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आधँिखोला गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

गाउँसभाबाट पाररत धिधत: २०७५/११/०७ 

प्रस्तावना: 

सहकारी िूल्य, िान्यता र धसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पूजँी, प्रववधि तथा प्रधतभालाई 
स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आिारिा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आधथिक, सािाजजक तथा 
साँस्कृधतक उन्नयन गनि, सिरु्दायिा आिाररत, सर्दस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सशुाधसत 
संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा 
व्यवसायका िाध्यिबाट सािाजजक न्यायका आिारिा आत्िधनभिर, तीब्र एवं दर्दगो रुपिा स्थानीय 
अथितन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एवि ् धनयिन सम्बन्िी 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवविान २०७२ को िारा ५७ को उपिारा ४ (अनसूुजि 
८) बिोजजि आधँिखोला गाउँपाधलकाको  िौथो गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१.       संजिप्त नाि र प्रारम्भ: 
(१) यस ऐनको नाि “आधँिखोला गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन प्रिाजिकरि भै स्थाधनय राजपििा प्रकाजशत भएको धिधत रे्दजख लागू हनुेछ । 

२.       पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा, 
(क) “आन्तररक कायिववधि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बिोजजि बनाएको आन्तररक 

कायिववधि सम्झनपुछि ।  

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

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयििा तोवकएको 
वा तोवकए बिोजजि सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पधत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, िििपिु, िििपिुी, बाब,ु आिा, 
सौतेनी आिा र आफूले पालन पोषगनुि पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी 
सम्झनपुछि। 

तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरी वा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको 
पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बित” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछि । 

(ि) “िन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संघीय िन्िालय सम्झनपुछि ।  
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(छ) “िखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संिालन गरेको व्यवसावयक वियाकलापहरुिा 
पधछल्लो आधथिक वषिसम्ििा पररिाधलत बितको र्दावयत्व र पधछल्लो आधथिक वषिको 
सर्दस्यतफि को खररर्द वा धबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस प्रधतशत भन्र्दा बढी वहस्सा 
भएको कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेिि सधिधत” भन्नाले र्दफा ३७ बिोजजिको लेखा सपुरीवेिि सधिधत 
सम्झनपुछि । 

(ञ) “ववधनयि” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोजजि बनाएको ववधनयि 
सम्झनपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले िन्िालयले सहकारी 
धनयिन गनि तोकेको िहाशाखा सिेतलाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सधिधतको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दले सधिधतको अध्यि, 
उपाध्यि, सजिव र कोषाध्यि सिेतलाई जनाउँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनपुछि। 

(ढ) “सधिधत” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोजजिको सञ्चालक सधिधत सम्झनपुछि।  

(ि) “सहकारी िूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, लोकतन्ि, सिानता, सिता, 
ऐक्यवद्धता, इिान्र्दारी, खलुापन, सािाजजक उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरिाह लगायत 
अन्तरािवष्ट्रय  िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी िूल्य सम्झनपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववधनयििा व्यवस्था भए बिोजजि सञ्चाधलत व्यवसावयक 
वियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी धसद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथा खलुा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकताजन्िक 
धनयन्िि, सर्दस्यको आधथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीि र सूिना, 
सहकारी-सहकारी बीि पारस्पररक सहयोग र सिरु्दायप्रधतको िासो लगायत अन्तरािवष्ट्रय 
िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी धसद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बिोजजि गठन भई र्दफा ६ बिोजजि र्दताि भएको ववषयगत 
वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(ि) "सािारि सभा" भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारि सभा सम्झनपुछि । 

(न) "प्राथधिक पूजँी कोष" भन्नाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प) "र्दताि गने अधिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बिोजजिको र्दताि गने अधिकारी सम्झनपुर्दिछ । 

(फ) "िताधिकार" भन्नाले सर्दस्यले एक व्यजि एक ितको आिारिा अधभव्यि गरेको 
अधिकारलाई सम्झनपुर्दिछ । 
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(ब) "पनुरावेर्दन" भन्नाले अधिकार प्राप्त व्यजिले दर्दएको आरे्दश उपर जित्त नबझु्ने व्यजिले 
जजवकर सवहत तोवकएको तहिा पेश गरेको पिलाई बजुझनेछ । 

(भ) "ऋि" भन्नाले सहकारी संस्थाबाट भववष्यिा भिूान गने गरी सर्दस्यले धलएको ऋि 
लाइ सम्झनपुर्दिछ सो शब्र्दले सहकारी संस्थाले धलने ऋिलाई सिेत जनाउन सक्नेछ। 

(ि) "स्पविकरि" भन्नाले यस ऐनिा कुनै पधन ववषयिाधथ स्पि हनुे गरर दर्दएको सत्यतथ्य 
वववरि लाई बजुझनेछ । 

(य) "लेखापररिि" भन्नाले िान्यता प्राप्त धनकाय वा पररिक बाट संस्थाको वावषिक वहसाब 
जाँि गररने कायिलाइ बजुझनेछ । 

(र)  "धनिेप" भन्नाले व्याज दर्दने गरी वा नगरी सहकारी संस्था वा संघ वा बैंकिा सर्दस्यहरुले 

   धनयधित वा आवधिक वा ऐजच्छक रुपिा सर्दस्यका नाििा जम्िा गरेको बित 
रकिलाई 

         जनाउनेछ । यस शब्र्दले सर्दस्यहरुका नावाधलक बालबाधलकाको नाििा धनयधित 
जम्िा हनुे बित रकिलाई सिेत जनाउनेछ । 

(ल) "रोक्का" भन्नाले सम्पजत्त हस्तान्तरिको लाधग रोक लगाइएको अवस्थालाई जनाउनेछ। 

(व) "अनगुिन एवं धनरीिि" भन्नाले तोवकएको ढाँिािा धनरीिि गनि अधिकार प्राप्त गरेको 
व्यजिले गरेको स्थलगत वा अफसाइट अनगुिन एवं धनरीिि लाई जनाउनेछ । 

(श) "र्दताि खारेजी" भन्नाले संस्था र्दताि गने अधिकारीले संस्था संिालनको लाधग दर्दइएको 
अधिकार लाइ खारेज गनि गरेको धनििय लाइ जनाउनेछ । 

(ष) "जररवाना" भन्नाले सजाय हनुे कसरु गने व्यजि वा सहकारी संस्थालाई अधिकार प्राप्त 
अधिकारीले दर्दएको िौदिक सजायको आरे्दशलाई बजुझन्छ । 

(स) "सजाय" भन्नाले यस ऐन वा कसरु गने व्यजि वा सहकारी संस्थालाई कसरु गरेवापत 
दर्दइएको काननुी आरे्दशलाइ बजुझनेछ । 

(ह) "ववघटन" भन्नाले सहकारी संस्थाको काननुी अजस्तत्व सिाप्त हनुे अवस्थालाइ बजुझनेछ 
। 

(ि) "एवककरि" र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बवढ सहकारी संस्थालाइ गाभी एउटै संस्थाको रुपिा 
सञ्चालन गररने कायिलाई बजुझनेछ । 

(ि) "संरजित पूजँज वफताि कोष" भन्नाले सहकारी संस्थािा सर्दस्यले गरेको वावषिक कारोबारको 
आिारिा सर्दस्यहरुलाई नै त्यसको प्रधतफल ववतरि गने उद्धेश्यले स्थापना गररएको 
कोषलाइ जनाउनेछ । 

(ज्ञ) "सहकारी प्रवद्धन कोष" भन्नाले सहकारी उिोग व्यवसाय र जोजखििा परेका वा पनि 
सक्ने सहकारी संस्थाहरुलाइ सहयोग पगु्ने गरी स्थापना गररएको कोष लाई बजुझनेछ 
। 
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पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताि 
३. संस्थाको गठन : 

(१) कम्तीिा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसिा धिली ववषयगत वा वहउुदे्दश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन श्रधिक, यवुा लगायतले आफ्नो 
श्रि वा सीपिा आिाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपाली 
नागररकहरु भए पधन संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, 

स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वाधित्विा संिाधलत ववद्यालय, 

ववश्वववद्यालय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रधिक पाउने पर्दिा वहाल रहेका कम्तीिा 
एकसय जना किििारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसिा धिली प्रिधलत कानून 
बिोजजि र्दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारिा सर्दस्यता, प्रधतधनधित्व र सेवा 
संिालनिा तोवकए बिोजजिका शति बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। तर एकसय जनाभन्र्दा कि संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीिा 
तीसजना किििारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसिा धिली सर्दस्यता, प्रधतधनधित्व र 
सेवा संिालनिा तोवकए बिोजजिका शति बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(४) यस र्दफा बिोजजि संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) 
वा(२)िा उजल्लजखत संख्या पगेुको हनुपुनेछ । तर संस्था र्दताि भइसकेपधछ एकै 
पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यजिले सो संस्थाको सर्दस्यता धलन बािापने छैन । 

४. र्दताि नगरी  सहकारी सस्था संिालन गनि नहनु:े कसैले पधन  यस ऐन बिोजजि र्दताि नगरी 
सहकारी संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गनि हुँरै्दन।   

५. र्दतािको लाधग र्दरखास्त दर्दन ुपने: 
(१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दतािका लाधग र्दताि गने अधिकारी 

सिि अनसूुिी - १ को ढाँिािा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 
(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बिोजजिका कागजातहरू संलग्न गनुि 

पनेछ :– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववधनयि, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रधतवेर्दन, 

(ग) सर्दस्यले धलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वववरि । 
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(घ) संस्था गठन सम्बजन्ि प्रथि प्रारजम्भक भेला र र्दोस्रो प्रारजम्भक भेलाको प्रिाजित 
प्रधतधलपी, संस्थाको व्यवसावयक कायियोजना, कायििेि धभिका वाधसन्र्दाहरुको 
नागररकताको प्रिािपिको प्रिाजित प्रधतधलवप, फोटो सवहतको सर्दस्यहरुको 
व्यजिगत वववरि, संस्थाको शेयर वविी प्रिाि-पिको ढाँिा,  सधिधतको 
पर्दाधिकारीिा धनवािजित पर्दाधिकारीहरुले धलने सपथ-ग्रहिको ढाँिा, संस्थाको 
लोगो एवं छाप,  िनोधनत हकवाला सम्वजन्ि वववरि, तर्दथि सञ्चालक सधिधतको 
वववरि, अधिकार प्रत्यायोजन पि, सािूवहक कवधुलयतनािा, स्व-घोषिापि, शेयर 
पूजज, प्रवेश शलु्क र अन्य रकि संकलन गरेको भरपाई, वडा कायािलयको 
धसफाररस-पि, िवहला बहउुदे्बजश्यय सहकारी संस्था गठनको हकिा िवहला 
शाखाको धसफाररस-पि, वित तथा ऋि को कारोबार गने सहकारीको हकिा 
बित तथा ऋि नीधत वा बित पररिालन धनरे्दजशका । 

६. र्दताि गनुि पने: 
(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप् त र्दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानववन 

गर्दाि रे्दहाय बिोजजि भएको पाइएिा र्दताि गने अधिकारीले र्दरखास्त परेको धिधतले 
तीस दर्दनधभि त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गरी अनसूुिी -२ को ढाँिािा र्दताि प्रिािपि 
दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको ववधनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनकेो धनयि 
बिोजजि रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्यता र धसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन 
हनु सक्ने आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दायिा आिाररत एवि ्सर्दस्य केजन्ित भई संिालन र धनयन्िि 
हनु सक्ने स्पि आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बिोजजि छानववन गर्दाि प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववधनयिको कुनै 
कुरािा संशोिन गनुिपने रे्दजखएिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा 
खलुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको धिधतले पन्र दर्दनधभि धनवेर्दकलाई सूिना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत 
र्दताि भई सञ्चालनिा रहेका आधँिखोला गाउँपाधलका धभि कायििेि कायि गररएका  
सहकारी संस्था यसै ऐन बिोजजि र्दताि भएको िाधनने छ । 

(४) यस र्दफा बिोजजि सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाले पालना गनुि पने गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि शति तोवकएकोिा सोको पालना गनुि सम्बजन्ित सहकारी 
संस्थाको कतिव्य हनुेछ। 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 6 ~ 
 

७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्न:े 
(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उजल्लजखत अवस्था नभएिा, सोही र्दफा बिोजजि 

ववधनयि संशोिनको लाधग सूिना दर्दएको अबधि धभि धनवेर्दकले संशोिन गनि अस्वीकार 
गरेिा त्यस्तो सूिना पाएको धिधतले तीस दर्दनधभि धबधनयि संशोिन नगरेिा वा सूिनािा 
उल्लेख भए बिोजजि हनुे गरी धबधनयि  संशोिन नगरेिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो 
सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेकोिा र्दताि गने 
अधिकारीले कारि खलुाई तीन दर्दन धभि सोको जानकारी सम्बजन्ित धनवेर्दकहरूलाई 
दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े 
(१) सहकारी संस्था अववजच्छन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशाधसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ 

। 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको लाधग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनिा रही व्यजि सरह िल अिल सम्पजत्त प्राप् त, 
उपभोग, वविी वा अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नािबाट नाधलस उजूर गनि र सो उपर पधन 
सोही नािबाट नाधलस उजूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिििे: 
(१) र्दताि हुँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेि रे्दहाय बिोजजि हनुेछः  

(क) बित तथा ऋिको िखु्य कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वा र्दईु वडासम्ि  

(ख) अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा रे्दहायका आिारिा तीन वडासम्ि : 

(१) सर्दस्यहरुवीि स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लाधग आपसी साझा 
वन्िन (किन बण्ड), 

(२) व्यवसावयक स्तरिा सेवा संिालन गनि आवश्यक सर्दस्य संख्या, 
(३) संस्था संिालनिा सर्दस्यको सहभाधगतािूलक लोकताजन्िक धनयन्िि कायि 

हनुे गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन संस्थाले र्दताि भई व्यवसावयक 
सेवा प्रारम्भ गरेको र्दईुवषि पधछ रे्दहायको आिारिा जोधडएको भौगोधलक िेि कायि 
रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूिा ववस्तार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िििा सर्दस्यता बढाउन थप कायि 
िेि आवश्यक परेको, 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 7 ~ 
 

(ख) संस्थाको कायि संिालनिा सर्दस्यको प्रत्यि धनयन्िि कायि राख्न रिनात्िक 
उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग) बित तथा ऋिको िखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड 
अनसुार भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन संस्थाको कायििेिका 
वडाहरूिा व्यावसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि 
वा अनपुातभन्र्दा कि रकि वा अनपुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको रे्दजखएको 
खण्डिा र्दताि गने अधिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएका वडा िाि कायिििे 
कायि गने गरी ववधनयि संशोिन गनि धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि र्दताि गने अधिकारीले धनरे्दशन दर्दएकोिा सहकारी संस्थाले एक 
वषिधभि ववधनयि संशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुःधनिािरि गनुिपनेछ ।  

(५) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक 
रूपिा जनुसकैु सिय कायििेि घटाउने गरी पनुःधनिािरि गनि ववधनयि संशोिन गनि 
सक्नेछ ।  

(६) कायििेि पनुः धनिािरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।   

१०. जानकारी दर्दनपुने: आधँिखोला गाउँपाधलका भन्र्दा बढी कायििेि कायि राखी र्दताि भई 
सञ्चालनिा रहेका संस्थाहरूले आधँिखोला गाउँपाधलकािा सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चाधलत सेवाको 
वववरि सवहत र्दताि गने अधिकारीलाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

११. ववषयगत आिारिा वगीकरि: 
(१) सहकारी संस्थाको वगीकरि रे्दहाय बिोजजि हनुेछः 

(क) उत्पार्दक संस्थाः कृवष,र्दगु्ि, जिया,कवफ,उख,ुफलफुल र िाछापालन ववशेषका 
ववषयगत र अगवुावाली एवि ् उत्पार्दनको योजना सिेतका आिारिा अन्य 
उत्पार्दनिूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, वित तथा ऋि,उजाि र स्वास्थ्य  ववशेषका 
ववषयगत र प्राथधिक आवश्यकता एवि ्सेवाको योजना सिेतका आिारिा अन्य 
उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रधिक संस्थाः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योधगक उत्पार्दन,भोजनालय र श्रि 
करार ववशेषका ववषयगत र सीप वा श्रिको ववशेषता एवि ्स्वरोजगारीको योजना 
सिेतका आिारिा अन्य श्रििा आिाररत संस्था; 

(घ) बहउुदे्दश्यीय संस्थाः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आिाररत स्वरोजगारीका 
सेवा सिेत सञ्चालन गने अन्य बहिुखुी संस्था । 
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(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्लेजखत ववषयिा ववजशिीकरि, आि 
प्रिलन र अभ्यासको ववकासिि सिेतको आिारिा तोवकए बिोजजिका ववषयहरु थप 
गनि सवकनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन उपर्दफा (१) बिोजजि 
अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्न:े 
(१) र्दफा ६ बिोजजि र्दताि प्रिािपि प्राप् त गरे पधछ संस्थाले आफ्नो उदे्दश्य प्राधप्तका लाधग 

यस ऐन र ववधनयिको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

(२) प्रिधलत कानूनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन संस्थाले उपर्दफा (१) बिोजजि 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 
तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रिधलत कानून 
बिोजजि अनिुधतपि, स्वीकृधत वा इजाजतपि धलन ु पने रहेछ भन े सो बिोजजि 
अनिुधतपि ,स्वीकृधत वा इजाजतपि धलएर िाि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थाले प्रिधलत कानून बिोजजि अधिकार पाएको धनकाय वा 
अधिकारीबाट अनिुधतपि, स्वीकृधत वा इजाजतपि प्राप् त गरेिा पन्र दर्दनधभि सोको 
जानकारी र्दताि गने अधिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु वा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 
बजारीकरिको लाधग यस ऐनको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने 
सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

१३. र्दावयत्व सीधित हनुे: 
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्यको र्दावयत्व धनजले खररर्द गरेको वा 

खररर्द गनि स्वीकार गरेको शेयरको अधिकति रकिसम्ि िाि सीधित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “धलधिटेड” भने्न शब्र्द राख्न ु
पनेछ।  

१४. सहकारीका िूल्य, िान्यता र धसद्धान्त पालना गनुि पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन 
गर्दाि सहकारीका िूल्य, िान्यता र धसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

 

पररच्छेर्द–३ 
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संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
१५. संस्थाको उद्दशे्य: कायििेििा आिाररत र सर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आधथिक, 

सािाजजक तथा साँस्कृधतक उन्नयन गनुि संस्थाको िखु्य उदे्दश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायि: संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बिोजजि हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र धसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 
(ख) सर्दस्यको वहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यलाई जशिा, सूिना र तालीि प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको िापर्दण्ड धनिािरि गरी गिुस्तर सिुार, आधथिक 
स्थावयत्व र जोजखि व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,  

(ि) आन्तररक धनयन्िि प्रिाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास सम्बन्िी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) िन्िालय, रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार, स्थानीय तह वा र्दताि गने अधिकारीको धनरे्दशन 
पालना गने गराउने, 

(झ) ववधनयििा उजल्लजखत कायिहरू गने । 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववधनयि तथा आन्तररक कायिववधि 

१७. ववधनयि बनाउन ुपने:  

(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, धनरे्दजशका, िापर्दण्ड र कायिववधिको 
अिीनिा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लाधग ववधनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको ववधनयि र्दताि गने अधिकारीबाट स्वीकृत भए पधछ लागू 
हनुेछ। 

१८. आन्तररक कायिववधि बनाउन सक्न:े 
(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, धनरे्दजशका, िापर्दण्ड, कायिवविी र 

ववधनयिको अिीनिा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायिववधि बनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको आन्तररक कायिववधि सम्बजन्ित संस्थाको सािारिसभाले 
स्वीकृत गरेपधछ लागू हनुेछ । 

१९. ववधनयि र आन्तररक कायिववधििा संशोिन: 
(१) संस्थाको सािारिसभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहिुतबाट ववधनयि र आन्तररक 

कायिववधि संशोिन हनु सक्नेछ । 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 10 ~ 
 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संशोिन भएको ववधनयि वा आन्तररक कायिववधि र्दताि गने 
अधिकारीबाट स्वीकृत भएपधछ लागू हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 
२०. संस्थाको सर्दस्यता: 

(१) सोह्र वषि उिेर पूरा गरेका रे्दहाय बिोजजिका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य 
हनु सक्नेछनः् 
(ख) संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररर्द गरेको, 
(ग) संस्थाको ववधनयििा उजल्लजखत शतिहरु पालना गनि िन्जरु गरेको, 
(घ) संस्थाको जजम्िेवारी पालना गनि िन्जरु भएको, 
(ङ) संस्थाले गरेको कारोवारसँग प्रधतस्पिाि हनुे गरी कारोवार नगरेको, 
(ि) संस्थाको सर्दस्यता धलन योग्य रहेको स्वघोषिा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन नपेाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका 
धनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेि धभिका सािरु्दावयक वा सहकारी 
ववद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहिा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको 
सर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  

(३) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन स्वास्थ्य सहकारी संस्थािा 
सहकारी संस्थाले सर्दस्यता धलन वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि धनवेर्दन दर्दन ुपने: 
(१) संस्थाको सर्दस्यता धलन िाहने सम्बजन्ित व्यजिले संस्थाको सधिधत सिि धनवेर्दन 

दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि धनवेर्दन परेको धिधतले पैंतीस दर्दन धभि सधिधतले यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगित बनेको धनयि तथा ववधनयिको अिीनिा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा 
नगने धनििय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि धनििय गर्दाि सधिधतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने धनििय गरेिा सो 
को कारि खोली सात दर्दनधभि धनवेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि जानकारी पाएको धिधतले तीस दर्दनधभि सम्बजन्ित ब्यजिले 
त्यस्तो संस्था र्दताि गने अधिकारीसिि उजूर गनि सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि प्राप् तउजूरी छानववन गर्दाि धनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने 
रे्दजखएिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो धनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लाधग 
सम्बजन्ित संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 
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(६) उपर्दफा (५) बिोजजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात दर्दन धभि सम्बजन्ित 
संस्थाले धनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अधिकारीलाई 
गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउन:े  

(१) कुनै व्यजि एकै प्रकृधतको एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन।  

 तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृधतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको धिधतले तीनवषि धभि कुनै एक संस्थाको िाि सर्दस्यता 
कायि राख्न ुपनेछ। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै संस्थािा नेपाल सरकारको धनकाय वा र्दफा २० 
को उपर्दफा (२) िा उल्लेख भएरे्दजख बाहेकको अन्य कुनै कृधिि व्यजि सर्दस्य 
भएको भए पाँिवषि धभि सर्दस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सर्दस्यताको सिाधप्त: 
(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अवस्थािा सिाप्त हनुेछः— 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेिा, 
(ख) लगातार बावषिक सािारिसभािा धबना सूिना तीन पटकसम्ि अनपुजस्थत भएिा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको धनयि वा ववधनयि बिोजजि सर्दस्यले पालना 

गनुिपने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 
(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोजजिको योग्यता नभएिा। 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप् त 
वा भिुान गनुि पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा धनजले धलएको 
ऋि,धतनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य कुनै सर्दस्यको तफि बाट धितो वा जिानत बसेकोिा 
सोको र्दावयत्व फरफारक नभएसम्ि धनजको सर्दस्यता सिाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस र्दफािा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन सािारिसभा बोलाउने धनििय 
भइसकेपधछ सािारिसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैलाई पधन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकन े
छैन । 

२४. सवुविा प्राप् त गनि नसक्न:े कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई धतनुि पने कुनै र्दावयत्व धनिािररत 
सियधभि  भिुान नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको धनयि तथा ववधनयि 
बिोजजि सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेिा त्यस्तो सर्दस्यले 
अन्य सर्दस्य सरहको सधुबिा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारिसभा, सधिधत तथा लेखा सपुररवेिि सधिधत 
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२५. सािारिसभा: 
(१) सहकारी संस्थाको सवोच्ि अङ्गको रुपिा सािारिसभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारिसभाका सर्दस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारिसभा रे्दहाय बिोजजि हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारिसभा, 
(ख) वावषिक सािारिसभा, 
(ग) ववशेष सािारिसभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारि सभाको काि, कतिव्य र अधिकार: प्रारजम्भक सािारिसभाको काि, कतिव्य 
र अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रारजम्भक सािारिसभा हनुे अजघल्लो दर्दनसम्िको काि कारबाही र आधथिक 
कारोबारको जानकारी धलने, 

(ख) िालू आधथिक वषिको लाधग वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रधतवेर्दन तथा ववत्तीय वववरि अनिुोर्दन गने, 

(घ) ववधनयििा उल्लेख भए बिोजजि सधिधत वा लेखा सपुरीवेिि सधिधतको धनवाििन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिववधि पाररत गने, 

(ि) लेखा परीिकको धनयजुि र धनजको पाररश्रधिक धनिािरि गने,  

(छ) ववधनयििा तोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 

२७. वावषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अधिकार: वावषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र 
अधिकार रे्दहाय बिोजजि  हनुेछ :– 

(क) वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृधत गने, 

(ख) वावषिक लेखा परीिि प्रधतवेर्दन अनिुोर्दन गने, 

(ग) सधिधत वा लेखा सपुरीवेिि सधिधतको धनवाििन तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि सधिधतको संयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 
(ङ) सधिधत वा लेखा सपुरीवेिि सधिधतको वावषिक प्रधतवेर्दन पाररत गने, 

(ि) ववधनयि संशोिन तथा आन्तररक कायिववधि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको धनयजुि र धनजको पाररश्रधिक धनिािरि गने, 

(ज) संस्था एकीकरि वा ववघटन सम्बन्िी धनििय गने, 

(झ) पाररश्रधिक लगायतका सवुविा तोक्ने, 
(ञ) ऋि तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्ििा धनििय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्व धिनाहा दर्दने, 
(ठ) सधिधतलाई आवश्यक धनरे्दशन दर्दने, 
(ड) ववधनयििा तोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 
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२८. सािारिसभाको बैठक: 
(१) सधिधतले सहकारी संस्था र्दताि भएको धिधतले तीन िवहनाधभि प्रारजम्भक सािारिसभा 

बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सधिधतले प्रत्येक आधथिक वषि सिाप्त भएको धिधतले छ िवहनाधभि वावषिक सािारिसभा 
बोलाउन ुपनेछ । 

(३) सधिधतले रे्दहायको अवस्थािा ववशेष सािारि सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काि ववशेषले ववशेष सािारि सभा बोलाउनपुने सधिधतवाट धनििय भएिा, 
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि लेखा सपुरीवेिि सधिधतको 

धसफाररसिा, 
(ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारिसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सधिधतद्धारा 

पाररत भएिा, 
(घ) ववशेष सािारिसभा बोलाउन ुपने कारि खलुाइ पजच्िस प्रधतशत सर्दस्यले सधिधत 

सिि धनवेर्दन दर्दएिा, 
(ङ) र्दफा २९ को उपर्दफा (१) बिोजजि र्दताि गने अधिकारीले धनरे्दशन दर्दएिा, 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन संस्थाको सञ्चालक वा 
व्यवस्थापकबाट आफ्नो जजम्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनिा सिस्या उत्पन्न भएको 
अवस्थािा र्दताि गने अधिकारीलाई जानकारी दर्दई सािारि सर्दस्यहरू िध्येबाट बहिुत 
सर्दस्य उपजस्थत भई ववशषे सािारि सभा गनि सवकनेछ । 

२९. ववशषे सािारिसभा बोलाउन धनरे्दशन दर्दन सक्न:े 
(१) संस्थाको धनरीिि वा सपुरीवेिि गर्दाि वा कसैको उजूरी परी छानववन गर्दाि रे्दहायको 

अवस्था रे्दजखन आएिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सधिधतलाई 
सािारिसभा बोलाउन धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

(क) सहकारीको िूल्य, िान्यता तथा धसद्धान्त ववपररत कायि गरेिा,  
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, ववधनयि तथा आन्तररक कायिववधि ववपरीत 

कायि गरेिा, 
(ग) र्दताि गने अधिकारीले दर्दएको धनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 
(घ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोजजि र्दताि गने अधिकारीले आरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सािारिसभा बोलाउन धनरे्दशन प्राप् त भएिा सधिधतले सो 
धनरे्दशन प्राप् त भएको धिधतले पैंतीस दर्दनधभि सािारिसभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र 
सािारिसभाको बैठकिा उजूरी वा धनरीििका िििा रे्दजखएका ववषयिा छलफल 
गरी सोको प्रधतवेर्दन र्दताि गने अधिकारीसिि पेश गनुि पनेछ । 
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(३) उपर्दफा (१) वा (२) िा उजल्लजखत अवधिधभि सधिधतले सािारिसभा नबोलाएिा 
र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो सािारिसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारिसभाको लाधग गिपूरक संख्या तत्काल कायि रहेको सर्दस्य 
संख्याको एकाउन्न प्रधतशत हनुेछ ।  

तर पवहलो पटक डावकएको सािारि सभािा गिपरुक संख्या नपगेुिा त्यसको सात 
दर्दन धभि र्दोस्रो पटक सािारि सभा बोलाउन ुपने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको 
सािारि सभािा संिालक सधिधतको बहिुत सवहत एक धतहाई सािारि सर्दस्यहरुको 
उपजस्थधत भएिा सािारि सभाको गिपरुक संख्या पगेुको िाधननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन र्दफा २८ को (४) िा भएको 
व्यवस्था सोहीअनसुार हनुेछ । 

(६) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले सािारि सभा गर्दाि सिान 
कायिसूिीिा तोवकए बिोजजि सर्दस्य संख्याको आिारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको 
स्थानिा संिालक सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारि सभा गनि र त्यस्तो सभाको धनििय 
प्रिाजित गनि प्रधतधनधिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रधतधनधिहरुको उपजस्थधतको सभाले 
अजन्ति धनििय प्रिाजित गने व्यवस्था धिलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक सधिधत: 
(१) सहकारी संस्थािा सािारिसभाबाट धनवािजित एक सञ्चालक सधिधत रहनछे ।  

 तर,  एउटै व्यजि लगातार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन 
। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सधिधतिा उपलब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रधतशत िवहला 
सर्दस्यको प्रधतधनधित्व सधुनजित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवधििा सञ्चालक तथा लेखा सधिधतको 
पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र धनवािजित हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको किििारी वा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता धलएको 
सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संिालक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले 
त्यस्तो सहकारी संस्थािा किििारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु 
करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने संस्थािा कुनै संिालक किििारी रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको धिधतले र्दईु वषिधभि त्यस्तो संिालकले किििारीको पर्द त्याग गरी अको 
किििारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(५) कुनै व्यजि एकै सियिा एक िाि संस्थाको सञ्चालक हनु सक्नेछ । 
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(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा 
अको संस्थाको किििारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको धिधतले एक वषिधभि कुनै 
एक संस्थाको िाि सञ्चालक वा किििारी रहन ुपनेछ । 

(७) सधिधतको कायािवधि िार वषिको हनुेछ । 

३१. सञ्चालक सधिधतको धनवाििन: 
(१) सधिधतले आफ्नो कायािवधि सिाप्त हनु ुकजम्तिा एक िवहना अजघ अको सधिधतको 

धनवाििन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सधिधतको धनवाििन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो 
जानकारी प्राप् त भएको धिधतले छ िवहनाधभि सधिधतको धनवाििन गराउन र्दताि गने 
अधिकारीले सम्बजन्ित सधिधतलाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि र्दताि गने अधिकारीले आरे्दश दर्दएकोिा सम्बजन्ित सधिधतले सो 
आरे्दश बिोजजिको सियावधिधभि सधिधतको धनवाििन गराई र्दताि गने अधिकारलाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सधिधतको धनवाििन नगराएिा र्दताि गने अधिकारले त्यस्तो 
संस्था सर्दस्य रहेको िाधथल्लो संघ भए सो संघको प्रधतधनधि सिेतलाई सहभागीगराई 
सधिधतको धनवाििन सम्बन्िी सम्पूिि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको धनवाििन कायििा सहयोग परु् याउन ुसम्बजन्ित सधिधतका 
पर्दाधिकारीहरूको कतिव्य हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि धनवाििन गराउँर्दा लागेको सम्पूिि खिि सम्बजन्ित संस्थाले 
व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि सधिधतको अको धनवाििन नभएसम्िको लाधग सधिधतले ववधनयििा 
व्यवस्था भए बिोजजि आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार: यस ऐनिा अन्यि उजल्लजखत काि, कतिव्य र 
अधिकारका अधतररि सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र धसद्धान्त बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आधथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 
(ग) प्रारजम्भक सािारिसभा, वावषिक सािारिसभा तथा ववशेष सािारिसभा बोलाउने, 
(घ) सािारिसभाका धनिियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीधत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायिििको तजुििा गरी सािारिसभा सिि 

पेश गने, 

(ि) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नािसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि गने, 
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(ज) सम्बजन्ित संघको सर्दस्यता धलने, 
(झ) ववधनयि तथा आन्तररक कायिववधि तयार गरी सािारिसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिधभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धिनको लाधग 
आवश्यक कायि गने, गराउने, 

३३. सञ्चालक पर्दिा बहाल नरहने: रे्दहायको कुनै अवस्थािा सञ्चालक आफ्नो पर्दिा बहाल रहन 
सक्ने छैन:- 

(क) धनजले दर्दएको राजीनािा सधिधतबाट स्वीकृत भएिा, 
(ख) धनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोजजि सञ्चालकबाट हटाउने धनििय भएिा, 
(ग) धनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेिा, 
(घ) धनज सोही वा अको संस्थाको किििारी रहेिा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रधतबन्िात्िक वाक्यांशिा लेजखएको कुरािा 
सोहीबिोजजि हनुेछ । 

(ङ) धनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सपुरीवेिि सधिधतको पर्दिा रहेिा 
(ि) धनजको ितृ्य ुभएिा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े 

(१) सािारिसभाले वहिुतको धनिियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थािा सञ्चालकलाई सधिधतको 
सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नछे :– 

(क) आधथिक वहनाधिना गरी सम्बजन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 
(ख) अनधिकृत तवरले सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपधनयता 

भङ्ग गरेिा, 
(ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रधतस्पिाि हनुे गरी सिान प्रकृधतको 

कारोबार वा व्यवसाय गरेिा, 
(घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेिा,  
(ङ) धनज शारीररक वा िानधसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा, 
(ि) कुनै सञ्चालकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि वा ववधनयििा उजल्लजखत 

योग्यता नरहेिा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सधिधतको पर्दबाट हटाउने धनििय गनुि अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई 
सािारिसभा सिि सफाई पेश गने िनाधसब िावफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको अवधिधभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेिा वा धनजले 
पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएिा सािारिसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  
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(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सधिधतको र्दईु 
कायिकालसम्िको धनवाििनिा उम्िेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेिा त्यस्तो पर्दिा सािारिसभाले 
बाँकी अवधिको लाधग अको सञ्चालकको धनवाििन गनेछ । 

३५. धनजी स्वाथि सिावेश भएको धनििय प्रकृयािा संलग्न हनु नहनु:े 
(१) सञ्चालकले आफ्नो धनजी स्वाथि सिावेश भएको धनििय प्रवियािा संलग्न हनुहुुँरै्दन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईिाि व्यजिगत फाइर्दा हनुेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन 
हुँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को धबपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अधिकारिेिभन्र्दा 
बावहर गई कुनै काि कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रधत त्यस्तो 
सञ्चालक व्यजिगत रूपिा उत्तरर्दायी हनुेछ र त्यस्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, 
सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्सानी धनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सधिधतको ववघटन: 
(१) सािारिसभाले रे्दहायको अवस्थािा सधिधतको ववघटन गनि सक्नेछः– 

(क) सधिधतको बर्दधनयतपूिि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोजखििा परेिा, 
(ख) संस्थाले धतनुिपने र्दावयत्व तोवकएको सियधभि भिुान गनि नसकेिा, 
(ग) ववधनयििा उजल्लजखत उदे्दश्य र कायि ववपररतको काि गरेिा,  
(घ) सधिधतले आफ्नो जजम्िेवारी पूरा नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयिावलीिा उजल्लजखत शति वा र्दताि गने 

अधिकारीले दर्दएको धनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सधिधत ववघटन भएिा सािारिसभाले नयाँ सधिधतको धनवाििन 
गनेछ । 

(३) सधिधतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोजजि र्दताि गने अधिकारीले 
दर्दएको धनरे्दशन पालना नगरेिा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको 
प्रधतवेर्दन सिेतको आिारिा र्दताि गने अधिकारीले सधिधतलाई उजूरी वा धनरीििको 
िििा रे्दजखएका ववषयवस्तकुो गाजम्भयिताको आिारिा बढीिा छ िवहनाको सिय दर्दई 
सिुार गने िौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो सियावधि धभि पधन सिुार नगरेिा त्यस्तो 
सधिधत ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सधिधत ववघटन भएिा त्यसरी ववघटन गररएको धिधतले तीन 
िवहना धभििा अको सधिधतको धनवाििन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो धनवाििन नभएसम्ि 
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संस्थाको रै्दधनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने अधिकारीले तोवकए बिोजजिको एक 
तर्दथि सधिधत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बिोजजि अको सधिधतको धनवाििन गराउँर्दा लागेको सम्पूिि खिि सम्बजन्ित 
संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सपुरीवेिि सधिधतको गठन: 
(१) संस्थािा आन्तररक धनयन्िि प्रिालीलाई सदुृढ गनि तोवकए बिोजजिको योग्यता पगेुका 

एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारिसभाले धनवाििनबाट लेखा 
सपुरीवेिि सधिधत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अवधििा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा 
लेखा सपुररवेिि सधिधतको संयोजक वा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र धनवािजित हनु 
सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुररवेिि सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार: 
(१)  लेखा सपुररवेिि सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक िौिाधसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिि गने, गराउने, 
(ख) आन्तररक लेखापरीिि गर्दाि लेखापरीििका आिारभतू धसद्धान्तको पालना गने, 

गराउने, 
(ग) ववत्तीय तथा आधथिक कारोवारको धनरीिि तथा िूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ) सधिधतको काि कारवाहीको धनयधित सपुररवेिि गने र सधिधतलाई आवश्यक 

सझुाव दर्दने, 
(ङ) सािारिसभाकोधनरे्दशन, धनििय तथा सधिधतका धनििय कायािन्वयन भए नभएको 

अनगुिन गने, 

(ि) लेखा सम्बन्िी प्रधतवेर्दन र सधिधतको काि कारबाहीको सपुररवेिि सम्बन्िी 
वावषिक प्रधतवेर्दन सािारिसभा सिि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारिबाट कुनै संस्थाको 
वहतिा प्रधतकूल असर परेिा वा त्यस्तो संस्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको 
व्यापक रूपिा वहनाधिना वा अधनयधितता भएको वा संस्था गम्भीर आधथिक 
संकटिा पनि लागेकोिा सोको कारि खलुाई ववशेष सािारिसभा बोलाउन सधिधत 
सिि धसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेिा आन्तररक लेखा परीिक धनयजुिका लाधग तीन जनाको नाि 
सञ्चालक सधिधतिा धसफाररस गने । 

(२) लेखा सपुररवेिि सधिधतको संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको रै्दधनक आधथिक प्रशासधनक 
कायििा सहभागी हनु पाउने छैन । 
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पररच्छेर्द–७ 

बित तथा ऋि पररिालन 

३९. सर्दस्य केजन्ित भई बित तथा ऋिको कारोबार गनुि पने: 
(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको िाि बित स्वीकार गनि, सोको पररिालन गनि र 

सर्दस्यलाई िाि ऋि प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन बित तथा ऋिको िखु्य कारोबार 
गने गरी र्दताि भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुदे्दश्यीय संस्थाले बित तथा 
ऋिको िखु्य कारोवार गनि पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपिा र्दताि भई िखु्य 
कारोवारको रुपिा वित तथा ऋिको कारोवार गरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन 
वषि धभििा वित तथा ऋिको िखु्य कारोवार नहनुे गरी र्दताि हुँर्दाका बखतिा उल्लेख 
गररएको िखु्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋििा सेवा शलु्क र नवीकरि शलु्क धलन पाइने छैन 
। 

(४) बित र ऋिको ब्याजर्दर धबिको अन्तर छ प्रधतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋििा लाग्न े ब्याजलाई िूल ऋििा पूजँीकृत गरी सोको 
आिारिा ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपधन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छैन ।  

तर 

(क) संस्थाको र्दावयत्वप्रधत प्रधतकूल नहनुे गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लाधग अिल 
सम्पजत्त खरीर्द तथा पूवाििार धनिािि एवं संस्था र सर्दस्यहरुको वहतिा उत्पार्दन 
र सेवाको िेििा प्राथधिक पूजँी कोष पररिालन गनि वािा पने छैन । 

(ख) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएिा 
त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको धिधतले एक वषि अवधिधभि हस्तान्तरि 
गररसक्न ुपनेछ । 

(ग) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ 
हनुअुजघ र्दताि भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि 
बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले प्राथधिक पूजँज कोषको र्दश गिुासम्ि वित संकलन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको 
तीन िवहना अवधि व्यधतत नभई ऋि लगानी गनि सक्ने छैन । 
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४०.   सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थाः  
(१) संघीय काननु बिोजजि रजजष्ट्रारले बित तथा ऋिको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ 

। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लाधग धनरे्दशक ब्याजर्दर 
हनुेछ । 

४१.   व्यजिगत बितको सीिा: संस्थािा सर्दस्यको व्यजिगत बितको सीिा तीस लाखसम्ि 
हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आधथिक स्रोत पररिालन 

४२. शयेर धबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यबस्था: 
(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर वविी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो 
कुल शेयर पूजँीको बीस प्रधतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी शेयर धबिी गनि सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय तहको पूिि वा आंजशक स्वाधित्व वा 
धनयन्िि भएको संस्था वा धनकायको हकिा यो बन्रे्दज लागू हनुे छैन। 

(३) संस्थाको शेयरको अंवकत िूल्य प्रधत शेयर एक सय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(४) संस्थाको शेयरपूजँी ववधनयििा उल्लेख भए बिोजजि हनुेछ । 
(५) संस्थाले खलुा बजारिा शेयर धबिी गनि पाउने छैन । 

(६) संस्थाको िूलिनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋि वा र्दावयत्व 
बाहेक अन्य कुनै ऋि वा र्दावयत्व वापत धललाि धबिी गररने छैन । 

४३. रकि वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था: 
(1) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकि वफताि धलन िाहेिा धनजको कुनै 

र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व भिुान गरेको धिधतले एक िवहनाधभि धनजको बाँकी रकि 
तोवकए बिोजजि धनजलाई वफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा जम्िा गरेको बित वफताि िाग गरेिा धनजको कुनै र्दावयत्व 
भए त्यस्तो र्दावयत्व किा गरी बाँकी रकि तोवकए बिोजजि धनजलाई वफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले वित खाताहरु िाि संिालन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋि वा अनरु्दान धलन सक्न:े 
(१) संस्थाले ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य धनकायबाट ऋि वा अनरु्दान धलन वा 

त्यस्तो धनकायसँग साझेर्दारीिा काि गनि संघीय कानून विोजजि स्वीकृती धलन ुपने छ 
। 
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(२) उपर्दफा (१) विोजजि ववरे्दशी बैङ्क वा धनकायबाट ऋि वा अनरु्दान धलन स्वीकृतीको 
लाधग तोवकएविोजजिको वववरिहरु सवहत र्दताि गने अधिकारी सिि धनवेर्दन दर्दन ु
पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) विोजजि धनवेर्दन प्राप्त भएिा र्दताि गने अधिकारीले गाउँ कायिपाधलकािा 
प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको प्रस्ताव गाउँ कायिपाधलकाले उपयिु रे्दखेिा स्वीकृतीको 
लाधग िन्िालयिा जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिि प्राप् त गनि सक्न:े 
(१) संस्थाले ववरे्दशी बैङ्क वा धनकायसँग धलने ऋििा सरुिि प्राप् त गनुि पने भएिा संघीय 

कानून विोजजि स्वीकृधतको लाधग र्दताि गने अधिकारर सिि प्रस्ताव सवहत धनवेर्दन 
दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) विोजजि   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु रे्दजखएिा गाउँ कायिपाधलकाले  संघीय 
काननु बिोजजि स्वीकृधतको लाधग िन्िालयिा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष: 
(१) संस्थाको कोषिा रे्दहाय बिोजजिको रकि रहनेछ :– 

(क) शेयर धबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बितको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग) ऋिको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकि, 

(ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान वा सहायताको रकि, 

(ि) व्यवसावयक कायिबाट आजजित रकि, 

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकि । 

४७.  जगेडा कोष: 
(१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा रे्दहाय बिोजजिका रकि रहने छन ्:– 

(क) आधथिक वषिको खूर्द बित रकिको कम्तीिा पच्िीस प्रधतशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा धनकायले प्रर्दान गरेको पूजँीगत अनरु्दान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकि, 
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(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अववभाज्य हनुेछ । 

४८. संरजित पूजँी वफताि कोषः 
(१) संस्थािा एक संरजित पूजँी वफताि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) 
बिोजजिको रकि छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकिको कम्तीिा पच्िीस प्रधतशत रकि 
उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा वावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको रकि सर्दस्यले गरेको संघीय काननुिा तोवकए बिोजजिको 
वावषिक कारोवारको आिारिा सम्बजन्ित सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था: 
(१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लाधग र्दफा ४७ बिोजजि जगेडा कोषिा 

सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुयाई बाँकी रहेको 
रकिको शून्य र्दशिलव पाँि प्रधतशतले हनु आउन ेरकि संघीय काननुिा व्यवस्था 
भएबिोजजिको सहकारी प्रवद्धिन कोषिावावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबिोजजि हनुेछ 
। 

५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थाः 
(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्लजखत कोषका अधतररि संस्थािा सहकारी जशिा 

कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बिोजजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्
। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उदे्दश्य पूधतिका लाधग ववधनयििा 
तोवकए बिोजजि उपयोग गनि सवकनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर लाभांशको रकि शेयर पूजँीको अठ्ठार प्रधतशतभन्र्दा बढी हनुे 
छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

अधभलेख र सूिना 
५१. अधभलेख राख्न ुपने: 

(१) संस्थाले सािारि सभा, सधिधत तथा लेखा सपुररबेिि सधिधत बैठकका धनििय तथा 
काि कारबाहीको अद्यावधिक अधभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बजन्ित तथा अन्य आवश्यक अधभलेखहरू तोवकए बिोजजि 
सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 
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५२. वववरि उपलब्ि गराउन ुपने: 
(१) संस्थाले रे्दहायका वववरिहरू सवहतको प्रधतवेर्दन आ.व. सिाप्त भएको तीन िवहना 

धभि र्दताि गने अधिकारी सिि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको िौिाधसक र वावषिक प्रधतवेर्दन तथा लेखापरीिि प्रधतवेर्दन 

(ख) बावषिक कायििि नीधत तथा योजना, 
(ग) खरु्द बित सम्बन्िी नीधत तथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाि तथा बाँकी कायािवधिको सूिी, 
(ङ) सािारिसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 
(ि) शेयर सर्दस्य संख्या र शयेरपूजँी,   
(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले धलएको ऋि धतनि बाँकी रहेको रकि, 

(ज) र्दताि गने अधिकारीले सिय सियिा तोवकदर्दएको अन्य वववरि । 

 

पररच्छेर्द – १२ 

लेखा र लेखापरीिि 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रिालीिा आिाररत र 
कारोबारको यथाथि जस्थधत स्पिरुपिा रे्दजखन ेगरी संघीय कानून बिोजजि रजजष्ट्रारले लागू 
गरेको लेखािान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन बिोजजि पालना गनुिपने अन्य शति 
तथा व्यवस्था बिोजजि राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिि: 
(१) संस्थाले प्रत्येक आधथिक वषिको लेखापरीिि सो आधथिक वषि सिाप्त भएको धिधतले 

तीन िवहनाधभि प्रिधलत कानून बिोजजि इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउन ु
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको अवधि धभि कुनै संस्थाले लेखापरीिि नगराएको पाइएिा 
र्दताि गने अधिकारीले ३ रे्दजख ६ िवहना सम्ि रु ५००।६िवहना रे्दजख १वषि सम्ि 
रु १०००।र १ वषि रे्दजख िाधथ रु १५०० जररवना धलइ  त्यस्तो संस्थाको लेखा 
परीिि इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि लेखापरीिि गराउँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दन ुपने पाररश्रधिक 
लगायतको रकि सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिि प्रधतवेर्दन 
अनिुोर्दनको लाधग सािारिसभासिि पेश गनुि पनेछ । 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 24 ~ 
 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि पेश भएको लेखापरीिि प्रधतवेर्दन सािारिसभाबाट अनिुोर्दन 
हनु नसकेिा पनुः लेखापरीििको लाधग सािारिसभाले र्दफा ५५ को अिीनिा रही 
अको लेखापरीिक धनयिु गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको धनयजुि: 
(१) संस्थाको लेखापरीिि सम्बन्िी कायि गनि प्रिधलत कानून बिोजजि इजाजतपि प्राप् त 

लेखापरीिकहरू िध्येबाट सािारिसभाले एकजना लेखापरीिक धनयजुि गरी 
पाररश्रधिक सिेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि लेखापरीिक धनयिु गर्दाि एउटै व्यजि, फिि वा कम्पनीलाई 
लगातार तीन आधथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी धनयिु गनि सवकने छैन । 

५६. लेखापरीिकिा धनयिु हनु नसक्न:े  

(१) रे्दहायका व्यजि लेखापरीिकिा धनयिु हनु तथा धनयिु भई सकेको भए सो पर्दिा 
बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख) सम्बजन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको धनयधित पाररश्रधिक पाउने गरी धनयिु सल्लाहकार वा 
किििारी, 

(घ) लेखापरीिि सम्बन्िी कसूरिा सजाय पाएको तीन वषिको अवधि भिुान नभएको,  
(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 
(ि) भ्रिािार, ठगी वा नैधतक पतन हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरिा सजाय पाएको पाँि 

वषि भिुान नभएको,  
(ज) सम्बजन्ित संस्थासँग स्वाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) लेखापरीिकले आफू धनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुराको 
संस्था सिि स्वघोषिा गनुिपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल सिाप्त नहुँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिि गनि 
अयोग्य भएिा वा संस्थाको लेखापरीिकको पर्दिा कायि रहन नसक्न ेजस्थधत उत्पन्न 
भएिा धनजले लेखापरीिि गनुि पने वा गरररहेको काि तत्काल रोकी सो कुराको 
जानकारी धलजखत रुपिा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रधतकूल हनुेगरी धनयिु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिि िान्य 
हनुे छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सवुविा र सहधुलयत 
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५७.  छुट, सवुविा र सहधुलयत: 
(१) संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहधुलयत संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा उल्लेजखत छुट, सवुविा र सहधुलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनुे अन्य 
छुट, सवुविा र सहधुलयत तोवकए बिोजजि हनुेछ ।  

पररच्छेर्द—१४ 

ऋि असलुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋि असूल गने: 

(१) कुनै सर्दस्यले संस्थासँग गरेको ऋि सम्झौता वा शति कबधुलयतको पालना नगरेिा, 
धलखतको भाखाधभि ऋिको सावाँ, ब्याज र हजािना ििुा नगरेिा वा ऋि धलएको 
रकि सम्बजन्ित काििा नलगाई वहनाधिना गरेको रे्दजखएिा त्यस्तो सर्दस्यले ऋि 
धलंर्दा राखेको धितोलाई सम्बजन्ित संस्थाले धललाि धबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था 
गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सक्नछे। धितो सम्बजन्ित संस्थाले 
सकारे पिात ्पधन ऋिीले साँवा ब्याज र्दवैु भिुानी गरी धितो बापतको सम्पजत्त वफताि 
धलन िाहेिा वफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा राखेको धितो कुनै वकधसिले कसैलाई हक छोधडदर्दएिा वा 
अन्य कुनै कारिबाट त्यस्तो धितोको िूल्य घट्ट्न गएिा त्यस्तो ऋिीलाई धनजित 
म्यार्द दर्दई थप धितो सरुिि राख् न   लगाउन सवकनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ऋिीले थप धितो नराखेिा वा उपर्दफा (१) वा (२) 
बिोजजिको धितोबाट पधन साँवा, ब्याज र हजािनाको रकि असूल उपर हनु नसकेिा 
त्यस्तो ऋिीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पधन साँवा, ब्याज र हजािना असूल 
उपर गनि सवकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बिोजजि साँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खििको रकि 
तथा असूल उपर भएको साँवा, व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको 
रकि सम्बजन्ित ऋिीलाई वफताि दर्दन ुपनेछ ।  

(५) यस र्दफा बिोजजि कुनै संस्थाले ऋिीको धितो वा अन्य जायजेथा धललाि धबिी गर्दाि 
धललाि सकाने व्यजिको नाििा सो धितो वा जायजेथा प्रिधलत कानून बिोजजि 
रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गनिको लाधग सम्बजन्ित कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र 
सम्बजन्ित कायािलयले पधन सोही बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गरी सोको 
जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोजजि धितो राखेको सम्पजत्त धललाि धबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेिा 
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 
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(७) उपर्दफा (६) बिोजजि आफैं ले सकार गरेिा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्थाको 
नाििा रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गनि सम्बजन्ित कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र 
त्यसरी लेखी आएिा सम्बजन्ित कायािलयले सोही बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज 
गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूिी सम्बन्िी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋि धलई  रकिको अपिलन गने वा तोवकएको 
सियावधि धभि ऋिको साँवा व्याज वफताि नगने व्यजिको नाि नािेशी सवहत कालोसूिी 
प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

६०. कजाि सूिना केन््र सम्बन्िी व्यवस्थाः कजाि सूिना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु 
बिोजजि हनुेछ । 

६१. बाकँी बक्यौता असूल उपर गने: कसैले संस्थालाई धतनुि बझुाउन ुपने रकि नधतरी बाँकी 
राखेिा त्यस्तो रकि र सोको ब्याज सिेत र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो व्यजिको 
जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२.  रोक्का राख् न लेखी पठाउन:े  

(१) संस्था वा र्दताि गने अधिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लाधग कुनै व्यजिको 
खाता, जायजेथाको स्वाधित्व हस्तान्तरि, नािसारी वा धबिी गनि नपाउने गरी रोक्का 
राख् न सम्बजन्ित धनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि रोक्काको लाधग लेखी आएिा सम्बजन्ित धनकायले प्रिधलत 
कानून बिोजजि त्यस्तो व्यजिको खाता,जाय जेथाको स्वाधित्व हस्तान्तरि, नािसारी 
वा धबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी दर्दन ुपनेछ । 

६३. अग्राधिकार रहन:े कुनै व्यजिले संस्थालाई धतनुि पने ऋि वा अन्य कुनै र्दावयत्व नधतरेिा 
त्यस्तो व्यजिको जायजेथािा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लाधग रकि 
छुिाई बाँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थाले ऋि असलुी गने सम्बन्ििा कुनै व्यजि वा सहकारी 
संस्था उपर िलाएको कुनै कारवाहीका कारिबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन 
तथा प्रिधलत कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा कारवाही िलाउन रोक लगाएको िाधनन े
छैन । 

 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरि,  धबघटन तथा र्दताि खारेज 

६५. एकीकरि तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: 
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(१) यस ऐनको अधिनिा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरि 
गनि वा एक संस्थालाई भौगोधलक कायि िेिको आिारिा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािा 
ववभाजन गनि सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि एकीकरि वा ववभाजन गर्दाि सम्बजन्ित संस्थाको कुल कायि 
रहेका सर्दस्य संख्याको र्दईु धतहाइ बहिुतबाट धनििय हनु ुपनेछ ।         
  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि एकीकरि वा ववभाजन गने धनििय गर्दाि एकीकरि वा 
ववभाजनका शति र कायिववधि सिेत खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताि खारेज: 
(१) कुनै संस्थािा रे्दहायको अवस्था ववद्यिान भएिा सािारि सभाको तत्काल कायि रहेका 

र्दईु धतहाइ बहिुत सर्दस्यको धनिियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने धनििय गरी र्दताि 
खारेजीको स्वीकृधतका लाधग सधिधतले र्दताि गने अधिकारी सिि धनवेर्दन दर्दनसक्नेछ 
:– 

(क) ववधनयििा उजल्लजखत उदे्दश्य तथा कायि हाधसल गनि सम्भव नभएिा,  
(ख) सर्दस्यको वहत गनि नसक्ने भएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप् त धनवेर्दनिा छानववन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनि 
उपयिु रे्दजखएिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन र्दताि गने अधिकारीले रे्दहायको 
अवस्थािा िाि संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार र्दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी धनष्कृय रहेको पाइएिा, 
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयिावली ववपरीतको कायि 

बारम्बार गरेिा, 
(ग) ववधनयििा उजल्लजखत उदे्दश्य ववपरीत कायि गरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िान्यता र धसद्धान्त ववपरीत कायि गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि र्दताि खारेज गनुि अजघ र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो 
संस्थालाई सनुवुाईको लाधग पन्र दर्दनको सिय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्दताि खारेज भएिा त्यस्तो संस्था ववघटन 
भएको िाधननेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्दताि खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको र्दताि 
प्रिािपि स्वतः रद्द भएको िाधननेछ । 

६७.  धलक्वीडेटरको धनयजुि: 
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(१) र्दफा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको र्दताि खारेज भएिा र्दताि गने अधिकारीले धलक्वीडेटर 
धनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन संघीय काननुिा तोवकएको 
धसिा सम्िको सम्पजत्त भएको संस्थाको हकिा र्दताि गने अधिकारीले कुनै 
अधिकृतस्तरका किििारीलाई धलक्वीडेटर धनयजुि गनि सक्नेछ । 

६८.  धलक्वीडेशन पधछको सम्पधतको उपयोग: कुनै संस्थाको धलक्वीडेशन पिात ्सबै र्दावयत्व 
भिुान गरी बाँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुिा तोवकए बिोजजि हनुेछ 
। 

 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गने अधिकारी 
६९. र्दताि गने अधिकारी: 

(१) यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अधिकारीले गनुिपने कायिहरू आधँिखोला गाउँपाधलकाको 
प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्दताि गने अधिकारीले यस ऐन बिोजजि आफूिा रहेको कुनै 
वा सम्पूिि अधिकार आफू िातहतको अधिकृतस्तरको किििारीलाई प्रत्यायोजन गनि 
सक्नेछ । 

७०. काि, कतिव्य र अधिकार: यस ऐनिा अन्यि उजल्लजखत काि, कतिव्य तथा अधिकारको 
अधतररि र्दताि गने अधिकारीको काि, कतिव्य र अधिकार तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –१७ 

धनरीिि तथा अनगुिन 

७१. धनरीिि तथा अधभलेख जािँ गने: 
(१) र्दताि गने अधिकारीले संस्थाको जनुसकैु वखत धनरीिि तथा अधभलेख परीिि गनि, 

गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आधथिक कारोवार गने संस्थाको 
वहसाव वकताव वा ववत्तीय कारोवारको धनरीिि वा जाँि गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लाधग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा 
ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  वववरि वा सूिनाहरू संस्थाबाट जझकाई धनरीिि तथा 
सपुरीवेिि गनि सक्नेछ । 
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(४) उपर्दफा (१) वा (२)बिोजजि धनरीिि वा वहसाब जाँि गर्दाि र्दताि गने अधिकारी वा 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्राप्त अधिकृतले िाग गरेको जानकारी सम्बजन्ित संस्थाले 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि धनरीिि वा वहसाब जाँि गर्दाि कुनै संस्थाको 
कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, धनरे्दजशका, िापर्दण्ड वा कायिववधि 
बिोजजि भएको नपाइएिा र्दताि गने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ित 
संस्थालाई आवश्यक धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो धनरे्दशनको पालना गनुि त्यस्तो 
संस्थाको कतिव्य हनुेछ । 

(६) नपेाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बिोजजि संस्थाको धनरीिि तथा सपुरीवेिि गर्दाि नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले प्रिधलत कानून बिोजजिको अधिकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि संस्थाको धनरीिि तथा सपुरीवेिि गर्दाि प्राप् त हनु आएको जानकारी 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधँिखोला गाउँ कायिपाधलकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गनि सक्न:े 
(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहत ववपरीत 

काि भएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 
कम्तीिा वीस प्रधतशत सर्दस्यले छानववनको लाधग धनवेर्दन दर्दएिा र्दताि गने अधिकारीले 
त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छाधनवन गर्दाि िाग गरेको वववरि वा कागजात उपलब्ि गराई 
सहयोग गनुि सम्बजन्ित सधिधतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई 
धलजखत रुपिा दर्दन ुपनेछ । 

७३.  बित तथा ऋिको कारोबार गने संस्था को धनरीिि तथा अनगुिन सम्बन्िी ववशषे व्यवस्था: 
(१) बित तथा ऋिको िखु्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बिोजजि अनगुिन प्रिाली 

अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने अधिकारीले बित तथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोजजिको 
अनगुिन प्रिालीिा आिाररत भई धनरीिि तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थाको धनरीिि तथा अनगुिन र्दताि गने अधिकारीले 
आवश्यकता अनसुार नपेाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य धनकायको सहयोग धलन सक्नेछ 
। 

७४.  वावषिक प्रधतवेर्दन पेश गनुिपने: 
(१) र्दताि गने अधिकारीले आधथिक वषि सिाप्त भएको धिधतले तीन िवहनाधभि संस्थाको 

धनरीिि सम्बन्िी वावषिक प्रधतवेर्दन गाउँ  कायिपाधलका सिि पेश गनुि पनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१)  बिोजजिको प्रधतवेर्दनिा रे्दहायका वववरिहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनिा रहेका संस्थाको वववरि, 

(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आधथिक कारोवारको वववरि, 

(ग) संस्थािा सहकारी धसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, ववधनयि 
तथा आन्तररक कायिववधिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको वियाकलापिा सर्दस्यको सहभाधगताको स्तर अनपुात, 

(ि) संस्थालाई गाउँपाधलकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनरु्दान तथा छुट सवुविाको 
सर्दपुयोधगताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आधथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोवकए बिोजजिका 
वववरि, 

(ज) संस्थािा आन्तररक धनयन्िि प्रिालीको अवस्था, 
(झ) संस्थािा सशुासन तथा जजम्िेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरि, 

(ट) संरजित पूजँी वफताि कोष ववतरिको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको नीधत धनिािििा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरि, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बिोजजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजनाको वववरि,  

(ि) तोवकए बिोजजिका अन्य वववरि । 

७५.  आपसी सरुिि सेवा संिालन सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१) संस्थाले संघीय काननुिा व्यवस्था भएबिोजजि आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली वा 
वस्तभुाउिा भएको िधतको अंशपूधति गने गरी आपसी सरुिि सेवा संिालन गनि सक्नेछ 
। 

७६.  जस्थरीकरि कोष सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१) बित तथा ऋि ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत जोजखिबाट संरििका लाधग संघीय 
काननुिा व्यवस्था भएबिोजजि खडा हनुे जस्थरीकरि कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्
। 

 

पररच्छेर्द –१८ 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था सिस्याग्रस्त भएको घोषिा गनि सवकन:े 
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(१) यस ऐन बिोजजि गररएको धनरीिि वा वहसाब जाँिबाट कुनै संस्थािा रे्दहायको 
अवस्था ववद्यिान रहेको रे्दजखएिा कायिपाधलकाले त्यस्तो संस्थालाई सिस्याग्रस्त 
संस्थाको रुपिा घोषिा गनि सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुिपने र्दावयत्व 

भिुानी गनि नसकेको वा भिुानी गनि नसक्ने अवस्था भएको, 
(ग) सर्दस्यहरूको बित धनिािररत शति बिोजजि वफताि गनि नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि तथा ववधनयि ववपरीत हनुे गरी संस्था  

सञ्चालन भएको, 
(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्लेखनीय रुपिा गम्भीर 

आधथिक कदठनाई भोधगरहेको, 
(ि) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बित रकि वफताि गनुि पने अवधििा वफताि नगरेको भनी 

त्यस्तो संस्थाका  कम्तीिा वीस प्रधतशत वा वीस जना िध्ये जनु कि हनु्छ सो 
वरावरका सर्दस्यहरूले र्दताि गने अधिकारी सिि धनवेर्दन दर्दएकोिा छानववन गर्दाि 
खण्ड (क) रे्दजख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था ववद्यिान भएको रे्दजखएको । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रिधलत कानून बिोजजि गठन 
गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि धसफाररस गरेिा वा 
सिस्याग्रस्त भनी पवहिान गरेकोिा वा त्यस्तो आयोगिा परेको उजरुी संख्या, औजित्य 
सिेतको आिारिा कायिपाधलकाले त्यस्तो संस्थालाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि 
सक्नेछ । 

७८.  व्यवस्थापन सधिधतको गठन: 
(१) र्दफा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पजत्त 

व्यवस्थापन तथा र्दावयत्व भिुानी सम्बन्िी कायिकालागी व्यवस्थापन सधिधतको गठन 
गनि र्दताि गने अधिकारीले कायिपाधलका सिि  धसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि जशफाररस भई आएिा कायिपाधलकाले तोवकए विोजजि 
व्यवस्थापन सधिधतको गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि गदठत व्यवस्थापन सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार तोवकए 
बिोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसूर, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 
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७९.  कसूर गरेको िाधनन:े कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्तगितको कसूूर गरेको 
िाधननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेिा वा कुनै व्यजि, फिि वा कम्पनीले 
आफ्नो नाििा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरि राखी कुनै कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि गरेिा, 

(ख) सर्दस्यको बित यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि, ववधनयि बिोजजि बाहेक 
अन्य कुनै  पधन प्रयोजनको लाधग प्रयोग गरेिा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकि ऋि प्रर्दान गर्दाि जिानत वा सरुिि नराखी ऋि प्रर्दान 
गरेिा, 

(घ) सधिधतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा किििारीले संस्थाको सम्पजत्त, बित वा शेयर रकि 
वहनाधिना गरेिा, 

(ङ) ऋि असूल हनु नसक्ने गरी सधिधतका कुनै सर्दस्य, धनजको नातेर्दार वा अन्य व्यजि 
वा किििारीलाई ऋि दर्दई रकि वहनाधिना गरेिा,  

(ि) सधिधतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको धिलोितोिा संस्थाको शेयर वा 
बित रकि आफू खसुी पररिालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरि पेश गरी कजाि धलएिा, राखेको धितो कच्िा भएिा वा ऋि 
वहनाधिना गरेिा,  

(ज) संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका धनयि, ववधनयि  ववपररत लगानी गरेिा 
वा लगानी गने उदे्दश्यले रकि उठाएिा,  

(झ) कृधिि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋि धलएिा वा दर्दएिा, 
(ञ) धितोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋि धलएिा वा दर्दएिा, 
(ट) झिुा वववरिको आिारिा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋि 

धलएिा वा  दर्दएिा, 
(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिि रीतपूविक फुकुवा नभई वा 

सो सरुििले खािेको िूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिि अन्य संस्थािा राखी पनुः 
ऋि धलए वा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लाधग ऋि सवुविा धलएको हो सोही प्रयोजनिा नलगाई 
अन्यि प्रयोग गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा लेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा 
उडाइ अकै अथि धनस्कने व्यहोरा पारी धिलाई लेख्न ेवा अको धभनै्न शे्रस्ता राख्न ेजस्ता 
काि गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइर्दा वा हाधन नोक्सानी गने उदे्दश्यले 
कीते गनि वा अकािको हाधन नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे 
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वा भएको हो भनी वा धिधत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात 
बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएिा,  

(ि) ऋिको धितो स्वरुप राजखने िल अिल सम्पजत्त धललाि धबिी वा अन्य प्रयोजनको 
लाधग िूल्याङ्कन गर्दाि िूल्याङ्कनकतािले बढी, कि वा गलत िूल्याङ्कन गरी संस्थालाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे वा गराएिा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उदे्दश्यले कसैले कुनै काि गराउन वा नगराउन, 

िोलावहजा गनि वा गराउन, कुनै वकधसिको रकि धलन वा दर्दन, धबना िूल्य वा कि 
िूल्यिा कुनै िाल, वस्त ुवा सेवा धलन वा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा िन्र्दा धलन वा 
दर्दन, गलत धलखत तयार गनि वा गराउन, अनवुार्द गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ 
वा हानी परु् याउने बर्दधनयतले कुनै कायि गरे वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बितकताि वा ती िध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्न े
गरी लेखा परीिि गरे गराएिा वा लेखा परीिि गरेको झिुो प्रधतवेर्दन तयार पारेिा 
वा पानि लगाएिा। 

८०.  सजायः 
(१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहाय बिोजजिको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषिसम्ि कैर्द र एक लाख 
रुपैँयासम्ि जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा र्दईु बषिसम्ि कैर्द र र्दईु लाख रुपैँयासम्ि जररवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा ववगो बराबरको रकि जररवाना गरी तीन बषि सम्ि कैर्द 

, 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र (त) को कसूरिा 

ववगो भराई ववगो बिोजजि जररवाना गरी रे्दहाय बिोजजिको कैर्द हनुेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाँसम्ि धबगो भए एक वषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाँभन्र्दा बढी पिास लाख रुपैयाँसम्ि धबगो भए र्दईु वषि रे्दजख 
तीन वषिसम्ि कैर्द, 

(३) पिास लाख रुपैयाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्ि धबगो भए तीन वषि रे्दजख 
िार वषिसम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्ि धबगो भए िार वषिरे्दजख 
छ वषिसम्ि कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्ि धबगो भए छ वषिरे्दजख आठ 
वषिसम्ि कैर्द, 
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(६) एक अबि रुपैयाँभन्र्दा बढीजधतसकैु रुपैयाँ धबगो भए पधन आठ वषिरे्दजख र्दश 
वषिसम्ि कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  र्दश बषिसम्ि कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत परु् याउने व्यजिलाई 
िखु्य कसूरर्दारलाई हनुे सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत परु् याउन ुकुनै धनकाय संस्था भए 
त्यस्तो धनकाय संस्थाको प्रिखु कायिकारी वा पर्दाधिकारी वा कायिकारी हैधसयतिा कायि 
सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन बिोजजि हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु:े 
(१) र्दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको धनरीिि अनगुिन वा वहसाब 

वकताबको जाँि गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको 
पाइएिा र्दताि गने अधिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृधत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो 
कायि गने व्यजिलाई पाँि लाखरु पैँयासम्ि जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका धनयि ववपरीत सर्दस्यसँग ब्याज धलएिा, 
(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बित र ऋिको ब्याजर्दर बीिको अन्तर छ प्रधतशतभन्र्दा 

बढी कायि गरेिा, 
(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋििा लाग्ने ब्याजलाई िूल कजाििा पूजँीकृत गरी सोको 

आिारिा ब्याज लगाएिा, 
(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बिोजजिको प्रधतशतभन्र्दा बढी हनुे 

गरी ऋि प्रर्दान गरेिा, 
(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त 

गरेको तीन िवहना अवधि व्यधतत नभई ऋि लगानी गरेिा, 
(ि) प्राथधिक पूजँी कोषको र्दश गिुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बित संकलन गरेिा, 
(छ) शेयर पूजँीको अठ्ठार प्रधतशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश ववतरि गरेिा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सर्दस्यसंग कारोवार 
गरेिा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृधिि ब्यजिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएिा । 

(२) उपर्दफा (१) िा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने 
अधिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृधत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई 
तीन लाख रुपैयाँसम्ि जररवाना गनि सक्नेछः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोजजि दर्दएको कुनै धनरे्दशन वा 

तोवकएको िापर्दण्डको पालना नगरेिा, 
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(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोजजि दर्दनपुने कुनै वववरि, 
कागजात, प्रधतबेर्दन, सूिना वा जानकारी नदर्दएिा, 

(ग) यस ऐन बिोजजि धनवाििन नगरी सधिधत तथा लेखा सपुरीवेिि सधिधतका 
पर्दाधिकारीहरु आफू खशुी पररवतिन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोजजिको तोवकएको शति पालन 
नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि ववपररत अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजिको जररवाना गनुि अजघ र्दताि गने अधिकारीले सम्बजन्ित 
व्यजि वा संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीिा पन्र दर्दनको सियावधि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न:े 
(१) र्दताि गने अधिकारीले सम्बजन्ित संस्थालाई र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना गनुिका 

अधतररि तीन िवहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पधत तथा बैङ्क खाता रोक्का 
राख्न ेतथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्ित धनकायलाई धसफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको धसफाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पधत 
वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने अधिकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े 
(१) र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना भएको व्यजि वा संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेिा त्यस्तो 

व्यजि वा संस्थालाई र्दताि गने अधिकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्येक पटकको लाधग 
र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानको लाधग लेखी पठाउन सक्न:े र्दताि गने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन 
बिोजजि आफ्नो काि, कतिव्य र अधिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९ बिोजजिको 
कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो कसूरका सम्बन्ििा यस ऐन बिोजजि अनसुन्िान गनिको 
लाधग सम्बजन्ित धनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्िी व्यवस्थाः र्दफा ८० बिोजजि सजाय हनुे कसूरको िदु्दा सम्बन्िी व्यवस्था 
संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

८६. िदु्दा हेने अधिकारी: र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी िदु्दाको कारवाही र 
वकनारा जजल्ला अर्दालतबाट हनुेछ । 

८७.  उजूरी दर्दन ेहर्द म्यार्द: 
(१) कसैले र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउने 

व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको धिधतले नब्बे दर्दनधभि र्दताि गने अधिकारी सिि उजूरी 
दर्दन ुपनेछ । 
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(२) कसैले र्दफा ८० बिोजजि जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी 
थाहा पाएको धिधतले नब्बे दर्दन धभि र्दताि गने अधिकारी सिि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेर्दन गनि सक्न:े 
(१) र्दफा ६ बिोजजि संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा 8८ बिोजजि संस्था 

र्दताि खारेज गरेकोिा जित्त नबझु्नेले सो धनिियको जानकारी पाएको धिधतले पैंतीस 
दर्दनधभि र्दताि गने अधिकारीको धनिियउपर कायिपाधलका  सिि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ 
।  

(२) र्दफा ८० बिोजजिको जररवानािा जित्त नबझु्ने व्यजिले त्यस्तो धनिियको जानकारी 
पाएको धिधतले पैंतीस दर्दनधभि रे्दहाय बिोजजि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ: 
(क) र्दताि गने अधिकारी र कायिपाधलकाले गरेको धनििय उपर सम्बजन्ित जजल्ला 

अर्दालतिा, 
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको धनििय उपरसम्बजन्ित उच्ि अर्दालतिा । 

८९. असूल उपर गररन:े यस पररच्छेर्द बिोजजि कुनै व्यजिले धतनुि पने जररवाना वा कुनै रकि 
नधतरी बाँकी रहेकोिा त्यस्तो जररवाना वा रकि धनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

९०.  िताधिकारको प्रयोग: कुनै सर्दस्यले संस्थाको जधतसकैु शेयर खररर्द गरेको भए तापधन 
सम्बजन्ित संस्थाको कायि सञ्चालनिा एक सर्दस्य एक ितको आिारिा आफ्नो 
िताधिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ। 

९१. सािाजजक परीिि गराउन सक्न:े 
(१) संस्थाले ववधनयििा उजल्लजखत उदे्दश्य प्राप् त गनिका लाधग सधिधतबाट भएका धनििय र 

कायि, सर्दस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तिुीको स्तर, सेवा प्राजप् तबाट सर्दस्यहरूको 
जीवनस्तरिा आएको आधथिक, सािाजजक, सांस्कृधतक तथा वातावरिीय पििा 
सकारात्िक पररवतिन लगायतका ववषयिा सािाजजक परीिि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीििको प्रधतवेर्दन छलफलको लाधग 
सधिधतले सािारिसभा सिि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीिि प्रधतवेर्दन छलफल गरी 
सािारिसभाले आवश्यकता अनसुार सधिधतलाई धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) यस र्दफा बिोजजिको सािाजजक परीिि प्रधतवेर्दनको एक प्रधत सम्बजन्ित संस्थाले 
र्दताि गने अधिकारी सिि पेश गनुि पनेछ । 
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९२. सहकारी जशिाः सहकारी िेिको प्रवििनको लाधग ववद्यालय तहको पाठयिििा आिारभतू 
सहकारी सम्वन्िी ववषयवस्तलुाई सिावेश गनि सवकनेछ । 

९३. आधथिक सहयोग गनि नहनु:े संस्थाको रकिवाट सधिधतको धनििय विोजजि सर्दस्यहरुले 
आधथिक सहयोग धलन सक्नेछन ्  

तर सािाजजक कायिको लाधग गैर सर्दस्य व्यजि वा संस्थाहरुलाई सिेत आधथिक सहयोग 
गनि वािा पने छैन । 

स्पिीकरिः यस र्दफाको प्रयोजनको लाधग 'सािाजजक कायि' भन्नाले जशिा, स्वास्थ्य, वातावरि 
संरिि, िानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बजन्ि कायिलाई जनाउँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नःे संस्थाहरुले तोवकए बिोजजि एक आपसिा अन्तर 
सहकारी कारोवार गनि सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  सधिधतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि सधिधतको 
संयोजक वा सर्दस्य वा आफ्नो किििारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनरु्दान वा कुनै 
सेवा सवुविा र्दरुुपयोग गरेको पाइएिा प्रिधलत कानून बिोजजि सरकारी बाँकी सरह असूल 
उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रिधलत ऐन लागू नहनु:े यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकिा 
कम्पनी सम्बन्िी प्रिधलत ऐन  लागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रिधलत कानून बिोजजि कारवाही गनि वािा नपने: यस ऐनिा लेजखएको कुनै कुराले कुनै 
व्यजि उपर प्रिधलत कानून बिोजजि अर्दालतिा िदु्दा िलाउन बािा परु् याएको िाधनने छैन 
। 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरि धनवारि सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुिपनेः संस्थाले सम्पजत्त 
शवुद्धकरि धनवारि सम्बन्िी संघीय / प्ररे्दश काननुिा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्
सम्बन्ििा िन्िालयले जारी गरेको िानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी 
एकाइबाट जारी भएका धनरे्दजशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. धनयि बनाउन ेअधिकार: यस ऐनको कायािन्वयनको लाधग कायिपाधलकाले आवश्यक धनयि 
बनाउन सक्नेछ । 

१०१. िापर्दण्ड, धनरे्दजशका वा कायिववधि बनाई लागू गनि सक्न:े 
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयिको अिीनिा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चालन, 

धनरीिि तथा अनगुिन लगायतका काि कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपिा 
सञ्चालन गनि कायिपाधलकाले आवश्यकता अनसुार िापर्दण्ड, धनरे्दजशका वा कायिववधि 
बनाई लागू गनि सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको िापर्दण्ड बनाउँर्दा आवश्यकता अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र 
बैङ्क, िन्िालय र सम्बजन्ित अन्य धनकायको परािशि धलन सवकनेछ । 

१०२. सिििकाधलन व्यवस्थाः यस आधँिखोला गाउँपाधलका धभि कायििेि भएका वा यस 
आधँिखोला गाउँपाधलकािा हस्तान्तरि भै आएका सहकारी संस्थाहरु यसै ऐन बिोजजि 
सञ्चालन हनुे छन ्। यसै ऐनिा आिाररत भएर आधँिखोला गाउँ कायिपाधलकाले सहकारी 
संस्थाहरुलाई थप व्यवजस्थत बनाउन आवश्यक आरे्दश वा धनरे्दश जारी गनेछ । 

१०३. वािा अड्काउ फुकाउन ेअधिकारः यो ऐन कायािन्वयन गनि कुनै बािा अड्काउ परेिा त्यस्तो 
बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार गाउँ कायिपाधलकािा हनुेछ ।उि बािा अड्काउ 
फुकाउने आरे्दश त्यस पधछ बस्ने गाउँ सभािा अनिुोर्दनको लाधग पेश गनुिपनेछ ।  

१०४. खारेजी र बिाउः  

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कायि रहेका सहकारी संस्था संिालन सम्बजन्ि प्रिधलत 
कानून खारेज हनुेछ। 

 (२) यो ऐन लागू हनु ुअजघ प्रिधलत काननु बिोजजि भए गरेका काि कारबावह यसै ऐन 
बिोजजि भए गरेको िाधननेछ ।  
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अनसूुिी १ 

र्दताि र्दरखास्तको निनुा 
धिधत: २०... । ... 

श्री र्दताि गने अधिकारी ज्यू 

आधँिखोला गाउँपाधलका 
गाउँ कायिपाधलकाको कायािलय, कृवष, स्याङ्जा । 

 

ववषय: सहकारी संस्थाको र्दताि । 

िहोर्दय, 

हािी रे्दहायका व्यजिहरू रे्दहायका कुरा खोली रे्दहायको संस्था र्दताि गरी पाउन धनवेर्दन गर्दिछौँ । 
उदे्दश्य अनरुूप संस्थाले तत्काल गने कायिहरूको योजना र प्रस्ताववत संस्थाको ववधनयि र्दईु प्रधत 
यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका छौँ । 

संस्थासम्बन्िी वववरि  

क) प्रस्ताववत संस्थाको नाि:- 

ख) ठेगाना:- 
ग) उदे्दश्य:- 

घ) िखु्य कायि:-  

ङ) कायििेि:- 

ि) र्दावयत्व:- 

छ) सर्दस्य सङ्ख्या:- 
 १) िवहला ........ जना 
 २) परुुष ......... जना 
ज) प्राप्त सेयर पुजँीको रकि:- रु. ....................।  

झ) प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकि:- रु. ....................। 
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अनसूुिी २ 

संस्था र्दताि प्रिाि-पिको निनुा 
आधँिखोला गाउँपाधलका, 

गाउँ कायिपाधलकाको कायािलय कृवष, स्याङ्जा । 

 

.........................सहकारी संस्था। र्दताि प्रिाि–पि 

 

 

र्दताि नं.: 
आधँिखोला गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन, ... ... को र्दफा ... बिोजजि श्री ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... लाई सीधित र्दावयत्व भएको संस्थािा र्दताि गरी स्वीकृत ववधनयिसवहत यो 
प्रिाि-पि प्रर्दान गररएको छ ।  
 

 

 

वगीकरि: ... ... ... ... ... ... ... 
... 
 

र्दताि गरेको धिधत: 

 

र्दस्तखत: 

 

र्दताि गने अधिकारीको नाि: 

 

कायािलयको छाप: 

 

 

 

 

 

 

प्रिाजिकरि धिधतः २०७५/११/१० 

सधुिर कुिार पौडेल 

अध्यि 
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cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] k"jf{wf/ Aoj:yfkg ;DaGwL P]g, @)&% 

ufpF;efaf6 kfl/t ldltM @)&%÷!!÷)& 

k|:tfjgfM 

ufpFkflnsfsf] If]q leq k"jf{wf/ ;+/rgfsf] lgdf{0f, ;~rfng tyf Joj:yfkg u/L :yfgLo 

hgtfnfO{ k"jf{wf/ ;]jf pknAw u/fpgsf] nflu cfjZos sfg"gL Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n] 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@! sf] clwsf/ k|of]u u/L cg';'lr * sf] qm=;= !! adf]lhd 

cF+lwvf]nf ufpFkflnsfsf] rf}yf] ufpF;efn] of] ljw]os agfPsf] 5 . 

kl/R5]bM ! 

k|f/lDes 

!=   ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æcfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] k"jf{wf/ Aoj:yfkg 

;DaGwL P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .  

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

@=   kl/efiffM ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; ljw]osdfM– 

-s_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 

-v_ æpkfWoIfÆ  eGgfn] ufpFkflnsfsf] pkfWoIf ;Demg' k5{ . 

-u_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] ;+ljwfg adf]lhd :yfkgf ePsf] ufpFkflnsf ;Demg' k5{ 

. 

-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-ª_ æufpF ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ sf] pkwf/f -!_ adf]lhdsf] ufpF ;ef 

;Demg' k5{ . 

-r_ æk"jf{wf/Æ eGgfn] o; ljw]osdf cg';"rL ! df pNn]v eP adf]lhdsf laifo;Fu 

;DjlGwt ef}lts k"jf{wf/nfO{ ;Demg' kb{5 .  

-5_ æhn>f]tÆ eGgfn] ufpFkflnsf If]qleqsf] e"–;txdf jf e"ldut jfcGo h'g;'s} 

cj:yfdf /x]sf] kfgL ;Demg'k5{ . 

-h_ æpkef]Stf ;+:yfÆ eGgfn] k"jf{wf/ ;]jfaf6 nfe k|fKt ug]{ ;d"x jf ;fd"bflos 

;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-em_ æcdfgtÆ eGgfn] 7]Ssfdf gnufO{ :yfgLo ;/sf/ cfkm}+n] l;w} ;DkGg ug]{ 

lgdf{0f sfo{ jf ;]jf ;DaGwL sfo{ ;Demg' k5{ . 
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-`_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] o; P]g / k|rlnt sfg'g adf]lhd lgdf{0f sfo{ eP 

gePsf] laifodf ;'Id 9+un] cWoofg lgl/If0f u/L ;f]sf] k|lta]bg :yflgo ;/sf/ ;dIf 

k]z ug{] clwsf/ k|fKt ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-6_ ædfkb08Æ eGgfn] o; P]g / k|rlnt sfg'g adf]lhd tf]lsPsf] dfkb08 

;Demg'k5{ . 

-7_ ælgdf{0f Aoa;foLÆ eGgfn] o; P]g  k|rlnt sfg'g adf]lhd lgdf{0f sfo{ ug{sf 

nfuL u7g ePsf btf{jfnf lgdf{0f Aoa;foL ;Demg'kb{5 . 

-8_ æ;Demf}tfÆ eGgfn] ;fa{hlgs lgdf{0f sfo{ jf cGo sfo{sf nfuL :yflgo 

lgsfosf] tkm{af6 s'g}klg AoflQm,kmd{,sDkgL,;+:yf / pkef]Qmf ;ldlt;Fu s'g} klg sfo{ 

ug{ jf gu{gsf nfuL ePsf] ;xdlt jf ;dembf/LnfO{ ;Demg'kb{5 . 

-9_ æd'NofªsgÆ eGgfn] bkmf #! adf]lhdsf] d'Nofªsg ;Demg'kb{5 . 

-0f_ ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; ljw]osadf]lhd ag]sf] lgodfjnLdf 

tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ . 

kl/R5]bM @ 

:yfgLo ;8s tyf oftfoft Joj:yfkg 

#=   :yfgLo ;8sx?sf] alu{s/0fM -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq ;8s la:tf/ u/L oftfoft 

;'ljwf pknAw u/fpgsf nflu cfjZostf cg';f/ ;8sx?sf] alu{s/0f / a[xQ/ ;8s 

;~hfn u"?of]hgf tof/ ug]{5 .   

-@_ ufpFkflnsf :t/df  d"VotM lgDgfg';f/sf ;8sx? /xg]5g\M  

-s_ kflnsf ;8sM ufpFkflnsfsf] dWo / dxTjk"0f{ :yfgdf /x]sf] ;8s kflnsf 

;8ssf] ?kdf alu{s/0f ul/g]5 .  o:tf ;8ssf] rf}8fO{ s]Gb| /]vf b]vL bfFof jfofF 

Go"gtd rf/ . rf/ ld6/ u/L  cf7 ld6/ x'g' kg]{5 .  

-v_ j:tL ;8sM ufpFkflnsfsf al:tx?df oftfoftsf] kx'Frsf nflu agfOPsf 

;8sx?nfO{ a:tL ;8ssf] ?kdf alu{s/0f ul/g]5 . o:tf ;8sx? cfjZostf 

cg';f/ tf]sLP adf]lhd s]Gb| /]vf b]vL bfFof jfofF Go"gtd tLg . tLg  u/L ^ 

ld6/;Dd rf}8fO ePsf x'g]5g\ .  

-u_ s[lif ;8sM ufpFkflnsf leqsf d'Vo d'Vo s[lif pTkfbg If]qaf6 d"n 

;8snfO{ hf]8\g] ;8sx?  o; cGtu{t kb{5g\ . o;sf] rf}8fO s]Gb| /]vf b]vL bfFof 

jfofF Go"gtd ;f9] b'O{ . ;f9] b'O{ u/L % ld6/;Dd rf}8fO ePsf x'g]5g\ .  
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-3_ 3f]8]6f] d'n af6f]M dflg; / kz' rf}kfof dfq lx8\g] ! eGbf j9L ufpF j:tL 

hf]8g] af6f]nfO{ 3f]8]6f] d'n af6f] sf] ?kdf jlu{s/0f ul/g] 5 . o;sf] Gogtd rf}8fO{ 

@ ld6/sf] x'g] 5 .  

-ª_ uf]/]6f] af6f]M dflg; / rf}kfof lx8\g] j:tLaf6 3f]8]6f] d'naf6f] jf j:tL 

;8s ;Dd hf]l8g] clwstd ! lsdL nDafO{sf ;8snfO{ uf]/]6f] af6f] elgG5 . 

o;sf] rf}8fO{ Go"gtd %lkm6sf]  x'g]5 .  

-#_ k|To]s :yfgLo ;8sx?sf] 3'lDt tyf df]8x?df 7"nf ;jf/Lx?sf] cfjfudg 

;d]t dWogh/ u/L lgwf{l/t rf}8fO{ eGbf $) k|ltzt j9L x'g] u/L lgdf{0f ug'{ kb{5 .  

$=  dfkb08 lgwf{/0f ug]{M -!_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]q leq lgdf{0f x'g] ;8sx?df oftfoft    

;'ljwf ;~rfngsf] dfkb08 tf]Sg ;Sg] 5 .  

-@_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]q leq ePsf ;8sn] jxg ug{ ;Sg] jhg / cfsf/sf] 

xb tf]sL To:tf ;8sdf To;/L tf]lsPsf] xb eGbf a9Lsf] ;jf/L rnfpg gkfpg] 

u/Llgif]w ug{ ;Sg]5 .  

%=   :jLs[lt glnO{ ;+/rgf lgdf{0f ug{ gkfOg]M -!_ o; ljw]ossf] bkmf -#_ adf]lhdsf ;8s 

/ ;8ssf clwsf/ If]q leq s;}n] ;DalGwt clwsf/Lsf] :jLs[lt ljgf s'g} k|sf/sf 

;+/rgf lgdf{0f ug{ jf Joj;fo ;~rfng u/]df o; Ljw]osadf]lhd To:tf ;+/rgf 

eTsfO{g] clwsf/ ufpFkflnsfnfO{ x'g]5 .  

-@_ s;}nfO{ s'g} sfdsf]lgldQ ;fj{hlgs ;8s jf ;8s ;Ldf vGg' jf eTsfpg' 

k/]df ufpFkflnsfsf] sfof{nodf eTsfpg' kg]{ sf/0f ;lxt lgj]bg lbg' kb{5 . o;/L k|fKt 

lgj]bg adf]lhd vGg' eTsfpg' kg]{ gkg]{ hfFr a'em u/L vGbf eTsfpFbf nfUg] cg'dflgt 

/sd ;DalGwt ;/f]sf/jfnfaf6 w/f}l6 lnP/ dfq ufpFkflnsfn] :jLs[lt k|bfg ug{ ;Sg]5 

.  

-#_ g]kfn ;/sf/ jf  ;fljs lhNnf ljsf; ;ldlt jf ;8s l8lehg jf ;fljs 

uf=lj=;n] o; cl3 dfkb08 tf]sL ;f] cg';f/ 3/ ejg lgdf{0f u/]sf]df kl5 

ufpFkflnsfaf6 ;f] dfkb08 eGbf a9L x'g] u/L s'g} ;8ssf] lj:tf/ ug'{ k/]df pSt 

;8ssf] bfofF afofF 3/ ejgk/]df ;DaGwLt 3/ wgLnfO{  ufp+kflnsfn] tf]s] jdf]lhdsf] 

/sd Ifltk"lt{lbP/ dfq ;8s jf k"jf{wf/ agfpg' kg]{5 .  

^=  ;8ssf] cfjfudgdf afwf k'¥ofpg] gx'g]M -!_ s;}n] ;fj{hlgs ;8sdf s'g} dfn j:t' 

/fv|g],y'kfg]{ jf :6f]/]h ug]{ jf hyfefjL kmfNg] ug'{x'b}g . s;}n] pk/f]Qmfg';f/sf] sfo{ 

u/]df To:tf] ;8ssf] cfjfudgnfO{ s'g} lsl;dn] afwf k'¥ofPsf] eP To:tf] dfn j:t' 

a9Ldf &@ 306f leq x6fpg' kg]{5 ;f] ;doleq gx6fPdf ufpFkflnsfn] x6fpgsf] lgldQ 

;/f]sf/jfnf JolQmsf] gfpFdf cfb]z hf/L ug{ ;Sg]5 . 
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd hf/L ePsf] cfb]zsf] cjlwleq gx6fPsf] jf wgL kQf 

gnfu]sf] dfn j:t'nfO{ ;8s cfjfudgnfO{ jfwf gk'Ug] u/L] 5]p nufO{ /fVg jf cfkmgf 

sAhfdf /fVg] u/L cGoq n}hfg ;d]t ;Sg]5 .  

 

kl/R5]bM # 

hn;|f]tx?sf] ;+/If0f / pkof]u  

&=   hn>f]tsf] pkof]uM -!_ ufpFkflnsf leq /x]sf e"ldut jf ;txL hn>f]tsf] cglws[t 

k|of]unfO{ lgif]w u/L ;f] sf] ;+/If0f ug]{ bfloTj ufpFkflnsfsf] x'g]5 .  

-@_ hn>f]tsf] pkof]u ubf{ b]xfo adf]lhdsf pkof]usf nflu k|fyldstf lbOg] 5M– 

s_ lkpg] kfgL 

v_ l;FrfO{  

u_ kfgL 36\6, cf}Bf]lus jf lgdf{0f k|of]hg  

3_ hnljB't  

ª_ hn ko{6g -hnlqm8f nufot_  

 -#_ ufpFkflnsf If]q leq /x]sf kfgLsf] d'xfg jf >f]tsf] ;d"lrt pkof]u ug]{ 

clwsf/ ufpFkflnsfnfO{ x'g]5 . d'xfgsf] ;DaGwL ljjfbsf] lg0f{o ug]{ clwsf/ 

ufpFkflnsfdf lglxt /xg]5 .  

*=   cg'dlt lng' kg]{M -!_ o; ljw]os adf]lhd cg'dlt glnO{ s;}n] klg JolStut 

k|of]hgsf] nflu afx]s lgDgfg';f/ hn>f]tsf] pkof]u ug{ kfpg] 5}g M   

-s_ ;fj{hlgs jf ;d"xut ?kdf vfg]kfgL jf cGo 3/]n' k|of]hgsf] nflu 

pkof]u ug{, 

-v_ ;fd"lxs ?kdf hUufsf] l;+rfO{ ug{,  

-u_ Joj;flos jf Jofkfl/s k|of]hgsf] nflu k|of]u ug{, 

-3_ hnlqm8f h:tf dgf]/+hgfTds lqmofsnfk ;~rfng ug{ , 

-ª_ Joj;flos ?kdf dfO{qmf] xfO{8«f], kfgL 3§ ;~rfng ug]{, 

-r_ tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ ug{ .  

-@_ hn>f]tsf] ;fd"lxs nfe, Joj;foLs k|of]u jf pkbkmf -!_ df pNn]v ul/P 

jdf]lhdsf lqmofsnfk ug{ ufpFkflnsfsf] cg'dlt lng' kg]{5 .  
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-#_ ;f] ;DjGwL k|of]hgsf nflu cfjZos k/]df ;fd'bflos pkof]usf nflu pkef]Qmf 

;+:yf dfkm{t / Aoj;flos pkof]usf nflu btf{jfnf sDkgLn] ufpFkflnsf ;dIf ;Dk"0f{ 

ljj/0f v'nfO{ lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -!_ df h] ;'s} n]lvPsf] ePtfklg g]kfn ;/sf/sf] hn>f]tsf] pkof]usf] 

/fli6«o k|fyldstf k|fKt cfof]hgf ;~rfng ug{ o; ljw]osn] afwf k'¥ofpg] 5}g .  

(=  vfg]kfgL,  l;+rfO{ h:tf hn;|f]tsf] ;fd'bfoLs nfe Joj:yfkgM -!_ ufpFkflnsf If]qleq 

vfg]kfgL, l;FrfO{, kfgL 36\6, n3' hnljB't / tfn kf]v/Lsf] nflu hn;|f]t pkof]u ug{ 

k/]df ;DjlGwt If]qsf pkef]Qmfx? ldnL hn pnef]Qmf ;+:yfsf] u7g u/]/ ;f] dfkm{t 

cg'dlt lnP/ dfq lgdf{0f / ;~rfng kfO{g] 5 . 

-@_ o; ljw]os th'{df x'g'cl3 g} ;+:yfut ?kdf s'g} ;d"x jf ;+:yfn] pkof]u u/L 

cfPsf] hn>f]tnfO{ of] ljw]os th'{df ePsf] ^ dlxgf leq ufpFkflnsfdf btf{ u/fpg' 

kb{5 .  

!)= hn pkef]Stf ;+:yfsf] u7gM -!_ bkmf !! jdf]lhdsf] nflu u7g x'g] pkef]Stf ;+:yfdf 

slDtdf & b]lv !! hgf ;b:ox? /xg ;Sg]5g\ . pkef]Stf ;+:yfdf slDtdf ## k|ltzt 

dlxnf k|ltlglwTj x'g' kb{5 . 

-@_ o;/L u7g ug{ rfxg] ;d"xn] b]xfosf] ljj/0fx? ;lxt ufpFkflnsfsf] hn;|f]t 

/ jftfj/0f x]g]{ zfvf ;dIf lgj]bg lbg'kb{5 M 

-s_ pkef]Stf ;+:yfsf] ljwfg  

-v_ d'xfg btf{ eO{;s]sf] eP, btf{sf] k|df0f / gePsf] eP >f]tsf] ljj/0f  

-u_  ;]jf If]q / nfeflGjt hg;+Vof  

-3_ kl/of]hgf ljsf;sf nflu cfjZos ah]6 / k|fKt x'g] >f]t 

-ª_ kl/of]hgfaf6 kg{ ;Sg] ;fdflhs, jftfj/0fLo k|efj  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ePsf] lgj]bg pk/ 5nkmn / hfFra'em u/L 

ufpFkflnsfn] pkef]Stf ;+:yf btf{ ug]{5 .  

-$_ pkef]Qmf ;+:yf clel5Gg pQ/flwsf/jfnf ;+:yf x'g]5 . Ps k6s 5flgPsf] 

;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] cjlw @ jif{sf] x'g]5 . csf]{ k6ssf] nflu @ jif]{ Dofb ;lsg' !% 

lbg cufj} pkef]Qmfx?af6 gofF sfo{ ;ldltsf] rog ug'{kg]{ 5 .  

-%_ ;+:yfsf] sfo{ ;~rfng k|lqmof / ljlw lgodfjnLdf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . o; 

;+:yfn] jflif{s n]vf kl/If0f / ltg'{kg]{ s/ km:of}{6 ug'{kg]{ 5 . ufpFkflnsfsf] cfly{s 

ljw]os/ k|b]z sfg'gn] tf]s] jdf]lhdsf] hn;|f]t pkof]u s/ ltg'{kg]{ 5 .       
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-^_ o;/L tf]lsP jdf]lhd ljlw k|lqmof cjnDjg gu/]df ufpFkflnsfn] pkef]Stf 

;+:yfsf] btf{ /2 ;d]t ug{ ;Sg]5  .  

!!= hn;|f]tsf] Aoj;foLs pkof]usf nflu cg'dlt lng'kgM -!_ cf}Bf]lus k|of]hg, hn 

dgf]/~hg, ! d]ufjf6 ;Ddsf] hnljB't cfof]hgf nufotsf hn;|f]tsf] Aoj;foLs 

pkof]usf nflu ;f] sf] pkof]u ug]{ k|f]k|fO6/, sDkgL jf ;+:yfn] ufpFkflnsfaf6 cg'dlt 

lng' kg]{5 .  

-@_ pkbkmf ! jdf]lhd;fgf hnljB't cfof]hgf dfkm{t ljw't pTkfbg ug'{k/]df 

b]xfosf ljj/0fx? v'nfO{ ufpFkflnsfdf lgj]bg lbg' kb{5 .  

-s_ kl/of]hgfsf] ljj/0f, 

-v_ kl/of]hgf /xg] :yfgsf] gSzf -d'Vo d'Vo ;+r/gf ;d]t b]lvg]_, 

-u_ kfgLsf] ;|f]t / pkof]u x'g] kfgLsf] kl/df0f, 

-3_ kl/of]hgfaf6 nfeflGjt x'g] pkef]Qmfx¿sf] ;+Vof / lsl;d, 

-r_ kl/of]hgf ;DkGg ug{ nfUg] cg'dflgt s'n cjlw / nfut 

-3_ kl/of]hgf ;~rfngdf kg{] jftfj/l0fo hf]lvdx? -jftfj/0fLo k|efj 

cWoog k|ltj]bg_   

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k/]sf] cfj]bgdf ufpFkflnsfsf] jftfj/0f / hn;|f]t x]g]{ 

zfvfn] cfjZos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\hfFra'em u/L u/fO{ b/vf:t k/]sf] ldltn] tL; lbgleq hn;|f]tsf] 

kl/df0f, pkof]u cg'dltsf] cjlw / jftfj/0fLo hf]lvd Go"gLs/0fsf zt{x¿ tf]sL 

cfj]bgstf{nfO{ cg'dlt k|bfg ug{ ;Sg] 5 .  

-$_ of] ljw]osk|f/De x'g'eGbf cufj} hn;|f]tsf] pkof]u ul//x]sf] k|f]kfO6/ jf 

;+:yfn] klg tf]lsPsf] ljj/0f ;lxt of] ljw]os k|f/De ePsf] ldltn] % dlxgfleq cg'dlt 

kqsf] nflu cfj]bg lbg'kg]{5 . 

-%_ cg'dltkq k|fKt JolQmn] hn;|f]tsf] pkof]u jfkt :yfgLo / k|b]z ;/sf/nfO{ 

sfg'g adf]lhdsf] b:t'/ jf jflif{s z'Ns a'emfpg' kg]{5 . 

-^_ cg'dltkq k|fKt JolQmn] cfˆgf] cg'dltkq ljqmL ug{ jf cGo s'g} k|sf/n] 

s;}nfO{ x:tfGt/0f ug'{ k/]df ufpFkflnsfdf pkof]u cg'dlt x:tfGt/0fsf] nflu cfj]bg 

lbg' kg]{5 .  

kl/R5]bM $ 

:yfgLo vfg]kfgL tyf l;+rfO{ Aoj:yfkg ;DaGwL Joj:yf 
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!@=  :yfgLo vfg]kfgL af]8{ u7g ug{ ;Sg]M -!_ ufpFkflnsf If]qdf vfg]kfgL ;]jfnfO{ lgoldt, 

Jojl:yt / ;'ne agfO{ e/kbf]{ ;]jf k|bfg ug{ u/fpg :yfgLo vfg]kfgL af]8{sf] :yfkgf 

ug{ ;Sg]5 .   

-@_ g]kfn ;/sf/, ;fj{hlgs ;+:yfg / :yfgLo pkef]Stf ;+:yfsf] nfut 

;xeflutfdf lgdf{0f eO{ ;~rfngdf /x]sf Ps eGbf jl9 vfg]kfgL cfof]hgfx? dfkm{t 

#)) eGbf a9L wf/fx?af6 vfg]kfgL ;]jf k|jfx ul//x]sf] cj:yfdf :yfgLo vfg]kfgL af]8{ 

agfO{ Ps 3/ Ps wf/fsf] k|fjwfg cg';f/  ;]jf k|jfx ug{ ;Sg]5g\ .  

-#_ o; k|of]hgsf] nflu Ps eGbf a9L pkef]Stf ;+:yfx?n] o:tf] jf]8{ u7gsf nflu 

ufpFkflnsf ;dIf cfj]bg k]z ug'{kg]{ 5 . o;/L af]8{ u7gsf] nflu b]xfosf ljj/0fx? 

;lxtsf] lgj]bg k]z ug'{ kb{5 M– 

-s_ vfg]kfgL ;]jf ;~rfng tyf Joj:yfkg ul/g] ef}uf]lns If]q, 

-v_ ;]jf ;~rfng tyf Joj:yfkg ul/g] If]qleq /x]sf] vfg]kfgL kl/df0f 

-u_ pkef]Qmfsf] cg'dflgt ;+Vof tyf ;]jf dfusf] ljj/0f, 

-3_ ;]jf ;~rfng ug{sf] nflu nfUg] cg'dflgt nfut, 

-ª_ ;]jf ;~rfng, Joj:yfkg, ;f]sf] dd{t ;Def/ tyf ;'wf/ jf ;]jf 

lj:tf/sf] nflu tof/ ul/Psf] bL3{sfnLg of]hgf, 

-r_ af]8{ cfk}mn] jf cGo JolQm / ;+:yfdfk{mt ;]jf ;~rfng u/fpg] xf] ;f] 

;DaGwL Joxf]/f,  

-h_ s'g} ;/sf/L lgsfon] ;~rfng ul//x]sf] ;]jf k|0ffnLnfO{ af]8{df 

x:tfGt/0f u/L ;]jf ;~rfng ug]{ eP To:tf] ;]jf k|0ffnL;Fu cfa4 ;DklQ tyf 

bfloTj  

-em_ ;~rfng tyf Joj:yfkgsf k|:tfljt df]8]n  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd k/]sf lgj]bg pk/ hfFra'em ubf{ To:tf] af]8{ u7g ug'{ 

cfjZos b]lvPdf ufpFkflnsfn] dfu adf]lhd af]8{ u7g ug{ ;Sg]5 .  

-%_ af]8{ cljlR5Gg pQ/flwsf/jfnf ;+ul7t ;+:yf x'g]5 . jf]8{n] vfg]kfgL 

cfof]hgfsf] lgdf{0f, lj:tf/, dd{t;Def/, dxz'n c;'nL, sfof{no Aoj:yfkg nufotsf 

sfo{ cfkm}+ ug{ ;Sg]5 .  

!#=  vfg]kfgL tyf l;+rfO{sf] z'Ns lgwf{/0fM  -!_  vfg]kfgLsf] dx;"n lgwf{/0f ug{sf] nflu 

b]xfosf ;b:ox? ePsf] dx;"n lgwf{/0f ;ldlt u7g ug{]{5 M– 

-s_ ufpFkflnsfsf] pkk|d'v                   – cWoIf 
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v_ :yfgLo hn pkef]Stf ;+:yfx?sf] k|ltlglw        – ;b:o 

-u_ ufpFkflnsfsf] k|fljlws k|d'v                 – ;b:o  

-3_ k'jf{wf/ ;ldltsf] ;+of]hs                           – ;b:o 

-ª_ ufpFkflnsfsf] n]vf k|d'v                 – ;b:o ;lrj

  

 

kl/R5]bM % 

ejg lgdf{0f tyf zx/L ljsf; ;DaGwL sfo{x? 

!$=  :jLs[lt glnO{ lgdf{0f tyf ljsf; ug{ gx'g]M  -!_ ufpFkflnsf If]q leq Jojl:yt, ;'/lIft 

/ of]hgfa4  ljsf;sf nflu s;}n] klg ufpFkflnsfaf6 :jLs[lt glnO{ s'g} gofF ejg 

agfpg], k'/fgf] ejg eTsfO{ k'gM lgdf{0f ug]{,  tnf yk ug]{, df]xf]8f km]g]{ jf ;fljssf] 

ejgdf ‰ofn, 9f]sf, afb{nL, sf}zL, bnfg cflb yk36 u/L agfpg] jf ;f];+u ;DalGwt 

cGo sfo{ ug'{ u/fpg' x'b}g  . 

-@_ pkbkmf -!_ sf] k|of]hgsf] nflu ufpFkflnsfn] ejg lgdf{0f ;DaGwLlgb]{lzsf / 

gd{\; tof/ ug]{5 .  

!%=  ejgsf] btf{M -!_ ufpFkflnsf leq lgdf{0f ePsf ;Dk"0f{ ejg tyf ;+/rgfx?x?sf] tf]lsP 

adf]lhd btf{ u/fO{ clen]v tof/ ul/g]5 .  

!^=  ejgsf] l8hfOg tyf gS;f :jLs[lt ;DaGwL Joj:yfM -!_ ufpFkflnsf If]qleq klSs ejg 

lgdf{0f ug{ rfxg] JolQm, ;+:yf jf ;/sf/L lgsfon] ejg lgdf{0f ug{ k|rlnt sfg"g / 

ejg  lgdf{0f dfkb08adf]lhd :jLs[ltsf] nflu ufpFkflnsf ;dIf b/vf:t lb+bf gS;f 

;fy l8hfOg ;d]t k]z ug'{ kg]{5 .  

-@_  ejg lgdf{0f ubf{ cfjfl;o ejgsf] xsdf @%) au{ ld6/ ;Ddsf] ejg agfp+bf 

#) k|ltzt vfnL  hUuf 5f]8\g' kb{5 . ;/sf/L, cw{ ;/sf/L tyf Jofkfl/s ejg lgdf{0f 

ubf{ %) k|ltzt vfnL :yfg 5f]8\g' kb{5 .  

-#_ ;8s 5]pdf ejg lgdf{0f ubf{ tf]sLPsf] ;8s dfkb08 eGbf afx]s ;8s 

lsgf/faf6 !=% ld6/ ;]6Jofs 5f]8\g' kb{5 .  

!&=  al:t ljsf;sf] nflu cg'dlt lbg]M ufpFkflnsf leq s'g} JolSt ;d"bfon] hUufnfO{ 38]/L 

k|of]hgsf] nflu ljsf; ug]{ jf o;/L ljsf; u/L lalqm ug]{ k|of]hgaf6 al:t ljsf; 

kl/of]hgf ;~rfng ug{ rfx]df ufpFkflnsf sfof{nodf al:t ljsf;sf] la:t[t sfo{ 

of]hgf ;lxt cg'dltsf] nflu lgj]bg lbg' kb{5 . 

kl/R5]bM ^ 
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k"jf{wf/ cfof]hgf lgdf{0f, ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL Joj:yf  

!*=  k"jf{wf/ cfof]hgf th{'dfM -!_  :yfgLo :t/df k"jf{wf/ lgdf{0f, ;~rfng / dd{t ;DjGwL 

of]hgf, cfof]hgf, kl/of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljsf;sf nflu of]hgf th'{df u/L ufpF 

;efaf6 kfl/t ug'{ kg]{5 .  

-@_ k"jf{wf/ of]hgfth'{df qmddf b]xfo adf]lhdsf s'/fx¿ pNn]v u/L cfof]hgfsf] 

ljj/0f tof/ ug'{ kg]{5 M–  

-s_ cfof]hgfsf] nIo  

-v_ cfof]hgfaf6 kmfO{bf kfpg] hgtfsf] ;+Vof / kmfO{bfsf] lsl;d,  

-u_ cfof]hgf ;DkGg ubf{ nfUg ;Sg] vr{ / >f]t  

-3_ pkef]Qmfx¿af6 k|fKt x'g ;Sg] gub, j:t'ut >d / To:t} cGo of]ubfg,  

-ª_ p7\g ;Sg] ;]jf z'Ns jf dd{t ;Def/ vr{  

-r_ lgdf{0f, ;~rfng tyf Joj:yfkgsf vr{ 

!(=  nfut cg'dfg tof/ ug'{kg]{M ufpFkflnsfn] h'g;'s} ;fj{hlgs lgdf{0f, dd{t jf ;'wf/ 

sfo{sf] nflu jh]6 ljlgof]hg ug'{ k"j{ k|fljlws cWoog ;e]{If0f u/fO{ nfut cg'dfg 

tof/ ug'{ kg]{5 .  

-@_ s'g]} klg lgdf{0f tyf dd{t ;Def/ sfo{sf] nfut cg'dfg ufpFkflnsfsf] k|fljlws 

k|d'v jf6 cg'df]bg u/fO{ k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 l:js[t u/fP/ dfq lgdf{0f sfo{ 

cl3 j9fpg' kg]{5 .  

@)= k"jf{wf/ cfof]hgf lgdf{0f, ;~rfng tyf Joj:yfkgM -!_ ufpFkflnsf leq lgdf{0f tyf 

Joj:yfkg ug'{ kg]{ cg';"rL ! df pNn]lvt k"jf{wf/x?sf] lgdf{0f, ;~rfng tyf 

Joj:yfkgsf nflu ;fj{hlgs v/Lb P]g tyf ;fj{hlgs v/Lb lgodfjnL adf]lhdsf 

k|lqmofx? cjnDag ul/g]5 . 

@!=  pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t ug{ ;lsg]M -!_ ?= Ps s/f]8 ;Ddsf lgdf{0f tyf dd{t ;Def/ 

sfo{ u/fpFbf ;DjlGwt nfeflGjt kl/jf/sf ;b:ox?sf] ;+nUgtfdf pkef]Qmf ;ldlt u7g 

u/L ;f] ;ldlt dfkm{t ug{ ;lsg] 5 .  

-@_ pkef]Qmf ;ldltsf] u7g :yfgLo nfeflGjt ;d'bfox? dWo]af6slDtdf & b]lv 

!! hgf ;Ddsf] ;ldlt u7g ul/g] 5 . o:tf] ;ldltdf Go"gtd ## k|ltzt dlxnf x'g'kg]{ 

5 .  

-#_ ;fdfGotofM pkef]Qmf ;ldltsf] sfo{sfn @ cfly{s aif{sf] x'g]5 .  k"jf{wf/ 

lgdf{0fsf] sfo{ ;dfKt ePkl5 klg ;f] of]hgfsf] /]vb]v / dd{t ;Def/sf] lhDdf ;DjlGwt 

;ldltn] g} lng'kg]{5 .  
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-$_ o:tf] ;ldlt dfkm{t ul/g] lgdf{0f sfo{df pkef]Qmfx?n] Go"gtd dlGb/sf] nfuL 

%) k|ltzt, ;fd'bflos ejg / l;+rfOsf] nfuL #) k|ltzt, vfg]kfgLsf] nfuL @) k|ltzt 

gub nfut ;xefultf / cGo h'g;'s} ks[ltsf] sfdsf] nfuL hg >dbfg jfkt sDtLdf 

!% k|ltzt ug'{kg]{ 5 . 

-%_ gub ;xefuLtfsf] /sd ;DjlGwt pkef]Qmfx?af6 p7fO{ uf+pkflnsfsf] vftfdf 

hDdf ePkl5 dfq ufpFkflnsfn] klxnf] ls:tf lgsf;f ug]{ 5 .  

@@=  :yfgLo lgdf{0f Joj;foL btf{ ug]{M -!_ ufpFkflnsfn] ;fj{hlgs v/Lb P]g tyf ;fj{hlgs 

v/Lb lgodfjnL cg'?k k"jf{wf/ lgdf{0f jf dd{t ;DaGwL sfo{ ug]{ k|of]hgsf nflu 

ufpFkflnsf leq /x]sf of]Uotf k'u]sf ;d"x jf JolStnfO{ :yfgLo lgdf{0f Joj;foLsf] 

?kdf btf{ ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pk/f]St :yfgLo lgdf{0f Joj;foL x'g O{R5's ;d"x jf JolStn] Aoj;fo btf{ 

ug]{ k|of]hgsf] nflu o; ljw]osadf]lhd ufpFkflnsf sfof{nodf cfj]bg lbg' kg]{5 .   

-#_ pkbkmf-@_ adf]lhd pko'St b]lvPsf ;d"x jf JolStnfO{ ;DalGwt 

ufpFkflnsfdf lgdf{0f sfo{ ug{] O{hfht ;lxtsf] Aoj;fo btf{sf] k|df0fkq k|bfg ug]{ 5 .   

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd lbOPsf] lgdf{0f Aoj;fo btf{sf] clen]v cBfjlws u/fO{ 

/fVg' kg]{5 . pkbkmf -#_ adf]lhd sf :yfgLo lgdf{0f Joj;foLx?n] cfkm\gf] btf{ 

k|df0fkqsf] x/]s cfly{s jif{sf] klxnf] # dlxgfleq gjLs/0f u/fpg' kb{5 .  

-%_ :yfgLo lgdf{0f Joj;foL x'g b]xfosf] of]Uotf x'g'kg]{ 5 M 

-s_ Go"gtd ?= ! nfv ;Ddsf] rfn" k"FhL b]vfO{ ufpFkflnsfdf Aoj;fo btf{ 

ePsf]  

-v_ AolQm jf Aoj;fosf] gfddf ut cfly{s jif{df Go"gtd ?= % nfv ;Dd 

j}+sLª sf/f]af/ u/]sf]  

-u_ cfkm\gf] jf Psf3/sf] :jfldTjdf ?= # nfv ;Ddsf] lgdf{0f pks/0f rfn" 

xfntdf /x]sf] .   

@#=  lgdf{0f Joj;foL af6 k"jf{wf/ lgdf{0f u/fOg]M -!_ ufpFkflnsfn] ;fj{hlgs v/Lb P]g tyf 

;fj{hlgs v/Lb lgodfjnL cg'?k lgdf{0f Joj;foLx? dfkm{t sfd u/fpg ;Sg]5 .  

@$=  k"jf{wf/ dd{t ;+ef/ sf]ifM -!_  ufpFkflnsf leq /x]sf  ufpF :t/Lo jf s]Gb| ÷ k|b]z 

:t/Lo k"jf{wf/x?sf] lgoldt tyf cfjZostf cg';f/sf] dd{t ;+ef/ u/L ;]jf ;'rf? 

ug{sf] nflu k"jf{wf/ dd{t ;+ef/ sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :yfkgf ePsf] sf]ifdf ufp+kflnsfsf] sG6]Gh]G;L jf6 

k|fKt /sdsf] @) k|ltzt /sd ;d]t k"jf{wf/ ;+/rgfsf] dd{t ;+ef/ sf]ifsf] :yfkgf 

hDdf ul/g]5 .  
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kl/R5]bM & 

k"jf{wf/ cg'udg tyf d"NofFsg ;DaGwL Joj:yf  

@%=  k"jf{wf/ cg'udg ;ldltsf] u7gM -!_ If]q leq g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] sfo{qmd 

cGtu{t lgdf{0f x'g] 7"nf cfof]hgf tyf ufpFkflnsfsf] cfkm\g} ah]6af6 lgdf{0f x'g]] k"jf{wf/ 

Pj+ cGo dd{t;Def/ sfo{x? sf] u'0f:t/ / ;doj4 k|ult cg'udg ug{sf nflu tf]lsP 

adf]lhdsf] Ps k"jf{wf/ cg'udg ;ldlt u7g ul/g]5 .  

-@_ k"jf{wf/ cg'udg ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

-s_ ufpFkflnsf pkfWoIf            – cWoIf 

-v_ k"jf{wf/sf] d"Vo sfd x'g] j8fsf] j8fWoIf     – ;b:o 

-u_ k"jf{wf/ lgdf{0f ;DjlGw 1fg ePsf lj1x? dWo] jf6 ufpFkflnsf cWoIfn] 

tf]s]sf] Ps dlxnf ;lxt @ hgf       – ;b:o 

-3_ ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t     – ;b:o  

-ª_ ufpFkflnsfsf] ef}lts k"jf{wf/ zfvf k|d'v    – ;b:o 

;lrj 

-#_ pk/f]Stfg';f/ pkbkmf -!_  adf]lhdsf] ;ldltsf] a}7s cfjZostfg';f/ a:g]5 

. 

-$_ ;ldltsf] a}7s ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf] ldlt, ;do / :yfgdf a:g]5 .  

-%_ k"jf{wf/ cg'udg ;ldltn] lgdf{0f jf dd{t sfo{ ug]{ lgsfo af6 ;f] sfo{sf] 

k|:tfljt u'0f:t/ / ;doj4 k|ult tflnsf k|fKt ul/ ;f] jdf]lhd cg'udg u/]/ lgdf{0f 

Joj;foLnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 . 

-^_ s]Gb| / k|b]z :t/Lo k"jf{wf/ cfof]hgfx?sf] lgdf{0f / ;~rfngsf] cj:yfaf/] 

;'emfj / l;kmfl/z ug]{ bfloTj ;ldltsf] x'g]5 .  

@^=  ;xdlt lbg'kg]{M ufpFkflnsf cfkm}+n] ;~rfng ug]{ ;j} lsl;dsf k"jf{wf/x?sf] lgdf{0f 

;DkGgtf kZrft lgdf{0f Aoj;foLnfO{ clGtd ls:tf e"QmfgL ug{ cg'udg ;ldltsf] 

;xdlt cfjZos kg]{5 . 

@&=  sf/afxLsf] l;kmfl/; ug{ ;Sg]M ufpFkflnsf If]qleq lgdf{0f sfo{ eO/x]sf] k|b]z ;/sf/ 

jf g]kfn ;/sf/ cGtu{tsf] k"jf{wf/ cfof]hgf cg'udg ubf{ u'0f:t/df sdhf]/L ePsf] 

v08df jf lgdf{0f Aoj;foLs} nfk/afxLsf sf/0f lgwf{l/t ;doleqsf] k|ult gb]lvPdf 

cg'udg ;ldltn] ;DjlGwt lgdf{0f Aoj;foLnfO{ sf/afxLsf nflu k|b]z jf g]kfn ;/sf/ 

;dIf l;kmfl/; ug{ ;Sg] / cfkm\gf] ufpFkflnsf leq pQm Aoj;foLnfO{ cfufdL lbgdf 

sfd glbg] Aoj:yfsf nflu l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .  
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@*= sfnf] ;"rLdf /fVg]M -!_ b]xfosf] cj:yfdf ufpFkflnsf sfof{non] ;j} k|sf/sf lgdf{0f 

Joj;foLnfO{ eljZodf lgdf{0f sfo{ ug{ glbg] u/L sfnf] ;"rLdf /fVg ;Sg]5 M  

-s_ s'g} kmf}hbf/L s;"/df cbfntaf6 bf]ifL 7x/ ePdf, 

-v_ k"jf{wf/ lgdf{0fsf] nflu 5gf}6 eO{ ;+emf}tf u/]/ $% lbg ;Dd ljgf 

hfgsf/L sfd z'? gu/]df  

-u_ ;Demf}tf cg'?ksf] bfloTj kfngf gu/]sf] jf ;Demf}tf adf]lhdsf] u'0f:t/ 

gePsf] s'/f kl5 k|dfl0ft ePdf,  

-3_ of]Uotfsf] sfuhft k]z ubf{ 9fF6L jf em'SofO{ vl/b ;Demf}tf u/]sf] 

k|dfl0ft x'g cfPdf,  

-ª_ 8/ qf; jf wDsL lbO{ vl/b k|lqmofnfO{ k|efljt kg]{ sfo{ u/]df  

-r_ cGo o:t} s'g} s;"/ u/]df  

-@_ pk/f]St adf]lhd sfnf] ;"rLdf /fVbf s;"/sf] uflDeo{tfsf] cfwf/df sfnf] 

;"rLsf] cjwL tf]Sg ;lsg]5 .  

#!= k|fljlws d"NofFsg ug'{kg]{M -!_ ufpFkflnsf leq lgdf{0f ePsf ef}lts k"jf{wf/x?sf] 

k|fljlws d"NofFsg u/L k"jf{wf/sf] u'0f:t/ ;'lglZrt\ u/Lg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|fljlws hfFrsf] nflu cfjZos k|of]uzfnf jf ;fwgsf] 

Joj:yfkg ug{ ;lsg]5 .  

kl/R5]bM * 

;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Ldf k"jf{wf/ ;+/rgfsf] lgdf{0f tyf ;~rfng 

#@= lghL ;fem]bf/Ldf k"jf{wf/sf] ljsf; ug{ ;Sg]M -!_ o; ljw]os adf]lhd s'g} JolSt, 

:yfgLo lgdf{0f Joj;foL, ;+:yf jf sDkgL ;+u ufpFkflnsfn] vfg]kfgL, ljB't, ;8s, 

;/;kmfO{ ;Fu ;DalGwt ;+/rgf jf k"jf{wf/x?sf] lgdf{0f, ;~rfng tyf Joj:yfkgdf 

lghL nufgLstf{;Fu ;femf]bf/L ug{ ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ sf] k|of]hgsf nflu ufpFkflnsfn] k"jf{wf/sf] cj:yf, cfjZostf / 

pkof]lutfsf] cfwf/df b]xfo adf]lhdsf ljleGg df]8]nx? cjnDag u/L gLlh ;fem]bf/;+u 

nufgL k|fKt ug{ / k|ltkmn jfF8kmfF8 ug]{u/LlglZrt cjlwsf nflu ;Demf}tf ug{ ;Sg]5 

M– 

-s_ ;~rfng tyf Joj:yfkg M clwstd % jif{sf nflu 

-v_ lgdf{0f, ;~rfng tyf x:tfGt/0f M & b]lv !% jif{sf nflu   

-u_ lgdf{0f, :jfldTjs/0f, ;~rfng tyf x:tfGt/0f M !% b]lv @) jif{sf nflu  
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-3_ lnh jf sG;];g M ;Demf}tfdf tf]lsP jdf]lhd jf clwstd @@ jif{ .  

##=  k|:tfj cfJxfg ug{ ;Sg]M -!_ ufpFkflnsfn] k"jf{wf/ ;+/rgfx?sf] lgdf{0f jf df}h'bf 

;+/rgf x?sf] ;~rfng tyf Joj:yfkgsf nflu dg;fokq jf k|:tfj cfJxfg ug{ 

;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|:tfj k]z ug{ rfxg] JolSt, ;+:yf jf gLlh Aoj;foLn] 

;fem]bf/L] :j?ksf] cfwf/df b]xfosf ljj/0fx? vf]ln k|:tfj k]z ug'{ kb{5 M– 

-s_ lgdf{0f ug'{ kg]{ jf ;~rfng ug'{ kg]{ k"jf{wf/sf] ljj/0f  

-v_ cg'dflgt nfut 

-u_ lalQo >f]t  

-u_ jftfj/0fLo k|ltj]bg -cfjZos ePsf] cj:yfdf_ 

-3_ sfof{Gjogsf ljj/0f  

-ª_ kl/of]hgf sfof{Gjog ubf{ ;Defljt hf]lvd / hf]lvd Go"g ug]{ k|:tfljt 

pkfox?, 

-r_ kl/of]hgfsf] gS;f tyf 8«Oª, l8hfO{g  

-5_ k|:tfljt z'Ns / s/f/ cjwL 

#@=  k|:tfj 5gf}6 / ;+emf}tfM -!_ k|fKt ePsf k|:tfj pk/ ufpFkflnsfn] lj1 6f]nL4f/f 

tk;Lnsf cfwf/x?df d"NofFsgsf u/fO{ k|:tfj 5gf]6 ug{ ;Sg] 5 M 

-s_ k"jf{wf/af6 pknAw x'g] ;'ljwfsf] :t/ / u'0f:t/  

-v_ k|:tfljt lghL nufgL 

-u_ ;]jf z'Ns / /f]olN6 /sd 

-3_ lnh cjwL 

-ª_ k|ljwLsf] gf}nf]kg, :yfgLo /f]huf/Lsf] cj;/ a[l4  

-@_ pkbkmf -!_ df pNn]lvt cfwf/x?af6 pko'St b]lvPsf] k|:tfjs ;+u 

ufpFkflnsfn] cjlw ls6fg ul/ ;fem]bf/L ;Demf}tf ug{ ;Sg]5 .  

#%=  ;+rfng tyf Joj:yfkgM -!_ ;+emf}tf cjlwe/L k"jf{wf/ ;+/rgfsf] ;+rfng tyf 

Joj:yfkgsf] bfloTj ;DaGwLt ;fem]bf/sf] x'g]5 . ;Demf}tdf x]/km]/ ug'{k/]df lghL 

;fem]bf/ jf ufpFkflnsfsf] tkm{af6 Pscsf]{ nfO{ k|:tfj ug'{kg]{ / cfk;L ;dembf/Laf6 

a'Fbfx?df x]/km]/ x'g ;Sg] 5 .  

kl/R5]bM ( 
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jftfj/0f, e";+/If0ftyf j}sNkLs phf{  

#^=  jftfj0fLo k|efj d"NofFsg ;DaGwL Joj:yfkgM -!_ ufpFkflnsfn] %) nfv b]lv !) s/f]8 

;Dd nfut ePsf k"jf{wf/ cfof]hgfx?sf] jftfj/0fLo kl/If0f u/fpg ;Sg] / !) s/f]8 

eGbf dflysf] nfut ePsf k"jf{wf/x?df jftfj/0f k|efj d"Nof+sg u/fpg' kg]{ 5 .   

-@_ cfof]hgfsf] jftfj/0fLo kl/If0f / l:js[lt ufpFkflnsf :jo+n] ug{ ;Sg]5 .  

-#_ jftfj/0fLo kl/If0f k|ltj]bg l:js[ltsf] nflu ;f] sf] k|ltlnlk ufpFkflnsfsf] 

;fj{hlgs ;"rgf kf6Ldf 6fF; u/L !% lbgsf] Dofb ;lxt ;"emfa dfu ug'{ kg]{5 .  

#&= a}slNks pmhf{nfO{ k|f]T;fxgM -!_ k"jf{wf/ ;]jf ;'ljwfsf] lgdf{0f tyf lj:tf/df a}slNks 

phf{nfO{ k|f]T;fxg ug'{kg]{ 5 .  

-@_ s'g} 3/df ;f]nf/, jfof]UofF;, ;'wfl/Psf] r'Nxf] nufotsf j}sNkLs phf{ h8fg 

ug'{cl3 j8f sfof{no dfkm{t ufpFkflnsfdf hfgsf/L u/fpg' kg]{ 5 . o;/L hfgsf/L 

gu/fPdf ;/sf/af6 kfpg] cg'bfg jf ;xof]u lbOg] 5}g .  

-#_ 3/]n' ;f}rfnonfO{ afof]UofF; pTkfbgdf k|of]u ug]{] 3/w'/LnfO{ ufpFkflnsfn] 

cfjZos k|fyldstf lbg ;Sg]5 .  

#*=  e"–Ifo lgoGq0f ;DjGwL sfo{ ug{ ;Sg]M -!_ ufpFkflnsf leqsf] e"Ifou|:t ;fj{hlgs 

hUuf, kfvf], vf]nf lsgf/ jf ;8s lsgf/fdf jfF; tyf kmnkm"nhGo jg:kltsf] /f]k0f 

ug{ :yfgLo ;d"bfonfO{ cg'dlt lbg ;Sg]5 .  

 -@_ o:tf] sfo{sf nflu ;DjlGwt If]qsf AolQm jf ;d"xn] :yfg tf]sL j[Iff/f]k0fsf 

nflu ufpFkflnsf ;dIf lgj]bg lbg ;Sg] 5 .  

 -#_ j[Iff/f]k0fsf nflu k|:tfljt If]q AolQmn] rr]{sf] hdLg jf cGo ;fj{hlgs 

cfjfudgdf jfwf k'/\ofpg] vfnsf] x'g' x'Fb}g .  

 -$_ k|:tfljt :yn pko"Qm b]v]df ufpFkflnsfn] clwstd !) jif{sf nflu 

j[Iff/f]k0f ug{ / ;f] sf] pTkfbg pkof]u ug{ cg'dlt k|bfg ug]{ 5 .   

 -%_ pk/f]St adf]lhd cg'dlt lb+bf ;8s 5]psf] xsdf ;DaGwLt ;+lwof/nfO{ 

k|fyldstf lbg' kg]{5 .  

#(= kmf]x/d}nf tyf kmf]x/kfgL Joj:yfgM -!_ufpFkflnsf leq pT;h{g x'g] 7f]; tyf t/n 

kmf]x/x?nfO{   oyf]lrt Joj:yfkgsf] nflu Jojl:yt sfo{ of]hgf th{'df agfpg' kg]{ 5 

.  

-@_ ufpFkflnsf leq kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf] nflu Nof08lkmN8 ;fO{6 lgdf{0f ug{ 

cGo :yfgLo tx;+u ;dGjo ug{ ;Sg]5 .   
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kl/R5]bM!) 

ljljw 

$)= cGt/ :yfgLo ;dGjoM -!_ Ps eGbf a9L :yfgLo tx hf]l8g] jf ;/f]sf/ /fVg] k"jf{wf/ 

lgdf{0f tyf dd{t sfo{sf nflu ufpF sfo{kflnsfaf6 cg'df]bg u/fO{ ug'{ kg]{5 . 

$!= k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]]M o; ljw]osdf n]lvPsf] ljifodf o;} ljw]osadf]lhd / cGo 

ljifodf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

$@= lgod jgfpg ;Sg]M o; ljw]ossf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, 

lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 

$#=  arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 ePsf 

sfo{x? o;} ljw]os jdf]lhd ePsf] dflgg]5 .  

 

cg';"rL -!_ 

bkmf -@_ pkbkmf -r_ ;Fu ;DalGwt 

-s_  :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, 

sfof{Gjog / lgodg  

-v_  :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, emf]n'Ë] k'n, k'n k'n];f, l;+rfO{ / t6aGb ;DaGwL 

:yfgLo txsf] u'?of]hgf th'{df, lgdf{0f÷:t/f]GgtLsf] cfof]hgf klxrfg, cWoog, 

sfof{Gjojg, dd{t ;Def/ / lgodg  

-u_  :yfgLo :t/df 6«nL j;, 6«fd h:tf dWod :t/sf df; 6«flGh6 k|0ffnLsf] gLlt, dfkb08, 

of]hgf, sfof{Gjog / lgodg  

-3_  /fli6«o /]n k"jf{wf/sf] pkof]u u/L u|fdL0f If]qleq u|fdL0f /]n ;]jf ;+rfng, Joj:yfkg, 

dd{t ;Def/, ;dGjo, ;xsfo{ 

-ª_  :yfgLo :t/df oftfoft ;'/Iff Joj:yfkg / lgodg  

-r_  :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjojg / lgodg  

-5_  vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f / vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg ;DaGwL 

-h_  ;fgf hn ljB't cfof]hgf ;DaGwL :yfgLo :t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th'{df, 

sfof{Gjojg / lgodg  
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-6_  :yfgLo vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks phf{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 

/ of]hgf, sfof{Gjojg / lgodg  

-7_  :yfgLoljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgodg  

-8_  :yfgLo ;fgf ;tx tyf e"ldut l;+rfO{ k|0ffnLsf] ;+rfng/ / dd{t ;Def/, ;]jf z'Ns 

lgwf{/0f / ;+sng Joj:yfkg  

-9_  :yfgLo t6aGb gbL klx/f] lgoGq0f tyf gbL Joj:yfkg / lgodg  

-0f_  :yfgLo :t/df j}slNks phf{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th'{df, sfof{Gjojg 

/ lgodg  

-t_  :yfgLo :t/df j}slNks phf{ ;DaGwL k|ljlw ljsf; / x:tfGt/0f, Ifdtf clej[4L tyf 

k|j4{g 

 

cg';"rL -@_ 

ufpF If]q leq j:tL ljsf; of]hgf tyf ejg lgdf{0f ;DalGw cfwf/e"t dfu{ lgb]{zg @)&@ 

cg';f/ ;8sx?sf] dfkb08 ufpF If]q leq j:tL ljsf; of]hgf tyf ejg lgd{f0f ;DalGw 

cfwf/ ;8s oftfoft u'?of]hgf Pj+ ufpF;efaf6 tf]lsP cg';f/ lgDgfg';f/ x'g]5 . 

 

j8f g+= ! 

qm=;= ;8ssf] gfd 
;8s clwsf/ 

If]q 
;]8 Aofs 

;8ssf] 

Snf; 

! atf;:jf+/f tdfv'jf/L k~rd'n ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

@ 9sfnyf]s 8x/] ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

# wf? /fDr] vf]/ bTt]nf]6] ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

$ k~rd'n 7'nfv]t ltnªuf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

% zx/] c3f}+bL uf]kfny/ k~rd'n ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

& ;]tLbf]efg e'b'|dkf]nf k~rd'n ;8s !% ld6/ !=% ld6/ s 

* 8x/] ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

( lxn] ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

j8f g+= @ 
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! h/]vf]nf e08f/y'Dsf d8'jf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

@ sfnLvf]nf e'h'Ë] kf]v/frf}/ ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

# 
e}/Ls'gf sfkmn6f/L a;]jf/L a]wmfª 

;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

$ hfOvf]nf cf]lxof ;DbLvf]nf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

% 
lh/f] lrnfpg]ef6L emf/vf]nf 

cGwfcGwL ;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

^ lh/f] lrnfpg]ef6L y'd ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

& emf/vf]nf ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

* lrnfpg]emf6L e}/Ls'gf ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

( 
sfkmn6f/L l;;/G8f+8f afOvf]/Lof 

;8s 
^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!) lrnfpg]ef6L bf]laNnf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

j8f g+= # 

! 
km'naf/L km'jf+;] k'jf8f+8f vf}nf nf+s'/L 

;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

@ 
k]6s6]/L wfªw'ª le/s6]/L cf73/] 

rf}sf ;8s 
^ ld6/ !=% ld6/ 3 

# k'jf8f+8f dfems6]/L 9f]nL8f+8f ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

$ zxLb dfu{ * ld6/ !=% ld6/ u 

% km'naf/L a}+8f dfems6]/L kj{t ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

^ km'naf/L sd]/] ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

& g'gynf /fgL:jf+/f ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

* kfv|Laf]6 k'jf8f+8f ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

( cf]8f/ d'nfaf/L ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!) k'jf8f+8f g]kfg] ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

j8f g+= $ 

! uf]ugkfgL nK;Laf]6 ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 
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@ 
uf]ugkfgL ;dvf]/Lof ufo6f/L u'on] 

b]p/fnL ;8s 
^ ld6/ !=% ld6/ 3 

# v8\s]6f/L k~rf;] k~rwfd ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

$ 
;]kt af9'Ëf sd]/] l/dfn:jf+/f 

>j0fs'df/ k~rf;] ;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

% ;]kt afªl;ª b]p/fnL k~rf;] ;8s * ld6/ !=% ld6/ v 

^ 7'nfv]t gf/Lsf]6 l/dfn:jf+/f ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

& e/:of{ª ;dvf]/Lof ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

* b]p/fnL bx sf7L ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

j8f g+= % 

! a/af]6 k|ltIffno 7'nLa/fo ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

@ h'Un] uf]ugkfgL ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

# s[lif sfnfe}/j ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

$ Gff}8f+8f sfsL{g]6f ;8s @) ld6/ !=% ld6/ s 

% 
5fk 7'nLa/fo af:sf]6 nf+s'/L 

uf]ugkfgL ;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

^ 
;]tLbf]efg l;Dv]t uf}+8] kftLxfNgf 

;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

& s[lif k'nsf]d'v ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

* h'Un] Hof]tLlif 8f+8f ;8s * ld6/ !=% ld6/ u 

( lh/f] /+u]7f+6L ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!) ;fgLa/fo ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!! s[lif chug ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!@ /+u]7f+6L af:sf]6 ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!# h'Un] sk/]8f+8f ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

!$ uaf6] /+u'jf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

j8f g+= ^ 
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! 9fa a/lkKn] /fDr] uf}9'+Ëf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

@ 
nfDkf6f b]p/fnL 9f+8Lv]t ;DbLvf]nf 

;8s 
* ld6/ !=% ld6/ u 

# ;]ktu}/f b]vL kfTn]vs{ ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

$ tNnf] kftLvf]nf ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

% 
eujtLrf]s nfDfL8f+8f a'9Lsf] rf}tf/L 

;8s 
^ ld6/ !=% ld6/ 3 

^ k'tnLv]t sfsL{g]6f ;8s !% ld6/ !=% ld6/ s 

& b]p/fnL kmfk/y'd sfpn] ;8s ^ ld6/ !=% ld6/ 3 

* 
e'b'|dkf]nf slng8f+8f 5fk ;]/f 

;DbLvf]nf ;8s 
^ ld6/ !=% ld6/ 3 

k|b]z :tl/o of]hgf 

! ;]tLbf]efg r08L:yfg ;8s !% ld6/ !=% ld6/ k|:tfljt 

 

dfly pNn]lvt ;8sx?sf] ;8s clwsf/ If]q ;DaGwdf ufpFkflnsfn] tf]s]eGbf a9L If]qflwsf/ 

x'g] ul/ lhNnf jf s]G›n] ;8s clwsf/ If]q tf]s]df :jtM lhNnf jf s]G›n] tf]s]sf] ;8s 

clwsf/ If]qnfO{ kfngf ul/g]5 . 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&%÷!!÷!) 

;'lw/ s'df/ kf}8]n 

cWoIf 
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ववप् जोजखि न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
गाउँसभाबाट पाररत धिधत: २०७५/११/०७ 

प्रस्तावना: 

आधँिखोला गाउँपाधलकाका िेि धभि प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक ववपद् बाट सविसािारिको जीउज्यान र 
साविजधनक, धनजी तथा व्यजिगत सम्पजत्त, प्राकृधतक एवि ्साँस्कृधतक सम्पर्दा र भौधतक संरिनाको 
संरिि गनिका लाधग ववप् जोजखि न्यूधनकरि तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकलापको सिन्वयात्िक 
र प्रभावकारी रूपिा कायािन्वयनका लाधग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवविानको िारा 
२२१ को उपिारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी अनसुिुी ८ को ि.स. २० बिोजजि आधँिखोला 
गाँउपाधलकाको िौथो गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेर्द – १ 
प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “ववप् जोजखि न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा: 
(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्यि सम्झन ुपछि । 
(ख) “कोष” भन्नाले र्दफा १२ बिोजजिको ववप् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछि । 
(ग) “गैरप्राकृधतक ववप्” भन्नाले िहािारी, अधनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाि ु

आतङ्क, पश ुतथा िरािरुुङ्गीिा हनुे फ्लू, प्यान्डाधिक फ्लू, सपिरं्दश, जनावर आतङ्क, 
खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योधगक र्दघुिटना, आगलागी, ववषाि ग्याँस, 
रसायन वा वववकरि िहुावट, ग्याँस ववष्फोटन, ववषाि खाद्य सेवन, वातावरिीय 
प्ररू्दषि, वन ववनाश वा भौधतक संरिनाको िधत तथा प्रकोप उद्धार कायििा हनुे 
र्दघुिटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृधतक कारिले उत्पन्न ववप् सम्झन ुपछि । 

(घ) “धबपर्द ब्यबस्थापन सधिधत” भन्नाले नेपालको संवविानको िारा २२१ को उपिारा 
(१) को अधिकार प्रयोग गरी अनसुिुी ८ को ि.स. २० बिोजजि आधँिखोला 
गाँउपाधलकािा गदठत सधिधत सम्झनपुर्दिछ । 

(ङ) “जजल्ला ववप् व्यवस्थापन सधिधत” भन्नाले संघीय ऐनको र्दफा १६ बिोजजि 
स्याङजा जजल्लािा गठन भएको जजल्ला ववप् व्यवस्थापन सधिधत सम्झन ुपछि 
। 

(ि) “तोवकएको" वा "तोवकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयििा 
तोवकएको वा तोवकए बिोजजि सम्झन ुपछि । 
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(छ) “प्ररे्दश ववप् व्यवस्थापन सधिधत” भन्नाले संघीय ऐनको र्दफा १४ बिोजजि 
गण्डकी प्ररे्दशिा गठन भएको प्ररे्दश ववप् व्यवस्थापन सधिधत सम्झन ुपछि । 

(ज) “प्रिखु” भन्नाले गाँउपाधलकाको प्रिखु सम्झन ुपछि । 
(झ) “प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले गाउँपाधलकाको प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत 

सम्झन ुपछि । 
(ञ) “प्राकृधतक ववप्” भन्नाले वहिपात, अधसना, वहिपवहरो, वहिताल ववस्फोटन, 

अधतववृि, अनाववृि, बाढी, पवहरो तथा भ-ूस्खलन, डुबान, खडेरी, आिँी, हरुी 
बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, ियाङ्ग, भकूम्प, ज्वालािखुी धबस्फोट, 
डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृधतक कारिले उत्पन्न जनुसकैु ववप् सम्झन ुपछि । 

(ट) “रावष्ट्रय कायिकारी सधिधत” भन्नाले संघीय ऐनको र्दफा ६ बिोजजिको कायिकारी 
सधिधत सम्झन ुपछि । 

(ठ) “रावष्ट्रय पररषर्द” भन्नाले संघीय ऐनको र्दफा ३ बिोजजिको ववप् जोजखि 
न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन रावष्ट्रय पररष् सम्झन ुपछि । 

(ड) “रावष्ट्रय प्राधिकरि” भन्नाले संघीय ऐनको र्दफा १० बिोजजि गठन भएको रावष्ट्रय 
ववप् जोजखि न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन प्राधिकरि सम्झन ुपछि । 

(ढ) “ववप्” भन्नाले कुनै स्थानिा आपत ्कालीन अवस्था धसजिना भई जन वा िनको 
िधतको साथै जीवनयापन र वातावरििा प्रधतकूल असर पाने प्राकृधतक वा 
गैरप्राकृधतक ववप् सम्झन ुपछि । 

(ि) “ववप् खोज तथा उद्धार सिूह” भन्नाले ववपद्को अवस्थािा खोजी तथा उद्धार 
गनि वियाशील वा ववप् व्यवस्थापनको लाधग पररिालन गनि तयार गररएको 
ववजशिीकृत खोज तथा उद्धार सिूह सम्झन ु पछि र सो शब्र्दले ताधलि प्राप्त 
िानवीय सहायताकिीलाई सिेत जनाउँछ । 

(त) “ववप् जोजखि न्यूनीकरि” भन्नाले ववपद्पूवि गररने जोजखिको ववश्लषेि तथा 
िूल्याङ्कन, ववप् रोकथाि वा ववपद् बाट हनुे िधतको न्यूनीकरि तथा ववकासका 
कायििा ववप् जोजखिलाई कि गने सम्बन्िी कायि सम्झन ुपछि । 

(थ) “ववप् पनुलािभ” भन्नाले ववपद्को घटनापधछ गररने पनुधनििािि एवि ्पनुस्थािपनासँग 
सम्बजन्ित कायि सम्झन ुपछि । 

(र्द) “ववप् प्रधतकायि” भन्नाले ववपद्को घटना घट्ट्नासाथ तत्कालै गररने खोज, उद्धार 
एवि ्राहतसँग सम्बजन्ित कायि सम्झन ुपछि र सो शब्र्दले ववप् प्रधतकायिको 
पूवितयारीलाई सिेत जनाउँछ । 

(ि) “ववप् व्यवस्थापन” भन्नाले ववप् जोजखि न्यूनीकरि, ववप् प्रधतकायि र ववप् 
पनुलािभसँग सम्बजन्ित सम्पूिि वियाकलाप सम्झन ुपछि । 

(न) “व्यावसावयक प्रधतष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, धसनेिा घर, सवपङ्ग िल, 
बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसावयक प्रधतष्ठान सम्झन ुपछि । 
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(ऩ) “सधिधत” भन्नाले र्दफा ३ बिोजजिको ववप् व्यवस्थापन सधिधत सम्झन ुपछि । 
(प)  

(फ) “संघीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको ववप् जोजखि न्यूनीकरि तथा व्यवस्थापन 
ऐन, २०७४ सम्झन ुपछि । 

(ब) “संघीय िन्िालय” भन्नाले नेपाल सरकारको ववप् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको 
िन्िालय सम्झन ुपछि । 

(भ) “साविजधनक संस्था” भन्नाले सरकारी धनकाय, सरकारको पूिि वा आंजशक स्वाधित्व 
भएको संस्था, प्रिधलत कानून बिोजजि स्थापना भएका सङ्गदठत संस्था वा सबै 
प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैजिक संस्था सम्झन ुपछि । 

 
पररच्छेर्द – २ 

ववप् व्यवस्थापन सधिधतको गठन तथा काि, कतिव्य र अधिकार 
३. ववप् व्यवस्थापन सधिधत: (१) आधँिखोला गाउँपाधलका धभिको ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी 

कायिलाई प्रभावकारी रूपिा सञ्चालन गनि एक ववप् व्यवस्थापन सधिधत रहनेछ । 
(२) सधिधतको गठन रे्दहाय बिोजजि हनेुछ:- 

(क) गाउँपाधलका अध्यि  -संयोजक   
(ख) गाउँपाधलका उपाध्यि  -सर्दस्य 
(ग) प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत -सर्दस्य 
(घ) ववषयगत सधिधतका संयोजकहरु  -सर्दस्य 
(ङ) प्रधतधनधि, जजल्ला प्रशासन कायािलय -सर्दस्य 
(ि) सािाजजक शाखा प्रिखु -सर्दस्य 
(छ) पूवाििार ववकास शाखा प्रिखु -सर्दस्य 
(ज) आधँिखोला गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेि धभि रहेका 

संघीय सरुिा धनकायका प्रिखु वा प्रधतधनधि -सर्दस्य 
(झ) आधँिखोला गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेि धभि रहेका 

प्ररे्दश प्रहरी कायािलयको प्रिखु वा प्रधतधनधि -सर्दस्य 
(ञ) गाँउ प्रहरी प्रिखु -सर्दस्य 
(ट) रावष्ट्रय िान्यता प्राप्त र्दलका गाउँपाधलकाजस्थत  

प्रिखु वा प्रधतधनधि -सर्दस्य  
(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सर्दस्य 
(ड) धनजी िेिको उद्योग वाजिज्य सम्बन्िी िान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यि वा धनजले तोकेको प्रधतधनधि (१ जना) -सर्दस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था िहासंघका स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सर्दस्य 
(ि) नेपाल पिकार िहासंघको स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सर्दस्य 
(त) ववप् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको शाखा प्रिखु  -सर्दस्य सजिव 
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(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन िि संख्या (ञ), (ट), (ठ), 
(ड), (ढ) र (ि) का सर्दस्यहरू उपलब्ि नभएको अवस्थािा पधन सधिधत गठन एवि ्काि 
कारवाही गनििा असर पने छैन । 

(४) उपर्दफा (२) बिोजजिको सधिधतले संघीय ऐनको र्दफा १७ बिोजजिको स्थानीय 
ववप् व्यवस्थापन सधिधतको रूपिा सिेत काि गनेछ । 

४. सधिधतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको धिधत, सिय र स्थानिा सधिधतको 
बैठक बस्नेछ । 

(२) सधिधतको सर्दस्य-सजिवले सधिधतको बैठक बस्ने धिधत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा 
छलफल हनेु ववषयसूिी सवहतको सूिना बैठक बस्ने सियभन्र्दा िौबीस घण्टा अगावै सबै 
सर्दस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सधिधतका पिास प्रधतशतभन्र्दा बढी सर्दस्य उपजस्थत भएिा बैठकको लाधग गिपूरक 
सङ्ख्या पगुेको िाधननेछ । 

(४) उपर्दफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन सधिधतको बैठक तत्काल 
बोलाउन आवश्यक भएिा अध्यिले जनुसकैु बेलापधन सधिधतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र 
त्यस्तो अवस्थािा अध्यि र घटीिा १ जना सर्दस्य सवहत सर्दस्य सजिव उपजस्थत भएिा 
सधिधतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सधिधतको बैठक संयोजकको अध्यितािा बस्नेछ । 
(६) सधिधतको धनििय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकले धनिाियक ित 

दर्दनेछ। 
(७) सधिधतले आवश्यकता अनसुार सम्बजन्ित धनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रधतधनधि र ववज्ञलाई 

बैठकिा आिन्िि गनि सक्नेछ । 
(८) सधिधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायिववधि सधिधत आफैले धनिािरि गरे बिोजजि 

हनेुछ । 
(९) सधिधतको धनििय सर्दस्य सजिवले प्रिाजित गरी राख्नछे । 

५. सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार: सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकार रे्दहाय बिोजजि 
हनेुछ:- 

(क) ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी रावष्ट्रय पररषद् बाट स्वीकृत रावष्ट्रय नीधत तथा योजना 
एवि ्रावष्ट्रय कायिकारी सधिधत र प्ररे्दश ववप् व्यवस्थापन सधिधतबाट स्वीकृत 
एकीकृत तथा िेिगत नीधत योजना र कायििि अनरुुप हनेु गरी ववप् व्यवस्थापन 
नीधत तथा योजना तजुििा गरी कायिपाधलका सिि पेश गने, 

(ख) गाउँसभाबाट स्वीकृत नीधत तथा योजनाको अिीनिा रही ववप् जोजखि न्यूनीकरि, 
ववप् प्रधतकायि तथा ववप् पनुलािभ सम्बन्िी एकीकृत तथा िेिगत नीधत, योजना 
तथा कायििि स्वीकृत गरी लागू गने, गराउने, 
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(ग) गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन हनेु ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायििि तथा बजेट 
प्रस्ताव तयार गने, गराउने, 

(घ) ववप् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा गाउँपाधलकाको संस्थागत ििता ववकास गने, 
गराउने, 

(ङ) गाउँपाधलकाका पर्दाधिकारी, किििारी, स्वयंसेवक, सािाजजक पररिालक तथा 
सिरु्दायलाई ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा प्रजशिि दर्दने व्यवस्था धिलाउने, 

(ि) ववपद्का घटना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथधिक कायिहरू 
तत्काल गनिको लाधग संस्थागत संयन्ि स्वत: पररिाधलत हनेु गरी आवश्यक 
कायिववधि तथा िापर्दण्ड तजुििा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) ववप् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा संघीय तथा प्रारे्दजशक कानूनको अधिनिा रवह 
साविजधनक, धनजी, गैरसरकारी लगायत सबै धनकाय तथा संस्थाले धनवािह गनुि पने 
भधूिका धनिािरि गने तथा त्यस्ता संस्था वा धनकायलाई आफ्नो नीधत, योजना र 
कायििििा ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय सिावेश गनि लगाउने, 

(ज) ववपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भधूिका सम्बन्िी आवश्यक 
िापर्दण्ड तयार गरी कायािन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, धनजी एवि ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सािाजजक पररिालक 
लगायत सम्बजन्ित सबै पिको सिन्वय र संलग्नतािा ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी 
कायि गने, गराउने, 

(ञ) भौधतक संरिना धनिािि गर्दाि भवनसंवहता लगायत अन्य स्वीकृत धनरे्दजशका वा 
िापर्दण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय साविजधनक पूवाििार सम्बन्िी संरिनाको ववप् जोजखि िूल्याङ्कन गने, 
गराउने, 

(ठ) नर्दी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने धभरालो जधिन र डुबान हनेु िेि वा ववप् 
जोजखिको सम्भावना भएका असरुजित िेििा बसोबास गने व्यजि तथा 
सिरु्दायलाई सरुजित स्थानिा स्थानान्तरि गराउन उपयिु स्थानको खोजी कायििा 
सहयोग गने तथा सरुजित स्थानिा बसोबास सम्बन्िी सिेतना जगाउने, 

(ड) ववप्बाट स्थानीय स्तरिा धनजी तथा साविजधनक िेिबाट भइरहेको सेवा प्रवाहिा 
अवरोि आइपरेिा सोको पनुःसञ्चालनका लाधग सेवा धनरन्तरताको योजना तजुििा 
तथा कायािन्वयन सम्बन्िी कायि गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय सिरु्दायलाई ववपद्प्रधत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बजन्ित योजना तथा 
कायििि तजुििा गनि तथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रधतकायिका लाधग पररिाधलत 
हनु वडा तथा सिरु्दायस्तरिा सिावेशी ववप् पूवितयारी तथा प्रधतकायि सधिधत 
गठन गने, 
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(ि) ववद्यालय तहको शैजिक पाठ्यिििा ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय सिावेश 
गनि पहल गने, 

(त) ववप् प्रधतकायिका लाधग निूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को सियिा प्रयोग गनि सवकने गरी वारुियन्ि लगायतका अन्य उपकरिहरू 

तयारी हालतिा राख्न लगाउने, 
(र्द) स्थानीय स्तरिा आपत ्कालीन कायिसञ्चालन केन्िको स्थापना र सञ्चालन गने, 
(ि) गाउँपाधलकािा ववप् व्यवस्थापन सूिना प्रिाली तथा पूवििेतावनी प्रिालीको 

ववकास र सञ्चालन गने, गराउने, 
(न) ववप् प्रभाववत िेििा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था धिलाउने, 
(प) ववपद् िा परी हराएका, धबग्रकेा वा नि भएका कागजातको यवकन तथ्याङ्क 

अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रभाववत घरपररवारको पवहिान, स्तर धनिािरि तथा पररियपि ववतरि 

गने, गराउने, 
(ब) ववप्को सियिा जोजखििा रहेको सिूह ववशेषगरी िवहला, बालबाधलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यजिउपर हनु सक्ने घटना (लैवङ्गक वहंसा, बेिववखन तथा अन्य 
कुनै पधन वकधसिका शोषि) रोकथािको लाधग ववशेष सतकि ता अपनाई 
सिेतनािूलक कायििि सञ्चालन गने, 

(भ) ववप् प्रभाववतहरूको प्रत्यि र सविय सहभाधगतािा ववप् प्रभाववत िेििा आधथिक 
वियाकलापको पनुस्थािपना, रोजगारीका अवसरको सजृना तथा जीवनयापनका 
लाधग आय आजिन कायििि सञ्चालन गने, गराउने, 

(ि) ववपद्को जोजखििा रहेका िवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, र्दधलत, सीिान्तकृत 
वगि तथा सिरु्दाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको लाधग ववशेष योजना 
तथा कायििि बनाई कायािन्वयन गने, गराउने, 

(य) ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा साविजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानले 
प्रिधलत ऐन बिोजजि कायि गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र)  ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी रावष्ट्रय कायिकारी सधिधत, प्ररे्दश ववप् व्यवस्थापन 
सधिधत तथा जजल्ला ववप् व्यवस्थापन सधिधतको धनििय अनसुार ववप् व्यवस्थापन 
सम्बन्िी अन्य कायि गने, गराउने, 

(ल) ववप् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा नेपाल सरकार तथा प्ररे्दश सरकारका िन्िालय, 
ववभाग तथा अन्य धनकायसँग सहकायि गने, 

(व) ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा गाउँसभाले तोकेका 
अन्य कायि गने, गराउने,  

(श)  ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा संघीय तथा प्रारे्दजशक कानूनको प्रधतकूल नहनेु गरी 
गाउँकायिपाधलकाले तोके बिोजजिका अन्य कायि गने, गराउने, 
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(ष)  ववधभन्न संघसंस्था, व्यजिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुधनििािि र पनुलािभका 
धबषयवस्तलुाई स्थानीय ववप् व्यवस्थापन सधिधतले तोकेको स्थान र िापर्दण्ड 
अनसुार गने, गराउने । 

 
 

पररच्छेर्द – ३ 
वडा स्तरीय ववप् व्यवस्थापन सधिधतको गठन तथा काि, कतिव्य र अधिकार 

६. वडा स्तरीय ववप् व्यवस्थापन सधिधत: (१) गाउँपाधलकाको प्रत्येक वडािा एक वडा स्तरीय 
ववप् व्यवस्थापन सधिधत रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय ववप् व्यवस्थापन सधिधतको गठन रे्दहाय बिोजजि हनेुछ:- 
(क) वडा अध्यि  -संयोजक  
(ख) वडा सर्दस्यहरू   -सर्दस्य 
(ग) वडा धभि रहेका ववषयगत शाखा/ईकाई कायािलय प्रिखुहरू -सर्दस्य 
(घ) वडा धभि रहेका सरुिा धनकायका प्रिखुहरू  -सर्दस्य 
(ङ) रावष्ट्रय िान्यता प्राप्त र्दलका वडाजस्थत प्रिखु वा प्रधतधनधि  -सर्दस्य  
(ि) स्थानीय रेडिस,   -सर्दस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सािरु्दायिा आिाररत संघसंस्था तथा यवुा क्लवबाट 

संयोजकले तोकेबिोजजि न्यूनति २ िवहला सवहत ४ जना  -सर्दस्य 
(ज) वडा सजिव - सर्दस्य सजिव 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको सधिधतको बैठक सो सधिधतको संयोजकले तोकेको धिधत, 
सिय र स्थानिा बस्नेछ । 

(४) सधिधतको सर्दस्य-सजिवले सधिधतको बैठक बस्ने धिधत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा 
छलफल हनेु ववषयसूिी सवहतको सूिना बैठक बस्ने सियभन्र्दा िौबीस घण्टा अगावै सबै 
सर्दस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सधिधतका पिास प्रधतशतभन्र्दा बढी सर्दस्य उपजस्थत भएिा बैठकको लाधग गिपूरक 
सङ्ख्या पगुेको िाधननेछ । 

(६) उपर्दफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पधन सो सधिधतको बैठक 
तत्काल बोलाउन आवश्यक भएिा संयोजकले जनुसकैु बेलापधन सधिधतको बैठक बोलाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थािा संयोजक र घटीिा १ जना सर्दस्य सवहत सर्दस्य सजिव उपजस्थत 
भएिा सधिधतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सधिधतको बैठकको अध्यिता सो सधिधतको संयोजकले गनेछ । 
(८) सधिधतको धनििय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकले धनिाियक ित 

दर्दनेछ। 
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(९) सधिधतले आवश्यकता अनसुार सम्बजन्ित धनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रधतधनधि र ववज्ञलाई 
बैठकिा आिन्िि गनि सक्नेछ । 

(१०) सधिधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायिववधि सो सधिधत आफैले धनिािरि गरे बिोजजि 
हनेुछ । 

(११) सधिधतको धनििय सर्दस्य सजिवले प्रिाजित गरी राख्नछे । 
७. वडा स्तरीय ववप् व्यवस्थापन सधिधतको काि, कतिव्य र अधिकारः सधिधतको काि, कतिव्य र 

अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनेुछ:- 
(क) वडा धभि ववप् प्रधतकायि तथा ववप् पनुलािभ सम्बन्िी कायििि सञ्चालनका लाधग 

ववप् व्यवस्थापन सधिधतिा धसफाररस गने तथा सो सधिधतबाट स्वीकृत नीधत तथा 
योजना अनरुूपका ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायििि कायािन्वयन, अनगुिन र 
पनुरावलोकन गने, 

(ख) वडािा ववकास धनिाििका वियाकलापहरू कायािन्वयनिा ववप् जोजखि 
व्यावस्थापनलाई िूलप्रवाहीकरि गने, सरुजित ववद्यालय तथा अस्पतालका लाधग 
ववप् जोजखि न्यूनीकरिका कायिििहरू सञ्चालन गने, 

(ग) ववप् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा वडाको संस्थागत ििता ववकास गने, 
(घ) ववप् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायियोजना, पनुःस्थापना तथा पनुधनििािि 

योजना तजुििा तथा कायािन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) सिरु्दायिा ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

सिूहहरूलाई पररिालन गने गराउने, 
(ि) वडा सर्दस्यहरू, किििारी, स्वयंसेवक, सािाजजक पररिालक तथा सिरु्दायिा 

आिाररत ववप् व्यवस्थापन सधिधत सर्दस्य, नागररक सिाजका प्रधतधनधिलाई ववप् 
व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रजशििको व्यवस्था धिलाउने, 

(छ) स्थानीय सिरु्दायलाई ववपद्प्रधत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बजन्ित योजना 
तथा कायििि तजुििा गनि तथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रधतकायिका लाधग तयारी 
अवस्थािा राख्न,े 

(ज) ववपद्का घटना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथधिक कायिहरू 
तत्काल गनिको लाधग सिन्वय गने,  

(झ) आपत ्कालीन निूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रभाववत घरपररवारको पवहिान, स्तर धनिािरि तथा पररियपि ववतरििा 

ववप् व्यवस्थापन सधिधतलाई सहयोग गने, 
(ट) ववप्को सियिा जोजखििा रहेका सिूह ववशेषगरी िवहला, बालबाधलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यजिउपर हनु सक्ने घटना (लैवङ्गक वहंसा, बेिववखन तथा अन्य 
कुनै पधन वकधसिका शोषि) रोकथािको लाधग ववशेष सतकि ता अपनाई 
सिेतनािूलक कायििि सञ्चालन गने, 
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(ठ)  ववप् व्यवस्थापन सधिधतको धनििय अनसुार ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य 
कायि गने, गराउने ।  

 
पररच्छेर्द – ४ 

सरुिा धनकाय तथा अन्य धनकायको पररिालन 
८. सरुिा धनकायको पररिालन तथा सहयोग र सिन्वय: (१) गाउँकायिपाधलकाले ववप् 

व्यवस्थापनको काििा नेपाल सरकार तथा प्ररे्दश सरकारले पररिालन गरेका संघीय तथा 
प्रारे्दजशक सरुिा धनकायहरूलाई सहयोग र सिन्वय गनेछ । 

(२) सरुिा धनकायले ववपद्को सियिा खोज तथा उद्धार कायिका लाधग गाउँकायिपाधलकासँग 
आवश्यक सािग्री िाग गरेको अवस्थािा गाउँपाधलकािा उपलब्ि भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री 
तत्काल उपलब्ि गराईनेछ । 

(३) ववप् प्रधतकायिका लाधग गाउँपाधलकाले आफूँसँग रहेको गाँउ प्रहरीलाई पररिालन 
गनेछ ।   

९.  वारुियन्ि तथा अन्य सेवा प्रर्दायक धनकायको काि, कतिव्य र अधिकार: (१) वारूियन्ि, 
एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रर्दायकले आपत ्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ि 
गराउन सधिधतले दर्दएको धनरे्दशनको पालना गनुि पनेछ । 

 (२) आपत ्कालीन कायि सम्पार्दन गर्दाि सधिधतको आरे्दश बिोजजि कुनै पधन स्थानिा प्रवेश 
गने तथा जनुसकैु व्यजि वा संस्थाको सािन र स्रोत उपयोग गने अधिकार वारुियन्ि सेवा 
प्रर्दायकलाई हनेुछ । 

१०. साविजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानको र्दावयत्व: (१) ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा 
गाउँपाधलका धभिका सबै साविजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानको र्दावयत्व रे्दहाय बिोजजि 
हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायािलय वा व्यावसावयक केन्ििा ववपद्का घटना हनु 
नदर्दन ववप् सरुिा औजार, उपकरि, सािग्री, आपत ्कालीन धनकास लगायत 
तोवकए बिोजजिका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  तथ्याङ्क सङ्कलन, िधतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थािपना तथा पनुधनििािि सिेतका 
सम्पूिि कायििा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना किििारी तथा कािर्दारलाई ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा आिारभतू 
अधभिखुीकरि गने गराउने, 

(घ) ववप् व्यवस्थापन कायििा उपयोग हनेु स्रोत सािनलाई तयारी हालतिा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरिना आपत ्कालीन प्रयोजनका लाधग आवश्यक 

परेिा आरे्दशानसुार उपलब्ि गराउने, 
(ि) सम्बजन्ित अधिकारीको सपुररवेिििा उद्धार तथा राहत ववतरि कायििा 

सहयोग परु् याउने, 
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(छ) ववप् जोजखि न्यूनीकरि संयन्िको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थािा राख्न,े 
(ज)  फोहोरिैला तथा प्रर्दषुिको यथोजित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरि र 

जनजीवनिा पनि सक्ने नकारात्िक प्रभावलाई न्यूनीकरि गने उपायहरू 
अपनाउने, 

(झ) ववपद्को घटना घटेिा तत्काल नजजकको सरुिा धनकाय र स्थानीय 
आपत ्कालीन कायिसञ्चालन केन्िलाई खबर गने ।   

(२) गाउँपाधलका धभिका साविजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानले गाउँपाधलकाको 
ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी योजनाको अिीनिा रही ववप् व्यवस्थापन योजनाको तजुििा गरी 
अधनवायि रूपिा लागू गनुि पनेछ । 

११. ववप् व्यवस्थापनिा सहयोग गनुि पने: गाउँपाधलका धभिका सरकारी कायािलय, गैरसरकारी 
संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, सिरु्दाय, स्वयंसेवक, नागररक सिाज, धनजी िेि तथा व्यजिले 
ववप् व्यवस्थापन कायििा गाउँपाधलकालाई रे्दहाय बिोजजि सहयोग गनुि पनेछ:- 

(क)  तथ्याङ्क सङ्कलन, िधतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थािपना तथा पनुःधनििािि 
लगायतका ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायििा सहयोग गने,  

(ख) ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी जनिेतना अधभववृद्ध गने, 
(ग) ििता ववकास, आपत ्कालीन निूना अभ्यास तथा ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी 

प्रजशिि कायििििा सहयोग गने तथा भाग धलने,  
(घ) खोज, उद्धार तथा राहत ववतरि सम्बन्िी कायििा सहयोग गने।  

 
पररच्छेर्द – ५  

ववप् व्यवस्थापन कोष सम्बन्िी व्यवस्था 
१२. ववप् व्यवस्थापन कोष: (१) ववप् व्यवस्थापनका लाधग गाउँपाधलकािा छुिै एक आकजस्िक 

कोष रहनेछ । 
(२) कोषिा रे्दहाय बिोजजिका रकिहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपाधलकाको वावषिक बजेटबाट ववप् व्यवस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी 
स्वीकृत रकि, 

(ख) प्ररे्दश सरकारबाट ववप् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त रकि, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट ववप् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त रकि, 
(घ) स्वरे्दशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यजिबाट र्दान, र्दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त 

रकि, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) ववप् व्यवस्थापनका लाधग गाउँपाधलकाले कानून बिोजजि ववशेष शलु्क वा र्दस्तरु 
संकलन गनि सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बिोजजि हनेुछ । 
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(५) कोषको रकि ववप् व्यवस्थापन सम्बन्िी कािका लाधग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपर्दफा (५) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कोषको रकि धनयधित प्रशासधनक 

कायिको लाधग खिि गररने छैन । 
(७) कोषको लेखापरीिि िहालेखा परीिकबाट हनेुछ ।  
(८) सधिधतले कोषको वावषिक आय व्ययको प्रधतवरे्दन तयार गरी कायिपाधलका िाफि त 

गाउँसभा सिि पेश गनेछ । 
 

पररच्छेर्द – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय: कसैले ववपद्को घटना घट्ट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेिा वा त्यस्तो घटना 
घटाउन प्रत्यि संलग्न भएिा वा घट्ट्ना घटेको अवस्थािा नाजायज फाईर्दा धलने गरी वा 
आफुलाई िाि फाईर्दा पगु्ने वकधसिको कुनै काि गरेिा वा यस सम्बन्ििा संघीय कानून 
बिोजजि कसरुजन्य िाधनने कुनै काि गरेिा तत ्सम्बन्िी कारवाही प्रिधलत संघीय कानून 
बिोजजि हनेुछ ।  

 
पररच्छेर्द – ७ 

ववववि 
१४.  ववप् सङ्कटग्रस्त ििे घोषिाको पालना र सिन्वय: (१) नेपाल सरकारले गाउँपाधलका धभिको 

कुनै ठाउँिा गम्भीर प्रकृधतको ववप् उत्पन्न भएबाट ववप् सङ्कटग्रस्त िेि घोषिा गरी प्रिधलत 
कानून बिोजजि कुनै काि गनि गराउन आरे्दश दर्दएिा सोको पालना गनुि गराउन ुगाउँपाधलकाको 
कतिव्य हनेुछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि घोषिा गररएको िेििा नेपाल सरकारले प्रिधलत कानून 
बिोजजि कुनै काि गनि गराउन गाउँपाधलका धभिको कुनै व्यजि, संस्था वा अधिकारीलाई 
आरे्दश दर्दएिा सोको पालना गनि गराउनिा गाउँपाधलकूाले आवश्यक सिन्वय गनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजि घोषिा गररएको िेि सम्बन्िी सूिनाको प्रसारििा 
गाउँपाधलकाले सहयोग र सिन्वय गनेछ । 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीिा िाि प्रवेश गनुिपने: (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै िेििा ववरे्दशी 
नागररक वा संस्थाले प्रवेश गनिू ु परेिा नेपाल सरकारको स्वीकृधत धलएको छ छैन भधन गाउँ 
कायिपाधलकाले सोिखोज गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सोिखोज गर्दाि त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको 
स्वीकृधत धलएको नरे्दजखएकोिा धनजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत ् सम्बन्िी सूिना नेपाल 
सरकारलाई उपलब्ि गराईनेछ । 

१६. िानवीय तथा अन्य सहायता र सिन्वय: (१) गाउँपाधलका धभि उत्पन्न ववप्को अवस्थालाई 
तत्काल सािना गनि आन्तररक स्रोत र सािनबाट नभ्याउने भएिा िानवीय तथा अन्य सहायता 
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र सिन्वयका लाधग जजल्ला सिन्वय सधिधत, प्ररे्दश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोि 
गररनेछ ।  

 (२) ववप् बाट उत्पन्न जस्थधत धनयन्िि गने िििा नेपाल सरकारले अन्तरािवष्ट्रय िानवीय 
तथा अन्य सहयोग धलई पररिालन गरेको अवस्थािा नेपाल सरकारको धनरे्दशनिा रवह तत ्
सम्बन्िी कायििा सहयोग र सिन्वय गररनेछ ।  

(३) धछिेकी स्थानीय तहिा कुनै ववप् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाधग धछिेकी 
स्थानीय तहले सोझै, जजल्ला सिन्वय सधिधत वा प्ररे्दश सरकार िाफि त अनरुोि गरेिा उपलब्ि 
भएसम्िको सहयोग पयुािउन ुगाउँकायिपाधलको र्दावयत्व हनेुछ । 

१७.  तत्काल खररर्द तथा धनिािि र प्रयोग गनि सवकने: (१) ववशेष पररजस्थधत परी ववपद् बाट प्रभाववत 
िेििा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ि गराउन तथा भइरहेको ववपद् बाट थप िधत हनु 
नदर्दनका लाधग तत्कालै राहत सािग्री खरजूर्द वा धनिािि कायि गनि आवश्यक भएिा साविजधनक 
खररर्द सम्बन्िी प्रिधलत कानूनिा रहेको ववशेष पररजस्थधतिा खररर्द गने सम्बन्िी व्यवस्था 
बिोजजि गाउँ कायिपाधलकाले खरजूर्द वा धनिािि कायि गनि सवकनेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रभाववत ििेिा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ि गराउन तथा भइरहेको 
ववपद् बाट थप िधत हनु नदर्दनका लाधग गाउँपाधलका िेि धभिको कुनै गैरसरकारी कायािलय वा 
अन्य संघ संस्था र व्यजिको िल, अिल सम्पजत्त तथा सवारी सािन उपयोग गनि आवश्यक 
भएिा सोको अधभलेख राखी तोवकएको अवधिभरको लाधग अस्थायी तवरले प्राप्त गनि सवकनेछ 
। 

 (३) ववपद् बाट प्रभाववत िेििा तत्काल राहत उपलब्ि गराउन गाउँपाधलका िेि धभिको 
कुनै गैरसरकारी कायािलय वा अन्य संघ संस्था र व्यजिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषिी वा 
अन्य वस्त ुआवश्यक भएिा सोको अधभलेख राखी धनयन्िििा धलन र सम्बजन्ित प्रभाववत 
पिलाई ववतरि गनि सवकनेछ । 

(४) गाउँपाधलकाले उपर्दफा (२) बिोजजि कुनै सम्पजत्त अस्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा वा 
उपर्दफा (३) बिोजजि कुनै वस्त ुधनयन्िि र ववतरि गरेिा त्यस्तो सम्पजत्त प्रयोग वा वस्त ु
उपयोग बापत प्रिधलत र्दर अनसुारको रकि सम्बजन्ित कायािलय, संस्था वा व्यजिलाई दर्दनेछ 
।  

१८.  राहतको न्यूनति िापर्दण्ड सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ववप् प्रभाववत व्यजिलाई नेपाल सरकार 
तथा प्ररे्दश सरकारले उपलव्ि गराउने राहतको अधतररि गाउँपाधलकाले आन्तररक स्रोतबाट 
थप राहत उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि गाउँपाधलकाले ववप् प्रभाववत व्यजिलाई राहत उपलब्ि 
गराउँर्दा िापर्दण्ड बनाई सोको आिारिा राहात उपलब्ि गराउनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको राहतको िापर्दण्डिा अन्य ववषयको अधतररि रे्दहायका 
ववषय सिावेश भएको हनु ुपनेछ:- 
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(क) ववपद् बाट प्रभाववत व्यजिलाई अस्थायी आश्रयस्थलिा राख्र्दा उपलब्ि गराउन ु
पने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्िी, 

(ख) ववपद् बाट ितृ्य ुहनेुको पररवार तथा सम्पजत्तको िधत हनेु व्यजिलाई उपलब्ि 
गराउन ुपने न्यूनति राहत सम्बन्िी,  

(ग) िवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिको 
आवश्यकता संवोिनका लाधग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै धडजग्नटी वकट 
र जिल्रेन वकट) िवहलाहरूको लाधग सरुजित िवहलािैिी स्थल,  

(घ) व्यजिगत गोपधनयता तथा सरुिा सम्बन्िी, 
(ङ) न्यूनति राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका िाध्यिबाट 

पीधडतको जीववकोपाजिन सम्बन्िी, 
(ि) गैरसरकारी वा व्यजिगत रूपिा दर्दइने राहतको ववतरि सम्बन्िी, 
(छ) एकद्वार प्रिाली अनरुुप राहत ववतरि गने सम्बन्िी, 
(ज) राहतसँग सम्बजन्ित अन्य उपयिु ववषय । 

१९.   ववपद् िा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्ििा: ववप् िा परी हराई फेला पनि नसकेका 
तथा आंजशक वा पूिि रूपिा िधत भएका गाउँपाधलकाका िहत्वपूिि कागजातहरुको प्रिािीकरि 
तथा प्रधतधलवप उपलब्ि गराउने सम्बन्िी व्यवस्था प्रिधलत कानूनले तोके बिोजजि हनेुछ। 

२०. धनरे्दशन दर्दन सक्ने: सधिधतले यस ऐनको अिीनिा रही ववप् व्यवस्थापनका लाधग कुनै व्यजि 
वा धनकायलाई आवश्यक धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो धनरे्दशनको पालना गनुि सम्बजन्ित 
व्यजि वा धनकायको कतिव्य हनेुछ । 

२१. उपसधिधत गठन गनि सक्ने: (१) सधिधतले आवश्यकता अनसुार उपसधिधत गठन गनि सक्नेछ 
।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि गठन हनेु उपसधिधतको काि, कतिव्य, अधिकार र कायािवधि 
उपसधिधत गठन गर्दािका बखत तोवकए बिोजजि हनेुछ । 

२२. अधभलेख राख्न ुपनेः (१) ववप्को सियिा राहत उपलब्ि गराउने व्यजि, धनकाय वा संस्थाको 
नाि,  र उपलव्ि गराईको राहत तथा सोको पररिाि सवहतको वववरिको अधभलेख राख्न े
व्यवस्था सधिधतले धिलाउनपुने छ ।   

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको वववरि राख्र्दा ववपद् िा परेका िवहला, बालबाधलका तथा 
जेष्ठ नागररक, ववपद्का कारिले स्थानान्तरि भएका घरपररवार लगायतको संख्या एवकन हनेु 
वववरि र उनीहरूलाई उपलब्ि गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 

२३. परुस्कार दर्दन सक्न:े स्थानीय ववप् व्यवस्थापन सम्बन्ििा ववशेष योगर्दान परु् याउने उत्कृि 
व्यजि वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप सधिधतको धसफाररसिा गाउँ कायिपाधलकाले सम्िान तथा 
परुस्कार दर्दन सक्नेछ ।  
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२४. वावषिक प्रधतवेर्दन: (१) सधिधतले प्रत्येक आधथिक वषििा गरेको कािको वववरि सवहतको वावषिक 
प्रधतवेर्दन तयार गरी कायिपाधलका िाफि त गाउँसभा, जजल्ला ववप् व्यवस्थापन सधिधत तथा प्ररे्दश 
ववप् व्यवस्थापन सधिधत सिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको वावषिक प्रधतवेर्दन साविजधनक रूपिा प्रकाशन गनुि पनेछ । 
२५.   प्रशासधनक खिि व्यवस्थापन: सधिधतको बैठक तथा प्रधतवेर्दन तयारी लगायतका कायिसँग 

सम्बजन्ित न्यनुति प्रशासधनक खिि गाउँकायिपाधलकाले व्यवस्था गनेछ |  
२६. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोजजि सधिधतलाई प्राप्त 

अधिकारिध्ये आवश्यकता अनसुार केही अधिकार सधिधतको संयोजक तथा तोवकएको 
पर्दाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

२७ धनयि बनाउने अधिकार: गाउँकायिपाधलकाले यो ऐन कायािन्वयनका लाधग आवश्यक धनयि तथा 
कायिववधि  बनाउन सक्नेछ।साथै तत्काल गाँउकायिपाधलकाको बैठक बस्न नसक्ने अबस्था 
आईपरेिा र्दफा ३ बिोजजि गदठत सधिधतले यो ऐन कायािन्वयनका लाधग आवश्यक धनयि तथा 
कायिववधि बनाउन बािा पगुेको िाधननेछैन यसरी बनेका धनयि र कायािधबिी ६ िवहनाधभि 
गाउँकायिपाधलका बैठकिा पेश गरी अनिुोर्दन गनुिपनेछ।   

28.   बािा अडकाउ फुकाउः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोजजि बािा अडकाउ 
परेिा गाँउकायिपाधलकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउ आरे्दश जारी गनि सक्नेछ र त्यस्तो 
आरे्दश ऐन सरह भएको िाधननेछ ।तर यस्तो आरे्दश गाँउकायिपाधलकाले ६ िवहनाधभि अनिुोर्दन 
नगरेिा स्वतः धनष्कृय भएको िाधननेछ । 

३०.    बिाउ र खारेजीः (१) यस ऐन वा ऐनअन्तगित बनेका धनयििा लेजखए जधत कुरािा यसै बिोजीि 
र नलेजखएको कुरािा प्रिधलत नेपाल काननु बिोजजि हनेुछ । 

 (२) संधबिानसँग बाजझएको यस ऐनका र्दफा तथा उपर्दफा हरु बाजझएको हर्दसम्ि अिान्य 
हनेुछन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिाजिकरि धिधतः २०७५।११।१० 

सधुिर कुिार पौडेल 

अध्यि 
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cfFlwvf]nf ufpFkflnsf lzIff P]g, @)&% 

ufpF;efaf6 kfl/t ldltM @)&%÷!!÷)& 

k|:tfjgfM 

k|To]s gful/sdf ;lxi0f'tf, ;bfrf/, gf}ltstf, k|hftflGqs / dfgljo d'Nosf] ;+/If0f / 

k|jw{gdf lg/Gt/ k|ltj4tfdf cfwfl/t efjgf cljj[l4 ul/ ;+l3o nf]stGqsf] ljsf;, d'n'ssf] 

;d[l4 ub}{ JolQmsf] ;du| kIfsf] JolQmTjsf] ljsf;df s]lG›t x'Fb} hglxtsf nflu :yflgo, 

/fli6«o / ljZjJofkL cfjZostfdf cfwfl/t ;Ifd, of]Uo / k|lt:kwL{ hgzlQm tof/ ug{ o; 

:yfgLo txsf] If]q leq :yfkgf x'g] tyf :yfkgf eO{ ;+rfngdf /x]sf ljBfno tyf z}lIfs 

lgsfox?sf] cfjZos Joj:yfdf Joj:yfkg / th{'df ug{ jf~5lgo ePsf]n], æg]kfnsf] ;+ljwfg 

@)&@ sf] wf/fx? @@! / @@^, cg';"lr * sf] ;"lr g+= * df :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ sf] bkmf !)@Æ adf]lhd cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 

lzIff P]g, @)&% agfPsf] 5 . 
 

kl/R5]b M ! 

k|f/lDes 

!=    ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM  

-!_ o; P]gsf] gfd æcfFlwvf]nf ufpFkflnsf lzIff P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g cfFlwvf]nf ufpFkflnsf e/ nfu" x'g]5 . 

-#_ of] P]g :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kZrft nfu' x'g]]5 . 

@=    kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdfM 

-s_ æP]gÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] lzIff P]gnfO{ ;Demg' k5{ .  

-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn]  cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ 

. 

-u_ æsf]ifÆ eGgfn] bkmf $% jdf]lhd ljBfno ;+rfngsf nflu v8f ul/Psf] ;+lrt 

sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ . 

-3_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpF sfo{kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ . 

-ª_ æufpF ;efÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpF kflnsfsf] ufpF ;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-r_ æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ 

;Demg' k5{ . 

-5_ æafn lzIff s]G›Æ eGgfn] rf/ jif{ pd]/ k"/f eO{ kfFr aif{ pd]/ k"/f gu/]sf 

afnaflnsfsf] nflu vf]lnPsf] k|f/lDes afn lzIff s]G›, g;{/L, s]hL, dG6];/L cflb 

;Demg' k5{ .  

-h_ æcfwf/e"t lzIffÆ eGgfn] k|f/lDes afnlzIff b]lv sIff cf7;Dd lbOg] lzIff 

;Demg'k5{ . 

-em_ ædfWolds lzIffÆ eGgfn] sIff gf} b]lv sIff afx|;Dd lbOg] lzIff ;Demg'k5{ . 

-`_ æljBfno lzIffÆ eGgfn] afnlzIff, cfwf/e"t lzIff / dfWolds lzIffnfO{ ;Demg' 

k5{ . 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 75 ~ 
 

-6_  æk|fljlws tyf Aofj;flos lzIffÆ eGgfn] k|fljlws 1fg, ;Lk tyf ljifoj:t'df 

cfwfl/t k|ljlw / Joj;fo pGd'v lzIff k|bfg ug{ sIff gf} b]lv sIff afx«;Dd 

cWofkg u/fOg] lzIffnfO{ ;Demg' k5{ . 

-7_  æ;fd'bflos ljBfnoÆ eGgfn]] g]kfn ;/sf/af6 lgoldt ¿kdf cg'bfg kfpg] u/L 

;d'bfosf] kxndf :yfkgf eO{ cg'dlt jf :jLs[lt k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ .  

-8_  æ;+:yfut ljBfnoÆ eGgfn]] g]kfn ;/sf/af6 ;~rfngsf] cg'dlt lnO{ lgoldt 

¿kdf cg'bfg gkfpg] u/L :yfkgf ePsf] ljBfno ;Demg' k5{ .  

-9_ æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] bkmf !( adf]lhd u7g x'g] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 

;Demg' k5{ . 

-0f_ ælzIff ;ldltÆ eGgfn] bkmf !^ adf]lhd u7g x'g] ufFp lzIff ;ldlt ;Demg' k5{ 

. 

-t_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] bkmf !* adf]lhd u7g x'g] j8f lzIff ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-y_ æ;Nnfxsf/ ;ldltÆ eGgfn] o; ufFpkflnsfsf] sfg'g ;Nnfxsf/nfO ;d]t ;Demg' 

k5{ . 

-b_ ægf/fÆ eGgfn] o; ufFpkflnsfsf] gf/fnfO{ ;Demg' k5{ . 

-w_ ædgf]lgt ;b:oÆ eGgfn] o; ufFpkflnsfsf] ufFp lzIff ;ldltsf] cWoIfn] ufFp 

lzIff ;ldltdf dgf]lgt u/]sf ;b:o / ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf ufFp lzIff 

;ldltaf6 dgf]lgt ul/ k7fPs]f JolQmnfO ;Demg' k5{ . 

-g_ æ:kli6s/0f eGgfn]Æ ablgotk'{js sfd u/L ;+:yfnfO{ xfgL gf]S;fgL k'¥ofOPsf] 

cj:yf ePdf ;f] ;DjGwdf k|i6 eO sf/jfxL ug{ jf gug{sf nflu ;f]lwPsf] 

ljifonfO{{ ;Demg' k5{ . 

-k_ æ;kmfOsf] df}sfÆ eGgfn] cleof]u nfu]sf] JolQmnfO{ cfkm\gf] cleof]u jf/] k|i6 

x'gsf nflu ;f] jf/]df cfkmgf] arfp ug{ k|of]u ul/g] cj;/nfO{ ;Demg' k5{ . 

-km_ æsf/jfxLÆ eGgfn] cleof]u k|dfl0ft eO lbOg] ;hfPnfO{ ;Demg' k5{ . 

-a_ æu|]8 /f]SsfÆ eGgfn] sfo{jflxsf] l;nl;nfdf ;f] cjlwe/ lzIfsn] vfOkfO cfPsf]] 

u|]8 /sdnfO{ gyKg] u/L ul/Psf] ;hfPnfO{ ;Demg' k5{ . 

-e_ ælzIfsÆ eGgfn] ;fd'bflos / ;+:yfut ljBfnox?df cWofkg k]zfdf sfo{/t  

k|=c=;d]tnfO{{ ;Demg' k5{ . 

-d_  ælzIff clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsfsf] lzIff zfvfsf] k|d'v jf ;f] k|d'vsf] 

sfdsfh ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO{ ;Demg' k5{ . 

-o_ ælzIff zfvfÆ eGgfn] ufpFkflnsfdf /x]sf] lzIff x]g]{ ljefu jf zfvfnfO{ ;Demg' 

k5{ .  

-/_ æz}lIfs u'7LÆ eGgfn] ljBfno ;~rfng ug{sf] nflu s'g} JolQmn] gfkmf glng] 

p2]:on] :yfkgf u/]sf] ;fj{hlgs jf lghL u'7L ;Demg' k5{ . 

-n_ æjfn u[xÆ eGgfn] ;8s jfnjflnsf jf cleefjssf] kxF'r aflx/ /x]sf jf s'g} 

lgLZrt sIffdf cWoog/t jfnjflnsfsf] lzIffnfO{ Jojl:yt ug{ ;~rfng 

ul/Psf] s]Gb| ;Demg'k5{ . 

-j_ æcWoIfÆ eGgfn] o; P]gdf u7g ePsf ljleGg ;ldltsf cWoIf eGg] ;Demg' k5{ 

. 
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-z_ æcleefjsÆ eGgfn] ljBfyL{sf jfj',cfdf / 5f]/f kl6\6sf xh'/ jf, xh'/ cfdf 

;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

 

kl/R5]b M @ 

lzIffsf] k|sf/, ljBfnosf] juL{s/0f, cg'dtL, :jLs[tL, ;dfof]hg tyf lgodg 

#=    ljBfnosf] tx @ k|sf/sf x'g]5g\  

-s_ dfWolds tx M sIff !@ ;Dd cWofkg x'g]  

-v_ cfwf/e"t tx M sIff * ;Dd cWoog cWofkg x'g]5, cfwf/e"t tx leq sIff % 

;Dd cWofkg x'g] ljBfnonfO{ k|fylds tx / afn ljsf; s]Gb| cGtu{t jfn 

x]/rfx s]Gb|, dG6]Zj/L, lsG8/uf8]{gx? /xg ;Sg]5g\ .     

$=    dfWolds lzIffsf] k|sf/M dfWolds txsf] lzIffdf b]xfosf k|sf/sf x'g]5g\M– 

-s_ ;fwf/0f dfWolds lzIff 

-v_ ;+:s[t dfWolds lzIff  

-u_ k|fljlws tyf Jofj;flos dfWolds lzIff . 

%=    lzIffsf] dfWodM   

-!_ ljBfnodf lzIffsf] dfWod g]kfnL efiff, c+u]|hL efiff jf b'a}efiff x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfosf] cj:yfdf ljBfnodf 

    lzIffsf] dfWod b]xfo adf]lhd x'g ;Sg]5 M– 

-s_ cfwf/e"t -sIff %_ ;Dd dft[ efiffdf lzIff lbg ;lsg]5,,  

-v_ u}/ g]kfnL gful/sn] ufpFkflnsf leqsf] ljBfnodf cWoog ubf{ clgjfo{ 

g]kfnL ljifosf] ;§f cGo s'g} efiffsf] ljifo cWoog ug{;Sg]5, 

-u_ efiff ljifodf cWofkg u/fpFbf lzIffsf] dfWod ;f]xL efiff x'g]5, 

^=    ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf lzIff 

;~rfng ;DaGwL Joj:yfM ufpFkflnsfn] cfjZos k"jf{wf/sf] Joj:yf u/L ljz]if lzIff, 

;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, b"/ lzIff tyf v'nf lzIff ;~rfngsf] 

Joj:yf ug{ ;Sg]5 .  

&=   ljBfnosf] juL{s/0fM ljBfnosf] ;DklQ / ;|f]t ;fwg nufgLsf cfwf/df lgDgfg';f/ 

juL{s/0f ul/g]5  

-s_ ;fd'bflos ljBfno  

-v_ ;+:yfut ljBfno 

-u_ u'7L ljBfno 

*= ljBfno ;+rfng ug{ cg'dlt lng'kg]{M 

-!_  s'g} g]kfnL gful/sx?sf] ;d'bfon] ;fd'bflos ljBfno jf g]kfnL gful/sn] z}lIfs 

u'7L cGtu{t ;+:yfut ljBfno vf]Ng rfx]df tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO{ j8f ;ldltsf] 

l;kmfl/; ;lxt ufpFkflnsf lzIff zfvfdf cg'dltsf] nflu lgj]bg lbg' kg]{5 .  
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-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;f] lgj]bg pk/ lzIff zfvfaf6 cfjZos 

hfFra'em ubf{ lgwf{l/t dfkb08 k'/f eO{ ljBfno vf]Ng cg'dlt lbg dgfl;a 

b]lvPdf ufFp lzIff ;ldltsf]] l;kml/;df ufpFkflnsf k|d'vn] cg'dlt lbg;Sg] 5 . 

-#_  of] bkmf k|f/De x'Fbfsf avt sDkgLsf] ?kdf ;~rfngdf /x]sf ljBfnox?n] rfx]df 

sDkgL vf/]h u/L z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno ;~rfng ug{ lzIff zfvf ;dIf 

lgj]bg lbg ;Sg]5g . 

-$_  pkbkmf -#_ adf]lhd lgj]bg k/]df lzIff zfvfn] ;f] lgj]bg pk/ !% lbg leq 

cfjZos hfFra'em ul/ lzIff ;ldltdf /fo ;lxt ;'emfj k]z ug]{ 5 / dfu 

adf]lhd ljBfno ;~rfng ug{ lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsf k|d'vn]] 

k'gM cg'dlt tyf :jLs[lt lbg]5 .  

-%_  k|fljlws lzIff tyf Aoj;foLs tflnd kl/ifb4f/f th'{df ul/Psf] k|fljlws tyf 

Aoj;foLs dfBlds lzIff -l6–P;OO_ ;~rfngsf nflu s'g} ;fd'bflos dfBlds 

ljBfnon] cfj]bg u/]df ufpF lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsf k|d'vn] 

cg'dlt k|bfg ug{ ;Sg]5 . t/ cg'dlt lbg' cl3 kl/ifb4f/f tf]lsPsf] dfkb08 

hfFra'em / Plsg ug]{ sfo{ ufpF lzIff ;ldltn] ug'{kg]{ 5 .  

-^_  pkbkmf -@_, -#_ jf -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg b]xfosf ljBfnonfO{ 

z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rfng ug{ kfpg] u/L cg'dlt jf :jLs[lt lbOg] 5}g M– 

-s_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs ejgdf ;~rfng ePsf ljBfno, 

-v_ s'g} JolQm jf ;+:yfn] ljBfnosf] gfddf ejg jf hUuf bfgbftJo lbPsf]df 

;f] ejgdf jf To:tf] hUufdf ejg agfO{;~rfng ePsf] ljBfno . 

-&_  o; P]g jf cGo k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg z}lIfs u'7L 

cGtu{t ljBfno ;~rfng ubf{ b]xfo adf]lhd ug'{kg]{5 M– 

-s_ z}lIfs u'7L ;~rfng ug]{ u'7L ;~rfns -6«i6L_ ;Ël7t ;+:yfsf] ¿kdf x'g'kg]{, 

-v_ z}lIfs u'7L ;~rfng ubf{ 6«i6Ldf ;fj{hlgs u'7L eP sDtLdf kfFrhgf / 

lghL u'7L eP sDtLdf tLghgf ;b:o x'g'kg]{, 

-u_ z}lIfs u'7Lsf] cfo Joosf] n]vf tf]lsP adf]lhd v8f u/L dfGotf k|fKt n]vf 

k/LIfsaf6 n]vfk/LIf0f u/fPsf] x'g'kg]{, 

-3_ z}lIfs u'7Lsf] tTsfn sfod /x]sf 6«i6Ln] cfˆgf] hLjgsfnd} jf z]ifkl5 

u'7Lof/sf] ¿kdf sfdug]{ cfˆgf] pQ/flwsf/L tf]Sg ;Sg] 5 . t/ ;fj{hlgs 

z}lIfs u'7Lsf] xsdf To:tf] pQ/flwsf/L tf]Sbf ufpFkflnsfsf] :jLs[lt lng' 

kg]{5 .  

-*_  s'g} ;fdflhs, k/f]ksf/L jf sNof0fsf/L ;+:yfn] d'gfkmf glng] p2]Zo /fvL ljBfno 

;~rfng ug{ rfx]df lzIff zfvf ;dIf cfj]bg lbg' kg]{ 5 . ufpF sfo{kflnsfaf6 

;f] sf] :jLs[lt lnO{ z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno :yfkgf / ;~rfng ug{ ;Sg]5 

. 

-(_ pkbkmf -*_ adf]lhd ;~rflnt ljBfnon] kfng ug'{ kg]{ zt{ tyf cGo Joj:yf 

ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5g\ . 
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-!)_ dflyNnf pkbkmfx?df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} ljb]zL lzIf0f ;+:yf;Fu 

;DaGwg ug]{ u/L s;}nfO{ klg ljBfno vf]Ng cg'dlt jf :jLs[ltlbOg] 5}g .  

-s_ cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg s'g} klg u}/ g]kfnL gful/snfO{ 

ufFpkflnsf If]q leq lglh jf ;+:yfut ljBfno vf]Ng] cg'dlt lbOg] 5}g . 

-!!_ o; cl3 btf{ ePsf ljBfno ;DjlGw Joj:yf M -!_ dfly h];'s} pNn]v eP klg 

o; cl3 lgodfg';f/ btf{ / ;+rfngdf /x]sf ljBfnox? o;} P]g jdf]lhd ;+rfng 

ePsf dflgg]5g\ . t/ o; cl3 ;+rfngdf ePsf ljBfnon] lzIff zfvfn] tf]s]sf] 

9fFrfdf ljj/0f / sfuhkq k]z ug'{ kg]{5 .  

(=    w/f}6L /fVg' kg]{M ;+:yfut ljBfno vf]Ng] cg'dlt lnFbf ljBfno ;~rfngsf] ;'/If0f 

afkt b]xfo adf]lhdsf] /sd w/f}6Lsf] ¿kdf /fVg' kg]{5 M 

-s_ dfWolds ljBfnosf] nflu kfFr nfv ¿k}ofF,  

-v_ cfwf/e"t ljBfnosf] nflu b'O{ nfv krf; xhf/ ¿k}ofF,   

-u_ k|fylds ljBfnosf] nflu Ps nfv krf; xhf/ ¿k}ofF  

-3_ dG6]Zj/L ljBfnosf] nfly krf; xhf/ ?k}ofF 

    t/, laz]if cfjZostf ePsf ljBfyL{sf nflu jf l;dfGts[t jf clt ljs6 

ef}lulns If]qdf o:tf] ljBfno vf]Nbf sfof{kflnsfn] w/f}6L 5'6 lbg ;Sg]5 . 

!)=  w/f}6L /sd hDdf ul/g]M -!_ ljBfnon] bkmf ( adf]lhdsf] w/f}6L afktsf] /sd 

sfo{kflnsfsf] w/f}6L vftfdf hDdf ug{kg]{5 .  

!!= ;fj{hlgs z}lIfs u'7L tyf g]kfn ;/sf/n] cg'bfg lbg] lghfdtL, ;}lgs, g]kfn k|x/L, 

;z:q k|x/L an, g]kfn / zxLb k|lti7fgåf/f ;~rflnt ljBfnox?n] ;d]t kf7\oqmd, 

kl/Iff, cg'udg ;+oGq / z}lIfs Sofn]G8/ o;} P]g jdf]lhd kfngf ug'{kg]{ 5 .  

!@=  ufpFkflnsfn] s'g} ljBfnodf jf 5\6\6} jfnlzIff s]Gb|sf] :yfkgf / ;~rfng ug{ ;Sg]5 

. 

!#= jfnu[xsf] ;+rfngM ufpFkflnsf cfkm}+n] jf s'g} JolQm jf ;+:yfn] jfn u[x ;+rfng ug{ 

;Sg]5 . jfnu[x ;+rfngsf] nflu cfjZos k|s[of ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd 

x'g]5 .  

!$= ;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng ug{ ;Sg]M ufpFkflnsfn] ;d'bfodf ;fIf/tf, ;Lk 

ljsf; / lg/Gt/ l;sfO ;d]tsf] sfd ug{ tf]lsP adf]lhd ;fd'bflos l;sfO s]Gb| 

;~rfng ug{ ;Sg]5 . o:tf] s]Gb|df ;fd'bflos k':tsfno / jfrgfno ;~rfng x'g 

;Sg]5 .  

!%= ufpF kflnsfn] ljBfno ;fg{, ufEg, Plss/0f ug{, gfd kl/jt{g ug{ jf aGb ug{ ;Sg]] 

M  

-!_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd xfn ;~rfng eO/x]sf s'g} ljBfnonfO{ 

ef}uf]lns las6tfsf] cfwf/df Ps :yfgaf6 csf]{ :yfgdf ;fg{ jf b'O{ jf b'O{eGbf 

a9L ljBfnonfO{ ufeL Pp6f ljBfno sfod ug{ jf ljBfno aGb ug{ ;Sg]5 . 

k|fylds txsf] !—% ;+rflnt ljBfnodf s'n @% hgf eGbf sd ljBfyL{ ePdf / 
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k|fylds txsf] !—# ;+rflnt ljBfnodf s'n !% hgf eGbf sd ljBfyL{ ePdf 

ufpF lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df afn lzIff s]Gb| dfq sfod /fvL To; dflysf 

sIffx? jGb ug{ ;Sg]5 .  

-@_ ljBfnosf] gfd kl/jt{g ug'{k/]df gfd kl/jt{g ug'{kg]{ pko'Qm sf/0f ;lxt 

tf]lsPsf] ljj/0f / 9fFrfdf ufpF lzIff ;ldlt dfkm{t ufpFkflnsfdf :jLs[tLsf 

nflu k]z ug'{kg]{5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k]z x'g cfPsf] lgj]bg pk/ ufpF lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df 

ufpFkflnsfn] gfd kl/jt{gsf] :jLs[tL lbg ;Sg]5 .  

-$_ ljBfnosf] gfd /fVbf jf kl/jt{g ubf{ s'g} JolQm ljz]ifsf] gfd, wfld{s tyf 

hfltut ljå]if emlNsg] k|sf/sf] gfd /fVg kfOg] 5}g . dfWolds txsf] xsdf 

slDtdf !,)),)),))).– -Ps s/f]8 ?k}of dfq_, cfwf/e"t txsf] xsdf slDtdf 

%),)),))). –krf; nfv ?k}of dfq_ ?k}of k|bfg u/]df JolQmsf] gfddf 

ljBfnosf] gfd kl/jt{g ug{ afwf k'u]sf] dflgg] 5}g .  

 

kl/R5]b M # 

lzIff ;DaGwL ;+/rgfut Joj:yf 

!^= ufpF lzIff ;ldlt ;DaGwL Joj:yfM 

-!_ ufpFkflnsf If]qleq ;~rfng x'g] ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] /]vb]v, ;dGjo 

/ Joj:yfkg ug]{ sfdsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] ufpF lzIff ;ldlt /xg]5 M– 

-s_ ufpFkflnsf cWoIf                        – cWoIf 

-v_ ufpFkflnsfsf] pkfWoIf                                            – ;b:o 

-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldltsf ;+of]hs                                 – ;b:o 

-3_ g]kfn lzIfs dxf;+3sf] k|ltlglw Ps hgf                          – ;b:o                                               

-ª_ ufpF;efsf ;b:ox? dWo] dlxnf tyf blnt ;d]t @ hgf           – ;b:o    

-r_ ;fd'bflos ljBfnosf k|wfgfWofksx? dWo]jf6 k|To]s jif{ kl/jt{g x'g]u/L 

ufFp lzIff ;ldltn] tf]s]sf]] Ps hgf dlxnf ;lxt @ hgf          – ;b:o       

-5_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo]af6 ufFplzIff ;ldltn] tf]s]sf] ! 

hgf                                                            – ;b:o  

-h_ ;dfh;]jL, lzIff k|]dLx? dWo]af6 ufpF sfo{kflnsfaf6 dgf]lgt sDtLdf Ps 

hgf dlxnf ;lxt tLg hgf                     – ;b:o 

-em_ lzIff zfvf k|d'v                – ;b:o ;lrj 

-@_ ;+:yfut ljBfnox? af6 Ps hgfnfO{ cfdflGqt ;b:osf] ?kdf a}7sdf cfdGq0f 

ug{ ;lsg]5 .                                               

-#_ ;ldltsf] a}+7s ;+rfng k|s[of, a}+7s eQf tyf ;]jf ;'ljwf ufpF sfo{kflnsfaf6 

tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
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-$_ pkbkmf -!_ cg';f/ lgo'Qm ;b:on] kbLo cfr/0f k'/f gu/]df ufpF sfo{kflnsfn] 

h'g;'s} ;dodf klg x6fpg ;Sg]5 . t/ To;/L x6fpg jf jvf{:t ug{' cl3 

dgf;Lj dflkms :kli6s/0fsf] df}sfjf6 jl~rt ul/g] 5}g . 

-%_ ;ldltsf] sfo{sfn # jif{sf] x'g]5 . 

-^_ ufpF lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 

-s_  cfkm\gf] sfo{ If]q leqsf] z}lIfs of]hgf tof/ ug]{ .  

-v_  ufpFkflnsf If]q leq ljBfno ;~rfngsf nflu cg'dlt, :jLs[lt, ljBfno 

;fg]{, ufEg] tyf tx yk ;DaGwL ufpFkflnsfnfO{ cfjZos /fo k|bfg ug]{ . 

-u_  ljBfnox?nfO{ cfly{s cg'bfg ;DjGwL cfjZos ;|f]tsf] vf]hL ug]{ . 

-3_  cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / Jojl:yt agfpg ;xof]u 

ug]{ . 

-ª_  ljBfnox?sf] n]vf k/LIfssf] lgo'lQm / kf/L>lds tf]Sg] . 

-r_  ufpFkflnsf If]q leq :yfkgf ePsf cfkm\gf] ;|f]tdf ;~rflnt ;fd'bflos 

ljBfnox?sf] lzIfssf ;]jf, ;'ljwf / zt{x? :jLs[t ug]{ .   

-5_  ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg], hfu?s / ;hu jgfpg] 

. 

-h_  lzIffsf] u'0f:t/ sfod /fVg] ;"rsx? ljsf; ug]{ / k|ult d"Nof+sg ug]{  

-em_ z}lIfs u'7L;Fu ug]{ ;Demf}tfsf zt{x? lgwf{/0f ug]{ , 

-`_  z}lIfs ;+:yf / lzIff;+u cfa4 lzIfs sd{rf/Lx?nfO{ sfdsf] cfwf/df 

cfjZos k|f]T;fxg, gl;ot, b08, sf/jfxL ug]{÷u/fpg] . 

-6_  ljz]if1x?sf] 5gf}6 u/L ;"rL k|sfzg ug]{ . 

-7_  ;+:yfut ljBfno ;+rfngsf] dfkb08 agfpg], ;+rfngsf] :jLs[tL / 

cg'dtLsf] nflu ufpFkflnsfnfO{ cfjZos /fo ;'emfj k|bfg ug]{ .     

-8_  ;fd'bflos l;sfO{ s]Gb| :yfkgf / ;~rfng ;DaGwL gLlt th'{df ug]{ .  

-9_  :yfgLo sRrf kbfy{af6 ag]sf tfhf lbjf vfhf Joj:yfkg ug]{ .  

-0f_  ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsf klxrfg u/L ;a}sf nflu lzIff ;'lglZrt 

x'g] k|jGw ug]{ . 

-t_  ljBfnodf k7gkf7gsf] clwstd k|jGw x'g] u/L z}lIfs Sofn]08/ agfO{ nfu' 

ug]{÷u/fpg] . 

-y_  lzIfs tflnd gLlt th'{Dff u/L nfu' ug]{ .  
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-b_  ufpF sfo{kflnsfnfO{ z}lIfs ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj tyf k/fdz{ lbg] 

. 

-w_  z}lIfs ;"rgf k|0ffnL :yfkgf u/L ;a} ljBfyL{, lzIfs / lzIff;Fu ;DalGwt 

tYofÍx? /fVg] .  

-g_ lzIffdf ;j} jfnjflnsfsf] kx'Fr, u'0f:t/df ;'wf/ / ;+/If0fsf kIfx?nfO{ 

Uof/]06L ug{ cfjZos gLlt, lgod tyf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .   

-k_ jfnd}qL ljBfnosf ?kdf :yflkt ug{ cfjZos ;xof]u ug]{ . 

-km_ tf]lsP jd]flhdsf cGo sfo{x? ug]{ . 

!&= ufpFkflnsf cGtu{tsf lzIff ;DjGwL sfo{qmd Aoj:yfkg ug{ / z}lIfs k|zf;g 

;~rfng ug{ Ps hgf lzIff zfvf k|d'v /xg] 5g\ . lghsf] sfd st{Jo / clwsf/ 

lgDgfg';f/ x'g]5 M  

-!_ ufpF :t/Lo lzIff of]hgf th'{df u/L ufpF sfo+{kflnsfdf k]z ug]{ . 

-@_ ufFp;ef, ufpFsfo{kflnsf tyf ufpF lzIff ;ldltaf6 lzIff tyf z}lIfs ljsf;sf 

nflu kfl/t gLlt tyf sfo{j|mdsf] sfof{Gjog ug]{ tyf k|fKt lgb]{zg kfngf ug]{ . 

-#_ ljBfno tyf z}llIfs lgsfox?sf] cg'udg tyf ;'l/j]If0f ug]{, u/fpg] . 

-$_  ufpF sfo{kflnsf, ufpF lzIff ;ldlt / k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ z}lIfs 

ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj tyf k/fdz{ lbg] . 

-%_ lzIfsx?sf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofª\sg ug{] ÷u/fpg] .   

-^_  ufpFkflnsf lzIff ;ldltsf] ;b:o ;lrjsf] e"ldsf lgjf{x ug]{  

-&_ lzIff ;fvf k|d'vsf] cGo sfd st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-*_ ljBfno tyf z}llIfs lgsfox?sf] cg'udg tyf ;'l/j]If0f ug]{qmddf clgoldttf 

ePsf] kfOPdf sf/jfxL ug]{ tyf sf/jfxLsf nflu ;DjlGwt lgsfodf l;kmfl/; 

ug]{ . 

!*= j8f lzIff ;ldlt ;DaGwL Joj:yfM  

-!_ j8f :t/df b]xfo adf]lhdsf] j8f lzIff ;ldlt u7g x'g]5 M 

-s_ ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf                 – cWoIf 

-v_ j8f lzIff ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf         – ;b:o 

-u_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo] j8f lzIff ;ldltn] tf]s]sf] Ps 

hgf                                                        – ;b:o 

-3_ ljBfnosf k|wfgfWofks dWo]af6 ! hgf / lzIff k|]dLx?dWo]af6 ! hgf u/L 

ufpF lzIff ;ldltn] tf]s]sf] b'O{ hgf                – ;b:o 

-ª_ j8f leqsf lzIffk|]dLx? dWo]af6 j8f ;ldltn] t]fs]sf] Pshgf blnt dlxnf 

;lxt @ hgf                                           – ;b:o                                          

-r_ ;DalGwt ;|f]t s]Gb|sf ;|f]t JolSt             – ;b:o                                  

-5_ ;DalGwt j8fsf j8f ;lrj             – ;b:o ;lrj 
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-@_ j8f lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 

-s_ cfkm\gf] j8fsf] z}lIfs of]hgf tof/ ug]{ .  

-v_ cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / Jojl:yt agfpg ;xof]u 

ug]{ . 

-u_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg], hfu?s / ;hu jgfpg] 

. 

-3_ ljBfnosf] nflu cfjZos ;fwg;|f]t h'6fpg] / kl/rfng ug]{ u/fpg] . 

-ª_ cleefjs / lzIfs jLr ;dGjo ug]{÷u/fpg] . 

-r_ ljBfnosf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{÷u/fpg] .  

-5_ ljBfno ufEg], ;fg]{ gfd kl/jt{g ug]{, tx yk ug{ ufpFlzIff ;ldltdf 

l;kmfl/; ug]{ .  

-h_ j8fsf] z}lIfs clea[l4sf nflu cfj:os sfo{x? ug]{ .  

-em_ j8f lzIff ;ldltn] cfkm\gf] a}7s ;~rfng tyf sfo{ljlw cfkm}n] lgwf{/0f 

ug]{5 .  

-`_ k|f/lDes afnljsf; s]Gb|  ;~rfng ug{ cg'dtL k|bfg ug]{ .  

-6_ ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd cGo sfo{ ug]{ .  

!(=  ljBfno Joj:yfkg ;ldltM   

-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf] nflu k|To]s ljBfnodf 

b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5M– 

-s_ pkbkmf -v_ / -3_ adf]lhdsf ;b:ox?n] cfkm'dWo]af6 5fg]sf] JolQm  

– cWoIf 

-v_ cleefjsx?n] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf] sDtLdf Ps hgf dlxnf;lxt 

 hDdf rf/ hgf                 – ;b:o 

-u_ ljBfno /x]sf] ;DalGwt j8fsf j8fWoIf jf j8f ;ldltn] dgf]gog u/]sf] 

 j8f ;ldltsf] ;b:o dWo] Pshgf                 – ;b:o 

-3_ :yfgLo ;dfh;]jL, lzIffk|]dL dWo]af6 ufp FlzIff ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] b'O{ 

 hgf  dlxnf ;lxt $ hgf             – ;b:o 

-ª_ ljwfnosf] lzIfs k|ltlglw ! hgf            – ;b:o                                             

-r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks           – ;b:o ;lrj 
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-k'gZrM jfnSnjx?sf] tkm{af6 ! hgf 5fq / Ps hgf 5fqfnfO{ :yfoL cfdlGqt 

;b:osf] ?kdf ;xeflutf u/fpg' kg]{5 . _ 

-@_ k|fljlws / Joj;flos ljifodf cWofkg jf tflnd u/fO{g] dfWolds ljBfnosf]    

ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf lhNnf:t/sf pBf]u tyf jfl0fHo dxf;+3sf] ! hgf 

/ r]Dj/ ckm sd;{sf] ! hgf u/L @ hgf cfdlGqt ;b:o /xg]5g . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd 5flgPsf jf dgf]lgt cWoIf jf ;b:osf] kbfjlw tLg jif{sf] 

x'g]5 . To:tf cWoIf jf ;b:on] cfˆgf] kb cg';f/sf] cfr/0f gu/]sf] b]lvPdf 

ufpF lzIff ;ldltn] lghnfO{ h'g;'s} avt kbaf6 x6fpg ;Sg]5 . t/ To;/L 

kbaf6 x6fpg' cl3 jf ;ldlt lj36g ug'{ cl3 cfˆgf] ;kmfO k]z ug]{ df}sfaf6 

al~rt ul/g] 5}g . 

-$_ ljBfnonfO{ zflGt If]q / jfnd}qL ljBfnosf] ?kdf ljsf; ug{ tf]lsPsf] ;"rsx? 

k'/f ug{ cfjZos sfo{ ug'{ Joj:yfkg ;ldltsf] bfloTj x'g]5 .  

-%_ ;ldlt a}7sdf ;DjlGwt ljBfno lg/LIfs / ;|f]t JolQmnfO{ ko{j]Ifssf ?kdf 

;xeflutf u/fpg'kg]{5 . 

-^_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf nflu cfwf/e't txsf nflu Go'gtd 

cf7 sIff / dfWoflds txsf nflu P;=O{=O{=jf ;f] ;/x ptL{0f u/]sf] JolQm x'g' 

kg]{5 . 

-&+_ kb l/Qm /x]df h'g k|ls|ofaf6 5g]f6 eO l/Qm ePsf] xf] ;f]xL k|ls|ofaf6 k'tL{ ul/g]5. 

-*_ tf]lsPsf lhDd]jf/L k'/f gu/]df ufFp lzIff ;ldltn] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 

lj36g ug{ ;Sg]5 . 

-(_ ;fd'bflos ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo 

adf]lhd x'g]5M– 

-s_  ljBfno ;~rfngsf] nflu k|fKt ;fwg / ;|f]tsf] kl/rfng ug]{, 

-v_  ljBfnosf] rn, crn ;DklQsf] nut /fVg], /fVg nufpg] / ;'/Iff ug]{, 

-u_  ljBfnosf] z}lIfs, ef}lts tyf cfly{s tYofÍ / ljj/0f cBfjlws u/fO{ /fVg], 

-3_  ljBfnosf] jflif{s ah]6 :jLs[t ug]{ / To;sf] hfgsf/L ufpFkflnsfnfO{ lbg], 

-ª_  ljBfnodf lzIfs, sd{rf/L / ljBfyL{sf] kf]zfssf] sfof{Gjog ug]{ .  

-5_  l:js[t b/jGbL cg';f/sf lzIfsx?sf] vf]hL u/L sfddf nufpg] tyf 

ufpFkflnsfjf6 :jLs[t bjGbLdf sd{rf/Lsf] Joj:yfkg ug]{Ù 

-em_ ufpF lzIff ;ldltaf6 tf]lsPsf] /lhi68{ n]vfk/LIfsaf6 ljBfnosf] jflif{s 

n]vfk/LIf0f u/fpg], 

-`_  n]vfk/LIfssf] k|ltj]bg cg';f/ tTsfn cfjZos sf/afxL ug]{ / To;sf] 

k|ltj]bg ufpF lzIff ;ldltdf k]z ug]{ 

-6_  tf]lsP adf]lhdsf If]q;Fu ;DalGwt ufpFkflnsf / ufpF lzIff ;ldltn] lbPsf] 

lgb]{zgx¿sf] kfngf ug]{ .  
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-7_ k|rlnt sfg'g / lgod kfngf gug]{ lzIfs sd{rf/LnfO{ ljefuLo sf/jfxLsf 

nflu l;kmfl/; ug]{Ù 

-9_  ljBfnosf] cfGtl/s >f]taf6 vr{ Joxf]g]{ u/L lgo'Qm u/]sf lzIfssf] nflu 

;]jf, zt{ / ;'lawf tf]Sg] / tf]lsP adf]lhdsf] kfl/>lds tyf ;'ljwfsf] 

Joj:yf ug]{Ù 

-0f_ ljBfno lzIff Ps} ;dodf ;~rfng ug]{ k|aGw ldnfpg] .  

-t_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ .  

-!)_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm}F agfpg ;Sg] 5 . 

-!!_ lzIfs cljefjs ;+3M  

 ;a} ljBfnox?df lzIfs / cleefjsx? lar ;dGjo ug{, z}lIfs u'0f:t/ clej[l¢ 

ug{ / ;fdflhs k/LIf0f ;DkGg ug{ jl9df !! ;b:o /x]sf] Ps lzIfs cljefjs 

;+3 /xg]5 . o;sf] sfo{sfn @ jif{sf] x'g]5 . o; ;DaGwL cGo sfo{ljlw ufpF 

lzIff ;ldltn] to u/] adf]lhd x'g]5 . 

-!@_ gofF ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 

-s_ o; P]gdf cGo h];'s} n]lvPsf] ePtfklg of] P]g k|f/De ePsf] ldlt b]lv 

ljBfno Joj:yfkg ;ldltx? :jt vf/]h x'g]5g . 

-v_ of] P]g nfu' ePsf] # dlxgfleq o; P]gsf] bkmf !(-!_ jdf]lhd gofF ljBfno 

Joj:yfkg ;ldltsf] lgjf{rg ul/;Sg'kg]{5 .  

-u_ gofF ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lgjf{rg u7g gx'Gh]n;Dd al9df # 

dlxgfsf] cjlwsf nflu xfnsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] sfo{ ug]{5 . 

 

kl/R5]b M $  

ljBfno txsf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] b/jGbL, ;]jfzt{ / of]Uotf  

@)=   ufpFkflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ug]{M  

-!_  ufpFkflnsf If]qleq /x]sf ;fd'bflos ljBfnox?df cfjZos kg]{ lzIfsx?sf] 

b/jGbL lgwf{/0f ufFp lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsfn] ug]{5 .  

-@_  ufpFkflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ubf{ k|To]s ljBfnodf lgoldt cWoog 

ug]{ ljBfyL{ ;+Vof / ljifosf cfwf/df /fli6«o jf k|fb]zLs dfkb08 adf]lhd ljBfyL{ 

tyf lzIfs cg'kft sfod ug{' kg]{5 .  

-#_  pkbkmf -!_ adf]lhdsf b/jGbLdf lgo'lQm ePsf lzIfssf] JolQmut kmfOn v8f 

u/L ufpFkflnsfn] /fVg' kg]{5 .  

@!=   lzIfssf] ;]jf zt{, of]Uotf / ;Ifdtf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

@@=  lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kbLo cfr/0f tyf cGo Joj:yfM  

-!_ b]xfosf cj:yfdf lzIfs jf sd{rf/LnfO{ ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltn] kbaf6 

x6fpg ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug]{5M– 
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-s_ ljgf ;"rgf nuftf/ kGw| lbgeGbf a9L ;do ljBfnodf cg'kl:yt /x]df . 

-u_ ljBfnodf k6s k6s dfbs kbfy{ ;]jg u/L cfPsf] s'/f k|dfl0ft ePdf . 

-3_ g}lts ktg b]lvg] s'g} kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 ;hfo kfPdf . 

-ª_ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs jf sd{rf/Ln] sfof{no ;dodf cGoq cWofkg 

jf sfd u/]df . 

-r_ lzIfs jf sd{rf/L /fhgLlts bnsf] ;b:o /x]sf] kfOPdf . 

-5_ lghn] cWofkg u/]sf] ljifodf tLg aif{sf] cf}ift z}lIfs pknAwL $) k|ltzt 

eGbf sd ePdf . 

-@_  pkbkmf -!_ jdf]lhd jf cGo dfWodn] s'g} lzIfs jf sd{rf/LnfO{ kbaf6 x6fpg' 

kg]{ Py]i6 k|df0f k|fKt ePdf ufpFkflnsfn] lghnfO{ kbaf6 x6fpg ;Sg]5 . t/ 

sfo{/t kbjf6 x6fpg' cl3 dgfl;j dflkms :kli6s/0fsf] df}sf eg] k|bfg ul/g] 

5 . 

 

kl/R5]b M % 

lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] lgo'lQm, ;?jf, a9'jf, tflnd 

@#= lzIfssf] lgo'lQmM 

-!_ ljBfnodf sfod ePsf] l/Qm lzIfs b/jGbL kbdf s/f/ lgo'lQmsf] Joj:yf b]xfo 

jdf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltaf6 x'g]]5 M 

-s_ ;DalGwt ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf          — cWoIf  

-v_ laifolj1x? dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf]] b'O{ hgf  — ;b:o 

-u_ ;DjlGwt ljBfno lg/LIfs               — ;b:o  

-3_ ;DalGwt ljBfnosf] k|wfgfWofks        — ;b:o ;lrj  

-@_ 5gf}6 ;ldltsf] ;lrjfno ;DjlGwt ;|f]ts]Gb|df /xg]5 . 

-#_ ;ldltsf] sfo{ljlw ufpF lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

@$=  k|wfgfWofks ;DaGwL Joj:yfM 

-!_ ;fd'bflos ljBfnodf Ps k|wfgfWofks /xg]5 . 

-@_  k|wfgfWofkssf] lgo'lQm Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

-s_ dfWolds txdf k|wfgfWofks x'g :gftsf]Q/ pkflw k|fKt :yfoL lzIfs x'g' 

kg]{5 . ;f] gePdf :gfts of]Uotf k|fKt / :yfoL lzIfs dWo]af6 ljBfno 

Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltaf6 k|wfgfWofks lgo'lQm 

ul/g]5 . ;f] klg pknAw gePdf ;f] eGbf tNnf] txdf :yfoL / :gftsf]Q/ 

pkflw ePsf] lzIfs k|=c= sf nflu l;kmfl/; x'g]5g\ . 

-v_ cfwf/e"t txdf k|wfgfWofks x'g :gfts pkflw k|fKt :yfoL lzIfs x'g' kg]{5 

. ;f] gePdf !@ sIff pQL{0f :yfoL lzIfs dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg 
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;ldltsf] l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltaf6 k|wfgfWofks lgo'lQm ul/g]5 . ;f] 

klg pknaw gePdf ;f] eGbf tNnf] txsf] :yfoL jf c:yfoL :gfts of]Uotf 

k|fKt lzIfs k|=c= sf nflu l;kmfl/; x'g]5g\ . 

-u_ k|wfgfWoskn] lgo'lQm x'g' k"j{ tLg aif]{ ljBfno ;"wf/sf] sfo{of]hgf ljBfno 

Joj:yfkg ;ldlt ;dIf k]; ug'{ kg]{ 5 . ljBfno ;'wf/sf] sfo{of]hgf 

lgb]{lzsf adf]lhd x'g]5 . 

-3_ k|wfgfWofkssf] cjwL # aif{sf] x'g]5 . lgh a9Ldf @ sfo{sfn dfq ;f] kbdf 

jxfn /xg kfpg]5 .  

-ª_ ljBfnosf] Joj:yfksLo g]t[Tj tyf z}lIfs k|fljlws g]t[Tj u/L ljBfnosf] 

a[xTt/ lxt ug'{ k|wfgfWofkssf] st{Jo x'g]5 . 

-r_ lghn] k]; u/]sf] sfo{of]hgf adf]lhd sfo{ u/]sf] gkfO{Pdf ufpF lzIff ;ldltn] 

x6fpg ;Sg]5 t/ Ps k6s :kli6s/0fsf] df}sf lbOg]5 .  

-5_ k|=c=n] z}lIfs ;'wf/sf] sfo{of]hgf tof/ kf/L ;f] of]hgfnfO{ lj=Jo=;=af6 

kfl/t u/fO nfu' ug'{kg]{5 . 

@%=    lzIfssf] ;?jfM  

-!_  :yfoL lzIfssf] xsdf lghn] s'g} Ps ljBfnodf clwstd % jif{ ;]jf u/]kZrft 

csf]{ ljBfnodf ;?jf  dfu ug{ ;Sg]5 . o;/L ;?jf ubf{ csf]{ ljBfnosf] 5gf]6 

;DjlGwt lzIfssf] /f]hfO{ / k|fyldstfdf x'g] 5 . t/ ;f] ljBfnodf cfkm\gf] 

ljifosf] b/jGbL vfnL x'g'kg]{ 5 .  

-@_  Go"gtd @ jif{ Ps} ljBfnodf cWofkg u/]sf :yfoL lzIfsn] csf]{ ljBfnodf ;?jf 

x'g rfx]df ufpF lzIff ;ldltdf ;?jfsf nflu lgj]bg lbg ;Sg]5g\ . o;/L k|fKt 

lgj]bgsf cfwf/df ufpF lzIff ;ldltn] cfkm\gf] If]qleqsf b/jGbL pknAw ePsf 

/ ;DjlGwt ljBfno Aoj:yfkg ;ldltn] ;xdlt k|bfg u/]sf] ljBfnodf ;?jf 

ug{ ;Sg]5 .  

-#_  ljz]if cj:yfdf afx]s lzIfssf] ;?jf z}lIfs ;qsf] ;'?df dfq ul/g]5 . ljz]if 

cj:yf eGgfn] lgh ;f] ljBfnodf /xg g;Sg], ljifout b/jGbL cfjZos g/x]sf], 

:jf:Yo ;d:of, kltkTgL ;u}F /xL ;]jf ug{ kfpg] cj:yf jf ufFp lzIff ;ldltn] 

cfjZos 7fg]df ;?jf ug{ ;Sg]5 . 

@^= b/jGbL ldnfgM  

-!_ lzIff zfvfn] ljBfnodf txut, sIffut tyf ljifout / lzIfs ljBfyL{ cg'kftsf 

cfwf/df a9L b/jGbL ePsf] ljBfnoaf6 sd b/aGbL ePsf] ljBfnodf b/jGbL 

ldnfgsf nflu ufpF lzIff ;ldlt ;dIf l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

-@_  o;sf nflu lzIfs sd ePsf ljBfno, lk5l8Psf / u|fdL0f If]qnfO{ k|fyldstf 

lbOg] 5 .  
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@&=  lzIfssf] a9'jf ;DaGwL Joj:yfM xfn :yfoL ?kdf ;]jf/t lzIfssf] a9'jf ;DaGwL 

Joj:yf g]kfn ;/sf/af6 nfu' ePsf] ;+3Lo sfg'g adf]lhd x'g]5 . :yfgLo txaf6 

lgo'StL kfPsf s/f/ lzIfssx?sf] a9'jf x'g]5}g\ . 

@*= lzIfsnfO{ cGo sfddf nufpg gx'g]]M 

-!_  ;fd'bflos ljBfnosf] lzIfsnfO{ lzIff k|bfg ug]{ jf ljBfno k|zf;g ;DaGwL 

sfddf afx]s cGo sfddf nufpg x'Fb}g . 

-@_  pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ljBfnosf] k7g kf7gdf afwf 

gkg]{ u/L /fli6«o hgu0fgf, lgjf{rg ;DaGwL sfd, b}jL k|sf]k p4f/ jf g]kfn 

;/sf/ / ufpFkflnsfn] tf]s]sf] cGo s'g} sfddf v6fpg ;lsg]5 . 

@(= sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{M lzIffnfO{ k|efjsf/L agfpg b]xfo cg';f/ 

sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}+tfsf] k|s[of cjnDag ug'{kg]{5 .  

-!_  lzIff zfvf k|d'vn]] ;|f]tJolQmx?;Fu / ;|f]tJolQmx?n] ;a} ljBfnosf 

k|wfgfWofks;Fu, k|wfgfWofksn] cfˆgf dftxtsf ;a} lzIfx?;Fu sfo{ ;Dkfbg 

s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{ 5 .  

-@_ sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ! jif{sf] x'g]5 . s/f/ ;Demf}tf cg';f/ sfd eP 

gePsf] d"Nof+sg ;|f]ts]Gb| dfkm{t lzIff zfvf k|d'vn] z}lIfs zqsf] cGTodf tof/ 

u/L ufpF lzIff ;ldlt ;dIf k]z ug'{kg]{ 5 .  

-#_ jflif{s sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug]{ sfo{ ufpF lzIff ;ldltn] tof/ 

kf/L ufpF sfo{ kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

#)= sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg / ;hfo tyf k'/:sf/M 

-!_ sfo{;Dkfbg s/f/ ePsf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg Ifdtfsf] cfwf/df 

d"NofÍg u/L sfo{;Dkfbgdf /fd|f] glthf xfl;n ug]{ lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ 

k'/:s[t ug]{ / sdhf]/ glthf xfl;n ug]{ lzIfs sd{rf/LnfO{ bl08t ug'{ kb{5 .  

-@_ sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? tof/ ubf{ lzIfssf] ;[hglzntf, kl/jt{glzntfsf] 

ljsf; x'g] k|sf/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug'{ kg]{5 .  

-#_ sfo{;Dkfbg ;Demf}+tfsf] d"NofÍg, k'/:sf/ / ;hfo tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

 

kl/R5]bM ^ 

;fd'bflos ljBfnosf] ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0f, dd{t ;Def/, ;+rfng / Joj:yfkg 

#!=  ljBfnosf] ef}lts tyf z}lIfs k"jf{wf/sf] dfkb08 lgwf{/0fM 

-!_ ljBfnodf ljBfyL{ ;+Vof cg';f/ sIffsf]7f, v]n d}bfg sDkfp08, 3]/faf/, afnd}qL 

a;fO Joj:yf, jftfj/0f d}qL xftf, s/];faf/L, km"naf/L, :jR5 lkpg] kfgL, 5fq 

5fqfsf nflu cnu cnu zf}rfno tyf l;sfO d}qL jftfj/0f x'g' kg]{5 .  

-@_ ljBfnosf] :t/cg';f/ ef}lts tyf z}lIfs k"jf{wf/sf] dfkb08 tf]lsP adf]lhd x'g]5 

. 

-#_ k|fljlws tyf Joj;flos lzIff k|bfg ug]{ ljBfno tyf lj1fg d"n ljifo k7gkf7g 

x'g] ljBfnodf k|of]uzfnf tyf k|of]ufTds cEof;sf] yk ;'ljwf x'g' kg]{ 5 . 
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#@=  ljBfnosf] ;DklQM 

-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] xsef]udf /x]sf] ;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ dflgg]5 / o:tf] 

;fj{hlgs ;DklQ ufFp kflnsfnfO{ cfjZos k/]df pkof]u ug{ ;Sg]5 . ;fy} o; 

P]g adf]lhd cg'dlt jf :jLs[lt /2 ul/Psf] jf s'g} ljBfnodf uflePsf] ;fd'bflos 

ljBfnosf] ;DklQ cGo ljBfnosf] sfddf k|of]udf gcfpg] ePdf ufFpkflnsfn] 

k|rlnt sfg'gadf]lhd a]r–lavg u/L k|fKt ePsf] /sd ufpFkflnsf lzIff sf]ifdf 

hDdf ug{;Sg]5 .  

-@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL ljBfnosf] gfddf 

/xg] 5 . s'g} ljBfno ;fj{hlgs z}lIfs u'7Lsf] ?kdf ;~rfng ul/Psf]df To:tf] 

ljBfnosf] ;DklQ ;fj{hlgs ;DklQ dflgg]5 / To:tf] ;DklQsf] :j?k kl/jt{g 

ug{ kfOg]  5}g . 

-#_ sDkgL cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] ;DklQ ;f]xL sDkgLsf] gfddf x'g]5 

. 

-$_ ;+:yfut ljBfnon] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yf;Fu bfg bftJosf] ¿kdf s'g} lsl;dsf] 

rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3 ufpF kflnsfsf] cg'dlt lng' kg]{5 .  

##=  ;fd'bflos ljBfnosf] hUufsf] :jfldTj, ;DklQsf] clen]v, ;+/If0f / Joj:yfkgM 

-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] hUUffsf] :jfldTj ;f] ljBfnos} gfddf /xg] 5 . ;f] ljBfno 

jGb, vf/]h jf cGoq ufleO{  ljBfnosf] sfddf k|of]u gx'g] ePdf ufpFkflnsfn] 

sfg'g adf]lhd ef]u rng ug{ ;Sg] 5 . 

-@_ ljBfnosf] ;DklQsf] clen]v b'?:t /fVg], ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{ bfloTj ;f] 

ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] /xg] 5 .  

-#_ ;fd'bflos ljBfnosf] hUufsf] ;+/If0f / Joj:yfkg ug]{  st{Jo ufpFkflnsf / 

g]kfn ;/sf/sf] /xg] 5 .  

#$=  ljBfnosf] kf7\oqmd / kf7\o\k':tsM 

-!_ ljBfnon] g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] Go"gtd dfkb08 cg'?k l;sfO pknlAw xfl;n 

x'g] u/L cWoog cWofkg u/fpg' kg]{5 . ljBfnon] g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] dfkb08 

leq /xL k|fb]lzs tyf :yfgLo kf7\oqmd / kf7\ok':ts nfu" ug{ ;Sg]5 .  

-@_ ljBfnonfO{ cfjZos kg]{ kf7\ok':tsx?sf] ;+Vof ;DalGwt ljBfnon] tf]lsPsf] 

;do ;Ldf leq ufpF lzIff ;ldltdf dfu ug'{kg]{5 .  

-#_ ufpF lzIff ;ldltn] z}lIfs ;q z'? x'g' cufj} ;DalGwt lgsfox?df ;dGjo u/L 

kf7\ok':tssf] k|aGw ug]{5 .  

-$_ cfwf/e"t tx;Ddsf] lzIffsf nflu :yfgLo cfjZostfdf cfwfl/t a9Ldf !)) 

k"0ff{Í jf $ s]l86 cfj/ a/fa/sf] :yfgLo yk ljifosf] :yfgLo kf7\oqmd k|of]udf 

Nofpg ;Sg]5 . o;sf] nflu kf7\k':ts ufpF lzIff ;ldltn] lg0f{o u/L nfu' ug{ 

;Sg] 5 .  

-%_ x/]s ljBfnodf z}lIfs :t/sf] Go"gtd dfkb08 tf]sL lzIfs ljBfyL{ ;xsfo{Dff 

cfwfl/t kf7\o ;fdu|L, yk :jfWoog ;fdu|L, k':tsfno, dgf]ljdz{, cleefjs 

lzIffsf] k|jGw x'g;Sg]5 .  
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#%=  cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfksf] ;~rfngM ljBfnon] kf7\oqmddf cfwfl/t l;sfOdf 

;xhtf Nofpg cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfk x? afnSnj, tyf jftfj/0f d}qL Snjx? 

u7g, kl/of]hgf sfo{, cWoog e|d0f, kf]if0f lzIff, v]ns'b k|ltof]lutf, ;flxlTos tyf 

ax' k|ltef d"lv s[ofsnfkx? ;~rfng ug{ ;Sg]5 .  

 

kl/R5]b M & 

;+:yfut ljBfnosf] cg'dlt, dfkb08 lgwf{/0f, cg'udg, d"NofÍg / lgodg;DaGwL Joj:yf 

#^=  ;+:yfut ljBfno ;~rfng ug{ tf]lsP adf]lhd cg'dtL jf :jLs[tL lng' kg]{5 . 

#&=  ;+:yfut ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltM 

-!_ ;+:yfut ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf nflu k|To]s ljBfnodf 

b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5M– 

-s_ ljBfnosf] ;+:yfks jf nufgLstf{x¿ dWo]af6 ;DalGwt ljBfnosf] 

l;kmfl/;df ufpF lzIff ;ldltaf6 dgf]lgt         – cWoIf 

-v_ cleefjsx¿ dWo]af6 sDtLdf Ps hgf dlxnf kg]{ u/L ljBfno Joj:yfkg 

;ldltn] dgf]lgt u/]sf] b'O{ hgf           – ;b:o 

-u_ :yfgLo lzIff k|]dL jf ;dfh;]jLx¿ dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltn] dgf]lgt 

u/]sf] Pshgf                          – ;b:o 

-ª_ ;DalGwt ljBfnosf lzIfsx¿n] cfkm"x¿dWo]af6 5fgL k7fPsf] Pshgf  

                                                              – ;b:o 

-r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks          – ;b:o ;lrj 

-@_ pkbkmf -!_ sf] -s_ -v_ / -u_ adf]lhd 5flgPsf jf dgf]lgt cWoIf jf ;b:osf] 

kbfjlw tLg jif{sf] x'g]5 .  

#*=  ;+:yfut ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M 

!_ ;+:yfut ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo 

adf]lhd x'g]5M– 

-s_ ljBfno ;~rfngsf] nflu k|fKt ;fwg / ;|f]tsf] kl/rfng ug]{, 

-v_ ljBfnosf] nflu cfjZos ef}lts ;fwgsf] Joj:yf ug]{, 

-u_ ljBfnosf] rn, crn ;DklQsf] ;'/Iff / ;+/If0f ug]{, 

-ª_  g]kfn ;/sf/ / ufpFkflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] kf7\oqmd tyf kf7\ok':ts nfu" 

ug]{ u/fpg]  

-r_ k|rlnt sfg'g adf]lhd of]Uotf k"/f u/]sf JolQmnfO{ lzIfs kbdf lgo'lQm ug]{, 

-5_  lzIfs tyf sd{rf/Lsf] Go"gtd tna, ;]jf ;'ljwf tf]Sg], 
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-h_  cg'zf;gxLg lzIfs tyf sd{rf/L pk/ sf/afxL ug]{, 

-em_ sfg'gdf pNn]lvt Joj:Yffsf cltl/Qm ufpFkflnsfjf6 hf/L lzIffIf]q;Fu 

;DalGwt ;j} gLlt,lgod, tyf lgb]{zgx¿sf] kfngf ug]{Ù 

-@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rfng ePsf ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg 

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

#(=  ;+:yfut ljBfnon] 5fqj[lQ pknAw u/fpg' kg]{M  

-!_ ;+:yfut ljBfnon] ljBfnodf egf{ ePsf s"n ljBfyL{ ;+Vofsf] sDtLdf bz 

k|ltztdf g36\g] u/L tf]lsP adf]lhd cfly{s ?kdf ljkGg, ckfËtf ePsfx?, 

dlxnf, blnt ljBfyL{x?nfO{ 5fqj[lQ pknAw u/fpg' kg]{5 . 5fqj[lQ ljt/0fsf] 

oyfy{ hfgsf/L ;DjlGwt j8f ;ldlt / ufpFkflnsf lzIff zfvf ;dIf a'emfpg' 

kg]{ 5 .  

-@_ 5fqj[lQ k|fKt ug]{ ljBfyL{x?sf] 5gf}6sf] nflu cfwf/, zt{ / k|s[of ljBfno 

Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ ;fj{hlgs ;d]t ug'{ kg]{5 / ;ldltn] 

5fqj[lQsf] nflu 5gf}6sf] glthf cfwf/ ;lxt ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 . 

$)= lzIfssf] Go"gtd kfl/>lds / k"jf{wf/sf] dfkb08 tf]Sg]M ufpF lzIff ;ldltn] ;+:yfut 

ljBfnosf lzIfsx?sf] Go"gtd kfl/>lds / Go"gtd k"jf{wf/sf] dfkb08 tf]Sg ;Sg]5 

.  

$!= cg'udg tyf d"NofÍgM  

;+:yfut ljBfnosf] u'0f:t/ sfod /fVg ufpFkflnsf jf ufpF lzIff ;ldlt n] h'g;'s} 

;dodf cg'udg ug{, lgb]{zg lbg ;Sg]5 . o;/L k|fKt lgb]{zg sfof{Gjog ug'{ ;+:yfut 

ljBfnosf] clgjfo{ bfloTj x'g]5 .  

$@= cg''dlt jf :jLs[lt /2 ug]{M s'g} ;+:yfut ljBfnon] sfg'g / lgod ljk/Lt s'g} sfd 

u/]df ufpFkflnsfn] To:tf] ljBfnonfO{ k|bfg ul/Psf] cg'dlt /2 ug{ ;Sg]5 . t/ 

To;/L cg'dlt jf :jLs[lt /2 ug'{ cl3 ;DalGwt ljBfnonfO{ cfˆgf] ;kmfO{ k]z ug]{ 

df}sfaf6 al~rt ul/g] 5}g . 

 

kl/R5]b M * 

k/LIff ;~rfng tyf u'0f:t/ dfkg 

$#=   ufpFkflnsf If]qleq kg]{ ljBfnox?df k/LIff ;+rfng tyf ;dGjosf] nflu b]xfosf] Ps 

k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldlt /xg]5 .  

-s_ lzIff ;ldltsf] cWoIf                                        – cWoIf 

-v_ k|d'v k|zf;lso clws[t                                      – ;b:o  

-u_ ;DjlGwt ;|f]ts]Gb|sf] ;|f]tJolQm                                – ;b:o  

-3_ ;fd'bflos ljwfnosf k|cx? dWo] @ hgf       – ;b:o 

-3_ k|d'v, ;DjlGwt :yfgLo txdf /x]sf] k|x/L sfof{no              – ;b:o  

-r_ lzIff zfvf k|d'v                                             – ;b:o ;lrj  

-!_ k/LIff ;+rfng tyf ;dGjo ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}n] 

lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 
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-@_ :yfgLo txsf] If]qlwsf/ jflx/sf] z}lIfs txsf] k/LIff ;+rfng ug{ ;DjlGwt 

lgsfojf6 ePsf] Joj:yf jdf]lhd ;ldltn] ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{5 . 

-#_ sIff % / sIff * sf] k/LIff ;+rfng sfo{kflnsfaf6 :jLs[t dfkb08 jdf]lhd 

;ldltn] ug]{5 . o;sf nflu ;DjlGwt sIffsf ljBfyL{x?af6 kl/Iffdf nfUg] vr{ 

jfkt kl/Iff z'Ns lng ;Sg] 5 .  

-$_  pkbkmf @ / # jfx]ssf] sIffx?sf] k/LIff ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lgb]{zgdf 

k|wfgfWofksn] ug]{ 5 .  

-%_ ;ldltdf ;+:yfut ljBfnonfO{ cfdlGqt ;b:odf /flvg] 5 . 

 

kl/R5]bM ( 

ljBfnonfO{ lbOg] cg'bfg, n]vf Joj:yfkg / z'Ns lgodg, 

$$=   ljBfno sf]ifM 

-!_ k|To]s ljBfnodf Pp6f ljBfno sf]if x'g]5, h;df b]xfo jdf]lhdsf ;|f]tjf6 k|fKt 

   /sd ;f] sf]ifdf bflvnf x'g]5M– 

-s_ g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ / ufpFkflnsfaf6 k|fKt cg'bfg, 

-v_ z'Ns tyf ;xof]uaf6 k|fKt /sd . 

-u_ rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd . 

-3_ b]p;Le}nf], z'e sfdgf / lj1fkgaf6 k|fKt /sd  . / 

-ª_ cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

$%=  cg'bfgsf] Joj:yfM 

-!_ of] P]g k|f/De x'Fbfsf avt lbFb} cfPsf] cg'bfg /sddf s6f}tL gx'g] u/L tf]lsPsf] 

;'qsf] cfwf/df ufpFkflnsfn] ;fd'bflos ljBfnonfO{ cg'bfg lbg]5 . t/ s'g} 

ljBfnon] tf]lsPsf] z}lIfs:t/ sfod ug{ g;s]df To:tf ljBfnonfO{ lbFOb} cfPsf] 

cg'bfg /sddf tf]lsP adf]lhd s6f}tL ug{ ;lsg]5 . 

-@_ ;fd'bflos ljBfnox?NffO{ tf]lsP adf]lhd cg'bfg pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

-#_ ufpFkflnsfn] k|f/lDes jfn ljsf; s]Gb|nfO{ tf]lsP adf]lhdsf] cg'bfg lbg ;Sg]5 

.  

$^=   ah]6 tof/ ug]{M k|wfgfWofksn] k|To]s jif{sf] >fj0f d;fGt leq cfufdL jif{sf] ah]6 

tof/ u/L Joj:yfkg ;ldltaf6 :jLs[t u/fO{ To;sf] Ps k|lt efb| d;fGt leq lzIff 

zfvfdf ;dodf k7fpg' kg]{5 .  

$&=   n]vf Joj:yfkgM 

-!_ ;a} ljBfnox?n] k|rlnt sfg"g cg';f/sf] 9fFrfdf cfo Jofosf] n]vf Joj:yfkg 

   ug'{kg]{ 5 .  
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-@_ ljBfnon] lgoldt sf/f]af/sf] n]vf /fVg j]Un} Aoj:yf u/L s'g} sd{rf/L jf 

lzIfsnfO{ lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 .  

$*=   ;fd'bflos ljBfnosf] vftf ;+rfngM 

-!_ ljBfnon] cfly{s sf/f]af/ ubf{ a}+s dfkm{t ug'{kg]{5 .  

-@_ ljBfnosf] vftf ;+rfng k|wfgfWofks / n]vf x]g]{ sd{rf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6   

    ;+rfng ug'{kg]{5 .  

-#_ n]vf x]g]{ sd{rf/L gePsf] ljBfnosf] xsdf ;djlGwt lj=Jo=;=cWoIf / k|=c=sf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 ;+rfng ug'{kg]{5 . 

$(=   n]vf k/LIf0f tyf ;fdflhs k/LIf0fM 

-!_ ;a} ljBfnox?n] lgoldt ?kdf cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] klxnf] rf}dfl;s leq 

ufpF lzIff ;ldltn] tf]s]sf] /lhi6«8{ n]vf k/LIfsaf6 n]vf k/LIf0f u/fpg' kg]{5 .  

-@_ n]vf k/LIf0f k|ltj]bg n]vf k/LIf0f ;dfKt ePsf] !% lbg leq lzIff zfvf dfkm{t 

ufpFkflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .  

-#_ k|To]s aif{ ljBfnon] ;fdflhs k/LIf0f u/L ljBfnosf] cfo Joo, z}lIfs pknAwL, 

ljBfnosf] cfGtl/s ultljlw, kf/blz{tf tyf hjfkmb]lxtfsf] cj:yf  / cfufdL 

sfo{of]hgf ;fdflhs k/LIf0f dfkm{t ;fj{hlgs tyf cg'df]bg ug'{ kg]{5 .  

-$_ ljBfnon] x/]s q}dfl;s k/LIffsf] glthf ;lxt ljBfyL{sf] z}lIfs k|ult k|ltj]bg 

cleefjs ;dIf k]; u/L k[i7kf]if0f lng' kg]{5 .  

%)=   5fqj[ltsf] Joj:yf ug{ ;Sg]M ufpFkflnsfn] ljBfnodf egf{ x'g] ljBfyL{nfO{ lzIff ljsf; 

sf]ifaf6 tf]lsP adf]lhd 5fqj[lQsf] Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

%!= z'Ns ;DaGwL Joj:yfM  

-!_ g]kfn ;/sf/n] lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] ljBfno lzIffsf nflu ;fd'bflos 

ljBfnon] ljBfyL{sf] gfddf s'g} lsl;dsf] z'Ns lng kfpg] 5}g . 

-@_ lgMz'Ns lzIff 3f]if0ff u/]sf] ljBfno lzIff afx]ssf] cGo ljBfno lzIffdf cWoog 

ug]{ ljBfyL{;Fu lnOg] z'Ns tf]lsPsf] cfwf/df lgwf{/0f ul/g]5 .  

-#_ ljBfnon] ljBfyL{nfO{ s'g} sIffdf egf{ ubf{ Ps k6s egf{ z'Ns lnO;s]kl5 k'gM 

;f]xL ljBfnosf] csf]{ sIffdf egf{ ug{sf] nflu s'g} lsl;dsf]z'Ns lng kfpg] 5}g 

. 

-$_ ljBfnon] ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ug{sf] nflu ljBfyL{;Fu s'g} lsl;dsf] z'Ns lng 

kfpg] 5}g . 

-%_ ;+:yfut ljBfnon] ljBfyL{;Fu lng kfpg] z'Ns tf]lsPsf] clwsf/Laf6 :jLs[t 

u/fO{ lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . To;/L z'Ns lgwf{/0f ;DaGwdf :jLs[lt lbFbf ljBfnon] 

pknAw u/fPsf] ;'ljwfx?nfO{ cfwf/ lnOg] 5 . 
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-^_ s'g} ljBfnon] o;  P]g ljk/Lt ljBfyL{;Fu s'g} z'Ns lnPdf tf]lsPsf] clwsf/Ln] 

To:tf] z'Ns ;DalGwt ljBfyL{nfO{ lkmtf{ ug{ nufpg' kg]{5 . o; P]g ljk/Lt z'Ns 

lng] ljBfnonfO{ tf]lsPsf] clwsf/Ln] Ps nfv ¿k}ofF;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . 

%@= ljBfnonfO{ 5'6 / ;'ljwfM 

-!_ k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs 

u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ljBfnosf] gfddf h'g;'s} lnvt kfl/t ubf{ /lhi6«]zg 

b:t'/ nfUg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ df n]lvPb]lv afx]s cGo ljBfnosf] gfddf s'g} lnvt kfl/t ubf{ 

g]kfn ;/sf/n] tf]lsPsf] cfwf/df /lhi6«]zg b:t'/ 5'6 lbg ;Sg]5 . 

-#_ ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt ;+:yfut ljBfnonfO{ lbOg] 

cGo 5'6 / ;'ljwf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

 

kl/R5]b M !) 

ljljw 

%#=  ufpFkflnsf If]qdf ;~rflnt ;fd'bflos ljBfnodf k|fljlws tyf Joj;flos lzIffsf 

lgwf{l/t ljifo cWofkg u/fpg ;lsg] 5 . o:tf ljBfnosf] ;~rfngsf nflu 

ufpFkflnsfn] ;DefJotf cWoog, ljBfnonfO{ yk ;'ljwf k|bfg / cfj:os ;|f]t klxrfg 

/ kl/rfng ug{ ;Sg]5 .  

%$=  ufpFkflnsfn] lgb]{zg lbg ;Sg]M  

-!_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf] If]q;Fu ;DalGwt cfjZos lgb]{zgx? ljBfno Joj:yfkg 

;ldltnfO{ lbg ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbOPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] 

st{Jo x'g]5 . 

%%=  z}lIfs k/fdz{ ;]jf, ljb]zL z}lIfs sfo{qmd jf lzIf0f sf];{ ;~rfngM  

-!_ s;}n] klg o;  P]g adf]lhd cg'dlt glnO{ z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h sf];{, efiff 

lzIf0f sIff jf k"j{ tof/L sIff h:tf z}lIfs sfo{qmd ;~rfng ug{ kfpg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd z}lIfs sfo{qmd, z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h sf];{, efiff lzIf0f 

sIff jf k"j{ tof/L sIffsf] cg'dlt lng] ;DaGwL Joj:yf ufpF lzIff ;ldltn] tf]s] 

adf]lhd x'g]5 . 

%^=  k|ult ljj/0f a'emfpg' kg{]M ;+:yfut ljBfnon] k|To]s jif{ tf]lsP adf]lhdsf ljj/0f 

;lxtsf] k|ult ljj/0f ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfdf a'emfpg' kg]{5 . 

%&= lzIfs jf ljBfnosf sd{rf/Ln] lghL ljBfnodf nufgL ug{ gkfpg]M o; ufpFkflnsf 

cGt/utsf ljBfnodf sfo{/t lzIfs jf sd{rf/Ln] s'g} lghL ljBfno ;+rfng ug{, 
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nufgL ug{ jf Joj:yfkg ;DalGw s'g} sfo{ ug{ gkfpg] ;DjlGw Joj:yf lgb]{lzsf 

adf]lhd x'g]5 .  

%*=  :yfgLo lzIff ljsf; sf]ifM 

-!_ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleq a;f]jf; ug]{ clt ljkGg, k|fs[lts k|sf]k lkl8t, 

c;St / c;xfo afnaflnsfsf] z}lIfs cj;/ a[l4 ug{  tyf pTs[i6 ljBfyL{, 

lzIfs, sd{rf/L jf lzIff k|]dLnfO{ k'/:s[t ug{ lzIff ljsf; sf]if :yfkgf ug{ 

;Sg]5 .  

-@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sd /xg ;Sg]5 M 

-s_ g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ / ufpFkflnsfaf6 k|fKt cg'bfg, 

-v_ z'Ns tyf ;xof]uaf6 k|fKt /sd, 

-u_ rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd, / 

-3_ cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

-#_ sf]ifsf] ;~rfng lzIff ;ldltsf cWoIf,;fdflhss ljsf; ;ldltsf cWoIf / lzIff 

zfvf k|d'v /x]sf]] # ;b:oLo ;ldltaf6 x'g]5 .   

%(= b08 ;hfoM 

-!_ s;}n] ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf jf gf]S;fg u/]df To:tf] JolQmnfO{ d'2f x]g]{ 

clwsf/L jf Goflos ;ldltn] lauf] c;"n u/L ljuf] adf]lhd hl/jfgfug{ ;Sg]5 . 

-@_  s;}n] b]xfosf sfo{ u/]df, ug{ nufPdf jf ;f] sfo{ ug{ ;xof]u k'¥ofPdf To:tf] 

JolQmnfO{ s;"/sf] dfqf x]/L sfg"gn] tf]s] jdf]lhd ;hfo x'g]5M– 

-s_  k|Zgkqsf] uf]kgLotf eË u/]df, 

-v_  pQ/k'l:tsf k/LIf0f ubf{ nfk/afxL jf u}/ lhDd]jf/k"0f{ sfo{u/]df, 

-u_  k/LIff s]Gb|df ;DalGwt kbflwsf/Lsf] :jLs[lt a]u/ k|j]z ug{ k|oTg u/]df jf 

k|j]z u/]df jf k/LIff s]Gb| lgoGq0fdf lnO{ cdof{lbt sfo{ u/]df, 

-3_  k/LIffkmn k|sfzgdf clgoldttf u/]df, 

-ª_  k/LIffsf] dof{bf eË x'g] cGo s'g} sfo{ u/]df . 

-r_ cg'dlt glnO{ s'g} z}lIfs sfo{qmd, z}lIfs k/fdz{ ;]jf, la|h sf];{, efiff 

lzIf0f sIff tyf k"j{ tof/L sIff ;~rfng u/]df . 

-5_ sfg"g ljk/Ltsf] cGo sfo{ u/]df . 

-#_ ljBfnosf] s'g} lzIfs jf sd{rf/L pk/ lhNnf cbfntdf jf cGo cbfntdf d'2f 

bfo/ ePdf To:tf] lzIfs jf sd{rf/L To;/L d'2f bfo/ ePsf] ldltb]lv d'2fsf] 
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6'Ëf] gnfu];Dd lgnDag x'g]5 . ;f] lzIfs jf sd{rf/L cbfntaf6 s;"/bf/ 

7xl/Pdf lghnfO{ o; P]g adf]lhd ;hfo ul/g]5 . 

^)=  k'g/fj]bgM tf]lsPsf] clwsf/Ln] u/]sf] ;hfosf] cfb]zpk/ sfg"g jdf]lhd k'g/fj]bg 

nfUg]5 . 
^!= lgod agfpg] clwsf/M  

-!_ o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ ufpF kflnsfn] cfjZos lgod agfpg ;Sg]5 . 

-@_ o; P]gsf] sfof{Gjogsf] nflu ufpF lzIff ;ldltn] cfjZos lgb]{lzsf agfO{ nfu" 

ug{ ;Sg]5 . 

^@=  ;+qmd0fsfnLg Joj:yf M 

-!_ o; P]gn] tf]lsP jdf]lhd x'g] egL Joj:yf u/]sf] sfd lgodfjnL gcfpFbf;Dd 

ufpF sfo{kflnsfn] ug{ ;Sg]5 . 

-@_ of] P]g hf/L eP kl5 ljBfnodf l/Qm /x]sf] b/aGbLdf lj1fkgsf] cg'dlt ufpF 

lzIff ;ldltn] lbg ;Sg]5 . 

^#=  afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} afwf–c8\sfp 

k/]df ufpF ;efn] To:tf] afwf c8\sfp x6fpg cfb]z hf/L ug{ ;Sg]5 . t/ To:tf] 

cfb]z ufpF ;efn] ^ dlxgfleqdf cg'df]bg gu/]df :jt lgis[o x'g]5 .  

^$=  vf/]hL / arfpM 

-!_ of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf lgoddf n]lvPsf s'/f ;f]xL adf]lhd / gn]lvPsf] 

s'/fdf k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 . 

-@_ o; P]gdf n]lvPsf] s'g} s'/fn] klg ljBfnosf] ;DklQ lxgf–ldgf u/]sf] s;"/df 

e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( cGtu{t sf/jfxL rnfpg afwf kg]{ 5}g . 

-#_ ;+ljwfg;Fu aflemPsf] o; P]gsf bkmf tyf pkbkmfx? jflemPsf] xb;Dd :jtM 

lg:qmLo x'g]5 .  

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&% . !! . !) 

;'lw/ s'df/ kf}8]n 

cWoIf 
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:yfgLo :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf P]g, @)&% 

ufpF;efaf6 kfl/t ldltM @)&%÷!!÷)& 

k|:tfjgf 

:yfgLo jfl;Gbfx?sf] cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;]jf k|bfg ug]{ sfo{df ufpFkflnsfsf] 

lhDd]jf/L k|d'v /xL cfPsf] / ;f] sf] Aoj:yfkgdf :ki6 sfg'gL Aoj:yf ul/ sfo{;Dkfbg ug{ 

jf~5gLo ePsf]n], æg]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@! / @@^ cg';f/ ;f]xL ;+ljwfgsf] 

cg';"rL * sf] ;"rL g+= ( / !) sf clwsf/x?nfO{ sfof{Gjog ug{Æ tyf æ:yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ jdf]lhd cfFwLvf]nf  ufpF ;efn] of] P]g th'{df u/]sf] 5 .  

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM  

-s_ o; P]gnfO{ “:yfgLo :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf P]g, @)&%” elgg] 5 .  

-v_ ufpF ;efaf6 :jls[t eO{ :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kZrft nfu' x'g]5 .  

@=   kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf, 

-s_ æP]gÆ eGgfn] cfFwLvf]nf ufpFkflnsfsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g @)&% nfO{ 

;Demg' k5{ .  

-v_ æ;+3Lo P]gÆ eGgfn] :jf:Yo ;DaGwL ;+3Lo ;+;bn] agfPsf] P]gnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-u_ æk|b]z P]gÆ eGgfn] :jf:Yo ;DaGwL k|b]z ;efn] agfPsf] P]gnfO{ a'em\g' kb{5 .     

-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] cfFwLvf]nf ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

-ª_ æufpF ;efÆ eGgfn] cfFwLvf]nf ufpFkflnsfsf] ufpF ;efnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-r_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ 

;Demg' kb{5 . 

-5_ æ:jf:Yo zfvfÆ eGgfn] ufpFkflnsfdf /x]sf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO x]g]{ ljefu jf 

zfvfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-h_ æ;/sf/L jf ;fd'bflosÆ eGgfn] ;/sf/L tyf ;fd'bflos :jfldTjdf ;+rfng ePsf 

:jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-em_ ælghLÆ eGgfn] ;]jfsf] ;Fu;Fu} gfkmfsf] ;d]t p2]Zo /fvL ;+rfng x'g] :jf:Yo 

;+:yf eg]/ ;Demg' kb{5 .  

-`_ æ6«i6 jf nf]ssNof0fsf/LÆ eGgfn] 6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L ;+:yfx?sf] dfkm{t 

;+rfng x'g] :jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-6_ æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] bkmf ^ cGtu{t ag]sf :jf:Yo ;+:yfx?sf] Joj:yfkg 

;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-7_ æ;b:oÆ eGgfn] o; P]gn] Aoj:yf u/] cGtu{t aGg] laleGg ;ldltdf /xg] 

kbflwsf/Lx? ;Demg' kb{5 . 

-8_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] bkmf % cg';f/ ufpFkflnsfdf ul7g :jf:Yo ;]jf tyf 

;/;kmfO, Joj:yfkg,cg'udg ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  
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-9_ æ:jf:Yo ;+:yfÆ eGgfn] ;/sf/L :t/af6 ;+rflnt c:ktfn, k|fylds :jf:Yo s]Gb|, 

:jf:Yo rf}sL, ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfOnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-0f_ ædlxnf :jf:Yo :o+d ;]ljsfÆ eGgfn] :jf:Yo ;+:yf cGtu{t /lx :jo+ ;]jssf] 

?kdf :jf:Yo ;DalGw If]qdf sfdsfh ug]{ ;Demg' kb{5 .  

-t_ æk'?if cleofg stf{Æ eGgfn] :jf:Yo ;+:yf cGtu{t /lx :jo+ ;]jssf] ?kdf :jf:Yo 

;DalGw If]qdf sfdsfh ug]{ ;Demg' kb{5 .  

-y_ æk|rlnt sfg'gÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] /fhkqdf k|sflzt eO{ xfn sfof{Gjogdf 

/x]sf sfg'gx? ;fy} ;+l3o ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/n] /fhkqdf k|sflzt u/]sf 

sfg'gx? nfO{ ;Demg' k|b{5 . 

-b_ ætf]lsP jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf lgoddf tf]lsPsf] jf 

tf]lsP adf]lhd ;+Demg' kb{5 . 

-w_ æcg'dtLÆ eGgfn] bkmf ( sf] Joj:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-g_ ækmfd]{;LÆ ;]jfsf] ;Fu;Fu} gfkmfsf] ;d]t p2]Zo /fvL ;+rfng x'g] lglh kmfd]{;LnfO{ 

;Demg' kb{5 .  

-k_ æ;x'lnot / 5'6Æ eGgfn] bkmf !% df pNn]lvt Joj:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-km_ æs/f/ ;Dem}tfÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf @@ sf] s/f/ ;Dem}tf Joj:yfnfO{ ;Demg' 

kb{5 . 

-a_ æv/lb tyf e08f/0fÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf @$ / bkmf @^ sf] cf}ifwL tyf 

:jf:Yo pks/0f ;DaGwL Joj:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-e_ ædxfdf/LÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf #! sf] pNn]lvt s'/fx?nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-d_ ædfkb08Æ eGgfn] o; P]gdf pNn]lvt dfkb08x?nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-o_ æ;hfoÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !$ / @# sf] Aoj:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-/_ æcEof;stf{Æ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !& sf] pkbkmf # df pNn]lvt s'/fx?nfO{ 

;Demg' kb{5 . 

 

kl/R5]bM @ 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|bfos / Joj:yfkg ;DaGwL Joj:yf 

#= cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|bfosx?M :yfgLo :t/df cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|bfg ug]{ 

:jf:Yo ;]jf k|bfosx? # k|sf/sf x'g]5g  

-s_  ;/sf/L jf ;fd'bflosM ;/sf/L tyf ;fd'bflos :jfldTjdf ;+rfng ePsf 

c:ktfn, k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo rf}sL, ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO, cfo"j]{b tyf k|fs[lts lrlsT;f s]Gb|, ufpF3/  lSnlgs, cfo"j]{b s]Gb|x? 

;/sf/L jf ;fd'bflos :jf:Yo ;]jf k|bfos lgsfo x'g]5g\ .  

-v_  lghLM lghL If]qåf/f ;+rflnt c:ktfn, gl;{ª xf]d, kf]lnlSnlgs jf lSnlgs, 

k|of]uzfnf, kmfd]{;Lx? lghL :jf:Yo ;]jf k|bfos lgsfo x'g]5g\ .  

-u_  6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L ;+:yfx?sf] clwg:yM 6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L ;+:yfx?sf] 

dfkm{t ;+rfng x'g] c:ktfn, :jf:Yo s]Gb|, 3'DtL lSnlgs o; cGtu{t kb{5 .   
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$=     :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yfx?sf] kl/efiff / cfwf/e"t dfkb08M :jf:Yo ;]jf k|bfos 

;+:yfx? sf] kl/efiff / cfwf/e"t dfkb08 ;+3Lo / k|b]z  ;/sf/n] lgwf{/0f u/] jdf]lhd 

x'g] 5 .  

%=  :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ , Joj:yfkg, cg'udg ;ldlt u7g, sfd, st{Jo / clwsf/M 

-!_ :yfgLo ufpFkflnsf leq /x]sf :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yfx?sf] /]vb]v / cg'udg 

ug{ :yfgLo :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltsf] u7g ul/g] 5 . o; 

;ldltsf] u7g o; k|sf/ x'g] 5 . 

-s_ ufpFkflnsf cWoIf jf lghn] tf]s]sf] ufpF sfo{kflnsfsf] ;b:o       – cWoIf  

-v_ :jf:Yo ;+:yf x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o                                – ;b:o 

-u_ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ If]qdf sfo{ ul//x]sf lj1x? dWo]af6 sfo{kflnsfn] 

tf]s]sf] ! hgf                        – ;b:o 

-3_ cfdf ;d"x / :jf:Yo :jo+;]ljsf ;~hfn dWo]af6 sfo{kflnsfn] tf]s]sf] ! 

hgf               – ;b:o 

-ª_ :jf:Yo ;+:yf Aoj:yfkg ;ldltsf cWoIf dWo] sfo{kflnsfn] tf]s]sf ! hgf      

             – ;b:o 

-r_ ufpFkflnsf leqsf :jf:Yo ;+:yfx?dWo] ufpFkflnsf cWoIfn] dgf]gog u/]sf] 

JolSt Pshgf k'?if ;lxt @ hgf dlxnf                    – ;b:o                                                 

-5_ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvf k|d'v                     – ;b:o ;lrj 

-@_ dgf]lgt ;b:osf] sfo{sfn @ aif{sf] x'g]5 . 

-#_ :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{, Aoj:yfkg, cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

b]xfo cg';f/ x'g]5 . 

-s_ cfkm\gf] sfo{ If]q leqsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO of]hgf tof/ ug]{ .  

-v_ ufpFkflnsf If]q leq :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yf ;~rfngsf nflu cg'dlt, 

:jLs[lt ;DaGwL ufpFkflnsfnfO{ cfjZos /fo k|bfg ug]{ . 

-u_ :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yf Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZs lgb]{zg lbg], hfu?s 

/ ;hu jgfpg] . 

-3_ :jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu cfjZos ;fwg ;|f]t h'6fpg] / kl/rfng ug]{ u/fpg] 

. 

-ª_ :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yfx?sf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{ u/fpg] .  

-r_ :jf:Yo ljz]if1x? / :jf:Yo ;]jf k|bfosx?sf] ;"rL cBfjlws tyf k|sfzg 

ug]{ . 

-5_ :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr eGbf aflx/ /x]sf ;d'bfosf] klxrfg u/L ;a}sf nflu 

:jf:Yo ;]jf  ;'lglZrt x'g] k|jGw ug]{ . 

-h_ ufpFsfo{kflnsfnfO{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO If]qdf cfjZos ;'emfj / ;Nnfx 

lbg] . 

-em_ tf]lsP jd]flhdsf cGo sfo{x? ug]{ .  

-`_ :jf:Yo ;+:yfaf6 lg:sg] kmf]xf]/ a:t'x?sf] Aoj:yfkg ug{ nufpg] / cg'udg 

ug]{ . 

^=  :jf:Yo ;+:yf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt u7g, sfd, st{Jo / clwsf/M 
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-!_ ;fd'bflos c:ktfn tyf k|fylds :jf:Yo s]Gb|,:jf:Yo rf}sL, ;fd'bfoLs :jf:Yo 

OsfO -:jf:Yo ;+:yf ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt_ Aoj:yfkgsf nflu b]xfo 

adf]lhd ;b:o /xg] u/L x/]s ;+:yfsf] 5'6\6f5'6\6} Aoj:yfkg ;ldlt u7g ul/g] 

5 .  

-s_ ufFpkflnsf cWoIf                                                – ;+/Ifs 

-v_ ;DjlGwt j8fsf] j8fWoIf                          – cWoIf  

-u_ ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] lgjf{lrt dlxnf ;b:ox?dWo]af6 Pshgf    – pkfWoIf 

-3_ ;+/Ifs jf6 dgf]lgt :jf:Yo If]qdf lqmoflzn dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx? 

dWo]af6 ! hgf                                              – ;b:o 

-ª_ :jf:Yo ;+:yf glhssf] dfWolds ljBfnosf] k|wfgfWofks             – ;b:o 

-r_  ;DalGwt j8fsf] j8f ;lrj                          – ;b:o 

-5_  ;DjlGwt :jf:Yo ;+:yfsf] k|d'v        – ;b:o ;lrj 

-@_ :jf:Yo ;+:yf ;~rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf sfd st{Ao lgDgfg';f/ x'g]5g\ M  

-s_ cfˆgf] :jf:Yo ;+:yfsf] jflif{s of]hgf agfO{ ;DalGwt j8f ;ldlt dfkm{t 

ufpFkflnsfdf k]z ug]{ . 

-v_ Joj:yfkg ;ldltsf] lgoldt a}+7s ug]{, :jf:Yo ;+:yfdf k/]sf] ;d:ofx?sf] 

;dfwfgdf cfjZos sfo{ ug]{ .  

-u_ jflif{s ;ldIff, ;fdflhs k/LIf0f h:tf d"NofÍgsf sfo{qmd ;+rfng ug]{ .  

-3_ ;DalGwt :jf:Yo ;+:yfsf sd{rf/Lsf] k|efjsf/L kl/rfngsf] nflu ;xlhs/0f 

ug]{ .  

-ª_ :jf:Yo 3'lDt lzlj/x? /fVg ;DalGwt lgsfox?df ;dGjo ug]{ tyf Joj:yfkg 

ug]{ .  

-r_ ;+3, k|b]z / :yfgLo ;/sf/n] rnfPsf :jf:Yo ;DalGw sfo{qmd tyf 

cleofgx?nfO{ ;kmn kfg{ cfjZos sfo{ ug]{ .  

-5_ ;DalGwt :jf:Yo ;+:yfjf6 k|bfg ul/g'kg{] ;]jfx? lgoldt ;'rf? ug{ cfjZos 

;xlhs/0f ug{] / ;d:of ;dfwfgsf nflu kxn ug{]]{ .   

&=  a}+s vftf ;+rfngM x/]s :jf:Yo ;+:yfsf] j}+s vftf vf]Ng x'g]5 .  

-!_ :jf:Yo ;+:yfsf] j}+s vftf Aoj:yfkg ;ldltsf cWoIf / ;b:o ;lrjsf] ;+o'Qm 

b:tvtaf6 ;+rfng x'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vf Joj:yfkg / n]vf k/LIf0f ufpFkflnsfn] tf]s] adf]lhd 

x'g]5 .  

 

kl/R5]bM # 

:jf:Yo ;+:yf :yfkgf / ;~rfng ;DjGwL dfkb08 

*=  c:ktfn tyf :jf:Yo ;+:yf ;~rfng dfkb08M  

-!_ c:ktfnM ufpFkflnsf cfkm}n] tflsPsf] dfkb08df !% z}of;Dd Ifdtfsf] c:ktfn 

;+rfng ug{ ;Sg]5 . o:tf] c:ktfn ;+rfng ug{ ufpFkflnsfn] c:ktfn ;+rfng 

lgodfjnL th'{df u/L ;+rfng ug]{5 .  

-@_ k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo rf}sL, ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfOM ufpFkflnsfn] k|To]s 

j8f jf hg;+Vofsf] cg'kftdf cfjZos /x]df aly{Ë ;]G6/ ;lxt  slDtdf b]xfosf 
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k"jf{wf/ k'/f u/L k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo rf}sL, ;+rfng ug'{kg]{5 / cfjZos 

/x]df ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfO ;+rfng ug{ ;Sg]5 . 

-s_ hgzlQmM   

-!_ :jf:Yo rf}sLdfM :jf:Yo ;xfos -x]Ny cl;:6]06_ ! hgf, cx]j @ hgf, cgdL 

@ hgf, sfof{no ;xof]uL ! hgf,cfjZostf cg';f/ cGo sd{rf/Lx? . 

-@_ k|fylds :jf:Yo s]Gb|M d]l8sn clws[t ! hgf, :jf:Yo ;xfos – x]Ny 

cl;:6]G06_ ! hgf, c=x]=j @ hgf, :6fkm g;{ !, c=g=dL= #,  Nofj cl;:6]06 

!, sfof{no ;xof]uL @, cfjZostf cg';f/ cGo sd{rf/Lx? . 

-#_ ;fd'bfoLs :jf:Yo OsfOM x]=c= ! hgf, c=g=dL= @ hgf, cfjZostf cg';f/ 

cGo sd{rf/Lx? . 

-$_ aly{Ë ;]G6/ :yfkgf ul/Psf] :jf:Yo ;+:yfdf @$ ;} 306f ;]jf k|bfg ug{ yk 

! hgf gl;{ª sd{rf/Lsf] Aoj:yfkg u/Lg]5 . k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf qmdz 

Nofj ;]jf ;+rfng ul/g] 5 . Nofj hgzltmsf] b/jGbL gePsf :jf:Yo 

;+:yfx?df s/f/ ;]jf jf Hofnfbf/Ldf sd{rf/L Aoj:yfkg ul/g]5 . 

-%_ ufpFkflnsf If]q leq hl8a'6L, k|fs[lts lrlsT;f, of]uf Wofg nufotsf 

/f]syfdd'ns / j}sNkLs lrlsT;f ;]jf sf] k|j4{gsf nflu ;d'bfo jf 

6«i6x?;Fsf] ;fem]bf/Ldf jf ufpFkflnsf cfkm}+n] cfo"j]{b tyf k|fs[lts lrlsT;f 

s]Gb|sf] :yfkgf / ;~rfng ug{ ;Sg]5 .    

-v_ ejg sf]7fM k|zf;g sIf, cf}ifwL e08f/0f tyf ljt/0f sIf, k|fylds pkrf/ sIf 

h:tf ;'ljwf ;lxtsf] ejg . 

-u_ pks/0fM k|fylds pkrf/sf cfwf/e"t pks/0f .   

 (= lghL If]qn] c:ktfn ;+rfng ug{ ;Sg] .  

-!_ ufpFkflnsf If]qleq lghL If]q tyf 6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L ;+:yfåf/f c:ktfn 

;+rfng ug{ rfx]df !% z}of ;Ddsf] ;+rfng cg'dtL ufpFkflnsfn] lbg ;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ ad]flhd c:ktfn ;+rfng ug{ rfxg] lgsfon] cg'dtLsf] nflu 

tf]lsPsf] 9fFrfdf ufpFkflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-#_ :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltn] k|fKt lgj]bg pk/ 5nkmn tyf 

cfjZos cg'udg u/L tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/]df c:ktfn ;+rfngsf] :jLs[tL 

k|bfg ug{ ;Sg]u/L cfzo kq k|bfg ug{ ufpFsfo{kflnsfnfO{ l;kmfl/; ug]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ sf] cfwf/df ufpF sfo{kflnsfn] # dlxgf leq tf]lsPsf] dfkb08 k'/f 

u/]df c:ktfn ;+rfngsf] :jLs[tL k|bfg ug{ ;lsg] k|sf/sf] cfzo kq k|bfg ug]{5 

.  

-%_ tf]lsPsf] ;do;Ldf leq o;} P]g adf]lhd tf]lsPsf] k"jf{wf/ tof/ u/L :jLs[tLsf 

nflu ufpF sfo{kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5   

-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf] lgj]bg pk/ cfjZos cg'udg u/L tf]lsPsf] dfkb08 k'/f 

u/]sf] 7x/ ePdf c:ktfn ;+rfngsf] cg'dtL k|bfg ug{ ;lsg]5 .  

-&_ cfzokqdf pNn]v ul/Psf] ;dol;df leq tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/]sf] gkfO{Pdf 

:jLs[lt k|bfg gug{ ;lsg]5 .  

!)=  c:ktfn ;+rfng ug{ cfjZos dfkb08M ufpFkflnsfsf] :jLs[tLdf ;+rfng x'g] 

c:ktfnx?n] b]xfo cg';f/sf] dfkb08 k'/f ug'{kg]{5 .  
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-!_ hgzlQmM Ps hgf ljz]if1 ;lxt @ hgf PdljljP; 8fS6/, slDtdf % hgf :6fkm 

g;{, $ hgf x]=c= ! hgf c=x]=a= # hgf c=g=dL=, slDtdf @ hgf Nofj 

6]lSgl;og÷Nofj cl;:6]G6, ! hgf /]l8of] u|fkm/  / cfjZos dfqdf ;xfos / 

;xof]uL :jf:YosdL{ 

-@_ ejg tyf sf]7fM btf{ rnfgL, jlx/+u ;]jf, Odh]{G;L sIf, k|of]uzfnf, egf{ ePsf 

lj/fdL /fVg] jf8{, Sofljg, gl;{ª sIf, k|zf;g sIf, kfls{ª,   

-#_ pks/0f / k"jf{wf/M ;8s g]6js{n] hf]l8Psf], PDa'n]G; ;]jfsf] pknAwtf, lj/fdL 

/fVg] a]8 / nfOkm ;kf]6{ l;i6d, @$ 306f ljB't / vfg]kfgL ;]jf ePsf], 

clSzhgsf] Joj:yf, lrlsT;fhGo kmf]x/ Aoj:yfkgsf] k|0ffnL ePsf] x'g'kg]{ .  

!!=  kf]lnlSnlgs ;+rfngsf] cg'dtLM  

-!_ ufpFkflnsf leq s'g} JolQm jf ;+:yfn] kflnlSnlgs ;+rfng ug{ rfx]df tf]lsPsf] 

dfkb08 k'/f u/L :jLs[tL lng' kg]{5 .  

-@_ :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yf ufpFkflnsfn] clwu|x0f ug{ ;Sg]M ufpFkfnlsf leq 

dfkb08 k'ofP/ ;~rfngdf /x]sf ;fd'bflos,lglh jf 6|\i6 b\jf/f ;~rfnlt :jf:Yo 

;+:yf cfjZos ePdf ufpFkflnsf / ;DalGwt ;+:yf b'j} kIfsf] ;xdltdf lgwf{l/t 

zt{x?sf] cwLgdf /xg] u/L ufpFkflnsfn] clwu|/0f u/L cfkm}n] ;~rfng ug{ 

;Sg]5 . 

!@=  k|of]uzfnf jf Nofaf]/]6f]/L ;+rfngM JolQm jf s'g} ;+:yfn] k|of]uzfnf jf Nofjf]/]6f]/L 

;+rfng ug{ rfx]df b]xfo adf]lhdsf] ljj/0f ;lxt ufpFkflnsfaf6 :jLs[tL lng' kg]{5 

. 

-!_ ;+rfnssf] ljj/0f / gful/stfsf] k|df0fkq  

-@_ k|of]uzfnf jf Nofaf]/]6f]/L ;+rfng ug]{ :yfg, hUuf wgL k|df0fkq, 3/wgL / 

;+rfnsaLrsf] 3/ef8f ;DaGwL ;+emf}tf kq  

-#_ /]l8of]nf]hL jf Kofyf]nf]hL ljifodf Go"gtd # jif{ cWoog u/]sf] JolQmsf] 

k|df0fkq / sfd ug{ OR5's ePsf] k|ltj4tf kq  

-$_ Nofadf pknAw x'g] k/LIf0fsf] k|sf/ 

-%_ Nofadf k|of]u x'g] Go"gtd pks/0fx?sf] ljj/0f  

-^_ k|:tfljt nfut   

-&_ ;]jf ;'Nssf] ljj/0f 

-*_ k|of]uzfnf ;+rfng ;DaGwL cGo dfkbG8 tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!#= kmfd]{;L ;+rfngsf] cg'dtLM 

-!_ ufpFkflnsf If]qleq kmfd]{;L ;+rfng ug{ rfx]df ufpFkflnsfaf6 cg'dtL lng' kg]{5 

.   

-@_ cfwf/e"t kmfd]{;L lzIff k|fKt AolQm ;~rfns /xg] u/L kmfd]{zL ;~rfng ug]{ :yfg, 

ljqmL ljt/0f ug]{ cf}ifwLsf k|sf/x? / k|fylds pkrf/ ;]jfsf] ljj/0f cfj]bgdf 

v'nfpg' kg]{ .  
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-#_ kmfd]{;L ;~rfngdf /xg] d'Vo ;~rfns / ;xfos sd{rf/Lx?sf] ljj/0fx? z}lIfs 

k|df0f kq, gful/stf / xfnsf] j;f]jf; 7]ufgf k|df0f ePsf] sfuhft / j8f 

sfof{nosf] l;kmfl/; ;fy cfj]bg k]z ug'{kg]{ . 

-$_ k|fKt ljj/0f ;lxtsf] cfj]bg adf]lhd kmfd]{;L ;+rfngsf] cg'dtL lbg ;Sg]5 . 

-%_ kmfd]{;L ;~rfng ;DaGwL cGo dfkb08 tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!$=  dfkb08 k'/f gu/]df ;hfo x'g]M  

-!_ :jf:Yo ;+:yf, k|of]uzfnf, kmfd]{;L h:tf :jf:Yo ;]jf ;+rfngsf] :jLs[tL lnbf 

tf]lsPsf] dfkb08 k'/f gePsf] t/ em'SofP/ ljj/0f lbPsf] jf c:yfoL ?kdf 

dfkb08 k'/f u/]sf] kfOPdf ufpFkflnsfsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO, Aoj:yfkg, 

cg'udg ;ldltn] ;r]t u/fpg], hl/jfgf u/fpg] tyf :jLs[tL vf/]hLsf] nflu 

ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .  

-@_ k|of]uzfnfdf tflnd k|fKt Nofj 6]lSgl;og afx]ssf AolQmn] /ut, lbzflk;fj, 

vsf/ nufotsf] kl/If0fdf ;+nUg ePsf] kfOPdf To:tf] k|of]uzfnf jGb u/fpg 

;Sg], ;~rfnsnfO{ sfnf];"rLdf /fvL ;f] sf] cfd hgtfnfO{ hfgsf/L lbOg] .  

-#_ kmfd]{;Lsf] xsdf btf{jfnf ;~rfns / ;xof]uL jfx]s c?n] cf}ifwL a]r]sf] kfOPdf 

;r]t u/fpg], hl/jfgf lt/fpg] b]lv cg'dlt vf/]h ug{ ;lsg] .     

!%=  ;x'lnot / 5'6sf] Aoj:yf ug'{kg]{M lghL nufgL / 6«i6 dfkm{t ;~rfngdf cfPsf 

:jf:Yo ;+:yfx?n] :jf:Yo kl/If0fsf qmddf nfUg] z'Ns ufpFkflnsfsf] l;kmfl/;df 

lglZrt k|ltzt ;]jfu|fxLx?sf nflu 5'6 jf ldgfxf lbg' kg]{5 .    

!^=  ufpFkflnsf leq ;+~rflnt c:ktfn, gl;{ª xf]d, kf]lnlSnlgs jf lSnlgs, k|of]uzfnf, 

kmfd]{;Lx?n] lbOg] ;]jfx?sf] clwstd z'Ns ufpFkflnsfn] lgwf{/0f ug{ ;Sg] 5 . 

 

kl/R5]bM $ 

:jf:YosdL{ tyf :jf:Yo :jod ;]jf ;DaGwL Joj:yf 

!&=  :jf:YosdL{sf] Joj:yfkgM ufpFkflnsf leqsf ;/sf/L / ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yfx? 

Dffkm{t cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu $ k|sf/sf :jf:YosdL{x? /xg] 5g\ M  

-!_ :yfoLM g]kfn ;/sf/sf] :jf:Yo ;]jfaf6 ;dfof]hg eO{ cfPsf :jf:YosdL{x? .  

-@_ s/f/M :yfgLo dfu / ljlzi6tfsf cfwf/df ufpFkflnsf dfkm{t s/f/ ;]jfdf egf{ 

ul/Psf :jf:YosdL{x? . 

-#_ cEof;stf{M :yfgLo :t/df v'n]sf :jf:Yo cWoog ;+:yfgdf cWoog/t ljBfyL{x? 

Pj+ ufpFkflnsfsf] cf+lzs jf k"0f{ 5fqj[lQdf cGoq uO{ :jf:Yo lzIff cWoog 

u/]sf ljBfyL{x?nfO{ cEof;stf{ :jf:YosdL{sf] ?kdf ufpFkflnsfn] egf{ ug{ ;Sg] 

5 . o:tf cEof;stf{nfO{ j9Ldf ! jif{sf] nflu egf{ ug{ ;lsg] 5 .  

-$_ :jf:Yo cleofgstf{ / :jo+;]ljsf 

!*=  cleofgstf{÷:jf:Yo :jo+;]ljsfsf] Aoa:yfM :jf:Yo ;]jfnfO{ 3/3/sf] kx'Frdf k'¥ofpg 

/ hgr]tgf km}nfpg] :jf:Yo cfdf ;d'xsf] l;kmfl/;df k'?if :jf:Yo cleofgstf{ / 

dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx? lgo"Qm ug{ ;Sg]5 .  
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-!_ dlxnf :jo+;]ljsf / k'?if cleofgstf{x? lgo"lQmsf nflu @! jif{ k'/f eO{ $) jif{ 

ggf3]sf], z}lIfs of]Uotf Go'gtd P;=O{=O{= jf ;f] ;/x cWoog u/]sf] ;DjlGwt 

6f]ndf lgoldt j;f]jf; ug{] To; j8fsf] ljjflxt gful/s x'g'kg]{ 5 .  

-@_ Pp6f j8fdf clwstd ;+Vof ( x'g] u/L cf};t k|lt %)) hg;+Vofsf] nflu ! hgf 

dlxnf :jo+;]ljsf / cf}ift *)) hg;+Vofsf] nfuL ! hgf k'?if cleofgstf{sf] 

l;kmfl/; j8f ;ldltn] ufpFkflnsf ;dIf ug{ ;Sg] 5 . 

-#_ k|To]s :jo+;]ljsf / cleofgstf{x?n] cfwf/e"t :jf:Yo ;DjGwL !* lbgsf] tflnd 

k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 . ufpFkflnsf / :jf:Yo ;+:yfx?n] cfjZostf cg';f/ tflnd 

cled'vLs/0f k|bfg ug]{5 .  

-$_ o;eGbf klxn] b]lv g} sfo{/t dlxnf :jo+;]jLsfx? dWo] ^) aif{ pd]/ k'u]sfnfO{ 

;Ddfghgs labfO ul/g] 5 / gofF lgo'tm ubf{ slDtdf P;=O{=O= jf ;f] ;/x 

plt0f{nfO{ dfq lgo'ltm lbOg] 5 . 

-%_ dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf / k'?if cleofgstf{sf] sfo{;Dkfbg ;Gtf]ifhgs eP 

gePsf] d'NofËg ug{] lhDj]jf/L ;DalGwt jf8sf] :jf:Yo ;+:yf ;~rfng tyf 

Joj:yfkg ;ldltsf] x'g]5 . sfo{;Dkfbg ;Gtf]ifhgs gePdf ;DalGwt :jf:Yo 

;+:yf ;~rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf]] l;kmfl/;df ufpFkflnsfn] lghnfO{ x6fO{ 

l/Tfm :yfgdf gofF :jo+;]ljsf, cleofgstf{ lgo'tm ug{ ;Sg]5 . 

-^_ g]kfn ;/sf/ / g]kfn ;/sf/sf] dfGotf k|fKt ;+3, ;+:yfg, ;ldlt, jf]8{, cfof]u 

nufot ;f]xL k|s[ltsf cGo lgsfodf sfo{/t sd{rf/L k'?if :jf:Yo cleofgstf{ 

jf dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf eO{ sfdsfh ug{sf] nflu pd]b\jf/ x'g kfpg] 5}gg 

. 

-&_ o; P]g nfu'x'g cl3 g]kfn ;/sf/ / g]kfn ;/sf/sf] dfGotf k|fKt ;+3, ;+:yfg,jf]8{, 

;ldlt, cfof]u nufot ;f]xL k|s[ltsf cGo lgsfodf sfo{/t sd{rf/L dlxnf 

:jf:Yo :jo+ ;]js eO{ sfdsfh u/]df To:tf] bf]xf]/f] ;]jf lng] dlxnf :jf:Yo :jo+ 

;]ljsf x6fO{ gofF lgo'ltm ul/g] 5 . 

!(=  :jf:YosdL{sf] ;]jf ;'ljwfM  

-!_ :yfoL :jf:YosdL{M g]kfn ;//sf/n] tf]s]sf] :s]n jdf]lhd tnj / :yfgLo ufp 

sfo{kflnsfn] tf]s] jdf]lhdsf] cGo ;]jf ;'ljwf . 

-@_ s/f/ :jf:YosdL{M k|rlnt tna :s]n / b'O{ kIfaLrsf] ;dembf/Ldf ePsf] s/f/ 

;Demf}+tf adf]lhdsf] ;]jf ;'ljwf pknAw u/fpg ;lsg]5 . 

-#_ cEof;stf{ :jf:YosdL{ M lgjf{x eTtfsf] ?kdf ;DjlGwt txsf :jf:YosdL{n] kfpg] 

dfl;s tnj :s]nsf] b'O{ ltxfO{ /sd;Dd pknAw u/fpg ;lsg] 5 . 

-$_ cleofgstf{ ÷:jo+;]ljsf M kf]zfs, jflif{s ?kdf ;~rf/ vr{, :jf:Yo ;+:yfnfO{ 

cfjZostf k/]sf] jvt sfddf v6fOPdf ;f] lbgsf] kfl/>lds, :jf:Yo ;]jf 

;DaGwL cleofgdf v6fO{Psf] ;dodf lbOg] kfl/>lds h:tf ;'ljwfx? pknAw 

u/fpg ;lsg]5 .  

-%_ :jf:YosdL{ tyf :jod— ;]ljsfnfO{ yk k|f]T;fxg eTtf ufpFkflnsfn] Joj:yf ug]{ 

;Sg]5 . 
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-^_ :jf:Yo k|flalws sd{rf/Lx?nfO{ hf]lvd etf, nufot hf]lvd o'tm sfo{sf nflu 

tf]lso adf]lhd etfsf] Joj:yf ug{ ;lsg] 5 . 

@)= :jf:YosdL{sf] b/jGbL lgwf{/0f / lgo"lQmM ;fd'bfoLs jf ;/sf/L :jfldTjsf :jf:Yo 

;+:yfx?df cfjZos :jf:YosdL{sf] b/jGbL ufpFsfo{kflnsfn] lgwf{/0f ug]{ ;Sg]5 .  

-!_ b/jGbL cg';f/sf kbx?df g]kfn ;/sf/af6 ;dfof]hg eO{ cfPsf :yfoL 

:jf:YosdL{x? /xg] 5g\ . ;dfof]hgdf gcfPsf sd{rf/Lx?sf] xsdf ufpFkflnsfn] 

s/f/df :jf:YosdL{ lgo'lQm ug{ ;Sg] 5 .  

-@_ :jf:Yo ;+:yfdf sfod ePsf] l/Qm b/jGbL kbdf s/f/ lgo'lQm ug'{ kg]{ ePdf s/f/ 

lgo'lQm ;DaGwL Joj:yf b]xfo jdf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltaf6 x'g]]5 M 

-s_ ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t                           — ;+of]hs 

-v_ ufpF sfo{kflnsfn] tf]s]sf] sDtLdf :gfts plt0f{ ! hgf          — ;b:o  

-u_ ufpFkflnsfsf] :jf:Yo zfvf k|d'v       —  ;b:o ;lrj 

-#_ 5gf]6 ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

@!=    sd{rf/L ;?jf, sfh / ljbfM 

-!_ :yfoL :jf:YosdL{sf]] xsdf lghn] s'g} Ps :jf:Yo ;+:yfdf clwstd @ jif{ ;]jf 

u/] kZrft csf]{ :jf:Yo ;+:yfdf ;?jf x'g ;Sg] 5 . ljz]if kl/l:ytL afx]s 

Go"gtd ! jif{ Pp6} :jf:Yo ;+:yfdf sfo{ u/]kl5 dfq ;?jf x'g]5 .  

-@_ ljz]if cj:yfdf afx]s Go"gtd @ jif{ Ps} :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :yfoL sd{rf/Ln] 

csf]{ :jf:Yo ;+:yfdf ;?jf x'g rfx]df ufpFkflnsfdf ;?jfsf nflu lgj]bg lbg 

;Sg]5g\ . o;/L k|fKt lgj]bgsf cfwf/df ufpFkflnsfsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

zfvfsf] l;kmfl/;df cfkm\gf] If]qleqsf s'g} klg :jf:Yo ;+:yfdf ufpFkflnsfn] 

;?jf ug{ ;Sg]5 .  

-#_ ljz]if cj:yf eGgfn] lgh ;f] ;+:yfdf /xg g;Sg], ljifout b/jGbL cfjZos 

g/x]sf], :jf:Yo ;d:of, kltkTgL ;u}F /xL ;]jf ug{ kfpg] cj:yf jf cGo 

lrTta'em\bf] sf/0f ;d]t a'lemg] 5 . 

-$_ pkbkmf ! / @ df h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ufpFkflnsfn] :jf:Yo zfvfsf] 

l;kmfl/;df :jf:YosdL{x? -:yfoL, s/f/, Hofnfbf/L cfbL_ nfO{ cfjZostf cg';f/ 

ufpFkflnsf If]q leqsf bkmf # -s_ adf]lhdsf ;]jf k|bfos :jf:Yo ;+:yfx?df 

sfdsfh ug]{ u/L v6fpg ;Sg]5 . 

-%_ sd{rf/Lx?n] ljbf j:g' k/]df :jLs[t u/fP/ dfq ljbf j:g' kg]{ 5 . sd{rf/Lx?sf] 

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

@@= sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{M :jf:Yo ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfpg b]xfo cg';f/ 

sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}+tfsf] k|s[of cjnDag ug'{kg]{5 .  

-!_ ufpFkflnsf cWoIfsf] /f]xj/df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

zfvf x]g]{  zfvf k|d'v;Fu, pQm zfvf k|d'vn] :jf:Yo ;+:yfsf k|d'vx?;Fu / 

k|d'vn] cGo sd{rf/Lx?;Fu sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{ 5 .  

-@_ sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ! jif{sf] x'g] 5 . s/f/ ;Demf}tf cg';f/ sfd eP 

gePsf] d"Nof+sg k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfly{s jif{sf] cGTodf tof/ u/L 

sfo{kflnsf ;dIf k]z ug'{kg]{ 5 .  
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-#_ jflif{s sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug]{ sfo{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO,{ 

Aoj:yfkg, cg'udg ;ldltn] tof/ kf/L ufpFsfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

@#= sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg / ;hfo tyf k'/:sf/M 

-!_ sfo{;Dkfbg s/f/ ePsf sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg Ifdtfsf] cfwf/df d"NofÍg 

u/L sfo{;Dkfbgdf /fd|f] glthf xfl;n ug]{ sd{rf/LnfO{ k'/:s[t ug]{ / sdhf]/ 

glthf xfl;n ug]{ sd{rf/LnfO{ bl08t ul/g] 5 .  

-@_ sfo{;Dkfbg ;Demf}+tfsf] d"NofÍg, k'/:sf/ / ;hfo ufpFsfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd 

x'g]5 .  

 

kl/R5]bM % 

cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/b, e08f/0f / ljt/0f ;DaGwL Joj:yf  

@$= jflif{s vl/b of]hgf agfpg' kg]{M  

-!_ cfˆgf] If]qleq jflif{s ?kdf cfjZos kg]{ cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] cg'dfg 

/ vl/b ug{ jflif{s vl/b of]hgf agfO{ :jLs[t u/fpg' kg]{5 .  

-@_ jflif{s vl/b of]hgf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] ;xof]udf vl/b PsfO{n] tof/ 

ug]{5 .  

@%= cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0f vl/bM 

-!_ cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/bsf nflu ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

zfvfn] k|lqmof cl3 j9fpg] 5 . 

-@_ cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/b sfo{df ;fj{hlgs vl/b P]g / ljifout 

:yfgLo sfg'gx?sf] k|fjwfg cg';f/ ug'{kg]{ 5 .  

@^= cf}ifwL tyf :jfYo pks/0fsf] e08f/0fM 

-!_ vl/b ul/Psf] cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] ;'/lIft e08f/0fsf] Aoj:yf 

ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] ldnfpg] 5 .  

-@_ :jf:Yo pks/0f / cf}ifwLsf] vl/b rf}dfl;s ?kdf ug'{kg]{ 5 .  

-#_ ufpFkflnsfn] vl/b u/]sf] pks/0f / cf}ifwLsf] s'n kl/df0f / d"No vl/b ldltn] 

!% lbgleq ;fj{hlgs ug'{kg]{ 5 .  

-$_ ;DjlGwt ;fd'bfols :jf:Yo ;+:yfn] ufpFkflnsfaf6 k|fKt u/]sf] pks/0f / cf}ifwL 

tyf cf}ifwL ljt/0f ;DjGwL lj:t[t ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;fj{hlgs ug]{ / 

;DjlGwt j8f ;ldlt dfkm{t ufpFkflnsfdf a'emfpg' kg]{5 .  

 

kl/R5]b ^ 

:jf:Yo ;]jfsf] Go"gtd d"No / u'0f:t/, ;fdflhs ;'/Iff cg'udg ;DaGwL Joj:yf 

@&= :jf:Yo ;]jfsf] Go"gtd d"No / u'0f:t/ tf]Sg ;Sg]M 

-!_ ufpFkflnsfn] :yfgLo:t/df ;~rflnt lrlsT;fsLo pTkfbg / :jf:Yo ;]jfx?sf] 

Go"gtd d"No / u'0f:t/ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 . :yfgLo :jf:Yo ;]jf cg'udg ;ldlt 

dfkm{t lgwf{l/t u'0f:t/ / d"No eP gePsf] cg'udg ul/ ;f] cg'?k sfo{ u/fpg 

lgb]{zg lbg] 5 . 
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@*= ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkgM 

-!_ ufpFkflnsfn] /fli6«o / k|fb]lzs gLlt cg';f/ :jf:Yo jLdf sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L 

?kdf ;+rfng ug{ cfjZos ;xlhs/0f, hgr]tgfsf sfo{qmd tyf cleofgx? 

;+rfng tyf Joj:yfkg ug]{5 .  

-@_ cfaZostfg';f/ cGo ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdx? lgdf0f ul/ ;+rfng tyf 

Joj:yfkg ug'{kg]{5 .  

-#_ g]kfn ;/sf/n] to u/]sf] lgz'Ns :jf:Yo ;]jf sfo{s|dnfO{ k|efjsf/L agfO{g] 5 

cfjZos ;|f]t ;fwgsf] cfwf/df lgz'Ns ljt/0f ug]{ cf}ifwL yk u/Lg]5 . 

@(= ;/;kmfO{ / :jR5tfsf nflu cg'udg tyf lgodgM 

-!_ :j:y vfg]kfgL / vfBkbfy{sf] u'0f:t/ Pj+ jfo',hn,:yn,tyf WjgL k|b'if0f lgoGq0f 

ug{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltn] cfjZos Aoj:yf ldnfpg] 5 . 

-@_ k|b'if0f j9fpg] pBf]u, ;+:yfg jf AolQmnfO{ ;f] ;DjGwL ;r]t u/fpg / ;f] af6 kg{ 

hfg] xfgL gf]S;fgLsf] Ifltk"lt{ u/fpg l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

-#_ l;kmfl/; jdf]lhd :yfgLo sfo{kflnsfn] b08, hl/jfgf tyf cGo sf/jfxL ;DaGwL 

Joj:yf ldnfpg ;Sg]5 . 

 

kl/R5]b & 

dxfdf/L /f]uyfd, kmf]xf]/d}nf Joj:yfk ;DaGwL Joj:yf 

#)= /f]u tyf /f]uLx?sf] clen]v /fVg' kg]{M  

-!_ :yfgLo :t/df s'g} gful/snfO{ ;?jf /f]u nfu]df ;f] sf] hfgsf/L @$ 306f leq 

glhssf] ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yf jf :jo+;]ljsfnfO{ l6kf]6 u/fpg' kg]{5 .  

-@_ s;}nfO{ g;g]{ /f]u nfu]df ;f] sf] hfgsf/L % lbg leq glhssf] ;fd'bfoLs :jf:Yo 

;+:yf jf :jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ l6kf]6 u/fpg' kg]{5 .  

-#_ l6kf]6 u/fOPsf /f]uLx?sf] ljj/0f ;DjlGwt :jf:Yo ;+:yfx?n] dfl;s ?kdf j8f 

;ldlt / ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLdf bflvnf u/fpg' kg]{5 .   

#!= dxfdf/L /f]syfd tyf lgoGq0f ug{ cleofg ;+rfng ug'{kg]{M 

-!_ :yfgLo :t/df /f]usf] dxfdf/L km}lnPdf ufpFkflnsfn] ;f]sf] k|efj If]q lgSof}{n 

u/L ljBfnox? jGb ug{, c:yfoL ?kdf j:tL vfnL ug{ jf cGoqsf ;j{;fwf/0fnfO{ 

e|d0fdf k|ltjGw ;d]t nufpg ;Sg]5 .  

-@_ o:tf] kl/l:ytLdf dxfdf/Laf6 yk IftL x'g glbg cfjZos zt{stf ckgfpg], 

cfjZos hgzlQm kl/rfng ug]{ / yk hgzlQmsf] nflu l5d]sL :yfgLo ;/sf/, 

k|b]z ;/sf/ / ;+3Lo ;/sf/df cg'/f]w u/L k|efjsf/L kl/rfng ug'{kg]{5 .  

-#_ ufpFkflnsf :t/ / j8f :t/df dxfdf/L lgoGq0fsf] nfuL Rapid Response 

Team u7g ug'{kg]{ 5 . 

#@= ;"tL{, dlb/f tyf ;'tL{hGo kbfy{sf] lgodgM 

-!_ ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljqmL ljt/0fsf] nflu ufpFkflnsfaf6 5'§} cg'dtL lng' 

kg]{5 .  
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-@_ vfB kbfy{ ljlqm ug]{ k;ndf ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljlqm ljt/0f ug{ aGb]h 

nufOg] 5   

-#_ ;'tL{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] ljqmL ljt/0f / k|of]udf lgoGq0f ug{ lgif]lwt 

/ v'Nnf If]qx? tf]Sg ;Sg]5 . ljBfno, ;/sf/L sfof{no, xf6jhf/ h:tf If]qx?sf] 

lglZrt b'/L leq w'd|kfg / dlb/fkfg lgif]w ug]{5 .  

-$_ vfB kbfy{;Fu} ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljlqm ljt/0f u/]df, lgif]lwt If]qdf 

w'd|kfg / dlb/f ;]jg u/]df :yfgLo k|zf;gsf] ;xof]udf ufpFkflnsfn] sf/jfxL 

ug{ ;Sg]5 .    

##= ;/;kmfO ;DalGw sfo{qmd tyf kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgM 

-!_ ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] AolQmut, 3/]n' tyf ;fd'bflos 

;/;kmfO{sf dfkb08 tof/ u/L k|To]s cfly{s jif{sf] klxnf] dlxgf leq sfo{kflnsf 

j}7saf6 cg'df]bg u/fpg' kg]{ 5 .  

-@_ o;/L cg'df]bg ePsf] dfkb08nfO{ j8f sfof{no / :jf:Yo ;+:yfn] k'?if 

cleofgstf{ / dlxnf :jo+;]ljsfx? kl/rfng ul/ ;j} 3/kl/jf/;Dd ljt/0f ug]{ 

5g\ .     

-#_ 3/ lgdf0f{ ubf{ zf}rfnosf] kmf]x/ Joj:yfkg ug]{ ljlw / 3/]n' kmf]x/ la;h{g ug]{ 

:yfgsf] clgjfo{ Aoj:yf ePsf] x'g'kg]{ 5 .  

-$_ Ps kl/jf/sf] ;f}rfno, 9n / kmf]x/d}nf Aojl:yt gePsf] sf/0f csf]{ kl/jf/df 

xfgL gf]S;fgL kg{ uPdf ;f] sf] Ifltk"lt{ xfgL k'/\ofpg] kl/jf/n] ltg'{kg]{ 5 .  

-%_ zx/L tyf cw{ zx/L If]qdf lg:sfl;t kmf]x/d}nf k'gk|of]u ul/ sDkf]i6 dn 

agfOPsf] cj:yfdf ufpF  sfo{kflnsfn] k|f]T;fxg /sd k|bfg ug{ ;Sg] 5 .  

-^_ ;/;kmfO ;DaGwL sfo{qmd tyf kmf]xf]/ d}nf Aoj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ljlw tyf 

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

 

kl/R5]b * 

ljljw 

#$= k|fO{e]6 d]l8sn sn]h, cWoog ;+:yfg / 7"nf c:ktfn ;~rfngsf nflu l;kmfl/;M 

-!_ ;+3 / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k lghL:t/df d]l8sn sn]h tyf :jf:Yo cWoog 

;+:yfg, c:ktfn tyf lgbfg s]Gb :yfkgfsf nflu ;DjlGwt j8f / ufpFkflnsfaf6 

l;kml/z lng'kg]{ 5 .  

-@_ pkbfkmf -!_ adf]lhdsf] l;kmfl/; lnFbf jftfj/0fLo k|efj cWoog u/L :yfgLo 

:t/df kg]{ gsf/fTds k|efjx?sf] Go"lgs/0fsf nflu sfo{qmd / jh]6 k|:tfj 

ul/Psf] x'g'kg]{5 .  

-#_ l;kmfl/;sf nflu ufpFkflnsf cfly{s P]gn] tf]s] jdf]lhdsf] /fhZj b:t'/ a'emfpg' 

kg]{5 .  

#%= ;+3 tyf k|fb]lzs cleofgnfO{ ;3fp k'¥ofpg' kg]{M :jf:Yo ;]jf ;DaGwL /fli6«o tyf 

cGt/fli6«o dfkb08 k'/f ug{ ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/n] ;+rfng u/]sf] cleofgnfO{ 

ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] ;dGjo ug]{ 5 .   



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 108 ~ 
 

#^= cfdf ;d"x, wfdL emfqmL / cfDrL ;]jfsf] clen]v cBfjlws u/L ltgLx?sf] 

lqmofsnfknfO{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] cg'udg / lgodg ug]{5 .  

#&= ufpFkflnsf If]q leq sfo{/t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL ;+:yfx?n] cfkm\gf] k|ult 

ljj/0f q}dfl;s ?kdf ufpFkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO zfvf  ;dIf a'emfpg' kg{]5 

.    

#*= ufpFkflnsfn] cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf k|bfg ug{sf nflu cGo ;/sf/L 

lgsfo, lghL Aoj;foL, ;fdflhs ;+3÷;+:yf, 6«i6 / AolQmx?;Fu laleGg sfo{x?sf 

nflu ;fem]bf/L ug{ ;Sg] 5 / ltgLx?af6 cf}ifwL, pks/0f, ljz]if1 ;Lkx?sf] ;xfotf 

k|fKt ug{ ;Sg]5 .  

#(= k'g/fj]bgM tf]lsPsf] clwsf/Ln] u/]sf] ;hfosf] cfb]zpk/ sfg"g jdf]lhd k'g/fj]bg 

nfUg]5 . 

$)= lgod agfpg] clwsf/ M  

-!_ o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ ufpF sfo{kflnsfn] cfjZos lgod agfpg ;Sg]5 

. 

-@_ o; P]gsf] sfof{Gjogsf] nflu ufpF sfo{kflnsfn] cfjZos lgb]{lzsf agfO{ nfu" 

ug{ ;Sg]5 . 

$!= ;+qmd0fsfnLg Joj:yfM o; P]gn] tf]lsP jdf]lhd x'g] egL Joj:yf u/]sf] sfd 

lgodfjnL gcfpFbf;Dd ufpF sfo{kflnsfn] ug{ ;Sg]5 . 

$@=  afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} afwf–c8\sfp 

k/]df ufpF kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp x6fpg cfb]z hf/L ug{ ;Sg]5 / To:tf] 

cfb]z o;} P]gdf k/] ;/x dflgg]5 . t/ o:tf] cfb]z ufpF sfo{kflnsfn] ^ dlxgfleqdf 

cg'df]bg gu/]df :jt lgis[o x'g]5 . 

$#= arfp / nfu" gx'g]M 

-!_  of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf lgoddf n]lvPhlt s'/fdf ;f]xL adf]lhd / 

gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 . 

-#_ ;+ljwfg;Fu aflemPsf] o; P]gsf bkmf tyf pkbkmfx? jflemPsf] xb;Dd :jtM 

lg:qmLo x'g]5 .  

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&%÷!!÷!) 

;'lw/ s'df/ kf}8]n 

cWoIf 
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cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

ufpF;efaf6 kfl/t ldltM @)&%÷!!÷)& 

k|:tfjgf 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] If]q leqsf] s[lifsf] Joj;foLs/0f ug{, s[lif Joj;fosf] k|j4{g Pj+ 

Joj:yfkg ug{,  s[ifs Pjd\ s[lif Joj;foLaLr cfk;L ;DaGw ;'b[9 ug{ tyf  s[lif s/f/sf] 

dfWodaf6 pTkfbg a9fpg / ahf/Ls/0fåf/f Joj;flos ?kdf ;du| s[lif ljsf;sf nflu 

cfjZos sfg"gL Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], cfFlwvf]nf ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f 

@@^ sf] cg';"lr * / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd cfFlwvf]nf 
ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æcfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo 

k|j4{g P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .  

-@_ of] P]g :yflgo /fhkqdf k|sflzt ePkl5 k|f/De x'g]5 .  

@= kl/efiffM ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–  

-s_  æcWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 

-v_ æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ s[ifs jf sDkgL jf s[lif kmfd{ 

jf ;xsf/L pTkfbs ;Demg' k5{ . 

-u_ æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, s[lif ahf/ jf s[lifhGo j:t'x¿sf] 

sf/f]af/ ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] ;Ful7t ;+:yfsf] 

k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpFsfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-ª_  æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo k|j4{g 

sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ . 

-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ 

jf cfˆg} hUufdf Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif 

Joj;foL, s[lif kmd{ / s[lif ;xsf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-5_ æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsf  laifo;Fu 

;DjlGwt s[lifnfO{ ;Demg' kb{5  / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ ;d]t 

hgfpF5 . 

-h_  æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf 

afnL pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ ;Demg' k5{ . 
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-em_  æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, 

ljt/0f tyf s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{  s[lif ahf/ ;Demg'  k5{ . 

-~f_  æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg 

u/]sf] pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M– 

-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg,  

-@_    s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,  

-#_    s[lif pkhsf] Jofkf/, 

-$_   s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s 

dnsf] pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,   

-%_   s[lif pTkfbgsf] nflu k|of]u x'g] ljp, j]gf{, gZn / e'/fsf] 

pTkfbg, k/fdz{ ;]jf, e08f/0f tyf ljt/0f,  

-^_   s[lifdf k|of]u x'g] cf}iflw Pjd\ ljiffbLsf] pTkfbg, k/fdz{, 

e08f/0f tyf las|L Joj;fo . 

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

;Demg' k5{ . 

-8_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-9_  ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g adf]lhd ag]sf] 

lgodfjnLdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ . 

-0f_  æyf]s ahf/Æ eGgfn] s'g} pTkfbs jf ljq]mtfn] csf]{ ljq]mtfnfO{ s[lif 

j:t' laqmL ljt/0f ug]{ yf]s ahf/nfO{ ;Demg'  k5{ . 

-t_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] k|d'v 

k|zf;sLo clws[t ;Demg'k5{ . 

-y_  ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs ;d"x, 

s[lif kmfd{, ;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ ;Demg' 

k5{ . 

-w_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg' 

kb{5 . 

-g_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf] 

;~rfng, s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, ;~ro / 

ahf/Ls/0f ug{ jf s[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx? 

jLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; 
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zAbn] Joj;flos s[lif k|of]hgsf] nflu JolQmut jf ;+:yfut ?kdf 

lnhdf lng lbg jf s[lifhGo pBf]usf] nflu s[lif j:t' jf jfnLsf] 

pTkfbg jf cfk'lt{ ug{ b'O{ jf b'O{eGbf a9L kIfx¿aLr If]qkmn, kl/df0f, 

d"No / u'0f:t/sf] cfwf/df ePsf] s/f/nfO{ ;d]t hgfpF5 .  

-k_  æj8fÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] j8f ;Demg'k5{ . 

-km_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/ 

;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-a_  æ;efÆ eGgfn] cfFlwvf]nf ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-e_  æ;+sng s]Gb|Æ  eGgfn]  s[ifsx?n] bf];|f] ahf/df ljqmL ug]{ p2]Zon] 

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

k5{ . 

-d_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL ug]{ 

p2]Zon] :YffgLo txaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] xf6 ahf/nfO{ 

;Demg' k5{ . 

-o_    æs[lif b08 ;hfoÆ eGgfn]  bkmf #! df pNn]lvt s;'/ ;hfonfO{ 

;Demg' kb{5 . 

-/_    æs/f/ k'g/fj]bgÆ eGgfn]  bkmf #! adf]lhd ;hfodf lrQ ga'em]df 

bkmf #@ adf]lhd k'gf/fj]bgnfO{ ;Demg' kb{5 . 
-n_    æladf Iflqk'lt{Æ eGgfn] bkmf @( df pNn]lvt Ifltk'lt{nfO{ ;Demg' kb{5 

. 

 

kl/R5]b @ 

s[lif ahf/ ;DjGwL Joj:yf 

# s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg :yfgdf s[lif ahf/sf] 

:yfkgf ug{ ;Sg]5 .  

-@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos ;+:yfn] ;DjlGwt 

ufpFkflnsfsf] cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 . 

$=    s[lif ahf/sf] juL{s/0fM -!_ o; P]gsf] bkmf # adf]lhd :yfkgf x'g] s[lif ahf/sf] 

juL{s/0f b]xfo adf]lhdsf] x'g]5 M–  

-s_  yf]s ahf/,  

-v_  v'b|f ahf/,  

-u_  xf6–ahf/,   
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-3_   ;+sng s]Gb| . 

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

adf]lhd x'g]5 . 

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

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

ePsf] s[lif ahf/sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{sf] nflu s[lif ahf/ tyf Joj:yfkg 

;ldlt /xg]5 .                                           

-@_ s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP 

adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b # 

s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL Joj:yf 

^= :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldltM -!_ s[lif If]qsf] ;du| ljsf; tyf k|j4{g nufotsf 

sfo{ ug{ cfFlwvf]nf ufpFkflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  

-s_   cfFlwvf]nf ufpFkflnsfsf] cWoIf     — cWoIf 

-v_ cfly{s lasf; ;ldltsf] ;+of]hs   — ;b:o 

-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t    — ;b:o 

-3_ ufpFkflnsf:t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] ;+of]hs jf k|d'v  

— ;b:o 

-ª_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o Ps hgf — ;b:o 

-r_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos ls;fgdWo] Ps hgf   

— ;b:o 

-5_ ufpFkflsfsf] s[lif zfvf k|d'v     — ;b:o ;lrj 

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

cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

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

x'g]5 . 

-%_ ;ldltn] o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ljleGg pk—

;ldltx? u7g ug{ ;Sg]5 .  

-^_ ;ldltsf] ;lrjfno ufpFkflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ zfvfdf /xg]5 .  
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&=   ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M o; P]gdf cGoq Joj:yf ePb]lv jfx]s ;ldltsf] 

sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

-s_ :yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyf of]hgf th'{df 

ug]{, 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo / 

;xsfo{ ug]{, 

-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{,  

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{, 

-ª_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos kg]{ ;Lk, k|ljlw tyf cGo cfjZos 

ljifosf] plrt Joj:yf ug{ k|j4{gfTds sfo{x? ug]{,  

-r_ s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifsf] ;~rfng ug]{,  

-5_    tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ ug]{ . 

*= s[lif Joj;fonfO{ ;'ljwf lbg]M -!_ ufpFkflnsfn] s[lif Joj;fosf nflu b]xfo adf]lhd 

5'6 tyf ;'ljwf lbg ;Sg]5 M– 

-s_ :yfgLo s/ lgsf;L z'Ns 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL k|ljlw k|of]u / lj:tf/df cg'bfg 

h:t} 9'jfgL ;fwg, oflGqs pks/0f cflb . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] 5'6 tyf ;'ljwfx? tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] ;'ljwfsf] cltl/Qm cGo ;'ljwf ;ldltsf] 

l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] tf]]s] adf]lhd x'g]5 .  

(= s[lif C0fM -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] lgod adf]lhd s[lif C0f 

pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-@_  k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]] 

Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf 

ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ ;/sf/sf] clt k|fydlstf 

If]qdf shf{ nufgL u/]sf] ;/x dfgL ;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf 

;d]t kfpg ;Sg]5 .  

-$_ s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] 

eO{ ckn]vg ug'{ kg]{ ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] jif{sf] v'b s/ of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ 

a/fj/sf] /sd 36fpg ;Sg]5 .  
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kl/R5]b $ 

sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng 

!)=   sf]ifsf] :yfkgfM -!_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{sf nflu Ps 5'6\6}} s[lif Joj;fo k|j4{g 

sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg] 5g\ M–  

-s_ ;+3Lo tyf k|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd, 

-v_  ufpFkflnsfaf6 k|fKt /sd, 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu 

;Demf}tf u/L :yfgLo txdf  ljlgof]lht /sd jfkt k|fKt /sd 

-3_  cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3 ;+3Lo cy{ 

dGqfnosf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

!!= sf]ifsf] ;~rfngM -!_ ufpFkflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf lgb{]zg adf]lhd s[lif Joj;fosf] 

k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd vr{ ul/g]5 .  

-@_ sf]ifsf] ;lrjfno ufpFkflnsf cGtu{tsf] s[lif zfvfdf /xg]5 .  

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_ ;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !) 

adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf 

vftf vf]nL hDdf ug]{5 . 

-#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf ;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf] 

;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!#=   n]vf / n]vfk/LIf0fM -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt sfg"g adf]lhd /fVg' kg]{5 .  

-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 . 

 

kl/R5]b % 

Joj;flos s[lif s/f/ -lnh_ 

!$= Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{ b'O{ 

jf b'O{{ eGbf a9L kIfaLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL 

kIfx?sf] cfk;L ;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

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

x'g]5 . 

!%=  hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]M  s'g} Joltm, ;+:yf jf lgsfon] s[lif 

Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm, s[lif kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf 

s[ifs ;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt, ;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQ s/f/ u/L 

pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

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

?kdf s[lif ;DaGwL sfo{ ug{sf] nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g]] u/L s/f/ adf]lhd 

hUuf tyf ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf JolQm jf lgsfo;Fu dfu ug{ 

;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf lglZrt 

cjlw tf]sL k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf ef}lts 

;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .   

-#_ hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo Joj:yf 

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

-$_ v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lifof]Uo hldg g]kfn ;/sf/n] 

tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg ;Sg]5 . 

!&=  :jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg 

pknAw u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf ef}lts 

;fwgdf s/f/sf kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .  

!*=   k'gM s/f/ ug{ gx'g]M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL glnO ;f]xL 

laifodf t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg .  

!(=   Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif s/f/ ubf{ s/f/sf] 

k|s[lt / cj:yf cg'?k cg';"rL- @ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf pkbkmf -!_ df pNn]lvt 

ljifo afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? ;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{ 

;lsg]5 . 

@)= Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTjM -!_ o; P]gsf] bkmf !% jf !^ adf]lhd s[lif 

Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts ;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf 

pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  
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-@_ s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿ 

aLr s/f/ ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP 

adf]lhd x'g]5 . 

-#_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx¿n] s[lif s/f/ k|of]hgsf] nflu s[lif pTkfbg 

;fdu|L, k|ljlw / C0f jf cGo ;xfotf cfkm} jf ljQLo ;+:yfx¿ Dffkm{t tf]lsPsf 

zt{x¿sf] cfwf/df pknAw u/fpg] u/L cf–cfk\mgf] bfloTj lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\ . 

-$_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx?n] k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L ug'{ 

kg]{5 .   

@!= s/f/ k"/f ug'{ kg]{ ;do / tl/sfM -!_ s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf pNn]v 

ePsf]df plNnlvt ;doleq / plNnlvt tl/sf adf]lhd s/f/ k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhdsf] sfd ug{ s/f/df s'g} ;do jf tl/sf tf]lsPsf] /xg]5 

t/ ;f] sfd s'g} vf; ;dodf jf s'g} vf; tl/sfn] dfq ug{ ;lsg] /x]5 eg] ;f]xL 

;dodf ;f]xL tl/sf adf]lhd ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df n]lvPsf] cj:yfdf afx]s s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / 

tl/sf pNn]v gePdf plrt ;doleq pko'St tl/sf ckgfO{ k"/f ug'{ kg]{5 . 

@@= s/f/ k"/f ug]{ :yfgM -!_ s/f/ adf]lhd sfd k"/f ug{ s'g} lglZrt :yfg tf]lsPsf] /x]5 

eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhd s'g} Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s'g} dfn;fdfg lbg] jf a'emfpg] 

:yfg s/f/df tf]lsPsf] /x]5 eg] ] ;f]xL :yfgdf g} lbg' jf  a'emfpg' kg]{5 . 

-#_ s/f/ adf]lhd sfd ug]{ lglZrt :yfg gtf]lsPsf] t/ ;f] sfd s'g} vf; 

:yfgdf dfq ug{ ;lsg] jf rng Jojxf/ jf ;f] sfdsf] k|s[lt cg';f/ s'g}              

vf; :yfgdf dfq ug'{ kg]{ lsl;dsf] /x]5 eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf ug]{ u/L s/f/ 

ePsf] dflgg]5 . 

-$_ pkbkmf -@_ / -#_ df n]lvP b]lv afx]s cGo cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd 

ug]{ :yfg s/f/df pNn]v ePsf] /x]g5 eg] s/f/ adf]lhd sfd ug]{ kIfn] csf]{ kIfnfO{ 

dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg ;"rgf ug'{ kg]{5 / csf]{ kIfn] klg ;f] sfd ug{ 

dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg' kg]{5 . 

@#= s/f/ k"/f ug'{ gkg]{ cj:yfM b]xfosf cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd ug{ cfjZos kg]{ 

5}g . 

-s_  s/f/sf] Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s/f/ adf]lhdsf] bfloTj k"/f ug'{ gkg]{  

u/L 5'6 lbPdf, 

-v_  ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 

-u_  csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g]  
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g;Sg] ePdf, 

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 

-ª_  s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{  

c;Dej ePdf .  

@$=   s/f/ btf{ ug'{ kg]{M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn] 

k+}lt; lbgleq ;DjlGwt ufpFkflnsfdf btf{ ug'{ kg]{5 .  

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ btf{ ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ nfUg]5 .  

-#_ btf{ gul/Psf] s/f/sf] cfwf/df g]kfn ;/sf/ jf cGo lgsfon] lbg] ;'ljwf 

jf ;x'lnot lbg] k|of]hgsf] nflu dfGotf k|fKt ug]{ 5}g .  

-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt ufpFkflnsfsf] 

tf]lsPsf] clwsf/Ln] clgjfo{ ¿kn] /fVg' kg]{5 .  

-%_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/f/ btf{ ug{ b'j} kIfx¿ :jod\ jf pgLx¿sf] 

sfg'g adf]lhdsf] k|ltlglw pkl:yt x'g' kg]{5 .  

-^_ ufpFkflnsfn] s'g} Joj;foL jf s[ifsn] s[lif s/f/ btf{ ug{ NofPsf]df btf{ 

ug]{ clwsf/Ln] o; P]g adf]lhd pNn]v x'g'kg]{ s'g} s'/f pNn]v gePsf] jf cg'lrt 

k|fjwfg pNn]v ePsf]df ;f] kl/dfh{g u/]/ dfq btf{ ug{ cfb]z lbg ;Sg]5 .  

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

 

kl/R5]b ^ 

ljjfb ;dfwfg 

@%=   ljjfbsf] ;dfwfgM -!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] sfof{Gjogsf] ;DaGwdf 

s'g} ljjfb pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L aftf{af6 To:tf ljjfbx¿ ;dfwfg ug{ 

;Sg]5g\ .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jftf{af6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] k|rlnt 

sfg'g adf]lhd :yfgLo Goflos ;ldltdf lga]bg lbg' kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lga]bg kg{ cfPdf :yfgLo Goflos ;ldltn] k+}lt; lbg 

leq d]nldnfksf] dfWodaf6 ljjfbsf] 6'+Ëf] nufpg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ePsf] ljjfbsf] 6'+Ëf] pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] :yfgLo 

;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd #% lbgleq ;DjlGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg 

ug{ ;Sg]5 .  

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkaf6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] 

k|rlnt sfg'g adf]lhd dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpg ;d]t ;Sg]5g\ . 
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-^_ dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpFbf dWo:ystf{sf] gfd s/f/df g} 

pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd x'g]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd s/f/df gfd pNn]v gePsf]df kIfx¿sf k|ltlglw, 

:yfgLo txsf k|ltlglw jf :yfgLo txaf6 tf]lsPsf laifolj1 jf d]nldnfkstf{ 

;lxtsf] dWo:ytf ;ldltsf] u7g ul/g]5 . 

-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd dWo:ytf rogsf] nflu b'a} kIfx¿af6 cg'/f]w eO{ 

cfPdf ;DjlGwt JolQm jf sfof{non] clgjfo{ ¿kdf ;ft lbgleqdf lnlvt ;xdlt 

jf c;xdlt lbg' kg]{5 .  

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

ug'{ kg]{5 . 

-!)_ pkbkmf -(_ adf]lhd ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df ;DjlGwt kIfnfO{ ph'/L 

pk/ ;ft lbgsf] Dofb lbO{ k|ltjfb ug]{ df}sf lbg' kg]{5 .  

-!!_ pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq ;DjlGwt kIfn] k|ltjfb u/L jf 

gu/L a;]df ;f] Joxf]/f pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft lbgleqdf cfkm\gf] 

lg0f{o lbg' kg]{5 .   

-!@_ pkbkmf -!!_ adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o pk/ lrQ gj'em\g] 

kIfn] dWo:ytf P]g, @)%% sf] Dofbleq} ;DalGwt pRr cbfntdf lgj]bg               

lbg  ;Sg]5 .  

-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd 

/ cGosf xsdf dWo:ytf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

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

@^= Dofb ;DaGwdfM o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; 

P]gsf] bkmf  @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf 

kGw| lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .  

@&= dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{GjogM -!_ dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{o ePsf] ;ft 

lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  

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

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

lng ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf 

;DalGwt kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf 

/fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .   
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-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf ;DjlGwt 

dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf 

ug'{ kg]{{5 .  

-%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g 

adf]lhd / cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 . 

 

kl/R5]b & 

ljljw 

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

kmfd{ jf Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] ug]{5 . 

lghn] clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns  nufotsf cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] lgwf{/0f 

u/] adf]lhd x'g]5 .  

@(= Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yfM -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df s'g} kIfsf sfd sf/jfxLaf6 

csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf s/f/df g} Ifltk"lt{sf] dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / 

gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, :ynut lg/LIf0f, :yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo, 

k|rlnt b/efp ;d]t a'emL ;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{ 

e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 . 

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

kl/l:yltn] ubf{ s/f/sf] oyfjt\ kl/kfngf x'g g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf] 

bfloTj ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr s'g} n]gb]g ePsf] 

/x]5 eg] cj:yf x]/L dsf{ kg]{ kIfnfO{ n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 

. 

#)= sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/LM -!_ o; P]g adf]lhd b08 ;hfo ug]{ 

jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ :yfgLo Goflos ;ldltnfO{ x'g]5 .  

-@_ o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f cg';Gwfg tyf txlssft 

ug]{ clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng 

;Sg]5 . 

#!= b08 ;hfoM -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ u/]df b]xfo adf]lhdsf] ;hfo 

x'g]5M  

-s_ bkmf # / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / ;~rfng u/]df klRr; xhf/ 

b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 
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-v_ dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -@_ sf] sfo{ gu/]df jf ug{ 

OGsf/ u/]df To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ clwsf/L jf To:tf] 

sfo{ s'g} clwsf/LnfO{ k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] lhDd]jf/L k|fKt 

clwsf/LnfO{ klRr; xhf/b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-u_ bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s To:tf] 

Ifltk"lt{ glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ klRr; xhf/b]lv krf; xhf/ 

¿k}ofF;Dd  . 

-3_  o; P]g jf o; P]g cGt/ut ag]sf] lgodfjnL ljkl/t s'g} sfo{ u/L 

To;af6 s;}sf] xfgL gf]S;fgL ePsf] /x]5 eg] To:tf] xfgL gf]S;fgL 

lghaf6 g} e/fO{g]5 .  

#@= k'''g/fj]bgM o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf lrQ ga'e\mg] kIfn] k}+tL; 

lbgleq ;DalGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 

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

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

clVtof/ kfPsf] ljdf sDkgLn] ljdf ug]{5 .  

-@_ jLdf ug]{ k|lqmofsf ;DaGwdf jLdf ;ldltn] ;do ;dodf lgwf{/0f u/] 

adf]lhd x'g]5 .  

-#_ o; P]g adf]lhd ul/g] Jofj;flos s[lif s/f/ ;DjlGwt lgsfodf btf{ 

x'gf;fy ;f]xL ldltaf6 nfu" x'g] u/L ;DalGwt jLdf sDkgLn] jLdf ug{ ;Sg]5 .  

-$_ s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif s/f/sf] ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] Ifltsf] 

cÍ a/fa/ cfk\mgf] v'b s/of]Uo cfoaf6 36fpg kfpg]5 . 

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

ljifodf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

#%= jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf 

Joj;flos s[lif s/f/ ubf{ jf}l4s ;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf] 

;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 . 

#^= lgod jgfpg ;Sg]M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, 

lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 

#&=  afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} afwf–c8\sfp 

k/]df ufpF kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp x6fpg cfb]z hf/L ;Sg]5 . t/ o:tf] cfb]z 

ufpF sfo{kflnsfn] ^ dlxgfleqdf cg'df]bg gu/]df :jt lgis[o x'g]5 . 

#*=  arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 

ePsf sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 . 
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cg';"RlL –! 
bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt 

-!_ vfBfGg afnL,  

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik  

-#_ kz', kG5L  

-$_ df5f, df;', b'w, km'n, xf8, 5fnf, pmg 

-%_ Rofp,  

-^_ df}/L, /]zd 

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL 

-*_ t]nxg, bnxg 

-(_ skf;, h'6, pv', /a/v]tL, l6d'/  

-!)_  s[lif ko{6g 

-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf x'g]  s[lifj:t'x?  

-!@_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 

-!#_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg 

pBf]u 

-!$_  v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 
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cg';"RlL -@_ 

bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 

-s_  s/f/sf kIfx¿,  

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q,  

-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 

-3_  j:t'sf] ljj/0f, dfqf,  

-ª_  u'0f:t/, 

-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,   

-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  

-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 

-h_  9'jfgLsf] bfloTj,  

-em_  pTkfbg k|lqmof,  

-`_  cg'udgsf kIfx¿,  

-6_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,  

-7_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,  

-8_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf, 

-9_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} d]nldnfk tyf 

dWo:ytf nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb . 

-0f_   s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf . 

 

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&% . !! . !) 

;'lw/ s'df/ kf}8]n 

cWoIf 
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आधिखोला गाउँपाधलकाको पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन, २०७५ 

गाउँसभाबाट पाररत धिधत: २०७५/११/०७ 

प्रस्तावना: 
गाउँपाधलकाको अथितन्िको िहत्वपूिि स्थान ओगटेको पशपुालन व्यवसायलाई व्यवजस्थत र ववकधसत 
तलु्याउन रिानव सिरु्दायको पौविक भोजन स्वास्थ्यका दृविकोिबाट सिेत पश,ुपशजुन्य पर्दाथि वा 
पश ुउत्पार्दन सािाग्रीको स्वस्थ रुपिा उत्पार्दन ,धबिीववतरि,तथा पैठारी गने सम्वन्ििा व्यवस्था 
गनि बान्छनीय भएकोले,नपेालको संवविान िारा २२६ र स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ 
को र्दफा १०२ बिोजजि आधँिखोला गाँउपाधलकाको गाँउ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारजम्भक 

१.      संजिप्त नाि र प्रारम्भ:    

(१) यस ऐनको नाि “आधिखोला गाँउपाधलकाको पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन स्थाधनय राजपििा प्रकाजशत भई लागू हनुेछ । 

२.      पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा: 
(क) “अध्यि” भन्नाले गाँउपाधलकाको अध्यि सम्झन ुपछि । 

(ख) “सभा” भन्नाले आधँिखोला गाँउपाधलकाको गाँउ सभा सम्झन ुपछि । 

(ग) “कायिपाधलका” भन्नाले आधँिखोला गाँउकायिपाधलका सम्झन ुपछि । 

(घ) “पश”ु भन्नाले जनुसकैु प्रकारका पाल्त ुवा जंगली जनावर सम्झन ुपछि र सो शब्र्दले 
पंिी र िाछलाई सिेत जनाउँछ । 

(ङ) “पशजुन्यपर्दाथि” भन्नाले पशकुो िास,ु रगत, वपत्त, रू्दि, फुल, हाड, छाला, धसङ, खरु, प्वाँख, 

उन, भतु्ला, रौं, भरूुि, वीयि, ग्रन्थी, िल, ििु, वा सोबाट बनाइएको अप्रशोधित वस्त ु
सम्झन ुपछि । 

(ि) “पश ुउत्पार्दन सािग्री” भन्नाले पश ुस्वास्थ्यिा, कृधति गभाििान िा वा जैववक पर्दाथि 
उत्पार्दन उपयोग हनुे प्रशोधित वा अप्रशोधित सािाग्री सम्झन ुपछि । 

(छ) “जैववक पर्दाथि (वायोलोजजकल्स)” भन्नाले पश ुववकास वा पश ुस्वास्थ्यको लाधग प्रयोग 
गररने जजवाि ुवा ववषाियुिु औषिी, खोप वा जैववक रसायन सम्झन ुपछि ।  

(ज) “क्वारेन्टाइन िेकपोि” भन्नाले नेपाल सरकारले र्दफा ३ बिोजजि स्थापना गरेको पश ु
क्वारेन्टाइन िेकपोि सम्झन ुपछि । 
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(झ) “क्वारेन्टाइन” भन्नाले कुनै पश,ु पशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीिा कुनै रोग 
लागेको छ छैन भने्न कुरा यवकन गनि पश ुपशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीलाई 
कुनै खास ठाउिा तोवकएको अवधिभर पररििको लाधग एकैसाथ वा छिा छुिै राख्न े
काि सम्झन ुपछि । 

(ञ) “क्वारेन्टाइन अधिकृत” भन्नाले र्दफा ५ बिोजजि धनउजि गररएको क्वारेन्टाइन सम्झन ु
पछि । 

(ट) “क्वारेन्टाइन स्थल” भन्नाले कुनै पश,ु पशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीलाई 
पररििको लाधग क्वारेन्टाइन राजखने ठाँउ सम्झन ुपछि । 

(ठ) “संििि रोग” भन्नाले अनसूुिीिा उल्लेजखत रोगहरु र नेपाल सरकारले नेपाल राजपििा 
सूिना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य रोगहरुलाई सिेत जनाउँछ । 

(ड) “ववभाग” भन्नाले संजघय सरकार, पशसेुवा ववभाग सम्झन ुपछि ।  

(ढ) “कायािलय प्रिखु” भन्नाले आधँिखोला गाँउपाधलकाको प्रिखु प्रशासवकय अधिकृत सम्झन ु
पछि । 

(ि) “भेटेनरी धनरीिक” भन्नाले र्दफा २५ बिोजजि धनउजि गररएको वा तोवकएको अधिकृत 
सम्झन ुपछि । 

(ड) “पैठारीकताि” भन्नाले नेपाल बावहरबाट पश,ु पशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीलाई 
धनकासी गने व्याजि सम्झन ुपछि । 

(त) “धनकासीकताि” भन्नाले नेपाल अधिराज्यबाट पश,ु पशजुन्य पर्दाथि वा पश ु उत्पार्दन 
सािाग्रीलाई धनकासी गने व्याजि सम्झन ुपछि । 

(थ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयििा तोवकएको 
वा तोवकए बिोजजि सम्झन ुपछि । 

(ि) “अनिुतीपि” भन्नाले र्दफा १९ िा तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

(न) जाँिवझु गनि सक्ने भन्नाले र्दफा २८ िा तोवकए बिोजजि हनुेछ 
(प) “नि गने वविी” भन्नाले र्दफा २९ िा तोवकए बिोजजि हनुेछ 

(फ) “र्दण्ड सजाय” भन्नाले र्दफा २० िा तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

(भ) “पनुरावेर्दन” भन्नाले र्दफा २८ िा तोवकए बिोजजि हनुेछ। 

(ि) “पैठारी” भन्नाले र्दफा १८ िा तोवकए बिोजजि हनुेछ। 

 
पररच्छेर्द- २ 
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पश ुक्वारेन्टाइन िेकपोिको सम्बन्िी व्यवस्था 
३.      क्वारेन्टाइन िेकपोिको स्थापना: क्वारेन्टाइन िेकपोिको स्थापना संघीय/ प्रारे्दजशक सरकारले 

तोके बिोजजि हनुेछ । 

४.      क्वारेन्टाइन स्थल धनिािि गनि सक्न:े तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

५.      क्वारेन्टाइन अधिकृतको धनयजुि: तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

६.      क्वारेन्टाइन राख्न ुपने: तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
७.      प्रिािपि दर्दन ुपने: तोवकए बिोजजिको ढाँिािा क्वारेन्टाइन प्रिािपि उपलब्ि गराउन ु

पनेछ । 

८.      धनकाधस वा पैठारी गर्दाि पालना गनुि पने शति: धनकाधस वा पैठारीकतािले पश,ु पशपुशजुन्य 
पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीलाई धनकासी वा पैठारी गर्दाि पालना गनुि पने शति तोवकए 
बिोजजि हनुेछ । 

९.      क्वारेन्टाइन िेकपोिको बाटो भएर िाि पैठारी गनुि पने: धनकासीकताि  पश,ु पशपुशजुन्य 
पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री क्वारेन्टाइन िेकपोिको बाटो भएर गनुि पनेछ । 

१०.     पैठारी गनि प्रधतबन्ि लगाउन सक्न:े संघीय/ प्रारे्दजशक सरकारल/ स्थानीय सरकारले तोकेको 
रोगहरु भएको पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री पैठारी गनुि प्रधतबन्ि 
लगाउन सक्नेछ । 

११.     प्रवेश गनि रोक लगाउन सक्न:े रे्दहाय अवस्थािा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैठारी गररएका 
पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीको प्रवेशिा रोक लगाउन सक्नेछ । 

(क) पैठारी गररएका पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ु उत्पार्दन सािाग्री जनु ठाँउ बाट 
ल्याएको हो सो ठाँउिा संििि रोगको प्रकोप भएको सूिना प्राप्त भएिा, 

(ख) पैठारीकतािले पश,ु पशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीिा तोवकए बिोजजि संििि 
रोग नभएिा प्रिािपि र स्वस्थ्ता सम्वजन्ि प्रिािपि उपलब्ि नगराएिा, 

(ग) खण्ड (ख) बिोजजिको प्रिािपि उपलब्ि गराएको भएतापधन केवह पशहुरु संििि 
रोग लागी िरेको पाइएिा, 

(घ) पैठारी गररएका पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री ल्याउनको धनधित्त 
प्रयोग गररएको सवारी सािनिा संििि रोगको लसपस भएको पाइएिा । 

१२.     आरे्दश दर्दन सक्न:े काननु बिोजजि/ तोवकए  बिोजजि हनुेछ । 

१३.     धललाि गनि सवकन े: काननु बिोजजि हनुेछ । 

१४.     हटाउन वा नि गने: काननु बिोजजि हनुेछ । 
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१५.     पशहुरुको ओसारपसार सम्वन्िी व्यवस्था:  तोवकए  बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेर्द- ३ 

पश ुनश्ल सिुार सम्बन्िी व्यवस्था 
१६.     सूिना जारी गनि सक्न:े 

(१) आधिखोला गाँउपाधलका धभि रहेका कुनै जातका पशकुो वंश लोप हनु बाट बिाउन 
धतधनहरुको नश्ल सिुार गने दृिीले नेपाल अधिराज्यको कुनै िेििा सोही सूिनािा 
तोकेको जातको पश ुबाहेक अन्य भाले जातको पश ुखसी पारी राख्न ुपने गरी सूिना 
जारी गनि सक्नेछ । 

 तर परम्परागत रे्दखी िधलआएको पूजा आजा वा िाधििक अनषु्ठानका लागी नभई नहनु े
खसी नपारेका भाले पश ुपाल्न ुपने भएिा त्यस्तो पशलुाई गभाििान गराउन नसक्नेगरी 
अलग्गै राख्न उपर्दफा (१) िा लेजखएको कुनै कुराले बािा पयुािएको िाधनने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तोवकएको जात बाहेक अन्य भाले जातका पश ुपालेको पाएिा 
कायािलय प्रिखुले सम्वजन्ित व्याधतलाई त्यस्तो भाले जातका पशलुाई तत्कालै खसी 
पाने आरे्दश दर्दन सक्नेछ ।  

  

पररच्छेर्द- ४ 

उद्योग स्थापना तथा धनकासी पैठारी सम्बन्िी व्यवस्था 
१७.     उद्योग स्थापना गनि धसफारीश पि धलन ुपने: जैववक पर्दाथि,िल्ला,िाछाका भरुा उत्पार्दन गने 

ह्यािरी वा पश ुर्दाना वा िाश ुप्रशोिन सम्वन्िी उद्योग स्थापना गनि िाहने व्याजि वा 
फाििले  गाँउपाधलकाबाट तोवकएको र्दस्तरु धतरी धसफाररस पि धलनपुनेछ । 

१८.     धनकासी वा पैठारी गनि धसफाररस धलन ुपने: जैववक पर्दाथि,िल्ला,िाछाका भरुा वा पश ुर्दाना 
धनकासी पैठारी गनि िाहने व्याजि वा फाििले  गाँउपाधलकाबाट तोवकएको र्दस्तरु धतरी 
धसफाररस पि धलनपुनेछ । 

१९.     अनिुधतपि धलनपुने: 

(१) जैववक पर्दाथि, िल्ला, िाछाका भरुा धबिी ववतरि वा िाश ुप्रशोिन सम्वन्िी उद्योग 
स्थापना गनि िाहने व्याजि वा फाििले गाँउपाधलकाबाट तोवकएको र्दस्तरु धतरी धसफाररस 
पि धलनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि धबिी ववतरि गरीने जैववक पर्दाथि, िल्ला, िाछाका भरुा धबिी 
ववतरि वा िाश ुप्रशोिनको गिुस्तर तथा िापर्दण्ड तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्द- ५ 

र्दण्ड सजाय पनुरावेर्दन 

२०.     र्दण्ड सजाय: 

(१) र्दफा ९ को उल्लघंन गरी पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री पैठारी 
गने व्याजिलाई पजच्िसहजार रुपयाँ सम्ि जररवाना हनुेछ । त्यसरर पैठारी गररएका 
गररएका पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीिा संििि रोग भएको 
पाइएिा र्दोब्बर जररवाना हनुेछ ।  

(२) र्दफा १० को उल्लघंन गने व्याजिलाई र्दश हजार रुपयाँ सम्ि जररवाना हनुेछ । 

(३) र्दफा १२ को उपर्दफा (१) बिोजजि दर्दइएको आरे्दश पालन नगने व्याजिलाई 
पजच्िसहजार रुपयाँ सम्ि जररवाना हनुेछ । 

(४) उपर्दफा (१), (२) र (३) िा लेजखएरे्दखी बाहेक यो ऐन अन्तगित बनेको धनयिावलीको 
उल्लघंन गने व्याजिलाई कसूर िाि हेरी पाँि हजार रुपयाँ सम्ि जररवाना हनुेछ । 

२१.     िदु्दाको तहवककात र र्दायरी: काननु अनसुार हनुेछ । 

२२.     िदु्दा हेने अधिकारी: 
(१) र्दफा ९ अन्तगितको िदु्दा हेने अधिकार सम्वजन्ित प्रिखु जजल्लाअधिकारीलाई हनुेछ । 

(२) उपर्दफा ९ िा लेजखएरे्दखी बाहेक यस ऐन अन्तगितको िदु्दा हेने अधिकार कायािलय 
प्रिखुलाई हनुेछ । 

२३.     नपेाल सरकार वार्दी हनु:े यस ऐन अन्तगितको िदु्दा सरकार वार्दी हनुेछ । 

२४.     पनुरावेर्दन: र्दफा २२को उपर्दफा (१) बिोजजिको अधिकारीले गरेको धनििय उपर जित्त 
नबझेुिा पैंधतस दर्दन धभि पनुरावेर्दन अर्दालत सिि र उपर्दफा (२) बिोजजिको अधिकारीले 
गरेको धनििय उपर जित्त नबझेुिा व्याजिले तोवकए बिोजजि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्द- ६ 

ववववि 

२५.     भेटेररनरर धनररिकको धनयजुि: 

(१) संघीय काननु/ प्रारे्दजशक काननु/ तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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 (२) उपर्दफा (१) बिोजजि धनयजुि हनुे भेटेररनरर धनररिकको काि, कतिव्य र अधिकार 
तोवकए बिोजजि हनुेछ। 

२६.     अधिकार प्रत्यायोजन: तोवकए  बिोजजि हनुेछ । 

२७.     पश ुप्रधत धनर्दियी व्यवहार गनि रोक्न लगाउन सक्न:े पश ुप्रधत हनुे  धनर्दियी व्यवहार  रोक्नको 
लागी गाँउकायिपाधलकाले एउटा सधिधत गठन गनि सक्नेछ र त्यस्तो सधिधतको काि, कतिव्य 
र अधिकार सोवह गाँउकायिपाधलकाले तोवकदर्दए  बिोजजि हनुेछ । 

२८.     जािँबझु गनि सक्न:े 

(१) कायािलय प्रिखुलाई कुनै पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीिा संििि 
रोग लागेको छभने शंका लागेिा त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन 
सािाग्री रहेको जनुसकैु स्थानिा प्रवेश गरर जाँिवझु गनि सक्नेछन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीको जाँिवझु 
गर्दाि र्दफा१० बिोजजि गाँउपाधलकाले तोकेका रोगहरु लागेको पइएिा कायािलय 
प्रिखुले त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीलाई हटाउन वा नि 
गनि आरे्दश दर्दनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि सम्बजन्ित िधनले पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन 
सािाग्री नहटाएिा वा नि नगरेिा शाखा प्रिखु आफैं ले त्यस्तो पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि 
वा पश ुउत्पार्दन सािाग्रीको हटाउन वा नि गनि सक्नेछन । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री हटाउन वा 
नि गर्दाि लाग्ने खिि सम्वजन्ित िनी बाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

२९.     नि गने ववधि: यस ऐन बिोजजि ितृ पश,ु पशपुशजुन्य पर्दाथि वा पश ुउत्पार्दन सािाग्री 
नि गने कायिववधि तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

३०.     बािा नहनु:े यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कुनै प्रशोधित पशजुन्य 
पर्दाथििा संििि रोग लागेको आशंका भएिा त्यस्तो प्रशोधित पशजुन्य पर्दाथिलाई  
क्वारेन्टाइनिा राजख पररिि गनि बािा पयुािएको िाधनने छैन । 

३१.     अनसुिुीिा हेरफेर तथा थपघट गने अधिकार : आधिखोला गाँउपाधलकाको सभाले अनसूुिीिा 
आवश्यकता नसुार हेरफेर तथा तप घट गनि सक्नेछ । 

३२.     प्रिधलत काननु बिोजजि हनु:े यस ऐनिा लेजखएजधत कुरािा यसै ऐन बिोजजि र अरुिा 
प्रिधलत कानून बिोजजि हनुेछ । 
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३३.   धनयि बनाउन ेअधिकार: यस ऐनको उदे्बश्य कायिन्वयन गनिको लागी आधिखोला गाँउपाधलकाले 
धनयिहरु बनाउन सक्नेछ । 

३४.     यो ऐन संजघय ऐन/प्ररे्दजशक ऐनसंग बाजझएको हर्दसम्ि सोवह ऐन बिोजजि हनुछे । 

३५.     वािा अडकाउ फुकाउन ेअधिकार: यस ऐनको उदे्बश्य कायािन्वयन गनि कुनै बािा-अड्काउ 
परेिा गाँउसभाले त्यस्तो बािा-अड्काउ हटाउन आरे्दश जारी गनि सक्नेछ । तर त्यस्तो 
आरे्दश गाँउसभाले ६िवहना धभि अनिुोर्दन नगरेिा स्वत धनष्कृय हनुेछ । 

(पनुि: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका धनगििा लेजखएका कुरा सोही बिोजजि र नलेजखएको 
कुरा प्रिधलत काननु बिोजजि हनुेछ ।)  

 
अनसूुिी 

(र्दफा २ को खण्ड (र्दफा २ को खण्ड र्दफा २ को खण्ड (झ) संग सम्बजन्ित) झ) संग सम्बजन्ित) 
१. ए ०१० फूट एण्ड िाउथ् धडजजज ्(एफ.एि.डी.) 
२. ए ०११ एफ.एि.डी. भाईरस ओ. 
३. ए ०१२ एफ.एि.डी. भाईरस ए. 
४. ए ०१३ एफ.एि.डी. भाईरस सी. 
५. ए ०१४ एफ.एि.डी. भाईरस एस. ए. टी. १ 

६. ए ०१५ एफ.एि.डी. भाईरस एस. ए. टी. २ 

७. ए ०१६ एफ.एि.डी. भाईरस एस. ए. टी. ३ 

८. ए ०१७ एफ.एि.डी. भाईरस एधसया १ 

९. ए. ०१८ एफ.एि.डी. भाईरस प्रकार नदर्दएको 
१०. ए. ०२० भेधसकुलर स्टोिेटाइवटस (भी.एस.) 
११. ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इजण्डयाना 
१२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्यूजसी 
१३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नदर्दएको 
१४. ए ०३० स्वाईन भेधसकुलर धडजजज ्

१५. ए ०४० ररण्डरपेि 

१६. ए ०५० पेविस डेस पेवटवटस रुधिनान्ट्ट्स 

१७. ए ०६० कन्टाजजयस वोभाईन प्ल्यूरोन्यूिोधनया 
१८. ए ०७० लम्पी स्कीन धडजजज ्

१९. ए ०८० ररफट भ्याली वफभर 
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२०. ए ०९० ब्ल्यू टङ 

२१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स 

२२. ए ११० अविकन हसि धसक्नेस 

२३. ए १२० अविकन स्वाईन वफभर 

२४. ए १३० हक क्लेरा 
२५. ए १४० फाउल प्लेग  

२६. ए १६० न्यू क्यासल धडजजज ्

 

िजल्टपल स्पेधसज धडजजज ्

२७. बी ०५१ एन्राक्स ्

२८. बी ०५२ एजोकाईज धडजजज ्

२९. बी ०५२ इकाइनोकोकोस्ससू / हाइडँवटडोधसस्ससू 

३०. बी ०५५ हटिवाटर 

३१. बी ०५६ लेप्टोस्पाइरोधसस ्

३२. बी ०५७ क्यू वफवर 
३३. बी ०५८ रेववज 

३४. बी ०५९ प्यारायूवरक्लोधसस ्

३५. बी ०६० स्िीउ विि (कोजक्लयोधिया होधिनोभोरस) 
 

क्याटल धडजजज 

३६. बी १०१ एनाप्लाज्िोधसस ्

३७. बी १०२ ववेधसयोधसस ्

३८. बी १०३ वोभाईन वुर्सेल्लोधसस ्(वी. एवोट्ट्सि) 
३९. बी १०४ वोभाईन जेनाइटल क्याम्पाइलो ब्याक्टेररयोधसस ्

४०. बी १०५ वोभाईन यूवरक्लोधसस ्(िाइको व्याक्टेररयि वोधभस) 
४१. बी १०६ धसस्टीसकोधसस ्(धस. वोधभस) 
४२. बी १०७ डम्र्याटोवफलोधसस ्

४३. बी १०८ इन्जवुटक वोभाइन ल्यूकोधसस ्

४४. बी १०९ ह्यािोरहेजजक सेप्टीसेधिया 
४५. बी ११० इन्फेजक्सयस ्वोभाइन राइनोटोकाइवटस ्



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 131 ~ 
 

४६. बी १११ थेलेररयोधसस ्

४७. बी ११२ ट्राइको िोधनयधसस ्

४८. बी ११३ टाइपानोसोधियाधसस 

४९. बी ११४ वोभाइन म्याधलग्न्यान्ट क्याटरहल 

५०. बी ११५ वोभाइन स्पोजन्जफधििइन्सेफालोप्याथी  

 

सीप एण्ड गोट धडजजज ्

५१. बी १५१ बुर्सेल्लोधसस ्ओधभस इन्फेक्सन 

५२. बी १५२ क्याप्राइन एण्ड ओभाइन बुर्सेल्लोधसस ्(बी. िेलीटेजन्सस)् 
५३. बी १५३ क्याप्राईन अराराइवटस ्/ इन्सेफलाइवटस  

५४. बी १५४ कन्टाजजयस एगालेजक्सया 
५५. बी १५५ कन्टाजजयस क्याप्राइन प्लरुोन्यूिोधनया 
५६. बी १५६ इन्जवटक एबोसन अफ इयजु 

५७. बी १५७ पल्िोनरी एधडनोिेटोधसस 

५८. बी १५८ नैरोबी सीप धडजजज ्

५९. बी १५९ साल्िोनेल्लोधसस ्(एस. एवोटिस ओधभस) 
६०. बी १६० स्िेपी 
६१. बी १६१ िाएर्दी धभस्ना 
 

हसि धडजजज ्

६२. बी २०१ कन्टाजजयस ्इक्वाइन ्िेट्राइवटस ्

६३. बी २०२ डुराइन 

६४. बी २०३ इवपजवुटक धलम्फेन्जाइवटस ्

६५. बी २०४ इक्वाइन इन्सेफालोिाईलाईजट्ट्स 

६६. बी २०५ इक्वाइन इन्फेजक्सइस ्एधनधिया 
६७. बी २०६ इक्वाइन इन्फ्लूएन्त्जा (भाइरस टाइप ए)  

६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोप्लाज्िोधसस ्(बबेधसयोधसस)् 
६९. बी २०८ इक्वाइन राइनोन्यूिोनाइवटस ्

७०. बी २०९ ग्ल्यान्डस्ि 
७१. बी २१० हसि पक्स ्
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७२. बी २११ इन्फेजक्सएस ्आथिराइवटस ्अफ हसि 
७३. बी २१२ जापधनज इन्सेफलाइवटस ्

७४. बी २१३ हसि िेन्ज 

७५. बी २१५ सराि  

७६. बी २१६ भेनेजएुलान इक्वाइन इन्सेफालोिाइधलवटस ्

 

पीग धडजजज 

७७. बी २५१ एट्रोवफक राइनाइवटस ्

७८. बी २५२ धसस्टीसकोधसस ्(सी. सेलूलोसा) 
७९. बी २५३ पोसािइन बुर्सेल्लोसीस ्(बी. सूइस)् 
८०. बी २५४ ट्रान्सधिधसवल ग्यास्ट्रोइन्ररेाइवटस ्अफ पीग 

८१. बी २५५ ट्राइवकनेलोधसस ्

८२. बी २५६ इन्टेरोभाइरस इन्सेफालोिाइलाइवटस ्

८३. बी २५७ पोसािइन ररप्रोडजक्टभ एण्ड रेजस्पयाटोरी धसन्रोि 

 

पोल्ट्री धडजजज 

८४. बी ३०१ एधभएन इन्फेजक्सएस ्ब्रोनकाइवटस ्

८५. बी ३०२ एधभएन इन्फेजक्सएस ्ल्याररन्जोटे«काइवटस ्

८६. बी ३०३ इधभएन यूवरक्लोधसस 

८७. बी ३०४ डक् भाइरस हेपाटाइवटस ्

८८. बी ३०५ डक भाइरस इज्टेराइवटस ्(डक् प्लेग) 
८९. बी ३०६ फाउल क्लेरा 
९०. बी ३०७ फाउल पक्स 

९१. बी ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरि) 
९२. बी ३०९ इन्फेजक्सएस ्ब्रसिल धडजजज ्(गिबोरो धडजजज)् 
९३. बी ३१० िेरेक्स धडजजज ्

९४. बी ३११ िाइकोप्लाज्िोधसस ्(एि. ग्याधलसेजप्टकि) 
९५. बी ३१२ धसटाकोधसस ्एण्ड ओधनिथोधसस ्धडजजज ्

९६. बी ३१३ पूल्लोराि धडजजज ्(एस. पूल्लोरि) 
धडजजज अफ अर्दर एधनिल 
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९७. बी ५०१ लेस्िानीएधसस ्

 

िजल्टपल स्पेसीज धडजजज  

९८. सी ६११ धलस्टेररयोधसस ्

९९. सी ६१२ टक्सोप्लाज्िोधसस ्

१००. सी ६१३ िेधलओडोधसस ्

१०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग 

१०२. सी ६१५ बाटूधलज्ि 

१०३. सी ६१६ अर्दर क्लोस्टेधडयल इन्फेक्सन्स ्

१०४. सी ६१७ अर्दर पास्िरेुल्लोधसस ्

१०५. सी ६१८ एजक्टनोिाइकोधसस ्

१०६. सी ६१९ इन्टेजस्टनल साल्िोनेल्ला इन्फेक्सन्स ्

१०७. सी ६२० कजक्सधडयोधसस ्

१०८. सी ६२१ धडस्टोम्याटोधसस ्(धलभर फलकु) 
१०९. सी ६२२ वफलाररयाधसस ्

 

क्याटल धडजजज 

११०. सी ६५२ म्यूकोसल धडजजज / वोभाइन भाइरस डाईररया 
१११. सी ६५३ धभधब्रयोधनक धडसेन्ट्री 
११२. सी ६५४ बाविल इन्फेस्टेसन ्

 

सीप एण्ड गोट धडजजज 

११३. सी ७०१ कन्टाजजयसै पोस्िलुर डिािटाइवटस ्

११४. सी ७०२ फूट रट 

११५. सी ७०३ कन्टाजजयस ्ओप्थालधिया 
११६. सी ७०४ इन्टेरोटजक्सधिया 
११७. सी ७०५ केजजयस धलम्फेजन्डनाइवटस ्

११८. सी ७०६ सीप िेन्ज 

 

धडजजज अफ अर्दर एधनिल्स 
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११९. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटल एक्जेन्थेिा 
१२०. सी ७५२ अल्सरेवटफ लेम्फेन्जाइवटस ्

१२१. सी ७५३ स्टेन्गल्स ् 

१२२. सी ७५४ साल्िोनले्लोधसस ्(एस. एवोटिस ्इक्वाई) 
 

पीग धडजजज पीग धडजजज 

१२३. सी ८०१ स्वाइन इररसेपलस ्

 

पोजल्ट्र धडजजज 

१२४. सी ८५१ इन्फेजक्सयस ्कोराइजा 
१२५. सी ८५३ एधभएन इन्सेफालोिाइलाइवटस ्

१२६. सी ८५४ एधभएन स्पाइरोवकटोधसस ्

१२७. सी ८५५ एधभएन साल्िोनेल्लोधसस ्

१२८. सी ८५६ एधभएन ल्यूकोधसस ्

 

डग एण्ड क्याट धडजजज 

१२९. सी ९२१ क्यानाइन धडस्टेम्पर 
 

 

 

 

 

 

 

प्रिाजिकरि धिधत: २०७५/११/१० 

सधुिर कुिार पौडेल 

अध्यि 
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आधँिखोला गाउँपाधलकाको संस्था र्दताि ऐन‚ २०७६ 

गाउँसभाबाट पाररत धिधत: २०७५/०३/१० 

प्रास्तावना: 
आधँिखोला गाउँपाधलका िेि धभि सािाजजक‚ िाधििक‚ सावहजत्यक‚ सांस्कृधतक‚ शैजिक‚ बौवद्धक‚ 
खेलकुर्द शारररीक वा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा  र्दताि गनि र कानून बिोजजि र्दताि 
भएका संस्थाहरुको धनयिन गनि वाञ्छधनय भएकोले स्थाधनय सरकार सन्िालन ऐन २०७४ को 
र्दफा १०२ को उपर्दफा (१) बिोजजि आधँिखोला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : 
(१) यो ऐनको नाि "आधँिखोला गाउँपाधलकाको संस्था र्दताि ऐन‚ २०७६" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्या : ववषय वा प्रसंगले अको  अथि नलागेिा यस ऐनिा  

(क) "गाउँ सभा" भन्नाले आधँिखोला गाउँसभालाई सम्झन ुपर्दिछ । 

(ख) "गाउँपाधलका" भन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपर्दिछ । 

(ग) "अध्यि" भन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकाको अध्यिलाई सम्झन ुपर्दिछ । 

(घ) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले आधँिखोला गाउँपाधलकाको प्रिखु प्रशासवकय 
अधिकृत सम्झन ुपर्दिछ । 

(ङ)"संस्था" भन्नाले आधथिक‚ सािाजजक‚ िाधििक‚ सावहजत्यक‚ सांस्कृधतक‚ बैज्ञाधनक‚ 
शैजिक‚ बौवद्धक‚ शारररीक तथा परोपकारी कायिहरुको ववकास एवं ववस्तार गने उदे्दश्यले 
स्थापना भएको संघ संस्था‚ क्लब‚ आिा सिूह‚ िण्डल‚ अध्ययन केन्ि आदर्द सम्झन ुपर्दिछ 
र सो शब्र्दले टोल ववकास संस्था सिेतलाई जनाउँछ । 
(ि) "कायि सधिधत" भन्नाले संस्थाको वविान अनसुार गठन भएको कायि सधिधतलाई सम्झन ु
पर्दिछ । 

(छ) "तोवकएको वा तोवकए बिोजजि" भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयिावलीिा 
तोवकएको वा तोवकए बिोजजि सम्झन ुपर्दिछ । 

३. र्दताि नगरी संस्था खोल्न नहनु े:  

(१) यस ऐन बिोजजि आधँिखोला गाउँपाधलकािा र्दताि नगरी कसैले पधन संस्था स्थापना र 
सञ्चालन गनि हरैु्दन । 

(२) प्रिधलत नेपाल कानून बिोजजि अन्यि संस्था स्थापना गरर यस गाउँपाधलका िेि धभि 
शाखा ववस्तार गर्दाि सिेत यस गाउँपाधलकाको पवुि जस्वकृधत धलन ुपनेछ । 

४. संस्थाको र्दताि : 
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(१) यो ऐन बिोजजि संस्था र्दताि गनि िाहने कुनै सात जना वा सो भन्र्दा बढी व्यजिहरुले 
संस्था सम्बजन्ि रे्दहायको वववरि खलुाई स्थापना गनि िाहेको संस्थाको वविानको १ (एक) 
प्रधत र तोवकएको र्दस्तरु सवहत प्रिखु प्रशासवकय अधिकृत सिि धनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(क) संस्थाको नाि‚ 
(ख) उदे्दश्यहरु‚ 
(ग) कायि सधिधतका सर्दस्यहरुको नाि‚ ठेगाना र पेशा‚ 
(घ) आधथिक स्रोत‚ 
(ङ) कायािलय खोल्ने ठेगाना‚ 
(ि) पर्दाधिकारीको नेपाली नागररकताको प्रिाि पिको प्रधतधलपी । 

(२) उपधनयि (१) बिोजजिको धनवेर्दन प्राप्त भए पधछ प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले आवश्यक 
छानववन गरर संस्था र्दताि गनि उजित ठानेिा संस्था र्दताि गरर र्दताि प्रिाि पि दर्दनेछ । 

 तर प्रिधलत नपेाल कानून ववपररत हनुे गरर कुनै संस्था र्दताि गरर सञ्चालन गनि पाइने छैन 
र संस्थाको नािबाट कानूनले प्रधतबन्ि लगाएको कायि गनि पाइने छैन । 

(३) यस र्दफा अन्तगित दर्दइने प्रिाि पिको ढाँिा‚ अवधि‚ नववकरि र नववकरि र्दस्तरु 
तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

५. संगदठत संस्था िाधनन े: 
(१) यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको प्रत्येक संस्था अववधछन्न उत्तराधिकारवाला स्वशाधसत संगदठत 

संस्था हनुेछ । सो संस्थाको सबै कािको धनधित्त आफ्नो एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(२) संस्थाले व्यजि सरह िल अिल सम्पजत्त प्राप्त गनि उपयोग गनि र बेिधबखन गनि सक्नेछ 
। 

(३) संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नािबाट नाधलस उजरु गनि सक्नेछ र सो उपर पधन सोवह 
नािबाट नाधलस उजूर लाग्नेछ । 

६. संस्थाको सम्पजत्त : 
(१) संस्थाको सर्दस्य वा किििारी लगायत कुनै व्यजिले संस्थाको वविान ववरुद्ध संस्थाको 

कुनै सम्पजत्त र्दरुुपयोग गरेिा‚ कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले 
त्यस्तो सम्पजत्त र्दरुुपयोग गने‚ कब्जा वा रोक्का राख्न ेसंस्था वा व्यजिबाट संस्थालाई वफताि 
बझुाइ दर्दन सक्नेछ । 
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(२) उपधनयि (१) बिोजजिको संस्थाको सम्पजत्त वफताि गने गरर प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले 
गरेको कारवावहिा जित्त नबझु्ने व्यजिले सम्बजन्ित जजल्ला अर्दालतिा पनुरावेर्दन दर्दन 
सक्नेछ । 

(३) संस्थाको सर्दस्य वा किििारी लगायत कुनै व्यजिले संस्थाको कुनै सम्पजत्त वा धलखत वा 
प्रधतष्ठा ववरुद्ध कुनै अपराि गरेिा संस्था‚ संस्थाको कुनै सर्दस्य वा प्रिखु प्रशासवकय 
अधिकृतले प्रिधलत कानून बिोजजि िदु्दाको कारवावह िलाउन सक्नेछ । 

७. अजघ र्दताि नभई स्थापना भएको संस्थाले र्दताि गने : यो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्र्दा अजघ तत्काल 
प्रिधलत कानून बिोजजि र्दताि नभई स्थापना भएका संस्थाले पधन यो ऐन बिोजजि संस्था र्दताि 
गनुि पनेछ । 

८. संस्थाको उद्दशे्यहरुिा हेरफेर : 
(१) संस्थाको उदे्दश्यहरुिा हेरफेर गनि आवश्यक रे्दजखएिा वा सो संस्थालाई कुनै अको संस्थािा 

गाभ्न उजित रे्दखेिा  सो संस्थाको कायि सधिधतले तत ्सम्बजन्ि प्रस्ताव तयार गरर सो 
प्रस्ताव उपर छलफल गनि संस्थाको वविान बिोजजि सािारि सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सािारि सभािा उपजस्थत भएका जम्िा सर्दस्य संख्याको र्दईु धतहाई सर्दस्यहरुले प्रस्ताविा 
सिथिन जनाएिा सो प्रस्ताव सािारि सभाबाट पाररत भएको िाधननेछ । तर सो प्रस्ताव 
लाग ुगनि प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतको पवुि स्वीकृधत धलन ुपनेछ ।  

९. वहसाबको वववरि पठाउन ुपने : कायि सधिधतले आफ्नो संस्थाको कािको प्रगधत‚ वहसाबको 
वववरि‚ लेखापररिकको प्रधतवेर्दन सवहत प्रत्येक वषि गाउँपाधलकािा पेश गनुि पनेछ । 

१०. वहसाब जािँ गने :  

(१) प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले आवश्यक रे्दखेिा संस्थाको वहसाब आफुले खटाएको वा 
धनयिु गरेको कुनै किििारीद्धारा जाँि गनि गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको वहसाब जाँि गराए  वापत प्रिखु  प्रशासकीय अधिकृतले 
वहसाबजाँिबाट रे्दजखन आएको संस्थाको िौज्र्दात रकिको सयकडा धतन प्रधतशतिा नबढाई 
आफुले धनिािररत गरेको र्दस्तरु असलु गरर धलन सक्नेछ । 

(३) वहसाब जाँि गने अधिकृतले िाग गरेको वववरि तथा कागजपिहरु वा सोिेको प्रश्नको 
उपयिु जवाफ दर्दन ुप्रत्येक संस्थाको पर्दाधिकारी सर्दस्य र किििारीको कतिव्य हनुेछ । 

(४) वहसाव जाँि गने अधिकृतले प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले तोवकदर्दएको म्यार्द धभि वहसाब 
जाँिको प्रधतवेर्दन प्रिखु प्रशासवकय अधिकृत सिि पेश गनुि पनेछ र सो प्रधतवेर्दनको 
आिारिा संस्थाको कुनै सम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पर्दाधिकारर सर्दस्य वा किििारीले 
वहनाधिना गरेको नोक्सान गरेको वा र्दरुुपयोग गरेको छ भने्न लागेिा धनजले त्यस्तो 
पर्दाधिकारर सर्दस्य वा किििारीबाट सो हानी नोक्सानी भएको रकि वा जजजन्स असलु गनि 
प्रिधलत कानून बिोजजि कारवाही िलाउन सक्नेछ । 
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तर प्रिधलत कानूनले सजाय सिेत हनुे अपराि भएकोिा अन्य प्रिधलत कानून बिोजजि धनज 
उपर िदु्दा िलाउन बािा पने छैन । 

११. धनरे्दशन दर्दन े: गाउँपाधलकाले संस्थालाई आवश्यक धनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो धनरे्दशन 
पालना गनुि सम्बजन्ित संस्थाको कतिव्य हनुेछ । 

१२. र्दण्ड र सजाय :  

(१) ऐनको र्दफा (३) बिोजजि र्दताि नगराइ संस्था स्थापना गरेिा वा र्दफा ७ बिोजजि र्दताि 
नगरी संस्था सञ्चालन गरेिा त्यस्ता संस्थाका कायि सधिधतका सर्दस्यहरुलाई प्रिखु 
प्रशासवकय अधिकृतले जनही ५ (पाँि) सय रुपैया सम्ि जररवाना गनि सक्नेछ । 

(२) र्दफा ९ बिोजजिको वववरि नपठाएिा कायि सधिधतका सर्दस्यहरुलाई प्रिखु प्रशासवकय 
अधिकृतले जनही २ (र्दईु) सय रुपैया सम्ि जररवाना गनि सक्नेछ । 

तर कुनै सर्दस्यले र्दफा ९ उल्लंघन हनु नदर्दन सकभर प्रयत्न गरेको धथयो भने्न प्रिखु प्रशासवकय 
अधिकृतलाई लागेिा धनजलाई सजाय धिन्हा दर्दन सक्नेछ । 

(३) र्दफा १० को उपर्दफा (३) बिोजजि वहसाब जाँि गनि सम्बजन्ित अधिकृतले िागेको 
वववरि तथा कागजपिहरु वा सोिेको प्रश्नको जवाफ नदर्दन ेसम्बजन्ित पर्दाधिकारर सर्दस्य 
वा किििारीलाई प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले पाँिसय रुपैया सम्ि जररवाना गनि सक्नेछ 
। 

(४) र्दफा ८ बिोजजि प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतको पवुि जस्वकृधत नधलइ संस्थाको उदे्दश्यिा 
हेरफेर गरेिा वा अको संस्था संग गाभेिा वा संस्थाले आफ्नो उदे्दश्यको प्रधतकुल हनुे गरी 
कािकारवावह गरेिा वा गाउँपाधलकाले दर्दएको धनरे्दशन पालना नगरेिा प्रिखु प्रशासवकय 
अधिकृतले त्यस्तो संस्थाको र्दताि धनलम्बन वा खारेज गनि सक्नेछ । 

१३. पनुरावेर्दन : प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतले गरेको अजन्ति धनििय उपर ३५ दर्दन धभि सम्बजन्ित 
जजल्ला अर्दालतिा पनुरावेर्दन लाग्नेछ । 

१४. संस्थाको ववघटन र त्यसको पररिाि : 
(१) संस्थाको वविान बिोजजि कायि सञ्चालन गनि नसवक वा अन्य कुनै कारिवश संस्था 

ववघटन भएिा त्यस्तो संस्थाको सम्पिुि जायजेथा गाउँपाधलकाको हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि ववघटन भएको संस्थाको र्दावयत्वको हकिा सो संस्थाको जायजेथाले 
खािेसम्ि त्यस्तो र्दावयत्व गाउँपाधलकाले व्यहोनेछ । तर संस्थाको जायजेथाले नखाम्ने 
अन्य र्दावयत्व गाउँपाधलकाले व्यहोने छैन । 

१५. अन्य नपेाल ऐन बिोजजि र्दताि वा स्थापना गनुिपने : यस ऐन बिोजजि र्दताि भएको संस्था 
प्रिधलत नेपाल कानून बिोजजि अन्यि र्दताि र इजाजत धलइ सञ्चालन गनुि पने रहेछ भने यस 
बिोजजि र्दताि भएको संस्थाले सो ऐन बिोजजि र्दताि वा स्थापना गरर इजाजत धलन ुपनेछ । 
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१६. धनयि बनाउन ेअधिकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि गाउँ कायिपाधलकाले धनयि 
बनाउन सक्नेछ । 

१७. खारेजज र बिाउ : 
(१) संस्था र्दताि नववकरि सम्बजन्ि व्यवस्थापन अन्य प्रिधलत कानूनिा व्यवस्था भएकोिा 

बाहेक यसै ऐन बिोजजि भए गरेको िाधननेछ । 

(२) यस ऐनिा भएको कुनै व्यवस्था प्रिधलत संघीय र प्ररे्दश कानून संग बाजझने भएिा 
बाजझएको हर्द सम्ि अिान्य हनुेछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिाजित धिधत: २०७६/०३/१२ 
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आधँिखोला गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधतले उजरुीको कारबाही वकनारा गर्दाि 
अपनाउनपुने कायिववधिका सम्बन्ििा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन, २०७६ 

गाउँसभाबाट पाररत धिधत: २०७५/०३/१० 

प्रस्तावनाः 
न्यावयक सधिधतले प्रिधलत काननु बिोजजि उजरुीको कारवाही र वकनारा गर्दाि अपनाउनपुने कायिववधि 
तय गरी स्पिता, एकरूपता एवं पारर्दजशिता कायि गरी काननुको शासन तथा न्याय प्रधतको 
जनववश्वास कायि राखीरहनको लाधग प्रिलनिा रहेको संघीय काननुिा भए रे्दजख बाहेक थप कानूनी 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संवविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि 
आधँिखोला गाँउपाधलकाको पाँिौ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

   

पररच्छेर्द -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाि “आधँिखोला गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधतले उजरुीको कारबाही 
वकनारा गर्दाि अपनाउनपुने कायिववधिका सम्बन्ििा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७६” छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा 
(क) “उजरुी” भन्नाले सधिधत सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रिधलत काननु बिोजजि 

 सधिधतले कारवाही र वकनारा गने उजरुी सम्झनपुछि ।  

(ख) “खाम्ने” भन्नाले तोवकएको सम्पजत्तको िूल्यांकन गररर्दा भ्याउने हर्दलाई सम्झन ुपर्दिछ 
।  

(ग) “िलन िलाई दर्दने” भन्नाले धनििय पिात हक अधिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै 
वस्त ुवा सम्पजत्त भोग गनि दर्दने कायिलाई सम्झनपुर्दिछ । 

(घ) “जिानत” भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजत्तलाई न्यावयक सधिधतले िाहेको बखतिा 
उपजस्थत वा हाजजर गराउन धलएको जजम्िा वा उत्तरर्दावयत्वलाई सम्झन ुपर्दिछ ।   

(ङ) “तािेली” भन्नाले न्यावयक सधिधतको िेिाधिकार धभिका वववार्दहरूिा सम्बजन्ित 
पिलाई बझुाइने म्यार्द, सूिना, आरे्दश, पजुी वा जानकारी पि रीत पूविक बझुाउन े
कायिलाई सम्झनपुछि ।  

(ि) “तायर्दात” भन्नाले सम्पजत्तको वववरि वा गन्ती गरेको संख्या जधनन े व्यहोरा वा 
सम्पजत्तको फाँटवारी वा लगतलाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयििा तोवकए 
बिोजजि सम्झनपुछि । 
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(ज) “र्दरपीठ” भन्नाले न्यावयक सधिधत सिि पेश हनु आएका कुनै कागतपिको सम्बन्ििा 
रीत नपगेु वा काननुले र्दताि नहनुे वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछाधड पवि सोको कारि 
र अवस्था जनाइ अधिकार प्राप्त अधिकारीले लेजख दर्दने धनरे्दशन वा व्यहोरालाई सम्झन ु
पर्दिछ ।  

(झ) “नािेसी” भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र वतन सिेतको ववस्ततृ वववरि खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

(ञ) “नाधलश” भन्नाले कुनै वववार्दको ववषयिा र्दफा ८ बिोजजि दर्दएको उजरुी, धनवेर्दन वा 
वफरार्द सम्झनपुछि  

(ट) “धनििय वकताब” भन्नाले सधिधतले उजरुीिा गरेको धनिियको अधभलेख राख्नको लाधग 
खडा गरेको उजरुीिा धनििय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार तथा कारिको संजिप्त 
उल्लेख भएको वकताब सम्झनपुछि । 

(ठ) “पञ्चकृधत िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजत्तको स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन 
िूल्यांकन गरी वविी ववतरि हनु सक्ने उजित ठहराएर धनजित गरेको िूल्यलाई सम्झन ु
पर्दिछ ।    

(ड) “पेशी” भन्नाले न्यावयक सधिधत सिि धनिियाथि पेश हनुे वववार्दहरूिा पिहरूलाई 
उपजस्थत गराइ सनुवुाइ गने कािलाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

(ढ) “प्रधतवार्दी” भन्नाले बार्दीले जसका उपर उजरुी र्दताि गर्दिछ सो व्यजि वा संस्था 
सम्झनपुछि । 

(ि) “वकपि” भन्नाले वववार्द सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रूपिा व्यि गरेका कुरा 
लेजखने वा लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछि ।  

(त) “बन्र्द इजलास” भन्नाले न्यावयक सधिधत अन्तगित धनरूपि हनुे वववार्दहरू िध्ये गोप्य 
प्रकृधतको वववार्द भएको र सम्बद्ध पिहरू बीि गोपनीयता कायि गनि आवश्यक 
रे्दजखएिा सम्बद्ध पिहरू िाि सहभागी हनुे गरी प्रबन्ि गररएको सनुवुाइ किलाई 
सम्झनपुछि ।  

(थ) “बार्दी” भन्नाले कसै उपर सधिधत सिि उजरुी र्दताि गने व्यजि वा संस्था सम्झनपुछि 
। 

(र्द) “िलु्तबी” भन्नाले न्यावयक सधिधत अन्तगित वविाराधिन िदु्दा अन्य अड्डा अर्दालतिा 
सिेत वविाराधिन भइरहेको अवस्थािा न्यावयक सधिधतले धनििय गर्दाि अन्य वविाराधिन 
िदु्दा प्रभाववत हनुे रे्दजखएिा प्रभाव पाने िदु्दाको फैसला नभएसम्ि प्रभाववत हनुे िदु्दा 
स्थधगत गने कायिलाई सम्झनपुछि ।  
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(ि) “लगापात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर धनवहत टहरो, बोट धबरुवा, खलु्ला जधिन 
र त्यसिा रहेका सबै खाले संरिना वा ििेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूिि 
अवयवलाई सम्झन ुपर्दिछ ।  

(न) “सर्दरस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगत किा गरी आम्र्दानीिा वाध्ने 
कायिलाई सम्झनपुछि ।     

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछि । 

(फ) “सधिधत” भन्नाले न्यावयक सधिधत सम्झनपुछि र सो शब्र्दले स्थानीय ऐनको र्दफा ४८ 
को उपर्दफा (६) बिोजजिको सधिधतलाइि सिेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल बसाली” भन्नाले हरेक वषिको लाधग छुिा छुिै हनुे गरी प्रधत वषिको धनधित्त 
स्थायी रूपिा तय गररएको शति सम्झनपुछि । 

(भ) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछि । 

(ि) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविान सम्झनपुछि । 

 

पररच्छेर्द-२ 

सधिधतको अधिकार 

३. उजरुीिा धनििय सम्बन्िी कािः सधिधतिा र्दताि भएका उजरुी वा उजरुीको धनििय गने वा 
र्दताि भएको नाधलश वा उजरुीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अधिकार सधिधतलाइि िाि 
हनुेछ । 

४. धनििय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािः  

(१) र्दफा ३ िा उल्लेख भएको वा प्रिधलत काननुले सधिधत वा सधिधतको सर्दस्यले नै गने 
भन्न ेव्यवस्था गरेको वा कायिको प्रकृधतले सधिधत वा सधिधतको सर्दस्यले नै गनुिपने स्पि 
भैरहेको रे्दजख बाहेकको अन्य कायिहरू यस ऐनिा तोवकएको किििारी र त्यसरी 
नतोवकएकोिा सधिधतले धनििय गरी तोकेको वा अधिकार प्रर्दान गरेको किििारीले गनुिपनेछ 
। 

(२) तोवकएको शाखा प्रिखु वा तोवकएका अन्य किििारीले यस ऐन र प्रिधलत काननु 
बिोजजि तोवकएको काि गर्दाि सधिधतको संयोजक वा सधिधतले तोकेको सर्दस्यको प्रत्यि 
धनरे्दशन, रे्दखरे्दख र धनयन्िििा रही गनुिपनेछ । 

५. यस ऐन बिोजजि कायिववधि अवलम्बन गनुिपनेः सधिधतले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र 
वकनारा गर्दाि प्रिधलत र सम्बजन्ित संघीय काननुिा स्पि उल्लेख भए रे्दजख बाहेक यस ऐन 
बिोजजिको कायिववधि अवलम्बन गनुिपनेछ । 

६. सधिधतले हेनेः सधिधतलाइि रे्दहाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र वकनारा गने अधिकार 
रहनेछः 
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(क) स्थानीय ऐनको र्दफा ४७ अन्तगितको उजरुी, 
(ख) िेलधिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलधिलापको लाधग गाउँपाधलकािा प्रवेषत उजरुी, 
(ग) संवविानको अनसूुिी-८ अन्तगितको एकल अधिकार अन्तगित सभाले बनाएको काननु 

बिोजजि धनरूपि हनुे गरी धसजजित उजरुी, तथा 
(घ) प्रिधलत काननुले गाउँपाधलकाले हेने भधन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सधिधतको ििेाधिकार: सधिधतले र्दफा ६ अन्तगितका िध्ये रे्दहाय बिोजजिका उजरुीहरूिा 
िाि िेिाधिकार ग्रहि गने तथा कारबाही वकनारा गनेछ । 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेिाधिकार धभि 
बसोबास गरररहेको, 

(ख) प्रिधलत काननु र संवविानको भाग ११ अन्तगितको कुनै अर्दालत वा न्यायाधिकरि 
वा धनकायको िेिाधिकार धभि नरहेको, 

(ग) गाउँपाधलकाको िेिाधिकार धभि परेका कुनै अर्दालत वा धनकायबाट िेलधिलाप वा 
धिलापिको लाधग प्रवेषत गररएको, 

(घ) अिल सम्पजत्त सिावेश रहेको ववषयिा सो अिल सम्पजत्त गाउँपाधलकाको भौगोधलक 
िेिाधिकार धभि रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्ित ववषयवस्त ुरहेकोिा सो घटना गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेि 
धभि घटेको । 

 

पररच्छेर्द-३ 

उजरुी तथा प्रधतवार्द र्दताि 
८. धबवार्द र्दताि गनेः  

(१) कसै उपर वववार्द र्दताि गर्दाि वा उजरुी िलाउँर्दा प्रिधलत काननु बिोजजि हकरै्दया 
पगेुको व्यजिले सधिधतको तोवकएको शाखा सिि उजरुी र्दताि गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि उजरुी दरँ्दर्दा यस ऐन तथा प्रिधलत काननु बिोजजि खलुाउनपुने 
कुरा सबै खलुाइि तथा पयुािउनपुने प्रविया सबै परुागरी अनसूुिी-१ बिोजजिको ढाँिािा दर्दन ु
पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा लेजखए रे्दजख बाहेक उजरुीिा रे्दहाय बिोजजिको व्यहोरा सिेत 
खलुाउनपुने 

(क) बार्दीको नाि, थर, वतन र धनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै 
को नाि; 

(ख) प्रधतवार्दीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि धनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान 
पत्ता लाग्नेगरी स्पि खलेुको वतन; 
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(ग) गाउँपाधलकाको नाि सवहत सधिधतको नाि; 

(घ उजरुी गनुि परेको व्यहोरा र सम्पूिि वववरि; 

(ङ) गाउँपाधलकाले तोके अनसुारको र्दस्तरु बझुाएको रधसर्द वा धनस्सा; 
(ि) सधिधतको िेिाधिकार धभिको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्ित काननु; 

(छ) बार्दीले र्दाबी गरेको ववषय र सोसँग सम्बजन्ित प्रिािहरू; 

(ज) हर्दम्यार्द लाग्ने भएिा हर्दम्यार्द रहेको तथा हकरै्दया पगेुको सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजत्तसँग सम्बजन्ित ववषय भएकोिा सो सम्पजत्त िल भए रहेको स्थान, 

अवस्था तथा अिल भए िार वकल्ला सवहतको सबै वववरि । 

(४) प्रिधलत काननुिा कुनै ववशेष प्रविया वा ढाँिा वा अन्य केही उल्लेख भएको रहेछ 
भने सो सन्र्दभििा आवश्यक वववरि सिेत खलेुको हनु ुपनेछ । 

(५) कुनै वकधसिको िधतपूधति भराउनपुने अथवा बन्डा लगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको 
हकिा त्यस्तो िधतपूधति वा बन्डा वा िलनको लाधग सम्बजन्ित अिल सम्पजत्तको वववरि 
खलेुको हनु ुपनेछ । 

९. वववार्द र्दताि गरी धनस्सा दर्दन:े 

(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्दताि गरी बार्दीलाइि तारेख तोवक 
अनसूुिी-२ बिोजजिको ढाँिािा वववार्द र्दतािको धनस्सा दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तारेख दर्दन ुपने अवस्थािा तारेख तोक्र्दा अनसूुिी-३ बिोजजिको 
ढाँिािा तारेख भरपाइि खडा गरी सम्बजन्ित पिको र्दस्तखत गराइि धिधसल सािेल राख्नपुछि 
। 

 (३) उपर्दफा (२) बिोजजि तारेख भरपाइि तोवकएको तारेख तथा उि धिधतिा हनुे कायि 
सिेत उल्लेख गरी सम्बजन्ित पिलाइि अनसूुिी-४ बिोजजिको ढाँिािा तारेख पिाि दर्दन ु
पनेछ । 

१०. उजरुी र्दरपीठ गनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रविया नपगेुको रे्दजखए परुा 
गनुिपने रे्दहायको प्रविया परुा गरी अथवा खलुाउनपुने रे्दहायको व्यहोरा खलुाइ ल्याउन ुभने्न 
व्यहोरा लेजख पाँि दर्दनको सिय तोवक तथा वववार्द र्दताि गनि नधिल्ने भए सो को कारि 
सवहतको व्यहोरा जनाइ र्दरपीठ गरेिा बार्दीलाइि उजरुी वफताि दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्रविया नपगेुको भधन र्दरपीठ गरी वफताि गरेको उजरुीिा 
र्दरपीठिा उल्लेख भए बिोजजिको प्रविया परुा गरी पाँि दर्दनधभि ल्याएिा र्दताि गरर दर्दनपुछि 
। 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्दरपीठ आरे्दश उपर जित्त नबझु्ने पिले सो आरे्दश भएको 
धिधतले धतन दर्दन धभि उि आरे्दशको ववरुद्धिा सधिधत सिि धनवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 
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(४) उपर्दफा (३) बिोजजि दर्दएको धनवेर्दन व्यहोरा िनाधसब रे्दजखए सधिधतले उपर्दफा (१) 
बिोजजिको र्दरपीठ बर्दर गरी वववार्द र्दताि गनि आरे्दश दर्दन सक्नछे । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि आरे्दश भएिा उजरुी प्रशासकले त्यस्तो वववार्द र्दताि गरी अरू 
प्रविया परुा गनुि पनेछ । 

११. र्दताि गनि नहनुःे उजरुी प्रशासकले र्दफा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्दहाय बिोजजिको 
व्यहोरा दठक भएनभएको जाँि गरी र्दताि गनि नधिल्ने रे्दजखएिा र्दफा १० बिोजजिको 
प्रविया परुा गरी र्दरपीठ गनुिपनेछः 
(क) प्रिधलत काननुिा हर्दम्यार्द तोकाएकोिा हर्दम्यार्द वा म्यार्द धभि उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रिधलत काननु बिोजजि सधिधतको िेिाधिकार धभिको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि लाग्ने र्दस्तरु र्दाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजत्त वा अधिकारसँग सम्बजन्ित ववषयिा वववार्द धनरूपि गनुिपने ववषय उजरुीिा 

सिावेश रहेकोिा त्यस्तो सम्पजत्त वा अधिकार ववषयिा उजरुी गनि बार्दीको हक स्थावपत 
भएको प्रिाि आवश्यक पनेिा सो प्रिाि रहे नरहेको; 

(ङ) उि ववषयिा उजरुी गने हकरै्दया बार्दीलाइि रहे नरहेको; 
(ि) धलखतिा परुा गनुिपने अन्य रीत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. र्दोहोरो र्दताि गनि नहनुःे  

(१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रिधलत काननु बिोजजि सधिधत वा 
अन्य कुनै अर्दालत वा धनकायिा कुनै पिले उजरुी गरी सधिधत वा उि अर्दालत वा 
धनकायबाट उजरुीिा उल्लेख भएको ववषयिा प्रिाि बजुझ वा नबजुझ वववार्द धनरोपि भैसकेको 
ववषय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि ववपिको बीििा सोवह ववषयिा सधिधतले 
उजरुी र्दताि गनि र कारवाही गनि हुँरै्दन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि र्दताि गनि नधिल्ने उजरुी भलुवश र्दताि भएकोिा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपधछ उजरुी जनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पधन सधिधतले उजरुी खारेज गनुिपनेछ 
।  

१३. उजरुीसाथ धलखत प्रिािको सक्कल पेश गनुिपने: उजरुीसाथ पेश गनुि पने प्रत्येक धलखत 
प्रिािको सक्कल र कम्तीिा एक प्रधत नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुि पनेछ र उजरुी प्रशासकले 
त्यस्तो धलखतिा कुनै कैवफयत जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिाि सम्बजन्ित धिधसलिा 
राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रधतवार्द र्दताि र्दस्तरुः  

(१) प्रिधलत काननुिा वववार्द र्दताि र्दस्तरु तोवकएको िा सोही बिोजजि तथा र्दस्तरु 
नतोवकएको िा रु १०।– को वटकट टाँस गरी धनबेर्दन बझुाउन ुपनेछ । 
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(२) प्रिधलत काननुिा प्रधतवार्द र्दताि र्दस्तरु नलाग्न ेभनेकोिा बाहेक प्रधतवार्द र्दताि र्दस्तरु 
लाग्ने छैन । 

१५. प्रधतवार्द पेश गनुिपनेः  

(१) प्रधतवार्दीले र्दफा २० बिोजजि म्यार्द वा सूिना प्राप्त भएपधछ म्यार्द वा सूिनािा 
तोवकएको सियावधि धभि उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफि त धलजखत प्रधतवार्द 
र्दताि गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्रधतवार्द पेश गर्दाि प्रधतवार्दीले भएको प्रिाि तथा कागजातका 
प्रधतधलवप साथै संलग्न गरी पेश गनुि पनेछ । 

(३) प्रधतवार्दीले धलजखत व्यहोरा दरँ्दर्दा अनसूुिी-५ बिोजजिको ढाँिािा दर्दन ुपनेछ । 

१६. प्रधतवार्द  जािँ गनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा १५ बिोजजि पेश भएको प्रधतवार्द जाँि गरी काननु बिोजजिको 
रीत पगेुको तथा म्यार्द धभि पेश भएको रे्दजखए र्दताि गरी सधिधत सिि पेश हनुे गरी धिधसल 
सािेल गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्रधतवार्द र्दताि हनुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रधतबार्दीलाइि बार्दी 
धिलानको तारेख तोक्न ुपनेछ । 

१७. धलखतिा परुागनुिपने सािान्य ररतः  

(१) प्रिधलत काननु तथा यस ऐनिा अन्यि लेजखए रे्दजख बाहेक सधिधत सिि र्दताि गनि 
ल्याएका उजरुी तथा प्रधतवार्दिा रे्दहाय बिोजजिको रीत सिेत परुा गनुिपने 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजिा बायाँ तफि  पाँि सेजन्टधिटर, पवहलो पषृ्ठिा 
जशरतफि  र्दश सेजन्टधिटर र त्यसपधछको पषृ्ठिा पाँि सेजन्टधिटर छोडेको तथा प्रत्येक 
पषृ्ठिा बत्तीस हरफिा नबढाइि कागजको एकातफि  िाि लेजखएको;  

(ख) धलखत र्दताि गनि ल्याउने प्रत्येक व्यजिले धलखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्दस्तखत गरी अजन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक तथा ल्याप्िे सवहछाप 
गरेको; 

(ग) कुनै काननु व्यवसायीले धलखत तयार गरेको भए धनजले पवहलो पषृ्ठको बायाँ तफि  
धनजको काननु व्यवसायी र्दताि प्रिािपि नंबर, नाि र काननु व्यवसायीको वकधसि 
खलुाइि र्दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) धलखतको अजन्ति प्रकरििा यस धलखतिा लेजखएको व्यहोरा दठक साँिो छ, झटु्ठा 
ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला भने्न उल्लेख गरी सो िधुन धलखत र्दताि गनि 
ल्याएको वषि, िवहना र गते तथा वार खलुाइि धलखत र्दताि गनि ल्याउने व्यजिले 
र्दस्तखत गरेको,  
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तर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको धलखत धलनलाइ यो उपर्दफाले बािा पारेको िाधनने 
छैन,  

(२) धलखतिा ववषयहरू ििबद्ध रूपिा प्रकरि प्रकरि छुयाइि संयधित र ियािदर्दत भाषािा 
लेजखएको हनुपुनेछ ।  

(३) धलखतिा पेटबोलीिा परेको स्थानको पवहिान हनुे स्पि वववरि र व्यजिको नाि, थर, 
ठेगाना तथा अन्य वववरि स्पि खलेुको हनु ुपनेछ । 

(४) धलखत र्दताि गनि ल्याउने वा सधिधतिा कुनै कागज गनि आउनेले धनजको नाि, थर र 
वतन खलेुको नागररकता वा अन्य कुनै प्रिाि पेश गनुिपछि । 

१८. नक्कल पेश गनुिपनेः उजरुी वा प्रधतवार्द र्दताि गनि ल्याउनेले ववपिीको लाधग उजरुी तथा 
प्रधतवार्दको नक्कल तथा संलग्न धलखत प्रिािहरूको नक्कल साथै पेश गनुिपछि । 

१९. उजरुी वा प्रधतवार्द संशोिनः  

(१) धलखत र्दताि गनि ल्याउने पिले सधिधतिा र्दताि भइसकेको धलखतिा लेखाइ वा टाइप 
वा ििुिको सािान्य िटृी सच्याउन धनवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दनिा िाग बिोजजि सच्याउँर्दा र्दावी तथा प्रधतवार्दिा 
गररएको िाग वा र्दाबीिा िूलभतू पििा फरक नपने र धनकै सािान्य प्रकारको संशोिन 
िाग गरेको रे्दखेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोजजि सच्याउन दर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संशोिन भएिा सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइि दर्दन ु
पनेछ । 

 

पररच्छेर्द-४ 

म्यार्द तािेली तथा तारेख 

२०. म्यार्द सूिना तािेल गनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा ९ बिोजजि वववार्द र्दताि भएपधछ बढीिा र्दइुि दर्दन धभि 
प्रधतवार्दीका नाििा प्रिधलत काननुिा म्यार्द तोवकएको भए सोवह बिोजजि र नतोवकएको 
भए पन्र दर्दनको म्यार्द दर्दइि सम्बजन्ित वडा कायािलय िाफि त उि म्यार्द वा सूिना तािेल 
गनि सक्नेछ, 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि म्यार्द वा सूिना तािेल गर्दाि र्दफा ९ बिोजजिको उजरुी तथा 
उि उजरुी साथ पेश भएको प्रिाि कागजको प्रधतधलवप सिेत संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ 
। 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन एक भन्र्दा बवढ प्रधतबार्दीलाइि 
म्यार्द दर्दन ुपर्दाि प्रिाि कागजको नक्कल कुनै एकजना िूल प्रधतबार्दीलाइि पठाइि बाँकीको 
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म्यार्दिा प्रिाि कागजको नक्कल फलानाको म्यार्द साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजख 
पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार्द वडा कायािलयले बढीिा धतन दर्दन धभि 
तािेल गरी तािेलीको व्यहोरा खलुाइि सधिधतिा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (१) बिोजजि म्यार्द तािेल हनु नसकेिा रे्दहाय बिोजजिको ववद्यतुीय िाध्यि 
वा पधिकािा सूिना प्रकाशन गरेर म्यार्द तािेल गनुि पनेछः  

(क) म्यार्द तािेल गररन ुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इिेल वा अन्य कुनै अधभलेख 
हनु सक्ने ववद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रधतवार्दीले म्यार्द तािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनाधसब आिार छ भने्न 
रे्दजखएिा सधिधतको धनिियबाट कुनै स्थानीय रै्दधनक पधिकािा सूिना प्रकाशन गरेर 
वा स्थानीय एफ. एि. रेधडयो वा स्थानीय टेधलधभजनबाट सूिना प्रसारि गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी धनकायबाट म्यार्द तािेल गराउँर्दा म्यार्द तािेल हनु सक्ने 
िनाधसब कारि रे्दजखएिा सधिधतको आरे्दशबाट त्यस्तो सरकारी धनकाय िाफि त । 

(६) यस ऐन बिोजजि म्यार्द जारी गनुि पर्दाि अनसूुिी-६ बिोजजिको ढाँिािा जारी गनुि 
पनेछ । 

२१. रोहबरिा राख्नपुने: यस ऐन बिोजजि वडा कायािलय िाफि त तािेल गररएको म्यार्दिा 
सम्बजन्ित वडाको अध्यि वा सर्दस्य तथा कम्तीिा र्दइुिजना स्थानीय भलार्दधि रोहवरिा 
राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत जािँ गनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले म्यार्द तािेलीको प्रधतवेर्दन प्राप्त भएपधछ रीत पूविकको तािेल भएको 
छ वा छैन जाँि गरी आवश्यक भए सम्बजन्ित वडा सजिवको प्रधतवेर्दन सिेत धलइि रीत 
पूविकको रे्दजखए धिधसल सािेल राजख तथा बेरीतको रे्दजखए बर्दर गरी पनुः म्यार्द तािेल गनि 
लगाइि तािेली प्रधत धिधसल सािेल राख्न ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि जाँि गर्दाि सम्बजन्ित किििारीले बर्दधनयत राजख कायि गरेको 
रे्दजखए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइि सधिधत सिि प्रधतवेर्दन पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको प्रधतवेर्दनको व्यहोरा उपयिु रे्दजखए सधिधतले सम्बजन्ित 
किििारी उपर कारबाहीको लाधग कायिपाधलका सिि लेजख पठाउन सक्नछे । 

२३. तारेखिा राखू्नपनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा ९ बिोजजि वववार्द र्दताि गरेपधछ उजरुीकतािलाइि र र्दफा १६ 
बिोजजि प्रधतवार्द र्दताि गरेपधछ प्रधतबार्दीलाइि तारेख तोवक तारेखिा राख्नपुछि । 
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(२) उजरुीका पिहरूलाइि तारेख तोक्र्दा तारेख तोवकएको दर्दन गररने कािको व्यहोरा 
तारेख भरपाइि तथा तारेख पिाििा खलुाइि उजरुीका सबै पिलाइि एकै धिलानको धिधत तथा 
सिय  उल्लेख गरी एकै धिलानको तारेख तोक्नपुछि । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि तारेख तोवकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पधन तोवकएको 
कायि सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पिलाइि तारेख तोवक सियिा 
हाजजर नभइि पधछ हाजजर हनुे पिलाइि अजघ हाजजर भइि तारेख लाग्ने पिसँग एकै धिलान 

हनुे गरी तारेख तोक्नपुछि, 
(४) यस र्दफा बिोजजि तोवकएको तारेखिा उपजस्थत भएका पिहरूलाइि साथै राजख 
सधिधतले उजरुीको कारबाही गनुिपछि । 

(५) उपर्दफा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन तोवकएको तारेखिा कुनै पि 
उपजस्थत नभए पधन सधिधतले वववार्दको ववषयिा कारबाही गनि बािा पनेछैन । 

२४. सधिधतको धनििय बिोजजि हनुःे सधिधतले म्यार्द तािेली सम्बन्ििा प्रिधलत काननु तथा यस 
ऐनिा  लेजखए रे्दजख बाहेकको ववषयिा आवश्यक प्रविया धनिािरि गनि सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्द-५ 

सनुवाइि तथा प्रिाि बझु्न ेसम्बन्ििा 
२५. प्रारजम्भक सनुवाइिः  

(१) िेलधिलापबाट वववार्द धनरूपि हनु नसकी सधिधतिा आएका वववार्द प्रधतवार्द र्दताि वा 
बयान वा सो सरहको कुनै कायि भएपधछ सनुवाइको लाधग पेश भएको वववार्दिा उपलब्ि 
प्रिािका आिारिा तत्काल धनििय गनि सवकने भएिा सधिधतले वववार्द पेश भएको पवहलो 
सनुवाइिा नै धनििय गनि सक्नेछ । 

(२) सधिधत सिि पेश भएको वववार्दिा उपर्दफा (१) बिोजजि तत्काल धनििय गनि सवकन े
नरे्दजखएिा सधिधतले रे्दहाय बिोजजिको आरे्दश गनि सक्नेछः- 

(क) वववार्दिा िखु नधिलेको कुरािा यकीन गनि प्रिाि बझु्ने वा अन्य कुनै कायि गने; 

(ख) वववार्दिा बझु्नपुने प्रिाि यवकन गरी पिबाट पेश गनि लगाउने वा सम्बजन्ित 
धनकायबाट िाग गने आरे्दश गने;  

(ग) िेलधिलापका सम्बन्ििा वववार्दका पिहरूसँग छलफल गने; तथा 
(घ) वववार्दका पि उपजस्थत भएिा सनुवुाइको लाधग तारेख तथा पेजशको सिय ताधलका 

धनिािरि गने । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन सधिधतले स्थानीय ऐनको 
र्दफा ४७ को उपर्दफा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलापको लाधग पठाउन ेआरे्दश गनुि 
पनेछ । 
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२६. प्रिाि र्दाजखल गनेः बार्दी वा प्रधतबार्दीले कुनै नयाँ प्रिाि पेश गनि अनिुधत िाग गरी धनवेर्दन 
पेश गरेिा उजरुी प्रशासकले सोवह दर्दन धलन सक्नेछ । 

२७. धलखत जािँ गनेः  

(१) सधिधतले उजरुीिा पेश भएको कुनै धलखतको सत्यता परीिि गनि रेखा वf हस्तािर 
ववशेषज्ञलाइि जाँि गराउन जरूरी रे्दखेिा सो धलखतलाइि असत्य भने्न पिबाट परीिि र्दस्तरु 
र्दाजखल गनि लगाइि रेखा वा हस्तािर ववशेषज्ञबाट धलखत जाँि गराउन सक्नेछ. 
(२) उपर्दफा (१) बिोजजि जाँि गर्दाि िनाधसब िावफकको सिय तोवक आरे्दश गनुि पनेछ 
र सिय धभि जाँि सम्पन्न हनुको लाधग यथासम्भव व्यवस्था गनुि पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बिोजजि जाँि गर्दाि धलखत असत्य ठहररएिा धलखत सत्य रहेको भने्न 
पिबाट लागेको र्दस्तरु असलु गरी उपर्दफा (१) बिोजजि र्दस्तरु र्दाजखल गने पिलाइि 
भराइि दर्दनपुछि । 

२८. सािी बझु्नःे  

(१) सधिधतबाट सािी बझु्ने आरे्दश गर्दाि सािी बझु्ने दर्दन तोवक आरे्दश गनुि पनेछ, सािी 
राख्र्दा बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि आरे्दश भएपधछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइि आरे्दशिा 
उल्लेख भएको धिधतिा सािी बझु्ने तारेख तोक्न ुपनेछ । 

(३) सािी बझु्ने तारेख तोवकएको दर्दनिा आफ्नो सािी सधिधत सिि उपजस्थत गराउन ु
सम्बजन्ित पिको र्दावयत्व हनुेछ । 

२९. सधिधतको तफि बाट बकपि गराउनःे  

(१) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन  नाबालक वा अशि वा 
वदृ्धवदृ्धा पि रहेको उजरुीिा सािी बकपिको लाधग तोवकएको तारेखको दर्दन उपजस्थत 
नभएको वा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइि सधिधतले म्यार्द तोवक सधिधतको तफि बाट 
जझकाइि बकपि गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्दा बकपि हनुे तारेख तोवक म्यार्द जारी गनुि 
पनेछ र उजरुीका पिहरूलाइि सिेत सोही धिलानको तारेख तोक्न ुपनेछ । 

३०. सािी बकपि गराउनःे  

(१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपिको लाधग तोवकएको दर्दन पिहरूसँग धनजहरूले उपजस्थत 
गराउन ल्याएका सािीको नािावली धलइि सधिधत सिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) सािी बकपिको लाधग तोवकएको तारेखको दर्दन उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थत 
गराउन ल्याएको भए कायािलय खलु्नासाथ तथा कुनै पिले सािी उपजस्थत गराउन 
नल्याएको भए दर्दनको बाह्र बजेपधछ सधिधतले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपि 
गराउन ुपनेछ । 
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३१. बन्रे्दज गनि सक्नःे  

(१) सािीको बकपि गराउँर्दा उजरुीको ववषयवस्त ुभन्र्दा फरक प्रकारको तथा सािी वा 
उजरुीको पिलाइि अपिाधनत गने वा जझझ्याउने वा अनजुित प्रकारको प्रश्न सोधिएिा सधिधतले 
त्यस्तो प्रश्न सोध्न बाट पिलाइि बन्रे्दज गनि सक्नेछ । 

(२) नाबालक वा वदृ्ध वा असि वा धबरािीले सािी बक्नपुने भइि त्यस्तो उजरुीिा कुनै 
पिको उपजस्थधत वा अन्य कुनै िनाधसब कारिले सािीलाइि बकपि गनि अनजुित र्दबाब 
परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने्न सधिधतलाइि लागेिा सधिधतले त्यस्तो पिको 
प्रत्यि उपजस्थधतलाइि बन्रे्दज गरी धनजले सािीले नरे्दख्न ेगरी िाि उपजस्थत हनु आरे्दश गनि 
सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि आरे्दश गरेिा सािीले नरे्दख्न ेगरी पि उपजस्थत हनुे व्यवस्था 
धिलाउने र्दावयत्व सधिधतको हनुेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि गर्दाि सधिधतले उजरुीसँग सम्बजन्ित आवश्यक प्रश्न 
तयार गरी सधिधतको तफि बाट बकपि गराउन सक्नेछ । 

३२. पेशी सूिी प्रकाशन गनुिपनेः  

(१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शिुवार अगािी हप्ताको लाधग पेशी तोवकएको 
वववार्दहरूको साप्तावहक पेशी सूिी तथा तोवकएको दर्दन उि दर्दनको लाधग पेशी तोवकएका 
वववार्दहरूको पेशी सूिी प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सूिी संयोजकले र धनजको अनपुजस्थधतिा धनजले जजम्िेवारी 
तोकेको सधिधतको सर्दस्यले प्रिाजित गनुि पनेछ । 

३३. रै्दधनक पेशी सूिीः 
(१) उजरुी प्रशासकले र्दफा ३२ बिोजजिको साप्तावहक पेशी सूिीिा िढेका वववार्दहरूको  
तोवकएको दर्दनको पेशी सूिी तयार गरी एक प्रधत सूिना पाटीिा टाँस्न लगाउन ुपनेछ तथा 
एक प्रधत सधिधतका सर्दस्यहरूलाइि उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सूिीिा धबवार्दहरू उल्लेख गर्दाि धबवार्द र्दतािको आिारिा 
रे्दहायको िििा तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

(क) नाबालक पि भएको धबवार्द; 

(ख) शारीररक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यजि पि भएको वववार्द; 

(ग) सत्तरी वषि उिेर परुा भएको वदृ्ध वा वदृ्धा पि भएको वववार्द; तथा 
(घ) वववार्द र्दतािको ििानसुार पवहले र्दताि भएको वववार्द । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पेशी सूिी तयार गर्दाि िलु्तवीबाट जागेका तथा सवोच्ि अर्दालत, 

उच्ि अर्दालत तथा जजल्ला अर्दालतबाट पनुः इन्साफको लाधग प्राप्त भइि र्दताि भएको 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 152 ~ 
 

वववार्दको हकिा शरुूिा सधिधतिा र्दताि भएको धिधतलाइि नै र्दताि धिधत िाधन िि धनिािरि 
गनुि पनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२) िा रहेको ििानसुार नै सधिधतले वववार्दको सनुवाइ र कारबाही 
तथा वकनारा गनुि पनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेवारी हनुःे पेशी सूिीिा िढेका धबवार्दहरू कायािलय खलेुको एक 
घण्टा धभि सधिधत सिि सनुवाइिको लाधग पेश गने तथा उि दर्दनको तोवकएको कायि 
सवकए पधछ सधिधतबाट वफताि बजुझधलइि सरुजित राख्न ेजजम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ 
। 

३५. प्रिाि सनुाउन सक्नःे सधिधतले र्दफा २५ बिोजजि तोवकएको तारेखको दर्दन उपजस्थत सबै 
पिलाइि अको पिले पेश गरेको प्रिाि एवि ्कागजात रे्दखाइि पवढ बाँिी सनुाइि सो बारेिा 
अको  पिको कुनै कथन रहेको भए धलजखत बयान गराइि धिधसल सािेल गराउन सक्नेछ 
। 

३६. धबवार्दको सनुवाइ गनेः  

(१) सधिधतले र्दवैु पिको कुरा सनुी धनजहरूको वववार्दको सनुवाइ तथा धनििय गनुि पनेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सनुवाइ तथा धनििय गर्दाि पिहरूको रोहबरिा गनुि पनेछ 
। 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजि वववार्दको सनुवाइ गर्दाि इजलास कायि गरी सनुाछि गनि 
िनाधसब रे्दजखएिा सोही अनसुार गनि सक्नेछ । 

तर र्दबैु पिको भनाइ तथा जजवकर सनु्नलाइ उपर्दफा ३ अनसुारको इजलास कायि गनि 
बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र्द इजलासको गठन गनिसक्न:े 

(१) सधिधतले िवहला तथा बालबाधलका सिावेश रहेको तथा आवश्यक रे्दखेको अन्य 
वववार्दको सनुवाइको लाधग बन्र्द इजलास कायि गरी सनुवाइि गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको बन्र्द इजलासिा वववार्दका पि तथा अन्य सरोकारवाला 
बाहेक अन्य व्यजिलाइि इजलासिा प्रवेश गनि नपाउने गरी बन्र्द इजलासको गठन गनुि 
पनेछ । 

(३) बन्र्द इजलासबाट हेररने वववार्दको काि कारबाही, पीधडतको नाि थर ठेगाना लगायतका 
ववषय गोप्य राख्न ुपनेछ । 

३८. बन्र्द इजलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्था: 
(१) बन्र्द इजलासबाट हेररएका वववार्दहरूको कागजातको प्रधतधलवप बार्दी, प्रधतवार्दी र धनजको 
वहतिा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइि उपलब्ि गराउनहुुँरै्दन । 



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 153 ~ 
 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको वववार्दको तथ्य खलुाइि कुनै सिािार कुनै पिपधिकािा 
संप्रषेि हनु दर्दन ुहुँरै्दन । 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन सधिधतले पिको गोपनीयता तथा 
वहतिा प्रधतकूल प्रभाव नपने गरी सिािार संप्रषेि गनि भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाि बझु्नःे धबवार्दको सनुवाइिको िििा धबवार्दको कुनै पिको अनरुोििा वा धबवार्द 
सनुवाइिको िििा सधिधत आफैले थप प्रिाि बझु्नपुने रे्दखेिा उजरुीका पिहरूलाइि थप 
प्रिाि पेश गनि पेश गने तारेख तोवक आरे्दश गनि सक्नेछ । 

४०. स्वाथि बाजझएको धबवार्द हेनि नहनुःे  

(१) सधिधतको सर्दस्यले रे्दहायका धबवार्दको कारवाही र वकनारािा संलग्न हनुहुुँरै्दनः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेर्दारको हक वहत वा सरोकार रहेको धबवार्द; 

स्पिीकरिः यस उपर्दफाको प्रयोजनको लाधग "नजजकको नातेर्दार" भन्नाले अपतुाली 
पर्दाि काननु बिोजजि अपतुाली प्राप्त गनि सक्न ेप्राथधिकता िििा रहेको व्यजि, 

िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पधत वा पत्नी तफि का सासू, 

ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दर्दर्दी, बवहनी, धभनाज,ु बवहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको एकासगोलिा रहेको 
पररवारको सर्दस्य सम्झनपुछि । 

(ख) धनजले अन्य कुनै हैधसयतिा गरेको कुनै कायि वा धनज संलग्न रहेको कुनै ववषय 
सिावेश रहेको कुनै वववार्द; 

(ग) कुनै ववषयिा धनजले वववार्द िल्ने वा निल्ने ववषयको छलफलिा सहभागी भइि 
कुनै राय दर्दएको भए सो ववषय सिावेश रहेको वववार्द; वा 

(घ) अन्य कुनै कारिले आिारभतू रूपिा धनज र धनजको एकाघर संगोलका पररवारका 
सर्दस्यको कुनै स्वाथि बाजझएको वववार्द । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था रे्दजखएिा जनु सर्दस्यको त्यस्तो अवस्था पछि 
उि सर्दस्यले धबवार्द हेनि नहनुे कारि खलुाइि आरे्दश गनुिपनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) को प्रधतकुल हनु ेगरी कुनै सर्दस्यले कुनै धबवार्दको कारवावह र वकनारािा 
सहभाधग हनु लागेिा धबवार्दको कुनै पिले आवश्यक प्रिाि सवहत धबवार्दको कारवावह 
वकनारा नगनि धनवेर्दन दर्दन सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्दफा 
४८(५) अनसुार हनुेछ । 

(४) उपर्दफा (३) अनसुार धबवार्द धनरुपि हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्दफा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले तोकेको सधिधतले काि कारवावह र 
वकनारािा गनेछ । 
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(५) उपर्दफा (४) बिोजजि गर्दाि सभाले धबवार्दका पिहरूलाइि सोवह उपर्दफा बिोजजि 
गदठत सधिधतबाट धबवार्दको कारवावह वकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइि उि सधिधत 
सिि उपजस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्द-६ 

धनििय र अन्य आरे्दश 

४१. धनििय गनुिपनेः  

(१) सधिधतले सनुवाइको लाधग पेश भएको धबवार्द हेर्दाि कुनै प्रिाि बझु्नपुने बाँकी नरवह 
वववार्द वकनारा गने अवस्था रहेको रे्दजखएिा सोवह पेशीिा वववार्दिा धनििय गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि धनििय गरेपधछ धनिियको व्यहोरा धनििय वकताबिा लेजख 
सधिधतिा उपजस्थत सर्दस्यहरू सबैले र्दस्तखत गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजि गररएको धनिियको र्दफा ४२ र अन्य प्रिधलत काननु बिोजजि 
खलुाउनपुने वववरि खलेुको पूिि पाठ धनििय भएको धिधतले बढीिा सात दर्दन धभि तयार 
गरी धिधसल सािेल राख्नपुछि ।   

(४) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन सिय भाव अथवा अन्य कुनै 
िनाधसब कारिले गर्दाि सोही दर्दन वववार्द धनििय गनि नसक्ने भएिा आगािी हप्ताको कुनै 
दर्दनको लाधग अको पेशी तारेख तोक्न ुपनेछ । 

४२. धनिियिा खलुाउनपुनेः  

(१) सधिधतले र्दफा ४१ बिोजजि गरेको धनिियको पूिि पाठिा यस र्दफा  बिोजजिका 
कुराहरू खलुाइि अनसूुिी-७ बिोजजिको ढाँिािा तयार गनुिपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि पूिि पाठ तयार गर्दाि बार्दी तथा प्रधतवार्दीको जजवकर, धनििय 
गनुिपने रे्दजखएको ववषय, र्दवैु पिबाट पेश भएको प्रिािका कुराहरू सिेतको ववषय खलुाउन ु
पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा उल्लेख भए रे्दजख बाहेक पूिि पाठिा रे्दहायका कुराहरू सिेत खलुाउन ु

पनेछः- 

(क) तथ्यको व्यहोरा; 
(ख) वववार्दको कुनै पिले काननु व्यवसायी राखेको भएिा धनजले पेश गरेको बहस 

नोट तथा बहसिा उठाइएका िूल ववषयहरू; 

(ग) धनििय गनिको लाधग आिार धलइएको प्रिािका साथै र्दवैु पिबाट पेश भएको प्रिाि 
तथा त्यसको ववश्लषेि; 

(घ) धनििय कायािन्वयन गनिको लाधग गनुिपने ववषयहरूको धसलधसलेवार उल्लेखकन 
सवहतको तपधसल खण्ड; तथा 
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(ङ) धनििय उपर पनुरावेर्दन लाग्ने भएिा पनुरावेर्दन लाग्ने जजल्ला अर्दालतको नाि र 
के कधत दर्दनधभि पनुरावेर्दन गनुिपने हो सो सिेत ।  

(४) उपर्दफा २ तथा ३ िा उल्लेख भएरे्दजख बाहेक रे्दहायका कुराहरू सिेत धनिियिा 
खलुाउन सक्नेछः- 

(क) सािी वा सजिधिनको बकपिको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको वववरि र धबवार्दिा 
उि नजीरको धसध्र्दान्त के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो 
भन्ने कारि सवहतको ववश्लषेि; 

(ग) धनिियबाट कसैलाइि कुनै कुरा दर्दन ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइि के कधत भराइि 
दर्दनपुने हो सोको वववरि; तथा 

(घ) वववार्दको िििा कुनै िालसािान वा प्रिािको रुपिा केवह वस्त ुसधिधत सिि 
पेश भएको भए सो िालसािान वा वस्तकुो हकिा के गने हो भने्न ववषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुवाइििा धनििय हनुसक्नःे  

(१) सधिधतले पवहलो सनुवाइको लाधग पेश भएको अवस्था िानै वववार्दिा थप प्रिाि 
बजुझरहन ुपने अवस्था नरहेको रे्दखेिा अथवा हर्दम्यार्द वा हकरै्दया वा सधिधतको िेिाधिकार 
नरहेको कारिले वववार्द धनििय गनि नधिल्ने रे्दखेिा पवहलो सनुवाइिा नै धनििय गनि सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनििय िेिाधिकारको अभाव रहेको कारिले भएको अवस्थािा 
िेिाधिकार ग्रहि गने अर्दालत वा स्थानीय तह वा अन्य धनकायिा उजरुी गनि जान ुभधन 
सम्बजन्ित पिलाइि जानकारी दर्दन ुपनेछ । 

४४. धनििय संशोिनः  

(१) सधिधत सिि वववार्दको पि वा कुनै सरोकारवालाले वववार्दको धनिियिा  भएको कुनै 
लेखाइको िटुी संशोिन गरी पाउन जजवकर धलइि धनिियको जानकारी भएको पैँतीस दर्दन 
धभि धनवेर्दन दर्दन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन परी सधिधतले हेर्दाि सािान्य िटुी भएको र संशोिनबाट 
धनिियको िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्दखेिा छुिै पिाि खडा गरी धनवेर्दन बिोजजि 
धनििय संशोिन गने आरे्दश दर्दन सक्नछे । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको आरे्दश िूल धनिियको अधभन्न अङ्गको रूपिा धलइनेछ । 

४५. धनिियिा हेरफेर गनि नहनुःे  

(१) सधिधतका सर्दस्य अथवा अरू कसैले पधन सधिधतका सर्दस्यहरूको र्दस्तखत भइसकेपधछ 
धनिियिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गनि हुँरै्दन । 
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(२) कसैले उपर्दफा (१) बिोजजि को कसरु गने किििारीलाइि आवश्यक कारबाहीको 
लाधग सम्बजन्ित धनकायिा लेजख पठाउन ुपनेछ ।  

४६. धनििय भएपधछ गनुिपने कारबाही:  

(१) उजरुी प्रशासकले सधिधतबाट धनििय भएपिात धनििय वकताबिा सधिधतका सर्दस्यहरू 
सबैको र्दस्तखत भएको यवकन गरी धनििय वकताब र धिधसल जजम्िा धलनपुछि । 

(२) यस ऐन बिोजजि धनिियको पूिि पाठ तयार भएपधछ सबै सर्दस्यको र्दस्तखत भइसकेपधछ 
उजरुी प्रशासकले धनिियको कायािन्वयन गनिका लाधग तत्काल गनुिपने केही कायि भए सो 
सम्पन्न गरी धिधसल अधभलेखको लागी पठाइनपुछि । 

४७. धनििय गनुिपने अवधिः  

(१) सधिधतले प्रधतवार्द र्दाजखल भएको वा बयान गनुिपने िा प्रधतवार्दीको बयान भएको 
धिधतले तथा प्रधतवार्द र्दाजखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार्द भिुान भएको 
धिधतले नब्बे दर्दनधभि वववार्दको अजन्ति धनििय गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सियावधि गिना गर्दाि िेलधिलापको लाधग पठाइएको 
वववार्दको हकिा िेलधिलापको प्रवियािा लागेको सिय कटाइि अवधि गिना गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन वववार्दिा बझु्नपुने प्रिाि तथा 
परुा गनुिपने प्रविया बाँकी नरही वववार्द धनििय गनि अङ्ग पधुगसकेको भए सो पगेुको पन्र 
दर्दनधभि अजन्ति धनििय गनुि पनेछ। 

४८. अन्तररि संरििात्िक आरे्दश जारी गनि सवकनःे स्थानीय ऐनको र्दफा ४९ को उपर्दफा ८ 
को खण्ड सम्ि उल्लेजखत (क) रे्दखी (ङ) का ववषयिा तल्काल अन्तररि संरििात्िक 
आरे्दश धनवेर्दकले पेश गरेको कागजात,धनजको अबस्था र बस्तगुत पररजस्थधतको प्रारजम्भक 
छानववन गरी तत्काल आरे्दश नगरे धनवेर्दकलाई पनि सक्ने नकारात्िक प्रभावको िलु्यांकन 
गनुि पर्दिछ । न्यावयक सधिधतले जारर गने अन्तररि संरििात्िक आरे्दश अनसूुिी ८ िा 
उल्लेख गरे बिोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द-७ 

सधिधतको सजिवालय 

४९. सधिधतको सजिवालय:  

(१) सधिधतको कायिसम्पार्दनलाइि सहजजकरि गनि एक सजिवालय रहने छ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सजिवालयिा कायिपाधलकाले आवश्यता अनसुार उजरुी 
प्रशासक, अधभलेख प्रशासक तथा अन्य किििारीहरूको व्यवस्था गनि सक्नेछ । 
सजिवालयको कायिसम्पार्दनलाइि व्यवजस्थत गनि सजिवालय अन्तगित उजरुी शाखा/ फाँट 
तथा अधभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 
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५०. उजरुी प्रशासकको काि, कतिव्य र अधिकारः यस ऐनिा अन्यि उल्लेख भए रे्दजख बाहेक 
उजरुी  प्रशासकको काि, कतिव्य र अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछः 
(क) पेश भएका उजरुी, प्रधतवार्द र अन्य धलखतहरु जाँि गरी रीत पगेुको भए काननु 

बिोजजि लाग्ने र्दस्तरु धलइि र्दताि गने र र्दताि गनि नधिल्ने भए कारि जनाइि र्दरपीठ 
गने; 

(ख) वववार्दिा प्रिािको लाधग पेश भएका नक्कल कागजलाइि सक्कलसँग धभडाइि दठक रे्दजखएिा 
प्रिाजित गने र धिधसल सािेल राख्न ेतथा सक्कलिा केवह कैवफयत रे्दजखएिा सो जनाइि 
सम्बजन्ित पिको सवहछाप गराइि राख्न;े 

(ग) पेश भएका धलखत साथ संलग्न हनुपुने प्रिाि तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए 
ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सधिधतको आरे्दशले जझकाउनपुने प्रधतबार्दी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार्द जारी 
गने; 

(ङ) वववार्दका पिलाइि तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने; 
(ि) सधिधत सिि पेश हनुपुने धनवेर्दन र्दताि गरी आरे्दशको लाधग सधिधत सिि पेश गने; 

(छ) काननु बिोजजि वारेस धलने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने धनवेर्दन धलइि आवश्यक कारवाही 
गने; 

(ज) सधिधतबाट भएको आरे्दश कायािन्वयन गने गराउने; 
(झ) सधिधतिा पेश वा प्राप्त भएका कागजपि बझु्ने, भपािइि गने लगायतका कायिहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सधिधतको तफि बाट पिािार गने; 

(ट) सधिधतको आरे्दशले तािेल गनुिपने म्यार्द तािेल गने गराउन,े तािेल भएको म्यार्दको 
तािेली जाँिी रीतपूविकको नभए पनुः जारी गने तथा अन्य अर्दालत वा धनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपाधलकाले तािेल गररदर्दनपुने म्यार्द तािेल गने गराउने; 

(ठ) धनििय वकताब र उजरुीको धिधसल जजम्िा धलने; 
(ड) सधिधतिा र्दताि भएका वववार्द तथा धनवेर्दन लगायतका कागजातको अधभलेख तयार गने 

र िाधसक वा वावषिक प्रधतवेर्दन पेश गनुिपने धनकाय सिि प्रधतवेर्दन तयार गरी 
संयोजकबाट प्रिाजित गराइि सम्बजन्ित धनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका धिधसलिा रहेका कागजातको रीत पूविक नक्कल दर्दने; 
(ि) जजल्ला अर्दालतिा पनुरावेर्दन लाग्ने गरी धनििय भएका वववार्दिा पनुरावेर्दन म्यार्द जारी 

गरी तािेल गने गराउने; 
(त) अर्दालत वा अन्य कुनै धनकायिा वववार्दको धिधसल वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा 

सधिधतलाइि जानकारी गराइि धिधसल वा कागजात पठाउने तथा वफताि प्राप्त भएपधछ 
काननु बिोजजि सरुजित राख्न ेव्यवस्था धिलाउने; 
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(त) धनििय वकताब जजम्िा धलने; तथा 
(थ) पेश भएका धनवेर्दन लगायतका कागजातिा सधिधतबाट आरे्दश हनुपुने वा धनकासा 

धलनपुनेिा सधिधत सिि पेश गने । 

५१. अधभलेख प्रशासकको काि, कतिव्य र अधिकारः  

(१) यस ऐनिा अन्यि उल्लेख भए बाहेक अधभलेख  प्रशासकको काि, कतिव्य र 
अधिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछः 
(क) धनििय कायािन्वयन सम्बन्िीः 
(२) धनििय बिोजजि िलन िलाउनपुने, कुनै कुरा दर्दलाइिभराइि दर्दनपुने लगायतका धनििय 
कायािन्वयनका लाधग गनुिपने कायिहरू गने तथा धनििय कायािन्वयनको अधभलेख राखी काननु 
बिोजजि वववरि पठाउनपुने धनकायहरूिा वववरि पठाउने; 
(३) धनििय कायािन्वयनको िििा धनवेर्दन दर्दएका पिहरूको वारेस धलने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो तारेख थिाउने लगायतका कायिहरु गने; 

(४) सधिधतको आरे्दशले रोक्का भएको वा अरू कुनै अर्दालत वा धनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्दालतिा र्दाजखल िलान गनुिपने भए सो गने; 

(५) धनििय बिोजजि धललाि गने लगायतका अन्य कुनै काि गनुिपने भए सो सिेत गने; 

तथा 
(६) लेजखए रे्दजख बाहेकको कुनै कायि धनििय कायािन्वयनको िििा गनुिपने भएिा सधिधत 
सिि पेश गरी आरे्दश बिोजजि गने । 

(ख) अधभलेख संरिि सम्बन्िी: 
(१) अधभलेख शाखाको रेखरे्दख गरी धनििय भएका धिधसल सरुजित राख्न ेर काननु बिोजजि 
सडाउनपुने कागजहरू सडाउने; 
(२) धनििय भएका धिधसलहरूिा कागजात जाँि गरी र्दरुुस्त रहे नरहेको हेने र धिधसल 
काननु बिोजजि गरी र्दरुुस्त अवस्थािा राख्न;े 

(३) काननु बिोजजि सडाउने कागजको वववरि तयार गरी सो वववरि सरुजित रहने 
व्यवस्था गने; 

(४) अधभलेख शाखािा प्राप्त भएको धिधसलहरूको सालबसाली अधभलेख राख्न े र 
आवश्यकतानसुार वववरि तयार गने; तथा 
(५) कुनै अर्दालत वा धनकायबाट अधभलेखिा रहेको धिधसल वा कुनै कागजात िाग भै 
आएिा रीत पूविक पठाउन ेर वफताि प्राप्त भएपधछ रीत पूविक गरी सरुजित राख्न े 

५२. उजरुी प्रशासक वा अधभलेख प्रशासकको आरे्दश उपरको धनवेर्दनः  
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(१) यस ऐन बिोजजि उजरुी  प्रशासक वा अधभलेख प्रशासकले गरेको आरे्दश वा कारवाही 
उपर जित्त नबझु्ने पिले सो आरे्दश वा कारवाही भएको पाँि दर्दनधभि सधिधत सिि धनवेर्दन 
दर्दन सक्नेछ । 

(२) सधिधतले उपर्दफा (१) बिोजजि पेश भएको धनवेर्दन उपर सनुवुाइि गरी धनवेर्दन पेश 
भएको बढीिा सात दर्दन धभि धनवेर्दन उपरको कारबाही टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन 
उपर आरे्दश वा धनििय गनुि पूवि केही बझु्नपुने भए सो बझेुर िाि धनििय वा आरे्दश गनुि 
पनेछ । 

 

पररच्छेर्द-८ 

िेलधिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 
५३. धिलापि गराउनःे  

(१) सधिधतले प्रिधलत काननु बिोजजि धिलापि हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा धिलापि 

गराउन सक्नेछ । 

(२) वववार्दका पिहरूले धिलापिको लाधग अनसूुिी-९ बिोजजिको ढाँिािा धनवेर्दन दर्दएिा 
सधिधतले उजरुीिा धिलापि गराउन उपयिु रे्दखेिा धिलापि गराइ दर्दनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पिहरूले दर्दएको धनवेर्दनको व्यहोरा सधिधतले र्दवैु पिलाइि 
सनुाइि त्यसको पररिाि सम्झाइ पिहरूको धिलापि गने सम्बन्ििा सहिधत रहे नरहेको 
सोध्न ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सनुाउँर्दा पिहरूले धिलापि गनि िञ्जुर गरेिा सधिधतले 
पिहरूको धनवेर्दनिा उल्लेख भएको व्यहोरा बिोजजिको धिलापि तीन प्रधत तयार गराउन ु
पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको धिलापिको व्यहोरा पिहरूलाइि पढी बाँिी सनुाइि धिलापि 
गनि िन्जरु भएिा पिहरूको सवहछाप गराइि सधिधतका सर्दस्यहरूले धिलापि कागज 
अनसूुिी-१० बिोजजिको ढाँिािा प्रिाजित गरी एक प्रधत सधिधतले अधभलेखको लाधग 
धिधसलिा राख्न ुपनेछ तथा एक-एक प्रधत बार्दी तथा प्रधतबार्दीलाइि दर्दन ुपनेछ ।  

५४. िेलधिलाप गराउन सक्नःे  

(१) सधिधतले प्रिधलत काननु बिोजजि धिलापि गनि धिल्ने उजरुीिा पिहरूबीि िेलधिलाप 
गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूले जनुसकैु तहिा वविारािीन रहेको प्रिधलत काननुले िेलधिलापको िाध्यिबाट 
सिािान गनि सवकने वववार्दिा वववार्दका पिले संयिु रूपिा सधिधत सिि धनवेर्दन दर्दन 
सक्नेछन,् 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि धनवेर्दन दर्दएकोिा िेलधिलापबाट उजरुीको धनरोपि हनु उपयिु 
रे्दजखएिा सधिधतले त्यस्तो उजरुी िेलधिलापको िाध्यिबाट धनरोपि गनि लेजख पठाउन ुपनेछ 
। 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको आरे्दशपधछ िेलधिलाप सम्बन्िी कारबाही प्रारम्भ गरी पिहरू 
बीि िेलधिलाप गराइिदर्दनपुनेछ । 

(५) िेलधिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

५५. उजरुी धनििय गनेः  

(१) सधिधतले यस ऐन बिोजजि िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धनरोपि गनि प्रविया 
बढाएकोिा िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धनरोपि हनु नसकेिा पिहरूलाइि उजरुीको 
पेशी तारेख तोवक काननु बिोजजि कारवाही गरी सनुवाइि तथा धनििय गने प्रविया 
बढाउनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन स्थानीय ऐनको र्दफा ४७ को 
उपर्दफा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलाप वा धिलापि हनु नसकेिा सधिधतले अधिकार 
िेि रहेको अर्दालतिा जाने भधन सनुाइिदर्दनपुनेछ । 

५६. िेलधिलाप वा धिलापि हनु नसक्नःे यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन 
कुनै उजरुीिा धिलापि गराउँर्दा उजरुीको प्रकृधत वा धिलापिको व्यहोराबाट नेपाल सरकार 
बार्दी भइि िलेको कुनै वववार्द वा साविजधनक तथा सरकारी सम्पजत्त वा वहतिा असर पने 
रे्दजखएिा सधिधतले त्यस्तो वववार्दिा धिलापि गराउनेछैन । तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा 
हटाइि अन्य व्यहोराबाट िाि धिलापि गनि िाहेिा भने धिलापि गराइिदर्दनपुनेछ । 

५७. िेलधिलापको लाधग प्रोत्साहन गनेः  

(१) सधिधतले सधिधत सिि सनुवाइको लाधग पेश भएको उजरुीिा िेलधिलाप हनुसक्ने 
सम्भावना रहेको रे्दखेिा पिहरूलाइि िेलधिलापको लाधग तारेख तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको तारेखको दर्दन सधिधतले वववार्दका पि तथा ववपि, उपजस्थत 
भएसम्ि पिले पत्याइि साथै धलइआएका अन्य व्यजि सिेत उपजस्थत गराइि िेलधिलापको 
लाधग छलफल गराइि पिहरूको बीििा सहिधत भएिा सहिधत भए बिोजजि धिलापि 
कागज तयार  गनि लगाइि धिलापि गराइिदर्दनपुनेछ । 

(३) उजरुीिा तोवकएको म्यार्दिा सधिधत सिि उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पधन 
तारेख गजुारी वववार्दिा तारेखिा नरहेको पि अथवा वववार्दिा पि कायि नभएको भए 
तापधन  वववार्दको पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायि हनुे रे्दजखएको व्यजि सिेत 
िेलधिलापको लाधग उपजस्थत भएिा सधिधतले िेलधिलाप गराइि धिलापिको कागज 
गराइिदर्दनपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुवाइि पूवि िेलधिलापः  



आधँिखोला गाउँपधलकाको ऐनहरुको संग्रह, २०७६ 

  

~ 161 ~ 
 

(१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुवाइिको लाधग सधिधत सिि उजरुी पेश हनुपूुवि उजरुीिा 
िेलधिलाप हनुसक्ने अवस्था रे्दजखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको धनवेर्दन धलइि आएिा 
धिलापिको व्यहोरा खलेुको कागज तयार गरी सधिधत सिि पेश गनिसक्नेछ , 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि गर्दाि धिलापििा अजन्ति सहिधत नजटेुको भए तापधन पिहरू 
िेलधिलापको लाधग प्रवियािा जान सहित भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको धनवेर्दन 
धलइि उजरुीिा िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप कताि सिि पठाउने आरे्दशको लाधग सधिधत 
सिि पेश गनि सक्नेछ । 

५९. िेलधिलापकतािको सूिी तयार गनेः  

(१) सधिधतले िेलधिलापको कायि गराउनको लाधग रे्दहाय बिोजजिको योग्यता पगेुको 
व्यजिहरूको वववरि खलुाइि सम्भाववत िेलधिलाप कतािको सूिी तयार गनेछः  

(क) कम्तीिा एस एल सी उत्तीिि गरेको;  
(ख) कुनै राजनीधतक र्दल प्रधत आस्था राखी राजनीधतिा सविय नरहेको; तथा 
(ग) स्थानीय स्तरिा सिाज सेवीको रूपिा पवहिान बनाएको । 

(घ) िेलधिलाप कतािको ४८ घण्टा ताधलि धलइ िेलधिलाप कतािको कायि गरै्द आएको  

(ङ) २५ बषि उिेर परुा भएको । 

(ि) िाधथ योग्यतािा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएता पधन ताधलि धलइ हाल काि 

गरररहेका को हकिा धनजलाई धनरन्तरता दर्दन सवकने । 

(२) िेलधिलाप कतािको सूिी तयार गरेपधछ सधिधतले सूिी सभा सिि पेश गरी अनिुोर्दन 
गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि सूिी अनिुोर्दन भएपधछ सधिधतले साविजधनक जानकारीको लाधग 
सूिना प्रकाशन गनुि पनेछ तथा िेलधिलापको लाधग पठाउँर्दा प्रत्येक पिलाइि सो सूिी 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

६०. िेलधिलापकतािको सूिी अद्यावधिक गनेः  

(१) सधिधतले र्दफा ५९ बिोजजि तयार भएको सूिी प्रत्येक वषि अद्यावधिक गनुि पनेछ । 

(२) प्रत्येक वषि अद्यावधिक गरेको िेलधिलाप कतािको सूिी सधिधतले सभाबाट अनिुोर्दन 

गराउन ुपनेछ 

(३) यस ऐन तथा प्रिधलत काननु बिोजजि िेलधिलाप कतािको सूिीिा सूिीकृत हनु योग्यता 
पगेुको व्यजिले सधिधत सिि सूिीकृत गरी पाउनको लाधग अनसूुिी-११ बिोजजिको ढाँिािा 
धनवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

६१. िेलधिलाप कतािको सूिीबाट हटाउनःे  

(१) सधिधतले र्दफा ६० बिोजजि िेलधिलाप कतािको सूिी अद्यावधिक गर्दाि रे्दहायको 
अवस्थाका िेलधिलाप कतािको नाि सूिीबाट हटाउनेछः- 
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(क) धनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) धनजले आफ्नो नाि सूिीबाट हटाइि पाउँ भने्न धनवेर्दन दर्दएिा; 
(ग) धनजले नैधतक पतन रे्दजखन ेफौजर्दारी अधभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) धनज कुनै संस्थासँग सम्बन्ि रहेकोिा सो संस्था खारेज वा ववघटन भएिा; र 

(ङ) सधिधतले र्दफा ६७ को उपर्दफा (२) बिोजजि धनजलाइि सूिीबाट हटाउने धनििय 
गरेिा । 

(ि) बसाइ सराइ गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सूिीबाट नाि हटाइएका िेलधिलाप कतािहरूको नािावली 
सधिधतले साविजधनक सूिनाको लाधग प्रकाशन गनुि पनेछ । 

६२. िेलधिलापको लाधग सियावधि तोक्नःे  

(१) सधिधतले यस ऐन बिोजजि िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप कताि पठाउँर्दा बढीिा धतन 
िवहना सम्िको सिय तोवक पठाउनेछ । 

(२) िेलधिलापको लाधग पठाउँर्दा सािान्यतया बढीिा तीनजना बाट िेलधिलाप गराउने 
गरी तोक्न ुपनेछ ।   

६३. िेलधिलाप कतािको छनौटः  

(१) सधिधतले िेलधिलाप गराउने कायिको लाधग वववार्दका पिहरूलाइि एक जना िेलधिलाप 
कतािको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि गर्दाि पिहरू बीििा एकजना िेलधिलाप कतािको लाधग सहिधत 
नभएिा सधिधतले पिहरूको सहिधतिा धतन जना िेलधिलाप कतािको छनौट गनुि पनेछ । 

(३) पिहरूको बीििा िेलधिलाप कतािको नाििा सहिधत हनु नसकेिा सधिधतले िेलधिलाप 
कतािको सूिीिा रहेका िेलधिलाप कतािहरू िध्येबाट र्दवैु पिबाट एक-एक जना िेलधिलाप 
कताि छनौट गनि लगाइि तेस्रो िेलधिलाप कताि छनौट गररदर्दनपुनेछ । 

(४) उजरुीका सबै पिको सहिधतिा िेलधिलाप कतािको सूिीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि 
िेलधिलाप कताि हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा संस्थाबाट िेलधिलाप प्रविया अगाडी 
 बढाउन सहित भै धलजखत धनवेर्दन दर्दएिा सधिधतले त्यस्तो व्यजि वा संस्थालाइि 
िेलधिलाप कताि तोवकदर्दनपुनेछ । 

६४. िेलधिलापकतािको पररवतिनः  

(१) सधिधतले रे्दहायको अवस्था परर पिहरूले धनवेर्दन दर्दएको अवस्थािा िेलधिलाप कताि 
पररवतिन गररदर्दनपुनेछः- 

(क) र्दफा ६१ बिोजजि िेलधिलाप कतािको सूिीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिधतिा िेलधिलाप कताि हेरफेर गनि िन्जरु भएिा;  
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(ग) वववार्दको कुनै पिले िेलधिलाप कताि प्रधत अववश्वास रहेको धलजखत जानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारिले िेलधिलाप कतािले िेलधिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा; 
(ङ) वववार्दको ववषयवस्तिुा िेलधिलाप कतािको कुनै स्वाथि रहेको िेलधिलाप कतािले 

जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोतबाट सधिधत सिि जानकारी भएिा; तथा 
(ि) िेलधिलाप कतािले िेलधिलाप कतािको हैधसयतले कायि गर्दाि र्दफा ६६ तथा अन्य 

प्रिधलत काननु बिोजजि पालन गनुिपने आिरि पालन नगरेिा । 

(२) िेलधिलाप कताि पररवतिनको कारिले तोवकएको सियिा िेलधिलापको कायि सम्पन्न 
हनु नसक्ने भएिा सधिधतले बढीिा एक िवहना सम्िको सिय थप गनि सक्नेछ । 

६५. िेलधिलापको लाधग पठाउँर्दा गने प्रवियाः  

(१) सधिधतले कुनै उजरुी िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप कताि सिि पठाउँर्दा पिहरूलाइि 
िेलधिलाप कतािको सम्पकि  उपलब्ि गराइि िेलधिलाप कताि सिि उपजस्थत हनु ेतारेख तोवक 
रे्दहाय बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछः 

(क) उजरुीको सार संिेप वा िखु्य िखु्य कागजातको प्रधतधलवप; 

(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपलब्ि भएसम्ि टेधलफोन 
नम्बर, इिेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकि  वववरि; तथा 

(ग) िेलधिलाप सम्बन्िी प्रविया सम्पन्न गनुिपने स्थान र सिय । 

(२) िेलधिलापकतािले सधिधत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

(३) िेलधिलापको लाधग तोवकएको सिय सम्पन्न भएको सात दर्दन धभि उजरुीको पिहरू 
सधिधत  सिि उपजस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन िेलधिलापकतािले तोवकएको सिय 
अगावै  उजरुी सधिधत सिि वफताि पठाउने धनििय गरेिा सो धनिियको जानकारी भएको 
सात  दर्दन धभि पिहरूलाइि सधिधत सिि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलधिलापिा अवलम्बन गनुिपने प्रवियाः  

(१) सधिधतले पिहरूको सहिधतिा िेलधिलापको लाधग छलफल गने तथा अन्य कायि गने 
स्थानको छनौट गरी पि तथा िेलधिलाप कतािलाइि सोको जानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ 
। 

तर पिहरूको सहिधतिा िेलधिलापकतािले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनि बािा पनेछैन 
। 

(२) पिहरूलाइि उपर्दफा (१) बिोजजि िेलधिलाप कतािले तोकेको स्थानिा तोवकएको 
सियिा उपजस्थत हनुे र्दावयत्व रहनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको र्दावयत्व पिहरूले परुा नगरेिा िेलधिलाप कतािले 
िेलधिलापको प्रविया बन्र्द गरी सधिधतलाइि सोको धलजखत जानकारी गराइि उजरुीको 
कागजात वफताि पठाउन सक्नेछ । 

(४) िेलधिलापको िििा िेलधिलाप कतािले पिहरू बीििा सहज कतािको भधूिका गनेछ 
र उि भधूिका धनवािह गने िििा धनजले पिहरू बाहेक रे्दहायका व्यजिहरूसँग सिेत 
एकल वा सािूवहक वाताि गनिसक्नेछः 

(क) वववार्दको ववषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्यजि; तथा 
(ख) वववार्दको ववषयवस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भि भलार्दिी । 

(५) िेलधिलाप कतािले पिहरूको सहिधतिा पिहरूसँग रे्दहाय बिोजजि वाताि गनिसक्नेछः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्त वाताि; तथा 
(ख) टेधलफोन वाताि, धभधडयो कन्िेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वातािलाप । 

(६) प्रिधलत काननु तथा यस ऐनको िान्यता ववपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिधतिा 
िेलधिलापकतािले िेलधिलापको कायिववधि धनिािरि गनिसक्नेछ । 

६७. िेलधिलापकतािको आिरिः  

(१) िेलधिलापकतािले रे्दहाय बिोजजिको आिरि पालन गनुिपनेछः- 

(क) िेलधिलाप सम्बन्िी कारबाही धनष्पि ढङ्गले सम्पार्दन गनुिपने; 

(ख) कुनै पि प्रधत झकुाव, आग्रह, पूवािग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्दजखने कुनै आिरि वा 
व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइि डर, िास, झकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलधिलाप गराउन नहनुे; 
(घ) वववार्द कायि रहेको अवस्थािा वववार्दको कुनै पिसँग आधथिक कारोबारिा संलग्न 

नहनु;े 

(ङ) िेलधिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रिधलत काननु तथा अन्य स्थावपत िान्यता ववपरीत 
आिरि गनि नहनुे; 

(ि) िेलधिलापको िििा पिहरूसँग सम्िान जनक, सर्दभावपूिि र सबै पि प्रधत सिान 
व्यवहार कायि गने; 

(छ) िेलधिलापको िििा पिहरूले व्यि गरेको ववषयवस्तकुो गोपनीयता कायि राख्न;े 

तथा 
(ज) िेलधिलापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ुप्रविया सम्पन्न 

भएपधछ वा धनज प्रवियाबाट अलग भएपधछ सम्बजन्ित पिलाइि सरुजित वफताि गने  

(२) सधिधतले कुनै िेलधिलाप कतािले उपर्दफा (१) बिोजजिको आिरि पालना नगरेको 
उजरुी परी वा सो ववषयिा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानधबन गर्दाि व्यहोरा ठीक रे्दजखए 
त्यस्तो िेलधिलाप कतािलाइि िेलधिलाप कतािको सूिीबाट हटाउनेछ । 
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६८. धलखत तयारी र धिलापिः  

(१) िेलधिलापकतािले पिहरुसँगको छलफल पिात िेलधिलापको  लाधग र्दवैु पि 
सहित भएकोिा धिलापि गराइि सहिधत भएको ववषयवस्त ुबिोजजिको धिलापिको धलखत 
तयार गरर सधिधत सिि पठाउनपुनेछ । 

६९. िेलधिलाप नभएको उजरुीिा गनुिपने कारवाहीः  

(१) िेलधिलाप कतािले पिहरु बीििा िेलधिलाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा खलुाइि प्रधतवेर्दन 
तयार गरी वववार्दका सबै कागजात सवहत सधिधतिा वफताि पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि गर्दाि िेलधिलाप कतािले पिहरुलाइि सधिधत सिि हाजँजर हनु 
जाने बढीिा सात दर्दनको म्यार्द तोवक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेलधिलाप नभएको उजरुीिा धनििय गनुिपनेः  

(१) स्थानीय ऐनको र्दफा ४७ (१) को वववार्दिा सधिधतले िेलधिलापको लाधग पठाएको 
उजरुीिा पिहरू बीि िेलधिलाप हनु नसवक िेलधिलाप कतािको प्रधतवेर्दन सवहत प्राप्त हनु 
आएिा काननु बिोजजि कारबाही गरी धनििय गनुिपछि  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन रे्दहाय बिोजजिको उजरुीिा 
अधिकारिेि ग्रहि गने सम्बजन्ित अर्दालत वा धनकायिा उजरुी गनि जान ु भधन सनुाइि 
पठाइिदर्दनपुछिः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्दफा ४७ को उपर्दफा (२) बिोजजिको वववार्दिा; तथा 
(ख) कुनै अर्दालत वा धनकायबाट िेलधिलापको लाधग प्रवेषत भएको वववार्दिा । 

(३) उपर्दफा (२) को रे्दहाय (ख) बिोजजिको वववार्दिा सम्बजन्ित अर्दालत वा धनकायिा 
पठाउँर्दा हाजजर हनु जाने तारेख तोकी पठाउन ेतथा धिधसल सिेत नक्कल खडा गरी अधभलेख 
राजख सक्कल धिधसल सम्बजन्ित अर्दालत वा धनकायिा पठाउन ुपनेछ । 

७१. िेलधिलाप र्दस्तरुः िेलधिलापिा जाने वववार्दको हकिा िेलधिलापकतािले पिहरुले सहिधतिा 
दर्दन िञ्जुर भएरे्दजख बाहेक कुनै प्रकारको र्दस्तरु लाग्नेछैन । तर पिहरूको सहिधतिा 
िेलधिलापकतािले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- धलन पाउनेछन । 

७२. सिरु्दाय स्तरिा हनु ेसािरु्दावयक िेलधिलाप प्रवििन गनि किििारी तोक्न सक्नःे  

(१) सधिधतले स्थानीय स्तरिा िेलधिलाप प्रवद्धिन गनिको लाधग कायिपाधलकािा अनरुोि 
गरेिा किििारी खटाइि  सिरु्दाय स्तरिा िेलधिलापको प्रवध्र्दिनात्िक कायििि गनि सवकनेछ 
। 

(२) सिरु्दाय स्तरिा हनुे सािरु्दावयक िेलधिलापको हकिा र्दफा ५९ (१) अनसुारको 
योग्यता तथा अनभुव नभएका िेलधिलापकतािवाट िेलधिलाप गराउन वािा पने छैन । 

(३) सधिधतले सिरु्दाय स्तरिा हनुे सािरु्दावयक िेलधिलापको कायिववधि तोके बिोजजि हनुेछ 
। 
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पररच्छेर्द-९ 

धनििय कायािन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 
७३. सजिवालयको जजम्िेवारीः कायिपाधलकाको प्रत्यि धनयन्िि र धनरे्दशनिा रवह सधिधतको धनििय 

कायािन्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूिि कायिको रेखरे्दख गने जजम्िेवारी वहन गनुिपनेछ 
। 

७४. सहयोग गनुिपनेः  

(१) गाउँपाधलका कायािलय तथा सो अन्तगितका सबै वडा कायािलय तथा अन्य कायािलयले 
यस ऐन तथा प्रिधलत काननु बिोजजि सधिधतले गरेको धनििय बिोजजि व्यजि वा संस्था 
वा अन्य कसैसँग असलु गनुिपने जरीवाना वा अन्य रकि असलुउपर गनि सहयोग गनुि पनेछ 
।  

(२) यस ऐन तथा प्रिधलत काननु बिोजजि सधिधतले असूल गनिपने जरीवाना, धबगो वा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइि उपर्दफा (१) िा उल्लेख भए बिोजजिका 
कायािलयहरुले कुनै धसफाररश वा कुनै कायि गररदर्दने छैनन । 

७५. असलु उपर गनेः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधतको धनििय बिोजजि कुनै पिसँग जरीवाना वा धबगो वा 
अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुिपने भएिा सो पिले जरीवाना धतनि बझुाउन ल्याएिा 
बजुझ सर्दरस्याहा गरी जरीवानाको लगत किा गनुिपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि असलुउपर नभएिा लगत राखी सम्बजन्ित पिको नाि नािेसी 
तथा जरीवाना रकि सिेतको वववरि गाउँपाधलकाको कायािलयका साथै सबै वडा 
कायािलयिा सिेत अधभलेखको लाधग पठाउनपुनेछ । 

(३) सम्बजन्ित कायािलयहरुले उपर्दफा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्यस्तो पिसँग जरीवाना 
रकि असलुउपर गरी अधभलेख शाखािा सर्दरस्याहा गनि पठाउन ुपनेछ । 

७६. भरीभराउ गनेः  

(१) सधिधतले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै धनििय बिोजजि कुनै पिले राखेको र्दस्तरु, वा 
अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइि पाउने भएिा भराइि पाउने पिले भरी दर्दनपुने 
पिको त्यस्तो रकि भराइि दर्दनपुने स्रोत खलुाइि अनसूुिी-१२ बिोजजिको ढाँिािा धनवेर्दन 
दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि धनवेर्दन दरँ्दर्दा यथासम्भव नगर्द रहेको बैँक खाता वा कुनै 
सहकारी वा  बित संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा धललाि धबिी गरी असलु उपर 
गनुिपने अवस्था भएिा  कुनै अिल सम्पजत्तको व्यहोरा खलुाइि धनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको धनवेर्दनिा र्दफा ७८ बिोजजिको वववरि खलुाइि धनवेर्दन 
दर्दनपुनेछ । 

७७. िलन िलाइिदर्दनःे  

(१) सधिधतले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै धनििय बिोजजि कुनै सम्पजत्त वा अधिकार वा 
कुनै ववषयवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै ववषयको िलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्तो िलन 
पाउने ववषयको वववरि खलुाइि अधभलेख प्रशासक सिि अनसूुिी-१३ को ढाँिािा धनवेर्दन 
दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि धनवेर्दन परेिा अधभलेख प्रशासकले धनििय बिोजजिको ववषयको 
िलन  िलाइिदर्दनपुनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन दरँ्दर्दा िलन िलाउन ु पने सम्पजत्तको र्दफा ७८ 
बिोजजिको वववरि खलुाउन ुपनेछ । 

७८. सम्पजत्तको वववरि खलुाउनपुनेः भररभराउ गनि वा िलन िलाइ पाउनको लाधग धनवेर्दन दर्दने 
वववार्दको पिले धनवेर्दनिा सम्पजत्तको वववरि उल्लेख गर्दाि रे्दहाय बिोजजिको वववरि 
खलुाउन ुपनेछः- 

(क) अिल सम्पजत्तको वववरि 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा िार वकल्ला; 
(२) घर जग्गाको वकत्ता नम्बर तथा िेिफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगिवफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योधगक वा व्यापाररक िेििा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्िी वा पदक्क सडकसँग जोधडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वाधित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वाधित्व भन्र्दा फरक व्यजिको 
भोगिलन रहेको भए भोगिलन गनेको नाि थरका साथै अन्य वववरि; तथा 
(७) घरिा भएको लगापात तथा खररर्दधबवि हनु सक्ने न्यूनति िूल्य । 

(ख) िल सम्पजत्तको वववरिः 
(१) िल सम्पजत्त रहेको ठाउँ तथा भोग वा धनयन्िि राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगर्द भए खातावालको साथै बैँक तथा शाखाको नाि; 

(३) िल सम्पजत्तको प्रकार तथा नगर्द बाहेकको भए सम्भाववत धबवि िूल्य; तथा 
(४) नगर्द बाहेकको िल सम्पजत्त भए अवस्था, प्रकृधत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 
र सँख्या । 

७९. सम्पजत्त रोक्का राख्नःे  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्दफा ७५ वा ७६ बिोजजि धनििय कायािन्वयनको लाधग धनवेर्दन 
परेपधछ रे्दखाइएको सम्पजत्तको हकिा आवश्यक पने जधत जेथा रोक्का राख्न े सम्बन्ििा 
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धनिियको लाधग कायािपाधलका सिि पेश गने र कायिपाधलकाबाट रोक्का राख्न ेधनििय गरेपछी 
धनििय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लाधग सो जेथा र्दताि रहेको कायािलय वा रजजषे्ट्रशन गने 
कायािलयिा लेजख पठाउनपुनेछ । 

(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पजत्तको हकिा धनवेर्दन परेको बवढिा र्दइुि दर्दन धभि 
सम्पजत्त तायर्दात गनि लगाइि तायर्दात गर्दािको सियिा नै आवश्यक पने जधत सम्पजत्त वा 
सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याज, िनुाफा आदर्द आय धनयन्िि गनुि वा रोक्का राख्नपुछि र 
त्यसको भपािइि सम्बजन्ित पिलाइि दर्दनपुछि । 

(३) र्दफा ७८ को रे्दहाय (ख) बिोजजिको सम्पजत्तको हकिा भररभराउको लाधग आवश्यक 
पने जधत सम्पजत्त रोक्का राखी रोक्काको सूिना आवश्यकताअनसुार लेखा शाखा वा सम्बजन्ित 
बैँक वा सम्बजन्ित धनकायिा तरुुन्त लेजख पठाउनपुनेछ । 

(४) सम्पधत रोक्का सम्वजन्ि आरे्दश अनसूुिी १४ बिोजजि हनुेछ । 

८०. सम्पजत्त धललाि गर्दाि अपनाउनपुने कायिववधिः  

(१) कायिपाधलकाले यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुिपने धबगो वा कोटि फी वा त्यस्तै कुनै 
रकि असलुउपर गनि र्दफा ७८ को रे्दहाय (क) बिोजजि सम्पजत्तको वववरि खलुाइि र्दखािस्त 
परेिा त्यस्तो रकि भरी दर्दनपुने व्यजिलाइि बझुाउनपुने रकि बझुाउन सात दर्दनको म्यार्द 
दर्दइि सूिना जारी गनुिपछि । 

 (२) उपर्दफा (२) बिोजजिको म्यार्दिा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्तो भरीदर्दनपुने 
व्यजिको भरीपाउने व्यजिले रे्दखाएको र्दफा ७८ को रे्दहाय (क) बिोजजिको सम्पजत्त 
तायर्दात गरील्याउनपुछि ।   

(३) र्दण्ड, जररबाना, सरकारी धबगो वा कुनै अर्दालत वा धनकाय वा गाउँपाधलका वा सधिधतको 
धनिियले असलु उपर गनुिपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असलुउपर हनुपुने व्यजिले 
बझुाउन नल्याएिा धनजको जनुसकैु अिल सम्पजत्त फेला परेिा तायर्दात गरी रोक्का राख्नपुछि 
। 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन जेथा जिानत वा कुनै प्रकारको 
नगर्द िरौट र्दाजखल गरेको हकिा सो सम्पजत्तबाट खाम्ने जधत रकिको लाधग उपर्दफा (३) 
बिोजजि गरर रहनपुरै्दन ।   

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि िोल कायि भएपधछ उि अिल सम्पजत्तको धललािको सूिना 
सम्बजन्ित पिलाइि दर्दइि सविसािारिको जानकारीको लाधग धललाि हनुे धिधत र सम्पजत्तको 
वववरि सवहतको साविजधनक सूिना गाउँपाधलका, जजल्ला प्रशासन कायािलय, जजल्ला अर्दालत, 

जजल्ला सिन्वय सधिधतको कायािलय तथा कोष तथा लेखा धनयन्िकको कायािलयिा टाँस्न 
लगाउन ुपनेछ । 
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(६) उपर्दफा (५) बिोजजिको सूिनािा तोवकएको दर्दनिा उि सूिनािा तोवकएको सम्पजत्त 
पञ्चवकते िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रविया बिोजजि धललाि गनुि पनेछ । 

(७) धललाि प्रवियािा सम्भव भएसम्ि जजल्ला अर्दालत, जजल्ला प्रशासन कायािलय वा 
स्थानीय प्रशासन कायािलय, स्थानीय प्रहरी कायािलय तथा गाउँपाधलका िेि धभि रहेका 
अन्य सरकारी  कायािलयका प्रधतधनधिलाइि रोहबरिा राख्न ुपनेछ ।   

(८) उपर्दफा (६) बिोजजि गर्दाि उि सम्पजत्त कसैले पधन धललाि सकार नगरेिा सोवह 
प्रवियाबाट पनुः र्दोस्रोपटक धललाि गनुिपनेछ तथा र्दोस्रोपटक गर्दाि पधन कसैले धललाि 
सकार नगरेिा  भराइि पाउने पि धनवेर्दकलाइि नै उि सम्पजत्त पञ्चवकते िोलिा सकार गनि 
लगाउन ुपनेछ, 

(९) उपर्दफा (८) बिोजजि गर्दाि धनवेर्दकले सम्पजत्त सकार गनि निाहेिा पधछ अको जेथा 
खलु्न  आएका बखत काननु बिोजजि गनेगरी धनजको धनवेर्दन तािेलीिा राखी धललाििा 
िढाइिएको सम्पजत्त फुकुवा गरी दर्दनपुछि ।      

(१०) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन गाउँपाधलकाको कुनै रकि 
असलु  उपर गने िििा धललाि गर्दाि कसैले सकार नगरेिा जधतिा सकार हनु्छ त्यधतिा 
नै सो  सम्पजत्त धललाि गरी प्राप्त रकि सर्दरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननु 
बिोजजि अन्य  सम्पजत्त वा प्रवियाबाट असलुउपर गनुि पनेछ ।  

८१. तायर्दात गने प्रवियाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्दफा ७९ बिोजजि सम्पजत्त तायर्दात गनुि पर्दाि कम्तीिा वडा 
सजिव स्तरको किििारी खटाइि त्यस्तो अिल सम्पजत्तको िलनिल्तीको िूल्य स्पि खलु्न े
गरी तायर्दात गनि लगाउन ुपनेछ ।   

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तायर्दात गने किििारीले तायर्दात गनुिपने सम्पजत्तको 
िलनिल्तीको िूल्य कायि गने प्रयोजनले पञ्चवकते िोल कायि गरी ििुलु्का खडा गरी 
अधभलेख प्रशासक सिि प्रधतवेर्दन सवहत पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पञ्चवकते िोल कायि गर्दाि रे्दहाय बिोजजिका कुरालाइि आिार 
धलइि कायि गनुिपनेछः 

(क) धनवेर्दकले धनवेर्दनिा खलुाएको िूल्य; 

(ख) धनिियिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य;    

(ग) पिले जिानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको लाधग कायिपाधलका सिि धनवेर्दन दरँ्दर्दा 
खलुाएको िूल्य; 

(घ) तायर्दात गर्दाि भै आएको स्थानीय िूल्याँकन अनसुारको िूल्य; 

(ङ) िालपोत कायािलयले कायि गरेको न्यूनति िूल्य; 

(ि) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी धनकायले कुनै िूल्य कायि गरेको भए सो िूल्य; 
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(छ) पञ्चवकते िोल कायि गनुिभन्र्दा तत्काल अगावै कुनै खररर्दधबवि भएको भए सो 
िूल्य । 

स्पविकरिः “पञ्चवकते िोल” भन्नाले अिल सम्पजत्त धबिी गनुि पर्दाि धबिी हनुे न्यूनति 
िूल्यलाइि सम्झनपुछि । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि गर्दाि रे्दहाय बिोजजिको कुरालाइि सिेत ध्यानिा राख्नपुनेछः 
(क) औद्योधगक वा व्यापाररक वा आवास िेि लगायत सडक सञ्जालसँग जोधडएको छ 

वा छैन; तथा 
(ख) नगर िेिधभि पने घरको हकिा घरको वतििान अवस्था सम्बन्ििा प्राववधिक 

िलु्याँकन प्रधतवेर्दन । 

८२. खाम्नजेधत िाि धललाि गनुिपनेः  

(१) कायिपाधलकाले र्दफा ८० बिोजजि धललाि गर्दाि  असलु गनुिपने बाँकी खाम्ने जधत 
सम्पजत्तिाि धललाि गनुि पनेछ ।       

(२) सम्पजत्त धललाि गर्दाि सकार भएको रकि असलुउपर गनुिपने भन्र्दा बवढ भएिा सो 
बवढ भएको जधत रकि सम्पजत्तवाल पिलाइि वफताि गरी दर्दनपुछि । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि रकि वफताि पाउने पि धललाि गर्दािको बखत उपजस्थत 
नभएको भए रकि वफताि लीन आउन ु भनी धनजको नाििा सात दर्दनको सूिना जारी 
गरीजझकाइि रकि वफताि गनुिपछि । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि गर्दाि सम्बजन्ित पि रकि वफतािधलन नआएिा उि रकि 
सजञ्चत कोषिा र्दाजखल गरी आम्र्दानी बाँधि सर्दरस्याहा गनुिपछि । 

(५) अधभलेख प्रशासकले र्दफा ८० बिोजजि धललाि गरेको सम्पजत्त सकार गने पिको 
नाििा सम्पजत्त र्दताि नािसारीको लाधग सम्बजन्ित कायािलय वा धनकायिा पिािार गरी 
धनजलाइि सम्पजत्तको िलनपूजी उपलब्ि गराइि आवश्यक परे सो सम्पजत्तको िलन 
िलाइिदर्दनपुछि ।  

(६) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन र्दफा ८० बिोजजिको धललाि 
प्रविया अगाडी बवढसकेपधछ भराउनपुने रकि बझुाउन ल्याए पधन सो रकि नबजुझ सम्पजत्त 
धललाि गनुि पनेछ ।  

८३. धललाि उपरको उजरुीः यस ऐन बिोजजि भएको धललािको प्रवियािा जित्त नबझु्ने पिले 
जनु  प्रविया उपर जित्त नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्दन धभि सधिधत सिि उजरुी पेश 
गरी भएको  आरे्दश बिोजजि गनुिपनेछ । 

८४. धबगो भराउँर्दा वा िलन िलाउँर्दा लागेको खििः यस ऐन बिोजजि धबगो भराउँर्दा वा िलन 

िलाउँर्दा लागेको खिि धबगो भरी दर्दनपुने वा िलन दर्दनपुने सम्बजन्ित पिले व्यहोनुिपनेछ 
।    
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८५. यथाजस्थधतिा राख्नःे कायिपाधलकाले यस ऐन बिोजजि िलन िलाइि िाग्न वा धबगो भराइि 
पाउन कुनै  सम्पजत्त रे्दखाइि धनवेर्दन परेपधछ धबगो भराउने वा िलन िलाउने कायि सम्पन्न 
नभए सम्िको लाधग  उि सम्पजत्त हक हस्तान्तरि गनि, भत्काउन, धबगानि तथा कुनै 
प्रकारको धनिािि कायि गरी उि सम्पजत्तको स्वरूप पररवतिन गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न 
सम्बजन्ित पिको नाििा आरे्दश जारी गरी उि सम्पजत्त यथाजस्थधतिा राख्न ुपनेछ ।   

८६. धनवेर्दनबाट कारवाही गनेः  

(१) अधभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्दफा ८५ बिोजजि भएको आरे्दश ववपरीत कुनै 
सम्पजत्तको हक हस्तान्तरि वा स्वरूप पररवतिन आदर्द गरेको धनवेर्दन परेिा उि धनवेर्दन 
र्दताि गरी त्यस्तो गने पिको नाििा धतन दर्दनको म्यार्द  जारी गरी धनजलाइि हाजजर गराइि 
सो धनवेर्दन सधिधत सिि पेश गनुि पनेछ ।     

(२) सधिधतले उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन पेश हनु आएिा पिलाइि नयाँ उजरुी र्दताि 
गनि नलगाइि उि धनवेर्दनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी धनििय गनुिपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन उपर्दफा (१) बिोजजिको 
धनवेर्दनको व्यहोराबाट धनवेर्दन सधिधतको िेिाधिकार धभि नपने ववषयिा परेको रे्दजखएिा 
सधिधतले उि ववषयिा िेिाधिकार ग्रहि गने अर्दालत वा धनकाय सिि जान सनुाइि 
दर्दनपुनेछ । 

८७. िलनिलाउन ेसूिनाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधतको धनििय बिोजजि िलन िलाइि पाउन धनवेर्दन परेिा 
िलन िलाउने धिधत खलुाइि फलानो धिधतिा फलानो घर जग्गाको िलन िलाउन किििारी 
खवटइि आउने हुँर्दा सो धिधत अगावै घर जग्गा खाधल गरी दर्दन ुभधन िलन दर्दनपुने पिको 
नाििा सूिना जारी गनुिपनेछ ।    

(२) िलन दर्दनपुने सम्पजत्त उजरुीको पि बाहेक अन्य कसैको भोगिलनिा रहेको भएिा 
अधभलेख प्रशासकले सोही पिको नाििा उपर्दफा (१) बिोजजिको सूिना जारी गनुि पनेछ 
। 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजि तोवकएको धिधतिा खवटइि जाँर्दा घरजग्गा खाली गरेको भए 
सम्बजन्ित किििारीले िलन िलाइि दर्दएको ििुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको 
भए खाली गराइि िलन िलाइि िलन िलाएको ििुलु्का खडा गरी प्रधतवेर्दन साथ अधभलेख 
शाखािा पेश गनुि पनेछ ।     

पररच्छेर्द-१० 

ववववि 

८८. नक्कल धनवेर्दनः  
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(१) सधिधत सिि र्दताि रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले वववार्दको धिधसलिा 
रहेको कुनै कागजपिको नक्कल धलनको लाधग धनवेर्दन दर्दएिा सधिधतले उि पिलाइि सो 
कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन दरँ्दर्दा सम्बजन्ित पिले उजरुी शाखािा रहेको 
धिधसलको नक्कल धलनपुर्दाि उजरुी प्रशासक तथा अधभलेख शाखािा रहेको धिधसलको नक्कल 
धलनपुने भएिा अधभलेख प्रशासक सिि धनवेर्दन पेश गनुिपनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन दर्दनको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ित 
किििारीले सोवह दर्दन र सो भन्र्दा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोवह दर्दन नभए सोको 
भोधलपल्ट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बिोजजि धनवेर्दन दरँ्दर्दा फरक फरक उजरुीको लाधग फरक फरक 
धनवेर्दन दर्दनपुनेछ । 

(५) वववार्दको कुनै पिले उपर्दफा (१) बिोजजिको धनवेर्दन दरँ्दर्दा नक्कलको सिािा 
कागजपिको फोटो जखच्ने अनिुधत िागेिा सो दर्दनपुनेछ । 

(६) नक्कल धनवेर्दन दरँ्दर्दा अनसूुिी-१५ बिोजजिको ढाँिािा दर्दनपुनेछ । 

८९. नक्कल र्दस्तरुः  

(१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्दफा ८८ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लाधग धनवेर्दन 
दर्दनेपिसँग रे्दहाय बिोजजिको र्दस्तरु धलइि नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रधत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्दरले; 

(ख) सधिधतको धनििय कागजको हकिा प्रधत सक्कल पानाको प्रधत पषृ्ठको रू ५।– 
रुपैयाँको र्दरले; तथा 

(ग) धलखत कागजपिको नक्कल नधलइि फोटो जखच्न िाहेिा प्रधत पानाको रू ५।– 
रुपैयाँको र्दरले । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रिधलत काननु बिोजजि नक्कल 
र्दस्तरु  नलाग्ने पिलाइि यस र्दफा बिोजजिको र्दस्तरु लाग्नछैेन । 

(३) यस र्दफा बिोजजि नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गर्दाि लागेको खििको 
व्यवस्था आफै गनुिपनेछ । 

९०. र्दस्तरु उल्लेख गनेः  

(१) नक्कल प्रिाजित गने सम्बजन्ित प्रशासकले नक्कल प्रिाजित गर्दाि नक्कल लैजाने पिको 
नाि थर तथा उजरुीिा हैधसयतका साथै नक्कल उतार गरेवापत र्दाजखल गरेको र्दस्तरु र 
नक्कल  पाना सिेत उल्लेख गरी नक्कल दर्दएको व्यहोरा जनाइि नक्कल प्रिाजित गनुिपनेछ । 
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९१. र्दस्तरु ििुा नभइि नक्कल नदर्दइनःे सम्बजन्ित प्रशासकले यस ऐन बिोजजि नक्कल िाग्न े
पिले  नक्कल उतार गर्दाि र्दफा ८९ बिोजजि लाग्ने र्दस्तरु र्दाजखल नगर्दािसम्ि नक्कल 
दर्दनेछैन र सो  नक्कलको आधिकाररकता प्रिाजित गनि पाउनेछैन । 

९२. सेबा सधुबिाः न्यावयक सधिधतको बैठक बसेबापत सर्दस्यहरुले पाउने सेबा सधुबिाको 
सम्बन्ििा गाँउ कायिपाधलकाले तोकेबिोजजि हनुेछ । 

९३. प्रिधलत काननु बिोजजि हनुःे यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन उजरुीसँग 
सम्बजन्ित प्रिधलत काननुिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जधतको हकिा सोही 
बिोजजि हनुेछ । 

९४. धनयि बनाउन ेअधिकारः सधिधतले यस ऐनको प्रभावकारी कायािन्वयनको लाधग आवश्यक 
धनयि  बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा (२) सँग सम्बजन्ित) 

उजरुीको ढाँिा 
न्यावयक सधिधत सिि पेश गरेको 

धनवेर्दन-पि (निनुा) 
 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... वस्ने 
............................................... को छोरा/छोरी/श्रीिधत वषि .................. को 
...................................................... धनवेर्दक (प्रथि पि) ववरुद्ध स्याङजा जजल्ला 
आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं. ......... ............... वस्ने वषि .................. को 
.................................................................... ववपिी (र्दोस्रो पि) 

 

ववषयः .................................... 
 

ि धनम्न वुरँ्दाहरुिा लेजखए विोजजि धनवेर्दन गर्दिछु : 
१. ि धनवेर्दक र यस वववार्दको र्दोस्रो पिववि संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा 
अनसुार वववाह गररएको हो । वववाह भएपिात २ वषिसम्ि अथाित २०७१ सालसम्ि हािीववि 
सिुिरु र्दाम्पत्य जीवन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि 
भएको छ । एक आपसिा लोग्ने स्वास्नीवविको सहिधत र सहकायििा छोरा जन्िेपछी ििशः 
सिस्या रे्दजखँरै्द जान थाल्यो । २०७१ सालको धतहारिा िाइत गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि धलन गए ँ। तर धनजले धतिीसँग िेरो 
जीवन िल्न सक्रै्दन, ि घर जान सजिन, धतिी जे गनुिपछि गर भधन ठाडो जवाफ दर्दन थाधलन । 
के कारिले यस्तो हनु गयो भधन सोध्र्दा अव धतम्रो र िेरो सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र  िलाई 
सम्पकि  नगर,गरेिा राम्रो हुँरै्दन भधन िाक िम्की र िास िसेत दर्दइन । लािो सियसम्ि िन 
फकेला र घर आउधलन भधन पखी वसेँ तर आईनन । कररव ३ वषिपछी अथाित २०७४ साल 
भाि िवहनािा पनुः धलन गए ँतर ववपिी िसँग वोल्रै्द नवोली घरधभि धछररन र साला जेठान 
पठाईशारीररक आििि गने सम्िको कायि गरी िलाई तथानाि गाधल गलौि गरे । िजुश्कलले 
ज्यान जोगाई धनराश भएर घर फवकि ए ँर अव र्दोस्रो पिश्रीिती िसँग पनुः फवकि  आउने र र्दाम्पत्य 
जीवन सिुिरु हनुे सम्भावना नभएकोले पाररवाररक वववार्द धनरुपिका लाधग यो धनवेर्दन दर्दन आएको 
छु । 

२. यस सधिधतबाट र्दोस्रो पि जझकाई जे जो वझु्नपुछि वझुी वववार्द धनरुपि गराईपाउँ । 
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३. यस गाउँपाधलका बाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायिववधिको र्दफा ....विोजजि धनवेर्दन 
र्दस्तरु रु ......, र्दोस्रो पि १ जनालाई म्यार्द सूिना र्दस्तरु रु ........., पाना २ को धनवेर्दनको 
प्रधतधलपी र्दस्तरु रु ............. सिेत गरी जम्िा रु ......यसै धनवेर्दनसाथ र्दाजखल गरेको छु । 

४. यो धनवेर्दन स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को र्दफा ४७(२) अनसुार यसै सधिधतको  
अधिकारिेिधभि पर्दिछ । 

५. यो धनवेर्दन हर्दम्यार्द धभिै छ र ि धनवेर्दकलाई यस ववषयिा धनवेर्दन दर्दन ेहकरै्दया प्राप्त छ 
। 

६. यस ववषयिा अन्यि कहीीँ कतै कुनै धनकायिा कुनै प्रकारको धनवेर्दन दर्दएको छैन । 

७. यसिा र्दोस्रो पिको िाइती तफि का र िेरो घर तफि का पररवारका सर्दस्यहरू जझकाई थप 
व्यहोरा बझु्न सवकनेछ । 

८. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँिो सत्य हनु,् झठुा ठहरे काननु विोजजि संजाय भोग्न 
तयार छु । 

 

 

 

 

 

 

धनवेर्दक 

नािः ............................. 
इधत संवत ्............ साल................िवहना......................गते.....................रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-२ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

उजरुी र्दताि गरेको धनस्साको ढाँिा 
श्री .................... 
........................ । 

 

 

 

ववषय:  उजरुी र्दतािको धनस्सापि सम्बन्ििा । 

 

 

 

........................ बस्ने तपाइ ........................ ले .................... बस्ने ....................... 
ववरुद्धिा ....................................... भनी उजरुी र्दताि गनि ल्याएकोिा आजको धिधतिा र्दताि 
गरी र्दताि नं. ................ कायि भएकोले यो धनस्सा जारी गररदर्दएको छ । 

 

 

 

 

 

 

अधिकृत किििारी 
           र्दस्तखत:  ........ 

                                                                                                                                धिधत:  ........... 
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अनसूुिी-३ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (२) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख भपािइि 
न्यावयक सधिधत 

आधँिखोला गाउँपाधलकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

 

वार्दी           प्रधतवार्दी 
.................             ................... 

िदु्दा  .................... 
 

 

धिधत ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्दन ........... बजे 
यस न्यावयक सधिधत/कायािलयिा उपजस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

 

 

 

वार्दी ................       ................  प्रधतवार्दी  

 

 

 

 

इधत संवत ्............. साल...................िवहना......................गते.................रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-४ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (३) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख पिाि 
न्यावयक सधिधत 

आधँिखोला  गाउँपाधलका 
बाट जारी भएको तारेखको पिाि 

 

 

 

 

वार्दी        प्रधतवार्दी 
...............       ................. 

 

 

 

िदु्दाः ...................... 
 

 

 

 

धिधत ............... िा .................... काि गनि ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोला । 

 

 

 

 

 

 

 

फाँटवालाको र्दस्तखत 

धिधत .................... 
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अनसूुिी-५ 

(र्दफा १५ को उपर्दफा (३) सँग सम्बजन्ित) 

प्रधतवार्दको ढाँिा 
धलजखत जवाफको निूना 

न्यावयक सधिधत सिि पेश गरेको 
धलजखत जवाफ 

 

प्रथि पि 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं........................... वस्ने   
..................को....................... (नाता सम्बन्ि उल्लेख गने)  वषि ............. 
को.....................................................................धलजखत जवाफ प्रस्ततुकताि  
र्दोस्रो पि 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा नं. ............... वस्ने 
...................................................................को छोरा वषि ......... को 
....................................................................................................ववपिी (धनवेर्दक) 

 

ववषय: सम्वन्ि ववच्छेर्द । 

ि धनम्न वुरँ्दाहरुिा लेजखए विोजजि धनवेर्दन गर्दिछु : 
१.  ि धलजखत जवाफ प्रस्ततुकताि र ववपिी धनवेर्दकववि संवत २०६९ सालिा सािाजजक 
परम्परा अनसुार वववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको 
सिेत जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ सालको धतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि धलन आएको तर ि घर नगएको,िैले 
ववपिी धनवेर्दकलाई र्दाम्पत्य जीवन िल्न नसक्न ेभनकेो र िेरा र्दाईभाईले शारीररक आििि गने 
सम्िको कायि गरेकोभधन कपोलकजल्पत झठुा र हुँरै्द नभएका धनरािार व्यहोरा उल्लेख गरी वववार्द 
गरेको कुरा उल्लेख गनि िाहान्छु । 

२.  िलाई ववपिी धनवेर्दक सिेत धिली गाधल गलौि, डर, िाक, िम्की रे्दखाई हातपात गरी 
घरबाट धनकाला गरेपछी ि िाइतीिा आई वसेकी हुँ । वववाह भएको केही वषिपछी ववना कारि 
ििाथी ववधभन्न वकधसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौि गने लगायतका कािहरु हुँरै्दगए 
। पररवारका अन्य सर्दस्यहरुले ि िाथी घृिा गने, वोलिाल नगने जस्ता कायि गरेपधन ववपिीबाट 
केही सिय िलाई नै सिथिन र सहयोग गरै्द आएका धथए तर पछी ववपिी धनवेर्दक सिेत उधनहरुसँगै 
धिले र िलाई जवरजस्त गरबाट धनकाल्ने कायििा सहभागी भए  । के कुन कारिले वा िेरो के 
गल्तीले यसो गरेका हनु भधन वझु्र्दा वेलावेला र्दाइजो नल्याएको भधन िाइती पिसिेतको  आलोिना 
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गने गरेका धथए । सायर्द उधनहरुलाई र्दाइजोकै लोभका कारि िलाई घरबाट धनकालीदर्दएका 
हनुपुर्दिछ । िैले कुनै गल्ती नगरेको र ववपिी लोग्नेसँग पूविवत िाया, सद्भाव र सम्िान यथावत 
रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावत कायि गरीपाउँ । 

३.  घरबाट जवरजस्त धनकालेपछी ४ िवहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको 
झण्डै ३ वषिसम्ि वेखवर, सम्पकि वववहन वसी अवहले एक्कासी सम्वन्ि ववच्छेर्दको िाग गरी धनवेर्दन 
दर्दन ुआफैँ िा आियिजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वजुझ काननु विोजजि गररपाउँ 

४.  .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायिवविीको र्दफा ....विोजजि 
धलजखत जवाफ वापत र्दस्तरु रु ......यसै धनवेर्दनसाथ र्दाजखल गरेको छु । 

५. यो धलजखत जवाफ म्यार्दधभिै धलई ि आफैं  उपजस्थत भएको छु । 

६. यस ववषयिा अन्यि कहीीँ कतै कुनै धनकायिा कुनै प्रकारको धनवेर्दन दर्दएको छैन । 

७. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँिो सत्य हनु,् झठुा ठहरे काननु विोजजि संजाय 
 भोग्न तयार छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनवेर्दक 

नािः ................................... 
इधत संवत ................. साल ..................... िवहना .............. गते....................रोज 

शभुि ्। 
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अनसूुिी-६ 

(र्दफा २० को उपर्दफा (६) सँग सम्बजन्ित) 

न्यावयक सधिधतबाट जारी भएको 
म्यार्द सूिना 

.............................................................वस्ने .....................................................को 
नाउँिा स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ (पन्र) दर्दने सूिना 
 

...............................................वस्ने ....................................................................ले 
तपाईंको ववरुद्ध ...................................वववार्द परेको भधन धनवेर्दन र्दताि गरेको हुँर्दा सो को 
प्रधतधलपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो म्यार्द वझेुको वा ररत पूविक तािेल भएको 
धिधतले १५(पन्र) दर्दन धभििा आफ्नो भनाइ सवहत आफैं  वा काननु विोजजिको वारेश िाफि त 
यस कायािलयिा हाजजर हनु आउनहुोला । अन्यथा काननु विोजजि हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ 
। 

 

 

 

 

इधत सम्बत...................साल.......................िवहना......................गते 
रोज.............शभुि.्........ । 
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अनसूुिी-७ 

(र्दफा ४२ को उपर्दफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

धनिियको ढाँिा 
....................................... न्यावयक सधिधत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 

 

धनििय 

संवत ............... सालको धनवेर्दन नं........ 
ववषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

ववरुद्ध 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका  

वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................र्दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को र्दफा ४७(१)ञ विोजजि धनवेर्दन र्दताि भई सोही ऐनको 
र्दफा ४६ विोजजि गठन भएको न्यावयक सधिधत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त तथ्य 
र धनििय यस प्रकार छः 
(१) .............. गाउँपाधलका वडा नं. ....................... नक्सा धसट नं.... 
वक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पजिि तफि का वक.नं..........का संधियार ववपिी 
...................ले घर वनाउँर्दा आफ्नो घरजग्गािा धसिानासम्ि आई जोधड वनाएको तर छत तथा 
वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डधभि झानेगरी वनाएको हुँर्दा सो वलेसी वन्र्द गराइपाउँ भने्न 
धनवेर्दकको धनवेर्दन व्यहोरा । 

(२) .............. गाउँ पाधलकाबाट प्रिधलत भवन धनिािि सम्वन्िी िापर्दण्ड विोजजि इजाजत 
प्राप्त गरी भवनको नक्सा सिेत स्वीकृत गराई सो नक्सा विोजजि भवन धनिािि गरेको हुँ । ववपिी 
धनवेर्दकले भने विोजजि आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी धनजको घर कम्पाउण्डधभि झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्दा झठुा धनवेर्दन खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको धलजखत 
जवाफ । 
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(३) .............. गाउँपाधलकाबाट स्थलगत धनररिि तथा सवेंिि गनि गएका प्राववधिक टोधलले 
स्थलगत धनररिि गरी धिधत.........िा पेश गरेको स्केि सवहतको प्रधतवेर्दनबाट प्रत्यथीको 
घरतफि बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्र्दा धनवेर्दकको घर कम्पाउण्डधभि पने गरेको रे्दजखन्छ 
भने्न व्यहोरा उल्लेजखत भएको  । 

(४) वववार्दका र्दवैु पिलाई िेलधिलाप गराउने प्रयोजनका लाधग.......................... 
गाउँपाधलका वडा नं........,................. िा रहेको िेलधिलाप केन्ििा पठाउँर्दा िेलधिलाप हनु नसकी 
फवकि  आएको । 

 

धनििय 

र्दवैु पिलाई सनुवुाईको लाधग आज पेशी तोवकएकोिा वववार्दका सम्वजन्ित पिहरु स्वयिं तथा 
धनजहरुबाट धनयिु गरेका काननु व्यवसायीहरु सिेतको भनाई सनुी पनुः धिलापि गनुिहोस भधन 
सम्झाउँर्दा वझुाउँर्दा पधन धिलापि गनि िञ्जुर नगनुि भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिाि कागजहरुको 
सिेत िूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को र्दफा ४९(२) विोजजिधनििय 
दर्दनपुने हनु आई धनिियतफि  वविार गर्दाि धनवेर्दकको वक. नं....को पजिितफि  प्रत्यथीको वक.नं....को 
घरजग्गा जोधडएर रहेकोिा वववार्द रे्दजखएन । धनवेर्दकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डधभि 
प्रत्यथीको छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भधन स्थलगत रुपिै जाँिवझु गरी प्राववधिक 
प्रधतवेर्दन पेश गनि कायािलयबाट खवट गएका प्राववधिक किििारीले धिधत.............िा पेश गरेको 
स्केि सवहतको प्राववधिक प्रधतवेर्दन सिेतबाट धनवेर्दकको िाग र्दावी विोजजि आफ्नो घर 
कम्पाउण्डधभि प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पवुि हनुे रे्दजखन्छ । प्रत्यथीले 
यस कायािलयबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने 
भधन रे्दखाईएको र धनवेर्दकको घर कम्पाउण्डधभि पानी झानि पाउनपुछि भधन प्रत्यथीले र्दावी ववरोि 
गनि सिेत नसकेको र प्रिधलत काननु र प्रिलनबाट सिेत अकािको घर कम्पाउण्डधभि आफ्नो 
छत तथा वलेसीको पानी झानि पाउने नरे्दजखएको हुँर्दा धनवेर्दकको िाग विोजजि प्रत्यथीले आफ्नो 
छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनुिपने रे्दजखन्छ । धनवेर्दकको घर 
कम्पाउण्डिा पानी झानि नपाउने ठहछि  । सो ठहनािले तपजशल बिोजजि गनुि । 

तपजशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गनि आएिा धनयिानसुार र्दस्तरु धलई नक्कल दर्दन ु। 

२. यो धनिियिा जित्त नवझेु ३५ दर्दनधभि ..............जजल्ला अर्दालतिा पनुरावेर्दन गनि जान ु
भधन प्रत्यथीलाई सनुाईदर्दन ु। 

३. म्यार्दधभि पनुरावेर्दन नपरेिा काननु विोजजि धनििय कायािन्वयन गनुि/गराउन ु। 

 

इधत संवत ्............. साल...................िवहना......................गते.................रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-८ 

(र्दफा ४८ को सँग सम्बजन्ित) 

अन्तररि संरििात्िक आरे्दशको निूना 
स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका 

 न्यावयक सधिधत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 

आरे्दश 

संवत ............................ सालको धनवेर्दन नं........ 
ववषयः  वपधडतलाई उपिार गराउने सम्वन्ििा । 

................. जजल्ला ............... गाउँपाधलका वडा नं............ ........................वस्ने 

..................................................................प्रथि पि ववरुद्ध ................. जजल्ला 

................गाउँपाधलका वडा नं............ ...........................वस्ने ..................……..र्दोस्रो पि 

यसिा धनवेर्दकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला वडा नं................................ 
वस्ने ...............को नाधत ..........................को छोरा/छोरी वषि ................ को 
................ले आफुलाई असाध्य रोग लाधग धनयधित रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौला डायलोधसस 
गनि जिवकत्सकले जशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषि .................. को 
...........................ले धनयधित रुपिा डायलोधसस गनि अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको 
वहाना गने गरेको, कवहले कवहले कायािलयको कािको व्यस्तताले फुसिर्द नधिलेको आदर्द कारि 
जनाई आफुले धनयधित प्राप्त गनुिपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनि नसकेको हुँर्दा आफ्नो जीवन झनझन 
खतरायिु वन्रै्द गएको भधन अस्पतालको जिवकत्सकको पजुाि र जशफाररस सवहत पेश हनु आएको 
धनवेर्दन उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँिवझु गर्दाि व्यहोरा िनाधसव रे्दजखएको हुँर्दा हाललाई धनवेर्दकको 
लाधग जिवकत्सकले जशफाररस गरे विोजजि हरेक हप्ता २ पटक डायलोधसस गनुि गराउन ुतथा 
धनजको स्वाथ्य लाभका लाधग आवश्यक अन्य प्रवन्ि सिेत धिलाउन ुभधन स्थानीय सरकार संिालन 
ऐन २०७४ को र्दफा ४९(८) विोजजि ववपिी ........................को नाििा यो अन्तररि 
संरििात्िक आरे्दश जारी गररदर्दएका छौं । यो आरे्दश धिधसल सािेल राखी ववपिीलाई लेखी  
पठाईदर्दन ु । यो आरे्दश अनसुार उपिार भएको जानकारी प्राप्त गरी धिधसल सािेल राख्न ु र 
धनयिानसुार पेश गनुि । 

 

ईधत संवत ................... साल ..........िवहना....गते रोज..शभुि ्। 
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अनसूुिी-९ 

(र्दफा ५३ को उपर्दफा (२) सँग सम्बजन्ित) 

धिलापिको लाधग धनवेर्दनको ढाँिा 
स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका न्यावयक सधिधतसिि पेश गरेको धिलापिको संयिु  

 

धनवेर्दनपि 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... वस्ने 
.............................................को छोरा/छोरी/श्रीिधत  वषि .................. 
को.....................धनवेर्दक (प्रथि पि) 

ववरुद्ध.............. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका वडा नं. ......... ............... वस्ने वषि 
.................. को ............................................धलजखत जवाफकताि (र्दोस्रो पि) 

 

ववषयः सम्वन्ि ववच्छेर्द । 

हािी धनवेर्दक  धनम्न धलजखत धनवेर्दन गर्दिछौः 
१. हािीववि संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषिसम्ि  सिुिरु र्दाम्पत्य जीवन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत 
जायजन्ि भएको,   सोवह वषि २०७१ सालको धतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक 
घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, धलन गएको तर उल्टै कुटवपट गरी पठाएको भधन धनवेर्दकको 
धनवेर्दन परेको । 

२. आफुलाई र्दाइजो नल्याएको धनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 
धनकाला गरेको हो । आफु खशुीले िाइत गई वसेको होइन अझपधन लोग्नपे्रधत आफ्नो यथावत 
िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावत कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
धलजखत जवाफ रहेको 
३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषि लोग्ने स्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 
जायजन्ि सिेतभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी ववषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग 
अलग वसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधत िाफि त वडा नं. ................. 
अन्तगितको ............................ िेलधिलाप  केन्ििा िेलधिलापकताि .................को पहलिा 
एक आपसिा छलफल गरी धिली आएको व्यहोरा यो छ की ववगतिा जे जस्ता ववषयिा असिझर्दारी 
तथा वेिेल भएको भएतापनी हािीववि एक अकािप्रधत ववश्वास, सर्दभाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्न े
स्वास्नीको सम्वन्ि ववच्छेर्द गरी पाउँ भने्न धनवेर्दन र्दावी छोधड पनुः सिुिरु सम्वन्िका साथ र्दाम्पत्य 
जीवनलाई व्यवजस्थत ढंगले अगाधड वढाउने छौं । धनवेर्दकको घरिा तत्काल लोग्ने स्वास्नी धिधल 
वस्ने वातावरि नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा डेरा धलई वस्न हािी र्दवैु पि सहित भएकाले स्थानीय 
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सरकार संिालन ऐन २०७४ को र्दफा ४७ (२) विोजजि यो धिलापिको संयिु धनवेर्दन पेश 
गरेका छौं , लेजखए विोजजि धिलापि गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थानीय न्यावयक कायिवविी विोजजि यो धिलापिको संयिु 
धनवेर्दन र्दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँिो  हनु,् झठुा ठहरे काननु विोजजि सहुँला वझुाउँला । 

 

 

धनवेर्दकहरु...................................... प्रथि पि 

.................................... र्दोस्रो पि 

 

 

 

 

 

इधत संवत ्............. साल...................िवहना......................गते.................रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-१० 

(र्दफा ५३ को उपर्दफा (५) सँग सम्बजन्ित) 

धिलापिको ढाँिा 
 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका न्यावयक सधिधतसिि पेश गरेको धिलापिको संयिु 
धनवेर्दनपि 

 

.............. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... वस्ने 

............................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीिधत 

वषि .................. को ...............................................................................धनवेर्दक 
(प्रथि पि) 

ववरुद्ध.............. जजल्ला ........................ . ......................... गाउँपाधलका, वडा नं धलजखत 
जवाफकताि........................को .......................वस्ने वषि........................ (र्दोस्रो पि) 

 

ववषयः सम्वन्ि ववच्छेर्द । 

हािी धनवेर्दक  धनम्न धलजखत धनवेर्दन गर्दिछौं : 
१. हािीववि संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषिसम्ि  सिुिरु र्दाम्पत्य जीवन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत 
जायजन्ि भएको,   सोवह वषि २०७१ सालको धतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक 
घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, धलन गएको तर उल्टै कुटवपट गरी पठाएको भधन धनवेर्दकको 
धनवेर्दन परेको । 

२. आफुलाई र्दाइजो नल्याएको धनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 
धनकाला गरेको हो । आफु खशुीले िाइत गई वसेको होइन अझपधन लोग्नपे्रधत आफ्नो यथावत 
िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावत कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
धलजखत जवाफ रहेको  । 

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषि लोग्ने स्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 
जायजन्ि सिेतभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी ववषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग 
अलग वसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधत िाफि त वडा नं. ................. 
अन्तगितको ............................ िेलधिलाप केन्ििा िेलधिलापकताि .................को पहलिा 
एक आपसिा छलफल गरी धिली आएको व्यहोरा यो छ की ववगतिा जे जस्ता ववषयिा असिझर्दारी 
तथा वेिेल भएको भएतापनी हािीववि एक अकािप्रधत ववश्वास, सर्दभाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्न े
स्वास्नीको सम्वन्ि ववच्छेर्द गरी पाउँ भने्न धनवेर्दन र्दावी छोधड पनुः सिुिरु सम्वन्िका साथ र्दाम्पत्य 
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जीवनलाई व्यवजस्थत ढंगले अगाधड वढाउने छौं । धनवेर्दकको घरिा तत्काल लोग्ने स्वास्नी धिधल 
वस्ने वातावरि नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा डेरा धलई वस्न हािी र्दवैु पि सहित भएकाले स्थानीय 
सरकार संिालन ऐन २०७४ को र्दफा ४७ (२) विोजजि यो धिलापिको संयिु धनवेर्दन पेश 
गरेका छौं , लेजखए विोजजि धिलापि गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थानीय न्यावयक कायिवविी विोजजि यो धिलापिको संयिु 
धनवेर्दन र्दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँिो  हनु,् झठुा ठहरे काननु विोजजि सहुँला वझुाउँला । 

 

धनवेर्दकहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्दोस्रो पि 

 

 

 

 

इधत संवत ्............. साल...................िवहना......................गते.................रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-११ 

(र्दफा ६० को उपर्दफा (३) सँग सम्बजन्ित) 

िेलधिलापकताििा सूिीकृत हनुे धनवेर्दन ढाँिा 
न्यावयक सधिधत 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका सिि पेश गरेको धनवेर्दन 

 

ववषयः िेलधिलापकताििा सूिीकृत हनु पाउँ । 

 

प्रस्ततु ववषयिा तपधसलिा उल्लेजखत कागजातहरुको प्रधतधलपी साथै राखी ............  
गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधत अन्तगितका ............ िेलधिलाप केन्ििा सूिीकृत भई िेलधिलाप 
गराउन अनिुती पाउँ भनी धनवेर्दन गर्दिछु । 

तपधसल 

१) नागररकता प्रिािपिको छाँयाकपी, 
२) एस.एल.धस. / एस.ई.ई. तहसम्ि उधतिि गरेको शैजिक प्रिािपिको छाँयाकपी, 
३) िेलधिलापकतािको ताधलि प्राप्त गरेको प्रिािपिको छायाँकपी, 
४) िेलधिलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्यजत्तगत वववरि  

 

 

धनवेर्दक 

   नाि थरः .......... 
     र्दस्तखतः ........... 

   धिधतः ............. 
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अनसूुिी-१२ 

(र्दफा ७६ को उपर्दफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका न्यावयक सधिधत सिि पेश गरेको 
भररभराउको धनवेर्दन पि 

 

ववषयः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

 

.............. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... 

.....................वस्ने................................धनवेर्दक /वार्दी /प्रधतवार्दी ववरुद्ध 

.......वस्ने.............ववपिी  /वार्दी /प्रधतवार्दी 
िदु्धा 
ि धनवेर्दक धनवेर्दन वापत रु १०।– र्दस्तरु साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनवेर्दन गर्दिछु । 

१. उपरोि ववपिी संगको उल्लेजखत िदु्धा यस गाउँपाधलकाको न्यावयक सधिधतको 
धिधत..............को धनििय बिोजजि िैले यस कायािलयिा राखेको र्दस्तरु÷रकि धिधत..............को 
श्री...................जजल्ला अर्दालतको फैसला बिोजजि िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्दा 
उि रकि भरी भराई पाउन यो धनवेर्दन पेश गरेको छु । 

२. िैले यस कायािलयिा जम्िा गरेको र्दस्तरु÷रकिको भरपाई /रधसर्द /भौिरको सक्कलै प्रधत र 
सम्िानीत श्री.......................जजल्ला अर्दालतको अजन्ति फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न 
छ । 

३. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

 

 

 

धनवेर्दक 

धनज.............. 
ईधत संवत..................साल...................िवहना.............गते........रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-१३ 

(र्दफा ७७ को उपर्दफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

िलन िलाउने धनवेर्दन 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका पेश गरेको 
धनवेर्दन पि 

 

ववषयः िलन िलाई पाउँ भने्न वारे । 

 

.............. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ........................... वस्न े..................... 
धनवेर्दक /वार्दी /प्रधतवार्दी ववरुद्ध.......वस्ने..................ववपिी /वार्दी /प्रधतवार्दी 

िदु्धा 
ि धनवेर्दक धनवेर्दन वापत रु १०।– र्दस्तरु साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनवेर्दन गर्दिछु । 

१. उपरोि ववपिीसंगको उल्लेजखत िदु्धा यस गाउँपाधलका÷को न्यावयक सधिधतबाट धिधत........िा 
धनििय भई उि घर जग्गा (वा जनु सम्पजत्त भोग गनि पाउने गरी धनििय भएको छ सो सम्पजत्त वा 
वस्त ुउल्लेख गने) िेरो हक भोग र स्वाधित्वको हनुे ठहर भएकोिा श्री...... जजल्ला अर्दालतिा 
ववपिीले पनुरावलोकन गरेकोिा सम्िानीत अर्दालतबाट सिेत धिधत.............. िा धनििय हुँर्दा 
न्यावयक सधिधतकै धनिियलाई सर्दर गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्दा सो िेरो हक भोगको 
कायि भएको सम्पजत्त रहेको हुँर्दा जशघ्राधतजशघ्र िलाई उि सम्पजत्त िलन िलाई पाउन यो धनवेर्दन 
पेश गरेको छु । 

२. यसै धनवेर्दन साथ रे्दहायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु । 

क. न्यावयक सधिधतले धिधत............िा गरेको धनिियको छाँयाँकपी 
ख. श्री...........जजल्ला अर्दालतले गरेको धिधत.............को सर्दर फैसलाको छाँयाँकपी 
ग. यस वववार्द सम्वद्ध धिधसल यसै कायािलयिा रहेको छ । 

घ. लेजखएको व्यहोरा दठक साँिो छ, झठुा ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

 

धनवेर्दक 

धनज............... 
ईधत संवत..................साल...................िवहना.............गते........रोज शभुि ् 
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अनसूुिी-१४ 

(र्दफा ७९ को उपर्दफा (४) सँग सम्बजन्ित) 

सम्पधत रोक्काको अरे्दश 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका न्यावयक सधिधत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 
सर्दस्य श्री........................................................................................... 

आरे्दश 

संवत ................. सालको धनवेर्दन नं........ 
 

ववषयः सम्पधत हस्तान्तरि रोक्का 
.................. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... वस्ने 
.........................................................................................को छोरा /छोरी /श्रीिधत 

वषि .................. को.........................................................धनवेर्दक (प्रथि पि) ववरुद्ध .. 
............. जजल्ला ................. गाउँपाधलका, वडा नं .... ववपिी (र्दोश्रो पि) .............. जजल्ला. 
............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... वस्ने .... वषि ..... को यसिा धनवेर्दकको िाग 
बिोजजि ................ जजल्ला ........................ गाउँपाधलका, वडा नं.... िे.फ.........वक.नं........ 
जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................वगिवफटको िार तल्ले घर र धलग 
लगापात सिेत ववपिी....सम्पजत्त धनज ववपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्जरुी ववना हक हस्तान्तरि 
हनु सक्ने आशंका गरी धनवेर्दकले दर्दएको धनवेर्दन उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँिवझु गर्दाि व्यहोरा 
िनाधसव रे्दजखएको हुँर्दा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उजल्लजखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरि 
गनि धसफाररस नदर्दन वडालाई र अको आरे्दश नभएसम्िका लाधग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरि 
नगनुि/गनि नदर्दन ुभनी िालपोत कायािलयको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ 
को र्दफा ४९ (६) बिोजजि यो रोक्काको आरे्दश जारी गररदर्दएका छौं । यो आरे्दश धिधसल सािेल 
राखी सम्वजन्ित कायािलयहरुिा पठाईदर्दन ु। यो आरे्दश अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी 
धिधसल सािेल राख्न ुर धनयिानसुार पेश गनुि । 

 

 

 

ईधत संवत................साल.............िावहना...........गते‘..........रोज शभुि ्। 
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अनसूुिी-१५ 

(र्दफा ८८ को उपर्दफा (६) सँग सम्बजन्ित) 

नक्कलको लाधग धनवेर्दन 

स्याङजा जजल्ला आधँिखोला गाउँपाधलका न्यावयक सधिधत 

आधँिखोला गाउँपाधलकािा पेश गरेको 
धनवेर्दन पि 

 

ववषयः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

.................. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... .................................. बस्ने 

........................................................................... धनवेर्दक /वार्दी /प्रधतवार्दी ववरुद्ध 

.................. जजल्ला. ............. गाउँपाधलका, वडा नं. ......... ............... बस्ने 

................................................................................ ववपिी /वार्दी /प्रधतवार्दी 
 

िदु्दाः .................................. । 

ि धनवेर्दक धनवेर्दन र्दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनवेर्दन गर्दिछुः 
(१) उपरोि ववपिीसँगको उल्लेजखत िदु्दािा अध्ययनको लाधग रे्दहायका कागजातहरु आवश्यक 
परेको हुँर्दा प्रिाजित प्रधतधलपी पाउँ भनी यो धनवेर्दन साथ उपजस्थत भएको छु । अतः नक्कलको 
प्रिाजित प्रधतधलपी पाउँ । 

रे्दहाय 

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 

 

२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँिो छ, झिुा ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

 

धनवेर्दक 

धनज .......................... 
इधत सम्वत ्......... साल .... िवहना .... गते रोज ्... शभुि ्................ 

 
 
 

प्रिाजित धिधत: २०७६/०३/१२ 
सधुिर कुिार पौडेल 

अध्यि



 

 

 

“कृधि, पर्यटन समुन्नत आँधिखोला गाउँपाधलकाको आिार, सेिा, धिकास, 

सुशासन र सम्बृधि नै हाम्रो कार्यभार” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

आधँिखोला गाउँपाधलका 

गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

कृधि, स्र्ाङ्जा 

गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

ईमेल: andhikholarm@gmail.com 

फोन नम्बर: ०६३४१३००१, ९८५६००५६०८ 

 


