्पन�छ । 

 

१४  .बैठक संचालन ���या  

१४ .व्यि�को हनुेछ । बैठकलाई सवु्यविस्थत गन� काम बैठकको अध्यक्षता गन� १  

१४ .२  अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुर् कायर्पा�लकाका �त्येक सदस्यको कतर्व्य 
हनुेछ । 

१४ .बैठकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले तोके  ३
बमोिजम हनुेछ । 

१४ . समयको अव�ध बैठकको छलफलमा भाग �लने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने ४
बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

१४ .एक जना सदस्यले बो�लरहेको समयमा अक� कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न ुहुँदैन । ५  

१५  .�नणर्य सम्बन्धी व्यवस्था  

१५ .व्यि�ले सो �स्ताव �स्ताव मा�थ बोल्ने �म समा� भएप�छ बैठकको अध्यक्षता गन�  १
�नणर्यको ला�ग �स्ततु गन�छ । 

१५ .बैठकको �नणर्य सामान्यतया सवर्सम्म�तको आधारमा हनुेछ । मत �वभाजन हनुे  २
अवस्थामा अध्यक्षता गन� व्यि� स�हत बहमुत सदस्यको �नणर्य बैठकको �नणर्य मा�ननेछ 
। 

१५ .बजेट ३ , कायर्�म, नी�त तथा स्थानीय तहको �नयमावल� बाहेकको �वषयमा १५ .२ बमोिजम 
�नणर्य हनु नसकेमा व्यि�गत उ�रदा�यत्व �नजमा�थ रहने गर� गाउँ कायर्पा�लकाको 
अध्यक्षले गरेको �नणर्य अिन्तम हनुेछ । 

१६  .�नणर्यको अ�भलेख  

१६ .कायर्कार� अ�धकृतले बैठकमा भएको �नणर्यलाई �नणर्य पिुस्तकामा अ�भलेख गर� १ 
उपिस्थत सदस्यलाई सह� गराइ राख् नपुन�छ । 

१६ .बैठकबाट भएको कुनै �नणर्यमा िच� नबझु्ने सदस्यले �नणर्य पिुस्तकामा छोटकर�मा  २
आफ्नो फरक मत जगाउन सक्नेछ । 

 

१७  .बाधा अड्काउ फुकाउनःे  

१७ .यस कायर्�व�ध कायार्न्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ कायर्पा�लकाले �नणर्य गर�  १
फुकाउन सक्नेछ । 



 

                 46          
 

 

१८  .प�रमाजर्न तथा  संशोधनः 
१८ .कायर्�व�धलाई आवश्यकता अनसुार गाउँ कायर्पा�लकाले १  प�रमाजर्न तथा संशोधन गनर् 

सक्नेछ । 

 
 

अनसूुची – २ 

�स्तावको ढाचँा 
)बुदँा ५ .सँग सम्बिन्धत २(  

राम�सादराई गाउँपा�लका 
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, बैकुण्ठे 

भोजपरु िजल्ला, १ नं  .�देश  

�वषयः –  ............................................................।  

�स्ताव पेश गनर् अध्यक्षबाट स्वीकृती �ा� �म�तः– 

१  .�वषयको संिक्ष� व्यहोराः– 

२  .�ा� परामशर् तथा अन्य सान्द�भर्क कुराः–  

३  .र सम्बिन्धत शाखाको रायः�स्ताव पेश गनुर् पनार्को कारण –  

४  .न ि◌णर्य हनु ुपन� व्यहोराः– 

नोटः �स्ताव तयार गदार् देहायका कुराहरुमा ध्यान �दनपुन�छः– 

१  .“ �वषयको संिक्ष� व्यहोरा ” अन्तगर्त रहने �वबरणः– 

�वषयबस्तकुो प�ृभमूीमा यसबारे प�हले कुनै �नणर्य भएको भए सोको �वबरण, �स्ता�वत �नणर्य 
कायार्न्वयन ���या, समयाव�ध, कायर्क्षे�, कायार्न्वयन गन� �नकाय र लाग्ने आ�थर्क दा�यत्व भए सो समेत 
उल्लेख गर� कुनै योजनाको �वषय भए सो बारे छोटकर� �वबरण उल्लेख गन� । 

२ . “ �ा� परामशर् तथा अन्य सान्द�भर्क कुरा ” अन्तगर्त कायर्पा�लका स�म�तहरु र अन्य �नकाय तथा 
�वशेषज्ञहरुले कुनै परामशर् �दएको भए सो समेत उल्लेख गन�।साथै �वषयसँग सम्बिन्धत नक्शा, �डजाइन 
वा िच� भए सो समेत समावेश गन� । कानूनी परामशर् �लएको भए ��त�लपी समेत समावेश गन� । 

३ . “ �स्ताव पेश गनुर्पनार्को कारण र सम्बिन्धत शाखाको राय ” अन्तगर्त सम्बिन्धत �वषयमा आईपरेको 
क�ठनाई र समस्या, �स्ता�वत �नणर्यको औिचत्य र आवश्यकता तथा त्यसबाट पनर् सक्ने �भाव समावेश 
गन� । 

४  .“ �नणर्य हनुपुन� व्यहोरा ” अन्तगर्त जनु �वषयमा जे जस्तो �नणर्य हनु �स्ताव ग�रएको हो सोको स्प� व्यहोरा 
रा� े। 

 

  आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

        �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

   खण्ड: १    संख्या:५  �म�त: 

२०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको गाउँ सभा स�ालन कायर्�व�ध,  
२०७४  

 

�स्तावनाः नेपालको सं�वधानको धारा २२७ अनसुार �देश कानून बमोिजम स्थानीय तहको बैठक स�ालन 

कायर्�व�ध स्वीकृत भई लागू नभएसम्मको ला�ग राम�सादराइ गाउँपा�लकाको गाउँ सभाको कायर् स�ालन 
गनर्, बैठकको सवु्यवस्था कायम रा�, आवश्यक स�म�तहरूको गठन गनर् र अन्य काम कारवाह� 
�नय�मत एवं �भावकार� बनाउन राम�सादराइ गाउँकायर्पा�लकाबाट स्वीकृत गर� यो कायर्�व�ध जार� ग�रएको 
छ । 
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प�रच्छेद – 1 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस �नयमावल�को नाम “राम�सादराइ गाउँपा�लकाको गाउँसभा 
सञ् चालन कायर्�व�ध-२०७४” रहेको छ। 
(2) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,- 
(क) “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झन ुपछर् । 
(ख) “स्थानीय तह” भन् नाले नपेालको सं�वधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोिजमका गाउँपा�लका, 
नगरपा�लका र िजल्ला सभा सम्झन ुपदर्छ । 
(ग)  “सभा” भन् नाले गाउँपा�लकाको हकमा सं�वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा, 
नगरपा�लकाको हकमा सं�वधानको धारा २२३ बमोिजमको नगर सभा र िजल्ला समन्वय स�म�तको 
हकमा धारा २२० बमोिजमको िजल्ला सभा सम्झन ुपदर्छ ।  
(घ) “कायर्पा�लका” भन् नाले गाउँ कायर्पा�लका वा नगर कायर्पा�लका सम्झन ुपदर्छ । 
(ङ) “अध्यक्ष” भ�ाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछर् ।  
(च) “उपाध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको उपाध्यक्ष वा नगरपा�लकाको उप�मखुलाई सम्झन ुपदर्छ । 
(छ) “�वधेयक” भ�ाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सम्झन ुपछर्। 
(ज)  “सदस्य” भ�ाले गाउँ तथा नगर कायर्पा�लकाको अध्यक्ष/�मखु, उपाध्यक्ष/उप�मखु, 
कायर्पा�लकाको सदस्य वा वडा सदस्य सम्झन ुपछर् । 
(झ) “सभाको सिचव” भ�ाले गाउँ वा नगरपा�लकाको कायर्कार� अ�धकृत र िजल्ला समन्वय 
स�म�तको स्थानीय �वकास अ�धकार� वा अध्यक्षले सभाको सिचव भई काम गनर् तोकेको कमर्चार� 
समेतलाई सम्झन ुपछर् । 
(ञ) “बैठक” भ�ाले गाउँ वा नगर सभाको अ�धवेशन सम्झन ुपछर् । सो शब्दले स�म�तको वैठक 
समेतलाई सम्झन ुपदर्छ । 
(ट) “�स्ताव” भ�ाले सभाको �वचाराथर् पेश ग�रएको कुनै �स्ताव वा सो �स्तावसँग सम्बिन्धत 
संशोधन �स्ताव समेत सम्झन ुपछर् । 
(ठ) “�स्ततुकतार् सदस्य” भ�ाले सभाको �वधेयक वा �स्ताव �स्ततुकतार् सभाको सदस्य सम्झन ुपछर् 
। 
(ड) “बैठक कक्ष” भ�ाले सभाको बैठक कक्ष सम्झन ुपछर् र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जो�डएको 
दशर्कद�घार् तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ । 
(ढ) “�वषयगत शाखा” भ�ाले गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको कायर् �वभाजन �नयमावल� बमोिजमको 
�वषयगत शाखा संझन ुपछर् ।  
(ण) “स�म�त” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम गठन हनुे सभाको स�म�त सम्झन ुपछर् । 
(त) “संयोजक” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम ग�ठत स�म�तको संयोजक सम्झन ुपछर् । 
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प�रच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. सभाको अ�धवेशन बोलाउन:े  अध्यक्षले (१)गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको �नवार्चनको अिन्तम 
प�रणाम घोषणा भएको �म�तले प�ता�लस �दन �भ� सभाको प�हलो अ�धवेशन बोलाउनेछ । त्यसप�छ यस 
कायर्�व�ध बमोिजम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अ�धवेशन बोलाउनेछ ।  
तर सभाको एउटा अ�धवेशनको समा�� र अक� बैठकको �ारम्भका बीचको अव�ध छ मह�ना भन्दा बढ� 
हनुे छैन । 

(२  (अध्यक्षले कायर्सूची बमोिजम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गन�छ । 

(३  (सभाको अ�धवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थ�गत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन  वाञ्छनीय छ 
भनी सभाको सम्पूणर् सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले �लिखत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो 
बैठक बस्ने �म�त, स्थान तोक्नेछ । त्यसर� तो�कएको �म�त, समय र स्थानमा सभाको अ�धवेशन बस्नेछ 
। 
(४) सभाको अ�धवेशन कायर्पा�लकाको केन्� रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोिजम बस्नेछ । 

(५) सामान्यतः �नवार्चन प�छको प�हलो अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा पन्� �दन र सोप�छको �त्येक 
अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा सात �दनको हनुेछ । 

(५  (उपदफा )१ (वा )३ (बमोिजम सभाको अ�धवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले सदस्यहरुलाई �दनछे 
। त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनसुार सावर्ज�नक स�ार माध्यमबाट समेत �चार �सार गनुर् पन�छ ।    
   
४. सदस्यहरुको उपिस्थ�त र आसनः (१) बैठकमा आसन �हण गनुर् अिघ सबै सदस्यले अध्यक्षले 
तोकेको �म अनसुार अ�धवेशनको उपिस्थ�त पिुस्तकामा हस्ताक्षर गनुर्पन�छ ।  
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम उपिस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनसुारको स्थानमा �नधार्�रत समय अगावै 
आफ्नो आसन �हण गनुर्पन�छ ।  

(३( अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले �नधार्�रत गरेको स्थानमा �नजको साथमा एक जना 
सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनर् सक्नेछ ।  
५. सभाको गणपूरक संख्या:सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास ��तशत  (१) 
भन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा अ�धवेशनको ला�ग गणपूरक संख्या पगेुको मा�ननेछ ।   
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम गणपरुक संख्या नपगेुमा अध्यक्षले तीन �दन �भ� अक� बैठकका ला�ग दफा 

बमोिजम सूिचत गनुर्पन�छ । ३  

(३  (उपदफा )२ (बमोिजम आ व्हान गरेको अ�धवेशनमा गणपरुक संख्या नपगेुमा दईु �दन �भ� 
अ�धवेशन बस्ने गर� दफा ३ बमोिजम सूचना गनुर्पन�छ ।  
(४  (उपदफा )३ (बमोिजम पनुः सूचना गदार् गणप ◌ुरक संख्या नपगेुमा कम्तीमा पच्चीस ��तशत 
सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा अ�धवेशन बस्नेछ ।  
६. बैठकको स�ालन र स्थगन: अध्यक्षले सभाको कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी (१) कायर्सूची 
स्वीकृत गर� सभाको बैठक संचालन गनुर्पन�छ ।  
(२  (सभाको बैठक अध्यक्षले �नधार्रण गरेको समय  ता�लका बमोिजम हनुेछ ।  
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(३  (अध्यक्षले �त्येक बैठकको �ारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गन�छ  । 
(४) सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपिस्थत हनु नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उप�मखुले बैठकको अध्यक्षता गन�छ 
। उपाध्यक्ष वा उप�मखु प�न उपिस्थत हनु नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन� 
गर� कायर्सूचीमा तोक्न ुपन�छ । 

७. कायर्सूची र समयाव�ध �काशनःअध्यक्षको �नद�शानसुार सभाको सिचवले कायर्सूची र समय (१)  
ता�लका अनसूुची-१ बमोिजम तयार गन�छ र त्यसको एक ��त सामान्यतया अड्चाल�स घण्टा अगावै 
�त्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 
तर �वशेष प�रिस्थ�तमा अध्यक्षको �नद�शानसुार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै कायर्सूची तयार गर� 
त्यसको एक ��त सदस्यलाई सभाको सिचवले उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

८. समयाव�ध �नधार्रण: अध्यक्षले बैठकमा पेश हनुे �वषयमा�थ छलफल गनर् समयाव�ध तोक्नेछ  (१)
। 
२  (उपदफा )१ (बमोिजम तो�कएको समयाव�ध समा� भएप�छ यस का यर्�व�धमा अन्यथा लेिखएकोमा 
बाहेक अध्यक्षले अन्य �वषयमा छलफल हनु न�दई सो �वषयको टु�ो लगाउन आवश्यक सबै �वधेयक वा 

�स्ताव �नणर्याथर् बैठकमा �स्ततु गन�छ । 

९. सभामा मतदान: सभामा �नणर्यका ला�ग �स्ततु ग�रएको सबै (१)  �वधेयक वा �स्तावको �नणर्य 
उपिस्थत सदस्यहरूको बहमुतबाट हनुेछ ।  
(२  (अध्यक्षता गन� व्यि�लाई मत �दने अ�धकार हनुे छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गन� व्यि�ले आफ्नो �नणार्यक मत �दनेछ ।  
१०. मयार्�दत संशोधनः कुनै सदस्यले �स्ततु गन� �वधेयक वा �स्तावमा कुनै आपि�जनक, 
व्यंग्यात्मक, अनावश्यक, अनपुय�ु वा असम्ब� शब्द वा वाक्यांश �योग भएको लागेमा अध्यक्षले 
त्यस्ता �वषय �वतरण हनुभुन्दा अिघ उपय�ु संशोधन गनर् वा गराउन सक्नेछ । 
११. बैठकको �ारम्भः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई रा��य धनु बजे प�छ बैठक �ारम्भ 
हनुेछ । 
१२. बैठकमा पालना गनुर्पन� आचरणहरूः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पालना गनुर् पन�छः 
(क( अध्यक्ष बैठक कक्षमा �वेश हुँदा सबैले सम्मान �कट गनर् उठ्न ुपन�छ । 

(ख( अध्यक्षले बैठक��त सम्मान �कट गर� आफ्नो आसन �हण गनुर्पन�छ । 

(ग( बैठक स्थ�गत भई अध्यक्ष सभाबाट बा�हर �नस्के प�छ मा� अरु सदस्यहरूले बैठक कक्ष छाड्न ु
पन�छ । 

(घ( बैठकमा भाग �लने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मा� बोल्न ु पछर् र अध्यक्षले 
अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक उ�भएर बोल्न ुपन�छ । 

(ङ( अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन ग�ररहेको समयमा कुनै प�न सदस्यले स्थान छाड्न ु हुँदैन र 
अध्यक्षले बोलेको कुरा शािन्तपूवर्क स�ुु पन�छ । 

(च( अध्यक्षले आसन �हण ग�ररहेको र बो�लरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट �हँड्न ुहुँदैन । 

(छ( कुनै सदस्यले बो�लरहेको समयमा अशािन्त गनर् वा बैठकको मयार्दा भंग हनुे वा अव्यवस्था 
उत्प� हनुे कुनै काम गनुर् हुँदैन । 
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(ज( बैठक कक्षमा अध्यक्षको साम�ेुबाट वारपार गर� �हँड्न वा अध्यक्षको आसनतफर्  �प�ू फकार्एर 
बस्न हुँदैन । 

(झ( बैठकको कायर्सँग �त्यक्ष रुपले सम्बिन्धत �वषय बाहेक अन्य �वषयको पसु्तक, समाचारप� वा 
अन्य कागजप�हरू पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ( बैठकको अव�धभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुर् पन�छ । 

(२) सभामा पालना गनुर्पन� अन्य आचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोिजम हनुेछ । 

१३. बैठकमा भाग �लन े सदस्यले पालन गनुर् पन� �नयमहरूः बैठकमा हनुे छलफलमा भाग �लन े
सदस्यले देहायका �नयमहरूको पालन गनुर् पन�छः 
(क( अध्यक्षको ध्यानाकषर्ण गनर्को �न�म� उठ्न ुपन�छ र अध्यक्ष �नजको नाम बोलाएप�छ वा इशारा 
गरेप�छ मा� बोल्न ुपन�छ । 

(ख( यस कायर्�व�धको दफा ३५ बमोिजमका �वषयमा छलफल गनुर् हुँदैन । 

(ग( अशी�, अ�ील, अपमानजनक वा कुनै आपि�जनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ( व्यि�गत आक्षपे लगाउन हुँदैन । 

(ङ( बोल्न पाउने अ�धकारलाई सभाको कायर्मा बाधा पान� मनसायले दरुुपयोग गनुर् हुँदैन । 

(च( सभा वा अध्यक्षको कुनै �नणर्य बदर ग�रयोस ्भ�े �स्तावमा�थ बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सभा 
अध्यक्षको कुनै प�न �नणर्यको आलोचना गनुर् हुँदैन । 

(छ( अध्यक्षले पद अनकूुल आचरण गरेको छैन भ�े �स्तावको छलफलको �ममा बाहेक अध्यक्षको 
आचरणको आलोचना गनुर् हुँदैन । 

(ज) वैठकमा पालना गनुर्पन� अन्य �नयमहरू सभाले तोके बमोिजम हनुेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न े�मः बैठकमा बोल्ने �म देहाय बमोिजम हनुेछः 
(क( �स्ताव पेश गन� सदस्यले बो�लसकेप�छ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको �म 
बमोिजमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख( अध्यक्षको अनमु�त �बना कुनै सदस्यले एउटै �स्तावमा एक पटक भन्दा बढ� बोल्न पाउने छैन 
। 

(ग( �स्ताव पेश गन� सदस्यले उ�र �दनको �न�म� छलफलको अन्त्यमा फे�र बोल्न पाउनेछ । सो 
�स्तावको सम्बन्धमा छलफलमा प�हले भाग �लएको वा न�लएको जेसकैु भए ताप�न �स्तावक सदस्यले 
उ�र �दई सकेप�छ अध्यक्षको अनमु�त न�लई फे�र बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्प� पानर् माग गनर् स�कनःेबैठकमा छलफल च�लरहेको समयमा सम्बिन्धत �वषयमा कुनै  (१) 
सदस्यले कुनै कुरा स्प� पानर् माग गनर् अध्यक्ष माफर् त अनरुोध गनर् सक्नेछ । 

(२  (उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अध्यक्षको अनमु�त �लई कुनै सदस्यले सभाको 
जानकार�को ला�ग आफूसँग सम्बिन्धत अन्य �वषयमा स्प� जानकार� �दन सक्नेछ । 

तर त्यस्तो स्प� जानकार� �दँदा कुनै �ववादस्पद �वषय उठाउन पाइने छैन र सो स्प� जानकार� मा�थ 
कुनै छलफल गनर् पाइने छैन ।  
१६. �नणर्याथर् �स्ताव पेश गन�ःसभाको कायर्सूचीको कुनै �स्तावमा�थ छलफल समा� भएप�छ  (१) 
सो �स्तावको पक्षमा हनुे सदस्यहरूलाई “हनु्छ, �वपक्षमा हनुे सदस्यहरूलाई “ह�ु” र तटस्थ रहन चाहने 
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सदस्यहरूलाई “मत �द�” भ�े शब्द स�ुनने गर� उच्चारण गनुर् भनी अध्यक्षले कायर्सचुीका �वषयहरू 
�मशः �नणर्याथर् पेश गन�छ । 
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम �स्तावलाई �नणर्याथर् पेश गरेप�छ अध्यक्षले “हनु्छ” वा “ह�ु” भ�े 
सदस्यहरूमध्ये जनु पक्षको बहमुत भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा गन�छ ।  
(३  (अध्यक्ष�ारा कुनै �स्ताव  �नणर्याथर् पेश ग�रसकेप�छ सो �स्तावमा�थ छलफल गनर् वा संशोधन 
�स्ततु गनर् पाइने छैन ।  
१७. सभाध्यक्षले �नद�शन �दनःेबैठकमा अभ� व्यवहार गन� सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार �नयन्�ण  (१) 
गनर् अध्यक्षले चेतावनी �दए प�छ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमा�थ तरुुन्त �नयन्�ण गनुर् पन�छ । 
(२  (उपदफा )१ (बमोिजमको आदेश पालना नगन� सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बा�हर जान आदेश 

र जान ुपन�छ र �नजले सो �दन सक्नेछ । आदेश पाएप�छ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तरुुन्त बा�ह
�दनको बाँक� अव�धको बैठकमा उपिस्थत हनु पाउने छैन । 

(३  (उपदफा )२ (बमोिजमको आदेश पाएप�छ प�न त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तरुुन्त बा�हर नगएमा 
अध्यक्षले �नजलाई कमर्चार� वा सरुक्षाकम�को सहयोग �लई बा�हर �नकाल्न सक्नेछ । त्यसर� 

 त्यस्तो सदस्यले त्यसप�छको तीन �दनसम्म सभाको बैठक वा कुनै स�म�तको बैठकमा �नका�लएकोमा
भाग �लन पाउन◌े छैन । यसर� �नका�लएकोमा सभाको सिचवले सो कुराको सूचना सबै स�म�तलाई 
�दनेछ । 

)४  (यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शािन्त , 

सवु्यवस्था तथा अनशुासन भ� गरेमा वा गनर् लागेमा वा सभाको ��त�ामा ध�ा लाग्ने �क�समले बैठक 
कक्ष �भ� ध्वंसात्मक कायर् गरेमा वा बल �योग गरेमा वा गनर् लागेमा वा कुनै भौ�तक हानी नोक्सानी 
परु् याएमा अध्यक्षले �नजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल �नष्काशन गर� सदस्यलाई बढ�मा सात �दन 
सम्मको ला�ग सभामा आउन नपाउने गर� र क्ष�त भएको भौ�तक सामा�ीको यथाथर् क्ष�तपू�तर् �नजबाट 
भराउने आदेश �दन सक्नेछ । 

(५  (दफा ) ४  (ब मोिजम �नष्का�सत भएको सदस्यले सो अव�धभर सभाको वा कुनै स�म�तको बैठकमा 
उपिस्थत हनु पाउने छैन । �नजलाई तो�कएको क्ष�तपू�तर् अध्यक्षले तोकेको समय�भ� दािखला गन� 
दा�यत्व सम्बिन्धत सदस्यको हनुेछ । 

(६  (यस द फा बमोिजम कुनै सदस्य �नष्कािशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको सिचवले सबै 
स�म�तलाई �दनेछ ।  
१८. कारवाह� �फतार् हनु सक्नःे यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नष्कािशत 
वा कारवाह�मा परेको सदस्यले िच� बझु्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भलू स्वीकार गर� माफ� मागेमा 
अध्यक्षले बैठकको राय बझुी त्यस्तो सदस्यलाई माफ� �दई कारवाह� �फतार् �लन सक्नेछ । 
१९. बैठक स्थ�गत गन� अ�धकारः बैठक कक्ष�भ� अव्यवस्था भई वा हनु ला�ग बैठक �नय�मत रुपले 
स�ालन गनर् बाधा पन� देिखएमा अध्यक्षले सो �दनको कुनै समयसम्म वा आफूले तोकेको अव�धसम्मको 
ला�ग सूचना टाँस गर� बैठक स्थ�गत गनर् सक्नेछ । अध्यक्ष गरेको त्यस्तो स्थगन मा�थ कुनै सदस्यले 
�� उठाउन पाउने छैन ्। 
२०. सदस्यको स्थान �र� रहेको अवस्थामा सभाको कायर् स�ालन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान �र� 
रहेको अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायर् स�ालन गनर् सक्नेछ र सभाको कारबाह�मा भाग �लन 
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नपाउने कुनै व्यि�ले भाग �लएको कुरा प�छ प�ा लागेमा �च�लत कानून �वप�रत बाहेकको कायर् 
अमान्य हनुे छैन ।   
२१. सभाको �नणर्यको अ�भलेख र कायार्न्वयन: सभा र यसको स�म�तको �नणर्य तथा कारबाह�को  (१)
अ�भलेख सभाको सिचवले व्यविस्थत र सरुिक्षत रा� ुपन�छ । 
(२  (सभा तथा यसका स�म�तको �नणर्यको स�ल अध्यक्षको आदेश �बना सभा वा सभा  

भवन बा�हर लैजान हुँदैन । 

२२. �नणर्य �मािणत गन�: (१) सभाको बैठकले गरेका �नणर्य अध्यक्षले �मािणत गन�छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य सरुिक्षत रा� ेर कायार्न्वयन गन� गराउने कायर् सभाको सिचवले गन�छ । 
  

प�रच्छेद-३ 

स्थानीय कानून �नमार्ण गन� ���या 
२३. स्थानीय कानून �नमार्ण गदार् �वचार गनुर् पन� पक्षहरुःसभाले स्थानीय कानून �नमार्ण वा  (१) 
संशोधन गदार् अन्य कुराको अ�त�र� देहायको �वषयमा �वचार गनुर् पन�छ,- 
(क( सं�वधान बमोिजम आफ्नो अ�धकारको �वषयमा पन� वा नपन�, 
(ख( सं�वधान, संघीय कानून तथा �देश कानूनको व्यवस्था, 
(ग( त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणर् तथा तकर्  संगत हनु वा नहनु,े  
(घ ( �नमार्ण गनर् ला�गएको स्थानीय कानूनको व्यवहा�रक कायार्न्वयन हनु सक्ने वा नसक्ने, 
(ङ( कानून कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� आ�थर्क �ोत तथा संस्थागत संरचना, 
(च( सव�च्च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ान्त वा भएको आदेश, 

(छ( नेपाल सरकार, संघीय संसद्, �देश सरकार वा �देश सभाले त्यस्तै �वषयमा आधारभतू कानून 
�नमार्ण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 
(ज) नेपाल सरकार वा �ादेिशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था, 
(झ) नेपालले अन्तरा��य स्तरमा जनाएको ��तव�ता, 
(ञ) सम्बिन्धत स्थानीय तहले �नमार्ण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा सौहा�ता, 
(ट) िजल्ला�भ�का अन्य स्थानीय तह वा अन्य िजल्लासँग �समाना जो�डएका स्थानीय तहको हकमा 
त्यस्ता िजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  
(ठ) गाउँकायर्पा�लका वा नगरकायर्पा�लकाले �नधार्रण गरेका अन्य आवश्यक �वषयहरु ।  
(२  (सभाले सं�वधानको अनसूुची -९ को �वषयमा स्थानीय कानून �नमार्ण गदार् त्यस्तो �वषयमा संघीय 
संसद वा �देश सभाले बनाएको कानूनको ��तकूल नहनुे गर� �नमार्ण गन�छ । 
(३) एक स्थानीय तहबाट अक� स्थानीय तहको के्ष�मा हनुे वस्त ुवा सेवाको �वस्तारमा कुनै �क�समको बाधा 
अवरोध गन� वा कुनै �क�समको भेदभाव गन� गर� स्थानीय कानून �नमार्ण गनर् हुँदैन ।   
(४) सभा वा कायर्पा�लकाले एक आपसमा बािझने गर� स्थानीय कानून �नमार्ण गनर् हुँदैन । 

(५  (अ�धकार �योगसभाले �दएको  गर� कायर्पा�लकाले �नद� िशका वा �दग्दशर्न बनाई लागू गन�छ ।  
२४. आवश्यकताको प�हचान गन�:कायर्पा�लकाले �वधेयक तजुर्मा गनुर् अिघ त्यस्तो �वषयको  (१) 
कानून �नमार्ण गनर् आवश्यक रहे नरहेको �वषयमा आवश्यकताको प�हचान गनुर् पन�छ । 
(२  (उपदफा )१ (को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत कायर्पा�लकाले स्थानीय कानून बनाउन ुपन� आधार र 
कारण, त्यस्तो �वषयमा संघीय वा �देश कानून भए नभएको, िजल्ला �भ�का र अन्य �छमेक� स्थानीय 
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तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून �नमार्ण भए नभएको, स्थानीय कानून तजुर्माबाट हा�सल गनर् 
खोिजएको लाभ लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� संयन्� तथा 
आ�थर्क �ोत, त्यस्तो �ोत जटुाउनको ला�ग आवश्यक व्यवस्था र �वधेयकमा रहने मखु्य मखु्य 
�ावधानको समेत �व�षेण गर� संिक्ष� अवधारणाप� तयार गनुर् पन�छ ।  
(३  (शोधनको ला�ग �वधेयककानूनको सं  तजुर्मा गदार् संशोधन गनुर् परेको आधार र कारण स�हतको 
दफाबार तीन महले �ववरण तयार गनुर् पन�छ ।  
२५. �स्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भ� े �नणर्य गन�ः कुनै �स्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भ�े 
कुराको �नणर्य अध्यक्षले गन�छ र त्यसर� �नणर्य गदार् अध्यक्षले कारण खलुाई �स्तावको कुनै अंश वा 
पूरै �स्ताव अस्वीकार गनर् सक्नेछ । 
२६. �वधेयक वा �स्ताव �स्ततु: १वा�षर्क आय र व (◌्ययको अनमुान स�हतको बजेट तथा सोसँग 
सम्बिन्धत �व�नयोजन वा आ�थर्क �वधेयकहरू अध्यक्षबाट �नधार्�रत �म�त र समयमा सभाको बैठकमा 
�स्ततु गनुर्पन�छ ।  
(२  (वा�षर्क बजेट तथा अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्ताव कायर्पा�लकाको �मखु आफ� ले वा �नजले तोके 
बमोिजम उपाध्यक्ष/उप�मखु वा कायर्पा�लकाको सदस्यले मा� �स्ततु गनुर्पन�छ । अध्यक्षले वा�षर्क 
बजेट आय व्यय �ववरण तथा बजेट सभामा आफैँ पेश गन� भएमा सो समयमा उपाध्यक्ष वा उप�मखुले 
बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।  
(३  (म �नणर्य गन� कुनै �वधेयक वा �स्ताव अथर् सम्बन्धी हो वा होइन भ�े �� उठेमा सो ��को अिन्त
अ�धकार अध्यक्षको हनुेछ ।   

(४  (अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावको अन्य ���या देहाय बमोिजम हनुेछ,-   
(क) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावमा छलफलका ला�ग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको कायर्ता�लका 

)�म�त र समय (उनपुन�छसबै सदस्यलाई सभाको सिचवले उपलब्ध गरा  

(ख) वा�षर्क बजेट सम्बन्धी �वधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प�ात मा� सबै सदस्यलाई उपलब्ध 
गराइनेछ । 

(ग) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावका सम्बन्धमा यस कायर्�व�धमा उल्लेख भएका �वषय बाहेक 
अध्यक्षले उपय�ु ठहयार्एको ���या अपनाइनेछ ।  
(५  (न्धी �वधेयक वा �स्ताव बाहेकका �वधेयक वा �स्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमाअथर् सम्ब सात �दन 
अिघ दतार् गनुर्पन�छ । 

(६  (अर ◌्थ सम्बन्धी �वधेयक वा �स्ताव बाहेकका �वधेयक वा �स्ताव दतार् भए प�ात सभाको सिचवले 
सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुगनुर्पन�छ ।  
(७  (�वधेयक वा �स्ताव माथी छलफल र �नणर्य हनुे समयता�लका अनसूुची -१ बमोिजम अध्यक्षले 
�नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

२७. अथर् सम्बन्धी परुक अनमुान:सभाबाट पा�रत चाल ुआ�थर्क वषर्का ला�ग अथर् सम्बन्धी ऐनले  (१) 
भएमा वा त्यस वषर्का ला�ग अथर् सम्बन्धी कुनै सेवाका ला�ग खचर् गनर् अिख्तयार� �दएको रकम अपयार्� 

ऐनले अिख्तयार� नदिएको सेवामा खचर् गनर् आवश्यक भएमा वा अथर् सम्बन्धी ऐनले अिख्तयार� �दएक◌ो 
रकमभन्दा बढ� खचर् हनु गएमा कायर्पा�लकाको अध्यक्ष/�मखुले सभामा यस अिघ �स्ततु ग�रएको 
बजेटको �स�ान्त र मागर्दशनको ��तकूल नहनुे गर� परुक अनमुान पेश गनर् सक्नेछ । 
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२८. �वधेयक सभामा पेश गदार् संलग्न गनुर् पन� �ववरण: सभामा पेश गन� �वधेयकका साथमा देहायको 
�ववरण संलग्न गनुर् पन�छ,- 
(क( �वधेयकको उ�ेश्य र कारण स�हतको �ववरण, 
(ख( �वधेयक ऐन बनेप�छ आ�थर्क व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यसको �वस्ततृ �ववरण स�हतको आ�थर्क 
�टप्पणी, 
(ग( कुनै �वधेयकमा �नयम, कायर्�व�ध, �नद� िशका बनाउन ेवा अ�धकार �त्यायोजन गन� �ावधान रहेको 
भए त्यसको कारण, �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइने �नयम, कायर्�व�ध वा �नद� िशकाको �कृ�त र 
सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने �भाव सम्बन्धी �टप्पणी । 

२९. �वधेयक दतार् गराउन ु पन�: (१) सभाको अ�धकारक्षे� �भ� पन� कुनै �वषयमा कुनै सदस्यले 
�वधेयक पेश गनर् चाहेमा �वधेयक तयार गर� सभाको बैठक बस्ने �म�त भन्दा कम्तीमा पन्� �दन अगावै 
अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दतार् गराउन ुपन�छ ।  
तर �नवार्चनप�छको �थम सभामा �वधेयक पेश गन� समयाव�ध अध्यक्षले तोके बमोिजम हनुेछ । 

(२ (उपदफा (१) बमोिजमको �वधेयक �च�लत कानून अनकूुल नदेिखएमा वा यो कायर्�व�ध अनकुुल 
नभएमा अध्यक्षले उ� �वधेयक �व�धसम्मत रुपमा पेश गनर् �स्तावक सदस्यलाई �दन ुपन�छ ।  
(३( उपदफा )१ (वा )२ (बमोिजम अध्यक्षले आदेश �दए बमोिजम सभाको सिच वले �स्ताव दतार् गनुर् 
पन�छ । 

(४  (सभाको सिचवले अध्यक्षले आदेश �दएका �वधेयक अनसूुची-२ बमोिजम दतार्को अ�भलेख छु�ै रा� ु
पन�छ । 

३०. �स्ताव दतार् गराउन ुपन�: सभाको अ�धकारक्षे� �भ� पन� कुनै �वषयमा �स्ताव पेश गनर् चाहन े
सदस्यले �स्ताव तयार गर� सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा सात �दन अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश 
गनुर्पनेछ ।  
तर �नवार्चनप�छको �थम सभामा �स्ताव पेश गन� समयाव�ध अध्यक्षले तोके बमोिजम हनुेछ । 

(२  (त्यस्तो �स्ताव �च�लत कानून अनकूुल नदेिखएमा वा यो कायर्�व�ध अनकुुल नभएमा अध्यक्षले उ� 
�स्ताव �व�धसम्मत रुपमा पेश गनर् �स्तावक सदस्यलाई �दन ुपन�छ ।  
(३( उपदफा )१ (वा )२ (बमोिजम अध्यक्षले आदेश �दए बमोिजम सभाको सिचवले �स्ताव दतार् गनुर् 
पन�छ । 

(४  (सभाको सिचवले अध्यक्षले आदेश �दएका �स्तावहरु दतार्को अ�भल ◌खे अनसूुची-२ बमोिजम छु�ै 
रा� ुपन�छ ।  
३१. सूचना �बना प�न �स्ताव पेश गनर् स�कनःेयस प�रच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए  (१) 

गनर् स�कनेछ र त्यस्तो ताप�न अध्यक्षको अनमु�त �लई देहायको कुनै �स्ताव सूचना �बना प�न पेश 
�स्ताव�ारा कुनै �ववादस्पद �वषय उठाउन पाइने छैनः 
(क( धन्यवाद ज्ञापन गन�, 
(ख( �स्ताव तथा संशोधन �फतार् �लने, 
(ग( बधाइ �दने वा शोक �कट गन�, 
(घ( छलफल वा बैठक स्थ�गत गन�, 
(ङ( बैठकको अव�ध बढाउने वा  
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(च( छलफल समा� गन� । 

(२  (उपदफा )१ (मा उल्लेिखत �स्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनमु�त � ◌ा� भई बैठकमा �स्ताव पेश 
भएप�छ अध्यक्षले उ� �स्तावलाई बैठकको �नणर्याथर् पेश गन�छ । 

३२. �वधेयक र �स्ताव �वतरण: वा�षर्क बजेट सम्बन्धी �वधेयक कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत गर� �सधै 
सभामा पेश ग�रनेछ । अन्य सबै �वधेयक वा �स्ताव सभामा पेश गनुर् भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा 
अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सिचवले उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 
३३. सझुाब संकलन र प�रमाजर्न:�वधेयक मसौदा भएप�छ अध्यक्षलाई उपय�ु लागेमा त्यस्तो  (१) 

सीको सझुाब संकलन गनर् सक्नेछ ।�वधेयकमा सावर्ज�नक रुपमा वा वडाबाट वडाबा  
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम �ा� हनु आए को सझुाबहरु स�हतको ��तवेदन सम्बिन्धत वडा स�म�तले 
कायर्पा�लकालाई �दन ुपन�छ ।  
(३  (उपदफा )२ (बमोिजम �वधेयकमा वडा स�म�त माफर् त �ा� हनु आएका सझुाबहरुको अध्ययन गर� 
कायर्पा�लकाले �वधेयकलाई आवश्यकता अनसुार प�रमाजर्न गन�छ ।  

३४. �वधेयक वा �स्ताव सभामा पेश गन�:अध्यक्षबाट स्वीकृत कायर्ता�लका बमोिजम �वधेयक वा  (१) 
बैठकमा पेश गन�छ । �स्ताव �स्ततुकतार् सदस्यले सभाको  

(२  (उपदफा )१ (बमोिजम �वधेयक पेश गदार् �वधेयक �स्ततुकतार् सदस्यले �वधेयक पेश गनुर् परेको 
कारण, �वधेयकबाट गनर् खोिजएको व्यवस्था र त्यसबाट �ा� गनर् खोिजएको उपलिब्धको बारेमा संिक्ष� 
जानकार� �दंदै �वधेयकमा छलफल ग�रयोस ्भ�े �स्ताव सभामा पेश गनुर् पन�छ । 

(३  (�वधेयक वा �स्ताव पेश गनर् तो�कएको सदस्य सभामा स्वयं उपिस्थत हनु असमथर् भएमा अध्यक्षले 
तोकेको कुनै सदस्यले �वधेयक वा �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ । 

३५. संशोधन सम्बन्धी शतर्हरूः कुनै �वधेयक वा �स्तावको सम्बन्धमा देहायका शतर्का अधीनमा रह� 
सदस्यले संशोधन पेश गनर् सक्नेछः 
(क( मूल �स्तावको �स�ान्त �वपर�त हनु ुहुँदैन । 

(ख( मूल �स्तावको कुरासँग सम्ब� तथा त्यसको क्षे��भ�को हनु ुपन�छ । 

(ग( बैठकले प�हले ग�रसकेको �नणर्यसँग बािझने हनु ुहुँदैन । 

(घ( अस्प� वा �नरथर्क हनु ुहुँदैन । 

३६. �वधेयकमा दफाबार छलफल: दफा (१) २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको �वधेयक वा �स्ताव 
बैठकमा दफावार छलफलका ला�ग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनुर्पन�छ । यस्तो छलफलमा 
अध्यक्षले �ा� भई सकेका संशोधन �वधेयक वा �स्तावलाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ । 
 (२  (उपदफा )१ (बमोिजम छलफल समा� भए प�ात �वधेयक वा �स्ताव �स्ततुकतार् सदस्यले 
अध्यक्षको अनमु�तले सभामा देहायको कुनै एक �स्ताव �स्ततु गनुर्पन�छ,-  

(क( �वस्ततृ छलफलको ला�ग �वधेयक वा �स्तावलाई सभाका स�म�तमा पठाइयोस ्भ�े वा  
(ख( �वधेयक वा �स्ताव बैठकबाट पा�रत गनर् �नणर्याथर् पेश गन� ।  
तर स�म�तको बैठकमा पठाइने �वधेयक वा �स्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल ग�रने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनर् नपाइन े�वषयहरूःदेहायका �वषयमा सभा वा स (१) �म�तको कुनै बैठकमा 
छलफल गनर् पाइने छैनः 
(क( सं�वधान वा �च�लत कानूनबाट �नषधे ग�रएको �वषय, 
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(ख( कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू वा �काशन गदार् रा��य �हत �वप�रत हनुे कायर्,  
(ग) कायर्पा�लकाको कुनै स�म�तको �नणर्यको आलोचना ग�रएका �वषय, 
(ग( सभाको छलफल�ारा स्प� भएसकेको �वषय, 
(घ( �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रुपमा �चारको ला�ग कुनै व्यि� वा संस्थाको नाम आ�द भएको �वषय, 
(ङ( �च�लत कानून बमोिजम स्था�पत भएको न्या�यक वा वा त्यसको पदा�धकार�, �च�लत काननु 
बमोिजम जाँचबझु गनर्, सझुाव �दन वा ��तवेदन पेश गनर् ग�ठत आयोग वा स�म�तमा �वचारधीन रहेको 
�वषय, 
(च( ऐ�तहा�सक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी �वषय, 
(छ( गैर सरकार� व्यि�को कुनै व�व्य सत्य हो वा होइन भ�े �वषय,  
(ज( अिश� भाषा �योग ग�रएको,  
(झ( कायर्पा�लकाको कुनै �नणर्य वा कुनै कारवाह� सम्बन्धी �वषयमा छलफल गदार् रा��य सरुक्षा, 
अखण्डता वा कूटनी�तक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील �वषयहरूमा आचँ आउन सक्ने भनी 
कायर्पा�लकाबाट �मािणत ग�रएको �वषय समावेश भएको, र 
३८. स�म�तमा छलफल:दफा (१)  ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम �वस्ततृ छलफल गनर् सभाको 
स�म�तमा पठाइएकोमा स�म�तले त्यस्तो �वधेयक वा �स्तावमा छलफल गदार् �वधेयकमा संशोधन पेश गन� 
सदस्यहरुलाई संशोधन पेश गनुर् परेको आधार र कारण समेत खलुाई आफ्नो संशोधनको �वषयमा �� 
गनर् स�म�तको बैठकमा समय �दनेछ ।   
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम संशोधनकतार्ले संशोधनको �वषयमा आ फ्नो धारणा राखेप�छ पेश भएका 
संशोधनका �वषयमा समेत स�म�तले दफाबार छलफल गर� त्यस्तो संशोधन स्वीकार गन� वा नगन� 
सम्बन्धमा �वधेयक �स्ततुकतार् सदस्यको समेत राय �लई आवश्यक �नणर्य गन�छ । 

३९. स�म�तको ��तवेदन र बैठकमा �स्ततु:स�म�तमा �वधेयक वा �स्ताव (१)  उपर छलफल समा� 
भएप�छ स�म�तले गरेको �नणर्य अनरुुप ��तवेदन तयार गर� स�म�तको संयोजक वा �नजको अनपुिस्थ�तमा 
स�म�तले तोकेको सदस्यले ��तवेदन स�हतको �वधेयक वा �स्ताव अध्यक्षको अनमु�तले सभाको बैठकमा 
पेश गन�छ । 
 (२  (उपदफा )१ (बमोिजमको ��तवेदन उपर छलफल समाप ◌्त भए प�ात �वधेयक वा �स्ताव 
�स्ततुकतार् सदस्यले अध्यक्षको अनमु�तमा �वधेयक वा �स्ताव बैठकबाट पा�रत गनर् �नणर्याथर् पेश गन�छ 
। 

४०. �वधेयक �फतार् �लन सक्न:े�वधेयक �स्ततुकतार् सदस्यले सभाको स्वीकृ�त �लई जनुसकैु  (१) 
अवस्थामा �वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लन सक्नेछ ।  
तर वा�षर्क बजेट तथा आ�थर्क ऐन सम्बन्धी �वधेयक �फतार्�लन सक्ने छैन ्।  
(२  (�वधेयक वा �स्ताव �स्ततुकतार् सदस्यले �वधेयक �फतार् �लन अनमु�त माग्ने �स्ताव पेश चाहेमा 
�लिखत सूचना �दन ुपन�छ । 

(३  (�वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लने �स्तावको कसैले �वरोध गरेमा �स्ताव गन� तथा �वरोध गन� 
सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्प� पानर् संिक्ष� व�व्य �दन अनमु�त �दन सक्नेछ र 
त्यसप�छ अरु छलफल हनु न�दई �स्तावलाई �नणर्याथर् पेश गन�छ । 

(३( �वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लने अन्य ���या अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 
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४१. संशोधन �स्ताव स्वीकृत गन� वा नगन� अ�धकारः दफा (१) २६, २७, २९, ३० र ३६ 
बमोिजम दतार् भएको �वधेयक वा �स्ताव उपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनर् चाहेमा सभाको बैठक 
हनुभुन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा �दन अगावै संशोधनको �स्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनर् सक्नेछ । 
(२  (उपदफा )१ (स्वीकृत गन� वा नगन� अ�धकार अध्यक्षको हनुेछ ।बमोिजम पेश ग�रने संशोधन  

(३  (अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन स�हतको �स्ताव वा मूल �स्तावलाई �नणर्याथर् पेश 
गनुर्भन्दा प�हले बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसर� �नणर्याथर् पेश गदार् एकभन्दा बढ� संशोधनहरु भएमा 

अध्यक्षले उपय�ु ठहयार्एको कुनै एक संशोधन वा संशोधन स�हतको �स्ताव वा मूल �स्तावलाई 
�ाथ�मकता �दइ पेश गनर् सक्नेछ । 

(२  (सभाको सिचवले अध्यक्षले अनमु�त �दएका संशोधनहरूको व ि◌वरण सदस्यहरूलाई उपलब्ध 
गराउनेछ । 

४२. �वधेयक पा�रत गन� �स्ताव सभाको �नणर्याथर् पेश गन�:सभामा दफावार छलफल भएकोमा  (१) 
सो समा� भएप�छ र स�म�तमा �वस्ततृ छलफल भएकोमा स�म�तको ��तवेदन उपर सभाको बैठकमा 
छलफल समा� भएप�ात अध्यक्षको अनमु�त �लई सभामा �नणर्याथर् �वधेयक �स्ततुकतार् सदस्यले 
�वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भ�े �स्ताव �स्ततु गन�छ । 
(२  (उपदफा )१ (बमोिजमको �वधेयक वा �स्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्यक्षको अनमु�त ले 
बैठकमा �नणर्याथर् छु�ै पेश गनर् सक्नेछ ।  
(३  (उपदफा )१ (र )२ (बमोिजम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्यले स्वीकृत गरेमा �वधेयक वा �स्ताव 

पा�रत भएको मा�ननेछ ।   

४३. �वधेयकको पनुः �स्त�ुतः एक पटक आव्हान गर� बसेको सभाको बैठकमा पेश गर� अस्वीकृत 
भएको �वधेयक सोह� सभाको बैठकमा पनुः �स्ताव ग�रने छैन । 
४४. �वधेयक दतार् अ�भलेख रा�:े सभामा पेश गन� �योजनाको ला�ग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका 
�वधेयक सभाको सिचवले अनसूुची -२ बमोिजम दतार् गर� �वधेयकमा भएको कारबाह�को अ�ाव�धक 
लगत तयार गर� रा� ुपन�छ ।  
४५. सामान्य �टु� सधुार: अध्यक्षले सभाबाट पा�रत भएको �वधेयक वा �स्तावमा दफाहरूको संख्याको 
�म �मलाउने तथा भाषागत श�ुता कायम रा� ुपन�छ ।  
४६. �वधेयक �माणीकरणको ला�ग अ�ाव�धक ��त तयार पान�:दफा ४ (१) २ बमोिजम सभाबाट 
पा�रत भएको �वधेयकलाई सभाको सिचवले पा�रत भएका संशोधन तथा आनषंु�गक �मलान भए त्यस्तो 
�मलान गर� �वधेयक पा�रत भएको �म�त समेत उल्लेख गर� �माणीकरणको ला�ग नेपाल� कागजमा चार 
��त तयार गनपुन�छ ।  
(२  (उपदफा )१ (नम्बर समेत उल्लेख गर� सभाको बमोिजम तयार ग�रएको �वधेयकमा वषर्गत 
सिचवले �माणीकरणको ला�ग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुर् पन�छ ।  

४७. �वधेयक �माणीकरण र �काशन तथा �ब�� �वतरण: सभाबाट पा�रत भई दफा (१) ४६ को 
उपदफा )२ (बमोिजम पेश भएको �वधेयकको प�हलो र अिन्तम प�ृमा पूरा नाम , थर तथा पद समेत 
उल्लेख गर� �त्येक प�ृमा हस्ताक्षर गर� अध्यक्षले �माणीकरण गन�छ । त्यसर� �माणीकरण गदार् �म�त 
र �वधेयकको प�ृ संख्या समेत खलुाउन ुपन�छ ।  
(२  (सभाबाट पा�रत �वधेयक उपदफा )१ (बमोिजम �माणीकरण भएप�छ लागू हनुेछ ।  
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(३  (उपदफा )१ (धेयक �माणीकरण भएको जानकार� सभामा �दन ुपन�छ ।बमोिजम �व  

(४  (उपदफा )१ (बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयकको एक ��त सभाको अ�भलेखमा राखी अक� 
एक–एक ��त कायर्पा�लकाको कायार्लय, वडा स�म�त र संघ र �देशको सम्पकर्  मन्�ालयमा पठाउन ु
पन�छ ।  
(५  (उपदफा )१ (बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयक �काशन गर� कायर्पा�लकाको वेवसाईटमा समेत 
रा� ुपन�छ ।  

(६  (सभाले पा�रत गरेको �वधेयक �माणीकरण भएप�छ त्यसका मखु्य मखु्य व ◌्यवस्थाको बारेमा 
स्थानीय स�ार माध्यम वा अन्य कुनै त�रकाबाट �चार �सार गनुर् पन�छ । 

(७  (नीय कानून ख�रद गनर् चाहेमा कायर्पा�लकाको कायार्लय र वडा स�म�तको कायार्लयबाट कसैले स्था
लागत दस्तरु �तर� ख�रद गनर् सक्नेछ । 

४८. स�म�त गठन गनर् सक्न:ेकायर्पा�लकालाई (१)  सभा��त उ�रदा�य बनाउन, स्थानीय कानून 
�नमार्ण ���यालाई व्यविस्थत बनाउन तथा कायर्पा�लकाबाट भएका कारवाह�को अनगुमन र मूल्या�न 
गर� आवश्यक �नद�शन �दन समेत �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको स�म�त गठन गनर् सक्नेछः  
क  .�वधेयक स�म�त  

ख  .लेखा स�म�त  

(२  (उपदफा ) १  ( बढ�मा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन ्। स�म�तमा रहने बमोिजमको �त्येक स�म�तमा
सदस्यहरु �वषयगत अनभुव वा �वज्ञताका आधारमा अध्यक्षको �स्ताव बमोिजम सभाले �नधार्रण गरे 
बमोिजम हनुेछ ।  

(३  (उपदफा )२ (बमोिजम गठन हनुे स�म�तको संयोजक अध्यक्षले तोके बमोिजम हनुेछ । संय ◌ोजक 
बैठकमा उपिस्थत नभएमा स�म�तले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।  
(४  (स�म�तको सिचवको कायर् कायर्पा�लकाको �वषयगत शाखा �मखुले गन�छ ।  

(४  (स�म�तको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा दईु जना हनुपुन�छ । 

(५  (स�म�तको �नणर्य बहमुतबाट हनुेछ ।  

(6  (उपदफा )१ (बमोिजमको स�म�तले आवश्यकतानसुार �वषयगत �वज्ञ वा कमर्चार�लाई आमन्�ण गनर् 
सक्नेछ । आमिन्�त सदस्यले बैठकको �नणर्यमा मत �दन पाउने छैन।  

(7) �उपदफा (१) बमोिजमका स�म�तले आफूले गरेको कामको वा�षर्क ��तवेदन सभासमक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

४९. स्थानीय कानूनको एक�कृत र अ�ाव�धक अ�भलेख रा�पुन�:सभाको सिचवले अनसूुची (१) –३ 
बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एक�कृत र अ�ाव�धक अ�भलेख रा� ुपन�छ । 
(२  (कायर्पा�लकाले स्थानीय कानूनको वषर्गत र वणार्न�ुममा अ�ाव�धक �ववरण तयार गर� रा� ुपन�छ 

।   

(३  (स ◌्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत �मलाइ कायर्पा�लकाले अ�ाव�धक �ववरण 
तयार गर� रा� ुपन�छ । त्यसर� अ�ाव�धक ग�रएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत 
रा� ुपन�छ ।  
(४  (उपदफा )१ (बमोिजम रािखएको अ�भलेख कसैले अवलोकन गनर् चाहेमा सरुक ◌्�षत रुपमा 
अवलोकन गनर् �दन ुपन�छ ।  
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५०. कानून �नमार्ण ���या सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून �नमार्ण वा संशोधन सम्बन्धी अन्य 
���या �च�लत कानून अनकूुल सभाले आफैँ �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  
५१. सभाको सिचवको अ�धकारः सभाको सिचवले सभाको वा कुनै स�म�त वा उपस�म�तको बैठकमा 
�वेश गनर् र बैठकमा कायर्रत कमर्चार�लाई �नद�शन �दन वा �नयन्�ण गनर् वा बैठकले मागेको कायर्�व�ध 
सम्बन्धी सल्लाह �दन सक्नेछ । 

प�रच्छेद-४ 
िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था 

५२. िजल्ला सभाको गणपरुक संख्या: िजल्ला सभाको बैठकमा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य 
संख्याको पचास ��तशतभन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा बैठकको ला�ग गणपरुक संख्या पगेुको 
मा�ननेछ । 
५३. िजल्ला सभाको कायर्सञ् चालन सम्बन्धी कायर्�व�ध: िजल्ला सभाको बैठक तथा कायर् सञ् चालन 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िजल्ला सभा आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 
५४. िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठक:िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार  (१) 
बस्नेछ । 

)२ (िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठक स�म�तको �मखुले तोकेको �म�त ,समय र स्थानमा बस्नेछ ।  
)३ (िजल्ला समन्वय स�म�तको सिचवले स�म�तको बैठक ब स्ने सूचना कम्तीमा सात �दन अगावै 

स�म�तका सदस्यहरूलाई �दन ु पन�छ र त्यस्तो सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हनुे �वययषहरुको 
सूची समेत संलग्न गनुर् पन�छ । 

)४ (िजल्ला समन्वय स�म�तका तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास ��तशत भन्दा बढ� 
सदस्यको उपिस्थ�त भएमा स�म�तको गणपूरक संख्या पगेुको मा�ननेछ । 

)५ (िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठकको अध्यक्षता स�म�तको �मखुले गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा वा 
न�छ ।ग�नजको पद �र� रहेको अवस्थामा िजल्ला समन्वय स�म�तको उप�मखुले बैठकको अध्यक्षता  

)६ (िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठकमा वहमुतको  राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षता गन� व्यि�ले �नणार्यक मत �दनेछ । 

)७ (िजल्ला समन्वय स�म�तको �नणर्य स�मतको �मखु�ारा �मािणत ग�रनेछ ।  
)८ (िजल्ला समन्वय स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध सो स�म�त आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम 

हनुेछ । 
५५. िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय स�म�तको �नणर्यको अ�भलेख र कायार्न्वयन:िजल्ला सभा  (१) 
तथा िजल्ला समन्वय स�म�तको �नणर्य तथा कारवाह�को अ�भलेखहरू िजल्ला समन्वय स�म�तको अध्यक्ष 
वा �मखुले तोकेको पदा�धकार� वा सभाको सिचवले सरुिक्षत राख् न ुपन�छ । 

)२ (उपदफा )१ ( बमोिजम रािखने अ�भलेखहरू समन्वय स�म�त �मखुको आदेश �वना िजल्ला समन्वय 
स�म�तको सिचवालय भवनबाट बा�हर लैजान हुँदैन । 
 

प�रच्छेद-५ 
�व�वध 
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५६. सभालाई संबोधनःनेपाल सरकारका मिन्�प�रषद्का सदस्य (१) , �देश �मखु तथा �देश 
सरकारका मिन्�प�रषद्का सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई �वशेष संवोधन गनर् अनरुोध गनर् 
सक्नेछ ।   
(२  (उपदफा )१ (बमोिजम सम्बोधनको ला�ग अपनाइने ���या अध्यक्षले तोके बमोिजम हनुेछ ।  

५७. �वेश �नय�मत गन� अ�धकारःसभाको बैठकमा �वेश �नय�मत गन� अ�धकार अध्यक्षको हनुेछ  (१) 
।  
५८. आन्त�रक �दग्दशर्नः सभाको स्वीकृ�त �लई अध्यक्षले आवश्यकता अनसुार आन्त�रक �दग्दशर्न 
बनाउन सक्नेछ । 

)१ (यस कायर्�व�धको अिन्तम व्याख्या गन� अ�धकार अध्यक्षलाई हनुेछ र �नजको �नणर्य अिन्तम हनुेछ 
।  
(२) त्यस्तो �नणर्यको जानकार� बैठकलाई �दन ुपन�छ ।  
(३  (यो कायर् �व�धको �योग गदार् ���यागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अिन्तम अ�धकार अध्यक्षलाई 
हनुेछ । यसर� जार� भएका आदेश वा �नद�शनहरू यस कायर्�व�धमा परे सरह मा�न कायार्न्वयनमा 
आउनेछ । 

५९. सभाको सिचवको काम लगाउन सक्नःे सभाको सिचव उपिस्थत नभएमा यस कायर्�व�धमा सभाको 
सिचवले गन� भनी तो�कएको कायर्हरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अ�धकृत स्तरका कमर्चार�ले गन�छ ।  
६०. अनपुिस्थ�तको सूचनाःकुनै सदस्य लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढ� सभाको बैठकमा  (१) 

न्धी अ�ीम सूचना अध्यक्षलाई �दन ुपन�छ ।अनपुिस्थत रहन ुपन� भएमा तत्सम्ब  
 (२  (उपदफा )१ (बमोिजम �दइने सूचनाम ◌ा आफू अनपुिस्थत रहने अव�ध र कारण समेत उल्लेख 
गनुर् पन�छ ।  
६१. पालना गनुर् पन� आचार सं�हताः सभाका पदा�धकार� तथा सदस्यहरूले सं�वधान तथा कानून 
बमोिजमको उ�रदा�यत्व पूरा गन� तथा �नजहरूको काम कारवाह�मा सावर्ज�नक �व�ास कायम गनर् 
सभाबाट स्वीकृत आचार सं�हताको पालना गन�छन ्। आचार सं�हताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकर्  
मन्�ालय माफर् त उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो आचारसं�हता सभाले पा�रत गर� लागू गनुर् स्थानीय तहको 
कतर्व्य हनुेछ । 
६२. अ�धवेशनको अंग नमा�नन:े सभाको अ�धवेशन �ारम्भ हनु ुपूवर् र भैसकेप�छ अन्त्य नभएसम्मको 
अव�धमा आयोजना हनुे उद् घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अ�भनन्दन जस्ता ��याकलापलाई सभाको अंग 
मा�नने छैन ।  
६३. शािन्त सरुक्षा सवु्यवस्था कायम रा�:े गाउँसभा वा नगरसभा स�ालन अव�धभर सभाको सरुक्षाथर् 
अध्यक्षले सरुक्षा �नकायको सहयोग अनरुोध गरेमा अ�वलम्ब सरुक्षा उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत सरुक्षा 
�नकायको कतर्व्य हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(कायर्�व�धको दफा ७ को उपदफा )१ (सँग सम्बिन्धत(  

राम�सादराइर् गाउँपा�लका 
गाउँसभा 

कायर्सूची र समयता�लका 
बैठक संख्या  बैठक स्थानः  
अध्यक्षताः  

�म�त बैठक बस्न ेसमय कायर्सूची कायर्सूची �स्ततुकतार् कै�फयत 
     
     
     

 
छलफलको समय ता�लका 

�म�त बैठक बस्न े
समय 

कायर्सूची �स्ता 
�स्ततुकतार्को 
नाम 

छलफलमा बोल्न ेसदस्यको नाम 
र तो�कएको समय 

कै�फयत 
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अनसूुची - २ 
(कायर्�व�धको दफा २९ को उपदफा )४  (सँग सम्बिन्धत( 

 

राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको गाउँ सभामा �स्ततु कानूनको अ�भलेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 
 
दतार् 
नं. 
 

�वधेयकको 
नाम 
 

दतार् 
�म�त 
 

मूल÷संशोधन 
 

�स्ततुकतार् 
 

�वतरण 
�म�त 
 

सभामा 
�स्ततु 
�म�त 
 

दफावार 
छलफल 
 

पा�रत 
�म�त 
 

�माणीकरण 
�म�त 
 

कै�फयत 
 

           

           

           

           

           

 

अ�भलेख तयार गन�को अ�भलेख जाचँ गन�को 
दस्तखतः दस्तखतः 
नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

�म�त: �म�त: 
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अनसूुची - ३ 
(कायर्�व�धको दफा ४९ को उपदफा )१  (सँग सम्बिन्धत(  

 

राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको गाउँसभामा स्वीकृत कानूनको अ�भलेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 
 
दतार् 
नं. 
 

�वधेयकको नाम 
 

सभाबाट 
स्वीकृत 
भएको �म�त 
 

संशोधन भएको 
भए सोको �म�त 
 

सभामा 
�स्ततु 
�म�त 
 

पा�रत 
�म�त 
 

�माणीकरण �म�त 
 

कै�फयत 
 

        

        

        

        

        

 

अ�भलेख तयार गन�को अ�भलेख जाचँ गन�को 
दस्तखतः दस्तखतः  
नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

�म�त: �म�त: 
 
 
 
 

  आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

 खण्ड: १    संख्या:६  �म�त: २०७४।०४।१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

राम�सादराई गाउँपा�लकाको पदा�धकार�हरुको आचारसं�हता,  
२०७४ 
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�स्तावना 

नेपालको सं�वधान बमोिजम सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयका आधारमा संघीय लोकतािन्�क 
गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गद� सङ् घ,�देश र स्थानीय तहबीच समुधरु अन्तरसरकार 
सम्बन्ध कायम गनर्, स्थानीय शासन व्यवस्थामा जनताको अथर्पूणर् सहभा�गता �व�र्न गद� बढ� जनमखुी, 
सेवामखुी, जनउ�रदायी, पारदश� तथा सशुासनय�ु स्थानीय शासनको �त्याभ�ूत गनर्, स्थानीय तहलाई 
जनताको �व�ा�सलो शासन इकाईका रुपमा स्था�पत गनर्, स्थानीय तहबाट समाजका �व�भ� वगर्, धमर्, 
�ल�, जातजा�तका मौ�लक संस्कृ�त��त सम्मान र स�हष्ण ु भावनाको �वकास गनर् तथा कानूनी राज्य, 

संघीय लोकतािन्�क गणतन्�का लाभहरुको न्यायोिचत �वतरण र �दगो �वकासको अवधारणालाई मूतर् 
रुप �दन हामी जनताबाट �नवार्िचत पदा�धकार�को आचरण र ��याकलापहरुलाई सोह� अनरुुप मयार्�दत 
र नमनुायोग्य तलु्याउनका ला�ग राम�सादराई गाउँपा�लकाका जन��त�न�धहरुले गाउँकायर्पा�लकाको 
प�हलो बैठकबाट स्वीकृत गर� यो “राम�सादराई गाउँपा�लकाका पदा�धकार�को आचारसं�हता, २०७४ ” 
बनाई लागू गरेका छ�। 

 

�ारिम्भक 

१ . संिक्ष� नाम र �ारम्भः  )१ (यो आचारसं�हताको नाम “ राम�सादराई गाउँपा�लकाका 
पदा�धकार�हरुको आचारसं�हता, २०७४ ” रहेको छ। 

)२ (यो आचारसं�हता गाउँसभाबाट पा�रत भएको �म�तदेिख लागू हनुेछ । 

२ . प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस आचारसं�हतामा, 
)क ( “अध्यक्ष ” भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुदर्छ । 

)ख ( “आचारसं�हता ” भ�ाले गाउँपा�लकाका पदा�धकार�हरुको आचारसं�हता, २०७४ लाई 
जनाउनेछ । 

)ग ( “ अनगुमन स�म�त ” भ�ाले यस आचार सं�हता अनसुार ग�ठत आचार सं�हता अनगुमन 
स�म�तलाई सम्झनपुछर्। 

)घ ( “कायर्पा�लका ” भ�ाले राम�सादराई गाउँकायर्पा�लका सम्झन ुपछर् । 

)ङ ( “पदा�धकार� ” भ�ाले राम�सादराई गाउँपा�लकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष ,
कायर्पा�लकाका सदस्य तथा सभाका अन्य सदस्य समेतलाई सम्झनपुदर्छ । यस शब्दले 
गाउँपा�लकाले आफ्नो कायर् सम्पादनका �सल�सलामा गठन गरेका जनुसकैु स�म�त वा 
उपस�म�त वा कायर्दलका सदस्यहरु समेतलाई सम्झनपुदर्छ । 

)च ( “सभा ” भ�ाले राम�सादराई गाउँसभालाई बझुाउनेछ । 

)छ ( “स्थानीय तह ” भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजमको गाउँपा�लका, नगरपा�लका र िजल्ला 
सभा सम्झनपुदर्छ । यस खण्डमा उिल्लिखत नगरपा�लका भ�ाले महानगरपा�लका, 
उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लका समेतलाई जनाउनेछ । 
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भाग – २  

पदा�धकार�का आचारहरु 

३ . सामान्य आचारहरुको पालना गन�ः पदा�धकार�हरुको पालन तथा अवलम्वन गन� सामान्य 
आचारहरु देहायमा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछन ् । जसको अवलम्वन गनर् हामी ��तव�ता 
व्य� गदर्छ�, 
३ .१  नेपालको स्वतन्�ता, स्वाधीनता, स्वा�भमान, रा��य एकता, भौगो�लक अखण्डता र जनतामा 

�न�हत सावर्भौमस�ा��त ��तव� रहँदै, 
)क ( पदा�धकार�हरुले नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौ�मकता, भौगो�लक अखण्डता  ,रा��य 

एकता ,स्वाधीनता  र स्वा�भमानको अक्षुण्णतामा ��तकूल हनुे कायर् गन� छैन� । 

)ख ( कुनै प�न पदा�धकार�ले रा� �वरु� हनुे कायर्मा सघाउ परु् याउने, रा��य गोपनीयता 
भ� गन�, रा��य सरुक्षामा आचँ पयुार्उने कायर्हरु गनर् वा त्यस्तो कायर्मा सहयोग 
पयुार्उने कायर् गन� वा गराइने छैन । 

)ग ( कुनै पदा�धकार�ले पद�य िजम्मेवार� पालना गदार् सदैव रा� र जनताको बहृ�र 
�हतलाई ध्यानमा राखी गन�छौ ।  

)घ ( कुनै प�न व्यि� वा �नकायले जनतामा �न�हत सावर्भौमस�ा, रा��य एकता, 
स्वाधीनता, सामािजक, धा�मर्क, सांस्कृ�तक तथा ऐ�तहा�सक सौहादर्तामा आचँ 
पयुार्उने गर� कायर् गरेमा त्यस्तो कायर् �नरुत्सा�हत गन�छ� । 

३ .२  संघ, �देश र स्थानीय तहबीचको सु –सम्वन्धमा जोड �दँदै , 

)क ( पदा�धकार�हरुले संघ, �देश र स्थानीय तहबीचको ससुम्बन्ध, कायर्अ�धकारक्षे�, 

कायर् �णाल� वा संस्थागत �वन्धमा कुनै आचँ परु् याउन वा दखल �दन वा 
अन्तरसरकार� सम्वन्धमा खलल पान� कुनै ��याकलाप गनर् वा व�व्य वा 
�काशन वा �चार �सार ग�रनेछैन ।  

)ख ( कुनै प�न आधारमा स्थानीय तहका वा�सन्दाहरुलाई भेदभाव गन� वा समान सरुक्षा, 
सेवा, स�ुवधा र संरक्षणबाट विन्चत ग�रनेछैन । 

तर म�हला, बालबा�लका, अपांगता भएका व्यि�, द�लत, जे� नाग�रक लगायत 
प�छ परेका वगर्, क्षे� तथा समदुायको हक�हतका ला�ग �वशेष व्यवस्था गनर् 
��तव� रहनेछौ । 

)ग(  अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्त ु वा सेवाको �नवार्ध आगमनलाई 
कुनै बाधा ग�रने वा भेदभाव ग�रने छैन । 

३ .३  संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन �णाल�, स्वशासन र स्वाय� शासन, संघ, �देश 
र स्थानीय तहबाट राज्यशि�को �योग तथा �व�व्यापी मानव अ�धकार र मौ�लक 
अ�धकारका मान्य �स�ान्तको �ब�र्न गनर्, 
)क ( जनतामा �न�हत सावर्भौमस�ा, स्वशासन तथा स्वाय� शासन, संघ, �देश र स्थानीय 

तहबाट राज्यशि�को �योग, संघीय लोकतािन्�क गणतन्�का मान्य 
�स�ान्तहरुलाई उच्च सम्मान र आत्मसात ग�रनेछ । 
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)ख ( संघीय लोकतािन्�क �णाल�, स्थानीय स्वाय�ता र तल्लो तहमा अ�धकारको 
�वकेन्��करणका �स�ान्त तथा नी�तलाई अनादर गन�, जनता��तको 
उ�रदा�यत्वलाई अस्वीकार गन�, अवहेलना गन�, अन्तरसरकार सम्वन्ध एवं स्थानीय 
तहहरु र साझेदार संघ संस्थासँगको कानून बमोिजमको सम्वन्धमा खलल पान� 
जस्ता कुनै लेख, समाचार, भाषण, व�व्य वा �काशन वा �शारण गनुर् वा गराउन ु
हुँदैन । 

तर यस कुराले उल्लेिखत �वषयमा अनसुन्धानमूलक कुनै लेख रचना �कािशत 
गनर्  र सो अनरुुप धारणा राख् न रोक लगाएको मा�नने छैन । 

३ .साधन �ोतको पूणर् सदपुयोग गनर्ः ४  

)क ( काननु बमोिजम आफूले पाउने सेवा स�ुवधावाहेक स्थानीय तहको साधन, �ोत, 

नगद वा िजन्सी कुनै प�न �कारले मास्न, उपभोग गनर् र दरुुपयोग गनुर् गराउन ु
हुँदैन ।  

)ख ( कुनै प�न पदा�धकार�ले सावर्ज�नक  �ोतको �योग गदार् अ�धकतम सदपुयोग र 
उत्पादनशील कायर्मा �योग गनुर् पन�छ ।  

३ .आफ्नो िजम्मेवार�को �भावकार� कायार्न्वयन गनर् गराउन ५ , 

)क ( कुनै प�न पदा�धकार�ले कानूनले तो�कए बमोिजमका पदा�धकार�हरुलाई पूवर् 
जानकार� न�दई आफ्नो सेवा �दने स्थान छोडी अन्य� जान ुहुँदैन ।  

)ख ( पदा�धकार�ले �च�लत कानूनमा तो�कएभन्दा बढ� समयका ला�ग आफ्नो कायर्क्ष�े 
छोड्नपुदार् वा कायर्क्षे�भन्दा बा�हर जानपुन� भएमा कानूनले तोके बमोिजमका 
जन��त�न�ध वा पदा�धकार�लाई आफ्नो पदको अिख्तयार� न�दई जान ुहुँदैन । 

३ .गैर कानूनी आ�ासनलाई �नरुत्सा�हत गनर् ६  

)क ( सं�वधान तथा �च�लत कानूनले �दएको अ�धकारक्षे�भन्दा बा�हरका काम 
ग�र�दन्छु भनी कसैलाई आ�ासन �दन ुहुँदैन । 

)ख ( कानून बमोिजम गनुर्पन� काम गनर् वा सेवा �दनका ला�ग आनाकानी वा �ढलाई 
गन�, जानीजानी अनावश्यक झंझट थप्ने वा आफ्नो अ�धकारक्षे� बा�हरको काम 
ग�र�दन वा गराई �दनेछु भनी आ�ासन वा भरोसा पन� कुनै काम गनुर् वा गराउन ु
हुँदैन ।  

)ग ( स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले ऐनले तो�कएको योजना तजुर्मा �कृयाको 
जानकार� न�दई कुनै व्यि�, संस्था वा समदुायलाई स्थानीय तहको योजना 
बाहेकका कुनै कायर्�म वा योजना स्वीकृत ग�र�दन वा गराई�दने आ�ासन �दन ु
हुँदैन ।  

)घ ( आफ्नो ला�ग वा अरु कसैको ला�ग अनिुचत लाभ पगु्ने गर� पदको दरुुपयोग गन� 
कायर् गनुर् गराउन ुहुँदैन । 

३ .राजनी�तक ७  आस्थाका आधारमा भेदभावपूणर् कायर् नगनर् दृढ रहँदै, 
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)क ( राजनी�तक आस्था वा �वचारका आधारमा कायर्पा�लका वा सभाका सदस्यहरु वा 
कमर्चार� वा सेवा�ाह� तथा आम नाग�रकहरुसँग तेरो मेरोको भावना राखी कुनै 
कायर् गनुर्÷गराउन ुहुँदैन । 

)ख ( आफू सम्व� राजनी�तक दल वा सम्व� कुनै �नकाय वा संघसंस्थालाई मा� लाभ 
पगु्ने वा स�ुवधा हनुे गर� कुनै �नणर्य वा योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन 
ग�रनेछैन । 

३ .सामािजक सौहादर्ता र समावेशीकरण��त दृढ संकिल्पत रहँदै ८ , 

)क ( सामािजक सद् भाव तथा सौहादर्ता )�मे (खल्बल्याउन नहनुेः �व�भ� जात जा�त, 

धमर्, वगर्, क्षे�, सम्�दायबीच सामािजक सद् भाव र सौहदर्ता खल्बल्याउने कुनै काम 
वा अन्य कुनै व्यवहार गनुर् वा गराउन ु हुँदैन । कुनै सम्�दायबीचको स–ु

गराउन ु सम्वन्धमा खलल पन� गर� ��याकलाप गनुर् गराउन ुर �चार �सार गनुर्
हुँदैन । 

)ख ( छुवाछुतलाई ��य �दने व्यवहार गनुर् हुँदैन । कुनै �वचार व्य� गदार् जातीय, 

धा�मर्क, साँस्कृ�तक वा सामािजक �व�ेष वा धा�मर्क भेदभाव जनाउने खालका 
काम कुरा गन� वा उखान टु�ा �योग गन� वा कुनै जा�त, धमर्, संस्कृ�त वा 
समदुायको स्वा�भमानमा ध�ा लाग्ने वा आघात पगु्ने खालका शव्द÷वाणीहरुको 
�योग गनुर् हदैुन ।  

)ग ( कुनैप�न जातजा�त, धमर्, वणर्, �ल� आ�दका आधारमा भेदभाव गनुर् हुँदैन तथा सबै 
समदुायका कानूनी हक�हत र मौ�लक संस्कृ�त��त बोल�  र व्यवहार दबैु 
तवरबाट ��तकुल असर पन� गर� कायर् गनुर् गराउन ुहुँदैन । 

)घ (  कुनै प�न समूदायको परम्परा देिखको धमर् अवलम्बन गन� धा�मर्क स्वतन्�ताको 
सम्मान गनुर् पन�छ । 

तर  ,आफ्नो क्षे��भ� कसैको धमर् प�रवतर्न गन� गराउने कुनै प�न ��याकलाप 
हनु �दनहुुँदैन । 

)ङ (  कुनै �वदेशी नाग�रक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता  ,नेपाल� जनतावीचको सद् भाव 
�वगान� वा भडकाउने काम गरेको वा गनर् लागेको जानकार� भएमा तत्काल 
सम्बिन्धत �नकायमा सूिचत गनुर् पन�छ । 

३ .पदा�धकार�बीच कायर्िजम्मेवार�को न्यायोिचत बाडँफाडँ गनर्ः ९  

)क(  पदा�धकार�वीच िजम्मेवार�  ,अ�धकार वा स�ुवधा वा दा�यत्वको बाँडफाँड गदार् 
राजनी�तक दलसँगको सम्ब�ता वा राजनी�तक आस्था वा म�हला वा परुुष वा 
सामािजक समावेशीकरणका आधारमा भेदभाव गनुर्हुँदैन । 

तर  ,कानून बमोिजम �बशेष िजम्मेवार� र अवसर �दनका ला�ग उल्लेिखत 
�ावधानले रोक लगाएको मा�नने छैन । 

३ .कसैको स्वा�भमान र अिस्तत्वमा कुनै आचँ आउ १० न न�दनः 
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)क (  पदा�धकार�ले सबैसँग िश� र मयार्�दत बाणी तथा शब्दको �योग गनुर्पन�छ । 
शाल�न र स्वभा�वक सामािजक आचारहरु गनुर्पन�छ । जनतासँग हा�दर्क  ,न� र 
आदरपूवर्क व्यवहार गनुर्पन�छ । 

)ख (  पदा�धकार�बाट कायर्पा�लका र सभाका सदस्यहरु  ,स्थानीय तहमा कायर्र त 
कमर्चार�हरुमा एक अकार्��त झटुा लाञ्छना लगाउने  ,�रस राग �ेष राख् ने  तथा 
एक अकार्को �वषयमा अ�ासा��क �टका �टपप्णी गनुर् वा अ�तशयोि�पूणर् 
अ�भव्यि� �दइने छैन । 

)ग (  पदा�धकार�ले �नवार्िचत जन��त�न�ध  ,कमर्चार� ,सेवा�ाह���त रा�ो व्यवहार र 
भाषाको �योग गन�छन ्। 

)घ(  पदा�धकार�ले संस्थागत रुपमा कुनै धारणा व्य� गदार् स्थानीय तह  ,यसका 
�नणर्यहरु वा कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई होच्याउने वा अनादर गन� भाषा 
वा अ�भव्यि� �दन ुवा �दन लगाउन ुहुँदैन । 

)ङ(  पदा�धकार� तथा कमर्चार�वीच एक अकार्को काम  ,प ◌ेशागत मयार्दा र कायर्गत 
स्वाय�ताको सम्मान गन� वातावरण �सजर्ना गनुर्पन�छ । 

)च(  पदा�धकार�हरुले एक अकार्को व्यि�गत रुपमा �टका �टप्पणी गनुर् हुँदैन तर 
पदा�धकार�को कामसँग सम्बिन्धत �वषयमा स्वस्थ रुपमा एक अकार्का कमी 
कमजोर� तथा सबल पक्षहरुलाई औल्याउन कुनै बाधा पगु्ने छैन । 

)छ (  पदा�धकार�हरुले एक अकार्का �वषयमा सकारात्मक तवरले छलफल गन�  ,सझुाव 
�दने  ,आलोचना तथा �टप्पणीहरु राख् नु पन�छ र एक अकार्लाई पद�य काम गनर्मा 
सहयोग  ,उत्साह र �रेणा �दान गनुर्पन�छ ।  

३ .११  सामािजक मान्यता �वरु�का आचारहरु �नरुत्साहि◌त गद�ः 
)क(  कायार्लय समयमा वा पद�य कामका �सल�सलामा मादक वा लागपुदाथर्को सेवन 

गनुर्  हुँदैन । कायार्लय हाता�भ� तथा सावर्ज�नक सभा  ,समारोह ,बैठक आद� 
स्थलहरुमा म�पान ,ध�ुपान ,खैनी ,स�ुतर् ,न गनुर् हुँदैन ।गटुखा वा पान सेव  

)ख (  अन्ध�व�ास  ,अपसंस्कृ�त , रु�ढवादजस्ता परुातन एवं अवैज्ञा�नक मान्यता तथा 
चालचलन �वरु�को सामािजक रुपान्तरण ���यामा स��य सहभा�गता 
जनाउनपुदर्छ । 

)ग(  पदा�धकार�हरुले सावर्ज�नक स्थल तथा खलुा ठाउँमा जवुा  ,तास खेल्ने ,बाजी 
आ�दजस्ता व्यवहारहरु गनुर् हुँदैन ।लगाउने  

)घ(  पदा�धकार�ले कानूनतः मानव अ�धकारको हनन ठह�रने  ,कानूनले बन्देज 
लगाएका तथा सभा वा कायर्पा�लकाले आफ्नो क्षे��भ� सामािजक मयार्दा 
�वपर◌ीतका भ�न तोकेका समदुायमा �च�लत कुर��तहरुले बढावा पाउने व्यवहार 
गनुर्हुँदैन । 

)ङ (  �व�भ� जातजा�त वा धमर् सम्�ादायका �च�लत सामािजक संस्कारहरु जस्तै 
�ववाह  ,�तबन्ध ,पास्नी ,जन्मोत्सव ,भोज आ�दमा समदुायमा गलत ��तस्पधार्को 
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भावना ल्याउने खालका तडकभडक गनुर्हुँदैन र तडकभडक गनर् अरुलाई 
�ोत्सा�हत गनुर् हुँदैन । 

)च(  पदा�धकार�को है�सयतले कुनै �नणर्य गदार् राजनी�तक  ,सामािजक ,आ�थर्क वा कुनै 
प�न आधारमा तेरो मेरो भ�े पक्ष न�लई तटस्थ भ�ूमका �नवार्ह गनुर्पदर्छ। 

)छ(  �ल�  ,उमेर ,भाषा ,धमर् ,आ�थर्क अवस्था आ�दका आधारमा भेदभाव जनाउने गर� 
प्पणी अरुको सामािजक संस्कार वा वग�य हक�हतका �वषयहरुमा नकारात्मक �ट

गनुर्हुँदैन । 

)ज(  पदा�धकार�ले आफ्नो क्ष�े�भ� �व�मान सामािजक कुर��त तथा कुसंस्कारका 
रुपमा रहेका बाल�ववाह  ,बह�ुववाह ,लै��क �हंसा ,छाउपडी ,बोक्सा बोक्सी ,दहेज 

)दाइजो ,( छुवाछुत  ,जा�तगत उँच�नचता ,व्यि�गत घटना दतार् नगन� �विृ� ,खोप 
अवस्था नलगाउने ,खलुा �दशा आ�दजस्ता �था �चलनलाई �नमुर्ल गनर् ला�ग पनुर् 

पन�छ । 

३ .१२  स्थानीय तहबाट �दान ग�रन ेसेवा  ,स�ुवधा ,�नणर्य ���या र सूचनमा जनताको पहुँच 
बढाउन 

)क(  �त्येक नाग�रकलाई सरोकार हनुे सेवा स�ुवधा र �नणर्य बारे सूचना माग भएमा 
उपलब्ध गराउन ु पन�छ । तर �च�लत कानून तथा आचारसं�हतामा उल्लेख 
भएको त�रकाले बाहेक कुनै पदा�धकार�  ,व्यि� वा समूहलाई ,आ�थर्क 

कारोबारमा लाभ वा हानी पगु्ने वा कसैको सम्पि� िजउ-ज्यानमा हानी नोक्सान ◌ी 
पगु्ने सूचनाहरु र गोप्य राख् नपुन� कुरा �सारण वा सावर्ज�नक गनुर् वा गराउन ुवा 
उपलब्ध गराउन ुहुँदैन । 

)ख(  शािन्त सरुक्षा  ,रा��य अखण्डता ,समदुायहरुको सौहादर् सम्बन्धमा खलल पन� 
खाले सचुनाहरु सावर्ज�नक गनुर् वा गराउन ुहुँदैन । 

३ .बद�नयत तथा अन�धकृत काम गनर् गराउनबाट रोक्न १३  

)क(  �च�लत कानून बमोिजम आफूलाई �ा� अ�धकारको �योग गदार् बद�नयत वा 
स्वेच्छाचार� रुपमा गनुर् वा गराउन ुहुँदैन । यस्तो अ�धकारको �योग खलुा एवं 
सहभा�गतामूलक रुपमा छलफल गर� गनुर् पन�छ । 

)ख(  आफू वा अन्य कुनै व्यि� वा संस्थाबाट अन्य पदा�धकार� वा कायार्लय \संघ 
व्यि�लाई अन�धकृत काम गराउन ुहुँदैन ।संस्था वा कमर्चार� वा  

३ .लै��क समानताको �वर १४ ◌�्न गद�, 
)क(  कसैलाई�ल�को आधारमा भेदभाव झल्कने कुनै कायर् गनुर् हुँदैन । �ल�को 

आधारमा कसैको क्षमतामा�थ आचँ आउने गर� कुनै कामकाज गनर्, नी�त, कानून 
वा संरचना बनाइनेछैन ।  

)ख ( फरक �ल�का पदा�धकार�, कमर्चार�, सेवा�ाह� तथा आम नाग�रक��त अस्वस्थ 
आलोचना गन�, िजस्क्याउन ेतथा उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका अ�भव्यि� 
�दने, �दन लगाउने वा कुनै प�न माध्यमबाट कुनै यौनजन्य दरुाशय हनुे खालका 
कुनै कामकारवाह� गनर् गराउन वा यौनजन्य अि�ल त�ीरहरु �कािशत गन�, 
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�दशर्न गन�, आशय देखाउने, अनिुचत लाभका दृ��ले काममा अल्झाउने जस्ता 
हैरानी पान� व्यवहार गनुर् वा गराउन ुहदैुन । 

)ग( लेखेर, बोलेर, भाषण गरेर वा जनुसकैु माध्यमबाट प�न म�हला तथा परुुषबीचमा 
भेदभाव जनाउने खालका काम वा व्यवहार गनर् वा उखान टु�ा, थेगो वा 
शव्दहरुको �योग गनुर् वा गराउन ुहुँदैन । 

)घ( लै��क आधारमा भएका घरेल ु�हंसा र भेदभावका घटनाहरुलाई लकुाउने र गोप्य 
रा� ेकायर् गन� वा सहयोग पयुार्उन गनुर् गराउन ुहदैुन । 

३ .बालवा�लकाको सवार्��ण �वकास र हक�हत��त सचेत रहंदै १५  

)क( वालवा�लकाको साथर्क सरोकारका �वषय तथा स्थानीय �वकास र शासन 
���यामा वालवा�लकाको साथर्क सहभा�गतालाई होच्याउने वा अवमूल्यन गन� 
�वचार, अ�भव्य� �दन वा त्यस्तो व्यवहार गनर् गराउन हुँदैन ।  

)ख (  आफ्नो प�रवारमा बाल��मक रा� ु हदैुन । समदुायमा बाल�म वा 
बालशोषणलाई संरक्षण वा �ोत्साहन हनुे कुनै �क�समका ��याकलाप गनर् गराउन 
पाइनेछैन । 

४ . सावर्ज�नक सम्पि�को �योग तथा स�ुवधा सम्बन्धी आचारहरुः सावर्ज�नक सम्प�तको �योग तथा 
स�ुवधा सम्बन्धमा देहायका आचारहरु पालन गनर् ��तब�ता व्य� गदर्छौ, 
४ .१  पदा�धकार� तथा कमर्चार�को स�ुवधाका ला�ग छुट् याईएको सेवा वा स�ुवधा वा भ�ा 

आफ्नो आन्त�रक �ोतको क�त अंश हनु आउँछ भ�े ए�कन गर� सभामा छलफल गर� 
आम नाग�रकलाई जानकार� �ददै �कफायती रुपमा न्यूनतम स�ुवधाको व्यवस्था ग�रनेछ 
। 

४ .२  पदा�धकार�ले कानून बमोिजम तथा कायार्लयको काममा बाहेक स्थानीय तहको मानवीय ,
आ�थर्क वा भौ�तक साधन �ोतको आफू वा अन्य कुनै व्यि�बाट �योग वा उपयोग गनुर् 

वा गराइनेछैन  
४ .३  आफ्नो पद�य ओहदाको आधारमा कुनै स�म�त  ,संस्था वा व्यि�हरुबाट �नजी सेवा तथा 

स�ुवधाहरु �लन वा �लन लगाइने छैन  

४ .४  स्थानीय तहको सेवा �ा� गरे वा सावर्ज�नक सम्प�तको �योग गरेवापत पदा�धकार� ,
कमर्चार� वा अन्य कुनै व्यि� वा संस्थाले कानून बमोिजम ति◌नुर् बझुाउन ुपन� कर ,

शलु्क ,सेवा शलु्क दस्तरु ,भाडा बझुाउनबाट छुट �लने�दने गर� �नणर्य गनुर् वा गराउन ु
हुँदैन । 

४ .५  स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले आफूले �ा� गन� स�ुवधाहरुको �ववरण आम जानकार�का 
ला�ग स्थानीय तहमाफर् त सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 

 

५ . नी�त �नमार्ण  ,योजना तजुर्मा र �नणर्य गदार् पालन गनुर्पन� आचारहरुः नी�त  ,�नमार्ण ,योजना तजुर्मा 
पालन गनर् गराउन देहाय बमोिजम ग�रनेछ र �नणर्य गदार् देहायका आचारहरुको,  

५ .१  �नणर्य �कृयामा भाग �लनपूुवर् बैठकमा जानकार� �दनपुन�ः )१ (पदा�धकार�ले आफू समेत 
संलग्न भई कुनै �नणर्य गनुर्पन� बैठकमा छलफलमा भाग �लनपूुवर् देहाय बमोिजमका 
सूचनाहरु सम्बिन्धत भए सो �दनपुन�छ : 
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)क (  स्थानीय तहको भनार् �कृया  ,खर�द ,�ब�� वा ठे�ाप�ाको �नणर्य �कृया  ,कुनै 
�क�समको दण्ड ज�रवाना वा �मनाहा गन� �नणर्य �कृया  ,कुनै पक्षसँ गको 
सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका �बषयमा वा त्यस्तै कुनै �नणर्य गनुर्पन� 
�वषयसँग सम्बिन्धत व्यि�सँग आफ्नो कुनै स्वाथर् वा �रसइवी वा लेनदेन वा 
अन्य कुनै �कारको नाता  ,सम्ब न्ध रहेको भए सो कुरा, 

)ख (  स्थानीय तहको नी�त �नणर्यबाट �त्यक्ष वा अ�त्यक्षरूपमा लाभ वा हानी हनु े
व्यि�  ,संस्था ,पक्ष वा कम्पन ◌ीसँग �लन�ुदन ुभए सोको �बवरणहरु, 

)ग(  कुनै पेशा वा व्यवसा�यक संघसंस्थामा पदा�धकार�को ��त�न�धत्व  ,लगानी ,शेयर ,
�हत वा स्वाथर् भए सोको �बवरण र त्यस्तो काममा लगाउने संस्था सम्बन्धी 
�वबरण, 

)२ (  य�द कुनै पदा�धकार�को �नणर्य गनुर्पन� पक्ष वा �बषयसँग सम्बन्ध रहेछ भने बैठकको 
अध्यक्षले त्यस्तो पदा�धकार�लाई बैठकको �नणर्य �कृयामा तटस्थ रहन वा भाग 
न�लनका ला�ग �नद�श गनुर् पन�छ । 

)३ (  पदा�धकार�ले कुनै �वकास �नमार्ण कायर्को ला�ग गठन हनुे उपभो�ा स�म�तमा रह� कायर् 
गनुर् हदैुन । 

 
५ .सहभा�गतामूलक तथा पारदश�रूपमा नी�त �नमार्ण र �नणर्य गन� २ : 

)क(  पदा�धकार�हरूले योजनाको छनौट  ,प ◌्राथ�म�ककरण  ,कायार्न्वयन ,अनगुमन ,
मूल्यांकनका �वषयहरुमा लाभ�ाह�  ,उपभो�ा तथा सरोकारवाला समहुको व्यापक 

�नणर्य गनुर्पन�छ ।सहभा�गता र ��त�न�धत्व गराएर  

)ख(  स्थानीय तहबाट �नणर्य �दनपुन� �वषयहरु  ,�नयिु� वा सेवा स�ुवधा �दने वा �लने 
�वषयका कुराहरु पारदश�रुपमा गनुर् पन�छ । 

)ग(  स्थानीय तहका बैठकहरु आम जनताका ला�ग खलुा गनर् उिचत �कृयाहरु 
�नधार्रण गनुर् पन�छ । 

)घ(  �नणर्य गदार् कानूनले तोकेको अव�ध�भ� �नणर्य गनुर्पछर् । कानूनले समय नतोकेको 
अवस्थामा �बषयको �कृ�त हेर� यथासम्भव �छटो र उपय�ु समयाव�ध�भ� �नणर्य गनुर् 
पन�छ । 

 तर कुनै कारणले �नणर्य गनर् लाग्ने समयाव�ध लिम्बने भएमा वा �नणर्य गनर् 
नस�कने भएमा सोको तथ्यपूणर् जानकार� सम्विन्धत पक्षलाई उपलब्ध गराउन ु
पन�छ । 

)ङ( पदा�धकार�ले नाग�रक वा सेवा�ाह�लाई नअल्मल्याउने गर� स्प� राय तथा 
सल्लाह �दन ुपन�छ । 

६. परुस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा �नजी सेवा, स�ुवधा र लाभ �हण सम्बन्धी आचरणः परुस्कार, 
उपहार, दान, चन्दा वा �नजी सेवा, स�ुवधा र लाभ �हण सम्बन्धमा देहायका आचारहरुको पालन 
गनर् गराउन ��तब� रहंदै, 
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)क( कानून बमोिजम आफ्नो कतर्व्य �नवार्ह गन� �सल�सलामा कसैबाट कुनै �कारको नगद वा 
सेवा स�ुवधाको रुपमा उपहार, परुस्कार, चन्दा �लन ुहुँदैन ्।त्यस्तो सेवा स�ुवधा �दनका 
ला�ग बाध्य पान� कुनै व्यवहार गनुर् वा गराउन ुहुँदैन । 

)ख( स्थानीय तहसँग कुनै खास �वषयमा स्वाथर् �न�हत भएको वा सम्भाव्य स्वाथर् भएको कुनै 
प�न व्यि�बाट कुनै �कारको मै�ी व्यवहार र आमन्�ण, भोज भतेर, खानपेानी, मनोर�न, 

बसोवास स�ुवधा, भाडा स�ुवधा आ�द �लन ुवा �दन ुहुँदैन । 

)ग( पदा�धकार�हरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई जानकार� न�दई कुनै व्यि�, संस्था वा 
�नकायबाट दान, विक्सस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुर् हुँदैन ।  

७. �वकास साझेदार, गैर सरकार� संस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, �नजी क्ष�ेसंगको साझेदार� सम्वन्धी 
आचरणः �वकास साझेदार, गैर सरकार� संस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, �नजी क्षे�संगको साझेदार� 
गदार् देहायका आचारहको पालन गनर् ��तब� रहँदै, 

)क( �वकास साझेदार, गैर सरकार� संस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, �नजी क्षे�सँग संस्थागत 
सम्बन्ध र समन्वय �ब�र्न ग�रनेछ । व्यि�गत लाभहानीका आधारमा व्यवहार 
ग�रनेछैन ।  

)ख( �वकास साझेदार, गैर सरकार� संस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, �नजी क्षे�सँगको आफ्नो 
क्षे��भ�को योजना,  कायर्�म,  बजेट तथा ��तवेदन कायर्लाई एक�कृत रुपमा अगाडी 
बढाइनेछ ।  

८. �नष्पक्षता, सम्मान र कदरपूणर् व्यवहार सम्बन्धी आचरणहरुः पदा�धकार�ले आफ्नो कायर्सम्पादन 
गदार् �नष्पक्षता, सम्मान र कदरपूणर् रुपमा गनर् देहायका आचारहरुको पालन ग�रनेछ, 

)क( स्थानीय तहको संस्थागत एवं कायर्गत स्वतन्�ता र �नष्पक्षता अ�भव�ृ� गनर् �यत् नशील 
रहने । 

)ख( पदा�धकार�ले पद�य कतर्व्य �नवार्ह गदार् वा� वा आन्त�रक क्षे�बाट �त्यक्ष वा 
अ�त्यक्षरुपले आउने �भाव, �लोभन, दवाव, भनसनु, धम्क�, आ�ह आ�दबाट ��ेरत वा 
�भा�वत नभई कायर् सम्पादन गन� । 

)ग( आफ्नो पद�य कतर्व्य परुा गदार् मोला�हजा नराखी �न�भर्क र स्वतन्�तापूवर्क कायर् 
सम्पादन गन� गराउने । 

)घ( कुनै कमर्चार�लाई कायर् सम्पादनको �सल�सलामा अनिुचत �भाव पानर् वा दबाब न�दने । 

)ङ(  �च�लत कानूनले �नषधे गरेको कुनै कायर् गनर् वा गराउन नहनुे । 

)च( कतर्ब्य पालना गदार् जानकार�मा आएको कानून बमोिजम गोप्य रा�पुन� �वषय वा 
कागजात वा व्यहोरा �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रुपबाट गनर् वा गराउन नहनुे । 

)छ( पदा�धकार�ले आफूले गन� काम �नधार्�रत समय�भ� सम्पादन ग�रनेछ । कानून बमोिजम 
सम्पादन गनुर्पन� काम समय�भ�ै सम्प� नगर� आफूले गन� काम पन्छाइने छैन ।  

९. अन्य आचरणहरुको पालनाः  पदा�धकार�का अन्य आचरणहरु देहाय बमोिजम गनर् ��तब� 
रहन्छ�, 
)क( आफ्नो सम्पि�को �ववरण तो�कएको समय�भ� सम्विन्धत �नकायमा बझुाई सावर्ज�नक 

गनुर् पन�छ । 
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)ख( स्थानीय तहको काममा कुनै �कारको असर पनर् सक्ने गर� वा सं�वधान र �च�लत 
कानून �वप�रत हनुे गर� स्थानीय तहको स्वीकृती �वना कसैवाट कुनै �कारको दान, 

दातव्य, कोसेल�, उपहार आफूले स्वीकार गनुर् र आफ्नो प�रवारको कुनै सदस्यलाई त्यस्तो 
�बषय स्वीकार गनर् लगाउन ुहदैुन । �वदेशी सरकार वा ��त�न�धबाट कुनै उपहार �ा� 
हनु आएमा स्थानीय तहमा सो कुराको सूचना �दई �नणर्य भए बमोिजम गनुर् पन�छ ।  

)ग( स्थानीय तहको पूवर् स्वीकृ�त �बना कुनै कामको �न�म� कुनै �क�समको चन्दा माग्न वा 
त्यस्तो चन्दा स्वीकार गनर् वा कुनर् �क�समको आ�थर्क सहायता �लन ुहदैुन ।  

)घ( नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाह�मा ��तकूल �भाव पन� 
गर� कुनै प�प��कामा आफ्नो वास्त�वक वा काल्प�नक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख 
�काशन गनर्, अनलाइन समाचार माध्यम वा सामािजक सञ् जाल वा रे�डयो वा 
टे�ल�भजन�ारा �सारण गनर् गराउन हदैुन । 

)ङ( नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा स्थानीय तहको नी�तको �वरोधमा सावर्ज�नक भाषण 
�दन वा कुनै व�व्य �काशन गनर् हदैुन । 

)च ( मलुकु� ऐन �वहावार�को महलको �वप�रत हनुे गर� �ववाह गनर् गराउन हदैुन । 

)छ ( �वदेशी मलुकुको स्थायी बसोवास तथा �ड .भी . को ला�ग आवेदन गनुर् हदैुन । 

)ज ( पदा�धकार�ले पद�य मयार्दामा आचँ आउने गर� कुनै समूह वा व्यि�सँग काननु �वपर�त 
वातार् गन�, सम्झौता गन� कायर् गनुर् गराउन ुहुँदैन । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग ३ 

�च�लत काननु बमोिजम पालन गनुर्पन� आचारहरु 

१०  .�च�लत काननुको �भावकार�  कायार्न्वयनः  )१ (नेपालको सं�वधान , �च�लत संघीय तथा �देश 
काननु, अदालतको �नणर्य वा आदेश तथा काननु बमोिजम संघ वा �देशले �दएको �नद�शनको 
सम्मान र पालना गनर् र सोको तत्परतापूवर्क �भावकार� कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

)२  (�च�लत काननु बमोिजम पदा�धकार�हरुको सम् पि� �बबरण बझुाउने तथा सावर्ज�नक 
ग�रनेछ । 

)३  (काननु बमोिजम स्थानीय तहको बेरुज ु तथा पेश्कपदा�धकार�ले �च�लत ◌ी फ��टको 
कायर्मा िजम्मेवार� बहन गनुर्पन�छ । 

११. अिख्तयार दरुुपयोग तथा ��ाचार �नवारण सम्वन्धी काननुको कायार्न्वयनमा सहयोगः  )१( स्थानीय 
तहका पदा�धकार�हरुले �च�लत काननु बमोिजम ��ाचार वा अिख्तयारको दरुुपयोग हनुे 
�क�समका आचारहरु गनुर् वा गराउन ुहदैुन । 
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)२ ( स्थानीय तहका पदा�धकार�ले स्थानीय तहमा �च�लत काननु बमोिजम अिख्तयारको 
दरुुपयोग ठह�रने कुनै काम वा व्यवहार भएमा सम्बिन्धत �नकायमा जानकार� �दनपुन�छ 
र सम्बिन्धत �नकायबाट हनुे छान�वन, अनसुन्धान तथा जाँचबझुमा सहयोग गनुर्पन�छ । 

)३ ( पदा�धकार�ले आफूले थाहा पाएको ��ाचार मा�नने कायर्हरुको सूचना �दने र �लने गनुर् 
पदर्छ, त्यस्तो सूचना लकुाउन र लकुाउन सहयोग गनुर् हदैुन । 

)४ ( पदा�धकार�ले आफ्नो कायर्सम्पादन गदार् स्वाथर्को �न्� देिखन सक्ने बा� ��याकलाप, 

रोजगार�, लगानी, सम्पि�, उपहार वा लाभ लगायतका कुराहरु बारे स्प� गर� कायर् 
सम्पादन गनुर् पदर्छ । 

)५ ( ��ाचारबाट आिजर्त सम्पि� रा�,े लकुाउने तथा �योग गन� जस्ता कायर्लाई दरुुत्साहन 
गनुर् पदर्छ । 

)६ ( ��ाचारबाट आिजर्त सम्पि�को खोज तलास, रो�ा, स्थानान्तरण, �नयन्�ण, जफत एवं 
�फतार्सम्बन्धी कायर्मा सहयोग प¥ुयाउन ुपदर्छ । 

)७ ( पदा�धकार�ले आफूले र आफ्नो प�रवारको नाममा कुनै जायजेथा ख�रद गदार् सावर्ज�नक 
गरेर गनुर् पन�छ । 

१२ . �नवार्चन आचारसं�हताको पालन गनुर्पन�ः  )१ (जन��त�न�धहरुले �नवार्चनका व स्थानीय तहका खत 
पालन गनुर्पन� आचारहरु �नवार्चन आयोगले तोके बमोिजम पालना गनुर् पन�छ । 

)२  (स्थान ◌ीय �नकायका पदा�धकार�हरुले �नवार्चन आचारसं�हताको �भावकार� कायार्न्वयन तथा 
पालन गनर् गराउन सहयोग गनुर्पन�छ । 

)३ (स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुले आफ्नो ओहोदाको आधारमा �ा� स�ुवधाहरु �नवार्चन �चार �सार 
वा सोसँग सम्बिन्धत �योजनका ला�ग आफू वा अरु कसैबाट �योग गनर् वा �योग गराउनको ला�ग �दन ु
हुँदैन । 

)४  (�नवार्चन �योजनका ला�ग यस ◌त्ो स�ुवधा �दन वा �लनका ला�ग स्थानीय तहहरुबाट 
संस्थागत रुपमा कुनै �नणर्य गनुर् वा गराउन ुसमेत हदैुन । 

 

१३ . आचारसं�हताको कायार्न्वयन तथा सावर्ज�नक�करणका ला�ग आवश्यक व्यवस्था गनुर्पन�ः  )१ (
आचारसं�हताको कायार्न्वयन तथा सावर्ज�नक�करणका ला�ग देहायमा उल्लेिखत व्यवस्थाहरु 
ग�रनेछ, 

)क (आचारसं�हताको कायार्न्वयन स�म�तको व्यवस्था ग�रनःे कायर्पा�लकाले अध्यक्ष वा 
�मखु वा कायर्पा�लकाले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा आचारसं�हता कायार्न्वयन 
स�म�त गठन ग�रनेछ । सो स�म�तले �नय�मत रुपमा आचारसं�हता कायार्न्वयनको 
पक्षलाई सहयोग परु् याई कायर्पा�लकाको बैठकमा �नय�मत ��तवेदन �दन ुपन�छ । 

)ख  (अनगुमन स�म�तलाई सहयोग पु र् याउन ु पन�ः यस आचारसं�हताको �भावकार� 
कायार्न्वयनका ला�ग अनगुमन स�म�तलाई आवश्यक पन� सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। 

)२(  पदा�धकार�ले आफ्नो कायर्�वभाजन तथा कायर्सम्पादन �नयमावल�को व्यवस्था बमोिजम 
जवाफदेह�  ,�बन्ध गनर्पारदश� सेवा �वाहको  ,देहायबमोिजम गनर् गराउन आवश्यक व्यवस्था 
ग�रनेछ । 
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)क (  नाग�रक बडाप� बमोिजम कायर्सम्पादन गनुर्पन�  ,नाग�रक बडाप� सम्बिन्धत 
सबैको जानकार�का ला�ग सबैले दे� ेठाउँमा टाँस गनुर् ,गराउ न ुपन�छ । 

)ख (  स्थानीय तहले नाग�रक बडाप�मा उल्लेख भए अनसुार �छटो छ�रतो सेवा �ा� 
नभएमा सो उपर गनुासो सनुवुाई हनुे र छान�बनबाट सेवा�ाह� पक्षलाई कुनै क्ष�त 
वा हैरानी व्योहोनुर् परेको देिखएमा पी�डत पक्षलाई उिचत उपचार र क्ष�तपू�तर् 
उपलब्ध हनुे व्यवस्था गनुर् गराउन ुपन�छ । 

)३(  कुनैप�न पदा�धकार�ले आफूकहाँ आएको गनुासो तत्कालै स�ेु व्यवस्था �मलाई फ��ट 
गनुर्पन�छ । 

 
 

भाग -४  

आचार सं�हताको पालना गन� गराउन ेव्यवस्था 
१४. आचार सं�हता अनगुमन स�म�तको गठनः  )१ (कुनै पदा�धकार�ले यस आचार सं�हता तथा अन्य 

�च�लत संघीय  ,आचारहरु उल्लंघन गरे �देश र स्थानीय कानून बमोिजम पालन गनुर्पन� ,
नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु तथा अनगुमन गनर्का ला�ग सभाले सभाका सदस्यहरु मध्येबाट 
देहाय बमोिजमको एक पदा�धकार�को आचार सं�हता अनगुमन स�म�तको गठन ग�रनेछ । 

)क (सभाका सदस्यहरुले आफू मध्य ◌ेबाट छनौट गरेको एक जना -सयोजक  

)ख (मध्येबाट छनौट गरेको किम्तमा एक जना म�हला स�हत दईु सभाका सदस्यहरुले आफू 
जना 

-सदस्य  

)ग (कायर्कार� अ�धकृतले तोकेको स्थानीय तहको एक जना अ�धकृत कमर्चार�  -सदस्य-
सिचव 

 

)२ (अनगुमन स�म�तका संयोजक ,सदस्य तथा सिचवमा�थ नै यस आचारसं�हताको उल्लङघनमा 
उजरु� पर� �नणर्य गनुर्पन� अवस्था भएमा सो �वषयको छलफल  ,जाँचबझु तथा �नणर्य ���यामा 
�नज सहभागी हनु पाउने छैन ।  

)३ (यस आचारसं�हताको संय�ु रुपमा उल्लंघन गरेको भनी अनगुमन स�म�तका संयोजक ,
सदस्यहरु तथा सिचवमा�थ कुनै उजरु� परेकोमा तय्स उपर सम्बिन्धत कायर्स�म�तले छान�बन 
गर� त्यसप�छ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुर् पन�छ । 

)४ ( अनगुमन स�म�तका सदस्यहरुको पदाव�ध दईु वषर्को हनुेछ । यस स�म�तका सदस्यहरु लगातार 
दईु कायर्कालभन्दा बढ�का ला�ग �नवार्िचत हनु सक्ने छैनन ्। 

तर स्थानीय तहको कायर्काल समा� भएको अवस्थामा यस स�म�तको पदाव�ध स्वतः समा� भएको 
मा�ननेछ । 

१५. अनगुमन स�म�तको काम  ,कतर्व्य तथा अ�धकारः )१ (अनगुमन स�म�तको काम ,कतर्व्य तथा 
अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

)क(  कुनै पदा�धकार�ले आचारसं�हता उल्लघंन गरे  ,नगरेको सम्बन्धमा उजरु� परेमा 
वा जानकार� हनु आएमा सो उपर छान�वन गन� सक्ने । 

)ख(  जाँचबझु तथा छान�वनका �सल�सलामा समाव्हन जार� गन� र साक्षी �माण बझु्न े
अ�धकार हनुे । 
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)ग (  अनगुमन स�म�तका सदस्यहरुले स्थानीय तहको �सफा�रस तथा आमन्�णमा 
स्थानीय तहको जनुसकैु बैठकमा उपिस्थत भई आफ्नो कामका �वषयमा जानकार� 
�दन सक्नेछन।् 

 )२(  अनगुमन स�म�तको कामको ला�ग आवश्यक जनशि�  ,काम गन� ठाउँ ,सामा�ी तथा 
उिचत वातावरण बनाई�दने िजम्मेवार� सम्बिन्धत स्थानीय तहको हनुेछ । 

१६. अनगुमन स�म�तको बैठक तथा कायर्�व�धः  )१ ( अनगुमन स�म�तको कायर्स�ालन  ,�व�ध देहायमा 
उल्लेख भए अनसुार हनुेछ । 

)क (  अनगुमन स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

)ख (  अनगुमन स�म�तको बैठकको �नणर्य बहमुतको आधारमा हनुेछ । 

)ग (  अनगुमन स�म�तले कारवाह� गदार् सम्बिन्धत पदा�धकार�लाई सफाई पेश गन� 
उिचत मौका �दनपुन�छ । 

)घ (  अनगुमन स�म�तले जाँचबझुबाट देिखएको �ववरण स�हतको राय ��तवेदन 
सम्बिन्धत कायर्पा�लकामा पेश गनुर्पन�छ । 

 )२ (अनगुमन स�म�तको बैठक तथा जाँचबझु सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफ� ले तोक्न 
सक्नेछ । 

१७. अनगुमन स�म�तका सदस्यहरुको सेवा तथा स�ुवधाः अनगुमन स�म�तका सदस्यहरुको बैठक भ�ा 
तथा अन्य स�ुवधाहरु स्थानीय तहले तोके बमोिजम हनुेछ । 

१८. उजरु�ः  )१ (तहको कुनै पदा�धकार�ले पेशागत आचारस्थानीय  ,उल्लंघन गरेकोमा त्यस �वषयमा 
अनगुमन स�म�त समक्ष उजरु �दन स�कनेछ ।  

)२ (मा�थ )१ (बमोिजम �दइने उजरु�मा कुन पदा �धकार�ले कुन आचार उल्लंघन गरेको हो 
सोको आधार  ,�माण खलुाउन ुपन�छ । स्थानीय तहले उजरु� फारामको नमनुा बनाई सबैले 
सिजलै �ा� गनर् सक्ने स्थानमा रा� पन�छ । 

)३ (उजरु�को सम्बन्धमा कारवाह� माग गदार् अनगुमन स�म�तले उजरु�कतार्सँग थप �ववरण वा 
कागजात माग गर◌्न सक्नेछ । 

१९. गोप्य रा�पुन�ः  )१ (अनगुमन स�म�तले उजरु�कतार्को नाम गोप्य रा� ुपन�छ ।  

)२ (आधारमा कुनै पदा�धकार�मा�थ लागेको आरोप मा�थ छान�वन जार� रहेको �ा� उजरु�को 
अवस्थामा आरो�पत पदा�धकार�को नाम समेत गोप्य रा� ुपन�छ । 

२०. जाचँबझुः  )१ (यस आचारसं�हतामा उल्लेिखत आचारहरुको उल्लंघन गरेको �वषयमा अनगुमन 
स�म�तको राय ,कायर्पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ सझुाव वा ��तवेदन आवश्यक कारवाह�का ला�ग 

। ��तवेदन पेश गनुर्पूवर् सो स�म�तले देहायका ���याहरु परुा गनुर्पन�छ । 

)क (कुनै पदा�धकार�का �वरु � आचारसं�हता उल्लंघन गरेको कुनै उजरु� परेकोमा  वा 
कुनै जानकार� �ा� भएकोमा  त्यसको आधारमा अनगुमन स�म�तले कारवाह� गन� 
आवश्यक छ वा छैन भनी जाँचबझु गनर् वा गराउन सक्नेछ ।  

)२ (जाँचबझु गदार् कुनै पदा�धकार� उपर कारवाह� गनुर्पन� देिखएमा अनगुमन स�म�तले त्यस्तो 
पदा�धकार�लाई सफाई पेश गनर् उिचत मौका �दन ुपन�छ ।  
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)३ ( आरोप र त्यसको सफाई पेश गन� मौका �ददाँ सम्बिन्धत पदा�धकार� �बरु� लागेको
आधारहरु �� गर� आवश्यक कारवाह�का ला�ग कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश गनुर्पन�छ । 

२१. अनगुमन स�म�तको �सफा�रस कायार्न्वयन गन�ः )१ (अनगुमन स�म�तले यस आचारसं�हतामा 
उल्लेिखत कुराहरुको पालन भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक राय ,सझुाव तथा �सफा�रस स�हत 

यार्न्वयनका ला�ग कायर्पा�लकामा पेश गनुर्पन�छ ।का  

)२ (अनगुमन स�म�तबाट �ा� ��तवेदन तथा राय ,सझुाव र �सफा�रस उपर कायर्पा�लकामा 
छलफल गर� आवश्यक �नणर्य स�हत कायार्न्वयन गनुर्पन�छ । 

)३ (पक्षका आचारसं�हताको पालनका �वषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुँदाका बखत सम्बिन्धत 
��त�न�धहरुलाई सहभागी गराउन स�कनेछ । 

२२. आचारसं�हताको उल्लंघनमा सजायः  )१ (यस आचारसं�हताको कायार्न्वयन गदार् स्थानीय तहबाट 
सजायको रुपमा देहायमा उल्लेिखत एक वा सो भन्दा बढ� ���याहरु अपनाउन स�कनेछ । 

)क (  सम्बिन्धत पदा�धकार�लाई सचेत गराउने । 

)ख (  आलोचना तथा आत्मआलोचना गनर् लगाई सोको जानकार� सावर्ज�नक गनर् लगाउने। 

)ग (  सावर्ज�नक सनुवुाईका ला�ग सावर्ज�नक गन�  ,गराउने ।  

)घ (  �च�लत ऐन  ,कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बिन्धत �नकायमा सूचना �दने र 
आवश्यक कारवाह�का ला�ग लेिख पठाउने। 

)२ (पदा�धकार� मा�थ भएको कुनै प�न कारवाह�का �वषयमा �नज कुनै राजनी�तक आरो�पत 
दलसँग आव� भएको हकमा सम्बिन्धत राजनी�तक दललाई जानकार� गराउनपुन� । 

२३. कारवाह�को �ववरण सावर्ज�नक गनुर्पन�ः आचारसं�हताको कायार्न्वयनका सम्बन्धमा 
पदा�धकार�मा�थ भएको कारवाह�को �ववरण आम जानकार�को ला�ग स्थानीय तहको सूचना पाट� 
र स्थानीय प�प��कामा �कािशत गनुर्पन�छ।सोको जानकार� राजनी�तक दलहरु  ,संघीय मा�मला 
तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय  ,�नवार्चन आयोग ,�देश सरकारको सम्बिन्धत �वभाग\�नकाय ,
स्थानीय �शासनलाई गराउन ुपन�छ । 
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भाग -५  

�व�वध 

२४. आचारसं�हताको पालन गनुर् सबैको कतर्व्य हनुःे यो आचारसं�हताको पालन गनुर् 
पदा�धकार�को िजम् मेवार� तथा कतर्व्यको एक अ�भ� अंगको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदा�धकार�लाई आचारसं�हताको जानकार� �दनपुन�ः यो आचारसं�हता स्थानीय तहका 
पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुलाई अ�नवायर् रुपमा जानकार� �दई हस्ताक्षार गराई लाग ु
गनुर्पन�छ । 

२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारसं�हताको जानकार� उपलब्ध गराउनपुन�ः स्थानीय तहका 
पदा�धकार�को आचारसं�हता  ,समय-समयमा आचारसं�हतामा भएको संशोधनको �ववरण तथा 

रुपमा स्थानीय तहका राजनी�तक आचारसं�हताको कायार्न्यवनको �ववरणहरुको जानकार� वा�षर्क 
दलहरु ,संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय ,तथा �देश सरकारका सम्बिन्धत 

�नकायलाई गराउन ुपन�छ । 

२७. आचारसं�हताको कायार्न्वयनमा राजनी�तक दलको सहयोगः  )१ (कुनै पदा�धकार�बाट यस 
को आरोप तथा सो आचारसं�हताको उल्लंघन भएको ठहर भएमा �नज मा�थ लागे

सम्बन्धमा �सफा�रस भएको कारवाह�को �ववरण समेत सम्बिन्धत पदा�धकार� सम्ब� 
राजनी�तक दललाई जानकार� गराउनकुा साथै सावर्ज�नक समेत गनुर्पन�छ । 

)२ (जाँचबझुको आधारमा पदा�धकार� उपर कारवाह�को ला�ग भएको �सफा�रसको 
सरकार� �नकाय एवं राजनी�तक दलहरुको  कायार्न्वयन गन� वा सचेत गराउने काममा

सहयोग �लन स�कनेछ । 

२८. आचारसं�हतामा संशोधनः )१ (स्थानीय तहका सभाबाट आचारसं�हतामा संशोधन गन� 
स�कनेछ ।  

)२ (आचारसं�हतामा भएको संशोधनको जानकार� सम्बिन्धत सबै पदा�धकार� ,कमर्चार� 
तथा सरोकारवालाहरुलाई �दनपुन�छ । 

)३ (�नवार्चन आचारसं�हतामा संशोधन भएको खण्डमा आम जनताको जानकार�को ला�ग 
सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 

)४ (गाउँपा�लकाले आफ्नो स्थानीय �विश�ता ,कायर् � कृ�त र आवश्कता अनसुार यस 
आचारसं�हतामा समय -समयमा थप व्यवस्था समावेश गर� लाग ुगनर् स�कनेछ ।  

 
 
 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

 खण्ड: १    संख्या:७  �म�त: २०७५।०२।०८ 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
स्थानीय तहको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन सम्बिन्ध कायर्िविध २०७५ 

 
प्रस्तावनानेपालको संिवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ ले िनिदर्� गरेको स्थानीय तहको अिधकार �ेत्र 
िभत्रको िवकास िनमार्ण सम्विन्ध कायर् संचालनको लािग गाउँपािलकाले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा 
व्यवस्थापन गनर् आवश्यक दिेखएकोले रामप्रसादराइर् गाउँपािलकाको प्रशासक�य कायर्िविध िनयिमत गन� ऐन २०७५ को 
दफा ४बमोिजम रामप्रसादराई गाउँपािलकाको कायर्पािलकाले यो कायर्िविध जारी गरेको छ ।  
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खण्ड १ सखं्या २ रामप्रसादराई गाउँपालकाको स्थानीय राजपत्र भाग – २  �म�त २०७४ पौष ६ गत े
प�रच्छेद– १ 
प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भः (१) यस कायर्िविधको नाम रामप्रसादराइर् गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन 
तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७५ रहकेो छ ।  

(२) यो कायर्िविध त�ुन्त प्रारम्भ ह�नेछ । 

२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा:– 
(क) “अध्य�” भन्नाले उपभो�ा सिमितको अध्य�लाई सम्झन ुपदर्छ ।   
(ख) “आयोजना” भन्नाले रामप्रसादराइर् गाउँपािलका अन्तरगतको वडावाट पणूर् वा आिंशक लागत साझदेारीमा 

सञ्चािलत योजना वा कायर्क्रम वा आयोजना वा प�रयोजनालाई सम्झन ुपछर् । र यसले रामप्रसादराइर् गाऊँसभाबाट 
स्वीकृत भएको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै नाफामलूक संस्था वा अन्य सामदुाियक संस्थाको आयोजना समतेलाई 
जनाउनेछ । 

(ग) “उपभो�ा” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत ह�ने आयोजना सञ्चालन ह�ने �ेत्र िभत्रका व्यि�लाई जनाउछ ।  
(घ) “उपभो�ा सिमित” भन्नाले आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग उपभो�ाले 

आफूह� मध्येबाट गठन गरेको सिमित सम्झन ुपदर्छ । 
(ङ) “कायार्लय” भन्नाले गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले वडा कायार्लय समतेलाई बझुाउनेछ ।  
(च) “कायर्पािलका” भन्नाले गाऊँ कायर्पािलकालाई सम्झनु पदर्छ । 
(छ) “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्यिधक ह्रास परुय्ाउन ेप्रकृितका ठूला मिेशनरी, उपकरण 

(बलुडोजर, एक्साभटेर जस्ता) र श्रममलूक प्रिविधलाई िवस्थािपत गन� खालका मिेशनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदर्छ। 
(ज) “पदािधकारी” भन्नाले उपभो�ा सिमितका अध्य�, उपाध्य�, सिचव र कोषाध्य�लाई सम्झन ुपदर्छ ।  
(झ) “वडा” भन्नाले रामप्रसादराइर् गाऊँपािलका िभत्रका वडालाई सम्झन ुपदर्छ ।  
(ञ) “वडा अध्य�” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा  अध्य�लाई सम्झन ुपदर्छ । 
(ट) “सदस्य”भन्नाले उपभो�ा सिमितका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई समेत 

जनाउनेछ ।  
(ठ) “सम्झौता”भन्नाले आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग कायार्लय र उपभो�ा 
सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा वा कबिुलयतनामालाई जनाउनेछ ।  
३. कायर्िविधको पालना गनुर्पन�ः(१)गाउँपािलका िभत्र कायार्न्वयन ह�ने आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन,ममर्त सम्भार 

कायर् गनर्को लािग गठन ह�ने उपभो�ा सिमितले पणूर्�पमा यो कायर्िविधको पालना गनुर् पन�छ ।  
(२) कुल लागत � १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग ह�ने र स्थानीय स्तरमा कायर् सम्पन्न गनर् 

सक्नेआयोजनाको कायार्न्वयन उपभो�ा सिमित माफर् त गनर् सिकनेछ ।  
 

 
प�रच्छेद–२ 

उपभो�ा सिमितको गठन र सञ्चालन 
 
४. उपभो�ा सिमित गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उपभो�ा सिमित गठन दहेाय बमोिजम गनुर् पन�छ । 
(क) आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत उपभो�ाह�को आम भलेाबाट अिधकतम सहभािगतामा सम्बिन्धत 

आयोजनास्थलमा नै सातदिेख एघार (७ दिेख ११ जना) सदस्यीय उपभो�ा सिमित गठन गनुर्पन�छ । 
(ख)सिमित गठनको लािग आम भेला ह�न ेसमय, िमित, स्थान र भलेाको िबषय  त्यस्तो भलेा ह�ने िमितले किम्तमा सात 

िदन (७ िदन) अगाव ैसावर्जिनक �पमा जानकारी गराउन ुपन�छ ।  
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(ग) गाउँपािलकास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदार् कायर्पािलकाले तोकेको 
कायर्पािलकाका सदस्य वा कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनुर् पन�छ । 

(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लािग उपभो�ा सिमित गठन गदार् सम्विन्धत वडाको वडा अध्य� वा वडा सदस्य 
वा कायार्लयले तोकेको कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनुर् पन�छ । 

(ङ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको संि�� िववरण र सिमितको संरचना सिहतको 
जानकारी कायार्लयको प्रितिनिधले गराउन ुपन�छ । 

(च) उपभो�ा सिमित गठन गदार् समावशेी िसद्धान्तको अवलम्वन गनुर् पन� छ । सिमितमा किम्तमा ते�ीस प्रितशत (३३%) 
मिहला सदस्य ह�नपुन�छ । सिमितको अध्य�, सिचव र कोषाध्य�मध्ये कम्तीमा एकजना मिहला पदािधकारी ह�नपुन�छ 
।  

(छ) एक व्यि� एकभन्दा बढी उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाउने छैन । साथ ैसगोलका प�रवारबाट एकजना भन्दा बढी 
व्यि� एउटै उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाइने छैन ।  

(ज) उपभो�ा सिमितको गठन सकेसम्म सवर्सम्मत त�रकाले गनुर्पन�छ । सवर्सम्मत ह�न नसकेमा उपभो�ाह�को बह�मतबाट 
उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ । 

(झ) उपभो�ाह�को लागत सहभािगतामा सञ्चालन ह�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमितबाट कायर्◌ान्वयन गनर् प्राथिमकता 
िदईनेछ । 

(ञ) उपभो�ा सिमितले सम्झौता बमोिजम गनुर् पन� काम सिमित आफैं ले गनुर् गराउन ुपन�छ । अन्य कुनै िनमार्ण व्यवसायी वा 
अन्य व्यि� वा सस्थालाई ठेक्कामा िदई गनर् गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायार्लयले आयोजना सञ्चालन एवम ्कायार्न्वयनमा संलग्न उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनसुचूी १ बमोिजमको 
ढाँचामा व्यविस्थत गनुर् पन�छ । 

५. उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यताः (१) उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोिजम ह�न ुपन�छ । 
 (क) सम्विन्धत आयोजना �ेत्रको स्थायी वािसन्दा 
 (ख) १८ वषर् उमरे परुा भएको 
 (ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार नठह�रएको 
 (घ) सरकारी बाँक� बक्यौता वा पेश्क� फ�यौट गनर् बाँक� नरहकेो 
 (ङ) अन्य उपभो�ा सिमितमा सदस्यनरहकेो 
(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन जनप्रितिनिध,राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला सरकारी 

कमर्चारी र िश�क उपभो�ा सिमितको सदस्यमा बस्न पाईने छैन । 
६.  उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकारः उपभो�ा सिमितको काम कतर्ब्य र अिधकार दहेाय बमोिजम 

ह�नेछ ।  
 (क) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गन�, 
 (ख) उपभो�ाह�लाई कायार्लयबाट प्रा� सचूना तथा मागर्दशर्नको जानकारी गराउन,े 

(ग) सम्झौता बमोिजम कायर् श�ु गदार् कायार्लयबाट आवश्यक िनद�शन प्रा� गनुर् पन� भए प्रा�   गरेर 
मात्र श�ु गन�, 

(घ) उपभो�ा सिमितको कायर् सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिमितका सदस्यह�को कायर् िवभाजन र 
िजम्मवेारी बाँडफाँड गन�, 

 (ङ) उपभो�ासिमितका सदस्यह�को �मता िवकास गन� । 
(च) सम्झौता बमोिजमको कामको प�रमाण, गणुस्तर, समय र लागतमा प�रवतर्न गनुर् पन�  दिेखएमा 

कायार्लयलाई अनरुोध गन�, 
 (छ) आयोजनाको िदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायर् गन� । 
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प�रच्छेद – ३ 
कायार्न्वयन तथा ब्यवस्थापन 

 
७. आयोजना कायार्न्वयनः (१) कायार्लयले आ.व. श�ु भएको १५ िदन िभत्र उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�ने 

आयोजना, प�रयोजना र कायर्क्रमह� पिहचान/छनौट गरी कायार्न्वयन योजना बनाउन ुपन�छ । उपभो�ा सिमित गठन 
प�ात आयोजनाको ड्रईङ, िडजाईन र लागत अनमुान (नेपाली भाषामा तयार ग�रएको) स्वीकृत गरी उपभो�ा 
सिमितलाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(२) आयोजनाको कायार्न्वयनको लािग उपभो�ा सिमित र कायर्लयबीच अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता 
गनुर्पन�छ । 

(३) आयोजनाको प्रकृित हरेी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्न ु
पन�छ । 

 
८. आयोजना सम्झौताको लािग आवश्यक कागजातह�ः (१) उपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग सम्झौता गदार् 

तपिशलमा उिल्लिखत कागजातह� पेश गनुर्पन�छ  
(क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भलेाको िनणर्यको प्रितिलिप 
(ख) उपभो�ा सिमितका सदस्यह�को नाग�रकताको प्रितिलिप 
(ग) आयोजनाको लागत अनुमान िववरण 
(घ) उपभो�ा सिमितबाट सम्झौताको लािग िजम्मवेारपदािधकारी तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनणर्य  
(ङ) आयोजनाको कायार्न्वयनको कायर् तािलका । 
(च) खाता सञ्चालन गन� पदािधकारी तोिकएको िनणर्य र खाता सञ्चालनको लािग आवश्यक कागजातह� 
(छ) सम्बिन्धत वडाध्य�को िसफा�रश र उपभोक्�ा सिमितको िनवदेन 

 
९. उपभो�ा सिमितको �मता िवकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार्न्वयन अगाव ै उपभो�ा सिमितका 

पदािधकारीह�लाई िनम्न िवषयमा अिभमिुखकरण गनुर् पन�छ 
(क) उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकार, 
(ख) सम्पादन गनुर् पन� कामको िववरण, काम सम्पन्न गनुर्पन� अविध, लागत र उपभो�ाको योगदान 
(ग) िनमार्ण सामाग्रीको गणुस्तर र प�रमाण 
(घ) ख�रद, रकम िनकासा प्रकृया, खचर्को लेखाकंन र अिभलेख व्यवस्थापन 
(ङ) कायार्न्वयन र अनुगमन प्रकृया  
(च) सावर्जिनक परी�ण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण  
(छ)  अन्य आवश्यक िवषयह� । 

 
१०. खाता सञ्चालनः (१) उपभो�ा सिमितको खाता कायार्लयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन ह�नेछ । 

(२) सिमितको खाता अध्य�, कोषाध्य� र सिचव मध्ये अध्य� सिहत दइू जनाको  संय�ु दस्तखतबाट सञ्चालन 
ह�नेछ । खाता सञ्चालकह� मध्ये किम्तमा एकजना मिहला ह�न सक्नेछ । 

 
११. भु�ानी प्रकृयाः(१) आयोजनाको भ�ुानी िददंा उपभो�ा सिमितको नाममा रहकेो बैक खातामाफर् त िदन ुपन�छ । 

उपभो�ा सिमितले एक व्यि� वा सस्थालाई एकलाख भन्दा मािथको रकम भ�ुानी गदार् चेक माफर् त मात्र गनुर् पन�छ ।  
(२) उपभो�ा सिमितलाई सम्झौता बमोिजमको कामको प्रािविधक मलू्यांकन, कायर् सम्पन्न प्रितवदेन र अन्य आवश्यक 

कागजातको आधारमा िकस्तागत र अिन्तम भ�ुानी िदईनेछ ।  
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(३) उपभो�ा सिमितले सम्पादन गरेको काम र भएको खचर्को िववरण सिमितको बैठकबाट िनणर्य गरी भ�ुानीको लािग 
आवश्यक कागजात सिहत कायार्लयमा पेश गनुर्पन�छ । 

(४) आयोजनाको अिन्तम भ�ुानी ह�न ुभन्दा अगावै सिमितको जानकारीमा कायार्लयबाट अनगुमन गन� व्यवस्था िमलाउन ु
पन�छ । 
(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुर् भन्दा अगाव ै उपभो�ा सिमितले अिनवायर् �पमा कायार्लयको प्रितिनिधको 

रोहवरमा सावर्जिनक परी�ण गनुर् पन�छ । सावर्जिनक परी�ण प्रितवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बमोिजम ह�नेछ ।  
(६) उपभो�ा सिमितले आफूले प्रत्येक िकस्तामा गरेको खचर्को सचूना अनसुचूी ४ बमोिजमको ढाँचामा सावर्जिनक गनुर् 

पन�छ ।  
(७) आयोजनाको कुल लागत � ५ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाह�को हकमाउपभो�ा सिमितले काम श�ु गनुर् भन्दा 

अगाव ैआयोजनाको नाम, लागत, लागत साझदेारीको अवस्था, काम श�ु र सम्पन्न गनुर् पन� अविध समते दिेखने गरी 
तयार ग�रएको अनसुचूी ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थलमा राख्न ुपन�छ  

(८) उपभो�ा सिमितलाई सम्बिन्धत कायार्लयले ड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत अनुमान तयार गन�, प्रािविधक सल्लाह िदन,े 
जाँचपास गन� लगायत अन्य प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउनछे । आयोजना कायार्न्वयनको समयमा कुनै कारणबाट 
कायार्लयले प्रािविधक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्लेख गरी तोिकएको खचर्को सीमा िभत्र रही 
उपभो�ा सिमितले करारमा प्रािविधक िनय�ु गनर् वा प्रािविधक सेवा िलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत 
अनमुान, कायर्सम्पन्न प्रितवदेन र भ�ुानी िसफा�रसको कायर् कायार्लयबाट नै ह�नेछ । 

(९) उपभो�ा सिमितबाट िनमार्ण ह�ने आयोजनाह�को गणुस्तर कायम गन� गराउने दाियत्व र िजम्मवेारी जनप्रितिनिध, 
सम्बिन्धत प्रािविधक कमर्चारी, उपभो�ा सिमित र अनगुमनसिमितको ह�नेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायर् गन� उपभो�ा सिमित, प्रािविधक कमर्चारी र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य बमोिजम 
वािषर्क �पमा उिचत परुस्कार प्रदान गनर् सिकनेछ । 

(११) तोिकएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन ह�न नसकेमा, सम्झौता ह�न नसकेमा वा सम्झौताको शतर् बमोिजम कायर् 
सम्पादन ह�न नसकेमा कायार्लयले अन्य प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नछे ।   

 
१२. िनमार्ण कायर्को गुणस्तर सुिनि�तता गनुर् पन�ः उपभो�ा सिमितबाट सञ्चालन ह�ने आयोजना गणुस्तर सिुनि�त 

गनुर् सम्विन्धत उपभो�ा सिमितको कतर्व्य ह�नेछ । गणुस्तर सिुनि�तता गनर्को लािग अन्य कुराह�को अित�र� िनम्न 
िवषयह� पणूर् �पमा पालना गनुर् पन�छ ।  
(क) िनमार्ण सामाग्रीको गणुस्तरः िनमार्ण सामाग्री ड्रइङ, िडजाईन र स्पिेसिफकेसन बमोिजमको गणुस्तर कायम गनुर् 

पन�छ । 
(ख) िनमार्ण िविध र प्रकृयाको गणुस्तरः िनमार्ण िविध र प्रकृया कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजम गनुर् पन�छ  
(ग) िनमार्ण कायर्को िदगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन भएको योजनाको िदगोपनाको लािग सम्विन्धत 

उपभो�ा सिमितले आवश्यक व्यवस्था गनुर् पन�छ । 
(घ) गणुस्तर सिुनि�त गन� िजम्मवेारीः उपभो�ा सिमित माफर् त ह�ने कामको िनधार्�रत गणुस्तर कायम गन� िजम्मवेारी 

सम्बिन्धत कायर्को लािग कायार्लयबाट खिटएका प्रािविधक कमर्चारी र उपभो�ा सिमितको ह�नेछ । 
(ङ) लगत राख्न ुपन�ः उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कामको सम्झौता बमोिजमको समय, लागत र गणुस्तरमा सम्पन्न ह�न 

नसकेमा सम्विन्धत प्रािविधक कमर्चारीलाई सचेत गराउने र प्रकृित हरेी आवश्यकता अनसुार कारवाही गनर् 
सक्नेछ । त्यस्ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई िनि�त समयसम्मको 
लािग अन्य उपभो�ा सिमितमा रही काम गनर् िनषधे गन�छ । 

१३.अनुगमन सिमितको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोिकएको गणुस्तर, प�रमाण र समयमा सम्पन्न गनर् गराउन उपभो�ा 
सिमितले सम्पादन गन� कायर्को अनगुमन गरी आयोजनाको गणुस्तर, प�रमाण सिुनि�त गनर् दफा ४ (१) (क) 
बमोिजमको भलेाबाट किम्तमा एक जना मिहला सिहत ३ सदस्यीय एक अनगुमन सिमित गठन गनुर् पन�छ । 
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(२) अनगुमन सिमितको काम, कतर्व्य अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछः 
(क) आयोजनाको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन� तथा दिेखएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लािग 

आवश्यक समन्वय गन�,  
(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन कायर्तािलका अनसुार काम भए नभएको यक�न गन� र नगरेको पाइएमा सम्बिन्धत 

प�लाई सचेत गराउने,    
(ग) आवश्यक अन्य कायर् गन� । 

 
प�रच्छेद– ४ 

िविवध 
 

१४. अन्य संस्थाबाट कायर् गराउन सिकनेःयस कायर्िविध बमोिजम उपभो�ा सिमितबाट ग�रने कायर् लाभग्राही 
समहू,सामदुाियक संस्था जस्तै सामदुाियक वन, सामदुाियकस्तरका सहकारी संस्थाह�, टोल िवकास संस्था, आमा 
समहू, कृिष समहू, काननु बमोिजम गठन भएका अन्य सामदुाियक संगठन जस्ता संस्थाह�बाट स्थानीय 
उपभो�ाह�को आमभलेाबाट िनणर्य भई आएमा यस्ता संस्थाह�बाट यस कायर्िविध बमोिजम कायर् संचालन 
गनर्/गराउन सिकने छ । 

१५. सहिजकरण र सहयोग गनुर् पन�ःउपभो�ा सिमितले आयोजनाको सपु�रव�ेण, अनुगमन/िनरी�ण गनर् कायार्लयबाट 
आएको अनगुमन सिमित, पदािधकारी वा कमर्चारीलाई आवश्यक िववरण उपलव्ध गराउने तथा आयोजनास्थल 
अनगुमनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनुर् पन�छ । 

१६. उपभो�ा सिमितको दाियत्वःउपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गदार् 
कायार्लयले तोकेका शतर्ह�को अित�र� िनम्न दाियत्व वहन गनुर् पन�छ । 
(क) आयोजनाको िदगो व्यवस्थापनको लािग ममर्त सम्भार गन� सम्बन्धी आवश्यक कायर्, 
(ख) आयोजना कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गन� सम्बन्धी कायर्, 
(ग) अन्य आयोजनाह�सँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनुर्पन�, 
(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनुर्पन� । 
(ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात पेश गदार् अनसुचूी ६ बमोिजमको 

ढाँचामा आयोजनाको भौितक तथा िवि�य प्रितवदेन पेश गनुर् पन�छ ।  
१७.मापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) आयोजनाको गणुस्तर सिुनि�तताको लािग कायार्लयले अनगुमन, मलु्याङ्कन गरी 

सम्विन्धत उपभो�ा सिमितलाई सल्लाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार िनद�शन िदने तथा समन्वय गनुर् पन�छ. 
(२) उपभो�ा सिमितबाट सञ्चालन ह�ने आयोजनाको प्रकृित हरेी गणुस्तर सिुनि�तता गन� प्रयोजनको लािग 

कायार्लयले थप मापदण्ड तथा मागर्दशर्न बनाई लाग ुगनर् सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(कायर्�व�धको दफा ४ (१) ट संग सम्बिन्धत) 
उपभो�ा स�म�तको लगत 

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका 

       आ.व. 
� .स.  

 

उपभो�ा 
स�म�तको नाम र 

ठेगाना 

पदा�धकार�को नाम र सम्पकर्  नं. गठन 
�म�त 

ब�कको 
नाम 

खाता नं. 
अध्य� उपाध्य� स�चव कोषाध्य� 
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अनसूुची २ 

कायर्�व�धको दफा ७(२) सँग सम्विन्धत) 
रामप्रसादराइर्गाउँपा�लका 
योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गन� पक्ष र आयोजनाः 
क) उपभो�ास�म�तको �ववरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयोजनाको �ववरणः 
 १. नामः 
 २. आयोजना स्थलः 
 ३ उ�ेश्यः 
 ४. आयोजना सरुु हनुे �म�तः 
२. आयोजनाको लागत सम्विन्ध �ववरणः 
 क) लागत अनमुान रु 

 ख) लागत व्यहोन� �ोतहरु 

 १. कायार्लयः 
 २. उपभो�ा स�म�तः 
 ३. अन्यः  
ग) बस्तगुत अनदुानको �ववरण  सामा�ीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.�देशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गै�सरकार� संघसंस्थाबाट  
 ५. �वदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभो�ा स�म�तबाट  
 ७. अन्य �नकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभािन्वत हनुेः 
 १. घरप�रवार संख्याः 
 २. जनसंख्याः 
 ३. संग�ठत संस्था◌ः 
४= अन्यः  
३. उपभो�ा स�म�त÷समदुायमा आधा�रत संस्था÷गै�सरकार� संस्थाको �ववरणः 
क) गठन भएको �म�तः 
ख) पदा�धकार�को नाम र ठेगाना (नाग�रकता �माणप� नं. र िजल्ला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सिचव 
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५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदार् उपिस्थत लाभािन्वतको संख्याः 
४. आयोजना स�ालन सम्विन्ध अनभुवः 
५.उपभो�ा स�म�त समदुायमा आधा�रत संस्था÷गै�सरकार� संस्थाले �ा� गन� �कस्ता �ववरणः 
�कस्ताको �म  �म�त  �कस्ताको रकम  �नमार्ण समा�ी प�रमाण    कै�फयत 

प�हलो 
दो�ो 
ते�ो 
जम्मा 
६. आयोजना ममर्त संभार सम्बन्धी व्यवस्था  
क)आयोजना ममर्त संभारको िजम्मा �लने स�म�त÷संस्थाको नामः 
ख) ममर्त सम्भारको सम्भा�वत �ोत (छ छैन खलुाउने) 
 जन�मदानः 
 सेवा शलु्कः 
 दस्तरु, चन्दाबाट  
 अन्य केह� भएः  
 
 

सम्झौताका शतर्हरु 

उपभो�ा स�म�तको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रन ेशतर्हरुः 
१. आयोजना �म�त ...............................देिख शरुु गर� �म�त........................सम्ममा परुा गनुर् पन�छ । 

२= �ा� रकम तथा �नमार्ण सामा�ी सम्विन्धत आयोजनाको उ�ेश्यका ला�ग मा� �योग गनुर्पन�छ । 

३= नगद�, िजन्सी सामानको �ा�ी, खचर् र बाँक� तथा आयोजनाको �ग�त �ववरण रा� ुपन�छ । 

४= आम्दानी खचर्को �ववरण र कायर्�ग�तको जानकार� उपभो�ा समूहमा छलफल गर� अक� �कस्ता माग गनुर् 
पन�छ । 

५= आयोजनाको कुल लागत भन्दा घट� लागतमा आयोजना सम्प� भएको अवस्थामा सो मतुा�वकनै अनदुान र 
�मदानको ��तशत �नधार्रण गर� भ�ुानी �लन ुपन�छ । 

६. उपभो�ा स�म�तले �ा�व�धकको राय, परामशर् एवं �नद�शन अनरुुप काम गनुर् पन�छ ।  
७= उपभो�ा स�म�तले आयोजनासंग सम्विन्धत �वल, भरपाईहरु, डोर हािजर� फारामहरु, िजन्सी नगद� खाताहरु, 

स�म�त÷समहुको �नणर्य पिुस्तका आ�द कागजातहरु कायार्लयले मागेको बखत उपलव्ध गराउन ु पन�छ र 
त्यसको लेखापर�क्षण प�न गराउन ुपन�छ । 

 

८. कुनै सामा�ी ख�रद गदार् आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मलु्य अ�भब�ृ� कर दतार् 
�माण प� �ा� व्यि� वा फमर् संस्था वा कम्पनीबाट ख�रद गर� सोह� अनसुारको �वल भरपाई आ�धकार�क 
व्यि�बाट �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ । 

९.  मूल्य अ�भब�ृ� कर (VAT)लाग्ने बस्त ुतथा सेवा ख�रद गदार् रु २०,०००।– भन्दा बढ� मूल्यको सामा�ीमा 
अ�नवायर् रुपमा मूल्य अ�भब�ृ� कर दतार् �माणप� �ा� गरेका व्यि� फमर् संस्था वा कम्पनीबाट ख�रद गनुर् 
पन�छ । साथै उ� �वलमा उिल्लिखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अ�ीम आयकर बापत करक�� 
गर� बाँक� रकम मा� सम्विन्धत सेवा �दायकलाई भ�ुानी हनुछे । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्यको 
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सामा�ी ख�रदमा पान नम्वर �लएको व्यि� वा फमर्बाट ख�रद गनुर् पन�छ । अन्यथा ख�रद गन� पदा�धकार� 
स्वयम ्िजम्मेवार हनुछे । 

१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनर� सामान भाडामा �लएको एवम ्घर बहालमा �लई �वल भरपाई पेश भएको 
अवस्थामा १०% ��तशत घर भाडा कर एबम ्बहाल कर �तनुर् पन�छ । 

११. �िशक्षकले पाउने पा�र��मक एवम ्सहभागीले पाउने भ�ामा �च�लत �नयमानसुार कर लाग्नछे । 

१२. �नमार्ण कायर्को हकमा शरुु लागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा प�रवर्तन हनु े भएमा अ�धकार �ा� 
व्यि�÷कायार्लयबाट लागत अनमुान संसोधन गरे प�ात मा� कायर् गराउन ुपन�छ । यसर� लागत अुनमान 
संशोधन नगर� कायर् गरेमा उपभो�ा स�म�त÷समहुनै िजम्मेवार हनुेछ । 

१३. उपभो�ा स�म�तले काम सम्प� ग�रसकेप�छ बाँक� रहन गएका खप्ने सामानहरु ममर्त संभार स�म�त गठन 
भएको भए सो स�म�तलाई र सो नभए सम्विन्धत कायार्लयलाई बझुाउन ुपन�छ । तर ममर्त स�म�तलाई 
बझुाएको सामानको �ववरण एक ��त सम्विन्धत कायार्लयलाई जानकार�को ला�ग बझुाउन ुपन�छ । 

१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प� भएप�छ अिन्तम भ�ुानीको ला�ग कायर्सम्प� ��तवेदन, नापी �कताव, 

�मािणत �वल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्विन्धत उपभो�ा स�म�तले आयोजना संचालन गदार् भएको आय 
व्ययको अनमुोदन स�हतको �नणर्य, उपभो�ा भेलाबाट भएको सावर्ज�नक लेखा पर�क्षणको �नणर्यको ��त�लपी 
तथा सम्विन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत अिन्तम �कस्ता भ�ुानीको ला�ग �नवेदन पेश 
गनुर् पन�छ । 

१५. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँचपास गर� फरफारकको �माणप� �लन ु पन�छ । साथै 
आयोजानाको आवश्यक ममर्त संभारको व्यवस्था सम्विन्धत उपभो�ाहरुले नै गनुर् पन�छ । 

१६. आयोजना कायार्न्वयन गन� समहु वा उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको भौ�तक तथा �व�ीय �गती ��तवेदन 
अनसूुची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तो�कए बमोिजम कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ । 

१७. आयोजनाको द�गो स�ालन तथा ममर्त संभारको व्यवस्था गनुर् पन�छ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपभो�ा स�म�त÷समहुको �नणर्य अनसुार गनुर् गराउन ुपन�छ । 

 
 

कायार्लयको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रन ेशतर्हरुः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�न, ��तवेदन आ�द �वषयमा 
उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�हरुलाई अनिुशक्षण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।  

२. आयोजनामा आवश्यक �ा�व�धक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन स�कने अवस्थामा गराईनेछ र 
नस�कन ेअवस्था भएमा उपभो�ा स�म�तले बा� बजारबाट सेवा परामशर् अन्तगर्त सेवा �लन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको �ा�व�धक सपु�रवेक्षणका ला�ग कायार्लयको तफर् बाट �ा�व�धक खटाईनेछ । उपभो�ा स�म�तबाट 
भएको कामको �नय�मत सपु�रवेक्षण गन� िजम्मेवार� �नज �ा�व�धकको हनुेछ ।  

४. पेश्क� �लएर लामो समयसम्म आयोजना संचालन नगन� उपभो�ा स�म�तलाई कायार्लयले �नयम अनसुार 
कारवाह� गन�छ । 

५. �ममलुक ��व�धबाट कायर् गराउने गर� लागत अनमुान स्वीकृत गराई सोह� बमोिजम सम्झौता गर� मेिशनर� 
उपकरणको �योगबाट कायर् गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभो�ा स�म�तसंग सम्झौता र� गर� उपभो�ा 
स�म�तलाई भ�ुानी ग�रएको रकम मलु्यांकन गर� बढ� भएको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 
ग�रनेछ । 

६. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँच पास गर� फरफारक गनुर् पन�छ । 

७. आवश्यक कागजात संलग्न गर� भ�ुानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उपभो�ा स�म�तबाट अनरुोध भई 
आएप�छ उपभो�ा स�म�तको ब�क खातामा भ�ुानी �दन ुपन�छ ।  



 

                 91          
 

८. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु �च�लत कानून वमोिजम हनुेछ । 

 

मा�थ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्हरु पालना गनर् हामी �नम्न पक्षहरु मन्जरु गदर्छ� । 

 
 

उपभो�ा स�म�त÷समहुको तफर् बाट    कायार्लयको तफर् बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकर्  नं......................     सम्पकर्  नं............... 
�म�त............................     �म�त..................... 
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 अनसूुची ३ 

(कायर्�व�धको दफा ११ (५) सँग सम्विन्धत) 
सावर्ज�नक पर�क्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको कायार्लय.......... 

१. आयोजनाको नामः      क) स्थलः 
ख) लागत अनमुानः        ग) आयोजना शरुू हनुे �म�तः  घ) आयोजना सम्प� हनुे �म�तः  
२. उपभो�ा स�म�त÷सामदुा�यक संस्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ख) सदस्य संख्याः      म�हलाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचर्को �ववरणः  
क) आम्दानीतफर्  जम्मा◌ः 
आम्दानीको �ोत )कहाबँाट क�त नगद तथा 
िजन्सी �ा� भयो खलुाउने(      

रकम वा प�रमाण कै�फयत 
 

   
   

ख) खचर्तफर्  
खचर्को �ववरण दर प�रमाण जम्मा 

१. सामा�ी (के के सामा�ी ख�रद भयो ?)    

२. ज्याला (के मा क�त भ�ुानी भयो ?)    
    
    

३. �मदान (क�त जनाले �मदान गरे ?)    

    
    

४. व्यवस्थापन खचर् (ढुवानी तथा अन्य खचर्)    

    
 

ग) मौज्दात  
 �ववरण  रकम वा प�रमाण  कै�फयत 

१ नगद   

ब�क   

व्यिक्तको िजम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भ�ुानी �दन बाकँ� 
�ववरण रकम वा प�रमाण 

  

४. सम्प� आयोजनाको ल�य तथा �ग�त �ववरण 
 

कामको �ववरण ल�य �ग�त 
   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ तथा �त्यक्ष रूपमा लाभािन्वत जनसंख्या (आयोजना स�ालन भएको स्थानका उपभो�ाहरू) ।  
६. आयोजना स�ालन गदार् आयोजक संस्थामा कामको िजम्मेवार� बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको िजम्मेवार� �लएका 

�थए<खलुाउने) 
उपिस्थ�तः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   �म�तः 
��व्यः सावर्ज�नक प�रक्षण कायर्�ममा उपिस्थत सरोकारवालाहरुको उपिस्थ�त अ�नवायर् रूपमा संलग्न हनुपुन�छ । 

 

अनसूुची ४ 
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-कायर्�व�धको दफा ११ (६) सँग सम्विन्धत) 
खचर् सावर्ज�नक सूचना फाराम 

 
�म�तः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—        २. आयोजना स्थलः—  

३. �व�नयोिजत वजेटः—  ४. आयोजना िस्वकृत भएको आ.वः—  ५. आयोजना सम्झौता भएको �म�तः—  

६. काम सम्प� गनुर् पन� �म�तः—     ७. काम सम्प� भएको �म�तः—  

८. उ.स. को बैठकले खचर् स्वीकृत गरेको �म�तः—    

आम्दानी र खचर्को �ववरण 

       

आम्दानी खचर् 
�ववरण रकम रू �ववरण रकम 

प्रथम �कस्ता  ज्याला  

दोश्रो �कस्ता  �नमार्ण सामाग्री ख�रद  

तशे्रो �कस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तगुत सहायता  व्यवस्थापन खचर्  

लागत सहभा�गता    

    
    
 
उपयुर्�ानसुारको आम्दानी तथा खचर् �ववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्हरु समावेश ग�रएको छ । साथै 
उपभो�ाहरुको �त्यक्ष सहभा�गतामा आयोजना कायार्न्वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा कायार्लयमा समेत पेश 
ग�रएको छ ।  
 

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

 कोषाध्यक्ष    सिचव     अध्यक्ष   
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अनसूुची ५ 

-कायर्�व�धको दफा ११(७) संग सम्विन्धत) 
आयोजना सूचना पाट�को नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 
२. आयोजना संचालन गन� कायार्लय/कायर्�मको नामः 
३. उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पकर्  नं.M 
४. आयोजनाको कुल लागत रकम रुः 
 ४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन� लागत रुः 
 ४.२. जनसहभा�गताबाट व्यहोन� लागत रकम रुः 
 ४.३. आयोजनामा लगानी गन� अन्य �नकायको नाम  र व्यहोन� लागत रकम रुः 
५. आयोजना सम्झौता �म�तः 
६. आयोजना सम्प� गन� �म�तः 
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसंख्याः 
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अनसूुची ६ 

-कायर्�व�धको दफा १६(ङ) सँग सम्विन्धत) 
उपभो�ा स�म�तको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ��तवेदन 

�ववरण पेश गरेको कायार्लयरामप्रसादराइर् गाउँपा�लका 
 

१. आयोजनाको �ववरण  
आयोजनाको नामः     वडा नं.M टोल÷बस्तीः   उपभो�ा स�म�तका अध्यक्षः सिचवः  

२. आयोजनाको लागतः �ा� अनदुान रकम रू. ............................  चन्दा रकम रू...................... 
जनसहभा�गता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हालसम्मको खचर् रू. ============== 
क. कायार्लयबाट �ा� रकम रू............. 
१. �नमार्ण साम�ीमा (�समेन्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसलन्द सामान (क�प, कलम, मसी, कागज आ�द) रू.   ४. दै�नक �मण भ�ा (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.   
५. �ा�व�धक �नर�क्षण बापत खचर् (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.     

६. अन्य   
ख. जनसहभा�गताबाट व्यहो�रएको खचर् रूः ................... �मको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  

िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. ............. 
४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५. उपभो�ा समूहको �नणर्य बमोिजम÷समीक्षाबाट खचर् देिखएको रू. ............. 
६. कायार्न्वयनमा देिखएका मखु्य समस्याहरूः क. ख. ग.  
७. समाधानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायार्लयबाट र अन्य �नकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावः  
 
 

९. हाल माग गरेको �कस्ता रकम रू.  
१०. मखु्य खचर् �योजन  
 

११. �ा� रकम आयोजना बाहेक अन्य कायर्मा खचर् गन� गराउने छैनौ ।   
 

 .............   .............  .............  ............. 
 तयार गन�   सिचव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजपत्र 
रामप्रसादराई गाउँपा�लकाद्वारा प्रका�शत 

 खण्ड: १    सखं्या:८   �म�त: २०७५।०२।०८ 
 

भाग – २ 
रामप्रसादराई गाउँपा�लका 

 
स्थानीय तहको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन सम्बिन्ध कायर्िविध २०७५ 

 
प्रस्तावनानेपालको संिवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ ले िनिदर्� गरेको स्थानीय तहको अिधकार �ेत्र 
िभत्रको िवकास िनमार्ण सम्विन्ध कायर् संचालनको लािग गाउँपािलकाले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा 
व्यवस्थापन गनर् आवश्यक दिेखएकोले रामप्रसादराइर् गाउँपािलकाको प्रशासक�य कायर्िविध िनयिमत गन� ऐन २०७५ को 
दफा ४बमोिजम रामप्रसादराई गाउँपािलकाको कायर्पािलकाले यो कायर्िविध जारी गरेको छ ।  

 
 

  

cfly{s ;xfotf ;DaGwL sfo{ljlw  
@)&% 
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k|:tfjgf M– nf]ssNof0fsf/L /fHosf] cjwf/0ff cg';f/ cfly{s ?kn] ljkGg lg/k]If ul/aLsf] /]vfd'gL 
/x]sf lb3{ /f]uL, lx+;f kLl8t tyf a]rljvgdf k/]sf dlxnf, afnaflnsf, ljkGg clt czQm ckf+u / 
k"0f{ czQm ckf+u, a]jf:tfdf k/]sf Ho]i7 gful/ssf] nflu cfly{s ;xfotf lbg cfly{s ;xfotf 
;DaGwL sfg"g agfpg af~5lgo ePsf]n] /fdk|;fb/fO{  ufpF sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 . 

 
kl/R5]b – ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M– -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd æ/fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf cfly{s ;xfotf 
;DaGwL sfo{ljlw, @)&%Æ /x]sf] 5 . 
-@_ of] dfkb08 t'?Gt nfu" x'g]5 . 
@= kl/efiff M– ljifo k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df 
-s_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 
-v_ æufpF sfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpF sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 
-u_ æcfly{s ;xfotf kfpg of]Uo JolQmÆ eGgfn] lg/k]If ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf] elg k|dfl0ft ePsf 
d'6', d[uf}nf, kmf]S;f], sn]hf]h:tf zl//sf dxTjk"0f{ c+ux?sf /f]uL Pj+= SofG;/ kLl8t JolQmx?, 3/]n' 
lx+;f, of}g lx+;faf6 cfqmfGt / kLl8t Pj+= a]rljvgdf k/]sf dlxnfx?, hf]lvdk"0f{ >ddf ;+nUg 
ePsf], x/fPsf] jf a]jfl/;] cj:yfdf km]nf k/]sf], C0fsf] sf/0fn] aGwsdf k/]sf] jf hj/h:tL 
>daf6 kLl8t ePsf], zfl//Ls jf dfgl;s oftgf jf e]befjh:tf b'Jo{jxf/af6 kLl8t, b"3{6gfdf 
k/]sf], k|fs[lts k|sf]kdf k/]sf], afa' jf cfdf sf/fuf/ jf lx/f;tdf /x]sf] jf s'g} s;'/;Fu ;DalGwt 
/x]sf] sf/0fn] j]jfl/;] /x]sf], of}g zf]if0f, of}g b'Jo{jxf/, a]rljvg jf cf];f/k;f/df k/]sf], lx+;f 
kLl8t, afa', cfdf jf ;+/Ifsaf6 jl~rt, ckf+utf ePsf] ;':tdgl:ylt ePsf], ckx/0f jf zl// 
aGwsdf k/]sf] ;8s afnaflnsf, Pr=cfO{=eL= P8\;af6 ;+qmldt afnaflnsf, j];xf/f j[4j[4f a'em\g' 
kb{5 . 
-3_ æGoflos ;ldltÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf cGtu{tsf] Goflos ;ldlt ;Demg' kb{5 . 
-ª_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' 
k5{ . 
-r_ æufpF k|d'vÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsfsf] ufpF k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 . 

 
kl/R5]b – @ 

cfly{s ;xfotf ;DalGw dfkb08 
#= lb3{ /f]uL tyf SofG;/ kLl8tnfO{ ;xfotf M– -!_ cfly{s ;xfotf kfpg of]Uo lb3{ /f]uL-d[uf}nf, 
d'6', kmf]S;f], sn]hf], dl:tis_ tyf SofG;/ kLl8t JolQmn] cfly{s ;xfotf k|fKt ug{sf] nflu 
cfjZos sfuhft ;lxt ufpFkflnsfdf lgj]bg lbg ;Sg]5g . 
:kli6s/0f æcfjZos sfuhft eGgfn] cfly{s ?kn] ljkGg elg clwsf/ k|fKt ;/sf/L lgsfoaf6 
k|dfl0ft sfuhft, c:ktfnsf] l/kf]6{ nufotsf sfuhft a'em\g' kb{5 . 
-@_ pkv08 -!_ adf]lhd k|fKt lgj]bgfdfly ufpF sfo{kflnsfn] cfjZos 5nkmn u/L cfly{s 
;xfotf lbg] lg0f{o u/]df lj/fdLsf] cj:yf x]/L ¿= kfFr xhf/b]lv ¿= rfln; xhf/;Dd cfly{s 
;xfotf lbO{ lgMz'Ns pkrf/sf] nflu ;d]t l;kmfl/; ug{ ;lsg]5 . 
-#_ aL; xhf/;Ddsf] cfly{s ;xfotf ufpF k|d'v;Fusf] ;dGjodf k|d'v k|zf;sLo clws[t / ;f] 
eGbf dflysf] ;xfotf ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd lbO{g]5 . 
$= lx+;f kLl8t tyf a]rljvgdf k/]sfnfO{ ;xfotf M– -!_ 3/]n' lx+;f, of}g lx+;faf6 cfqmfGt / 
kLl8t Pj+= a]rljvgdf k/]sf dlxnfx?sf] tTsfn p4f/ u/L hLjgofkgsf] nflu ufpF sfo{kflnsfsf] 
lg0f{ofg';f/ ¿= !),)))÷– -bz xhf/_ ;Dd cfly{s ;xfotf pknAw u/fpg ;lsg]5 . 
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-@_ kLl8tnfO{ Gofo lbnfpg Pj+= k'g:yf{kgfsf] nflu Goflos ;ldlt dfkm{t cfjZos kxn ul/g]5 . 
%= cfly{s ?kn] ljkGg / kLl8t jfnaflnsfnfO{ ;xfotf M– -!_ cfly{s sf/0fn] hf]lvdk"0f{ >ddf 
;+nUg ePsf], x/fPsf] jf a]jfl/;] cj:yfdf km]nf k/]sf], C0fsf] sf/0fn] aGwsdf k/]sf] jf 
hj/h:tL >daf6 kLl8t ePsf], zfl//Ls jf dfgl;s oftgf jf e]befjh:tf b'Jo{jxf/af6 kLl8t, 
b"3{6gfdf k/]sf], k|fs[lts k|sf]kdf k/]sf], afa' jf cfdf sf/fuf/ jf lx/f;tdf /x]sf] jf s'g} s;'/;Fu 
;DalGwt /x]sf] sf/0fn] j]jfl/;] /x]sf], of}g zf]if0f, of}g b'Jo{jxf/, a]rljvg jf cf];f/k;f/df k/]sf], 
lx+;f kLl8t, afa', cfdf jf ;+/Ifsaf6 jl~rt, ckf+utf ePsf], ;':tdgl:ylt ePsf], ckx/0f jf 
zl// aGwsdf k/]sf] ;8s afnaflnsf, Pr=cfO{=eL= P8\;af6 ;+qmldt afnaflnsf ePdf tTsfn 
p4f/ u/L kfngkf]if0fsf] nflu ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ ¿= !),)))÷– -bz xhf/_ ;Dd 
cfly{s ;xfotf pknAw u/fpg ;lsg]5 . 
-@_ pkv08 -!_ df pNn]lvt afnaflnsfsf] lzIff tyf kfngkf]if0fsf] nflu afn p4f/ u[xsf] 
;+:yfut ljBfno;Fu ;dGjo u/L 5fqj[lQ dfkm{t lzIff tyf kfngkf]if0fsf] Joj:yf ug{ ;lsg]5 . 
^= cfly{s ?kn] ljkGg ue{jtL dlxnf tyf ;'Ts]/L cfdfx?nfO{ ;xfotf M– -!_ cfly{s ?kn] ljkGg 
tLg dlxgf;Dd klg vfg gk'Ug] elg k|dfl0ft kl/jf/sf ue{jtL dlxnf Pj+= ;'Ts]/L cfdfsf] 
kfngkf]if0fsf] nflu al9df b'O{ k6s ue{jtL x'Fbf jf ;'Ts]/L x'Fbf ¿= %,)))÷– -kfFr xhf/_ cfly{s 
;xfotf pknAw u/fpg ;lsg]5 . t/ b'O{ k6seGbf al9 ue{jlt x'Fbf jf ;'Ts]/L x'Fbf pQm ;xfotf 
pknAw u/fO{g] 5}g . 
-@_ pkv08 -!_ adf]lhd ;xfotf kfpg ue{jlt dlxnf jf ;'Ts]/L cfdfn] cfkm}+ jf klt jf kl/jf/sf] 
s'g} ;b:o dfkm{t tf]lsPsf sfuhft ;lxt ufpFkflnsfdf lgj]bg lbg ;Sg]5g\ . 
&= a]jf:tfdf k/]sf Ho]i7 gful/snfO{ ;xfotf M– blnt Ho]i7 gful/ssf] xsdf ^) jif{ pd]/ k'u]sf 
/ cGosf] xsdf &) jif{ pd]/ k'u]sf kl/jf/sf ;b:on] a]jf:tf u/]sf ljkGg, /f]uL Pj+= czQm Ho]i7 
gful/sn] cfly{s ;xfotfsf] nflu ufpFkflnsfdf lgj]bg k]z u/]df / lgj]bg dgfl;j ePdf ¿= 
%,)))÷– -kfFr xhf/_ ;Dd cfly{s ;xfotf lbO{ k'g{:yfkgfsf] nflu cfjZos kxn ug{ ;lsg]5 . 
*= clt czQm ckf+u / k"0f{ czQm ckf+unfO{ ;xfotf M– -!_ cfly{s ?kn] ljkGg clt czQm ckf+u 
/ k"0f{ czQm ckf+usf] kfngkf]if0fsf] nflu ¿= !),)))÷– -bz xhf/_ ;Dd cfly{s ;xfotf lbg 
;lsg]5 . 
-@_ cfly{s ;xfotf k|fKt ug{ cfly{s ?kn] ljkGg elg k|dfl0ft sfuhft, dlxnf tyf afnaflnsf 
sfof{noaf6 k|fKt clt czQm / k"0f{ czQm ckf+usf] kl/rokq ;lxt ufpFkflnsf sfof{nodf lgj]bg 
k]z ug{ ;lsg]5 . 
 

kl/R5]b– # 
ljljw 

(= lgj]bgsf] 9fFrf M– v08 #, $, %, ^, & / * cg';f/ ;xfotf kfpg cg';"rL– ! sf] 9fFrfdf lgj]bg lbg' 
kg]{5 . 
!)= clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;lsg] M– o; sfo{ljlw cg';f/ cfly{s ;xfotf ;DalGw lg0f{osf] 
clwsf/ ufpF sfo{kflnsfn] ufpF k|d'v jf k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ lbg ;Sg]5 . 
!!= !!= cfs:dLs sf]if M– -!_ o; sfo{ljlw cg';f/ cfly{s ;xfotf lbg] Pj+= k|fs[lts / u}/ 
k|fs[lts k|sf]k kLl8tnfO{ /fxt, p4f/ tyf k'g{:yfkgf ug]{ / cGo cfs:dLs sfo{df k|of]u ug]{ 
k|of]hgsf] nflu Ps cfs:dLs sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 . 
-@_ cfs:dLs sf]ifdf b]xfosf] /sd hDdf ul/g]5 M– 
-s_ ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/, :yfgLo ;/sf/af6 cfs:dLs sf]ifsf] nflu k|fKt cg'bfg, 
-v_ ;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+3;+:yfaf6 cfs:dLs sfo{ -cfly{s ;xfotf, k|sf]k kLl8t /fxt_sf] 
nflu k|fKt ;xof]u jf cg'bfg, 
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-u_ cfly{s ;xfotf, k|fs[lts k|sf]k kLl8tsf] p4f/, /fxt tyf k'g{:yfkgfsf] nflu k|fKt h'g;'s} 
/sd, 
-#_ sf]ifsf] ;+rfng k|d'v k|zf;sLo clws[t / n]vf k|d'vsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 
-$_ cfs:dLs sf]if ;DaGwL cGo Joj:yf ufpF sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 
 
 

cg';"rL– ! 
-v08 ( ;Fu ;DalGwt_ 

         ldlt M– 
>Ldfg\ ufpFk|d'v÷k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho", 
/fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf, a}s'07, ef]hk'/ 

ljifo M– cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{lbg' x'g . 
dxf]bo, 
k|:t't ljifodf d÷xfdL=====================================/f]un] u|l;t eO{ ========================== ug'{kg]{ 
Joxf]/f cjut u/fpFb5'÷5f}+ . pkrf/sf] nflu d / d]/f] kl/jf/sf] cfly{s cj:yf gfh's ePsf]n] ;f] 
sf] nflu txfF sfof{nosf] lgodfg';f/ cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{ lgz'MNs pkrf/sf] nflu 
;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; tyf xn ul/lbg' x'g tkl;nsf sfuhftx? o;};fy ;+nUg /flv k]z 
ub{5'÷ub{5f}+ . 
tkl;n 
!= ljkGgtfsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft k|ltlnlk 
@= gful/stf÷hGdbtf{÷ljjfxbtf{÷==================sf] k|ltlnlk 
#= c:ktfnsf] l/kf]6{ 
$= =================================== 

lgj]bs 
qm=;= gfd, y/ 7]ufgf b:tvt s}lkmot 
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cg';"rL– ! 
-v08 ( ;Fu ;DalGwt_ 

        ldlt M– 
>Ldfg\ ufpFk|d'v÷k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho", 
/fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf, a}s'07, ef]hk'/ 

ljifo M– cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{lbg' x'g . 
dxf]bo, 
k|:t't ljifodf d÷xfdL=====================================/f]un] u|l;t eO{ ======================== =ug'{kg]{ 
Joxf]/f cjut u/fpFb5'÷5f}+ . pkrf/sf] nflu d / d]/f] kl/jf/sf] cfly{s cj:yf gfh's ePsf]n] ;f] 
sf] nflu txfF sfof{nosf] lgodfg';f/ cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{ lgz'MNs pkrf/sf] nflu 
;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; tyf xn ul/lbg' x'g tkl;nsf sfuhftx? o;};fy ;+nUg /flv k]z 
ub{5'÷ub{5f}+ . 
tkl;n 
!= ljkGgtfsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft k|ltlnlk 
@= gful/stf÷hGdbtf{÷ljjfxbtf{÷==================sf] k|ltlnlk 
#= c:ktfnsf] l/kf]6{ 
$= =================================== 

lgj]bs 
qm=;= gfd, y/ 7]ufgf b:tvt s}lkmot 

     

     

 
 

cg';"rL– ! 

-v08 ( ;Fu ;DalGwt_ 
ldlt M– 

>Ldfg\ ufpFk|d'v÷k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho", 
/fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf, a}s'07, ef]hk'/ 

ljifo M– cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{lbg' x'g . 
dxf]bo, 
k|:t't ljifodf d÷xfdL=============================================ePsf]÷================================ 
JolQm =============================ePsf] Joxf]/f cjut u/fpFb5'÷5f}+ . =============================sf] cfly{s 
cj:yf gfh's ePsf], tTsfn ===========================================ug{ h?/L /x]sf]n] =====================sf] 
nflu txfF sfof{nosf] lgodfg';f/ cfly{s ;xfotf pknAw u/fO{ 
===========================================;d]t ul/lbg' x'g tkl;nsf sfuhftx? o;};fy ;+nUg /flv k]z 
ub{5'÷ub{5f}+ . 
tkl;n 
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!= ljkGgtfsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft k|ltlnlk 
@= gful/stf÷hGdbtf{÷ljjfxbtf{÷==================sf] k|ltlnlk 
#= 
======================================================================================================================================
================================================================================================================== 

lgj]bs 
qm=;= gfd, y/ 7]ufgf b:tvt s}lkmot 

     

     

 
आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

 खण्ड: १    संख्या:९  �म�त: २०७५/02/08 

 
भाग – २ 

राम�सादराई गाउँपा�लका 
 

:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 
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:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 
-/fdk|;fb/fO ufpF sfo{kflnsfaf6 kfl/t_ 

 

k|:tfjgfM  
g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&% sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd 
ufpFkflnsfn] agfPsf] P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08 :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug{ 
clgjfo{ ePsf]n], 
klxnf] k6s :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{ ldlt lgwf{/0f ug{, :yfgLo /fhkqdf /xg] ljleGg efux?sf] 
Joj:yf ug{, :yfgLo /fhkqsf] gd"gf 9fFrf :jLs[t ug{, :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{  clwsf/Lsf] 
;DaGwdf Joj:yf ug{, :yfgLo /fhkqsf] clen]v tyf d"No lgwf{/0f / laqmL ljt/0fsf] k|aGw ug{ 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&% sf] bkmf $ adf]lhd 
/fdk|;fb/fO{  ufpFsfo{kflnsfsf] ldlt ==============df a;]sf] a}7sn] of] sfo{ljlw :jLs[t u/L nfu" 
u/]sf] 5 . 

 

efu- ! 
k|f/lDes 

1. sfo{ljlwsf] gfdMo; sfo{ljlwsf] gfd:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% /x]sf] 5 
. 

2. sfo{ljlw nfu" x'g] Mof] sfo{ljlw /fdk|;fb/fO{ ufpFsfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu" 
x'g]5 . 

efu-@ 
:yfgLo /fhkqsf] efu / 9fFrf 

3. :yfgLo /fhkqsf] efux?M:yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ljifoj:t'nfO{ cg';"rL -! adf]lhdsf 
efux?df juL{s/0f ul/Psf] 5 . 

4. :yfgLo /fhkqsf] 9fFrfM:yfgLo /fhkqsf] 9fFrf cg';"rL -@ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 
5. v08sf] Joj:yfM :yfgLo /fhkqsf] v08 pNn]v ubf{ /fhkq k|sfzg ePsf] jif{ -pbfx/0fsf 

nflu @)&% ;fnnfO{ !, @)&^ ;fnnfO{ @_, sfod u/L To;kl5 qmdzM hlt jif{ eof] Tolt g} 
;+Vof pNn]v u/L k|sfzg ul/g]5 . 

6. :yfgLo /fhkqsf] ;+VofM -!_ :yfgLo /fhkqsf] ;+Vof sfod ubf{ qmdzM ;+Vof sfod ul/g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;+Vof sfod ubf{ g]kfnL aif{nfO{ cfwf/ dfgL ;f] aif{e/L 

kfl/t jf lg0f{o eO{ k|sfzg ePsf ljifodf qmdzM ;+Vof /fvL csf]{ aif{ z'? ePkl5 gofF 
;+Vofaf6 z'? ul/g]5 . 

7. :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ;fdu|LM:yfgLo /fhkq k|sfzg ubf{ laifoj:t';Fu ;DalGwt 
efusf] pNn]v u/L -h:t} P]g eP efu-! pNn]v ug]{_ To;kl5 k|sfzg ;fdu|L -P]g, lgod, 
sfo{ljlw, lgb]{lzsf, dfkb08sf] k|:tfjgfb]lv clGtd;Dd_ sf] ;Dk"0f{ Joxf]/f h:tfsf] t:t} /fvL 
k|sfzg ul/g]5 . 

8. :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{ clwsf/L M:yfgLo /fhkq /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] cfb]zfg';f/ k|sfzg x'g]5 . o;/L k|sfzg ubf{ /fhkqsf] cGTodf 
æcf1fn],Æ eGg] Joxf]/f pNn]v u/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] gfd / ufpFkflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[t eGg] jfSof+z /fvL jf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] s'g} clws[t:t/sf] 
sd{rf/LnfO{clwsf/ k|Tofof]hg u/]sf] eP To:tf] clwsf/Lsf] gfd / lghsf] kb pNn]v u/L 
k|sfzg ul/g]5 . 
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efu-# 
:yfgLo /fhkqsf] k|sfzg, clen]v tyf ljt/0f 

9. :yfgLo /fhkq k|sfzgsf] lhDd]jf/LM-!_ sfo{kflnsfn] s'g} zfvf jf PsfOnfO{ :yfgLo /fhkq 
k|sfzg ;DjGwL sfdsf nflu sfo{ ljj/0f ;lxt lhDd]jf/L tf]Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] zfvf jf PsfOaf6 dfq :yfgLo /fhkq k|sfzg 
ul/g]5 . 

10. k|sfzgk"j{ ;Dkfbg ug''{kg]{M-!_ k|sfzg x'g] ;fdu|L ufpF sfo{kflnsfsf] sfg"g ;DjGwL ljifo x]g]{ 
zfvf jf PsfOaf6 ;Dkfbgul/g]5 .  
-@_ pkbkmf -! jdf]lhdsf] ;Dkflbt k|lt k|df0fLs/0f u/L /fhkq k|sfzg ug]{ zfvf÷PsfOdf 

k7fO{g]5 . 
11. :yfgLo /fhkqsf] clen]v Joj:yfkgM-!_ k|df0fLs/0f eO{ cfPsf;fdu|Lsf] clen]vb'?:t 

/flvg]5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd:yfgLo /fhkqsf] clen]v Joj:yfkgsf nflu 5§'} k'l:tsf 

v8f u/L ;f]xL k'l:tsfdf k|sfzg ePsf ;fdu|Lsf] l;nl;n]jf/ ;+Vof v'nfO{ cBfjlws ?kdf 
clen]v /flvg]5 . 

-#_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] pkbkmf -@_ adf]lhdsf] 
clen]v k'l:tsfnfO{k|dfl0ft ul/g]5 . 

12. lgMz'Ns ?kdf pknAw u/fpg' kg]{ MufpFkflnsfn] :yfgLo /fhkqsf] k|sflzt k|lt b]xfosf 
lgsfodf lgMz'Ns ?kdf pknAw u/fOg]5M 

-s_ g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] ;+3Lo tyf :yfgLo dfldnf x]g]{ 
dGqfno, 

-v_ lhNnf ;dGjo ;ldlt, 
-u_  ufpFkflnsfsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb|, 
-3_  ;DalGwt :yfgLo ljefu÷dxfzfvf÷zfvf,/ 
-ª_  ufpFkflnsfsf k|To]s j8f sfof{no 

13. j]e ;fO6af6 ;fj{hlgs ug'{kg]{MufpFkflnsfaf6 k|sflzt :yfgLo /fhkqnfO{ ufpFkflnsfsf] 
j]e;fO6df 5'§} v08 -cnu kf]6{n_ lgdf{0f u/L ;f]af6 ;d]t ;fj{hlgs ul/g]5 . 

14. ljqmL ljt/0fsf] Joj:yf tyf laqmL d"NoM-!_ k|sflzt :yfgLo /fhkqufpFkflnsf j8fx? / 
:yfgLo txsf] ;"rgf tyf clen]vs]Gb| tyf tf]lsPsf] zfvf jf PsfOdfkm{t ljqmL ljt/0fsf] 
Joj:yf ldnfOg]5 . 

-@_ :yfgLo /fhkqsf]  b]xfo adf]lhdsf]laqmL d"No lgwf{/0f ul/Psf] 5,  
-s_ aflif{s ;b:o agfO{ laqmL ubf{Mj8f sfof{no jf /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfaf6 

a'lemlng] u/Laflif{s ;b:otfz'Ns lnO{ laqmL u/]df aflif{s ?= %()÷̵ -kfFr ;o 
gAa]dfq_ 

-v_ v'b|f laqmL ubf{ M:yfgLo /fhkqsf] ;b:o gePsf] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yfn] 
:yfgLo /fhkq lng rfx]df b]xfo adf]lhdsf] km'6s/ laqmL d"No tf]lsPsf] 5 . 
 ! b]lv * k]h ;Dd Ps k|ltsf]                    ?=% dfq 
 ( b]lv @$ k]h ;Dd Ps k|ltsf]                  ?=!) dfq 
 @% b]lv $) k]h ;Dd Ps k|ltsf]                 ?=!% dfq 
 $! b]lv %^ k]h ;Dd Ps k|ltsf]                 ?=@) dfq 
 %&  b]lv &@ ;Dd Ps  k|ltsf]                   ?=@% dfq 
 &#  b]lv (^ ;Dd Ps k|ltsf]                     ?=%) dfq 
 (& b]lv a9L hlt k]h x'G5, To;df yk k|lt k]h @* k};fsf b/n] yk z'Ns 

lnOg]5 . 
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b|i6AoM dfly pNn]lvt b/ sfod ubf{ g]kfn /fhkqsf] k|rlnt laqmL b/nfO{ cfwf/ lnOPsf] 5 . 
:yfgLo ;efn] pNn]lvt b/df cf}lrTo / cfjZostfsf cfwf/df kl/dfh{g ug{ ;Sg]5 .  

15. laqmLaf6 k|fKt /sd ;l~rt sf]ifdf hDdf ug]{ M :yfgLo /fhkq laqmL afkt k|fKt /fhZj 
ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifdf hDdf ul/g]5 . 

16. sfo{ljlwsf] JofVofM o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjog ug]{ qmddf s'g} låljwf pTkÌ ePdf ufpF 
sfo{kflnsfn] u/]sf] JofVof clGtd x'g]5 . 

17. arfpmM of] sfo{ljlw nfu" x'g'eGbf cufj} ufpFkflnsfn] kfl/t u/L nfu" u/]sf sfg'g, P]g, 
lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw jf dfkb08 o;} sfo{ljlw adf]lhd k|sfzg ePsf] dflgg]5 . 

 
 

cg';"rL-! 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

 

:yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ljifoj:t' / efux? 
 

efu-! 
o; efudf :yfgLo ;efaf6 kfl/t eO{ ;efsf] cWoIfaf6 k|df0fLs/0f ePsf P]g tyf ;efsf 

lgodx? k|sfzg ul/g]5 . 
 

efu-@ 
o; efudf ufpF sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL,lgb]{lzsf, sfo{ljlw,dfkb08 tyf g]kfn 

;/sf/, k|b]z ;/sf/ tyf csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f k|sfzg ul/g]5 . 
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cg';"rL- @ 
-bkmf $tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_ 

 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M=== ;+VofM===ldltM ====÷==÷== 

 
efu–! 

/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf 
 

P]g tyf ;efn] agfPsf] lgodsf] ;Dk"0f{ Joxf]/f 
 

cf1fn], 
gfd 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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cg';"rL @ 
-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-@ ;Fu ;DalGwt_ 

 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
v08M===                  ;+VofM===            ldltM ====÷==÷== 

 
efu–@ 

/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf 
 

sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf 
csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f 

 

cf1fn], 
gfd 

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

 
आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:१०  �म�त: २०७५/02/08 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
न्या�यक स�म�तले उजरु�को कारवाह� �कनारा गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�धका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो 

�वधेयक  
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न्या�यक स�म�तले उजरु�को कारवाह� �कनारा गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�धका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो 

�वधेयक  

�स्तावनाः न्या�यक स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम उजरु�को कारवाह� र �कनारा गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�ध 
तय गर� स्प�ता, एकरूपता एवं पारदिशर्ता कायम गर� कानूनको शासन तथा न्याय ��तको जन�व�ास कायम 
राखीरहनको ला�ग �चलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देिख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले, 
 नेपालको सं�वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प�रच्छेद -१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका न्या�यक स�म�त (कायर्�व�ध 
सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा; 
(क)   “उजरु�” भ�ाले स�म�त समक्ष परेको उजरु�बाट शरुु भएको �च�लत कानून 

बमोिजम  स�म�तले कारवाह� र �कनारा गन� उजरु� सम्झनपुछर् ।  

(ख) “खाम्ने”  भ�ाले तो�कएको सम्पि�को मूल्यांकन ग�रदा भ्याउने हदलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ग) “चलन चलाई�दन”े  भ�ाले �नणर्य प�ात हक अ�धकार �ा� भएको व्यि�लाई कुनै वस्त ु
वा सम्पि� भोग गनर् �दने कायर्लाई सम्झनपुदर्छ । 

(घ) “जमानत”  भ�ाले कुनै व्यि� वा सम्पि�लाई न्या�यक स�म�तले चाहेको वखतमा 
उपिस्थत वा हािजर गराउन �लएको िजम्मा वा उ�रदा�यत्वलाई सम्झनपुदर्छ ।   

(ङ) “तामेल�”  भ�ाले न्या�यक स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ�का �ववादहरुमा सम्विन्धत पक्षलाई 
वझुाईने म्याद,  सचुना,  आदेश,  पूज� वा जानकार� प� �रतपूवर्क वझुाउने कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।  

(च) “तायदात”  भ�ाले सम्पि�को �ववरण वा गन्ती गरेको संख्या ज�नन ेव्यहोरा वा सम्पि�को 
फाँटवार� वा लगतलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(छ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कए 
बमोिजम सम्झनपुछर् । 

(ज) “दरपीठ” भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष पेश हनु आएका कुनै कागजप�को सम्बन्धमा 
�रत नपगेु वा कानूनले दतार् नहनुे वा नलाग्ने भएमा त्यसको पछा�ड प�� सोको कारण र 
अवस्था जनाइ अ�धकार�ा� अ�धकार�ले लेिख�दने �नद�शन वा व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ ।  

(झ) “नामेसी” भ�ाले कुनै व्यि�को नाम, थर र वतन समेतको �वस्ततृ �ववरण खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ ।  

(ञ) “ना�लश” भ�ाले कुनै �ववादको �वषयमा दफा ८ बमोिजम �दएको उजरु�, �नवेदन वा 
�फराद सम्झनपुछर्  

(ट)   “�नणर्य �कताब” भ�ाले स�म�तले उजरु�मा गरेको �नणर्यको अ�भलेख रा�को ला�ग खडा 
गरेको उजरु�मा �नणर्य गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संिक्ष� उल्लेख 
भएको �कताब सम्झनपुछर् । 
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(ठ)  “पन्चकृ�त मोल”  भ�ाले प� भला�ीले सम्पि�को स्थलगत तथा स्थानीय    अवलोकन 
मूल्यांकन गर� �व�� �वतरण हनुसक्ने उिचत ठहराएर �नि�त गरेको मलु्यलाई 
सम्झनपुदर्छ ।    

  (ड) “पेशी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष �नणर्याथर् पेश हनुे �ववादहरुमा पक्षहरुलाई  
  उपिस्थत गराइ सनुवुाइ गन� कामलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(ढ) “��तबाद�” भ�ाले बाद�ले जसका उपर उजरु� दतार् गदर्छ सो व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् 
। 

(ण) “वकप�”  भ�ाले �ववाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्य� गरेका कुरा 
लेिखने वा लेिखएको कागजलाई सम्झनपुछर् ।  

(त) “बन्द ईजलास”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त �नरुपण हनुे �ववादहरु मध्ये 
      गोप्य �कु�तको �ववाद भएको र सम्व� पक्षहरु�वच गोप�नयता कायम गनर्   
 आवश्यक देिखएमा सम्व� पक्षहरु मा� सहभागी हनुेगर� �वन्ध गर�एको सनुवुाई   कक्षलाई 
सम्झनपुछर् । 

(थ) “बाद�” भ�ाले कसै उपर स�म�त समक्ष उजरु� दतार् गन� व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् । 

(द) “मूल्तवी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त �वचाराधीन म�ुा अन्य अ�ा अदालतमा समेत 
�वचारा�धन भईरहेको अवस्थामा न्या�यक स�म�तले �नणर्य गदार् अन्य �वचारा�धन म�ुामा �भा�वत 
हनुे देिखएमा �भाव पान� म�ुाको फैसला नभएसम्म �भा�वत हनुे म�ुा स्थ�गत गन� कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।  

(ध) “लगापात”  भ�ाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर �न�हत टहरा,  बोट �वरुवा,  खलु्ला ज�मन 
र त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चच�को जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूणर् 
अवयवलाई सम्झनपुदर्छ ।  

  (न) “सदरस्याहा”  भ�ाले धरौट�मा रहेको रकमको लगत क�ा गर� आम्दानीमा वाध्ने  
   कायर्लाई सम्झनपुछर् ।     

  (प) “सभा” भ�ाले गाउँसभा सम्झनपुछर् । 
  (फ) “स�म�त” भ�ाले न्या�यक स�म�त सम्झनपुछर् र सो शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८  

   को उपदफा (६) बमोिजमको स�म�तलाइर् समेत जनाउनछे । 

(ब) “साल वसाल�”  भ�ाले हरेक वषर्को ला�ग छु�ा छु�ै हनुे गर� ��तवषर्को �न�म� स्थायी 
रुपमा तय ग�रएको शतर् सम्झनपुछर् । 

    (भ)   “स्थानीय ऐन” भ�ाले “स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७५” सम्झनपुछर् । 

  (म)  "सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झनपुछर् । 
 

प�रच्छेद-२ 

स�म�तको अ�धकार  

३. उजरु�मा �नणर्य सम्बन्धी कामः स�म�तमा दतार् भएका उजरु� वा उजरु�को �नणर्य गन� वा दतार् भएको 
ना�लश वा उजरु�को कुनै व्यहोराले लगत क�ा गन� अ�धकार स�म�तलाइर् मा� हनुछे । 

४. �नणर्य सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः (१) दफा ३ मा उल्लेख भएको वा �च�लत कानूनले स�म�त वा 
स�म�तको सदस्यले नै गन� भ�े व्यवस्था गरेको वा कायर्को �कृ�तले स�म�त वा स�म�तको सदस्यले नै 
गनुर्पन� स्प� भैरहेको देिख बाहेकको अन्य कायर्हरू यस ऐनमा तो�कएको कमर्चार� र त्यसर� 
नतो�कएकोमा स�म�तले �नणर्य गर� तोकेको वा अ�धकार �दान गरेको कमर्चार�ले गनुर्पन�छ । 
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 (२) तो�कएको शाखा �मखु वा तो�कएका अन्य कमर्चार�ले यस ऐन र �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको काम 
गदार् स�म�तको संयोजक वा स�म�तले तोकेको सदस्यको �त्यक्ष �नद�शन, देखदेख र �नयन्�णमा रह� 
गनुर्पन�छ । 

५. यस ऐन बमोिजम कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर्पन�ः स�म�तले उजरु� वा उजरु�को कारवाह� र �कनारा गदार् 
�च�लत र सम्बिन्धत संघीय कानूनमा स्प� उल्लेख भए देिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको कायर्�व�ध 
अवलम्बन गनुर्पन�छ । 

६. स�म�तले हेन�ः स�म�तलाइर् देहाय बमोिजमको उजरु�हरूमा कारवाह� र �कनारा गन� अ�धकार रहनेछः 
    (क)स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगर्तको उजरु�, 

(ख) मेल�मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल�मलापको ला�ग गाउँपा�लकामा ��ेषत उजरु�, 
(ग) सं�वधानको अनसूुची-८ अन्तगर्तको एकल अ�धकार अन्तगर्त सभाले बनाएको कानून 

बमोिजम �नरूपण हनुे गर� �सिजर्त उजरु�, तथा 
(घ) �च�लत कानूनले गाउँपा�लकाले हेन� भ�न तोकेका उजरु�हरू । 

७. स�म�तको के्ष�ा�धकारः स�म�तले दफा ६ अन्तगर्तका मध्ये देहाय बमोिजमका उजरु�हरूमा मा� 
के्ष�ा�धकार �हण गन� तथा कारवाह� �कनारा गन�छः 

(क) व्यि�को हकमा उजरु�का सबै पक्ष गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष�ा�धकार �भ� बसोबास 
गर�रहेको, 

(ख) �च�लत कानून र सं�वधानको भाग ११ अन्तगर्तको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा 
�नकायको के्ष�ा�धकार �भ� नरहेको, 

(ग) गाउँपा�लकाको के्ष�ा�धकार �भ� परेका कुनै अदालत वा �नकायबाट मेल�मलाप वा 
�मलाप�को ला�ग ��ेषत गर�एको, 

(घ) अचल सम्पि� समावेश रहेको �वषयमा सो अचल सम्पि� गाउँपा�लकाको भैगो�लक 
के्ष�ा�धकार �भ� र�हरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बिन्धत �वषयवस्त ुरहेकोमा सो घटना गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष� 
�भ� घटेको । 

प�रच्छेद-३ 

उजरु� तथा ��तवाद दतार् 
८. �बवाद दतार् गन�ः (१) कसै उपर �बवाद दतार् गदार् वा उजरु� चलाउँदा �च�लत कानून बमोिजम हकदैया 

पगेुको व्यि�ले स�म�तको तो�कएको शाखा समक्ष उजरु� दतार् गनर्सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु� �दंदा यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� कुरा 
सबै खलुाइर् तथा पयुार्उनपुन� ���या सबै परुागर� अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु�मा देहाय बमोिजमको व्यहोरा समेत 
खलुाउनपुन�छः 

(क) बाद�को नाम, थर, वतन र �नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को 
नाम; 

(ख) ��तबाद�को नाम, थर र थाहा भएसम्म �नजको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान प�ा 
लाग्नेगर� स्प� खलेुको वतन; 

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

(घ) उजरु� गनुर्परेको व्यहोरा र सम्पूणर् �ववरण; 
(ङ) गाउँपा�लकाले तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको र�सद वा �नस्सा; 
(च) स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ�को उजरु� रहेको व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून; 
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(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसँग सम्बन्धीत �माणहरू; 

(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत �वषय भएकोमा सो सम्पि� चल भए रहेको स्थान, अवस्था 

तथा अचल भए चार�कल्ला स�हतको सबै �ववरण । 

  (४)  �च�लत कानूनमा कुनै �वशेष ���या वा ढाँचा वा अन्य के�ह उल्लेख भएको रहेछ भने सो 
सन्दभर्मा आवश्यक �ववरण समेत खलेुको हनुपुन�छ । 

  (५) कुनै �क�समको क्ष�तपू�तर् भराउनपुन� अथवा बण्डा लगाउनपुन� अवस्थाको उजरु�को हकमा 
त्यस्तो क्ष�तपू�तर् वा बण्डा वा चलनको ला�ग सम्बिन्धत अचल सम्पि�को �ववरण खलेुको हनुपुन�छ । 

९. �बवाद दतार् गर� �नस्सा �दनःे (१) उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम �ा� उजरु� दतार् गर� बाद�लाइर् 
तारेख तो�क अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा �बवाद दतार्को �नस्सा �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख �दन ु पन� अवस्थामा तारेख तोक्दा अनसूुची-३ बमोिजमको 
ढाँचामा तारेख भपार्इर् खडा गर� सम्बिन्धत पक्षको दस्तखत गराइर् �म�सल सामेल रा�पुछर् । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपार्इर्मा तो�कएको तारेख तथा उ� �म�तमा हनुे कायर् समेत 
उल्लेख गर� सम्बिन्धत पक्षलाइर् अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचार् �दनपुन�छ । 

१०. उजरु� दरपीठ गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु�मा ���या 
नपगेुको देिखए परुा गनुर्पन� देहायको ���या परुा गर� अथवा खलुाउनपुन� देहायको व्यहोरा खलुाइ ल्याउन ु
भ�े व्यहोरा लेिख पाच �दनको समय तो�क तथा �बवाद दतार् गनर् न�मल्ने भए सो को कारण स�हतको 
व्यहोरा जनाइर् दरपीठ गरेमा बाद�लाइर् उजरु� �फतार् �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ���या नपगेुको भ�न दरपीठ गर� �फतार् गरेको उजरु�मा दरपीठमा 
उल्लेख भए बमोिजमको ���या परुा गर� पाच �दन�भ� ल्याएमा दतार् ग�र�दनपुछर् । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच� नबझु्ने पक्षले सो आदेश भएको �म�तले 
�तन �दन �भ� उ� आदेशको �वरूध्दमा स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नछे । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको �नवेदन व्यहोरा मना�सब देिखए स�म�तले उपदफा (१) 
बमोिजमको दरपीठ बदर गर� �बवाद दतार् गनर् आदेश �दनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु� �शासकले त्यस्तो �बवाद दतार् गर� अरू ���या 
परुा गनुर्पन�छ । 

११. दतार् गनर् नहनुःे उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु�मा देहाय बमोिजमको 
व्यहोरा �ठक भएनभएको जाँच गर� दतार् गनर् न�मल्ने देिखएमा दफा १० बमोिजमको ���या परुा गर� 
दरपीठ गनुर्पन�छः 

(क) �च�लत कानूनमा हदम्याद तो�कएकोमा हदम्याद वा म्याद �भ� उजरु� परे नपरेको; 
(ख) �च�लत कानून बमोिजम स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ�को उजरु� रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोिजम लाग्ने दस्तरु दािखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पि� वा अ�धकारसगँ सम्बिन्धत �वषयमा �ववाद �नरूपण गनुर्पन� �वषय उजरु�मा 

समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पि� वा अ�धकार �वषयमा उजरु� गनर् बाद�को हक स्था�पत 
भएको �माण आवश्यक पन�मा सो �माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ� �वषयमा उजरु� गन� हकदैया बाद�लाइर् रहे नरहेको; 
(च) �लखतमा परुागनुर्पन� अन्य �रत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. दोहोरो दतार् गनर् नहनुःे (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून 
बमोिजम स�म�त वा अन्य कुनै अदालत वा �नकायमा कुनै पक्षले उजरु� गर� स�म�त वा उ� अदालत वा 
�नकायबाट उजरु�मा उल्लेख भएको �वषयमा �माण बिुझ वा नबिुझ �ववाद �नरोपण भैसकेको �वषय रहेको 
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छ भने सो उजरु�मा रहेका पक्ष �वपक्षको बीचमा सो�ह �वषयमा स�म�तले उजरु� दतार् गनर् र कारवाह� गनर् 
हुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दतार् गनर् न�मल्न ेउजरु� भलुवश दतार् भएकोमा सो व्यहोरा जानकार� 
भएप�छ उजरु� जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए प�न स�म�तले उजरु� खारेज गनुर्पन�छ ।  

१३. उजरु�साथ �लखत �माणको स�ल पेश गनुर्पन�ः उजरु�साथ पेश गनुर् पन� �त्येक �लखत �माणको 
स�ल र किम्तमा एक ��त न�ल उजरु�साथै पेश गनुर्पन�छ र उजरु� �शासकले त्यस्तो �लखतमा कुनै 
कै�फयत जनाउनपुन� भए सो जनाइ सो �माण सम्बिन्धत �म�सलमा रा�छे । 

१४. उजरु� तथा ��तवाद दतार् दस्तरुः (१) �च�लत कानूनमा �बवाद दतार् दस्तरु तो�कएकोमा सो�ह 
बमोिजम तथा दस्तरु नतो�कएकोमा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुन�छ । 

  (२) �च�लत कानूनमा ��तवाद दतार् दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ ��तवाद 
दतार् दस्तरु लाग्नछे । 

१५. ��तवाद पेश गनुर्पन�ः (१) ��तबाद�ले दफा २० बमोिजम म्याद वा सूचना �ा� भएप�छ म्याद वा 
सूचनामा तो�कएको समयाव�ध �भ� उजरु� �शासक समक्ष आफै वा वारेस माफर् त �लिखत ��तवाद दतार् 
गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद पेश गदार् ��तबाद�ले भएको �माण तथा कागजातका 
��त�ल�प साथै संलग्न गर� पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) ��तवाद�ले �लिखत ब्यहोरा �दँदा अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

१६. ��तवाद  जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा १५ बमोिजम पेश भएको ��तवाद जाँच गर� 
कानून बमोिजमको �रत पगेुको तथा म्याद �भ� पेश भएको देिखए दतार् गर� स�म�त समक्ष पेश हनुे गर� 
�म�सल सामेल गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद दतार् हनु े भएमा उजरु� �शासकले ��तबाद�लाइर् बाद� 
�मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

१७. �लखतमा परुागनुर्पन� सामान्य �रतः (१) �च�लत कानून तथा यस ऐनमा अन्य� लेिखए देिख 
बाहेक स�म�त समक्ष दतार् गनर् ल्याएका उजरु� तथा ��तवादमा देहाय बमोिजमको �रत समेत परुा 
गनुर्पन�छः 

(क) एफोर साइज को नेपाल� कागजमा बायाँ तफर्  पाँच सेिन्ट�मटर, प�हलो प�ृमा शीरतफर्  
दश सेिन्ट�मटर र त्यसप�छको प�ृमा पाँच सेिन्ट�मटर छोडेको तथा �त्येक प�ृमा बि�स 
हरफमा नबढाइर् कागजको एकातफर्  मा� लेिखएको;  

 (ख) �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक व्यि�ले �लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा 
छोटकर� दस्तखत गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे स�हछाप गरेको 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले �लखत तयार गरेको भए �नजले प�हलो प�ृको बायाँ तफर्  
�नजको कानून व्यवसायी दतार् �माणप� नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको �क�सम 
खलुाइर् दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) �लखतको अिन्तम �करणमा यस �लखतमा लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे 
कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला भ�े उल्लेख गर� सो म�ुन �लखत दतार् गनर् ल्याएको 
वषर्, म�हना र गते तथा वार खलुाइर् �लखत दतार् गनर् ल्याउने व्यि�ले दस्तखत गरेको, 
। 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको �लखत �लनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मा�नने छैन ।  
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  (२) �लखतमा �वषयहरू �मबध्द रूपमा �करण �करण छु�ाइर् संय�मत र मयार्�दत भाषामा 
लेिखएको हनुपुन�छ ।  

  (३) �लखतमा पेटबो�लमा परेको स्थानको प�हचान हनुे स्प� �ववरण र व्यि�को नाम, थर, 
ठेगाना तथा अन्य �ववरण स्प� खलेुको हनुपुन�छ । 

  (४) �लखत दतार् गनर् ल्याउने वा स�म�तमा कुनै कागज गनर् आउनलेे �नजको नाम, थर र वतन 
खलेुको नाग�रकता वा अन्य कुनै �माण पेश गनुर्पछर् । 

१८. न�ल पेश गनुर्पन�ः उजरु� वा ��तवाद दतार् गनर् ल्याउनेले �वपक्षीको ला�ग उजरु� तथा ��तवादको 
न�ल तथा संलग्न �लखत �माणहरूको न�ल साथै पेश गनुर्पछर् । 

१९. उजरु� वा ��तवाद संशोधनः (१) �लखत दतार् गनर् ल्याउने पक्षले स�म�तमा दतार् भइसकेको 
�लखतमा लेखाइ वा टाइप वा म�ुणको सामान्य �टु� सच्याउन �नवेदन �दन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनमा माग बमोिजम सच्याउँदा दावी तथा ��तवादमा गर�एको 
माग वा दावीमा मलुभतु पक्षमा फरक नपन� र �नकै सामान्य �कारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरु� 
�शासकले सो बमोिजम सच्याउन �दन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को जानकार� उजरु�को अक� पक्षलाइर् �दनपुन�छ 
। 

प�रच्छेद-४ 

म्याद तामेल� तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तामेल गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम �बवाद दतार् भएप�छ ब�ढमा 
दइुर् �दन �भ� ��तबाद�का नाममा �च�लत कानूनमा म्याद तो�कएको भए सो�ह बमोिजम र नतो�कएको 
भए पन्� �दनको म्याद �दइर् सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर् त उ� म्याद वा सूचना तामेल गनर् सक्नछे 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम म्याद वा सूचना तामेल गदार् दफा ९ बमोिजमको उजरु� तथा उ� 
उजरु� साथ पेश भएको �माण कागजको ��त�लपी समेत संलग्न गर� पठाउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक भन्दा ब�ढ ��तबाद�लाइर् म्याद 
�दनपुदार् �माण कागजको न�ल कुनै एकजना मलु ��तबाद�लाइर् पठाइर् बाँ�कको म्यादमा �माण कागजको 
न�ल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भ�े व्यहोरा लेिख पठाउनपुन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भएको म्याद वडा कायार्लयले ब�ढमा �तन �दन �भ�       
तामेल गर� तामेल�को व्यहोरा खलुाइर् स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । 

  (५) उपदफा (१) बमोिजम म्याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको �व�तुीय माध्यम वा 
प��कामा सूचना �काशन गरेर म्याद तामेल गनुर्पन�छः  

(क) म्याद तामेल ग�रनपुन� व्यि�को कुनै फ्याक्स वा इर्मेल वा अन्य कुनै अ�भलेख हनु 
सक्ने �व�तुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

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

(ग) अन्य कुनै सरकार� �नकायबाट म्याद तामेल गराउँदा म्याद तामेल हनु सक्ने मना�सब 
कारण देिखएमा स�म�तको आदेशबाट त्यस्तो सरकार� �नकाय माफर् त । 

  (६) यस ऐन बमोिजम म्याद जार� गनुर्पदार् अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा जार� गनुर्पन�छ । 
२१. रोहवरमा रा�पुन�ः यस ऐन बमोिजम वडा कायार्लय माफर् त तामेल ग�रएको म्यादमा सम्बिन्धत 

वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा किम्तमा दइुर्जना स्थानीय भलाद�म रोहवरमा रा�पुन�छ । 
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२२. र�त बेर�त जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले म्याद तामेल�को ��तवेदन �ा� भएप�छ र�तपूवर्कको 
तामेल भएको छ वा छैन जाँच गर� आवश्यक भए सम्बिन्धत वडा सिचवको ��तवेदन समेत �लइर् 
र�तपूवर्कको देिखए �म�सल सामेल रािख तथा बेर�तको देिखए बदर गर� पनुः म्याद तामेल गनर् लगाइर् 
तामेल� ��त �म�सल सामेल रा�पुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् सम्बिन्धत कमर्चार�ले बद�नयत रािख कायर् गरेको देिखए 
उजरु� �शासकले सो व्यहोरा खलुाइर् स�म�त समक्ष ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको ��तवेदनको व्यहोरा उपय�ु देिखए स�म�तले सम्बिन्धत कमर्चार� 
उपर  कारवाह�को ला�ग कायर्पा�लका समक्ष लेिख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखमा रा�ूपन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम �बवाद दतार् गरेप�छ उजरु�कतार्लाइर् र 
दफा १६ बमोिजम ��तवाद दतार् गरेप�छ ��तबाद�लाइर् तारेख तो�क तारेखमा रा�पुछर् । 

  (२) उजरु�का पक्षहरूलाइर् तारेख तोक्दा तारेख तो�कएको �दन ग�रन े कामको व्यहोरा तारेख 
भपार्इर् तथा तारेख पचार्मा खलुाइर् उजरु�का सबै पक्षलाइर् एकै �मलानको �म�त तथा समय उल्लेख गर� 
एकै �मलानको तारेख तोक्नपुछर् । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो�कएको समयमा कुनै पक्ष हािजर नभए प�न तो�कएको 
कायर् सम्प� गर� अक� तारेख तोक्नपुन� भएमा हािजर भएको पक्षलाइर् तारेख तो�क समयमा हािजर नभइर् 
प�छ हािजर हनुे पक्षलाइर् अिघ हािजर भइर् तारेख लाने पक्षसँग एकै �मलान हनुेगर� तारेख तोक्नपुछर् । 

  (४) यस दफा बमोिजम तो�कएको तारेखमा उपिस्थत भएका पक्षहरूलाइर् साथै रािख स�म�तले 
उजरु�को कारवा�ह गनुर्पछर् । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न तो�कएको तारेखमा कुनै पक्ष उपिस्थत 
नभए प�न स�म�तले �बवादको �वषयमा कारवाह� गनर् बाधा पन�छैन । 

२४. स�म�तको �नणर्य बमोिजम हनुःे स�म�तले म्याद तामेल� सम्बन्धमा �च�लत कानून तथा यस ऐनमा 
लेिखए देिख बाहेकको �वषयमा आवश्यक ���या �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

 

प�रच्छेद-५ 

सनुवाइर् तथा �माण बझु्न ेसम्बन्धमा 
२५. �ारिम्भक सनुवाइर्ः (१) मेल�मलापबाट �बवाद �नरुपण हनु नसक� स�म�तमा आएका �बवाद 

��तवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको कुनै कायर् भएप�छ सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवादमा उपलब्ध 
�माणका आधारमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने भएमा स�म�तले �बवाद पेश भएको प�हलो सनुवाइर्मा नै 
�नणर्य गनर् सक्नेछ । 

  (२) स�म�त समक्ष पेश भएको �बवादमा उपदफा (१) बमोिजम तत्काल �नणर्य गनर् स�कन े
नदेिखएमा स�म�तले देहाय बमोिजमको आदेश गनर् सक्नछेः- 

(क) �बवादमा मखु न�मलेको कुरामा यक�न गनर् �माण बझु्न ेवा अन्य कुनै कायर् गन�; 
(ख) �बवादमा बझु्नपुन� �माण य�कन गर� पक्षबाट पेश गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत �नकायबाट 

माग गन� आदेश गन�;  

(ग) मेल�मलापका सम्बन्धमा �बवादका पक्षहरूसँग छलफल गन�; तथा 
(घ) �बवादका पक्ष उपिस्थत भएमा सनुवुाइको ला�ग तारेख तथा पेिशको समय ता�लका 

�नधार्रण गन� । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स�म�तले स्थानीय ऐनको दफा 
४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु�मा मेल�मलापको ला�ग पठाउन ेआदेश गनुर्पन�छ । 
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२६. �माण दािखल गन�ः बाद� वा ��तबाद�ले कुनै नयाँ �माण पेश गनर् अनमु�त माग गर� �नवेदन पेश 
गरेमा उजरु� �शासकले सो�ह �दन �लन सक्नेछ । 

२७. �लखत जाचँ गन�ः (१) स�म�तले उजरु�मा पेश भएको कुनै �लखतको सत्यता पर�क्षण गनर् रेखा वा 
हस्ताक्षर �वशेषज्ञलाइर् जाँच गराउन जरूर� देखेमा सो �लखतलाइर् असत्य भ�े पक्षबाट पर�क्षण दस्तरु 
दािखल गनर् लगाइर् रेखा वा हस्ताक्षर �वशेषज्ञबाट �लखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् मना�सब मा�फकको समय तो�क आदेश गनुर्पन�छ र समय 
�भ� जाँच सम्प� हनुको ला�ग यथासम्भव व्यवस्था गनुर्पन�छ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् �लखत असत्य ठहर�एमा �लखत सत्य रहेको भ�े पक्षबाट 
लागेको दस्तरु असलु गर� उपदफा (१) बमोिजम दस्तरु दािखल गन� पक्षलाइर् भराइर्�दनपुछर् । 

२८. साक्षी बझु्नःे (१) स�म�तबाट साक्षी बझु्ने आदेश गदार् साक्षी बझु्ने �दन तो�क आदेश गनुर्पन�छ । 
साछ� राख्दा बढ�मा ५ जना रा� ुपन� ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप�छ उजरु� �शासकले उजरु�को पक्षलाइर् आदेशमा 
उल्लेख भएको �म�तमा साक्षी बझु्ने तारेख तोक्नपुन�छ । 

  (३) साक्षी बझु्ने तारेख तो�कएको �दनमा आफ्नो साक्षी स�म�त समक्ष उपिस्थत गराउन ु
सम्बिन्धत पक्षको दा�यत्व हनुेछ । 

२९. स�म�तको तफर् बाट बकप� गराउनःे (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
नाबालक वा अश� वा वृध्दवधृ्दा पक्ष रहेको उजरु�मा सािक्ष बकप�को ला�ग तो�कएको तारेखको �दन 
उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत नगराइएको साक्षीलाइर् स�म�तले म्याद तो�क स�म�तको तफर् बाट िझकाइर् 
बकप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम साक्षी िझकाउँदा बकप� हनुे तारेख तो�क म्याद जार� गनुर्पन�छ र 
उजरु�का पक्षहरूलाइर् समेत सो�ह �मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

३०. साक्षी बकप� गराउनःे (१) उजरु� �शासकले साक्षी बकप�को ला�ग तो�कएको �दन पक्षहरूसगँ 
�नजहरूले उपिस्थत गराउन ल्याएका सािक्षको नामावल� �लइर् स�म�त समक्ष पेश गनुर्पन�छ । 

  (२) साक्षी बकप�को ला�ग तो�कएको तारेखको �दन उजरु�का सबै पक्षले साक्षी उपिस्थत 
गराउन ल्याएको भए कायार्लय खलु्नासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी उपिस्थत गराउन नल्याएको भए �दनको 
बा� बजेप�छ स�म�तले उपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकप� गराउनपुन�छ । 

३१. बन्देज गनर् सक्नःे (१) साक्षीको बकप� गराउँदा उजरु�को �वषयवस्त ुभन्दा फरक �कारको तथा 
साक्षी वा उजरु�को पक्षलाइर् अपमा�नत गन� वा िझझ्याउने वा अनिुचत �कारको �� सो�धएमा स�म�तले 
त्यस्तो �� सोध्नबाट पक्षलाइर् बन्देज गनर् सक्नछे । 

  (२) नाबालक वा वृध्द वा अस� वा �बरामीले साक्षी बक्नपुन� भइर् त्यस्तो उजरु�मा कुनै पक्षको 
उपिस्थ�त वा अन्य कुनै मना�सब कारणले साक्षीलाइर् बकप� गनर् अनिुचत दबाव परेको वा पन� �बल 
सम्भावना रहेको छ भ�े स�म�तलाइर् लागेमा स�म�तले त्यस्तो पक्षको �त्यक्ष उपिस्थ�तलाइर् बन्देज गर� 
�नजले साक्षीले नदे� ेगर� मा� उपिस्थत हनु आदेश गनर् सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा साक्षीले नदे� े गर� पक्ष उपिस्थत हनुे व्यवस्था 
�मलाउने दा�यत्व स�म�तको हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदार् स�म�तले उजरु�सँग सम्बिन्धत आवश्यक �� तयार 
गर� स�म�तको तफर् बाट बकप� गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची �काशन गनुर्पन�ः (१) उजरु� �शासकले �त्येक ह�ा श�ुवार अगामी ह�ाको ला�ग 
पेशी तो�कएको �बवादहरूको सा�ा�हक पेशी सूची तथा तो�कएको �दन उ� �दनको ला�ग पेशी तो�कएका 
�बवादहरूको पेशी सूची �काशन गन�छ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र �नजको अनपुिस्थ�तमा �नजले िजम्मेवार� 
तोकेको स�म�तको सदस्यले �मािणत गनुर्पन�छ । 

३३. दै�नक पेशी सूचीः (१) उजरु� �शासकले दफा ३२ बमोिजमको सा�ा�हक पेशी सूचीमा चढेका 
�बवाद हरूको  तो�कएको �दनको पेशी सूची तयार गर� एक ��त सूचना पाट�मा टाँस्न लगाउनपुन�छ तथा 
एक ��त स�म�तका सदस्यहरूलाइर् उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा �बवादहरू उल्लेख गदार् �बवाद दतार्को आधारमा देहायको 
�ममा तयार गर� �काशन गराउनपुन�छः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको �बवाद; 

  (ख) शा�रर�क अस�ता वा अपा�ता भएको व्यि� पक्ष भएको �बवाद; 

  (ग) स�र� वषर् उमेर परुा भएको वृध्द वा वधृ्दा पक्ष भएको �बवाद; तथा 
  (घ) �बवाद दतार्को �मानसुार प�हले दतार् भएको �बवाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदार् मलु्तवीबाट जागेका तथा सव�च्च अदालत, 
उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालतबाट पनुः इन्साफको ला�ग �ा� भइर् दतार् भएको �बवादको हकमा 
शरुूमा स�म�तमा दतार् भएको �म�तलाइर् नै दतार् �म�त मा�न �म �नधार्रण गनुर्पन�छ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको �मानसुार नै स�म�तले �बवादको सनुवाइर् र कारवाह� तथा 
�कनारा गनुर्पन�छ । 

३४. उजरु� �शासकको िजम्मेवार� हनुःे पेशी सूचीमा चढेका �बवादहरू कायार्लय खलेुको एक घण्टा 
�भ� स�म�त समक्ष सनुवाइर्को ला�ग पेश गन� तथा उ� �दनको तो�कएको कायर् स�कए प�छ स�म�तबाट 
�फतार् बिुझ�लइर् सरुिक्षत रा� ेिजम्मेवार� उजरु� �शासकको हनुेछ । 

३५. �माण सनुाउन सक्नःे स�म�तले दफा २५ बमोिजम तो�कएको तारेखको �दन उपिस्थत सबै 
पक्षलाइर् अक� पक्षले पेश गरेको �माण एवम ्कागजात देखाइर् प�ढ बाँची सनुाइर् सो बारेमा अक� पक्षको 
कुनै कथन रहेको भए �लिखत बयान गराइर् �म�सल सामेल गराउन सक्नेछ । 

३६. �बवादको सनुवाइर् गन�ः (१) स�म�तले दवैु पक्षको कुरा सनुी �नजहरूको �बवादको सनुवाइर् तथा 
�नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइर् तथा �नणर्य गदार् पक्षहरूको रोहवरमा गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम �बवादको सनुवाइर् गदार् इजलास कायम गर� सनुवाइर् गनर् मना�सव 
देिखएमा सोह� अनसुार गनर् सक्नेछ । 

तर दबैु पक्षको भनाइ तथा िज�कर स�ुलाइ उपदफा ३ अनसुारको इजलास कायम गनर् बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्द इजलासको गठन गनर्सक्न े (१) स�म�तले म�हला तथा बालबा�लका समावेश रहेको तथा 
आवश्यक देखेको अन्य �बवादको सनुवाइर्को ला�ग बन्द इजलास कायम गर� सनुवाइर् गनर् सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको बन्द इजलासमा �बवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक 
अन्य व्यि�लाइर् इजलासमा �वेश गनर् नपाउने गर� बन्द इजलासको गठन गनुर्पन�छ । 

  (३) बन्द इजलासबाट हे�रने �बवादको काम कारवाह�, �पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 
�वषय गोप्य रा�पुन�छ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्द इजलासबाट हे�रएका �बवादहरूको कागजातको 
��त�ल�प बाद�, ��तवा�द र �नजको �हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइर् उपलब्ध 
गराउनहुुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �बवादको तथ्य खलुाइर् कुनै समाचार कुनै प�प��कामा सं�षेण हनु �दन ु
हुँदैन । 
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  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स�म�तले पक्षको गोप�नयता तथा 
�हतमा ��तकुल �भाव नपन� गर� समाचार सं�षेण गनर् भने कुनै बाधा पन�छैन । 

३९. थप �माण बझु्नःे �बवादको सनुवाइर्को �ममा �बवादको कुनै पक्षको अनरुोधमा वा �बवाद 
सनुवाइर्को �ममा स�म�त आफैले थप �माण बझु्नपुन� देखेमा उजरु�का पक्षहरूलाइर् थप �माण पेश गनर् 
पेश गन� तारेख तो�क आदेश गनर् सक्नेछ । 

४०. स्वाथर् बािझएको �बवाद हेनर् नहनुःे स�म�तको सदस्यले देहायका �बवादको कारवाह� र �कनारामा 
संलग्न हनुहुुदैँनः- 

(क) आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक �हत वा सरोकार रहेको �बवाद; 

 स्प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग "निजकको नातेदार" भ�ाले अपतुाल� पदार् 
कानून बमोिजम अपतुाल� �ा� गनर् सक्ने �ाथ�मकता �ममा रहेको व्यि�, मामा, 
माइज,ु सानीआमा, ठूल�आमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प�त वा प�ी तफर् का सासू, ससरुा, 
फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साल�, �दद�, ब�हनी, �भनाज,ु ब�हनी ज्वाइ�, भा�ा, भा�ी, 
भा�ी ज्वाइ�, भा�ी बहुार� तथा त्यस्तो नाताका व्यि�को एकासगोलमा रहेको प�रवारको 
सदस्य सम्झनपुछर् । 

(ख) �नजले अन्य कुनै है�सयतमा गरेको कुनै कायर् वा �नज संलग्न रहेको कुनै �वषय समावेश 
रहेको कुनै �बवाद; 

(ग) कुनै �वषयमा �नजले �बवाद चल्ने वा नचल्ने �वषयको छलफलमा सहभा�ग भइर् कुनैराय 
�दएको भए सो �वषय समावेश रहेको �बवाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभतू रूपमा �नज र �नजको एकाघरसंगोलका प�रवारका 
सदस्यको कुनै स्वाथर् बािझएको �बवाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अवस्था देिखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछर् उ� 
सदस्यले �बवाद हेनर् नहनुे कारण खलुाइर् आदेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) को ��तकुल हनुे गर� कुनै सदस्यले कुनै �बवादको कारवा�ह र �कनारामा 
सहभा�ग हनु लागेमा �बवादको कुनै पक्षले आवश्यक �माण स�हत �बवादको कारवा�ह �कनारा नगनर् 
�नवेदन �दन सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  काम कारबाह� स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार �बवाद �नरुपण हनु नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले तोकेको स�म�तले काम कारवा�ह र �कनारामा गन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदार् सभाले �बवादका पक्षहरूलाइर् सो�ह उपदफा बमोिजम ग�ठत 
स�म�तबाट �बवादको कारवा�ह �कनारा हनुे कुराको जानकार� गराइर् उ� स�म�त समक्ष उपिस्थत हनु 
पठाउनपुन�छ । 

 

प�रच्छेद-६ 

�नणर्य र अन्य आदेश 

४१. �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स�म�तले सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवाद हेदार् कुनै �माण बझु्नपुन� बाँ�क 
नर�ह �बवाद �कनारा गन� अवस्था रहेको देिखएमा सो�ह पेशीमा �बवादमा �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नणर्य गरेप�छ �नणर्यको व्यहोरा �नणर्य �कताबमा लेिख स�म�तमा 
उपिस्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम गर�एको �नणर्यको दफा ४२ र अन्य �च�लत कानून बमोिजम 
खलुाउनपुन� �ववरण खलेुको पूणर् पाठ �नणर्य भएको �म�तले ब�ढमा सात �दन �भ� तयार गर� �म�सल 
सामेल रा�पुछर् ।   
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(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न समयाभाव अथवा अन्य कुनै मना�सब 
कारणले गदार् सो�ह �दन �बवाद �नणर्य गनर् नसक्ने भएमा आगा�म ह�ाको कुनै �दनको ला�ग अक� पेशी 
तारेख तोक्नपुन�छ । 

४२. �नणर्यमा खलुाउनपुन�ः (१) स�म�तले दफा ४१ बमोिजम गरेको �नणर्यको पूणर्पाठमा यस दफा 
बमोिजमका कुराहरू खलुाइर् अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पूणर्पाठ तयार गदार् बाद� तथा ��तबाद�को िज�कर, �नणर्य गनुर्पन� 
देिखएको �वषय, दवैु पक्षबाट पेश भएको �माणका कुराहरू समेतको �वषय खलुाउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए देिख बाहेक पूणर्पाठमा देहायका कुराहरू समेत 
खलुाउनपुन�छः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) �बवादको कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएमा �नजले पेश गरेको बहस नोट तथा 

बहसमा उठाइएका मलु �वषयहरु; 

(ग) �नणर्य गनर्को ला�ग आधार �लइएको �माणका साथै दवैु पक्षबाट पेश भएको �माण तथा 
त्यसको �व�षेण; 

(घ) �नणर्य कायार्न्वयन गनर्को ला�ग गनुर्पन� �वषयहरूको �सल�सलेवार उल्लेखन स�हतको 
तप�सल खण्ड; तथा 

(ङ) �नणर्य उपर पनुरावेदन लाग्न ेभएमा पनुरावेदन लाग्ने िजल्ला अदालतको नाम र के क�त 
�दन�भ� पनुरावेदन गनुर्पन� हो सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराहरु समेत �नणर्यमा खलुाउन 
सक्नेछः- 
(क) साक्षी वा सजर्�मनको बकप�को सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको �ववरण र �बवादमा उ� 
नजीरको �सध्दान्त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो भ�े कारण 
स�हतको �व�षेण; 

(ग) �नणर्यबाट कसैलाइर् कुनै कुरा �दन ु भराउन ु पन� भएको भए कसलाइर् के क�त भराइर् 
�दनपुन� हो सोको �ववरण; तथा 

(घ) �बवादको �ममा कुनै मालसामान वा �माणको रुपमा के�ह वस्त ु स�म�त समक्ष पेश 
भएको भए सो मालसामान वा वस्तकुो हकमा के गन� हो भ�े �वषय । 

४३. �ारिम्भक सनुवाइर्मा �नणर्य हनुसक्नःे (१) स�म�तले प�हलो सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको 
अवस्थामा नै �बवादमा थप �माण बिुझरहनपुन� अवस्था नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा 
स�म�तको के्ष�ा�धकार नरहेको कारणले �बवाद �नणर्य गनर् न�मल्ने देखेमा प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य क्षे�ा�धकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा क्षे�ा�धकार 
�हण गन� अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य �नकायमा उजरु� गनर् जान ुभ�न सम्बिन्धत पक्षलाइर्  जानकार� �दन ु
पन�छ । 

४४. �नणर्य संशोधनः (१) स�म�त समक्ष �बवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले �बवादको �नणर्यमा 
भएको कुनै लेखाइर्को �टु� संशोधन गर� पाउन िज�कर �लइर् �नणर्यको जानकार� भएको प��तस �दन �भ� 
�नवेदन �दन सक्नेछ ।  



 

                 120          
 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन पर� स�म�तले हेदार् सामान्य �टु� भएको र संशोधनबाट 
�नणर्यको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनु े देखेमा छु�ै पचार् खडा गर� �नवेदन बमोिजम �नणर्य संशोधन 
गन� आदेश �दनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल �नणर्यको अ�भ� अ�को रुपमा �लइनछे । 

४५. �नणर्यमा हेरफेर गनर् नहनुःे (१) स�म�तका सदस्य अथवा अरु कसैले प�न स�म�तका सदस्यहरुको 
दस्तखत भैसकेप�छ �नणर्यमा कुनै �कारको थपघट वा केरमेट गनर् हुँदैन । 

  (२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसरु गन� कमर्चार�लाइर् आवश्यक कारवाह�को ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायमा लेिख पठाउनपुन�छ ।  

४६. �नणर्य भएप�छ गनुर्पन� कारवा�हः (१) उजरु� �शासकले स�म�तबाट �नणर्य भएप�ात �नणर्य 
�कताबमा स�म�तका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको य�कन गर� �नणर्य �कताब र �म�सल िजम्मा 
�लनपुछर् । 

  (२) यस ऐन बमोिजम �नणर्यको पूणर्पाठ तयार भएप�छ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेप�छ उजरु� 
�शासकले �नणर्यको कायार्न्यवय गनर्का ला�ग तत्काल गनुर्पन� के�ह कायर् भए सो सम्प� गर� �म�सल अ�भलेखको 
लागी पठानपुछर् । 

४७. �नणर्य गनर्पन� अव�धः (१) स�म�तले ��तवाद दािखल भएको वा बयान गनुर्पन�मा ��तबाद�को बयान 
भएको �म�तले तथा ��तवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन� म्याद भ�ुान भएको �म�तले 
नब्बे �दन�भ� �बवादको अिन्तम �नणर्य गनुर्पन�छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव�ध गणना गदार् मेल�मलापको ला�ग पठाइर्एको �बवादको 
हकमा मेल�मलापको ���यामा लागेको समय कटाइर् अव�ध गणना गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �बवादमा बझु्नपुन� �माण तथा परुा 
गनुर्पन� ���या बाँ�क नरह� �बवाद �नणर्य गनर् अ� प�ुगसकेको भए सो पगेुको पन्� �दन�भ� अिन्तम 
�नणर्य गनुर्पन�छ । 

  

४८. अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनःे  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देिख )ङ (सम्म उिल्लिखत �वषयमा 
तत्काल अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनेछ । यस्तो आदेश जार� गदार् �नवेदकले 
पेश गरेको कागजात, �नजको अवस्था र वस्तगुत प�रिस्थ�तको �ारिम्भक छान�वन गर� तत्काल 
आदेश नगरे �नवेदकलाई पनर् सक्ने नकारात्मक �भावको मलु्यांकन गनुर् पदर्छ । न्या�यक 
स�म�तले जार� गन� अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश अनसूुची ८ मा उल्लेख गरे बमोिजम हनुेछ । 

 

प�रच्छेद-७ 

स�म�तको सिचवालय 

४९. स�म�तको सिचवालयः  (१)स�म�तको कायर्सम्पादनलाइर् सहिजकरणा गनर् एक सिचवालय रहने छ  

  (२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायर्पा�लकाले आवश्यता अनसुार उजरु� �शासक, 
अ�भलेख �शासक तथा अन्य कमर्चार�हरुको व्यवस्था गनर् सक्नेछ । सिचवालयको कायर्सम्पादनलाइर् 
व्यविस्थत गनर् सिचवालय अन्तगर्त उजरु� शाखा/ फाँट तथा अ�भलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरु� �शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकारः यस ऐनमा अन्य� उल्लेख भए देिख बाहेक उजरु� 
�शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 
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(क) पेश भएका उजरु�, ��तवाद र अन्य �लखतहरु जाँच गर� र�त पगेुको भए कानून बमोिजम 
लाग्ने दस्तरु �लइर् दतार् गन� र दतार् गनर् न�मल्ने भए कारण जनाइर् दरपीठ गन�; 

(ख) �ववादमा �माणको ला�ग पेश भएका न�ल कागजलाइर् स�लसँग �भडाइर् �ठक देिखएमा 
�मािणत गन� र �म�सल सामेल रा� ेतथा स�लमा के�ह कै�फयत देिखएमा सो जनाइर् 
सम्बिन्धत पक्षको स�हछाप गराइर् रा�;े 

(ग) पेश भएका �लखत साथ संलग्न हनुपुन� �माण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठ�क 
छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) स�म�तको आदेशले िझकाउनपुन� ��तबाद�, साक्षी वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जार� 
गन�; 

(ङ) �ववादका पक्षलाइर् तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने; 
(च) स�म�त समक्ष पेश हनुपुन� �नवेदन दतार् गर� आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गन�; 
(छ) कानून बमोिजम वारेस �लन ेतथा ग�ुकेो तारेख थाम्ने �नवेदन �लइर् आवश्यक कारवाह� 

गन�; 
(ज) स�म�तबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन� गराउने; 
(झ) स�म�तमा पेश वा �ा� भएका कागजप� बझु्ने, भपार्इर् गन� लगायतका कायर्हरु गन�; 
(ञ) आवश्यकतानसुार स�म�तको तफर् बाट प�ाचार गन�; 
(ट) स�म�तको आदेशले तामेल गनुर्पन� म्याद तामेल गन�गराउने, तामेल भएको म्यादको 

तामेल� जाँची र�तपूवर्कको नभए पनुः जार� गन� तथा अन्य अदालत वा �नकायबाट �ा� 
भएको गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले तामेल ग�र�दनपुन� म्याद तामेल गन� गराउने; 

(ठ) �नणर्य �कताब र उजरु�को �म�सल िजम्मा �लने; 
(ड) स�म�तमा दतार् भएका �ववाद तथा �नवेदन लगायतका कागजातको अ�भलेख तयार गन� र 

मा�सक वा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� �नकाय समक्ष ��तवेदन तयार गर� संयोजकबाट 
�मािणत गराइर् सम्बिन्धत �नकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो िजम्मा रहेका उजरु�का �म�सलमा रहेका कागजातको र�तपूवर्क न�ल �दने; 
(ण) िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने गर� �नणर्य भएका �ववादमा पनुरावेदन म्याद जार� 

गर� तामेल गन�गराउने; 
(त) अदालत वा अन्य कुनै �नकायमा �ववादको �म�सल वा कुनै कागजात पठाउनपुन� भएमा 

स�म�तलाइर् जानकार� गराइर् �म�सल वा कागजात पठाउन ेतथा �फतार् �ा� भएप�छ कानून 
बमोिजम सरुिक्षत रा� ेव्यवस्था �मलाउने; 

(त) �नणर्य �कताब िजम्मा �लने; तथा 
(थ) पेश भएका �नवेदन लगायतका कागजातमा स�म�तबाट आदेश हनुपुन� वा �नकासा 

�लनपुन�मा स�म�त समक्ष पेश गन� । 
 

५१. अ�भलेख �शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकारः यस ऐनमा अन्य� उल्लेख भए बाहेक अ�भलेख 
�शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 
 (क) �नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः 

(२) �नणर्य बमोिजम चलन चलाउनपुन�, कुनै कुरा �दलाइर्भराइर् �दनपुन� लगायतका 
�नणर्य कायार्न्वयनका ला�ग गनुर्पन� कायर्हरु गन� तथा �नणर्य कायार्न्वयनको 
अ�भलेख राखी कानून बमोिजम �ववरण पठाउनपुन� �नकायहरुमा �ववरण पठाउने; 
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(३) �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा �नवेदन �दएका पक्षहरुको वारेस �लने, सकार 
गराउने, ग�ुकेो तारेख थमाउने लगायतका कायर्हरु गन�; 

(४) स�म�तको आदेशले रो�ा भएको वा अरु कुनै अदालत वा �नकायबाट रो�ा भै 
आएको जायजेथा अन्य अ�ा अदालतमा दािखल चलान गनुर्पन� भए सो गन�; 

(५) �नणर्य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका अन्य कुनै काम गनुर्पन� भए सो समेत 
गन�; तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायर् �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा गनुर्पन� भएमा 
स�म�त समक्ष पेश गर� आदेश बमोिजम गन� । 

 (ख) अ�भलेख संरक्षण सम्बन्धीः 
(१) अ�भलेख शाखाको रेखदेख गर� �नणर्य भएका �म�सल सरुिक्षत रा� े र कानून 

बमोिजम सडाउनेपन� कागजहरु सडाउने; 
(२) �नणर्य भएका �म�सलहरुमा कागजात जाँच गर� दरुुस्त रहेनरहेको हेन� र �म�सल 

कानून बमोिजम गर� दरुुस्त अवस्थामा रा�;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको �ववरण तयार गर� सो �ववरण सरुिक्षत रहन े
व्यवस्था गन�; 

(४) अ�भलेख शाखामा �ा� भएको �म�सलहरुको सालबसाल� अ�भलेख रा� े र 
आवश्यकतानसुार �ववरण तयार गन�; तथा 

(५) कुनै अदालत वा �नकायबाट अ�भलेखमा रहेको �म�सल वा कुनै कागजात माग 
भै आएमा र�तपूवर्क पठाउन ेर �फतार् �ा� भएप�छ र�तपूवर्क गर� सरुिक्षत रा� े
। 

५२. उजरु� �शासक वा अ�भलेख �शासकको आदेश उपरको �नवेदनः (१) यस ऐन बमोिजम उजरु� 
�शासक वा अ�भलेख �शासकले गरेको आदेश वा कारवाह� उपर िच� नबझु्न े पक्षले सो आदेश वा 
कारवाह� भएको पाँच �दन�भ� स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ । 

  (२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको �नवेदन उपर सनुवुाइर् गर� �नवेदन पेश भएको 
ब�ढमा सात �दन �भ� �नवेदन उपरको कारवा�ह टुङ्ग्याउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन उपर 
आदेश वा �नणर्य गनुर्पूवर् के�ह बझु्नपुन� भए सो बझेुर मा� �नणर्य वा आदेश गनुर्पन�छ । 

 

प�रच्छेद-८ 

मेल�मलाप सम्बन्धी व्यवस्था 
५३. �मलाप� गराउनःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम �मलाप� हनु सक्ने जनुसकैु उजरु�मा 

�मलाप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) �ववादका पक्षहरूले �मलाप�को ला�ग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दएमा 
स�म�तले उजरु�मा �मलाप� गराउन उपय�ु देखेमा �मलाप� गराइ�दनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पक्षहरूले �दएको �नवेदनको व्यहोरा स�म�तले दवैु पक्षलाइर् सनुाइर् 
त्यसको प�रणाम सम्झाइर् पक्षहरूको �मलाप� गन� सम्बन्धमा सहम�त रहेनरहेको सोध्नपुन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा पक्षहरूले �मलाप� गनर् म�ुर गरेमा स�म�तले पक्षहरूको 
�नवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा बमोिजमको �मलाप� तीन ��त तयार गराउनपुन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजमको �मलाप�को व्यहोरा पक्षहरूलाइर् पढ�बाँची सनुाइर् �मलाप� गनर् 
म�ुर भएमा पक्षहरूको स�हछाप गराइर् स�म�तका सदस्यहरूले �मलाप� कागज अनसूुची-१० बमोिजमको 
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ढाँचामा �मािणत गर� एक ��त स�म�तले अ�भलेखको ला�ग �म�सलमा रा�पुन�छ तथा एक-एक ��त बाद� 
तथा ��तबाद�लाइर् �दनपुन�छ । 

   

५४. मेल�मलाप गराउन सक्नःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम �मलाप� गनर् �मल्ने उजरु�मा 
पक्षहरूबीच मेल�मलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पक्षहरूले जनुसकैु तहमा �वचाराधीन रहेको �च�लत कानूनले मेल�मलापको माध्यमबाट 
समाधान गनर् स�कने �ववादमा �ववादका पक्षले संय�ु रूपमा स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन �दएकोमा मेल�मलापबाट उजरु�को �नरोपण हनु उपय�ु 
देिखएमा स�म�तले त्यस्तो उजरु� मेल�मलापको माध्यमबाट �नरोपण गनर् लेिख पठाउन ुपन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशप�छ मेल�मलाप सम्बन्धी कारवा�ह �ारम्भ गर� पक्षहरूबीच 
मेल�मलाप गराइर्�दनपुन�छ । 

  (५) मेल�मलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

५५. उजरु� �नणर्य गन�ः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम मेल�मलापको माध्यमबाट उजरु�को �नरोपण 
गनर् ���या बढाएकोमा मेल�मलापको माध्यमबाट उजरु�को �नरोपण हनु नसकेमा पक्षहरूलाइर् उजरु�को 
पेशी तारेख तो�क कानून बमोिजम कारवाह� गर� सनुवाइर् तथा �नणर्य गन� ���या बढाउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बमोिजमको उजरु�मा मेल�मलाप वा �मलाप� हनु नसकेमा स�म�तले अ�धकार के्ष� रहेको अदालतमा 
जाने भ�न सनुाइर्�दनपुन�छ । 

५६. मेल�मलाप वा �मलाप� हनु नसक्नःे यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै 
उजरु�मा �मलाप� गराउँदा उजरु�को �कृ�त वा �मलाप�को व्यहोराबाट नेपाल सरकार बाद� भइर् चलेको 
कुनै �ववाद वा सावर्ज�नक तथा सरकार� सम्पि� वा �हतमा असर पन� देिखएमा स�म�तले त्यस्तो �ववादमा 
�मलाप� गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पन� व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट मा� �मलाप� गनर् चाहेमा भने �मलाप� 
गराइर्�दनपुन�छ । 

५७. मेल�मलापको ला�ग �ोत्साहन गन�ः (१) स�म�तले स�म�त समक्ष सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको 
उजरु�मा मेल�मलाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको देखेमा पक्षहरूलाइर् मेल�मलापको ला�ग तारेख तोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको �दन स�म�तले �ववादका पक्ष तथा �वपक्ष, उपिस्थत 
भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै �लइआएका अन्य व्यि� समेत उपिस्थत गराइर् मेल�मलापको ला�ग छलफल 
गराइर् पक्षहरूको बीचमा सहम�त भएमा सहम�त भए बमोिजम �मलाप� कागज तयार गनर् लगाइर् �मलाप� 
गराइर्�दनपुन�छ । 

  (३) उजरु�मा तो�कएको म्यादमा स�म�त समक्ष उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत भएर प�न तारेख 
गजुार� �ववादमा तारेखमा नरहेको पक्ष अथवा �ववादमा पक्ष कायम नभएको भए ताप�न �ववादको 
पेटबोल�बाट उजरु�को पक्ष कायम हनुे देिखएको व्यि� समेत मेल�मलापको ला�ग उपिस्थत भएमा 
स�म�तले मेल�मलाप गराइर् �मलाप�को कागज गराइर्�दनपुन�छ । 

५८. �ारिम्भक सनुवाइर् पूवर् मेल�मलापः (१) उजरु� �शासकले �ारिम्भक सनुवाइर्को ला�ग स�म�त 
समक्ष उजरु� पेश हनुपूुवर् उजरु�मा मेल�मलाप हनुसक्ने अवस्था देिखएमा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको 
�नवेदन �लइर् आएमा �मलाप�को व्यहोरा खलेुको कागज तयार गर� स�म�त समक्ष पेश गनर्सक्नछे । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् �मलाप�मा अिन्तम सहम�त नजटेुको भए ताप�न पक्षहरू 
मेल�मलापको ला�ग ���यामा जान सहमत भएमा उजरु� �शासकले पक्षहरूको �नवेदन �लइर् उजरु�मा 
मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकतार् समक्ष पठाउने आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गनर्सक्नेछ । 

५९. मेल�मलापकतार्को सूची तयार गन�ः (१) स�म�तले मेल�मलापको कायर् गराउनको ला�ग देहाय 
बमोिजमको योग्यता पगेुको व्यि�हरूको �ववरण खलुाइर् सम्भा�वत मेल�मलापकतार्को सूची तयार गन�छः 

 (क) किम्तमा स्नातक उि�णर् गरेको;  
 (ख) कुनै राजनी�तक दल ��त आस्था राखी राजनी�तमा स��य नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा प�हचान बनाएको । 

 (घ)  मेल�मलापकतार्को ४८ घण्टा ता�लम �लइ मेल�मलापकतार्को कायर् गद� आएको  

 (ङ)  २५ बषर् उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योग्यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न ता�लम �लइ हाल काम 
 ग�ररहेकाको हकमा �नजलाइ �नरन्तरता �दन स�कने । 

  (२) मेल�मलापकतार्को सूची तयार गरेप�छ स�म�तले सूची सभा समक्ष पेश गर� अनमुोदन 
गराउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप�छ स�म�तले सावर्ज�नक जानकार�को ला�ग 
सूचना �काशन गनुर्पन�छ तथा मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा �त्येक पक्षलाइर् सो सूची उपलब्ध 
गराउनपुन�छ । 

६०. मेल�मलापकतार्को सूची अ�ाव�धक गन�ः (१) स�म�तले दफा ५९ बमोिजम तयार भएको सूची 
�त्येक वषर् अ�ाव�धक गनुर्पन�छ । 

  (२) �त्येक वषर् अ�ाव�धक गरेको मेल�मलापकतार्को सूची स�म�तले सभाबाट अनमुोदन 
गराउनपुन�छ । 

  (३) यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता 
पगेुको व्यि�ले स�म�त समक्ष सूचीकृत ग�रपाउनको ला�ग अनसूुची-११ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन 
�दनसक्नेछ । 

६१. मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनःे (१) स�म�तले दफा ६० बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूची 
अ�ाव�धक गदार् देहायको अवस्थाका मेल�मलापकतार्को नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) �नजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) �नजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइर्पाउँ भ�े �नवेदन �दएमा; 
(ग) �नजले नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) �नज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारेज वा �वघटन भएमा; र 

(ङ) स�म�तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम �नजलाइर् सूचीबाट हटाउने �नणर्य 
गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेल�मलापकतार्हरूको नामावल� स�म�तले 
सावर्ज�नक सूचनाको ला�ग �काशन गनुर्पन�छ । 

६२. मेल�मलापको ला�ग समयाव�ध तोक्नःे (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम मेल�मलाको ला�ग 
मेल�मलापकतार् पठाउँदा ब�ढमा �तन म�हना सम्मको समय तो�क पठाउनेछ । 

  (२) मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा सामान्यतयाः व�ढमा तीनजना बाट मेल�मलाप गराउने गर� 
तोक्नपुन�छ ।   
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६३. मेल�मलापकतार्को छनौटः (१) स�म�तले मेल�मलाप गराउने कायर्को ला�ग �ववादका पक्षहरूलाइर् 
एक जना मेल�मलापकतार्को छनौट गन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् पक्षहरूबीचमा एकजना मेल�मलापकतार्को ला�ग सहम�त नभएमा 
स�म�तले पक्षहरूको सहम�तमा �तन जना मेल�मलापकतार्को छनौट गनुर्पन�छ । 

  (३) पक्षहरूको बीचमा मेल�मलापकतार्को नाममा सहम�त हनु नसकेमा स�म�तले 
मेल�मलापकतार्को सूचीमा रहेका मेल�मलापकतार्हरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक जना मेल�मलापकतार् 
छनौट गनर् लगाइर् ते�ो मेल�मलापकतार् छनौट ग�र�दनपुन�छ । 

  (४) उजरु�का सबै पक्षको सहम�तमा मेल�मलापकतार्को सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम 
मेल�मलापकतार् हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यि� वा संस्थाबाट मेल�मलाप ���या अगाडी बढाउन सहमत 
भै �लिखत �नवेदन �दएमा स�म�तले त्यस्तो व्यि� वा संस्थालाइर् मेल�मलापकतार् तो�क�दनपुन�छ । 

६४. मेल�मलापकतार्को प�रवतर्नः (१) स�म�तले देहायको अवस्था प�र पक्षहरूले �नवेदन �दएको 
अवस्थामा मेल�मलापकतार् प�रवतर्न ग�र�दनपुन�छः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा; 
(ख) पक्षहरूले पारस्प�रक सहम�तमा मेल�मलापकतार् हेरफेर गनर् म�ुर भएमा;  

(ग) �ववादको कुनै पक्षले मेल�मलापकतार् ��त अ�व�ास रहेको �लिखत जानकार� 
गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 
(ङ) �ववादको �वषयवस्तमुा मेल�मलापकतार्को कुनै स्वाथर् रहेको मेल�मलापकतार्ले 

जानकार� गराएमा वा कुनै �ोतबाट स�म�त समक्ष जानकार� भएमा; तथा 
(च) मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापकतार्को है�सयतले कायर्गदार् दफा ६६ तथा अन्य 

�च�लत कानून बमोिजम पालन गनुर्पन� आचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मेल�मलापकतार् प�रवतर्नको कारणले तो�कएको समयमा मेल�मलापको कायर् सम्प� हनु 
नसक्ने भएमा स�म�तले ब�ढमा एक म�हना सम्मको समय थप गनर् सक्नेछ । 

६५. मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा गन� ���याः (१) स�म�तले कुनै उजरु� मेल�मलापको ला�ग 
मेल�मलापकतार् समक्ष पठाउँदा पक्षहरूलाइर् मेल�मलापकतार्को सम्पकर्  उपलब्ध गराइर् मेल�मलापकतार् 
समक्ष उपिस्थत हनुे तारेख तो�क देहाय बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपुन�छः 

(क) उजरु�को सारसंके्षप वा मखु्य मखु्य कागजातको ��त�लपी; 
(ख) उजरु�को पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म 

टे�लफोन नम्बर, इर्मेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकर्  �ववरण; तथा 
(ग) मेल�मलाप सम्बन्धी ���या सम्प� गनुर्पन� स्थान र समय । 

  (२) मेल�मलापकतार्ले स�म�त समक्ष माग गरेमा उजरु�का कागजातहरूको न�ल उपलब्ध 
गराउनपुन�छ । 

  (३) मेल�मलापको ला�ग तो�कएको समय सम्प� भएको सात �दन �भ� उजरु�को पक्षहरू स�म�त 
समक्ष उपिस्थत हनुे गर� तारेख तोक्नपुन�छ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मेल�मलापकतार्ले तो�कएको समय 
अगावै उजरु� स�म�त समक्ष �फतार् पठाउने �नणर्य गरेमा सो �नणर्यको जानकार� भएको सात �दन �भ� 
पक्षहरूलाइर् स�म�त समक्ष उपिस्थत हनुेगर� पठाउनपुन�छ । 

६६. मेल�मलापमा अवलम्बन गनुर्पन� ���याः (१) स�म�तले पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापको ला�ग 
छलफल गन� तथा अन्य कायर् गन� स्थानको छनौट गर� पक्ष तथा मेल�मलापकतार्लाइर् सोको जानकार� 
उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
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  तर पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापकतार्ले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनर् बाधा पन�छैन । 

  (२) पक्षहरूलाइर् उपदफा (१) बमोिजम मेल�मलापकतार्ले तोकेको स्थानमा तो�कएको समयमा 
उपिस्थत हनुे दा�यत्व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दा�यत्व पक्षहरूले परुा नगरेमा मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापको 
���या बन्द गर� स�म�तलाइर् सोको �लिखत जानकार� गराइर् उजरु�को कागजात �फतार् पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेल�मलापको �ममा मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूबीचमा सहजकतार्को भ�ूमका गन�छ र उ� 
भ�ूमका �नवार्ह गन� �ममा �नजले पक्षहरू बाहेक देहायका व्यि�हरूसँग समेत एकल वा सामू�हक वातार् 
गनर्सक्नेछः 

(क) �ववादको �वषयमा जानकार� रहेको उजरु�का पक्षले रोजेको व्यि�; तथा 
(ख) �ववादको �वषयवस्तकुो बारेमा जानकार� रहेको स्थानीय भ�भलादमी । 

  (५) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूको सहम�तमा पक्षहरूसँग देहाय बमोिजम वातार् गनर्सक्नेछः 
(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्तवातार्; तथा 
(ख) टे�लफोन वातार्, �भडीयो कन्�ेन्स वा स�ारको अन्य माध्यमबाट वातार्लाप । 

  (६) �च�लत कानून तथा यस ऐनको मान्यता �वपर�त नहनुेगर� पक्षहरूको सहम�तमा 
मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापको कायर्�व�ध �नधार्रण गनर्सक्नेछ । 

६७. मेल�मलापकतार्को आचरणः (१) मेल�मलापकतार्ले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनुर्पन�छः- 
(क) मेल�मलाप सम्बन्धी कारवाह� �नष्पक्ष ढ�ले सम्पादन गनुर्पन�; 
(ख) कुनै पक्ष��त झकुाव, आ�ह, पूवार्�ह नरा� ेवा राखेको देिखने कुनै आचरण वा 

व्यवहार नगन�; 
(ग) कुनै पक्षलाइर् डर, �ास, झकु्यान वा �लोभनमा पार� मेल�मलाप गराउन नहनुे; 
(घ) �ववाद कायम रहेको अवस्थामा �ववादको कुनै पक्षसगँ आ�थर्क कारोबारमा 

सँलग्न नहनुे; 
(ङ) मेल�मलाप सम्बन्धमा बनेको �च�लत कानून तथा अन्य स्था�पत मान्यता �वपर�त 

आचरण गनर् नहनुे; 
(च) मेल�मलापको �ममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्ष��त समान 

व्यवहार कायम गन�; 
(छ) मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरेको �वषयवस्तकुो गोपनीयता कायम 

रा�;े तथा 
(ज) मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ा� भएको कुनै कागजात वा वस्त ु ���या 

सम्प� भएप�छ वा �नज ���याबाट अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत 
�फतार् गन� । 

  (२) स�म�तले कुनै मेल�मलापकतार्ले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु� पर� 
वा सो �वषयमा स्वयं जानकार� �ा� गर� छान�वन गदार् व्यहोरा �ठक देिखए त्यस्तो मेल�मलापकतार्लाइर् 
मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. �लखत तयार� र �मलाप�ः (१) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुसँगको छलफल प�ात मेल�मलापको 
ला�ग दवैु पक्ष सहमत भएकोमा �मलाप� गराइर् सहम�त भएको �वषयवस्त ुबमोिजमको �मलाप�को �लखत 
तयार ग�र स�म�त समक्ष पठाउनपुन�छ ।    
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६९. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा गनुर्पन� कारवाह�ः (१) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरु बीचमा मेल�मलाप 
हनु नसकेमा सो व्यहोरा खलुाइर् ��तवेदन तयार गर� �ववादका सबै कागजात स�हत स�म�तमा �फतार् 
पठाउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुलाइर् स�म�त समक्ष हाजीर हनु जान े
ब�ढमा सात �दनको म्याद तो�क पठाउन ुपन�छ । 

७०. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को �वबादमा 
स�म�तले मेल�मलापको ला�ग पठाएको उजरु�मा पक्षहरुबीच मेल�मलाप हनु नस�क मेल�मलापकतार्को 
��तवेदन स�हत �ा� हनु आएमा कानून बमोिजम कारवाह� गर� �नणर्य गनुर्पछर् ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहाय बमोिजमको उजरु�मा अ�धकारके्ष� 
�हण गन� सम्बिन्धत अदालत वा �नकायमा उजरु� गनर् जान ुभ�न सनुाइर् पठाइर्�दनपुछर्ः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको �ववादमा; तथा 
(ख) कुनै अदालत वा �नकायबाट मेल�मलापको ला�ग ��ेषत भएको �ववादमा 

। 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको �ववादमा सम्बिन्धत अदालत वा �नकायमा पठाउँदा 
हािजर हनु जाने तारेख तोक� पठाउने तथा �म�सल समेत न�ल खडा गर� अ�भलेख रािख स�ल �म�सल 
सम्बिन्धत अदालत वा �नकायमा पठाउनपुन�छ । 

७१.  मेल�मलाप दस्तरुः मेल�मलापमा जाने �ववादको हकमा मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुले 
सहम�तमा �दन म�ुर भएदेिख बाहेक कुनै �कारको दस्तरु लाग्नेछैन । तर पक्षहरूको सहम�तमा 
मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुबाट बढ�मा रु ५००।-/५००।- �लन पाउनेछन ।  

७२.  समदुाय स्तरमा हनु ेसामदुा�यक मेल�मलाप �वधर्न गनर् कमर्चार� तोक्न सक्नःे (१)स�म�तले 
स्थानीय स्तरमा मेल�मलाप �वध्दर्न गनर्को ला�ग कायर्पा�लकामा अनरुोध गरेमा कमर्चार� खटाइर् समदुाय 
स्तरमा मेल�मलापको �वध्दर्नात्मक कायर्�म गनर् स�कनेछ । 

(२) समदुाय स्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा 
अनभुव नभएका मेल�मलापकतार्वाट मेल�मलाप गराउन वाधा पन� छैन । 

(२) स�म�तले समदुायस्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको कायर्�व�ध तोके वमोिजम हनुेछ । 
 

प�रच्छेद-९ 

�नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सिचवालयको िजम्मेवार�ः कायर्पा�लकाको �त्यक्ष �नयन्�ण र �नद�शनमा र�ह स�म�तको �नणर्य 
कायार्न्वयन गन� गराउने सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्को रेखदेख गन� िजम्मेवार� वहन गनुर्पन�छ । 

७४. सहयोग गनुर्पन�ः (१)गाउँपा�लका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका सबै वडा कायार्लय तथा अन्य 
कायार्लयले यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले गरेको �नणर्य बमोिजम व्यि� वा संस्था वा 
अन्य कसैसँग असलु गनुर्पन� जर�वाना वा अन्य रकम असलुउपर गनर् सहयोग गनुर्पन�छ ।  

  (२)  यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले असूल गनर्पन� जर�वाना, �बगो वा अन्य कुनै 
�कारको रकम असलुउपर नभइर् उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोिजमका कायार्लयहरुले कुनै �सफा�रश 
वा कुनै कायर् ग�र�दनछैेनन । 

७५. असलु उपर गन�ः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको नणर्य बमोिजम कुनै पक्षसँग जर�वाना वा 
�बगो वा अन्य कुनै �कारको असलु उपर गनुर्पन� भएमा सो पक्षले जर�वाना �तनर् बझुाउन ल्याएमा बिुझ 
सदरस्याहा गर� जर�वानाको लगत क�ा गनुर्पन�छ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी सम्बिन्धत पक्षको नाम नामेसी तथा जर�वाना 
रकम समेतको �ववरण गाउँपा�लकाको कायार्लयका साथै सबै वडा कायार्लयमा समेत अ�भलेखको ला�ग पठाउनपुन�छ 
। 

  (३) सम्बिन्धत कायार्लयहरुले उपदफा (२) बमोिजम लेिख आएमा त्यस्तो पक्षसँग जर�वाना रकम 
असलुउपर गर� अ�भलेख शाखामा सदरस्याहा गनर् पठाउनपुन�छ । 

   

७६. भर�भराउ गन�ः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै �नणर्य बमोिजम कुनै पक्षले राखेको 
दस्तरु, वा अन्य कुनै �कारको रकम कुनै पक्षबाट भराइर् पाउने भएमा भराइर् पाउने पक्षले भर� �दनपुन� 
पक्षको त्यस्तो रकम भराइर् �दनपुन� �ोत खलुाइर् अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �दँदा यथासम्भव नगद रहेको ब�क खाता वा कुनै सहकार� वा 
बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा �ललाम �ब�� गर� असलु उपर गनुर्पन� अवस्था भएमा कुनै 
अचल सम्पि�को व्यहोरा खलुाइर् �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको �ववरण खलुाइर् �नवेदन �दनपुन�छ  

७७. चलन चलाइर्�दनःे (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै �नणर्य बमोिजम कुनै सम्पि� वा 
अ�धकार वा कुनै �वषयवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै �वषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो चलन 
पाउने �वषयको �ववरण खलुाइर् अ�भलेख �शासक समक्ष अनसूुची-१३ को ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा अ�भलेख �शासकले �नणर्य बमोिजमको �वषयको चलन 
चलाइर्�दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दँदा चलन चलाउन ुपन� सम्पि�को दफा ७८ बमोिजमको 
�ववरण खलुाउनपुन�छ । 

७८. सम्पि�को �ववरण खलुाउनपुन�ः भ�रभराउ गनर् वा चलन चलाइ पाउनको ला�ग �नवेदन �दन े
�ववादको पक्षले �नवेदनमा सम्पि�को �ववरण उल्लेख गदार् देहाय बमोिजमको �ववरण खलुाउन ुपन�छः- 

  (क) अचल सम्पि�को �ववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार �कल्ला; 
(२) घर जग्गाको �क�ा नम्बर तथा के्ष�फल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगर्�फट; 

(४) घर जग्गाको अविस्थती आवास वा औ�ो�गक वा व्यापा�रक के्ष�मा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा प�� सडकसँग जो�डएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वा�मत्व रहेको व्यि�को नाम थर साथै स्वा�मत्व भन्दा फरक 

व्यि�को भोगचलन रहेको भए भोगचलन गन�को नाम थरका साथै अन्य �ववरण; 
तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा ख�रद�ब�� हनु सक्ने न्यूनतम मूल्य । 

  (ख) चल सम्पि�को �ववरणः 
(१) चल सम्पि� रहेको ठाउँ तथा भोग वा �नयन्�ण रा�केो नाम थर; 

(२) ब�क खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै ब�क तथा शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पि�को �कार तथा नगद बाहेकको भए सम्भा�वत �ब�� मूल्य; तथा 
(४) नगद बाहेकको चल सम्पि� भए अवस्था, �कृ�त तथा बनोटका साथै �त्येकको 

साइज र सँख्या । 



 

                 129          
 

७९. सम्पि� रो�ा रा�ःे (१) अ�भलेख �शासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम �नणर्य कायार्न्वयनको 
ला�ग �नवेदन परेप�छ देखाइएको सम्पि�को हकमा आवश्यक पन� ज�त जेथा रो�ा रा� े सम्बन्धमा 
�नणर्यको ला�ग कायार्पा�लका समक्ष पेश गन� र कायर्पा�लकाबाट रो�ा रा� े �नणर्य गरेपछ� �नणर्य 
बमोिजम जेथा रो�ा रा�को ला�ग सो जेथा दतार् रहेको कायार्लय वा रिज�ेशन गन� कायार्लयमा लेिख 
पठाउनपुन�छ । 

  (२) बाल�, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पि�को हकमा �नवेदन परेको ब�ढमा दइुर् �दन �भ� 
सम्पि� तायदात गनर् लगाइर् तायदात गदार्को समयमा नै आवश्यक पन� ज�त सम्पि� वा सोबाट �ा� हनुे 
बाल�, बहाल, ब्याज, मनुाफा आ�द आय �नयन्�ण गनुर् वा रो�ा रा�पुछर् र त्यसको भपार्इर् सम्बिन्धत 
पक्षलाइर् �दनपुछर् । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको सम्पि�को हकमा भ�रभराउको ला�ग आवश्यक पन� 
ज�त सम्पि� रो�ा राखी रो�ाको सूचना आवश्यकताअनसुार लेखा शाखा वा सम्बिन्धत ब�क वा सम्बिन्धत 
�नकायमा तरुुन्त लेिख पठाउनपुन�छ । 

  (४) सम्प�त रो�ा सम्विन्ध  आदेश अनसूुची १४ बमोिजम हनुेछ । 

 
८०. सम्पि� �ललाम गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�धः (१) कायर्पा�लकाले यस ऐन बमोिजम भर�भराउ 

गनुर्पन� �बगो वा कोटर् फ� वा त्यस्तै कुनै रकम असलुउपर गनर् दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम 
सम्पि�को �ववरण खलुाइर् दखार्स्त परेमा त्यस्तो रकम भर� �दनपुन� व्यि�लाइर् बझुाउनपुन� रकम बझुाउन 
सात �दनको म्याद �दइर् सूचना जार� गनुर्पछर् । 

  (२) उपदफा (२) बमोिजमको म्यादमा रकम बझुाउन नल्याएमा त्यस्तो भर��दनपुन� व्यि�को 
भर�पाउने व्यि�ले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजमको सम्पि� तायदात गर�ल्याउनपुछर् ।   

  (३) दण्ड, जर�वाना, सरकार� �बगो वा कुनै अदालत वा �नकाय वा गाउँपा�लका वा स�म�तको 
�नणर्यले असलु उपर गनुर्पन� कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हनुपुन� व्यि�ले बझुाउन नल्याएमा 
�नजको जनुसकैु अचल सम्पि� फेला परेमा तायदात गर� रो�ा रा�पुछर् । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न जेथा जमानत वा कुनै �कारको नगद 
धरौट दािखल गरेको हकमा सो सम्पि�बाट खाम्न े ज�त रकमको ला�ग उपदफा (३) बमोिजम 
ग�ररहनपुद�न ।   

  (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएप�छ उ� अचल सम्पि�को �ललामको सूचना 
सम्बिन्धत पक्षलाइर् �दइर् सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �ललाम हनुे �म�त र सम्पि�को �ववरण 
स�हतको सावर्ज�नक सूचना गाउँपा�लका िजल्ला, �शासन कायार्लय, िजल्ला अदालत, िजल्ला समन्वय 
स�म�तको कायार्लय तथा कोष तथा लेखा �नयन्�कको कायार्लयमा टाँस्न लगाउनपुन�छ । 

  (६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो�कएको �दनमा उ� सूचनामा तो�कएको सम्पि� 
प��कत� मोलबाट मा�थ बढाबढ ���या बमोिजम �ललाम गनुर्पन�छ । 

  (७) �ललाम ���यामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला �शासन कायार्लय वा स्थानीय 
�शासन कायार्लय, स्थानीय �हर� कायार्लय तथा गाउँपा�लका के्ष� �भ� रहेका अन्य सरकार� कायार्लयका 
��त�न�धलाइर् रोहवरमा रा�पुन�छ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोिजम गदार् उ� सम्पि� कसैले प�न �ललाम सकार नगरेमा सो�ह 
���याबाट पनुः दो�ोपटक �ललाम गनुर्पन�छ तथा दो�ोपटक गदार् प�न कसैले �ललाम सकार नगरेमा 
भराइर्पाउन ेपक्ष �नवेदकलाइर् नै उ� सम्पि� प��कत� मोलमा सकार गनर् लगाउनपुन�छ । 
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  (९) उपदफा (८) बमोिजम गदार् �नवेदकले सम्पि� सकार गनर् नचाहेमा प�छ अक� जेथा खलु्न 
आएका बखत कानून बमोिजम गन�गर� �नजको �नवेदन तामेल�मा राखी �ललाममा चढाइर्एको सम्पि� 
फुकुवा गर��दनपुछर् ।      

  (१०) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न गाउँपा�लकाको कुनै रकम असलु 
उपर गन� �ममा �ललाम गदार् कसैले सकार नगरेमा ज�तमा सकार हनु्छ त्य�तमा नै सो सम्पि� �ललाम 
गर� �ा� रकम सदरस्याहा गर� नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अन्य सम्पि� वा ���याबाट 
असलुउपर गनुर्पन�छ ।  

८१. तायदात गन� ���याः (१) अ�भलेख �शासकले दफा ७९ बमोिजम सम्पि� तायदात गनुर्पदार् 
किम्तमा वडा सिचव स्तरको कमर्चार� खटाइर् त्यस्तो अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य स्प� खलु्न े
गर� तायदात गनर्लगाउनपुन�छ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चार�ले तायदात गनुर्पन� सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य कायम 
गन� �योजनले प��कत� मोल कायम गर� मचुलु्का खडा गर� अ�भलेख �शासक समक्ष ��तवेदन स�हत पेश गनुर्पन�छ 
। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प��कत� मोल कायम गदार् देहाय बमोिजमक कुरालाइर् आधार �लइर् 
कायम गनुर्पन�छः 

(क)  �नवेदकले �नवेदनमा खलुाएको मूल्य; 

(ख) �नणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;    

(ग) पक्षले जमानत वा कुनै अन्य �योजनको ला�ग कायर्पा�लका समक्ष �नवेदन �दँदा 
खलुाएको मूल्य; 

(घ) तायदात गदार् भै आएको स्थानीय मूल्याँकन अनसुारको मूल्य; 

(ङ) मालपोत कायार्लयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य; 

(च)  अन्य कुनै �योजनले कुनै सरकार� �नकायले कुनै मूल्य कायम गरेको भए सो 
मूल्य; 

(छ) प��कत� मोल कायम गनुर्भन्दा तत्काल अगावै कुनै ख�रद�ब�� भएको भए सो 
मूल्य । 

स्प��करणः “प��कत� मोल” भ�ाले अचल सम्पि� �ब�� गनुर्पदार् �ब��हनुे न्यनुतम 
मूल्यलाइर् सम्झनपुछर् । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् देहाय बमोिजमको कुरालाइर् समेत ध्यानमा रा�पुन�छः 
(क) औ�ो�गक वा व्यापा�रक वा आवास के्ष� लगायत सडक स�ालसँग  जो�डएको 

छ वा छैन; तथा 
(ख) नगरके्ष��भ� पन� घरको हकमा घरको वतर्मान अवस्था सम्बन्धमा �ा�व�धक 

मलु्याँकन ��तवेदन । 

८२. खाम्नजे�त मा� �ललाम गनुर्पन�ः (१) कायर्पा�लकाले दफा ८० बमोिजम �ललाम गदार् असलुगनुर्पन� 
बाँ�क खाम्ने ज�त सम्पि�मा� �ललाम गनुर्पन�छ ।       

  (२) सम्पि� �ललाम गदार् सकार भएको रकम असलुउपर गनुर्पन� भन्दा ब�ढ भएमा सो ब�ढ 
भएको ज�त रकम सम्पि�वाल पक्षलाइर् �फतार् गर��दनपुछर् । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम �फतार् पाउन ेपक्ष �ललाम गदार्को बखत उपिस्थत नभएको भए 
रकम �फतार् �लन आउनभुनी �नजको नाममा सात �दनको सूचना जार� गर�िझकाइर् रकम �फतार् गनुर्पछर् । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम �फतार्�लन नआएमा उ� रकम 
सि�तकोषमा दािखल गर� आम्दानीबाँ�ध सदरस्याहा गनुर्पछर् । 
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  (५) अ�भलेख �शासकले दफा ८० बमोिजम �ललाम गरेको सम्पि� सकार गन� पक्षको नाममा 
सम्पि� दतार् नामसार�को ला�ग सम्बिन्धत कायार्लय वा �नकायमा प�ाचार गर� �नजलाइर् सम्पि�को 
चलनपूज� उपलब्ध गराइर् आवश्यक परे सो सम्पि�को चलन चलाइर्�दनपुछर् ।  

  (६) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दफा ८० बमोिजमको �ललाम ���या 
अगाडी ब�ढसकेप�छ भराउनपुन� रकम बझुाउन ल्याए प�न सो रकम नबिुझ सम्पि� �ललाम गनुर्पन�छ । 

८३. �ललाम उपरको उजरु�ः यस ऐन बमोिजम भएको �ललामको ���यामा िच� नबझु्न ेपक्षले जनु 
���या उपर िच� नबझेुको हो सो भएको पन्� �दन �भ� स�म�त समक्ष उजरु� पेश गर� भएको आदेश 
बमोिजम गनुर्पन�छ । 

८४. �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर्ः यस ऐन बमोिजम �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा 
लागेको खचर् �बगो भर��दनपुन� वा चलन�दनपुन� सम्बिन्धत पक्षले व्यहोनुर्पन�छ ।    

८५. यथािस्थ�तमा रा�ःे कायर्पा�लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइर् माग्न वा �बगो भराइर्पाउन कुनै 
सम्पि� देखाइर् �नवेदन परेप�छ �बगो भराउन े वा चलनचलाउन े कायर् सम्प� नभएसम्मको ला�ग उ� 
सम्पि� हकहस्तान्तरण गनर्, भत्काउन, �बगानर् तथा कुनै �कारको �नमार्ण कायर् गर� उ� सम्पि�को 
स्वरुप प�रवतर्न गनर् नपाउने गर� रो�ा रा� सम्बिन्धत पक्षको नाममा आदेश जार� गर� उ� सम्पि� 
यथािस्थ�तमा रा�पुन�छ ।     

८६. �नवेदनबाट कारवाह� गन�ः (१) अ�भलेख �शासकले कुनै पक्षले दफा ८५ बमोिजम भएको आदेश 
�वप�रत कुनै सम्पि�को हक हस्तान्तरण वा स्वरुप प�रवतर्न आ�द गरेको �नवेदन परेमा उ� �नवेदन 
दतार् गर� त्यस्तो गन� पक्षको नाममा �तन �दनको म्याद  जार� गर� �नजलाइर् हािजर गराइर् सो �नवेदन 
स�म�त समक्ष पेश गनुर्पन�छ ।     

  (२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन पेश हनु आएमा पक्षलाइर् नयाँ उजरु� दतार् गनर् 
नलगाइर् उ� �नवेदनबाट नै आवश्यक कारवाह� गर� �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनको 
व्यहोराबाट �नवेदन स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ� नपन� �वषयमा परेको देिखएमा स�म�तले उ� �वषयमा 
के्ष�ा�धकार �हण गन� अदालत वा �नकाय समक्ष जान सनुाइर् �दनपुन�छ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनाः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नणर्य बमोिजम चलन चलाइर् पाउन 
�नवेदन परेमा चलन चलाउन े�म�त खलुाइर् फलानो �म�तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमर्चार� 
ख�टइर् आउने हुदँा सो �म�त अगावै घर जग्गा खा�ल गर��दन ुभ�न चलन �दनपुन� पक्षको नाममा सूचना 
जार� गनुर्पन�छ ।    

  (२) चलन�दनपुन� सम्पि� उजरु�को पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ�भलेख 
�शासकले सो�ह पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जार�गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको �म�तमा ख�टइर्जाँदा घरजग्गा खाल� गरेको भए सम्बिन्धत 
कमर्चार�ले चलन चलाइर् �दएको मचुलु्का खडागर� तथा घरजग्गा खाल� नगरेको भए खाल� गराइर् चलन 
चलाइर् चलन चलाएको मचुलु्का खडा गर� ��तवेदन साथ अ�भलेख शाखामा पेश गनुर्पन�छ ।       

प�रच्छेद-१० 

�व�वध 

८८. न�ल �नवेदनः (१) स�म�त समक्ष दतार् रहेको उजरु�को कुनै सरोकारवाला पक्षले �ववादको 
�म�सलमा रहेको कुनै कागजप�को न�ल �लनको ला�ग �नवेदन �दएमा स�म�तले उ� पक्षलाइर् सो 
कागजको न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दँदा सम्बिन्धत पक्षले उजरु� शाखामा रहेको �म�सलको 
न�ल �लनपुदार् उजरु� �शासक तथा अ�भलेख शाखामा रहेको �म�सलको न�ल �लनपुन� भएमा अ�भलेख 
�शासक समक्ष �नवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बिन्धत कमर्चार�ले 
सो�ह �दन र सो भन्दा पछ� पेश भएमा सम्भव भएसम्म सो�ह �दन नभए सोको भो�लपल्ट न�ल उपलब्ध 
गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �दँदा फरक फरक उजरु�को ला�ग फरक फरक �नवेदन 
�दनपुन�छ । 

  (५) �ववादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दँदा न�लको स�ामा कागजप�को 
फोटो िखच्ने अनमु�त मागेमा सो �दनपुन�छ । 

  (६) न�ल �नवेदन �दँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 
८९. न�ल दस्तरुः (१) सम्बिन्धत �शासकले दफा ८८ बमोिजम न�ल वा फोटो िखच्नको ला�ग 

�नवेदन �दनेपक्षसँग देहाय बमोिजमको दस्तरु �लइर् न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छः 
(क) न�लको हकमा स�ल पानाको ��त प�ृको रू ५।– रुपैयाँको दरले; 
(ख) स�म�तको �नणर्य कागजको हकमा ��त स�ल पानाको ��त प�ृको रू ५।– रुपैयाँको 

दरले; तथा 
(ग) �लखत कागजप�को न�ल न�लइर् फोटो िखच्न चाहेमा ��त पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम न�ल दस्तरु 
नलाग्ने पक्षलाइर् यस दफा बमोिजमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोिजम न�ल उतार गर� लैजाने पक्षले न�ल उतार गदार् लागेको खचर्को 
व्यवस्था आफै गनुर्पन�छ । 

९०. दस्तरु उल्लेख गन�ः (१) न�ल �मािणत गन� सम्बिन्धत �शासकले न�ल �मािणत गदार् न�ल लैजान े
पक्षको नाम थर तथा उजरु�मा है�सयतका साथै न�ल उतार गरेवापत दािखल गरेको दस्तरु र न�ल पाना 
समेत उल्लेख गर� न�ल �दएको व्यहोरा जनाइर् न�ल �मािणत गनुर्पन�छ । 

   
९१. दस्तरु च�ुा नभइर् न�ल न�दइनःे सम्बिन्धत �शासकले यस ऐन बमोिजम न�ल माग्ने पक्षले 

न�ल उतार गदार् दफा ८९ बमोिजम लाग्ने दस्तरु दािखल नगदार्सम्म न�ल �दनेछैन र सो न�लको 
आ�धका�रकता �मािणत गनर् पाउनेछैन ।  

९२. �च�लत कानून बमोिजम हनुःे यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उजरु�सँग सम्बिन्धत 
�च�लत कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए ज�तको हकमा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

९३. �नयम बनाउने अ�धकारः स�म�तले यस ऐनको प्रभावकार� कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक 
�नयम बनाउन सक्नेछ ।  

 
 

अनसुूची-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

उजुरीको ढाँचा 
न्याियक सिमित सम� पेश गरकेो 
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िनवेदन-पत्र 
 
भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउपँािलका वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमित 
वषर्  ..................को .................................. ........................... .............िनवेदक )प्रथम प�(  

िव�द्ध 
भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउपँािलका वडा नं  ............... ......... .वस्ने वषर्  ..................को 

..................................................................................िवप�ी )दोस्रो प�(  
िवषयः सम्वन्ध िवच्छेद 

म िनम्न वुदँाह�मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदर्छु : 
१. म िनवेदक र यस िववादको दोस्रो प�िवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसुार िववाह 
ग�रएको हो । िववाह भएप�ात २ वषर्सम्म अथार्त २०७१ सालसम्म हामीिवच समुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो 
िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्वास्नीिवचको 
सहमित र सहकायर्मा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देिखदैँ जान थाल्यो । २०७१ सालको ितहारमा माइत 
गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरे ँ । २ पटकसम्म िलन गए ँ। तर िनजले 
ितमीसगँ मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सि�न, ितमी जे गनुर्पछर्  गर भिन ठाडो जवाफ िदन थािलन । के 
कारणले यस्तो ह�न गयो भिन सोध्दा अव ितम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन आफुखसुी गर र  मलाई सम्पकर्  नगर,गरमेा 
राम्रो ह�दैँन भिन धाक धम्क� र त्रास मसेत िदइन । लामो समयसम्म मन फक� ला र घर आउिलन भिन पख� वसे ँ
तर आईनन । क�रव ३ वषर्पछी अथार्त २०७४ साल भाद्र मिहनामा पनुः िलन गए ँतर िवप�ी मसगँ वोल्दै नवोली 
घरिभत्र िछ�रन र साला जेठान पठाईशारी�रक आक्रमण गन� सम्मको कायर् गरी मलाई तथानाम गािल गलौच गर े। 
मिुश्कलले ज्यान जोगाई िनराश भएर घर फिकर् ए ँ र अव दोस्रो प�श्रीमती मसगँ पनुः फिकर्  आउने र दाम्पत्य 
जीवन समुधरु ह�ने सम्भावना नभएकोले पा�रवा�रक िववाद िन�पणका लािग यो िनवेदन िदन आएको छु ।  
२. यस सिमितबाट दोस्रो प� िझकाई जे जो वझु्नपुछर्  वझुी िववाद िन�पण गराईपाउ ँ।  
३. यस गाउपँािलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याियक कायर्िविधको दफा ....वमोिजम िनवेदन दस्तरु � 
......, दोस्रो प� १ जनालाई म्याद सूचना दस्तरु � ........., पाना २ को िनवेदनको प्रितिलपी दस्तरु � 

 .............समेत गरी जम्मा � ......यसै िनवेदनसाथ दािखल गरकेो छु ।  
४. यो िनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनसुार यसै सिमितको 
अिधकार�ेत्रिभत्र पदर्छ ।  
५. यो िनवेदन हदम्यादिभतै्र छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन िदने हकदैया प्रा� छ ।  
६. यस िवषयमा अन्यत्र कही ँकतै कुनै िनकायमा कुनै प्रकारको िनवेदन िदएको छैन ।  
७. यसमा दोस्रो प�को माइती तफर् का र मेरो घर तफर् का प�रवारका सदस्यह� िझकाई थप व्यहोरा वझु्न 
सिकनेछ ।  
८. यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साचँो सत्य ह�न्, झठुा ठहर ेकानून वमोिजम संजाय भोग्न तयार छु ।  
 
िनवेदक 
नामः  ............................. 
इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 
उजरु� दतार् गरेको �नस्साको ढाँचा 

�ी .................... 
........................ । 
 

�वषय:  उजरु� दतार्को �नस्साप� सम्बन्धमा । 
 
.................... बस्ने तपाइ  ........................ले  ....................बस्ने  .......................�वरु�मा 

 .......................................भनी उजरु� दतार् गनर् ल्याएकोमा आजको �म�तमा दतार् गर� दतार् नं .
 ................कायम भएकोले यो �नस्सा जार� ग�र�दएको छ ।  

 
अ�धकृत कमर्चार� 
दस्तखत:   ........  
�म�त:   ...........  
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अनसुूची-३ 
(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

ता�रख भपार्इर् 
न्या�यक स�म�त  

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा खडा ग�रएको ता�रख भरपाई 
 
वाद�           ��तवाद� 
.................             ...................  

म�ुा  .................... 
�म�त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह� �दन ........... बजे यस 
न्या�यक स�म�त/कायार्लयमा उपिस्थत हनुेछु भनी सह� गन� ...... 
 
वाद� ................         ��तवाद� ................ 
 
इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  

 
 
 

अनसुूची-४ 
(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बिन्धत) 

ता�रख पचार् 
न्या�यक स�म�त 

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका 
बाट जार� भएको तारेखको पचार् 

 
वाद�        ��तवाद� 
...............       ................. 

म�ुाः ...................... 
 
�म�त ............... मा .................... काम गनर् ........ बजे हािजर हनु आउनहुोला ।  
 

फाँटवालाको दस्तखत  
�म�त ................. 
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अनसुूची-५ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बिन्धत) 

प्रितवादको ढाँचा 
�लिखत जवाफको नमूना 

न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको 
�लिखत जवाफ 

�थम पक्ष 

भोजपुर जल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका  

वडा न++==============================वस्ने================================================नाता सम्बन्धल उल्लेख गन� -
वषर्==============================================================================================================को स्तुतकतार्प्र जवाफ 
�ल�खत================= 

दोस्रो पक्ष 

भोजपुर िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं  ............... .वस्ने 
...................................................................को छोरा वषर्  .........को 

....................................................................................................�वपक्षी )�नवेदक(  

�वषय सम्वन्ध �वच्छेद । 

म �नम्न वुदँाहरुमा लेिखए वमोिजम �नवेदन गदर्छु : 
१. म �लिखत जवाफ �स्ततुकतार् र �वपक्षी �नवेदक�वच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा 
अनसुार �ववाह भएको व्यहोरा �ठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म 
भएको �ठक हो । २०७१ सालको �तहारमा माइत गएपछ� म घर नफक� को, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म �लन आएको तर म घर नगएको,मैले �वपक्षी �नवेदकलाई दाम्पत्य 
जीवन चल्न नसक्ने भनकेो र मेरा दाईभाईले शार��रक आ�मण गन� सम्मको कायर् गरेकोभ�न 
कपोलकिल्पत झठुा र हुँदै नभएका �नराधार व्यहोरा उल्लेख गर� �ववाद गरेको कुरा उल्लेख गनर् 
चाहान्छु ।  

२. लाई �वपक्षी �नवेदक समेत �मल� गा�ल गलौचम , डर, धाक, धम्क� देखाई हातपात गर� घरबाट 
�नकाला गरेपछ� म माइतीमा आई वसेक� हुँ । �ववाह भएको केह� वषर्पछ� �वना कारण ममाथी �व�भ� 
�क�समका आरोप लगाई अपमान गन�, गाल� गलौच गन� लगायतका कामहरु हुँदैगए । प�रवारका अन्य 
सदस्यहरुले म माथी घृणा गन�, वोलचाल नगन� जस्ता कायर् गरेप�न �वपक्षीबाट केह� समय मलाई नै 
समथर्न र सहयोग गद� आएका �थए तर पछ� �वपक्षी �नवेदक समेत उ�नहरुसँगै �मले र मलाई 
जवरजस्ती घरबाट �नकाल्ने कायर्मा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो के गल्तीले यसो गरेका 
हनु भ�न वझु्दा वेलावेला दाइजो नल्याएको भ�न माइती पक्षसमेतको  आलोचना गन� गरेका �थए । 
सायद उ�नहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट �नकाल��दएका हनुपुदर्छ । मैले कुनै गल्ती 
नगरेको र �वपक्षी लोग्नसँेग पूवर्वत माया, स�ाव र सम्मान यथावत रहेकोले लोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ध 
यथावत कायम गर�पाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त �नकालेपछ� ४ म�हनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै 
३ वषर्सम्म वेखवर, सम्पकर् �व�हन वसी अ�हले ए�ासी सम्वन्ध �वच्छेदको माग गर� �नवेदन �दन ुआफ� मा 
आ�यर्जनक लागेको छ, सत्य तथ्य विुझ कानून वमोिजम ग�रपाउँ ।  
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४. .........................बाट जार� भएको स्थानीय न्या�यक कायर्�वधीको दफा ....वमोिजम �लिखत 
जवाफ वापत दस्तरु रु ......यसै �नवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।  

५. यो �लिखत जवाफ म्याद�भ�ै �लई म आफ�  उपिस्थत भएको छु ।  

६. यस �वषयमा अन्य� कह� ँकतै कुनै �नकायमा कुनै �कारको �नवेदन �दएको छैन ।  

७. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भोग्न तयार छु 
।  

�नवेदक 

नामः ................................... 
इ�त संवत  .................साल ............ .........म�हना  .............. गते ....................रोज शभुम ्।  
 

 
अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बिन्धत) 
  न्या�यक स�म�तबाट जार� भएको 

म्याद सूचना 
.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा रामप्रसादराइर् 
गाउँपा�लका काया�लयबाट जार� भएको १५ )पन्� (�दने सूचना  
 

...............................................वस्ने ....................................................................ले तपा�को �वरु� 
...................................�ववाद परेको भ�न �नवेदन दतार् गरेको हुदँा सो को ��त�लपी यसै साथ पठाईएको छ 

१५ । अतः तपाईले यो म्याद वझेुको वा �रत पूवर्क तामेल भएको �म�तले) पन्�  (�दन �भ�मा आफ्नो भनाइ 
स�हत आफ�  वा कानून वमोिजमको वारेश माफर् त यस कायार्लयमा हािजर हनु आउनहुोला । अन्यथा कानून 
वमोिजम हनुे व्यहोरा जानकार� गराईन्छ ।  
 

इ�त सम्बत ...................साल.......................म�हना......................गते रोज.............शभुम् .........।  
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अनसुूची-७ 
(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 

िनणर्यको ढाँचा  
....................................... न्या�यक स�म�त 

संयोजक �ी......................................................................................... 
सदस्य �ी........................................................................................... 
सदस्य �ी........................................................................................... 

�नणर्य 
संवत ............... सालको �नवेदन नं........ 

�वषय◌ः वलेसीबाट पानी झारेको । 
 

भोजपुर  िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................�थम पक्ष 

�वरु� 
भोजपुर िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................दो�ो पक्ष 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम �नवेदन दतार् भई सोह� ऐनको दफा 
४६ वमोिजम गठन भएको न्या�यक स�म�त समक्ष �स्ततु हनु आएको म�ुाको संिक्ष� तथ्य र �नणर्य यस 
�कार छः  
(१) रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं. ....................... नक्सा �सट नं.... 
�क.नं........क्षे.फ...........को घरजग्गामा पि�म तफर् का �क.नं..........का सं�धयार �वपक्षी 
...................ले घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गामा �समानासम्म आई जो�ड वनाएको तर छत तथा 
वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्ड�भ� झान�गर� वनाएको हुँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भ�े 
�नवेदकको �नवेदन व्यहोरा ।  
(२) रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाबाट �च�लत भवन �नमार्ण सम्वन्धी मापदण्ड वमोिजम इजाजत �ा� 
गर� भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोिजम भवन �नमार्ण गरेको हुँ । �वपक्षी 
�नवेदकले भने वमोिजम आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी �नजको घर कम्पाउण्ड�भ� झान� 
नगरेको आफ्नै घरजग्गामा झान� गरेको हुँदा झठुा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े �त्यथ�को �लिखत जवाफ 
।  
(३) रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाबाट स्थलगत �न�रक्षण तथा सव�क्षण गनर् गएका �ा�व�धक टो�लले 
स्थलगत �न�रक्षण गर� �म�त.........मा पेश गरेको स्केच स�हतको ��तवेदनबाट �त्यथ�को घरतफर् बाट 
छत तथा वलेसीको पानी खस्दा �नवेदकको घर कम्पाउण्ड�भ� पन� गरेको देिखन्छ भ�े व्यहोरा 
उल्लेिखत भएको  ।  
(४) �ववादका दवैु पक्षलाई मेल�मलाप गराउने �योजनका लाग◌ी रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा 
नं........,................. मा रहेको मेल�मलाप केन्�मा पठाउँदा मेल�मलाप हनु नसक� फ�कर्  आएको ।  

�नणर्य 
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दवैु पक्षलाई सनुवुाईको ला�ग आज पेशी तो�कएकोमा �ववादका सम्विन्धत पक्षहरु स्वयमं तथा 
�नजहरुबाट �नय�ु गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनुी पनुः �मलाप� गनुर्होस भ�न 
सम्झाउँदा वझुाउँदा प�न �मलाप� गनर् म�ुर नगनुर् भएकोले फाइलमा संलग्न �माण कागजहरुको समेत 
मूल्या�न गर� स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजम�नणर्य �दनपुन� हनु आई 
�नणर्यतफर्  �वचार गदार् �नवेदकको �क. नं....को पि�मतफर्  �त्यथ�को �क.नं....को घरजग्गा जो�डएर 
रहेकोमा �ववाद देिखएन । �नवेदकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा 
वलेसीको पानी झारेको हो होइन भ�न स्थलगत रुपमै जाँचवझु गर� �ा�व�धक ��तवेदन पेश गनर् 
कायार्लयबाट ख�ट गएका �ा�व�धक कमर्चार�ले �म�त.............मा पेश गरेको स्केच स�हतको �ा�व�धक 
��तवेदन समेतबाट �नवेदकको माग दावी वमोिजम आफ्नो घर कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा 
वलेसीबाट पानी झन� गरेको भ�े प�ु� हनुे देिखन्छ । �त्यथ�ले यस कायार्लयबाट पा�रत गरेको नक्सामा 
समेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झान� भ�न देखाईएको र �नवेदकको घर 
कम्पाउण्ड�भ� पानी झानर् पाउनपुछर् भ�न �त्यथ�ले दावी �वरोध गनर् समेत नसकेको र �च�लत कानून र 
�चलनबाट समेत अकार्को घर कम्पाउण्ड�भ� आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानर् पाउने नदेिखएको 
हुँदा �नवेदकको माग वमोिजम �त्यथ�ले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झान� 
�वन्ध गनुर्पन� देिखन्छ । �नवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झानर् नपाउने ठहछर्  । सो ठहनार्ले 
तपिशल बमोिजम गनुर् ।  
तपिशल 
१. सरोकारवालाले न�ल माग गनर् आएमा �नयमानसुार दस्तरु �लई न�ल �दन ु।  
२. यो �नणर्यमा िच� नवझेु ३५ �दन�भ� ..............िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनर् जान ुभ�न 
 �त्यथ�लाई सनुाई�दन ु।  
३. म्याद�भ� पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम �नणर्य कायार्न्वयन गनुर्/गराउन ु।  
इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-८ 
(दफा ४८ को सगँ सम्बिन्धत) 

अन्त�रम सरं�णात्मक आदेशको नमनूा 
 

........................................................... न्या�यक स�म�त 

सयंोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

सवंत ............................ सालको �नवेदन न.ं....... 
�वषयः  �प�डतलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा । 

भोजपरु  िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा न.ं........... ...............................वस्ने 
..................................................................................प्रथम प� 

�वरुद्ध 

भेजपरु  िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा न.ं........... ...............................वस्ने 
..................................................................................दोस्रो प� 

यसमा �नवेदकको माग वमोिजम ..........................िजल्ला वडा न.ं............................... वस्ने ...............को 
ना�त ..........................को छोरा/छोर� वषर् ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग ला�ग 
�नय�मत रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौला डायलो�सस गनर् �च�कत्सकले �शफा�रस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषर् 
.................. को ...........................ले �नय�मत रुपमा डायलो�सस गनर् अटेर गरेको, घ�र घ�र रुप�या नभएको 
वहाना गन� गरेको, क�हले क�हले कायार्लयको कामको व्यस्तताले फुसर्द न�मलेको आ�द कारण जनाई आफुले 
�नय�मत प्राप्त गनुर्पन� स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनर् नसकेको हँुदा आफ्नो जीवन झनझन खतरायकु्त वन्दै गएको 
भ�न अस्पतालको �च�कत्सकको पजुार् र �शफा�रस स�हत पेश हुन आएको �नवेदन उपर प्रारिम्भक रुपमा 
जाँचवझु गदार् व्यहोरा मना�सव दे�खएको हँुदा हाललाई �नवेदकको ला�ग �च�कत्सकले �शफा�रस गरे वमोिजम 
हरेक हप्ता २ पटक डायलो�सस गनुर् गराउन ुतथा �नजको स्वाथ्य लाभका ला�ग आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत 
�मलाउन ु भ�न स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम �वप�ी ........................को 
नाममा यो अन्त�रम सरं�णात्मक आदेश जार� ग�र�दएका छ� । यो आदेश �म�सल सामेल राखी �वप�ीलाई 
लेखी  पठाई�दन ु। यो आदेश अनसुार उपचार भएको जानकार� प्राप्त गर� �म�सल सामेल रा�ु र �नयमानसुार 
पेश गनुर् ।  
 
ई�त सवंत ................... साल ..........म�हना....गत ेरोज..शभुम ्। 
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अनसुूची-९ 
(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

िमलापत्रको लािग िनवेदनको ढाँचा 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका न्या�यक स�म�तसमक्ष पेश गरेको �मलाप�को संय�ु �नवेदनप� 

भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर्  वडा नं  ............... ......... .वस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोर�/�ीम�त  

वषर्  ..................को ...............................................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 

भोजपरु िजल◌्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं  ............... ......... .वस्न ेवषर्  ..................को 
............................................�लिखत जवाफकता◌ृ )दो�ो पक्ष(  

�वषय◌ः सम्वन्ध �वच्छेद । 

हामी �नवेदक  �नम्न �लिखत �नवेदन गदर्छौ◌ः  

१. हामी�वच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसुार �ववाह ग�रएकोमा क�रव  २ वषर्सम्म  
समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको �थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सो�ह 
वषर् २०७१ सालको �तहारमा माइत गएपछ� घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, �लन 
गएको तर उल्टै कुट�पट गर� पठाएको भ�न �नवेदकको �नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नल्याएको �नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर� जवरजस्त घरबाट �नकाला गरेको 
हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझप�न लोग्ने��त आफ्नो यथावत माया, स�ाव र सम्मान रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भ�े �त्यथ�को �लिखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा ग�र आय�, केह�वषर् लोग्ने स्वास्नी छु�टएर वस्य�, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म 
समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी �वषयले मनमटुाव भई लोग्न ेस्वास्नी अलग अलग वसेकोमा 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त माफर् त वडा नं  ................. .अन्तगर्तको  ............................

मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलापकतार् .................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गर� �मल� आएको व्यहोरा 
यो छ क� �वगतमा जे जस्ता �वषयमा असमझदार� तथा वेमेल भएको भएतापनी हामी�वच एक अकार्��त �व�ास, 

सदभाव र �मे कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध �वच्छेद गर� पाउँ भ�े �नवेदन दावी छो�ड पनुः समुधरु 
सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यविस्थत ढंगले अगा�ड वढाउने छ� । �नवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने 
स्वास्नी �म�ल वस्ने वातावरण नहनुे भएकोले छु�ै ठाउमा डेरा �लई वस्न हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (दन पेश गरेकावमोिजम यो �मलाप�को संय�ु �नवे  छ� , लेिखए 
वमोिजम �मलाप� गर� पाउँ ।  

४.रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका  स्थानीय न्या�यक कायर्�वधी वमोिजम यो �मलाप�को संय�ु �नवेदन दस्तरु बापत रु 
...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

�नवेदकहरु 

...................................... �थम पक्ष 

.................................... दो�ो पक्ष 
 

इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-१० 
(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बिन्धत) 

िमलापत्रको ढाँचा 
 रामप्रसादराइर् गाउपँािलका न्याियक सिमितसम� पेश गरकेो िमलापत्रको संय�ु िनवेदनपत्र 
भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउपँािलका वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमित  
वषर्  ..................को ...............................................................................िनवेदक )प्रथम प�(  

िव�द्ध 
भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउपँािलका  वड◌ा नं 
िलिखत जवाफकतार्........................को .......................वस्ने वषर्........................ (दोस्रो प�) 

िवषय◌ः सम्वन्ध िवच्छेद । 
हामी िनवेदक  िनम्न िलिखत िनवेदन गदर्छौं : 
१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसुार िववाह ग�रएकोमा क�रव  २ वषर्सम्म  
समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोिह 
वषर् २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरकेो, िलन 
गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परकेो ।  
२. आफुलाई दाइजो नल्याएको िनउबँाट घरमा हलेा गरकेो, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट िनकाला गरकेो 
हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझपिन लोग्नेप्रित आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउ ँभन्ने प्रत्यथ�को िलिखत जवाफ रहेको  ।  
३. हामी झगडा ग�र आयौं, केहीवषर् लोग्ने स्वास्नी छुिटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म 
समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी िवषयले मनमटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा     
रामप्रसादराइर् गाउपँािलकाको न्याियक सिमित माफर् त वडा नं  ................. .अन्तगर्तको  ............................

मेलिमलाप केन्द्रमा मेलिमलापकतार् .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली आएको व्यहोरा 
यो छ क� िवगतमा जे जस्ता िवषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीिवच एक अकार्प्रित िव�ास, 
सदभाव र पे्रम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध िवच्छेद गरी पाउ ँभन्ने िनवेदन दावी छोिड पनुः समुधरु 
सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यविस्थत ढंगले अगािड वढाउने छौं । िनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने 
स्वास्नी िमिल वस्ने वातावरण नह�ने भएकोले छुटै्ट ठाउमा डेरा िलई वस्न हामी दवैु प� सहमत भएकाले स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७५ को दफा ४७ )२ (वमोिजम यो िमलापत्रको संय�ु िनवेदन पेश गरकेा छौं , लेिखए 
वमोिजम िमलापत्र गरी पाउ ँ।  
४. रामप्रसादराइर् गाउपँािलकाको स्थानीय न्याियक कायर्िवधी वमोिजम यो िमलापत्रको संय�ु िनवेदन दस्तरु 
बापत � ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  
५. यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साचँो  ह�न्, झठुा ठहर ेकानून वमोिजम सह�लँा वझुाउलँा ।  
िनवेदकह� 
...................................... प्रथम प� 
.................................... दोस्रो प� 
 
इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बिन्धत) 

मेलिमलापकतार्मा सूचीकृत ह�ने िनवेदन ढाँचा 
न्या�यक स�म�त 

रामपंसादराइर् गाउँपा�लका समक्ष पेश गरेको �नवेदन 
 

�वषय◌ः मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हनु पाउँ ।  
 
�स्ततु �वषयमा तप�सलमा उल्लेिखत कागजातहरुको ��त�लपी साथै राखी रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको 
न्या�यक स�म�त अन्तगर्तका ............ मेल�मलाप केन्�मा सूचीकृत भई मेल�मलाप गराउन अनमुती पाउँ 
भनी �नवेदन गदर्छु ।  
तप�सल  
१) नाग�रकता �माणप�को छाँयाकपी,  
२) स्नातक तहसम्म उ�तणर् गरेको शैिक्षक �माणप�को छाँयाकपी, 
३) मेल�मलापकतार्को ता�लम �ा� गरेको �माणप�को छायाँकपी, 
४) मेल�मलाप सम्बन्धी अनभुव र 
५) व्यि�गत �ववरण (Bio- data) 

                                                         �नवेदक 
नाम थर◌ः .......... 
दस्तखतः ........... 
�म�त◌ः ............. 

 
अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको  

भ�रभराउको �नवेदन प� 

 

�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�े वारे । 

......वस्ने................................�नवेदक ÷वाद�÷��तवाद� 
�वरु� 

.......वस्ने.............�वपक्षी ÷वाद�÷��तवाद� 
म�ुा 

म �नवेदक �नवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

१  .उपरो� �वप क्षी संगको उल्लेिखत म�ुा यस गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�तको �म�त ..............को 
�नणर्य बमोिजम मैले यस कायार्लयमा राखेको दस्तरु÷रकम �म�त ..............को 

�ी...................बमोिजम मैले भर� भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उ�  िजल्ला अदालतको फैसला
रकम भर� भराई पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु । 

 

फोटो 
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२  .मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरेको दस्तरु ÷रकमको भरपाई÷र�सद÷भौचरको स�लै ��त र सम्मानीत 
�ी .......................संलग्न छ ।िजल्ला अदालतको अिन्तम फैसलाको छायाकपी यसै साथ  

३  .यसमा लेिखएको व्यहोरा �ठक हो , झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

�नवेदक 

�नज.............. 
ई�त संवत ..................साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम ्।  

 
अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 
चलन चलाउने �नवेदन 

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा पेश गरेको 
�नवेदन प� 

�वषयः चलन चलाई पाउँ भ�े वारे । 

.......वस्ने.....................�नवेदक ÷वाद�÷��तवाद� 
�वरु� 

.......वस्ने..................�वपक्षी ÷वाद�÷��तवाद� 
म�ुा 

म �नवेदक �नवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

 .उपरो� �वपक्षीसंगको उल्लेख ि◌त म�ुा यस गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�तबाट �म�त ........मा �नणर्य 
भई उ� घर जग्गा )वा जनु सम्पि� भोग गनर् पाउने गर� �नणर्य भएको छ सो सम्पि� वा वस्त ु

उल्लेख गन� (भएकोमा �ी मेरो हक भोग र स्वा�मत्वको हनुे ठहर ......िजल्ला अदालतमा �वपक्षीले प  
पुनरावलोकन गरेकोमा सम्मानीत अदालतबाट समेत �म�त  ..............मा �नणर्य हुँदा न्या�यक स�म�तकै 
�नणर्यलाई सदर गर� मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पि� 

 सम्पि� चलन चलाई पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छुरहेको हुँदा िश�ा�तिश� मलाई उ�  । 

२  .यसै �नवेदन साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्या�यक स�म�तले �म�त............मा गरेको �नणर्यको छाँयाँकपी  

 ख  .�ी...........िजल्ला अदालतले गरेको �म�त.............को सदर फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .�ववाद सम्व� �म�सल यसै कायार्लयमा रहेको छ । यस  

 घ  .लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

�नवेदक 

�नज............... 
ई�त संवत ..................साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम ्।  

अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

सम्पित रोक्काको अदेश 
रामप्रसादराइर् गाउपँािलकाको न्याियक सिमित 

संयोजक श्री......................................................................................... 
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सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

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

िवषयः सम्पित हस्तान्तरण रोक्का 
भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोर�/�ीम�तवषर् 
 ..................को .........................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 

भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं....�वपक्षी (दो�ो पक्ष)..........वस्ने....वषर्.....को यसमा 
�नवेदकको माग बमोिजम भोजपरु िजल्ला रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका वडा नं.... के्ष.फ.........�क.नं........ जग्गामा 
बनेको.........को नाममा रहेको अवण्डाको..................वगर्�फटको चार तल्ले घर र �लग लगापात समेत 
�वपक्षी....सम्पि� �नज �वपक्षीबाट अन्य अंिशयारहरुको मन्जरु� �वना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका गर� 
�नवेदकले �दएको �नवेदन उपर �ारिम्भक रुपमा जाँचवझु गदार् व्यहोरा मना�सव देिखएको हुदँा हाललाई �त्यक्ष� 
को नाममा रहेको उिल्लिखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनर् �सफा�रस न�दन वडालाई र अक� आदेश 
नभएसम्मका ला�ग उ� घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुर्/गनर् न�दन ुभनी मालपोत कायार्लयको नाममा समेत 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो�ाको आदेश जार� ग�र�दएका छ� । यो 
आदेश �म�सल सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयहरुमा पठाई�दन ु। यो आदेश अनसुार रो�ा भएको जानकार� �ा� 
गर� �म�सल सामेल रा� ुर �नयमानसुार पेश गनुर् । 

ई�त संवत................साल.............मा�हना...........गते‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१५ 
(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बिन्धत) 

नक्कलको लािग िनवेदन 
न्या�यक स�म�त  

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा पेश गरेको 
�नवेदन प� 

�वषय◌ः न�ल पाउँ भ�े बारे । 
................... बस्ने ........................................................................... �नवेदक/वाद�/��तवाद� 
�वरु� 
............... बस्ने ................................................................................ �वपक्षी/वाद�/��तवाद� 

म�ुा◌ः .................................. 
...................................... । 

म �नवेदक �नवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै र◌ाखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु◌ः 
(१) उपरो� �वपक्षीसँगको उल्लेिखत म�ुामा अध्ययनको ला�ग देहायका कागजातहरु आवश्यक परेको हुँदा 
�मािणत ��त�लपी पाउँ भनी यो �नवेदन साथ उपिस्थत भएको छु । अतः न�लको �मािणत ��त�लपी पाउँ ।  
देहाय  
क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुलँा बझुाउँला ।  

�नवेदक 
�नज .......................... 

 इ�त सम्वत ्......... साल .... म�हना .... कगते रोज ्... शभुम ्................ 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १   संख्या:11  �म�त: २०75/02/10 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा करारमा प्रा�व�धक कमर्चार� व्यवस्थापन गन� 

सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५  
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रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा करारमा प्रा�व�धक कमर्चार� व्यवस्थापन गन� सम्बन्धी  
कायर्�व�ध, २०७५  ) नमनूा( 

 

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र �वकास �नमार्णको कायर्लाई व्यविस्थत र प्रभावकार� 
बनाउन यस गाउँपा�लकाको ला�ग नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कमर्चार� दरविन्दको अ�धनमा र�ह प्रा�व�धक 
कमर्चार�को �रक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा �लने कायर्लाई व्यविस्थत गनर्का ला�ग 
रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकाले �म�त २०७५ / ....../ ... मा यो कायर्�व�ध स्वीकृत गर� जार� गरेकोछ ।  
 

१. स�ं�प्त नाम र प्रारम्भः 
क .यस कायर्�व�धको नाम "रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा करारमा प्रा�व�धक कमर्चार� व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५" रहेको छ ।  
ख .यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाले �नणर्य गरेको �म�तबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 
२. प�रभाषाः  �वषय वा प्रसगंले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा- 

क . "अध्य� वा प्रमखु" भन्नाले क्रमशः गाउँपा�लकाको अध्य� सम्झन ुपदर्छ । 
ख . "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५” सम्झन ुपदर्छ ।  
ग . "कायर्�व�ध "भन्नाले “रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा करारमा प्रा�व�धक कमर्चार� व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५” सम्झन ुपदर्छ ।  
घ . "कायार्लय" भन्नाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपदर्छ । 
ङ. "प्रा�व�धक कमर्चार�" भन्नाले दफा ३(२) बमोिजम प्रा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउने गर� व्यवस्था 

भएका कमर्चार� सम्झन ुपदर्छ । 
च. "स�म�त" भन्नाले दफा ५ बमोिजम ग�ठत अन्तवातार् तथा स�ूचकरण स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

 
३. कायर्�व�ध लाग ूहुने �ते्र र सेवाः  ) १( स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ८३ को उपदफा 

)७ (तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोिजम प्रा�व�धक कमर्चार� 
करारमा रा� ेप्रयोजनको ला�ग यो कायर्�व�ध स्वीकृत गर� लाग ूग�रएको छ ।  

)२ (कायार्लयले देहायको सेवासँग सम्बिन्धत प्रा�व�धक कमर्चार� यस कायर्�व�ध बमोिजम अव�ध 
तोक� करारमा रा� सक्नेछः  

)क (इिन्ज�नय�रङ्ग सेवासँग सम्बिन्धत 
)ख (कृ�ष सेवासँग सम्बिन्धत 
)ग (पश ुसेवासँग सम्बिन्धत 
)घ (वन सेवासँग सम्बिन्धत 
)ङ (स्वास्थ्य सेवासँग सम्बिन्धत 
(छ) अन्य कुन ैप्रा�व�धक सेवासँग सम्बिन्धत । 

 
४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोिजमका प्रा�व�धक कमर्चार� कायार्लयले करारमा रा� ेप्रयोजनको 

ला�ग स�ूचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोिजम हुनेछः  
)१ (प्रा�व�धक कमर्चार�को अनसु�ूच - १ बमोिजम स्वीकृत कायर् �ववरण बमोिजम पद वा सेवा 

�ेत्र तथा सम्बिन्धत सेवा समहूको योग्यता, पा�रश्र�मक, सेवा शतर् समेत तोक� सम्बिन्धत कायार्लयको 
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सचूनापाट�, वेभसाईट तथा अन्य कुन ैसावर्ज�नक स्थलमा अनसुचूी - २ बमोिजमको ढाचँामा कम्तीमा 
१५ (पन्ध्र) �दनको सचूना प्रकाशन गनुर्पन�छ । 

(२) आवेदन फारामको नमनूा अनसुचूी - ३ बमोिजम हुनेछ । आवेदन दस्तरु गाउँपा�लकाबाट 
�नधार्रण भए बमोिजम हुनेछ ।  

)३ (उपदफा )२ (बमोिजम पनर् आएका आवेदनहरु देहायको आधारमा दफा ५ को स�म�तले 
मलू्याङ्कन गर� स�ुचकृत गनुर्पन�छ  : 

क .श�ै�क योग्यता वापत - ६० )साठ� (अकं, (�व�शष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथम शे्रणी वापत 
५५, द्�धतीय शे्रणी वापत ५०, ततृीय शे्रणी वापत ४५, (�त्रभवुन �वश्व�वद्यालयको अकं 
गणनाका आधारमा (। 

ख .कायर् अनभुव वापत - १० )दश (अकं )प्र�त वषर् २ अकंको दरले, प्रमा�णत �ववरण सलंग्न 
भएको हुनपुन� (। 

ग .स्थानीय बा�सन्दालाई देहाय बमोिजम - १० )दश (अकं  
१ .सम्बिन्धत गाउँपा�लकाको बा�सन्दा भएमा - १० अकं 
२ .सम्बिन्धत िजल्लाको बा�सन्दा भएमा - ५ अकं  

घ .अन्तवातार्मा अ�धकतम २० अकं । यस अनसुार अकं प्रदान गदार् न्यनुतम ८ (आठ) र 
अ�धकतम १४ (चौध) को सीमा�भत्र रह� प्रदान गनुर्पन�छ ।  

)४ (उपदफा )१ (बमोिजम आवेदन माग गदार् प्रा�व�धक कायर् )इिन्ज�नय�रगं, स्वास्थ्य तथा पश ु
�च�कत्सा लगायतका अन्य �ेत्र (का ला�ग आवश्यक पन� व्यवसा�यक प्रमाणपत्र )लाईसेन्स (प्राप्त 
गरेका व्यिक्तले मात्र आवेदन �दन सक्नेछन ्। 

 
५. अन्तवार्तार् र स�ूचकरण स�म�तः माग पद सखं्याका आधारमा कायर्�व�धको दफा )४ (को उपदफा )३ (

बमोिजम उच्चतम अकं प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई प्रारिम्भक छनौट गनर् र अन्तवार्तार् समेत �लई 
स�ूचकरणको �सफा�रस गनर् देहायको अन्तरवातार् तथा स�ूचकरण स�म�त रहनेछः 
)क( प्रमखु प्रशासक�य अ�धकृत     -  सयंोजक 
)ख( अध्य� वा प्रमखुले तोकेको �वषय �व�को रुपमा  

सरकार� सेवाको अ�धकृत स्तरको कमर्चार�   -  सदस्य 
)ग( गाउँपा�लकाको �वषयगत शाखा प्रमखु       -      सदस्य 

६. स�ूचकरणको �ववरण प्रकाशन गन� : ) १ (दफा ४ बमोिजम सबभैन्दा बढ� अकं प्राप्त गन� उम्मेदवारहरु 
दफा ५ बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसको आधारमा कायार्लयले उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, 
ठेगाना, काम गनर् तो�कएको शाखा आ�द समेत उल्लेख गर� योग्यताक्रम अनसुार स�ूचकरणको �ववरण 
प्रकाशन गन�छ ।  

)२ (उपदफा (१) बमोिजम स�ूचकरण प्रकाशन गदार् पद सखं्या भन्दा दोव्बर सखं्यामा वकैिल्पक 
उम्मेदवारको सचूी समेत प्रकाशन गनुर्पन�छ र �सफा�रश भएका उम्मेदवारहरुको सचूी सचूना पाट�मा 
समेत टाँस गनुर्पन�छ ।  

तर आवेदन न ैकम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार स�ुचकरण गनर् स�कनेछ ।  
)३ (उपदफा )१ (बमोिजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारलाई �छटो सञ्चार माध्यमबाट 

जानकार� गराई सोको अ�भलेख समेत रा�ुपन�छ ।  
७. करार गन�ः )१ (कायार्लयले स�ूचकृत गरेका मखु्य उम्मेदवारलाई ७ )सात (�दनको म्याद �दई करार गनर् 

सचूना �दनपुन�छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी �भत्र करार सम्झौता गनर् आउने स�ूचकृत उम्मेदवारसँग 
कायार्लयले अनसुचूी - १ बमोिजमको कायर्-�ववरण स�हत अनसुचूी - 4 बमोिजमको ढाचँामा करार 
गनुर्पन�छ । उक्त अव�ध �भत्र सम्पकर्  रा� नआएमा क्रमशः वकैिल्पक उम्मेदवारलाई सचूना �दई करार 
गनर् स�कनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बमोिजको पत्र कायार्लयले प्रा�व�धक 
कमर्चार�लाई �दनपुन�छ ।  

)४ (उपदफा )२ (बमोिजम कायार्लयले कायर्�ववरण �दँदा �वषयगत शाखा समेत तोक� काममा 
लगाउन ुपन�छ ।  

)५ (यस कायर्�व�ध बमोिजम करार गदार् सामान्यत आ�थर्क वषर्को श्रावण १ )एक (दे�ख अक� 
वषर्को असारसम्मका ला�ग मात्र करार गनुर् पन�छ । तर उक्त पदले गनुर्पन� काम समाप्त भएमा वा 
पयार्प्त नभएमा वा कायर्प्रारम्भ न ै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले कामको बोझ र अवधी हेर� 
करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

)६ (उपदफा (५) बमोिजम एक आ�थर्क वषर्को �निम्त सेवा करारमा �लएको व्यिक्तलाई पनुः अक� 
वषर्को ला�ग सेवा करारमा �लन ुपरेमा पनुः प�र�ण, छनौट र शरुू करार सरह मा�न सम्झौता ग�रनेछ 
।  

)७ (प्रा�व�धक कमर्चार�ले स्वेच्छाले करार �नरन्तरता गनर् नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) म�हना 
अगाडी कायार्लयमा �ल�खत रुपमा जानकार� गराउन ुपन�छ । यसर� जानकार� नगराई करार अन्त गर� 
काम छोडमेा त्यस्तो व्यिक्तलाई पनुः करारमा काम गन� अवसर �दईने छैन । 

)८ (यस दफा �वप�रतको अव�ध उल्लेख गर� वा करारमा उल्लेख भए भन्दा बढ� रकम भकु्तानी 
�दएमा त्यसर� अव�ध उल्लेख गन� वा रकम भकु्तानी गन� कमर्चार�को तलव भ�ाबाट कट्टा गर� असलू 
उपर ग�रनेछ र �वभागीय कारवाह� समेत ग�रनेछ ।  

८. कायर् शतर्, पा�रश्र�मक र अव�ध :  ) १ (यस कायर्�व�ध बमोिजम सेवा करार सम्झौता ग�रएका प्रा�व�धक 
कमर्चार�को मा�सक पा�रश्र�मक सम्बिन्धत तह वा पदको शरुु तलब स्केलमा नबढ्ने गर� करार 
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ । स्थानीय भ�ा पाउने स्थानमा नेपाल सरकारको दररेट 
बमोिजम करारमा उल्लेख भए अनसुार स्थानीय भ�ा उपलब्ध गराउन स�कनेछ ।  

)२(  कायार्लयले कायर्-�ववरणमा उल्लेख भए बमोिजम प्रग�तको स्थलगत वा वस्तगुत प्र�तवेदनका 
आधारमा कायर् सम्पादन अनसुार करारमा उल्लेख गर� भ्रमण भ�ा वा �फल्ड भ�ा उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्लेख नग�रएको भ्रमण भ�ा, �फल्ड भ�ा वा अन्य भ�ा उपलब्ध गराउन 
स�कने छैन ्। 

)३ (कायार्लयले करारका प्रा�व�धक कमर्चार�को पा�रश्र�मक भकु्तानी गदार् �नजले म�हनाभर� गरेको 
कामको �ववरण )Time Sheet( स�हतको प्र�तवेदन तयार गनर् लगाई सम्बिन्धत �वषयगत शाखाको 
�सफा�रशको आधारमा मात्र भकु्तानी गनुर् पन�छ । 

)४ (यस कायर्�व�ध बमोिजम प्रा�व�धक कमर्चार�ले करारमा काम गरेकै आधारमा प�छ कुन ैप�न 
पदमा अस्थायी वा स्थायी �नयकु्ती हुनाका ला�ग कुन ैप�न दाबी गनर् पाउँने छैन । 

)५ (उपदफा )१ (बमोिजम करार गदार् काम शरुु गन� �म�त र अन्त्य गन� �म�त समेत उल्लेख 
गनुर्पन�छ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषर् भन्दा बढ� हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः  ) १ (यस कायर्�व�ध बमोिजम करार ग�रएको पद वा दरबन्द�मा नेपालको स�ंवधान 
बमोिजम कमर्चार� समायोजन भई ख�टई आएमा त्यस्तो व्यिक्तको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ । 
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)२ (करार सम्झौता ग�रएको प्रा�व�धक कमर्चार�को कायर् सन्तोषजनक नभएको भ�न कायर्रत �वषयगत 
शाखा वा कायार्लयले �सफा�रश गरेमा अध्य� वा प्रमखुले आवश्यक छान�वन गनर् लगाई सफाइको मौका 
�दई कायार्लयले जुनसकैु अवस्थामा करारबाट हटाउन स�कनेछ ।  

१०. �व�वधः यस कायर्�व�ध कायार्न्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुर् परेमा यस कायर्�व�ध तथा प्रच�लत 
काननूसँग नबा�झने गर� गाउँपा�लकाले आवश्यक �नणर्य गनर् सक्नेछ ।  

 
अनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बिन्धत कायर्�ववरणको ढाँचा) 
रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकको कायार्लय 

वकुैण्ठे भोजपरु 
प्रदेश न.ं १ नेपाल 

 
कायर् �ववरणको नमनुाः 
प्रा�व�धक कमर्चार�को पद नामः  काम गनुर्पन� स्थानः 
प्रा�व�धक कमर्चार�को नामः       
सपु�रवे�कः  प्र�तवेदन पेश गनुर्पन� अ�धकार�ः  
कायर् �ववरणः 
१ . 
२ . 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसुचूी - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बिन्धत आवेदनको ढाँचा) 
रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकको कायार्लय 

वकुैण्ठे, भोजपरु 
प्रदेश नं̩  १ नेपाल 

 
करारमा सेवा �लने सम्बन्धी सचूना 

)सचुना प्रका�शत �म�त  :२०७५      /    /  ) 
 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको लागी ............).................. �वषयगत शाखा (  मा  रहने  गर� 
).............................................................पद (को रुपमा देहायको सखं्या र योग्यता भएको प्रा�व�धक 
कमर्चार� करारमा रा�ु पन� भएकाले योग्यता पगेुका नेपाल� नाग�रकहरुले यो सचूना प्रका�शत भएको �म�तले 
१५ )पन्घ्र (�दन �भत्र �दनको २:०० बजेसम्म राजस्व �तरेको र�सद स�हत दरखास्त �दन हुन सम्विन्धत 
सवकैो ला�ग यो सचूना प्रकाशन ग�रएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तरु, कायर्–�ववरण, पा�रश्र�मक, 
सेवाका शतर्हरु स�हतको �वस्ततृ �ववरण कायार्लयबाट वा वेवसाइट www. ramprasadraimun.gov.np  बाट 
उपलब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  सखं्या 
  
  
२. श�ै�क योग्यता र अनभुव )नमनुा (: 
१ .नेपाल� नाग�रक । 
२ .न्यनूतम योग्यता )जस्तःै नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त �वश्व�वद्यालयवाट Civil Engineering मा स्नातक 

)B.E (र कुनै सम्बद्ध �वषयमा �वषयमा स्नातको�र गरेको । 
३ .अनुभवको हकमा B.E उतीणर् गर� सम्बद्ध कायर्मा कम्तीमा ...... वषर्को कायर् अनुभव भएको  ।  
४ .... .वषर् उमेर पुरा भई  ....वषर् ननाघेको हुनपुन� । 
५. नेपाल इिन्ज�नय�रङ्ग काउिन्सलमा दतार् भएको )प्रमाणपत्र (। 
६ .अन्य प्रच�लत काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३ .दरखास्तमा सलंग्न गनुर्पन�ः उम्मेदवारको व्यिक्तगत �ववरण, श�ै�क योग्यताको प्रमा�णत प्र�त�ल�प, 

नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रमा�णत प्र�त�ल�प, अनभुवको प्रमा�णत प्र�त�ल�प तथा प्रच�लत नेपाल 
काननू बमोिजम �व�भन्न काउिन्सल वा प�रषद् वा अन्यमा दतार् भएको प्रमा�णत प्र�त�ल�प सलंग्न 
हुनपुन�छ । पेश ग�रने सब ैप्र�त�ल�पको पछाडी उम्मेदवार स्वयलें हस्ता�र गर� प्रमा�णत गन� ।  
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अनसुचूी - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बिन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकको कायार्लय 
वकुैण्ठे, भोजपरु 

प्रदेश नं . १, नेपाल 
 

करारको ला�ग दरखास्त फाराम 
)क (वयैिक्तक �ववरण 

 नाम थर
  

)देवनागर�मा(  
)अगें्रजी ठूलो अ�रमा(  �लङ्ग: 

नाग�रकता न:ं जार� गन� िजल्ला : �म�त : 
स्थायी ठेगाना क (

िजल्ला 
ख (न.पा/.गा.�व.स. ग (वडा न ं

 घ (टोल : ङ (मागर्/घर न:ं . च (फो न.ं 
पत्राचार गन� ठेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जन्म �म�त )             :�व.सं.मा)              (ईिस्व संवतमा( 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर              :वषर्            म�हना 
)ख (शै��क योग्यता/ता�लम )दरखास्त फाराम भरेको पदको ला�ग चा�हने आवश्यक न्यनूतम शै��क योग्यता/ता�लम मात्र उल्लेख गन�( 
आवश्यक न्यनूतम 
योग्यता 

�वश्व�वद्यालय/बोडर्/ता�लम �दने 
संस्था 

शै��क उपा�ध/ता�लम  संकाय शे्रणी/प्र�तशत मूल �वषय 

शै��क योग्यता      
     

ता�लम      
)ग (अनभुव सम्बन्धी �ववरण 

कायार्लय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अव�ध 

दे�ख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पणूर् �ववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको ला�ग अयोग्य ठह�रने गर� कुन ैसजाय पाएको छैन 
। कुन ैकुरा ढाँटे वा लुकाएको ठह�रएमा प्रच�लत काननू बमोिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गन� भनी प्रच�लत काननू तथा यस दरखास्त 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्ले�खत सब ैशतर् तथा �नयमहरु पालना गनर् मन्जरु गदर्छु । साथ ैकरारमा उल्ले�खत शतर्हरु पणूर् रुपमा पालना गन�छु र करारको 

समयभन्दा अगाव ैकरारको अन्त्य गदार् किम्तमा ३ म�हनाको पवूर् सूचना �दई कायार्लयमा �नवेदन �दनेछु । 
उम्मेदवारको ल्याप्चे सह�छाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 
 
 

 

�म�त: 

कायार्लयले भन�ः 
र�सद/भौचर न:ं . रोल न:ं . 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगन�को नाम र दस्तखतः 
�म�त : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गन�को 
दस्तखत 
�म�त : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्ले�खत लगायत �नम्न�ल�खत कागजातहरु अ�नवायर् रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमा�णत गर� पेश गनुर् पन�छ । 
)१ (नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प,   (२ (समक�ता र सम्बद्ध आवश्यक पन�मा सो को प्र�त�ल�प, (३ (न्यनूतम शै��क 

योग्यताको प्रमाणपत्र र चा�र�त्रक प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प, प्रा�व�धक कायर् )इिन्ज�नय�रङ्ग, स्वास्थ्य तथा पश ु�च�कत्सा लगायतका अन्य �ेत्र (का ला�ग 
आवश्यक पन� व्यवसा�यक प्रमाणपत्र )लाईसेन्स(को प्र�त�ल�प, ता�लम र अनभुव आवश्यक पन�मा सो समेतको प्र�त�ल�प, आ�द । 

हालसालै �खचेको 

पासपोटर् साईजको 

परैु मुखाकृ�त दे�खने 

फोटो यहाँ टास्ने र 

फोटो र फाराममा 

पन� गर� उम्मेदवारले 
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अनसुचूी - ४ 
(बुँदा ७.१ सँग सम्बिन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
 
रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, (यसप�छ प�हलो प� भ�नएको (र भोजपरु िजल्ला, 
...................नगरपा�लका/गाउँपा�लका, वडा न ं ..... .बस्ने श्री 
) ............................................................यसप�छ दोश्रो प� भ�नएको (का बीच .....गाउँपा�लकाको 
).................................................इिन्ज�नयर (को कामकाज गनर् गराउन �म�त २०७५    / ......./...... 
को �नणर्य अनसुार देहायका कायर्/शतर्को अ�धनमा र�ह दोश्रो प�ले प�हलो प�लाई सेवा उपलब्ध गराउन 
मन्जुर भएकाले यो करारको सझंौता गर� एक/एक प्र�त आपसमा ब�ुझ �लय� �दय� : 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो प�ले आफुलाई तो�कएको सलंग्न कायर् �ववरण अनसुारको कायर् प�हलो 

प�ले तोकेको समय र स्थानमा उपिस्थत भई गनुर् पन�छ र आवश्यकतानसुार थप काम गनुर् पन�छ । 
२. काम गनुर् पन� स्थान  : ...............................................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा�रश्र�मक : प्रत्येक म�हना व्य�तत भएप�छ, प�हलो प�ले दोश्रो 

प�लाई मा�सक रुपमा रु)................... .अ�रेपी रु .
..................................................................पा�रश्र�मक उपलब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो प�ले ...गाउँपा�लकाको प्रच�लत काननूमा ब्यवस्था भएका आचरण तथा 
अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पालना गनुर् पन�छ ।  

५. �वदाः दोस्रो प�लाई साबर्ज�नक �बदा बाहेक अन्य कुन ैप�न �क�समको �बदा उपलब्ध हुने छैन । साथ ै
कायार्लयको ला�ग आवश्यक परेको खण्डमा �बदाको �दनमा प�न सेवा उपलब्ध गराउन ुपन�छ । यसर� 
सावर्ज�नक �बदाको �दनमा कायार्लयमा काम लगाए बापत मा�सक करार रकमको दामासाह�ले रकम 
दोश्रो प�लाई �दईनेछ ।  

६. कायार्लय सम्प��को सरु�ाः दोस्रो प�ले कायार्लयको चल अचल सम्प��को नोक्सानी वा �हना�मना 
गरेमा सो को ��तप�ूत र् वा हानी नोक्सानीको �बगो दोश्रो प�ले प�हलो प�लाई �दन ुपन�छ । 

७. गोप्यताः दोस्रो प�ले कायार्लयको कागजपत्र, िजन्सी सामान एव ं गोप्य कुरा वा कागजात कुन ै
अन�धकृत व्यिक्त वा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमा�णत भएमा दोस्रो प�लाई करारबाट हटाई सोबाट 
भएको हानी नोक्सानीको ि�तप�ूत र् दोश्रो प�बाट भराईनेछ र कालो सचूीमा समेत रा�खनेछ ।   

८. करार अव�धः यो करार २०७५  ।........।..........दे�ख लाग ुभई २०७.....असार १५ सम्मको ला�ग हुनेछ ।  
९. कायर्सम्पादन मलू्यांकनः प�हलो प�ले दोस्रो प�को कायर् सम्पादन मलू्यांकन गन� र सो मलू्यांकन गदार् 

सालवसाल� �नरन्तरता �दन उपयकु्त दे�खएमा कायर्�व�धको दफा ९ बमोिजम करार �निश्चत अव�धको 
ला�ग थप हुन सक्नेछ । 

१०. पा�रश्र�मक कट्ट� र करार सेवाको शतर्को अन्त्यः दोश्रो प�ले प�हलो प�लाई लगातार ७ (सात) �दन 
भन्दा बढ� उक्त सेवा उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा �दन नसकेमा अनपुिस्थत रहेको अव�धको 
पा�रश्र�मक दामासा�हले कट्टा ग�रनेछ र सो भन्दा बढ� सेवा नगरेमा स्वतः यो सझंौता प�हलो प�ले 
रद्ध गर� अक� ब्यवस्था गनर् वाधा पन� छैन । दोश्रो प�ले शा�रर�क रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुन ै
कारणले सेवा �दन असमथर् भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर 
उल्लघनं गरेमा दोश्रो प�सगंको सझंौता रद्ध गनर् सक्नेछ र �नजको सट्टा अक� व्यिक्त करारमा रा�ख 
काम लगाउन बाधा पन� छैन ।  

११. दावी नपगु्नेः दोश्रो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा प�छ कुन ैप�न पदमा अस्थायी वा 
स्थायी �नयिुक्त हुनाका ला�ग दाबी गनर् पाउँने छैन/गन� छैन । 
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१२. प्रच�लत काननू लाग ूहुनेः यस सझंौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रच�लत नेपाल काननू बमोिजम हुनेछ ।  
 
गाउँपा�लकाको तफर् बाट :   दोस्रो प� )करार गन� व्यिक्त :( 
हस्ता�र : हस्ता�र :  
नाम    : नाम : 
पद  : ठेगाना  : 
कायार्लयको छापः  
  
 

अनसुचूी - ५ 
(बुँदा ७.२ सँग सम्बिन्धत करार सचूना पत्रको ढाँचा) 

                 रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकको कायार्लय 
वकुैण्ठे, भोजपरु 
प्रदेश न ं१, नेपाल 

 
च.न.ं         �म�तः    
प.स.ं  
 
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

�वषयः करार सम्बन्धमा । 
तपाईलाई �म�त २०७५...।....। ...�नणर्यानसुार स�ूचकरण ग�रए बमोिजम ) ............................पदको नाम 
वा काम (का ला�ग यससैाथ सलंग्न करार )सम्झौता (बमोिजम �म�त २०७....।....।  ...दे�ख २०७....।.....। ....
सम्म करारमा रा�खएको हँुदा सलंग्न कायर्शतर् अनरुुप आफनो काम इमान्दार�पवूर्क र व्यवसा�यक मलू्य 
मान्यता अनरुुप गनुर्हुन जानकार� गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतर्व्य पालना गदार् यस गाउँपा�लकाको कमर्चार�ले पालना गनुर्पन� आचार स�ंहता र 
आचरणको समेत प�रपालना हुन जानकार� गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासक�य अ�धकृत 

बोधाथर्ः 
श्री आ�थर्क प्रशासन शाखाः प्रमा�णत हािजर/Time Sheet स�हतको प्र�तवेदनका आधारमा सम्झौता बमोिजमको 

रकम मा�सक रूपमा उपलब्ध गराउनहुुन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हािजर�को व्यवस्था हुन ।  
श्री वडा कायार्लय, ....................................  

गाउँ/नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय । 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:12   �म�त: 2075/02/10 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:y ug{ ag]sf] sfg'g, @)&% 
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/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:y ug{ ag]sf] sfg'g, @)&% 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/fdk|;fb/fO{ ufp¤kflnsf 
a}s"णे, ef]hk"/ 

1 g+= k|b]z 
k|:tfjgf M  g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd /fdk|fb/fO{ 
ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]if ;+rfng ug{, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug{, lgsf;f tyf 
vr{ug{, n]vf /fVg, cfly{s tyf ljQLo k|ltj]bg agfpg cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s 
lgoGq0fsf] Joj:yf ldnfpg, cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f ug{, a]?h' km5\of}{6 tyf 
c;'n pk/ ug{ u/fpg, cfly{s sfo{ljlwnfO{ lgoldt,Jojl:yt / hjfkmb]xL agfpg 
jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] /fdk|;fb/fO{ ufpF;efn] of] 
sfg"g agfPsf] 5 .  

 
kl/R5]b–! 
k|f/lDes 

 
!= ;+l+IfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfg"gsf] gfd æ/fdk|;fbf/fO{ ufpFkflnsfsf] cfly{s 
sfo{ljlw sfg"g, @)&%Æ /x]sf] 5 .  
-@_ of] sfg"g ;ef af6 kfl/t ePsf] ldlt b]lv nfu" x'g]5 .  
 
@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf M–  
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-s_ æc;'n pk/ ug'{ kg]{ /sdÆ eGgfn] k|rlnt P]g adf]lhd e'QmfgL lbg gx'g] /sd 
e'QmfgL lbPsf] jf a9L x'g] u/L e'QmfgL lbPsf] jf 36L /sd c;'n u/]sf] sf/0faf6 c;'n 
pk/ ug{' kg]{ egL n]vfk/LIf0f xF'bf 7x¥ofOPsf] a]?h' /sd ;D´g' k5{ / ;f] zAbn] 
lxgfldgf jf d:of}6 u/]sf] /sd tyf ufpFkflnsfnfO{ ltg'{ jf a'´fpg' kg]{ cGo s'g} /sd 
snd ;d]tnfO{ hgfpF5 .  
-v_ æclGtd n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 x'g] n]vfk/LIf0f 
;D´g'k5{ .  
-u_ æcfGtl/s n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] tf]lsPsf] zfvf jf 
n]vfk|d'vaf6 x'g] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;D´g'k5{ .  
-3_ æcfly{s jif{Æ eGgfn] x/]s jif{sf] ;fpg dlxgfsf] Ps ut]b]lv csf]{ jif{sf] cfiff9 
dlxgfsf] d;fGt;Ddsf] afÅ dlxgfsf] cjlwnfO{ ;D´g'k5{ .  
-8=_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj / laifout zfvf k|d'vsf] xsdf 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t, ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[tsf] xsdf /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cWoIf / cWoIfsf] xsdf ufpFsfo{kflnsf 
;D´g'k5{ .  
-r_ æsf/f]af/Æ eGgfn] ;/sf/L] rn, crn, gubL tyf lhG;L wgdfn lhDdf lnO{ k|rlnt 
P]g adf]lhd lgwf{l/t sfddf vr{ jf bflvnf ug{] ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd ;D´g' k5{ .  
-5_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;g x]g]{ k|d'v 
;D´g'k5{ .  
-h_ æsfof{noÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] 
/fdk|fb/fO{ ufpFkflnsf dftxt /x]sf] laifout zfvf jf ljefu jf dxfzfvf jf sfof{no 
jf PsfOx?nfO{ ;d]t hgfpg]5 .  
-em_ æsfof{no k|d'vÆ eGgfn] v08 -5_ / -h_ adf]lhdsf] sfof{nosf] k|zf;sLo k|d'v 
eO{ sfdsfh  
ug{ tf]lsPsf] kbflwsf/L ;Demg' k5{ .  
-~f_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf ;Demg' k5{ .  
-6_ ælhDd]jf/ JolQmÆ eGgfn] n]vf pQ/bfoL clws[taf6 clwsf/ ;'lDkP adf]lhdsf] sfo{ 
;+rfng ug]{, lhDdf lng], vr{ ug]{, n]vf /fVg], cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fO{ 
a]?h' km5\of}{6 ug]{ u/fpg], ;/sf/L gubL lhG;L c;'n pk/ ug]{ u/fpg] tyf bflvnf ug]{ 
st{Jo ePsf] JolQm ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] sfdsf] nflu 
;/sf/L gubL jf lhG;L lnO{ jf glnO{ ;f] sfd km5\Øf{pg] lhDdf lng] h'g;'s} JolQm 
;d]tnfO{ hgfpF5 .  
-7_ ætfn's sfof{noÆ eGgfn] j8f sfof{no tyf laifout sfof{nosf] xsdf /fdk|;fb/fO{ 
ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no ;D´g'k5{ .  
-8_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsPadf]lhdÆ eGgfn] o; sfg"g cGtu{t ag]sf lgodfjnL, 
lgb]{lzsf jf sfo{ljlwdf tf]lsPsf] jf tf]lsPadf]lhd ;D´g'k5{ .  
-9_ æk|b]z ;l~rt sf]ifÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @)$ adf]lhdsf] ;l~rt sf]if 
;D´g'k5{ .  
-0f_ æah]6 ;+s]tÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf juL{s/0fsf] 
cwLgdf /xL ufpFkflnsfsf] sfof{no, laifout zfvf, j8f sfof{no jf ;f] ;/xsf] 
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If]qflwsf/ ePsf cfof]hgf sfo{sqmd cflbsf]sfo{ k|s[lt / ;+u7g ;d]t 5'l6\6g] u/L 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfn] lbPsf] ;+s]tnfO{ hgfpF5 .  
-t_ æa]?h'Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd k'¥ofpg' kg]{ /Lt gk'¥ofO{ sf/f]af/ u/]sf] jf 
/fVg' kg]{ n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf a]dgfl;j tl/sfn] cfly{s sf/f]af/ u/]sf] egL 
n]vfk/LIf0f ubf{ cf}+NofOPsf] jf 7x¥ofOPsf] sf/f]af/ ;D´g'k5{ .  
-y_ æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]if ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« a}+saf6 l:js[tL k|fKt 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+s ;D´g' k5{ / ;f] zJbn] To:tf] a+}ssf] 
clwsf/ k|of]u u/L sf/f]jf/ ug]{ u/L tf]lsPsf] a}+ssf] zfvf ;d]tnfO{ hgfpF5 .  
+-b_ ædftxt sfof{noÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf dftxt /x]sf] j8f sfof{no jf 
laifout zfvf, dxfzfvf, ljefu jf sfof{no / PsfO{ ;D´g'k5{ .  
-w_ æn]vfÆ eGgfn] sf/f]af/ ePsf] Joxf]/f b]lvg] u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd /flvg] 
clen]v, vftf, lstfa cflb / ;f] sf/f]af/nfO{ k|dfl0ft ug]{ cGo sfuhft / k|ltj]bgsf 
;fy} ljB'tLo k|ljlwaf6 /flvPsf] clen]v / cfly{s ljj/0f ;d]tnfO{{ ;D´g'k5{ .  
-g_ æn]vf pQ/bfoL clws[tÆ eGgfn] cfˆgf] / dftxt sfof{nosf] cfly{s k|zf;g 
;+rfng ug]{, jflif{s ah]6 tof/ ug]{ / ;f] ah]6 lgsf;f k|fKt u/L vr{ ug]{ clwsf/ 
;'Dkg], ah]6 tyf sfo{qmd cg';f/ x'g] cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf /fVg] / /fVg nufpg], 
n]vf ljj/0f tof/ ug]{ u/fpg], ljlgof]hg, /fh:j w/f}6L, lhG;L / cGo h'g;'s} 
sf/f]jf/sf] cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' lgoldt ug]{ u/fpg], c;'n 
pk/ ug]{ u/fpg] jf ldGxf ug]{ u/fpg] st{Jo ePsf] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf k|d'v 
k|zf;sLo clws[tnfO{{ ;D´g'k5{ .  
-k_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] j8f sfof{no ;D´g'k5{ .  
-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] j8f ;lrjnfO{ ;D´g'k5{ .  
-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf ufpF ;efåf/f ljleGg sfo{x?sfnflu 
ljleGg zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg ePsf] /sd ;Demg'k5{ .  
-e_ æljQLo ljj/0fÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] dfkb08 adf]lhd s'g} lglZrt 
cjlwdf ePsf] cfly{s sf/f]jf/sf] ;dli6ut l:ylt bzf{pg] p2]Zon] zLif{s ;d]t v'Ng] 
u/L tof/ ul/Psf] ljj/0f ;Demg'k5{ / ;f] zJbn] sf/f]jf/sf] l:ylt bzf{pg] u/L zLif{ssf 
cfwf/df jgfOPsf] ah]6cg'dfg,lgsfzf, vr{,cfDbfgL, bflvnf / afFsL /sd ;d]t 
v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL ljj/0f / ;f] ;Fu ;DjlGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ 
hgfpF5 .  
-d_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;D´g'k5{ .  
-o_ æ;l~rt sf]ifÆ eGgfn]] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]if ;D´g'k5{ .  
-/_ æ;efÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufFp;ef ;D´g'k5{ .  
-n_ æ;+k/LIf0fÆ eGgfn] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf cf}+NofOPsf] a]?h'sf] 
;DaGwdf k]z x'g cfPsf :ki6Ls/0f jf k|ltlqmof ;fy ;+nUg k|df0f tyf sfuhftsf] 
cfwf/df ul/g] km5f]{6 ;DjGwL sfo{nfO{ ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] ;efaf6 ul7t n]vf 
;ldltaf6 k|fKt ;'´fj jf lgb]{zgsf cfwf/df ul/g] k/LIf0f jf cg'udg sfo{ ;d]tnfO{ 
hgfpF5 .  
-j_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFsfo{kflnsf ;Demg'k5{ .  
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-z_ æ;fj{hlgs hjfkmb]xLsf] kbÆ eGgfn] kfl/>lds 7]lsPsf] jf g7]lsPsf] h] eP tfklg 
s'g} ¿kdf lgo'Qm x'g] jf lgjf{lrt x'g] jf dgf]gog x'g] sfg"gL dfGotf k|fKt ;fj{hlgs 
sfd, st{Jo / clwsf/ ePsf] kb ;D´g'k5{ .  
-if_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf cGtu{t /x]sf] laifout ljefu, 
dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf PsfOnfO{ ;Demg'k5{ .  

 
kl/R5]b–@ 

;l~rt sf]if;~rfng ;DjGwL Joj:yf 
 
#= ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng M -!_ ;l~rt sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg]5g\ M  
-s_ ufpF;efaf6 :jLs[tsfg"g adf]lhd nufO{Psf] s/ tyf u}/ s/ jfkt c;'n ePsf] 
/fh:j /sd .  
-v_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8jfkt k|fKt /sd .  
-u_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ePsf] ;dfgLs/0f cg'bfg,;zt{ cg'bfg, 
;dk"/s cg'bfg / ljz]if cg'bfg afkt k|fKt /sd .  
-3_ ufpFkflnsfn] lnPsf] cfGtl/s C0f afktsf] /sd .  
-ª_ cGo k|rlnt sfg'g adf]lhd ufpFkflnsfsf] gfddf k|fKt ePsf] cGo cfo jfktsf] 
/sd .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd g]kfn /fi6« a}+saf6 :jLs[lt k|fKt ufpFkflnsfn] tf]s]sf] 
s'g} a}+sdf vftf vf]nLhDdf ul/g]5 .  
-#_ g]kfnsf] ;+ljwfg, of] sfg"g / cGo k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL ;l~rt sf]ifsf] 
;+rfng ufpFkflnsfsf] sfof{non] tf]s] adf]lhd ug]{5 .  
 
$=;l~rt sf]ifsf] n]vf /fVg] pQ/bfloTj M -!_ ;l~rt sf]ifsf] n]vf cBfjlws ?kdf 
/fVg] tyf To;sf] jflif{s ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf n]vf bflvnf ug]{ u/fpg] st{Jo / 
pQ/bfloTj ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vf tyf ;f]sf] ljQLo ljj/0f ;efdf / k|b]z n]vf lgoGqs 
sfof{no, dxfn]vf lgoGqs sfof{no Pj+ dxfn]vf k/LIfs ;dIf k]z ug]{ ;DjGwL cGo 
sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
 

kl/R5]b – # 
ah]6 lgdf{0f tyf jfli{fs sfo{qmd th'{df, lgsf;f, vr{, /sdfGt/ tyf lgoGq0f 
 
%= ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{ M -!_ cfufdL cfly{s jif{df ufpF ;efn] ;Dkfbg 
ug'{kg]{ sfo{ tyf sfo{s|dsf] nflu ;+ljwfgsf] wf/f @#) jdf]lhd ah]6 tof/ ug]{ u/fpg] 
/ ;efdf k]z u/L kfl/t u/fpg] pQ/bfloTj sfo{kflnsfsf] x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{ k|of]hgsf] nflu pknJw x'g] >f]t 
tyf vr{sf] ;Ldfsf] k"jf{g'dfg rfn' cfly{s jif{sf] r}q d;fGtleq ul/;Sg' kg]{5 
.  
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-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd >f]t / vr{sf] ;Ldf lgw{f/0f ePkl5 lgwf{l/t ;|f]t tyf vr{sf] 
;Ldfleq /xL cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ug'{ kg]{5 .  
-$_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 rfn' cfly{s jif{sf] c;f/ !% ut]leq ;efdf k|:t't 
ug'{kg]{5 .  
-%_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ubf{ ufpFkflnsf :jLs[t cfjlws of]hgf / 
dWosfnLg vr{ ;+/rgfnfO{ d"n cfwf/ agfpg' kg]{5 .  
-^_ ufpFkflnsfn] 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{kg]{ ePdf 3f6f k"lt{ ug]{ ;|f]t ;d]tsf] vfsf 
tof/ ug'{kg]{5 .  
-&_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df, 5nkmn Pjd\ ah]6sf] d:of}bfnfO{ clGtd ?k lbO{ kfl/t 
ubf{ ckgfpg'kg]{ sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
 
^= ah]6 lgsf;f M -!_ ;efaf6 ah]6 :jLs[t ePsf] & lbgleq :jLs[t ah]6 ljj/0f 
cg';f/ vr{ ug]{ clVtof/L k|d'v k|zf;sLo clws[tn] dftxt sfof{no k|d'vnfO{ 
lbg;Sg]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clVtof/Lk|fKt ePkl5 tf]lsP adf]lhd a}sdfkm{t k|flKt, 
lgsfzf / e'QmfgL ug'{kg]{5 . t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / 
lx;fjldnfg afx]ssf] cGo e'QmfgL ;DjGwLsfd x'g]5}g .  
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|flKt, lgsf;f tyf e'QmfgL ubf{ ;+3Lo dxfn]vf lgoGqs 
sfof{non] tf]lslbPsf] dfkb08 adf]lhd x'g]u/L Psn vftf sf]if k|0ffnL cjnDjg ul/g]5 
.  
-$_ /sd lgsf;f ePkl5 tf]lsPsf kbflwsf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 a}+s vftf ;+rfng 
ug'{kg]{5 .  
-%_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{s|d adf]lhd :jLs[t ah]6sf] kl/lwleq /x]/ k|rlnt sfg"g 
adf]lhd vr{ ug]{, n]vf /fvL jf /fVg nufO{ n]vf k|ltj]bg k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg], 
a]?h' km5\of}{6 ug]{ / sfo{kflnsfdf k]z ug]{ pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  
-^_ o; sfg"g/ k|rlnt cGo sfg"g adf]lhd /sd lgsf;f lbg] tyf sf]if ;~rfng ug]{ 
u/fpg] ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
  
&= ah]6 /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]] M bkmf ^ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg 
ufpFkflnsfsf] cfly{s l:ylt / ;l~rt sf]ifdf hDdf /x]sf] /sdnfO{ dWogh/ u/L 
ljlgof]lht /sddf cfjZostf cg';f/ ufpFkflnsfn] k"0f{ jf cf+lzs?kdf /f]Ssf jf 
lgoGq0f ug{ ;Sg]5 . 
 
 
*= vr{ ug]{ sfo{{ljlw M ufpFkflnsfsf] sfo{ tyf cfof]hgf ;~rfng ug]{, w/f}6L, b:t'/, 
;]jf z'Ns lng], k]ZsL lbg] tyf km5\of}{6 ug]{, gubL tyf lhG;L ;DklQsf] ;+/If0f ug]{, 
lnnfd laqmL ug]{, ldgfxf lbg] ;DaGwL sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
(= /sdfGt/ tyf >f]tfGt/ M -!_ ufpFkflnsfsf] :jLs[t ah]6sf]] s'g} Ps ah]6 pk 
zLif{s cGtu{tsf] vr{ zLif{sdf /sd ck'u ePdf ;f] ck'u ePsf] /sd s'g} Ps jf Ps 
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eGbf a9L zLif{sdf art x'g] /sdaf6 @% k|ltztdf ga9\g] u/L ufFpsfo{kflnsfn] 
/sdfGt/ ug{ ;Sg]5 . t/ k"FhLut zLif{saf6 rfn' zLif{sdf /sdfGt/ ug{ ;Sg] 5}g .  
-@_pkbkmf -!_adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ ufFp sfo{kflnsfn] sfo{sf/L 
clws[tnfO{ k|Tofo]fhg ug{ ;Sg]5 . -#_ ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg cGtu{t s'g} Ps 
k|sf/sf] vr{ Joxf]g]{ >f]tdf /x]sf] /sd csf]{ >f]tdf ;fg]{ / e'QmfgL ljlw kl/jt{g ug]{ 
clwsf/ ;efsf] x'g]5 .  
-$_ /sdfGt/ tyf ;|f]tfGt/ ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsPadf]lhd x'g]5 .  
 
!)= ah]6 lkmtf{ x'g] M :jLs[t aflif{s ah]6df ljlgof]hg e} lgsf;f ePsf] /sd s'g} 
sf/0fjz vr{ x'g g;sL vr{ vftfdf aFfsL /x]df cfly{s jif{sf] cGtdf ;+lrt sf]ifdf 
lkmtf{ bflvnf ug'{kg]{5 .  
 

kl/R5]b–$ 
sf/f]af/sf] n]vf 

 
!!= sf/f]af/sf] n]vf M -!_ ljlgo]fhg, w/f}6L Pj+ /fhZj tyf cGo sf/f]jf/sf] n]vf 
bf]xf]/f] n]vf k|0ffnLsf] l;¢fGt adf]lhd gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnL cg';f/ /flvg]5 . 
t/ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnLnfO{ kl/dfh{g u/L 
kl/dflh{t gub cfwf/ jf k|f]befjL cfwf/df n]vf /fVg] u/L tf]ls lbg ;Sg]5 . 
 -@_ pk lgod -!_ adf]lhdsf] n]vf /fVgsfnflu cfjZos n]vf 9fFrf dxfn]vf 
k/LIfsaf6 :jLs[t eP adf]lhd x'g]5 .  
-#_ ufpFkflnsfn] cg'bfg,;xfotf,nufgL,ljlgof]hg,/fhZj tyf w/f}6Lsf cltl/Qm cGo 
;j} k|sf/sf sf/f]jf/ / vr{sf] n]vf ufpFkflnsfn] tof/ u/L /fVg'kg]{5 .  
-$_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] ;doleq ljlgof]hg,/fh:j,w/f]}6L nufotsf] 
PsLs[t ljQLo ljj/0f tof/ u/L ufpFsfo{kflnsf, ufpF ;ef tyf dxfn]vf lgoGqs 
sfof{nodf pknJw u/fpg' kg]{5 .  
-%_ cfkm\gf] lgsfo / dftxt sfof{nosf] ;Dklt / bfloTjsf] n]vf+sg Pj+ k|ltj]bg ug]{ 
bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  
  
!@= lhDd]jf/ JolQm hjfkmb]xL x''g] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] k|To]s sf/f]af/ :ki6b]lvg] 
u/L k|rlnt sfg"gn] tf]s] adf]lhdsf] l/t k'¥ofO{ n]vf tof/ u/Lu/fO{ /fVg' kg]{5 .  
-@_ cfly{s k|zf;g ;+rfng ubf{ dftxt sfof{non]] k|rlnt sfg"gsf] kfngf u/] gu/]sf] 
;DaGwdf cfjZostf cg';f/ /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f ug]{/ dftxt sfof{nosf] 
lx;fa s]Gb|Lo lx;fadf ;dfj]z u/fpg] pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  
-#_ pkbkmf -!_ jdf]lhd n]vf tof/ u/]gu/]sf] jf pkbkmf -@_ adf]lhd n]vf pQ/bfoL 
clws[tn]/]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f ubf{ jf n]vfk/LIf0f x'Fbf k|rlnt sfg"gåf/f 
lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf] jf cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf lhDd]jf/ 
JolQmn] To;sf]hjfkmb]xL jxg ug'{ kg]{5 .  
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-$_ s'g} dgfl;a sf/0fn] n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g uPdf lhDd]jf/ JolQmn] 
tf]lsPsf] cjlwleq clwsf/ k|fKt clwsf/L;dIf sf/0f v'nfO{ lgoldt u/fpgsf] nflu 
k]z u/]df n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] Dofbleq To; ;DaGwdf cfjZos lg0f{o 
ug'{kg]{5 . t/ dgfl;j sf/0f geO{ n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g cfPsf] b]lvg 
cfPdf n]vfpQ/bfoL clws[tn] lhDd]jf/ JolQmnfO{ klxnf] k6s kf‘Fr ;o ¿k}ofF / 
To;kl5 klg bf]xf]l/g cfPdf k6s}lkR5] Ps xhf/ ¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g 
adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug{ ;Sg]5 .  
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lg0f{o lbg' kg]{ clwsf/Ln] tf]lsPsf] Dofbleq lg0f{o glbPdf 
lghnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] klxnf] k6s kfFr ;o ¿k}ofF /;f]xL clwsf/Laf6 k'gM 
csf]{ k6s To:tf] sfo{ bf]xf]l/g uPdf kGw| ;o ¿k}ofFhl/jfgf ug'{ kg]{5 .  
-^_ pkbkmf -@_ adf]lhd /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f x'Fbf of] sfg"g tyf o; sfg"g 
cGt{/ut ag]sf] lgodadf]lhd lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf]b]lvg cfPdf jf 
cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf hfFr ug{ k7fpg] tfn's sfof{non] snd} lkR5] b'O{ ;o 
¿k}ofF hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . Pp6} lhDd]jf/ JolQmnfO{ tLg k6seGbf a9L hl/jfgf 
eO;s]kl5 k'gM To:tf] sfo{bf]xf]l/g cfPdf snd}lkR5] kfFr ;o ¿k}ofF hl/jfgf u/L 
k|rlnt sfg"g adf]lhdljefuLo sf/afxL ;d]t ug'{ kg]{5 .  
-&_ of] sfg"g jf o; sfg"gcGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd n]vf /fv] g/fv]sf],n]vf bflvnf 
u/] gu/]sf] / n]vf k/LIf0f u/fP gu/fPsf] ;DaGwdf ;do ;dodfhfFr, lg/LIf0f u/L 
cfGtl/s lgoGq0f / /]vb]v ug]{ lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .  
 
!#= /fh:j bflvnf / /fh:j n]]vf M -!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ k|fKt 
x'g] /fh:j tyf cGo cfo /sdx? sfof{nodf k|fKt ePkl5 tf]lsP adf]lhd ;+lrt 
sf]ifdf cfDbfgL b]lvg] u/L a}+s bflvnf ug'{ kg]{5 .  
-@_ /fh:jsf] nut tyf n]vf /fVg] tyf kmfF6jf/L k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg] / To;sf] 
clen]v /fVg] pQ/bfloTj k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 . 
 
 
!$= gubL lhG;L bflvnf ug]{ / n]vf /fVg] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] cfˆgf] lhDdfdf 
cfPsf] ;/sf/L gubLsf] xsdf ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s vftfdf / 
lhG;Ldfn;fdfg eP ;ft lbgleq tf]lsPsf] :yfgdf bflvnf u/L >]:tf v8f ug'{ kg]{5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Dofbleq lhDd]jf/ JolQmn] gubL tyf lhG;Lbflvnf u/]sf] 
>]:tf v8f ug{ g;s]df To;sf] dgfl;jsf/0f v'nfO{ Ps txdflysf] clwsf/L ;dIf Dofb 
yksf] nflu cg'/f]w ug{ ;Sg]5 . o;/L cg'/f]w e}cfPdf Ps tx dflysf] clwsf/Ln] 
dgfl;jsf/0f b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/L a9Ldf k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb ylklbg 
;Sg]5 .  
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ylkPsf] Dofbleq klg >]:tf v8f gug]{ lhDd]jf/JolQmnfO{ Ps 
tx dflysf] clwsf/Ln] snd} lkR5] kfFr ;o ¿k}ofF jf lauf]sf] bzk|ltzt;Dd hl/jfgf 
ug{ ;Sg]5 .  
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-$_ cfˆgf] lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubL ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s 
vftfdf bflvnf gu/]sf] b]lvg cfPdf ;DalGwt k|d'v k|zf;sLo clws[tn] bz lbg;Dd 
9Lnf] u/]sf] eP bz k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] bflvnf ug{nufpg] / kGw| lbg;Dd l9nf] 
u/]sf] eP kGw| k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] ;d]t bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbgeGbf a9L 
l9nf] u/]sf] eP kRrL; k|ltzt hl/jfgfu/L gub bflvnf ug{ nufO{ s;"/sf] dfqf 
cg';f/ k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug{ u/fpg ;Sg]5 .  
 
!%= cfly{s k|ltj]bg k]z ug]{ M -!_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf cjlwleq 
k|To]s cfly{s jif{sf]] ;l~rt sf]ifsf] cltl/Qm ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L,j}b]lzs cg'bfg / 
C0f ;xfotf tyf nufgLsf] PsLs[t cfly{s ljj/0f tof/ u/L ufpFsfo{kflnsf, ufpF 
;ef,dxfn]vf lgoGqs sfof{no / dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nodf k|ltj]bg k]z ug{'kg]{5 .  
-@_ lhDd]jf/ JolQmn] sf/f]af/sf] n]vf / ;DalGwt sfuhft tf]lsPsf]sfof{nodf jf 
n]vfk/LIfs;dIf tf]lsPadf]lhd bflvnf ug{' kg]{5 .  
-#_ ufpFkflnsfsf] ljQLo ljj/0f g]kfn ;/sf/n] cjnDjg u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf 
juL{s/0f cg'?ksf] x'g]5 .  
-$_ /fh:j, gubL, lhG;L tyf w/f}6L bflvnf ug]{ tyf To;sf] n]vf clen]vcBfjlws 
¿kdf /fVg] cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
  
!^= xfgL gf]S;fgL c;''n pk/ ul/g] M o; kl/R5]b adf]lhd /fVg'kg]{ sf/f]af/sf]n]vf 
7Ls;+Fu g/fv]sf] sf/0faf6 ufpFkflnsfnfO{ s'g} lsl;dsf] xfgL gf]S;fgLtyf Iflt x'g 
uPdf To;/L kg{ uPsf] xfgL gf]S;fgL tyf Ifltk"lt{ lhDd]jf/JolQmaf6 ;/sf/L afFsL 
;/x c;'n pk/ ul/g]5 . 
 

kl/R5]b–% 
cfGtl/s lgoGq0f, n]vfk/LIf0ftyf a]?h' c;'n km5\o\f{}6 

 
!&= cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M -!_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] / dftxtsfsfof{nosf] 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu' ug'{kg]{5 .  
-@_ cfGtl/s lgoGq0f sfo{of]hgf nfu' ubf{ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] hf/L u/]sf] 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] l;4fGt,gLlt, 9fFrf / sfo{ljlwnfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf 
lng'kg]{5 .  
 
!*=cfGtl/s n]vfk/LIf0f M -!_ufpFsfo{kflnsf / dftxt sfof{nox?sf] cfly{s 
sf/f]jf/sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f lgoldttf,ldtJolotf,sfo{bIftf / k|efjsfl/tfsf 
cfwf/df tf]lsPsf] dfkb08leq /xL ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfkl/If0f zfvf jf 
tf]lsPsf] clws[taf6 x'g]5 .  
-@_ ufpFkflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
-#_ ufpFkflnsfsf] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f x'Fbf ;/sf/L gubL jf lhG;L 
dfn;fdfgsf] nut 5'6 u/]sf] jf ;/sf/nfO{ xfgL gf]S;fgL k'¥ofPsf]] b]lvPdf k|d'v 
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k|zf;sLo clws[tn] To:tf] lhDd]jf/ JolQmaf6xflg gf]S;fgL ePsf] /sdc;'n u/L 
s;"/sf] dfqf cg';f/ ljefuLo sf/afxL ;d]t ug'{kg]{5 .  
 
!(= :ki6Ls/0f glbg] pk/ sf/afxL M -!_ sfof{nosf] ;/sf/L gubL lhG;L cfo–
Joosf] n]vf cfsl:ds lg/LIf0f ubf{ jf cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0fsf]l;nl;nfdf 
;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu ul/P adf]lhdsf] n]vf tyf ljj/0ftf]lsPsf] Dofbleq 
bflvnf ug'{ ;DalGwt n]vf pQ/bfoL clws[t / lhDd]jf/JolQmsf] st{Jo x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq sfd ;DkGg ug{ g;lsg] eO{dgfl;j 
dflkmssf] sf/0f ;lxt Dofb yksf] nflu cg'/f]w u/]df / To:tf] sf/0f dgfl;j b]lvPdf 
;f] k|Zg ;f]wgL ug]{ jf ljj/0f dfu ug]{ clwsf/L jf lgsfon]dgfl;j dflkmssf] Dofb yk 
ul/lbg ;Sg]5 .  
-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd lbOPsf] Dofbleq ;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu 
ul/Psf] n]vf k]z ug{ g;Sg]n] a]?h' jf s}lkmot b]lvPsf] /sd Joxf]g'{kg]{5 . 
  
 
@)= a]?h' c;"n km5\o\f{}6lgoldt / nut sfod ug]{ M -!_ dxfn]vf k/LIfssf] 
k|ltj]bgdf cf}+NofPsf] j]?h' c;"n pk/ ug'{ kg]{ tyf ltg'{ j'emfpg' kg]{ egL 7x¥ofO{Psf] 
/sdsf] nut sfof{non] cWofjlws u/L u/fO{ /fVg'kg]{5 .  
-@_ n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf] d:of}6 / lxgfldgf ePsf] /sd jf tf]lsP adf]lhd lgoldt 
x'g g;s]s]f j]?h' /sd lhDd]jf/ JolQmaf6 c;"n pk/ ug'{kg]{5 .  
-#_ dxfn]vf k/LIfssf] jflif{s k|ltj]bgdf cf}NofPsf] a]?h';DaGwdf sfo{kflnsfsf] 
cg'dltn];efdf pkl:yt eO{ cfkm\gf] k|lts[of JoQm ug]{ / a]?h' km5f}{6 ;DjGwLsfd 
sf/jfxL ug]{ u/fpg] pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  
-$_ j]?h' c;"n km5f{}6,lgoldt / nut sfod ug]{ ;DjGwdf ;efdf 5nkmn eO{ k|ltj]bg 
:jLs[t ePkl5 ;f] k|ltj]bgdf pNn]lvt ;'emfjx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] bfloTj 
sfo{kflnsfsf] lgb]{zg adf]lhd;DjlGwt n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .  
-%_ a]?h' km5\of}{6 ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsPadf]lhd x'g]5 .  
 

kl/R5]]b–^ 
a/a'´f/y, lnnfd lalqm tyf ldgfxf ;DaGwL Joj:yf 

 
@!= a/a'emf/y M -!_ ufpFkflnsfsf lgjf{lrt k|ltlglwn] cfkm" lhDdf ePsf] sfuhft 
tyf lhG;L ;fdfg cfkm\gf] kbfjwL ;dfKt x'g'eGbf !% lbg cufj} lkmtf{ a'emfO{ ;f]sf] 
k|df0f lng' kg]{5 .  
-@_ sd{rf/L ;?jf jf a9'jf x'Fbf jf cjsfz k|fKt ubf{ jf nfdf]cjlwdf sfhdf jf 
labfdf /xFbf cfˆgf] lhDdfdf /x]sf] gubL lhG;L jf ;/sf/Lsfuhft tf]lsPsf] Dofbleq 
a/a'´f/y u/L tf]lsPsf] 9fFrfdf a/a'´f/ysf] k|df0fkqlng' kg]{5 .  
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd a/a'´f/y gug]{ JolQm jxfnjfnf sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g 
adf]lhd lghsf] tna eQf /f]Ssf /fvL /axfn 6'6]sf] JolQm eP lghsf] lgj[Qe/0f jf 
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pkbfg /f]Ssf /fvL Pj+ lgj[Qe/0f,pkbfg gkfpg] jf pkbfg lnO;s]sf] JolQm eP 
:yfgLo k|zf;gåf/f kqmfp u/La/a'´f/y ug{ nufOg]5 .  
-$_ ;dodf a/a'´f/y gu/]sf] sf/0faf6 ;/sf/L gubL, lhG;L jf s'g}wgdfngf]S;fg 
ePdf gf]S;fg eP a/fa/sf] /sd / ;f]xL a/fa/sf] lauf] /sd k|rlntsfg"g adf]lhd 
;DalGwt JolQmaf6 c;'n pk/ ul/g]5 .  
-%_ a/a'´f/y ug]{ cGo k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
 
@@= gubL lhG;L b'?kof]u Pj+ d:of}6 ePdf sf/afxL ul/g] M -!_ sfof{nosf] 
;/sf/L tx;Ln tyf lhG;L e08f/ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ jf clGtd n]vfk/LIf0f ubf{ 
jf s'g} tj/n] hfFr x'Fbf ;/sf/L /sd d:of}6 ePsf]b]lvg cfPdf k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] k|rlnt sfg"g adf]lhd ;f] d:of}6 ug]{ pk/ cfjZos sf/afxL ug'{u/fpg' kg]{5 
.  
-@_ ;fj{hlgs ;DklQsf] lhDdf, To;sf] nut,;+/If0f,j/j'emf/y / hjfkmb]xL ;DjGwL cGo 
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
 
@#= lnnfd laqmL tyf ldGxf lbg] M -!_ o; sfg"g tyf o;cGtu{t ag]sf] lgod 
adf]lhd lhG;Llg/LIf0f ubf{ 6'6k'm6 tyf a]sDdf eO{ sfd gnfUg] egL k|ltj]bgdf 
pNn]vePsf] dfn;fdfgx¿ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfjZos hfFra'´ ubf{ lnnfd 
laqmL ug'{kg]{ egL 7x¥ofOPsf] dfn;fdfg tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ 
lnnfdlaqmL ug{ ;lsg]5 .  
-@_o; sfg"gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of]sfg"gcGtu{tp7\g g;s]sf] 
afFsL /sd, k|fs[lt k|sf]k, b'3{6gf jf cfˆgf] sfa"aflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ tyf ;'vfhtL{ 
eO{ jf lvP/, ;8]/ uO{ cGosf/0faf6 ;/sf/L xfgL gf]S;fgL x'g uPsf] jf P]gadf]lhd 
lnnfd a9fa9x'Fbf klg gp7]sf] jf p7\g] l:ylt gb]lvPsf]df sfo{kflnsfaf6tf]lsP 
adf]lhdsf] sfo{ljlwckgfO{ ldGxf lbg ;lsg]]5 .  
 

kl/R5]]b–& 
ljljw 

@$= sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L M -!_ n]vf pQ/bfoL clws[t, sfof{no 
k|d'v, lhDd]jf/JolQm nufot gubL jf lhG;L ;DjGwLsfdug]{ cGo clwsf/Lsf] sfd, 
st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_jdf]lhd tf]lsPsf] sfd,st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L cg';f/ ;DjlGwt 
JolQmn] hjfkmb]xLtf jxg ug'{kg{]5 .  
 
@%= ljQLo k|ltj]bg ;fj{hlgs ug'{kg]{ M o; sfg"g/ cGo k|rlnt sfg"gadf]lhd 
tof/ ug'{kg]{ ljQLo k|ltj]bgx? ;DjlGwt lgsfodf k]z ePsf] ldltn] ;ft lbg leq 
ljB'tLo jf cGo pko'Qm dfWodaf6 ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .  
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@^= cfly{s k|zf;gsf] ;~rfng M -!_ ufpFkflnsfsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng 
;DjGwL Joj:yf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] Joj:yf geP;Ddsfnflu of] sfg"g / o; cGtu{t tf]lsP 
adf]lhdsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ hgzlQmsf] kl/rfng / 
Joj:yfkg dxfn]vf lgoGqs sfof{non] ug]{5 .  
 
@&= ;+3Lo / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gnfO{ cfwf/ dfGg'kg]{ M ufpFkflnsfsf] 
;efn] cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL sfg"g agfpFbf ;+3Lo / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gdf 
ePsf Joj:yfnfO{ dfu{bz{gsf ?kdf lnO{ ;f] adf]lhd ug'{ u/fpg'kg]{5 .  
 
@*= ljB'tLo k|ljlwsf] k|of]u ug{ ;Sg] M -!_ o; sfg"gadf]lhd cfly{s sf/f]jf/sf] 
n]vf Jojl:yt ug{ pko'Qm ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ ;lsg] 5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cfjZos k|0ffnL ufpFkflnsf cf+km}n] ljsf; u/L jf dxfn]vf 
lgoGqs sfof{noaf6k|fKt u/L nfu" ug{ ;lsg]5 .  
-#_ pkbkmf -@_ jdf]lhd ljsf; ul/Psf] k|0ffnLdf ;dfj]z gePsf] jf kof{Kt gePsf] 
s'g} k|0ffnL ljsf; ug'[{kg]{ ePdf n]vfsf] l;¢fGt Pj+ ljQLo 9fFrfsf] Ps?ktfsfnflu 
tf]lsP adf]lhd dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;d]t k/fdz{ lng'kg]{5 .  
 
@(= n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt M -!_ ufpFkflnsfaf6 ;Dkfbg ul/g] sfo{x?df 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL cjnDjg u/L k|efjsf/L, bIftfk"0f{ Pj+ ldtJooL ?kdf ;Dkfbg 
ug{, ljQLo k|ltj]bgx?nfO{;dod} tof/ ug{ tyf ljZj;gLo agfpg,a]?h' km5f}{6 ug{ 
u/fpg ufpFsfo{kflnsfn] cfkm"dWo]af6 tf]s]sf] ;b:osf] cWoIftfdf ufpFkflnsfsf] 
cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{ tf]lsPsf] clws[t, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] 
ufpFkflnsfsf] clws[t / k|fljlws clws[t ;d]t /x]sf] Ps n]vfk/LIf0f ;xhL x+s/0f 
;ldlt /xg]5 .  
-@_ n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsPadf]lhd x'g]5 .  
 
#)= clwsf/ k|Tofof]hg M of] sfg"g jf o; cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd s'g} 
sfof{no jf clwsf/LnfO{ k|fKt clwsf/dWo] tf]lsP adf]lhdsf clwsf/ Jffx]ssf cGo 
clwsf/ s'g} clwsf/Ln] k|of]u ug]{u/L k|Tofof]hg ug{ ;lsg]5 .  
 
#!= lgod lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg] clwsf/ M o; sfg"gsf] p2]Zo sfof{Gjog 
ug{ ufpFsfo{kflnsfn] cfjZos lgodx?,lgb]{lzsf,sfo{ljlw jf dfu{bz{g agfpg ;Sg]5 . 

 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:१3   �म�त: @)&%.)@.!) 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&% 
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/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&% 

ufpF;ef af6 l:js[t ldlt M @)&%.)@.!) 
k|:tfjgfM g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd 
:yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] clwsf/ If]qleqsf ljifodf cfjZos sfg"g agfO{ k|zf;sLo sfo{ljlw 
lgoldt ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -!_ 
adf]lhd /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 
!=;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] P]gsf] gfd /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -

lgoldt ug{]_ P]g, @)&% /x]sf] 5 . 
-@_ of] P]g /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 
-s_ æP]gÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, 

@)&% ;Demg' k5{ . 
-v_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 
-u_  æufpFkflnsfÆ eGgfn] /fdk|;fb/fO{  ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 
-3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef jf wf/f @@# adf]lhdsf] 

ufFp;ef ;Demg' k5{ . 
-r_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  
 
 

#= lgod agfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd 
ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L lgjf{x ug{ 
ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ /fdk|;fb/fO{ ufpFsfo{kflnsfn] cfjZos lgod 
agfpg ;Sg]5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd lgod agfpFbf ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo txsf] 
If]qflwsf/ leq kg]{ ljifodf dfq agfpg' kg]{5 . 

$=lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 jgfpg ;Sg]M-!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g cGt/ut jg]sf] 
lgodfjnLsf] clwgdf /xL /fdk|;fb/fO{ ufpF sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, 
sfo{ljlw / dfkb08 jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 . 

 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:१४   �म�त: २०७५/०२/१० 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

�वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
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राम�सादराई गाउँपा�लकाको 

�वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ 

सभाबाट िस्वकृत �म�त –२०७५/०२/१० 
 
 

     
 

    
 
 
 
 

राम�सादराई गाउँपा�लका 
बैकुण्ठे भोजपरु 

१ नं �देश नेपाल 
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�स्तावना : राम�सादराई गाउँपा�लका के्ष� �भ� �ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद् बाट सवर्साधारणको जीउज्यान र 
सावर्ज�नक, �नजी तथा व्यि�गत सम्पि�, �ाकृ�तक एवम ्साँस्कृ�तक सम्पदा र भौ�तक संरचनाको संरक्षण गनर्का ला�ग 
�वपद् जोिखम न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापनका सबै ��याकलापको समन्वयात्मक र �भावकार� रूपमा कायार्न्वयनका 
ला�ग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अ�धकार �योग गर� राम�सादराई गाँउपा�लकाको 
गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

प�रच्छेद – १ 
�ारिम्भक 

 
१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राम�सादराई गाउँपा�लकाको �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त �ारम्भ हनेुछ । 
 

२.  प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 
(ख) “कोष” भ�ाले दफा १२ बमोिजमको �वपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछर् । 
(ग) “गैर�ाकृ�तक �वपद्” भ�ाले महामार�, अ�नकाल, डढेलो, क�ट वा सू�म जीवाण ुआत�, पश ु

तथा चराचरुु�ीमा हनु ेफ्लू, प्यान्डा�मक फ्लू, सपर्दंश, जनावर आत�, खानी, हवाई, सडक, 
जल वा औ�ो�गक दघुर्टना, आगलागी, �वषा� ग्याँस, रसायन वा �व�करण चहुावट, ग्याँस 
�वष्फोटन, �वषा� खा� सेवन, वातावरणीय �दूषण, वन �वनाश वा भौ�तक संरचनाको क्ष�त 
तथा �कोप उ�ार कायर्मा हनुे दघुर्टना वा यस्तै अन्य गैर�ाकृ�तक कारणले उत्प� �वपद् 
सम्झन ुपछर् । 

(घ) “िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त” भ�ाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोिजम भोजपरु िजल्लामा 
गठन भएको िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “तो�कएको" वा "तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा 
तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(च) “�देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त” भ�ाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोिजम �देश नं. १ मा 
गठन भएको �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(छ) “�मखु” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मखु सम्झन ुपछर् । 
(ज) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्झन ुपछर् । 
(झ) “�ाकृ�तक �वपद्” भ�ाले �हमपात, अ�सना, �हमप�हरो, �हमताल �वस्फोटन, अ�तवृ��, अनावृ��, 

बाढ�, प�हरो तथा भ-ूस्खलन, डुबान, खडेर�, आधँी, हरु� बतास, शीतलहर, तातो हावाको 
लहर, च�ा�, भकूम्प, ज्वालामखुी �बस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य �ाकृ�तक कारणले उत्प� 
जनुसकैु �वपद् सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “रा��य कायर्कार� स�म�त” भ�ाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको कायर्कार� स�म�त सम्झन ु
पछर् । 

(ट) “रा��य प�रषद” भ�ाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन रा��य प�रषद् सम्झन ुपछर् । 
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(ठ) “रा��य �ा�धकरण” भ�ाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन भएको रा��य �वपद् 
जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण सम्झन ुपछर् । 

(ड) “�वपद्” भ�ाले कुनै स्थानमा आपत ्काल�न अवस्था �सजर्ना भई जन वा धनको क्ष�तको साथै 
जीवनयापन र वातावरणमा ��तकूल असर पान� �ाकृ�तक वा गैर�ाकृ�तक �वपद् सम्झन ुपछर् 
। 

(ढ) “�वपद् खोज तथा उ�ार समूह” भ�ाले �वपद्को अवस्थामा खोजी तथा उ�ार गनर् ��याशील 
वा �वपद् व्यवस्थापनको ला�ग प�रचालन गनर् तयार ग�रएको �विश�ीकृत खोज तथा उ�ार 
समूह सम्झन ुपछर् र सो शब्दले ता�लम �ा� मानवीय सहायताकम�लाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “�वपद् जोिखम न्यूनीकरण” भ�ाले �वपद्पूवर् ग�रने जोिखमको �व�षेण तथा मूल्या�न, �वपद् 
रोकथाम वा �वपद् बाट हनुे क्ष�तको न्यूनीकरण तथा �वकासका कायर्मा �वपद् जोिखमलाई कम 
गन� सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् । 

(त) “�वपद् पनुलार्भ” भ�ाले �वपद्को घटनाप�छ ग�रने पनु�नर्मार्ण एवम ्पनुस्थार्पनासँग सम्बिन्धत 
कायर् सम्झन ुपछर् । 

(थ) “�वपद् ��तकायर्” भ�ाले �वपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै ग�रने खोज, उ�ार एवम ्
राहतसँग सम्बिन्धत कायर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �वपद् ��तकायर्को पूवर्तयार�लाई समेत 
जनाउँछ । 

(द) “�वपद् व्यवस्थापन” भ�ाले �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, �वपद् ��तकायर् र �वपद् पनुलार्भसगँ 
सम्बिन्धत सम्पूणर् ��याकलाप सम्झन ुपछर् । 

(ध) “व्यावसा�यक ��त�ान” भ�ाले उ�ोग, कलकारखाना, �सनेमा घर, स�प� मल, बहउु�ेश्यीय 
व्यापा�रक भवन जस्ता व्यावसा�यक ��त�ान सम्झन ुपछर् । 

(न) “स�म�त” भ�ाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ/नगर �वपद् व्यवस्थापन स�म�त सम्झन ुपछर् । 
(ऩ)  

(प) “संघीय ऐन” भ�ाले नेपाल सरकारको �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झन ुपछर् । 

(फ) “संघीय मन्�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारको �वपद् व्यवस्थापन हेन� गर� तो�कएको 
मन्�ालय सम्झन ुपछर् । 

(ब) “सावर्ज�नक संस्था” भ�ाले सरकार� �नकाय, सरकारको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व 
भएको संस्था, �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएका स��ठत संस्था वा सबै 
�कारका स्वास्थ्य तथा शैिक्षक संस्था सम्झन ुपछर् । 

 
प�रच्छेद – २ 

गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा काम, कतर्व्य र अ�धकार 
 
३. गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त: (१) गाउँपा�लका �भ�को �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्लाई �भावकार� 

रूपमा स�ालन गनर् एक गाउँपा�लका �वपद् व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ । 
(२) स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपा�लका अध्यक्ष  -संयोजक   
(ख) गाउँपा�लका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत -सदस्य 
(घ) �वषयगत स�म�तका संयोजकहरु  -सदस्य 
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(ङ) ��त�न�ध, िजल्ला �शासन कायार्लय -सदस्य 
(च) सामािजक महाशाखा/शाखा �मखु -सदस्य 
(छ) पूवार्धार �वकास महाशाखा/शाखा �मखु -सदस्य 
(ज) राम�सादराई गाउँपा�लकाको भौगो�लक के्ष� �भ� रहेका 

संघीय सरुक्षा �नकायका �मखु वा ��त�न�ध -सदस्य 
(झ) राम�सादराई गाउँपा�लकाको भौगो�लक के्ष� �भ� रहेका 

�हर� कायार्लयको �मखु वा ��त�न�ध -सदस्य 
(ञ) नगर �हर� �मखु -सदस्य 
(ट) रा��य मान्यता �ा� दलका गाउँपा�लकािस्थत  

�मखु वा ��त�न�ध -सदस्य  
(ठ) नेपाल रेड�स सोसाईट�का स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 
(ड) �नजी के्ष�को उ�ोग वािणज्य सम्बन्धी मान्यता�ा� संस्थाको  

गाउँ/नगर तहको अध्यक्ष वा �नजले तोकेको ��त�न�ध (१ जना)-सदस्य 
(ढ) गैरसरकार� सस्था महासंघकाका स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाल प�कार महासंघको स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 
(त) �वपद् व्यवस्थापन हेन� ग�र तो�कएको महाशाखा/शाखा �मखु  -सदस्य सिचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न �म संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) 
का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा प�न स�म�त गठन एवम ्काम कारवाह� गनर्मा असर पन� छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�तको रूपमा समेत काम गन�छ । 

 
४. स�म�तको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा स�म�तको बैठक बस्नेछ 

। 
(२) स�म�तको सदस्य-सिचवले स�म�तको बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान तोक� बैठकमा छलफल हनेु �वषयसूची 

स�हतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गर� पठाउन ुपन�छ । 
 (३) स�म�तका पचास ��तशतभन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ 

। 
(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न स�म�तको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक भएमा 

अध्यक्षले जनुसकैु बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घट�मा १ जना 
सदस्य स�हत सदस्य सिचव उपिस्थत भएमा स�म�तको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) स�म�तको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) स�म�तको �नणर्य बहमुत�ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले �नणार्यक मत �दनेछ। 
(७) स�म�तले आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकाय वा स� संस्थाका ��त�न�ध र �वज्ञलाई बैठकमा आमन्�ण गनर् 

सक्नेछ । 
(८) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 
(९) स�म�तको �नणर्य सदस्य सिचवले �मािणत गर� रा�छे । 

 
५ . स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��य प�रषद् बाट स्वीकृत रा��य नी�त तथा योजना एवम ् रा��य 
कायर्कार� स�म�त र �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�तबाट स्वीकृत एक�कृत तथा के्ष�गत नी�त 
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योजना र कायर्�म अनरुुप हनेु गर� गाउँपा�लका �वपद् व्यवस्थापन नी�त तथा योजना तजुर्मा 
गर� कायर्पा�लका समक्ष पेश गन�, 

(ख) गाउँसभाबाट स्वीकृत नी�त तथा योजनाको अधीनमा रह� �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, �वपद् 
��तकायर् तथा �वपद् पनुलार्भ सम्बन्धी एक�कृत तथा के्ष�गत नी�त, योजना तथा कायर्�म 
स्वीकृत गर� लागू गन�, गराउने, 

(ग) गाउँपा�लकाबाट स�ालन हनेु �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�म तथा बजेट �स्ताव तयार 
गन�, गराउने, 

(घ) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको संस्थागत क्षमता �वकास गन�, 
गराउने, 

(ङ) गाउँपा�लका/नगरपा�लकाका पदा�धकार�, कमर्चार�, स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा 
समदुायलाई �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा �िशक्षण �दने व्यवस्था �मलाउने, 

(च) �वपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ�ार र राहत लगायतका �ाथ�मक कायर्हरू तत्काल गनर्को 
ला�ग संस्थागत संयन्� स्वत: प�रचा�लत हनेु गर� आवश्यक कायर्�व�ध तथा मापदण्ड तजुर्मा 
गर� लागू गन�, गराउने, 

(छ) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा �ादेिशक कानूनको अ�धनमा र�ह सावर्ज�नक, �नजी, 
गैरसरकार� लगायत सबै �नकाय तथा संस्थाले �नवार्ह गनुर् पन� भ�ूमका �नधार्रण गन� तथा त्यस्ता 
संस्था वा �नकायलाई आफ्नो नी�त, योजना र कायर्�ममा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय 
समावेश गनर् लगाउने, 

(ज) �वपद्को समयमा स्थानीय आमस�ारका माध्यमहरुको भ�ूमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड 
तयार गर� कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(झ) सरकार�, �नजी एवम ् गैरसरकार� संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक लगायत 
सम्बिन्धत सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गन�, गराउने, 

(ञ) भौ�तक संरचना �नमार्ण गदार् भवनसं�हता लगायत अन्य स्वीकृत �नद� िशका वा मापदण्डको 
पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सावर्ज�नक पूवार्धार सम्बन्धी संरचनाको �वपद् जोिखम मूल्या�न गन�, गराउने, 
(ठ) नद� �कनार, बगर, प�हरो जान सक्ने �भरालो ज�मन र डुबान हनेु के्ष� वा �वपद् जोिखमको 

सम्भावना भएका असरुिक्षत के्ष�मा बसोबास गन� व्यि� तथा समदुायलाई सरुिक्षत स्थानमा 
स्थानान्तरण गराउन उपय�ु स्थानको खोजी कायर्मा सहयोग गन� तथा सरुिक्षत स्थानमा 
बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) �वप�ाट स्थानीय स्तरमा �नजी तथा सावर्ज�नक के्ष�बाट भइरहेको सेवा �वाहमा अवरोध 
आइपरेमा सोको पनुःस�ालनका ला�ग सेवा �नरन्तरताको योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन 
सम्बन्धी कायर् गन�, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई �वपद्��त जागरुक बनाउन, �वपद्सँग सम्बिन्धत योजना तथा कायर्�म 
तजुर्मा गनर् तथा �वपद्को घटना हनुासाथ ��तकायर्का ला�ग प�रचा�लत हनु वडा तथा 
समदुायस्तरमा समावेशी �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् स�म�त गठन गन�, 

(ण) �व�ालय तहको शैिक्षक पा��ममा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय समावेश गनर् पहल गन�, 
(त) �वपद् ��तकायर्का ला�ग नमूना अभ्यास गन�, गराउने, 
(थ) �वपद्को समयमा �योग गनर् स�कने गर� वारुणयन्� लगायतका अन्य उपकरणहरू तयार� 

हालतमा रा� लगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�को स्थापना र स�ालन गन�, 
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(ध) गाउँपा�लका/नगरपा�लकामा �वपद् व्यवस्थापन सूचना �णाल� तथा पूवर्चेतावनी �णाल�को 
�वकास र स�ालन गन�, गराउने, 

(न) �वपद् �भा�वत के्ष�मा तत्काल उ�ार तथा राहतको व्यवस्था �मलाउने, 
(प) �वपद् मा पर� हराएका, �ब�केा वा न� भएका कागजातको य�कन तथ्या� अ�ाव�धक गर� रा� 

लगाउने, 
(फ) �वपद् बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, स्तर �नधार्रण तथा प�रचयप� �वतरण गन�, गराउने, 
(ब) �वपद्को समयमा जोिखममा रहेको समूह �वशेषगर� म�हला, बालबा�लका, �कशोर�, अपा�ता 

भएका व्यि�उपर हनु सक्ने घटना (लै��क �हंसा, बेच�वखन तथा अन्य कुनै प�न �क�समका 
शोषण) रोकथामको ला�ग �वशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन�, 

(भ) �वपद् �भा�वतहरूको �त्यक्ष र स��य सहभा�गतामा �वपद् �भा�वत के्ष�मा आ�थर्क 
��याकलापको पनुस्थार्पना, रोजगार�का अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका ला�ग आय आजर्न 
कायर्�म स�ालन गन�, गराउने, 

(म) �वपद्को जोिखममा रहेका म�हला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, द�लत, सीमान्तकृत वगर् तथा 
समदुाय, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�हरूको ला�ग �वशेष योजना तथा कायर्�म बनाई 
कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(य) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानले �च�लत ऐन 
बमोिजम कायर् गरे नगरेको अनगुमन गन�, 

(र)  �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��य कायर्कार� स�म�त, �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त तथा 
िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य अनसुार �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् गन�, 
गराउने, 

(ल) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारका मन्�ालय, �वभाग तथा 
अन्य �नकायसँग सहकायर् गन�, 

(व) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, �देश सरकार वा गाउँ/नगरसभाले तोकेका अन्य 
कायर् गन�, गराउने,  

(श)  �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा �ादेिशक कानूनको ��तकूल नहनेु गर� गाउँ/नगर 
कायर्पा�लकाले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन�, गराउने, 

(ष)  �व�भ� संघसंस्था, व्यि�बाट �ा� हनेु राहत तथा पनु�नर्मार्ण र पनुलार्भका �बषयवस्तलुाई 
स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गन�, गराउने । 

 
प�रच्छेद – ३ 

वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा काम, कतर्व्य र अ�धकार 
 
६. वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�त: (१) गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको �त्येक वडामा एक वडा स्तर�य 

�वपद् व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ । 
(२) वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) वडा �भ� रहेका �वषयगत शाखा/ईकाई कायार्लय �मखुहरू  -सदस्य 
(घ) वडा �भ� रहेका सरुक्षा �नकायका �मखुहरू  -सदस्य 
(ङ) रा��य मान्यता �ा� दलका वडािस्थत �मखु वा ��त�न�ध  -सदस्य  
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(च) स्थानीय रेड�स,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकार� तथा सामदुायमा आधा�रत संघसंस्था तथा यवुा क्लवबाट 

संयोजकले तोकेबमोिजम न्यूनतम २ म�हला स�हत ४ जना  -सदस्य 
(ज) वडा सिचव  - सदस्य सिचव 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तको बैठक सो स�म�तको संयोजकले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा बस्नेछ 
। 

(४) स�म�तको सदस्य-सिचवले स�म�तको बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान तोक� बैठकमा छलफल हनेु �वषयसूची 
स�हतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गर� पठाउन ुपन�छ । 

(५) स�म�तका पचास ��तशतभन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ 
। 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न सो स�म�तको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक 
भएमा संयोजकले जनुसकैु बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र घट�मा 
१ जना सदस्य स�हत सदस्य सिचव उपिस्थत भएमा स�म�तको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता सो स�म�तको संयोजकले गन�छ । 
(८) स�म�तको �नणर्य बहमुत�ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले �नणार्यक मत �दनेछ। 
(९) स�म�तले आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकाय वा स� संस्थाका ��त�न�ध र �वज्ञलाई बैठकमा आमन्�ण गनर् 

सक्नेछ । 
(१०) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध सो स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 
(११) स�म�तको �नणर्य सदस्य सिचवले �मािणत गर� रा�ेछ । 

 
७ . वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनेुछ:- 
(क) वडा �भ� �वपद् ��तकायर् तथा �वपद् पनुलार्भ सम्बन्धी कायर्�म स�ालनका ला�ग गाउँ/नगर 

�वपद् व्यवस्थापन स�म�तमा �सफा�रस गन� तथा सो स�म�तबाट स्वीकृत नी�त तथा योजना 
अनरुूपका �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�म कायार्न्वयन, अनगुमन र पनुरावलोकन गन�, 

(ख) वडामा �वकास �नमार्णका ��याकलापहरू कायार्न्वयनमा �वपद् जोिखम व्यावस्थापनलाई 
मूल�वाह�करण गन�, सरुिक्षत �व�ालय तथा अस्पतालका ला�ग �वपद् जोिखम न्यूनीकरणका 
कायर्�महरू स�ालन गन�, 

(ग) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता �वकास गन�, 
(घ) �वपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्काल�न कायर्योजना, पनुःस्थापना तथा पनु�नर्मार्ण योजना तजुर्मा 

तथा कायार्न्वयन गन�, गराउने, 
(ङ) समदुायमा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गन� समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता समूहहरूलाई 

प�रचालन गन� गराउने, 
(च) वडा सदस्यहरू, कमर्चार�, स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा समदुायमा आधा�रत �वपद् 

व्यवस्थापन स�म�त सदस्य, नाग�रक समाजका ��त�न�धलाई �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 
�िशक्षणको व्यवस्था �मलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई �वपद्��त जागरुक बनाउने, �वपद्सँग सम्बिन्धत योजना तथा कायर्�म 
तजुर्मा गनर् तथा �वपद्को घटना हनुासाथ ��तकायर्का ला�ग तयार� अवस्थामा रा�,े 

(ज) �वपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ�ार र राहत लगायतका �ाथ�मक कायर्हरू तत्काल गनर्को 
ला�ग समन्वय गन�,  
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(झ) आपत ्काल�न नमूना अभ्यास गन�, गराउने, 
(ञ) �वपद् बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, स्तर �नधार्रण तथा प�रचयप� �वतरणमा गाउँ/नगर 

�वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई सहयोग गन�, 
(ट) �वपद्को समयमा जोिखममा रहेका समूह �वशेषगर� म�हला, बालबा�लका, �कशोर�, अपा�ता 

भएका व्यि�उपर हनु सक्ने घटना (लै��क �हंसा, बेच�वखन तथा अन्य कुनै प�न �क�समका 
शोषण) रोकथामको ला�ग �वशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन�, 

(ठ) गाउँ/नगर �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य अनसुार �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् 
गन�, गराउने ।  

 
प�रच्छेद – ४ 

सरुक्षा �नकाय तथा अन्य �नकायको प�रचालन 
 
८ . सरुक्षा �नकायको प�रचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायर्पा�लकाले �वपद् व्यवस्थापनको काममा 

नेपाल सरकार तथा �देश सरकारले प�रचालन गरेका संघीय तथा �ादेिशक सरुक्षा �नकायहरूलाई सहयोग र 
समन्वय गन�छ । 
(२) सरुक्षा �नकायले �वपद्को समयमा खोज तथा उ�ार कायर्का ला�ग गाउँकायर्पा�लकासँग आवश्यक साम�ी 
माग गरेको अवस्थामा गाउँपा�लकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामा�ी तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 
(३) �वपद् ��तकायर्का ला�ग गाउँपा�लकाले आफूँसँग रहेको नगर �हर�लाई प�रचालन गन�छ ।   

 
९.  वारुणयन्� तथा अन्य सेवा �दायक �नकायको काम, कतर्व्य र अ�धकार:  

(१) वारूणयन्�, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा �दायकले आपत ्काल�न खोज, उ�ार तथा राहत उपलब्ध 
गराउन स�म�तले �दएको �नद�शनको पालना गनुर् पन�छ । 

 (२) आपत ्काल�न कायर् सम्पादन गदार् स�म�तको आदेश बमोिजम कुनै प�न स्थानमा �वेश गन� तथा जनुसकैु 
व्यि� वा संस्थाको साधन र �ोत उपयोग गन� अ�धकार वारुणयन्� सेवा �दायकलाई हनेुछ । 

 
१०. सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानको दा�यत्व: (१) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँपा�लका �भ�का 

सबै सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानको दा�यत्व देहाय बमोिजम हनेुछ:- 
(क) आफ्नो भवन, उ�ोग, कायार्लय वा व्यावसा�यक केन्�मा �वपद्का घटना हनु न�दन �वपद् 

सरुक्षा औजार, उपकरण, साम�ी, आपत ्काल�न �नकास लगायत तो�कए बमोिजमका अन्य 
व्यवस्था गन�, 

(ख)  तथ्या� स�लन, क्ष�तको मूल्या�न, राहत, पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण समेतका सम्पूणर् 
कायर्मा आवश्यक सहयोग गन�, 

(ग)   आफ्ना कमर्चार� तथा कामदारलाई �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभतू अ�भमखुीकरण 
गन� गराउने, 

(घ) �वपद् व्यवस्थापन कायर्मा उपयोग हनेु �ोत साधनलाई तयार� हालतमा रा�,े 
(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत ्काल�न �योजनका ला�ग आवश्यक परेमा 

आदेशानसुार उपलब्ध गराउने, 
(च) सम्बिन्धत अ�धकार�को सपु�रवेक्षणमा उ�ार तथा राहत �वतरण कायर्मा सहयोग परु् याउने, 
(छ) �वपद् जोिखम न्यूनीकरण संयन्�को व्यवस्था गर� तयार� अवस्थामा रा�,े 
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(ज)  फोहोरमैला तथा �दषुणको यथोिचत व्यवस्थापन गर� यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनर् 
सक्ने नकारात्मक �भावलाई न्यूनीकरण गन� उपायहरू अपनाउने, 

(झ) �वपद्को घटना घटेमा तत्काल निजकको सरुक्षा �नकाय र स्थानीय आपत ्काल�न 
कायर्स�ालन केन्�लाई खबर गन� ।   

(२) गाउँपा�लका �भ�का सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानले गाउँपा�लकाको �वपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रह� �वपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुर्मा गर� अ�नवायर् रूपमा लागू गनुर् पन�छ । 

 
११. �वपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुर् पन� : गाउँपा�लका �भ�का सरकार� कायार्लय, गैरसरकार� संस्था, स्थानीय 

स� संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नाग�रक समाज, �नजी के्ष� तथा व्यि�ले �वपद् व्यवस्थापन कायर्मा 
गाउँपा�लकालाई देहाय बमोिजम सहयोग गनुर् पन�छ:- 

(क)  तथ्या� स�लन, क्ष�तको मूल्या�न, राहत, पनुस्थार्पना तथा पनुः�नर्मार्ण लगायतका �वपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन�,  

(ख) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अ�भवृ�� गन�, 
(ग) क्षमता �वकास, आपत ्काल�न नमूना अभ्यास तथा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �िशक्षण 

कायर्�ममा सहयोग गन� तथा भाग �लने,  
(घ) खोज, उ�ार तथा राहत �वतरण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन�।  
 

 
प�रच्छेद – ५  

�वपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२. �वपद् व्यवस्थापन कोष : (१) �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लकामा छु�ै एक आकिस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपा�लकाको वा�षर्क बजेटबाट �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गन� गर� स्वीकृत रकम, 
 (ख) �देश सरकारबाट �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग �ा� रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग �ा� रकम, 
(घ) स्वदेशी कुनै स� संस्था वा व्यि�बाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप �ा� रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै �ोतबाट �ा� रकम । 

(३) �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लकाले कानून बमोिजम �वशेष शलु्क वा दस्तरु संकलन गनर् सक्ने 
छ |  

(४) कोषको स�ालन तो�कए बमोिजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका ला�ग �योग ग�रनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कोषको रकम �नय�मत �शास�नक कायर्को 

ला�ग खचर् ग�रने छैन । 
(७) कोषको लेखापर�क्षण महालेखा पर�क्षकबाट हनेुछ ।  
(८) स�म�तले कोषको वा�षर्क आय व्ययको ��तवदेन तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँसभा समक्ष पेश 

गन�छ । 
 

प�रच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 
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१३.  कसूर र सजाय : कसैले �वपद्को घटना घट्न सक्ने गर� लापरवाह� गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन �त्यक्ष 

संलग्न भएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईदा �लने गर� वा आफुलाई मा� फाईदा पगु्ने 
�क�समको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोिजम कसरुजन्य मा�नने कुनै काम गरेमा तत ्
सम्बन्धी कारवाह� �च�लत संघीय कानून बमोिजम हनेुछ ।  

 
 

प�रच्छेद – ७ 
�व�वध 

 
१४.  �वपद् स�ट�स्त के्ष� घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपा�लका �भ�को कुनै ठाउँमा 

गम्भीर �कृ�तको �वपद् उत्प� भएबाट �वपद् स�ट�स्त के्ष� घोषणा गर� �च�लत कानून बमोिजम कुनै काम 
गनर् गराउन आदेश �दएमा सोको पालना गनुर् गराउन ुगाउँपा�लकाको कतर्व्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको के्ष�मा नेपाल सरकारले �च�लत कानून बमोिजम कुनै काम 
गनर् गराउन गाउँपा�लका �भ�को कुनै व्यि�, संस्था वा अ�धकार�लाई आदेश �दएमा सोको पालना गनर् 
गराउनमा गाउँपा�लकाले आवश्यक समन्वय गन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको के्ष� सम्बन्धी सूचनाको �सारणमा गाउँपा�लकाले सहयोग र 
समन्वय गन�छ । 

 
१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मा� �वेश गनुर्पन� : (१) �वपद् बाट असर परेको कुनै के्ष�मा �वदेशी नाग�रक वा 

संस्थाले �वेश गनर्◌ु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �लएको छ छैन भ�न गाउँ कायर्पा�लकाले सोधखोज गनर् 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदार् त्यस्तो नाग�रक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �लएको 
नादेिखएकोमा �नजको �वेशलाई रोक लगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउँपा�लका �भ� उत्प� �वपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना 

गनर् आन्त�रक �ोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका ला�ग िजल्ला 
समन्वय स�म�त, �देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध ग�रनेछ ।  

 (२) �वपद् बाट उत्प� िस्थ�त �नयन्�ण गन� �ममा नेपाल सरकारले अन्तरार्��य मानवीय तथा अन्य 
सहयोग �लई प�रचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको �नद�शनमा र�ह तत ्सम्बन्धी कायर्मा सहयोग र 
समन्वय ग�रनेछ ।  

(३) �छमेक� स्थानीय तहमा कुनै �वपद् उत्प� भई सो व्यवस्थापनका ला�ग �छमेक� स्थानीय तहले सोझै, 
िजल्ला समन्वय स�म�त वा �देश सरकार माफर् त अनरुोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पयुार्उन ु
गाउँकायर्पा�लको दा�यत्व हनेुछ । 

 
१७.  तत्काल खरि◌द तथा �नमार्ण र �योग गनर् स�कने : (१) �वशेष प�रिस्थ�त पर� �वपद् बाट �भा�वत के्ष�मा 

खोज, उ�ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको �वपद् बाट थप क्ष�त हनु न�दनका ला�ग तत्कालै राहत 
साम�ी खरि◌द वा �नमार्ण कायर् गनर् आवश्यक भएमा सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी �च�लत कानूनमा रहेको 
�वशेष प�रिस्थ�तमा ख�रद गन� सम्बन्धी व्यवस्था बमोिजम गाउँ कायर्पा�लकाले खरि◌द वा �नमार्ण कायर् गनर् 
स�कनेछ । 
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(२) �वपद् बाट �भा�वत के्ष�मा खोज, उ�ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको �वपद् बाट थप 
क्ष�त हनु न�दनका ला�ग गाउँपा�लका के्ष� �भ�को कुनै गैरसरकार� कायार्लय वा अन्य संघ संस्था र व्यि�को 
चल, अचल सम्पि� तथा सवार� साधन उपयोग गनर् आवश्यक भएमा सोको अ�भलेख राखी तो�कएको 
अव�धभरको ला�ग अस्थायी तवरले �ा� गनर् स�कनेछ । 

 (३) �वपद् बाट �भा�वत के्ष�मा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपा�लका के्ष� �भ�को कुनै 
गैरसरकार� कायार्लय वा अन्य संघ संस्था र व्यि�को खा�ा�, ल�ाकपडा, औषधी वा अन्य वस्त ुआवश्यक 
भएमा सोको अ�भलेख राखी �नयन्�णमा �लन र सम्बिन्धत �भा�वत पक्षलाई �वतरण गनर् स�कनेछ । 

(४) गाउँपा�लकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै सम्पि� अस्थायी रूपमा �ा� गरेमा वा उपदफा (३) 
बमोिजम कुनै वस्त ु �नयन्�ण र �वतरण गरेमा त्यस्तो सम्पि� �योग वा वस्त ु उपयोग बापत �च�लत दर 
अनसुारको रकम सम्बिन्धत कायार्लय, संस्था वा व्यि�लाई �दनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) �वपद् �भा�वत व्यि�लाई नेपाल सरकार तथा �देश 

सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अ�त�र� गाउँपा�लकाले आन्त�रक �ोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा�लकाले �वपद् �भा�वत व्यि�लाई राहत उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड 
बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापदण्डमा अन्य �वषयको अ�त�र� देहायका �वषय समावेश 
भएको हनु ुपन�छ:- 

(क) �वपद् बाट �भा�वत व्यि�लाई अस्थायी आ�यस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउन ुपन� आवास, 
खा�ा�, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) �वपद् बाट मतृ्य ुहनेुको प�रवार तथा सम्पि�को क्ष�त हनेु व्यि�लाई उपलब्ध गराउन ुपन� 
न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) म�हला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�को आवश्यकता 
संवोधनका ला�ग �वशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै �डिग्नट� �कट र िचल्�ेन �कट) 
म�हलाहरूको ला�ग सरुिक्षत म�हलामै�ी स्थल,  

(घ) व्यि�गत गोप�नयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगार� व्यवस्थापनका माध्यमबाट पी�डतको 

जी�वकोपाजर्न सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकार� वा व्यि�गत रूपमा �दइने राहतको �वतरण सम्बन्धी, 
(छ) एक�ार �णाल� अनरुुप राहत �वतरण गन� सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बिन्धत अन्य उपय�ु �वषय । 
 

१९.   �वपद् मा पर� हराएका वा न� भएका कागजात सम्बन्धमा : �वपद् मा पर� हराई फेला पनर् नसकेका तथा 
आंिशक वा पूणर् रूपमा क्ष�त भएका गाउँपा�लका/नगरपा�लकाका महत्वपूणर् कागजातहरुको �माणीकरण तथा 
��त�ल�प उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत कानूनले तोके बमोिजम हनेुछ। 

 
२०. �नद�शन �दन सक्ने : स�म�तले यस ऐनको अधीनमा रह� �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग कुनै व्यि� वा �नकायलाई 

आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत व्यि� वा �नकायको कतर्व्य हनेुछ  
२१. उपस�म�त गठन गनर् सक्ने : (१) स�म�तले आवश्यकता अनसुार उपस�म�त गठन गनर् सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु उपस�म�तको काम, कतर्व्य, अ�धकार र कायर्◌ाव�ध उपस�म�त 
गठन गदार्का बखत तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

२२. अ�भलेख रा� ु पन�ः (१) �वपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यि�, �नकाय वा संस्थाको नाम,  र 
उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको प�रमाण स�हतको �ववरणको अ�भलेख रा� ेव्यवस्था स�म�तले �मलाउनपुन� 
छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ववरण राख्दा �वपद् मा परेका म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक, 
�वपद्का कारणले स्थानान्तरण भएका घरप�रवार लगायतको संख्या ए�कन हनेु �ववरण र उनीहरूलाई उपलब्ध 
गराइएको राहात स्प�रूपमा रा�पुन� छ । 

२३. परुस्कार �दन सक्ने : स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा �वशेष योगदान परु् याउने उत्कृ� व्यि� वा 
संस्थालाई �ोत्साहन स्वरूप स�म�तको �सफा�रसमा गाउँ कायर्पा�लका/नगर कायर्पा�लकाले सम्मान तथा 
परुस्कार �दन सक्नेछ ।  

२४. वा�षर्क ��तवेदन : (१) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर्मा गरेको कामको �ववरण स�हतको वा�षर्क ��तवेदन 
तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँ/नगर सभा, िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त तथा �देश �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको वा�षर्क ��तवेदन सावर्ज�नक रूपमा �काशन गनुर् पन�छ । 
२५.  �शास�नक खचर् व्यवस्थापन: स�म�तको बैठक तथा ��तवेदन तयार� लगायतका कायर्सँग सम्बिन्धत न्यनुतम 

�शास�नक खचर् गाउँ/नगरकायर्पा�लकाले व्यवस्था गन�छ |  
२६. अ�धकार �त्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम स�म�तलाई �ा� अ�धकारमध्ये 

आवश्यकता अनसुार केह� अ�धकार स�म�तको संयोजक तथा तो�कएको पदा�धकार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ  
२७. �नयम बनाउने अ�धकार : गाउँ/नगर कायर्पा�लकाले यो ऐन कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक �नयम तथा 

कायर्�व�ध  बनाउन सक्नेछ । 
आज्ञाले, 

  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:१५   �म�त: @)&%.)@.!) 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 
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�स्तावनाः सहकार� मूल्य, मान्यता र �स�ान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छ�रएर रहेको पूजँी, ��व�ध तथा ��तभालाई स्वाबलम्बन र 
पारस्प�रकताका आधारमा एक�कृत गद� सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा साँस्कृ�तक उ�यन गनर्, समदुायमा आधा�रत, 

सदस्य केिन्�त, लोकतािन्�क, स्वाय� र सशुा�सत संगठनको रूपमा सहकार� संस्थाहरूको �व�र्न गनर्, सहकार� खेती, उ�ोग, 

वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामािजक न्यायका आधारमा आत्म�नभर्र, ती� एवं �दगो रुपमा स्थानीय अथर्तन्�लाई 
सदुृढ तलु्याउन सहकार� संघ संस्थाहरुको दतार्, स�ालन एवम ्�नयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको  गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प�रच्छेद –१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “राम�सादराई गाउँपा�लकाको सहकार� ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्त�रक कायर्�व�ध” भ�ाले सहकार� संस्थाले दफा १८ बमोिजम बनाएको आन्त�रक कायर्�व�ध 
सम्झनपुछर् ।  

(ख) “कसूर” भ�ाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर सम्झनपुछर् । 

(ग) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए 
बमोिजम सम्झनपुछर् । 

(घ) “प�रवार” भ�ाले सदस्यको प�त वा प�ी, छोरा, बहुार�, छोर�, धमर्प�ु, धमर्प�ुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र 
आफूले पालन पोषण गनुर् पन� दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुार� र �दद�, ब�हनी सम्झनपुछर्। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गर�वा मानो छु��ई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गर� बसेको प�रवारको 
सदस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भ�ाले सदस्यले सहकार� संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछर् । 

(च) “मन्�ालय” भ�ाले सहकार� सम्बन्धी �वषय हेन� संघीय मन्�ालय सम्झनपुछर् ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भ�ाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसा�यक ��याकलापहरुमा प�छल्लो आ�थर्क 
वषर्सम्ममा प�रचा�लत बचतको दा�यत्व र प�छल्लो आ�थर्क वषर्को सदस्यतफर् को ख�रद वा �ब�� 
कारोवारमा कम्तीमा तीस ��तशतभन्दा बढ� �हस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछर् ।   

(ज) “रिज�ार” भ�ाले संघको रिज�ार सम्झन ुपछर् ।  

(झ) “लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त” भ�ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त सम्झनपुछर् । 

(ञ) “�व�नयम” भ�ाले सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको दफा १७ बमोिजम बनाएको �व�नयम सम्झनपुछर् । 

(ट) “�वभाग” भ�ाले संघको सहकार� �वभाग सम्झनपुछर् र सो शब्दले मन्�ालयले सहकार� �नयमन गनर् 
तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भ�ाले सहकार� संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछर् ।  

(ड) “स�ालक” भ�ाले स�म�तको सदस्य सम्झनपुछर् र सो शब्दले स�म�तको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र 
कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भ�ाले सहकार� सस्थाको सदस्यता �ाप्त गरेका व्यि� सम्झनपुछर्। 

(ढ) “स�म�त” भ�ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स�ालक स�म�त सम्झनपुछर् ।  

(ण) “सहकार� मूल्य” भ�ाले स्वावलम्वन, स्व–उ�रदा�यत्व, लोकतन्�, समानता, समता, ऐक्यव�ता, इमान्दार�, खलुापन, 

सामािजक उ�रदा�यत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरार्��य मान्यता �ाप् त सहकार� सम्बन्धी मूल्य 
सम्झनपुछर् । 
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(त) “संस्थाको व्यवसाय” भ�ाले �व�नयममा व्यवस्था भए बमोिजम स�ा�लत व्यवसा�यक ��याकलाप 
सम्झनपुछर् ।  

(थ) “सहकार� �स�ान्त” भ�ाले स्वैिच्छक तथाखलुा सदस्यता, सदस्य�ारा लोकतािन्�क �नयन्�ण, सदस्यको 
आ�थर्क सहभागीता, स्वाय�ता र स्वतन्�ता, िशक्षा, ताल�म र सूचना, सहकार�-सहकार� बीच 
पारस्प�रक सहयोग र समदुाय��तको चासो लगायत अन्तरार्��य मान्यता �ाप् त सहकार� सम्बन्धी 
�स�ान्त सम्झनपुछर् ।  

(द) "संस्था" भ�ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दतार् भएको �वषयगत वा बहउु�ेश्यीय 
सहकार� संस्था सम्झन ुपछर् । 

(ध) “साधारण सभा” भ�ाले सहकार� संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछर् । 

(न) “�ाथ�मक पूजँी कोष” भ�ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछर् । 

(प)  "दतार् गन� अ�धकार�" भ�ाले दफा ६९ बमोिजमको दतार् गन� अ�धकार� सम्झनपुदर्छ । 
 

प�रच्छेद–२ 

सहकार� संस्थाको गठन तथा दतार् 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्त◌ीमा तीस जना नेपाल� नाग�रकहरु आपसमा  �मल◌ी �वषयगत वा वहउु�ेश्यीय सहकार� 

संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न ��मक, यवुा लगायतले आफ्नो �म वा सीपमा आधा�रत भइ 
व्यवसाय गन� सहकार� संस्थाको हकमा पन्�जना नेपाल� नाग�रकहरु भए प�न संस्था गठन गनर् सक्नेछन ् 

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकार, �देश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता 
सरकार वा तहको अनदुान वा स्वा�मत्वमा संचा�लत �व�ालय, �व��व�ालय वा संग�ठत संस्थाबाट पा�र��मक पाउने 
पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमर्चार�, िशक्षक वा �ाध्यापकहरुले आपसमा �मल� �च�लत कानून 
बमोिजम दतार् भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा संचालनमा तो�कए 
बमोिजमका शतर् बन्देजहरु पालना गन� गर� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायार्लयका कम्तीमा तीसजना कमर्चार�, िशक्षक वा �ाध्यापकहरुले 
आपसमा �मल� सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा संचालनमा तो�कए बमोिजमका शतर् बन्देजहरु पालना गन� गर� संस्था 
गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोिजम संस्था गठन गदार् एक प�रवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा उिल्लिखत 
संख्या पगुेको हनुपुन�छ ।  

तर संस्था दतार् भइसकेप�छ एकै प�रवारका एकभन्दा बढ� व्यि�लेसो संस्थाको सदस्यता �लन बाधापन�छैन । 

४. दतार् नगर�  सहकार� सस्था संचालन गनर् नहनु:े कसैले प�न  यस ऐन बमोिजम दतार् नगर� सहकार� स्थापना तथा 
स�ालन गनर् हुँदैन।   

५. दतार्को ला�ग दरखास्त �दन ु पन� :(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सरकार� संस्थाले दतार्काला�ग दतार् गन� 
अ�धकार� समक्ष अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखास्त �दनपुन�छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखास्त साथ देहाय बमोिजमका कागजातहरू संलग्न गनुर् पन�छ :– 

(क)  सहकार� संस्थाको �स्ता�वत �व�नयम, 

(ख)  सहकार� संस्था स�ालनको सम्भाब्यता अध्ययन ��तवेदन, 

(ग)  सदस्यले �लन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको �ववरण । 

६. दतार् गनुर् पन� :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम �ाप् त दरखास्त  स�हतको कागजातहरु  छान�वन गदार् देहाय 
बमोिजम भएको पाइएमा दतार् गन� अ�धकार�ले दरखास्त परेको �म�तले तीस �दन�भ� त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् 
गर� अनसूुची-२ को ढाँचामा दतार् �माणप� �दन ुपन�छ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको �व�नयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम रहेको,  
(ख) �स्ता�वत सहकार� संस्था सहकार� मूल्य,  मान्यता र �स�ान्त अनरुुप स�ालन हनु सक्ने आधार 

रहेको, 
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(ग) सहकार� संस्था समदुायमा आधा�रत एवम ्सदस्य केिन्�त भई संचालन र �नयन्�ण हनु सक्न ेस्प� आधार रहेको 
। 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छान�वन गदार् �स्ता�वत सहकार� संस्थाको �व�नयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुर्पन� 
देिखएमा दतार् गन� अ�धक◌ार�ले त्यस्तो संशोधन गनुर्पन� व्यहोरा खलुाई दरखास्त �ाप् त भएको �म�तले पन्� �दन�भ� 
�नवेदकलाई सूचना गनुर् पन�छ । 

(3) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत दतार् भई स�ालनमा रहेका 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लका �भ� कायर्क्षे� कायम ग�रएका  सहकार� संस्था यसै ऐन बमोिजम दतार् भएको मा�नने छ 
। 

(४) यस दफा बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गदार् दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाले पालना गनुर् पन� गर� 
कुनै शतर् तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तो�कएकोमा सोको पालना गनुर् सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कतर्व्य हनुेछ। 

७. दतार् गनर् अस्वीकार गनर् सक्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत अवस्था नभएमा, सोह� दफा बमोिजम 
�व�नयम संशोधनको ला�ग सूचना �दएको अब�ध �भ� �नवेदकले संशोधन गनर् अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको 
�म�तले तीस �दन�भ� �ब�नयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोिजम हनुे गर� �ब�नयम  संशोधन 
नगरेमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गरेकोमा दतार् गन� अ�धकार�ले कारण खलुाई तीन 
�दन �भ� सोको जानकार� सम्बिन्धत �नवेदकहरूलाई �दन ुपन�छ ।  

८. सहकार� संस्था संग�ठत संस्था हनु:े (१) सहकार� संस्था अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला एक स्वशा�सत र स��ठत 
संस्था हनुेछ । 

(२) सहकार� संस्थाको काम कारबाह�को ला�ग एउटा छु�ै छाप हनुेछ । 

(३) सहकार� संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रह� व्यि� सरह चल अचल सम्पि� �ाप् त, उपभोग, �व�� वा अन्य 
व्यवस्था गनर् सक्नेछ।  

(४) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट ना�लस उजूर गनर् र सो उपर प�न सोह� नामबाट ना�लस उजूर 
लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह करार गनर् सक्नेछ । 

९. सहकार� संस्थाको कायर्क्ष�े : (१) दतार् हुँदाका बखत सहकार� संस्थाको कायर् क्षे� देहाय बमोिजम हनुेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गन� संस्थाको हकमा एक वडा,  
(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमातीन वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पा�रक अभ्यासको ला�ग आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसा�यक स्तरमा सेवा संचालन गनर् आवश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभा�गतामूलक लोकतािन्�क �नयन्�ण कायम हनुे गर� पायक पन� 

स्थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संस्थाले दतार् भई व्यवसा�यक सेवा �ारम्भ 
गरेको दईुवषर् प�छ देहायको आधारमा जो�डएको भौगो�लक क्षे� कायम रहने गर� आफ्नो कायर्क्षे� थप वडाहरूमा 
�वस्तार गनर् सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसा�यक ��याकलापको �वकास �ममा सदस्यता बढाउन थप कायर् क्षे� 
आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायर् संचालनमा सदस्यको �त्यक्ष �नयन्�ण कायम रा� रचनात्मक उपायहरु 
अवलम्बन ग�रएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� सहकार� संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाको कायर्क्षे�का वडाहरूमा 
व्यावसा�यक सेवा स�ालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तो�कएको रकम वा अनपुातभन्दा कम रकम वा 
अनपुातको व्यावसा�यक सेवा स�ालन भएको देिखएको खण्डमा दतार् गन� अ�धकार�ले व्यावसा�यक सेवा स�ालन 
भएका वडा मा� कायर्क्षे� कायम गन� गर� �व�नयम संशोधन गनर् �नद�शन �दन सक्नेछ । 
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(७)  उपदफा (३) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �नद�शन �दएकोमा सहकार� संस्थाले एक वषर्�भ� 
�व�नयम संशोधन गर� आफ्नो कायर्क्षे� पनुः�नधार्रण गनुर्पन�छ ।  

(८) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� संस्थाले स्वेिच्छक रूपमा 
जनुसकैु समय कायर्क्षे� घटाउने गर� पनुः�नधार्रण गनर् �व�नयम संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(९) कायर्क्षे� पनुः �नधार्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कएबमोिजम हनुेछ ।   

१०. जानकार� �दनपुन�: रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाभन्दा बढ� कायर्क्षे� कायम राखी दतार् भई स�ालनमा रहेका संस्थाहरूले 
रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकामा सेवा स�ालन गदार् स�ा�लत सेवाको �ववरण स�हत दतार् गन� अ�धकार�लाई जानकार� �दनपुन�छ 
।  

११. �वषयगत आधारमा वग�करण: (१)सहकार� संस्थाको वग�करण देहाय बमोिजम हनुेछः 
(क) उत्पादक संस्थाः कृ�ष,दगु्ध, िचया,क�फ,उख,ुफलफुल र माछापालन �वशेषका �वषयगत र अगवुावाल� 

एवम ्उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था; 
(ख) उपभो�ा संस्थाः उपभो�ा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजार् र स्वास्थ्य  �वशेषका �वषयगत र �ाथ�मक 

आवश्यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
(ग) ��मक संस्थाः हस्तकला,खा� प�रकार,औ�ो�गक उत्पादन,भोजनालय र �म करार �वशेषका 

�वषयगत र सीप वा �मको �वशेषता एवम ्स्वरोजगार�को योजना समेतका आधारमा अन्य �ममा 
आधा�रत संस्था; 

(घ) बहउु�शे्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र �म वा सीपमा आधा�रत स्वरोजगार�का सेवा समेत स�ालन 
गन� अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेिखत �वषयमा �विश�ीकरण, आम �चलन र अभ्यासको 
�वकास�म समेतको आधारमा तो�कएबमोिजमका �वषयहरु थप गनर् स�कनेछ ।  

 
(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (१) बमोिजम अन्य संस्थाहरु गठन गनर् 

बाधा पन�छैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्न े: (१) दफा ६ बमोिजम दतार् �माणप� �ाप् त गरे 
प�छ संस्थाले आफ्नो उ�ेश्य �ा��का ला�ग यस ऐन र �व�नयमको अधीनमा रह� आवश्यक कारोवार, 
व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछ ।  

(२) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संस्थाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, व्यवसाय, 

उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् छु�ै संस्था दतार् गनुर्पन� छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् �च�लत कानून बमोिजम अनमु�तप�, 
स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लन ुपन� रहेछ भने सो बमोिजम अनमु�तप� ,स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लएर मा� 
कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनुर् पन�छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम संस्थाले �च�लत कानून बमोिजम अ�धकार पाएको �नकाय वा अ�धकार�बाट 
अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �ाप् त गरेमा पन्� �दन�भ� सोको जानकार� दतार् गन� अ�धकार�लाई �दन ु
पन�छ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थाले संय�ु वा साझेदार�मा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजार�करणको ला�ग 
यस ऐनको अधीनमा रह� आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गन� सम्बन्धी अन्य व्यबस्था 
तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

१३. दा�यत्व सी�मत हनु े:(१) सहकार� संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दा�यत्व �नजले ख�रद गरेको वा ख�रद 
गनर् स्वीकार गरेको शेयरको अ�धकतम रकमसम्म मा� सी�मत रहनेछ ।  

(२) सहकार� संस्थाको नाममा “सहकार�” र नामको अन्त्यमा “�ल�मटेड” भ�े शब्द रा� ुपन�छ ।  

१४. सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त पालना गनुर् पन�: सहकार� संस्थाको गठन तथा स�ालन गदार् सहकार�का मूल्य, 

मान्यता र �स�ान्तको पालना गनुर् पन�छ ।  

प�रच्छेद–३ 
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संस्थाका उ�शे्य तथा कायर् 
१५. संस्थाको उ�शे्य : कायर्क्ष�ेमा आधा�रत र सदस्य केिन्�त भई आफ्ना सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा 

साँस्कृ�तक उ�यन गनुर् संस्थाको मखु्य उ�ेश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायर् : संस्थाका कायर्हरू देहाय बमोिजम हनुेछन:्- 

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्तहरूको पालना गन�गराउने, 
(ख) सदस्यको �हत �व�र्नगन� गर� व्यावसा�यक सेवाहरू �दान गन�, 
(ग) सदस्यलाई िशक्षा, सूचना र ताल�म �दान गन� , 
(ङ) संस्थाले गन� उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड �नधार्रण गर� गणुस्तर सधुार, आ�थर्क स्था�यत्व र जोिखम 

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् गन�,  

(च) आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� लागू गन�, 
(छ) संस्थाको व्यवसा�यक �व�र्न तथा �वकास सम्बन्धी ��याकलापहरू स�ालन गन�, 
(ज) मन्�ालय,रिज�ार, �ादेिशक रिज�ार,स्थानीय तह वादतार् गन� अ�धकार�को �नद�शन पालना गन� गराउने, 
(झ) �व�नयममा उिल्लिखत कायर्हरू गन� । 
 

 
प�रच्छेद–४ 

�व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध 

१७. �व�नयम बनाउन ुपन� : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड र कायर्�व�धको 
अधीनमा रह� आफ्नो कायर् स�ालनको ला�ग �व�नयम बनाउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �व�नयम दतार् गन� अ�धकार�बाट स्वीकृत भए प�छ लागू हनुेछ । 

१८. आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्न े :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड, 
कायर्�वधी र �व�नयमको अधीनमा रह� आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आन्त�रक कायर्�व�ध सम्बिन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत गरेप�छ लागू हनुेछ 
। 

१९. �व�नयम र आन्त�रक कायर्�व�धमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहमुतबाट �व�नयम 
र आन्त�रक कायर्�व�ध संशोधन हनु सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको �व�नयम वा आन्त�रक कायर्�व�ध दतार् गन� अ�धकार�बाट स्वीकृत भएप�छ लागू हनुछे 
। 

प�रच्छेद–५ 

सदस्यता 
२०. संस्थाको सदस्यता: (१) अठार वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाल� नाग�रकहरु संस्थाको सदस्य हनु 

सक्नेछनः् 
  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर ख�रद गरेको, 
  (ग)  संस्थाको �व�नयममा उिल्लिखत शतर्हरु पालना गनर् मन्जरु गरेको, 
  (घ)  संस्थाको िजम्मेवार� पालना गनर् मन्जरु भएको, 
  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसँग ��तस्पधार् हनुे गर� कारोवार नगरेको, 
  (च)   संस्थाको सदस्यता �लन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न नेपाल सरकार, �देश सरकारका �नकायहरु, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायर्क्षे� �भ�का सामदुा�यक वा सहकार� �व�ालय, गठु�, स्थानीय क्लब, स्थानीय 
तहमा गठन भएका उपभो�ा समूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पन� छैन ।  

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न स्वास्थ्य सहकार� संस्थामा सहकार� संस्थाले 
सदस्यता �लन वाधा पन� छैन । 

२१. सदस्यता �ाप् त गनर् �नवेदन �दन ुपन�: (१) संस्थाको सदस्यता �लन चाहने सम्बिन्धत व्यि�ले संस्थाको स�म�त समक्ष 
�नवेदन �दन ुपन�छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदनपरेको �म�तले प�तीस �दन �भ� स�म�तले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको �नयम तथा �व�नयमको अधीनमा रह� सदस्यता �दान गन� वा नगन� �नणर्य गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नणर्य गदार् स�म�तले सदस्यता �दान नगन� �नणर्य गरेमा सो को कारण खोल� 
सात �दन�भ� �नवेदकलाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार� पाएको �म�तले तीस �दन�भ� सम्बिन्धत ब्यि�ले त्यस्तो संस्था दतार् 
गन� अ�धकार�समक्ष उजूर गनर् सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम �ाप् तउजूर� छान�वन गदार् �नवेदकलाई सदस्यता �दान गनुर् पन� देिखएमा दतार् 
गन� अ�धकार◌ीले त्यस्तो �नवेदकलाई सदस्यता �दान गनर्को ला�ग सम्बिन्धत संस्थालाई आदेश �दन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश �ाप् त गरेको सात �दन �भ� सम्बिन्धत संस्थाले 
�नवेदकलाई सदस्यता �दान गर� सोको जानकार� दतार् गन� अ�धकार�लाई गराउन ुपन�छ ।  

२२. सदस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यि� एकै �कृ�तक◌ो एकभन्दा वढ� संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ कुनै व्यि� एकै �कृ�तको एकभन्दा बढ� संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन 
�ारम्भ भएको �म�तले तीनवषर् �भ� कुनै एक संस्थाको मा� सदस्यता कायम रा� ुपन�छ । 

(२)  यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको �नकाय वा दफा २० को उपदफा 
(२) मा उल्लेख भएदेिख बाहेकको अन्य कुनै कृ��म व्यि� सदस्य भएको भए पाँचवषर् �भ� सदस्यता अन्त्य 
गनुर्पन�छ ।  

  
२३. सदस्यताको समा��:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समा� हनुेछः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) लगातार बा�षर्क साधारणसभामा �बना सूचना तीन पटकसम्म अनपुिस्थत भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगर्त वनेको �नयम वा �व�नयम बमोिजम सदस्यले पालना गनुर्पन� �ावधानको 

बारम्बार उल्ल�न गरेमा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोिजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै सदस्यले संस्थाबाट �ाप् त वा भ�ुान गनुर् 
पन� कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा �नजले �लएको ऋण,�तनुर् पन� कुनै दा�यत्व वा अन्य 
 
 कुनै सदस्यको तफर् बाट �धतो वा जमानत बसेकोमा सोको दा�यत्व फरफारक नभएसम्म �नजको सदस्यता समा� 
हनुे छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न साधारणसभा बोलाउने �नणर्य भइसकेप�छ साधारणसभा 
सम्प� नभएसम्म कसैलाई प�न सदस्यताबाट हटाउन स�कने छैन । 

२४. स�ुवधा �ाप् त गनर् नसक्न े : कुनै सदस्यले सहकार� संस्थालाई �तनुर् पन� कुनै दा�यत्व �नधार्�रत समय�भ�  भ�ुान 
नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त वनेको �नयम तथा �व�नयम बमोिजम सदस्यले पालन गनुर्पन� व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको स�ुबधा �ाप् त गनर् सक्ने छैन । 

 
प�रच्छेद –६ 

साधारणसभा, स�म�ततथा लेखा सपुरि◌वेक्षण स�म�त 
 
२५. साधारणसभा: (१) सहकार� संस्थाको सव�च्च अ�को रुपमा साधारणसभा हनुेछ । 

(२) सहकार� संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकार� संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनुेछ:– 

(क) �ारिम्भक साधारणसभा, 
(ख) वा�षर्क साधारणसभा, 
(ग) �वशेष साधारणसभा । 

२६. �ारिम्भक साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार: �ारिम्भक साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 
बमोिजम हनुेछ :– 
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(क) �ारिम्भक साधारणसभा हनुे अिघल्लो �दनसम्मको काम कारबाह� र आ�थर्क कारोबारको जानकार� 
�लने, 

(ख) चालू आ�थर्क वषर्को ला�ग वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट स्वीकृत गन�, 
(ग) ��तवेदन तथा �व�ीय �ववरण अनमुोदन गन�, 
(घ) �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �नवार्चन गन�, 
(ङ) आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 
(च) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण गन�,  
(छ) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

२७. वा�षर्क साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार : वा�षर्क साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम  
हनुेछ :– 

(क) वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट स्वीकृ�त गन�, 
(ख) वा�षर्क लेखा पर�क्षण ��तवेदन अनमुोदन गन�, 
(ग) स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �नवार्चन तथा �वघटन गन�, 
(घ) स�ालक वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 
(ङ) स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन पा�रत गन�, 
(च) �व�नयम संशोधन तथा आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 
(छ) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण गन�, 
(ज) संस्था एक�करण वा �वघटन सम्बन्धी �नणर्य गन�, 
(झ) पा�र��मक लगायतका स�ुवधा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनदुान �ा� गन� सम्बन्धमा �नणर्य गन�, 
(ट) सदस्यको दा�यत्व �मनाहा �दने, 
(ठ) स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दने, 
(ड) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) स�म�तले सहकार� संस्था दतार् भएको �म�तले तीन म�हना�भ� �ारिम्भक साधारणसभा बोलाउन ु
पन�छ । 

(२) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले छ म�हना�भ� वा�षर्क साधारणसभा बोलाउन ुपन�छ 
। 

(३) स�म�तले देहायको अवस्थामा �वशेष साधारण सभा बोलाउन ुपन�छ :– 

(क) संस्थाको काम �वशेषले �वशेष साधारण सभा बोलाउनपुन� स�म�तवाट �नणर्य भएमा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �सफा�रसमा, 
(ग) कुनै स�ालकले �वशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको �स्ताव स�म�त�ारा पा�रत भएमा, 
 (घ) �वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन� कारण खलुाइ पिच्चस ��तशत सदस्यले स�म�त समक्ष �नवेदन 

�दएमा, 
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �नद�शन �दएमा, 
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाको स�ालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो 

िजम्मेवार� पूरा नगर� संस्था स�ालनमा समस्या उत्प� भएको अवस्थामा दतार् गन� अ�धकार�लाई 
जानकार� �दई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपिस्थत भई �वशेष साधारण सभा गनर् 
स�कनेछ । 

२९. �वशेष साधारणसभा बोलाउन �नद�शन �दन सक्न:े (१) संस्थाको �नर�क्षण वा सपुर�वेक्षण गदार् वा कसैको उजूर� पर� 
छान�वन गदार् देहायको अवस्था देिखन आएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाको स�म�तलाई 
साधारणसभा बोलाउन �नद�शन �दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकार�को मूल्य, मान्यता तथा �स�ान्त �वप�रत कायर् गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध �वपर�त कायर् गरेमा, 
(घ) दतार् गन� अ�धकार�ले �दएको �नद�शनको बारम्बार उल्ल�न गरेमा, 
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(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले आदेश �दएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन �नद�शन �ाप् त भएमा स�म�तले सो �नद�शन �ाप् त भएको 
�म�तले प�तीस �दन�भ� साधारणसभाको बैठक बोलाउन ु पन�छ र साधारणसभाको बैठकमा उजूर� वा �नर�क्षणका 
�ममा देिखएका �वषयमा छलफल गर� सोको ��तवेदन दतार् गन� अ�धकार�समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उिल्लिखत अव�ध�भ� स�म�तले साधारणसभा नबोलाएमा दतार् गन� 
अ�धकार�ले त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकार� संस्थाको साधारणसभाको ला�ग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 
एकाउ� ��तशत हनुेछ ।  

तर प�हलो पटक डा�कएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगुेमा त्यसको सात �दन �भ� दो�ो पटक 
साधारण सभा बोलाउन ुपन� र यसर� दो�ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक स�म�तको बहमुत स�हत एक 
�तहाई साधारण सदस्यहरुको उपिस्थ�त भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको मा�ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 
सोह�अनसुार हनुेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढ� सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदार् समान कायर्सूचीमा तो�कए 
बमोिजम सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण 
सभा गनर् र त्यस्तो सभाको �नणर्य �मािणत गनर् ��त�न�धहरु छनौट गर� त्यस्ता ��त�न�धहरुको उपिस्थ�तको सभाले 
अिन्तम �नणर्य �मािणत गन� व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ । 

३०. स�ालक स�म�त :(१)  सहकार� संस्थामा साधारणसभाबाट �नवार्िचत एक स�ालक स�म�त रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यि� लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढ� स�ालक हनु पाउने छैन । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ते�ीस ��तशत म�हला सदस्यको 

��त�न�धत्व स�ुनि�त गनुर् पन�छ ।  

(३) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� सदस्य एकै अव�धमा स�ालक तथा लेखा स�म�तको पदमा उम्मेदवार 
ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको स�ालक सोह� संस्थाको कमर्चार� वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता �लएको सहकार� संघ 
वा बै�बाहेक अक� कुनै संस्थाको संचालक ब� पाउने छैन । 

तर वा�षर्क दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गन� सहकार� संस्थाको स�ालकले त्यस्तो सहकार� संस्थामा 
कमर्चार�को रुपमा काम गनर् बाधा पन� छैन । वा�षर्क दईु करोडभन्दा ब�ढ कारोवार गन� संस्थामा कुनै संचालक कमर्चार� रहेको 
भए यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले दईु वषर्�भ� त्यस्तो संचालकले कमर्चार�को पद त्याग गर� अक� कमर्चार�को व्यवस्था गनुर्पन�छ 
।  

(६) यो ऐन �ारम्भ हनुअुिघ कुनै व्यि� एकभन्दा बढ� संस्थाको स�ालक वा सोह� वा अक� संस्थाको 
कमर्चार� भएकोमा यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्�भ� कुनै एक संस्थाको मा� स�ालक वा कमर्चार� रहन ु
पन�छ । 

(७) स�म�तको कायार्व�ध चार वषर्को हनुेछ । 

३१. स�ालक स�म�तको �नवार्चन :(१) स�म�तले आफ्नो कायार्व�ध समा� हनु ुकिम्तमा एक म�हना अिघ अक� स�म�तको 
�नवार्चन गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएको जानकार� �ाप् त भएमा त्यस्तो जानकार� �ाप् त 
भएको �म�तले छ म�हना�भ� स�म�तको �नवार्चन गराउन दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत स�म�तलाई आदेश �दन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले आदेश �दएकोमा सम्बिन्धत स�म�तले सो आदेश 
बमोिजमको समयाव�ध�भ� स�म�तको �नवार्चन गराई दतार् गन� अ�धकारलाई जानकार� गराउन ुपन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएमा दतार् गन� अ�धकारले त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको 
मा�थल्लो संघ भए सो संघको ��त�न�ध समेतलाई सहभागीगराई स�म�तको �नवार्चन सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् गन� गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको �नवार्चन कायर्मा सहयोग परु् याउन ुसम्बिन्धत स�म�तका पदा�धकार�हरूको कतर्व्य हनुेछ 
।  



 

                 192          
 

(६) उपदफा (५) बमोिजम �नवार्चन गराउँदा लागेको सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संस्थाले व्यहोनुर् पन�छ। 

(७) यस दफा बमोिजम स�म�तको अक� �नवार्चन नभएसम्मको ला�ग स�म�तले �व�नयममा व्यवस्था भए 
बमोिजम आफ्नो कायर् स�ालन गन�छ ।  

३२. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त बमोिजम सहकार� संस्थाको स�ालन गन�, 
(ख) आ�थर्क तथा �शासक�य कायर् गन�, गराउने, 
(ग) �ारिम्भक साधारणसभा, वा�षर्क साधारणसभा तथा �वशेष साधारणसभा बोलाउने, 
(घ) साधारणसभाका �नणर्यहरू कायार्न्वयन गन�, गराउने, 
(ङ) संस्थाको नी�त, योजना, बजेट तथा बा�षर्क कायर्�मको तजुर्मा गर� साधारणसभा समक्ष पेश गन�, 
(च) संस्थाको सदस्यता �दान गन� तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नामसार� तथा �फतार् सम्बन्धी कायर् गन�, 
(ज) सम्बिन्धत संघको सदस्यता �लने, 
(झ) �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध तयार गर� साधारणसभामा पेश गन�,  
(ञ) संस्थाको कायर्क्षे��भ� संस्थाको कारोबार र व्यवसायको �हत �व�र्नको ला�ग आवश्यक कायर् 

गन�,गराउन,े 

३३. स�ालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा स�ालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 
(क) �नजले �दएको राजीनामा स�म�तबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख) �नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स�ालकबाट हटाउने �नणर्य भएमा, 
(ग) �नज अक� संस्थाको स�ालक रहेमा, 
(घ) �नज सोह� वा अक� संस्थाको कमर्चार� रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को ��तबन्धात्मक वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा सोह�बमोिजम 
हनुेछ । 

(ङ) �नज सोह� वा अक� संस्थाको लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको पदमा रहेमा 
(च) �नजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले वहमुतको �नणर्यबाट देहायको कुनै अवस्थामा स�ालकलाई 
स�म�तको स�ालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आ�थर्क �हना�मना गर� सम्बिन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
(ख) अन�धकृत तवरले सम्बिन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी �वषयको गोप�नयता भ� गरेमा, 
(ग) सम्बिन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग ��तस्पधार् हनुे गर� समान �कृ�तको कारोबार वा 

व्यवसाय गरेमा, 
(घ) सम्बिन्धत संस्थाको अ�हत हनुे कुनै कायर् गरेमा,  
(ङ) �नज शार��रक वा मान�सक रुपमा काम गनर् नसक्ने भएमा, 
(च) कुनै स�ालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �व�नयममा उिल्लिखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै स�ालकलाई स�म�तको पदबाट हटाउने �नणर्य गनुर् अिघ त्यस्तो स�ालकलाई साधारणसभा 
समक्ष सफाई पेश गन� मना�सब मा�फकको मौका �दइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव�ध�भ� कुनै स�ालकले सफाई पेश नगरेमा वा �नजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�ालकको पदबाट हटाइएको सदस्य स�म�तको दईु कायर्कालसम्मको 
�नवार्चनमा उम्मेदवार ब� पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स�ालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाँक� अव�धको 
ला�ग अक� स�ालकको �नवार्चन गन�छ । 

३५. �नजी स्वाथर् समावेश भएको �नणर्य �कृयामा संलग्न हनु नहनु े :(१) स�ालकले आफ्नो �नजी स्वाथर् समावेश भएको 
�नणर्य ���यामा संलग्न हनुहुुँदैन । 
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(२) स�ालकले आफूलाईमा� व्यि�गत फाइदा हनुेगर� संस्थामा कुनै कायर् गनर् गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै स�ालकले उपदफा (१) को �बपर�त हनुे गर� वा आफ्नो अ�धकारक्षे�भन्दा बा�हर गई कुनै 
काम कारबाह� गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाह� ��त त्यस्तो स�ालक व्यि�गत रूपमा उ�रदायी हनुेछ र त्यस्तो 
काम कारबाह�बाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यि�लाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्सानी �नजको जायजेथाबाट असूल उपर ग�रनेछ । 

३६. स�म�तको �वघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अवस्थामा स�म�तको �वघटन गनर् सक्नेछः– 

(क) स�म�तको बद�नयतपूणर् कायर्बाट संस्थाको कारोबार जोिखममा परेमा, 
(ख) संस्थाले �तनुर्पन� दा�यत्व तो�कएको समय�भ� भ�ुान गनर् नसकेमा, 
(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य र कायर् �वप�रतको काम गरेमा,  
(घ) स�म�तले आफ्नो िजम्मेवार� पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल�मा उिल्लिखत शतर् वा दतार् गन�  अ�धकार�ले �दएको 

�नद�शनको बारम्बार उल्ल�न गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ स�म�तको �नवार्चन गन�छ । 

(३) स�म�तले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �दएको �नद�शन 

पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको ��तवेदन समेतको आधारमा दतार् गन� 
अ�धकार�ले स�म�तलाई उजूर� वा �नर�क्षणको �ममा देिखएका �वषयवस्तकुो गािम्भयर्ताको आधारमा बढ�मा छ 
म�हनाको समय �दई सधुार गन� मौका �दन सक्नेछ र त्यस्तो समयाव�ध �भ� प�न सधुार नगरेमा त्यस्तो स�म�त 
�वघटन गन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा त्यसर� �वघटन ग�रएको �म�तले तीन म�हना �भ�मा 
अक� स�म�तको �नवार्चन सम्प� गराउन र त्यस्तो �नवार्चन नभएसम्म संस्थाको दै�नक कायर् स�ालन गनर् दतार् गन� 
अ�धकार�ले तो�कए बमोिजमको एक तदथर् स�म�त गठन गनुर् पन�छ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक� स�म�तको �नवार्चन गराउँदा लागेको सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संस्थाले 
व्यहोन�छ । 

३७. लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको गठन :(१) संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�लाई सदुृढ गनर् तो�कए बमोिजमको 
योग्यता पगुेका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गर� साधारणसभाले �नवार्चनबाट लेखा सपुर�वेक्षण 
स�म�त गठन गन�छ । 

(२) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� व्यि� एकै अव�धमा एउटै संस्थाको स�ालक वा लेखा सपुरि◌वेक्षण 
स�म�तको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार :(१)  लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) �त्येक चौमा�सकमा सहकार� संस्थाको आन्त�रक लेखापर�क्षण गन�, गराउने, 
(ख) आन्त�रक लेखापर�क्षण गदार् लेखापर�क्षणका आधारभतू �स�ान्तको पालना गन�, गराउने, 
(ग) �व�ीय तथा आ�थर्क कारोवारको �नर�क्षण तथा मूल्या�न गन�, गराउने, 
(घ) स�म�तको काम कारवाह�को �नय�मत सपुरि◌वेक्षण गन� र स�म�तलाई आवश्यक सझुाव �दने, 
(ङ) साधारणसभाको�नद�शन, �नणर्य तथा स�म�तका �नणर्य कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन�, 
(च) लेखा सम्बन्धी ��तवेदन र स�म�तको काम कारबाह�को सपुरि◌वेक्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन 

साधारणसभा समक्ष पेश गन�,  
(छ) आफूले पटक पटक �दएका सझुाव कायार्न्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको �हतमा ��तकूल 

असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा िजन्सी सम्पि�को व्यापक रूपमा �हना�मना वा अ�नय�मतता 
भएको वा संस्था गम्भीर आ�थर्क संकटमा पनर् लागेकोमा सोको कारण खलुाई �वशेष साधारणसभा 
बोलाउन स�म�त समक्ष �सफा�रस गन� । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्त�रक लेखा पर�क्षक �नयिु�का ला�ग तीन जनाको नाम स�ालक स�म�तमा 
�सफा�रस गन� । 



 

                 194          
 

(२) लेखा सपुरि◌वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दै�नक आ�थर्क �शास�नक कायर्मा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

 
 
 
 

प�रच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण प�रचालन 
 

३९. सदस्य केिन्�त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर् पन� :(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मा� बचत स्वीकार 
गनर्, सोको प�रचालन गनर् र सदस्यलाई मा� ऋण �दान गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� गर� दतार् 
भएको संस्था बाहेक अन्य �वषयगत वा वहउु�ेश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनर् पाउने छैन।  

तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ बहउु�ेश्यीय वा �वषयगत संस्थाको रुपमा दतार् भई मखु्य कारोवारको रुपमा 
वचत तथा ऋणको कारोवार गद� आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषर् �भ�मा वचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार 
नहनुे गर� दतार् हुँदाका बखतमा उल्लेख ग�रएको मखु्य कारोवार गन� गर� संस्था स�ालन गनुर्पन�छ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई �दान गन� ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क �लन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर �बचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गर� सोको आधारमा ब्याज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैप�न कम्पनीको शेयर ख�रद गनर् सक्ने छैन ।  

तर  

(१) स◌ंस्थाको दा�यत्व��त ��तकूल नहनुे गर� संस्थाले स्व�योजनको ला�ग अचल सम्पि� खर�द तथा 
पूवार्धार �नमार्ण एवं संस्था र सदस्यहरुको �हतमा उत्पादन र सेवाको क्षे�मा �ाथ�मक पूँजी कोष 
प�रचालन गनर् वाधा पन� छैन । 

(२) यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर ख�रद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो 
ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर् अव�ध�भ� हस्तान्तरण ग�रसक्न ुपन�छ । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�नसंस्थाले यो ऐन �ारम्भ हनुअुिघ दतार् भएका 
साना �कसान�ारा �व��र्त �व�ीय संस्थाको शेयर ख�रद गनर् बाधा पन�छैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्म वचत संकलन गनर् सक्नेछ । 

(८) संस्थाले दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता �ाप् त गरेको तीन म�हना 
अव�ध व्य�तत नभई ऋण लगानी गनर् सक्ने छैन । 

४०. सन्दभर् व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय काननु बमोिजम रिज�ारले बचत तथा ऋणको सन्दभर् व्याजदर तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको सन्दभर् ब्याजदर संस्थाका ला�ग �नद�शक ब्याजदर हनुेछ । 

४१. व्यि�गत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यि�गत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हनुेछ । 
 

प�रच्छेद –९ 

आ�थर्क �ोत प�रचालन 

४२. शेयर �ब�� तथा �फतार् सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर �व�� गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर 
पूजँीको बीस ��तशतभन्दा बढ� हनुे गर� शेयर �ब�� गनर् सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, �देश सरकार वा स्थानीय तहको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व वा �नयन्�ण भएको संस्था 
वा �नकायको हकमा यो बन्देज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अं�कत मूल्य ��त शेयर एक सय रुपैयाँ हनुेछ ।  
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(५) संस्थाको शेयरपूजँी �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ । 
(६) संस्थाले खलुा बजारमा शेयर �ब�� गनर् पाउन ेछैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोह� संस्थाको ऋण वा दा�यत्व बाहेक अन्य 
कुनै ऋण वा दा�यत्व वापत �ललाम �ब�� ग�रने छैन । 

४३. रकम �फतार् तथा खाता स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गर� रकम �फतार् 
�लन चाहेमा �नजको कुनै दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व भ�ुान गरेको �म�तले एक म�हना�भ� �नजको बाँक� रकम 
तो�कए बमोिजम �नजलाई �फतार् गनुर् पन�छ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत �फतार् माग गरेमा �नजको कुनै दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व 
क�ा गर� बाकँ� रकम तो�कए बमोिजम �नजलाई �फतार् गनुर् पन�छ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु मा� संचालन गनर् सक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनदुान �लन सक्न:े (१) संस्थाले �वदेशी ब�क वा �व�ीय संस्था वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन 
वा त्यस्तो �नकायसँग साझेदार�मा काम गनर् संघीय कानून वमोिजम स्वीकृती �लन ुपन� छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम �वदेशी बै� वा �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन स्वीकृतीको ला�ग 
तो�कएवमोिजमको �ववरणहरु स�हत दतार् गन� अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (२) वमोिजम �नवेदन �ा� भएमा दतार् गन� अ�धकार�ले गाउँ\नगर कायर्पा�लकामा �स्ताव पेश गनुर् पन�छ 
।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको �स्ताव गाउँ\नगर कायर्पा�लकाले उपय�ु देखेमा स्वीकृतीकोला�ग 
मन्�ालयमा िशफा�रस ग�र पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुक्षण �ाप् त गनर् सक्न:े (१) संस्थाले �वदेशी बै� वा �नकायसँग �लने ऋणमा सरुक्षण �ाप् त गनुर् 
पन� भएमा संघीय कानून वमोिजम स्वीकृ�तकोला�ग दतार् गन� अ�धका�र समक्ष �स्ताव स�हत �नवेदन �दन ुपन� छ । 

(२) दफा (१) वमोिजम   �ा� �स्ताव उपय�ु देिखएमा गाउँ\नगर कायर्पा�लकाले  संघीय काननु बमोिजम स्वीकृ�तको 
ला�ग मन्�ालयमा िशफा�रस ग�र पठाउन ुपन�छ ।  

 
प�रच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर �ब��बाट �ाप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा �ाप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा �ाप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट �ाप् त अनदुान रकम, 

(ङ) �वदेशी सरकार वा अन्तरार्��य संघसंस्थाबाट �ाप् त अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसा�यक कायर्बाट आिजर्त रकम, 

(छ) सदस्यता �वेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा �ा� हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

४७.  जगडेा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आ�थर्क वषर्को खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस ��तशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा �नकायले �दान गरेको पूजँीगत अनदुान रकम, 

(ग) िस्थर सम्पि� �व��बाट �ाप् त रकम, 

(घ)  अन्य �ोतबाट �ाप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अ�वभाज्य हनुेछ । 

४८. संरिक्षत पूजँी �फतार् कोषः (१) संस्थामा एक संरिक्षत पूजँी �फतार् कोष रहनेछ । 
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(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम 
छुट्�ाई बाँक� रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस ��तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा�षर्क रुपमा 
जम्मा गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय काननुमा तो�कए बमोिजमको वा�षर्क 
कारोवारको आधारमा सम्बिन्धत सदस्यलाई उपलव्ध गराउन ुपन�छ ।  

४९. सहकार� �व�र्न कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकार� व्यवसायको �व�र्न गनर्को ला�ग दफा ४७ बमोिजम 
जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम छु�ाई बाँक� रहेको रकमको शून्य 
दशमलव पाँच ��तशतले हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोिजमको सहकार� �व�र्न कोषमावा�षर्क 
रुपमा जम्मा गनुर् पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबमोिजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उिल्लिखत कोषका अ�त�र� संस्थामा सहकार� 
िशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तो�कए बमोिजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ�ेश्य पू�तर्का ला�ग �व�नयममा तो�कए बमोिजम 
उपयोग गनर् स�कनेछ ।  

तर एक वषर्को शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्� ��तशतभन्दा बढ� हनुे छैन । 
 

प�रच्छेद –११ 

अ�भलेख र सूचना 
५१. अ�भलेख रा� ुपन� : (१) संस्थाले साधारण सभा, स�म�त तथा लेखा सपु�रबेक्षण स�म�त बैठकका �नणर्य तथा काम 

कारबाह�को अ�ाव�धक अ�भलेख सरुिक्षत साथ रा� ुपन�छ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बिन्धत तथा अन्य आवश्यक अ�भलेखहरू तो�कए बमोिजम सरुिक्षत साथ रा� ु
पन�छ । 

५२. �ववरण उपलब्ध गराउन ुपन� :(१) संस्थाले देहायका �ववरणहरू स�हतको ��तवेदन आ.व. समा� भएको तीन म�हना 
�भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ :– 

(क) कारोबारको चौमा�सक र वा�षर्क ��तवेदन तथा लेखापर�क्षण ��तवेदन 

(ख) बा�षर्क कायर्�म नी�त तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नी�त तथा योजना, 
(घ) स�ालकको नाम तथा बाँक� कायार्व�धको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकार�, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   
(छ) स�ालक वा सदस्यले �लएको ऋण �तनर् बाँक� रहेको रकम, 

(ज) दतार् गन� अ�धकार�ले समय समयमा तो�क�दएको अन्य �ववरण । 

प�रच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापर�क्षण 
 
५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा �णाल�मा आधा�रत र कारोबारको यथाथर् िस्थ�त 

स्प�रुपमा देिखने गर� संघीय कानून बमोिजम रिज�ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउिन्टङ स्�ाण्डडर्) र यस ऐन 
बमोिजम पालना गनुर्पन� अन्य शतर् तथा व्यवस्था बमोिजम रा� ुपन�छ । 

५४. लेखापर�क्षण: (१) संस्थाले �त्येक आ�थर्क वषर्को लेखापर�क्षण सो आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन 
म�हना�भ� �च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� �ाप् त लेखापर�क्षक�ारा गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध �भ� कुनै संस्थाले लेखापर�क्षण नगराएको पाइएमा दतार् गन� 
अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको लेखा पर�क्षण इजाजतप��ाप् त लेखापर�क्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर�क्षण गराउँदा लेखापर�क्षकलाई �दन ुपन� पा�र��मक लगायतको रकम 
सम्बिन्धत संस्थाले व्यहोन�छ ।  
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर�क्षकले गरेको लेखापर�क्षण ��तवेदन अनमुोदनको ला�ग 
साधारणसभासमक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर�क्षण ��तवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा 
पनुः लेखापर�क्षणको ला�ग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रह� अक� लेखापर�क्षक �नय�ु गन�छ । 

५५. लेखापर�क्षकको �नयिु� :(१) संस्थाको लेखापर�क्षण सम्बन्धी कायर् गनर् �च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� �ाप् त 
लेखापर�क्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापर�क्षक �नयिु� गर� पा�र��मक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर�क्षक �नय�ु गदार् एउटै व्यि�, फमर् वा कम्पनीलाई लगातार तीन 
आ�थर्क वषर्भन्दा बढ� हनुे गर� �नय�ु गनर् स�कने छैन । 

५६. लेखापर�क्षकमा �नय�ु हनु नसक्न े:(१) देहायका व्यि� लेखापर�क्षकमा �नय�ु हनु तथा �नय�ु भई सकेको भए 
सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकार� संस्थाको स�ालक, 
(ख) सम्बिन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकार� संस्थाको �नय�मत पा�र��मक पाउने गर� �नय�ु सल्लाहकार वा कमर्चार�, 
(घ) लेखापर�क्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषर्को अव�ध भ�ुान नभएको,  
(ङ) दामासाह�मा परेको, 
(च) ��ाचार, ठगी वा नै�तक पतन हनुे अन्य फौजदार� कसूरमा सजाय पाएको पाचँ वषर् भ�ुान नभएको,  
(ज) सम्बिन्धत संस्थासँग स्वाथर् बािझएको व्यि� । 

(२) लेखापर�क्षकले आफू �नय�ु हनुअुिघ उपदफा (१) बमोिजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष 
स्वघोषणा गर◌्नपुन�छ ।  

(३) कुनै लेखापर�क्षक आफ्नो कायर्काल समा� नहुँदै कुनै संस्थाको लेखापर�क्षण गनर् अयोग्य भएमा वा 
संस्थाको लेखापर�क्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने िस्थ�त उत्प� भएमा �नजले लेखापर�क्षण गनुर् पन� वा ग�ररहेको 
काम तत्काल रोक� सो कुराको जानकार� �लिखत रुपमा संस्थालाई �दन ुपन�छ । 

(४) यस दफाको ��तकूल हनुेगर� �नय�ु भएको लेखापर�क्षकले गरेको लेखापर�क्षण मान्य हनुे छैन ।  
 

प�रच्छेद – १३ 

छुट,स�ुवधा र सह�ुलयत 

५७. छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत: (१) संस्थालाई �ा� हनुे छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत संघीय काननु बमोिजम हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेिखत छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत बाहेक संस्थालाई �ा� हनुे अन्य छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 
तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

 
प�रच्छेद—१४ 

ऋण असलु� तथा बाकँ� बक्यौता 
५८. ऋण असूल गन�: (१) कुनै सदस्यले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतर् कब�ुलयतको पालना नगरेमा, �लखतको 

भाखा�भ� ऋणको सावाँ, ब्याज र हजार्ना च�ुा नगरेमा वा ऋण �लएको रकम सम्बिन्धत काममा नलगाई �हना�मना 
गरेको देिखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण �लंदा राखेको �धतोलाई सम्बिन्धत संस्थाले �ललाम �ब�� गर� वा अन्य कुनै 
व्यवस्था गर� आफ्नो साँवा, ब्याज र हजार्ना असूल उपर गनर् सक्नेछ। �धतो सम्बिन्धत संस्थाले सकारे प�ात ्प�न 
ऋणीले साँवा ब्याज दवैु भ�ुानी गर� �धतो बापतको सम्पि� �फतार् �लन चाहेमा �फतार् गनुर्पन�छ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको �धतो कुनै �क�समले कसैलाई हक छो�ड�दएमा वा अन्य कुनै 
कारणबाट त्यस्तो �धतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई �नि�त म्याद �दई थप �धतो सरुक्षण राख् न   
लगाउन स�कनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप �धतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको �धतोबाट 
प�न साँवा, ब्याज र हजार्नाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट प�न 
साँवा, ब्याज र हजर्◌ाना असूल उपर गनर् स�कनेछ ।  
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(४) यस दफा बमोिजम साँवा, ब्याज र हजर्ना असूल उपर गदार् लागेको खचर्को रकम तथा असूल उपर 
भएको साँवा, व्याज र हजार्नाको रकम क�ा गर� बाँक� रहन आएको रकम सम्बिन्धत ऋणीलाई �फतार् �दन ुपन�छ 
।  

(५) यस दफा बमोिजम कुनै संस्थाले ऋणीको �धतो वा अन्य जायजेथा �ललाम �ब�� गदार् �ललाम सकान� 
व्यि�को नाममा सो �धतो वा जायजेथा �च�लत कानून बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गनर्को ला�ग 
सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बिन्धत कायार्लयले प�न सोह� बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज 
गर� सोको जानकार� सम्बिन्धत संस्थालाई �दन ुपन�छ । 

(६) यस दफा बमोिजम �धतो राखेको सम्पि� �ललाम �ब�� गदार् कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पि� 
सम्बिन्धत संस्था आफ� ले सकार गनर् सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफ� ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पि� सम्बिन्धत संस्थाको नाममा रिज�ेशन वा 
दािखल खारेज गनर् सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसर� लेखी आएमा सम्बिन्धत कायार्लयले सोह� 
बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर� �दन ुपन�छ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण �लई  रकमको अपचलन गन� वा तो�कएको समयाव�ध �भ� ऋणको 
साँवा व्याज �फतार् नगन� व्यि�को नाम नामेशी स�हत कालोसूची �काशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम 
हनुेछ । 

६०. कजार् सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाः कजार् सूचना केन्� सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम हनुेछ । 
६१ बाकँ� बक्यौता असूल उपर गन� : कसैले संस्थालाई �तनुर् बझुाउन ुपन� रकम न�तर� बाँक� राखेमा त्यस्तो रकम र 

सोको ब्याज समेत दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो व्यि�को जायजेथाबाट असूल उपर ग�र�दन सक्नेछ । 

६२. रो�ा राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दतार् गन� अ�धकार�ले दफा ५८ र ६१ को �योजनको ला�ग कुनै व्यि�को 
खाता, जायजेथाको स्वा�मत्व हस्तान्तरण, नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउने गर� रो�ा राख् न सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो�ाको ला�ग लेखी आएमा सम्बिन्धत �नकायले �च�लत कानून बमोिजम 
त्यस्तो व्यि�को खाता,जाय जेथाको स्वा�मत्व हस्तान्तरण, नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउने गर� रो�ा राख् नराखी �दन ु
पन�छ । 

६३. अ�ा�धकार रहन:े कुनै व्यि�ले संस्थालाई �तनुर् पन� ऋण वा अन्य कुनै दा�यत्व न�तरेमा त्यस्तो व्यि�को 
जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको ला�ग रकम छु�ाई बाँक� रहन आएको रकममा संस्थाको 
अ�ा�धकार रहनेछ । 

६४.  कायर्वाह� गनर् वाधा नपन�: संस्थाले ऋण असलु� गन� सम्बन्धमा कुनै व्यि� वा सहकार� संस्था उपर चलाएको कुनै 
कारवाह�का कारणबाट त्यस्तो व्यि� वा संस्था उपर यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजमको कुनै कसूरमा 
कारवाह� चलाउन रोक लगाएको मा�नने छैन । 

 
प�रच्छेद– १५ 

एक�करण,  �बघटन तथा दतार् खारेज 

६५. एक�करण तथा �वभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अ�धनमा रह� दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थाहरु एक 
आपसमा गाभी एक�करण गनर् वा एक संस्थालाई भौगो�लक कायर् क्षे�को आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थामा 
�वभाजन गनर् स�कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गदार् सम्बिन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य 
संख्याको दईु �तहाइ बहमुतबाट �नणर्य हनु ुपन�छ ।           

(३) उपदफा (२) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गन� �नणर्य गदार् एक�करण वा �वभाजनका शतर् र 
कायर्�व�ध समेत खलुाउन ुपन�छ। 

६६.  �वघटन र दतार् खारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था �व�मान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका 
दईु �तहाइ बहमुत सदस्यको �नणर्यबाट त्यस्तो संस्थाको �वघटन गन� �नणर्य गर� दतार् खारेजीको स्वीकृ�तका ला�ग 
स�म�तले दतार् गन� अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दनसक्नेछ :– 

(क) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य तथा कायर् हा�सल गनर् सम्भव नभएमा,  
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(ख) सदस्यको �हत गनर् नसक्न ेभएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ाप् त �नवेदनमा छान�वन गदार् त्यस्तो संस्थाको �वघटन गनर् उपय�ु देिखएमा 
दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दतार् गन� अ�धकार�ले देहायको अवस्थामा मा� 
संस्थाको दतार् खारेज गनर् सक्नछे :– 

(क) लगातार दईु वषर्सम्म कुनै कारोबार नगर� �नष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल� �वपर�तको कायर् बारम्बार गरेमा, 
(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेमा, 
(घ) सहकार� मूल्य, मान्यता र �स�ान्त �वपर�त कायर् गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थालाई 
सनुवुाईको ला�ग पन्� �दनको समय �दन ुपन�छ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संस्थाको दतार् खारेज भएमा त्यस्तो संस्था �वघटन भएको मा�ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संस्थाको दतार् खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दतार् �माणप� स्वतः 
र� भएको मा�ननेछ । 

६७. �लक्वीडेटरको �नयिु�: (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै संस्थाको दतार् खारेज भएमा दतार् गन� अ�धकार�ले �लक्वीडेटर 
�नय�ु गन�छ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संघीय काननुमा तो�कएको �समा सम्मको सम्प�ि◌ भएको 
स◌ंस्थाको हकमा दतार् गन� अ�धकार�ले कुनै अ�धकृतस्तरका कमर्चार�लाई �लक्वीडेटर �नयिु� गनर् सक्नेछ । 

६८. �लक्वीडेशन प�छको सम्प�तको उपयोग: कुनै संस्थाको �लक्वीडेशन प�ात ्सबै दा�यत्व भ�ुान गर� बाँक� रहन गएको 
सम्पि�को उपयोग संघीय काननुमा तोकि◌ए बमोिजम हनुेछ । 

प�रच्छेद –१६ 

दतार् गन� अ�धकार� 
 
६९. दतार् गन� अ�धकार�: (१)यस ऐन अन्तगर्त दतार् गन� अ�धकार�ले गनुर्पन� कायर्हरू रामप्रसादराइर् गाउँपा�लकाको �मखु 

�शास�कय अ�धकृतले गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दतार् गन� अ�धकार�ले यस ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणर् 
अ�धकार आफू मातहतको अ�धकृतस्तरको कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

७०. काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य तथा अ�धकारको अ�त�र� दतार् गन� 
अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

  
प�रच्छेद –१७ 

�नर�क्षण तथा अनगुमन 

७१. �नर�क्षण तथा अ�भलेख जाचँ गन�: (१) दतार् गन� अ�धकार�ले संस्थाको जनुसकैु वखत �नर�क्षण तथा अ�भलेख पर�क्षण 
गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल रा� ब��ले जनुसकैु वखत तो�कएको भन्दा बढ� आ�थर्क कारोवार गन� संस्थाको �हसाव �कताव 
वा �व�ीय कारोवारको �नर�क्षण वा जाँच गनर्, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को �योजनको ला�ग नेपाल रा� बै�ले आफ्ना कुनै अ�धकार� वा �वशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  �ववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट िझकाई �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गनर् सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् दतार् गन� अ�धकार� वा नेपाल रा� 
बै�को अ�धकार �ा� अ�धकृतले माग गरेको जानकार� सम्बिन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् कुनै संस्थाको कामकारबाह� यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड वा कायर्�व�ध बमोिजम भएको नपाइएमा दतार् गन� अ�धकार� वा 
नेपाल रा� बै�ले सम्बिन्धत संस्थालाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् त्यस्तो 
संस्थाको कतर्व्य हनुेछ । 
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(६) नेपाल रा� बै�ले यस दफा बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गदार् नेपाल रा� बै�ले 
�च�लत कानून बमोिजमको अ�धकार �योग गनर् सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गदार् �ाप् त हनु आएको जानकार� नेपाल रा� 
बै�ले रामप्रसादराइर् गाउँ कायर्पा�लकालाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।   

७२. छान�वन गनर् सक्न े :(१) कुनै संस्थाको व्यवसा�यक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको �हत �वपर�त काम 
भएको वा सो संस्थाको उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस ��तशत सदस्यले 
छान�वनको ला�ग �नवेदन �दएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको छान�वन गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा�नवन गदार् माग गरेको �ववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुर् 
सम्बिन्धत स�म�तको कतर्व्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग�रएको छान�वनको जानकार� सम्बिन्धत संस्थालाई �लिखत रुपमा 
�दन ुपन�छ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन� संस्था को �नर�क्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गन� संस्थाले तो�कए बमोिजम अनगुमन �णाल� अवलम्बन गनुर् पन�छ । 

(२) दतार् गन� अ�धकार�ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन� संस्थाको तो�कए बमोिजमको अनगुमन 
�णाल�मा आधा�रत भई �नर�क्षण तथा अनगुमन गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा अनगुमन दतार् गन� अ�धकार�ले आवश्यकता अनसुार 
नेपाल रा� बै� लगायतका अन्य �नकायको सहयोग �लन सक्नेछ । 

 
७४.वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� : (१) दतार् गन� अ�धकार�ले आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� संस्थाको 

�नर�क्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन गाउँ कायर्पा�लका समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �ववरणहरू खलुाउन ुपन�छ:– 

(क) स�ालनमा रहेका संस्थाको �ववरण, 

(ख) अनगुमन ग�रएका संस्थाको संख्या तथा आ�थर्क कारोवारको �ववरण, 

(ग) संस्थामा सहकार� �स�ान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आन्त�रक 
कायर्�व�धको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले �ाप् त गरेको सेवा स�ुवधाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको ��याकलापमा सदस्यको सहभा�गताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रएको �व�ीय अनदुान तथा छुट स�ुवधाको सदपुयो�गताको 
अवस्था,  

(छ) संस्थाको आ�थर्क ��याकलाप तथा �व�ीय अवस्था सम्बन्धी तो�कए बमोिजमका �ववरण, 

(ज) संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�को अवस्था, 
(झ) संस्थामा सशुासन तथा िजम्मेवार�को अवस्था, 
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको �ववरण, 

(ट) संरिक्षत पूजँी �फतार् कोष �वतरणको अवस्था, 
(ठ) सहकार�को नी�त �नमार्णमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकार� संस्थाको दतार्, खारेजी तथा �वघटन सम्बन्धी �ववरण, 

(ढ) संस्थाले स�ालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजनाको �ववरण,
  

(ण) तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण । 

७५. आपसी सरुक्षण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोिजम आफ्ना 
सदस्यहरुको बाल�नाल� वा वस्तभुाउमा भएको क्ष�तको अंशपू�तर् गन� गर� आपसी सरुक्षण सेवा संचालन गनर् सक्नछे 
। 

७६. िस्थर�करण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण �वषयगत संस्थाहरू सम्भा�वत जोिखमबाट संरक्षणका ला�ग 
संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोिजम खडा हनुे िस्थर�करण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 
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प�रच्छेद –१८ 

समस्या�स्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्या�स्त भएको घोषणा गनर् स�कन:े (१) यस ऐन बमोिजम ग�रएको �नर�क्षण वा �हसाब जाँचबाट कुनै 
संस्थामा देहायको अवस्था �व�मान रहेको देिखएमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्या�स्त संस्थाको रुपमा 
घोषणा गनर् सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको �हत �वपर�त हनुे गर� कुनै कायर् गरेको, 
(ख) संस्थाले पूरा गनुर्पन� �व�ीय दा�यत्व पूरा नगरेको वा भ�ुानी गनुर्पन� दा�यत्व भ�ुानी गनर् नसकेको 

वा भ�ुानी गनर् नसक्ने अवस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत �नधार्�रत शतर् बमोिजम �फतार् गनर् नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम तथा �व�नयम �वपर�त हनुे गर� संस्था  स�ालन भएको, 
(ङ) संस्था  दामासाह�मा पनर् सक्न े अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आ�थर्क क�ठनाई 

भो�गरहेको, 
(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम �फतार् गनुर् पन� अव�धमा �फतार् नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  

कम्तीमा वीस ��तशत वा वीस जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दतार् गन� 
अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दएकोमा छान�वन गदार् खण्ड (क) देिख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था 
�व�मान भएको देिखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले 
कुनै संस्थालाई समस्या�स्त संस्था घोषणा गनर् �सफा�रस गरेमा वा समस्या�स्त भनी प�हचान गरेकोमा वा त्यस्तो 
आयोगमा परेको उजरु� संख्या, औिचत्य समेतको आधारमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्या�स्त संस्था 
घोषणा गनर् सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन स�म�तको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम समस्या�स्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पि� 
व्यवस्थापन तथा दा�यत्व भ�ुानी सम्बन्धी कायर्काला�ग व्यवस्थापन स�म�तको गठन गनर् दतार् गन� अ�धकार�ले 
कायर्पा�लका समक्ष  �सफा�रस गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफा�रस भई आएमा कायर्पा�लकाले तो�कए वमोिजम व्यवस्थापन स�म�तको 
गठन गनर् सक्न ेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग�ठत व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ 
। 

 
प�रच्छेद–१९ 

कस◌रू, दण्ड ज�रवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कस◌रू गरेको मा�नन े: कसैले देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन अन्तगर्तको कस◌ूर गरेको मा�ननेछ ।  

(क) दतार् नगर� वा खारेज भएको संस्था स�ालन गरेमा वा कुनै व्यि�, फमर् वा कम्पनीले आफ्नो नाममा 
सहकार� शब्द वा सो शब्दको अं�जेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा �वाह  वा 
अन्य कुनै कायर् गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम बमोिजम बाहेक अन्य कुनै  प�न 
�योजनको ला�ग �योग गरेमा,  

(ग) तो�कएको भन्दा बढ� रकम ऋण �दान गदार् जमानत वा सरुक्षण नराखी ऋण �दान गरेमा, 
(घ) स�म�तको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमर्चार�ले संस्थाको सम्पि�, बचत वा शेयर रकम �हना�मना गरेमा, 
(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गर� स�म�तका कुनै सदस्य, �नजको नातेदार वा अन्य व्यि� वा कमर्चार�लाई 

ऋण �दई रकम �हना�मना गरेमा,  
(च) स�म�तका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको �मलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू 

खसुी प�रचालन गर� संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झ�ुा वा गलत �ववरण पेश गर� कजार् �लएमा, राखेको �धतो कच्चा भएमा वा ऋण �हना�मना गरेमा,  
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(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका �नयम, �व�नयम  �वप�रत लगानी गरेमा वा लगानी गन� 
उ�ेश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृ��म व्यवसाय खडा गर� वा गराई ऋण �लएमा वा �दएमा, 
(ञ) �धतोको अस्वाभा�वक रुपमा बढ� मूल्या�न गर� ऋण �लएमा वा �दएमा, 
(ट) झ�ुा �ववरणको आधारमा प�रयोजनाको लागत अस्वाभा�वक रुपमा बढाई बढ� ऋण �लएमा वा  

�दएमा, 
(ठ) कुनै व्यि� वा संस्थालाई एक पटक �दइसकेको सरुक्षण र�तपूवर्क फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणले 

खामेको मूल्यभन्दा बढ� हनुेगर� सोह� सरुक्षण अन्य संस्थामा राखी पनुः ऋण �लए वा �दएमा, 
(ड) संस्थाबाट जनु �योजनको ला�ग ऋण स�ुवधा �लएको हो सोह� �योजनमा नलगाई अन्य� �योग गरे 

वा गराएमा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै त�रकाले हटाइ वा उडाइ अक�  अथर् 

�नस्कने व्यहोरा पार� �मलाई ले� ेवा अक� �भ�ै �ेस्ता रा� ेजस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु 
कसैलाई फाइदा वा हा�न नोक्सानी गन� उ�ेश्यले क�त� गनर् वा अकार्को हा�न नोक्सानी गन� उ�ेश्यले 
नगरे वा नभएको झ�ुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा �म�त, अ� वा व्यहोरा फरक पार� सह�छाप 
गर� गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको �धतो स्वरुप रािखने चल अचल सम्पि� �ललाम �ब�� वा अन्य �योजनको ला�ग मूल्या�न 
गदार् मूल्या�नकतार्ले बढ�, कम वा गलत मूल्या�न गर� संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायर् गरे 
वा गराएमा,  

(त) स◌ंस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उ�ेश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोला�हजा गनर् 
वा गराउन, कुनै �क�समको रकम �लन वा �दन, �बना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्त ुवा सेवा 
�लन वा �दन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा �लन वा �दन, गलत �लखत तयार गनर् वा गराउन, अनवुाद 
गनर् वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् याउने बद�नयतले कुनै कायर् गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकतार् वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गर� लेखा 
पर�क्षण गरे गराएमा वा लेखा पर�क्षण गरेको झ�ुो ��तवेदन तयार पारेमा वा पानर् लगाएमा। 

८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषर्सम्म कैद र एक लाख रुप�यासम्म ज�रवाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्सम्म कैद र दईु लाख रुप�यासम्म ज�रवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा �वगो बराबरको रकम ज�रवाना गर� तीन बषर् सम्म कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा �वगो भराई �वगो 

बमोिजम ज�रवाना गर� देहाय बमोिजमको कैद हनुेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाँसम्म �बगो भए एक वषर्सम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढ� पचास लाख रुपैयाँसम्म �बगो भए दईु वषर् देिख तीन वषर्सम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाभँन्दा बढ� एक करोड रुपैयाँसम्म �बगो भए तीन वषर् देिख चार वषर्सम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढ� दश करोड रुपैयासम्म �बगो भए चार वषर्देिख छ वषर्सम्म कैद, 

(५) दश करोड रुप�याँभन्दा बढ� एक अबर् रुपैयाँसम्म �बगो भए छ वषर्देिख आठ वषर्सम्म कैद, 

(६) एक अबर् रुपैयाभँन्दा बढ�ज�तसकैु रुपैयाँ �बगो भए प�न आठ वषर्देिख दश वषर्सम्म कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषर्सम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनर् उ�ोग गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् म�त परु् याउने व्यि�लाई मखु्य 
कसूरदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् म�त परु् याउन ुकुनै �नकाय संस्था भए त्यस्तो �नकाय 
संस्थाको �मखु कायर्कार� वा पदा�धकार� वा कायर्कार� है�सयतमा कायर् सम्पादन गन� व्यि�लाई यस ऐन बमोिजम 
हनुे सजाय हनुेछ । 
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८१.  ज�रवाना हनु े :(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजूर� पर� वा संस्थाको �नर�क्षण अनगुमन वा �हसाब �कताबको 
जाँच गदार् वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको पाइएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो कायर्को 
�कृ�त र गाम्भीयर्को आधारमा त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई पाँच लाखरु प�यासम्म ज�रवाना गन�छ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयम �वपर�त सदस्यसँग ब्याज �लएमा, 
(ख) संस्थाले �दान गन� बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� कायम गरेमा, 
(ग) संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजार्मा पूँजीकृत गर� सोको आधारमा ब्याज 

लगाएमा, 
(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूजँीकोषको तो�कए बमोिजमको ��तशतभन्दा बढ� हनुे गर� ऋण �दान 

गरेमा, 
(ङ) संस्था दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता �ाप् त गरेको तीन म�हना अव�ध 

व्य�तत नभई ऋण लगानी गरेमा, 
(च) �ाथ�मक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढ�हनुे गर� बचत संकलन गरेमा, 
(छ) शेयर पूजँीको पन्� ��तशतभन्दा बढ� शेयर लाभांश �वतरण गरेमा,  

(ज) स◌ंस्थाले आफ्नो कायर्क्षे� बा�हर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 
(झ) स◌ंस्थाले यो ऐन �वपर�त कृ��म ब्यि�लाई आफ्नो सदस्यता �दएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको दतार् गन� 
अ�धकार�ले त्यस्तो कायर्को �कृ�त र गाम्भीयर्को आधारमा त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई तीन लाख रुपैयाँसम्म 
ज�रवाना गनर् सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम �दएको कुनै �नद�शन वा तो�कएको मापदण्डको 
पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम �दनपुन� कुनै �ववरण, कागजात, ��तबेदन, सूचना 
वा जानकार� न�दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम �नवार्चन नगर� स�म�त तथा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तका पदा�धकार�हरु आफू खशुी 
प�रवतर्न गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तो�कएको शतर् पालन नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम �वप�रत अन्य कायर् गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज�रवाना गनुर् अिघ दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत व्यि� वा 
संस्थालाई सफाई पेश गनर् कम्तीमा पन्� �दनको समयाव�ध �दन ुपन�छ । 

८२.  रो�ा रा� े :(१) दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत संस्थालाई दफा ८१ बमोिजम ज�रवाना गनुर्का अ�त�र� तीन 
म�हनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्प�त तथा बै� खाता रो�ा रा� े तथा सम्पि� रो�ा राख् न सम्बिन्धत 
�नकायलाई �सफा�रस गनर् सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रस �ाप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्प�त वा बै� खाता 
रो�ा राखी सो को जानकार� दतार् गन� अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ ।  

८३.  दोब्बर ज�रवाना हनु:े(१) दफा ८१ बमोिजम ज�रवाना भएको व्यि� वा संस्थाले पनु: सोह� कसूर गरेमा त्यस्तो 
व्यि� वा संस्थालाई दतार् गन� अ�धकार�ले दो�ो पटकदेिख �त्येक पटकको ला�ग दोब्बर ज�रवाना गन�छ ।  

८४.  अनसुन्धानको ला�ग लेखी पठाउन सक्न े:दतार् गन� अ�धकार� वा नेपाल रा� बै�ले यस ऐन बमोिजम आफ्नो काम, 
कतर्व्य र अ�धकारको पालना गदार् कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्धमा यस ऐन बमोिजम अनसुन्धान गनर्को ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  म�ुासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोिजम सजाय हनुे कसूरको म�ुा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम हनुेछ 
। 

८६. म�ुा हेन� अ�धकार�: दफा ८० बमोिजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी म�ुाको कारवाह� र �कनारा िजल्ला 
अदालतबाट हनुेछ । 

८७.  उजूर� �दन ेहद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनर् लागेको थाहा पाउन े
व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको �म�तले नब्बे �दन�भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष उजूर� �दन ुपन�छ । 
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(२) कसैले दफा ८० बमोिजम ज�रवाना हनुे कायर् गरेको थाहा पाउने व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको 
�म�तले नब्बे �दन �भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष उजूर��दन ुपन�छ ।  

८८. पनुरावेदन गनर् सक्न े:(१) दफा ६ बमोिजम संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोिजम संस्था दतार् 
खारेज गरेकोमा िच� नबझु्नेले सो �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� दतार् गन� अ�धकार�को 
�नणर्यउपर कायर्पा�लकासमक्ष पनुरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोिजमको ज�रवानामा िच� नबझु्ने व्यि�ले त्यस्तो �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले 
प�तीस �दन�भ� देहाय बमोिजम पनुरावेदन गनर् सक्नेछ: 

(क) दतार् गन� अ�धकार� र कायर्पा�लकाले गरेको �नणर्य उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा, 
(ख) नेपाल रा� बै�ले गरेको �नणर्य उपरसम्बिन्धत उच्च अदालतमा । 

८९. असूल उपर ग�रन े: यस प�रच्छेद बमोिजम कुनै व्यि�ले �तनुर् पन� ज�रवाना वा कुनै रकम न�तर� बाँक� रहेकोमा 
त्यस्तो ज�रवाना वा रकम �नजबाट सरकार� बाँक� सरह असूल उपर ग�रनेछ । 

 
प�रच्छेद–२० 

�व�वध 

९०.  मता�धकारको �योग : कुनै सदस्यले संस्थाको ज�तसकैु शेयर ख�रद गरेको भए ताप�न सम्बिन्धत संस्थाको कायर् 
स�ालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मता�धकारको �योग गनर् सक्नेछ । 

९१. सामािजक पर�क्षण गराउन सक्न े:(१) संस्थाले �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य �ाप् त गनर्का ला�ग स�म�तबाट भएका 
�नणर्य र कायर्, सदस्यहरूले �ाप् त गरेका सेवा र सन्त�ुीको स्तर, सेवा �ािप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको 
आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प�रवतर्न लगायतका �वषयमा सामािजक पर�क्षण 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर�क्षणको ��तवेदन छलफलको ला�ग स�म�तले साधारणसभा 
समक्ष पेश गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर�क्षण ��तवेदन छलफल गर� साधारणसभाले 
आवश्यकता अनसुार स�म�तलाई �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर�क्षण ��तवेदनको एक ��त सम्बिन्धत संस्थाले दतार् गन� अ�धकार� 
समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

९२. सहकार� िशक्षाः  सहकार� क्षे�को �वधर्नको ला�ग �व�ालय तहको पाठय�ममा आधारभतू सहकार� सम्वन्धी 
�वषयवस्तलुाई समावेश गनर् स�कनेछ । 

९३. आ�थर्क सहयोग गनर् नहनु:े संस्थाको रकमवाट स�म�तको �नणर्य वमोिजम सदस्यहरुले आ�थर्क सहयोग �लन 
सक्नेछन ्  

तर सामािजक कायर्कोला�ग गैर सदस्य व्यि� वा संस्थाहरुलाई समेत आ�थर्क सहयोग गनर् वाधा पन� छैन । 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग 'सामािजक कायर्' भ�ाले िशक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, 
मानवीय सहायता, सहका�रता �ब�र्न सम्बिन्ध कायर्लाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकार� कारोवार गनर् सक्नःे  संस्थाहरुले तो�कए बमोिजम एक आपसमा अन्तर सहकार� कारोवार गनर् सक्नेछन ्
।  

९५. ठे�ाप�ा �दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  स�म�तको कुनै स�ालक वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य 
वा आफ्नो कमर्चार�लाई ठे�ाप�ा �दन हदैुन । 

९६. सरकार� बाकँ� सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले �ाप् त गरेको सरकार� अनदुान वा कुनै सेवा स�ुवधा दरुुपयोग 
गरेको पाइएमा �च�लत कानून बमोिजम सरकार� बाँक� सरह असूल उपर ग�रनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी �च�लत ऐन लागू नहनु े: यस ऐन अन्तगर्त दतार् भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी �च�लत 
ऐन  लागू हनुे छैन ।  

९८.  �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गनर् वाधा नपन� : यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै व्यि� उपर �च�लत 
कानून बमोिजम अदालतमा म�ुा चलाउन बाधा परु् याएको मा�नने छैन । 
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९९. सम्पि� श�ु�करण �नवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुर्पन�ः संस्थाले सम्पि� श�ु�करण �नवारण सम्बन्धी 
संघीय / �देश काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्�ालयले जार� गरेको मानदण्ड र नेपाल रा� 
ब�कको �व�ीय जानकार� एकाइबाट जार� भएका �नद� िशकाहरूको पालना गनुर्पन�छ ।  

१००. �नयम बनाउन ेअ�धकार:  यस ऐनको कायार्न्वयनकोला�ग कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्न:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमको अधीनमा 
रह� संस्थाको दतार्, स�ालन, �नर�क्षण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह�लाई व्यविस्थत र �भावकार� रुपमा 
स�ालन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार रिज�ार, नेपाल रा� बै�, मन्�ालय 
र सम्बिन्धत अन्य �नकायको परामशर् �लन स�कनेछ । 
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राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७४ 
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राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७४ 
 

राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७४\०७५ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग स्थानीय सिञ् चत 
कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र �व�नयोजन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन 

                           सभाबाट स्वीकृत �म�तः @)&$ kf}if ^ ut] . 

�स्तावनाः राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७४।०७५ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग 
सिञ् चत कोषबाट केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उपधारा )२ (बमोिजम राम�सादराइ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको 
छ । 

१ . संिक्ष� नाम र �ारम्भः  )१ (यस ऐनको नाम “ राम�सादराइ गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, 

२०७४” रहेकोछ। 

)२  (यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  

२ . आ�थर्क बषर् २०७४ \को �न�म� सिञ् च ०७५ त कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकारः  )१ (आ�थर्क 
२०वषर् ७४\०७५ को �न�म� गाउँ कायर्पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत शाखाले गन� सेवा र 

कायर्हरुका �न�म� अनसूुची १ मा उिल्लिखत चालू खचर्, पूजँीगत खचर् र �ब�ीय व्यवस्थाको 
रकम समेत गर� जम्मा रकम रु @^,&$,@^)))  )  cIf/]KfL ? 5AaL; s/f]8 rf}xQ/ nfv 

5AaL; xhf/ रुपैया मा�  (मा न बढाई �न�दर्� ग�रए बमोिजम सिञ् चत कोषबाट खचर् गनर् 
स�कनेछ । 

३ . �व�नयोजनः  )१ (यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�ध कार �दइएको रकम आ�थर्क वषर् 
२०७४\०७५ को �न�म� राम�सादराइ गाउँपा�लकाको गाउँ कायर्पा�लका, वडा स�म�त र 
�वषयगत शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ । 

)२  (उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कायर्पा�लका , वडा स�म�त र �वषयगत 
शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा 
अपगु हनुे देिखन आएमा गाउँ कायर्पा�लकाले बचत हनुे शीषर्कबाट नपगु हनुे शीषर्कमा रकम 
सानर् सक्नेछ । यसर� रकम सादार् एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको १० ��तशतमा 
नबढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा बढ� 
शीषर्कहरुमा रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । पूजँीगत खचर् र �व�ीय 
व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुानी खचर् र व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य 
चालू खचर् शीषर्क तफर्  सानर् र �ब�ीय व्यवस्था अन्तगर्त साँवा भ�ुानी खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम 
व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� सानर् स�कने छैन । 

तर चाल ुतथा पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम 
सानर् स�कनेछ । 
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)३  (उपदफा )२ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा 
��तशत भन्दा बढ्ने गर१० स्वीकृत रकमको ◌ी कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा 

रकम सानर् परेमा गाउँ सभाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

अनसूुची –१  

)दफा २ सँग सम्बिन्धत( 
नपेालको सं�वधानको धारा २२९ )२ (बमोिजम  

संि�त कोषबाट �व�नयोजन हनु ेरकम 

            - रकम  रु  .हजारमा  _ 

� .स  अनदुान 
सङ्ख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् पूजँीगत खचर् �व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायर्पा�लका ##(%) (@%%# ) !@^%)# 

२  वडा स�म�त $*)) $&@)) ) %@))) 

३  �वषयगत शाखा (#&@# @#%&)=* ) !!&@(#=* 

४  ऋणको साँवा ब्याज 
भ�ूानी 

) ) ) ) 

५  लगानी )सेयर\ऋण(  ) ) ) ) 
 

 
  आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १    संख्या:२   �म�त: @)&$.)(.)^ 
 

भाग – ! 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os 
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/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os 

       ;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)(.)^ 
�स्तावनाः  /fdk|;fb/fO{ गाउँपा�लकाको आ�थर्क वषर् 2074/075 को अथर् सम्बन्धी �स्तावलाई कायार्न्वयन 
गनर्को �न�म� स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक व्यवस्था गनर् 
वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोिजम  /fdk|;fb/fO  गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ   

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आ�थर्क ऐन, 2074” रहेको छ । 

 (2) यो ऐन 2074 साल �ावण 1 गतेदेिख   /fdk|;fb/fO{ गाउँ के्ष�मा लागू हनुछे । 

२. सम्प�त करः गाउँपा�लकाका के्ष��भ� अनसूुिच (1) बमोिजम ए�ककृत सम्पि� कर/घरजग्गा कर लगाइने र 
असूल उपर ग�रनेछ . Plss[t ;DklQ s/ cf= j= @)&%.)&^ b]lv dfq nfu' ul/g]5  

३. भ�ूम कर (मालपोत) : गाउँपा�लका के्ष��भ� अनसूुिच (2) बमोिजम भ�ूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल 
उपर ग�रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  गाउँपा�लका के्ष��भ� कुनै व्यि� वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोखर� पूरै आिंशक तवरले वहालमा �दएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर जग्गा वहाल 
कर लगाइने र असूल ग�रनछे ।  

५. व्यवसाय करः गाउँपा�लका के्ष��भ� व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ�थर्क कारोवारका 
आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

६. ज�डबटु�, कवाडी र जीवजन्त ुकरः गाउँपा�लका के्ष��भ� कुनै व्यि� वा संस्थाले ऊन, खोटो, ज�डबटु�, 
वनकस, कवाडी माल र �च�लत कानूनले �नषेध ग�रएको जीवजन्त ु वाहेकका अन्य मतृ वा मा�रएका 
जीवजन्तकुो हाड, �सङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तकुो व्यवसा�यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) 
बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

७. सवार� साधन करः गाउँपा�लका के्ष��भ� दतार् भएका सवार� साधनमा अनसूुिच (6) बमोिजम सवार� साधन 
कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सो�ह बमोिजम हनुछे । 

८. �वज्ञापन करः गाउँपा�लका के्ष��भ� हनु े �वज्ञापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम �वज्ञापन कर लगाइने र असूल 
उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सो�ह 
बमोिजम हनुेछ । 
 

९. मनोरन्जन करः गाउँपा�लका के्ष��भ� हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम व्यवसाय कर 
लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।।तर, �देश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सो�ह बमोिजम हनुछे । 

१०. बहाल �बटौर� शलु्कः गाउँपा�लका के्ष��भ� आफुले �नमार्ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनसूुिचमा भएको व्यस्था अनसुार बहाल �बटौर� शलु्क 
लगाइन ेर असूल उपर ग�रनछे । 

११. पा�कर् ङ शलु्कः गाउँपा�लका के्ष��भ� कुनै सवार� साधनलाई पा�कर् ङ स�ुवधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुिच 
(10) बमोिजम पा�कर् ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ। 
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१२. �े�क�, कोयो�कड, क्यानोइ�, बन्जी जिम्प�, िजपफ्लायर र र◌य्ाफ्ट�� शलु्कः  गाउँपा�लकाले आफ्नो 
के्ष��भ� �े�क�, कायो�कड, क्यानोइ�, बन्जी जिम्प�, िजपफ्लायर र र◌य्ाफ्ट��सेवा वा व्यवसाय संचालन 
गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको शलु्क लगाइन ेर असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुः गाउँपा�लकाले �नमार्ण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूिच 12 मा उिल्लिखत 
स्थानीय पूवार्धार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुिचमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क 
लगाइन ेर असूल उपर ग�रनछे । 

१४. पयर्टनशलु्कः गाउँपा�लकाले आफ्नो के्ष��भ� �वेश गन� पयर्टकहरुवाट अनसूुची १३ मा उिल्लिखत दरमा 
पयर्टन शलु्क लगाईन ेर असलु उपर ग�रनछे ।तर, �देश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थामा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�यत्व भएका व्यि� वा संस्थाहरुलाई कुनै प�न �क�समको कर छुट 
�दईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकलन सम्बिन्ध कायर्�व�धः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन 
सम्बिन्ध कायर्�व�ध गाउँपा�लकाले तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

 

 

cg';"lr–! 
-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 
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b'O{ nfv ! b]lv # nfv ;Dd $)  
# nfv ! b]lv $ nfv ;Dd  ^)  
$ nfv ! b]lv % nfv ;Dd !))  
% nfv ! b]lv ^ nfv ;Dd !@)  
^ nfv ! b]lv & nfv ;Dd !$)  
& nfv ! b]lv * nfv ;Dd !^)  
* nfv ! b]lv ( nfv ;Dd !*)  
( nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @))  

!) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd 
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@#) b]lv $)) ;Dd 

@#)  
!@ nfv ! b]lv !$ nfv ;Dd @%)  
!$ nfv ! b]lv !^ nfv ;Dd #))  
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#* nfv ! b]lv $@ nfv ;Dd !%))  
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$@ nfv ! b]lv $^ nfv ;Dd @)))  
$^ nfv ! b]lv %) nfv ;Dd @%))  

%) nfv b]lv ! s/f]8 ;Dd  

% 

%) nfv ! b]lv %% nfv ;Dd 

#))) b]lv *))) ;Dd 

#)))  
%% nfv ! b]lv ^% nfv ;Dd  $)))  
^% nfv ! b]lv &% nfv ;Dd %)))  
&% nfv ! b]lv *% nfv ;Dd ^)))  
*% nfv ! b]lv (% nfv ;Dd &)))  
(% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd *)))  

Ps s/f]8 b]lv @ s/f]8 ;Dd 

^ 

! s/f]8 ! b]lv ! s/f]8 @)nfv ;Dd 

!) xhf/ b]lv !* xhf/ 
;Dd 

!) xhf/  
! s/f]8 @) nfv ! b]lv ! s/f]8 $) nfv 
;Dd 

!@ xhf/  

! s/f]8 $) nfv ! b]lv ! s/f]8 ^) nfv 
;Dd 

!$ xhf/  

! s/f]8 ^) nfv !b]lv !s/f]8 *) nfv ;Dd !^ xhf/  
! s/f]8 *) nfv ! b]lv @ s/f]8 ;Dd !* xhf/  

@ s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd 
& @ s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 %) nfv ;Dd  @! xhf/  
 @ s/f]8 %) nfv !  b]lv # s/f]8 ;Dd  @% xhf/  
 # s/f]8 ! b]lv # s/f]8 %) nfv ;Dd  @* xhf/  
 # s/f]8 %) nfv ! b]lv $ s/f]8 ;Dd  #) xhf/  
 $ s/f]8 ! b]lv $ s/f]8 %) nfv ;Dd  #@ xhf/  
 $ s/f]8 %) nfv ! b]lv % s/f]8 ;Dd  #% xhf/  
 % s/f]8 ! b]lv dfly @ ?k}of k|lt xhf/sf 

b/n] yk /sd nfUg] 5  
   

 
Plss[t ;DklQ s/ nufpg] k|of]hgsf] nfuL /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfn] ufpF If]qnfO{ b]xfo adf]lhd If]q ljefhg 
u/]sf] 5 . 
qm=;=+ If]q ju{ ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! Aofkf/Ls 

…sÚ If]q 
…sÚ a}s'07] ahf/ b]lv dfg]e~Hofu ahf/ ;Dd  Go'gtd 

@ Aofkf/Ls 
…vÚ If]q 

…vÚ   ,, 

# u If]q …uÚ   ,, 
$ 3 If]q …3Ú                            

  ,, 
 
3/ tkm{sf] d'NofÍg lgDg adf]lhd kf/Lt u/LPsf] 5 . 3/sf] d'NofÍg ubf{ !) b]lv @) k|ltzt ;Dd x|f; s§L 
u/Lg]5 .  
 
qm=;+= ljj/0f k|lt ju{ lkm6 s}lkmot 
! ;a} k|sf/sf 5t 9nfg ePsf] kSsL 3/ sf] d'No lgwf{/0f #)) Go'gtd 
@ ;a} k|sf/sf l;dG6n] h8fg u/L h:tfsf] 5fgf] ePsf] d'No lgwf{/0f !%) ,, 
# ;a} k|sf/sf e'O{df l;d]G6 u/L l6gsf] 5fgf jf 6fnL nufPsf 3/sf] 

d'No lgwf{/0f 
!)) ,, 

$ v/sf] 5fgf] ePsf] 3/w'/L  %) k|lt 3/ 
% df6f]sf] 5fgf ePsf] 3/w'/L &% k|lt 3/ 
^ ss{6kftf sf] 5fgf ePsf] 3/w'/L !)) k|lt 3/ 

 
cg';"lr–@ 

-bkmf # ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

भ�ूम कर (मालपोत) 
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qm=
;+= 

 v]t tkm{ kfvf] tkm{ 

! hUufsf] lsl;d cJan bf]od l;d rxf/ cJan bf]od l;d rxf/ 
@ k|lt /f]klg nfUg] s/ !^ !$ !@ !) !% !@ !) * 

 
 

 
cg';"lr–# 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

घर वहाल कर 
ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd,6x/f, 5Kk/ jf kf]v/L k'/} jf cf+lzs 
?kn] jxfndf lbPsf]df upFkflnsfnfO{ jxfn jf hUuf s/ @Ü s/ nfUg] . 
 

cg';"lr–$ 
-bkmf % ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
व्यवसाय कर 

Aofkf/Ls j:t'x? 
s_ — r'/f]6 tyf /S;L hGo kbfy{ xf8{jo/ / Hj}n; ;Fu ;DjlGwt j:t'x?sf] Jofkf/ Jofj;fo -dlb/f /      
     sfN8l8«S; ;lxtsf] ls/fgf k;n ;d]t_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! # nfv ;Dd %)) 
@ # nfv ! b]lv !% nfv ;Dd !))) 
# !% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd @))) 
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd %))) 
% % s/f]8 ! b]lv dfyL ())) 

 
v_ Sofd/f, 6]lnlehg, r:df nufotsf ljB'lto ;fdfu|L -l;l8, Kn]o;{ sDJo'6/ ;fdfu|L ;d]tsf Aofj;fox?_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! % nfv ;Dd %)) 
@ % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !))) 
# @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd @))) 
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd $))) 
% % s/f]8 ! b'lv dfyL *))) 

 
u_ 6\ofS6/ ljlqm,sf/lhk, c6f]df]jfO{N;, df6/kf6{;, df]6/;fO{sn, ldn d]l;g/L cfbL  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd !))) 
@ ! nfv ! b]lv % nfv ;Dd @))) 
# % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @&)) 
$ !) nfv ! b]lv@) nfv ;Dd #%)) 
% @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd $%)) 
^ ! s/f]8 ! b]lv dfyL *))) 

 
 
3_ lstfa, sflk tyf :6]zg/L ;+u ;DalGwt Aoj;fo -cf}iflw k;n / ls/fgf Aoj;fo ;d]tsf] xsdf_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! %) xhf/ ?lkof ;Dd !)) 
@ %) xhf/b]lv ! nfv ;Dd @)) 
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# ! nfv ! b]lv # nfv ;Dd $)) 
$ # nfv ! b]lv % nfv ;Dd ^)) 
% % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !))) 
^ @) nfv ! b]lv @% nfv ;Dd !%)) 
& @% nfv ! b]lv dfyL @))) 

 
ª_ s[lif ;Fu ;DjlGwt Aoj;fosf] xsdf -s[lif kmd{, ufO{kfng, ;+u'/j+u'/kfng, jfv|fkfng cfbL_ s[lif  
   ;fdfu|L cf}hf/ dn ljp ufO{, df5f, bfgf, rf]s|f s'v'/fbfgf kz'klQ cfxf/_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ?lkof ;Dd @)) 
@ ! nfv ! b]lv # nfv ;Dd #)) 
# # nfv ! b]lv % nfv ;Dd $)) 
$ % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd ^)) 
% @) nfv ! b]lv dfyL !))) 

 
r_ l;;f k|m]d sfk{]6, ;hfj6sf ;fdfg / hg/n u'8\;x? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd #)) 
@ ! nfv !  b]lv % nfv ;Dd ^)) 
# % nfv !  b]lv !) nfv ;Dd !))) 
$ !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd @))) 
% @) nfv ! b]lv dfyL #))) 

 
@ ;'lt sk8f /]l8d]8 sk8f cflb Aofj;fo  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! #  nfv ;Dd %)) 
@ # nfv ! b]lv % nfv ;Dd *)) 
# % nfv ! b]lv  !% nfv ;Dd !$)) 
$ !% nfv ! b]lv #) nfv ;Dd @))) 
% #) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
^ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd $))) 
& % s/f]8 eGbf dfyL %))) 

 
# laz]if1 k/fdz{ tyf Aofj;flos ;]jf M 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! Pd=l8 8fS6/ !))) 
@ Pd=lj=lj=P; kz' 8fS6/ %)) 
# kz' ;xfos !)) 
$ slj/fh xf]ldof]k]lys cfo'j{]b 8fS6/ %)) 
% ;lh{sn ;dfg v'b|fnfO{ %)) 
^ cf}iflw k;n yf]snfO{ !))) 
& ;lh{sn ;fdfg yf]snfO{ !))) 
* lel8of] PS;/] %)) 
( slj/fh xf]ldof]k]lys cfo'j{]b cx]j %)) 
!) zf/Ll/s Jofd ;fdfu|L ljlqm %)) 

 
v_  6]lnrnlrq, j[Qflrq lgdf{0f k/fdz{ ;]jf cg';Gwfg tyf k/fd;{ bftf, cg'jfbs, 5fkfvfgf k|]; l:s|g  
    lk|G6 cfbL_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! # nfv ?lkof ;Dd !))) 
@ # nfv ! b]lv % nfv  ;Dd !%)) 
# % nfv ! b]lv !% nfv ;Dd @))) 
$ !% nfv ! b]lv @) nfv ;Dd  @%)) 
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% @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
^ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd  #%)) 
& % s/f]8 eGbf dfyL &))) 

 
u_  s]jn g]6js{ tkm{ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! %)) u|fxs ;Dd #))) 
@ %)! b]lv !))) ufxs ePsf] %))) 
# !))! eGbf dfyL u|xs ePsf] xsdf k|lt u|fxs !=%Ü 

 
3_  sfg'g Jofj;foL 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! >]0fL s #))) 
@ >]0fL v !%)) 
# >]0fL u &)) 
$ >]0fL 3 %)) 

 
ª_  n]vfkl/Ifs 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! al/i7 clwjQf @))) 
@ clwjQmf !))) 
# clejQmf %)) 
$ n]vfkl9 Joa;foL !%)) 

 
r_ cGo ;]jf jf kmd{ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ljdf Ph]G6 ljb]lz #))) 
@ ljdf Ph]G6 :jb]lz @))) 
# lj1fkg Ph]G;L @))) 
$ z]o/ bnfn %))) 
% clestf{ %)) 
^ sfg'lg kmd{ @))) 

 
 
5_ lgdf{0f Jofj;foL 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! >]0fL s %))) 
@ >]0fL v $))) 
# >]0fL u -ejg lgdf{0fstf{ 7]s]bf/ ;d]t_ #))) 

 
h_ s'6fgL lk;fgL Aofj;foLsf] xsdf  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! s'6fgL tyf lk;fgL dfq #)) 
@ s'6fgL lk;fgL k]nfgL &)) 
# s'6fgL lk;fgL k]nfgL tyf lrp/f ;d]t !))) 
$ s'6fgL lk;fgL k]nfgL lrp/f d;nf j];f/ !%)) 
% s'6fgL lk;fgL k]nfgL tyf ljlqm ljt/0f @))) 

 
ko{6g ;]jf Joj;fo 
cfjf;, nh, xf]6]n kmfi6km'8 /]i6'/f /L;f]6{ 6«feN; Ph]G;L l:jldª k'n  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ;fgf] u|fld0f :t/ lrof k;n jf %) xhf/ nufgL ePsf] 

xf]6]n 
#)) 
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@ %) xhf/ b]lv ! nfv ;Dd %)) 
# ! nfv b]lv @ nfv ;Dd *)) 
$ @ nfv b]lv % nfv ;Dd !))) 
% % nfv b]lv @) nfv ;d !%)) 
^ @) nfv b]lv dfyL @%)) 
& l/;f]6{ x?sf] xsdf yk ? #))) 

 
;+rf/ ;]jf Pkm=Pd ;d]t 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd %)) 
@ ! nfv b]lv @ nfv %) xhf/ ;Dd ^)) 
# @ nfv %) xhf/ eGbf dfyL *)) 
$ Pkm=Pd /]l8of] k|;f/0f !))) 
% df]jfO{n 6fj/ 7'nf]  %))) 
^ df]jfO{n 6fj/ ;fgf]  @))) 

 
ljlQo ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! lglh If]q 4f/f ;+rflnt jfl0fHo j+}s ljb]lz ladf sDklg %))) 
@ lasf; j}+s #%)) 
# lalQo sDklgsf] d'Vo sfof{no @%)) 
$ ljdf sDklg / dlg 6«fG;km/ !%)) 
% ! s/f]8 ;Dd sf/f]jf/ ePsf ;xsf/L !))) 
^ ! s/f]8 b]lv # s/f]8 ;Dd ePsf ;xsf/L @))) 
& # s/f]8 b]lv % s/f]8 ;Dd #%)) 
* % s/f]8 b]lv dfyL %))) 

 
:jf:Yo ;]jf 
u}/ ;/sf/L c:ktfn g/l;+x xf]d, lSnlgs tyf Nofjx? nufot :jf:Yo ;]jf ;Fu ;DalGwt Aoj;fox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! % nfv ;Ddsf] nfuL  %)) 
@ % nfv b]lv @) nfv ;Ddsf]  !))) 
# @) nfv b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] @))) 
$ ! s/f]8 b]lv % s/f]8 ;Ddsf] #))) 
% % s/f]8 b]lv dfyL %))) 

 
tflnd tyf k|lzIf0f s]Gb|x? 
tflnd tyf cg';Gwfg , sDKo'6/ 6fO{lkË nufot kmf]6f]skL ;d]t ;+rfng eO{ sfd ug{] x?sf] xsdf sDKo'6/ tyf 
k|lzIf0f ,lglh If]q jf6 lbO{g] lzIff tyf sf]lrË ;]G6/ cflb . 
dd{t ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! 6]S6/, j;, 6«s, Xoflj O{SjLd]G6 sf/, lhk ;jf/L 

8]lG6ª df]6/ kf6{; ldn d]l;g/L Po/s'n/ 6fo/ 
/L;f]lnË 8fO{gfdfO{6 

!))) 

@ df]6/;fO{sn %)) 
# /]l8of], 3l8, l6=le, cfbL O{n]S6«f]lgs ;fdfg  #)) 
$ Uof; r'nf] ;]N; kDk 6fo/ kDk k~r/ Uof; ljnl8ª 

jS;f dd{t ug{] ;fO{sn /LS;f n'uf l;pg] d]l;g cGo 
kmf]6f]slk Aofu  

%)) 

 
cGo ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! a}b]lzs /f]huf/df k7fpg] ;+:yf xfplhË sDklg %))) 
@ pBf]u ;+3;+:yf  cflbdf :jb]zsf] nfuL hgzlQm !))) 
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;KnfO{ ug{] 
# sn/ Nofa %)) 
$ 3/hUuf v/Lb ljlqm $))) 
% lj1fkg ;]jf kmf]6f] :6'l8of] !))) 
^ Ao'l6kfn{/,s]z>[uf/ ;fO{g jf]8{ k]G6LË ;}n'g g;{/L  %)) 
& df;' -vl;,s'v'/f,/fuf,j+u'/ cfbL_ v'b|f ljqm]tf %)) 
* df;' -vl;,s'v'/f,/fuf,j+u'/ cfbL_ yf]s ljqm]tf !))) 
( k+r]jfhf lgz'Ns 
!) j]08jfhf %)) 
!! l;t e08f/ !))) 
!@ 6]06 xfp; !))) 
!# xfkm Sof6/LË !))) 
!$ ;fO{j/ Sofkm] %)) 
!% Pu|f]e]6 %)) 
!^ sjf8L k;n yf]s !))) 
!& sjf8L k;n v'b|f %)) 
!* 9'jfgL ;]jf zfvf ePsf  !))) 
!( 9'jfgL ;]jf zfvf gePsf %)) 
@) vfgfdfq ljlqm xf]6]n %)) 
@! ;]6l/ª Joj;fo !))) 
@@ ! d]lzg /fvL sk8f l;nfO{ ug{] %)) yk Ps 

d]l;g j/fj/ !))  
@# vfBfGg ;Dalgw sfF6f Joj;fo %)) 
@$ k]6«f]lnod k4fy{ j]Rg] kDk Go'gtd!!))) k|lt 

d]lzg yk #))) 
@% Uof; ljlqm l8n/ !))) 
@^ ef8f jt{g, h'QfrKkn, s:d]l6s, dlgxf/L x]Nys]o/ 

s[ltd uxgf,km]G;L ;d]t v'b|f ljqm]tf 
!))) 

@& ef8f jt{g, h'QfrKkn, s:d]l6s, dlgxf/L x]Nys]o/ 
s[ltd uxgf,km]G;L ;d]t yf]s ljqm]tf 

!%)) 

@* l8kf6{d]G6n :6f]/, /]i6'/]06 j]s/L ;lxtsf] %))) 
@( l8kf6{d]G6n :6f]/ !)))) 

 
pBf]u 
rs pBf]u, bfgf pBf]u, lkmg]n pBf]u, lg/ pBf]u, cf}iflw pBf]u, pTkfbg d'ns pBf]usf] l8kf], ;f}o{ phf{ pTkfbg 
ldl> rsn]6 pBf]u, kfk8 lrK; pBf]u kfp/f]6L pBf]u j/km pTkfbg e'mn tyf kbf{ pTkfbg tf/hfnL pTkfbg u{] 
gfgf]sg pBf]u sfi6 pBf]u 8/L pTkfbg lrlg pBf]u 8Ajf jfN6Lg cfbL jgfpg] pBf]u lgdf0f{ pBf]u vlgh pBf]u 
;]n/ tyf phf{ d'ns pBf]u nufotsf pBf]ux?sf] xsdf . 
 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
 # nfv ;Dd %)) 
 # nfv ! b]lv % nfv ;Dd !))) 
 % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd !@)) 
 !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !%)) 
 @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
 ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd !)))) 
 % s/f]8 eGbf dfyL @)))) 

 
lu|n pBf]u 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd %)) 
@ @ nfv ! b]lv # nfv ;Dd !))) 
# # nfv ! b]lv % nfv ;Dd !%)) 
$ % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @))) 
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% !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd %))) 
^ @) nfv b]lv dfyL *))) 

 
dfly pNn]lvt Joj;fosf] xsdf cGo lgsfonfO{ u/Lg] l;kmf/L; jfktsf] b:t'/ yk nfUg] 5 . pNn]lvt l;kmf/L; 
jfktsf] b:t'/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . dfyL pNn]lvt gePsf cGo pBf]u x?sf xsdf ufpF;efn] kf/Lt u/]sf 
b//]6x? nfO{ g} dfGotf lbO{g] 5 . 
 
 
 
 
jlu{s/0f gv'n]sf Joj;fox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! cfn' x/Lof] t/sf/L yf]s ljlqm %)) 
@ v'b|f t/sf/L kmnkm'n kfg k;n !)) 
# df5f dfg{] k]z]j/ -Joj;fo_ !))) 
$ df5f dfg{] Joj;fo -;fwf/0f_ %)) 

 
cg';"lr–% 

-bkmf ^ ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

ज�डबटु�, कवाडी र जीवजन्त ुकर 
qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! pg aflif{s %)  
@ vf]6f] k|lt s]=lh ! 
 -k|rlnt sfg'g adf]lhd lgif]lwt u/LPsf hl8j'l6_  
# l6d'/ k|lt s]=lh ! 
$ t]hkft k|lt s]=lh )=%) 
% lrp/L k|lt s]=lh )=%) 
^ s'/Lnf] k|lt s]=lh ! 
& cGo )=%)–! 
* jgs;-k|ltSjLG6n_ !) 
( k|rlnt sfg'gn] lgif]w gu/]sf] d[t lhjhGt'sf] xf8, 

l;ª, Kjfv, 5fnf h:tf j:t'  
? %) b]lv !))) 
;Dd 

 
cg';"lr–^ 

-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

सवार� साधन कर 
qm=;+ ljj/0f kf/Lt s}lkmot  
! df]6/;fO{sn :s'6/  %) sflndf6L uf=kf If]qdf j;f]jf; ug{] 

gfu/Lssf] xsdf dfq jflif{s ;jf/L ;fwg 
s/ lnO{g] 5 . sflndf6L uf=kf df :yfO{ 
j;f]jf; ug{sf xsdf jflif{s ;jf/L s/ 
lnO{g] 5}g / To:tfs/bftf nfO{ ? %) lnO{ 
k/Lro kq lbO{g] 5 . h'g jflif{s ?kdf 
gljs/0f ug{'kg{} 5 . 

 jfFsL ;a}sf] xsdf @)) 

 
uf=kf n] nufpg] k6s] ;jf/L s/  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! lglh tyf ef8fdf j;,6«s, 6«ofS6/ nx/Ldf k|lt k6s @) 
@ lglh tyf ef8fsf sf/, lhk , e]g k|lt k6s !% 
# ljb]lz g+= Kn]6 ePsf ! adf]lhdsf ;jf/L ;fwg sf] xsdf  !)) 
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$ ljb]lz g+= Kn]6 ePsf @ adf]lhdsf ;jf/L ;fwg sf] xsdf  @)) 

 
cg';"lr–& 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

�वज्ञापन कर 
qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! xfl8Ë jf]8{ k|lt ju{ lkm6 @) 
@ km\Nof; jf]8{ k|lt ju{ kmL6 !) 
#  leQ] n]vg k|lt ju{ lkm6 % 
$ dfyL pNn]lvt k|s/0f jfx]ssf xsdf k|lt ju{ lkm6 !) 

 
 
 
cGo ljifox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! Jofg/ k|lt @ xftf  $) 
@ Jofg/ Jofkf/Ls k|lt uf]6f !) 
# u]6 /fVg uf=kf sf] :jLs[tL lnP/ k|lt xftf  !)) 
$ uf=kf sf] :jLs[tL lnO{ ;Demf}tf u/L glnO{g] — 
% k|rf/ k|;f/ /LS;fjf6  dfO{lsª ug{ k|lt lbg %) 
^ k|+rf/ k|;f/ uf8L jf6  !)) 
& - /fhlglts bn / ;'rgf lng kfO{g] 5}g_ — 

 
cg';"lr–* 

-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

मनोरन्जन कर 
/fdk|;fb/fO{ uf=kf sf nfuL ? !)))).– 
dgf]/~hg s/ P]ltxfl;s k'/ftfTjLs Pj+ wfld{s :yn x?sf] Joj:yfkg u/L :yfgLo jfl;x?sf] ;xsfo{df k|j]z 
z'Nssf] Joj:yf u/L ko{6sx? jf6 k|j]z z'Nssf] @Ü /sd uf=kf n] dgf]/~hg s/ jfkt lng ;Sg]5 . 
— ;fF:s[lts k|bz{g xn, gfr 3/ , bf]xf/L ;+lug tyf cGo dgf]/~hg ;fdfu|L k|bz{gLdf k|j]z z'Ns df @  
   k|ltzt dgf]/~hg s/ nfUg] 5 . 
— hfb', ;s{z, r6s / d]nf cfo]hgf :yndf dgf]/~hg s/ jfkt cg'dlt sf nfuL u/Lg] l;kmf/L;sf  
   b:t'/sf clt/LQm k|To]s lbg ? @)).– lnO{g] 5 . 

 
 
 

cg';"lr–( 
-bkmf !) ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
बहाल �बटौर� शलु्क 

/fdk|;fb/fO{ uf=kf If]qleq nfUg] b}lgs xf6jhf/÷;fKtflxs xf6jhf/df k|lt lbg b]xfosf b/n] s/ nfUg]5 . 
qm=;+ ljifo  ljj/0f kf/Lt 

! 
df5f df;' ljlqm 

;DjlGw 

vl; jf]sf sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 
;+u' j+u'/ sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 
/fFuf sf6L ljlqm ug{]  @) 

@ 
sk8f tyf h'Qf 
;DjlGw Joj;fo 

/]l8d]6 ;fdfg / yfg sk8f ljlqm ug{]  k;n !) 
h'Qf rKkn ljlqm ug{] k;n 7'nf] !) 
h'Qf rKkn l;nfO{ ug{] df]rL  % 
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# 
t/sf/L tyf  

kmnkm'n Joj;fo 

kmnkm' gf:tf 7]nfdf /fvL ljlqm ug{]  !) 
;fu;AhL 8f]sfdf NofO{ j]Rg]  % 
ef/df ;JhL NoffO{ j]Rg]  % 
l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] 7'nf]  !) 
l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] ;fgf]  % 
kmnk'm ;fu ;JhL jon uf8f  !) 
kmnk'm ;fu ;JhL k|lt jf]/f / cGo ;fgf] kmnkm'n k;n % 

$ vfBfGg ;Fu ;DjlGwt 

rfdn bfn cb'jfn;'g v';f{gL cfbL ljlqm ug{] k;n !) 
ds} kf]nL j]Rg] % 
ls/fgf k;n !) 
df5f df;' t/sf/L lalqm ug{] !) 

% 
k/Dk/fut lzk ;Fu 

;DjlGwt 

df6fsf ef8f j]Rg] k;n 7'nf] !) 
df6fsf ef8f j]Rg] k;n ;fgf] % 
s'rf] s'lgof gfFnf] j]Rg] % 
hl8j'l6 ljlqm ug{] skfn sf6\g]  !) 

 
 
/fdk|;fb/fO{ uf=kf leq nfUg] b}gLs xf6jhf/, ;fKtflxs xf6jhf/ k|lt lbg b]xfosf b/n] nfUg] 5 . 

qm=;+ ljifo  ljj/0f b/ s}lkmot 

! 
kz'k+lIf ljlqm ;Fu 

;DjlGwt 

lhpbf] vl; jf]sf /fFuf ;+u'/ j]Rg]nfO{ 
k|ltuf]6f  

@) Pp6f dfq xfF; k/]jf 
s'v'/f j]Rg] nfO{ s/ 
gnfUg] 

xfF; k/]jf j]Rg]nfO{  !)  

@ 
cGo Joj;fo ;Fu 

;DjlGwt s/ 

r'/f wfuf] l6sf >[uf/sf ;Fu ;DjlGwt %  
d'/nL jf;'/L u'n]nL y}nL h'd|f p8'; 
dfg{] cf}iflw j]Rg] 

%  

v]n tdf;f b]vfpg]nfO{ !)  
k|rf/ k|;f/ u/L Joj;fo ug{] @)  
jf; k|lt jon uf8f !)  
jf; k|lt 6«s !))  
v/Lofdf ;fdfg /fvL j]Rg] %  
kmnfdsf] cf}hf/ tyf ;fdfg j]Rg] !)  
ef8fs'8f k;n @)  
kmf]6f] k|m]ldË !)  
dd{t -s's/ nfO{6,5ftf cfbL_ !)  

 
dfyL pNn]v gePsf] Joj;fosf] xsdf uf=kf n] lg0f{o u/L ? !) b]lv %)) ;Dd lng ;Sg]5 . 

 
cg';"lr–!) 

-bkmf !! ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

पा�कर् ङशलु्क 
 j;, 6«s, n/L cGo x]lj uf8L —? @) 
 dfO{s|f] sf/ cGo ;fgf uf8L — ? !) 
 ljb]lz j; , 6«s, n/L cGo x]jL uf8L — ? %) 
 ljb]lz dfO{s|f] sf/ , lhk cGo ;fgf uf8L — ? $) 
 7]nf l/S;f Eofg k6s] —? % 

;jf/L kfls{Ë :yfg uf=kf n] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 
 

cg';"lr–!! 
-bkmf !@ ;+u ;DalGwt_ 
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g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
�े�क�, कोयो�कड, क्यानोइ�, बन्जी जिम्प�, िजपफ्लायर र र◌य्ाफ्ट�� शलु्क 

/fdk|;fb/fO{ uf=kf n] o; uf=kf leq ko{6sLo If]qdf 6«]lsË u/]afkt k|ltk6s ? !) sf b/n] s/ nufpg] .  
 

cg';"lr–!@ 
-bkmf !# ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
सेवा शलु्क, दस्तरु 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! crn ;DklQ d'NofÍg ;]jf ;'Ns k|lt nfv !)) 
@ cfo>f]t d'NofÍg ;]jf ;'Ns k|lt nfv !)) 
# uf=kf sf] xn ef8f ;]jf ;'Ns !))) 
$ j8f sfof{no xn ef8f ;]jf z'Ns %)) 
$ uf=kf xn ef8f k|f]h]S6/;lxt @))) 
% ;fj{hlgs zf}rfno k|of]udf lbzf ? !) lk;fa ? % 
^ kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ;]jf z'Ns uf=kf n] tf]s]adf]lhd 
& cGo ;]jf ;'Ns ;]jfsf] k|s[lt x]/L ? %)— !))). ;Dd 

 
 
l;kmf/L; x?sf]  xsdf 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 
3/ / hUuf ;DjlGw 

l;kmf/L; 

ck'tfnf] l;kmf/L; b:t'/ !))) Pss§f eGbf dfyL 
k|lt s§f yk ? #)) 

lgj]bg b:t'/ !%  
kSsL 3/ k|dfl0ft $))  
sRrL 3/ k|dfl0ft !))  
j;f]jf; k|dfl0ft !))  
Jofj;flos 3/ sf]7f vf]Ng] !)))  
cfjfl;o 3/ sf[7f vf]Ng] 3/ gfd;f/L $%)  
xsef]u tyf hf]tef]u / 5'6 btf{ 
l;kmf/L; 

#)) ! /f]kgL eGbf jl9sf 
nfuL k|lt/f]klg yk 
!)) 

;fgf 3/]n' pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; !))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

demf}nf pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; @)))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

7'nf pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; %)))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

;j{;fwf/0fsf] 3/ 6x/f cfunfuL 
l;kmf/L; 

lgz'Ns  

gS;fkf; lstfa b:t'/ %))  
;+3;+:yfsf] j}+s vftf vf]Nbf l;kmf/L; #))  
/LS;f 7]nfsf] An' j's b:t'/ !))  
Joj;fo k|df0fkq b:t'/ !%)  
kSsL 3/ sfod l;kmf/L;jf lgdf{0fflwg 
/x]sf] l;kmf/L; 

k|ltju{ km'6 !  

l6gsf] 5fgf ePsf] sRrL 3/ sfod 
l;kmf/L; 

@))  

sRrL 3/ l;kmf/L; !))  
j}b]lzs /f]huf/Ldf d[To' x'g]sf] l;kmf/L; lgz'Ns  
gDj/L hUufsf] ?v sf6\g] l;kmf/L; %)) ! eGbf jl9 ?v eP 

k|lt ?v @)) yk 
;x'lnot sf7sf] l;kmf/L; !))) bfp/fsf] k|of]hgsf] 

nfuL eP k|lt 6«ofS6/ 
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? !))) 
ljB't l;kmf/L; @)) ;'s'Djfl; ;d]tsf] 

xsdf 
 
cldg jf6 u/Lg] ;a} k|sf/sf l;kmf/L;x? 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 
dfu lgj]bgsf] 
cfwf/df hUuf 
5'6\ofpg] sfd 

! /f]klg ;Dd @)) 3/ jgfpg lsrnf] 
k/LhUuf 
5]6\ofpg'k/]df yk ? 
%))  

! /f]klg eGbf dfyL % /f]klg ;Dd #)) 
% /f]klg b]lv !# /f]klg ;Dd %)) 
!# /f]klg eGbf dfyL !))) 
hUuf knl6Ë l;kmf/L; !))) k|lt /f]klg gofF knl6Ësf] xsdf 

@ 

b'/Lk|dfl0ft 
nufPtsfcGo cldg 

;Fu hf]l8Psf 
l;kmf/L;x? 

j}+ÍLªk|of]hgsf nfuL %))  
;j{;fwf/0f ;fFu hf]l8Psf l;kmf/L; !))  
lsrnf]k/LcfPsf] xsdf %))  
dfyL pNn]lvt jfx]ssf]xsdf @))  

 
 
 
pBf]u nufPtsf l;kmf/L;x? 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! pBf]u btf{ l;kmf/L; 

rfprfp pBf]u !%))  
lais'6 pBf]u !%))  
rKkn pBf]u !%))  
;nfO{ pBf]u !%))  
KnfO{ pBf]u #)))  
;; pBf]u #)))  
sk8f pBf]u ^))  
j/km pBf]u ^))  
sGkm];g/L pBf]u @)))  
sfi7 pBf]u @)))  
;ldn ;lxtsf] sfi7 pBf]u #)))  
kmlg{r/ pBf]u @)))  
Uof/]h !)))  
k]6«f]n kDk !))))  
d§Lt]n l8n/ @%))  
:6]zg/L pBf]u @%))  
l8:6Ln/L %)))  
xNsf k]o k4fy{ @)))  
knfi6Ls pBf]u #)))  
kfp/f]6L pBf]u !)))  
lu|n pBf]u  !%))  
un}rf pBf]u %)))  
ufd{]G6 pBf]u #)))  
e'lhof pBf]u !)))  
O{§f pBf]u cfw'lgs e§fhl8t &)))  
O{§f tyf 6fon cfw'lgs oGq h8fg 
gu/]sf] 

%)))  

kz' cfxf/ %))  
tfdf cfNd'lgod h:tf wft' pBf]u !)))  
k|]; jfx]s lk|lG6ª @%))  
h'; pBf]u !)))  
r'/f]6 ljl8 %)))  
j]bjf; lkmlg{r/ %))  
n'lj|s]G6 pBf]u @))))  
dfyL pNn]lvt gu/LPsf] pBf]usf xsdf ^))—@)))  

@ lglh lzIf0f ;+:yf k'j{ k|fyfdLs #)))  
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btf{ Pj+ cGo 
sfdsf nfuL 
l;kmf/L; 

k|fyfdLs %)))  
lgDg dfWofdLs &%))  
dfWofdLs !))))  
SofDk; @))))  
k|fljlws lzIf0f ;+:yf !))))  
:t/ j[l4 l;kmf/L; %))) k|lt laifo 

 
Aoj;fo btf{ gljs/0f z'Ns — !),))).– 
3/ gS;f kf; b:t'/ M 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 3/ gS;f kf; b:t'/ 

!))) ju{ k'm6 ;Dd gS;fkf; 
ubf{ k|lt ju{ k'm6  

@ k6s k6s u/L gS;fkf; ug{]sf xsdf s'n 
If]qkmnsf cfwf/df s'g ju{df kg{] xf] ;f] lgwf{/0f 
u/L ;f]xL ju{sf] s/ nufpg] 

!))!–!%)) ;Dd sf] nfuL # gS;f ;+;f]wg ubf{ s'n j'emfpg'kg{] b:t'/ yk 
#)Ü b:t'/ lnO{g] 5 . 

!%)! –@%)) ju{ k'm6 
;Ddsf] k|lt ju{ k'm6 

$ sfod ePsf] b:t'/sf] %)Ü w/f}6L jfkt uf=kf 
df hDdf ug{'kg{] 5 . h'g lgdf{0f ;Dkgg ePsf] 
@ jif{ leq ;DjlGwt 3/wlgnfO{ lkmtf{ u/Lg] 5 . 
@ jif{ leq gcffPdf sfg'g t–;b/:ofxf/ u/Lg] 
5 . 

@%)! –$))) ;Ddsf] k|lt 
ju{ k'm6 

% 

 
qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 3/ gS;f kf; b:t'/ 

$)) b]lv dfyL hlt;'s} 
ePklg  

^  

kvf{n k|lt /lgª lkm6 &  
sf7sf] 3/ jf uf]7 3/ k|lt 
ju{k'm6 

@  

e'O{ tnfdf kSsL lbjfn eO{ 
l6gsf] 5fgf ePsf]  

#  

uf=kf 3f]if0f x'g'k'j{ lgdf{0f 
ePsf] 3/x?sf] xsdf 

 uf=kf n] tf]s]sf] ;doleq gS;f kf; gu/fPdf 
tf]s] adf]lhd h/Ljfgf x'g] 5 . cf=a )&#÷)&$ 
leq uf=kf 3f]if0f x'g'k'j{sf 3/ gS;f kf; 
gu/fPdf )&$÷)&% sf nfuL kf/Lt s/ nfUg] 
5 . / h/Ljfgf jfkt @%Ü b:t'/ nfUg] 5 . 

@ 
3/ gS;f gfd;f/L 

b:t'/ 

!))) ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ 
gS;f gfd;f/L 

&%) 3/ hUuf wlgsf] d[To' eO{ k|rlnt sfg'g 
adf]lhd Psf ;+uf]nsf k/Ljf/df gfd;f/L 
ug{kbf{ !))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/df ? %)) ;f] 
eGbf dfyL htL;'s} ePklg !%)) lnO{g] 5 . 

!))! b]lv @))) ju{ lkm6 
;Dd 

!%))  

@))! — #))) ;Dd @#))  
#))! — $))) ;Dd #)))  
$))! — %))) ;Dd $)))  
%))) b]lv dfyL k|lt ju{km'6 !  

# 3/ hUuf lg/LIf0f 
tyf ;lh{dlg b:t'/ 

 @%) uf=kf n] ejg ;+lxtf nfu' u/]kl5 jf ;f] k'j{ 
k/fdz{ bftf jf 5'§} sd{rf/Ljf6 gS;f /  lgld{t 
3/sf] e]/Llkms];g ;+lxtf kfngfsf ljifodf 
lkmN8df ;xlhs/0f u/]jfkt 5'§} tf]lsPsf] b:t'/ 
nfUg] 5 . 

 
qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! n]cfp6 b:t'/ !%)  
@ ;fj{hlgs k'jf{wf/ dd{t b:t'/ !))  
# ly|km]h nfO{gh8fg l;kmf/L; %))  
$ vfg]kfgLsf] wf/f h8fg @))  
% ;+:yf btf{ l;kmf/L; !)))  
^ l;g]dfxn vf]Ng] l;kmf/L; !))))  
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& d]nf ;s{; cg'dlt l;kmf/L; @)))  
* gS;fkf; ;DjlGw k|df0fkq k|ltlnlk #))  
( 3/sf] gS;fsf] k|ltlnlk #))  
!) cGo k|df0fkq #))  
!! Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;bsf] k|ltlnlk @)  

 
 
cGo l;kmf/L;x? 

qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! gftf k|dfl0ft ug{] #))  
@ hGdldlt k|dfl0ft ug{] @))  
# ljjfx k|dfl0ft tyf cljjflxt k|dfl0ft @))  
$ c+u|]lh dfWofd l;kmf/L; tyf k|dfl0ft @))  
% j;fO{;/fO{ k|dfl0ft %))  
^ d[To' k|dfl0ft %)  
& 3/kftfn k|dfl0ft @))  
* JolQmut ljj/0f k|dfl0ft @))  
( lhljt;Fusf] gftf k|dfl0ft @))  
!) xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft  %))  
!! ;+/Ifs k|dfl0ft ug{] tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs 

l;kmf/L; ug{] 
@))  

!@ sfuh / d~h'/Lgfdf k|dfl0ft ug{] #))  
!# cfly{s cj:yf sdhf]/ tyf ljkGgtf k|dfl0ft jf cfly{s 

cj:yf jlnof] jf ;DkGgtf k|dfl0ft  
!))  

!$ gfu/Lstf tyf gfu/Lstfsf]  k|ltlnlk lng sf] nfuL 
l;kmf/L; ug{] . 

@))  

!% jxfns/ sf] n]vfhf]vf k|dfl0ft @))  
!^ df]xL nut s§L sf] l;kmf/L;  @))  
!& 3/ hUuf s/sf] n]vfhf]vf u/L l;kmf/L; ug{] !))  
!* Jofkf/Joj;fo jGb ePsf] jf x'b} gePsf] l;kmf/L; @))  
!( ldnfkqsf] sfuhft u/fpg] lgj]bg btf{ l;kmf/L; @))  
@) lgz'Ns jf ;z'Ns :j:Yo pkrf/sf] l;kmf/L; ug{] lgz'Ns  
@! ;d'x btf{ l;kmf/L; @))  
@@ 3/jf6f] l;kmf/L; #))  
@# k'hf{df 3/sfod ug]{ l;kmf/L; @))  
@$ gfd jf hGdldlt ;+;f]wg l;kmf/L; @))  
@% hUufwlg k'hf{ x/fPsf] l;kmf/L; @))  
@^ lsQfsf6 ug{] l;kmf/L; @))  
@& gfd;f/L ug{] l;kmf/L; %))  
@* hUufsf] xs ;DjGwdf l;kmf/L; @))  
@( d[ts ;Fusf] gftf k|dfl0ft tyf ;lh{ldg l;kmf/L; @))  
#) pBf]u 7fp;f/L ug{] l;kmf/L; %))  
#! lhljt /x]sf] l;kmf/L; #))  
#@ ljBfno vf]Ng] l;kmf/L; !)))  
## ljBfnosf] sIff yk ug{ l;kmf/L; !)))  
#$ ljBfno 7fp;f/L ug{ l;kmf/L; !)))  
#% kfngkf]if0fsf] nfuL l;kmf/L; @))  
#^ j}jflxs c+lus[t gfu/Lstf l;kmf/L; %))  
#& wf/f tyf ljh'ln h8fg ug{ l;kmf/L; @))  
#* sf]7f vf]Ng /f]xj/df j:g l;kmf/L; !))  
#( k|rlnt sfg'g adf]lhd k|Tofof]lht clwsf/ adf]lhdsf] 

cGo l;kmf/L; jf k|dfl0ft ug{] 
%))  

$) pNn]lvt sfddf yk d'r'Nsf ug{' k/]df %))  

   
b08 h/Ljfgf 

qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
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! #% lbg leq btf{ ePsfJolQut 36gf btf{ lgz'Ns  
@ #% lbg gfl3 btf{ x'g] JolQmut36gf btf{ %) b]lv 

%)) 
cGoq jf6 j;fO{;/fO{ u/L cfPsf / j;fO{;/fO{ ;g{'k'j{ 
cGoqjf6 Joltut 36gf btf{ ug{'kg{]df ;f] gu/L 
j;fO{;/L ;f] kl5 o; uf=kf df btf{ x'g] JolQmut 
36gf btf{sf] xsdf !))  

# uf=kf 3f]if0ff x'g' k'j{ jg]sf ;+/rgfsf] 
xsdf 

%) k|lt;t  

$ gS;fkf; gu/L $ n]an ;Dd ef}lts 
;+/rgf lgdf{0f u/]df 

#%Ü yk  

% gS;fkf; gu/L $ n]jn eGbf dfyL lgdf{0f 
u/]df 

&)Ü yk  

^ gS;fkf; gu/L 3/lgdf{0f ;DkGg u/]df ;tk|ltzt  
& lgZrLt tnf jf lgZrLt l8hfO{gsf] 

cg'dlt lnO{ ;f] eGbf km/s jlg jf km/s 
3/ lgdf{0f ug{]sf] xsdf  

&) Ü yk k|:tfljt h/Ljfgfdf gS;f ;+;f]wgsf] h/Ljfgf ;dfj]z 
u/LPsf] 5}g 

* 3/ lgdf{0f ubf{ ;fdfg hyfeflj ;8sdf 
y'kfg{]sf xsdf 

!—!%)) ;8sdf k'u]sf] cj/f]w / If]tLsf] cfwf/df 

( lgz]lwt If]qdfkmf]xf]/  kmfNg]sf] xsdf !))—
!%)) 

lgif]lwt If]q uf=kf n] tf]Sg] ;f]sf] ;'rgf :yfgLo /]l8of] 
/ kqklqsf dfkm{t hgsf/L u/fO{g] 5 . 

!) lgz]lwt Knfil6s k|of]u ug{sf xsdf !))—%)) Knfi6Ls lgif]lwt If]q 3f]if0ff ePkl5 sfof{Gjogx'g] / 
;f] sf] ;'rgf :yfgLo /]l8of] kqkqLsf dfkm{t u/fO{g] 

!! hyfeflj rf}kfof 5f]8\g]sf xsdf !)—%) ufO{ e}l; / uf]?sf] %) h/Ljfgf / vfgf vr{ ? !)) 
k|ltlbg jf5fjf5L,kf8fkf8L sf] xsdf %)Ü / pNn]lvt 
jfx]ssf rf}kfofdf #) / vfgf vr{ !% k|ltlbg 
kf7fkf8L nufPtsf] xsdf ;f]sf] %)Ü & lbg leq 
;Dd rf}kfof lng gcfPdf uf=kf n] lnnfd ug{] 5 . 
 

!@ dnkf]tsf] xsdf ! jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf 
nfuL 

!) uf=kf x'gk'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!# dfnkf]tsf] xsdf @ jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf] 
nfuL 

!% uf=kf x'g'k'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!$ dfnkf]tsf] @ jif{ eGbf eGbf j9L jSof}tfsf 
nfuL 

!% uf=kf x'g'k'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!% Joj;fosf] jSof}tf  !) # jif{ eGbf dfyLsf jSof}tf sf] xsdf !%Ü h/Ljfgf 
nfUg] 5 . 

 
 

cg';"lr–!# 
-bkmf !$ ;+u ;DalGwt_ 

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

/fdk|;fb/fO{ uf=kf= df cfpg] :jb]lz ko{6snfO{ lgz'Ns / ljb]lz ko{6snfO{ ? %)) k|j]z z'Ns nufpg] . 
 

 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: 1    संख्या:3   �म�त: २०७5/03/22 

 
भाग – ! 

राम�सादराई गाउँपा�लका 
 

"राम�सादराई गाउँपा�लकाको बा�षर्क �न�त तथा कायर्�म 
२०७५/७६" 
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यस सभाको सभाअध्यक्ष ज्यू । 

�मखु अ�त�थ ज्यू हरु । 

गाउँसभाको सम्पणुर् सदस्य ज्यू हरु । 

प�कार साथीहरु, व�ु�िजवी एवम उपिस्थत सम्पूणर् महानभुावहरु र  

राम�सादराई गाउँपा�लकावासी दाजभुाई तथा �द�दबैनीहरु  

सवर्�थम यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको ऐ�तहा�सक ते�ो नी�त तथा कायर्�म स�हत वजेट ब�व्य गनुर् पूवर् 
संघीय लोकतन्� गणतन्�ात्मक व्यवस्थाको लागी ई�तहासको �व�भ� कालखण्डमा रा� रा��यता लोकतन्� र 
जनजी�वकाको पक्षमा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सगर् गनर् सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात स�हदहरु��त हा�दर्क ��ान्जल� 
अपर्ण गदर्छु । 

२०६२/६३ को ऐ�तहा�सक जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गनर् जनताबाट �नवार्िचत ��त�न�धले बनाएको 
नेपालको सं�वधान �म�त २०७२ आिश् वन ३ मा जार� पश् चात कायार्न्वयनको चरणमा छ । सं�वधानतः व्यवस्था 
भएको केन्� �देश र स्थानीय तहको नयाँ संरचना ७५३ स्थानीय सरकार �देश सरकार र १ केन्� सरकारको 
गठन र �नवार्चन ���या सम्प� भैसकेको छ । हामीले आ.व. २०७४/७५ को  नी�त कायर्�म तथा बजेट  
�स्ततु गद� �देश सभा केन्� संघको �नवार्चन भै नसकेको अवस्थामा �थय� तर आज नयाँ र फरक मागर्दशर्नको 
बीचमा आ.व. २०७५/७६ को वा�षर्क नी�त कायर्�म र बजेटको तयार�मा छ� । 

यस ऐ�तहा�सक समारोहमा उपिस्थत आदरणीय जनसमदुायहरु 

लोकतन्� भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफुमा�थ शासन गन� ��त�न�ध उनीहरुले आफै चनु्छन ्। 
त्यसैले भ�नन्छ लोकतन्�मा जनताको बोल� �बक्छ । तर लोकतन्� आफैमा लगाम �बनाको घोडा भने होइन । 
त्यहाँ जनतालाई लोकतन्� हनु्छ तर आफनै ��त�न�ध�ारा बनाईएको �व�धले कोरेको �समा बा�हर जान �मल्दैन 
त्यसो भएमा �व�धको शासन रक्षाको लागी स्था�नय सरकार उपिस्थत हनु्छ । स्था�नय सरकार भनकेो 
लोकतन्�रुपी �सक् काको त्यो पाटो हो जहाँ सन्तलुन र �नयन्�ण बैध सयंन्�हरु ��यािशल हनु्छन ्। गत वषर् 
सम्प� २०७४ साल असार  १४ गतेको स्थानीय तहको �नवार्चनबाट यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको गर�मामय 
उपाध्यक्ष पदको िजम्मेवार�मा परु् याई आजको यस ऐ�तहा�सक राम�सादराई गाउँपा�लकाको ते�ो नी�त तथा 
कायर्�म स�हत वजेट व�व्य �स्ततु गन� सनुौलो अवसर �दान गराउन अहम भ�ूमका खेल्नहुनु ेसम्पणुर्मा यस 
राम�सादराई गाउँपा�लकाको तफर् बाट हा�दर्क आभार �कट गदर्छु । 

२० वषर्को लामो �र�मा प�छ नेपाल� जनताले आफना स्थानीय जन��त�न�ध छान् न ेस-ुअवसर �ा� गरेका छन ्। 
स�वधानको कायार्न्वयन आत्म�नभर्रता स्वा�धन अथर्तन्� �नमाणर् रा��य स्वाभीमान  समदृ�को बाटोमा राम�सादराई 
गाउँपा�लकालाई अगवुाई गन� ऐ�तहा�सक िजम्मेवार� हा�ा साम ुछ । 

हामी यस राम�सादराई गाउँपा�लकामा �नवार्िचत भइरहदा यस के्ष�मा ग�रबी उत्पडीन भौगोल�क कठ�नाइ जस्ता 
यावत समस्याहरुका बावजदु अल्पकाल�न मध्यकाल�न तथा �दधर्काल�न �वकासका �या� सम्भावनाहरुलाई खोज 
तथा अनसुन्धान ग�र जनताका जीवनसँग �त्यक्ष जो�डएका �वषयवस्तहुरु जस्तै सडक स्वास्थय िशक्षा पयर्टन 
खानेपानी �व�तु संचार आध�ुनक कृ�ष सामािजक सरुक्षा �सचाँई लगायतका के्ष�लाई मध्यनजर गर� सम्ब�ृ र 
सनु्दर गाउँपा�लकाको प�रकल्पना स�हत राम�सादराई गाउँपा�लकाको नी�त तथा कायर्�म स�हतको बजेट ब�व्य 
ग�रएको छ । 

गाउँपा�लकाले �स्ता�वत बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गदार् मलुतःनेपालको अनसुचुी ८ र ९ मा उिल्लिखत स्था�नय 
तहको एकल तथा साझा अ�धकार सिुच आ�थर्क अ�धकार र आ�थर्क कायर्�णाल� मौ�लक हकहरु आ�थर्क 
सामिजक �वकास �ाकृ�तक �ोतको उपयोग नी�त वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नी�तहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
संघ �देश र स्था�नय तहको कायर् �वस्त�ृतकरणको ��तवेदन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका आ�थर्क तथा 
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�वि�य नी�तहरु स्था�नय तहको आब�धक योजनाले तय गरेका आ�थर्क तथा �वि�य नी�तहरु स्था�नय तहको 
आब�धक योजनाले तय गरेका �ाथ�मकताहरु नेपालले अन्तरा��य जगतमा जनाएका ��तव�ताहरु स्था�नय शासन 
संचालन ऐन र �नयमावल�का �ावधानहरु �वकासका समसाम�यक म�ुाहरु जस्तै सामािजक संरक्षण �दगो �वकास 
जलवाय ुप�रवतर्न �वपद व्यवस्थापन खा� तथा पोषण सरुक्षा लै��क सशि�करण तथा समावेशी �वकास वालमै�ी 
स्था�नय शासन वातावरणमै�ी स्थानीय शासन खलु्ला �दसाम�ु तथा पणुर् सरसफाई उजार्संकट लगायतका अन्तर 
सम्बिन्धत �वषयहरु स्था�नय तहको मध्यका�लन खचर् संरचना अनरुुप �ाथ�मकतामा परेका कायर्�महरु स्था�नय 
तहले देखेको �व�वध �वषयहरु अथर् मन्�ालय संिघय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�लाय र अन्यबाट �ा� 
मागर्दशर्न गैर सरकार� कायार्लयहरुको �ा� �ववरण र बजेट �स�लङ सहभा�गतामलुक योजना तजुर्मा अनरुुप बस्ती 
टोल स्तरबाट छनौट ग�रएकव आयोजना कायर्�म वडा स्तर�य आयोजना कायर्�महरुको �ाथ�मकरण र बजेटसँग 
सम्बिन्धत �व�भ� स�म�तहरुको ��तवेदन समेतको आधार मानी गाँउ कायर्पा�लका बाट स्वीकृत गर� 
सावार्ज�नकरणका ला�ग यो ग�रमामय गाँउ सभामा आगामी आ.व.  २०७५/७६ को बजेट �स्ततु गरेको छु । 

�ाकृ�तक सौन्�यर्ता सास्कृ�तक �व�वधता मेहनती र प�र�मी जनता कृ�ष तथा ओष�धजन्य ज�डब�ुटहरु पयर्टन 
जल�व�तु आ�द जस्ता �वषयमा �चरु संभावना बोकेका राम�सादराई गाउँपा�लकामा �दगो र समिुचत प�रचालनको 
अभावमा अपेिक्षत रुपमा सामिजक सास्कृ�तक आ�थर्क �वकास हनु सकेको छैन । य��प उपलब्ध �ोत साधन र 
समयको �भावकार� �योग सकारत्मक सोच दृढ संकल्प र साम�ुहक ईच्छाशि�का साथ यस राम�सादराई 
गाँपा�लकाको नयाँ भ�वष्य कोनर् िजम्मेवार� यस गाउँपा�लकाका जनताहरुले हा�ो काँधमा सिुम्पएको छन ्। त्यसैल ्
सम�ृ राम�सादराई गाउँपा�लका �नमार्ण गनर् हामीलाई यहाँका जनताले ऐ�तहा�सक अवसर �दएका छन ्जनु 
अवसरलाई हामीले उच्चतम उपयोग गनुर् अत्यन्तै आवश्यक छ । 

सभाअध्यक्ष जयू सदस्य जयूहरु तथा उपिस्थत महानभुावहरु 
अब म बजेट तथा कायर्�मको उ�ेश्य र मखु्य मखु्य संके्षपमा �स्ततु गनर् चाहन्छु । 

बजेटको �मखु उ�ेश्य 

आ.व २०७५/ ७६ को यस राम�ससादराई गाउँपा�लकाको बजेट तथा कायर्�मको �मखु उदेश्य आ�थर्क 
सामािजक पूवार्धारहरुको �वकास गर� यस गाउँपा�लकालाई समनु् नत स्तरमा पयुार्उन ुरहेको छ । 

यसका ला�ग कृ�ष पयर्टन ज�डबटु� र जल�ोतको सम्भावनालाई अध्ययन अनसुन्धान र समिुचत �योग गर� सडक 
िशक्षा स्वास्थ्य संचार र कृ�ष आध�ुनक�करणका के्ष�मा �भावकार� कायर्�म बनाई बजेटको सह� प�रचालन ग�रने 
छ । 
 
 
मखु्य नी�तहरु 
 उज्यालो राम�सादराई गाउँपा�लका बनाउनको लागी �व�तुलाई प�हलो �ाथ�मकतामा रािखएको छ । 

 राम�सादराई गाउँपा�लकाको अथर् तन्�लाई �दगो बनाउन कृ�षजन्य बाल� तथा फलफूलहरुको 
उत्पादकत्व बढाउन �व�भन् न कृ�ष सधुार कायर्�महरु संचालन ग�रने छ । साथै पकेट ए�रया �नधार्रण 
ग�रने छ । 

 राम�सादराई गाउँपा�लकाको �भ� रहेको सडकहरुलाई स्तरोन् न�त गर� सदाबहार चल्ने बनाइने छ । 

 गोल्मे नागछाँगा र चलुाचलु�लाई पयर्टक�य स्थलको रुपमा �वस्तार गद� आवश्यक पूवर्धार �वकासमा जोड 
�दईने छ । 

 खानेपानी सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा �वशेष जोड �दइने छ । सनु्दर र सम�ृ गाउँपा�लकको 
रुपमा �वकास गनर् �व�भ� कायर्�महरु संचालन ग�रने छ । 



                 229          
 

 "म स्वास्थ्य मेरो गाउँपा�लका स्वास्थ्य " भ�े नी�तलाई आत्मासाथ गद� स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� 
बनाउने नी�त अवलम्बन ग�रने छ । 

 राज्यको मलुधार भन्दा बा�हर रहेका लिक्षत समदुायलाई मलुधारमा ल्याउन �वशषे कायर्�म ल्याइने छ 
। 

आ.व. २०७५/७६ को ला�ग �ोत साधनहरुको अनमुान �तनका माध्यमहरु र संकलनका रणनी�तहरु 

राम�सादराई गाउँपा�लकाले अथर् मन्�ालय, संिघय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय �देश सरकारबाट �ा� 
मागर्दशर्न र बजेट �स�लङका आधारमा �ोत अनमुान तथा बजेट सीमा �नधार्रण स�म�तको �नणर्य अनसुार �ोत 
साधनको अनमुान गरेको छ । 

आय व्ययको �ववरण 

 पूवर्धार �वकास 

१. सडक 
• गाउँपा�लका �भ� रहेका सम्पूणर् सडकहरुलाई सदावहार संचालन गनर्का लागी आवश्यक 

स्तररो��त ग�रने छ । 

• अधरुा तथा �नमार्णा�धन सडकलाई उच् च �ाथ�मकता �ददै ल�गने छ । 

• राम�सादराई गा.पा. बाट �छमेक� गा.पा. तथा न.पा. जोडने सडकलाई प�हलो �ाथ�मकता �ददै 
वजेट �व�नयोजन ग�रने छ । 

• राम�सादराई गा.पा. �भ� रहेका वेहेरे खोला, खेना खोला, �स�ेल खोला, कावाखोलामा आवश्यक 
प�ी पलु तथा कजवे �नमार्ण आवश्यक पहल ग�रने छ । 

• राम�सादराई गा.पा. �भ� रहेको मखु्य केह� सडकहरु �देशबाट बजेट �व�नयोजन भए प�न अरु 
मखु्य र ठुला सडकहरु बनाउन को लागी केन्�मा  पहल ग�रने छ । 

२. भवन तथा शहर� �वकास 
• भवन �नमार्ण आचार सं�हता �नमार्ण गर� कायार्न्वयन ग�रने छ । 

• शहर�करण हनु सक्ने संभावना भएका ठाउँमा �वकास मापदण्डलाई कायार्न्वयन गनर् आवश्यक 
पहल ग�रने छ ।  

 

३.  �सचाई 
• राम�सादराई गा.पा. �भ� खेतीयोग्य जग्गामा �मस �सचाईको व्यवसथा गद� ल�गन ेछ । 

• अलैची खेती फलफुल खेती तथा तरकार� खेतीमा आवश्यक �सचाईको व्यवस्था  

• �मस ग�रदै ल�गने छ । 
 

४. �व�तु उजार् र संचार 
• उज्यालो राम�सादराई गाउँपा�लका बनाउनका लागी �वशेष �ाथ�मकता �दईने छ । 

• राम�सादराई गा.पा. का ८ वटै वडाहरुमा केिन्�य �व�तु �वस्तार �मस ग�रनछे । 

• लध ुजल�वधतु तथा साना जल�व�तुलाई �वशेष संरक्षण गद� �न�त वनाईने छ । 

• राम�सादराई गा.पा. वडा नं ४ र ३ का सम्पूणर् घरघरु�मा �व�तु �वस्तार भइसकेको �त वडाहरु 
उज्यालो वडा यसै आ.व. मा घोषणा गर� बाक� वडाहरु �मस अक� वषर्मा घोषणा गर� वाक� 
वडाहरु �मस गद� ल�गने छ । 
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• समपरुक कोषको माध्यमबाट न�वकरण उजार्को कायर्�म तत्काल बाउन आवश्यक पहल ग�रने 
छ । 

• सूचना र संचारको के्ष�मा �वशेष व्यवस्था गर� ८ वटा वडामा सहज ईन्टरनेट व्यवस्था ग�रनेछ 
। 

• आगामी वषर् सम्ममा free wifi  को व्यवस्था ग�रनेछ । 

• टे�लफोन टावर र नेटवकर्  समस्यालाई समाधान गनर् टे�लफोन टावर �नमार्ण गनर् आवश्यक पहल 
ग�रनेछ । 

• बैकुण्ठे र मानेभन्ज्याङलाई मध्यनजर गर� ल्याण्ड लाईन टे�लफोन सेवा �वस्तार गनर् सम्विन्धत 
�नकायमा आवश्यक पहल ग�रनेछ । 

 
 
 आ�थर्क �वकास 

१. कृ�ष तथा पश ु
• कृ�षलाई व्यवसायीकरण गद� ल�गने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ  । 

• एक गाँउ एक उत्पादा कायर्�म अन्तगर्त कृ�ष पकेट के्ष� घोषणा ग�रने छ । 

• कृ�षमा आधा�रत उद् म व्यवसाय संचालन गनर् �वशेष अनदुानको व्यवस्था गद� ल�गने छ । 

• �नवार्हमखुी खेतीबाट व्यवासायीकरण तफर्  �मस अ�सर गद� ल�गने छ । 

• रसाय�नक मल तथा हा�नकारक �वषाद�को �योगलाई न्य�ुनकरण गद� �ाङगा�रक मलको �योगमा 
�ोत्साहन गद� ल�गन ेछ । 

• "एक गाउँ एक कृ�ष सहकार�" को अवधारण �वकास गद� ल�गने छ । 

• पशपुालन व्यवसायलाई �वशषे �ाथ�मकता �ददै पशसुँग सम्बिन्धत रोगको प�हचान गर� आवश्यक 
औषधी उपचारको व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

• कृ�ष िशत भण्डारको �नमार्ण आवश्यक पहल ग�रने छ । 

२. पयर्टन 

• गोल्मे नागछा� पयर्टन के्ष�लाई व्यविस्थत गद� ल�गन ेछ । 

• आन्त�रक पयर्टनलाई �व�र्न गन� �व�भ� महोत्सवहरु ग�रने छ । 

• �हन्दहुरुको आस्याको ��तक भएको भलु्के�र िशवालय मिन्दरमा आवश्यक टस्�को व्यवस्था 
ग�रने छ । 

• चलुाचलु� गफुालाई संरक्षण ग�रने  छ । 

 
 
 
सहकार� तथा �वि�य 

• सहकार�का मूल्य मान्यता �स�ान् तको आधारमा संचालन व्यवस्थापन र �नयम ग�रन ेछ । 

• कृ�ष र उत्पादकत्व सहकार�लाई �ोत्सा�हत ग�रने छ । 

• एक गाउँ एक सहकार�को नी�त अपनाइने छ । 

• �त्येक प�रवारलाई एक सहकार�मा एक सदस्य बनाउन ेकायर्�म अबलम्बन ग�रन ेछ । 

• जोिखममा परेका सहकार� �वि�य, समहुहरुको अध्ययन अनसुन्धान गर� संस्थागत र व्यि�गत जोिखम 
न्यू�नकरण ग�रने छ । 
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 सामािजक �वकास 

 
िशक्षा 

• रामप्रसादराई गा.पा. �भत्र रहेका �वद्यालयहरुको श�ै�क गणुस्तर सधुार गनर् भ�ैतक तथा प्रा�व�धक 

स�ुवधाको �वस्तार ग�रने छ । �वद्यालयको भौ�तक सरंचनाको �नमार्ण, पनु�नमार्ण तथा ममर्त 

सम्भार गन�, �वद्यालयमा �श�क अभाबको समस्या, �वधाथ�ले  ट्रान् सफर�लई �वद्यालय छोडरे जाने 

दर घटाउने जस्ता �व�भन् न कायर्क्रमहरु ल्याईने छ । 

• रािष्ट्रय �श�ा नी�त प्रदेश नी�तसँग तादाम्यता राख्दै गाउँपा�लकाका �श�ा योजना कायर्क्रम तयार 
ग�रने छ । 

• रामप्रसादराई गा.पा. �भत्रका सामदुायीक �वद्यालयमा अध्ययनरत �वधाथ�हरु मध्ये SEE मा उत्कृष्ट 

न�तजा प्राप्त गन� एक छात्रा र छात्र लाई प्रोत्साहन स्वरुप उ�चत सम्मान ग�रने छ । 

 
स्वास्थ्य र सरसफाइर्  

• स्वास्थ्य �वमा कायर्�मलाइर् �भावका�र बनाउन टोलटोलमा अ�भयान स�ालन ग�रनछे  । 
• नेपाल सरकारको नाग�रक स्वास्थ्य कायर्�म अन्तगर्त "म स्वस्थ्य मेरो गाउपा�लका स्वस्थ्य" जस्ता कायर्�म 

लाग ुग�रनेछ ।  
• राम�सादराइर् गाउपा�लका �भ� बसोबास गन� गिम्भर रोगी तथा दघुर्टनामा परेका नाग�रकलाइर् उिचत 

सहयोगको व्यवस्था ग�रने छ । 
• वालमतृ्य ुदर मात ृमतृ्य ुदर घटाउन �वशेष पहल ग�रनेछ । 
• स्वच्छ खानेपा�नको ला�ग उिचत �बन्ध �मलाइने छ । खानेपा�नको समस्या भएमा वडाहरुमा उच्च 

�ाथ�मकताका साथ बजेट �व�नयोजन ग�रनछे । 
• राम�सादराइर् गाउपा�लकालाइर् पूणर् सरसफाइर् उन्मखु घोषणा गनर् आवश्यक पहल ग�रनछे । 
•  फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन गनर् उपय�ु डिम्पङ साइट तथा ल्यान्ड�फल्ड साइटको �नमार्ण तथा 

व्यवस्थापन ग�रनछे । 

खेलकुद  
• राम�सादराइर् गाउपा�लकामा रा��य स्तरको खेलमैदान �नमाणर्का ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ ।  
• १ वडा १ खेल मैदान अ�भयान सचुारु गनर् �त्येक वडामा व्यविस्थत खेल मैदानका ला�ग आवश्यक पहल 

ग�रनेछ ।  

 
म�हला वालवा�लका र जे� नाग�रक द�लत जनजाती 

• म�हला वालवा�लका द�लत उत्पी�डत आद�वासी जनजाती �वप� अपाङ एंव पछाडी परेका तथा 
विन्च�तकरणमा परेका म�हलालाई आत्मा�नभर्र वनाउनका लागी व्यवसा�यक सीपको व्यवस्था 
ग�रने छ । 

• म�हला द�लत आ�दवासी जनजाती अपा� �पछ�डएको के्ष�का समदुायका लागी लोकसेवा 
आयोगको तयार� कक्षा संचालन ग�रने छ । 
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• वाल�ववाह रोक् न वालवा�लकालाई �वशेष कायर्�म �दईन ेछ । 

• �कशोर �कशोर�लाई �जनन सवास्थ सम्बिन्ध कायर्�म संचालन ग�रने छ । 

• जे� नाग�रकलाई जे� नाग�रक प�रचय प� �वतरण ग�रने छ । 

• जे� नाग�रक सम्मान कायर्�म ग�रने छ ।   

 
 सशुासन तथा संस्थागत �वकास 

मानव संसाधन तथा संस्थागत �वकास 
• गाउपा�लकाको सम� �वकासका ला�ग ता�लम गो�ी अध्ययन अनगुमन जस्ता कायर्मा जोड �दइनेछ । 
• सावर्ज�नक सनुवुाइर् कायर्�म वषर्को ३ पटक ग�रनछे । 
• गाउपा�लका तथा वडा कायार्लयहरुमा सेवा�ाह�को जानका�रको ला�ग नाग�रक वडाप�को व्यवस्था 

ग�रनेछ । 
 
 
 
  

 वन वातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन 
वन तथा वातावरण 

• सावर्ज�नक भवन सामदुा�यक, नीिज वनको संरक्षण र बहउुपयोगी नी�तबारे सरोकार पक्षसँग 
परामशर् ग�रने छ । 

• ढु�ा, �गट�, बालवुा उत्खनन ्र सडक लगायत भौ�तक पूवर्धार �नमार्ण गदार् भःुक्षय र वन 
बातावरणलाई असर कम गनर् नी�त बनाईने छ । 

• �न�मर्त सडकहरु अिन्तम अवस्थामा पगु्दै गएपछ� सडकमा वृक्षारोपण कायर्लाई अ�नवायर् ग�रन ेछ 
। 

• भउूपयोग नी�त बनाई त्यसको अध्ययन ग�रन ेछ । 

• पानीका मूहान तथा कुलोकुलेसहरु संरक्षण तथा व्यवस�थत ग�रने छ । कटान भएका के्ष� 
संरक्षण गन� कायर्लाई उच्च �ाथ�मकतामा रािखने छ । 

• जलवाय ुअनकुुल सम्विन्ध कायर्�म अध्ययन गर� संचालन ग�रने छ । 

 
 
 
�ाकृ�तक �कोप र �वपद व्यवस्थापन  

• राम�सादराइर् गाउपा�लकामा �वपद व्यवस्थापन कोष खडा ग�रएको छ । 
• �त्येक वषर् �वपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गद�  ल�गनछे ।  
• �ाकृ�तक �कोप र �वपद व्यवस्थापनको बारेमा पूवर् तया�र तथा जनचेतनामलुक कायर्�म ग�रनेछ । 
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जलउत्प� �कोप �नयन्�ण 
• गाउँपा�लका �भ� उच्च जोिखमका के्ष�हरु प�हचान गर� भ-ूक्षय तथा बाढ� प�हरो �भा�वत के्ष�मा 

आवश्यक पन� तारजाल�को व्यवस्था ग�रने छ । 

• भ-ूक्षय �भा�वत के्ष�मा वृक्षरोपण कायर्�म अगाडी बढाइने छ । 

सावर्ज�नक सेवा �वाह 
• न्यूनतम शतर् तथा कायर्सम्पादन मूल्याङकनको पूणर् पालना ग�रने छ । 

• �वकासका कायर्�महरुमा सावर्ज�नक नीिज, साझेदार� (P.P.P) को अवधारणा अवलम्वन ग�रने छ । 

�व�तय व्यवस्थापन र ससुासन 
• संिचत कोषबाट हनुे सवै �कारको सरकार� कारोवार वौक माफर् त हनुे छ । 

• आ�थर्क �मतव्ययीतालाई जोड �ददै सशुासन अ�भवृ�दमा जोड �दइने छ । 

• करका के्ष� प�हचान गर� कर संकलन ग�रने छ । 

• पेस्क� र बेरुज ुफछौट �वषयमा अ�त सम्वेदन�सलभई सम्यम्ता अपनाइने छ । 

• तो�कएको समय�समा �भ� योजना सम्पन गनर् गराउन योजना सम्झैता अ�भयान संचालन ग�रने छ । 
 
 
 
 
संस्कृ�त �वदर्न  

• भाषा सा�हत्य कला र सस्कृ�त संरक्षण र सम्वदर्नमा �वशेष ध्यान �दइने छ । यससँगै 
सम्बिन्धत �व�भ� कायर्�महरु संचालन ग�रने छ । 

• स्था�नय स्तरमा भएमा सबै देवताका मिन्दरको पनु�नमार्ण गर� पयर्टन �बदर्नलाई थप 
मजबतु बनाउन �वशेष योजना �नमार्ण ग�रने छ । 

• गाउँपा�लकामा रहेका गमु्बा, भलूकेस्वर िशवाल्य मिन्दर, महादेवथानको संरक्षण एव सम्वदर्नका लागी 
जोड �दइने छ । 

 
आज्ञाले, 

 �ब�म �लम्ब ु 

 �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १   संख्या:4   �म�त:  2075/03/222 

 
भाग – ! 

राम�सादराई गाउँपा�लका 
/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ 

ag]sf] ljw]os 
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/fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ 
ag]sf] ljw]os 

k|:tfjgfM  /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&$÷&% sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ 
:yfgLo s/ tyf z'Ns ;+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 /fdk|;fb/fO{  ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5   

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd “cfly{s P]g, @)&$” /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&$ ;fn >fj0f ! ut]b]lv   /fdk|;fb/fO{ ufpF If]qdf nfu" x'g]5 . 

@= ;Dklt s/M ufpFkflnsfsf If]qleq cg';"lr -!_ adf]lhd Plss[t ;DklQ s/ / 3/hUuf s/ nufOg] / 
c;"n pk/ ul/g]5 = Plss[t ;DklQ s/ cf= j= @)&%÷)&^ b]lv dfq nfu' ul/g]5  

#= e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"lr -@_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ 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"/} cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';"lr -#_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n 
pk/ ul/g]5 .  

%= Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL / cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df 
cg';"lr -$_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;, 
sjf8L dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' jfx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 
5fnf h:tf a:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ u/]jfkt cg';"lr -%_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

&= ;jf/L ;fwg s/M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';"lr -^_ 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 . 

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

(= dgf]/Ghg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf cg';"lr -*_ 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 . 

!)= axfn la6f}/L z'NsM ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf cg';"lr -(_ df pNn]v 
eP cg';f/ xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg';"lrdf ePsf] Jo:yf cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns nufOg] / c;"n pk/ 
ul/g]5 . 
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!!= kfls{ª z'NsM ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª ;'ljwf pknAw u/fP jfkt cg';"lr -!)_ 
adf]lhd kfls{ª z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5. 

!@= 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ¥ofˆ6LË z'NsM  ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq 6«]lsË, 
sfof]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ¥ofˆ6LË;]jf jf Joj;fo ;+rfng u/]jf/t cg';"lr -!!_ adf]lhdsf] 
z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!#= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg";"lr !@ df plNnlvt :yfgLo 
k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"lrdf Joj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;"n pk/ 
ul/g]5 . 

!$= ko{6g z'NsM ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq k|j]z ug]{ ko{6sx?jf6 cg';"rL !# df plNnlvt b/df ko{6g 
z'Ns nufO{g] / 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 . 

!%= s/ 5'6M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 
5}g .  

!^= 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 . 

cg';"lr–! 
-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
Plss[t ;DklQ s/sf b/ 

l;=g+= ljj/0f nufpg ;Sg] b/ k|lts/sf b/ jflif{s s}lkmot 
bz nfv ?kof ;Dd 

! 

b'O{ nfv ;Dd 

@) b]lv @)) ;Dd 

@)  
b'O{ nfv ! b]lv # nfv ;Dd $)  
# nfv ! b]lv $ nfv ;Dd  ^)  
$ nfv ! b]lv % nfv ;Dd !))  
% nfv ! b]lv ^ nfv ;Dd !@)  
^ nfv ! b]lv & nfv ;Dd !$)  
& nfv ! b]lv * nfv ;Dd !^)  
* nfv ! b]lv ( nfv ;Dd !*)  
( nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @))  

!) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd 

@ 

!) nfv ! b]lv !@ nfv ;Dd 

@#) b]lv $)) ;Dd 

@#)  
!@ nfv ! b]lv !$ nfv ;Dd @%)  
!$ nfv ! b]lv !^ nfv ;Dd #))  
!^ nfv ! b]lv !* nfv ;Dd #%)  
!* nfv ! b]lv @) nfv ;Dd $))  

@) nfv ! b]lv #) nfv ;Dd 

# 

@) nfv ! b]lv @@ nfv ;Dd 

$%) b]lv &)) ;Dd 

$%)  
@@ nfv ! b]lv @$ nfv ;Dd %%)  
@$ nfv ! b]lv @^ nfv ;Dd ^))  
@^ nfv ! b]lv @* nfv ;Dd ^%)  
@* nfv ! b]lv #) nfv ;Dd &))  

#) nfv ! b]lv %) nfv ;Dd 

$ 
#) nfv ! b]lv #$nfv ;Dd 

()) b]lv @%)) 
;Dd 

())  
#$ nfv ! b]lv #* nfv ;Dd !!))  
#* nfv ! b]lv $@ nfv ;Dd !%))  
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$@ nfv ! b]lv $^ nfv ;Dd @)))  
$^ nfv ! b]lv %) nfv ;Dd @%))  

%) nfv b]lv ! s/f]8 ;Dd  

% 

%) nfv ! b]lv %% nfv ;Dd 

#))) b]lv *))) 
;Dd 

#)))  
%% nfv ! b]lv ^% nfv ;Dd  $)))  
^% nfv ! b]lv &% nfv ;Dd %)))  
&% nfv ! b]lv *% nfv ;Dd ^)))  
*% nfv ! b]lv (% nfv ;Dd &)))  
(% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd *)))  

Ps s/f]8 b]lv @ s/f]8 ;Dd 

^ 

! s/f]8 ! b]lv ! s/f]8 @)nfv ;Dd 

!) xhf/ b]lv !* 
xhf/ ;Dd 

!) xhf/  
! s/f]8 @) nfv ! b]lv ! s/f]8 $) nfv 
;Dd 

!@ xhf/  

! s/f]8 $) nfv ! b]lv ! s/f]8 ^) nfv 
;Dd 

!$ xhf/  

! s/f]8 ^) nfv !b]lv !s/f]8 *) nfv ;Dd !^ xhf/  
! s/f]8 *) nfv ! b]lv @ s/f]8 ;Dd !* xhf/  

@ s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd 
& @ s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 %) nfv ;Dd  @! xhf/  
 @ s/f]8 %) nfv !  b]lv # s/f]8 ;Dd  @% xhf/  
 # s/f]8 ! b]lv # s/f]8 %) nfv ;Dd  @* xhf/  
 # s/f]8 %) nfv ! b]lv $ s/f]8 ;Dd  #) xhf/  
 $ s/f]8 ! b]lv $ s/f]8 %) nfv ;Dd  #@ xhf/  
 $ s/f]8 %) nfv ! b]lv % s/f]8 ;Dd  #% xhf/  
 % s/f]8 ! b]lv dfly @ ?k}of k|lt xhf/sf 

b/n] yk /sd nfUg] 5  
   

 
Plss[t ;DklQ s/ nufpg] k|of]hgsf] nfuL /fdk|;fb/fO{ ufpFkflnsfn] ufpF If]qnfO{ b]xfo adf]lhd If]q ljefhg 

u/]sf] 5 . 
qm=;=+ If]q ju{ ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! Aofkf/Ls 

…sÚ If]q 
…sÚ a}s'07] ahf/ b]lv dfg]e~Hofu ahf/ ;Dd  Go'gtd 

@ Aofkf/Ls 
…vÚ If]q 

…vÚ   ,, 

# u If]q …uÚ   ,, 
$ 3 If]q …3Ú                            

  ,, 
 
3/ tkm{sf] d'NofÍg lgDg adf]lhd kf/Lt u/LPsf] 5 . 3/sf] d'NofÍg ubf{ !) b]lv @) k|ltzt ;Dd x|f; s§L 
u/Lg]5 .  
 
qm=;+= ljj/0f k|lt ju{ lkm6 s}lkmot 
! ;a} k|sf/sf 5t 9nfg ePsf] kSsL 3/ sf] d'No lgwf{/0f #)) Go'gtd 
@ ;a} k|sf/sf l;dG6n] h8fg u/L h:tfsf] 5fgf] ePsf] d'No lgwf{/0f !%) ,, 
# ;a} k|sf/sf e'O{df l;d]G6 u/L l6gsf] 5fgf jf 6fnL nufPsf 3/sf] d'No 

lgwf{/0f 
!)) ,, 

$ v/sf] 5fgf] ePsf] 3/w'/L  %) k|lt 3/ 
% df6f]sf] 5fgf ePsf] 3/w'/L &% k|lt 3/ 
^ ss{6kftf sf] 5fgf ePsf] 3/w'/L !)) k|lt 3/ 

 

cg';"lr–@ 
-bkmf # ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
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e"ld s/ -dfnkf]t_ 

 

qm=
;+= 

 v]t tkm{ kfvf] tkm{ 

! hUufsf] lsl;d cJan bf]od l;d rxf/ cJan bf]od l;d rxf/ 
@ k|lt /f]klg nfUg] s/ !^ !$ !@ !) !% !@ !) * 

 

 

 
cg';"lr–# 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

3/ jxfn s/ 

ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd,6x/f, 5Kk/ jf kf]v/L k'/} jf cf+lzs 
?kn] jxfndf lbPsf]df upFkflnsfnfO{ jxfn jf hUuf s/ @Ü s/ nfUg] . 
 

cg';"lr–$ 
-bkmf % ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
Joj;fo s/ 

Aofkf/Ls j:t'x? 
s_ — r'/f]6 tyf /S;L hGo kbfy{ xf8{jo/ / Hj}n; ;Fu ;DjlGwt j:t'x?sf] Jofkf/ Jofj;fo -dlb/f /      
     sfN8l8«S; ;lxtsf] ls/fgf k;n ;d]t_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! # nfv ;Dd %)) 
@ # nfv ! b]lv !% nfv ;Dd !))) 
# !% nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd @))) 
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd %))) 
% % s/f]8 ! b]lv dfyL ())) 

 
v_ Sofd/f, 6]lnlehg, r:df nufotsf ljB'lto ;fdfu|L -l;l8, Kn]o;{ sDJo'6/ ;fdfu|L ;d]tsf Aofj;fox?_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! % nfv ;Dd %)) 
@ % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !))) 
# @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd @))) 
$ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd $))) 
% % s/f]8 ! b'lv dfyL *))) 

 
u_ 6\ofS6/ ljlqm,sf/lhk, c6f]df]jfO{N;, df6/kf6{;, df]6/;fO{sn, ldn d]l;g/L cfbL  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd !))) 
@ ! nfv ! b]lv % nfv ;Dd @))) 
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# % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @&)) 
$ !) nfv ! b]lv@) nfv ;Dd #%)) 
% @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd $%)) 
^ ! s/f]8 ! b]lv dfyL *))) 

 
 
3_ lstfa, sflk tyf :6]zg/L ;+u ;DalGwt Aoj;fo -cf}iflw k;n / ls/fgf Aoj;fo ;d]tsf] xsdf_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! %) xhf/ ?lkof ;Dd !)) 
@ %) xhf/b]lv ! nfv ;Dd @)) 
# ! nfv ! b]lv # nfv ;Dd $)) 
$ # nfv ! b]lv % nfv ;Dd ^)) 
% % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !))) 
^ @) nfv ! b]lv @% nfv ;Dd !%)) 
& @% nfv ! b]lv dfyL @))) 

 
ª_ s[lif ;Fu ;DjlGwt Aoj;fosf] xsdf -s[lif kmd{, ufO{kfng, ;+u'/j+u'/kfng, jfv|fkfng cfbL_ s[lif  
   ;fdfu|L cf}hf/ dn ljp ufO{, df5f, bfgf, rf]s|f s'v'/fbfgf kz'klQ cfxf/_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ?lkof ;Dd @)) 
@ ! nfv ! b]lv # nfv ;Dd #)) 
# # nfv ! b]lv % nfv ;Dd $)) 
$ % nfv ! b]lv @) nfv ;Dd ^)) 
% @) nfv ! b]lv dfyL !))) 

 
r_ l;;f k|m]d sfk{]6, ;hfj6sf ;fdfg / hg/n u'8\;x? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd #)) 
@ ! nfv !  b]lv % nfv ;Dd ^)) 
# % nfv !  b]lv !) nfv ;Dd !))) 
$ !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd @))) 
% @) nfv ! b]lv dfyL #))) 

 
@ ;'lt sk8f /]l8d]8 sk8f cflb Aofj;fo  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! #  nfv ;Dd %)) 
@ # nfv ! b]lv % nfv ;Dd *)) 
# % nfv ! b]lv  !% nfv ;Dd !$)) 
$ !% nfv ! b]lv #) nfv ;Dd @))) 
% #) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
^ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd $))) 
& % s/f]8 eGbf dfyL %))) 

 
# laz]if1 k/fdz{ tyf Aofj;flos ;]jf M 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! Pd=l8 8fS6/ !))) 
@ Pd=lj=lj=P; kz' 8fS6/ %)) 
# kz' ;xfos !)) 
$ slj/fh xf]ldof]k]lys cfo'j{]b 8fS6/ %)) 
% ;lh{sn ;dfg v'b|fnfO{ %)) 
^ cf}iflw k;n yf]snfO{ !))) 
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& ;lh{sn ;fdfg yf]snfO{ !))) 
* lel8of] PS;/] %)) 
( slj/fh xf]ldof]k]lys cfo'j{]b cx]j %)) 
!) zf/Ll/s Jofd ;fdfu|L ljlqm %)) 

 
v_  6]lnrnlrq, j[Qflrq lgdf{0f k/fdz{ ;]jf cg';Gwfg tyf k/fd;{ bftf, cg'jfbs, 5fkfvfgf k|]; l:s|g  
    lk|G6 cfbL_ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! # nfv ?lkof ;Dd !))) 
@ # nfv ! b]lv % nfv  ;Dd !%)) 
# % nfv ! b]lv !% nfv ;Dd @))) 
$ !% nfv ! b]lv @) nfv ;Dd  @%)) 
% @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
^ ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd  #%)) 
& % s/f]8 eGbf dfyL &))) 

 
u_  s]jn g]6js{ tkm{ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! %)) u|fxs ;Dd #))) 
@ %)! b]lv !))) ufxs ePsf] %))) 
# !))! eGbf dfyL u|xs ePsf] xsdf k|lt u|fxs !=%Ü 

 
3_  sfg'g Jofj;foL 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! >]0fL s #))) 
@ >]0fL v !%)) 
# >]0fL u &)) 
$ >]0fL 3 %)) 

 
ª_  n]vfkl/Ifs 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! al/i7 clwjQf @))) 
@ clwjQmf !))) 
# clejQmf %)) 
$ n]vfkl9 Joa;foL !%)) 

 
r_ cGo ;]jf jf kmd{ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ljdf Ph]G6 ljb]lz #))) 
@ ljdf Ph]G6 :jb]lz @))) 
# lj1fkg Ph]G;L @))) 
$ z]o/ bnfn %))) 
% clestf{ %)) 
^ sfg'lg kmd{ @))) 

 
 
5_ lgdf{0f Jofj;foL 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! >]0fL s %))) 
@ >]0fL v $))) 
# >]0fL u -ejg lgdf{0fstf{ 7]s]bf/ ;d]t_ #))) 
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h_ s'6fgL lk;fgL Aofj;foLsf] xsdf  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! s'6fgL tyf lk;fgL dfq #)) 
@ s'6fgL lk;fgL k]nfgL &)) 
# s'6fgL lk;fgL k]nfgL tyf lrp/f ;d]t !))) 
$ s'6fgL lk;fgL k]nfgL lrp/f d;nf j];f/ !%)) 
% s'6fgL lk;fgL k]nfgL tyf ljlqm ljt/0f @))) 

 
ko{6g ;]jf Joj;fo 
cfjf;, nh, xf]6]n kmfi6km'8 /]i6'/f /L;f]6{ 6«feN; Ph]G;L l:jldª k'n  

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ;fgf] u|fld0f :t/ lrof k;n jf %) xhf/ nufgL ePsf] 

xf]6]n 
#)) 

@ %) xhf/ b]lv ! nfv ;Dd %)) 
# ! nfv b]lv @ nfv ;Dd *)) 
$ @ nfv b]lv % nfv ;Dd !))) 
% % nfv b]lv @) nfv ;d !%)) 
^ @) nfv b]lv dfyL @%)) 
& l/;f]6{ x?sf] xsdf yk ? #))) 

 
;+rf/ ;]jf Pkm=Pd ;d]t 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd %)) 
@ ! nfv b]lv @ nfv %) xhf/ ;Dd ^)) 
# @ nfv %) xhf/ eGbf dfyL *)) 
$ Pkm=Pd /]l8of] k|;f/0f !))) 
% df]jfO{n 6fj/ 7'nf]  %))) 
^ df]jfO{n 6fj/ ;fgf]  @))) 

 
ljlQo ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! lglh If]q 4f/f ;+rflnt jfl0fHo j+}s ljb]lz ladf sDklg %))) 
@ lasf; j}+s #%)) 
# lalQo sDklgsf] d'Vo sfof{no @%)) 
$ ljdf sDklg / dlg 6«fG;km/ !%)) 
% ! s/f]8 ;Dd sf/f]jf/ ePsf ;xsf/L !))) 
^ ! s/f]8 b]lv # s/f]8 ;Dd ePsf ;xsf/L @))) 
& # s/f]8 b]lv % s/f]8 ;Dd #%)) 
* % s/f]8 b]lv dfyL %))) 

 
:jf:Yo ;]jf 
u}/ ;/sf/L c:ktfn g/l;+x xf]d, lSnlgs tyf Nofjx? nufot :jf:Yo ;]jf ;Fu ;DalGwt Aoj;fox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! % nfv ;Ddsf] nfuL  %)) 
@ % nfv b]lv @) nfv ;Ddsf]  !))) 
# @) nfv b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] @))) 
$ ! s/f]8 b]lv % s/f]8 ;Ddsf] #))) 
% % s/f]8 b]lv dfyL %))) 

 
tflnd tyf k|lzIf0f s]Gb|x? 
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tflnd tyf cg';Gwfg , sDKo'6/ 6fO{lkË nufot kmf]6f]skL ;d]t ;+rfng eO{ sfd ug{] x?sf] xsdf sDKo'6/ tyf 
k|lzIf0f ,lglh If]q jf6 lbO{g] lzIff tyf sf]lrË ;]G6/ cflb . 
dd{t ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! 6]S6/, j;, 6«s, Xoflj O{SjLd]G6 sf/, lhk ;jf/L 

8]lG6ª df]6/ kf6{; ldn d]l;g/L Po/s'n/ 6fo/ 
/L;f]lnË 8fO{gfdfO{6 

!))) 

@ df]6/;fO{sn %)) 
# /]l8of], 3l8, l6=le, cfbL O{n]S6«f]lgs ;fdfg  #)) 
$ Uof; r'nf] ;]N; kDk 6fo/ kDk k~r/ Uof; ljnl8ª 

jS;f dd{t ug{] ;fO{sn /LS;f n'uf l;pg] d]l;g cGo 
kmf]6f]slk Aofu  

%)) 

 
cGo ;]jf 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! a}b]lzs /f]huf/df k7fpg] ;+:yf xfplhË sDklg %))) 
@ pBf]u ;+3;+:yf  cflbdf :jb]zsf] nfuL hgzlQm 

;KnfO{ ug{] 
!))) 

# sn/ Nofa %)) 
$ 3/hUuf v/Lb ljlqm $))) 
% lj1fkg ;]jf kmf]6f] :6'l8of] !))) 
^ Ao'l6kfn{/,s]z>[uf/ ;fO{g jf]8{ k]G6LË ;}n'g g;{/L  %)) 
& df;' -vl;,s'v'/f,/fuf,j+u'/ cfbL_ v'b|f ljqm]tf %)) 
* df;' -vl;,s'v'/f,/fuf,j+u'/ cfbL_ yf]s ljqm]tf !))) 
( k+r]jfhf lgz'Ns 
!) j]08jfhf %)) 
!! l;t e08f/ !))) 
!@ 6]06 xfp; !))) 
!# xfkm Sof6/LË !))) 
!$ ;fO{j/ Sofkm] %)) 
!% Pu|f]e]6 %)) 
!^ sjf8L k;n yf]s !))) 
!& sjf8L k;n v'b|f %)) 
!* 9'jfgL ;]jf zfvf ePsf  !))) 
!( 9'jfgL ;]jf zfvf gePsf %)) 
@) vfgfdfq ljlqm xf]6]n %)) 
@! ;]6l/ª Joj;fo !))) 
@@ ! d]lzg /fvL sk8f l;nfO{ ug{] %)) yk Ps 

d]l;g j/fj/ !))  
@# vfBfGg ;Dalgw sfF6f Joj;fo %)) 
@$ k]6«f]lnod k4fy{ j]Rg] kDk Go'gtd!!))) k|lt 

d]lzg yk #))) 
@% Uof; ljlqm l8n/ !))) 
@^ ef8f jt{g, h'QfrKkn, s:d]l6s, dlgxf/L x]Nys]o/ 

s[ltd uxgf,km]G;L ;d]t v'b|f ljqm]tf 
!))) 

@& ef8f jt{g, h'QfrKkn, s:d]l6s, dlgxf/L x]Nys]o/ 
s[ltd uxgf,km]G;L ;d]t yf]s ljqm]tf 

!%)) 

@* l8kf6{d]G6n :6f]/, /]i6'/]06 j]s/L ;lxtsf] %))) 
@( l8kf6{d]G6n :6f]/ !)))) 

 
pBf]u 
rs pBf]u, bfgf pBf]u, lkmg]n pBf]u, lg/ pBf]u, cf}iflw pBf]u, pTkfbg d'ns pBf]usf] l8kf], ;f}o{ phf{ pTkfbg 
ldl> rsn]6 pBf]u, kfk8 lrK; pBf]u kfp/f]6L pBf]u j/km pTkfbg e'mn tyf kbf{ pTkfbg tf/hfnL pTkfbg u{] 
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gfgf]sg pBf]u sfi6 pBf]u 8/L pTkfbg lrlg pBf]u 8Ajf jfN6Lg cfbL jgfpg] pBf]u lgdf0f{ pBf]u vlgh pBf]u 
;]n/ tyf phf{ d'ns pBf]u nufotsf pBf]ux?sf] xsdf . 
 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
 # nfv ;Dd %)) 
 # nfv ! b]lv % nfv ;Dd !))) 
 % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd !@)) 
 !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd !%)) 
 @) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd #))) 
 ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd !)))) 
 % s/f]8 eGbf dfyL @)))) 

 
lu|n pBf]u 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! ! nfv ;Dd %)) 
@ @ nfv ! b]lv # nfv ;Dd !))) 
# # nfv ! b]lv % nfv ;Dd !%)) 
$ % nfv ! b]lv !) nfv ;Dd @))) 
% !) nfv ! b]lv @) nfv ;Dd %))) 
^ @) nfv b]lv dfyL *))) 

 
dfly pNn]lvt Joj;fosf] xsdf cGo lgsfonfO{ u/Lg] l;kmf/L; jfktsf] b:t'/ yk nfUg] 5 . pNn]lvt l;kmf/L; 
jfktsf] b:t'/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . dfyL pNn]lvt gePsf cGo pBf]u x?sf xsdf ufpF;efn] kf/Lt u/]sf 
b//]6x? nfO{ g} dfGotf lbO{g] 5 . 
 
 
 
 
jlu{s/0f gv'n]sf Joj;fox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! cfn' x/Lof] t/sf/L yf]s ljlqm %)) 
@ v'b|f t/sf/L kmnkm'n kfg k;n !)) 
# df5f dfg{] k]z]j/ -Joj;fo_ !))) 
$ df5f dfg{] Joj;fo -;fwf/0f_ %)) 

 

cg';"lr–% 
-bkmf ^ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
h8la'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! pg aflif{s %)  
@ vf]6f] k|lt s]=lh ! 
 -k|rlnt sfg'g adf]lhd lgif]lwt u/LPsf hl8j'l6_  
# l6d'/ k|lt s]=lh ! 
$ t]hkft k|lt s]=lh )=%) 
% lrp/L k|lt s]=lh )=%) 
^ s'/Lnf] k|lt s]=lh ! 
& cGo )=%)–! 
* jgs;-k|ltSjLG6n_ !) 
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( k|rlnt sfg'gn] lgif]w gu/]sf] d[t lhjhGt'sf] xf8, 
l;ª, Kjfv, 5fnf h:tf j:t'  

? %) b]lv !))) 
;Dd 

 

cg';"lr–^ 
-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
;jf/L ;fwg s/ 

 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt s}lkmot  
! df]6/;fO{sn :s'6/  %) sflndf6L uf=kf If]qdf j;f]jf; ug{] 

gfu/Lssf] xsdf dfq jflif{s ;jf/L ;fwg 
s/ lnO{g] 5 . sflndf6L uf=kf df :yfO{ 
j;f]jf; ug{sf xsdf jflif{s ;jf/L s/ 
lnO{g] 5}g / To:tfs/bftf nfO{ ? %) lnO{ 
k/Lro kq lbO{g] 5 . h'g jflif{s ?kdf 
gljs/0f ug{'kg{} 5 . 

 jfFsL ;a}sf] xsdf @)) 

 

uf=kf n] nufpg] k6s] ;jf/L s/  
qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! lglh tyf ef8fdf j;,6«s, 6«ofS6/ nx/Ldf k|lt k6s @) 
@ lglh tyf ef8fsf sf/, lhk , e]g k|lt k6s !% 
# ljb]lz g+= Kn]6 ePsf ! adf]lhdsf ;jf/L ;fwg sf] xsdf  !)) 
$ ljb]lz g+= Kn]6 ePsf @ adf]lhdsf ;jf/L ;fwg sf] xsdf  @)) 

 
cg';"lr–& 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

lj1fg s/ 
qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! xfl8Ë jf]8{ k|lt ju{ lkm6 @) 
@ km\Nof; jf]8{ k|lt ju{ kmL6 !) 
#  leQ] n]vg k|lt ju{ lkm6 % 
$ dfyL pNn]lvt k|s/0f jfx]ssf xsdf k|lt ju{ lkm6 !) 

 
 
 
cGo ljifox? 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
! Jofg/ k|lt @ xftf  $) 
@ Jofg/ Jofkf/Ls k|lt uf]6f !) 
# u]6 /fVg uf=kf sf] :jLs[tL lnP/ k|lt xftf  !)) 
$ uf=kf sf] :jLs[tL lnO{ ;Demf}tf u/L glnO{g] — 
% k|rf/ k|;f/ /LS;fjf6  dfO{lsª ug{ k|lt lbg %) 
^ k|+rf/ k|;f/ uf8L jf6  !)) 
& - /fhlglts bn / ;'rgf lng kfO{g] 5}g_ — 
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cg';"lr–* 
-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
dgf]/Ghg s/ 

 

/fdk|;fb/fO{ uf=kf sf nfuL ? !)))).– 
dgf]/~hg s/ P]ltxfl;s k'/ftfTjLs Pj+ wfld{s :yn x?sf] Joj:yfkg u/L :yfgLo jfl;x?sf] ;xsfo{df k|j]z 
z'Nssf] Joj:yf u/L ko{6sx? jf6 k|j]z z'Nssf] @Ü /sd uf=kf n] dgf]/~hg s/ jfkt lng ;Sg]5 . 
— ;fF:s[lts k|bz{g xn, gfr 3/ , bf]xf/L ;+lug tyf cGo dgf]/~hg ;fdfu|L k|bz{gLdf k|j]z z'Ns df @  
   k|ltzt dgf]/~hg s/ nfUg] 5 . 
— hfb', ;s{z, r6s / d]nf cfo]hgf :yndf dgf]/~hg s/ jfkt cg'dlt sf nfuL u/Lg] l;kmf/L;sf  
   b:t'/sf clt/LQm k|To]s lbg ? @)).– lnO{g] 5 . 

 

 

 

cg';"lr–( 
-bkmf !) ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
axfn la6f}/L z'Ns 

/fdk|;fb/fO{ uf=kf If]qleq nfUg] b}lgs xf6jhf/÷;fKtflxs xf6jhf/df k|lt lbg b]xfosf b/n] s/ nfUg]5 . 
qm=;+ ljifo  ljj/0f kf/Lt 

! 
df5f df;' ljlqm 

;DjlGw 

vl; jf]sf sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 
;+u' j+u'/ sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 
/fFuf sf6L ljlqm ug{]  @) 

@ 
sk8f tyf h'Qf 
;DjlGw Joj;fo 

/]l8d]6 ;fdfg / yfg sk8f ljlqm ug{]  k;n !) 
h'Qf rKkn ljlqm ug{] k;n 7'nf] !) 
h'Qf rKkn l;nfO{ ug{] df]rL  % 

# 
t/sf/L tyf  

kmnkm'n Joj;fo 

kmnkm' gf:tf 7]nfdf /fvL ljlqm ug{]  !) 
;fu;AhL 8f]sfdf NofO{ j]Rg]  % 
ef/df ;JhL NoffO{ j]Rg]  % 
l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] 7'nf]  !) 
l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] ;fgf]  % 
kmnk'm ;fu ;JhL jon uf8f  !) 
kmnk'm ;fu ;JhL k|lt jf]/f / cGo ;fgf] kmnkm'n k;n % 

$ vfBfGg ;Fu ;DjlGwt 

rfdn bfn cb'jfn;'g v';f{gL cfbL ljlqm ug{] k;n !) 
ds} kf]nL j]Rg] % 
ls/fgf k;n !) 
df5f df;' t/sf/L lalqm ug{] !) 

% 
k/Dk/fut lzk ;Fu 

;DjlGwt 

df6fsf ef8f j]Rg] k;n 7'nf] !) 
df6fsf ef8f j]Rg] k;n ;fgf] % 
s'rf] s'lgof gfFnf] j]Rg] % 
hl8j'l6 ljlqm ug{] skfn sf6\g]  !) 
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/fdk|;fb/fO{ uf=kf leq nfUg] b}gLs xf6jhf/, ;fKtflxs xf6jhf/ k|lt lbg b]xfosf b/n] nfUg] 5 . 

qm=;+ ljifo  ljj/0f b/ s}lkmot 

! 
kz'k+lIf ljlqm ;Fu 

;DjlGwt 

lhpbf] vl; jf]sf /fFuf ;+u'/ j]Rg]nfO{ 
k|ltuf]6f  

@) Pp6f dfq xfF; k/]jf 
s'v'/f j]Rg] nfO{ s/ 
gnfUg] 

xfF; k/]jf j]Rg]nfO{  !)  

@ 
cGo Joj;fo ;Fu 

;DjlGwt s/ 

r'/f wfuf] l6sf >[uf/sf ;Fu ;DjlGwt %  
d'/nL jf;'/L u'n]nL y}nL h'd|f p8'; 
dfg{] cf}iflw j]Rg] 

%  

v]n tdf;f b]vfpg]nfO{ !)  
k|rf/ k|;f/ u/L Joj;fo ug{] @)  
jf; k|lt jon uf8f !)  
jf; k|lt 6«s !))  
v/Lofdf ;fdfg /fvL j]Rg] %  
kmnfdsf] cf}hf/ tyf ;fdfg j]Rg] !)  
ef8fs'8f k;n @)  
kmf]6f] k|m]ldË !)  
dd{t -s's/ nfO{6,5ftf cfbL_ !)  

 
dfyL pNn]v gePsf] Joj;fosf] xsdf uf=kf n] lg0f{o u/L ? !) b]lv %)) ;Dd lng ;Sg]5 . 

 
cg';"lr–!) 

-bkmf !! ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

kfls{z'Ns 

 j;, 6«s, n/L cGo x]lj uf8L —? @) 

 dfO{s|f] sf/ cGo ;fgf uf8L — ? !) 

 ljb]lz j; , 6«s, n/L cGo x]jL uf8L — ? %) 

 ljb]lz dfO{s|f] sf/ , lhk cGo ;fgf uf8L — ? $) 

 7]nf l/S;f Eofg k6s] —? % 
;jf/L kfls{Ë :yfg uf=kf n] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

 

cg';"lr–!! 
-bkmf !@ ;+u ;DalGwt_ 

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

 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ¥ofˆ6LË z'Ns 
/fdk|;fb/fO{ uf=kf n] o; uf=kf leq ko{6sLo If]qdf 6«]lsË u/]afkt k|ltk6s ? !) sf b/n] s/ nufpg] .  

 

cg';"lr–!@ 
-bkmf !# ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
;]jf z'Ns, b:t'/ 

qm=;+ ljj/0f kf/Lt 
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! crn ;DklQ d'NofÍg ;]jf ;'Ns k|lt nfv !)) 
@ cfo>f]t d'NofÍg ;]jf ;'Ns k|lt nfv !)) 
# uf=kf sf] xn ef8f ;]jf ;'Ns !))) 
$ j8f sfof{no xn ef8f ;]jf z'Ns %)) 
$ uf=kf xn ef8f k|f]h]S6/;lxt @))) 
% ;fj{hlgs zf}rfno k|of]udf lbzf ? !) lk;fa ? % 
^ kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ;]jf z'Ns uf=kf n] tf]s]adf]lhd 
& cGo ;]jf ;'Ns ;]jfsf] k|s[lt x]/L ? %)— !))). ;Dd 

 
l;kmf/L; x?sf]  xsdf 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 
3/ / hUuf ;DjlGw 

l;kmf/L; 

ck'tfnf] l;kmf/L; b:t'/ !))) Pss§f eGbf dfyL 
k|lt s§f yk ? #)) 

lgj]bg b:t'/ !%  
kSsL 3/ k|dfl0ft $))  
sRrL 3/ k|dfl0ft !))  
j;f]jf; k|dfl0ft !))  
Jofj;flos 3/ sf]7f vf]Ng] !)))  
cfjfl;o 3/ sf[7f vf]Ng] 3/ gfd;f/L $%)  
xsef]u tyf hf]tef]u / 5'6 btf{ 
l;kmf/L; 

#)) ! /f]kgL eGbf jl9sf 
nfuL k|lt/f]klg yk 
!)) 

;fgf 3/]n' pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; !))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

demf}nf pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; @)))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

7'nf pBf]udf cfunfuL l;kmf/L; %)))) ljdf k|of]hgsf nfuL 
cGosf nfuL lgz'Ns 

;j{;fwf/0fsf] 3/ 6x/f cfunfuL 
l;kmf/L; 

lgz'Ns  

gS;fkf; lstfa b:t'/ %))  
;+3;+:yfsf] j}+s vftf vf]Nbf l;kmf/L; #))  
/LS;f 7]nfsf] An' j's b:t'/ !))  
Joj;fo k|df0fkq b:t'/ !%)  
kSsL 3/ sfod l;kmf/L;jf lgdf{0fflwg 
/x]sf] l;kmf/L; 

k|ltju{ km'6 !  

l6gsf] 5fgf ePsf] sRrL 3/ sfod 
l;kmf/L; 

@))  

sRrL 3/ l;kmf/L; !))  
j}b]lzs /f]huf/Ldf d[To' x'g]sf] l;kmf/L; lgz'Ns  
gDj/L hUufsf] ?v sf6\g] l;kmf/L; %)) ! eGbf jl9 ?v eP 

k|lt ?v @)) yk 
;x'lnot sf7sf] l;kmf/L; !))) bfp/fsf] k|of]hgsf] 

nfuL eP k|lt 6«ofS6/ 
? !))) 

ljB't l;kmf/L; @)) ;'s'Djfl; ;d]tsf] 
xsdf 

 
cldg jf6 u/Lg] ;a} k|sf/sf l;kmf/L;x? 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 
dfu lgj]bgsf] 
cfwf/df hUuf 
5'6\ofpg] sfd 

! /f]klg ;Dd @)) 3/ jgfpg lsrnf] 
k/LhUuf 
5]6\ofpg'k/]df yk ? 
%))  

! /f]klg eGbf dfyL % /f]klg ;Dd #)) 
% /f]klg b]lv !# /f]klg ;Dd %)) 
!# /f]klg eGbf dfyL !))) 
hUuf knl6Ë l;kmf/L; !))) k|lt /f]klg gofF knl6Ësf] xsdf 

@ b'/Lk|dfl0ft j}+ÍLªk|of]hgsf nfuL %))  
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nufPtsfcGo cldg 
;Fu hf]l8Psf 
l;kmf/L;x? 

;j{;fwf/0f ;fFu hf]l8Psf l;kmf/L; !))  
lsrnf]k/LcfPsf] xsdf %))  
dfyL pNn]lvt jfx]ssf]xsdf @))  

 
 
 
pBf]u nufPtsf l;kmf/L;x? 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! pBf]u btf{ l;kmf/L; 

rfprfp pBf]u !%))  
lais'6 pBf]u !%))  
rKkn pBf]u !%))  
;nfO{ pBf]u !%))  
KnfO{ pBf]u #)))  
;; pBf]u #)))  
sk8f pBf]u ^))  
j/km pBf]u ^))  
sGkm];g/L pBf]u @)))  
sfi7 pBf]u @)))  
;ldn ;lxtsf] sfi7 pBf]u #)))  
kmlg{r/ pBf]u @)))  
Uof/]h !)))  
k]6«f]n kDk !))))  
d§Lt]n l8n/ @%))  
:6]zg/L pBf]u @%))  
l8:6Ln/L %)))  
xNsf k]o k4fy{ @)))  
knfi6Ls pBf]u #)))  
kfp/f]6L pBf]u !)))  
lu|n pBf]u  !%))  
un}rf pBf]u %)))  
ufd{]G6 pBf]u #)))  
e'lhof pBf]u !)))  
O{§f pBf]u cfw'lgs e§fhl8t &)))  
O{§f tyf 6fon cfw'lgs oGq h8fg 
gu/]sf] 

%)))  

kz' cfxf/ %))  
tfdf cfNd'lgod h:tf wft' pBf]u !)))  
k|]; jfx]s lk|lG6ª @%))  
h'; pBf]u !)))  
r'/f]6 ljl8 %)))  
j]bjf; lkmlg{r/ %))  
n'lj|s]G6 pBf]u @))))  
dfyL pNn]lvt gu/LPsf] pBf]usf xsdf ^))—@)))  

@ 

lglh lzIf0f ;+:yf 
btf{ Pj+ cGo 
sfdsf nfuL 
l;kmf/L; 

k'j{ k|fyfdLs #)))  
k|fyfdLs %)))  
lgDg dfWofdLs &%))  
dfWofdLs !))))  
SofDk; @))))  
k|fljlws lzIf0f ;+:yf !))))  
:t/ j[l4 l;kmf/L; %))) k|lt laifo 

 
Aoj;fo btf{ gljs/0f z'Ns — !),))).– 
3/ gS;f kf; b:t'/ M 

qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! 3/ gS;f kf; b:t'/ !))) ju{ k'm6 ;Dd gS;fkf; @ k6s k6s u/L gS;fkf; ug{]sf xsdf s'n 
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ubf{ k|lt ju{ k'm6  If]qkmnsf cfwf/df s'g ju{df kg{] xf] ;f] lgwf{/0f 
u/L ;f]xL ju{sf] s/ nufpg] 

!))!–!%)) ;Dd sf] nfuL # gS;f ;+;f]wg ubf{ s'n j'emfpg'kg{] b:t'/ yk 
#)Ü b:t'/ lnO{g] 5 . 

!%)! –@%)) ju{ k'm6 
;Ddsf] k|lt ju{ k'm6 

$ sfod ePsf] b:t'/sf] %)Ü w/f}6L jfkt uf=kf 
df hDdf ug{'kg{] 5 . h'g lgdf{0f ;Dkgg ePsf] 
@ jif{ leq ;DjlGwt 3/wlgnfO{ lkmtf{ u/Lg] 5 . 
@ jif{ leq gcffPdf sfg'g t–;b/:ofxf/ u/Lg] 
5 . 

@%)! –$))) ;Ddsf] k|lt 
ju{ k'm6 

% 

 
qm=;+= laifo ljj/0f kf/Lt s}lkmot 

! 3/ gS;f kf; b:t'/ 

$)) b]lv dfyL hlt;'s} 
ePklg  

^  

kvf{n k|lt /lgª lkm6 &  
sf7sf] 3/ jf uf]7 3/ k|lt 
ju{k'm6 

@  

e'O{ tnfdf kSsL lbjfn eO{ 
l6gsf] 5fgf ePsf]  

#  

uf=kf 3f]if0f x'g'k'j{ lgdf{0f 
ePsf] 3/x?sf] xsdf 

 uf=kf n] tf]s]sf] ;doleq gS;f kf; gu/fPdf 
tf]s] adf]lhd h/Ljfgf x'g] 5 . cf=a )&#÷)&$ 
leq uf=kf 3f]if0f x'g'k'j{sf 3/ gS;f kf; 
gu/fPdf )&$÷)&% sf nfuL kf/Lt s/ nfUg] 
5 . / h/Ljfgf jfkt @%Ü b:t'/ nfUg] 5 . 

@ 
3/ gS;f gfd;f/L 

b:t'/ 

!))) ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ 
gS;f gfd;f/L 

&%) 3/ hUuf wlgsf] d[To' eO{ k|rlnt sfg'g 
adf]lhd Psf ;+uf]nsf k/Ljf/df gfd;f/L 
ug{kbf{ !))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/df ? %)) ;f] 
eGbf dfyL htL;'s} ePklg !%)) lnO{g] 5 . 

!))! b]lv @))) ju{ lkm6 
;Dd 

!%))  

@))! — #))) ;Dd @#))  
#))! — $))) ;Dd #)))  
$))! — %))) ;Dd $)))  
%))) b]lv dfyL k|lt ju{km'6 !  

# 3/ hUuf lg/LIf0f 
tyf ;lh{dlg b:t'/ 

 @%) uf=kf n] ejg ;+lxtf nfu' u/]kl5 jf ;f] k'j{ 
k/fdz{ bftf jf 5'§} sd{rf/Ljf6 gS;f /  lgld{t 
3/sf] e]/Llkms];g ;+lxtf kfngfsf ljifodf 
lkmN8df ;xlhs/0f u/]jfkt 5'§} tf]lsPsf] b:t'/ 
nfUg] 5 . 

 
qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! n]cfp6 b:t'/ !%)  
@ ;fj{hlgs k'jf{wf/ dd{t b:t'/ !))  
# ly|km]h nfO{gh8fg l;kmf/L; %))  
$ vfg]kfgLsf] wf/f h8fg @))  
% ;+:yf btf{ l;kmf/L; !)))  
^ l;g]dfxn vf]Ng] l;kmf/L; !))))  
& d]nf ;s{; cg'dlt l;kmf/L; @)))  
* gS;fkf; ;DjlGw k|df0fkq k|ltlnlk #))  
( 3/sf] gS;fsf] k|ltlnlk #))  
!) cGo k|df0fkq #))  
!! Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;bsf] k|ltlnlk @)  

 
 
cGo l;kmf/L;x? 

qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! gftf k|dfl0ft ug{] #))  
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@ hGdldlt k|dfl0ft ug{] @))  
# ljjfx k|dfl0ft tyf cljjflxt k|dfl0ft @))  
$ c+u|]lh dfWofd l;kmf/L; tyf k|dfl0ft @))  
% j;fO{;/fO{ k|dfl0ft %))  
^ d[To' k|dfl0ft %)  
& 3/kftfn k|dfl0ft @))  
* JolQmut ljj/0f k|dfl0ft @))  
( lhljt;Fusf] gftf k|dfl0ft @))  
!) xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft  %))  
!! ;+/Ifs k|dfl0ft ug{] tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs 

l;kmf/L; ug{] 
@))  

!@ sfuh / d~h'/Lgfdf k|dfl0ft ug{] #))  
!# cfly{s cj:yf sdhf]/ tyf ljkGgtf k|dfl0ft jf cfly{s 

cj:yf jlnof] jf ;DkGgtf k|dfl0ft  
!))  

!$ gfu/Lstf tyf gfu/Lstfsf]  k|ltlnlk lng sf] nfuL 
l;kmf/L; ug{] . 

@))  

!% jxfns/ sf] n]vfhf]vf k|dfl0ft @))  
!^ df]xL nut s§L sf] l;kmf/L;  @))  
!& 3/ hUuf s/sf] n]vfhf]vf u/L l;kmf/L; ug{] !))  
!* Jofkf/Joj;fo jGb ePsf] jf x'b} gePsf] l;kmf/L; @))  
!( ldnfkqsf] sfuhft u/fpg] lgj]bg btf{ l;kmf/L; @))  
@) lgz'Ns jf ;z'Ns :j:Yo pkrf/sf] l;kmf/L; ug{] lgz'Ns  
@! ;d'x btf{ l;kmf/L; @))  
@@ 3/jf6f] l;kmf/L; #))  
@# k'hf{df 3/sfod ug]{ l;kmf/L; @))  
@$ gfd jf hGdldlt ;+;f]wg l;kmf/L; @))  
@% hUufwlg k'hf{ x/fPsf] l;kmf/L; @))  
@^ lsQfsf6 ug{] l;kmf/L; @))  
@& gfd;f/L ug{] l;kmf/L; %))  
@* hUufsf] xs ;DjGwdf l;kmf/L; @))  
@( d[ts ;Fusf] gftf k|dfl0ft tyf ;lh{ldg l;kmf/L; @))  
#) pBf]u 7fp;f/L ug{] l;kmf/L; %))  
#! lhljt /x]sf] l;kmf/L; #))  
#@ ljBfno vf]Ng] l;kmf/L; !)))  
## ljBfnosf] sIff yk ug{ l;kmf/L; !)))  
#$ ljBfno 7fp;f/L ug{ l;kmf/L; !)))  
#% kfngkf]if0fsf] nfuL l;kmf/L; @))  
#^ j}jflxs c+lus[t gfu/Lstf l;kmf/L; %))  
#& wf/f tyf ljh'ln h8fg ug{ l;kmf/L; @))  
#* sf]7f vf]Ng /f]xj/df j:g l;kmf/L; !))  
#( k|rlnt sfg'g adf]lhd k|Tofof]lht clwsf/ adf]lhdsf] 

cGo l;kmf/L; jf k|dfl0ft ug{] 
%))  

$) pNn]lvt sfddf yk d'r'Nsf ug{' k/]df %))  

   
b08 h/Ljfgf 

qm=;+= ljj/0f kf/Lt s}lkmot 
! #% lbg leq btf{ ePsfJolQut 36gf btf{ lgz'Ns  
@ #% lbg gfl3 btf{ x'g] JolQmut36gf btf{ %) b]lv 

%)) 
cGoq jf6 j;fO{;/fO{ u/L cfPsf / j;fO{;/fO{ ;g{'k'j{ 
cGoqjf6 Joltut 36gf btf{ ug{'kg{]df ;f] gu/L 
j;fO{;/L ;f] kl5 o; uf=kf df btf{ x'g] JolQmut 
36gf btf{sf] xsdf !))  

# uf=kf 3f]if0ff x'g' k'j{ jg]sf ;+/rgfsf] 
xsdf 

%) k|lt;t  

$ gS;fkf; gu/L $ n]an ;Dd ef}lts 
;+/rgf lgdf{0f u/]df 

#%Ü yk  

% gS;fkf; gu/L $ n]jn eGbf dfyL lgdf{0f &)Ü yk  
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u/]df 
^ gS;fkf; gu/L 3/lgdf{0f ;DkGg u/]df ;tk|ltzt  
& lgZrLt tnf jf lgZrLt l8hfO{gsf] 

cg'dlt lnO{ ;f] eGbf km/s jlg jf km/s 
3/ lgdf{0f ug{]sf] xsdf  

&) Ü yk k|:tfljt h/Ljfgfdf gS;f ;+;f]wgsf] h/Ljfgf ;dfj]z 
u/LPsf] 5}g 

* 3/ lgdf{0f ubf{ ;fdfg hyfeflj ;8sdf 
y'kfg{]sf xsdf 

!—!%)) ;8sdf k'u]sf] cj/f]w / If]tLsf] cfwf/df 

( lgz]lwt If]qdfkmf]xf]/  kmfNg]sf] xsdf !))—
!%)) 

lgif]lwt If]q uf=kf n] tf]Sg] ;f]sf] ;'rgf :yfgLo /]l8of] 
/ kqklqsf dfkm{t hgsf/L u/fO{g] 5 . 

!) lgz]lwt Knfil6s k|of]u ug{sf xsdf !))—%)) Knfi6Ls lgif]lwt If]q 3f]if0ff ePkl5 sfof{Gjogx'g] / 
;f] sf] ;'rgf :yfgLo /]l8of] kqkqLsf dfkm{t u/fO{g] 

!! hyfeflj rf}kfof 5f]8\g]sf xsdf !)—%) ufO{ e}l; / uf]?sf] %) h/Ljfgf / vfgf vr{ ? !)) 
k|ltlbg jf5fjf5L,kf8fkf8L sf] xsdf %)Ü / pNn]lvt 
jfx]ssf rf}kfofdf #) / vfgf vr{ !% k|ltlbg 
kf7fkf8L nufPtsf] xsdf ;f]sf] %)Ü & lbg leq 
;Dd rf}kfof lng gcfPdf uf=kf n] lnnfd ug{] 5 . 
 

!@ dnkf]tsf] xsdf ! jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf 
nfuL 

!) uf=kf x'gk'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!# dfnkf]tsf] xsdf @ jif{ ;Ddsf] jSof}tfsf] 
nfuL 

!% uf=kf x'g'k'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!$ dfnkf]tsf] @ jif{ eGbf eGbf j9L jSof}tfsf 
nfuL 

!% uf=kf x'g'k'j{ b]lv cf=j )&$÷)&% ;Ddsf nfuL k|lt 
/f]klg ? !) sf b/n]  

!% Joj;fosf] jSof}tf  !) # jif{ eGbf dfyLsf jSof}tf sf] xsdf !%Ü h/Ljfgf 
nfUg] 5 . 

 

cg';"lr–!# 
-bkmf !$ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 
ko{6gz'Ns 

 

/fdk|;fb/fO{ uf=kf= df cfpg] :jb]lz ko{6snfO{ lgz'Ns / ljb]lz ko{6snfO{ ? %)) k|j]z z'Ns nufpg] . 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: १   संख्या:5   �म�त:  2075/03/2२ 

 
भाग – ! 

राम�सादराई गाउँपा�लका 
राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७५ 
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राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७५ 

 

राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७५\७६ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग स्थानीय सिञ् चत 
कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र �व�नयोजन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन 

                           सभाबाट स्वीकृत �म�तः @)&५ आषाढ ३२ 

�स्तावनाः राम�सादराइ गाउँपा�लकाको आ�थर्क बषर् २०७५।७६ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग सिञ् चत 
कोषबाट केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उपधारा )२ (बमोिजम राम�सादराइ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको 
छ । 

१ . संिक्ष� नाम र �ारम्भः  )१ (यस ऐनको नाम “ राम�सादराइ गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, 

२०७५” रहेकोछ। 

)२  (यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  

२ . आ�थर्क बषर् २०७५।७६ को �न�म� सिञ् चत कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकारः  )१ (आ�थर्क 
७६।२०७५वषर्  को �न�म� गाउँ कायर्पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत शाखाले गन� सेवा �वाह 

र कायर्हरुका �न�म� अनसूुची १ मा उिल्लिखत चालू खचर् / पूजँीगत खचर् समेत गर� जम्मा 
रकम रु 24,12,21,000 �न�दर्� ग�रए बमोिजम सिञ् चत कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ । 

३ . �व�नयोजनः  )१ (यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�ध कार �दइएको रकम आ�थर्क वषर् 
२०७५।७६ को �न�म� राम�सादराइ गाउँपा�लकाको गाउँ कायर्पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत 
शाखाले स�ालन गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ । 

)२  (उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कायर्पा�लका , वडा स�म�त र �वषयगत 
शाखाले गन� सेवा र कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा 
अपगु हनुे देिखन आएमा गाउँ कायर्पा�लकाले बचत हनुे शीषर्कबाट नपगु हनुे शीषर्कमा रकम 
सानर् सक्नेछ । यसर� रकम सादार् एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको ५० ��तशतमा 
नबढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुबाट अक� एक वा एक भन्दा बढ� 
शीषर्कहरुमा रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन स�कनेछ । पूजँीगत खचर् र �व�ीय 
व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुानी खचर् र व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य 
चालू खचर् शीषर्क तफर्  सानर् र �ब�ीय व्यवस्था अन्तगर्त साँवा भ�ुानी खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम 
व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� सानर् स�कने छैन । 

तर चाल ुतथा पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम 
सानर् स�कनेछ । 
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)३  (उपदफा )२ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा 
स्वीकृत रकमको ५० ��तशत भन्दा बढ्ने गर� कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कहरुमा रकम 
सानर् परेमा गाउँ सभाको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

अनसूुची –१  

)दफा २ सँग सम्बिन्धत( 
नपेालको सं�वधानको धारा २२९ )२ (बमोिजम  

संि�त कोषबाट �व�नयोजन हनु ेरकम 

            - रकम  रु .हजारमा _ 
� .स  अनदुान 

सङ्ख्या 
शीषर्कको नाम चाल ुखचर् पूजँीगत खचर् �व�ीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायर्पा�लका र 
वडाकायार्लयहरु समेत 
एकम�ु 

@^))) (#^@! ) !!(^@! 

३  �वषयगत शाखा -;zt{ cg'bfg_ !!$^)) (#^@! ) @)*@@! 

४  ऋणको साँवा ब्याज भ�ूानी ) ) ) ) 

५  लगानी )सेयर\ऋण(  ) ) ) ) 
 

आज्ञाले, 
  �ब�म �लम्ब ु 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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 स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: २    संख्या:१   �म�त: 2075।०9।06 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

अपा�ता भएका व्यि�को  प�रचय-प� �वतरण कायर्�व�ध 
२०७५ 
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राम�सादराइ गाउँपा�लका 
अपा�ता भएका व्यि�को  प�रचय-प� �वतरण कायर्�व�ध, २०७५ 

�मा�रकरण:२०७५/०९/०६  
�स्तावना 
नेपालको सं�वधान, अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्विन्ध ऐन, २०७४ तथा संय�ु रा� संघले पा�रत गर� 
नेपाल सरकारले हस्ताक्षर समेत ग�रसकेको अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्बन्धी महासिन्ध-२००६ - 

Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उ�ेश्य, ममर् र भावना बमोिजम 
अपा�ता भएका व्यि�हरुको प�रचय-प� �वतरण कायर्�व�ध बनाउन बाञ्छ�नय भएकोले,अपा�ता भएका 
व्यि�को अ�धकार सम्विन्ध ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले �दएको अ�धकार �योग ग�र नेपाल सरकारले 
देहायको नमूना कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।  

प�रच्छेद १ 
�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस कायर्�व�धको नाम "अपा�ता भएका व्यि�को प�रचय-प� �वतरण कायर्�व�ध, 
२०७५" रहेको छ । 

  (२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 
२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

(क) "ऐन" भ�ाले अपा�ता भएका व्यि�हरूको अ�धकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ (प�हलो संशोधन २०७५ 
समेत) सम्झन ुपदर्छ । 

(ख) "�नयमावल�" भ�ाले अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्वन्धी ऐन २०७४ अनसुार ब�े �नयमावल� 
सम्झन ुपदर्छ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भ�ाले गाउँपा�लका वा नगरपा�लका सम्झन ुपदर्छ । 
(घ)  "वडा कायार्लय" भ�ाले स्थानीय तहको वडा कायार्लय सम्झन ुपदर्छ । 
(ड) "समन्वय स�म�त" भ�ाले अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ (प�हलो संशोधन 

२०७५) को दफा ४२ बमोिजमको स्थानीय समन्वय स�म�त सम्झन ुपदर्छ।  
 
 

प�रच्छेद-२ 
उ�शे्य, मापदण्ड 

 ३. उ�ेश्य : यस कायर्�व�धको उ�ेश्य देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 
(क) �व�भ� �कारका अपा�ता भएका नेपाल� नाग�रकहरूको प�हचान गर� उनीहरुलाई सेवा स�ुवधामा पहुँच 

स्था�पत गनर्, त्यस्ता सेवा स�ुवधाहरुको ला�ग योजना �नमार्ण गनर् र स्थानीय तह देिख नै �व�भ� �कृ�तका 
अपा�ता भएका व्यि�हरुको वग�कृत लगत रा� सहज तलु्याउने   

(ख) अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्वन्धी ऐन र अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्बन्धी 
अन्तरार्��य महासिन्ध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको ��तब�ता बमोिजम अपा�ता 
भएका व्यि�लाई �ाथ�मकताको आधारमा सेवा स�ुवधाहरु उपलब्ध गराउन सहज बनाउने ।      



 

257 
 

 (ग) अपा�ताको �कृ�त, वग�करण र अवस्थाका आधारमा अपा�ता भएका व्यि�ले पाउने सेवा, स�ुवधा र 
अवसरको �ाथ�मक�करण गनर् सहयोग गन� । 

४. प�रचय-प� �वतरणका मापदण्ड देहाय बमोिजम रहेका छन ्:  
अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्वन्धी ऐनको अनसूुचीमा �कृ�तका आधारमा अपा�तालाई १० (दश) 
�कारमा वग�करण ग�रएको छ । अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्वन्धी ऐनको अनसूुचीमा 
उल्लेिखत गाम्भीयर्ता आधारमा ग�रएको अपा�ताको वग�करण गर� देहायका चार समूहका प�रचय-प� 
�वतरण ग�रनेछ :  

(क) पणुर् अश� अपा�ताः 
तल उल्लेिखत अवस्थाका व्यि�हरुलाई 'क' बगर्को प�रचयप� उपलब्ध गराइनेछ जनु रातो रंगको प�ृभ�ूममा 
जार� ग�रनेछ । 

1. व्यि�को शार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी �णाल�हरुमा भएको क्ष�त र यसले ल्याएको कायर्गत 
�वचलनको अवस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग �लएर प�न दै�नक जीवन सम्पादन गनर् असाध्यै 
क�ठन हनुे व्यि�,  

2. सामान्य भन्दा सामान्य दै�नक ��याकलापहरु प�न स्वयं गनर् नसक्ने र अन्य व्यि�को सहयोग 
आवश्यक पन�, ती� बौ��क अपा�ता भएका व्यि�हरु, ती� रुपमा अ�टज्म �भा�वत व्यि�, पूणर् रुपमा 
�वणदृ���व�हन व्यि�हरु,  

3. दईु वा सोभन्दा बढ� �कृ�तका शार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी क्ष�त भई सबैजसो दै�नक 
��याकलापहरु अन्य व्यि�कै सहयोगमा गनुर्पन� अवस्थाका व्यि�हरु,  

4. �नरन्तर रुपमा सघन हेरचाह (स्याहार ससुार) को आवश्यक प�ररहन ेशार��रक अपा�ता भएका व्यि� 
वा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�हरू । 

(ख) अ�त अश� अपा�ताः  
तल उल्लेिखत अवस्थाका व्यि�हरुलाइ 'ख' बगर्को प�रचयप� उपलब्ध गराइनेछ जनु �नलो प�ृभ�ूममा जार� 
ग�रनेछ ।  

1. शार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी क्ष�त वा �वचलन भएताप�न �नरन्तर वा अ�धकांश समय 
सहयोगी, दोभाष े वा मानव पथ�दशर्क आ�दको सहयोगमा आफ्नो दै�नक ��याकलापहरु लगायत 
�हडडुल र संचार गनर् क�ठनाइ हनुे ब्यि�हरु,  

2. मिष्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक वा पक्षघात, हेमो�फ�लया, मांशपेशी सम्बन्धी समस्या वा 
�वचलन लगायत अन्य �व�भ� कारणले शर�रको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आ�दले काम गनर् नसक�  
दै�नक आवागमनको ला�ग हृ�वलिचयर �योग गनुर्पन� अवस्थाका व्यि�हरू,  

3. दवैु हात कुमदेिख वा पाखरुादेिख मनुी परैु नचल्ने वा गमुाएका, �व�भ� कारणले दवैु हात र गोडा 
गमुाएका वा नचल्ने, कम्मरभन्दा म�ुनको माग गमुाएका वा नचल्न,े दवैु गोडा पूणर् ��याशील नभई 
बैसाखीको �योग गन� व्यि�हरू,  

4. दृ���व�हन र पूणर् दृ���वह�नको प�रभाषा अन्तर्गर्त पन� व्यि�हरू,  
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5. संचारको ला�ग �नरन्तर दोभाष ेआवश्यक पन� पूणर् रुपमा कान स�ु नसक्ने (ब�हरा), दै�नक जीवनका 
��याकलापहरु स्वयं गनर् नसक्ने, �सकाइमा समस्या भएका बौ��क अपा�ता वा अ�टज्म भएका 
व्यि�हरु, �नरन्तर अरूको सहयोग �लइरहनपुन� बहअुपा�ता भएका व्यि�हरू। 

(ग) मध्यम अपा�ताः 
तल उल्लेिखत अवस्थाका व्यि�हरुलाई 'ग' वगर्को प�रचयप� उपलब्ध गराइनेछ पह�लो प�ृभ�ूममा जार� 
ग�रनेछ । 

1. कृ��म अ�, क्याल�पर, �वशेष �कारका ज�ुा जस्ता सहायक साम�ीको �योगबाट सामान्य �हडडुल 
लगायत दै�नक जीवनका ��याकलापहरु स्वयं गनर् सक्ने,  

2. �व�भ� कारणले घुडँाम�ुनको अ�मा मा� �भाव परेको तर सहायक साम�ीको �योग नगर� प�न सामान्य 
�हँडडुल गनर्सक्ने,  

3. कुम वा पाखरुा भन्दा मनुी एक हात गमुाएका वा हात नचल्ने वा हातले गन� काम गनर् नसक्ने,  
4. दवैु हातको हत्केलाभन्दा म�ुनका कम्तीमा बूढ� औलंा र चोर� औलंा गमुाएका,  
5. दवैु गोडाको कुकुर् च्चाभन्दा म�ुनको भाग नभएका तर सामान्य �हडडलु गनर् सक्ने, 
6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कु��एको, 
7. �सकाइमा �ढलाइ भएका दै�नक ��याकलाप स्वयं गनर् सक्ने बौ��क अपा�ता र अ�टजम भएका 

व्यि�हरु , 
8. �वणयन्�को �योगबाट वा ठूलो आवाज मा� स�ुसक्ने ससु्त�वण व्यि�हरू  
9. शल्य��याबाट स्वरयन्� िझक� घाँट�को नल�बाट मा� बोल्नपुन� अवस्था भएका ब्यि�हरु 
10. ओठ ताल ुफाटेको कारण बोल� अस्प� भएका ब्यि�हरु,  
11. बोल्दा अिड्कने, शब्द वा अक्षर दोहोयार्उने समस्या ती� भएका भकभके व्यि�हरू,  
12. तीन �फट भन्दा म�ुनका होचापडु्का व्यि�हरू,  
13. चस्मा र �वणयन्� दवैु �योग गन� �वणदृ���व�हन व्यि�हरु, लेन्स वा म्याग्नीफायरको �योगबाट मा� 

पढ्न सक्ने न्यून दृ��य�ु व्यि�हरु,    
14. अनवुशीय र��ाव (हेमोफे�लया) सम्बन्धी समस्या भई दै�नक �हँडडलुमा क�ठनाइ हनुे व्यि�हरु, 
15. मान�सक वा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�हरु । 

 
(घ) सामान्य अपा�ताः 
तल उल्लेिखत अवस्थाका व्यि�हरुलाइ 'घ' बगर्को प�रचयप� उपलब्ध गराइनेछ जनु सेतो प�ृभ�ूममा जार� 
ग�रनेछ । 

1. शार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी सामान्य �वचलन भएका तर दै�नक जीवनका ��याकलापहरु 
स्वयम सम्पादन गनर् सक्न े 

2. हात वा ख�ुा केह� छोटो भएका, एक हातको हत्केला भन्दा मनुी नचल्न ेवा गमुाएका, एक हातको 
हत्केलाभन्दा म�ुनका कम्तीमा बूढ� औलंा र चोर� औलंा गमुाएका वा दवैु हातको  हत्केलाम�ुनका 
कम्तीमा बूढ�औलंा र चोर�औलंा भएका ब्यि�हरु,  

3. ठूलो अक्षर पढ्नसक्ने न्यून दृ��य�ु व्यि�हरू,  
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4. दवैु गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  
5. �वणयन्� लगाई ठूलो आवाज स�ेु तर बोल� स्प� भएका ससु्त �वण व्यि�हरू,  

 
प�रच्छेद ३ 

प�रचय प� ढाचँा र समन्वय स�म�त 
५. अपा�ता भएका व्यि�हरूको प�रचय-प�को ढाँचा देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

प�रचय-प� वाहक व्यि�को व्यि�गत �ववरण स्प� हनु ेगर� नाग�रकताको �माण -प�को ढाँचामा यस 
कायर्�व�धको अनसूुची २ बमोिजम एकाप�ी नेपाल� भाषामा र अकार्प�ी अंगेजी भाषामा लेिखएको मा�थ दफा 
४ मा उल्लेिखत मापदण्ड अनसुार एक प�ृको प�रचय-प� गाम्भीयर्ता आधारमा ग�रएका चार वगर्का 
अपा�ता भएका व्यि�लाई चार फरक र�मा उपलब्ध गराइनेछ । 

६. समन्वय स�म�त सम्विन्ध व्यवस्था देहाय बमोिजम हनुेछ । 
(१) अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्विन्ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपा�ता प�रचय प� 

�वतरण गन� समेत कायर्का ला�ग गाउँपा�लका र नगरपा�लकामा देहाय बमोिजमको स्थानीय समन्वय 
स�म�त रहनेछ :- 

 (क) गाउँपा�लकाको उपाध्यक्ष वा उप�मखु                                         संयोजक 
 (ख) गाउँपा�लकाको म�हला सदस्य मध्येबाट 
       गाउँपा�लकाले तोकेको म�हला सदस्य                                         सदस्य 
 (ग) गाउँपा�लका   �भ�का माध्य�मक �व�ालयका  
     �धानाध्यापक वा �ोत व्यि� मध्येबाट गाउँ पा�लकाको अध्यक्षले 
तोकेको व्यि�                                                                    सदस्य 
(घ) गाउँ कायर्पा�लकाको अध्यक्षले  
     तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौक� वा अस्पतालको िच�कत्सक                          सदस्य 
(ड.) स्थानीय �हर� कायार्लयको �मखु                                                         सदस्य 
(च) अपा�ता भएका व्यि�को हक, �हत र संरक्षणको क्षे�मा स्थानीय 
     स्तरमा कायर्रत संघ संस्थाहरु मध्येबाट गाउँ पा�लकाको अध्यक्षले  
मनो�नत गरेको संस्थाको ��त�न�ध                                             सदस्य 
(छ) गाउँपा�लका  �भ�का अपा�ता भएका  
     व्यि�हरु मध्येबाट समन्वय स�म�तले मनोनयन गरेको एक जना म�हला  
     सदस्य स�हत तीन जना                                                                       सदस्य 
(ज) नेपाल सरकार र �देश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका 
    सम्विन्धत �वषय हेन� कायार्लयको कायार्लय �मखु                                        सदस्य 
(झ) गाउँ पा�लकाको उपाध्यक्ष ले 
    तोकेको गाउँ पा�लकाको कमर्चार�                                                  सदस्य 
(२) स्थानीय समन्वय स�म�तले अपा�ता प�रचय प� �वतरणका ला�ग �सफा�रस गन� कामका साथै ऐनको दफा 

४३ को (च) बमोिजम प�रचय-प� सम्वन्ध◌ी काननुी, संरचनागत तथा अन्य सधुार गनुर्पन� �वषयमा �देशको 
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सामािजक �वकास मन्�ालय; म�हला, बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय लगायत सम्विन्धत 
�नकायमा लेिख पठाउँन ुपदर्छ । 

 
प�रच्छेद-४ 

प�रचय प� �वतरण 
७. प�रचय-प� �वतरण ���या देहाय बमोिजम हनुेछ :  
(क) अपा�ता भएका व्यि�को स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको वडा कायार्लयमा अपा�ता भएका व्यि� 

स्वयं �नजका अ�भभावक वा संरक्षकले अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा प�रचय-प� �ा��का ला�ग सबै 
पषु्�ाई गन� कागजातहरु २ ��त समावेश गर� �नवेदन �दनपुन�छ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमेर, अपा�ता खलेुको �लिखत �मािणत ��त�लपी, पासपोटर् 
साइजको (सम्भव भएसम्म अपा�ता देिखन े गर� िखिचएको) फोटो, अस�ताको गाम्भीयर्ता अवस्था र 
शर�रका अंगहरुले गन� काममा आएको समस्या वा दै�नक ��याकलापमा हनु े �स�मतताहरुको �ववरण 
संलग्न हनुपुन�छ । यस �योजनको ला�ग जन्मदतार् �माण-प� वा नाग�रकताको �माण-प� वा जग्गा धनी 
�माण पजुार् वा शैिक्षक योग्यताको  �माण-प� वा मतदाता प�रचय प� वा अपा�ताको आधारमा कुनै जा�गर 
ग�ररहेको भए �नयिु� प� वा त्यो संस्थाले �दएको �माण वा िज.�.का.मा दतार् भएका अपा�ता सम्बन्धी 
कायर् गन� संघसंस्थाले गरेको �सफा�रस मध्ये कुनै एक वा यस्तै �ब�स्त हनु सक्ने आधार �दने अन्य �मािणत 
�लिखतलाई आधार मा�ननछे । 

(ग) �रत पगुी आएको �नवेदनमा वडा कायार्लयले �नवेदन �ा� भएको �म�तले बढ�मा ५ �दन�भ� �नवेदकले पेश 
गरेका कागजातहरुको एक ��त कायार्लयमा रािख वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत एक ��त गाँउपा�लका 
वा नगरपा�लकामा पठाउन ुपदर्छ । 

(घ) सम्बिन्धत व्यि�ले पेश गरको �नवेदन उपर कुनै कागजात वा �माण नपगुी प�रचयप�का ला�ग �सफा�रस 
गनर् उपय�ु नदेिखएमा सो व्यहोरा �नवेदकलाई ५ �दन �भ�मा जानकार� �दन ुपदर्छ । 

(ड.) वडा कायार्लयले �सफा�रस गनर् नस�कने भनी �दएको जानकार� �नवेदकलाई िच� नबझेु सूचना पाएको 
१५ �दन �भ�मा सम्विन्धत स्थानीय तह समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ । 

(च) यसर� �ा� भएको �नवेदन समेत समावेश रािख स्थानीय समन्वय स�म�तको बैठकमा पेश गनुर् पदर्छ । 
�नवेदकले पेश गरेका कागजात र अन्य सम्भाव्य तथ्य �माणका आधारमा �नजले प�रचय प� पाउन ेदेिखयो 
भ�न स्थानीय समन्वय स�म�तले िशफा�रस गरेमा �नजलाई प�रचय प� �वतरण गर� त्यसको जानकार� 
�नवेदक तथा वडा कायार्लयलाई समेत �दन ुपदर्छ । 

(छ) प�रचयप�का ला�ग �सफा�रस गनर् कुनै क�ठनाई परेमा वडा कायार्लयले िच�कत्सक/�वशेषज्ञ वा अपा�ता 
भएका व्यि�का संस्थाका ��त�न�धसँग राय परामशर् �लन सक्नेछ ।   

(ज) सामान्यतया अपा�ता भएका व्यि� स्वयंले आफ्नो प�रचयप� बिुझ�लन ुपदर्छ । अ�त अश� वा प◌णूर् 
अश� अपा�ता भएको कारणले प�रचय प� विुझ�लन आउन नसक्ने भएमा वडा कायार्लयको �सफा�रसमा 
प�रवारको सदस्य, संरक्षक वा �नजको बसोबास गन� स्थानीय �नकायका पदा�धकार�ले �नजलाई बझुाउन े
गर� बिुझ�लन सक्नेछन ्। 
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(झ) प�रचय-प� �ा� व्यि�हरूको वग�कृत लगत स्थानीय तहले कम्प्यटुराइज गर� आफ्नो कायार्लयमा राखी 
चौमा�सक रूपमा �देश र संघको सम्बिन्धत मन्�ालयमा जानकार� गराउन ुपन�छ। 

(ञ) समन्वय स�म�तले प�रचयप� �दन भनी ठहर गरेका व्यि�लाई स्थानीय तहको कायार्लयले अनसूुची २ 
बमोिजमको प�रचय-प� (अपा�ता भएका व्यि�हरूलाई) �नःशलु्क उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(ट) प�रचयप�मा गाँउपा�लकाको �मखु �शास�कय अ�धकृतको हस्ताक्षर हनुेछ । �च�लत कानूनको अ�धनमा 
रह� अन्य अ�धकृत कमर्चार�लाई समेत अ�धकार �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

(ठ) �त्यक्ष रुपमा देिखने वा अवलोकन गनर् स�कने शार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी क्ष�तको हकमा 
प�रचय-प� �दान गन� अ�धकार�ले अवलोकन गर� तत्काल उपय�ु प�रचय-प� उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।   

(ड) �त्यक्ष रुपमा नदेिखने वा अवलोकन गनर् नस�कन ेशार��रक, मान�सक वा इिन्�य सम्बन्धी क्ष�त भएका वा 
�� रुपमा छु�ाउन समस्या भएका अपा�ता भएका ब्यि�का हकमा समन्वय स�म�तमा पेश गर� स�म�तको 
�सफा�रसका आधारमा प�रचय प� �वतरण गनुर् पन�छ । 

 
८. अन्य स्थानीय तहबाट प�रचयप� �वतरण गन�ः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र �व�भ� अवरोध तथा शार��रक वा मान�सक अवस्थाको गम्भीयर्ताको कारण 
आफ्नो स्थाई वसोवास भएको िजल्लामा गई अपा�ता प�रचय प� �ा� गनर् असमथर् व्यि�हरुका ला�ग �नजको स्थायी 
बसोबास भएको स्थानको सम्बिन्धत स्थानीय तहबाट प�रचय प� न�लएको स�ुन�त भएमा दफा ५ को ���या परुा गर� 
प�रचय प� �दान गरेर सम्बिन्धत स्थानीय तहलाई जानकार� गराउन स�कनछे ।  

 
९. ��त�ल�प सम्बन्धी व्यवस्थाः 
(१) प�रचय-प� हराइ, ना�सइ वा �ब��ई प�रचय-प�को ��त�ल�प �लन ुपन� भएमा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको 

स्थानीय तहको वडा कायार्लयमा यथाथर् �ववरण र कारण खलुाई �सफा�रसका ला�ग �नवेदन �दन ुपदर्छ । 
(२) वडा कायार्लयले सबै व्यहोरा बिुझ �नवेदकको माग मना�सब देिखएमा प�रचय-प�को ��त�लपी उपलब्ध 

गराउन �ा� �नवेदन तथा अन्य कागजातको ��त�ल�प वडा कायार्लयमा राखी �नवेदकले पेश गरेको स�ल 
कागजात स�हत �सफा�रस गर� गाउपा�लका नगरपा�लका स्थानीय तहमा पठाउँन ुपदर्छ ।  

(३) स्थानीय तहले �सफा�रस स�हत �ा� भएको �नवेदन अपा�ताको �कृती अनसुार सोझै वा स्थानीय समन्वय 
स�म�तमा पेश गर� स�म�तको �नणर्य अनसुार अपा�ता प�रचय-प�को ��त�लपी �नःशलु्क उपलब्ध गराउँन ु
पन�छ । 

(४) ��त�ल�पका ला�ग �ा� भएको �नवेदनका �बषयमा सो प�रचय प� बाहक व्यि�ले प�हले �ा� गरेको 
प�रचय प�मा हेरफेर गनुर्पन� देिखएमा स्थानीय �सफा�रस स�म�तमा पेश गर� सो स�म�तबाट �ा� �नद�शन 
अनसुार गनुर् पदर्छ ।   

 
१० यस कायर्�व�धको ��तकुल कायर् भएमा �च�लत कानूनमा ब्यवस्था भए बमोिजम सजाय हनुेछ ।   
 
११. अ�भलेख सम्विन्ध व्यवस्थाः  
(१) सम्विन्धत वडा कायार्लयले आफनो क्षे�मा भएका कुल अपा�ता भएका व्यि�हरु तथा अपा�ता भएका 

व्यि�हरु मध्ये प�रचयप� पाएका व्यि�हरुको अपा�ताको �कृ�त र गाम्भ◌ीयर्ता लगायत अन्य आवश्यक 
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�ववरण खलु्नेगर� �नय�मत रुपमा अध्याव�धक गर� त्यसको चौमा�सक �ववरण तयार गर� �नय�मत रुपमा 
आफ्नो गाँउपा�लका तथा िजल्ला समन्वय स�म�तलाई समेत पठाउँन ुपदर्छ । 

(२) स्थानीय तहले प�रचय प� �वतरण गरे प�छ यसको जानकार� प�रचय प� �ा� गन� ब्यि�को स्थायी 
ठेगाना भएको वडा कायार्लयलाई �दन ुपदर्छ ।   

(३) गाँउपा�लकाले आफ्नो क्षे��भ� रहेका कुल अपा�ता भएका व्यि�हरु तथा अपा�ता प�रचय प� पाएका 
व्यि�हरुको अ�भलेख राखी त्यसको चौमा�सक ��तवेदन �देशको सामािजक �वकास मन्�ालय, म�हला, 
बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय र संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयमा पठाउँन ु
पन�छ ।  

 
 

प�रच्छेद-५ 
�ब�बध 

१२. �व�वध : 
(१) सबै स्थानीय तहले आ∨आफ्नो क्षे�ा�धकार �भ� रहेका �बकट तथा दरुगम गाउँहरुमा रहेका अपा�ता 

भएका व्यि�हरुका ला�ग अपा�ता प�रचय∨प� लगायतका सेवा सरल त�रकाले उपलब्ध गराउँन किम्तमा 
बष� एक पटक ती ठाउँहरुमा प�रचय प� �वतरण सम्विन्ध घिुम्त िश�वर स�ालन गनुर् पदर्छ ।  

(२) यो कायर्�व�ध लागू हनु ु अगा�ड �ा� गरेको अपा�ता प�रचयप� सम्बिन्धत गाउपा�लका बझुाई यो 
कायर्�व�ध जार� भएको �म�तले १ बषर्�भ�मा यस कायर्�व�ध बमोिजमको प�रचयप� �लनपुन�छ । यस अिघ 
जार� भएका प�रचय प� एक वषर्प�छ स्वतः मान्य हनैु छैन ।   

(३) यस कायर्�व�ध भएको �ावधान अपा�ता भएका व्यि�हरुको अ�धकार सम्विन्ध ऐन र अन्य �च�लत 
कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदसम्म स्वतः अमान्य हनुेछ । 

(४) अपा� प�रचय-प� �वतरण सम्वन्धमा यस कायर्�व�धमा उल्लेख नभएको �वषयमा अपा�ता भएका 
व्यि�हरुको अ�धकार सम्वन्धी ऐन र अन्य �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ ।  

(५) अपा� प�रचय-प� �वतरण �नद� िशका, २०६५ बमोिजम भए गरेका काम कारवाह� यसै कायर्�वधि◌ 
बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ ।  

(६) अपा� प�रचय-प� �वतरण �नद� िशका, २०६५ खारेज ग�रएको छ । 
 
 

अनसूुची १ 

अपा�ता भएका व्यि�को प�रचयप� पाउनको ला�ग �दने �नवेदनको ढाँचा 
      
�ी कायार्लय �मखुज्यू 

माफर् त............................ 
………………………………………. गाउँपा�लका   

  �म�त :.................. ........  

फोटो 
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�वषय : अपा�ता भएका व्यि�को प�रचयप� पाउँ । 

महोदय,   
 म अपा�ता भएका व्यि�को प�रचयप� पाउन योग्य भएकोले �नम्न �लिखत �ववरण रािख प�रचयप� 
पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु । मैले पेस गरेको �ववरण ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरेमा �च�लत काननु 
बमोिजमको सजाय भोग्न म�ुर छु ।   
१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... �ल� ....................  
२. �देश :                

३. ठेगाना  :   
 (क) स्थायी ठेगाना :  ...................पा�लका,  वडा नं............... टोल ..............  
 (ख) अस्थायी ठेगाना : .................पा�लका, वडा नं...................टोल .............. 
 (ग) सम्पर्कर्  टे�लफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. .................  
३. संरक्षक/अ�भभावकको नाम थर .................... .............. �नवेदकको नाता ...............  
४. संरक्षक/अ�भभावकको टे�लफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... .............  
५. नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग�करण अनसुार अपा�ताको �कार ......................  
६.  नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग�करण अनसुार अश�ताको आधारमा                    अपा�ताको 
�कार ............................  
७.  शर�रको अंग, संरचना, �णाल�मा आएको क्ष�तको �ववरण 

..................................... ……………………….. ……………………………. 
……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्ष�त भएपछ� दै�नक ��याकलापमा आएको अवरोध वा �स�मतताको �ववरण  
.......... .......... ............................ …………………………………………….. 
……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपा�ताको कारण उपय�ु स्थानमा िचनो लगाउनहुोस ्।   
 क) रोगको द�घर् असर    ख) दघुर्टना     ग) जन्मजात    
 घ) सश� �न्�     ङ) वंशानगुत कारण   च) अन्य ..............  
१० सहायक साम�ी �योग गनुर् पन� आवश्यकता भएको वा नभएको : उपय�ु स्थानमा  िचनो  लगाउनहुोस ्
।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आवश्यकता भएको भए कस्तो �कारको सहायक साम�ीको �योग गनुर्पन� हनु्छ 

………………………………………………………………………….................. 
१२. सहायक साम�ी �योग गन� गरेको/नगरेको (उपय�ु स्थानमा िचनो लगाउनहुोस 
 क) गन� गरेको      ख) गन� नगरेको   
१३.  सहायक साम�ी �योग गन� गरेको भए साम�ीको नाम : ......................... ...........  
१४. अन्य व्यि�को सहयोग �वना आफ्ना कस्ता कस्ता दै�नक कायर् गनर् सक्नहुनु्छ    
 क) ........................   ख)............................ ग) ..........................  
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 घ) ..........................  ङ) ........................     च) ...........................  
१५.  अन्य व्यि�को सहयोग �लनहुनु्छ भने कुन कुन कामको ला�ग �लन ुहनु्छ (    
 क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................  
 घ)......................... ङ).............................  च) ...........................  
१६. प�छल्लो शैिक्षक योग्यता  �ाथ�मक तह   घ) �नम्न माध्य�मक तह  
 ङ) माध्य�मक तह   च) उच्च माध्य�मक तह    छ) स्नातक तह    
 ज) स्नातको�र तह    झ) �व�ावा�रधी तह   
१७. कुनै ता�लम �ा� गनुर्भएको भए मखु्य ता�लमहरूको नाम ले�हुोस  

………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

१८.  हालको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृ�ष व्यवसाय   ग) स्वरोजगार   घ) अध्ययन    

ङ) सरकार� सेवा च) �नजी क्षे�मा सेवा    ज) केह� नगरेको   झ) अन्य ... 
         
                                             �नवेदक   
        नाम, थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 
        �म�त .............................. 

 

अनसूुची २ 

 

अपा�ता भएका व्यि�को प�रचय�को ढाँचा  
 

नेपाल सरकार 
�नशाना छाप     

.................................................. 
 प�रचयप� नम्बरः                  
 प�रचयप�को �कार:                  

अपा�ता प�रचय-प� 
१) नाम, थरः  
२) ठेगानाः �देश ……………    िजल्ला………… स्थानीय तह 
………………………  
३) जन्म�म�तः     ४) नागर�कता नम्बर: ……………………..                       
       
५) �ल�ः …………  ………….    ६) र� समहु…………..   

 

 

फोटो 
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७) अपा�ताको �क�समः �कृ�तको आधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 
८) बाब/ुआमा वा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  
९) प�रचयप� वाहकको दस्तखतः 
१०) प�रचय प� �मािणत गन�  ………….  

नाम, थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 

पद ................................... 
        �म�त .............................. 
 
 

"यो प�रचप� कसैले पाएमा निजकको �हर� कायार्लय वा स्थानीय �नकायमा वझुाइ�दनहुोला"   
 

Annex 2 
Disability Identity Card Format  

 
 
 

The Government of Nepal 
Stamp      

 ................................................ 
 ID Card Number:                    
 ID Card Type :   

Disability Identity Card 
1) Full Name of Person  
2) ADdress:  Province ……………..District……… Local Level………………  
3) Date of Birth    4) Citizenship Number: ……………………..                  
            
5) Sex: …………  ………….  6) Blood Group…………..   
7) Types of Disability : On the basis of nature  ……………………..On the basis of 
Severity……. …….. 
8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………  
9) Signature of ID card Holders………………. 
10) Approved by   ………….  

Name ..............................  
        Signature  .............................. 
        Designation ............................. 

Date ……………………………. 

 

 

Photographs 
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"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality 
office" 
 

 
अनसूुची ३ 

अपा�ता भएका व्यि�को कायार्लयमा रािखने अ�भलेखको ढाँचा 
�म संख्याः 
 अपा�ता प�रचयप� नम्बरः   प�रचयप�को �कार …………….  
१) नाम, थरः  
२) ठेगाना (स्थायी)  �देश:   िजल्ला :           स्थानीय तह:              वडा:  
३) ठेगाना (अस्थाई)  �देश:       िजल्ला :           स्थानीय तह:               वडा:   
४) जन्म �म�तः                    ४) नागर�कता नम्बरः                              ५) �ल�ः   

६) र� समहु             ७) �ववा�हत/अ�ववा�हतः 
८) बाब/ुआमा वा संरक्षकको नाम, थरः 
९) ठेगानाः  �देश         िजल्ला         स्थानीय तह           वडा 
१०) अपा�ता भएको व्यि�सगँको नाताः 
११) प�छल्लो शैिक्षक योग्यताः  
१२) अध्ययनरत �व�ालय वा कलेज  :      अध्ययन नगरेको         पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपा�ताको �क�समः 

क) अपा�ताको �कृ�तको आधारमा ……………….. 
ख) अपा�ताको गम्भीरताको आधारमा …………………….. 

१५) कस्ता दै�नक ��याकलापहरू  गनर् स�कन्छ ?  
……………………………… ………………………………………….. ………… 
१६)  कस्ता दै�नक ��याकलापहरू गनर् स�कँदैन ? 
………………………………………………………… ………………………… 
१७) सहायक साम�ी आवश्यक    पन�    नपन�  

आवश्यक पन� भए के …………………………….  
१८) हाल सहायक साम�ी   पाएको    नपाएको  
१९)  प�रचय-प� वाहकले �ा� गरेका अन्य सेवा, स�ुवधा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
२०) प�रचयप� बाहकलाई आवश्यक परेका अन्य सेवा स�ुवधाहरू  
…………………………………………………….. ………………………………….. 
२१) सेवा, स�ुवधा �दान गन� �नकायः …………………… …………… 
२२) अन्य ……………………………………………… ………………………… 

 
�मािणत गन� अ�धकार�कोः  

 दस्तखतः    
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 नाम, थरः   
 पदः  
 कायार्लयः   
 �म�त : 

 
आज्ञाले, 

 leifd /fO{  
  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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 स्थानीय राजप� 
राम�सादराई गाउँपा�लका�ारा �कािशत 

खण्ड: २    संख्या:२   �म�त: 2075।०9।06 
 

भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 

 

 
 �वपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध,  

२०७५ 
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राम�सादराइ गाउँपा�लका 
�वपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७५ 

 
�स्तावनाः 

राम�सादराइ गाउँपा�लका �ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद् बाट हुन सक्ने जोिखम न्यू�नकरण तथा 
व्यवस्थापनका ला�ग स्थापना भएको �वपद् व्यवस्थापन कोषको स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध बनाउन बाञ्छनीय 
भएकोले, 

गाउँ �वपद् जोिखम न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� 
गाउँपा�लका गाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध बनाएकोछ ।   
 

प�रच्छेद – १ 
�ारिम्भक 

 
१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ यो कायर्�व�धको नाम (१) : “�वपद् व्यवस्थापन कोष कायर्�व�ध (स�ालन), २०७५” 

रहेको छ ।  
  )२ (यो कायर्�व�ध तरुून्त �ारम्भ हुनेछ ।  
 
२. प�रभाषा:  �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

)क(  “ऐन” भ�ाले राम�सादराइ गाउँ �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
सम्झनपुछर् । 

)ख(  “कोष” भ�ाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको �वपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनपुछर् । 
)ग(  “�भा�वत व्यि�” भ�ाले �वपद्को घटनाबाट प�रवारका सदस्य गमुाएको, शार��रक वा 

मान�सक समस्या उत्प� भएको, घर, जग्गाज�मन, पशपुन्छ�, खा�ा�, ल�ाकपडा तथा अन्य 
सम्प�ीमा आंिशक वा पू्णरूपमा नोक्सानी पगुेको वा �वपद्का कारण अन्य कुनै त�रकाबाट 
�भा�वत भएको व्यि�लाई सम्झनपुछर् । 

)घ ( “राहत” भ�ाले �वपद् �भा�वत व्यि�लाई उपलब्ध गराईने नगद तथा वस्तगुत सहायता सामा�ी 
समेत सम्झनपुछर् । 

)ख(  “स�म�त” भ�ाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको स�म�त सम्झनपुछर् । 
(छ) “संयोजक” भ�ाले स�म�तको संयोजक सम्झनपुछर् ।    
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प�रच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उ�ेश्य तथा �योग 
 
३. कोषको स्थापनास्थानीय स्तरमा उत्प� भएको वा हुनसक्ने �वपद्को जोिखम न्यू�नकरण तथा  (१) :

 व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गाउँ स्तरबाटै स�ालन गनर्का ला�ग आवश्यक �ोत संकलन र प�रचालन गनर्
गाउँपा�लकामा एक �वपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम प�रचालनका ला�ग गाउँपा�लकाको सि�त कोष 
रहेको �व�ीय संस्थामा एक छु�ै खाता खो�लनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगर्त यस कायर्�व�धको दफा ५ बमोिजम कोषमा जम्मा हुनेगर� �ा� 
भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको �व�ीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र दफा 
६ बमोिजम �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ीको �च�लत मूल्य समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर वस्तगुत सहायता सामा�ीको �च�लत मूल्यलाई ब�क �हसाबमा समावेश ग�रने छैन ।  
(४) यस कायर्�व�धको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा �ा� हुन आउने वस्तगुत सहायता सामा�ीको 

छु�ै मौज्दात �कताब स्थापना ग�र अ�भलेख ग�रनेछ । 
 
४. कोषको उ�ेश्यस्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य �वपद्को जोिखम न्यू�नकरण तथा �वपद्को  (१) : 

व्यवस्थापनका ला�ग आ�थर्क तथा वस्तगुत सहायता प�रचालन गनुर् कोषको उ�ेश्य रहनेछ ।  
(२) कोषले देहायका के्ष�मा काम गन� छः   

(क) �वपद्को घटनाबाट �भा�वत व्यि�हरूलाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त खोज, उ�ार र 
राहत सेवा उपलब्ध गराउने ।  

)ख (�वपद् पदार् तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनर् सक्ने अवस्था �सजर्ना गन� ।  
)ग (�वपद् जोिखम न्यू�नकरण , पूवर्तयार�, ��तकायर् र पनुलार्भ कायर्लाई सहज गन� । 

 
५. कोषको आम्दानीकोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) :  (२) र (३) को अ�धनमा र�ह देहाय 

बमोिजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क( गाउँपा�लकाको वा�षर्क बजेटमाफर् त �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गर� स्वीकृत 

रकम, 
(ख( �वपद् व्यवस्थापन कायर्का ला�ग कोषमा जम्मा हुनेगर� अन्य स्थानीय तहबाट �ा� 

रकम, 
(ग  (व्यवस्थापन कायर्का ला�ग कोषमा जम्मा हुनेगर� �देश सरकार तथा नेपाल �वपद् 

सरकारबाट �ा� रकम, 
)घ (गाउँसभाबाट स्वीकृत आ�थर्क ऐनमा व्यवस्था ग�रए बमोिजम �वपद् व्यवस्थापन कोषमा 

जम्मा हुनेगर� �ा� ह◌ुने शलु्क तथा दस्तरु रकम,  
)ङ (गाउँ सभा सदस्य , गाउँ कायर्पा�लका सदस्य तथा गाउँपा�लका कमर्चार�हरूको स्वेिच्छक 

�नणर्यबाट �ा� हुने रकम, 
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)च (स्वदेशी �व�भ� सरकार� तथा गैरसरकार� संघसंस्थाहरू र त्यसमा कायर्रत कमर्चार�हरू , 
उ�ोगी, व्यवसायी, पेशाकम�, राजनी�तक दल, नाग�रक समाज, धा�मर्क तथा परोपकार� 
संघसंस्था र आम सवर्साधारणबाट स्वेिच्छक रूपमा �ा� हुने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेपाल�, वैदेिशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफर् बाट �च�लत कानूनको 
अ�धनमा र�ह �ा� हुने रकम,  

)छ (कोषको खाता स�ालनमा रहेको �व�ीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा उपलब्ध 
गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम वस्तगुत सहायता सामा�ीको �ब��बाट �ा� आय, 
)झ (�च�लत कानूनको अ�धनमा र�ह कोषमा जम्मा हुने गर� अन्य कुनै �ोतबाट �ा� रकम 

।  
)२ (उपदफा  (१) बमोिजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थाले यस 

कायर्�व�धको दफा 3 को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको ब�क खातामा �सधै जम्मा ग�र�दन वा 
गाउँपा�लकाको आ�थर्क �शासन शाखामा नगद जम्मा गनर् सक्नेछ । त्यसर� नगद जम्मा हुन आएमा आ�थर्क 
�शासन शाखाले सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थालाई सोको भपार्ई उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गन� व्यि� तथा संस्थाको नाम र �ा� सहायता रकम सम्बन्धी मा�सक 
�ववरण अक� म�हनाको सात गते �भ� सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

तर कुनै व्यि� वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावर्ज�नक नगनर् स�म�तलाई 
अनरुोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उल्लेख नगर� �ववरण सावर्ज�नक गनर् बाधा पन� छैन।  

 
६. वस्तगुत सहायता सामा�ीऐनको दफा १२ को उपदफा (१) : (२) र (३) को अ�धनमा र�ह कुनै व्यि� वा 

संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तगुत सहायता सामा�ी �ा� हुन आएमा र त्यसर� �ा� सामा�ी �वपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायर्मा उपयोग हुने देिखएमा त्यस्तो वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई स्वीकार ग�रनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोिजम स्वीकार ग�रएको वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई अलग्गै मौज्दात 
�कताबमा आम्दानी अ�भलेख जनाई त्यस्तो सामा�ीको �च�लत मूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेत 
अ�भलेख ग�रनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भई उपदफा (२) बमोिजम आम्दानी अ�भलेख ग�रएको कुनै सामा�ी 
तत्काल �योग गनर् आवश्यक नपन� वा न�मल्ने वा लामो समयसम्म भण्डारण ग�र रा� प�न अनकुुल नहुने 
(सड्ने, �ब�ने, ना�सने वा खेर जाने) �कृि�को भएमा स�म�तको �नणर्यले त्यस्तो सामा�ीलाई �च�लत कानून 
बमोिजम �ललाम �ब�� गर� �ा� आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको खातामा 
जम्मा ग�रनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कुनै वस्तगुत सहायता सामा�ी स्थानीय 
�वपद् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनर् उपय�ु नहुने देिखएमा स�म�तले �नणर्य गर� त्यस्तो 
सहयोग आंिशक वा पूणर्रूपमा अस्वीकार गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कुनै वस्तगुत सहायता सामा�ी �च�लत 
मापदण्ड बमोिजमको न्यूनतम गणुस्तरय�ु नभएको अवस्थामा त्यस्तो सामा�ीलाई स�म�तले अस्वीकार गन�छ।  

)६ (उपदफा  (१) बमोिजम �ा� वस्तगुत सहायता सामा�ी उपदफा (४) वा (५) बमोिजम 
अस्वीकार ग�रएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामा�ी उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थालाई कायार्लयले 
सामा�ी �ा�� र स्वीकारोि�को भपार्ई उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
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(६) उपदफा (१) बमोिजम स्वीकार गर� उपदफा (२) बमोिजम अ�भलेख ग�रएको र उपदफा (४) 
वा (५) बमोिजम अिस्वकार ग�रएको सामा�ीको �ववरण तथा स्वीकार ग�रएको सामा�ीको हकमा सो 
उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थाको नाम सम्बन्धी मा�सक �ववरण अक� म�हनाको सात गते �भ� सावर्ज�नक 
ग�रनेछ । 

तर कुनै व्यि� वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावर्ज�नक नगनर् स�म�तलाई 
अनरुोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उल्लेख नगर� �ववरण सावर्ज�नक गनर् बाधा पन� छैन । 

(७) यस दफा बमोिजम �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई त्यस्तो सामा�ी भण्डारण गन� वा 
�योग ग�रने स्थानसम्म पयुार्उनका ला�ग सहायता उपलब्ध गराउने सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थालाई नै अनरुोध 
गनर् स�कनेछ ।   

  
७. कोषको �योगकोषमा जम्मा भएको रकम खचर् गनर् तथा �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग �ा� वस्तगुत  (१) : 

सहायता सामा�ी खचर् �नकासा गनर् स�म�तले �नणर्य गनुर्पन� छ ।  
)२ (उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न तत्काल �वपद् ��तकायर् गनुर् पन� अवस्था 

रहेको, तर स�म�तको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा तत ् प�ात लगतै बस्ने स�म�तको बैठकबाट 
अनमुोदन गराउने गर� संयोजकको �नणर्यबाट एक पटकमा बढ�मा दश हजार रूपैयासम्मको रकम खचर् गनर् 
बाधा पगु्ने छैन ।  

)३ (कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामा�ी देहाय बमोिजमको कायर्मा खचर् ग�रनेछ:  
)क (

�वपद्
बाट �भा�वत भएको वा हुनसक्ने व्यि� वा समदुायको तत्काल खोजी, उ�ार तथा 
सम्पि�को संरक्षण गनर्, 

(ख) �वपद् �भा�वतको तत्काल�न राहतका ला�ग आवश्यक पन� खा�ा�, खानेपानी, ल�ा 
कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शैिक्षक सामा�ी जस्ता वस्तहुरू ख�रद गर� उपलब्ध 
गराउन तथा तत ्सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायर् गनर्, 

)ग (�वपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थल गमुाएका व्यि�हरूका ला�ग अस्थायी िश�वर वा 
आ�यस्थल बनाउन तथा पनुस्थार्पना गनर्, 

)घ (�वपद्को कारणबाट घाइते वा �बरामी भएका व्यि�को औषधोपचार गनर् , 
)ङ (�वपद् �भा�वतलाई मनोवैज्ञ ◌ा�नक उपचार तथा मनो�वमशर् �दान गनर्, 

)च (�वपद्को कारणबाट मृत्य ु भएका व्यि�को काज��या वा सदगतका ला�ग �नजको 
प�रवारलाई तो�कए बमोिजमको सहायता उपलब्ध गराउन, 

(छ) �वपद्को कारण सम्पि�को क्षती हुने व्यि�लाई तो�कएबमोिजमको राहत उपलब्ध 
गराउन, 

(ज) खोज, उ�ार तथा �ाथ�मक उपचारकाला�ग स्वयम् सेवक तथा �वशेषज्ञको प�रचालन र 
सामा�ी ख�रद तथा भण्डारण गनर्, 

(झ) �वपद्को कारणबाट भएको फोहरमैला तथा �दुषणको �वसजर्न गनर्, 
)ञ (�वपद् पूवर् सूचना �णाल� स्थापना सम्बन्धी उपकरण ख�रद , �णाल� �वकास र सोको 

स�ालन गनर्, 
)ट (खोज , उ�ार र राहतकोला�ग तत्काल स�ार तथा यातायात सूचारु गनर्, 
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)ठ (स्थानीय स्तरमा रहेका �वपद् व्यवस्थापन स्वयम् सेवकहरूको क्षमता �वकास तथा 
प�रचालन सम्बन्धी कायर् गनर्, 

)ड (जोिखमय�ु स्थानको प�हचान तथा उ� स्थानको धन जनको स्थानान्तरण गनर् , 
)ढ (�वपद ◌् प�ात �वपदबाट भएको क्ष�तको लेखाजोखा र �वपद् प�ातको आवश्यकताको 

प�हचान गनर्, 
)ण (�वपद् प�छको पनुः�नमार्ण गनर् , 

)त (�वपद् पवुर्तयार� , �वपद् ��तकायर्, �वपद् र �वपद्प�छको पनुलार्भ, �वपद् जोिखम 
न्यू�नकरण जस्ता �वपद् व्यवस्थापनका कायर् गनर्, 

)थ (स�म�तले तोके बमोिजमको �वपद् व्यवस्थापन सम्विन्ध अन्य काम गनर्, गराउन । 
)४ (उपदफा  (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नय�मतरूपमा ग�रने �वकास �नमार्ण 

सम्बन्धी कायर्लाई �वपद् व्यवस्थापनसँग आव� गराएर कोषबाट कुनै प�न �क�समको खचर् गनर् पाईनेछैन । 
(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा घ�ट भएको अवस्थामा आपतका�लन कायर्बाहेक 

अन्य �योजनका ला�ग कोषको रकम �योग ग�रनेछैन ।  
 
 

८. राहत सहायता �वतरण�भा�वत व्यि�लाई राहत उपलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र  (१) :
मा� प�न उपलब्ध गराउन  वस्तगुत सामा�ी मध्ये आवश्यकता र औिचत्यका आधारमा दवैु वा कुनै एक

स�कनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपलब्ध गराउनपूुवर् कोषबाट राहत उपलब्ध गराई�दने सम्बन्धमा 

�वपद् �भा�वत व्यि� वा �नजको एकाघरको प�रवारका सदस्यले �वपद्को घटना र सोबाट आँफू वा आफ्नो 
प�रवारका सदस्यलाई पनर् गएको हानी नोक्सानीको �ववरण स�हत कायार्लयमा �नवेदन दतार् गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन दतार् गदार् �वपद्को घटना र सोबाट पनर् गएको हानी 
नोक्सानीको मूल्या�न स�हतको सजर्�मन मचुलु्का वा ��तवेदन समेत �नवेदनसाथ संलग्न ग�रएको हुनपुन�छ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम दतार् भएको �नवेदन र उपदफा (३) बमोिजमको संलग्न मचुलु्का वा 
��तवेदन समेतका आधारमा �वपद् �भा�वतलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामा�ी उपलब्ध गराउँदा �वपद्को 
सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामा�ीको उपलब्धता र खचर्को औिचत्य 
समेतलाई दृ��गत गर� स�म�तले उिचत ठहयार्एबमोिजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न �वपद्को कारणले गिम्भर हानी 
नोक्सानी वा घाईते भई �वपद् �भा�वत व्यि� वा �नजको एकाघरको प�रवारका सदस्यले राहतका ला�ग 
�नवेदन दतार् गनर् सक्ने अवस्था नरहेमा र तत् काल राहत उपलब्ध नगराउँदा �वपद् �भा�वत व्यि� थप 
जोिखममा धके�लन सक्ने वा थप जनधन र स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ भ�े स�म�तलाई 
लागेमा त्यस्तो व्यि�लाई स�म�तले �नणर्य गरेर तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) �वपद् �भा�वत व्यि�लाई यस दफा बमोिजम राहत उपलब्ध गराउँदा म�हला, बालबा�लका, 
�कशोर �कशोर�, जे� नाग�रक, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�लाई �ाथ�मकता �दनपुन�छ । 

 
९. कोष �योग गनर् नपाईनेयस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको  (१) :

खचर् गनर् पाईने छैनः�योजनका ला�ग कोषमा जम्मा भएको रकम  
(क) �नय�मत �शास�नक कायर्को ला�ग खचर् गनर्,  
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(ख) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �नय�मत रूपमा तलब, भ�ा 
वा अन्य स�ुवधा उपलब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �मण खचर् वा अन्य त्यस्तै 
�कारको खचर् उपलब्ध गराउन, 

(घ) �वपद् बाट �भा�वतलाई �दईने तो�कएबमोिजमको राहत बाहेक अन्य कुनै प�न �क�समको 
चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन, 

(ङ) कुनै प�न �क�समको गो��, अन्तर��या वा सभासम्मेलन स�ालन गनर्, गराउन, 
(च) आकिस्मक रूपमा �नमार्ण गनुर्पन� बाहेकका अन्य �नय�मत पूवार्धार �वकास �नमार्णसम्बन्धी 

कायर् गनर्, गराउन, 
(ङ) �वपद् जोिखम न्यू�नकरण तथा �वपद् व्यवस्थापनसँग �त्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै 

प�न कायर् गनर्, गराउन ।  
(२) कोषलाई �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ी मध्यै कुनै प�न सामा�ी पूणर् वा आंिशकरूपमा 

कायार्लयको वा कायार्लयको कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�को �नय�मत �योजनका ला�ग �योग ग�रनेछैन । 
 
 

प�रच्छेद – ३ 
कोषको स�ालन, लेखा तथा लेखा प�रक्षण 

 
१०. कोषको स�ालन : (१) कोषको ब�क खाता स�ालन गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत र लेखा 

�मखु वा �नजले तोकेको लेखाको कमर्चार�को संय�ु दस्तखतबाट हुनेछ ।  
(२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार रूपैया भन्दा बढ�को रकम भ�ुानी गदार् अ�नवायर्रूपमा ब�क 

माफर् त मा� भ�ुानी ग�रनेछ । 
(३) कोषलाई �ा� वस्तगुत सहायता सामा�ीको �नकासा �मखु �शासक�य अ�धकृत र िजन्सी शाखा 

�मखुबाट हुनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोिजम वस्तगुत सहायता सामा�ी �वपद् व्यवस्थापन कायर्मा उपयोगका ला�ग 

�नकासा गदार् मौज्दात �कताबमा खचर् अ�भलेख जनाई �नकासा �दनपुन�छ र त्यस्तो सामा�ीको अ�भलेख 
मूल्यलाई कोषको खचर्को रूपमा समेत अ�भलेख ग�रनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावर्ज�नकरणकोषको आय व्ययको लेखा �च�लत कानून  (१) : 

बमोिजम रािखनेछ ।  
)२ (कोषले कायर्पा�लकाले तोकेबमोिजम आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� कायम गनुर् पन�छ।  

)३ (खचर्को �ववरण अक� म�हनाको सात गते�भ�मा कोषको मा�सकरूपमा भएको आम्दानी र 
सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 

)४ (आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� स�म�तले कोषको  वा�षर्क आय व्ययको 
�ववरण समेत खुल्ने वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

 
१२. लेखा प�रक्षणकोषको आन्त�रक लेखापर�क्षण गाउँपा�लकाको आन्त�रक लेखा प�रक्षण शाखाबाट हुनेछ  (१) : 

। 
)२ (कोषको अिन्तम लेखापर�क्षण महालेखा पर ◌ीक्षकबाट हुनेछ । 
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)३ (गाउँ कायर्पा�लकाले चाहेमा जनुसकैु बखत स�म�तको �हसाव�कताव जाँच्न वा जाँच गराउन 
सक्नेछ । 

)४  (को कायार्लयले कम्तीमा वषर्को एक पटक कोषको सामािजक र सावर्ज�नक गाउँ कायर्पा�लका
लेखाप�रक्षणको व्यवस्था �मलाउनेछ। 

प�रच्छेद –४ 
�व�वध 

 
१३. सशतर् सहायता : (१) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तो�कएको कायर् सम्पादन गन� शतर् स�हत कुनै व्यि� वा 

संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता �ा� गनुर् पूवर् स�म�तले शतर् स्वीकार गन� 
वा नगन� सम्बन्धी �नणर्य गन�छ र शतर् स्वीकार गरेको अवस्थामा मा� सहायता रकम वा सामा�ी कोषमा 
जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, �ादेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सशतर् अनदुान उपलब्ध गराउने हकमा 
स�म�तको पूवर् �नणर्य आवश्यक पन�छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा� अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई तो�कएको 
काममा मा� उपयोग गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा� अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामा�ी तो�कए 
बमोिजमको कायर्मा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थाले 
�ववरण माग गरेमा सोको �ववरण उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

)४ (उपदफा  (१) बमोिजम कोषमा सहायता स्वरुप �ाप् त हुने भौ�तक सामा�ीहरुको भण्डारण तथा 
�वतरण कायर्लाई व्यविस्थत गनर् आवश्य�ा अनसुार स�म�तले थप मापदण्ड /�नद� िशका बनाई लाग ु गनर् 
सक्नेछ । 

 
१४. परामशर् �लन सक्ने:  स�म�तले यस कायर्�व�ध बमोिजमको कायर् सम्पादन गनर् उपय�ु �वज्ञ व्यि� वा 

सस्थासँग आवश्यक परामशर् �लन सक्नेछ । 
 
१५. रकम ��ज नहुने तथा आवत� कोष (�रविल्वङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) 

बमोिजम कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये आंिशक वा परैु रकम कुनै आ�थर्क वषर्मा खचर् नभई आ�थर्क 
वषर्को अन्त्यमा बाँक� रहेमा त्यस्तो रकम ��ज नभई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम �ा� सहायता रकमलाई त्यस्तो शतर् अनरुूप उपयोग गनर् 
नसकेको कारण जनाई सहायता उपलब्ध गराउने सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थाले �फतार् माग गरेमा कोषबाट 
रकम �फतार् गनर् बाधा पन� छैन । 

)२ (कोषलाई आवत� कोष )�रबिल्व� फण्ड (को रुपमा स�ालन ग�रनेछ ।  
)3  (न हुन गएमा तत्काल थप रकम जम्मा गनर् कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा न्यू

�य� ग�रनेछ । 
 

१६. सहयोगका ला�ग आ�ान गन� : (१) �वपद्का कारण आपत्का�लन अवस्था �सजर्ना भई स्थानीय �ोत साधन र 
क्षमताले �वपद्को सामना गनर् क�ठन भएमा गाउँपा�लकाले �छमेक� स्थानीय तह, �देश सरकार तथा नेपाल 
सरकारलाई कोषमा आ�थर्क तथा वस्तगुत सहायता उपलब्ध गराउन अनरुोध गनर् सक्नेछ । 



 

276 
 

(२) �वपद् बाट �भा�वतको खोज, उ�ार र राहतका ला�ग स�म�तले स्थानीय सामािजक तथा 
परोपकार� संघ, संगठन, यवुाक्लव, आमासमूह, स्वयम् सेवक, रा�सेवक, उ�ोगी व्यवसायी, �वु� व्यि� 
तथा आमसवर्साधारणलाई सहयोगका ला�ग अनरुोध गनर् सक्नेछ।  

 
 
 

१७. अ�भलेख रा�े : (१) स�म�तले कोष प�रचालन सम्बन्धमा गरेको �नणर्य र अन्य काम कारवाह�को अ�भलेख 
दरुुस्त रा�ु पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अ�भलेख स�म�तको सदस्य-सिचवको िजम्मामा रहनेछ । 
(३) दफा (१) बमोिजमको अ�भलेख सरोकारवाला कुनै व्यि� वा संस्थाले माग गरेमा �नजलाई 

�नयमानसुार त्यस्तो अ�भलेख उपलब्ध गराईनेछ ।   
 
१८. अनगुमन :(१) यस कायर्�व�ध बमोिजम कोष प�रचालन तथा सोबाट भएका कामको �नय�मत तथा आकिस्मक 

अनगुमन सम्बन्धी कायर्का ला�ग स�म�तको संयोजक वा �नजले तोकेको स�म�तको अन्य कुनै सदस्यको 
संयोजकत्वमा स�म�तको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संलग्न रहेको अनगुमन टोल� ख�टई कोष 
प�रचालनबाट भएको कामको अनगुमन गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ख�टएको अनगुमन टोल�ले आफूलाई �ा� कायार्देशका आधारमा 
अनगुमनका �ममा देिखएको सत्य तथ्य �ववरण स�हतको ��तवेदन स�म�तसमक्ष पेश गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हुन आएको ��तवेदन समेतका आधारमा कोष प�रचालनमा कुनै 
क�म कमजोर� भएको देिखएमा त्यसलाई सधुार गनर् स�म�तले आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो 
�नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत सबैको कतर्व्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कोष प�रचालनमा कुनै गिम्भर �टु� रहेको 
र सोलाई तत्काल रोक्न आवश्यक देिखएमा संयोजकले त्यस्तो कायर् रोक्न �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका �ममा कुनै व्यि�ले झठुा �ववरण पेश गर� कोषबाट राहत �ा� गरेको वा कोषले 
उपलब्ध गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन टोल�मा उपलब्ध भएसम्म स्थानीय राजनी�तक दल, �वपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा संलग्न गैरसरकार� संघसंस्था, उ�ोगी व्यवसायी आव� संघसंगठन, नाग�रक 
समाज तथा प�कार आव� संघसंगठन र सशतर् सहायता उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थाको ��त�न�ध 
समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

 
१९. �नद�शन �दन सक्ने:  गाउँ सभाले स�म�तको काम कारबाह�को सम्बन्धमा स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दन 

सक्नेछ । 
 

आज्ञाले, 
 leifd /fO{  

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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भाग – २ 
राम�सादराई गाउँपा�लका 
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�ाकृ�तक �वपद पी�डत उ�ार तथा राहत �वतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 

�स्तावनाः- 

राम�सादराइर् गाउँपा�लका �भ� �ाकृ�तक �कोप पी�डतलाइर् तत्काल पनुर्स्थापना गर� सहज जनिजवनको 

अवस्थामा पयुार्उन उ�ार तथा राहत �वतरणको कायर् गनर् �कृ�तक �वपद पी�डत उ�ार तथा राहत 

सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन वाञ्छ�नय भएकोले वैकुण्ठे गाउँकायार्पा�लकाले यो मापदण्ड बनाएको छ । 

 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः- (१) यस मापदण्डको नाम "राम�सादराइर् गाउँपा�लका �कृ�तक �वपद पी�डत 

उ�ार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५" रहेको छ ।  

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त लागू हनुेछ । 
२.प�रभाषाः- �वषय �संगले अक� अथर् नलागेमा  
(क)" गाउँकायर्पा�लका" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लकालाइर् सम्झन ुपछर् । 
(ख) "अध्यक्ष" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लका अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 
(ग) " गाउँ स्त�रय �वपद �भा�वत प�हचान स�म�त" भ�ाले �वपद जोिखम न्य�ुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 

दफा ३ बमोिजम स�म�तलाइर् सम्झन ुपछर् । 

(घ) "वडा स्त�रय �वपद �भा�वत प�हचान स�म�त" भ�ाले �वपद जोिखम न्य�ुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 

दफा ६ बमोिजम स�म�तलाइर् सम्झन ुपछर् । 
(ङ) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अध�धकृत सम्झन ु

पछर् । 
प�रच्छेद-२ 

उ�ार तथा राहत सम्बिन्ध मापदण्ड 
३.उ�ार तयार� व्यवस्थापनः-  

(१) गाउकायर्पा�लका केन्�मा �कृ�तक �कोप उ�ार स�म�त गठन गर� उ� स�म�तले खोज र उ�ार सामा�ीको 

पयार्� भण्डारणको व्यवस्था गर� गाउँकायर्पा�लकाको जनु सकैु के्ष�मा �कोप आएका बखत आवाश्यकता अनसुार 

तत्काल राहत पयुार्उने व्यवस्था �मलाउने । यसका लागी खोज तथा उ�ार सामा�ी गाउँकायर्पा�लका केन्� र 

आवाश्यकता अनसुार िजल्लास्तरमा भण्डारको व्यवस्था गन� । जोिखममा परेका वस्तीको प�हचान गर� त्यस्ता 

वस्तीको संरक्षण अथवा वस्ती स्थानान्तरण लगायतका उपय�ु व्यवस्था गनर्को लागी आवाश्यक अध्यायन 

अनसुन्धान, योजना तथा कायर्�म�नमार्ण, बजेट तथा �ोतसाधनको व्यवस्था गन� र यस्ता वस्तीलाइर् राहत पदार्न 

गन� । 
 
(२)खोज र उ�ार कायर्को लागी ८ वटै वडामा गाउँ�कृ�तक �कोप उ�ार स�म�त मातहतमा खोज र उ�ार 

सामा�ीहरु भण्डारण गर� रा� ेव्यवस्था �मलाउने । यसमा न्यूनतम १० जना उ�ारकम�लाइर् उ�ार कायर्मा 

�योग गनर् आवाश्यक पन� सामा�ीहरु स्थानीय आवाश्यकताको आधारमा प�हचान गर� भण्डारणको व्यवस्था �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले �मलाउने । 



 

280 
 

 
(३) �वपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख) न्यूनतम मौज्दात कायम रा� ेव्यवस्था �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले �मलाउने । 
 
(४) सामािजक एवं गैर सरकार� संघ- संस्थाहरुको सहयोग समेत �लइर् �कोप व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना 

अ�भवृ�� गन� काम गाउँकायर्पा�लका केन्� र वडा स्तरमा गन� । 
 
(५) �कोपको समयमा �वस्था�पत प�रवारहरुलाइर् सरुिक्षत स्थानमा राखी िश�वर संचालन गनर् गाउँ�कृ�तक �कोप 

उ�ार स�म�तले सम्भव भएसम्म �व�ालय, स्वास्थ्य केन्� बाहेक प�हचान ग�रएका खलु्ला के्ष�हरु �योग गन� । 
 
(६) खोज तथा उ�ारका लागी आउने स्वदेशी तथा �वदेशी टो�ललाइर् सहयोग गन� गराउने तथा समिुचत �वन्ध 

गाउँ�कृ�तक �कोप उ�ार स�म�तले �मलाउने । 
४. आपतकाल�न उ�ार तथा राहत �वतरणः-  
(१) �कोपका घटनामा पर� कुनै व्यि�को मतृ्य ुभएको रहेछ भने राहत स्वरुप ��त मतृक रु. २५,०००।-

(पिच्चस हजार) का दरले मतृकका प�रवारलाइर् सहयोग उपलब्ध गराउन े।यसर� रकम उपलब्ध गराउँदा गाउँ 

स्त�रय �वपद �भा�वत प�हचान स�म�तको प�हचानमा उपलब्ध गराउने । 
 
(२) �कोपबाट घर, पा�ल न� भएका वा खा�� बाल� वा पश ुतथा जग्गा जमीन समेत नोक्सानी भइर् तत्काल 

गजुारको लागी खा�� समेत नभएका वा दवैु अवस्थाका पी�डत प�रवारलाइर् तत्काल आवाश्यक व्यवस्थाको लागी 

रु२०,०००।- (�वस हजार) सम्म वडा स्त�रय �वपद् �भा�वत प�हचान स�म�तको �सफा�रस बमोिजम प�रवारलाइर् 

राहत सहयोग उपलब्ध गराउने । 
 
(३) घटनामा पर� खा��, ल�ाकपडा लगायत घर पूणर्रुपमा न� भएका वा पूणर् न� नभएतापनी सम्भा�वत 

खतराबाट जो�गन अन्य� सनुर् पन� वा �वस्था�पत भै सरुिक्षत स्थानमा नयाँ आ�य स्थल �नमार्ण गर� व्यवस्था गनुर् 

पन� अवस्थाका प�रवारलाइर् ��त रु २०,०००।- (वा� हजार) सम्म आ�थर्क सहयोग उपलब्ध गराउने । यस्तो 

सहयोग गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले आवाश्यक छान�वन गर� बैठकबाट �नणर्य गराएर मा� �दने । 
 
(४) �कोपका घटनामा पर� गिम्भर घाइते हनुेहरुलाइर् गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त माफर् त सरकार� अस्पतालमा 

उपचार गराउँदा ��तव्यि� रु २०,०००।- (�वस हजार) सम्म भ�ुानी गर� �दने र अस्पतालबाट घर जान 

आ�थर्क सहयोग स्वरुप ��त व्यि� रु १,000।- (एक हजार) र यातायात खचर् �दने । 
 
(५) �कोपको समयमा पी�डत प�रवारहरुलाइर् पनुः स्थापना तथा पनुः �नमार्णका ला�ग �च�लत नी�त तथा काननु 

बमोिजम गाउँिस्थत वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वपद् व्यवस्थापन शाखाले सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय 

गर� सह�ुलयत दरमा काठ उपलब्ध गराउने । 
 
(६) �कोपको समयमा पी�डत प�रवारहरुलाइर् सरुिक्षत स्थानमा राखी िश�वर संचालन गनुर् पन� अवस्था भएमा 

गाउँ�ाकृ�तक �कोप उ�ार स�म�तले तत्काल िजल्ला �ाकृ�तक �कोप उ�ार स�म�त एवं. उ�ारसँग सम्बिन्धत 
अन्य �नकायमा सम्पकर्  राखी आवाश्यक व्यवस्था �मलाउने । 
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(७) �नधार्�रत मापदण्ड बमोिजम राहत सहयोग उपलब्ध गराउँदा गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले घटना भएको 

३० �दन �भ� सचुना �� भएको घटनाका लागी मा� राहत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� । 
 
(८) भकुम्प, बाढ�, प�हरो, आगलागी, अ�सनापानी, हरु� बतास, च�ा�, िशतलहर, �हमपातका साथै �कोपका 

कारणबाट भएको हवाइर्, सडक एंव ढु�ा दघुर्टना बाट �भा�वत पी�डतहरुलाइर् मा� राहत सहयोग गराउने (९) 
�कोपमा प�र खा�� वा थप आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन ुपन� प�रवारका प�रवार संख्या समेत खलेुको लगत 

घटना हनुे �वि�कै िजल्ला �शासन कायार्लय माफर् त �देश तथा संघीय गहृ मन्�ालयमा पठाउने । 
 
(१०) पी�डतहरुलाइर् राहत �वतरण गदार् स्था�नय उ�ार स�म�त गठन भएको स्थानमा सो स�म�त माफर् त र अन्य 

ठाउँको हकमा गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त माफर् त नै राहत सहयोग उपलब्ध गराउने । 
 
(११) राहत सहायता �� गनर्को ला�ग �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रस प� र वडा कायार्लयको �सफा�रस 

प� स�हत गाउँपा�लका कायार्लयमा �नवेदन पेश गनर् सक्नेछ । 
 

प�रच्छेद-३ 
�व�वध 

५. �नवेदनको ढाचँाः-खण्ड ४ (१,२,३,४,५ अनसुार सहायता पाउन अनसुचुी- १ ढाँचामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 
६. अ�धकार �त्योजन गनर् स�कनःे- यस कायर्�व�ध अनसुार वडा स्थ�रय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य वडा 

अध्यक्षलाइर् �दन सक्नेछ । 
७. सहायता उपलब्धः- राहत सहायता �वपद् व्यवस्थापन कोष बाट हनुेछ । 

 
अनसूुची-१ 

 (खण्ड ५ सँग सम्बिन्धत) �म�तः- 
 

�ीमान ्गाउँ�मखु/�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 
राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको कायार्लय,  
वैकुण्ठे, भोजपरु । 
 

�वषयः- राहत रकम/ सामा�� उपलब्ध गराइर्�दन ुहनु । 
महोदय, 
 �स्ततु �वषयमा यह� �म�त………… गतेको बा�ढ/ प�हरो/आगलागी/अ�सनापी/च�ा�, हावापानी/ 

भकुम्प/ढु�ा दघुर्टना/…………………को कारण मरो ……………………….पणुर्/आिशंक रुपमा न� भइर् 

अन्दाजी…………………. बराबरको क्षती भएकोले म, मेरा �ीमान/�ीम�त/मेरो आमा 

बवुा/बज्ये/बज्यै/छोरा…….जना/छोर�……..जना/दाजभुाइर्…….जना/�द�दव�हनी……जनाको प�रवारको 

जीवनयापन गनर् क�ठन भएकोले/�वस्था�पत भएकोले तहाँ कायार्लयको �नयमानसुार राहत रकम उपलब्ध 

गराइर्�दन ुहनु �हर� सजर्�मन मचुलु्का, वडा कायार्लयको �नयमानसुार राहत रकम उपलब्ध गराइर्�दन हनु 
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�हर� सजर्�मन मचुलु्का, वडा कायार्लयको �सफा�रस, नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प, घटना घटेको 

स्प� जानकार� �दने तिस्वरहरु संलग्न रािख यो �नवेदन पेश गरेको छु । 
 

�नवेदक 
�.स. नाम,थर ठेगना  प�रवार संख्या हस्ताक्षर 

परुुष म�हला जम्मा 

       

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 
 leifd /fO{  

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 
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