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दुधौली नगरपाललकाको फोहरमैला ब्यबस्ापन ऐन, २०७५
नगरसभाबाट स्ीकृत लमलतः२०७५।६।१९

प्रसता्ना:

फोहरमैलालाई स्ोतमा न य्ूनिकरण, पिु: प्र्ोग, प्रशोधि वा नवसर्जि गरी िगरपानलका 
क्षेत्रनित्र फोहरमैलाको उनित र प्रिावकारी व्वस्ापि गि्ज त्ा रिसवास्थ् 
एव ंवातावरणमा पि्ज सकिषे प्रनतकयू ल प्रिावलाई कम गरी सवच्छ, सवस् र मिोरम 
वातावरण का्म गि्ज वान्छिी् िएकोलषे स्ािी् सरकार सञिालि ऐि, २०७४ 
को दफा १०२ (१) वमोनरम िगरसिालषे ्ो ऐि बिाएको ्छ ।

पररच छ्ेद — १

प्रारल्भक

१. सलंषिप्त नाम र प्रार्भ :१) ्स ऐिको िाम “दुधौली नगरपाललकाको 
फोहरमैला व्य्स्ापन ऐन, २०७५”  रहषेको ्छ

  (२) ्ो ऐि तरुुनत प्रारमि हुिषे्छ ।

२. पररभाषा: नवष् वा प्रसगँलषे अकको अ ््ज िलागषेमा ्स ऐिमा,

(क) “िगरपानलका” िनिालषे दधुौली िगरपानलका सम्झिपु्छ्ज

(ख) “िगर का ््जपानलका” िनिालषे दधुौली िगरका ््जपानलका सम्झिपुद्ज्छ ।

(ग) “प्रमखु” िनिालषे दधुौली िगरपानलकाको प्रमखुलाई सम्झिपु्छ्ज  ।

(घ) “प्रमखु प्रशासकी् अनधकृत” िनिालषे दधुौली िगरपानलकाको प्रमखु 
प्रशासकी् अनधकृत सम्झि ुप्छ्ज ।

ड.) “सनमनत” िनिालषे फोहरमैला ब्वस्ापि सनमनत सम्झि ुप्छ्ज  ।

(ि) “औधोनगक प्रनतष्ाि” िनिालषे कुिै उधोग, ब्वसा् वा सषेवा सञिालि 
गिने उद्षेश्लषे काियूि बमोनरम स्ानपत कुिै कमपिी, उद्ोग, फम्ज वा 
्सतै प्रकृनतको निका् सम्झि ुपद्ज्छ ।

(्छ) “औधोनगक फोहरमैला” िनिालषे औद्ोनगक प्रनतष्ािबाट निषकासि हुिषे 
हानिकारकप्रदनुषत फोहरमैला सम्झि ुप्छ्ज  ।

(र) “:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nfÆ eGgfn] c:ktfn, lSnlgs, 
kmfd]{;L,cf}ifwL k;n, An8 a}Í, Kofyf]nf]lhsn k|of]uzfnf, kz'–
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:jf:Yo hGo;+:yf jf :jf:Yo cg';Gwfg s]Gb|af6 pTkfbg tyf 
lgisfzg x'g] xflgsf/s kmf]x/d}nf ;Demg'k5{ .

(्झ) “कनटषेिर” िनिालषे फोहरमैला सकंलि गिने प्र्ोरिको लानग निनचित 
स्ािमा रानखएको फोहरमैला ्पुािने िाडँो वा वान्टि र ्सतै प्रकारको 
अन् कुिै वसत ुसम्झिपु्छ्ज  ।

(ञ) “निषकासि” िनिालषे फोहरमैला उतपादि स्लबाट िगरपानलकालषे 
तोकषे को स्ािमा ्पुािने वा निका्िषे का ््ज सम्झिपु्छ्ज  ।

(ट) “सकंलि कषे नद्र” िनिालषे घर घरबाट निसकिषे फोहरमैला सकंलि गरी 
निधा्जररत सम्समम राखि वा ्पुाि्ज िगरपानलकालषे तोकषे को स्ाि 
सम्झि ुपद्ज्छ र घरघरमा फोहरमैला सकंलि गि्ज आउिषे िगरपानलकालषे 
तोकषे को फोहरमैला सकंलक वा फोहरमैला सकंलि गिने साधि समषेतलाई 
रिाउ्ँछ ।

(ठ) “फोहरमैला” िनिालषे घरषेल ु फोहरमैला, औधोनगक फोहरमैला, 
रसा्निक फोहरमैला, सवास्थ् ससं्ाबाट निसकिषे फोहरमैला वा 
हानिकारक फोहरमैला सम्झि ुपद्ज्छ र ्स शबदलषे प्र्ोगमा िआउिषे 
त्ा फानलएका वसत,ु सडषे गलषेका वसत ुर वातावरणमा ह्ास आउिषे गरी 
निषकासि गररएका वसतहुरु लगा्त अिानधकृत साव्जरनिक स्लमा 
टानँसएका पोष्टर, पम्पलषेट र िगरपानलकाको रारपत्रमा सयूििा प्रकाशि 
गरी फोहरमैला ििी तोनकनदएको अन् वसत ुसमषेतलाई रिाउ्ँछ । ्स 
ऐिको अिसुयूिी (१) मा फोहरमैलाको वनग्जकरण गररएको ्छ ।

(ड) “प्रशोधि” िनिालषे फोहरमैलाको रुप वा गणुमा पररवत्जि गरी अन् कुिै 
उप्ोगी वसत ुत्ार गिने, मल, ग्ास, उरा्ज वा अन् वसत ुउतपादि गरी 
फोहरमैलाको व्वस्ापि गिने प्रनरि्ा सम्झिपुद्ज्छ ।

(ढ)  “फोहरमैला सकंलि” िनिालषे फोहरमैला उतपादि स्लबाट उठाउिषे, 
घर घरबाट सकंलि गिने, साव्जरनिक स्लमा रहषेको फोहरमैला बढािने, 
्पुािने, ्झारपात उखषे्िषे त्ा अिानधकृत रुपमा साव्जरनिक स्लमा 
टानसएका पोष्टर, पम्पलषेट हटाई सकंलि गिने का ््जलाई सम्झिपुद्ज्छ ।

(ण)  “फोहरमैला व्वस्ापि स्ल” िनिालषे फोहरमैला नवसर्जि वा प्रशोधि 
गि्जका लानग िगरपानलकालषे तोकषे को स्ल सम्झिपुद्ज्छ ।
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(त)  “नवस्जरि” िनिालषे फोहरमैलाको अननतम निषकासि त्ा व्वस्ापि 
सम्झिपुद्ज्छ।

(्)  “सामदुान्क ससं्ा” िनिालषे िाफा आर्जि िगिने उद्षेश्लषे समदुा्को 
नहतको लानग प्रिनलत काियूि बमोनरम स्ानपत र सहिानगतामयूलक 
टोलसधुार ससं्ा त्ा उपिोक्ा समयूह र गैरसरकारी ससं्ा 
सम्झिपुद्ज्छ ।

(द)  “फोहरमैला सकंलि त्ा ढुवािी साधि” िनिालषे फोहरमैला सकंलि 
त्ा ढुवािी गिने प्र्ोरिका लानग प्र्ोग गररिषे साधि, उपकरण वा 
औरार सम्झिपुद्ज्छ ।

(ध)  “तोनकएको वा तोनकए बमोनरम” िनिालषे ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्ममा तोनकएको वा तोनकए बमोनरम सम्झिपुद्ज्छ ।

(ि)  “वडा सनमनत” िनिालषे दधुौली िगरपानलकाका सबै वडाहरुलाई 
रिाइिषे्छ ।

पररच छ्ेद–२

फोहरमैला उतपादन, सकंलन, न्ुयलनकरण त्ा लनषकासन स्बनधी व्य्स्ा 

३.  फोहरमैला व्य्स्ापनमा नगरपाललको मखु्य लि्मछ्े ारी रहनछे: १) 
फोहरमैला व्वस्ापिका लानग फोहरमैला व्वस्ापि स्ल, प्रशोधि 
्पलानट, कमपोष्ट ्पलानट, वा्ोग्ास ्पलानट लगा्त फोहरमैलाको सकंलि, 
अननतम नवस्जरि त्ा प्रशोधिका लानग आवश्क पिने पयूवा्जधार त्ा सरंििाको 
निमा्जण त्ा सञिालि गिने मखु् नरममषेवारी िगरपानलकाको हुिषे्छ ।

   २) फोहरमैला सकंलि कषे नद्र वा कुिै स्ािमा फानलएको 
वा रानखएकोफोहरमैला वा सरसफाईको नसलनसलामा रममा िएको 
फोहरमैलाकोआवश्क प्रबनध गिने वा कुिै नकनसमबाट प्र्ोग गिने नरममषेवारी 
िगरपानलकाको हुिषे्छ ।

   ३) उपदफा (१) र (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि 
हानिकारक फोहरमैला, सवास्थ् ससं्ारन् फोहरमैला वा औधोनगक 
फोहरमैलाको प्रशोधि र व्वस्ापि गिने दान्तव निधा्जररत मापदणडको 
अधीिमा रही त्सतो फोहरमैला उतपादि गिने व्नक् वा निका्को हुिषे्छ ।
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   ४) कुिै उधोग वा सवास्थ् ससं्ालषे हानिकारक फोहरमैला, 
सवास्थ् ससं्ारन् फोहरमैला, रसा्निक फोहरमैला त्ा औधोनगक 
फोहरमैला प्रशोधि गरी बाकँी रहषेको फोहरमैला त्ा अन् फोहरमैलाको 
व्वस्ापि गररनदि िगरपानलकालाई अिरुोध गरषेमा वा िगरपानलकालषे निमा्जण 
गरषेको फोहरमैला स्ल प्र्ोग गि्ज माग गरषेमा िगरपानलकालषे निधा्जरण गरषे 
बमोनरमको सषेवा शु् क नलई फोहरमैलाको व्वस्ापि गररनदि वा फोहरमैला 
व्वस्ापि स्ल प्र्ोग गि्ज नदि सकिषे्छ ।

४.  फोहरमैलाको उतपादन कम गनने: १) कुिै ब्नक्, ससं्ा वा निका्लषे कुिै 
काम कारोवार गदा्ज उतपादि हुिषे फोहरमैला ््ासक् कम गिु्जपिने्छ ।

   २) आफिो क्षेत्रनित्र नवसर्जि हुि सकिषे फोहरमैलाको नवसर्जि 
वा पिुः प्र्ोगको व्वस्ा नमलाई बाकँी फोहरमैला मात्र निषकासि गरी 
फोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउि ुप्रत ष्ेक ब्नक्, ससं्ा वा निका्को कत्जब् 
हुिषे्छ ।

५.  फोहरमैलाको पृ्कीकरण: १) िगरपानलकालषे फोहरमैलालाई रैनवक, 
अरैनवक र अन् प्रकारमा नविारिगरी स्ोत ्ुछट्ाउिषे गरी तोकि ुपिने्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम िगरपानलको तोनकनदए बमोनरम 
फोहरमैलालाई नवनिनि तहमा ्ुछट्ाई सकंलि कषे नद्रसमम पञु्ाउिषे दान्तव 
त्सतो फोहरमैला उतपादि गिने ब्नक्, ससं्ा वा निका्को हुिषे्छ र ्सको 
लानग िगरपानलकालषे आवश्क प्रनवनध, मालसामाि, उपकरण, कनटषेिर आनद 
उपलबध गराउि सकिषे्छ ।

६.  फोहरमैलाको लनषकासन: १) फोहरमैला निसकासिको सम्, स्ाि र 
तररका िगरपानलकालषे निधा्जरण गरषे बमोनरम हुिषे्छ ।

   २) हानिकारक फोहरमैला वा रसा्निक फोहरमैला उतपादि गिने 
व्नक्, ससं्ा वा निका्लषे त्सतो फोहरमैला तोनकए बमोनरम ब्वस्ापि 
गिु्जपिने्छ ।

   ३) हानिकारक फोहरमैला वा रसा्निक फोहरमैला सकंलि 
कषे नद्रमानिषकासि गि्ज पाइिषे ्ैछि ।

७.  सकंलन कछे नद्र र सम्य तोकनछे: १) िगरपानलकाको फोहरमैलालाई ब्वनस्त 
रुपमा सकंलि गि्जआवश्कतािसुार टोलवा वसतीमा कनटषेिर राखिषे त्ा 
सकंलि कषे नद्र र सम् तोकि सकिषे्छ ।
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   २) उपदफा (१) बमोनरम सकंलि कषे नद्र तोकदा सकषे समम 
टोल वा बसतीका सबैलाई पा्क पिने गरी वातावरणी् रुपलषे उप्कु् स्ाि 
तोकिपुिने्छ ।

८.  फोहरमैलाको ढु्ानी:१) सकंलि कषे नद्रमा रममा िएको फोहरमैलालाई 
फोहरमैला ब्वस्ापि स्लसमम ढुवािी गिने दान्तव िगरपानलका वा 
िगरपानलकालषे ब्वस्ा गरषेको ससं्ा वा निका्को हुिषे्छ ।

   २) फोहरमैला ढुवािी गदा्ज तोनकए बमोनरमको ढुवािी साधि 
प्र्ोग गिु्जपिने ्छ । ्सतो साधि तोकदा तौल, क्मता, तररका, सडकको क्मता 
त्ा वातावरणमा पि्ज सकिषे प्रिाव समतषेलाई नविार गरी तोकिपुिने्छ ।

   ३) फोहरमैला ढुवािी गदा्ज िगरपानलको दफा ५ बमोनरम 
स्ोतमा्ुछट्ाई निषकासि त्ा सकंलि गररएको फोहरमैलाको अलग–अलग 
ढुवािीगिु्जपिने्छ ।

९.  फोहरमैलाको न्ुयलनकरण, पुन: प्र्योग त्ा पुन: चक्ी्य प्र्योग: िगरपानलको 
फोहरमैला न्नुिकरण, पिु: प्र्ोग त्ा पिुः िरिी् प्र्ोगलाई प्रोतसाहि गि्ज 
समनव्ातमक व्वस्ा नमलाउिषे ्छ र ्सको प्रिावकारी का्ा्जनव्िको लानग 
आवश्क निदनेनशका बिाई लाग ुगि्ज सकिषे्छ ।

पररच छ्ेद – ३

फोहरमैला व्य्स्ापन स्ल स्बनधी व्य्स्ा

१०. फोहरमैला व्य्स्ापन स्ल: १) िगरपानलको आफिो क्षेत्रनित्र सकंलि 
िएको फोहरमैलालाई व्वस्ापि त्ा स्ा्ी रुपमा नवस्जरि गि्जका लानग 
वातावरण समबनधी प्रिनलत काियूिको अनधिमा रही फोहरमैला व्वस्ापि 
त्ा प्रशोधि स्ल तोकि सकिषे्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापि स्ल 
तोकिको लानग िगरपानलकाको रगगा ििएमा वा रगगा िए तापनि फोहरमैला 
व्वस्ापि स्ल तोकि उप्कु् ििएमा उप्कु् रगगा िाडामा नलई वा खररद 
गरी व्वस्ापि स्ल तोकि सकिषे्छ ।

   ३) िगरपानलकालषे उपदफा (१) र (२) बमोनरम फोहरमैला 
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व्वस्ापि स्ल तोकिका लानग रगगाको अिाव िएमा उप्कु् रगगाको 
्छिौट गरी उपलबध गराउिका लानग सघंी् सरकार वा प्रदषेश सरकार समक् 
अिरुोध गि्ज सकिषे्छ ।

   ४) उपदफा (३) बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापि स्ल उपलबध 
गराउि माग िई आएमा सघंी् सरकालषे प्रिनलत काियूि बमोनरम त्सतो रगगा 
प्राप्त गरी िगरपानलकााई उपलबध गराउिषे्छ ।

   ५) िगरपानलकालषेअकको कुिै एक वा सोिनदा बढी स्ािी् तह 
समषेतलषे सं् कु् रुपमा एउटै फोहरमैला व्वस्ापि स्ल प्र्ोग गि्ज उप्कु् 
िएमा त्सता स्ािी् तह बीि आवश्क समनव् गरी त्सतो स्ललाई 
समबननधत स्ािी् तहहरुको नलनखत सहमनत र सत्जमा सं् कु् रुपमा प्र्ोग 
गिने गरी व्वस्ा नमलाउि सकिषे्छ ।

   ६) िगरपानलकाकोफोहरमैला ब्वस्ापि स्ल सञिालि त्ा 
व्वस्ापि समबनधी का ््ज तोनकएको वातावरणी् मापदणड अिरुुप गिु्जपिने्छ ।

   ७) िगरपानलकालषेफोहरमैला व्वस्ापि स्ल क्षेत्रलाई 
आवश्क परषेमा वातावरणी् रुपलषे सवंषेदिशील क्षेत्र घोषणा गि्ज सकिषे्छ ।

   ८) िगरपानलकालषे उपदफा (७) बमोनरमको क्षेत्रमा पशपुन्छी, 
नरवरनत ुत्ा मािवको अिानधकृत प्र्ोगलाई रोक लगाउिषे, माटो, ढंुगा, नगट्ी 
र बालवुा निका्िषे का ््जमा रोक लगाउिकुो सा्ै वातारण सरंक्ण र त्सतो 
क्षेत्रको उनित ब्वस्ापिका लानग उनित निदनेशि त्ा निदनेनशका रारी गरी 
लाग ुगि्ज सकिषे्छ ।

पररच छ्ेद – ४

फोहरमैला व्य्स्ापनमा लनिी त्ा सामदुाल्यक षिछेत्रको सलंगनता:

११.  अनमुलत स्बनधी व्य्स्ा:१) ्ो ऐि बमोनरम िगरपानलको अिमुनत िनलई 
कसैलषे पनि फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी काम गि्ज वा गराउि सकिषे्ैछि ।

   २) फोहरमैला व्वस्ापि गि्ज सवदषेशी वा नवदषेशी कमपिी, 
ससं्ा वा निका्लषे दषेहा्को नववरण खलुाई अिमुनतको लानग िगरपानलकामा 
निवषेदि नदिपुिने्छ ।
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(क)  फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी ्ोरिा

(ख)  फोहरमैला व्वस्ापिको लानग आवश्क रिशनक् त्ा प्रनवनधको 
नववरण

(ग)  तोनकए बमोनरमको अन् नववरण ।

   ३) िगरपानलकालषे उपदफा (२) बमोनरम पि्ज आएको निवषेदि 
उपर आवश्क निण्ज् गरी अिमुनत नदि सकिषे्छ ।

   ४) फोहरमैला व्वस्ापि, प्रशोधि, पिु: िरिी् प्र्ोग र 
नवसर्जिमा आवश्क पिने प्रनवनध सवदषेशमा उपलबध हुिषे अवस्ा िदषेनखएमा 
त्सतो प्रनवनध उपलबध गराउि सकिषे कुिै नवदषेशी कमपिी, ससं्ा वा 
निका्लाई सम्झौतामा उ्लषेनखत अवनध नित्र त्सतो प्रनवनध हसतानतरण गिने 
गरी सघंी् सरकारको सवीकृनत नलई िगरपानलकाको उपदफा (३) बमोनरम 
अिमुनत पत्र नदि सकिषे्छ ।

   ५) अिमुनत समबनधी अन् व्वस्ा तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

१२. लनिी षिछेत्रबाट फोहरमैला ब्य्स्ापनको का्य्य गराउन सलकनछे: १) 
िगरपानलकाको आवश्कता अिसुार दफा ११ बमोनरम अिमुनत प्राप्त 
निरीक्षेत्रका कमपिी वा सामदुान्क क्षेत्रबाट दफा १३ बमोनरम प्रनतसपधा्ज 
गराई वा पयूवा्जधार सरंििाको निमा्जण त्ा सञिालिमा निरी लगािी 
समबनधी काियूिको आवश्क प्रकृ्ा अबलमबि गरी आफिो क्षेत्रकोफोहरमैला 
व्वस्ापि गराउि सकिषे्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापि गदा्ज निरी 
क्षेत्रका कमपिीको हकमा दषेहा्का सवै वा कुिै र सामदुान्क वा गैर सरकारी 
सघंससं्ाका हकमा दषेहा्का कुिै काम गराउि सनकिषे ्छ ।

(क)  फोहरमैला न्नुिकरणका लानग रििषेतिा अनिवनृधि,

(ख)  फोहरमैला सकंलि,

(ग)  फोहरमैला ढुवािी,

(घ)  फोहरमैलाको प्र्ोग, पिु: प्र्ोग, पिु: िरिी् प्र्ोग वा प्रशोधि,

(ङ)  फोहरमैला नवसर्जि र

(ि)  फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी कुिै काम ।

१३.  प्रलतसपधा्य गराई फोहरमैला ब्य्स्ापनको लि्मा लदनछे: १) िगरपानलकाको 
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दफा १२ बमोनरम निरी क्षेत्र वा सामदुान्क ससं्ाबाट फोहरमैला व्वस्ापि 
गराउदँा तोनकएको नवनध बमोनरम प्रनतसपधा्ज गराई ्छिौट पचिात व्वस्ापि 
गिने नरममा नदिपुिने्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम ्छिौट गदा्ज दषेहा्का आधारमा 
गिु्जपिने्छ ।

क)  िगरपानलकालाई ब्ुझाउि कबयूल गरषेको रकम ।

ख)  फोहरमैलाबाट उरा्ज शनक् वा प्राङ्गाररक मल उतपादि गिने क्मता,पयूरँी, 
प्रनवनध र रिशनक्को नस्नत ।

ग)  आन ््जक त्ा प्रानवनधक क्मता

घ)  व्वस्ापिमा प्र्ोग गररिषे प्रनवनधको नदगोपि र वातावरणी् 
प्रिावन य्ूनिकरण ।

ङ)  व्वस्ापि करार गिने िए प्रसताव गररएको व्वस्ापि शु् क ।

ि)  फोहरमैलाको प्र्ोग, प्रशोधि, पिुः प्र्ोग गिने समबनधमा िए 
िगरपानलकालाई ब्ुझाउि मञररु गररएको रो््टी ।

   ३) फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी अन् व्वस्ा प्रिनलत 
काियूि बमोनरमहुिषे्छ ।

   ४) ्स दफा बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापिको नरममा पाएको 
कमपिी/ससं्ा वा निका्लषे िगरपानलकासगँ गरषेको सम्झौताको अधीिमारही 
दफा १६ बमोनरमको शु् क उठाउि सकिषे ्छ ।

   ५) फोहरमैला ब्वस्ापिमा निरी त्ा गैर सरकारी क्षेत्रको 
सलंगितासमबनधी अन् ब्वस्ा तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

१४.  फोहरमैला ब्य्स्ापन स्ल लनमा्यण त्ा सञचालन गन्य स्ीकृलत लदन 
सलकनछे:

   १) निरी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्वस्ापिका लानग फोहरमैला 
व्वस्ापि स्ल, प्रशोधि स्ल वा अन् सं् नत्र निमा्जण गरी सञिालि गि्ज 
सवीकृनत माग गरषेमा वातावरण त्ा अन् प्रिनलत काियूिको अधीिमा रही 
त्सतो सं् नत्र निमा्जण त्ा सञिालिका लानग िगरपानलकालषे सवीकृनत नदि 
सकिषे्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम निरी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्वस्ापि 
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सं् नत्रको निमा्जण त्ा सञिालि गदा्ज वातावरणी् मापदणड अिरुुप िए 
ििएको अिगुमि िगरपानलकालषे गिने्छ ।

   ३) ्सरी अिगुमि गदा्ज तोनकएको मापदणड अिरुुप ििए 
सम्ावधी तोकी मापदणड अिरुुप गि्ज लगाउिषे र तोनकएको सम्ावनध नित्र 
मापदणडको पालिा िगरषे त्सता ब्नक्, ससं्ा वा कमपिीलाई नदएको सवीकृनत 
िगरपानलकालषे रद् गि्ज सकिषे्छ ।

१५.  सा ््यिलनक लनिी साझछेदारीमा फोहरमैला व्य्स्ापन गन्य सलकनछे: १) 
स्ािी् तहलषे प्रिनलत काियूिको अनधिमा रही निरी क्षेत्र, सामदुान्क एव ंगैर 
सरकारी सघं ससं्ासगँको सा्झषेदारीमा फोहरमैला व्वस्ापिको का ््ज गि्ज 
सकिषे्छ ।

   २) सामदुान्क वा गैर सरकारी सघं ससं्ासगँको सा्झषेदारीमा 
काम गदा्ज फोहरमैला न्नुिकरणको लानग रििषेतिा अनिवनृधि, फोहरमैला 
सकंलि, ढुवािी, फोहरमैला व्वस्ापि स्लको वनद पचिातको व्वस्ापि, 
उद्ाि निमा्जण र सौनद्यीकरण रसता का ््ज मात्र गि्ज गराउि सनकिषे ्छ ।

पररच छ्ेद – ५

फोहरमैला व्य्स्ापन सछ्े ा शुलक स्बनधी व्य्स्ा

१६. सछ्े ा शुलक उठाउन सकनछे: १) िगरपानलकाको फोहरमैला व्वस्ापि 
गरषेवापत समबननधत ब्नक्, ससं्ा वा निका्बाट तोनकए बमोनरमको सषेवा 
शु् क उठाउि सकिषे्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम शु् कको निधा्जरण फोहरमैलाको 
पररमाण, तौल त्ा प्रकृनत र तोनकएका अन् आधारमा गररिषे ्छ ।

   ३) ्स दफा बमोनरम निधा्जरण गररएको शु् क िगरपानलका 
आफैलषे वा िगरपानलकालषे तोकषे को ससं्ा वा निका् माफ्ज त समषेत उठाउि 
सनकिषे ्छ ।

   ४) ्स दफामा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएता पनि दफा 
१३ बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापि गि्ज नरममषेवारी पाएको ब्नक्, ससं्ा वा 
निका्लषे िगरपानलकासगँ िएको सहमनत वा सम्झौताको आधारमा फोहरमैला 
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ब्वस्ापि गरषेवापत समबननधत ब्नक्, ससं्ा वा निका्बाट सषेवा शु् क 
उठाउि सकिषे्छ ।

   (५) ्स दफा बमोनरम शु् कबाट प्राप्त आमदािी त्ा 
फोहरमैला व्वस्ापिमा निरी क्षेत्रलाई सकंलि गराउदँा प्राप्त हुिषे आमदािी 
िगरपानलकालषे एउटा ्ुछटै् शीष्जकमा राखी उक् रकम फोहरमैला व्वस्ापि, 
वातावरणी् सरंक्ण, सिषेतिा का ््जरिम त्ा फोहरमैला ब्वस्ापि स्ल 
प्रिानवत क्षेत्रको नवकासमा खि्ज गिु्जपिने्छ ।

१७.  सछ्े ा लनल्बन ्ा अनत्य गन्य सकनछे: १) िगरपानलकालषे दफा १६ बमोनरम 
सषेवा शु् क िब्ुझाउिषे सषेवाग्ाहीको फोहरमैला समबनधी सषेवा निलमबि वा 
अनत् गि्ज सकिषे्छ ।

   २) फोहरमैला व्वस्ापि गि्ज दफा १३ बमोनरम नरममषेवारी 
पाएको ब्नक्, ससं्ा वा निका्लषे दफा १६ को उपदफा (४) बमोनरमको 
सषेवा शु् क िब्ुझाउिषे सषेवाग्ाहीको फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी सषेवा 
निलमबिवा अनत् गि्ज सकिषे्छ । ्सरी सषेवा निलमवि वा अनत् गररएमा 
िगरपानलकालाई रािकारी नदिपुिने्छ ।

   ३) उपदफा (१) र (२) बमोनरम सषेवाको निलमबि वा अनत् 
गररएको अवस्ामा आफिो घरबाट उतपादि हुिषे फोहरमैलाको ब्वस्ापि 
समबननधत ब्नक्, घरधिी, संस्ा वा निका्लषे आफैं लषे गिु्जपिने्छ ।

   ४) सषेवाग्ाहीलषे दफा १६ बमोनरम ब्ुझाउि ु पिने सषेवा शु् क 
ब्ुझाएमा निरलाई पिुः सषेवा प्रदाि गररिषे्छ ।

पररच छ्ेद – ६

प्रदुषण लन्यनत्रण त्ा फोहरमैला व्य्स्ापन का्य्यको अनगुमन स्बनधी 
व्य्स्ा 

१८.  प्रदुषण लन्यनत्रण:१) आफिो क्षेत्रनित्रबाट सकंनलत फोहरमैलाबाट सो क्षेत्रमा 
पि्ज सकिषे प्रनतकयू ल वातावरणी् प्रिावलाई ््ासक् कम गरी प्रदषुण रनहत 
ढंगलषे व्वस्ापि गिने दान्तव िगरपानलकाको हुिषे्छ ।

   २) िगरपानलकालषे सकंनलत फोहरमैला निषकासि त्ा 
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व्वस्ापि गदा्ज तोनकएको मापदणडको पालिा गिु्जपिने्छ ।

१९. फोहरमैला व्य्स्ापनको अनगुमन: १) िगरपानलकालषेफोहरमैला 
व्वस्ापि त्ा निषकासि का ््जको नि्नमत अिगुमि गिु्ज  वा गराउि ुपिने्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम अिगुमि गदा्ज िगरपानलकालषे 
आवश्क का ््ज ्ोरिा बिाई लाग ुगि्ज सकिषे्छ ।

   ३) उपदफा (१) बमोनरम अिगुमिमा खनटिषे व्नक्लषे अिगुमि 
पचिात सोको प्रनतवषेदि िगरपानलकासमक् नदिपुिने्छ ।

   ४) प्राप्त प्रनतवषेदिमा औ््ाइएका नवष्हरुको सधुार त्ा 
का्ा्जनव्िका लानग िगरपानलकालषे आवश्क व्वस्ा नमलाउिपुिने्छ ।

   ५) िगरपानलकालषे ्स दफा बमोनरम अिगुमि गिने का ््जका 
लानग प्रानवनधक सनहतको ्ुछटै् वडा सतरी् र िगर सतरी् सं् नत्र निमा्जण गरी 
का्ा्जदषेश तोनकए बमोनरम नदि सकिषे्छ ।

२०.  फोहरमैला व्य्स्ापन स्ल प्रभाल्त षिछेत्रको आल ््यक, सामालिक ल्कास 
त्ा ्ाता्रण सरंषिण स्बनधी व्य्स्ा: १) िगरपानलकालषेफोहरमैला 
व्वस्ापि स्ल प्रिानवत क्षेत्रको आन ््जक, सामानरक, िौनतक नवकास त्ा 
वातावरणी् सरंक्णको गरुु्ोरिा बिाई सो ्ोरिा का्ा्जनव्िको लानग 
नवनिनि का ््जरिम बिाई का्ा्जनव्ि गिने्छ ।

   २) िगरपानलकालषे मलुत: दषेहा्का क्षेत्रमा स्ािी् समदुा्को 
सहिानगतामा का ््जरिम सञिालि गिने्छ,

क)  सडक, नवद्तु, खािषेपािी त्ा ढल, सरसफाई र वातावरण सरंक्ण ।

ख)  नवद्ाल् र सवास्थ् ससं्ाको स्ापिा र सञिालि ।

ग)  प्रिानवत क्षेत्रमा आन ््जक, सामानरक रुपलषे नप्छनडएका नवपनि वग्जको 
उत्ाि त्ा नवकासका लानग आवश्क का ््जरिम ।

पररच छ्ेद – ७

फोहरमैला व्य्स्ापन बोर्य स्बनधी व्य्स्ा 

२१. फोहरमैला व्य्स्ापन बोर्यको गठन: १) फोहरमैला व्वस्ापिका 
समबनधमा अवलमबि गिु्जपिने िीनत निधा्जरण रअन् आवश्क का ््जहरुका 
लानग िगरपानलकामा एक फोहरमैला व्वस्ापि बोड्ज रहिषे्छ ।
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   २) उपदफा (१) बमोनरमको बोड्जमा दषेहा्का सदस्हरु 
रहिषे्छि् ।

क)  िगरपानलका प्रमखु – अध्क्

ख)  प्रमखु प्रशासकी् अनधकृत – सदस्

ग)  का ््जपानलकाका सदस्हरु मध ष्ेबाट िगरका ््जपानलकालषे मिोनित 
गरषेको सदस् – सदस्

(घ)  स्ािी् व्वसा्ीहरुको प्रनतनिनधमयूलक सघं ससं्ाका प्रनतनिनधहरु 
मध ष्े िगरका ््जपानलकालषे मिोनित गरषेका १ रिा– सदस्

ङ)  िगर का ््जपानलकालषे मिोनित गरषेको फोहरमैला नबसर्जि क्षेत्रमा बसोवास 
गिने व्नक्हरु मध ष्ेवाट एक रिा – सदस्

ि)  ्ोरिा त्ा शहरी नवकास शाखा प्रमखु – सदस्

्छ)  फोहरमैला व्वस्ापि त्ा वातावरण शाखा प्रमखु –सदस् सनिव

   ३) फोहर व्वस्ापिमा सलंगि निरी क्षेत्रका प्रनतनिनधलाई 
बोड्जमा आमनत्रण गि्ज सनकिषे्छ ।

   ४) उपदफा (२) बमोनरम मिोनित सदस्को पदावनध तीि 
वष्जको हुिषे्छ ।

२२.  बोर्यको काम कत्यब्य र अलधकार: १) बोड्जको काम, कत्जब् र अनधकार दषेहा् 
बमोनरम हुिषे्छ ।

(क) फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी आवश्क िीनत तरु्जमा गरी सवीकृनतका 
लानग िगर का ््जपानलकामा पषेश गिने ।

(ख) फोहरमैला व्वस्ापि का ््जसगँ समवधि निका्हरु बीि समनव्को 
लानग िीनतगत ब्वस्ा गिने ।

(ग)  फोहरमैला व्वस्ापिका लानग िगरपानलको शु् क निधा्जरण गदा्ज 
आवश्क पिने मापदणड त्ार गरी िगर का ््जपानलकामा पषेश गिने ।

(घ)  फोहरमैला एकीकृत रुपमा ब्वस्ापि गि्ज िगरपानलकालषेकुिै लगािी 
गिु्जपिने अवस्ामा त्सतो लगािी गिु्जपिने रकमको प्रनतशत निधा्जरण गिने ।

(ङ)  फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी का ््जमा कुिै अवरोध उतपनि िएमा 
सरोकारवाला पक्हरुसगँ ्छलफल गरी समाधाि खोजिषे ।
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(ि)  तोनकए बमोनरम अन् काम गिने ।

२३.  बोर्यको बैठक स्बनधी ब्य्स्ा: १) बोड्जको बैठक २ मनहिामा कमतीमा १ 
पटक बोड्जका अध्क्लषे तोकषे को नमनत, सम् र स्ािमा बसिषे्छ ।

   २) बोड्जको बैठकको अध्क्ता बोड्जको अध्क्लषे गिने्छ ।

   ३) समपयूण्ज सदस् सखं्ाको ५० प्रनतशत िनदा बढी सदस् 
उपनस्त िएमा बैठकको लानग गणपयूरक सखं्ा मानििषे्छ ।

   ४) बैठकको निण्ज् सामान्तः सहमनतमा गररिषे्छ । सहमनत हुि 
िसकषे मा बहुमतको आधारमा हुिषे ्छ र मत बराबर िएमा बैठकको अध्क्ता 
गिने ब्नक्लषे निणा्ज्क मत नदिषे्छि् ।

   ५) बोड्जलषे आवश्क दषेखषेमा फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी 
कुिै नवज्ञ वा पदानधकारीलाई आमनत्रण गि्ज सकिषे्छ ।

   ६) बोड्जको निण्ज् अध्क्लषे प्रमानणत गिने्छि् ।

   ७) बैठक समबनधी अन् का ््जनवनध बोड्ज आफैलषे निधा्जरण गरषे 
बमोनरम हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद – ८

कसूर र दणर सिा्य

२४.  कसूर: १) कोही कसैलषे दषेहा्को कुिै काम गरषेमा ्स ऐि बमोनरम कसयूर 
गरषेको मानििषे्छ,

(क)  िगरपानलकालषे तोनक नदएको सम् र स्ाि बाहषेक अन्त्र फोहरमैला 
निषकासि गिने,

(ख)  कनटषेिर वा फोहरमैला सकंलि कषे नद्रमा रानखएको फोहरमैला अिानधकृत 
तवरलषे प्र्ोग गिने,

(ग)  फोहरमैला सकंलि कषे नद्रमा रानखएको कनटषेिर तोडफोड गिने, क्नत 
पु् ा्जउिषे, रानखएको स्लबाट हटाउिषे वा सकंलि कषे नद्रमा कुिै िोकसािी 
पञु्ाउिषे,

(घ)  ्स ऐि बमोनरम अिमुनत िनलई फोहरमैला ब्वस्ापिको का ््ज 
गिने,फोहोरमैला रलाउिषे ।
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(ङ)  ्स ऐि बमोनरम फोहरमैला व्वस्ापिको लानग प्रदाि गररएको 
अिमुनत पत्रमा उ्लषेनखत शत्जहरु उ्लंघि गिने,

(ि)  फोहरमैला सकंलि कषे नद्र, कनटषेिर वा फोहरमैला ्पुािने ठाउमँा कुिै 
नकनसमको हानिकारक पदा ््ज फा्िषे, राखिषे वा ्पुािने,

(्छ)  घर, कमपाउनड वा पररसरको फोहरमैला सडक वा अन् साव्जरनिक 
स्लमा र्ािावी राखिषे, फा्िषे वा ्पुािने

(र)  फोहरबाट निसकषे को दनुषत पािी वा ढल िहुाई अन् व्नक्को घर वा 
रगगा वा साव्जरनिक स्ल प्रदनुषत गराउिषे,

(्झ)  िगरपानलकालषे तोकषे को स्ाि बाहषेक रिसवास्थ्मा प्रनतकयू ल असर 
पिने गरी सडक वा अन् साव्जरनिक स्ािमा कुिै पनि नकनसमको 
हानिकारक फोहरमैला राखिषे, फा्िषे, ्पुािने वा निषकासि गिने,

(ञ)  रसा्निक फोहरमैला, औद्ोनगक फोहरमैला, सवास्थ् ससं्ारन् 
फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला र्ािावी फा्िषे वा निषकासि 
गिने,

(ट)  फोहरमैला सकंलि, ढुवािी त्ा फोहरमैला व्वस्ापिमा बाधा 
अवरोध नसर्जिा गिने,

(ठ)  फोहरमैला सकंलि, ढुवािी त्ा अननतम निषकासि स्लमा अवरोध, 
बनद, घषेराउ गिने वा फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी का ््जमा हडताल 
गिने,

(ड)  स्ोतमै फोहरमैला पृ् कीकरण िगरी दफा ५ को नवपरीत फोहरमैला 
नमसाएर निषकासि गिने,

(ढ)  मरषेको वा मारषेको पशपुकं्ी र सो को लादी, ्पवाखँ, हड्डी त्ा मा्छाको 
कतला आनद साव्जरनिक स्ल, सडक, ग्ली, िोकमा राखिषे, फा्िषे वा 
्पुािने ।

२५. सिा्य: १) दफा २४ को खणड (क) बमोनरम कसयूर गिने ब्नक्लाई 
िगरपानलकालषे पनहलो पटक िए ५ हरारसमम रररवािा, दोस्ो पटक सोही 
कसरु गरषेमा ५ हरारदषेनख १० हरारसमम, तषेस्ो वा सो िनदा बढी पटक गरषेमा 
प्रत ष्ेक पटकको लानग १५ हरारका दरलषे रररवािा गरी फोहरमैला उठाउदँा 
लागिषे खि्ज समषेत निरबाट असलु उपर गि्ज सकिषे्छ ।
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   २) दफा २४ को खणड (ख) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
िगरपानलकालषे ५ स्दषेनख ५ हरारसमम रररवािा गि्ज सकिषे्छ ।

   ३) दफा २४ को खणड (ग) बमोनरम कसयूर गिनेलाई िगरपानलकालषे 
१५ हरारदषेनख ५० हरारसमम रररवािा गरी कनटषेिर वा सकंलि कषे नद्र 
व्वस्ापि गि्ज लागिषे खि्ज असलु उपर गि्ज सकिषे्छ ।

   ४) दफा २४ को खणड (घ) र (ङ) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
१५ हरारदषेनख ५० हरारसमम रररवािा गरी अिमुनत िनलएसमम त्सतो का ््ज 
गि्ज रोक लगाउिषे्छ ।

   ५) दफा २४ को खणड (ि) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
िगरपानलकालषे ५ हरारदषेनख १५ हरारसमम रररवािा गि्ज सकिषे्छ ।

   ६) दफा २४ को खणड (्छ), (र) र (ढ) बमोनरमको कसयूर 
गिनेलाई िगरपानलकालषे ५ हरारदषेनख १५ हरारसमम रररवािा गि्ज सकिषे्छ ।

   ७) दफा २४ को खणड (्झ) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
िगरपानलकालषे ३ हरारदषेनख ५० हरारसमम रररवािा गि्ज सकिषे्छ ।

   ८) दफा २४ को खणड (ञ) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
िगरपानलकालषे ५० हरारदषेनख १ लाखसमम रररवािा गि्ज सकिषे्छ । सोही 
कसयूर पिु: गरषेमा पनहलो पटक गरषेको रररवािाको दोबबर रररवािा गरी प्रिनलत 
काियूि बमोनरम अिमुनत रद् गि्जका लानग समबननधत निका्मा लषेनख पठाउि 
सकिषे्छ ।

   ९) दफा २४ को खणड (ट) र (ठ) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
प्रिनलत काियूि बमोनरम दणड र रररवािा गि्ज सनकिषे ्छ ।

   १०) दफा २४ को खणड (ड) बमोनरमको कसयूर गिनेलाई 
िगरपानलकालषे प्रत ष्ेक पटक ५ स् रुपै्ा रररवािा गि्ज सकिषे्छ ।

२६.  सछ्े ा सलु्धा रोकका गन्य सलकनछे: १) ्स ऐि बमोनरम तोनकएको सषेवा शु् क 
िब्ुझाउिषे वा ब्ुझाउि अटषेर गिने ब्नक्लाई िगरपानलकालषे उपलबध गराउिषे 
कुिै पनि सषेवा सनुवधाको अनतररक् नवद्तु त्ा टषेनलफोि सषेवा रोकका गररनदि 
त्ा निरको िामको घररगगा नवरिी रोकका गि्जको लानग समबननधत निका्मा 
लषेनख पठाउि सकिषे्छ । तर ्सरी लषेनख पठाउि ुअनघ समबननधत ब्नक्लाई 
सो समबनधमा नलनखत रािकारी गराउि ुपिने्छ ।
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   २) उपदफा (१) बमोनरम लषेनख आएमा त्सतो सषेवा सनुवधा 
रोकि ुसमबननधत निका्को कत्जब् हुिषे्छ ।

२७.  पुनरा छ्ेदन लदन सकनछे: दफा २५ बमोनरम गरषेको सरा्को आदषेश उपर नित्त 
िवझुिषे पक्लषे त्सतो आदषेश िएको नमनतलषे ३५ नदिनित्र समबननधत नर्ला 
अदालतमा पिुरावषेदि नदि सकिषे ्छ ।

पररच छ्ेद – ९
ल्ल्ध

२८.  स्ास्थ्य ससं्ािन्य फोहरमैला व्य्स्ापन: १) सवास्थ् ससं्ा स्ापिा 
गि्जका लानग प्रिनलत काियूि बमोनरम अिमुनत नदिषे निका्लषे अिमुनत नदि ु
पयूव्ज फोहरमैलाको समनुित व्वस्ापिको सनुिनचितता गरषेर मात्र अिमुनत 
नदिपुिने्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम अिमुनत नददा सवास्थ् ससं्ालषे 
फोहरमैला व्वस्ापि समबनधमा पालिा गिु्जपिने नवशषेष सत्ज वा का्म गिु्जपिने 
मापदणड समषेत तोनकनदि सकिषे्छ ।

   ३) दधुौली िगरपानलका नित्र सिंालिमा रहषेका सरकारी, 
सामदुान्क, अध्ज सरकारी निरी, असपताल त्ा नकलनिकहरु लगा्तका 
ससं्ाहरुसगँ िगरपानलकालषे सा्झषेदारी गरी सवास्थ् ससं्ा रन् फोहर 
प्रशोधि त्ा िणडारण कषे नद्र तोनकए बमोनरम सिंालि गि्ज सनकिषे ्छ ।

२९.  रासा्यलनक ल्षादी स्बनधी ब्य्स्ा: १) रासा्निक नवषादीको आ्ात 
गदा्ज तोनकए बमोनरमको मापदणडको अधीिमा रही गिु्जपिने ्छ ।

   २) सम्ावनध सनकएको रासा्निक नवषादी तोनकएको 
मापदणडको अधीिमा रही िष्ट गिने नरममषेवारी समबननधत ब्नक् वा ससं्ाको 
हुिषे्छ ।

३०.  फोहरमैला व्य्स्ापन कोषः १) िगरपानलकामा एक फोहरमैला व्वस्ापि 
कोष रहिषे ्छ र उक् कोषमा दषेहा्का रकमहरु रममा गररिषे ्छ ।

(क)  दफा १६ वमोनरम प्राप्त हुिषे सषेवा शु् क वापतको रकम,

(ख)  दफा १३ वमोनरम प्राप्त हुिषे शु् क रकम र रो््टी वापतको रकम,
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(ग)  दफा २५ वमोनरम रररवािा वापत प्राप्त हुिषे रकम,

(घ)  सघंी् वा प्रादषेनशक सरकारवाट फोहरमैला व्वबस्ापिका लानग 
प्राप्तहुिषे अिदुाि रकम,

(ङ)  िगरपानलकालषे निण्ज् गरी उक् कोषमा राखिषे रकम,

(ि)  अनतरानषरि् त्ा रानषरि् सघं ससं्ा वा निका्वाट 
फोहरमैलाव्वस्ापिका लानग प्राप्त हुिषे अिदुाि र सह्ोग रकम,

(्छ)  खािषेपािी त्ा सरसफाइ उपिोक्ा ससं्ाबाट प्राप्त हुिषे रकम,

(र)  अन् कुिै श्ोत वाट प्राप्त हुिषे रकम ।

   २) ्स दफा वमोनरम कोषको रकम खि्ज गदा्ज िगरपानलकालषे 
आवश्क का ््जरिम विाई फोहरमैला व्वस्ापि का ््जमा मात्र खि्ज गिु्ज  पिने्छ ।

   ३) ्स कोषको लषेखा, खि्ज प्रनरि्ा र लषेखापरीक्ण समवनधी 
व्वस्ा िगरपानलकाको अन् कोष सरह हुिषे्छ ।

   ४) कोषको खाता सिंालि तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

३१. फोहरमैला व्य्स्ापनमा सलंगन सामदुाल्यक ससं्ाको अलभलछेख 
राखनछे:१) िगरपानलको आफिो क्षेत्रनित्रको फोहरमैला व्वस्ापिमा काम गिने 
सामदुान्क ससं्ाहरुको अद्ावनधक नववरण राखि सकिषे्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम रानखिषे नववरणमा त्सता ससं्ालषे 
काम गरररहषेको क्षेत्र र प्रकृनत, रिशनक्, आन ््जक त्ा प्रानवनधक स्ोत त्ा 
अन् आवश्क नववरण समषेत उ्लषेख गि्ज सनकिषे्छ ।

३२. स्ीकृलत ललनपुनने: िगरपानलको कुिै नवदषेशी ब्नक्, सघंससं्ा वा दात ृ
निका्बाट सह्ोग नलई फोहरमैला व्वस्ापि समबनधी का ््जरिम सञिालि 
गदा्ज प्रदषेश ÷ सघंी् सरकारको पयूव्ज सवीकृनत नलई गराउि ुपिने्छ ।

३३. पुरसकार लदन सलकनछे : १) फोहरमैला ब्वस्ापिका लानग िवीितम 
अवधारणाको नवकास गिने, त्सतो का ््जलाई प्रोतसाहि गिने त्ा फोहरमैला 
व्वस्ापि का ््जमा ्ोगदाि गिने ब्नक् वा ससं्ालाई िगरपानलको सममाि 
सवरुप उप्कु् परुसकार नदि सकिषे्छ ।

   २) ्स ऐिको प्रनतकयू ल हुिषे गरी र्ािावी फोहरमैला राखिषे, 
्पुािने वा फा्िषे ब्नक्को बारषेमा प्रमाण सनहत उररुी नदिषे ब्नक्लाई 
िगरपानलको सममाि एव ंिगद परुसकार समषेत नदि सकिषे्छ ।
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३४. लन्यम बनाउनछे अलधकार: ्स ऐिको उद्षेश् का्ा्जनव्ि गि्ज िगरपानलकालषे 
आवश्क नि्म बिाई लाग ुगि्ज सकिषे्छ ।

३५.  मापदणर ्ा लनदनेलशका िारी गन्य सकनछे: ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्मावलीको अनधिमा रही िगरपानलकाको फोहरमैला व्वस्ापिका लानग 
वषेगला वषेगलै मापदणड त्ा निदनेनशका बिाई रारी गि्ज सकिषे्छ ।

३६.  अलधकार प्रत्योिनः ्स ऐि बमोनरमका िीनतगत नबष्मा निण्ज् गिु्जपिने 
बाहषेकका नबष्मा तोनकए बमोनरम अनधकार प्रत्ा्ोरि गि्ज सनकिषे्छ ।

३७. प्रचललत कानून बमोलिम हुनछे: फोहरमैला समबनधी नवष्मा फोहरमैला 
व्वस्ापि ऐि, २०६८ मा लषेनखएको नवष्मा सोही ऐि बमोनरम र ्स 
ऐिमा उ्लषेख िएका कुराहरुमा ्सै बमोनरम हुिषे्छ ।
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अनसुचुी १

फोहरमैलाको बलग्यकरण

साधारण फोहरमैला हालनकारक फोहरमैला

िैल्क फोहर अिैल्क 
फोहर अन्य

स्ास्थ्य 
ससं्ािन्य

फोहर
ओद्ौगीक फोहर

िानसाको 
फोहर,

बिषेको खािा,

कागर, तरकारी

त्ा 
फलफुलका

बोरिा/नवगा, पात

पनतंगर, 
्झारपात,

धलुो/कनसगंर

्पलानष्टकका

सामाि, काड्ज

वोड्ज, पषेपर,

्प्ाकषे नरङ 
पषेपर,

नशसा, मषेटल,

रतु्ता, ि्पपल,

परुािो कपडा

निमा्जणरन्

फोहरमैला, पशु

त्ा पकं्ी

रन् फोहर

म्ाद िागषेका

औषनधहरु, 
नसररनर,

निनडल, धाररला

हनत्ार एवं

औरारहरु,

पनरा/माकस,

कानटएका शरररका 
अगंहरु, रगतका

पोका, ब्ानडषेर

कषे नमकलहरु,नवषालु

ग्ास, खरािी, हषेनव

मषेटल, मक्ज री, नलड,

रगं, नवषादीहरु,

कषे नमकल

फनटलाईरर,

पोनलस

उपरोक् बमोनरम बाहषेकका फोहरहरुको वनग्जकरण िगरका ््जपानलकालषे तोकषे  बमोनरम 
हुिषे्छ ।

   

cf1fn]

lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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b'wf}nL gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&%
gu/;efaf6 :jLs[t ldltM–@)&%.)^.!(

k|:tfjgfM

k|To]s gful/sdf ;lxi0f'tf, ;bfrf/,g}ltstf / dfgjLo d"Nosf] k|j4{g u/L 
;+3Lo nf]stGqsf] ;+:yfut ljsf;, d'n'ssf] ;d[l¢ / hglxtsf nflu 
:yfgLo, /fli6«o / ljZjJofkL cfjZostfdf cfwfl/t k|lt:kwL{ hgzlSt 
tof/ ug{ b'wf}nL gu/kflnsf leq :yfkgf x'g] tyf :yfkgf eO{ ;~rfng eO{ 
/x]sf ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] Joj:yfkgdf ;'wf/ u/L :t/Lo lzIff 
tyf l;ksf] cj;/ j[l4 ug{ jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ 
sf] wf/f @@!, cg';"rL * sf] ;"rL g+= * tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng 
P]g @)&$ sf] bkmf !)@ (!) jdf]lhdsf] Joj:yfnfO{ sfof{Gjogdf Nofpg 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/;efn] of] 
P]g agfPsf] 5 .

kl/R5]b– Ps

k|f/lDes

!= ;+l+IfKt gfd, lj:tf/ / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ b'wf}nL 
gu/kflnsfsf] lzIff P]g,@)&%Æ /x]sf] 5 .

   -@_ of] P]g b'wf}nL gu/kflnsf e/ nfu" x'g]5.

   -#_ of] t'?Gt nfu' x'g]]5 .

@=  kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–

-s_ æcfwf/e"t lzIffÆ eGgfn] k|f/lDes afnlzIff b]lv sIff 
cf7;Dd lbOg] lzIff ;Demg'k5{ .

-3_ ædfWolds lzIffÆ eGgfn] sIff gf} b]lv sIff afx|;Dd lbOg] lzIff 
;Demg'k5{ .

-5_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .

-Hf_ ægu/ ;efÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/ ;efnfO{ 
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;Demg'k5{ .

-em_ æ;dfa]ZL lzIffÆ eGgfn] b[li6ljlxg, alx/f, cl6Hd, af}l4s 
ckfËtf, ;':t>j0f jf zf/Ll/s ckfËtf ePsf afnaflnsfnfO{ 
lbOg]] ljz]if lsl;dsf] lzIff ;Demg'k5{ .

-`_ æljBfno lzIffÆ eGgfn] cfwf/e"t / dfWolds b'j} lzIff 
;Demg'k5{ .

-6_ æk|fljlws tyf Aofj;flos lzIffÆ eGgfn] k|fljlws 1fg,;Lk 
tyf ljifoj:t'df cfwfl/t k|ljlw / Joj;fopGd'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 lgoldt ¿kdf 
cg'bfg gkfpg] u/L lghL kxndf :yfkgf eO{ cg'dlt jf :jLs[lt 
k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ .

-9_ ælzIfsÆ eGgfn] ljBfnodf l;sfO ;xhLs/0f ug{ lgo'St 
cWofks ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] k|wfgfWofksnfO{ ;d]t 
hgfpF5 .

-0f_ æsd{rf/LÆ eGgfn] ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs afx]ssf 
cGo sd{rf/L ;Demg' k5{ .

-t_ æcg'dltÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/ jf gu/kflnsfn]] s'g} tf]lsPsf] 
7fpF jf If]qdf ljBfno vf]Ng jf sIff yk ug{ lbPsf] c:yfoL 
:jLs[ltnfO{ hgfpF5 .

-y_ æ:jLs[ltÆ eGgfn] tf]lsPadf]lhdsf] zt{ k"/f u/]sf] ljBfnonfO{ 
g]kfn ;/sf/ jf gu/kflnsfn] lbPsf] :yfoL :jLs[ltnfO{ 
hgfpF5 .

-b_ æcfjf;Lo ljBfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/ jf gu/kflnsfaf6 
cfjf;Lo ljBfnosf] ¿kdf :jLs[lt k|bfg ul/Psf] ljBfnonfO{ 
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hgfpF5 .

-w_ æz}lIfs u'7LÆ eGgfn] ljBfno ;~rfng ug{sf] nflu s'g} JolQmn] 
gfkmf glng] p2]Zon] :yfkgf u/]sf] ;fj{hlgs jf lghL u'7L 
;Demg'k5{ .

-g_ æ:yfoL cfjf;Lo cg'dltÆ eGgfn] ljb]zL d'n'sn] s'Gf} zt{ 
tf]sL jf ;f] d'n'sdf :yfoL ?kdf a;f]af; ug{ kfpg] u/L g]kfnL 
gful/snfO{ pknAw u/fPsf] 8fOel;{6L Oldu|]G6 le;f -l8=eL=_, 
k/dfg]G6 /]lh8]G6 le;f -kL=cf/=_ jf u|Lg sf8{ ;Demg' k5{ / 
;f] zAbn] g]kfnL gful/snfO{ ljb]zdf :yfoL ?kdf a;f]af; 
ug{ lbOPsf] h'g;'s} gfdsf] :yfoL cfjf;Lo cg'dlt ;d]tnfO{ 
hgfpF5 .

-k_ æk|f/lDes afnlzIffÆ eGgfn] kfFrjif{ d'lgsf afnaflnsfnfO{ 
lbOg] Ps jif{sf] k|f/lDes afn lzIff ;Demg'k5{ .

kl/R5]b– b'O{

lzIffsf] k|sf/, ljBfnosf] juL{s/0f, cg'dtL, :jLs[tL, ;dfof]hg tyf 
lgodg,

#= dfWolds lzIffsf] k|sf/M dfWolds lzIff 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,, 
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-v_ u}/ g]kfnL gful/sn] g]kfnsf] ljBfnodf cWoog ubf{ 
clgjfo{ g]kfnL ljifosf] ;§f cGo s'g} efiffsf] ljifo 
cWoog ug{;Sg]5,

-u_ efiff ljifodf cWoog u/fpFbf lzIffsf] dfWod ;f]xL efiff 
x'g]5,

%= ljz]if lzIff, ;dfj]zL lzIff, cgf}krfl/s lzIff, lg/Gt/ lzIff, 
b"/ lzIff tyf v'nf lzIff ;~rfng ;DaGwL Joj:yf M gu/kflnsfn] 
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 ljBfnonfO{ tf]lsPsf] cfwf/df b]xfo adf]lhd 
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 jf rfx]df tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO{ j8f 
;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt gu/kflnsf k|d'v;dIf cg'dltsf] nflu 
lgj]bg lbg' kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df;f] lgj]bg pk/ lzIff 
zfvfaf6 cfjZos hfFra'em ubf{ ljBfno vf]Ngcg'dlt lbg dgfl;a 
b]lvPdf tf]lsPsf] zt{ aGb]h kfngf ug]{ u/L gu/ lzIff ;ldltsf] 
l;kmfl/;df gu/kflnsf k|d'vn] cg'dlt lbg]5 .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd cg'dlt lnO{ vf]lnPsf] 
ljBfnon] tf]lsPsf zt{aGb]h kfngf u/]sf] b]lvPdf l;kmfl/;df 
cfwf/e"t txeP lzIff zfvf k|d'vsf] l;kml/;df k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] / dfWolds txsf] xsdf gu/lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df 
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gu/kflnsf k|d'vn] :jLs[lt k|bfg ug]{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{ gu/kflnsf k|d'v ;dIf lgj]bg lbg 
;Sg]5 .

   -%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lgj]bg k/]df lzIff zfvfn] 
;f] lgj]bg pk/ cfjZos hfFra'em ug]{5 / hfFra'em ubf{ lgj]bg lbg] 
ljBfnosf] dfu dgfl;a b]lvPdf dfu adf]lhd ljBfno ;~rfng 
ug{ cfwf/e"t tx eP lzIff zfvf k|d'v l;kml/;df k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] / dfWolds txsf] xsdf lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df 
gu/kflnsf k|d'vn]] k'gM cg'dlt tyf :jLs[lt lbg]5 .

   -^_ pkbkmf -@_, -#_ jf -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 
ePtfklg b]xfosf ljBfnonfO{ z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rfng ug{ 
kfpg] u/L cg'dlt jf :jLs[lt lbOg]5}gM–

-s_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs ejgdf ;~rfng ePsf ljBfno,

-v_ ;/sf/L jf ;fj{hlgs hUufdf ejg agfO ;~rfng ePsf 
ljBfno,

-u_ s'g} JolQm jf ;+:yfn] ljBfnosf] gfddf ejg jf hUuf bfg bftJo 
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] ePtfklg 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{ ;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 
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dfGotfk|fKt n]vf k/LIfsaf6 n]vfk/LIf0f u/fpg' 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 
gu/kflnsfsf] :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 cfwf/e"t txsf 
nflu k|d'v k|zf;sLo clws[tn] / dfWolds txsf] xsdf gu/kflnsf 
k|d'vaf6 :jLs[lt lnO{ ;fj{hlgs z}lIfs u'7L cGtu{t ljBfno 
;~rfng ug{ ;Sg]5 .

   -(_ pkbkmf -*_ adf]lhd ;~rflnt ljBfnon] kfng ug'{ 
kg]{ zt{ tyf cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5g\ .

   -!)_ dflyNnf pkbkmfx?df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 
tfklg s'g} ljb]zL lzIf0f ;+:yf;Fu ;DaGwg ug]{ u/L s;}nfO{ klg 
ljBfno vf]Ng cg'dlt jf :jLs[lt lbOg] 5}g . t/ sfg'gn] tf]s]sf 
k|ls|of k'/f u/L dfu ePdf :jLs[t lbg afwf kg]{5}g . 

   -!!_ ljBfno ;~rfng tf]lsP jdf]hd x'g]5 .;+:yfut 
ljBfnosf] ;'? cg'dlt tyf yk cg'dlt tyf sIff yk cg'dtLsf] nflu 
tf]lsP adf]lhd b:t'/ tyf w/f}6L nfUg] 5 .

*=  k|f/lDes afn lzIffsf] ;~rfng tyf Joj:Yffkg ;DaGwdf yk Joj:yfM 
gu/kflnsfn] k|f/lDes afn lzIffsf] ;~rfng tyf Joj:Yffkg 
;DaGwdf yk Joj:yf ug{ ;Sg]5 .

(= ;fd'bflos l;sfO s]Gb| ;~rfng ug{ ;Sg]M gu/kflnsfn] ;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 . cfO{=;L=l6L= df cfwfl/t 
k|ljlw k|of]u ul/g]5 .

!)= gu/kflnsfn] ljBfno ;fg{, ufEg, gfd kl/jt{g ug{ jf aGb ug{ ;Sg]] 
M !_gu/kflnsfn] tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhd xfn ;~rfng eO/x]sf 
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#) ldg]6sf] k}bn b'/Ldf /x]sf s'g} ljBfnonfO{ Ps :yfgaf6 csf]{ 
:yfgdf ;fg{ jf b'O{ jf b'O{eGbf a9L ljBfnonfO{ ufeL Pp6f ljBfno 
sfod ug{ jf ljBfno aGb ug{ jf tf]lsPsf] 7fpF jf If]qdf ljBfno 
vf]Ng jf ljBfnodf sIff yk u/L ;~rfng ug{ cg'dlt jf :jLs[lt 
lbg ;Sg]5 . 

   t/ Ps z}lIfs zqdf ! sIffdfq yk ug{ cg'dlt lbOg] 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 gu/ lzIff ;ldlt dfkm{t 
gu/kflnsfdf :jLs[tLsf nflu k]z ug'{kg]{5 . 

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k]z x'g] cfPsf] lgj]bg pk/ gu/ 
lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/kflnsfn] 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 %),)),))).– -krf;nfv ?k}of 
dfq_ / cfwf/e"t txsf] xsdf #),)),))).– -tL; 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 . 

!!= gu/lzIff ;ldlt ;DaGwL Joj:yfM-!_gu/kflnsf If]qleq ;~rfng 
x'g] ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] /]vb]v, ;dGjo / Joj:yfkg ug]{ 
sfdsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] gu/ lzIff ;ldlt /xg]5 M–

-s_ gu/kflnsfsf] k|d'v   – ;+of]hs  

-v_ gu/kflnsfsf] pkk|d'v   – pk;+of]hs 

-u_ gu/sfo{ kflnsfn] tf]s]sf] lzIff x]g]{ ljifout ;ldltsf] 
;+of]hs            –;b:o 

-3_ gu/kflnsfn] tf]s]sf] gu/ ;efsf ;b:ox? dWo]af6 Ps hgf 
dlxnf ;lxt b'O{ hgf   – ;b:o

-ª_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo]af6 gu/ lzIff 
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;ldltn] dgf]lgt u/]sf] ! hgf      – ;b:o

-r_ ;dfh;]jL, lzIff k|]dL, jf rGbfbftfx?dWo]af6 gu/lzIff ;ldtLn] 
dgf]lgt u/]sf sDtLdf Ps hgf dlxnf / blnt ;lxt # hgf   
        – ;b:o

-5_ pRr txsf];fd'bflos / ;+:yfut ljBfnosf k|wfgfWofksx? Jff 
df=lj= txsf] dlxnf lzIfs dWo]af6 gu/ lzIff ;ldlt dgf]lgt 
u/]sf] b'O{hgf             – ;b:o

-h_ gu/:t/Lo lzIfs dxf;+3sf] k|ltlgwL @ hgf    – ;b:o

-em_ gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t    – ;b:o

-`_ gu/kflnsfsf] lzIff zfvfk|d'v       - ;b:o ;lrj

   -@_ cfjZostf cg';f/ a9Ldf # -tLg_ hgf ljifolj1x? 
jf lzIff If]qsf JolQmx?nfO{ cfdlGqt ;b:osf] ?kdf gu/lzIff 
;ldltsf] lg0f{ofg';f/ dgf]gog ug{ ;lsg]5 . )

   -#_ ;ldltsf dgf]lgt ;b:osf] sfo{sfn # jif{sf] x'g]5 .

   -#_ pkbkmf -!_ / -@_ cg';f/ dgf]lgt ;b:on] / cGo 
;b:on] cfkm\gf] kbLo cfr/0f k"/f gu/]df gu/sfo{kflnsfn] h'g;'s} 
;dodf klg x6fpg ;lsg]5 . t/ To;/L x6fpg jf jvf{:t ug{' cl3 
dgf;La dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sfjf6 jl~rt ul/g] 5}g .

$ gu/ lzIff ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M gu/ 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_  gu/kflnsf If]q leq ljBfno ;~rfngsfnflu cg'dlt, :jLs[lt, 
ljBfno ;fg]{, ufEg] ;DaGwL gu/kflnsfnfO{ cfjZos /fo k|bfg 
ug]{ .

-u_  ljBfnox?nfO{ cfly{s cg'bfg ;DjGwL cfjZos ;|f]tsf] vf]hL 
ug]{ .

-3_  cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / eo/lxt 
agfpg ;xof]u ug]{ .



29

-ª_  ljBfnox?sf] n]vf k/LIfssf] lgo'lQm / kf/L>lds tf]Sg] .

-r_  gu/kflnsf If]q leq :yfkgf ePsf cfkm\gf] ;|f]tdf ;~rflnt 
;fd'bflos ljBfnox?sf] lzIfs b/aGbL, ;]jf, ;'ljwf / zt{x? 
:jLs[t ug]{ .  

-5_  ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZs lgb]{zg lbg], hfu?s / 
;hu jgfpg] .

-h_  ljBfnosf] nflu cfjZos ;fwg;|f]t h'6fpg] / kl/rfng ug]{ 
u/fpg] .

-em_  cleefjs / lzIfs jLr ljjfb ePdf To;sf] ;dfwfg ug]{ .

-`_  lzIffsf] u'0f:t/ sfod /fVg] ;"rs ljsf; ug]{ / k|ult d"Nof+sg 
ug]{ .

-6_  lzIffsf] ;fdflhs k/LIf0f ug]{ Pjd\ lzIffsf] cg'udg tyf 
;'l/j]If0fsf] k|jGw ug]{. 

-7_  ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ . 

-8_  ljBfnosf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{ u/fpg] . 

-9_  z}lIfs u'7L;Fu ug]{ ;Demf}tfsf zt{x? lgwf{/0f ug]{ ,

-0f_  z}lIfs ;+:yf / lzIff;+u cfa4 lzIfs sd{rf/Lx?nfO{ sfdsf] 
cfwf/df cfjZos k|f]T;fxg, gl;xt, b08, sf/jfxL ug]{ u/fpg] .

-t_  ljifo ljz]if1x?sf] 5gf}6 u/]/ ;"rL k|sfzg ug]{ .

-y_  ;+:yfut ljBfno ;+rfngsf] dfkb08 agfpg], ;+rfngsf] :jLs[tL 
/ cg'dtLsf] nflu gu/kflnsfnfO{  cfjZos /fo ;'emfj 
k|bfg ug]{ . 

b_  ljBfno ufEg], ;fg]{ gfd kl/jt{g ug]{, tx yk ug]{, gLlt th'{df u/L 
gu/ kflnsfdf k]; ug]{ . 

w_  lzIfsx?sf] ;?jf Joj:yfkg ug]{ . 

g_  ;fd'blos l;sfO{ s]Gb| :yfkgf / ;~rfng ;DaGwL gLlt th'{df 
ug]{ . 
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k_ cfjZostf cg';f/ lbjf vfhf Joj:yfkg ug]{ . 

km_ ljBnodf ljifout b/jGwL ldnfg ug]{ .

a_ ljBfnodf k7gkf7gsf] clwstd k|jGw x'g]u/L z}lIfs Sofn]08/ 
agfO{ nfu' ug]{, u/fpg] .

e_ lzIfs tflnd gLlt th'{Dff u/L nfu' ug]{ .

-d_ gu/sfo{kflnsfnfO{ z}lIfs ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj 
tyf  k/fdz{ lbg] .

-o_ tf]lsP jd]flhdsf cGo sfo{x? ug]{ .

!@ lzIff  zfvf k|d'vsf] sfd st{Jo / clwsf/M gu/kflnsfsf] lzIff 
zfvf k|d'vsf] sfd st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .

-s_ gu/:t/Lo lzIff of]hgf th'{df u/L k|=k| clws[t dfkm{t 
gu/sfo+{kflnsfdf k]z ug]{ 

-v_ gu/kflnsf tyf gu/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]{ . 

-v_ ljBfno tyf z}llIfs lgsfox?sf] cg'udg tyf ;'l/j]If0f ug]{, 
u/fpg] .

-3_  gu/sfo{kflnsf, gu/ lzIff ;ldlt / k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ 
z}lIfs ljsf;sf nflu cfjZos ;'emfj tyf  k/fdz{ lbg] .

-ª_ lzIfsx?sf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofª\sgsf nflu tf]lso adf]hLd 
u/L ug]{ / ;DjGwLt dflyNnf]  lgsfodf k7fpg] .

-r_  gu/kflnsf lzIff ;ldltsf] ;b:o ;lrjsf] e"ldsflgjf{x ug]{ 

-5_ lzIff zfvf k|d'vsf] cGo sfd st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 .

!# j8f lzIff ;ldltsf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/M !_ j8fleq 
;~rfng x'g] ljBfno tyf z}lIfs lgsfox?sf] /]vb]v, ;dGjo / 
Joj:yfkg ug]{ sfdsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] k|To]s j8fdf Ps j6f 
j8f lzIff ;ldlt /xg]5 M–
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   @_ j8f lzIff ;ldlt b]xfo adf]lhd u7g ul/g]5 M

-s_  ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf   -;+of]hs 

-v_  j8f ;ldltsf ;b:ox? dWo] j8f ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf 
dlxnf       -;b:o 

-u_  ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIfx? dWo] j8f ;ldltn] 
tf]s]sf] Ps hgf     – 
;b:o 

-3_  dfWolds tx /cfwf/e"t txsfljBfnosf k|wfgfWofks dWo]af6 
gu/ lzIff ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf dlxnf ;lxt @ hgf  
      -;b:o

-ª_ j8f leqsf lzIffk|]dLx? dWo]af6 j8f ;ldltn] t]s]sf] Ps hgf 
dlxnf      - ;b:o

-r_ ;DalGwt j8fsf j8f ;lrj  - ;b:o ;lrj  
  

   -#_ j8f lzIff ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/ b]xfo 
jdf]lhd x'g]5 M

-s_  cfkm\gf] j8fsf] z}lIfs of]hgf tof/ ug]{ . 

-v_  cfKfm\gf] If]q leq ;~rfng x'g] k/LIffnfO{ dof{lbt / eo/lxt 
agfpg ;xof]u ug]{ .

-u_  ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZs 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 ljjfb ePdf To;sf] ;dfwfg ug]{ .

-r_ ljBfnosf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{ u/fpg] . 

5_  ljBfno ufEg], ;fg]{ gfd kl/jt{g ug]{, tx yk ug{  gu/lzIff 
;ldltdf l;kmfl/; ug]{ .  
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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{  gu/ lzIff ;ldltdf 
l;kmfl/; ug]{ . 

-`_ gu/ lzIff ;ldltn] tf]s] adf]lhd cGo sfo{ ug]{ . 

!$  ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/M  -!_ 
;fd'bflos ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf] nflu 
k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg 
;ldlt /xg]5M–

-s_  ;ldltsf ;b:ox¿n] -v_ / -3_ dWo]af6 5fg]sf] JolQm  –cWoIf

v_  cleefjsn] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf sDtLdf b'O{hgf dlxnf 
;lxt rf/hgf              –;b:o

-u_ ljBfno /x]sf] ;DalGwt j8fsf hgk|ltlglwx? dWo]af6 ;f] j8f 
;ldltn] dgf]gog u/]sf] Pshgf       –;b:o

-3_ ljBfnosf ;+:yfks, :yfgLo a'l4lhjL, lzIffk|]dL, ljBfnonfO{ 
lg/Gt/ pNn]Vo ;xof]u u/]sf JolStx¿dWo]af6 ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltn] dgf]gLt u/]sf] Pshgf dlxnf ;lxt b'O{hgf 
– ;b:o

ª_ ljBfnosf lzIfsx? dWoaf6 5fgL k7fPsf] Ps hgf     – ;b:o

r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks        – ;b:o–;lrj

   -@_ pkbkmf ! sf] v08 -s_ adf]lhd ;j{;Ddt ?kdf 
cWoIf rog x'g g;sL ljjfb ePdf gu/sfo{kflnsfn] pkbkmf ! 
sf] v08 -v_ / -3_ adf]lhdsf] JolQmaf6 cWoIf dgf]gog ug]{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] / 
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;'/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 
gu/kflnsfnfO{ lbg],

-ª_ ljBfnodf :jR5 z}lIfs jftfj/0f sfod /fVg /fhg}lts,wfld{s 
jf ;fDk|fbflos efjgfsf] cfwf/df ljBfnosf] jftfj/0f 
wldNofpg glbg],

-Rf_ ljBfnodf lzIfs, sd{rf/L / ljBfyL{sf] kf]zfssf] sfof{Gjog 
ug]{ . 

-5_ k|rlnt sfg'g adf]lhd lzIfs ;]jf cfof]ujf6 l;kmfl/z ePsf 
lzIfs kbsf] nflu of]Uo pDd]bjf/nfO{ xflh/ u/fO sfddf nufpg] 
tyf gu/kflnsfjf6 :jLs[t bjGbLdf sd{rf/Lsf] Joj:yfkg ug]{Ù

-h_ gu/kflnsfaf6 vl6Psf lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ xflh/ u/fO{ 
sfddf nufpg]Ù

-em_ gu/ 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/afxLug]{ / 
To;sf] k|ltj]bg gu/lzIff ;ldltdf k]z ug]{,

-6_ tf]lsP adf]lhdsf If]q;Fu ;DalGwt gu/kflnsf / gu/ lzIff 
;ldltn] lbPsf] lgb]{zgx¿sf] kfngf ug]{,

-7_ ljBfno ;]jf If]qdf lg/If/tf pGd'ng tyf clgjfo{ cfwf/e"t 
lzIff ;'lglZrt ug{  kxn  ug]{ 

-8_ tf]lsP adf]lhd b/jGbLsf lzIfsnfO{ ljefuLo sf/jfxL l;kmfl/; 
ug]{ .

-9_ ljBfnosf] cfGtl/s >f]taf6 vr{ Joxf]g]{ u/L lgo'Qm jf a9'jf 
u/]sf lzIfssf] nflu ;]jf, zt{ / ;'lawf tf]Sg] / tf]lsP adf]lhdsf] 
kf/L>lds tyf ;'ljwfsf] Joj:yf ug]{ .
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-0f_ ljBfno lzIff Ps} ;dodf ;~rfng ug]{ k|aGw ldnfpg] . 

-t_ ljBfnosf] k|wfgfWofks lgo'lQmsf] nflu lgodfg';f/ gu/ lzIff 
;ldltdf l;kmfl/; u/L k7fpg] .

-y_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ . 

!%  cleefjs, lzIfs tyf ljBfyL{ ;+3sf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/M 
!_ ;fd'bflos ljBfnodf cleefjs, lzIfs tyf ljBfyL{ aLr 
;xsfo{ tyf ;fdflhs k/LIf0f u/L ;'Joj:yfkgdf ;xof]u ug{sf nflu 
k|To]s ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps cleefjs, lzIfs tyf 
ljBfyL{ ;+3 /xg] 5 M

-s_  ljBfnosf cljefjsx?sf] e]nfaf6 5gf}6 u/]sf] JolQm  – WoIf

-v_ cleefjsn] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf sDtLdf Pshgf 
dlxnf ;lxt ltghgf        – ;b:o

-u_ ljBfno /x]sf] ;DalGwt j8fsf hgk|ltlglwx? dWo]af6 ;f] j8f 
;ldltn] dgf]gog u/]sf] Pshgf       – ;b:o

-3_ ljBfnosf ;+:yfks, :yfgLo a'l4lhjL, lzIffk|]dL, ljBfnonfO{ 
lg/Gt/ pNn]Vo ;xof]u u/]sf JolStx¿ dWo]af6 ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltn] dgf]gLt u/]sf] Pshgf dlxnf ;lxt b'O{hgf  
      – ;b:o

-ª_  afnSnj jf ljBfnosf] cWoIf 5fg]sf] k|yd 5fq / k|yd 5fqf 
dWo] @ hgf       - ;b:o

-r_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cbIf              – ;b:o                                                                                                 

-h_  ljBfnosf lzIfsn] cfkm"x?dWo]af6 5fgL k7fPsf] lzIfs 
k|ltlglw Ps hgf           –;b:o ;lrj

   -@_ cleefjs, lzIfs tyf ljBfyL{ ;+3sf] sfd, st{Jo 
/ clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M–

-s_ ljBfnodf :jR5 z}lIfs jftfj/0f lgdf{0f ug{ ljBfno Joj:yfkg 
;ldltnfO{ ;xof]u ug]{,

-v_ ljBfnosf] ;fdflhs k/LIf0f ug]{ .
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-u_ cleefjs ;r]tgf sfo{qmd ;~rfng ug{ ljBfno Joj:yfkg 
;ldltnfO{ ;xof]u ug]{ . 

-3_ ljBfno egf{ cleofg ;~rfng ug{ ljBfno Joj:yfkg 
;ldltnfO{ ;xof]u ug]{ . 

-ª_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ . 

kl/R5]b #

ljBfno txsf] lzIfs tyf ljBfno sd{rf/L / jfnljsf; ;xof]uL 
sfo{stf{ sfo{nosf] b/jGbL, ;]jfzt{, of]Uotf Pj+ ;Ifdtfsf] dfkb08

!^ gu/kflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ug]{M -!_ gu/kflnsf If]qleq 
/x]sf ;fd'bflos ljBfnox?df cfjZos kg]{ lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] 
b/aGbL gu/ lzIff ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/sfo{kflnsfn] ug]{5 . 

   -@_ gu/kflnsfn] lzIfssf] b/jGbL lgwf{/0f ubf{ k|To]s 
ljBfnodf lgoldt cWoog ug]{ ljBfyL{ ;+Vof / ljifosf cfwf/df 
tf]lsP adf]lhd ljBfyL{ tyf lzIfssf] cg'kft sfod ug{' kg]{5 . 

 -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lgo'lQm ePsf] lzIfssf] JolQmut kmfOn 
v8f u/L gu/sfo{kflnsfsf] lzIff zfvfn] /fVg' kg]{5 . o;/L lgo'Qm 
ePsf] lzIfssf] ;]jf ;'ljwf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no dfkm{t 
e'QmfgL ug'{kg]{5 . 

!&  lzIfssf] ;]jf zt{, of]Uotf / ;IfdtfM lzIfssf] ;]jf zt{, of]Uotf / 
;Ifdtf tf]lsPadf]lhd x'g]5 .

!* :yfoL cWofkg c'gdtL kq lng' kg]{M cWofkg cg'dlt kq glnO{ s;}n] 
klg lzIfs kbsf nflu pDd]bjf/ x'g kfpg] 5}gg . 

   t/ gu/kflnsfsf] lzIff ljsf; cg'bfg sfo{s|daf6 
tnaeQf v'jfpg] u/L s/f/ lgo'lQmL ug]{ kbdf dfq v'Nnf lj1fkg ubf{ 
:yfoL cWofkg cg'dltkq lnO{Psf pDd]bjf/x?af6 cfj]bg gcfPdf 
k'gM ;"rgf k|sfzg u/L cGo lgodfg';f/sf] of]Uotf k'u]sf t/ :yfoL 
cWofkg cg'dlt kq glnPsf JolQmx?n] klg pDd]bjf/ x'g kfpg]5g .
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!( 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 gu/ kflnsfdf l;kmfl/; ug]{5M–

-s_ tf]lsP adf]lhdsf kbLo bfloTj k"/f gu/]df,

-v_ ljgf ;"rgf nuftf/ kGw| lbgeGbf a9L ;do ljBfnodf cg'kl:yt 
/x]df,

-u_ ljBfnodf 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 jf cGo s'g} Jofj;flos s[ofsnfk 
u/]df,

-r_ lzIfs jf sd{rf/L /fhgLlts bnsf] ;b:o /x]sf] kfOPdf,

-5_ lghn] cWofkg u/]sf] ljifodf tLg aif{ leqsf] cf}ift l;sfO{ 
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 gu/kflnsfn] 
lghnfO{ kbaf6 x6fpg ;Sg]5 . t/ sfo{/t kbjf6 x6fpg' cl3 dgfl;j 
dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sf eg] k|bfg ul/g] 5 .

@) cbfntsf] cfb]zaf6 k'gM axfnL x'g ;Sg]M -!_ bkmf !( df pNn]v 
ePsf s'g} jf s]xL cf/f]kdf ;hfo eO{ gf]s/Laf6 x6fOPsf] jf avf{:t 
ePsf] lzIfs÷sd{rf/L cbfntsf] cfb]z jf km};nf adf]lhd gf]s/Ldf 
k'gM axfnL x'g ;Sg]5 .

    -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k'gM axfnL ePsf] lzIfsn] 
gf]s/Laf6 x6]b]lv k'gMaxfnL ePsf] ldlt;Ddsf] k"/f tna, eQf / tna 
j[l4 kfpg] eP ;f] ;d]t kfpg]5 .

@! tna eQf gkfpg] / ;]jf cjlw u0fgf gx'g] M bkmf @) df pNn]lvt 
cj:yfdf jf lgodfg';f/ ljbf :jLs[t u/fO a;]sf] cj:yfdf afx]s 
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ljBfnodf cg'kl:yt /x]sf lzIfsn] ;f] cjlwsf] tna, eQf kfpg] 
5}gg\ / To:tf] cjlw lghsf] ;]jfdf ;d]t u0fgf x'g] 5}g .

@@  :yfoL cfjf;Lo cg'dlt lng gx'g] M ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t 
lzIfs jf sd{rf/Lx?n] s'g} klg b]zsf] :yfoL cfjf;Lo cg'dlt lng 
jf To:tf] cg'dlt k|fKt ug{sf] nflu cfj]bg lbg x'Fb}g . :yfoL cfjf;Lo 
cg'dlt lnPsf tyf lng cfj]bg lbg] lzIfs jf sd{rf/Lx?nfO{ tf]lsP 
adf]lhd b08 tyf ;hfo x'g]5 .

kl/R5]b $

lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] lgo'lQm, ;?jf, a9'jf, tflnd, j[lt ljsf;

@# lzIfssf] lgo'lQm M -!_ ljBfnodf l/Qm b/jGbL tyf /fxt lzIfs 
kbdf c:yfoL tyf s/f/ lgo'lQmsf] Joj:yf b]xfo jdf]lhdsf] 5gf}6 
;ldltaf6 x'g]]5 M

s_ ;DaGwLt ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf 

       – ;+of]hs 

v_  laifout /f]i6/ dWo]af6 gu/lzIff ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf]] 
ljifo lj1 Ps hgf      – ;b:o

u_  gu/kflnsfsf] lzIff zfvfk|d''v                        – ;b:o 

3_ ;DaGwLt ljBfnosf] k|wfgfWofks                    – ;b:o ;lrj

-ª_ ;DalGwt ljBfno Joj:yfkg ;ldtLn] dgf]gLt u/]sf] ljifout 
/f]:6/ ! hgf            – ;b:o

-r_  j8f ;ldltn] tf]s]sf] j8f ;ldltsf] ;b:o dWo]af6 ! hgf    
      – ;b:o

   @_ ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd 
x'g]5 . 

@%  k|wfgfWofks  ;DaGwL Joj:yfM -!_ ;fd'bflos ljBfnodf Ps 
k|wfgfWofks /xg]5 .
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    -@_ k|wfgfWofkssf]  lgo'lQm, ;]jfsf] ;t{ / 
;'ljwf ;DaGwL Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5 M

s_  dfWolds txdf :yfoL / :gftsf]Q/ pkflw k|fKt lzIfs x'g' 
kg]{5 . ;f] gePdf :gftsf]Q/ of]Uotf k|fKt b/jGbL /fxt c:yfO{ 
s/f/ lzIfs dWo]af6 jl/i7td lzIfsnfO{  k|wfgfWofks kbdf 
lgo'lQmsf nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldltn]  gu/ lzIff ;ldlt 
dfkm{t gu/kflnsfdf l;kmfl/; ug]{ 5 . lzIfs lgo'QmL ubf{ cfO{= 
6L= 1fg ePsf]nfO{ k|fyldstf lbg' kg]{5 .

v_ cfwf/e"t txdf :yfoL, / :gfts pkflw k|fKt lzIfs x'g' 
kg]{5 . ;f] gePdf :gfts of]Uotf  k|fKt lzIfs c:yfO{ s/f/ 
dWo]af6 jl/i7td lzIfsnfO{ k|wfgfWofks lgo'lQmsf nflu 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/kflnsf gu/ lzIff 
;ldltaf6 ul/g]5 . t/ cfwf/e't !-%,/ !-# df :yfoL tyf jfx| 
sIff kf; ePsf] lzIfs k|wfgWofks x'g ;Sg]5 .

u_  k|wfgfWoskn] lgo'lQm x'g' k"j{ kfFr aif]{ ljBfno ;"wf/sf] 
sfo{of]hgf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt ;dIf k]; ug'{ kg]{ 5 . 

3_  k|wfgfWofkssf] cjwL % aif{sf] x'g]5 . lgh a9Ldf @ sfo{sfn 
dfq ;f] kbdf jxfn /xg kfpg]5 . 

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/]s] gkfO{Pdf 
Joj:yfkg ;ldltsf l;kmfl/;df gu/lzIff ;ldltn] x6fpg ;Dg]5 
t/ Ps k6s :kli6s/0fsf] df}sf lbO{g]5 .  

@^ lzIfssf] ;?jfM -!_ b/jGbLdf sfo{/t lzIfsnfO{ gu/kflnsf leqsf 
sfo{/t ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldlt / ;?jf x'g] ljBfnosf] Joj:yfkg 
;ldltsf] ;xdltdf j8f lzIff ;ldlt / gu/ lzIff ;ldltaf6  l;kmfl/; 
eO{ cfPdf gu/sfo{kflnsfn] tf]lsP adf]lhdsf] k|s[of ckgfO ;dfg 
txsf] l/Qm b/jGbLdf ;?jf ug{ ;Sg]5 .b/jGbLdf sfo{/t lzIfsnfO{ 
;?jf ug]{ ;DaGwdf gu/kflnsf leqsf sfo{/t ljBfnosf] Joj:yfkg 
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;ldlt / ;?jf x'g] ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltaf6 ;xdlt k|fKt 
gePdf ul/g] lzIfsx?sf] ;?jf ;DaGwL k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

   -@_ b/jGbLdf sfo{/t lzIfsnfO{ gu/kflnsf leq lgh 
sfo{/t ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ;xdltdf gu/kflnsfn] csf]{ 
gu/kflnsf jf ufFpkfnLsfdf ;?jfsf] nflu ;xdlt lbg ;Sg]5 .

   -#_ gu/kflnsf lzIff ;ldltn] ;dfg txsf] :yflo, 
c:yflo tyf /fxt lzIfs ljr kf/:kl/s ;?jf ug{ ;Sg]5 .  t/ 
;fdfGotof lzIfssf] ;?jf kb:yfkg ePsf] tLg aif{ ;Dd ul/g] 5}g . 

   -$_ ljz]if cj:yfdf afx]s lzIfssf] ;?jf z}lIfs 
;qsf] ;'? jf cGTodf dfq ul/g]5 . 

@& b/jGbL ldnfgM !_ tf]lsPsf] dfkb08sf] cfwf/df a9L b/jGbL ePsf] 
lbBfnoaf6 sd b/aGbL ePsf] ljBfnodf gu/sfo{kflnsfn] tf]lsPsf] 
k|s[of k"/f u/L b/aGbL ldnfg ug'{kg]{5 .         

@*  lzIfssf] a9'jf ;DaGwL Joj:yfM -!_ xfn :yfoL ?kdf ;]jf/t 
lzIfssf] a9'jf ;DaGwL Joj:yf g]kfn ;/sf/af6 nfu' ePsf] sfg'g 
adf]lhd x'g]5 . :yfgLo txaf6 lgo'StL kfPsf lzIfsx?sf] ;]jf ;t{ 
tyf a9'jf ;DaGwL Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

@(  tflnd tyf Ifdtf ljsf; ;DaGwL Joj:yfM lzIfsnfO{ Gf]kfn ;/sf/sf] 
gLlt tyf :yfgLo txaf6 lgwf{l/t tflnd gLlt cg';f/ tflnd tyf 
Ifdtf ljsf;sf] cj;/ x'g]5 .

#) 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/ / gu/kflnsfn] tf]s]sf] 
cGo s'g} sfddf v6fpg ;lsg]5 .
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kl/R5]b %

;fd'bflos ljBfnosf] ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0f, dd{t ;Def/, ;+rfng / 
Joj:yfkg

#! ljBfnosf] ef}lts tyf z}lIfs k"jf{wf/sf] dfkb08 lgwf{/0fM -!_ 
ljBfnodf ljBfyL{ ;+Vof cg';f/ sIffsf]7f, v]n d}bfg sDkfp08, 
3]/faf/, afnd}qL a;fO{ Joj:yf, jftfj/0f d}lq xftf, s/]zfjf/L, 
km"naf/L, :jR5 lkpg] kflg, 5fq 5fqfsf nflu cnu cnu zf}rfno, 
l;sfO{ d}qL jftfj/0f x'g' kg]{5 . 

   @_ ljBfnodf k|fylds pkrf/, lgoldt :jf:Yo kl/If0f, 
5fqfx?nfO{ ;]lg6/L Kof8 h:tf Go"gtd ;'ljwf pknAw 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 .

#@ ljBfnosf] ;DklQM -!_ ;fd'bflos ljBfnosf] xsef]udf /x]sf] ;DklQ 
;fj{hlgs ;DklQ dflgg]5 . o; P]g adf]lhd cg'dlt jf :jLs[lt /2 
ul/Psf] jf s'g} ljBfnodf uflePsf] ;fd'bflos ljBfnosf] ;DklQ 
gu/kflnsfn] cGo ljBfnosf] sfddf k|of]udf gcfpg] ePdf k|rlnt 
sfg'gadf]lhd a]r–lavg u/L k|fKt ePsf] /sd ;DalGwt gu/kflnsf 
lzIff sf]ifdf hDdf ug]{5 .

   -@_ z}lIfs u'7L cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] 
;DklQ ;f]xL ljBfnosf] gfddf /xg] 5 . s'g} ljBfno ;fj{hlgs z}lIfs 
u'7Lsf] ?kdf ;~rfng ul/Psf]df To:tf] ljBfnosf] ;DklQ ;fj{hlgs 
;DklQ dflgg]5 / To:tf] ;DklQsf] :j?k kl/jt{g ug{ kfOg]  5}g .

   -#_ sDkgL cGtu{t ;~rflnt ;+:yfut ljBfnosf] 
;DklQ ;f]xL sDkgLsf] gfddf /xg]5 .

   -$_ ;+:yfut ljBfnon] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yf;Fu bfg 
bftJosf] ¿kdfs'g} lsl;dsf] rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3 gu/ 
kflnsfsf] cg'dlt lng' kg]{5 .t/ ljb]zL JolQm jf ;+3 ;+:yfaf6 To;/L 
rn, crn ;DklQ k|fKt ug'{ cl3g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt lng' 
kg]{5 .
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   -%_ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[ltdf k|fKt u/]sf] rn crn 
;DklQ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt lagf a]rlavg ug{ kfOg] 5}g .

## ;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 gu/kflnsfn] 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 gu/kflnsf / 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 :yfgLo kf7\oqmd / kf7\ok':ts nfu" ug{ ;Sg]5 . 

   @_ cfˆgf If]q leqsf ljBfnonfO{ cfjZos kg]{ kf7\
ok':tsx?sf] ;+Vof ;DalGwt ljBfnon] tf]lsPsf] ;do ;Ldf leq 
gu/lzIff ;ldltdf dfu ug'{kg]{5 . 

   #_ gu/lzIff ;ldltn] z}lIfs ;q z'? x'g' cufj} ;DalGwt 
lgsfox?df ;dGjo u/L kf7\ok':ts ljt/0f ug]{5 . 

   $_ cfwf/e"t tx;Ddsf] lzIff 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 . 

   %_ ljBfnodf ax' kf7\ok':ts nfu' x'g]5 .

   ^_ z}lIfs :t/sf]  Go"gtd dfkb08 tf]sL lzIfs ljBfyL{ 
;xsfo{Dff cfwfl/t kf7\o ;fdfu|L, yk :jfWofog ;fdu|L, k':tsfno, 
dgf]ljdz{, cleefjs lzIffsf] k|jGw x'g' kg]{5 . 
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#% cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfksf] ;~rfng M !_ ljBfnon] kf7\oqmddf 
cfwfl/t l;sfOdf ;xhtf Nofpg cltl/Qm z}lIfs s[ofsnfk ;~rfng 
ug{  ;Sg] 5 .

   @_ ljBfnon] afnSnj, tyf jftfj/0f d}qL Snjx? 
u7g, kl/of]hgf sfo{, cWoog e|d0f, kf]if0f lzIff, v]ns'b k|ltof]lutf, 
;flxlTos tyf ax' k|ltefd"lv s[ofsnfkx? ;~rfng ug{ ;Sg]5 . 

kl/R5]b–^

;+:yfut -lghL_ ljBfnosf] cg'dlt, dfkb08 lgwf{/0f, cg'udg, d"NofÍg 
/ lgodg ;DaGwL Joj:yf

#^ ;+:yfut ljBfno ;~rfng ug{ cg'dtL / :jLs[tLM ;+:yfut ljBfno 
;~rfng ug{ cg'dtL / :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 gu/kflnsfaf6 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 gu/ lzIff ;ldltn] 
dgf]lgt u/]sf] Pshgf     – ;b:o

-3_ ;DalGwt If]qsf] >f]tJolSt   – ;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 . To:tf cWoIf 
jf ;b:on] cfˆgf] kb cg';f/sf] cfr/0f gu/]sf] b]lvPdf gu/lzIff 
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;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 .

#* ;+: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/rfngug]{,

-v_ ljBfnosf] nflu cfjZos ef}lts ;fwgsf] Joj:yf ug]{,

-u_ ljBfnosf] rn, crn ;DklQsf] ;'/Iff / ;+/If0f ug]{,

-3_ ljBfnodf :jR5 z}lIfs jftfj/0f sfod /fVg],

-ª_ ljBfnon] g]kfn ;/sf/ / gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] kf7\
oqmd tyf kf7\ok':ts clgjfo{ ¿kdf nfu" ug]{],

-r_ cWofkg cg'dltkq lnO{ k|rlnt sfg'g adf]lhd lzIfs kbsf] 
nflu pDd]bjf/ x'g of]Uotf k"/f u/]sf JolQmnfO{ lzIfs kbdf 
lgo'lQm ug]{,

-5_ lzIfs tyf sd{rf/Lsf] Go"gtd tna, ;]jf ;'ljwf >d P]gnfO{ 
cfWff/dfgL tf]Sg] .

-h_ cg'zf;gxLg lzIfs pk/ sf/afxL ug]{,

-em_ lzIff P]g tyf lgodfjnL tyf cGo sfg"gdf pNn]lvt Joj:Yffsf 
cltl/Qm gu/kflnsfjf6 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 .

   -!)_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cGo sfd, st{Jo, 
clwsf/ / a}7s ;DaGwL sfo{ljlw 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 kGw| 
k|ltztdf g36\g] u/Ltf]lsP adf]lhd cfly{s ?kdf ljkGg, ckfËtf 
ePsfx?, dlxnf, blnt jf hghflt ljBfyL{nfO{ 5fqj[lQ pknAw 
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u/fpg' kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd 5fqj[lQsf] nflu ljBfyL{ 
5gf}6 ug{ k|To]s ljBfnodf ljBfnosf] k|wfgfWofks, / ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltdf /x]sf cleefjsf] k|ltlglw /x]sf] Ps 5fqj[lQ 
5gf}6 ;ldlt/xg]5 .

   -#_ ;ldltn] 5gf}6sf] nflu cfwf/, zt{ / k|s[of tof/ u/L 
;f] 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 .

$) cg'udg tyf d"NofÍgM ;+:yfut ljBfnosf] u'0f:t/ sfod /fVg 
gu/kflnsf jf gu/ 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] of] P]g jf o; P]g 
cGtu{t ag]sf] lgodljk/LtcGo s'g} sfd u/]df gu/kflnsfn] To:tf] 
ljBfnonfO{ k|bfg ul/Psf]cg'dlt jf :jLs[lt /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–&

k/LIff ;~rfng tyf u'0f:t/ dfkg

$@ cfwf/e"t tx sIff * sf] cGTodf x'g] k/LIffsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM 
-!_ cfwf/e"t lzIffsf] sIff * sf] clGtd k/LIff gu/kflnsf:t/Lo 
x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf ! adf]lhdsf] k/LIff ;DaGwL ;Dk"0f{ sfo{ ug{ 
b]xfo adf]lhdsf] Ps k/LIff ;ldlt u7g ul/g]5 . 

-s_ lzIff zfvf k|d'v    - ;+of]hs
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-v_ cfwf/e't tyf dfWolds txsf] k|wfgfWofks jf lzIfsx? dWo]af6 
gu/ lzIff ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf # hgf -;fd'bflos k|=c 
jf lzIfsx?jf6 @ / ;+:yfut k|=c jf lzIfsx?af6 ! hgf            
    - ;b:o

u_  ;+of]hsn] tf]s]sf] ;|f]tJolQm jf sd{rf/L              – ;b:o ;lrj

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd u7g ePsf] k/LIff ;ldltsf] 
sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

$#  cfwf/e"t tx sIff % sf] cGTodf x'g] k/LIffsf] ;~rfng ;DaGwL 
;DaGwL bfloTjM cfwf/e"t tx sIff % sf] cGTodf x'g] k/LIffsf] 
;~rfng ;DaGwL ;DaGwL bfloTj ;|f]ts]Gb|sf] x'g]5 . 

$$ sIff !) / !@ sf] jflif{s k/LIffM sIff !) / !@ sf] jflif{s k/LIff 
jf]8{n] tf]s] adf]hLd x'g]5 .

kl/R5]b–*

ljBfnonfO{ lbO{g] cg'bfg, n]vf Joj:yfkg, cg'udg / 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/ / gu/kflnsfaf6 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 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sf]ifsf] ;~rfng / 
n]vfk/LIf0f tyf ;fdflhs n]vf k/LIf0f tf]lsPadf]lhd x'g]5 .

$^ cg'bfgsf] Joj:yf M -!_ of] P]g k|f/De x'Fbfsf avt lbFb} cfPsf] cg'bfg 
/sddf s6f}tL gx'g] u/L tf]lsPsf] ;"qsf] cfwf/df gu/kflnsfn] 
;fd'bflos ljBfnonfO{ cg'bfg lbg]5 . t/ s'g} ljBfnon] tf]lsPsf] 
z}lIfs:t/ sfod ug{ g;s]df To:tf ljBfnonfO{ lbFOb} cfPsf] cg'bfg 
/sddf tf]lsP adf]lhd s6f}tL ug{ ;lsg]5 .
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   -@_ ;fd'bflos ljBfnox?NffO{ tf]lsP adf]lhd cg'bfg 
pknAw u/fpg ;Sg]5 .

   -#_ gu/kflnsfn] k|f/lDes afn ljsf; s]Gb|nfO{ tf]lsP 
adf]lhdsf] cg'bfg lbg ;Sg]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 . 

   -@_ ljBfnosf] lgoldt sf/f]af/sf] n]vf /fVg j]Un} 
n]vf zfvf v8f u/L s'g} sd{rf/L jf lzIfsnfO{ n]vf Joj:yfkg ug]{ 
lhDd]jf/L lbg' kg]{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/L jf lzIfssf] ;+o'Qm b:tvtaf6 ;+rfng ug'{kg]{5 / cfwf/e't 
ljBfnodf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / k|=c= sf] ;+o'St 
b:tvtjf6 ;Grfng ul/g] 5 .

$( n]vf k/LIf0f tyf ;fdflhs k/LIf0fM -!_ ;a} ljBfnox?n] lgoldt 
?kdf cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] klxnf] rf}dfl;s leq gu/ lzIff 
;ldltn] tf]s]sf] /lhi6«f8 n]vf k/LIfsaf6 n]vf k/LIf0f u/fpg' kg]{5 . 

   -@_ n]vf k/LIf0f k|ltj]bg n]vf k/LIf0f ;dfKt ePsf] !% 
lbg leq gu/ lzIff ;ldlt dfkm{t gu/Fkflnsfdf 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[i7 kf]if0f 
lng' kg]{5 . 

%)  5fqj[ltsf] Joj:yf ug{ ;Sg] M gu/kflnsfn] ljBfnodf egf{ x'g] 
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ljBfyL{nfO{ 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 .

   -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg s'g} 
cleefjsn] cfkm\gf] OR5fn] lbPsf] bfg, pkxf/, rGbf jf ;xof]u 
;fd'bflos ljBfnon] lng ;lsg]5 .

   -#_ ;a} afnaflnsfnfO{ cfwf/e"t tx;Ddsf] lzIff 
clgjfo{ / lgMz'Ns tyf dfWolds tx;Dd lgMz'Ns lzIff k|bfg ug{sf] 
nflu gu/kflnsfn] cfjZos ;|f]tsf] Joj:yf ug]{5 .

   -$_ pkbkmf -!_ adf]lhd 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{ Psk6s 
egf{ z'NslnO;s]kl5 k'gM ;f]xL ljBfnosf] csf]{ sIffdf egf{ ug{sf] 
nflu s'g} lsl;dsf]z'Ns lng kfpg] 5}g .

   -^_ ljBfnon] ljBfnosf] ef}lts ;+/rgf lgdf{0f ug{sf] 
nflu ljBfyL{;Fus'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 lbFbftf]lsPsf] clwsf/Ln] ljBfnon] 
pknAw u/fPsf] ;'ljwfsf] cfwf/df lbg]5 .

   -*_ s'g} ljBfnon] o; P]g ljk/Lt ljBfyL{;Fu s'g} z'Ns 
lnPdf tf]lsPsf]clwsf/Ln] To:tf] z'Ns ;DalGwt ljBfyL{nfO{ lkmtf{ 
ug{ nufpg' kg]{5 .

   -(_ o; P]g ljk/Lt z'Ns lng] ljBfnonfO{ tf]lsPsf] 
clwsf/Ln] Ps nfv b]Vl # nfv ¿k}ofF;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

%@ ljBfnonfO{ 5'6 / ;'ljwfM-!_ k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 



48

ePtf klg ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt 
;+:yfut 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} lnvtkfl/t ubf{ g]kfn ;/sf/n] tf]lsPsf] cfwf/df 
/lhi6«]zg b:t'/ 5'6 lbg ;Sg]5 .

   -#_ ;fd'bflos ljBfno / z}lIfs u'7Lsf] ¿kdf ;~rflnt 
;+:yfut ljBfnonfO{ lbOg] cGo 5'6 / ;'ljwf tf]lsPadf]lhd x'g]5 .

kl/R5]b–(

;|f]ts]Gb| ;DaGwL Joj:yf 

%# ;|f]ts]Gb| :yfkgf M -!_ gu/kflnsf If]qleq ;fd'bflos / ;+:yfut 
ljBfnosf] lg/LIf0f, tyf z}lIfs ;xhLs/0fsf nflu Go'gtd Pp6f 
;|f]ts]Gb| /xg] 5 . t/ #) eGbf a9L ljBfno ePdf b'O{ cf]6f / %) eGbf 
abL ljBfno ePdf a9Ldf $ cf]6f;DDf ;|f]ts]Gb| /xg]5 .

   -@_ ;|f]ts]Gbdf dfWolds txsf] :yfO{ lzIfs dWo]jf6 
tf]lsP adf]lhd 5gf]6 ul/Psf] ;|f]tJolSt /xg]5 / lzIfs Ps hgf 
cfwf/e't txsf] x'g]5 .

   -#_ ;|f]ts]Gb tyf ;|f]tJolStaf6  aflif{s tyf dfl;s 
sfo{of]hgf agfO{ lzIff zfvf k|d'v af6 :jLs[t eP cg';f/ ljBfnosf] 
lgoldt cg'udg, gd'gf sIff k|bz{g, z}Ifl0fs ;xof]u, g]kfn ;/sf/ 
tyf gu/kflnsfsf] lg0{fo, lgb]{zg / ;"rgf k|jfx tyf sfof{Gjog ug'{ 
kg]{5 . 

kl/R5]b !)

k|fljlws tyf Joj;flos lzIff

%$ gu/kflnsf If]qdf ;~rflnt ;fd'bflos ljBfnodf k|fljlws tyf 
Joj;flos lzIffM gu/kflnsf If]qdf ;~rflnt ;fd'bflos ljBfnodf 
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k|fljlws tyf Joj;flos lzIffsf ;fy l;=l6=O{=le6L sfo{s|d  lgwf{l/t 
ljifo cWofkg u/fpg ;lsg] 5 . o:tf ljBfnosf] ;~rfngsf nflu 
gu/kflnn]  ;DefJotf cWoog, ljBfnonfO{ yk ;'ljwf k|bfg / 
cfjZos ;|f]t klxrfg / kl/rfng ug{ ;Sg]5 . 

%% v'Nnf tyf ljz]if lzIffM gu/kflnsf leq v'Nnf tyf ljz]if lzIff 
;DjGwL sfo{s|d ;+rfng ug]{, s]Gb|sf] lgb]{zgsf] cfwf/df x'g]5 .

kl/R5]b !!

ljljw

%^= ljBfnosf] ljWffgM -!_ of] P]g / k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL 
k|To]s ;fd'bflos ljBfnon] ljBfnosf] nIo, d"No dfGotf, ;~rfng 
ks[of nufotsf cGo ;fGble{s ljifo j:t' ;dfj]z ul/Psf] ljWffg 
cleefjs ;efaf6 kfl/t u/fO{ nfu" ug'{ kg]{5 . 

   -@_ cleefjs ;efn] ljwfg cfjZostf cg';f/ ;+;f]wg 
ug{ ;Sg]5 .

   -#_ ljWffg cg';f/ ljBfno ;~rfng ug'{ Joj:yfkg 
;ldlt, k|wfgfWofks nufot cGo ;a}sf] st{Jo x'g]5 .

   -$_ cBfjlws ljwfgsf] k|ltlnlk kfl/t ePsf] ldltaf6 
& lbg leq Joj:yfkg ;ldltn] gu/kflnsf sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 . 

   -%_  ljBfnosf] ljwfg ;fj{hlgs b:tfj]h x'g]5 / ;f] hf] 
sf]xLn] klg x]g{ kfpg' kg]{5 .

%&=  gu/kflnsfn] lgb]{zg lbg ;Sg]M -!_ gu/kflnsfn] 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 .

%* ljBfnonfO{ ;'/lIft / zfGtL If]qsf] ?kdf sfod ug'{ kg]{M -!_ 
ljBfnodf :jtGq / eo/lxt ?kdf cWoog, cWofkg ug]{ jftfj/0f 
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;[hgfug{ tyf ljBfno leq s'g} klg lsl;dsf] cjfl~5t s[ofsnfk 
x'g glbg] u/L ljBfnonfO{ ;'/lIft If]q sfod ug'{ kg]{5 . /fhgLtL 
ultljlw ug{ gkfO{g] .

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd ;'/lIft If]q sfod ubf{ ljBfnon] 
kfngf ug'{ kg]{ zt{ tyf dfkb08 tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 

%( afnaflnsfnfO{ lgisfzg ug{, zf/Ll/s jf dfgl;s b'Jo{jxf/ ug{ gx'gM 
-!_ s'g} klg afnaflnsfnfO{ ljBfnoaf6 lgisfzg ug{ kfO{g] 5}g .

   -@_ ljBfnodf cWoog/t afnaflnsfnfO{ zf/Ll/s jf 
dfgl;s oftgf lbg jf b'Jo{jxf/ ug{ kfOg] 5}g .

^) 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 jf ljb]zL d'n'sdf 
;~rflnt s'g} 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 sIff jf ljb]zL d'n'sdf 
;~rflnt s'g} z}lIfs sfo{qmd ;~rfng ug{ cg'dlt lng] ;DaGwL 
Joj:yf tf]lsP 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 gu/kflnsf sfof{nodf 
a'emfpg' kg]{5 .

^@  lzIff ljsf; sf]ifM !_gu/kflnsfn] 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 x'g]5 . 

   @_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sd /xg ;Sg]5 M

-s_ g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ / gu/kflnsfaf6 k|fKt cg'bfg,

-v_ z'Ns tyf ;xof]uaf6 k|fKt /sd,

-u_ rGbf jf bfg bftJoaf6 k|fKt /sd, /
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-3_ cGo ;|f]taf6 k|fKt /sd .

   #_ sf]ifsf] ;~rfng sfo{ljlw gu/sfo{kflnsfaf6 
:jLs[t eP adf]lhd 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]uk'¥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]zug{ 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_ c¿sf] tkm{af6 k/LIff lbPdf,

-r_ k/LIffsf] dof{bf eË x'g] cGo s'g} sfo{ u/]df .

-5_ ljBfyL{ egf{ ubf{ bfg, pkxf/ jf s'g} /sd lnPdf,

-h_ 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 .

-em_ sfg"g ljk/Ltsf] cGo sfo{ u/]df .

   -#_ sfg"g adf]lhdsf] s;"/sf] ;DaGwdf ljBfnosf] 
s'g} lzIfs jf sd{rf/L pk/ d'2f x]g{] clwsf/L jf lhNnf cbfntdf 
d'2f bfo/ ePdf To:tf] lzIfs jf sd{rf/L To;/L d'2f bfo/ ePsf] 
ldltb]lv d'2fsf] 6'Ëf] gnfu];Dd lgnDag x'g]5 . ;f] lzIfs jf sd{rf/L 
cbfntaf6 s;"/bf/ 7xl/Pdf lghnfO{ o; P]gadf]lhd ljefuLo ;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 .
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^% lgod agfpg] clwsf/M -!_ o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ gu/ 
kflnsfn] cfjZos lgod agfpg ;Sg]5 .

   -@_ o; P]gsf] sfof{Gjogsf] nflu gu/sfo{kflnsfn] 
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 gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{oaf6 ug{ 
;lsg]5 .

    -@_ of] P]g hf/L eP kl5 ljBfnodf l/Qm /x]sf] 
b/aGbLdf lj1fkgsf] cg'dlt gu/sfo{kflnsfn] lbg ;Sg]5 .

^&=  afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} 
afwf–c8\sfp k/]df gu/k|d'vn] To:tf] afwf c8\sfp x6fpg cfb]z 
hf/L ;Sg]5 / To:tf] cfb]z o;} P]gdf k/] ;/x dflgg]5 . t/ o:tf] cfb]z 
gu/ sfo{kflnsfn] ^ dlxgf leqdf 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 .

   -@_ 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 tyf ;+3Lo / k|fb]lzs lzIff P]g;Fu aflemPsf] 
o; P]gsf bkmf tyf pkbkmfx? jflemPsf] xb;Dd :jtMlg:qmLo x'g]5g .

   -$_ o; cl3 sfg"g adf]lhd lgo'Qm lzIfs sd{rf/Lx?nfO{ 
g]kfn ;/sf/n] lbOb} cfPsf] ;'ljwfdf s'g} lsl;dsf] s6f}tL ul/g] 5}g . 
t/ of] Joj:yfn] sfg"g jdf]lhd b08, ;hfo / sf/jfxL ug{ jfwf kg]{ 
5}g .

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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दुधौली नगरपाललकाको सहकारी ऐन,२०७५
िगरसिाबाट सवीकृत नमनतः२०७५।०६।१९

प्रसता्नाः

सहकारी मयू््, मान्ता र नसधिानत अिरुूप स्ािी्सतरमा ्छररएर रहषेको पयूरँी, 
प्रनवनध त्ा प्रनतिालाई सवाबलमबि र पारसपररकताका आधारमा एकीकृत गददै 
सदस्हरूको आन ््जक, सामानरक त्ा सासँकृनतक उनि्ि गि्ज, समदुा्मा 
आधाररत, सदस् कषे ननद्रत, लोकताननत्रक, सवा्त्त र सशुानसत सगंठिको रूपमा 
सहकारी ससं्ाहरूको प्रवधि्जि गि्ज, सहकारी खषेती, उद्ोग, वसत ुत्ा सषेवा व्वसा्का 
माध्मबाट सामानरक न्ा्का आधारमा आतमनिि्जर, तीब्र एवनंदगो रुपमा स्ािी् 
अ ््जतनत्रलाई सदुृढ तु् ्ाउि सहकारी सघंससं्ाहरुको दता्ज, सञिालि एवम् नि्मि 
समबनधी व्वस्ा गि्ज वाञ्छिी् िएकोलषे दधुौली िगरपानलकाको िगरसिालषे ् ो ऐि 
बिाएको ्छ।

पररच छ्ेद –१

प्रारल्भक

१ सलंषिप्त नाम र प्रार्भ :(१) ्स ऐिको िाम “दधौली िगरपानलकाको सहकारी 
ऐि, २०७५” रहषेको  ्छ ।

   (२) ्ो ऐि तरुुनत प्रारमि हुिषे्छ ।

२ पररभाषा: नवष् वा प्रसङ्गलषे अकको अ ््ज िलागषेमा ्स ऐिमा,

(क) “आनतररक का ््जनवनध” िनिालषे सहकारी ससं्ालषे दफा १८बमोनरम 
बिाएकोआनतररक का ््जनवनध सम्झिपु्छ्ज  । 

(ख) “कसयूर” िनिालषे दफा ७९ बमोनरमको कसयूर सम्झिपु्छ्ज  ।

(ग)  “तोनकएको” वा “तोनकए बमोनरम” िनिालषे ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्ममा तोनकएको वा तोनकए बमोनरम सम्झिपु्छ्ज  ।

(घ)  “पररवार” िनिालषे सदस्को पनत वा पतिी, ्छोरा, बहुारी, ्छोरी, धम्जपतु्र, 
धम्जपतु्री, बाब,ु आमा, सौतषेिी आमा र आफयू लषे पालि पोषण गिु्ज  पिने 
दार,ु िाउर,ुिाइ, बहुारी र नददी, बनहिी सम्झिपु्छ्ज ।

  तर सो शबदलषे अशंबणडा गरीवा मािो ्ुछरट्ई आ-आफिो पषेशा  
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व्वसा् गरी बसषेकोपररवारकोसदस्लाई रिाउिषे ्ैछि । 

(ङ)  “बित” िनिालषे सदस्लषे सहकारी ससं्ामा रममा गरषेको रकम 
सम्झिपु्छ्ज  ।

(ि)  “मनत्राल्” िनिालषे सहकारी समबनधी नवष् हषेिने सघंी् मनत्राल् 
सम्झिपु्छ्ज  । 

(्छ)  “मखु् कारोबार” िनिालषे ससं्ालषे सिंालि गरषेको व्वसान्क 
नरि्ाकलापहरुमा पन्छ्लो आन ््जक वष्जसमममा पररिानलत बितको 
दान्तव र पन्छ्लो आन ््जक वष्जको सदस्तफ्ज को खररद वा नबरिी 
कारोवारमा कमतीमा तीस प्रनतशतिनदा बढी नहससा िएको कारोवार 
सम्झिपु्छ्ज  ।  

(र) “रनरषरिार” िनिालषे सघंको रनरषरिार सम्झि ुप्छ्ज  । 

(्झ)  “लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनत” िनिालषे दफा ३७ बमोनरमको लषेखा 
सपुरीवषेक्ण सनमनत सम्झिपु्छ्ज  ।

(ञ)  “नवनि्म” िनिालषे समबननधत सहकारी ससं्ाको दफा १७ बमोनरम 
बिाएको नवनि्म सम्झिपु्छ्ज  ।

(ट)  “नविाग” िनिालषे सघंको सहकारी नविाग सम्झिपु्छ्ज  र सो शबदलषे  
मनत्राल्लषे सहकारी नि्मि गि्ज तोकषे को महाशाखा समषेतलाई रिाउ्ँछ।

(ठ)  “शषे्र” िनिालषे सहकारी ससं्ाको शषे्र पयूरीको अशं सम्झिपु्छ्ज  । 

(ड)  “सञिालक” िनिालषे सनमनतको सदस् सम्झिपु्छ्ज  र सो शबदलषे 
सनमनतको अध्क्, उपाध्क्, सनिव र कोषाध्क् समषेतलाईरिाउ्ँछ । 

(ड)  “सदस्” िनिालषे सहकारी सस्ाको सदस्ता प्राप्त गरषेका व्नक् 
सम्झिपु्छ्ज ।

(ढ)  “सनमनत” िनिालषे  दफा ३० को उपदफा (१) बमोनरमको सञिालक 
सनमनत सम्झिपु्छ्ज  । 

(ण) “सहकारी मयू््” िनिालषे सवावलमवि, सव–उत्तरदान्तव, लोकतनत्र, 
समािता, समता, ऐक्वधिता, इमानदारी, खलुापि, सामानरक 
उत्तरदान्तव त्ा अरुको  हषेरिाह लगा्त अनतरा्जनषरि्मान्ताप्राप्त 
सहकारी समबनधी मयू्् सम्झिपु्छ्ज  ।

(त) “ससं्ाको व्वसा्” िनिालषे नवनि्ममा व्वस्ा िए बमोनरम 
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सञिानलत व्वसान्क नरि्ाकलाप सम्झिपु्छ्ज  । 

(्) “सहकारी नसधिानत” िनिालषे सवैनच्छक त्ाखलुा सदस्ता, 
सदस्द्ारा लो कताननत्रक नि्नत्रण, सदस्को आन ््जक सहिागीता, 
सवा्त्तता र सवतनत्रता, नशक्ा, तालीम र सयूििा, सहकारी-सहकारी 
बीि पारसपररक सह्ोग र समदुा्प्रनतको िासो लगा्त अनतरा्जनषरि् 
मान्ताप्राप्तसहकारी समबनधी नसधिानतसम्झिपु्छ्ज  । 

(द) "ससं्ा" िनिालषे दफा ३ बमोनरम गठि िई दफा ६ बमोनरम दता्ज 
िएको नवष्गत वा बहुउद्षेश्ी् सहकारी ससं्ा सम्झि ुप्छ्ज  ।

(ध)  “साधारणसिा” िनिालषे सहकारी ससं्ाको साधारणसिा सम्झिपु्छ्ज  ।

(ि)  “प्रा्नमक पयूरँी कोष” िनिालषे शषे्र पयूरँी र रगषेडा कोष सम्झिपु्छ्ज  ।

(प)  "दता्ज गिने अनधकारी" िनिालषेदफा ६९ बमोनरमको दता्ज गिने अनधकारी 
सम्झिपुद्ज्छ ।

पररच छ्ेद–२

सहकारी ससं्ाको गठन त्ा दता्य

३ ससं्ाको गठन:(१) कमतीमा तीस रिा िषेपाली िागररकहरु आपसमा  नमली 
नवष्गत वा वहुउद्षेश्ी् सहकारी ससं्ा गठि गि्ज सकिषे्छि् । 

   (२) ्स दफामा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
िषेपाल सरकार, प्रदषेश सरकार, स्ािी् तह वा त्सता सरकार वा तहको 
अिदुाि वा सवानमतवमा सिंानलत नवद्ाल्, नवश्वनवद्ाल् वा सगंनठत 
ससं्ाबाट पाररश्नमक पाउिषे पदमा वहाल रहषेका कमतीमा एकस् रिा 
कम्जिारी, नशक्क वा प्राध्ापकहरुलषे आपसमा नमली प्रिनलत काियूि बमोनरम 
दता्ज िएको आफिो पषेशागत सगंठिका आधारमा सदस्ता, प्रनतनिनधतव र 
सषेवा सिंालिमा तोनकए बमोनरमका शत्ज बनदषेरहरु पालिा गिने गरी ससं्ा 
गठि गि्ज सकिषे्छि् ।

   तर एकस् रिािनदा कम सखं्ा रहषेको एउटै का्ा्जल्का 
कमतीमा तीसरिा कम्जिारी, नशक्क वा प्राध्ापकहरुलषे आपसमा नमली 
सदस्ता, प्रनतनिनधतव र सषेवा सिंालिमा तोनकए बमोनरमका शत्ज बनदषेरहरु 
पालिा गिने गरी ससं्ा गठि गि्ज सकिषे्छि्।
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   (४)  ्स दफा बमोनरम ससं्ा गठि गदा्ज एक पररवार एक 
सदस्का दरलषे उपदफा (१) वा(२)मा उन्लनखत सखं्ा पगुषेको हुिपुिने्छ । 

   तर ससं्ा दता्ज िइसकषे पन्छ एकै पररवारका एकिनदा बढी 
व्नक्लषेसो ससं्ाको सदस्ता नलि बाधापिने्ैछि ।

   (५) उपदफा (१)मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि बित 
त्ा ऋणको कारोवार गिने ससं्ा गठि गदा्ज कमतीमा एकस् रिा िषेपाली 
िागररकहरुको सहिानगता हुि ुपिने्छ ।

४ दता्य नगरी सहकारी सस्ा सचंालन गन्य नहुनछे:कसैलषे पनि  ्स ऐि बमोनरम 
दता्ज िगरी सहकारी स्ापिा त्ा सञिालि गि्ज हुदँिै।  

५ दता्यको लालग दरखासत लदन ुपनने:(१) ्स ऐि बमोनरम गठि िएका सरकारी 
ससं्ालषे दता्जकालानग दता्ज गिने अनधकारी समक् अिसुयूिी-१ को ढािँामा 
दरखासत नदिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमका दरखासत सा् दषेहा् बमोनरमका 
कागरातहरू सलंगि गिु्ज  पिने्छ :–

(क)  सहकारी ससं्ाको प्रसतानवत नवनि्म,

(ख)  सहकारी ससं्ासञिालिको समिाब्ता अध््ि प्रनतवषेदि,

(ग)  सदस्लषे नलि सवीकार गरषेको शषे्र सखं्ा र शषे्र रकमको नववरण ।

६ दता्य गनु्य पनने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोनरम प्राप्तदरखासत  सनहतको 
कागरातहरु  ्छािनवि गदा्ज दषेहा् बमोनरम िएको पाइएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे 
दरखासत परषेको नमनतलषे तीस नदिनित्र त्सतो सहकारी ससं्ादता्ज गरी 
अिसुयूिी-२ को ढािँामा दता्ज प्रमाणपत्र नदि ुपिने्छ :–

(क) दरखासत सा् पषेश िएको नवनि्म ्ो ऐि त्ा ्स ऐि अनतग्जत 
बिषेको  नि्म बमोनरमरहषेको, 

(ख)  प्रसतानवत सहकारी ससं्ासहकारी मयू््,मान्ता र नसधिानत अिरुुप 
सञिालि हुि सकिषे आधार रहषेको,

(ग) सहकारी ससं्ा समदुा्मा आधाररत एवम् सदस् कषे ननद्रत िई सिंालि 
र नि्नत्रण हुि सकिषे सपष्ट आधार रहषेको ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम ्छािनवि गदा्ज प्रसतानवत सहकारी 
ससं्ाको नवनि्मको कुिै कुरामा सशंोधिगिु्जपिने दषेनखएमा दता्ज गिने 
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अनधकारीलषेत्सतोसशंोधि गिु्जपिने व्होरा खलुाई दरखासत प्राप्त िएको 
नमनतलषे पनध्र नदिनित्र निवषेदकलाई सयूििा गिु्जपिने्छ ।

   (३) ्स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि ्ो ऐि 
प्रारमि हुदँाका बखतदता्ज िई सञिालिमा रहषेका दधुौली िगरपानलका नित्र 
का ््जक्षेत्र का्म गररएकासहकारी ससं्ा ्सै ऐि बमोनरम दता्ज िएको मानििषे 
्छ ।

   (४) ्स दफा बमोनरम सहकारी ससं्ा दता्ज गदा्ज दता्ज गिने 
अनधकारीलषे त्सतो सहकारी ससं्ालषे पालिा गिु्ज  पिने गरी कुिै शत्ज तोकि 
सकिषे्छ । 

   (५) उपदफा (४) बमोनरम शत्ज तोनकएकोमासोको पालिा गिु्ज  
समबननधत सहकारी ससं्ाको कत्जव् हुिषे्छ।

७ दता्य गन्य अस्ीकार गन्य सकनछे:(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उन्लनखत 
अवस्ा ििएमा, सोही दफा बमोनरमनवनि्म सशंोधिको लानग सयूििा 
नदएको अबनधनित्र निवषेदकलषे सशंोधि गि्ज असवीकार गरषेमा त्सतो सयूििा 
पाएको नमनतलषे तीस नदिनित्र नबनि्म सशंोधि िगरषेमा वा सयूििामा उ्लषेख 
िए बमोनरम हुिषेगरी नबनि्म  सशंोधि िगरषेमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो 
सहकारी ससं्ा दता्ज गि्ज असवीकार गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम सहकारी ससं्ा दता्ज गि्ज असवीकार 
गरषेकोमादता्ज गिने अनधकारीलषे कारण खलुाईतीि नदि नित्र सोको रािकारी 
समबननधत निवषेदकहरूलाईनदि ुपिने्छ । 

८ सहकारी ससं्ा सगंलठत ससं्ा हुनछे:(१) सहकारी ससं्ा अनवनच्छनि 
उत्तरानधकारवाला एक सवशानसत रसङ्गनठत ससं्ा हुिषे्छ ।

   (२) सहकारी ससं्ाको काम कारबाहीको लानग एउटा ्ुछटै् ्छाप 
हुिषे्छ ।

   (३) सहकारी ससं्ालषे ् स ऐिको अधीिमा रही व्नक् सरह िल 
अिल समपनत्त प्राप्त, उपिोग, नवरिी वा अन् व्वस्ा गि्ज सकिषे्छ। 

   (४) सहकारी ससं्ालषे व्नक् सरह आफिो िामबाट िानलस 
उरयूर गि्ज र सो उपर पनि सोही िामबाट िानलस उरयूर लागि सकिषे्छ।

   (५) सहकारी ससं्ालषे व्नक् सरह करार गि्ज सकिषे्छ ।
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९ सहकारी ससं्ाको का्य्यषिछेत्र:(१) दता्ज हुदँाका बखत सहकारी ससं्ाको का ््ज 
क्षेत्र दषेहा् बमोनरम हुिषे्छः 

(क) बित त्ा ऋणको मखु् कारोवार गिने ससं्ाको हकमा िार वडा, 

(ख) अन् ससं्ाको हकमा एक वडा वा दषेहा्का आधारमातीि वडासमम

(१) सदस्हरुवीि सवाबलमबिको पारसपाररक अभ्ासको लानग 
आपसी सा्झा वनधि (कमि बणड),

(२) व्वसान्क सतरमा सषेवा सिंालि गि्ज आवश्क सदस् संख्ा,

(३) ससं्ा सिंालिमा सदस्को सहिानगतामयूलक लोकताननत्रक 
नि्नत्रण का्म हुिषे गरी पा्क पिने स्ाि ।

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि ससं्ालषे 
दता्ज िई व्वसान्क सषेवा प्रारमि गरषेको दईुवष्ज पन्छ दषेहा्को आधारमा 
रोनडएको िौगोनलक क्षेत्र का्म रहिषे गरी आफिो का ््जक्षेत्र ्प वडाहरूमा 
नवसतार गि्ज सकिषे्छ । 

(क) ससं्ाको व्वसान्क नरि्ाकलापको नवकास रिममा सदस्ता  
बढाउि ्प का ््ज क्षेत्र आवश्क परषेको,

(ख) ससं्ाको का ््ज सिंालिमा सदस्को प्रत्क् नि्नत्रण का्म राखि  
रििातमक उपा्हरु अवलमबि गररएको,

(ग)  बित त्ा ऋणको मखु् कारोबार गिने सहकारी ससं्ाको हकमा  
मापदणड अिसुार िएको ।

   (३) उपदफा (१) र (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
ससं्ाको का ््जक्षेत्रका  वडाहरूमा व्ावसान्क सषेवा सञिालि ििएको वा 
रममा कारोबारको तोनकएको रकम वा अिपुातिनदा कम रकम वा अिपुातको 
व्ावसान्क सषेवा सञिालि िएको दषेनखएको खणडमा दता्ज गिने अनधकारीलषे 
व्ावसान्क सषेवा सञिालि िएका वडा मात्र का ््जक्षेत्र का्म गिने गरी नवनि्म 
सशंोधि गि्ज निदनेशि नदिसकिषे्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरम दता्ज गिने अनधकारीलषे निदनेशि 
नदएकोमा सहकारी ससं्ालषे एक वष्जनित्र नवनि्म सशंोधि गरी आफिो 
का ््जक्षेत्र पिुःनिधा्जरण गिु्जपिने्छ । 

   (५) ्स दफामा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
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सहकारी ससं्ालषे सवषेनच्छक रूपमा रिुसकैु सम् का ््जक्षेत्र घटाउिषे गरी 
पिुःनिधा्जरण गि्ज नवनि्म सशंोधि गि्ज सकिषे्छ । 

   (६) का ््जक्षेत्र पिुः निधा्जरण समबनधी अन् व्वस्ा 
तोनकएबमोनरम हुिषे्छ ।  

१० िानकारी लदनपुनने: दधुौली िगरपानलकािनदा बढी का ््जक्षेत्र का्म राखी दता्ज 
िई सञिालिमा रहषेका ससं्ाहरूलषे दधुौली िगरपानलकामा सषेवा सञिालि 
गदा्ज सञिानलत सषेवाको नववरण सनहत दता्ज गिने अनधकारीलाई रािकारी 
नदिपुिने्छ ।

११ ल्ष्यगत आधारमा ्गगीकरण:(१)सहकारी ससं्ाको वगयीकरण दषेहा् 
बमोनरम हुिषे्छः

(क)  उतपादक ससं्ाःकृनष,दगुध, नि्ा,कनफ,उख,ुफलफुल र मा्छापालि  
नवशषेषका नवष्गत र अगवुावाली एवम् उतपादिको ्ोरिा समषेतका  
आधारमा अन् उतपादिमयूलक ससं्ा;

(ख) उपभोक्ा ससं्ाःउपिोक्ा िणडार, वित त्ा ऋण,उरा्ज र सवास्थ्   
नवशषेषका नवष्गत र प्रा्नमक आवश्कता एवम् सषेवाको ्ोरिा  
समषेतका आधारमा अन् उपिोगरन् ससं्ा;

(ग) श्रलमक ससं्ाः हसतकला,खाद् पररकार,औद्ोनगक उतपादि,िोरिाल् 
र श्म करार नवशषेषका नवष्गत र सीप वा श्मको नवशषेषता एवम् 
सवरोरगारीको ्ोरिा समषेतका आधारमा अन् श्ममा आधाररत 
ससं्ा;

(घ)  बहुउद्छेश्यी्य ससं्ाःउतपादि, उपिोग र श्म वा सीपमा आधाररत  
सवरोरगारीका सषेवा समषेत सञिालि गिने अन् बहुमखुी ससं्ा ।

   (२) उपदफा (१) को खणड (क),(ख)र (ग) मा उ्लषेनखत 
नवष्मा नवनशष्टीकरण, आम प्रिलि र अभ्ासको नवकासरिम समषेतको 
आधारमा तोनकएबमोनरमका नवष्हरु ्प गि्ज सनकिषे्छ । 

   (३) उपदफा (१)र (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
उपदफा (१) बमोनरम अन् ससं्ाहरु गठि गि्ज बाधा पिने्ैछि । 

१२ कारो्ार, व्य्सा्य, उद्ोग ्ा परर्योिना सञचालन गन्य सकनछे:(१) दफा६ 
बमोनरम दता्ज प्रमाणपत्र प्राप्त गरषे पन्छ ससं्ालषेआफिो उद्षेश् प्रानप्तका लानग 
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्स ऐि र नवनि्मको अधीिमा रहीआवश्क कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा 
परर्ोरिा सञिालि गि्ज सकिषे्छ । 

   (२) प्रिनलत काियूिमा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि 
ससं्ालषे उपदफा (१) बमोनरम कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा परर्ोरिा 
सञिालि गि्ज ्ुछटै् ससं्ा दता्ज गिु्जपिने ्ैछि ।

   तर त्सतो कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा परर्ोरिा सञिालि 
गि्ज प्रिनलत काियूि बमोनरम अिमुनतपत्र,सवीकृनत वा इरारतपत्र नलि ुपिने 
रहषे्छ ििषे सो बमोनरम अिमुनतपत्र ,सवीकृनत वा इरारतपत्र नलएर मात्र 
कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा परर्ोरिा सञिालि गिु्ज  पिने्छ। 

   (४) उपदफा (३) बमोनरम ससं्ालषे प्रिनलत काियूि बमोनरम 
अनधकार पाएको निका् वा अनधकारीबाट अिमुनतपत्र,सवीकृनत वा इरारतपत्र 
प्राप्त गरषेमा पनध्र नदिनित्रसोको रािकारी दता्ज गिने अनधकारीलाई नदि ुपिने्छ ।

   (५) दईु वा दईुिनदा बढी ससं्ालषे सं् कु् वा सा्झषेदारीमा आफिो 
उतपादि वा सषेवाको बरारीकरणको लानग ्स ऐिको अधीिमा रही आवश्क 
कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा परर्ोरिा सञिालि गि्ज सकिषे्छि् ।

   (६) उपदफा (५) बमोनरमको कारोवार, व्वसा्, उद्ोग वा 
परर्ोरिा सञिालि गिने समबनधी अन् व्बस्ा तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

१३ दाल्यत् सीलमत हुनछे : (१) सहकारी ससं्ाको कारोबारको समबनधमा 
सदस्को दान्तव निरलषे खररद गरषेको वा खररद गि्ज सवीकार गरषेको शषे्रको 
अनधकतम रकमसमम मात्र सीनमत रहिषे्छ । 

   (२) सहकारी ससं्ाको िाममा “सहकारी” र िामको अनत्मा 
“नलनमटषेड” िनिषे शबद राखि ुपिने्छ । 

१४ सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्ानत पालना गनु्य पनने:सहकारी ससं्ाको 
गठि त्ा सञिालि गदा्ज सहकारीका मयू््, मान्ता र नसधिानतको पालिा गिु्ज  
पिने्छ । 

पररच छ्ेद–३

ससं्ाका उदषेश् त्ा का्य्य

१५ ससं्ाको उद्छेश्य:का ््जक्षेत्रमा आधाररत र सदस् कषे ननद्रत िई आफिा 
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सदस्हरूको आन ््जक, सामानरक त्ा सासँकृनतक उनि्ि गिु्ज  ससं्ाको 
मखु् उदषेश् हुिषे्छ ।  

१६ ससं्ाको का्य्य: ससं्ाका का ््जहरू दषेहा् बमोनरम हुिषे्छि्:-

(क) सहकारीका मयू््, मान्ता र नसधिानतहरूको पालिा गिनेगराउिषे,

(ख) सदस्को नहत प्रवधि्जिगिने गरी व्ावसान्क सषेवाहरू प्रदाि गिने,

(ग)  सदस्लाई नशक्ा, सयूििा र तालीम प्रदाि गिने ,

(ङ) ससं्ालषे गिने उतपादि त्ा सषेवाको मापदणड निधा्जरण गरी गणुसतर 
सधुार, आन ््जक स्ान्तव र रोनखम व्वस्ापिसमबनधी का ््ज गिने, 

(ि) आनतररक नि्नत्रण प्रणाली लागयू गिने,

(्छ) ससं्ाको व्वसान्क प्रवधि्जि त्ा नवकास समबनधी नरि्ाकलापहरू  
सञिालि गिने,

(र) मनत्राल्, रनरषरिार, प्रादषेनशक रनरषरिार,स्ािी् तह वादता्ज गिने 
अनधकारीको निदनेशि पालिा गिने गराउिषे,

(्झ)  नवनि्ममा उन्लनखत का ््जहरू गिने ।

पररच छ्ेद–४

ल्लन्यम त्ा आनतररक का्य्यल्लध

१७ ल्लन्यम बनाउन ुपनने:१) ससं्ालषे ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म, 
निदनेनशका,  मापदणड र का ््जनवनधको अधीिमा रही आफिो का ््ज सञिालिको 
लानगनवनि्म बिाउिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको नवनि्म दता्ज गिने अनधकारीबाट 
सवीकृत िए पन्छ लागयू हुिषे्छ ।

१८ आनतररक का्य्यल्लध बनाउन सकनछे:१) ससं्ालषे ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत 
बिषेको नि्म, निदनेनशका, मापदणड, का ््जनवधी र नवनि्मको अधीिमा रही 
आवश्कता अिसुार आफिो आनतररक का ््जनवनध बिाउि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको आनतररक का ््जनवनध समबननधत 
ससं्ाको साधारण सिालषे सवीकृत गरषेपन्छ लागयू हुिषे्छ ।

१९ ल्लन्यम र आनतररक का्य्यल्लधमा सशंोधन: (१) ससं्ाको साधारणसिाको 
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कुल सदस् सखं्ाको बहुमतबाट नवनि्म र आनतररक का ््जनवनध सशंोधि 
हुि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम सशंोधि िएको नवनि्म वा आनतररक 
का ््जनवनध दता्ज गिने अनधकारीबाट सवीकृत िएपन्छ लागयू हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद–५

सदस्यता

२० ससं्ाको सदस्यता:१) अठार वष्ज उमषेर पयूरा गरषेका दषेहा् बमोनरमका िषेपाली 
िागररकहरु ससं्ाको सदस् हुि सकिषे्छि्ः

(क) ससं्ाको कमतीमा एक शषे्र खररद गरषेको,

(ख) ससं्ाको नवनि्ममा उन्लनखत शत्जहरु पालिा गि्ज मनररु गरषेको,

(ग)  ससं्ाको नरममषेवारी पालिा गि्ज मनररु िएको,

(घ) ससं्ालषे गरषेको कारोवारसगँ प्रनतसपधा्ज हुिषे गरी कारोवार िगरषेको र 
ससं्ाको सदस्ता नलि ्ोग् रहषेको सवघोषणा गरषेको ।

   (२) ्स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि िषेपाल 
सरकार, प्रदषेश सरकारका निका्हरु, स्ािी् तहका सा्ै ससं्ाको का ््जक्षेत्र 
नित्रका सामदुान्क वा सहकारी नवद्ाल्, गठुी, स्ािी् कलब, स्ािी् 
तहमा गठि िएकाउपिोक्ा समयूहहरु ससं्ाको सदस् हुि बाधा पिने ्ैछि । 

   (३) ्स दफामा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि 
सवास्थ् सहकारी ससं्ामा सहकारी ससं्ालषे सदस्ता नलि वाधा पिने ्ैछि ।

२१ सदस्यता प्राप्त गन्य लन्छेदन लदन ुपनने: (१) ससं्ाको सदस्ता नलि िाहिषे 
समबननधत व्नक्लषे ससं्ाको सनमनतसमक् निवषेदि नदि ुपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम निवषेदिपरषेको नमनतलषे पैंतीस नदि नित्र 
सनमनतलषे ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म त्ा नवनि्मको अधीिमा 
रही सदस्ता प्रदाि गिने वा िगिने निण्ज् गिु्ज  पिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम निण्ज् गदा्ज सनमनतलषे सदस्ता प्रदाि 
िगिने निण्ज् गरषेमा सो को कारण खोली सात नदिनित्र निवषेदकलाई रािकारी 
गराउिपुिने्छ ।
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   (४) उपदफा (३) बमोनरम रािकारी पाएको नमनतलषे तीस 
नदिनित्र समबननधत ब्नक्लषे त्सतो ससं्ा दता्ज गिने अनधकारीसमक् उरयूर गि्ज 
सकिषे्छ।

   (५) उपदफा (४) बमोनरम प्राप्तउरयूरी ्छािनवि गदा्ज निवषेदकलाई 
सदस्ता प्रदाि गिु्ज  पिने दषेनखएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो निवषेदकलाई 
सदस्ता प्रदाि गि्जको लानग समबननधत ससं्ालाई आदषेश नदि सकिषे्छ।

   (६) उपदफा (५) बमोनरम आदषेश िएमा सो आदषेश प्राप्त गरषेको 
सात नदि नित्र समबननधत ससं्ालषे निवषेदकलाई सदस्ता प्रदाि गरी सोको 
रािकारी दता्ज गिने अनधकारीलाई गराउि ुपिने्छ । 

२२ सदस्य हुन नपाउनछे :(१) कुिै व्नक् एकै प्रकृनतको एकिनदा वढी ससं्ाको 
सदस् हुि पाउिषे ्ैछि । 

   तर ्ो ऐि प्रारमि हुि ुअनघ कुिै व्नक् एकै प्रकृनतको एकिनदा 
बढी ससं्ाको सदस् रहषेको िए ्ो ऐि प्रारमि िएको नमनतलषे तीिवष्ज नित्र 
कुिै एक ससं्ाको मात्र सदस्ता का्म राखि ुपिने्छ ।

   (२)  ् ो ऐि प्रारमि हुदँाका बखत कुिै ससं्ामा िषेपाल सरकारको 
निका् वा दफा २० को उपदफा (२) मा उ्लषेख िएदषेनख बाहषेकको अन् कुिै 
कृनत्रम व्नक् सदस् िएको िए पािँवष्ज नित्र सदस्ता अनत् गिु्जपिने्छ । 

२३ सदस्यताको समालप्त: (१) कुिै सदस्को सदस्ता दषेहा्को अवस्ामा 
समाप्त हुिषे्छः—

(क) सदस्लषे आफिो सदस्ता त्ाग गरषेमा,

(ख)  लगातार बानष्जक साधारणसिामा नबिा सयूििा तीि पटकसमम 
अिपुनस्त  िएमा,

(ग) ्ो ऐि,्स ऐि अनतग्जत विषेको नि्म वा नवनि्म बमोनरम सदस्लषे  
पालिा गिु्जपिने प्रावधािको बारमबार उ्लङ्घि गरषेमा,

(घ) ससं्ाको सदस्को हकमा दफा २० बमोनरमको ्ोग्ता ििएमा।

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि कुिै 
सदस्लषे ससं्ाबाट प्राप्त वा िकु्ाि गिु्ज  पिने कुिै रकम िएमा सो फरफारक 
ििएसमम वा निरलषे नलएको ऋण,नतिु्ज  पिने कुिै दान्तव वा अन् कुिै सदस्को 
तफ्ज बाट नधतो वा रमाित बसषेकोमा सोको दान्तव फरफारक ििएसमम 
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निरको सदस्ता समाप्त हुिषे ्ैछि । 

   (३) ् स दफामा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि साधारणसिा 
बोलाउिषे निण्ज् िइसकषे पन्छ साधारणसिा समपनि ििएसमम कसैलाई पनि 
सदस्ताबाट हटाउि सनकिषे ्ैछि ।

२४ सलु्धा प्राप्त गन्य नसकनछे: कुिै सदस्लषे सहकारी ससं्ालाई नतिु्ज  पिने कुिै 
दान्तव निधा्जररत सम्नित्र  िकु्ाि िगरषेमा वा ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत 
विषेको नि्म त्ा नवनि्म बमोनरम सदस्लषे पालि गिु्जपिने व्वस्ाको 
बारमबार उ्लंघि गरषेमा त्सतो सदस्लषे अन् सदस् सरहको सनुबधा प्राप्त 
गि्ज सकिषे ्ैछि ।

पररच छ्ेद –६

साधारणसभा, सलमलतत्ा लछेखा सपुरर छ्ेषिण सलमलत

२५ साधारणसभा:(१) सहकारी ससं्ाको सवकोचि अङ्गको रुपमा साधारणसिा 
हुिषे्छ ।

   (२) सहकारी ससं्ाका सबै सदस्हरू साधारणसिाका सदस् 
हुिषे ्छि् ।

   (३) सहकारी ससं्ाको साधारणसिा दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ:–

(क) प्रारनमिक साधारणसिा,

(ख) वानष्जक साधारणसिा,

(ग) नवशषेष साधारणसिा ।

२६ प्रारल्भक साधारण सभाको काम, कत्यव्य र अलधकार: प्रारनमिक 
साधारणसिाको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ :–

(क) प्रारनमिक साधारणसिा हुिषे अनघ्लो नदिसममको काम कारबाही र 
आन ््जक कारोबारको रािकारी नलिषे,

(ख) िालयू आन ््जक वष्जको लानग वानष्जक का ््जरिम त्ा बरषेट सवीकृत गिने,

(ग) प्रनतवषेदि त्ा नवत्ती् नववरण अिमुोदि गिने,

(घ) नवनि्ममा उ्लषेख िए बमोनरम सनमनत वा लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनतको 
निवा्जिि गिने,
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(ङ) आनतररक का ््जनवनध पाररत गिने,

(ि) लषेखा परीक्कको नि्नुक् र निरको पाररश्नमक निधा्जरण गिने, 

(्छ)  नवनि्ममा तोनकए बमोनरमका अन् का ््जहरू गिने ।

२७ ्ालष्यक साधारणसभाको काम, कत्यव्य र अलधकार: वानष्जक साधारणसिाको 
काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम  हुिषे्छ :–

(क) वानष्जक का ््जरिम त्ा बरषेट सवीकृनत गिने,

(ख) वानष्जक लषेखा परीक्ण प्रनतवषेदि अिमुोदि गिने,

(ग) सनमनत वा लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनतको निवा्जिि त्ा नवघटि गिने,

(घ) सञिालक वा लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनतको सं् ोरक वा सदस्लाई 
पदबाट हटाउिषे,

(ङ) सनमनत वा लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनतको वानष्जक प्रनतवषेदि पाररत गिने,

(ि) नवनि्म सशंोधि त्ा आनतररक का ््जनवनध पाररत गिने,

(्छ) लषेखा परीक्कको नि्नुक् र निरको पाररश्नमक निधा्जरण गिने,

(र) ससं्ा एकीकरण वा नवघटि समबनधी निण्ज् गिने,

(्झ) पाररश्नमक लगा्तका सनुवधा तोकिषे,

(ञ) ऋण त्ा अिदुाि प्राप्त गिने समबनधमा निण्ज् गिने,

(ट) सदस्को दान्तव नमिाहा नदिषे,

(ठ) सनमनतलाई आवश्क निदनेशि नदिषे,

(ड) नवनि्ममा तोनकए बमोनरमका अन् का ््जहरू गिने ।

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सनमनतलषे सहकारी ससं्ा दता्ज िएको नमनतलषे 
तीि मनहिानित्र प्रारनमिक साधारणसिा बोलाउि ुपिने्छ ।

   (२) सनमनतलषे प्रत ष्ेक आन ््जक वष्ज समाप्त िएको नमनतलषे ्छ 
मनहिानित्र वानष्जक साधारणसिा बोलाउि ुपिने्छ ।

   (३) सनमनतलषे दषेहा्को अवस्ामा नवशषेष साधारण सिा 
बोलाउि ुपिने्छ :–

(क) ससं्ाको काम नवशषेषलषे नवशषेष साधारण सिा बोलाउिपुिनेसनमनतवाट  
निण्ज् िएमा,
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(ख)  दफा ३८ को उपदफा (१) को खणड (्छ) बमोनरम लषेखा सपुरीवषेक्ण 
सनमनतको नसफाररसमा,

(ग) कुिै सञिालकलषे नवशषेष साधारणसिा बोलाउि पषेश गरषेको प्रसताव 
सनमनतधिारा पाररत िएमा,

(घ)  नवशषेष साधारणसिा बोलाउि ु पिने कारण खलुाइ पनचिस प्रनतशत 
सदस्लषे सनमनत समक् निवषेदि नदएमा,

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोनरम दता्ज गिने अनधकारीलषे निदनेशि नदएमा,

   (४) उपदफा (३) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
ससं्ाको सञिालकवा व्वस्ापकबाट आफिो नरममषेवारी पयूरा िगरी ससं्ा 
सञिालिमा समस्ा उतपनि िएको अवस्ामा दता्ज गिने अनधकारीलाई 
रािकारी नदईसाधारण सदस्हरूमध ष्ेबाट बहुमत सदस् उपनस्त िई 
नवशषेष साधारण सिा गि्ज सनकिषे्छ ।

२९ ल्शछेष साधारणसभा बोलाउन लनदनेशन लदन सकनछे:१) ससं्ाको निरीक्ण 
वा सपुरीवषेक्ण गदा्ज वा कसैको उरयूरी परी ्छािनवि गदा्ज दषेहा्को अवस्ा 
दषेनखि आएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो सहकारी ससं्ाको सनमनतलाई 
साधारणसिा बोलाउि निदनेशि नदि सकिषे्छ :–  

(क)  सहकारीको मयू््, मान्ता त्ा नसधिानत नवपररत का ््ज गरषेमा, 

(ख)  ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म, नवनि्म त्ा आनतररक 
का ््जनवनध नवपरीत का ््ज गरषेमा,

(घ) दता्ज गिने अनधकारीलषे नदएको निदनेशिको बारमबार उ्लङ्घि गरषेमा,

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोनरम दता्ज गिने अनधकारीलषे आदषेश नदएमा।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम साधारणसिा बोलाउि निदनेशि 
प्राप्त िएमा सनमनतलषे सो निदनेशि प्राप्त िएको नमनतलषे पैंतीस नदिनित्र 
साधारणसिाको बैठक बोलाउि ुपिने्छ र साधारणसिाको बैठकमा उरयूरी वा 
निरीक्णका रिममा दषेनखएका नवष्मा ्छलफल गरी सोको प्रनतवषेदि दता्ज गिने 
अनधकारीसमक् पषेश गिु्ज  पिने्छ ।

   ३) उपदफा (१) वा (२) मा उन्लनखत अवनधनित्र सनमनतलषे 
साधारणसिा िबोलाएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो साधारणसिा बोलाउि 
सकिषे्छ ।
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   ४) सहकारी ससं्ाको साधारणसिाको लानग गणपयूरक सखं्ा 
ततकाल का्म रहषेको सदस् सखं्ाको एकाउनि प्रनतशत हुिषे्छ । 

   तर पनहलो पटक डानकएको साधारण सिामा गणपरुक सखं्ा 
िपगुषेमा त्सको सात नदि नित्र दोस्ो पटक साधारण सिा बोलाउि ुपिने र 
्सरी दोस्ो पटक बोलाइएको साधारण सिामा सिंालक सनमनतको बहुमत 
सनहत एक नतहाई साधारण सदस्हरुको उपनस्नत िएमा साधारण सिाको 
गणपरुक सखं्ा पगुषेको मानििषे्छ ।

   ५) उपदफा (४) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि दफा २८ 
को (४) मा िएको व्वस्ा सोहीअिसुार हुिषे्छ ।

   ६) दईु हरार वा सोिनदा बढी सदस् िएको ससं्ालषे साधारण 
सिा गदा्ज समाि का ््जसयूिीमा तोनकए बमोनरम सदस् सखं्ाको आधारमा 
वडा-वडा वा अन् पा्कको स्ािमा सिंालक सदस्हरुलाई पठाई साधारण 
सिा गि्ज र त्सतो सिाको निण्ज् प्रमानणत गि्ज प्रनतनिनधहरु ्छिौट गरी 
त्सता प्रनतनिनधहरुको उपनस्नतको सिालषे अननतम निण्ज् प्रमानणत गिने 
व्वस्ा नमलाउि सकिषे्छ ।

३० सञचालक सलमलत:१)सहकारी ससं्ामा साधारणसिाबाट निवा्जनित एक 
सञिालक सनमनत रहिषे्छ । 

   तर,  एउटै व्नक् लगातार एउटै पदमा दईु पटकिनदा बढी 
सञिालक हुि पाउिषे ्ैछि ।

   २) उपदफा (१) बमोनरमको सनमनतमा उपलबध िएसमम 
कमतीमा तषेत्तीस प्रनतशत मनहला सदस्को प्रनतनिनधतव सनुिनचित गिु्ज  पिने्छ । 

   ३) एउटै पररवारको एकिनदा बढी सदस् एकै अवनधमा 
सञिालक त्ा लषेखा सनमनतको पदमा उममषेदवार बनि र निवा्जनित हुि सकिषे 
्ैछि ।

   ४) कुिै ससं्ाको सञिालक सोही ससं्ाको कम्जिारी वा आफिो 
ससं्ालषे सदस्ता नलएको सहकारी सघं वा बैङ्कबाहषेक अकको कुिै ससं्ाको 
सिंालक बनि पाउिषे ्ैछि ।

   तर वानष्जक दईु करोड रुपै्ािनदा कमको कारोवार गिने सहकारी 
ससं्ाको सञिालकलषे त्सतो सहकारी ससं्ामा कम्जिारीको रुपमा काम 
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गि्ज बाधा पिने ्ैछि । वानष्जक दईु करोडिनदा बनढ कारोवार गिने ससं्ामा कुिै 
सिंालक कम्जिारी रहषेको िए ्ो ऐि प्रारमि िएको नमनतलषे दईु वष्जनित्र त्सतो 
सिंालकलषे कम्जिारीको पद त्ाग गरी अकको कम्जिारीको व्वस्ा गिु्जपिने्छ । 

   ५) ्ो ऐि प्रारमि हुिअुनघ कुिै व्नक् एकिनदा बढी ससं्ाको 
सञिालक वा सोही वा अकको ससं्ाको कम्जिारी िएकोमा ्ो ऐि प्रारमि 
िएको नमनतलषे एक वष्जनित्र कुिै एक ससं्ाको मात्र सञिालक वा कम्जिारी 
रहि ुपिने्छ ।

   ६) सनमनतको का्ा्जवनध िार वष्जको हुिषे्छ ।

३१. सञचालक सलमलतको लन्ा्यचन:१) सनमनतलषे आफिो का्ा्जवनध समाप्त हुि ु
कनमतमा एक मनहिा अनघ अकको सनमनतको निवा्जिि गराउि ुपिने्छ ।

   २) उपदफा (१) बमोनरम सनमनतको निवा्जिि िगराएको 
रािकारी प्राप्त िएमा त्सतो रािकारी प्राप्त िएको नमनतलषे ्छ मनहिानित्र 
सनमनतको निवा्जिि गराउि दता्ज गिने अनधकारीलषे समबननधत सनमनतलाई 
आदषेश नदि सकिषे्छ ।

   ३) उपदफा (२) बमोनरम दता्ज गिने अनधकारीलषे आदषेश नदएकोमा 
समबननधत सनमनतलषे सो आदषेश बमोनरमको सम्ावनधनित्र सनमनतको निवा्जिि 
गराईदता्ज गिने अनधकारलाई रािकारी गराउि ुपिने्छ।

   ४) उपदफा (३) बमोनरम सनमनतको निवा्जिि िगराएमा दता्ज 
गिने अनधकारलषे त्सतो ससं्ासदस् रहषेको मान््लो सघं िए सो सघंको 
प्रनतनिनध समषेतलाई सहिागीगराई सनमनतको निवा्जिि समबनधी समपयूण्ज का ््ज 
गिने गराउिषे्छ ।

   ५) उपदफा (४)बमोनरमको निवा्जिि का ््जमा सह्ोग परु ्् ाउि ु
समबननधत सनमनतकापदानधकारीहरूको कत्जव् हुिषे्छ । 

   ६) उपदफा (५) बमोनरम निवा्जिि गराउदँा लागषेको समपयूण्ज खि्ज 
समबननधत संस्ालषे व्होिु्ज  पिने्छ ।

   ७) ्स दफा बमोनरम सनमनतको अकको निवा्जिि ििएसममको 
लानग सनमनतलषे नवनि्ममा व्वस्ा िए बमोनरम आफिो का ््ज सञिालि 
गिने्छ । 

३२ सलमलतको काम, कत्यव्य र अलधकार: ्स ऐिमा अन्त्र उन्लनखत काम, 
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कत्जव् र अनधकारका अनतररक् सनमनतको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् 
बमोनरम हुिषे्छ :–

(क) सहकारीका मयू््, मान्ता र नसधिानत बमोनरम सहकारी संस्ाको  
सञिालि गिने,

(ख)  आन ््जक त्ा प्रशासकी् का ््ज गिने, गराउिषे,

(ग) प्रारनमिक साधारणसिा, वानष्जक साधारणसिा त्ा नवशषेष 
साधारणसिा  बोलाउिषे,

(घ) साधारणसिाका निण्ज्हरू का्ा्जनव्ि गिने, गराउिषे,

(ङ) ससं्ाको िीनत, ्ोरिा, बरषेट त्ा बानष्जक का ््जरिमको तरु्जमा गरी  
साधारणसिा समक् पषेश गिने,

(ि)  ससं्ाको सदस्ता प्रदाि गिने त्ा सदस्ताबाट हटाउिषे, 

(्छ) शषे्र िामसारी त्ा नफता्ज समबनधी का ््ज गिने,

(र) समबननधत सघंको सदस्ता नलिषे,

(्झ) नवनि्म त्ा आनतररक का ््जनवनध त्ार गरी साधारणसिामा पषेश गिने, 

(ञ) ससं्ाको का ््जक्षेत्रनित्र ससं्ाको कारोबार र व्वसा्को नहत प्रवधि्जिको 
लानग आवश्कका ््ज गिने,गराउिषे,

३३ सञचालक पदमा बहाल नरहनछे: दषेहा्कोकुिै अवस्ामा सञिालकआफिो 
पदमा बहाल रहि सकिषे ्ैछि:-

(क)  निरलषे नदएको रारीिामा सनमनतबाटसवीकृत िएमा,

(ख)  निरलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोनरमसञिालकबाट हटाउिषे निण्ज्  
िएमा,

(ग)  निर अकको ससं्ाको सञिालक रहषेमा,

(घ)  निर सोही वा अकको ससं्ाको कम्जिारी रहषेमा,

 तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रनतबनधातमक वाक्ांशमा  
लषेनखएको कुरामा सोहीबमोनरम हुिषे्छ ।

(ङ)  निरसोही वा अकको ससं्ाको लषेखा सपुरीवषेक्ण सनमनतको पदमा रहषेमा

(ि)  निरको मतृ् ुिएमा।

३४. सञचालकलाई पदबाट हटाउन सकनछे:(१) साधारणसिालषे वहुमतको 
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निण्ज्बाटदषेहा्को कुिै अवस्ामा सञिालकलाई सनमनतको सञिालक 
पदबाट हटाउि सकिषे्छ :–

(क)  आन ््जक नहिानमिा गरी समबननधत ससं्ालाई हािी िोकसािी पु् ा्जएमा,

(ख) अिनधकृत तवरलषे समबननधत ससं्ाको कारोबार समबनधी नवष्को 
गोपनि्ता िङ्ग गरषेमा,

(ग) समबननधत ससं्ाको कारोबार र व्वसा्सगँ प्रनतसपधा्ज हुिषे गरी समाि 
प्रकृनतको कारोबार वा व्वसा् गरषेमा,

(घ) समबननधत ससं्ाको अनहत हुिषे कुिै का ््ज गरषेमा, 

(ङ)  निर शारीररक वा मािनसक रुपमा काम गि्ज िसकिषे िएमा,

(ि)  कुिै सञिालकमा ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म वा नवनि्ममा 
उन्लनखत्ोग्ता िरहषेमा ।

   (२) कुिै सञिालकलाई सनमनतको पदबाट हटाउिषे निण्ज् गिु्ज  
अनघ त्सतो सञिालकलाईसाधारणसिासमक् सफाई पषेश गिने मिानसब 
मानफकको मौका नदइिषे्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको अवनधनित्र कुिै सञिालकलषे 
सफाई पषेश िगरषेमा वा निरलषे पषेश गरषेको सफाई सनतोषरिक ििएमा 
साधारणसिालषे त्सतो सञिालकलाई पदबाट हटाउि सकिषे्छ । 

   (४) उपदफा (३) बमोनरम सञिालकको पदबाट हटाइएको 
सदस् सनमनतको दईु का ््जकालसममको निवा्जििमा उममषेदवार बनि पाउिषे 
्ैछि ।   

   (५) उपदफा (३) बमोनरम कुिै सञिालक पदबाट हटषेमा त्सतो 
पदमा साधारणसिालषे बाकँी अवनधको लानग अकको सञिालकको निवा्जिि 
गिने्छ ।

३५ लनिी स्ा ््य समा्छेश भएको लनण्य्य प्रकृ्यामा सलंगन हुन नहुनछे:१) 
सञिालकलषे आफिो निरी सवा ््ज समावषेश िएको निण्ज् प्रनरि्ामा सलंगि 
हुिहुुदँिै ।

   (२) सञिालकलषे आफयू लाईमात्र व्नक्गत फाइदा हुिषेगरी 
ससं्ामा कुिै का ््ज गि्ज गराउि हुदँिै ।

   (३) कुिै सञिालकलषे उपदफा (१) को नबपरीत हुिषे गरी वा 
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आफिो अनधकारक्षेत्रिनदा बानहर गई कुिै काम कारबाही गरषे गराएमा त्सतो 
काम कारबाही प्रनत त्सतो सञिालक व्नक्गत रूपमा उत्तरदा्ी हुिषे्छ र 
त्सतो काम कारबाहीबाट ससं्ाको, सदस् वा अन् कुिै व्नक्लाई हािी 
िोकसािी हुि गएको रहषे्छ ििषे त्सतो हािी िोकसािी निरको रा्रषे्ाबाट 
असयूल उपर गररिषे्छ ।

३६ सलमलतको ल्घटन:(१) साधारणसिालषे दषेहा्को अवस्ामा सनमनतको 
नवघटि गि्ज  सकिषे्छः–

(क)  सनमनतको बदनि्तपयूण्ज का ््जबाट ससं्ाको कारोबार रोनखममा परषेमा,

(ख) ससं्ालषे नतिु्जपिने दान्तव तोनकएको सम्नित्र िकु्ाि गि्ज िसकषे मा,

(ग) नवनि्ममा उन्लनखत उद्षेश् र का ््ज नवपररतको काम गरषेमा, 

(घ) सनमनतलषे आफिो नरममषेवारी पयूरा िगरषेमा,

(ङ) ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्मावलीमा उन्लनखत शत्ज वा 
दता्ज गिने  अनधकारीलषे नदएको निदनेशिको बारमबार उ्लङ्घि गरषेमा ।

   (२) उपदफा (१)बमोनरम सनमनत नवघटि िएमा साधारणसिालषे 
ि्ा ँसनमनतको निवा्जिि गिने्छ ।

   (३) सनमनतलषे ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म बमोनरम 
दता्ज गिने अनधकारीलषे नदएको निदनेशि पालिा िगरषेमा वा दफा २९ को उपदफा 
(२) बमोनरम पषेश िएको प्रनतवषेदि समषेतको आधारमा दता्ज गिने अनधकारीलषे 
सनमनतलाई उरयूरी वा निरीक्णको रिममा दषेनखएका नवष्वसतकुो गानमि ््जताको 
आधारमा बढीमा ्छ मनहिाको सम् नदई सधुार गिने मौका नदि सकिषे्छ र 
त्सतो सम्ावनध नित्र पनि सधुार िगरषेमा त्सतो सनमनत नवघटि गिने्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरम सनमनत नवघटि िएमा त्सरी नवघटि 
गररएको नमनतलषे तीि मनहिा नित्रमा अकको सनमनतको निवा्जिि समपनि गराउि 
र त्सतो निवा्जिि ििएसमम ससं्ाको दनैिक का ््ज सञिालि गि्ज दता्ज गिने 
अनधकारीलषे तोनकए बमोनरमको एक तद ््ज सनमनत गठि गिु्ज  पिने्छ ।

   (५) ्स दफा बमोनरम अकको सनमनतको निवा्जिि गराउदँा 
लागषेको समपयूण्ज खि्ज समबननधत संस्ालषे व्होिने्छ ।

३७ लछेखा सपुरी छ्ेषिण सलमलतको गठन:१) ससं्ामा आनतररक नि्नत्रण 
प्रणालीलाई सदुृढ गि्ज तोनकए बमोनरमको ्ोग्ता पगुषेका एकरिा सं् ोरक 
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र दईुरिा सदस्हरू रहिषे गरीसाधारणसिालषे निवा्जििबाट लषेखा सपुरीवषेक्ण 
सनमनत गठि गिने्छ ।

   (२) एउटै पररवारको एकिनदा बढी व्नक् एकै अवनधमा एउटै 
ससं्ाको सञिालक वा लषेखा सपुररवषेक्ण सनमनतको सं् ोरक वा सदस् पदमा 
उममषेदवार बनि र निवा्जनित हुि सकिषे ्ैछि ।

३८ लछेखा सपुरर्छेषिण सलमलतको काम, कत्यव्य र अलधकार :१) लषेखा सपुररवषेक्ण 
सनमनतको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ :–

(क) प्रत ष्ेक िौमानसकमा सहकारी ससं्ाको आनतररक लषेखापरीक्ण गिने, 
गराउिषे,

(ख) आनतररक लषेखापरीक्ण गदा्ज लषेखापरीक्णका आधारियूत नसधिानतको 
पालिा गिने, गराउिषे,

(ग) नवत्ती् त्ा आन ््जक कारोवारको निरीक्ण त्ा मयू््ाङ्कि गिने, 
गराउिषे,

(घ) सनमनतको काम कारवाहीको नि्नमत सपुररवषेक्ण गिने र सनमनतलाई  
आवश्क स्ुझाव नदिषे,

(ङ)  साधारणसिाकोनिदनेशि, निण्ज् त्ा सनमनतका निण्ज् का्ा्जनव्ि िए 
ििएको अिगुमि गिने,

(ि) लषेखा समबनधी प्रनतवषेदि र सनमनतको काम कारबाहीको सपुररवषेक्ण 
समबनधी वानष्जक प्रनतवषेदि साधारणसिा समक् पषेश गिने, 

(्छ) आफयू लषे पटक पटक नदएका स्ुझाव का्ा्जनव्ि ििएको कारणबाट 
कुिै ससं्ाको नहतमा प्रनतकयू ल असर परषेमावा त्सतो ससं्ाको िगद 
वा नरनसी समपनत्तको व्ापक रूपमा नहिानमिा वा अनि्नमतता िएको 
वा ससं्ा गमिीर आन ््जक सकंटमा पि्ज लागषेकोमासोको कारण खलुाई 
नवशषेष साधारणसिा बोलाउिसनमनतसमक् नसफाररस गिने ।

(र) आवश्क परषेमा आनतररक लषेखा परीक्क नि्नुक्का लानग तीि रिाको 
िाम सञिालक सनमनतमा नसफाररस गिने ।

   (२) लषेखा सपुररवषेक्ण सनमनतको सं् ोरक वा सदस् ससं्ाको 
दनैिक आन ््जक प्रशासनिक का ््जमा सहिागी हुि पाउिषे ्ैछि ।
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पररच छ्ेद–७

बचत त्ा ऋण पररचालन

३९ सदस्य कछे लनद्रत भई बचत त्ा ऋणको कारोबार गनु्य पनने:१) ससं्ालषे आफिा 
सदस्हरूको मात्र बित सवीकार गि्ज, सोको पररिालि गि्ज र सदस्लाई मात्र 
ऋण प्रदाि गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि बित 
त्ा ऋणको मखु् कारोबार गिने गरी दता्ज िएको ससं्ा बाहषेक अन् नवष्गत 
वा वहुउद्षेश्ी् ससं्ालषे बित त्ा ऋणको मखु् कारोवार गि्ज पाउिषे ्ैछि। 

   तर ्ो ऐि प्रारमि हुि ुअनघ बहुउद्षेश्ी् वा नवष्गत ससं्ाको 
रुपमा दता्ज िई मखु् कारोवारको रुपमा वित त्ा ऋणको कारोवार गददै 
आएको िए त्सतो ससं्ालषे तीि वष्ज नित्रमा वित त्ा ऋणको मखु् कारोवार 
िहुिषे गरी दता्ज हुदँाका बखतमा उ्लषेख गररएको मखु् कारोवार गिने गरी ससं्ा 
सञिालि गिु्जपिने्छ ।

   (३) ससं्ालषे सदस्लाई प्रदाि गिने ऋणमा सषेवा शु् क र 
िवीकरण शु् क नलि पाइिषे ्ैछि ।

   (४) बित र ऋणको ब्ारदर नबिको अनतर ्छ प्रनतशतिनदा 
बढी हुिषे ्ैछि । 

   (५) ससं्ालषे प्रदाि गरषेको ऋणमा लागिषे ब्ारलाई मयूल ऋणमा 
पयूरँीकृत गरी सोको आधारमा ब्ार लगाउि पाइिषे ्ैछि ।

   (६)ससं्ालषे कुिैपनि कमपिीको शषे्र खररद गि्ज सकिषे ्ैछि । 

   तर  

(क) ससं्ाको दान्तवप्रनत प्रनतकयू ल िहुिषे गरी ससं्ालषे सवप्र्ोरिको लानग 
अिल समपनत्त खरीद त्ा पयूवा्जधार निमा्जण एव ंससं्ा र सदस्हरुको 
नहतमा उतपादि र सषेवाको क्षेत्रमा प्रा्नमक पयूरँी कोष पररिालि गि्ज 
वाधा पिने ्ैछि ।

(ख)  ्ो ऐि प्रारमि हुि ुअनघ कुिै ससं्ालषे कुिै कमपिीको शषे्र खररद गरषेको 
िएमा त्सतो शषे्र ्ो ऐि प्रारमि िएको नमनतलषे एक वष्ज अवनधनित्र 
हसतानतरण गररसकि ुपिने्छ ।

 (ग)  उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनिससं्ालषे ्ो ऐि 
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प्रारमि हुिअुनघ दता्ज िएका सािा नकसािद्ारा प्रवनधि्जत नवत्ती् ससं्ाको 
शषे्र खररद गि्ज बाधा पिने्ैछि ।

   (७) ससं्ालषे शषे्र पयूरँी कोषको दश गणुासमम वित सकंलि 
गि्ज सकिषे्छ ।

   (८) ससं्ालषे दता्ज गदा्जका बखतका सदस् बाहषेक अन् 
सदस्लाई सदस्ता प्राप्त गरषेको तीि मनहिा अवनध व्नतत ििई ऋण लगािी 
गि्ज सकिषे ्ैछि ।

४० सनदभ्य व्यािदर स्बनधी व्य्स्ाः (१) सघंी् काििु बमोनरम 
रनरषरिारलषेबित त्ा ऋणको सनदि्ज व्ारदर तोकि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम तोनकएको सनदि्ज ब्ारदर ससं्ाका 
लानग निदनेशक ब्ारदर हुिषे्छ ।

४१ व्यलक्गत बचतको सीमा:ससं्ामा सदस्को व्नक्गत बितको सीमा तीस 
लाखसमम हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद –९

आल ््यक स्ोत पररचालन

४२ शछे्यर लबक्ी त्ा लफता्य स्बनधी व्यबस्ा:(१) ससं्ालषे आफिो सदस्लाई 
शषे्र नवरिी गि्ज सकिषे्छ। 

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि ससं्ालषे 
एकै सदस्लाई आफिो कुल शषे्र पयूरँीको बीस प्रनतशतिनदा बढी हुिषे गरी 
शषे्र नबरिी गि्ज सकिषे ्ैछि । 

   तर िषेपाल सरकार, प्रदषेश सरकार वा स्ािी् तहको पयूण्ज वा 
आनंशक सवानमतव वा नि्नत्रणिएको ससं्ा वा निका्को हकमा ्ो बनदषेर 
लागयू हुिषे ्ैछि।

   (४) ससं्ाको शषे्रको अनंकत मयू्् प्रनत शषे्र एक स् रुपै्ा ँ
हुिषे्छ । 

   (५) ससं्ाको शषे्रपयूरँी नवनि्ममा उ्लषेख िए बमोनरम 
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हुिषे्छ ।

   (६) ससं्ालषे खलुा बरारमा शषे्र नबरिी गि्ज पाउिषे ्ैछि ।

   (७) ससं्ाको मयूलधिको रुपमा रहषेको कुिै सदस्को शषे्र सोही 
ससं्ाको ऋण वा दान्तव बाहषेक अन् कुिै ऋण वा दान्तव वापत नललाम 
नबरिी गररिषे ्ैछि ।

४३ रकम लफता्य त्ा खाता सञचालन स्बनधी व्य्स्ा:(१) कुिै सदस्लषे 
ससं्ाको सदस्ता त्ाग गरी रकम नफता्ज नलि िाहषेमा निरको कुिै दान्तव 
िए त्सतोदान्तव िकु्ाि गरषेको नमनतलषे एक मनहिानित्र निरको बाकँी रकम 
तोनकए बमोनरम निरलाई नफता्ज गिु्ज  पिने्छ ।

   (२) कुिै सदस्लषे ससं्ामा रममा गरषेको बित नफता्ज माग 
गरषेमा निरको कुिै दान्तव िए त्सतो दान्तव कट्ा गरी बाकँी रकम तोनकए 
बमोनरमनिरलाई नफता्ज गिु्ज  पिने्छ। 

   (३) ससं्ालषे वित खाताहरु मात्र सिंालि गि्ज सकिषे्छ ।   

४४ ऋण ्ा अनदुान ललन सकनछे:(१) ससं्ालषे नवदषेशी बैंक वा नवत्ती् ससं्ा वा 
अन् निका्बाट ऋण वा अिदुाि नलि वा त्सतो निका्सगँ सा्झषेदारीमा 
काम गि्ज सघंी् काियूि वमोनरम सवीकृती नलि ुपिने ्छ ।

   (२) उपदफा (१) वमोनरम नवदषेशी बैङ्क वा निका्बाट ऋण वा 
अिदुाि नलि सवीकृतीको लानगतोनकएवमोनरमको नववरणहरु सनहत दता्ज गिने 
अनधकारी समक् निवषेदि नदि ुपिने्छ । 

   (३) उपदफा (२) वमोनरम निवषेदि प्राप्त िएमा दता्ज गिने 
अनधकारीलषे गाउ\ँिगर का ््जपानलकामा प्रसताव पषेश गिु्ज  पिने्छ । 

   (४) उपदफा (३) बमोनरमको प्रसताव िगर का ््जपानलकालषे 
उप्कु् दषेखषेमा सवीकृतीकोलानग मनत्राल्मा नशफाररस गरर पठाउिषे्छ । 

४५. नछेपाल सरकारको सरुषिण प्राप्त गन्य सकनछे:(१)ससं्ालषे नवदषेशी बैङ्क वा 
निका्सगँ नलिषे ऋणमा सरुक्ण प्राप्त गिु्ज  पिने िएमा सघंी् काियूि वमोनरम 
सवीकृनतकोलानग दता्ज गिने अनधकारर समक् प्रसताव सनहत निवषेदि नदि ुपिने ्छ ।

   (२) दफा (१) वमोनरम प्राप्त प्रसताव उप्कु् दषेनखएमा 
िगरका ््जपानलकालषे सघंी् काििु बमोनरम सवीकृनतको लानग मनत्राल्मा 
नशफाररस गरर पठाउि ुपिने्छ । 
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पररच छ्ेद –१०

ससं्ाको कोष

४६ ससं्ाको कोष :(१) ससं्ाको कोषमा दषेहा् बमोनरमको रकम रहिषे्छ :–

(क) शषे्र नबरिीबाट प्राप्त रकम,

(ख) बितको रुपमा प्राप्त रकम,

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ) िषेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम,

(ङ) नवदषेशी सरकार वा अनतरा्जनषरि् सघंससं्ाबाट प्राप्त अिदुाि वा 
सहा्ताको रकम,

(ि) व्वसान्क का ््जबाट आनर्जत रकम,

(्छ) सदस्ता प्रवषेश शु् क,

(र) ससं्ाको िाममा प्राप्त हुिषे अन् रिुसकैु रकम ।

४७ िगछेरा कोष :(१) ससं्ामा एक रगषेडा कोष रहिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको कोषमा दषेहा् बमोनरमका रकम 
रहिषे ्छि् :–

(क) आन ््जक वष्जको खयूद बित रकमको कमतीमा पचिीस प्रनतशत रकम, 

(ख) कुिै ससं्ा, सघं वा निका्लषे प्रदाि गरषेको पयूरँीगत अिदुाि रकम,

(ग) नस्र समपनत्त नवरिीबाट प्राप्त रकम,

(घ)   अन् स्ोतबाट प्राप्त रकम ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरमको रगषेडा कोष अनविाज् हुिषे्छ ।

४८ सरंलषित पूिँी लफता्य कोषः(१) ससं्ामा एक सरंनक्त पयूरँी नफता्ज कोष रहिषे्छ ।

   (२) दफा ४७ बमोनरमको रगषेडा कोषमा सो दफाको उपदफा 
(२) को खणड (क) बमोनरमको रकम ्ुछट्््ाई बाकँी रहषेको रकमको कमतीमा 
पचिीस प्रनतशत रकम उपदफा (१) बमोनरमको कोषमा वानष्जक रुपमा रममा 
गिु्ज  पिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरमको रकम सदस्लषे गरषेको सघंी् 
काििुमा तोनकए बमोनरमको वानष्जक कारोवारको आधारमा समबननधत 
सदस्लाई उपलवध गराउि ुपिने्छ । 
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४९ सहकारी प्र्द््यन कोषस्बनधी व्य्स्ा:(१) ससं्ालषे सहकारी व्वसा्को 
प्रवधि्जि गि्जको लानग दफा ४७ बमोनरम रगषेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) 
को खणड (क) बमोनरमको रकम ्ुछट््ाई बाकँी रहषेको रकमको शयून् दशमलव 
पािँ प्रनतशतलषे हुि आउिषे रकम सघंी् काििुमा व्वस्ा िएबमोनरमको 
सहकारी प्रवधि्जि कोषमावानष्जक रुपमा रममा गिु्ज  पिने्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको कोषको उप्ोग सघंी् काििु 
व्वस्ा िएबमोनरम हुिषे्छ ।

५० अन्य कोष स्बनधी व्यबस्ाः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उललललखत 
कोषका अलतररक् ससं्ामा सहकारी लशषिा कोष, शछे्यर लाभाशं कोष 
लगा्यततोलकए बमोलिमका अन्य कोषहरु रहन सकनछे ्न ्।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको कोषको रकम सो कोषको उद्षेश् 
पयूनत्जका लानग नवनि्ममा तोनकए बमोनरम उप्ोग गि्ज सनकिषे्छ । 

   तर एक वष्जको शषे्र लािांशको रकम शषे्र पयूरँीको पनध्र 
प्रनतशतिनदा बढी हुिषे ्ैछि ।

पररच छ्ेद –११

अलभलछेख र सूचना

५१ अलभलछेख राखन ु पनने:(१) ससं्ालषे साधारणसिा, सनमनत त्ा लषेखा 
सपुररबषेक्ण सनमनत बैठकका निण्ज् त्ा काम कारबाहीको अद्ावनधक 
अनिलषेख सरुनक्त सा् राखि ुपिने्छ ।

   (२) ससं्ालषे कारोबारसगँ समबननधत त्ा अन् आवश्क 
अनिलषेखहरू तोनकए बमोनरम सरुनक्त सा् राखि ुपिने्छ ।

५२ ल््रण उपलबध गराउन ु पनने:(१) ससं्ालषे दषेहा्का नववरणहरू सनहतको 
प्रनतवषेदि आ.व. समाप्त िएको तीि मनहिा नित्र दता्ज गिने अनधकारी समक् पषेश 
गिु्ज  पिने्छ :–

(क)  कारोबारको िौमानसक र वानष्जक प्रनतवषेदि त्ा लषेखापरीक्ण प्रनतवषेदि

(ख) बानष्जक का ््जरिम िीनत त्ा ्ोरिा,

(ग) खदु बित समबनधी िीनत त्ा ्ोरिा,

(घ) सञिालकको िाम त्ा बाकँी का्ा्जवनधको सयूिी,
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(ङ) साधारणसिाको बैठक समबनधी रािकारी,

(ि) शषे्र सदस् सखं्ा र शषे्रपयूरँी,  

(्छ) सञिालक वा सदस्लषे नलएको ऋण नति्ज बाकँी रहषेको रकम,

(र) दता्ज गिने अनधकारीलषे सम् सम्मा तोनकनदएको अन् नववरण ।

पररच छ्ेद – १२

लछेखा र लछेखापरीषिण

५३ कारोबारको लछेखा:ससं्ाको कारोबारको लषेखा दोहोरो लषेखा प्रणालीमा 
आधाररत र कारोबारको ््ा ््ज नस्नत सपष्टरुपमा दषेनखिषे गरी सघंी् काियूि 
बमोनरम रनरषरिारलषे लागयू गरषेको लषेखामाि (एकाउननटङ सट््ाणडड्ज) र ् स ऐि 
बमोनरम पालिा गिु्जपिने अन् शत्ज त्ा व्वस्ा बमोनरम राखि ुपिने्छ ।

५४ लछेखापरीषिण:(१) ससं्ालषे प्रत ष्ेक आन ््जक वष्जको लषेखापरीक्ण सो 
आन ््जक वष्ज समाप्त िएको नमनतलषे तीि मनहिानित्र प्रिनलत काियूि बमोनरम 
इरारतपत्रप्राप्त लषेखापरीक्कद्ारा गराउि ुपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको अवनधनित्र कुिै ससं्ालषे 
लषेखापरीक्ण िगराएको पाइएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो ससं्ाको लषेखा 
परीक्ण इरारतपत्रप्राप्त लषेखापरीक्कबाट गराउि सकिषे्छ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम लषेखापरीक्ण गराउदँा 
लषेखापरीक्कलाई नदि ुपिने पाररश्नमक लगा्तको रकम समबननधत ससं्ालषे 
व्होिने्छ । 

   (४) उपदफा (१) वा (२) बमोनरम लषेखापरीक्कलषे गरषेको 
लषेखापरीक्ण प्रनतवषेदि अिमुोदिको लानग साधारणसिासमक् पषेश गिु्ज  पिने्छ ।

   (५) उपदफा (४) बमोनरम पषेश िएको लषेखापरीक्ण प्रनतवषेदि 
साधारणसिाबाट अिमुोदि हुि िसकषे मा पिुः लषेखापरीक्णको लानग 
साधारणसिालषे दफा ५५ को अधीिमा रही अकको लषेखापरीक्क नि्कु् गिने्छ ।

५५ लछेखापरीषिकको लन्ुयलक्: (१) ससं्ाको लषेखापरीक्ण समबनधी का ््ज 
गि्ज प्रिनलत काियूि बमोनरम इरारतपत्रप्राप्त लषेखापरीक्कहरूमध ष्ेबाट 
साधारणसिालषे एकरिा लषेखापरीक्क नि्नुक् गरी पाररश्नमक समषेत तोकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम लषेखापरीक्क नि्कु् गदा्ज एउटै व्नक्, 
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फम्ज वा कमपिीलाई लगातार तीि आन ््जक वष्जिनदा बढी हुिषे गरी नि्कु् गि्ज 
सनकिषे ्ैछि ।

५६ लछेखापरीषिकमा लन्ुयक् हुन नसकनछे:(१) दषेहा्का व्नक् लषेखापरीक्कमा 
नि्कु् हुि त्ा नि्कु् िई सकषे को िए सो पदमा बहाल रहि सकिषे ्ैछि :-

(क) सहकारी ससं्ाको सञिालक,

(ख) समबननधत ससं्ाको सदस्,

(ग)  सहकारी ससं्ाको नि्नमत पाररश्नमक पाउिषे गरी नि्कु् स्लाहकार 
वा कम्जिारी,

(घ) लषेखापरीक्ण समबनधी कसयूरमा सरा् पाएको तीि वष्जको अवनध िकु्ाि 
ििएको, 

(ङ) दामासाहीमा परषेको,

(ि) भ्रष्टािार, ठगी वा िैनतक पति हुिषे अन् फौरदारी कसयूरमा सरा् 
पाएको  पािँ वष्ज िकु्ाि ििएको, 

(र) समबननधत ससं्ासगँ सवा ््ज बान्झएको व्नक् ।

   (२) लषेखापरीक्कलषे आफयू नि्कु् हुिअुनघ उपदफा (१) बमोनरम 
अ्ोग् ििएको कुराकोससं्ासमक् सवघोषणा गिु्जपिने्छ । 

   (३) कुिै लषेखापरीक्क आफिो का ््जकाल समाप्त िहुदँ ै कुिै 
ससं्ाको लषेखापरीक्ण गि्ज अ्ोग् िएमा वा ससं्ाको लषेखापरीक्कको पदमा 
का्म रहि िसकिषे नस्नत उतपनि िएमा निरलषेलषेखापरीक्ण गिु्ज  पिने वा 
गरररहषेको काम ततकाल रोकी सो कुराको रािकारी नलनखत रुपमा ससं्ालाई 
नदि ुपिने्छ ।

   (४) ्स दफाको प्रनतकयू ल हुिषेगरी नि्कु् िएको लषेखापरीक्कलषे 
गरषेको लषेखापरीक्ण मान् हुिषे ्ैछि । 

पररच छ्ेद – १३

्ुट, सलु्धा र सहुलल्यत

५७ ्ुट, सलु्धा र सहुलल्यत:(१) ससं्ालाई प्राप्त हुिषे ्ुछट, सनुवधा र सहुनल्त 
सघंी् काििु बमोनरम हुिषे्छ ।
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   (२) उपदफा (१) मा उ्लषेनखत्ुछट, सनुवधा र सहुनल्त बाहषेक 
ससं्ालाई प्राप्त हुिषे अन् ्ुछट, सनुवधा र सहुनल्त तोनकए बमोनरम हुिषे्छ । 

पररच छ्ेद—१४

ऋण असलुी त्ा बाकँी बक्यौता

५८ ऋण असूल गनने:(१) कुिै सदस्लषे ससं्ासगँ गरषेको ऋण सम्झौता वा शत्ज 
कबनुल्तको पालिा िगरषेमा, नलखतको िाखानित्र ऋणको सावा,ँ ब्ार र 
हरा्जिािकु्ा िगरषेमा वा ऋण नलएको रकम समबननधत काममा िलगाई नहिानमिा 
गरषेको दषेनखएमा त्सतो सदस्लषे ऋण नलंदा राखषेको नधतोलाई समबननधत 
ससं्ालषे नललाम नबरिी गरी वा अन् कुिै व्वस्ा गरी आफिो सावँा, ब्ार र 
हरा्जिाअसयूल उपर गि्ज सकिषे्छ।नधतो समबननधत ससं्ालषे सकारषे पचिात् पनि 
ऋणीलषे सावँा ब्ार दवैु िकु्ािी गरी नधतो बापतको समपनत्त नफता्ज नलि िाहषेमा 
नफता्ज गिु्जपिने्छ ।

   (२) कुिै सदस्लषे ससं्ामा राखषेको नधतो कुिै नकनसमलषे 
कसैलाई हक ्छोनडनदएमा वा अन् कुिै कारणबाट त्सतो नधतोको मयू्् घट्ि 
गएमा त्सतो ऋणीलाई निनचित म्ाद नदई ्प नधतो सरुक्णराख् िलगाउि 
सनकिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम ऋणीलषे ्प नधतो िराखषेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोनरमको नधतोबाट पनि सावँा, ब्ार र हरा्जिाको 
रकम असयूल उपर हुि िसकषे मा त्सतो ऋणीको हक लागिषे अन् रा्रषे्ाबाट 
पनि सावँा, ब्ार र हरा्जिाअसयूल उपर गि्ज सनकिषे्छ । 

   (४) ्स दफा बमोनरम सावँा, ब्ार र हर्जिा असयूल उपर गदा्ज 
लागषेको खि्जको रकम त्ा असयूलउपर िएको सावँा, व्ार र हरा्जिाको रकम 
कट्ा गरी बाकँी रहि आएको रकम समबननधत ऋणीलाई नफता्ज नदि ुपिने्छ । 

   (५) ्स दफा बमोनरम कुिै ससं्ालषे ऋणीको नधतो वा अन् 
रा्रषे्ानललाम नबरिी ग  नललाम सकािने व्नक्को िाममा सो नधतो वा 
रा्रषे्ा प्रिनलत काियूि बमोनरम रनरषरिषेशि वा दानखल खारषेर गि्जको 
लानग समबननधत का्ा्जल्मा लषेखी पठाउिषे्छ र समबननधत का्ा्जल्लषे पनि 
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सोही बमोनरम रनरषरिषेशि वा दानखल खारषेर गरी सोको रािकारी समबननधत 
ससं्ालाई नदि ुपिने्छ ।

   (६) ् स दफा बमोनरम नधतो राखषेको समपनत्त नललाम नबरिी गदा्ज 
कसैलषे सकार िगरषेमा त्सतो समपनत्त समबननधत ससं्ा आफैं लषे सकार गि्ज 
सकिषे्छ ।

   (७) उपदफा (६) बमोनरम आफैं लषे सकार गरषेमा त्सतो समपनत्त 
समबननधत ससं्ाको िाममा रनरषरिषेशि वा दानखल खारषेर गि्ज समबननधत 
का्ा्जल्मा लषेखी पठाउिषे्छ र त्सरी लषेखी आएमा समबननधत का्ा्जल्लषे 
सोही बमोनरम रनरषरिषेशि वा दानखल खारषेर गरी नदि ुपिने्छ ।

५९ कालो सूची स्बनधी व्य्स्ाः ससं्ाबाट ऋण नलई  रकमको अपिलि गिने 
वा तोनकएको सम्ावनध नित्र ऋणको सावँा व्ार नफता्ज िगिने व्नक्को िाम 
िामषेशी सनहत कालोसयूिी प्रकाशि समबनधी व्वस्ा सघंी् काििु बमोनरम 
हुिषे्छ ।

६० किा्य सूचना कछे नद्र स्बनधी व्य्स्ाःकरा्ज सयूििा कषे नद्र समबनधी व्वस्ा 
सघंी् काििु बमोनरम हुिषे्छ ।

६१ बाकँी बक्यौता असूल उपर गनने: कसैलषे ससं्ालाई नतिु्ज  ब्ुझाउि ुपिने रकम 
िनतरी बाकँी राखषेमा त्सतो रकम र सोको ब्ार समषेत दता्ज गिने अनधकारीलषे 
त्सतो व्नक्को रा्रषे्ाबाट असयूल उपर गररनदि सकिषे्छ ।

६२ रोकका राख ्नलछेखी पठाउनछे:(१) ससं्ा वा दता्ज गिने अनधकारीलषे दफा ५८ 
र ६१ को प्र्ोरिको लानग कुिै व्नक्को खाता,रा्रषे्ाको सवानमतव 
हसतानतरण, िामसारी वा नबरिी गि्ज िपाउिषे गरी रोकका राख् िसमबननधत 
निका्मा लषेखी पठाउि सकिषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम रोककाको लानग लषेखी आएमा 
समबननधत निका्लषे प्रिनलत काियूि बमोनरम त्सतो व्नक्को 
खाता,रा्रषे्ाको सवानमतव हसतानतरण, िामसारी वा नबरिी गि्ज िपाउिषे गरी 
रोकका राख् िराखी नदि ुपिने्छ ।

६३ अग्ालधकार रहनछे:कुिै व्नक्लषे ससं्ालाई नतिु्ज  पिने ऋण वा अन् कुिै दान्तव 
िनतरषेमा त्सतो व्नक्को रा्रषे्ामा िषेपाल सरकारको कुिै हक दाबी िए 
त्सको लानग रकम ्ुछट्ाई बाकँी रहि आएको रकममा ससं्ाको अग्ानधकार 
रहिषे्छ ।
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६४ का्य्य्ाही गन्य ्ाधा नपनने:ससं्ालषे ऋण असलुी गिने समबनधमा कुिै व्नक् वा 
सहकारी ससं्ा उपर िलाएको कुिै कारवाहीका कारणबाट त्सतो व्नक् वा 
ससं्ा उपर ्स ऐि त्ा प्रिनलत काियूि बमोनरमको कुिै कसयूरमा कारवाही 
िलाउि रोक लगाएको मानििषे ्ैछि ।

पररच छ्ेद– १५

एकीकरण,  लबघटन त्ा दता्य खारछेि

६५ एकीकरण त्ा ल्भािन स्बनधी व्यबस्ा:(१) ्स ऐिको अनधिमा 
रहीदईु वा दईुिनदा बढी ससं्ाहरु एक आपसमा गािी एकीकरण गि्ज वा एक 
ससं्ालाई िौगोनलक का ््ज क्षेत्रको आधारमा दईु वा दईुिनदा बढी ससं्ामा 
नविारि गि्ज सनकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमएकीकरण वा नविारि गदा्ज समबननधत 
ससं्ाको कुल का्म रहषेका सदस् सखं्ाको दईु नतहाइ बहुमतबाट निण्ज् 
हुिपुिने्छ ।          

   (३) उपदफा (२) बमोनरम एकीकरण वा नविारि गिने निण्ज् 
गदा्ज एकीकरण वा नविारिका शत्ज र का ््जनवनध समषेत खलुाउि ुपिने्छ।

६६ ल्घटन र दता्य खारछेि: (१) कुिै ससं्ामा दषेहा्को अवस्ा नवद्माि िएमा 
साधारणसिाको ततकाल का्म रहषेका दईु नतहाइ बहुमत सदस्को निण्ज्बाट 
त्सतो ससं्ाको नवघटि गिने निण्ज् गरी दता्ज खारषेरीको सवीकृनतका 
लानगसनमनतलषे दता्ज गिने अनधकारीसमक् निवषेदि नदिसकिषे्छ :–

(क) नवनि्ममा उन्लनखत उद्षेश् त्ा का ््ज हानसल गि्ज समिव ििएमा, 

(ख)  सदस्को नहत गि्ज िसकिषे िएमा ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमप्राप्तनिवषेदिमा ्छािनवि गदा्ज 
त्सतोससं्ाको नवघटि गि्ज उप्कु् दषेनखएमादता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो 
ससं्ाको दता्ज खारषेर गि्ज सकिषे्छ।

   (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि दता्ज गिने 
अनधकारीलषे दषेहा्को अवस्ामा मात्र ससं्ाको दता्ज खारषेर गि्ज सकिषे्छ :–

(क) लगातार दईु वष्जसमम कुिै कारोबार िगरी निषकृ् रहषेको पाइएमा,
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(ख) कुिै ससं्ालषे ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्मावली नवपरीतको 
का ््ज बारमबार गरषेमा,

(ग) नवनि्ममा उन्लनखत उद्षेश् नवपरीत का ््ज गरषेमा,

(घ)  सहकारी मयू््, मान्ता र नसधिानत नवपरीत का ््ज गरषेमा ।

   (४) उपदफा (२) वा (३) बमोनरम दता्ज खारषेर गिु्ज  अनघ दता्ज 
गिने अनधकारीलषे त्सतो ससं्ालाई सिुवुाईको लानग पनध्र नदिकोसम् नदि ु
पिने्छ ।

   (५) उपदफा (२) वा (३) बमोनरम ससं्ाको दता्ज खारषेर िएमा 
त्सतोससं्ा नवघटि िएको मानििषे्छ । 

   (७) उपदफा (२) वा (३) बमोनरम ससं्ाको दता्ज खारषेरी िएमा 
त्सतो ससं्ाको दता्ज प्रमाणपत्र सवतः रद् िएको मानििषे्छ ।

६७ ललक्ीरछेटरको लन्ुयलक्:(१) दफा ६६ बमोनरम कुिै ससं्ाको दता्ज खारषेर 
िएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे नलकवीडषेटर नि्कु् गिने्छ । 

   (२) उपदफामा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि 
सघंी् काििुमा तोनकएको नसमासममको समपनत्त िएको ससं्ाको हकमा दता्ज 
गिने अनधकारीलषे कुिै अनधकृतसतरका कम्जिारीलाई नलकवीडषेटर नि्नुक् गि्ज 
सकिषे्छ ।

६८ ललक्ीरछेशन पल्को स्पलतको उप्योग: कुिै ससं्ाको नलकवीडषेशि पचिात् 
सबै दान्तव  िकु्ाि गरी बाकँी रहि गएको समपनत्तको उप्ोगसघंी् काििुमा 
तोनकएबमोनरम हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद –१६

दता्य गनने अलधकारी

६९ दता्य गनने अलधकारी:(१) ्स ऐि अनतग्जत दता्ज गिने अनधकारीलषे गिु्जपिने 
का ््जहरू दधुौली िगरपानलकाको प्रमखु प्रशासनक् अनधकृतलषे गिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको दता्ज गिने अनधकारीलषे ्स 
ऐि बमोनरम आफयू मा रहषेको कुिै वा समपयूण्ज अनधकार आफयू  मातहतको 
अनधकृतसतरको कम्जिारीलाई प्रत्ा्ोरि गि्ज सकिषे्छ ।
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७० काम, कत्यव्य र अलधकार: ्स ऐिमा अन्त्र उन्लनखत काम, कत्जव् त्ा 
अनधकारको अनतररक् दता्ज गिने अनधकारीको काम, कत्जव् र अनधकार तोनकए 
बमोनरम हुिषे्छ ।

 

पररच छ्ेद –१७

लनरीषिण त्ा अनगुमन

७१ लनरीषिण त्ा अलभलछेख िाचँ गनने:(१) दता्ज गिने अनधकारीलषे ससं्ाको 
रिुसकैु वखत निरीक्ण त्ाअनिलषेख परीक्ण गि्ज, गराउि सकिषे्छ ।

   (२) िषेपाल राषरि बैंङ्कलषे रिुसकैु वखत तोनकएको िनदा बढी 
आन ््जक कारोवार गिने ससं्ाको नहसाव नकताव वा नवत्ती् कारोवारको निरीक्ण 
वा रािँ गि्ज, गराउि सकिषे्छ।

   (३) उपदफा (२) को प्र्ोरिको लानग िषेपाल राषरि बैङ्कलषे 
आफिा कुिै अनधकारी वा नवशषेषज्ञ खटाई आबश्क  नववरण वा सयूििाहरू 
ससं्ाबाट न्झकाई निरीक्ण त्ा सपुरीवषेक्ण गि्ज सकिषे्छ ।

   (४) उपदफा (१) वा (२)बमोनरम निरीक्ण वा नहसाब रािँ गदा्ज 
दता्ज गिने अनधकारी वा िषेपाल राषरि बैङ्कको अनधकार प्राप्त अनधकृतलषे माग 
गरषेको रािकारी समबननधत ससं्ालषे उपलबध गराउि ुपिने्छ । 

   (५) उपदफा (१) वा (२) बमोनरम निरीक्ण वा नहसाब रािँ गदा्ज 
कुिै ससं्ाको कामकारबाही ् ो ऐि, ् स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म, निदनेनशका, 
मापदणड वा का ््जनवनध बमोनरम िएको िपाइएमा दता्ज गिने अनधकारी वा िषेपाल 
राषरि बैङ्कलषे समबननधत ससं्ालाई आवश्क निदनेशि नदि सकिषे्छ र त्सतो 
निदनेशिको पालिा गिु्ज  त्सतो ससं्ाको कत्जव् हुिषे्छ ।

   (६) िषेपाल राषरि बैङ्कलषे ्स दफा बमोनरम ससं्ाको निरीक्ण 
त्ा सपुरीवषेक्ण गदा्ज िषेपाल राषरि बैङ्कलषे प्रिनलत काियूि बमोनरमको 
अनधकार प्र्ोग गि्ज सकिषे्छ।

   (७) ्स दफा बमोनरम ससं्ाको निरीक्ण त्ा सपुरीवषेक्ण गदा्ज 
प्राप्त हुि आएको रािकारी िषेपाल राषरि बैङ्कलषे दधुौली िगरका ््जपानलकालाई 
उपलबध गराउि ुपिने्छ ।  
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७२ ्ानल्न गन्य सकनछे:(१) कुिै ससं्ाको व्वसान्क कारोबार सनतोषरिक 
ििएको, सदस्को नहत नवपरीत काम िएको वा सो ससं्ाको उद्षेश् नवपरीत 
का ््ज गरषेको ििी त्सतो ससं्ाकोकमतीमा वीस प्रनतशत सदस्लषे ्छािनविको 
लानग निवषेदि नदएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो ससं्ाको ्छािनवि गि्ज, 
गराउि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम ्छानिवि गदा्ज माग गरषेको नववरण वा 
कागरात उपलबध गराई सह्ोग गिु्ज  समबननधत सनमनतको कत्जव् हुिषे्छ । 

   (३) उपदफा (१) वा (२) बमोनरम गररएको ्छािनविको रािकारी 
समबननधत ससं्ालाई नलनखतरुपमा नदि ुपिने्छ ।

७३ बचत त्ा ऋणको कारोबार गनने ससं्ा को लनरीषिण त्ा अनगुमन 
स्बनधी ल्शछेष व्य्स्ा:(१) बित त्ा ऋणको मखु् कारोबार गिने ससं्ालषे 
तोनकए बमोनरम अिगुमि प्रणाली अवलमबि गिु्ज  पिने्छ ।

   (२) दता्ज गिने अनधकारीलषे बित त्ा ऋणको कारोबार गिने 
ससं्ाको तोनकए बमोनरमको अिगुमि प्रणालीमा आधाररत िई निरीक्ण त्ा 
अिगुमि गिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम ससं्ाको निरीक्ण त्ा अिगुमि 
दता्ज गिने अनधकारीलषे आवश्कता अिसुार िषेपाल राषरि बैङ्क लगा्तका 
अन् निका्को सह्ोग नलि सकिषे्छ ।

७४ ्ालष्यक प्रलत्छेदन पछेश गनु्यपनने:(१) दता्ज गिने अनधकारीलषे आन ््जक वष्ज समाप्त 
िएको नमनतलषे तीि मनहिानित्र ससं्ाको निरीक्ण समबनधीवानष्जक प्रनतवषेदि 
िगरका ््जपानलकासमक् पषेश गिु्ज  पिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको प्रनतवषेदिमा दषेहा्का नववरणहरू 
खलुाउि ुपिने्छ:–

(क) सञिालिमा रहषेका ससं्ाको नववरण,

(ख) अिगुमि गररएका ससं्ाको सखं्ा त्ा आन ््जक कारोवारको नववरण,

(ग)  ससं्ामा सहकारी नसधिानत र ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म,  
नवनि्म त्ा आनतररक का ््जनवनधको पालिाको अवस्ा,

(घ)  ससं्ाका सदस्लषे प्राप्त गरषेको सषेवा सनुवधाको अवस्ा,

(ङ)  ससं्ाको नरि्ाकलापमा सदस्को सहिानगताको सतर अिपुात,
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(ि) ससं्ालाई िगरपानलकाबाट प्रदाि गररएको नवत्ती् अिदुाि त्ा ्ुछट  
सनुवधाको सदपु्ोनगताको अवस्ा, 

(्छ) ससं्ाको आन ््जक नरि्ाकलाप त्ा नवत्ती् अवस्ा समबनधी तोनकए  
बमोनरमका नववरण,

(र) ससं्ामा आनतररक नि्नत्रण प्रणालीको अवस्ा,

(्झ)  ससं्ामा सशुासि त्ा नरममषेवारीको अवस्ा,

(ञ)  ससं्ामा रहषेका कोषको नववरण,

(ट) सरंनक्त पयूरँी नफता्ज कोषनवतरणको अवस्ा,

(ठ) सहकारीको िीनत निमा्जणमा सह्ोग पगुिषे आवश्क कुराहरू,

(ड)  सहकारी ससं्ाको दता्ज, खारषेरी त्ा नवघटि समबनधी नववरण,

(ढ) ससं्ालषे सञिालि गरषेको दफा १२ बमोनरमको कारोवार, व्वसा्, 
उद्ोग वा परर्ोरिाको नववरण, 

(ण) तोनकए बमोनरमका अन् नववरण ।

७५ आपसी सरुषिण सछ्े ा सचंालन स्बनधी व्य्स्ाः १) ससं्ालषे सघंी् 
काििुमा व्वस्ा िएबमोनरम आफिा सदस्हरुको बालीिाली वा 
वसतिुाउमा िएको क्नतको अशंपयूनत्ज गिने गरी आपसी सरुक्ण सषेवा सिंालि 
गि्ज सकिषे्छ ।

७६ लस्रीकरण कोष स्बनधी व्य्स्ाः (१) बित त्ा ऋण नवष्गत 
ससं्ाहरू समिानवतरोनखमबाट सरंक्णका लानगसघंी् काििुमा व्वस्ा 
िएबमोनरम खडा हुिषे नस्रीकरण कोषमा सहिागी हुि सकिषे्छि् ।

पररच छ्ेद –१८

समस्याग्सत ससं्ाको व्य्स्ापन

७७ ससं्ासमस्याग्सत भएको घोषणा गन्य सलकनछे:(१) ् स ऐि बमोनरम गररएको 
निरीक्ण वा नहसाब रािँबाट कुिै ससं्ामा दषेहा्को अवस्ा नवद्माि रहषेको 
दषेनखएमा का ््जपानलकालषे त्सतो ससं्ालाई समस्ाग्सत ससं्ाको रुपमा 
घोषणा गि्ज सकिषे्छ:-
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(क)  सदस्को नहत नवपरीत हुिषे गरी कुिै का ््ज गरषेको,

(ख)  ससं्ालषे पयूरा गिु्जपिने नवत्ती् दान्तव पयूरा िगरषेको वा िकु्ािी गिु्जपिने  
दान्तव िकु्ािी गि्ज िसकषे को वा िकु्ािी गि्ज िसकिषे अवस्ा िएको,

(ग) सदस्हरूको बित निधा्जररत शत्ज बमोनरम नफता्ज गि्ज िसकषे को,

(घ) ्ो ऐि, ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म त्ा नवनि्म नवपरीत हुिषे गरी  
ससं्ा  सञिालि िएको,

(ङ)  ससं्ा दामासाहीमा पि्ज सकिषे अबस्ामा िएको वा उ्लषेखिी् रुपमा  
गमिीर आन ््जक कनठिाई िोनगरहषेको,

(ि)  कुिै ससं्ालषे सदस्को बित रकम नफता्ज गिु्ज  पिने अवनधमा नफता्ज 
िगरषेको ििी त्सतो ससं्ाका कमतीमा वीस प्रनतशत वा वीस रिा 
मध ष्े रिु कम हुन्छ सो वरावरका सदस्हरूलषे दता्ज गिने अनधकारीसमक् 
निवषेदि नदएकोमा ्छािनवि गदा्ज खणड (क) दषेनख (ङ) सममको कुिै 
अवस्ा नवद्माि िएको दषेनखएको ।

   (२) उपदफा(१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
प्रिनलत काियूि बमोनरम गठि गरषेको आ्ोगलषे कुिै ससं्ालाई समस्ाग्सत 
ससं्ा घोषणा गि्ज नसफाररस गरषेमा वा समस्ाग्सत ििी पनहिाि गरषेकोमा 
वा त्सतो आ्ोगमा परषेको उररुी सखं्ा, औनित् समषेतको आधारमा 
का ््जपानलकालषेत्सतो ससं्ालाई समस्ाग्सत ससं्ा घोषणा गि्ज सकिषे्छ ।

७८ व्य्स्ापन सलमलतको गठन:१) दफा ७७ बमोनरम समस्ाग्सत ससं्ा 
घोषणा िएकोमा त्सतो ससं्ाको समपनत्त व्वस्ापि त्ा दान्तव िकु्ािी 
समबनधी का ््जकालानगव्वस्ापि सनमनतको गठि गि्ज दता्ज गिने अनधकारीलषे 
का ््जपानलका समक्  नसफाररस गिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम नशफाररस िई आएमा का ््जपानलकालषे 
तोनकए वमोनरम व्वस्ापि सनमनतको गठि गि्ज सकिषे ्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोनरम गनठत व्वस्ापि सनमनतको काम, 
कत्जव् र अनधकार तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।
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पररच छ्ेद–१९

कसूर, दणर िरर्ाना त्ा पुनराबछेदन

७९ कसूर गरछेको मालननछे: कसैलषे दषेहा्को कुिै का ््ज गरषेमा ्स ऐि अनतग्जतको 
कसयूर गरषेको मानििषे्छ । 

(क) दता्ज िगरी वा खारषेर िएको ससं्ा सञिालि गरषेमा वा कुिै व्नक्, 
फम्ज वाकमपिीलषे आफिो िाममा सहकारी शबद वा सो शबदको अगं्षेरी 
रुपानतरण राखी कुिै कारोबार, व्वसा्, सषेवा प्रवाह  वा अन् कुिै 
का ््ज गरषेमा,

(ख) सदस्को बित्स ऐि र ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म, नवनि्म 
बमोनरम बाहषेक अन् कुिैपनि प्र्ोरिको लानग प्र्ोग गरषेमा, 

(ग) तोनकएकोिनदा बढी रकम ऋण प्रदाि गदा्ज रमाित वा सरुक्ण िराखी 
ऋण प्रदाि गरषेमा,

(घ)  सनमनतको सदस्, व्वस्ापकवा कम्जिारीलषे ससं्ाको समपनत्त, बित 
वा शषे्र रकम नहिानमिा गरषेमा,

(ङ) ऋणअसयूल हुि िसकिषे गरी सनमनतका कुिै सदस्, निरकोिातषेदार वा 
अन् व्नक् वा कम्जिारीलाई ऋण नदई रकम नहिानमिा गरषेमा, 

(ि)  सनमनतका कुिै सदस्लषे एकलै वा अन् सदस्को नमलोमतोमा 
ससं्ाको शषे्र वा बित रकम आफयू  खसुी पररिालि गरी ससं्ालाई 
हािी िोकसािी  परु ्् ाएमा, 

(्छ)  ्झटु्ा वा गलत नववरण पषेश गरीकरा्ज नलएमा, राखषेको नधतो कचिा िएमा 
वाऋण नहिानमिा गरषेमा, 

(र) ससं्ालषे ्स ऐि र ्स ऐि अनतग्जत बिषेका नि्म, नवनि्म  नवपररत  
लगािी गरषेमा वा लगािी गिने उद्षेश्लषे रकम उठाएमा, 

(्झ) कृनत्रम व्वसा् खडा गरी वा गराई ऋण नलएमा वा नदएमा,

(ञ) नधतोको असवािानवक रुपमा बढी मयू््ाङ्कि गरी ऋण नलएमा वा 
नदएमा,

(ट) ्झटु्ा नववरणको आधारमा परर्ोरिाको लागत असवािानवक रुपमा 
बढाई  बढी ऋण नलएमा वा  नदएमा,

(ठ)  कुिै व्नक् वा ससं्ालाई एक पटक नदइसकषे को सरुक्ण रीतपयूव्जक 
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फुकुवा ििई वा सो सरुक्णलषे खामषेको मयू््िनदा बढी हुिषेगरी सोही 
सरुक्ण अन् ससं्ामा राखी पिुः ऋण नलए वा नदएमा,

(ड)  ससं्ाबाट रिु प्र्ोरिको लानग ऋण सनुवधा नलएको हो सोही 
प्र्ोरिमा िलगाई अन्त्र प्र्ोग गरषे वा गराएमा,

(ढ) ससं्ाको कुिै कागरात वा खातामा लषेनखएको कुिै कुरा कुिै तररकालषे  
हटाइ वा उडाइ अकदै  अ ््ज निसकिषे व्होरा पारी नमलाई लषेखिषे वा अकको  
निनिैश्षेसता राखिषे रसता काम गरषेबाट आफयू लाई वा अरु कसैलाई 
फाइदा वा हानि िोकसािी गिने उद्षेश्लषे कीतने गि्ज वा अका्जको हानि 
िोकसािी गिने उद्षेश्लषे िगरषे वा ििएको ्झटु्ा कुरा गरषे वा िएको हो ििी 
वा नमनत, अङ्क वा व्होरा फरक पारी सही्छाप गरी गराई कागरात 
बिाई वा बिाउि लगाई रालसारी गरषे वा गराएमा, 

(ण) ऋणको नधतो सवरुप रानखिषे िल अिल समपनत्त नललाम नबरिी वा 
अन्  प्र्ोरिको लानग मयू््ाङ्कि गदा्ज मयू््ाङ्किकता्जलषे बढी, कम 
वा गलत मयू््ाङ्कि गरी ससं्ालाई हािी िोकसािी परु ्् ाउिषे का ््ज गरषे 
वा गराएमा, 

(त) ससं्ालाई हािी िोकसािी परु ्् ाउिषे उद्षेश्लषे कसैलषे कुिै काम गराउि 
वा िगराउि, मोलानहरा गि्ज वा गराउि, कुिै नकनसमको रकम नलि 
वा नदि, नबिा मयू्् वा कम मयू््मा कुिै माल, वसत ु वा सषेवा नलि 
वा नदि, दाि, दातव्, उपहार वा िनदा नलि वा नदि, गलत नलखत 
त्ार गि्ज वा गराउि, अिवुाद गि्ज वा गराउि वा गैर काियूिी लाि वा 
हािीपरु ्् ाउिषेबदनि्तलषे कुिै का ््ज गरषे वा गराएमा,

(्)  कुिैससं्ा वा सोको सदस् वा बितकता्ज वा तीमध ष्े कसैलाई हािी 
िोकसािी पगुिषे गरी लषेखा परीक्ण गरषे गराएमा वा लषेखा परीक्ण गरषेको 
्झटु्ो प्रनतवषेदि त्ार पारषेमा वा पाि्ज लगाएमा।

८० सिा्यः (१) कसैलषे दफा ७९ को कसयूर गरषेमा दषेहा् बमोनरमको सरा् 
हुिषे्छ:-

(क) खणड (क),(ग),(ड) र (्)को कसयूरमा एक बष्जसमम कैद र 
एकलाखरुपै ँ् ासमम रररवािा,

(ख)  खणड (ठ) को कसयूरमा दईु बष्जसमम कैद र दईु लाख रुपै ँ् ासमम रररवािा,
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(ग)  खणड (ख) को कसयूरमा नवगो बराबरको रकम रररवािा गरी तीि बष्ज 
समम कैद,

(घ)  खणड (घ), (ङ), (ि), (्छ), (र), (्झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसयूरमा 
नवगो िराई नवगो बमोनरम रररवािा गरी दषेहा् बमोनरमको कैद हुिषे्छ :-

(१) दश लाख रुपै्ासँमम नबगो िए एक वष्जसमम कैद, 

(२)  दश लाख रुपै्ािँनदा बढी पिास लाख रुपै्ासँमम नबगो िए दईु 
वष्जदषेनखतीि वष्जसमम कैद,

(३) पिास लाख रुपै्ािँनदा बढी एक करोड रुपै्ासँमम नबगो िए 
तीि वष्जदषेनख िार वष्जसमम कैद,

(४) एक करोड रुपै्ािँनदा बढी दश करोड रुपै्ासमम नबगो िए िार 
वष्जदषेनख ्छवष्जसमम कैद,

(५) दश करोड रुपैं्ािँनदा बढीएक अब्ज रुपै्ासँमम नबगो िए ्छ 
वष्जदषेनख आठ वष्जसमम कैद,

(६) एक अब्ज रुपै्ािँनदा बढीरनतसकैु रुपै्ा ँ नबगो िए पनि आठ 
वष्जदषेनख दश वष्जसमम कैद,

(ङ) खणड (ढ) को  कसयूरमादश बष्जसमम कैद ।

   (२) दफा ७९ को कसयूर गि्ज उद्ोग गिने वा त्सतो कसयूर गि्ज 
मद्त परु ्् ाउिषे व्नक्लाई मखु् कसयूरदारलाई हुिषे सरा्को आधा सरा् 
हुिषे्छ ।

   (३) दफा ७९ कोकसयूर गिने वा त्सतो कसयूर गि्ज मद्त परु ्् ाउि ु
कुिै निका् ससं्ा िए त्सतो निका् ससं्ाको प्रमखु का ््जकारी वा 
पदानधकारी वा का ््जकारी हैनस्तमा का ््ज समपादि गिने व्नक्लाई ्स ऐि 
बमोनरम हुिषे सरा् हुिषे्छ ।

८१ िरर्ाना हुनछे:(१) दफा ८७ बमोनरम कसैको उरयूरी परी वा ससं्ाको निरीक्ण 
अिगुमि वा नहसाब नकताबको रािँ गदा्ज वा अन् कुिै व्होराबाट कसैलषे 
दषेहा्को कुिै का ््ज गरषेको पाइएमा दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो का ््जको प्रकृनत 
र गामिी ््जको आधारमा त्सतो का ््ज गिने व्नक्लाई पािँ लाखरुपै ँ् ासमम 
रररवािा गिने्छ :-

(क) ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेका नि्म नवपरीत सदस्सगँ ब्ार 
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नलएमा,

(ख)  ससं्ालषे प्रदाि गिने बित र ऋणको ब्ारदरबीिको अनतर ्छ 
प्रनतशतिनदा बढी का्म गरषेमा,

(ग) ससं्ालषे प्रदाि गरषेको ऋणमा लागिषे ब्ारलाई मयूल करा्जमा पयूरँीकृत गरी 
सोको आधारमा ब्ार लगाएमा,

(घ) कुिै सदस्लाई आफिो पयूरँीकोषको तोनकए बमोनरमको प्रनतशतिनदा 
बढी हुिषे गरी ऋण प्रदाि गरषेमा,

(ङ) ससं्ा दता्ज गदा्जका बखतका सदस् बाहषेक अन् सदस्लाई सदस्ता 
प्राप्त गरषेको तीि मनहिा अवनध व्नतत ििई ऋण लगािी गरषेमा,

(ि) प्रा्नमक पयूरँी कोषको दश गणुा िनदा बढीहुिषे गरी बित सकंलि गरषेमा,

(्छ)  शषे्र पयूरँीको पनध्र प्रनतशतिनदा बढी शषे्र लािांश नवतरण गरषेमा, 

(र) ससं्ालषे आफिो का ््जक्षेत्र बानहर गई कारोबार गरषेमा वा गैर सदस्सगं 
कारोवार गरषेमा,

(्झ) ससं्ालषे ्ो ऐि नवपरीत कृनत्रम ब्नक्लाई आफिो सदस्ता नदएमा ।

   (२) उपदफा (१)मा लषेनखएको व्होराबाट कसैलषे दषेहा्को कुिै 
का ््ज गरषेको  दता्ज गिने अनधकारीलषे त्सतो का ््जको प्रकृनत र गामिी ््जको 
आधारमा त्सतो का ््ज  गिने व्नक्लाई तीि लाख रुपै्ासँमम रररवािा गि्ज 
सकिषे्छः-

(क)  ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म बमोनरम नदएको कुिै निदनेशि 
वा तोनकएको मापदणडको पालिा िगरषेमा,

(ख) ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म बमोनरमनदिपुिने कुिै नववरण, 
कागरात, प्रनतबषेदि, सयूििा वा रािकारी िनदएमा,

(ग)  ्स ऐि बमोनरम निवा्जिि िगरी सनमनत त्ा लषेखा सपुरीवषेक्ण 
सनमनतका पदानधकारीहरु आफयू  खशुी पररवत्जि गरषेमा 

(घ) कुिै ससं्ालषे दफा ६ को उपदफा (४) बमोनरमको तोनकएको शत्ज पालि 
िगरषेमा,

(ङ)  ्ो ऐि वा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म नवपररत अन् का ््ज गरषेमा ।

   (३) उपदफा (१) वा (२) बमोनरमको रररवािा गिु्ज  अनघ दता्ज 
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गिनेअनधकारीलषे समबननधत व्नक् वा ससं्ालाई सफाई पषेश गि्ज कमतीमा पनध्र 
नदिको सम्ावनध नदि ुपिने्छ ।

८२ रोकका राखनछे: (१) दता्ज गिने अनधकारीलषे समबननधत ससं्ालाई दफा ८१ 
बमोनरम रररवािा गिु्जका अनतररक् तीि मनहिासमम त्सतो ससं्ाको 
कारोबार, समपनत त्ा बैङ्क खाता रोकका राखिषे त्ा समपनत्त रोकका राख् ि 
समबननधत निका्लाई नसफाररस गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको नसफाररस प्राप्त िएमा त्सतो 
ससं्ाको कारोबार, समपनत वा बैङ्क खाता रोकका राखी सो को रािकारी 
दता्ज गिने अनधकारीलाई नदि ुपिने्छ । 

८३ दोबबर िरर्ाना हुनछे:(१) दफा ८१ बमोनरम रररवािा िएको व्नक् 
वा ससं्ालषेपिु: सोही कसयूर गरषेमा त्सतो व्नक् वा ससं्ालाई दता्ज गिने 
अनधकारीलषे दोस्ो पटकदषेनख प्रत ष्ेक पटकको लानग दोबबर रररवािा गिने्छ । 

८४ अनसुनधानको लालग लछेखी पठाउन सकनछे:दता्ज गिने अनधकारी वा िषेपाल 
राषरि बैङ्कलषे ्स ऐि बमोनरम आफिो काम, कत्जव् र अनधकारको पालिा 
गदा्ज कसैलषे दफा ७९बमोनरमको कसयूर गरषेको ्ाहा पाएमा त्सतो कसयूरका 
समबनधमा ्स ऐि बमोनरम अिसुनधाि गि्जको लानग समबननधत निका्मा 
लषेखी पठाउि सकिषे्छ । 

८५ मदु्ास्बनधी व्य्स्ाःदफा ८० बमोनरम सरा् हुिषे कसयूरकोमदु्ा समबनधी 
व्वस्ा सघंी् काििु बमोनरम हुिषे्छ ।

८६ मदु्ा हछेनने अलधकारी:दफा ८० बमोनरमको सरा् हुिषे कसयूर समबनधी मदु्ाको 
कारवाही र नकिारा नर्ला अदालतबाट हुिषे्छ ।

८७ उिूरी लदनछे हद््याद:(१) कसैलषे दफा ८० बमोनरमको सरा् हुिषे कसयूर 
गरषेको वा गि्ज लागषेको ्ाहा पाउिषे व्नक्लषे त्सरी ्ाहा पाएको नमनतलषे िबबषे 
नदिनित्र दता्ज गिने अनधकारी समक् उरयूरीनदि ुपिने्छ ।

   (२) कसैलषे दफा ८० बमोनरम रररवािा हुिषे का ््ज गरषेको ्ाहा 
पाउिषे व्नक्लषे त्सरी ्ाहा पाएको नमनतलषे िबबषे नदि नित्र दता्ज गिने अनधकारी 
समक् उरयूरीनदि ुपिने्छ । 

८८ पुनरा्छेदन गन्य सकनछे:(१) दफा ६ बमोनरम ससं्ा दता्ज गि्ज असवीकार गरषेको 
वा दफा ६६ बमोनरम ससं्ा दता्ज खारषेर गरषेकोमा नित्त िबझुिषेलषे सो निण्ज्को 
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रािकारी पाएको नमनतलषे पैंतीस नदिनित्र दता्ज गिने अनधकारीको निण्ज्उपर 
का ््जपानलकासमक् पिुरावषेदि गि्ज सकिषे्छ । 

   (२) दफा ८० बमोनरमको रररवािामा नित्त िबझुिषे व्नक्लषे 
त्सतो निण्ज्को रािकारी पाएको नमनतलषे पैंतीस नदिनित्र दषेहा् बमोनरम 
पिुरावषेदि गि्ज सकिषे्छ:

(क) दता्ज गिने अनधकारी र का ््जपानलकालषे गरषेको निण्ज् उपर समबननधत 
नर्ला अदालतमा,

(ख) िषेपाल राषरि बैङ्कलषे गरषेको निण्ज् उपरसमबननधत उचि अदालतमा ।

८९ असूल उपर गररनछे: ्स पररच्छषेद बमोनरम कुिै व्नक्लषे नतिु्ज  पिने रररवािा वा 
कुिै रकम िनतरी बाकँी रहषेकोमा त्सतो रररवािा वा रकम निरबाट सरकारी 
बाकँी सरह असयूल उपर गररिषे्छ ।

पररच छ्ेद–२०

ल्ल्ध

९० मतालधकारको प्र्योग: कुिै सदस्लषे ससं्ाको रनतसकैु शषे्र खररद गरषेको 
िए तापनि समबननधत ससं्ाको का ््ज सञिालिमा एक सदस् एक मतको 
आधारमा आफिोमतानधकारको प्र्ोग गि्ज सकिषे्छ ।

९१ सामालिक परीषिण गराउन सकनछे:(१) ससं्ालषे नवनि्ममा उन्लनखत 
उद्षेश् प्राप्त गि्जका लानग सनमनतबाट िएका निण्ज् र का ््ज, सदस्हरूलषे प्राप्त 
गरषेका सषेवा र सनतषु्टीको सतर, सषेवा प्रानप्तबाट सदस्हरूको रीविसतरमा 
आएको आन ््जक, सामानरक, सासंकृनतक त्ा वातावरणी् पक्मा सकारातमक 
पररवत्जि लगा्तका नवष्मा सामानरक परीक्ण गराउि सकिषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम िएको सामानरक परीक्णको 
प्रनतवषेदि ्छलफलको लानग सनमनतलषे साधारणसिासमक् पषेश गिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम पषेश िएको सामानरक परीक्ण 
प्रनतवषेदि ्छलफल गरी साधारणसिालषे आवश्कता अिसुार सनमनतलाई 
निदनेशि नदि सकिषे्छ ।

   (४) ्स दफा बमोनरमको सामानरक परीक्ण प्रनतवषेदिको एक 
प्रनत समबननधत ससं्ालषे दता्ज गिने अनधकारी समक् पषेश गिु्ज  पिने्छ ।
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९२ सहकारी लशषिाः सहकारी क्षेत्रको प्रवध्जिको लानग नवद्ाल् तहको पाठ्रिममा 
आधारियूत सहकारी समवनधी नवष्वसतलुाई समावषेश गि्ज सनकिषे्छ ।

९३ आल ््यक सह्योग गन्य नहुनछे:ससं्ाको रकमवाट सनमनतको निण्ज् 
वमोनरमसदस्हरुलषे आन ््जक सह्ोग नलि सकिषे्छि्  

   तर सामानरक का ््जकोलानग गैर सदस् व्नक् वा ससं्ाहरुलाई 
समषेत आन ््जक सह्ोग गि्जवाधा पिने ्ैछि ।

सपष्ीकरणः ्स दफाको प्र्ोरिको लानग 'सामानरक का ््ज ' िनिालषे नशक्ा, 
सवास्थ्, वातावरण सरंक्ण, मािवी् सहा्ता, सहकाररता प्रबधि्जि समबननध 
का ््जलाई रिाउ्ँछ ।

९४ अनतर सहकारी कारो्ार गन्य सकनछेः  ससं्ाहरुलषे तोनकए बमोनरम एक 
आपसमा अनतर सहकारी कारोवार गि्ज सकिषे्छि् । 

९५ ठछेककापट्ा लदन नहुनछे:ससं्ालषे आफिो  सनमनतको कुिै सञिालक वा लषेखा 
सपुरीवषेक्ण सनमनतको सं् ोरक वा सदस् वा आफिो कम्जिारीलाई ठषेककापट्ा 
नदि हुदिै ।

९६ सरकारी बाकँी सरह असूल उपर हुनछे:कुिै ससं्ालषे प्राप्त गरषेको सरकारी 
अिदुाि वा कुिै सषेवा सनुवधा दरुुप्ोग गरषेको पाइएमा प्रिनलत काियूि बमोनरम 
सरकारी बाकँी सरह असयूल उपर गररिषे्छ। 

९७ क्पनी स्बनधी प्रचललत ऐन लागू नहुनछे : ्स ऐि अनतग्जत दता्ज िएको 
ससं्ाको हकमा कमपिी समबनधी प्रिनलत ऐि  लागयू हुिषे ्ैछि । 

९८ प्रचललत कानून बमोलिम कार्ाही गन्य ्ाधा नपनने : ्स ऐिमा लषेनखएको 
कुिै कुरालषे कुिै व्नक् उपर प्रिनलत काियूि बमोनरम अदालतमा मदु्ा िलाउि 
बाधा परु ्् ाएको मानििषे ्ैछि ।

९९ स्पलति शुलद्करण लन्ारण स्बनधी काननुी व्य्स्ाको पालना 
गनु्यपननेःससं्ालषे समपनत्त शनुधिकरण निवारण समबनधी सघंी् / प्रदषेश काििुमा 
िएका व्वस्ाका सा्ै तत् समबनधमा मनत्राल्लषे रारी गरषेको मािदणड र 
िषेपाल राषरि बैंकको नवत्ती् रािकारी एकाइबाट रारी िएका निदनेनशकाहरूको 
पालिा गिु्जपिने्छ । 

१०० लन्यम बनाउनछे अलधकार:्स ऐिको का्ा्जनव्िकोलानगका ््जपानलकालषे 
आवश्कनि्म बिाउि सकिषे्छ ।
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१०१ मापदणर, लनदनेलशका ्ा का्य्यल्लध बनाई लागू गन्य सकनछे:(१) ्ो ऐि वा ्स 
ऐि अनतग्जत बिषेकोनि्मको अधीिमा रही ससं्ाको दता्ज, सञिालि,निरीक्ण 
त्ा अिगुमि लगा्तका काम कारबाहीलाई व्वनस्त र प्रिावकारीरुपमा 
सञिालि गि्जका ््जपानलकालषे आवश्कता अिसुार मापदणड, निदनेनशका वा 
का ््जनवनध बिाई लागयू गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको मापदणड बिाउदँा आवश्कता 
अिसुार रनरषरिार, िषेपाल राषरि बैङ्क,मनत्राल् र समबननधत अन् निका्को 
परामश्ज नलि सनकिषे्छ ।
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दधुौली  नगरपाललका न्याल्यक सलमलतको काम कारबाही 
लकनारा स्बनधी (का्य्यल्लध  स्बनधी) ऐन, २०७५

नगरसभाबाट स्ीकृत लमलतः२०७५।०६।१९

प्रसता्नाः 

न्ान्क सनमनतलषे प्रिनलत काियूि बमोनरम उररुीको कारवाही र नकिारा गदा्ज 
अपिाउिपुिने का ््जनवनध त् गरी सपष्टता, एकरूपता एव ं पारदनश्जता का्म गरी 
काियूिको शासि त्ा न्ा् प्रनतको रिनवश्वास का्म राखीरहिको लानग प्रिलिमा 
रहषेको सघंी् काियूिमा िए दषेनख बाहषेक ्प काियूिी व्वस्ा गि्ज वाञ्छिी् िएकोलषे,

िषेपालको सनंवधािको धारा २२६ बमोनरम दधुौली िगरपानलकाको िगरसिालषे ्ो 
ऐि बिाएको ्छ ।

पररच छ्ेद -१

प्रारल्भक

1 सलंषिप्त नाम र प्रार्भः (१) ्स ऐिको िाम दुधौली  नगरपाललकाको 
न्याल्यक सलमलतको कामकारबाही लकनारा स्बनधी (का्य्यल्लध स्बनधी) 
ऐन, २०७५” रहषेको ्छ ।

   (२) ्ो ऐि तरुूनत प्रारमि हुिषे्छ ।

2 पररभाषाः नवष् वा प्रसङ्गलषे अकको अ ््ज िलागषेमा ्स ऐिमा;

   (1) “िानलस वा उररुी“ िनिालषे कुिै नविागको 
नवष्मा दफा (८) वमोनरम पि्ज आएको उररुी वा िानलस वा निबषेदि वा 
नफराद समषेतलाई सम्झि ुप्छ्ज ।

(ख) “खामिषे” िनिालषे तोनकएको समपनत्तको मयू््ांकि गररदा भ्ाउिषे हदलाई 
सम्झि ुपद्ज्छ ।

(ग) “िलि िलाईनदिषे” िनिालषे निण्ज् पचिात हक अनधकार प्राप्त िएको 
व्नक्लाई कुिै वसत ुवा समपनत्त िोग गि्ज नदिषे का ््जलाई सम्झिपुद्ज्छ ।

(घ) “रमाित”िनिालषे कुिै व्नक् वा समपनत्तलाई न्ान्क सनमनतलषे िाहषेको 
वखतमाउपनस्त वा हानरर गराउि नलएको नरममा वा उत्तरदान्तवलाई 
सम्झिपुद्ज्छ ।

(ङ) “तामषेली” िनिालषे न्ान्क सनमनतको क्षेत्रानधकार नित्रका नववादहरुमा 
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समवननधत पक्लाई व्ुझाईिषे म्ाद, सिुिा, आदषेश, पयूरयी वा रािकारी 
पत्र ररतपयूव्जक व्ुझाउिषे का ््जलाईसम्झिपु्छ्ज  । 

(ि) “ता्दात” िनिालषे समपनत्तको नववरण वा गनती गरषेको सखं्ा रनििषे 
व्होरा वा समपनत्तको फाटँवारी वा लगतलाई सम्झिपुद्ज्छ । 

(्छ) “तोनकएको” वा “तोनकए बमोनरम” िनिालषे ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्ममा तोनकए बमोनरम सम्झिपु्छ्ज  ।

(र) “दरपीठ” िनिालषे न्ान्क सनमनत समक् पषेश हुि आएका कुिै 
कागरपत्रको समबनधमा ररत िपगुषे वा काियूिलषे दता्ज िहुिषे वा िलागिषे 
िएमा त्सको प्छानडपरट् सोको कारण र अवस्ा रिाइ अनधकारप्राप्त 
अनधकारीलषे लषेनखनदिषे निदनेशि वा व्होरालाई सम्झिपुद्ज्छ ।

(्झ) “िामषेसी” िनिालषे कुिै व्नक्को िाम, ्र र वति समषेतको नवसततृ 
नववरण खलुाइएको व्होरालाई सम्झिपुद्ज्छ ।

(ञ) “निण्ज् नकताब”  िनिालषे सनमनतलषे उररुीमा गरषेको निण्ज्को अनिलषेख 
राखिको लानग खडा गरषेको उररुीमा निण्ज् गरषेको व्होरा र त्सको 
आधार त्ा कारणको सनंक्प्त उ्लषेख िएको नकताब सम्झिपु्छ्ज  ।

(ट) “पनिकृनत मोल” िनिालषे पञि िलाद्ीलषे समपनत्तको स्लगत त्ा 
स्ािी् अवलोकि मयू््ांकि गरी नवरिी नवतरण हुिसकिषे उनित 
ठहराएर निनचित गरषेको मु् ्लाईसम्झिपुद्ज्छ ।   

(ठ) “पषेशी” िनिालषे न्ान्क सनमनत समक् निण्ज्ा ््ज पषेश हुिषे नववादहरुमा 
पक्हरुलाई उपनस्त गराइ सिुवुाइ गिने कामलाई सम्झिपुद्ज्छ ।

(ड) “प्रनतबादी” िनिालषे बादीलषे रसका उपर उररुी दता्ज गद्ज्छ सो व्नक् वा 
ससं्ा सम्झिपु्छ्ज  ।

(ढ) “वकपत्र”िनिालषे नववाद समबनधमा रािकार िई साक्ीको रुपमा व्क् 
गरषेका कुरा लषेनखिषे वा लषेनखएको कागरलाई सम्झिपु्छ्ज  ।

(ण) “बनद ईरलास” िनिालषे न्ान्क सनमनत अनतग्जत निरुपण हुिषे 
नववादहरु मध ष्ेगो्प् प्रकुनतको नववाद िएको र समवधि पक्हरुनवि 
गोपनि्ता का्म गि्जआवश्क दषेनखएमा समवधि पक्हरु मात्र सहिागी 
हुिषेगरी प्रवनध गरीएको सिुवुाईकक्लाई सम्झिपु्छ्ज  । 

(त) “बादी” िनिालषे कसै उपर सनमनत समक् उररुी दता्ज गिने व्नक् वा ससं्ा 
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सम्झिपु्छ्ज  ।

(्) “मयू्तवी” िनिालषे न्ान्क सनमनत अनतग्जत नविाराधीि मधुिा अन् 
अड्डा अदालतमा समषेतनविारानधि िईरहषेको अवस्ामा न्ान्क 
सनमनतलषे निण्ज् गदा्ज अन् नविारानधि मधुिामाप्रिानवत हुिषे दषेनखएमा 
प्रिाव पािने मधुिाको फैसला ििएसमम प्रिानवत हुिषे मदु्ा स्नगतगिने 
का ््जलाई सम्झिपु्छ्ज  । 

(द) “लगापात” िनिालषे घररगगा र त्ससगँ अनतरनिनहत टहरा,बोट 
नवरुवा,खु् ला रनमि र त्समा रहषेका सबैखालषे सरंििा वा ििनेको 
रगगा,्छषेउ्छाउ,सषेरोफषे रो र समपयूण्ज अव्वलाई सम्झिपुद्ज्छ । 

(ध) “सदरस्ाहा” िनिालषे धरौटीमा रहषेको रकमको लगत कट्ा गरी 
आमदािीमा वाधिषे का ््जलाई सम्झिपु्छ्ज  ।  

(ि) “सिा” िनिालषे दधुौली िगरपानलकाको िगरसिा सम्झिपु्छ्ज  ।

(प) “सनमनत” िनिालषे न्ान्क सनमनत सम्झिपु्छ्ज  र सो शवदलषे स्ािी् 
ऐिको दफा ४८ को उपदफा (६) बमोनरमको सनमनतलाइ्ज समषेत 
रिाउिषे्छ ।

(फ) “साल वसाली” िनिालषे हरषेक वष्जको लानग ्ुछट्ा्ुछटै् हुिषे गरी प्रनतवष्जको 
निनमत्त स्ा्ी रुपमा त् गररएको शत्ज सम्झिपु्छ्ज  ।

(ब) “स्ािी् ऐि” िनिालषे “स्ािी् सरकार सञिालि ऐि, २०७४” 
सम्झिपु्छ्ज  ।

(ि) "सनंवधाि" िनिालषे िषेपालको सनंवधाि सम्झिपु्छ्ज  ।

(म) " सनंघ् काििु" िनिालषे प्रिनलत िषेपाल काििु न्ान्क निका्का 
नि्मावली त्ा प्रिनलत का ््जनवनध काििु र प्रनतपानदत िनरर नसधिानत 
समषेतलाई रिाउ्छ ।

(्) "िगरपानलका" िनिालषे दधुौली िगरपानलकालाई रिाउ्छ ।

पररच छ्ेद-२

सलमलतको अलधकार 

3 उिुरीमा लनण्य्य स्बनधी कामः सनमनतमा दता्ज िएका उररुी वा उररुीको 
निण्ज् गिने वा दता्ज िएको िानलश वा उररुीको कुिै व्होरालषे लगत कट्ा गिने 
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अनधकार सनमनतलाइ्ज मात्र हुिषे्छ ।

4 लनण्य्य स्बनधी बाहछेक अन्य कामः (१) दफा ३ मा उ्लषेख िएको वा प्रिनलत 
काियूिलषे सनमनत वा सनमनतको सदस्लषे िै गिने िनिषे व्वस्ा गरषेको वा का ््जको 
प्रकृनतलषे सनमनत वा सनमनतको सदस्लषे िै गिु्जपिने सपष्ट िैरहषेको दषेनख बाहषेकको 
अन् का ््जहरू ् स ऐिमा तोनकएको कम्जिारी र त्सरी ितोनकएकोमा सनमनतलषे 
निण्ज् गरी तोकषे को वा अनधकार प्रदाि गरषेको कम्जिारीलषे गिु्जपिने्छ ।

   (२) तोनकएको शाखा प्रमखु वा तोनकएका अन् कम्जिारीलषे 
्स ऐि र प्रिनलत काियूि बमोनरम तोनकएको काम गदा्ज सनमनतको सं् ोरक 
वा सनमनतलषे तोकषे को सदस्को प्रत्क् निदनेशि, दषेखदषेख र नि्नत्रणमा रही 
गिु्जपिने्छ ।

5 ्यस ऐन बमोलिम का्य्यल्लध अ्ल्बन गनु्यपननेः सनमनतलषे उररुी वा उररुीको 
कारवाही र नकिारा गदा्ज प्रिनलत र समबननधत सघंी् काियूिमा सपष्ट उ्लषेख 
िए दषेनख बाहषेक ्स ऐि बमोनरमको का ््जनवनध अवलमबि गिु्जपिने्छ ।

6 सलमलतलछे हछेननेः सनमनतलाइ्ज दषेहा् बमोनरमको उररुीहरूमा कारवाही र नकिारा 
गिने अनधकार रहिषे्छः

(क) स्ािी् ऐिको दफा ४७ अनतग्जतको उररुी,

(ख) मषेलनमलाप ऐि, २०६८ अिसुार मषेलनमलापको लानग दधुौली 
िगरपानलकामा प्रषेनषत उररुी,

(ग) सनंवधािको अिसुयूिी-८ अनतग्जतको एकल अनधकार अनतग्जत सिालषे 
बिाएको काियूि बमोनरम निरूपण हुिषे गरी नसनर्जत उररुी, त्ा

(घ) प्रिनलत काियूिलषे िगरपानलकालषे हषेिने िनि तोकषे का उररुीहरू ।

7 सलमलतको षिछेत्रालधकारः सनमनतलषे दफा ६ अनतग्जतका मध ष्े दषेहा् बमोनरमका 
उररुीहरूमा मात्र क्षेत्रानधकार ग्हण गिने त्ा कारवाही नकिारा गिने्छः

(क) व्नक्को हकमा उररुीका सबै पक् दधुौली िगरपानलकाको िैगोनलक 
क्षेत्रानधकार नित्र बसोबास गरीरहषेका,

(ख) प्रिनलत काियूि र सनंवधािको िाग ११ अनतग्जतको कुिै अदालत वा 
न्ा्ाधीकरण वा निका्को क्षेत्रानधकार नित्र िरहषेको,

(ग) दधुौली िगरपानलकालषे क्षेत्रानधकार नित्र परषेका कुिै अदालत वा 
निका्बाट मषेलनमलाप वा नमलापत्रको लानग प्रषेनषत गरीएको,
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(घ) अिल समपनत्त समावषेश रहषेको नवष्मा सो अिल समपनत्त दधुौली 
िगरपानलकाको िैगोनलक क्षेत्रानधकार नित्र रनहरहषेको

(ङ) कुिै घटिासगँ समबननधत नवष्वसत ु रहषेकोमा सो घटिा दधुौली 
िगरपानलकाको िैगोनलक क्षेत्र नित्र घटषेको ।

पररच छ्ेद-३

उिुरी त्ा प्रलत्ाद दता्य

8 नाललस ् ा उिुरी दता्य गननेः (१) कसै उपर िानलस दता्ज गदा्ज वा उररुीकारवाही 
िलाउदँा प्रिनलत काियूि बमोनरम हकदै् ा पगुषेको व्नक्लषे सनमनतको 
तोनकएको शाखा प्रमखु समक् िानलस वा उररुी दता्ज गि्जसकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम उररुी/िानलस नददंा ्स ऐि त्ा 
प्रिनलत काियूि बमोनरम खलुाउिपुिने कुरा सबै खलुाइ्ज त्ा पु् ा्जउिपुिने 
प्रनरि्ा सबै परुागरी अिसुयूिी-१ बमोनरमको ढािँामा नदिपुिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) मा लषेनखए दषेनख बाहषेकउररुीमा दषेहा् 
बमोनरमको व्होरा समषेत खलुाउिपुिने्छः

(क) बादीको िाम, ्र, वति र निरको बाबयू र आमा, त्ा ्ाहा िएसमम 
बारषे र बज्ै को िाम;

(ख) प्रनतबादीको िाम, ् र र ् ाहा िएसमम निरको बाब ुर आमाको िाम, ् र 
र स्ाि पत्ता लागिषेगरी सपष्ट खलुषेको वति;

(ग) दधुौली िगरपानलकको िाम सनहत सनमनतको िाम;

(घ) उररुी/िानलस गिु्जपरषेको व्होरा र समपयूण्ज नववरण;

(ङ) दधुौली िगरपानलकालषे तोकषे  अिसुारको दसतरु ब्ुझाएको रनसद वा 
निससा;

(ि) सनमनतको क्षेत्रानधकार नित्रको उररुी/िानलस रहषेको व्होरा र समबननधत 
काियूि;

(्छ) बादीलषे दावी गरषेको नवष् र सोसगँ समबनधीत प्रमाणहरू;

(र) हदम्ाद लागिषे िएमा हदम्ाद रहषेको त्ा हकदै् ा पगुषेको  समबनधी 
व्होरा;
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(्झ) कुिै समपनत्तसगँ समबननधत नवष् िएकोमा सो समपनत्त िल िए रहषेको 
स्ाि, अवस्ा त्ा अिल िए िारनक्ला सनहतको सबै नववरण ।

   (४) प्रिनलत काियूिमा कुिै नवशषेष प्रनरि्ा वा ढािँा वा अन् 
कषे नह उ्लषेख िएको रहषे्छ ििषे सो सनदि्जमा आवश्क नववरण समषेत खलुषेको 
हुिपुिने्छ ।

   (५) कुिै नकनसमको क्नतपयूनत्ज िराउिपुिने अ्वा बणडा 
लगाउिपुिने अवस्ाको उररुीको हकमा त्सतो क्नतपयूनत्ज वा बणडा वा िलिको 
लानग समबननधत अिल समपनत्तको नववरण खलुषेको हुिपुिने्छ ।

९ लब्ाद दता्य गरी लनससा लदनछेः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा ८ बमोनरम प्राप्त 
उररुी दता्ज गरी बादीलाइ्ज तारषेख तोनक अिसुयूिी-२ बमोनरमको ढािँामा नबवाद 
दता्जको निससा नदिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम तारषेख नदि ुपिने अवस्ामा तारषेख 
तोकदा अिसुयूिी-३ बमोनरमको ढािँामा तारषेख िपा्जइ्ज  खडा गरी समबननधत 
पक्को दसतखत गराइ्ज नमनसल सामषेल राखिपु्छ्ज  ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम तारषेख िपा्जइ्जमा तोनकएको तारषेख 
त्ा उक् नमनतमा हुिषे का ््ज समषेत उ्लषेख गरी समबननधत पक्लाइ्ज अिसुयूिी 
-४ बमोनरमको ढािँामा तारषेख पिा्ज नदिपुिने्छ ।

१० उिुरी दरपीठ गननेः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा ८ बमोनरम पषेश िएको 
उररुीमा प्रनरि्ा िपगुषेको दषेनखएपरुा गिु्जपिने दषेहा्को प्रनरि्ा परुा गरी अ्वा 
खलुाउिपुिने दषेहा्को व्होरा खलुाइ ््ाउि ुिनिषे व्होरा लषेनख पाि नदिको 
सम् तोनक त्ा नबवाद दता्ज गि्ज िनम्िषे िए सो को कारण सनहतको व्होरा 
रिाइ्ज दरपीठ गरषेमा बादीलाइ्ज उररुी नफता्ज नदिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम प्रनरि्ा िपगुषेको िनि दरपीठ गरी 
नफता्ज गरषेको उररुीमा दरपीठमा उ्लषेख िए बमोनरमको प्रनरि्ा परुा गरी पाि 
नदिनित्र ््ाएमा दता्ज गररनदिपु्छ्ज  ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरमको दरपीठ आदषेश उपर नित्त िबझुिषे 
पक्लषे सो आदषेश िएको नमनतलषे नति नदि नित्र उक् आदषेशको नवरूधदमा 
सनमनत समक् निवषेदि नदिसकिषे्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरम नदएको निवषेदि व्होरा मिानसब 
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दषेनखए सनमनतलषे उपदफा (१) बमोनरमको दरपीठ बदर गरी नबवाद दता्ज गि्ज 
आदषेश नदिसकिषे्छ ।

   (५) उपदफा (४) बमोनरम आदषेश िएमा उररुी प्रशासकलषे 
त्सतो नबवाद दता्ज गरी अरू प्रनरि्ा परुा गिु्जपिने्छ ।

११ दता्य गन्य नहुनछेः उररुी प्रशासकलषे दफा ८ बमोनरम पषेश िएको उररुीमा दषेहा् 
बमोनरमको व्होरा नठक िएििएको रािँ गरी दता्ज गि्ज िनम्िषे दषेनखएमा दफा 
१० बमोनरमको प्रनरि्ा परुा गरी दरपीठ गिु्जपिने्छः

(क) प्रिनलत काियूिमा हदम्ाद तोनकएकोमा हदम्ाद वा म्ाद नित्र उररुी 
परषेिपरषेको;

(ख) प्रिनलत काियूि बमोनरम सनमनतको क्षेत्रानधकार नित्रको उररुी 
रहषेिरहषेको;

(ग) काििु बमोनरम लागिषे दसतरु दानखल िएििएको;

(घ) कुिै समपनत्त वा अनधकारसगँ समबननधत नवष्मा नववाद निरूपण गिु्जपिने 
नवष् उररुीमा समावषेश रहषेकोमा त्सतो समपनत्त वा अनधकार नवष्मा 
उररुी गि्ज बादीको हक स्ानपत िएको प्रमाण आवश्क पिनेमा सो 
प्रमाण रहषेिरहषेको;

(ङ) उक् नवष्मा उररुी गिने हकदै् ा बादीलाइ्ज रहषेिरहषेको;

(ि) नलखतमा परुागिु्जपिने अन् ररत पगुषेिपगुषेको; त्ा

12 दोहोरो दता्य गन्य नहुनछेः (१)्स ऐिमा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
प्रिनलत काियूि बमोनरम सनमनत वा अन् कुिै अदालत वा निका्मा कुिै 
पक्लषे उररुीगरी सनमनत वा उक् अदालत वा निका्बाटउररुीमा उ्लषेख 
िएको नवष्मा प्रमाण बनु्झ वा िबनु्झ नववाद निरोपण िैसकषे को नवष् रहषेको 
्छ ििषे सो उररुीमा रहषेका पक् नवपक्को बीिमा सोनह नवष्मा सनमनतलषे उररुी 
दता्ज गि्ज र कारवाही गि्ज हुदँिै ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम दता्ज गि्ज िनम्िषे उररुी िलुवश दता्ज 
िएकोमा सो व्होरा रािकारी िएपन्छ उररुी रिुसकैु अवस्ामा रहषेको िए 
पनि सनमनतलषे उररुी खारषेर गिु्जपिने्छ । 

13 उिुरीसा् ललखत प्रमाणको सककल पछेश गनु्यपननेःउररुीसा् पषेश गिु्ज  पिने 
प्रत ष्ेक नलखत प्रमाणको सककल र कनमतमा एक प्रनत िककल उररुीसा्ै पषेश 
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गिु्जपिने्छ र उररुी प्रशासकलषे त्सतो नलखतमा कुिै कैनफ्त रिाउिपुिने िए 
सो रिाइ सो प्रमाण समबननधत नमनसलमा राखिषे्छ ।

14 उिुरी त्ा प्रलत्ाद दता्य दसतुरः(१) प्रिनलत काियूिमा नबवाद दता्ज दसतरु 
तोनकएकोमा सोनह बमोनरम त्ा दसतरु ितोनकएकोमा एक स् रूपै्ा ँ
ब्ुझाउिपुिने्छ ।

   (२) प्रिनलत काियूिमा प्रनतवाद दता्ज दसतरु िलागिषे ििषेकोमा 
बाहषेक एक स् रूपै्ा ँप्रनतवाद दता्ज दसतरु लागिषे्छ ।

15 प्रलत्ाद पछेश गनु्यपननेः (१) प्रनतबादीलषे दफा २० बमोनरम म्ाद वा सयूििा प्राप्त 
िएपन्छ म्ाद वा सयूििामा तोनकएको सम्ावनध नित्र उररुी प्रशासक समक् 
आफै वा वारषेस माफ्ज त नलनखत प्रनतवाद दता्ज गिु्जपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम प्रनतवाद पषेश गदा्ज प्रनतबादीलषे िएको 
प्रमाण त्ा कागरातका प्रनतनलनप सा्ै सलंगि गरी पषेश गिु्जपिने्छ ।

   (३) प्रनतवादीलषेनलनखत ब्होरा नददँा अिसुयूिी-५ बमोनरमको 
ढािँामा नदिपुिने्छ ।

16 प्रलत्ाद  िाचँ गननेः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा १५ बमोनरम पषेश िएको 
प्रनतवाद रािँ गरी काियूि बमोनरमको ररत पगुषेको त्ा म्ाद नित्र पषेश िएको 
दषेनखए दता्ज गरी सनमनत समक् पषेश हुिषे गरी नमनसल सामषेल गिु्जपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम प्रनतवाद दता्ज हुिषे िएमा उररुी 
प्रशासकलषे प्रनतबादीलाइ्ज बादी नमलािको तारषेख तोकिपुिने्छ ।

17 ललखतमा पुरा गनु्यपनने सामान्य ररतः (१) प्रिनलत काियूि त्ा ्स ऐिमा 
अन्त्र लषेनखए दषेनख बाहषेक सनमनत समक् दता्ज गि्ज ््ाएका उररुी त्ा 
प्रनतवादमा दषेहा् बमोनरमको ररत समषेत परुा गिु्जपिने्छः

(क) एफोर साइर को िषेपाली कागरमा बा्ा ँतफ्ज  पािँ सषेननटनमटर, पनहलो 
पषृ्मा शीरतफ्ज  दश सषेननटनमटर र त्सपन्छको पषृ्मा पािँ सषेननटनमटर 
्छोडषेको त्ा प्रत ष्ेक पषृ्मा बनत्तस हरफमा िबढाइ्ज कागरको एकातफ्ज  
मात्र लषेनखएको;

(ख) नलखत दता्ज गि्ज ््ाउिषे प्रत ष्ेक व्नक्लषे नलखतको प्रत ष्ेक पषृ्को शीर 
प्ुछारमा ्छोटकरी दसतखत गरी अननतम पषृ्को अनत्मा लषेखातमक 
त्ा ््ा्पिषे सनह्छाप गरषेको;
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(ग) कुिै काियूि व्वसा्ीलषे नलखत त्ार गरषेको िए निरलषे पनहलो पषृ्को 
बा्ा ँतफ्ज  निरको काियूि व्वसा्ी दता्ज प्रमाणपत्र िंबर, िाम र काियूि 
व्वसा्ीको नकनसम खलुाइ्ज दसतखत गरषेको; त्ा

(घ) नलखतको अननतम प्रकरणमा ्स नलखतमा लषेनखएको व्होरा नठक 
सािँो ्छ, ्झटु्ा ठहरषे काियूि बमोनरम सहुलँा ब्ुझाउलँा िनिषे उ्लषेख गरी 
सो मनुि नलखत दता्ज गि्ज ््ाएको वष्ज, मनहिा र गतषे त्ा वार खलुाइ्ज 
नलखत दता्ज गि्ज ््ाउिषे व्नक्लषे दसतखत गरषेको, ।

    तर ब्होरा परुाइ पषेश िएको नलखत नलिलाइ ्ो उपदफालषे 
बाधा पारषेको मानििषे ्ैछि । 

   (२) नलखतमा नवष्हरू रिमबधद रूपमा प्रकरण प्रकरण ्ुछट््ाइ्ज 
सं् नमत र म्ा्जनदत िाषामा लषेनखएको हुिपुिने्छ । 

   (३) नलखतमा पषेटबोनलमा परषेको स्ािको पनहिाि हुिषे सपष्ट 
नववरण र व्नक्को िाम, ्र , ठषेगािा त्ा अन् नववरण सपष्ट खलुषेको 
हुिपुिने्छ ।

   (४) नलखत दता्ज गि्ज ््ाउिषे वा सनमनतमा कुिै कागर गि्ज 
आउिषेलषे निरको िाम, ्र र वति खलुषेको िागररकता वा अन् कुिै प्रमाण 
पषेश गिु्जप्छ्ज  ।

18 नककल पछेश गनु्यपननेःउररुी वा प्रनतवाद दता्ज गि्ज ््ाउिषेलषे नवपक्ीको लानग 
उररुी त्ा प्रनतवादको िककल त्ा सलंगि नलखत प्रमाणहरूको िककल 
सा्ै पषेश गिु्जप्छ्ज  ।

19 उिुरी ्ा प्रलत्ाद सशंोधनः(१) नलखत दता्ज गि्ज ््ाउिषे पक्लषे सनमनतमा 
दता्ज िइसकषे को नलखतमा लषेखाइ वा टाइप वा मदु्रणकोसामान् त्रटुी सच्ाउि 
निवषेदि नदि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदिमा माग बमोनरम सच्ाउदँा 
दावी त्ा प्रनतवादमा गरीएको माग वा दावीमा मलुितु पक्मा फरक िपिने 
र निकै सामान् प्रकारको सशंोधि माग गरषेको दषेखषेमा उररुी प्रशासकलषे सो 
बमोनरम सच्ाउि नदि सकिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम सशंोधि िएमा  सो को रािकारी 
उररुीको अकको पक्लाइ्ज नदिपुिने्छ ।
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पररच छ्ेद-४

््याद तामछेली त्ा तारछेख 

20 ््याद सूचना तामछेल गननेः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा ९ बमोनरम नबवाद 
दता्ज िएपन्छ बनढमा दइु्ज  नदि नित्र प्रनतबादीका िाममा प्रिनलत काियूिमा 
म्ाद तोनकएको िए सोनह बमोनरम र ितोनकएको िए पनध्र नदिको म्ाद नदइ्ज 
समबननधत वडा का्ा्जल् माफ्ज त उक् म्ाद वा सयूििा तामषेल गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम म्ाद वा सयूििा तामषेल गदा्ज दफा 
९ बमोनरमको उररुी त्ा उक् उररुी सा् पषेश िएको प्रमाण कागरको 
प्रनतनलपी समषेत सलंगि गरी पठाउिपुिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि एक 
िनदा बनढ प्रनतबादीलाइ्ज म्ाद नदिपुदा्ज प्रमाणकागरको िककल कुिै एकरिा 
मलु प्रनतबादीलाइ्ज पठाइ्ज बानँकको म्ादमा प्रमाणकागरको िककल फलािाको 
म्ाद सा् पठाइएको ्छ िनिषे व्होरा लषेनख पठाउिपुिने्छ ।

   (४) उपदफा (१) बमोनरम प्राप्त िएको म्ाद वडा का्ा्जल्लषे 
बनढमा नति नदि नित्र तामषेल गरी तामषेलीको व्होरा खलुाइ्ज सनमनतमा पठाउि ु
पिने्छ ।

   (५) उपदफा (१) बमोनरम म्ाद तामषेल हुि िसकषे मा दषेहा् 
बमोनरमको नवद्तुी् माध्म वा पनत्रकामा सयूििा प्रकाशि गरषेर म्ाद तामषेल 
गिु्जपिने्छः

(क) म्ाद तामषेल गररिपुिने व्नक्को कुिै फ्ाकस वा इ्जमषेल वा अन् कुिै 
अनिलषेख हुि सकिषे नवद्तुी् माध्मको ठषेगािा िए सो माध्मबाट;

(ख) प्रनतबादीलषे म्ाद तामषेली िएको रािकारी पाउि सकिषे मिानसब 
आधार ्छ िनिषे दषेनखएमा सनमनतको निण्ज्बाट कुिै स्ािी् दनैिक 
पनत्रकामा सयूििा प्रकाशि गरषेर वा स्ािी् एफ.एम. रषेनड्ो वा स्ािी् 
टषेनलनिरिबाट सयूििा प्रसारण गरषेर; वा

(ग) अन् कुिै सरकारी निका्बाट म्ाद तामषेल गराउदँा म्ाद तामषेल हुि 
सकिषे मिानसब कारण दषेनखएमा सनमनतको आदषेशबाट त्सतो सरकारी 
निका् माफ्ज त ।

   (६) ् स ऐि बमोनरम म्ाद रारी गिु्जपदा्ज अिसुयूिी-६ बमोनरमको 
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ढािँामा रारी गिु्जपिने्छ ।

21 रोह्रमा राखनपुननेः ्स ऐि बमोनरम वडा का्ा्जल् माफ्ज त तामषेल गररएको 
म्ादमा समबननधत वडाको अध्क् वा सदस् त्ा कनमतमा दइु्जरिा स्ािी् 
िलादनम रोहवरमा राखिपुिने्छ ।

22 रीत बछेरीत िाचँ गननेः(१) उररुी प्रशासकलषे म्ाद तामषेलीको प्रनतवषेदि 
प्राप्त िएपन्छ रीतपयूव्जकको तामषेल िएको ्छ वा ्ैछि रािँ गरी आवश्क िए 
समबननधत वडा सनिवको प्रनतवषेदि समषेत नलइ्ज रीतपयूव्जकको दषेनखए नमनसल 
सामषेल रानख त्ा बषेरीतको दषेनखए बदर गरी पिुः म्ाद तामषेल गि्ज लगाइ्ज 
तामषेली प्रनत नमनसल सामषेल राखिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम रािँ गदा्ज समबननधत कम्जिारीलषे 
बदनि्त रानख का ््जगरषेको दषेनखए उररुी प्रशासकलषे सो व्होरा खलुाइ्ज सनमनत 
समक् प्रनतवषेदि पषेश गिु्जपिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको प्रनतवषेदिको व्होरा उप्कु् 
दषेनखए सनमनतलषे समबननधत कम्जिारी उपर  कारवाहीको लानग का ््जपानलका 
समक् लषेनख पठाउिसकिषे्छ ।

23 तारछेखमा राखनूपननेः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा ९ बमोनरम नबवाद दता्ज 
गरषेपन्छ उररुीकता्जलाइ्ज र दफा १६ बमोनरम प्रनतवाद दता्ज गरषेपन्छ प्रनतबादीलाइ्ज 
तारषेख तोनक तारषेखमा राखिपु्छ्ज  ।

   (२) उररुीका पक्हरूलाइ्ज तारषेख तोकदा तारषेख तोनकएको नदि 
गररिषे कामको व्होरा तारषेख िपा्जइ्ज  त्ा तारषेख पिा्जमा खलुाइ्ज उररुीका सबै 
पक्लाइ्ज एकै नमलािको नमनत त्ा सम् उ्लषेख गरी एकै नमलािको तारषेख 
तोकिपु्छ्ज  ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम तारषेख तोनकएको सम्मा कुिै पक् 
हानरर ििए पनि तोनकएको का ््ज समपनि गरी अकको तारषेख तोकिपुिने िएमा 
हानरर िएको पक्लाइ्ज तारषेख तोनक सम्मा हानरर ििइ्ज पन्छ हानरर हुिषे 
पक्लाइ्ज अनघ हानरर िइ्ज तारषेख लािषे पक्सगँ एकै नमलाि हुिषेगरी तारषेख 
तोकिपु्छ्ज  ।

   (४) ्स दफा बमोनरम तोनकएको तारषेखमा उपनस्त िएका 
पक्हरूलाइ्ज सा्ै रानख सनमनतलषे उररुीको कारवानह गिु्जप्छ्ज  ।
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   (५) उपदफा (४) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
तोनकएको तारषेखमा कुिै पक् उपनस्त ििए पनि सनमनतलषे नबवादको नवष्मा 
कारवाही गि्ज बाधा पिने्ैछि ।

24 सलमलतको लनण्य्य बमोलिम हुनछेः सनमनतलषे म्ाद तामषेली समबनधमा प्रिनलत 
काियूि त्ा ्स ऐिमा लषेनखए दषेनख बाहषेकको नवष्मा आवश्क प्रनरि्ा 
निधा्जरण गि्ज सकिषे्छ ।

पररच छ्ेद-५

सनु्ार्य त्ा प्रमाण बुझनछे स्बनधमा

25 प्रारल्भक सनु्ार्यः (१) मषेलनमलापबाट नबवाद निरुपण हुि िसकी सनमनतमा 
आएका नबवाद प्रनतवाद दता्ज वा ब्ाि वा सो सरहको कुिै का ््ज िएपन्छ 
सिुवाइ्जको लानग पषेश िएको नबवादमा उपलबध प्रमाणका आधारमा ततकाल 
निण्ज् गि्ज सनकिषे िएमा सनमनतलषे नबवाद पषेश िएको पनहलो सिुवाइ्जमा िै 
निण्ज् गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) सनमनत समक् पषेश िएको नबवादमा उपदफा (१) बमोनरम 
ततकाल निण्ज् गि्ज सनकिषे िदषेनखएमा सनमनतलषे दषेहा् बमोनरमको आदषेश गि्ज 
सकिषे्छः-

(क) नबवादमा मखु िनमलषेको कुरामा ्कीि गि्ज प्रमाण बझुिषे वा अन् कुिै 
का ््ज गिने;

(ख) नबवादमा बझुिपुिने प्रमाण ्नकि गरी पक्बाट पषेश गि्ज लगाउिषे वा 
समबननधत निका्बाट माग गिने आदषेश गिने;

(ग) मषेलनमलापका समबनधमा नबवादका पक्हरूसगँ ्छलफल गिने; त्ा

(घ) नबवादका पक् उपनस्त िएमा सिुवुाइको लानग तारषेख त्ा पषेनशको 
सम् तानलका निधा्जरण गिने ।

   (३) उपदफा (१) र (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
सनमनतलषे स्ािी् ऐिको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोनरमको उररुीमा 
मषेलनमलापको लानग पठाउिषे आदषेश गिु्जपिने्छ ।

26 प्रमाण दालखल गननेःबादी वा प्रनतबादीलषे कुिै ि्ा ँप्रमाण पषेश गि्ज अिमुनत माग 
गरी निवषेदि पषेश गरषेमा उररुी प्रशासकलषे सोनह नदि नलि सकिषे्छ ।
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27 ललखत िाचँ गननेः (१) सनमनतलषे उररुीमा पषेश िएको कुिै नलखतको सत्ता 
परीक्ण गि्ज रषेखा वा हसताक्र नवशषेषज्ञलाइ्ज रािँ गराउि ररूरी दषेखषेमा सो 
नलखतलाइ्ज असत् िनिषे पक्बाट परीक्ण दसतरु दानखल गि्ज लगाइ्ज रषेखा वा 
हसताक्र नवशषेषज्ञबाट नलखत रािँ गराउि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम रािँ गदा्ज मिानसब मानफकको सम् 
तोनक आदषेश गिु्जपिने्छ र सम् नित्र रािँ समपनि हुिको लानग ््ासमिव 
व्वस्ा गिु्जपिने्छ । 

   (३) उपदफा (१) बमोनरम रािँ गदा्ज नलखत असत् ठहरीएमा 
नलखत सत् रहषेको िनिषे पक्बाट लागषेको दसतरु असलु गरी उपदफा (१) 
बमोनरम दसतरु दानखल गिने पक्लाइ्ज िराइ्जनदिपु्छ्ज  ।

28 साषिी बुझनछेः (१) सनमनतबाट साक्ी बझुिषे आदषेश गदा्ज साक्ी बझुिषे नदि तोनक 
आदषेश गिु्जपिने्छ । सा्छी राखदा बढीमा ५ रिा राखि ुपिने । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम आदषेश िएपन्छ उररुी प्रशासकलषे 
उररुीको पक्लाइ्ज आदषेशमा उ्लषेख िएको नमनतमा साक्ी बझुिषे तारषेख 
तोकिपुिने्छ ।

   (३) साक्ी बझुिषे तारषेख तोनकएको नदिमा आफिो साक्ी सनमनत 
समक् उपनस्त गराउि ुसमबननधत पक्को दान्तव हुिषे्छ ।

29 सलमलतको तफ्य बाट बकपत्र गराउनछेः (१) ्स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा 
लषेनखएको िए तापनि िाबालक वा अशक् वा वधृदवधृदा पक् रहषेको उररुीमा 
सानक् बकपत्रको लानग तोनकएको तारषेखको नदि उपनस्त ििएको वा 
उपनस्त िगराइएको साक्ीलाइ्ज सनमनतलषे म्ाद तोनक सनमनतको तफ्ज बाट 
न्झकाइ्ज बकपत्र गराउि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम साक्ी न्झकाउदँा बकपत्र हुिषे तारषेख 
तोनक म्ाद रारी गिु्जपिने्छ र उररुीका पक्हरूलाइ्ज समषेत सोनह नमलािको 
तारषेख तोकिपुिने्छ ।

30 साषिी बकपत्र गराउनछेः (१) उररुी प्रशासकलषे साक्ी बकपत्रको लानग तोनकएको 
नदि पक्हरूसगँ निरहरूलषे उपनस्त गराउि ् ्ाएका सानक्को िामावली नलइ्ज 
सनमनत समक् पषेश गिु्जपिने्छ ।

   (२) साक्ी बकपत्रको लानग तोनकएको तारषेखको नदि उररुीका 
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सबै पक्लषे साक्ी उपनस्त गराउि ््ाएको िए का्ा्जल् खु् िासा् त्ा 
कुिै पक्लषे साक्ी उपनस्त गराउि ि््ाएको िए नदिको बाह् बरषेपन्छ 
सनमनतलषे उपलबध िए सममका साक्ीको बकपत्र गराउिपुिने्छ ।

31 बनदछेि गन्य सकनछेः (१) साक्ीको बकपत्र गराउदँा उररुीको नवष्वसत ुिनदा 
फरक प्रकारको त्ा साक्ी वा उररुीको पक्लाइ्ज अपमानित गिने वा न्झझ्ाउिषे 
वा अिनुित प्रकारको प्रश्न सोनधएमा सनमनतलषे त्सतो प्रश्न सोधिबाट पक्लाइ्ज 
बनदषेर गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) िाबालक वा वधृद वा असक् वानबरामीलषे साक्ी बकिपुिने 
िइ्ज त्सतो उररुीमा कुिै पक्को उपनस्नत वा अन् कुिै मिानसब कारणलषे 
साक्ीलाइ्ज बकपत्र गि्ज अिनुित दबाव परषेको वा पिने प्रबल समिाविा रहषेको 
्छ िनिषे सनमनतलाइ्ज लागषेमा सनमनतलषे त्सतो पक्को प्रत्क् उपनस्नतलाइ्ज 
बनदषेर गरी निरलषे साक्ीलषे िदषेखिषे गरी मात्र उपनस्त हुि आदषेश गि्ज सकिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम आदषेश गरषेमा साक्ीलषे िदषेखिषे गरी पक् 
उपनस्त हुिषे व्वस्ा नमलाउिषे दान्तव सनमनतको हुिषे्छ ।

   (४) उपदफा (१) वा (२) बमोनरम गदा्ज सनमनतलषे उररुीसगँ 
समबननधत आवश्क प्रश्न त्ार गरी सनमनतको तफ्ज बाट बकपत्र गराउि  
सकिषे्छ ।

32 पछेशी सूची प्रकाशन गनु्यपननेः(१) उररुी प्रशासकलषे प्रत ष्ेक हप्ता शरुिवार 
अगामी हप्ताको लानग पषेशी तोनकएको नबवादहरूको साप्तानहक पषेशी सयूिी त्ा 
तोनकएको नदि उक् नदिको लानग पषेशी तोनकएका नबवादहरूको पषेशी सयूिी 
प्रकाशि गिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको सयूिी सं् ोरकलषे र निरको 
अिपुनस्नतमा निरलषे नरममषेवारी तोकषे को सनमनतको सदस्लषे प्रमानणत 
गिु्जपिने्छ ।

33 दैलनक पछेशी सूचीः (१) उररुी प्रशासकलषे दफा ३२ बमोनरमको साप्तानहक पषेशी 
सयूिीमा िढषेका नबवाद हरूको  तोनकएको नदिको पषेशी सयूिी त्ार गरी एक प्रनत 
सयूििा पाटीमा टासँि लगाउिपुिने्छ त्ा एक प्रनत सनमनतका सदस्हरूलाइ्ज 
उपलबध गराउिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको सयूिीमा नबवादहरू उ्लषेख गदा्ज 
नबवाद दता्जको आधारमा दषेहा्को रिममा त्ार गरी प्रकाशि गराउिपुिने्छः-
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(क) िाबालक पक् िएको नबवाद;

(ख) शारररीक असक्ता वा अपाङ्गता िएको व्नक् पक् िएको नबवाद;

(ग) सत्तरी वष्ज उमषेर परुा िएको वधृद वा वधृदा पक् िएको नबवाद; त्ा

(घ) नबवाद दता्जको रिमािसुार पनहलषे दता्ज िएको नबवाद ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम पषेशी सयूिी त्ार गदा्ज मु् तवीबाट 
रागषेका त्ा सवकोचि अदालत, उचि अदालत त्ा नर्ला अदालतबाट पिुः 
इनसाफको लानग प्राप्त िइ्ज दता्ज िएको नबवादको हकमा शरुूमा सनमनतमा दता्ज 
िएको नमनतलाइ्ज िै दता्ज नमनत मानि रिम निधा्जरण गिु्जपिने्छ ।

   (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहषेको रिमािसुार िै सनमनतलषे 
नबवादको सिुवाइ्ज र कारवाही त्ा नकिारा गिु्जपिने्छ ।

34 उिुरी प्रशासकको लि्मछ्े ारी हुनछेः पषेशी सयूिीमा िढषेका नबवादहरू का्ा्जल् 
खलुषेको एक घणटा नित्र सनमनत समक् सिुवाइ्जको लानग पषेश गिने त्ा उक् 
नदिको तोनकएको का ््ज सनकए पन्छ सनमनतबाट नफता्ज बनु्झनलइ्ज सरुनक्त राखिषे 
नरममषेवारी उररुी प्रशासकको हुिषे्छ ।

35 प्रमाण सनुाउन सकनछेः सनमनतलषे दफा २५ बमोनरम तोनकएको तारषेखको नदि 
उपनस्त सबै पक्लाइ्ज अकको पक्लषे पषेश गरषेको प्रमाण एवम् कागरात दषेखाइ्ज 
पनढबािँी सिुाइ्ज सो बारषेमा अकको पक्को कुिै क्ि रहषेको िए नलनखत ब्ाि 
गराइ्ज नमनसल सामषेल गराउि सकिषे्छ ।

36 लब्ादको सनु्ार्य गननेः (१) सनमनतलषे दवैु पक्को कुरा सिुी निरहरूको 
नबवादको सिुवाइ्ज त्ा निण्ज् गिु्जपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको सिुवाइ्ज त्ा निण्ज् गदा्ज पक्हरूको 
रोहवरमा गिु्जपिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरम नबवादको सिुवाइ्ज गदा्ज इरलास 
का्म गरी सिुवाइ्ज गि्ज मिानसव दषेनखएमा सोही अिसुार गि्ज सकिषे्छ ।

   तर दबैु पक्को ििाइ त्ा नरनकर सनुिलाइ उपदफा ३ 
अिसुारको इरलास का्म गि्ज बाधा हुिषे ्ैछि ।

37 बनद रिलासको गठन गन्यसकनछे (१) सनमनतलषे मनहला त्ा बालबानलका 
समावषेश रहषेको त्ा आवश्क दषेखषेको अन् नबवादको सिुवाइ्जको लानग बनद 
इरलास का्म गरी सिुवाइ्ज गि्जसकिषे्छ ।
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   (२) उपदफा (१) बमोनरमको बनद इरलासमा नबवादका पक् 
त्ा अन् सरोकारवाला बाहषेक अन् व्नक्लाइ्ज इरलासमा प्रवषेश गि्ज िपाउिषे 
गरी बनद इरलासको गठि गिु्जपिने्छ ।

   (३) बनद इरलासबाट हषेररिषे नबवादको काम कारवाही, नपडीतको 
िाम ्र ठषेगािा लगा्तका नवष् गो्प् राखिपुिने्छ ।

38 बनद रिलास स्बनधी अन्य व्य्स्ाः (१) बनद इरलासबाट हषेररएका 
नबवादहरूको कागरातको प्रनतनलनप बादी, प्रनतवानद र निरको नहतमा असर 
परषेको कुिै सरोकारवाला बाहषेक अरू कसैलाइ्ज उपलबध गराउिहुुदँिै ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको नबवादको त्थ् खलुाइ्ज कुिै 
समािार कुिै पत्रपनत्रकामा सपं्रषेषण हुिनदिहुुदँिै ।

   (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
सनमनतलषे पक्को गोपनि्ता त्ा नहतमा प्रनतकुल प्रिाव िपिने गरी समािार 
सपं्रषेषण गि्ज ििषे कुिै बाधा पिने्ैछि ।

39 ्प प्रमाण बुझनछेः नबवादको सिुवाइ्जको रिममा नबवादको कुिै पक्को 
अिरुोधमा वा नबवाद सिुवाइ्जको रिममा सनमनत आफैलषे ्प प्रमाण बझुिपुिने 
दषेखषेमा उररुीका पक्हरूलाइ्ज ्प प्रमाण पषेश गि्ज पषेश गिने तारषेख तोनक आदषेश 
गि्जसकिषे्छ ।

40 स्ा ््य बालझएको नबवाद हछेन्य नहुनछेः सनमनतको सदस्लषे दषेहा्का नबवादको 
कारवाही र नकिारामा सलंगि हुिहुुदँिैः-

(क) आफिो वा िनरकको िातषेदारको हक नहत वा सरोकार रहषेको नबवाद;

 सपष्टीकरणः ्स उपदफाको प्र्ोरिको लानग "िनरकको िातषेदार" 
िनिालषे अपतुाली पदा्ज काियूि बमोनरम अपतुाली प्राप्त गि्ज सकिषे 
प्रा्नमकता रिममा रहषेको व्नक्, मामा, माइर,ु सािीआमा, ठयूलीआमा, 
सािोबाब,ु ठयूलोबाबयू, पनत वा पतिी तफ्ज का सासयू, ससरुा, फयू प,ु फयू पार,ु 
साला, रषेठाि, साली, नददी, बनहिी, नििार,ु बनहिी जवाइ्ज ँ, िाञरा, 
िाञरी, िाञरी जवाइ्ज ँ, िाञरी बहुारी त्ा त्सतो िाताका व्नक्को 
एकासगोलमा रहषेको पररवारको सदस् सम्झिपु्छ्ज  ।

(ख) निरलषे अन् कुिै हैनस्तमा गरषेको कुिै का ््ज वा निर सलंगि रहषेको कुिै 
नवष् समावषेश रहषेको कुिै नबवाद;
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(ग) कुिै नवष्मा निरलषे नबवाद ि्िषे वा िि्िषे नवष्को ्छलफलमा 
सहिानग िइ्ज कुिैरा् नदएको िए सो नवष् समावषेश रहषेको नबवाद; वा

(घ) अन् कुिै कारणलषे आधारियूत रूपमा निर र निरको एकाघरसगंोलका 
पररवारका सदस्को कुिै सवा ््ज बान्झएको नबवाद ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको कुिै अवस्ा दषेनखएमा रिु 
सदस्को त्सतो अवस्ा प्छ्ज  उक् सदस्लषे नबवाद हषेि्ज िहुिषे कारण खलुाइ्ज 
आदषेश गिु्जपिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) को प्रनतकुल हुिषे गरी कुिै सदस्लषे कुिै 
नबवादको कारवानह र नकिारामा सहिानग हुि लागषेमा नबवादको कुिै पक्लषे 
आवश्क प्रमाण सनहत नबवादको कारवानह नकिारा िगि्ज निवषेदि नदि सकिषे्छ  
र सो समबनधमा  काम कारबाही स्ािी् ऐिको दफा ४८(५) अिसुार हुिषे्छ ।

   (४) उपदफा (३) अिसुार नबवाद निरुपण हुि िसकिषे अवस्ामा 
स्ािी् ऐिको दफा ४८(६) र (७) को ब्बस्ा अिसुारको सिालषे तोकषे को 
सनमनतलषे काम कारवानह र नकिारामा गिने्छ ।

   (५) उपदफा (४) बमोनरम गदा्ज सिालषे नबवादका पक्हरूलाइ्ज 
सोनह उपदफा बमोनरम गनठत सनमनतबाट नबवादको कारवानह नकिारा हुिषे 
कुराको रािकारी गराइ्ज उक् सनमनत समक् उपनस्त हुि पठाउिपुिने्छ ।

पररच छ्ेद-६

लनण्य्य र अन्य आदछेश

41 लनण्य्य गनु्यपननेः (१) सनमनतलषे सिुवाइ्जको लानग पषेश िएको नबवाद हषेदा्ज  कुिै 
प्रमाण बझुिपुिने बानँक िरनह नबवाद नकिारा गिने अवस्ा रहषेको दषेनखएमा सोनह 
पषेशीमा नबवादमा निण्ज् गिु्जपिने्छ।

   (२)उपदफा(१) बमोनरम निण्ज् गरषेपन्छ निण्ज्को व्होरा निण्ज् 
नकताबमा लषेनख सनमनतमा उपनस्त सदस्हरू सबैलषे दसतखत गिु्जपिने्छ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरम गरीएको निण्ज्को दफा ४२ र अन् 
प्रिनलत काियूि बमोनरम खलुाउिपुिने नववरण खलुषेको पयूण्जपाठ निण्ज् िएको 
नमनतलषे बनढमा सातनदि नित्र त्ार गरी नमनसल सामषेल राखिपु्छ्ज  ।

   (४) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि सम्ािाव 
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अ्वा अन् कुिै मिानसब कारणलषे गदा्ज सोनह नदि नबवाद निण्ज् गि्जिसकिषे 
िएमा आगानम हप्ताको कुिै नदिको लानग अकको पषेशी तारषेख तोकिपुिने्छ।

42 लनण्य्यमा खुलाउनपुननेः(१) सनमनतलषे दफा ४१ बमोनरम गरषेको निण्ज्को 
पयूण्जपाठमा ्स दफा बमोनरमका कुराहरू खलुाइ्ज अिसुयूिी-७ बमोनरमको 
ढािँामा त्ार गिु्जपिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम पयूण्जपाठ त्ार गदा्ज बादी त्ा 
प्रनतबादीको नरनकर, निण्ज् गिु्जपिने दषेनखएको नवष्, दवैु पक्बाट पषेश िएको 
प्रमाणका कुराहरू समषेतको नवष् खलुाउिपुिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) मा उ्लषेख िए दषेनख बाहषेक पयूण्जपाठमा दषेहा्का 
कुराहरू समषेत खलुाउिपुिने्छः-

(क) त्थ्को ब्होरा;

(ख) नबवादको कुिै पक्लषे काियूि व्वसा्ी राखषेको िएमा निरलषे पषेश गरषेको 
बहस िोट त्ा बहसमा उठाइएका मलु नवष्हरु;

(ग) निण्ज् गि्जको लानग आधार नलइएको प्रमाणका सा्ै दवैु पक्बाट पषेश 
िएको प्रमाण त्ा त्सको नवश्षेषण;

(घ) निण्ज् का्ा्जनव्ि गि्जको लानग गिु्जपिने नवष्हरूको नसलनसलषेवार 
उ्लषेखि सनहतको तपनसल खणड; त्ा

(ङ) निण्ज् उपर पिुरावषेदि लागिषे िएमा पिुरावषेदि लागिषे नर्ला अदालतको 
िाम र कषे  कनत नदिनित्र पिुरावषेदि गिु्जपिने हो सो समषेत । 

   (४) उपदफा २ त्ा ३ मा उ्लषेख िएदषेनख बाहषेक दषेहा्का 
कुराहरु समषेत निण्ज्मा खलुाउि सकिषे्छः-

(क) साक्ी वा सर्जनमिको बकपत्रको सारांश;

(ख) कुिै िरीरको व्ाख्ा वा अवलमबि गरषेको िए सो िरीरको नववरण 
र नबवादमा उक् िरीरको नसधदानत कषे  कुि आधारमा लाग ुिएको हो 
अ्वा लाग ुििएको हो िनिषे कारण सनहतको नवश्षेषण;

(ग) निण्ज्बाट कसैलाइ्ज कुिै कुरा नदििुराउिपुिने िएको िए कसलाइ्ज कषे  
कनत िराइ्जनदिपुिने हो सोको नववरण; त्ा

(घ) नबवादको रिममा कुिै मालसामाि वा प्रमाणको रुपमा कषे नह वसत ुसनमनत 
समक् पषेश िएको िए सो मालसामाि वा वसतकुो हकमा कषे  गिने हो िनिषे 
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नवष् ।

43 प्रारल्भक सनु्ार्यमा लनण्य्य हुनसकनछेः (१) सनमनतलषे पनहलो सिुवाइ्जको 
लानग पषेश िएको अवस्ामा िै नबवादमा ्प प्रमाण बनु्झरहिपुिने अवस्ा 
िरहषेको दषेखषेमा अ्वा हदम्ाद वा हकदै् ा वा सनमनतको क्षेत्रानधकार िरहषेको 
कारणलषे नबवाद निण्ज् गि्ज िनम्िषे दषेखषेमा पनहलो सिुवाइ्जमा िै निण्ज् गि्ज 
सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको निण्ज् क्षेत्रानधकारको अिाव 
रहषेको कारणलषे िएको अवस्ामा क्षेत्रानधकार ग्हण गिने अदालत वा स्ािी् 
तह वा अन् निका्मा उररुी गि्ज राि ुिनि समबननधत पक्लाइ्ज  रािकारी 
नदि ुपिने्छ ।

44 लनण्य्य सशंोधनः (१)सनमनत समक् नबवादको पक् वा कुिै सरोकारवालालषे 
नबवादको निण्ज्मा िएको कुिै लषेखाइ्जको त्रटुी सशंोधि गरीपाउि नरनकर नलइ्ज 
निण्ज्को रािकारी िएको पैंनतस नदि नित्र निवषेदि नदि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि परी सनमनतलषे हषेदा्ज  सामान् 
त्रटुी िएको र सशंोधिबाट निण्ज्को मयूल आश्मा कुिै हषेरफषे र िहुिषे दषेखषेमा 
्ुछटै् पिा्ज खडा गरी निवषेदि बमोनरम निण्ज् सशंोधि गिने आदषेश नदिसकिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको आदषेश मयूल निण्ज्को अनिनि 
अङ्गको रुपमा नलइिषे्छ ।

45 लनण्य्यमा हछेरफछे र गन्य नहुनछेः(१) सनमनतका सदस् अ्वा अरु कसैलषे पनि 
सनमनतका सदस्हरुको दसतखत िैसकषे पन्छ निण्ज्मा कुिै प्रकारको ्पघट 
वा कषे रमषेट गि्ज हुदँिै ।

   (२) कसैलषे उपदफा (१) बमोनरम को कसरु गिने कम्जिारीलाइ्ज 
आवश्क कारवाहीको लानग समबननधत निका्मा लषेनख पठाउिपुिने्छ । 

46 लनण्य्य भएपल् गनु्यपनने कार्ालहः(१) उररुी प्रशासकलषे सनमनतबाट निण्ज् 
िएपचिात निण्ज् नकताबमा सनमनतका सदस्हरु सबैको दसतखत िएको 
्नकि गरी निण्ज् नकताब र नमनसल नरममा नलिपु्छ्ज  ।

   (२) ्स ऐि बमोनरम निण्ज्को पयूण्जपाठ त्ार िएपन्छ सबै 
सदस्को दसतखत िैसकषे पन्छ उररुी प्रशासकलषे निण्ज्को का्ा्जन्व् गि्जका 
लानग ततकाल गिु्जपिने कषे नह का ््ज िए सो समपनि गरी नमनसल अनिलषेखको 
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लागी पठािपु्छ्ज  ।

47 लनण्य्य गन्यपनने अ्लधः(१) सनमनतलषे प्रनतवाद दानखल िएको वा ब्ाि 
गिु्जपिनेमा प्रनतबादीको ब्ाि िएको नमनतलषे त्ा प्रनतवाद दानखल ििएको 
वा ब्ाि ििएकोमा सो हुिपुिने म्ाद िकु्ाि िएको नमनतलषे िबबषे नदिनित्र 
नबवादको अननतम निण्ज् गिु्जपिने्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको सम्ावनध गणिा गदा्ज मषेलनमलापको 
लानग पठाइ्जएको नबवादको हकमा मषेलनमलापको प्रनरि्ामा लागषेको सम् कटाइ्ज 
अवनध गणिा गिु्जपिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि नबवादमा 
बझुिपुिने प्रमाण त्ा परुा गिु्जपिने प्रनरि्ा बानँक िरही नबवाद निण्ज् गि्ज अङ्ग 
पनुगसकषे को िए सो पगुषेको पनध्र नदिनित्र अननतम निण्ज् गिु्जपिने्छ ।

४८ अनतररम सरंषिणातमक आदछेश िारी गन्य सलकनछेः स्ािी् ऐिको दफा 
४९ को उपदफा ८ को खणड )क  (दषेनख)  ङ  (सम्म  उल्नलनखत  नवष्मा 
तत्काल  अि्तररम  संरक्षणात्मक  आदषेश  रारी  गर्ि  सनकिषे्छ  ।  ्स्तो 
आदषेश रारी गर्दा निवषेदकल षेपषेश गरषेको कागरात, निरको अवस्ा र वसतगुत 
पररनस्नतको प्रारनमिक ्छािनवि गरी ततकाल आदषेश िगरषे निवषेदकलाई पि्ज 
सकिषे िकारातमक प्रिावको मु् ्ांकि गिु्ज  पद्ज्छ । न्ान्क सनमनतलषे रारी गिने 
अनतररम सरंक्णातमक आदषेश अिसुयूिी ८ मा उ्लषेख गरषे बमोनरम हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद-७

सलमलतको सलच्ाल्य

48 सलमलतको सलच्ाल्यः (१) सनमनतको का ््जसमपादिलाइ्ज सहनरकरणा गि्ज 
एक सनिवाल् रहिषे्छ।

   (२) उपदफा (१) वमोनरमको सनिवाल्मा का ््जपानलकालषे 
आवश्ताअिसुार उररुी प्रशासक, अनिलषेख प्रशासक त्ा अन् 
कम्जिारीहरुको व्वस्ा गि्ज सकिषे्छ । सनिवाल्को का ््जसमपादिलाइ्ज 
व्वनस्त गि्ज सनिवाल् अनतग्जत उररुी शाखा/ फाटँ त्ा अनिलषेख 
शाखा/फाटँ रहि सकिषे्छ ।

49 उिुरी प्रशासकको काम, कत्यव्य र अलधकारः ्स ऐिमा अन्त्र उ्लषेख िए 
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दषेनख बाहषेक उररुी प्रशासकको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम हुिषे्छः

(क) पषेश िएका उररुी, प्रनतवाद र अन् नलखतहरु रािँ गरी रीत पगुषेको िए 
काियूि बमोनरम लागिषे दसतरु नलइ्ज दता्ज गिने र दता्ज गि्ज िनम्िषे िए कारण 
रिाइ्ज दरपीठ गिने;

(ख) नववादमा प्रमाणको लानग पषेश िएका िककल कागरलाइ्ज सककलसगँ 
निडाइ्ज नठक दषेनखएमा प्रमानणत गिने र नमनसल सामषेल राखिषे त्ा 
सककलमा कषे नह कैनफ्त दषेनखएमा सो रिाइ्ज समबननधत पक्को सनह्छाप 
गराइ्ज राखिषे;

(ग) पषेश िएका नलखत सा् सलंगि हुिपुिने प्रमाण त्ा अन् कागरात ्छ वा 
्ैछि िए ठीक ्छ वा ्ैछि राचँिषे;

(घ) सनमनतको आदषेशलषे न्झकाउिपुिने प्रनतबादी, साक्ी वा अन् व्नक्को 
िाममा म्ाद रारी गिने;

(ङ) नववादका पक्लाइ्ज तारषेख वा पषेशी तारषेख तोकिषे;

(ि) सनमनत समक् पषेश हुिपुिने निवषेदि दता्ज गरी आदषेशको लानग सनमनत 
समक् पषेश गिने;

(्छ) काियूि बमोनरम वारषेस नलिषे त्ा गजु्षेको तारषेख ्ामिषे निवषेदि नलइ्ज 
आवश्क कारवाही गिने;

(र) सनमनतबाट िएको आदषेश का्ा्जनव्ि गिने गराउिषे;

(्झ) सनमनतमा पषेश वा प्राप्त िएका कागरपत्र बझुिषे, िपा्जइ्ज  गिने लगा्तका 
का ््जहरु गिने;

(ञ) आवश्कतािसुार सनमनतको तफ्ज बाट पत्रािार गिने;

(ट) सनमनतको आदषेशलषे तामषेल गिु्जपिने म्ाद तामषेल गिनेगराउिषे, तामषेल 
िएको म्ादको तामषेली रािँी रीतपयूव्जकको ििए पिुः रारी गिने त्ा 
अन् अदालत वा निका्बाट प्राप्त िएको दधुौली िगरपानलकालषे तामषेल 
गररनदिपुिने म्ाद तामषेल गिने गराउिषे;

(ठ) निण्ज् नकताब र उररुीको नमनसल नरममा नलिषे;

(ड) सनमनतमा दता्ज िएका नववाद त्ा निवषेदि लगा्तका कागरातको 
अनिलषेख त्ार गिने र मानसक वा वानष्जक प्रनतवषेदि पषेश गिु्जपिने निका् 
समक् प्रनतवषेदि त्ार गरी सं् ोरकबाट प्रमानणत गराइ्ज समबननधत 
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निका्मा पठाउिषे;

(ढ) आफिो नरममा रहषेका उररुीका नमनसलमा रहषेका कागरातको रीतपयूव्जक 
िककल नदिषे;

(ण) नर्ला अदालतमा पिुरावषेदि लागिषे गरी निण्ज् िएका नववादमा 
पिुरावषेदि म्ाद रारी गरी तामषेल गिनेगराउिषे;

(त) अदालत वा अन् कुिै निका्मा नववादको नमनसल वा कुिै कागरात 
पठाउिपुिने िएमा सनमनतलाइ्ज रािकारी गराइ्ज नमनसल वा कागरात 
पठाउिषे त्ा नफता्ज प्राप्त िएपन्छ काियूि बमोनरम सरुनक्त राखिषे 
व्वस्ा नमलाउिषे;

(त) निण्ज् नकताब नरममा नलिषे; त्ा

(्) पषेश िएका निवषेदि लगा्तका कागरातमा सनमनतबाट आदषेश हुिपुिने वा 
निकासा नलिपुिनेमा सनमनत समक् पषेश गिने ।

50 अलभलछेख प्रशासकको काम, कत्यव्य र अलधकारः ्स ऐिमा अन्त्र उ्लषेख 
िए बाहषेक अनिलषेख प्रशासकको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम 
हुिषे्छः

(क) लनण्य्य का्या्यन््यन स्बनधीः

(२)  निण्ज् बमोनरम िलि िलाउिपुिने, कुिै कुरा नदलाइ्जिराइ्ज नदिपुिने 
लगा्तका निण्ज् का्ा्जनव्िका लानग गिु्जपिने का ््जहरु गिने त्ा 
निण्ज् का्ा्जनव्िको अनिलषेख राखी काियूि बमोनरम नववरण 
पठाउिपुिने निका्हरुमा नववरण पठाउिषे;

(३)  निण्ज् का्ा्जनव्िको रिममा निवषेदि नदएका पक्हरुको वारषेस 
नलिषे, सकार गराउिषे, गजु्षेको तारषेख ्माउिषे लगा्तका का ््जहरु 
गिने;

(४)  सनमनतको आदषेशलषे रोकका िएको वा अरु कुिै अदालत वा 
निका्बाट रोकका िै आएको रा्रषे्ा अन् अड्डा अदालतमा 
दानखल िलाि गिु्जपिने िए सो गिने;

(५)  निण्ज् बमोनरम नललाम गिने लगा्तका अन् कुिै काम गिु्जपिने 
िए सो समषेत गिने; त्ा

(६)  लषेनखए दषेनख बाहषेकको कुिै का ््ज निण्ज् का्ा्जनव्िको रिममा 
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गिु्जपिने िएमा सनमनत समक् पषेश गरी आदषेश बमोनरम गिने ।

(ख) अलभलछेख सरंषिण स्बनधीः

(१) अनिलषेख शाखाको रषेखदषेख गरी निण्ज् िएका नमनसल सरुनक्त 
राखिषे र काियूि बमोनरम सडाउिषेपिने कागरहरु सडाउिषे;

(२) निण्ज् िएका नमनसलहरुमा कागरात रािँ गरी दरुुसत रहषेिरहषेको 
हषेिने र नमनसल काियूि बमोनरम गरी दरुुसत अवस्ामा राखिषे;

(३) काियूि बमोनरम सडाउिषे कागरको नववरण त्ार गरी सो नववरण 
सरुनक्त रहिषे व्वस्ा गिने;

(४) अनिलषेख शाखामा प्राप्त िएको नमनसलहरुको सालबसाली 
अनिलषेख राखिषे र आवश्कतािसुार नववरण त्ार गिने; त्ा

(५) कुिै अदालत वा निका्बाट अनिलषेखमा रहषेको नमनसल वा कुिै 
कागरात माग िै आएमा रीतपयूव्जक पठाउिषे र नफता्ज प्राप्त िएपन्छ 
रीतपयूव्जक गरी सरुनक्त राखिषे ।

51 उिुरी प्रशासक ्ा अलभलछेख प्रशासकको आदछेश उपरको लन्छेदनः (१) 
्स ऐि बमोनरम उररुी प्रशासक वा अनिलषेख प्रशासकलषे गरषेको आदषेश वा 
कारवाही उपर नित्त िबझुिषे पक्लषे सो आदषेश वा कारवाही िएको पािँ नदिनित्र 
सनमनत समक् निवषेदि नदि सकिषे्छ ।

   (२) सनमनतलषे उपदफा (१) बमोनरम पषेश िएको निवषेदि उपर 
सिुवुाइ्ज गरी निवषेदि पषेश िएको बनढमा सात नदि नित्र निवषेदि उपरको 
कारवानह टुङ्ग्ाउिपुिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि उपदफा 
(१) बमोनरमको निवषेदि उपर आदषेश वा निण्ज् गिु्जपयूव्ज कषे नह बझुिपुिने िए सो 
ब्ुझषेर मात्र निण्ज् वा आदषेश गिु्जपिने्छ ।

पररच छ्ेद-८

मछेललमलाप स्बनधी व्य्स्ा

52 लमलापत्र गराउनछेः (१) सनमनतलषे प्रिनलत काियूि बमोनरम नमलापत्र हुि सकिषे 
रिुसकैु उररुीमा नमलापत्र गराउिसकिषे्छ ।

   (२) नववादका पक्हरूलषे नमलापत्रको लानग अिसुयूिी-९ 
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बमोनरमको ढािँामा निवषेदि नदएमा सनमनतलषे उररुीमा नमलापत्र गराउि 
उप्कु् दषेखषेमा नमलापत्र गराइनदिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम पक्हरूलषे नदएको निवषेदिको व्होरा 
सनमनतलषे दवैु पक्लाइ्ज सिुाइ्ज त्सको पररणाम सम्झाइ्ज पक्हरूको नमलापत्र गिने 
समबनधमा सहमनत रहषेिरहषेको सोधिपुिने्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरम सिुाउदँा पक्हरूलषे नमलापत्र गि्ज 
मञररु गरषेमा सनमनतलषे पक्हरूको निवषेदिमा उ्लषेख िएको व्होरा बमोनरमको 
नमलापत्र तीि प्रनत त्ार गराउिपुिने्छ ।

   (५) उपदफा (४) बमोनरमको नमलापत्रको व्होरा पक्हरूलाइ्ज 
पढी बािँी सिुाइ्ज नमलापत्र गि्ज मञररु िएमा पक्हरूको सनह्छाप गराइ्ज 
सनमनतका सदस्हरूलषे नमलापत्र कागर अिसुयूिी-१० बमोनरमको ढािँामा 
प्रमानणत गरी एक प्रनत सनमनतलषे अनिलषेखको लानग नमनसलमा राखिपुिने्छ त्ा 
एक-एक प्रनत बादी त्ा प्रनतबादीलाइ्ज नदिपुिने्छ ।

५३ मछेललमलाप गराउन सकनछेः (१) सनमनतलषे प्रिनलत काियूि बमोनरम नमलापत्र 
गि्ज नम्िषे उररुीमा पक्हरूबीि मषेलनमलाप गराउि सकिषे्छ ।

   (२) पक्हरूलषे रिुसकैु तहमा नविाराधीि रहषेको प्रिनलत 
काियूिलषे मषेलनमलापको माध्मबाट समाधाि गि्ज सनकिषे नववादमा नववादका 
पक्लषे सं् कु् रूपमा सनमनत समक् निवषेदि नदिसकिषे्छि् ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम निवषेदि नदएकोमा मषेलनमलापबाट 
उररुीको निरोपण हुि उप्कु् दषेनखएमा सनमनतलषे त्सतो उररुी मषेलनमलापको 
माध्मबाट निरोपण गि्ज लषेनख पठाउि ुपिने्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरमको आदषेशपन्छ मषेलनमलाप समबनधी 
कारवानह प्रारमि गरी पक्हरूबीि मषेलनमलाप गराइ्ज नदिपुिने्छ ।

   (५) पक्हरुको नविरनधि रहषेको नववादमा मषेलनमलाप गराउदा 
स्ािी्सतरका (समवननधत वडा) सयूनिकृत मषेलनमलाप कता्जद्ारा मषेलनमलाप 
गि्ज िाहषेमा समवननधत वडामा गई मषेलनमलाप गराईनदिपुिने्छ ।

   (६) मषेलनमलाप समबनधी अन् व्वस्ा तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

54 उिुरी लनण्य्य गननेः (१) सनमनतलषे ्स ऐि बमोनरम मषेलनमलापको माध्मबाट 
उररुीको निरोपण गि्ज प्रनरि्ा बढाएकोमा मषेलनमलापको माध्मबाट उररुीको 
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निरोपण हुि िसकषे मा पक्हरूलाइ्ज उररुीको पषेशी तारषेख तोनक काियूि बमोनरम 
कारवाही गरी सिुवाइ्ज त्ा निण्ज् गिने प्रनरि्ा बढाउिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
स्ािी् ऐिको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोनरमको उररुीमा मषेलनमलाप 
वा नमलापत्र हुि िसकषे मा सनमनतलषे अनधकार क्षेत्र रहषेको अदालतमा रािषे िनि 
सिुाइ्ज नदिपुिने्छ ।

55 मछेललमलाप ् ा लमलापत्र हुन नसकनछेः ् स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको 
िए तापनि कुिै उररुीमा नमलापत्र गराउदँा उररुीको प्रकृनत वा नमलापत्रको 
व्होराबाट िषेपाल सरकार बादी िइ्ज िलषेको कुिै नववाद वा साव्जरनिक त्ा 
सरकारी समपनत्त वा नहतमा असर पिने दषेनखएमा सनमनतलषे त्सतो नववादमा 
नमलापत्र गराउिषे्ैछि ।

   तर त्सतो असर पिने व्होरा हटाइ्ज अन् व्होराबाट मात्र 
नमलापत्र गि्ज िाहषेमा ििषे नमलापत्र गराइ्जनदिपुिने्छ ।

56 मछेललमलापको लालग प्रोतसाहन गननेः (१) सनमनतलषे सनमनत समक् सिुवाइ्जको 
लानग पषेश िएको उररुीमा मषेलनमलाप हुिसकिषे समिाविा रहषेको दषेखषेमा 
पक्हरूलाइ्ज मषेलनमलापको लानग तारषेख तोकि सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको तारषेखको नदि सनमनतलषे नववादका 
पक् त्ा नवपक्, उपनस्त िएसमम पक्लषे पत्ाइ्ज सा्ै नलइआएका अन् 
व्नक् समषेत उपनस्त गराइ्ज मषेलनमलापको लानग ्छलफल गराइ्ज पक्हरूको 
बीिमा सहमनत िएमा सहमनत िए बमोनरम नमलापत्र कागर त्ार गि्ज लगाइ्ज 
नमलापत्र गराइ्जनदिपुिने्छ ।

   (३) उररुीमा तोनकएको म्ादमा सनमनत समक् उपनस्त 
ििएको वा उपनस्त िएर पनि तारषेख गरुारी नववादमा तारषेखमा िरहषेको 
पक् अ्वा नववादमा पक् का्म ििएको िए तापनि नववादको पषेटबोलीबाट 
उररुीको पक् का्म हुिषे दषेनखएको व्नक् समषेत मषेलनमलापको लानग उपनस्त 
िएमा सनमनतलषे मषेलनमलाप गराइ्ज नमलापत्रको कागर गराइ्जनदिपुिने्छ ।

57 प्रारल्भक सनु्ार्य पू ््य मछेललमलापः (१) उररुी प्रशासकलषे प्रारनमिक 
सिुवाइ्जको लानग सनमनत समक् उररुी पषेश हुिपुयूव्ज उररुीमा मषेलनमलाप हुिसकिषे 
अवस्ा दषेनखएमा वा पक्हरूलषे सो व्होराको निवषेदि नलइ्ज आएमा नमलापत्रको 
व्होरा खलुषेको कागर त्ार गरी सनमनत समक् पषेश गि्ज सकिषे्छ ।
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   (२) उपदफा (१) बमोनरम गदा्ज नमलापत्रमा अननतम सहमनत 
िरटुषेको िए तापनि पक्हरू मषेलनमलापको लानग प्रनरि्ामा राि सहमत 
िएमा उररुी प्रशासकलषे पक्हरूको निवषेदि नलइ्ज उररुीमा मषेलनमलापको लानग 
मषेलनमलापकता्ज समक् पठाउिषे आदषेशको लानग सनमनत समक् पषेश गि्जसकिषे्छ ।

58 मछेललमलापकता्यको सूची त्यार गननेः (१) सनमनतलषे मषेलनमलापको का ््ज 
गराउिको लानग दषेहा् बमोनरमको ्ोग्ता पगुषेको व्नक्हरूको नववरण खलुाइ्ज 
समिानवत मषेलनमलापकता्जको सयूिी त्ार गिने्छः

(क) कनमतमा सिातक उनत्तण्ज गरषेको;

(ख) कुिै रारिीनतक दल प्रनत आस्ा राखी रारिीनतमा सनरि् िरहषेको; 
त्ा

(ग) स्ािी् सतरमा समारसषेवीको रुपमा पनहिाि बिाएको ।

(घ)  मषेलनमलापकता्जको ४८ घणटा तानलम नलइ मषेलनमलापकता्जको का ््ज गददै 
आएको 

(ङ)  २५ बष्ज उमषेर परुा िएको ।

(ि)  मा्ी ्ोग्तामा रिु सकैु कुरा लषेनखएको िएता पनि तानलम नलइ हाल 
काम  गरररहषेकाको हकमा निरलाइ निरनतरता नदि सनकिषे ।

   (२) मषेलनमलापकता्जको सयूिी त्ार गरषेपन्छ सनमनतलषे सयूिी सिा 
समक् पषेश गरी अिमुोदि गराउिपुिने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम सयूिी अिमुोदि िएपन्छ सनमनतलषे 
साव्जरनिक रािकारीको लानग सयूििा प्रकाशि गिु्जपिने्छ त्ा मषेलनमलापको 
लानग पठाउदँा प्रत ष्ेक पक्लाइ्ज सो सयूिी उपलबध गराउिपुिने्छ ।

59 मछेललमलापकता्यको सूची अद्ा्लधक गननेः (१) सनमनतलषे दफा ५९ बमोनरम 
त्ार िएको सयूिी प्रत ष्ेक वष्ज अद्ावनधक गिु्जपिने्छ ।

   (२) प्रत ष्ेक वष्ज अद्ावनधक गरषेको मषेलनमलापकता्जको सयूिी 
सनमनतलषे सिाबाट अिमुोदि गराउिपुिने्छ ।

   (३) ्स ऐि त्ा प्रिनलत काियूि बमोनरम मषेलनमलापकता्जको 
सयूिीमा सयूिीकृत हुि ्ोग्ता पगुषेको व्नक्लषे सनमनत समक् सयूिीकृत 
गररपाउिको लानग अिसुयूिी -११ बमोनरमको ढािँामा निवषेदि नदिसकिषे्छ ।

60 मछेललमलापकता्यको सूचीबाट हटाउनछेः (१) सनमनतलषे दफा ६० 
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बमोनरम मषेलनमलापकता्जको सयूिी अद्ावनधक गदा्ज दषेहा्को अवस्ाका 
मषेलनमलापकता्जको िाम सयूिीबाट हटाउिषे्छः-

(क) निरको मतृ् ुिएमा ।

(ख) निरलषे आफिो िाम सयूिीबाट हटाइ्जपाउ ँिनिषे निवषेदि नदएमा।

(ग) निरलषे िैनतक पति दषेनखिषे फौरदारी अनि्ोगमा सरा् पाएमा।

(घ) निर कुिै ससं्ासगँ समबधद रहषेकोमा सो ससं्ा खारषेर वा नवघटि 
िएमा । 

(ङ) सनमनतलषे दफा ६७ को उपदफा (२) बमोनरम निरलाइ्ज सयूिीबाट 
हटाउिषे निण्ज् गरषेमा।

(ि)   बसइसराइ गरषेमा ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम सयूिीबाट िाम हटाइएका 
मषेलनमलापकता्जहरूको िामावली सनमनतलषे साव्जरनिक सयूििाको लानग 
प्रकाशि गिु्जपिने्छ ।

61 मछेललमलापको लालग सम्या्लध तोकनछेः (१) सनमनतलषे ्स ऐि बमोनरम 
मषेलनमलाको लानग मषेलनमलापकता्ज पठाउदँा बनढमा नति मनहिा सममको सम् 
तोनक पठाउिषे्छ ।

   (२) मषेलनमलापको लानग पठाउदँा सामान्त्ाः वनढमा तीिरिा 
बाट मषेलनमलाप गराउिषे गरी तोकिपुिने्छ ।  

62 मछेललमलापकता्यको ्नौटः (१) सनमनतलषे मषेलनमलाप गराउिषे का ््जको लानग 
नववादका पक्हरूलाइ्ज एक रिा मषेलनमलापकता्जको ्छिौट गिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम गदा्ज पक्हरूबीिमा एकरिा 
मषेलनमलापकता्जको लानग सहमनत ििएमा सनमनतलषे पक्हरूको सहमनतमा नति 
रिा मषेलनमलापकता्जको ्छिौट गिु्जपिने्छ ।

   (३) पक्हरूको बीिमा मषेलनमलापकता्जको िाममा सहमनत हुि 
िसकषे मा सनमनतलषे मषेलनमलापकता्जको सयूिीमा रहषेका मषेलनमलापकता्जहरू 
मध ष्ेबाट दवैु पक्बाट एक-एक रिा मषेलनमलापकता्ज ्छिौट गि्ज लगाइ्ज तषेस्ो 
मषेलनमलापकता्ज ्छिौट गररनदिपुिने्छ ।

   (४) उररुीका सबै पक्को सहमनतमा मषेलनमलापकता्जको सयूिीमा 
िरहषेको ्स ऐि बमोनरम मषेलनमलापकता्ज हुि अ्ोग् ििएको कुिै व्नक् 
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वा ससं्ाबाट मषेलनमलाप प्रनरि्ा अगाडी बढाउि सहमत िै नलनखत निवषेदि 
नदएमा सनमनतलषे त्सतो व्नक् वा ससं्ालाइ्ज मषेलनमलापकता्ज तोनकनदिपुिने्छ ।

63 मछेललमलापकता्यको परर्त्यनः (१) सनमनतलषे दषेहा्को अवस्ा परर पक्हरूलषे 
निवषेदि नदएको अवस्ामा मषेलनमलापकता्ज पररवत्जि गररनदिपुिने्छः-

(क) दफा ६१ बमोनरम मषेलनमलापकता्जको सयूिीबाट हटाउिषे अवस्ा िएमा;

(ख) पक्हरूलषे पारसपररक सहमनतमा मषेलनमलापकता्ज हषेरफषे र गि्ज मञररु 
िएमा;

(ग) नववादको कुिै पक्लषे मषेलनमलापकता्ज प्रनत अनवश्वास रहषेको नलनखत 
रािकारी गराएमा;

(घ) कुिै कारणलषे मषेलनमलापकता्जलषे मषेलनमलापमा सहिागी िैरहि िसकिषे 
रिाएमा;

(ङ) नववादको नवष्वसतमुा मषेलनमलापकता्जको कुिै सवा ््ज रहषेको 
मषेलनमलापकता्जलषे रािकारी गराएमा वा कुिै स्ोतबाट सनमनत समक् 
रािकारी िएमा; त्ा

(ि) मषेलनमलापकता्जलषे मषेलनमलापकता्जको हैनस्तलषे का ््जगदा्ज दफा ६६ त्ा 
अन् प्रिनलत काियूि बमोनरम पालि गिु्जपिने आिरण पालि िगरषेमा ।

  (२) मषेलनमलापकता्ज पररवत्जिको कारणलषे तोनकएको सम्मा मषेलनमलापको 
का ््ज समपनि हुि िसकिषे िएमा सनमनतलषे बनढमा एक मनहिा सममको सम् 
्प गि्ज सकिषे्छ ।

64 मछेललमलापको लालग पठाउँदा गनने प्रलक््याः (१) सनमनतलषे कुिै उररुी 
मषेलनमलापको लानग मषेलनमलापकता्ज समक् पठाउदँा पक्हरूलाइ्ज 
मषेलनमलापकता्जको समपक्ज  उपलबध गराइ्ज मषेलनमलापकता्ज समक् उपनस्त हुिषे 
तारषेख तोनक दषेहा् बमोनरमको कागर सा्ै रानख लषेनखपठाउिपुिने्छः

(क) उररुीको सारसकं्षेप वा मखु् मखु् कागरातको प्रनतनलपी;

(ख) उररुीको पक् वा वारषेस िए वारषेसको िाम, ् र, वति र उपलबध िएसमम 
टषेनलफोि िमबर, इ्जमषेल, फ्ाकस त्ा अन् समपक्ज  नववरण; त्ा

(ग) मषेलनमलाप समबनधी प्रनरि्ा समपनि गिु्जपिने स्ाि र सम् ।

   (२) मषेलनमलापकता्जलषे सनमनत समक् माग गरषेमा उररुीका 
कागरातहरूको िककल उपलबध गराउिपुिने्छ ।
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   (३) मषेलनमलापको लानग तोनकएको सम् समपनि िएको सात 
नदि नित्र उररुीको पक्हरू सनमनत समक् उपनस्त हुिषे गरी तारषेख तोकिपुिने्छ ।

   (४) उपदफा (३) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
मषेलनमलापकता्जलषे तोनकएको सम् अगावै उररुी सनमनत समक् नफता्ज पठाउिषे 
निण्ज् गरषेमा सो निण्ज्को रािकारी िएको सात नदि नित्र पक्हरूलाइ्ज सनमनत 
समक् उपनस्त हुिषेगरी पठाउिपुिने्छ ।

65 मछेललमलापमा अ्ल्बन गनु्यपनने प्रलक््याः(१) सनमनतलषे पक्हरूको सहमनतमा 
मषेलनमलापको लानग ्छलफल गिने त्ा अन् का ््ज गिने स्ािको ्छिौट गरी पक् 
त्ा मषेलनमलापकता्जलाइ्ज सोको रािकारी उपलबध गराउिपुिने्छ ।

   तर पक्हरूको सहमनतमा मषेलनमलापकता्जलषे अन् कुिै स्ािको 
्छिौट गि्ज बाधा पिने्ैछि ।

   (२) पक्हरूलाइ्ज उपदफा (१) बमोनरम मषेलनमलापकता्जलषे 
तोकषे को स्ािमा तोनकएको सम्मा उपनस्त हुिषे दान्तव रहिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको दान्तव पक्हरूलषे परुा िगरषेमा 
मषेलनमलापकता्जलषे मषेलनमलापको प्रनरि्ा बनद गरी सनमनतलाइ्ज सोको नलनखत 
रािकारी गराइ्ज उररुीको कागरात नफता्ज पठाउिसकिषे्छ ।

   (४) मषेलनमलापको रिममा मषेलनमलापकता्जलषे पक्हरूबीिमा 
सहरकता्जको ियूनमका गिने्छ र उक् ियूनमका निवा्जह गिने रिममा निरलषे पक्हरू 
बाहषेक दषेहा्का व्नक्हरूसगँ समषेत एकल वा सामयूनहक वाता्ज गि्जसकिषे्छः

(क) नववादको नवष्मा रािकारी रहषेको उररुीका पक्लषे रोरषेको व्नक्; त्ा

(ख) नववादको नवष्वसतकुो बारषेमा रािकारी रहषेको स्ािी् िद्रिलादमी ।

 (५) मषेलनमलापकता्जलषे पक्हरूको सहमनतमा पक्हरूसगँ दषेहा् बमोनरम 
वाता्ज गि्जसकिषे्छः

(क) पक्हरूसगँ एकल एकानतवाता्ज; त्ा

(ख) टषेनलफोि वाता्ज, निडी्ो कनफ्षे नस वा सञिारको अन् माध्मबाट 
वाता्जलाप ।

   (६) प्रिनलतकाियूि त्ा ्स ऐिको मान्ता नवपरीत िहुिषेगरी 
पक्हरूको सहमनतमा मषेलनमलापकता्जलषे मषेलनमलापको का ््जनवनध निधा्जरण 
गि्जसकिषे्छ ।
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66 मछेललमलापकता्यको आचरणः (१) मषेलनमलापकता्जलषे दषेहा् बमोनरमको 
आिरण पालि गिु्जपिने्छः-

(क) मषेलनमलाप समबनधी कारवाही निषपक् ढङ्गलषे समपादि गिु्जपिने;

(ख) कुिै पक्प्रनत ्झकुाव, आग्ह, पयूवा्जग्ह िराखिषे वा राखषेको दषेनखिषे कुिै 
आिरण वा व्वहार िगिने;

(ग) कुिै पक्लाइ्ज डर, त्रास, ्झकु्ाि वा प्रलोििमा पारी मषेलनमलाप गराउि 
िहुिषे;

(घ) नववाद का्म रहषेको अवस्ामा नववादको कुिै पक्सगँ आन ््जक 
कारोबारमा सलँगि िहुिषे;

(ङ) मषेलनमलाप समबनधमा बिषेको प्रिनलत काियूि त्ा अन् स्ानपत 
मान्ता नवपरीत आिरण गि्ज िहुिषे;

(ि) मषेलनमलापको रिममा पक्हरुसगँ सममािरिक, सदिावपयूण्ज र सबै 
पक्प्रनत समाि व्वहार का्म गिने;

(्छ) मषेलनमलापको रिममा पक्हरुलषे व्क् गरषेको नवष्वसतकुो गोपिी्ता 
का्म राखिषे; त्ा

(र) मषेलनमलापको रिममा पक्बाट प्राप्त िएको कुिै कागरात वा वसत ुप्रनरि्ा 
समपनि िएपन्छ वा निर प्रनरि्ाबाट अलग िएपन्छ समबननधत पक्लाइ्ज 
सरुनक्त नफता्ज गिने ।

   (२) सनमनतलषे कुिै मषेलनमलापकता्जलषे उपदफा (१) बमोनरमको 
आिरण पालिा िगरषेको उररुी परी वा सो नवष्मा सव् ं रािकारी 
प्राप्त गरी ्छािनवि गदा्ज व्होरा नठक दषेनखए त्सतो मषेलनमलापकता्जलाइ्ज 
मषेलनमलापकता्जको सयूिीबाट हटाउिषे्छ ।

67 ललखत त्यारी र लमलापत्रः (१) मषेलनमलापकता्जलषे पक्हरुसगँको ्छलफल 
पचिात मषेलनमलापको लानग दवैु पक् सहमत िएकोमा नमलापत्र गराइ्ज सहमनत 
िएको नवष्वसत ुबमोनरमको नमलापत्रको नलखत त्ार गरर सनमनत समक् 
पठाउिपुिने्छ । 

68 मछेललमलाप नभएको उिुरीमा गनु्यपनने कार्ाहीः (१) मषेलनमलापकता्जलषे 
पक्हरु बीिमा मषेलनमलाप हुि िसकषे मा सो व्होरा खलुाइ्ज प्रनतवषेदि त्ार गरी 
नववादका सबै कागरात सनहत सनमनतमा नफता्ज पठाउिपुिने्छ ।
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  (२) उपदफा (१) बमोनरम गदा्ज मषेलनमलापकता्जलषे पक्हरुलाइ्ज 
सनमनत समक् हारीर हुि रािषे बनढमा सात नदिको म्ाद तोनक पठाउिपुिने्छ ।

69 मछेललमलाप नभएको उिुरीमा लनण्य्य गनु्यपननेः (१)स्ािी् ऐिको दफा ४७ 
(१) को नवबादमासनमनतलषे मषेलनमलापको लानग पठाएको उररुीमा पक्हरुबीि 
मषेलनमलाप हुि िसनक मषेलनमलापकता्जको प्रनतवषेदि सनहत प्राप्त हुि आएमा 
काियूि बमोनरम कारवाही गरी निण्ज् गिु्जप्छ्ज  ।

  (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि दषेहा् 
बमोनरमको उररुीमा अनधकारक्षेत्र ग्हण गिने समबननधत अदालत वा निका्मा 
उररुी गि्ज राि ुिनि सिुाइ्ज पठाइ्जनदिपु्छ्ज ः-

(क) स्ािी् ऐिको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोनरमको नववादमा; त्ा

(ख) कुिै अदालत वा निका्बाट मषेलनमलापको लानग प्रषेनषत िएको नववादमा ।

  (३) उपदफा (२) को दषेहा् (ख) बमोनरमको नववादमा समबननधत 
अदालत वा निका्मा पठाउदँा हानरर हुि रािषे तारषेख तोकी पठाउिषे त्ा 
नमनसल समषेत िककल खडा गरी अनिलषेख रानख सककल नमनसल समबननधत 
अदालत वा निका्मा पठाउिपुिने्छ ।

70 मछेललमलाप दसतुरः मषेलनमलापमा रािषे नववादको हकमा मषेलनमलापकता्जलषे 
पक्हरुलषे सहमनतमा नदि मञररु िएदषेनख बाहषेक कुिै प्रकारको दसतरु 
लागिषे्ैछि ।तर पक्हरूको सहमनतमा मषेलनमलापकता्जलषे पक्हरुबाट बढीमा रु 
५००।-नलि पाउिषे्छि । 

71 समदुा्य सतरमा हुनछे सामदुाल्यक मछेललमलाप प्र्ध्यन गन्य कम्यचारी तोकन 
सकनछेः (१) सनमनतलषे स्ािी् सतरमा मषेलनमलाप प्रवधद्जि गि्जको लानग 
का ््जपानलकामा अिरुोध गरषेमा कम्जिारी खटाइ्ज समदुा् सतरमा मषेलनमलापको 
प्रवधद्जिातमक का ््जरिम गि्जसनकिषे्छ ।

   (२) समदुा् सतरमा हुिषे सामदुान्क मषेलनमलापको हकमा 
दफा ५९ (१) अिसुारको ्ोग्ता त्ा अििुव ििएका मषेलनमलापकता्जवाट 
मषेलनमलाप गराउि वाधा पिने ्ैछि ।

   (२) सनमनतलषे समदुा्सतरमा हुिषे सामदुान्क मषेलनमलापको 
का ््जनवनध तोकषे  वमोनरम हुिषे्छ ।
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पररच छ्ेद-९

लनण्य्य का्या्यन््यन स्बनधी व्य्स्ा

72 सलच्ाल्यको लि्मछ्े ारीःका ््जपानलकाको प्रत्क् नि्नत्रण र निदनेशिमा रनह 
सनमनतको निण्ज् का्ा्जनव्ि गिने गराउिषे समबनधी समपयूण्ज का ््जको रषेखदषेख गिने 
नरममषेवारी वहि गिु्जपिने्छ ।

73 सह्योग गनु्यपननेः(१)दधुौली िगरपानलका त्ा सो अनतग्जतका सबै वडा 
का्ा्जल् त्ा अन् का्ा्जल्लषे ्स ऐि त्ा प्रिनलत काियूि बमोनरम 
सनमनतलषे गरषेको निण्ज् बमोनरम व्नक् वा ससं्ा वा अन् कसैसगँ असलु 
गिु्जपिने ररीवािा वा अन् रकम असलुउपर गि्ज सह्ोग गिु्जपिने्छ ।

  (२) ्स ऐि त्ा प्रिनलत काियूि बमोनरम सनमनतलषे असयूल 
गि्जपिने ररीवािा, नबगो वा अन् कुिै प्रकारको रकम असलुउपर ििइ्ज उपदफा 
(१) मा उ्लषेख िए बमोनरमका का्ा्जल्हरुलषे कुिै नसफाररश वा कुिै का ््ज 
गररनदिषे्ैछिि ।

74 असलुउपर गननेः (१) अनिलषेख प्रशासकलषे सनमनतको निण्ज् बमोनरम कुिै 
पक्सगँ ररीवािा वा नबगो वा अन् कुिै प्रकारको असलु उपर गिु्जपिने िएमा सो 
पक्लषे ररीवािा नति्ज ब्ुझाउि ््ाएमा बनु्झ सदरस्ाहा गरी ररीवािाको लगत 
कट्ा गिु्जपिने्छ ।

  (२) उपदफा (१) बमोनरम असलुउपर ििएमा लगत राखी 
समबननधत पक्को िाम िामषेसी त्ा ररीवािा रकम समषेतको नववरण दधुौली 
िगरपानलकाको का्ा्जल्का सा्ै सबै वडा का्ा्जल्मा समषेत अनिलषेखको 
लानग पठाउिपुिने्छ ।

  (३) समबननधत का्ा्जल्हरुलषे उपदफा (२) बमोनरम लषेनख 
आएमा त्सतो पक्सगँ ररीवािा रकम असलुउपर गरी अनिलषेख शाखामा 
सदरस्ाहा गि्ज पठाउिपुिने्छ ।

  

75 भरीभराउ गननेः (१) सनमनतलषे ् स ऐि बमोनरम गरषेको कुिै निण्ज् बमोनरम कुिै 
पक्लषे राखषेको दसतरु, वा अन् कुिै प्रकारको रकम कुिै पक्बाट िराइ्जपाउिषे 
िएमा िराइ्जपाउिषे पक्लषे िरीनदिपुिने पक्को त्सतो रकम िराइ्जनदिपुिने स्ोत 
खलुाइ्ज अिसुयूिी-१२ बमोनरमको ढािँामा निवषेदि नदिपुिने्छ ।
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  (२) उपदफा (१) बमोनरम निवषेदि नददँा ््ासमिव िगद रहषेको 
बैकँ खाता वा कुिै सहकारी वा बित ससं्ामा रहषेको रकम र सो ििएमा 
नललाम नबरिी गरी असलुउपर गिु्जपिने अवस्ा िएमा कुिै अिल समपनत्तको 
व्होरा खलुाइ्ज निवषेदि नदिपुिने्छ ।

  (३) उपदफा (२) बमोनरमको निवषेदिमा दफा ७८ बमोनरमको 
नववरण खलुाइ्ज निवषेदि नदिपुिने्छ 

76 चलनचलार्य लदनछेः(१) सनमनतलषे ्स ऐि बमोनरम गरषेको कुिै निण्ज् बमोनरम 
कुिै समपनत्त वा अनधकार वा कुिै नवष्वसत ुवा सषेवा वा अन् कुिै नवष्को 
िलि पाउिषे ठहरषेको पक्लषे त्सतो िलि पाउिषे नवष्को नववरण खलुाइ्ज 
अनिलषेख प्रशासक समक् अिसुयूिी-१३ को ढािँामा निवषेदि नदिपुिने्छ ।

  (२) उपदफा (१) बमोनरम निवषेदि परषेमा अनिलषेख प्रशासकलषे 
निण्ज् बमोनरमको नवष्को िलि िलाइ्जनदिपुिने्छ ।

  (३) उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि नददँा िलि िलाउिपुिने 
समपनत्तको दफा ७८ बमोनरमको नववरण खलुाउिपुिने्छ ।

77 स्पलतिको ल््रण खुलाउनपुननेः िररिराउ गि्ज वा िलििलाइ पाउिको 
लानग निवषेदि नदिषे नववादको पक्लषे निवषेदिमा समपनत्तको नववरण उ्लषेख गदा्ज 
दषेहा् बमोनरमको नववरण खलुाउिपुिने्छः-

(क) अचल स्पलतिको ल््रण

(१) घररगगा िए रहषेको स्ािको ठषेगािा त्ा िार नक्ला;

(२) घर रगगाको नकत्ता िमबर त्ा क्षेत्रफल;;   

(३) घर रहषेको िए घरको तला त्ा कवल र समिव िएसमम वग्जनफट;

(४) घर रगगाको अवनस्ती आवास वा  औद्ोनगक वा व्ापाररक 
क्षेत्रमा रहषेको व्होरा;

(५) कचिी वा पनकक सडकसगँ रोनडएको व्होरा;

(६) घररगगाको सवानमतव रहषेको व्नक्को िाम ्र सा्ै सवानमतव 
िनदा फरक व्नक्को िोगिलि रहषेको िए िोगिलि गिनेको िाम 
्रका सा्ै अन् नववरण; त्ा

(७) घरमा िएको लगापात त्ा खररदनबनरि हुि सकिषे न य्ूितम मयू्् ।

(ख) चल स्पलतिको ल््रणः
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(१) िलसमपनत्त रहषेको ठाउ ँत्ा िोग वा नि्नत्रण राखिषेको िाम ्र;

(२) बैकँ खातामा रहषेको िगद िए खातावालको सा्ै बैकँ त्ा 
शाखाको िाम;

(३) िल समपनत्तको प्रकार त्ा िगद बाहषेकको िए समिानवत नबनरि 
मयू््; त्ा

(४) िगद बाहषेकको िल समपनत्त िए अवस्ा, प्रकृनत त्ा बिोटका 
सा्ै प्रत ष्ेकको साइर र सखँ्ा ।

78 स्पलति रोकका राखनछेः (१) अनिलषेख प्रशासकलषे दफा ७५ वा ७६ 
बमोनरम निण्ज् का्ा्जनव्िको लानग निवषेदि परषेपन्छ दषेखाइएको समपनत्तको 
हकमाआवश्क पिने रनत रषे्ा रोकका राखिषे समबनधमा निण्ज्को लानग 
का्ा्जपानलका समक् पषेश गिने र का ््जपानलकाबाट रोकका राखिषे निण्ज् गरषेप्छी 
निण्ज् बमोनरम रषे्ा रोकका राखिको लानग सो रषे्ा दता्ज रहषेको का्ा्जल् वा 
रनरषरिषेशि गिने का्ा्जल्मा लषेनख पठाउिपुिने्छ ।

  (२) बाली, ब्ार,बहाल लगा्तको समपनत्तको हकमा निवषेदि 
परषेको बनढमा दइु्ज  नदि नित्र समपनत्त ता्दात गि्ज लगाइ्ज ता्दात गदा्जको 
सम्मा िै आवश्क पिने रनत समपनत्त वा सोबाट प्राप्त हुिषे बाली, बहाल, 
ब्ार, मिुाफा आनद आ् नि्नत्रण गिु्ज  वा रोकका राखिपु्छ्ज  र त्सको िपा्जइ्ज  
समबननधत पक्लाइ्ज नदिपु्छ्ज  ।

  (३) दफा ७८ को दषेहा् (ख) बमोनरमको समपनत्तको हकमा 
िररिराउको लानग आवश्क पिने रनत समपनत्त रोकका राखी रोककाको सयूििा 
आवश्कता अिसुार लषेखा शाखा वा समबननधत बैकँ वा समबननधत निका्मा 
तरुुनत लषेनख पठाउिपुिने्छ ।

  (४) समपनत रोकका समवननध आदषेश अिसुयूिी १४ बमोनरम 
हुिषे्छ ।

79 स्पलति लललाम गदा्य अपनाउनपुनने का्य्यल्लधः (१) का ््जपानलकालषे ्स ऐि 
बमोनरम िरीिराउ गिु्जपिने नबगो वा कोट्ज  फी वा त्सतै कुिै रकम असलुउपर 
गि्ज दफा ७८ को दषेहा् (क) बमोनरम समपनत्तको नववरण खलुाइ्ज दखा्जसत 
परषेमा त्सतो रकम िरीनदिपुिने व्नक्लाइ्ज ब्ुझाउिपुिने रकम ब्ुझाउिसात 
नदिको म्ाद नदइ्ज सयूििा रारी गिु्जप्छ्ज  ।
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  (२) उपदफा (२) बमोनरमको म्ादमा रकम ब्ुझाउि ि््ाएमा 
त्सतो िरीनदिपुिने व्नक्को िरीपाउिषे व्नक्लषे दषेखाएको दफा ७८ को दषेहा् 
(क) बमोनरमको समपनत्त ता्दात गरी ््ाउिपु्छ्ज  । 

  (३) दणड, ररीवािा, सरकारी नबगो वा कुिै अदालत वा निका् 
वा िगरपानलका वा सनमनतको निण्ज्लषे असलु उपर गिु्जपिने कुिै रकमको हकमा 
त्सतो असलुउपर हुिपुिने व्नक्लषे ब्ुझाउि ि््ाएमा निरको रिुसकैु अिल 
समपनत्त फषे ला परषेमा ता्दात गरी रोकका राखिपु्छ्ज  ।

  (४) उपदफा (३) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि रषे्ा 
रमाित वा कुिै प्रकारको िगद धरौट दानखल गरषेको हकमा सो समपनत्तबाट 
खामिषे रनत रकमको लानग उपदफा (३) बमोनरम गरररहिपुददैि ।

  (५) उपदफा (४) बमोनरम मोल का्म िएपन्छ उक् अिल 
समपनत्तको नललामको सयूििा समबननधत पक्लाइ्ज नदइ्ज सव्जसाधारणको 
रािकारीको लानग नललाम हुिषे नमनत र समपनत्तको नववरण सनहतको साव्जरनिक 
सयूििा िगरपानलका, नर्ला प्रशासि का्ा्जल्, नर्ला अदालत, नर्ला 
समनव् सनमनतको का्ा्जल् त्ा कोष त्ा लषेखा नि्नत्रकको का्ा्जल्मा 
टासँि लगाउिपुिने्छ ।

  (६) उपदफा (५) बमोनरमको सयूििामा तोनकएको नदिमा उक् 
सयूििामा तोनकएको समपनत्त पञिनकतने मोलबाट मान् बढाबढ प्रनरि्ा बमोनरम 
नललाम गिु्जपिने्छ ।

  (७) नललाम प्रनरि्ामा समिव िएसमम नर्ला अदालत, नर्ला 
प्रशासि का्ा्जल् वा स्ािी् प्रशासि का्ा्जल्, स्ािी् प्रहरी का्ा्जल् 
त्ा िगरपानलका क्षेत्र नित्र रहषेका अन् सरकारी का्ा्जल्का प्रनतनिनधलाइ्ज 
रोहवरमा राखिपुिने्छ । 

  (८) उपदफा (६) बमोनरम गदा्ज उक् समपनत्त कसैलषे पनि 
नललाम सकार िगरषेमा सोनह प्रनरि्ाबाट पिुः दोस्ोपटक नललाम गिु्जपिने्छ 
त्ा दोस्ोपटक गदा्ज पनि कसैलषे नललाम सकार िगरषेमा िराइ्जपाउिषे पक् 
निवषेदकलाइ्ज िै उक् समपनत्त पञिनकतने मोलमा सकार गि्ज लगाउिपुिने्छ ।

  (९) उपदफा (८) बमोनरम गदा्ज निवषेदकलषे समपनत्त सकार गि्ज 
ििाहषेमा पन्छ अकको रषे्ा खु् ि आएका बखत काियूि बमोनरम गिनेगरी निरको 
निवषेदि तामषेलीमा राखी नललाममा िढाइ्जएको समपनत्त फुकुवा गरीनदिपु्छ्ज  । 
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  (१०) ्स दफामा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
िगरपानलकाको कुिै रकम असलु उपर गिने रिममा नललाम गदा्ज कसैलषे सकार 
िगरषेमा रनतमा सकार हुन्छ त्नतमा िै सो समपनत्त नललाम गरी प्राप्त रकम 
सदरस्ाहा गरी िपगु रकमको हकमा काियूि बमोनरम अन् समपनत्त वा 
प्रनरि्ाबाट असलुउपर गिु्जपिने्छ ।

80 ता्यदात गनने प्रलक््याः (१)अनिलषेख प्रशासकलषे दफा ७९ बमोनरम समपनत्त 
ता्दात गिु्जपदा्ज कनमतमा वडा सनिव सतरको कम्जिारी खटाइ्ज त्सतो अिल 
समपनत्तको िलिि्तीको मयू्् सपष्ट खु् िषे गरी ता्दात गि्ज लगाउिपुिने्छ ।

  (२) उपदफा (१) बमोनरम ता्दात गिने कम्जिारीलषे ता्दात 
गिु्जपिने समपनत्तको िलिि्तीको मयू्् का्म गिने प्र्ोरिलषे पञिनकतने मोल 
का्म गरी मिुु् का खडा गरी अनिलषेख प्रशासक समक् प्रनतवषेदि सनहत पषेश 
गिु्जपिने्छ ।

  (३) उपदफा (२) बमोनरम पञिनकतने मोल का्म गदा्ज दषेहा् 
बमोनरमक कुरालाइ्ज आधार नलइ्ज का्म गिु्जपिने्छः

(क) निवषेदकलषे निवषेदिमा खलुाएको मयू््;

(ख) निण्ज्मा उ्लषेख िएको िए सो मयू््;

(ग) पक्लषे रमाित वा कुिै अन् प्र्ोरिको लानग का ््जपानलका समक् 
निवषेदि नददँा खलुाएको मयू््;

(घ) ता्दात गदा्ज िै आएको स्ािी् मयू््ाकँि अिसुारको मयू््;

(ङ) मालपोत का्ा्जल्लषे का्म गरषेको न य्ूितम मयू््;

(ि) अन् कुिै प्र्ोरिलषे कुिै सरकारी निका्लषे कुिै मयू्् का्म गरषेको िए 
सो मयू््;

(्छ) पञिनकतने मोल का्म गिु्जिनदा ततकाल अगावै कुिै खररदनबनरि िएको 
िए सो मयू्् ।

सपलष्करणः “पञिनकतने मोल” िनिालषे अिल समपनत्त नबनरि गिु्जपदा्ज नबनरिहुिषे 
न्िुतम मयू््लाइ्ज सम्झिपु्छ्ज  ।

  (४) उपदफा (३) बमोनरम गदा्ज दषेहा् बमोनरमको कुरालाइ्ज 
समषेत ध्ािमा राखिपुिने्छः

(क)  औद्ोनगक वा व्ापाररक वा आवास क्षेत्र लगा्त सडक सञरालसगँ  
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रोनडएको ्छ वा ्ैछि; त्ा

(ख) िगरक्षेत्रनित्र पिने घरको हकमा घरको वत्जमाि अवस्ा समबनधमा 
प्रानवनधक मु् ्ाकँि प्रनतवषेदि ।

81 खा्नछेिलत मात्र लललाम गनु्यपननेः(१) का ््जपानलकालषे दफा ८० बमोनरम 
नललाम गदा्ज असलुगिु्जपिने बानँक खामिषे रनत समपनत्तमात्र नललाम गिु्जपिने्छ ।

  (२) समपनत्त नललाम गदा्ज सकार िएको रकम असलुउपर गिु्जपिने 
िनदा बनढ िएमा सो बनढ िएको रनत रकम समपनत्तवाला पक्लाइ्ज नफता्ज 
गरीनदिपु्छ्ज  ।

  (३) उपदफा (२) बमोनरम रकम नफता्ज पाउिषे पक् नललाम 
गदा्जको बखत उपनस्त ििएको िए रकम नफता्ज नलि आउििुिी निरको 
िाममा सात नदिको सयूििा रारी गरी न्झकाइ्ज रकम नफता्ज गिु्जप्छ्ज  ।

  (४) उपदफा (३) बमोनरम गदा्ज समबननधत पक् रकम नफता्ज नलि 
िआएमा उक् रकम सनञित कोषमा दानखल गरी आमदािी बानँध सदरस्ाहा 
गिु्जप्छ्ज  ।

  (५) अनिलषेख प्रशासकलषे दफा ८० बमोनरम नललाम गरषेको 
समपनत्त सकार गिने पक्को िाममा समपनत्त दता्ज िामसारीको लानग समबननधत 
का्ा्जल् वा निका्मा पत्रािार गरी निरलाइ्ज समपनत्तको िलिपयूरयी उपलबध 
गराइ्ज आवश्क परषे सो समपनत्तको िलि िलाइ्जनदिपु्छ्ज  ।

  (६) ्स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
दफा ८० बमोनरमको नललाम प्रनरि्ा अगाडी बनढसकषे पन्छ िराउिपुिने रकम 
ब्ुझाउि ््ाए पनि सो रकम िबनु्झ समपनत्त नललाम गिु्जपिने्छ ।

82 लललाम उपरको उिुरीः ्स ऐि बमोनरम िएको नललामको प्रनरि्ामा नित्त 
िबझुिषे पक्लषे रिु प्रनरि्ा उपर नित्त िब्ुझषेको हो सो िएको पनध्र नदि नित्र 
सनमनत समक् उररुी पषेश गरी िएको आदषेश बमोनरम गिु्जपिने्छ ।

83 लबगो भराउँदा ्ा चलनचलाउँदा लागछेको खच्यः ्स ऐि बमोनरम नबगो 
िराउदँा वा िलििलाउदँा लागषेको खि्ज नबगो िरीनदिपुिने वा िलिनदिपुिने 
समबननधत पक्लषे व्होिु्जपिने्छ ।

84 ्य्ालस्लतमा राखनछेः का ््जपानलकालषे ्स ऐि बमोनरम िलििलाइ्ज मागि 
वा नबगो िराइ्जपाउि कुिै समपनत्त दषेखाइ्ज निवषेदि परषेपन्छ नबगो िराउिषे वा 
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िलििलाउिषे का ््ज समपनि ििएसममको लानग उक् समपनत्त हकहसतानतरण 
गि्ज, ितकाउि, नबगाि्ज त्ा कुिै प्रकारको निमा्जण का ््ज गरी उक् समपनत्तको 
सवरुप पररवत्जि गि्ज िपाउिषे गरी रोकका राखि समबननधत पक्को िाममा 
आदषेश रारी गरी उक् समपनत्त ््ानस्नतमा राखिपुिने्छ ।

85 लन छ्ेदनबाट कार्ाही गननेः (१) अनिलषेख प्रशासकलषे कुिै पक्लषे दफा ८५ 
बमोनरम िएको आदषेश नवपररत कुिै समपनत्तको हक हसतानतरण वा सवरुप 
पररवत्जि आनद गरषेको निवषेदि परषेमा उक् निवषेदि दता्ज गरी त्सतो गिने पक्को 
िाममा नति नदिको म्ाद  रारी गरी निरलाइ्ज हानरर गराइ्ज सो निवषेदि सनमनत 
समक् पषेश गिु्जपिने्छ ।

  (२) सनमनतलषे उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि पषेश हुि आएमा 
पक्लाइ्ज ि्ा ँउररुी दता्ज गि्ज िलगाइ्ज उक् निवषेदिबाट िै आवश्क कारवाही 
गरी निण्ज् गिु्जपिने्छ ।

  (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि उपदफा 
(१) बमोनरमको निवषेदिको व्होराबाट निवषेदि सनमनतको क्षेत्रानधकार नित्र 
िपिने नवष्मा परषेको दषेनखएमा सनमनतलषे उक् नवष्मा क्षेत्रानधकार ग्हण गिने 
अदालत वा निका् समक् राि सिुाइ्जनदिपुिने्छ ।

86 चलनचलाउनछे सूचनाः(१) अनिलषेख प्रशासकलषे सनमनतको निण्ज् बमोनरम 
िलि िलाइ्ज पाउि निवषेदि परषेमा िलि िलाउिषे नमनत खलुाइ्ज फलािो नमनतमा 
फलािो घर रगगाको िलि िलाउि कम्जिारी खनटइ्ज आउिषे हुदँा सो नमनत 
अगावै घर रगगा खानल गरीनदि ुिनि िलि नदिपुिने पक्को िाममा सयूििा रारी 
गिु्जपिने्छ ।

  (२) िलिनदिपुिने समपनत्त उररुीको पक्बाहषेक अन् कसैको 
िोगिलिमा रहषेको िएमा अनिलषेख प्रशासकलषे सोनह पक्को िाममा उपदफा 
(१) बमोनरमको सयूििा रारीगिु्जपिने्छ ।

  (३) उपदफा (१) बमोनरम तोनकएको नमनतमा खनटइ्जरादँा 
घररगगा खाली गरषेको िए समबननधत कम्जिारीलषे िलि िलाइ्ज नदएको मिुु् का 
खडागरी त्ा घररगगा खाली िगरषेको िए खाली गराइ्ज िलि िलाइ्ज िलि 
िलाएको मिुु् का खडा गरी प्रनतवषेदि सा् अनिलषेख शाखामा पषेश गिु्जपिने्छ । 
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पररच छ्ेद-१०

ल्ल्ध

87 नककल लन्छेदनः(१) सनमनत समक् दता्ज रहषेको उररुीको कुिै सरोकारवाला 
पक्लषे नववादको नमनसलमा रहषेको कुिै कागरपत्रको िककल नलिको लानग 
निवषेदि नदएमा सनमनतलषे उक् पक्लाइ्ज सो कागरको िककल उपलबध 
गराउिपुिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि नददँा समबननधत पक्लषे 
उररुी शाखामा रहषेको नमनसलको िककल नलिपुदा्ज उररुी प्रशासक त्ा 
अनिलषेख शाखामा रहषेको नमनसलको िककल नलिपुिने िएमा अनिलषेख 
प्रशासक समक् निवषेदि पषेश गिु्जपिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि नदिको एघार बरषे अगावै 
पषेश िएमा समबननधत कम्जिारीलषे सोनह नदि र सो िनदा प्छी पषेश िएमा समिव 
िएसमम सोनह नदि ििए सोको िोनलप्ट िककल उपलबध गराउिषे्छ ।

   (४) उपदफा (१) बमोनरम निवषेदि नददँा फरक फरक उररुीको 
लानग फरक फरक निवषेदि नदिपुिने्छ ।

   (५) नववादको कुिै पक्लषे उपदफा (१) बमोनरमको निवषेदि नददँा 
िककलको सट्ामा कागरपत्रको फोटो नखचिषे अिमुनत मागषेमा सो नदिपुिने्छ ।

   (६) िककल निवषेदि नददँा अिसुयूिी-१५ बमोनरमको ढािँामा 
नदिपुिने्छ ।

88 नककल दसतुरः (१) समबननधत प्रशासकलषे दफा ८८ बमोनरम िककल वा 
फोटो नखचिको लानग निवषेदि नदिषेपक्सगँ दषेहा् बमोनरमको दसतरु नलइ्ज 
िककल उपलबध गराउिपुिने्छः

(क) िककलको हकमा सककल पािाको प्रनत पषृ्को रू ५।–रुपै्ाकँो दरलषे;

(ख) सनमनतको निण्ज् कागरको हकमा प्रनत सककल पािाको प्रनत पषृ्को रू 
५।–रुपै्ाकँो दरलषे; त्ा

(ग) नलखत कागरपत्रको िककल िनलइ्ज फोटो नखचि िाहषेमा प्रनत पािाको 
रू ५।–   रुपै्ाकँो दरलषे ।

   (२) उपदफा (१) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि प्रिनलत 
काियूि बमोनरम िककल दसतरु िलागिषे पक्लाइ्ज ्स दफा बमोनरमको दसतरु 
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लागिषे्ैछि ।

   (३) ्स दफा बमोनरम िककल उतार गरी लैरािषे पक्लषे िककल 
उतार गदा्ज लागषेको खि्जको व्वस्ा आफै गिु्जपिने्छ ।

89 दसतुर उललछेख गननेः(१)िककल प्रमानणत गिने समबननधत प्रशासकलषे िककल 
प्रमानणत गदा्ज िककल लैरािषे पक्को िाम ्र त्ा उररुीमा हैनस्तका सा्ै 
िककल उतार गरषेवापत दानखल गरषेको दसतरु र िककल पािा समषेत उ्लषेख 
गरी िककल नदएको व्होरा रिाइ्ज िककल प्रमानणत गिु्जपिने्छ ।

90 दसतुर चुक्ा नभर्य नककल नलदरनछेः समबननधत प्रशासकलषे ्स ऐि बमोनरम 
िककल मागिषे पक्लषे िककल उतार गदा्ज दफा ८९ बमोनरम लागिषे दसतरु 
दानखल िगदा्जसमम िककल नदिषे्ैछि र सो िककलको आनधकाररकता प्रमानणत 
गि्ज पाउिषे्ैछि । 

91 प्रचललत कानून बमोलिम हुनछेः ्स ऐिमा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि 
उररुीसगँ समबननधत प्रिनलत काियूिमा कुिै कुरा लषेनखएको िए सोमा लषेनखए 
रनतको हकमा सोनह बमोनरम हुिषे्छ ।

92 लन्यम बनाउनछे अलधकारः सनमनतलषे ्स ऐिको प्रिावकारी का्ा्जनव्िको 
लानग आवश्क नि्म बिाउि सकिषे्छ ।
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अनसूुची-१

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ स्बलनधत)

उिुरीको ढाचँा

न्याल्यक सलमलत समषि पछेश गरछेको

लन्छेदन-पत्र

================= lhNnf =========== ufFpkflnsfgu/kflnsf÷ 
pkdxfgu/kflnsf÷ dxfgu/kflnsf =================j8f g+ ========= a:g] ==
====================================================== sf] 5f]/f÷5f]/L÷>Ldlt 
============================ jif{ ================== sf] =======================
=====================lgj]bs

-k|yd kIf_

lj?4

================= lhNnf =========== ufFpkflnsf÷ gu/kflnsf÷ 
pkdxfgu/kflnsf÷ dxfgu/kflnsf ================= j8f g+ ========= a:g] 
========================================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>Ldlt 
============================jif{ ================== sf] ========================
====================lgj]bs

-bf]>f] kIf_

ल्ष्यः स््नध ल्च छ्ेद

म निमि वुदँाहरुमा लषेनखए वमोनरम निवषेदि गद्ज्ुछ :
१. म निवषेदक र ्स नववादको दोस्ो पक्नवि सवंत २०६९ सालमा सामानरक 

परमपरा अिसुार नववाह गररएको हो । नववाह िएपचिात २ वष्जसमम अ्ा्जत 
२०७१ सालसमम हामीनवि समुधरु दामपत् रीवि रहषेको न््ो । हामीबाट 
२०७१ साल रषेठमा १ ्छोराको समषेत रा्रनम िएको ्छ । एक आपसमा लोगिषे 
सवासिीनविको सहमनत र सहका ््जमा ्छोरा रनमषेप्छी रिमशः समस्ा दषेनखदँ ै
राि ्ा््ो । २०७१ सालको नतहारमा माइत गएप्छी उिी घर आइिि् । 
पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरषे ँ । २ पटकसमम नलि गए ँ। तर 
निरलषे नतमीसगँ मषेरो रीवि ि्ि सकदिै, म घर राि सनक्ि, नतमी रषे गिु्जप्छ्ज  
गर िनि ठाडो रवाफ नदि ्ानलि । कषे  कारणलषे ्सतो हुि ग्ो िनि सोधदा 
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अव नतम्ो र मषेरो समवनध ्ैछि आफुखसुी गर र  मलाई समपक्ज  िगर,गरषेमा राम्ो 
हुदँिै िनि धाक धमकी र त्रास मसषेत नदइि । लामो सम्समम मि फकने ला र घर 
आउनलि िनि पखयी वसषे ँतर आईिि । कररव ३ वष्जप्छी अ्ा्जत २०७४ साल 
िाद्र मनहिामा पिुः नलि गए ँतर नवपक्ी मसगँ वो्द ैिवोली घरनित्र न्छररि र 
साला रषेठाि पठाईशारीररक आरिमण गिने सममको का ््ज गरी मलाई त्ािाम 
गानल गलौि गरषे । मनुशकललषे ज्ाि रोगाई निराश िएर घर फनक्ज ए ँर अव दोस्ो 
पक्श्ीमती मसगँ पिुः फनक्ज  आउिषे र दामपत् रीवि समुधरु हुिषे समिाविा 
ििएकोलषे पाररवाररक नववाद निरुपणका लानग ्ो निवषेदि नदि आएको ्ुछ । 

२. ्स सनमनतबाट दोस्ो पक् न्झकाई रषे रो वझुिपु्छ्ज  व्ुझी नववाद निरुपण 
गराईपाउ ँ। 

३. ्स िगरपानलकाबाट रारी िएको स्ािी् न्ान्क का ््जनवनधको दफा ....
वमोनरम निवषेदि दस्तुर र...... ु, दोस्ो पक् १ रिालाई म्ाद सयूििा दसतरु 
रु ........., पािा २ को निवषेदिको प्रनतनलपी दसतरु रु ........  गरी रममा 
रु ......  ्स नैिवषेदिसा् दानखल गरषेको ्छ ु। 

४. ्ो निवषेदि स्ािी् सरकार सिंालि ऐि, २०७४ को दफा ४७)२ (अिुसार 
्स सैनमनतको अनधकारक्षषेत्रनित्र पर्द्छ ।          

५. ्ो निवषेदि हदम्ादनितै्र ्छ र म निवषेदकलाई ् स नवष्मा निवषेदि नदिषे हकदै् ा 
प्राप्त ्छ । 

६. ्स नवष्मा अन्त्र कही ँकतै कुिै निका्मा कुिै प्रकारको निवषेदि नदएको 
्ैछि । 

७. ्समा दोस्ो पक्को माइती तफ्ज का र मषेरो घर तफ्ज का पररवारका सदस्हरु 
न्झकाई ्प व्होरा वझुि सनकिषे्छ । 

८. ्समा लषेनखएका व्होरा नठक सािँो सत् हुि,् ्झठुा ठहरषे काियूि वमोनरम 
सरंा् िोगि त्ार ्ुछ । 

निवषेदक

िामः ............................. 

इनत सवंत् ............. साल...................मनहिा......................
गतषे.....................रोर शिुम् । 
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अनसूुची-२

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ स्बलनधत)

उिुरी दता्य गरछेको लनससाको ढाचँा

श्ी ....................

........................ ।

ल्ष्य:  उिुरी दता्यको लनससापत्र स्बनधमा ।

..................... a:g] tkfO{ lj?4df ========================a:g]===========
==================n]  cfh ==========================================ph'/L 
btf{ ug{ NofPsf]n] ph'/L btf{ u/L btf{ g+ =====sfod ePsf] of] lg:;f hf/L 
ul/lbPsf] 5 . 

अनधकृत कम्जिारी

दसतखत:........  

नमनत:...........  
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अनसूुची-३

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ स्बलनधत)

ताररख भपा्यर्य

न्याल्यक सलमलत 

.........नगरपाललकामा खरा गररएको तारछेख भरपाई

वादी      प्रनतवादी

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

मदु्ा  ....................

नमनत ........... मा ......................................... काम िएकोलषे सोही नदि ........... 
बरषे ्स न्ान्क सनमनत/का्ा्जल्मा उपनस्त हुिषे्ुछ ििी सही गिने ......

वादी ................     प्रनतवादी ................

इनत सवंत् ............. साल...................मनहिा......................
गतषे.....................रोर शिुम् । 
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अनसूुची-४

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ स्बलनधत)

ताररख पचा्य

न्याल्यक सलमलत

.......... नगरपाललका

बाट िारी भएको तारछेखको पचा्य

वादी      प्रनतवादी

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

मदु्ाः ......................

नमनत ............... मा .................... काम गि्ज ........ बरषे हानरर हुि आउिहुोला । 

फाटँवालाको दसतखत 

नमनत .................
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अनसूुची-५

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ स्बलनधत)

प्रलत्ादको ढाचँा

लललखत ि्ाफको नमनूा

न्याल्यक सलमलत समषि पछेश गरछेको

लललखत ि्ाफ

प्र्म पषि

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . नर ्ला . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
गाउँपानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका वडा 
िं  ...........................वस्ि..................    षेको....................... (िाता समबनध 
उ्लषेख गिने(वष्ज  .............को...................................................................
..नलनखत रवाफ प्रसततुकता्ज

दोस्ो पषि

.............. नर्ला .......  िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, वडा 
िं  .वस्ि...................................................................  ...........षेको  ्छोरा 
वर्ष  .........  को....................................................................................  
................नवपक्षी) निवषेदक(

ल्ष्य स््नध ल्च छ्ेद ।

म निमि वुदँाहरुमा लषेनखए वमोनरम निवषेदि गद्ज्ुछ :

१. म नलनखत रवाफ प्रसततुकता्ज र नवपक्ी निवषेदकनवि सवंत २०६९ सालमा 
सामानरक परमपरा अिसुार नववाह िएको व्होरा नठक हो । हामीबाट २०७१ 
साल रषेठमा १ ्छोराको समषेत रा्रनम िएको नठक हो । २०७१ सालको 
नतहारमा माइत गएप्छी म घर िफकने को, पटक पटक घर आउि फोिबाट 
अिरुोध गरषेको, २ पटकसमम नलि आएको तर म घर िगएको, मैलषे नवपक्ी 
निवषेदकलाई दामपत् रीवि ि्ि िसकिषे ििषेको र मषेरा दाईिाईलषे शारीररक 
आरिमण गिने सममको का ््ज गरषेकोिनि कपोलकन्पत ्झठुा र हुदँ ै ििएका 
निराधार व्होरा उ्लषेख गरी नववाद गरषेको कुरा उ्लषेख गि्ज िाहान्ुछ । 

२. मलाई नवपक्षी  निवषेदक समषेत नमली गानल गलौि, डर, धाक, धमकी दषेखाई 
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हातपात गरी घरबाट निकाला गरषेप्छी म माइतीमा आई वसषेकी हु ँ । नववाह 
िएको कषे ही वष्जप्छी नविा कारण ममा्ी नवनिनि नकनसमका आरोप लगाई 
अपमाि गिने, गाली गलौि गिने लगा्तका कामहरु हुदँगैए । पररवारका अन् 
सदस्हरुलषे म मा्ी घणृा गिने, वोलिाल िगिने रसता का ््ज गरषेपनि नवपक्ीबाट 
कषे ही सम् मलाई िै सम ््जि र सह्ोग गददै आएका न्ए तर प्छी नवपक्ी निवषेदक 
समषेत उनिहरुसगैँ नमलषे र मलाई रवररसत गरबाट निका्िषे का ््जमा सहिागी 
िए  । कषे  कुि कारणलषे वा मषेरो कषे  ग्तीलषे ्सो गरषेका हुि िनि वझुदा वषेलावषेला 
दाइरो ि््ाएको िनि माइती पक्समषेतको  आलोििा गिने गरषेका न्ए । सा्द 
उनिहरुलाई दाइरोकै लोिका कारण मलाई घरबाट निकालीनदएका हुिपुद्ज्छ । 
मैलषे कुिै ग्ती िगरषेको र नवपक्ी लोगिषेसगँ पयूव्जवत मा्ा, सद्ाव र सममाि 
््ावत रहषेकोलषे लोगिषे सवासिीको समवनध ््ावत का्म गरीपाउ ँ। 

३. घरबाट रवररसत निकालषेप्छी ४ मनहिाको िावालक ्छोरा काखी च्ापषेर 
माइती आएको ्झणडै ३ वष्जसमम वषेखवर, समपक्ज नवनहि वसी अनहलषे एककासी 
समवनध नवच्छषेदको माग गरी निवषेदि नदि ुआफँैमा आचि ््जरिक लागषेको ्छ, 
सत् त्थ् वनु्झ काियूि वमोनरम गररपाउ ँ। 

४. ्ो नलनखत रवाफ म्ादनितै्र नलई म आफैं  उपनस्त िएको ्ुछ । 

५. ्स नवष्मा अन्त्र कही ँकतै कुिै निका्मा कुिै प्रकारको निवषेदि नदएको 
्ैछि । 

६. ्समा लषेनखएका व्होरा नठक सािँो सत् हुि,् ्झठुा ठहरषे काियूि वमोनरम 
सरंा् िोगि त्ार ्ुछ । 

निवषेदक

िामः ...................................

इनत सवंत  .................साल ..................... मनहिा .............. गतषे....................
रोर शुिम ्।



145

अनसूुची-६

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ स्बलनधत)

  न्ान्क सनमनतबाट रारी िएको

््याद सूचना

.............................................................वसिषे ....................................

.................को  िाउँमा........................................  िगरपानलका का्ाांल्बाट 
रारी िएको १५ )पि्ध्र (नदि षेसयूििा

===================================== a:g] n] tkfO{sf] lj?4 ljjfb k/]sf] egL 
lgj]bg btf{ u/]sf] x'bfF ;f] sf] k|ltlnkL o;} ;fy ;n+Ug u/L k7f{OPsf] 5 . ctM 
tkfO{n] kqsf] ldltn] !% lbg leqdf cfkm\gf] egfO{ ;lxt cfkm} jf sfg"g 
adf]lhd jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg'xf]nf . cGoyf sfg"g 
adf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .

इनत समबत...................साल.......................मनहिा......................गतषे 
रोर.............शुिम......्
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अनसूुची-७

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ स्बलनधत)

लनण्य्यको ढाचँा 

....................................... न्ान्क सनमनत

सं् ोरक श्ी.........................................................................................

सदस् श्ी...........................................................................................

सदस् श्ी...........................................................................................

निण्ज्

सवंत ............... सालको निवषेदि ि.ं.......

ल्ष्यः ्लछेसीबाट पानी झारछेको ।

................. नर्ला ................ 
गाउपँानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका वडा 
ि.ं........... ...............................वसिषे .....................................................
.............................प्र्म पक्

ल्रुद्

................. नर्ला ................ 
गाउपँानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका वडा 
ि.ं........... ...............................वसिषे .....................................................
.............................दोस्ो पक्

स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोनरम निवषेदि दता्ज 
िई सोही ऐिको दफा ४६ वमोनरम गठि िएको न्ान्क सनमनत समक् प्रसततु हुि 
आएको मदु्ाको सनंक्प्त त्थ् र निण्ज् ्स प्रकार ्छः 

(१) ..............िगरपानलका वडा ि.ं ....................... िकसा नसट ि.ं... 
नक.ि.ं.......क्षे.फ...........को घररगगामा पनचिम तफ्ज का नक.ि.ं.........का 
सनंध्ार नवपक्ी ...................लषे घर विाउदँा आफिो घररगगामा नसमािासमम 
आई रोनड विाएको तर ्छत त्ा वलषेसीको पािी आफिो घर कमपाउणडनित्र 
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्झािनेगरी विाएको हुदँा सो वलषेसी वनद गराइपाउ ँ िनिषे निवषेदकको निवषेदि 
व्होरा । 

(२) .............. िगरपानलकाबाट प्रिनलत िवि निमा्जण समवनधी मापदणड 
वमोनरम इरारत प्राप्त गरी िविको िकसा समषेत सवीकृत गराई सो िकसा 
वमोनरम िवि निमा्जण गरषेको हु ँ। नवपक्ी निवषेदकलषे ििषे वमोनरम आफिो घरको 
्छत त्ा वलषेसीको पािी निरको घर कमपाउणडनित्र ्झािने िगरषेको आफिै 
घररगगामा ्झािने गरषेको हुदँा ्झठुा निवषेदि खारषेर गररपाउ ँ िनिषे प्रत््यीको 
नलनखत रवाफ । 

(३) .............. िगरपानलकाबाट स्लगत निररक्ण त्ा सववेंक्ण गि्ज गएका 
प्रानवनधक टोनललषे स्लगत निररक्ण गरी नमनत.........मा पषेश गरषेको सकषे ि 
सनहतको प्रनतवषेदिबाट प्रत््यीको घरतफ्ज बाट ्छत त्ा वलषेसीको पािी खसदा 
निवषेदकको घर कमपाउणडनित्र पिने गरषेको दषेनखन्छ िनिषे व्होरा उ्लषेनखत 
िएको  । 

(४) नववादका दवैु पक्लाई मषेलनमलाप गराउिषे प्र्ोरिका लानग.......................... 
िगरपानलक वडा ि.ं.......,................. मा रहषेको मषेलनमलाप कषे नद्रमा पठाउदँा 
मषेलनमलाप हुि िसकी फनक्ज  आएको । 

लनण्य्य

 दवैु पक्लाई सिुवुाईको लानग आर पषेशी तोनकएकोमा नववादका समवननधत 
पक्हरु सव्मं त्ा निरहरुबाट नि्कु् गरषेका काियूि व्वसा्ीहरु समषेतको 
ििाई सिुी पिुः नमलापत्र गिु्जहोस िनि सम्झाउदँा व्ुझाउदँा पनि नमलापत्र गि्ज 
मञररु िगिु्ज  िएकोलषे फाइलमा सलंगि प्रमाण कागरहरुको समषेत मयू््ाङ्कि 
गरी स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा ४९(२) वमोनरमनिण्ज् 
नदिपुिने हुि आई निण्ज्तफ्ज  नविार गदा्ज निवषेदकको नक. ि.ं...को पनचिमतफ्ज  
प्रत््यीको नक.ि.ं...को घररगगा रोनडएर रहषेकोमा नववाद दषेनखएि । निवषेदकको 
ििाई अिसुार आफिो घर कमपाउणडनित्र प्रत््यीको ्छत त्ा वलषेसीको पािी 
्झारषेको हो होइि िनि स्लगत रुपमै रािँव्ुझ गरी प्रानवनधक प्रनतवषेदि पषेश गि्ज 
का्ा्जल्बाट खनट गएका प्रानवनधक कम्जिारीलषे नमनत.............मा पषेश गरषेको 
सकषे ि सनहतको प्रानवनधक प्रनतवषेदि समषेतबाट निवषेदकको माग दावी वमोनरम 
आफिो घर कमपाउणडनित्र प्रत््यीको ्छत त्ा वलषेसीबाट पािी ्झिने गरषेको 
िनिषे पनुष्ट हुिषे दषेनखन्छ । प्रत््यीलषे ्स का्ा्जल्बाट पाररत गरषेको िकसामा 
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समषेत ्छत त्ा वलषेसीको पािी आफिै घररगगामा ्झािने िनि दषेखाईएको र 
निवषेदकको घर कमपाउणडनित्र पािी ्झाि्ज पाउिपु्छ्ज  िनि प्रत््यीलषे दावी 
नवरोध गि्ज समषेत िसकषे को र प्रिनलत काियूि र प्रिलिबाट समषेत अका्जको घर 
कमपाउणडनित्र आफिो ्छत त्ा वलषेसीको पािी ्झाि्ज पाउिषे िदषेनखएको हुदँा 
निवषेदकको माग वमोनरम प्रत््यीलषे आफिो ्छत त्ा वलषेसीबाट आफिै घर 
रगगामा पािी ्झािने प्रवनध गिु्जपिने दषेनखन्छ । निवषेदकको घर कमपाउणडमा पािी 
्झाि्ज िपाउिषे ठह्छ्ज   । सो ठहिा्जलषे तपनशल बमोनरम गिु्ज  । 

तपलशल

१. सरोकारवालालषे िककल माग गि्ज आएमा नि्मािसुार दसतरु नलई िककल 
नदि ु। 

२. ्ो निण्ज्मा नित्त िव्ुझषे ३५ नदिनित्र ..............नर्ला अदालतमा पिुरावषेदि 
गि्ज राि ुिनि प्रत््यीलाई सिुाईनदि ु। 

३. म्ादनित्र पिुरावषेदि िपरषेमा काियूि वमोनरम निण्ज् का्ा्जनव्ि गिु्ज /गराउि ु। 

इनत सवंत् ............. साल...................मनहिा......................
गतषे.....................रोर शिुम् । 



149

अनसूुची-८

(दफा ४८ को सगँ स्बलनधत)

अनतररम सरंषिणातमक आदछेशको नमनूा

........................................................... न्ान्क सनमनत

सं् ोरक श्ी.........................................................................................

सदस् श्ी...........................................................................................

सदस् श्ी...........................................................................................

आदछेश

सवंत ............................ सालको निवषेदि ि.ं.......

ल्ष्यः  लपलरतलाई उपचार गराउनछे स््नधमा ।

................. नर्ला ................ 
गाउपँानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका वडा 
ि.ं........... ...............................वसिषे.........प्र्म पक्

ल्रुद्

................. नर्ला ................ 
गाउपँानलका/िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका वडा 
ि.ं........... ...............................वसिषे .....................................................
.............................दोस्ो पक्

्समा निवषेदकको माग वमोनरम ..........................नर्ला वडा ि.ं...........
.................... वसिषे ...............को िानत ..........................को ्छोरा/्छोरी 
वष्ज ................ को ................लषे आफुलाई असाध् रोग लानग नि्नमत रुपमा 
हप्ताको २ पटक मगृौला डा्लोनसस गि्ज निनकतसकलषे नशफाररस गरषेकोमा एकाघरका 
्छोरा वष्ज .................. को ...........................लषे नि्नमत रुपमा डा्लोनसस गि्ज 
अटषेर गरषेको, घरर घरर रुपै ँ् ा ििएको वहािा गिने गरषेको, कनहलषे कनहलषे का्ा्जल्को 
कामको व्सततालषे फुस्जद िनमलषेको आनद कारण रिाई आफुलषे नि्नमत प्राप्त 
गिु्जपिने सवा्थ् सषेवा प्राप्त गि्ज िसकषे को हुदँा आफिो रीवि ्झि्झि खतरा्कु् 
वनद ै गएको िनि असपतालको निनकतसकको परुा्ज  र नशफाररस सनहत पषेश हुि 
आएको निवषेदि उपर प्रारनमिक रुपमा रािँव्ुझ गदा्ज व्होरा मिानसव दषेनखएको 
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हुदँा हाललाई निवषेदकको लानग निनकतसकलषे नशफाररस गरषे वमोनरम हरषेक हप्ता 
२ पटक डा्लोनसस गिु्ज  गराउि ु त्ा निरको सवा्थ् लािका लानग आवश्क 
अन् प्रवनध समषेत नमलाउि ुिनि स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा 
४९(८) वमोनरम नवपक्ी ........................को िाममा ्ो अनतररम सरंक्णातमक 
आदषेश रारी गररनदएका ्छौं । ्ो आदषेश नमनसल सामषेल राखी नवपक्ीलाई लषेखी  
पठाईनदि ु । ्ो आदषेश अिसुार उपिार िएको रािकारी प्राप्त गरी नमनसल सामषेल 
राखि ुर नि्मािसुार पषेश गिु्ज  । 

ईनत सवंत ................... साल ..........मनहिा....गतषे रोर..शिुम् ।
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अनसूुची-९

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ स्बलनधत)

लमलापत्रको लालग लन्छेदनको ढाचँा

....................पाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका 
न्याल्यक सलमलतसमषि पछेश गरछेको लमलापत्रको स्ुंयक् लन्छेदनपत्र

.............. नर्ला.......... ./िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा ि ं............... ......... .वस्ि.............................................................. षे
...................................को ्छोरा/्छोरी/श्ीमनत 

वष्ज  ..................को............................................................... निवषेदक

नवरुधि

.............. नर्ला.......... ./िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा ि ं............... ......... .वस्ि.............................................................. षे
...................................को ्छोरा/्छोरी/श्ीमनत 

वष्ज  ..................को............................................................ निवषेदक

ल्ष्यः स््नध ल्च छ्ेद ।

हामी निवषेदक निमि नलनखत निवषेदि गद्ज्छौः 

१. हामीनवि सवंत २०६९ सालमा सामानरक परमपरा अिसुार नववाह गररएकोमा 
कररव  २ वष्जसमम  समुधरु दामपत् रीवि रहषेको न््ो । हामीबाट २०७१ 
साल रषेठमा १ ्छोराको समषेत रा्रनम िएको,   सोनह वष्ज २०७१ सालको 
नतहारमा माइत गएप्छी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध 
गरषेको, नलि गएको तर उ्टै कुटनपट गरी पठाएको िनि निवषेदकको निवषेदि 
परषेको । 

२. आफुलाई दाइरो ि््ाएको निउबँाट घरमा हषेला गरषेको, अपमाि गरी 
रवररसत घरबाट निकाला गरषेको हो । आफु खशुीलषे माइत गई वसषेको होइि 
अ्झपनि लोगिषेप्रनत आफिो ््ावत मा्ा, सद्ाव र सममाि रहषेकोलषे लोगिषे 
सवासिीको समवनध ््ावत का्म गराईपाउ ँिनिषे प्रत््यीको नलनखत रवाफ 
रहषेको  । 
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३. हामी ्झगडा गरर आ्ौं, कषे हीवष्ज लोगिषे सवासिी ्ुछनटएर वस्ौं, हामीबाट एक 
सनतािको रा्रनम समषेतिैसकषे को ्छ । घरमा सामान् घरा्सी नवष्लषे मिमटुाव 
िई लोगिषे सवासिी अलग अलग वसषेकोमा  .....................िगरपानलकाको 
न्ान्क सनमनत माफ्ज त वडा ि ं................. अनतग्जतको............................   
मषेलनमलाप कषेि्द्रमा मषेलनमलापकर्ता................. को पहलमा एक आपसमा 
्छलफल गरी नमली आएको व्होरा ्ो ्छ की नवगतमा रषे रसता नवष्मा 
असम्झदारी त्ा वषेमषेल िएको िएतापिी हामीनवि एक अका्जप्रनत नवश्वास, 
सदिाव र प्रषेम का्मै रहषेकोलषे लोगिषे सवासिीको समवनध नवच्छषेद गरी पाउ ँ
िनिषे निवषेदि दावी ्छोनड पिुः समुधरु समवनधका सा् दामपत् रीविलाई 
व्वनस्त ढंगलषे अगानड वढाउिषे ्छौं । निवषेदकको घरमा ततकाल लोगिषे सवासिी 
नमनल वसिषे वातावरण िहुिषे िएकोलषे ्ुछटै् ठाउमा डषेरा नलई वसि हामी दवैु पक् 
सहमत िएकालषे स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा ४७ )२( 
वमोनरम ्ो नमलापत्रको सं्ुक्त निवषेदि पषेश गरषेका ्छौं , लषेनखए वमोनरम 
नमलापत्र गरी पाउ ँ। 

४. ...............िगरपानलका स्ािी् न्ान्क का ््जनवधी वमोनरम ्ो नमलापत्रको 
सं् कु् निवषेदि दसतरु बापत रु ...........्सैसा् संलग्ि ्छ । 

५. ्समा लषेनखएका व्होरा नठक सािँो  हुि,् ्झठुा ठहरषे काियूि वमोनरम सहुलँा 
व्ुझाउलँा । 

लन्छेदकहरु

...................................... प्र्म पक्

.................................... दोस्ो पक्

इनत सवंत् ............. साल...................मनहिा......................
गतषे.....................रोर शिुम् । 
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अनसूुची-१०

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ स्बलनधत)

लमलापत्रको ढाचँा

 ....................िगरपानलका न्ान्क सनमनतसमक् पषेश गरषेको नमलापत्रको 
सं् कु् निवषेदिपत्र

.............. नर्ला .............  .िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा ि ं............... ......... .वस्ि............................................................... षे
..................................को  ्छोरा/्छोरी/श्ीमनत 

वष्ज  ..................को.............................................................................  
..निवषेदक) प्र्म पक्ष(

नवरुधि

.............. नर्ला .............  .िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा िं

नलनखत रवाफकता्ज........................को .......................वसिषे 
वष्ज........................ (दोस्ो पक्)

ल्ष्यः समवनध नवच्छषेद ।

हामी निवषेदक  निमि नलनखत निवषेदि गद्ज्छौं :

१. हामीनवि सवंत २०६९ सालमा सामानरक परमपरा अिसुार नववाह गररएकोमा 
कररव  २ वष्जसमम  समुधरु दामपत् रीवि रहषेको न््ो । हामीबाट २०७१ 
साल रषेठमा १ ्छोराको समषेत रा्रनम िएको,   सोनह वष्ज २०७१ सालको 
नतहारमा माइत गएप्छी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध 
गरषेको, नलि गएको तर उ्टै कुटनपट गरी पठाएको िनि निवषेदकको निवषेदि 
परषेको । 

२. आफुलाई दाइरो ि््ाएको निउबँाट घरमा हषेला गरषेको, अपमाि गरी 
रवररसत घरबाट निकाला गरषेको हो । आफु खशुीलषे माइत गई वसषेको होइि 
अ्झपनि लोगिषेप्रनत आफिो ््ावत मा्ा, सद्ाव र सममाि रहषेकोलषे लोगिषे 
सवासिीको समवनध ््ावत का्म गराईपाउ ँिनिषे प्रत््यीको नलनखत रवाफ 
रहषेको  । 
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३. हामी ्झगडा गरर आ्ौं, कषे हीवष्ज लोगिषे सवासिी ्ुछनटएर वस्ौं, 
हामीबाट एक सनतािको रा्रनम समषेतिैसकषे को ्छ । घरमा 
सामान् घरा्सी नवष्लषे मिमटुाव िई लोगिषे सवासिी अलग अलग 
वसषेकोमा  .....................िगरपानलकाको न्ान्क सनमनत माफ्ज त वडा 
िं  .................  .अि्तर्गतको  ............................  मषेलनमलाप  कषेि्द्रमा 
मषेलनमलापकर्ता.................  को  पहलमा  एक  आपसमा  ्छलफल  गरी 
नमली  आएको  व््होरा  ्ो  ्छ  की  नवगतमा  र  षेरस्ता  नवष्मा  असम्झदारी 
त्ा वषेमषेल िएको िएतापिी हामीनवि एक अका्जप्रनत नवश्वास, सदिाव र प्रषेम 
का्मै रहषेकोलषे लोगिषे सवासिीको समवनध नवच्छषेद गरी पाउ ँिनिषे निवषेदि दावी 
्छोनड पिुः समुधरु समवनधका सा् दामपत् रीविलाई व्वनस्त ढंगलषे 
अगानड वढाउिषे ्छौं । निवषेदकको घरमा ततकाल लोगिषे सवासिी नमनल वसिषे 
वातावरण िहुिषे िएकोलषे ्ुछटै् ठाउमा डषेरा नलई वसि हामी दवैु पक् सहमत 
िएकालषे स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा ४७ )२ (वमोनरम ्ो 
नमलापत्रको सं्ुक्त निवषेदि पषेश गरषेका ्छौ ,ं लषेनखए वमोनरम नमलापत्र गरी 
पाउ ँ। 

४. ...........िगरपानलका स्ािी् न्ान्क का ््जनवधी वमोनरम ्ो नमलापत्रको 
सं् कु् निवषेदि दसतरु बापत रु्सैसा् संलग्ि ्छ ।       

५. ्समा लषेनखएका व्होरा नठक सािँो  हुि,् ्झठुा ठहरषे काियूि वमोनरम सहुलँा 
व्ुझाउलँा । 

निवषेदकहरु

...................................... प्र्म पक्

.................................... दोस्ो पक्

इनत सवंत् ............. साल...................मनहिा......................
गतषे.....................रोर शिुम् ।
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अनसूुची-११

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ स्बलनधत)

मछेललमलापकता्यमा सूचीकृत हुनछे लन्छेदन ढाचँा

न्याल्यक सलमलत

............ नगरपाललका समषि पछेश गरछेको लन्छेदन

नवष्ः मषेलनमलापकता्जमा सयूिीकृत हुि पाउ ँ। 

प्रसततु नवष्मा तपनसलमा उ्लषेनखत कागरातहरुको प्रनतनलपी सा्ै राखी ............  
िगरपानलकाको न्ान्क सनमनत अनतग्जतका ............ मषेलनमलाप कषे नद्रमा सयूिीकृत 
िई मषेलनमलाप गराउि अिमुती पाउ ँििी निवषेदि गद्ज्ुछ । 

तपलसल 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको ्छाँ् ाकपी, 

२) सिातक तहसमम उनतण्ज गरषेको शैनक्क प्रमाणपत्रको ्छाँ् ाकपी,

३) मषेलनमलापकता्जको तानलम प्राप्त गरषेको प्रमाणपत्रको ्छा्ाकँपी,

४) मषेलनमलाप समबनधी अििुव र

५) व्नत्तगत नववरण (Bio- data)

                                                         
निवषेदक

िाम ्रः ..........

दसतखतः ...........

नमनतः .............

फोटो
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अनसूुची-१२

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ स्बलनधत)

..........नगरपाललकाको न्याल्यक सलमलत समषि पछेश गरछेको 

भररभराउको लन छ्ेदन पत्र

ल्ष्यः भररभराई पाउँ भननछे ्ारछे ।

......वस्ि................................षेनिवषेदक÷वादी÷प्रनतवादी

नवरुधि

.......वस्ि.............षेनवपक्षी÷वादी÷प्रनतवादी

मधुिा

म निवषेदक निवषेदि वापत रु १०।– दसतरु सा्ै राखी निमि व्होरा निवषेदि गद्ज्ुछ ।

! pk/f]St ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'4f o; gu/kflnsfsf] Goflos 
;ldltsf] ldlt lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf /fv]sf] b:t'/ /sd 
?= ============================ ldlt ==================sf] lhNnf 
cbfntsf] km};nf adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'bfF  
>L ==================================af6 pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] 
lgj]bg k]z u/sf] 5' .

@ d}n] o; sfof{nodf hDdf u/]sf] b:t'/ /sdsf] e/kfO{ / ef}r/sf] ;Ssn} 
k|lt / ;Ddflgt lhNnf cbfntsf] clGtd km};nfsf] 5fofskL o;} ;fy 
;+nUg 5 .

o;df n]lvPsf] Joxf]/f 7Ls ;fFrf] xf] em'7f 7x/] ;x'nf a'emfpnf .

निवषेदक

निर..............

ईनत सवंत..................साल...................मनहिा.............गत........षेरोर शुिम ्।
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अिसुयूिी-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ समबननधत)

िलि िलाउिषे निवषेदि
....... िगरपानलकामा पषेश गरषेको

निवषेदि पत्र
ल्ष्यः चलन चलाई पाउँ भननछे ्ारछे ।

.......वस्ि.....................षेनिवषेदक÷वादी÷प्रनतवादी

नवरुधि

.......वस्ि..................षेनवपक्षी÷वादी÷प्रनतवादी

मदु्ा

म निवषेदक निवषेदि वापत रु १०।– दसतरु सा्ै राखी निमि व्होरा निवषेदि गद्ज्ुछ ।

!= pk/f]St ljkIfL;Fusf] pQm d'4f o; gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 
ldlt====================df ;Dklt ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf]df 
ljkIfL >L========================== n] lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg 
u/]sf]df ;Ddflgt cbfntaf6 ;d]t ldlt ============== df lg0f{o x'Fbf 
Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L d]/} xsef]u sfod u/sf] x'bfF ;f] 
d]/f] xsef]u sfod ePsf] ;Dklt rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 
5' .

@= lgj]bg ;fy k]z u/]sf sfuhftx?
s_  Goflos ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] 5fofFk|lt .
v_  cbfntn] ldlt====================df u/]sf] lg0f{osf] 5fofFk|lt .
u_ ljjfb ;DaGwL ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 .

 pNn]lvt Joxf]/f 7Ls ;fFrf] xf] em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf 
a'emfpnf . 

 
निवषेदक
.................................. 
ईनत सवंत..................साल...................मनहिा.............गत........षेरोर शुिम ्।
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अनसूुची-१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) सगँ स्बलनधत)

समपनत रोककाको आदषेश
.............................................. न्ान्क सनमनत

सं् ोरक श्ी.........................................................................................
सदस् श्ी...........................................................................................
सदस् श्ी...........................................................................................

आदषेश
सवंत  .................सालको निवषेदि िं. ........

नवष्ः समपनत हसतानतरण रोकका
.............. नर्ला .............  .िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा ि ं......................वस्ि.................................................................... षे
.............................को ्छोरा/्छोरी/श्ीमनतवष्ज  ..................को......................
...................................निवषेदक) प्र्म पक्ष(

नवरुधि

...... नर्ला ........... िगरपानलका/ उपमहािगरपानलका/ महािगरपानलका, 
वडा ि.ं...नवपक्ी (दोश्ो पक्)..........वसिषे....वष्ज.....को ्समा निवषेदकको माग 
बमोनरम......नर्ला........ ......िगरपानलका/उपमहािगरपानलका/महािगरपानलका, 
वडा ि.ं... क्षे.फ.........नक.ि.ं....... रगगामा बिषेको.........को िाममा रहषेको 
अवणडाको..................वग्जनफटको िार त्लषे घर र नलग लगापात समषेत नवपक्ी....
समपनत्त निर नवपक्ीबाट अन् अनंश्ारहरुको मनररुी नविा हक हसतानतरण हुि 
सकिषे आशकंा गरी निवषेदकलषे नदएको निवषेदि उपर प्रारनमिक रुपमा रािँव्ुझ गदा्ज 
व्होरा मिानसव दषेनखएको हुदँा हाललाई प्रत्क्यी को िाममा रहषेको उन्लनखत 
घररगगाको हक हसतानतरण गि्ज नसफाररस िनदि वडालाई र अकको आदषेश 
ििएसममका लानग उक् घररगगाको हक हसतानतरण िगिु्ज /गि्ज िनदि ुििी मालपोत 
का्ा्जल्को िाममा समषेत स्ािी् सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा ४९ (६) 
बमोनरम ्ो रोककाको आदषेश रारी गररनदएका ्छौं । ्ो आदषेश नमनसल सामषेल राखी 
समवननधत का्ा्जल्हरुमा पठाईनदि ु। ्ो आदषेश अिसुार रोकका िएको रािकारी 
प्राप्त गरी नमनसल सामषेल राखि ुर नि्मािसुार पषेश गिु्ज  ।

ईनत सवंत................साल.............मानहिा...........गतषे‘..........रोर शिुम् ।
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अनसूुची-१५

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ स्बलनधत)

नककलको लालग लन्छेदन

न्याल्यक सलमलत 

.......... नगरपाललकामा पछेश गरछेको लन्छेदन पत्र

ल्ष्यः नककल पाउँ भननछे बारछे ।

................... बसिषे ........................................................................... 
निवषेदक/वादी/प्रनतवादी

नवरुधि

............... बसिषे ................................................................................ 
नवपक्ी/वादी/प्रनतवादी

मदु्ाः ..................................

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

म निवषेदक निवषेदि दसतरु वापत रु. १०।– सा्ै राखी निमि व्होरा निवषेदि गद्ज्ुछः

(१) उपरोक् नवपक्ीसगँको उ्लषेनखत मदु्ामा अध््िको लानग दषेहा्का 
कागरातहरु आवश्क परषेको हुदँा प्रमानणत प्रनतनलपी पाउ ँििी ्ो निवषेदि 
सा् उपनस्त िएको ्ुछ । अतः िककलको प्रमानणत प्रनतनलपी पाउ ँ। 

दषेहा् 

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

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

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

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

२) लषेनखएको व्होरा नठक सािँो ्छ, ्झटु्ा ठहरषे काियूि बमोनरम सहुलँा 
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ब्ुझाउलँा । 

निवषेदक

निर ..........................

इनत समवत्  ......... साल .... मनहिा .... गतषे रोर ्... शिुम् ................

cf1fn]

lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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b'wf}nL gu/kflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw -lgoldt tyf 
Jojl:yt_ P]g, @)&%

gu/;efaf6 :jLs[t ldltM@)&%.)^.!(

k|:tfjgfM

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd b'wf}nL gu/kflnsfsf] 
;l~rt sf]ifsf] ;+rfng ug{, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug{, lgsf;f tyf vr{ 
ug{, n]vf /fVg, cfly{s tyf ljQLo k|ltj]bg ug{,cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s 
lgoGq0fsf] Joj:yf ldnfpg, cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f ug{, a]?h' 
km5\of}{6 tyf c;'n pk/ ug{ u/fpg, cfly{s sfo{ljlwnfO{ lgoldt,Jojl:yt / 
hjfkmb]xL agfpg jf~5gLo ePsf]n]] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd 
b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/;efn] of] sfg"g agfPsf] 5 . 

kl/R5]b–!

k|f/lDes

!=  ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æb'wf}nL gu/kflnsfsf] 
cfly{s sfo{ljlw -lgoldt tyf Jojl:yt_ P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .

 -@_ of] P]g t'?Gt nfu" x'g]5 .

@=  kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf,–

-s_ æc;'n pk/ ug'{ kg]{ /sdÆ eGgfn] k|rlnt P]g adf]lhd e'QmfgL 
lbg gx'g] /sd e'QmfgL lbPsf] jf a9L x'g] u/L e'QmfgL lbPsf] 
jf 36L /sd c;'n u/]sf] sf/0faf6 c;'n pk/ ug{' kg]{ egL 
n]vfk/LIf0f xF'bf 7x¥ofOPsf] a]?h' /sd ;D´g' k5{ / ;f] zAbn] 
lxgfldgf jf d:of}6 u/]sf] /sd tyf gu/nfO{ ltg'{ a'´fpg' kg]{ cGo 
s'g} /sd snd ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-v_ æclGtd n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 
x'g]  n]vfk/LIf0f ;D´g'k5{ .

-u_ æcfGtl/s n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] zfvf 
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jf  tf]lsPsf] clwsf/Laf6 x'g] cfGtl/s n]vfk/LIf0f 
;D´g'k5{ .

-3_ æcfly{s jif{Æ eGgfn] x/]s jif{sf] ;fpg dlxgfsf] Ps ut]b]lv csf]{ 
jif{sf] cfiff9 dlxgfsf] d;fGt ;Ddsf] afx| dlxgfsf] cjlwnfO{ 
;D´g'k5{ .

-ª_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj / laifout 
zfvf  k|d'vsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t, 
k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] xsdf gu/kflnsfsf]  k|d'v / 
k|d'vsf] xsdf gu/sfo{kflnsf ;D´g'k5{ .

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

-5_  æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo  clws[tnfO{ ;D´g'k5{ .

-h_  æsfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 
;f] zAbn] gu/kflnsf dftxt /x]sf] laifout zfvf jf ljefu jf 
dxfzfvf jf sfof{no jf OsfO{x?nfO{ ;d]t hgfpg]5 . 

-em_ æsfof{no k|d'vÆ eGgfn] v08 -5_ / -h_ adf]lhdsf] sfof{nosf] 
k|zf;sLo k|d'v eO{ sfdsfh ug{ tf]lsPsf] kbflwsf/L ;Demg' 
k5{ .

-`_  ælhDd]jf/ JolQmÆ eGgfn] n]vf pQ/bfoL clws[taf6 clwsf/ 
;'lDkP adf]lhdsf] sfo{ ;+rfng ug]{, lhDdf lng], vr{ ug]{, n]vf 
/fVg], cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fO{ a]?h' km5\of}{6 ug]{ 
u/fpg], ;/sf/L gubL lhG;L c;'n pk/ ug]{ u/fpg] tyf bflvnf 
ug]{ st{Jo ePsf] JolQm ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] gu/kflnsfsf] 
sfdsf] nflu ;/sf/L gubL jf lhG;L lnO{ jf glnO{ ;f] sfd km5\
Øf{pg] lhDdf lng] h'g;'s} JolQm ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-6_  ætfn's sfof{noÆ eGgfn] j8fsfof{no tyf laifout sfof{nosf] 
xsdf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;D´g'k5{ .



163

-7_  ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf 
lgodfjnL, lgb]{lzsf jf sfo{ljlwdf tf]lsP adf]lhd ;D´g'k5{ .

-8_  ægu/kflnsfÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsf ;Demg'k5{ .

-9_  æk|b]z ;l~rt sf]ifÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @)$ adf]lhdsf] 
;l~rt sf]if ;D´g'k5{ .

-0f_  æah]6 ;+s]tÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] cfly{s 
;+s]t tyf juL{s/0fsf] cwLgdf /xL gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, 
laifout zfvf, j8f sfof{no jf ;f] ;/xsf] If]qflwsf/ ePsf 
cfof]hgf sfo{sqmd cflbsf]sfo{ k|s[lt / ;+u7g ;d]t 5'l6\6g] 
u/L gu/kflnsfn] lbPsf] ;+s]tnfO{ hgfpF5 .

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

-y_  æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« a}+saf6 
l:js[tL k|fKt gu/kflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+s ;D´g' k5{ / ;f] 
zJbn] To:tf] a+}ssf] clwsf/ k|of]u u/L sf/f]jf/ ug]{u/L tf]lsPsf]  
a}+ssf] zfvf  ;d]tnfO{ hgfpF5 .

+-b_  ædftxt sfof{noÆ eGgfn] b'wf}nL gu/sfo{kflnsf dftxt /x]sf] 
j8f sfof{no jf laifout zfvf, dxfzfvf, ljefu jf sfof{no 
/ PsfO{  ;D´g'k5{ .

-w_  æn]vfÆ eGgfn] sf/f]af/ ePsf] Joxf]/f b]lvg] u/L k|rlnt sfg"g 
adf]lhd /flvg] clen]v, vftf, lstfa cflb / ;f] sf/f]af/nfO{ 
k|dfl0ft ug]{ cGo sfuhft / k|ltj]bgsf ;fy} ljB'tLo k|ljlwaf6 
/flvPsf] clen]v / cfly{s ljj/0f ;d]tnfO{{ ;D´g'k5{ .

-g_  æn]vf pQ/bfoL clws[tÆ eGgfn] cfˆgf] / dftxt sfof{nosf] 
cfly{s k|zf;g ;+rfng ug]{, jflif{s ah]6 tof/ ug]{ / ;f] ah]6 
lgsf;f k|fKt u/L vr{ ug]{ clwsf/ ;'Dkg], ah]6 tyf sfo{qmd 
cg';f/ x'g] cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf /fVg] / /fVg nufpg], n]vf 
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ljj/0f tof/ ug]{ u/fpg], ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L, lhG;L  / cGo 
h'g;'s} sf/f]jf/sf] cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fpg], 
a]?h' lgoldt ug]{ u/fpg], c;'n pk/ ug]{ u/fpg] jf ldGxf ug]{ 
u/fpg] st{Jo ePsf] b'wf}nL gu/sfo{kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[tnfO{{ ;D´g'k5{ .

-k_  æj8f sfof{noÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf ljleGg j8f 
sfof{nox? ;D´g'k5{ .

-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] ljleGg j8fx?df 
j8f ;lrjsf] ?kdf sfd ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO ;D´g'k5{ .

-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/;efåf/f ljleGg 
sfo{x?sf nflu ljleGg zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg ePsf] /sd 
;Demg'k5{ .  

-e_  æljQLo ljj/0fÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] dfkb08 
adf]lhd s'g} lglZrt cjlwdf ePsf] cfly{s sf/f]jf/sf] 
;dli6ut l:ylt bzf{pg] p2]Zon] zLif{s ;d]t v'Ng] u/L tof/ 
ul/Psf] ljj/0f ;Demg'k5{ / ;f] zJbn] sf/]fjf/sf] l:ylt bzf{pg] 
u/L zLif{ssf cfwf/df jgfOPsf] ah]6 cg'dfg, lgsfzf, vr{, 
cfDbfgL, bflvnf / afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL 
ljj/0f / ;f];Fu ;DjlGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ 
hgfpF5 .

-d_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;D´g'k5{ .

-o_  æ;l~rt sf]ifÆ eGgfn]] b'wf}nL gu/kflnsfsf] ;l~rt sf]if 
;D´g'k5{ .

-/_  æ;efÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/;ef ;D´g'k5{ .

-n_  æ;+k/LIf0fÆ eGgfn] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf 
cf}+NofOPsf] a]?h'sf] ;DaGwdf k]z x'g cfPsf :ki6Ls/0f jf 
k|ltlqmof ;fy ;+nUg k|df0f tyf sfuhftsf] cfwf/df ul/g] km5f]{6 
;DjGwL sfo{nfO{  ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] ;efaf6 ul7t n]vf 
;ldltaf6 k|fKt ;'´fj jf lgb]{zgsf cfwf/df ul/g] k/LIf0f jf 
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cg'udg sfo{ ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-j_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsf 
;Demg'k5{ .

-z_  æ;fj{hlgs hjfkmb]xLsf] kbÆ eGgfn] kfl/>lds 7]lsPsf] jf 
g7]lsPsf] h] eP tfklg s'g} ¿kdf lgo'Qm x'g] jf lgjf{lrt x'g] 
jf dgf]gog x'g] sfg"gL dfGotf k|fKt ;fj{hlgs sfd, st{Jo / 
clwsf/ ePsf] kb ;D´g'k5{ .

-if_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsf cGtu{t 
/x]sf] laifout ljefu, dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf PsfOnfO{ 
;Demg'k5{ .

kl/R5]b–@

;l~rt sf]if ;~rfng ;DjGwL Joj:yf

#=  ;l~rt sf]ifsf] ;~rfngM -!_ ;l~rt sf]ifdf b]xfosf /sdx? 
/xg]5g\M—

-s_ gu/ ;efaf6 :jLs[t sfg"g adf]lhd nufO{Psf] s/ tyf u}/ s/ 
jfkt c;'n ePsf] /fh:j /sd .

-v_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8jfkt k|fKt 
/sd .

-u_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ePsf] ;dfgLs/0f 
cg'bfg, ;zt{ cg'bfg,;dk"/s cg'bfg / ljz]if cg'bfg jfkt 
k|fKt /sd .

-3_ gu/kflnsfn] lnPsf] cfGtl/s C0fjfktsf] /sd .

-8_ cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd gu/kflnsfsf] gfddf k|fKt ePsf] 
cGo cfo jfktsf] /sd .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd g]kfn /fi6« a}+saf6 
:jLs[ltk|fKt gu/kflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+sdf vftf vf]nL hDdf 
ul/g]5 . 
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   -#_ g]kfnsf] ;+ljwfg, of] P]g / cGo k|rlnt sfg"gsf] 
cwLgdf /xL ;l~rt sf]ifsf] ;+rfng gu/sfo{kflnsfsf] sfof{non] 
tf]s]adf]lhd ug]{5 . 

$=  ;l~rt sf]ifsf] n]vf /fVg] pQ/bfloTjM -!_ ;l~rt sf]ifsf] n]vf 
cBfjlws ?kdf /fVg] tyf To;sf] jflif{s ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf 
n]vf bflvnf ug]{ u/fpg] st{Jo / pQ/bfloTj gu/sfo{kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vf tyf ;f]sf] ljQLo ljj/0f 
;efdf / k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, dxfn]vf lgoGqs sfof{no Pj+ 
dxfn]vf k/LIfs;dIf k]z ug]{ ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 .

kl/R5]b – #

ah]6 lgdf{0f tyf jflif{s sfo{qmd th'{df, lgsf;f, vr{, /sdfGt/ tyf 
lgoGq0f

%=  ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{M -!_ cfufdL cfly{s jif{df gu/kflnsfn] 
;Dkfbg ug'{kg]{ sfo{ tyf sfo{s|dsf] nflu ;+ljwfgsf] wf/f @#) 
jdf]lhd ah]6 tof/ ug]{ u/fpg] / ;efdf k]z u/L kfl/t u/fpg] pQ/bfloTj 
sfo{kflnsfsf] x'g]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ug]{ 
k|of]hgsf nflu pknJw x'g] >f]t tyf vr{sf] ;Ldfsf] k"jf{g'dfg rfn' 
cfly{s jif{sf] r}q d;fGtleq ul/;Sg' kg]{5 .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd >f]t / vr{sf] ;Ldf lgw{f/0f 
ePkl5 lgwf{l/t ;|f]t tyf vr{sf] ;Ldfleq /xL cfufdL cfly{s jif{sf] 
ah]6 th'{df ug'{ kg]{5 .

   -$_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 rfn' cfly{s jif{sf] 
c;f/ !) ut]leq ;efdf k|:t't ug'{kg]{5 .

   -%_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ubf{ 
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gu/sfo{kflnsfn] gu/kflnsfsf] :jLs[t cfjlws of]hgf / dWosfnLg 
vr{ ;+/rgfnfO{ d"n cfwf/ agfpg' kg]{5 . 

   -^_ gu/kflnsfn] 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{kg]{ ePdf 3f6f 
k"lt{ ug]{ ;|f]t ;d]tsf] vfsf tof/ ug'{kg]{5 .

   -&_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df, 5nkmn Pjd\ ah]6sf] 
d:of}bfnfO{ clGtd ?k lbO{ kfl/t ubf{ ckgfpg'kg]{ sfo{ljlw tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 .

^=  ah]6 lgsf;fM -!_ ;efaf6 ah]6 :jLs[t ePsf] & lbg leq gu/k|d'vn] 
k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ / k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfkm"n] 
clVtof/L kfPsf] !% lbgleq j8f ;lrj / dftxt sfof{no k|d'vnfO{ 
:jLs[t ah]6 ljj/0f cg';f/ vr{ ug]{ clVtof/L  lbg'kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clVtof/Lk|fKt ePkl5 tf]lsP 
adf]lhd a}sdfkm{t k|flKt, lgsfzf / e'QmfgL ug'{kg]{5 .

   t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / 
lx;fj ldnfg afx]ssf] cGo e'QmfgL ;DjGwL sfd x'g]5}g .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|flKt, lgsf;f tyf e'QmfgL 
ubf{ ;+3Lo dxfn]vf lgoGqs sfof{non] tf]lslbPsf] dfkb08 adf]lhd 
x'g]u/L Psn vftf  sf]if k|0ffnL cjnDjg ul/g]5 .

   -$_ /sd lgsf;f ePkl5 tf]lsPsf kbflwsf/Lsf] ;+o'Qm 
b:tvtaf6 a}+s vftf ;+rfng ug'{kg]{5 .

   -%_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{s|d adf]lhd :jLs[t ah]6sf] 
kl/lwleq /x]/ k|rlnt sfg"gadf]lhd vr{ ug]{, n]vf /fvL jf /fVg nufO{ 
n]vf k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' km5\of}{6 ug]{ / sfo{kflnsfdf 
k]z ug]{ pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .

   -^_  o; sfg"g / k|rlnt cGo sfg"g adf]lhd /sd 
lgsf;f lbg] tyf sf]if ;~rfng ug]{ u/fpg] ;DjGwL cGo sfo{ljlw 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

&= ah]6 /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]]M  bkmf ^ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 
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ePtfklg gu/ kflnsfsf] cfly{s l:ylt / ;l~rt sf]ifdf hDdf 
/x]sf] /sdnfO{ dWogh/ u/L ljlgof]lht /sddf cfjZostf cg';f/ 
gu/kflnsfn] k"0f{ jf cf+lzs?kdf /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]5 .

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

(=  /sdfGt/ tyf >f]tfGt/M-!_ gu/kflnsfsf] :jLs[t ah]6sf]] s'g} Ps 
ah]6 pk zLif{s cGtu{tsf] vr{ zLif{sdf /sd k'u ePdf ;f] gk'u 
ePsf] /sd s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sdf art x'g] /sdaf6 @% 
k|ltztdf ga9\g] u/L  gu/sfo{kflnsfn] /sdfGt/ ug{ ;Sg]5 .

  t/ k"FhLut zLif{saf6 rfn" zLif{sdf /sdfGt/ ug{ ;Sg] 5}g .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ 
gu/sfo{kflnsfn] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ k|Tofo]fhg ug{ ;Sg]5 . 

   -#_ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg cGtu{t s'g} Ps k|sf/sf] 
vr{ Joxf]g]{ >f]tdf /x]sf] /sd csf]{ >f]tdf ;fg]{ / e'QmfgL ljlw kl/jt{g 
ug]{ clwsf/ ;efsf] x'g]5 .

   -$_ /sdfGt/ tyf ;|f]tfGt/ ;DjGwL cGo Joj:yf 
tf]lsPadf]lhd x'g]5. 

!)= ah]6 lkmtf{ x'g]M :jLs[t aflif{s ah]6df ljlgof]hg e} lgsf;f ePsf] 
/sd s'g} sf/0fjz vr{ x'g g;sL vr{ vftfdf aFfsL /x]df cfly{s 
jif{sf] cGtdf ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ bflvnf ug'{kg]{5 .

kl/R5]b–$

sf/f]af/sf] n]vf

!!=  sf/f]af/sf] n]vfM -!_ ljlgo]fhg,w/f}6L Pj+ /fhZj tyf cGo sf/f]jf/sf] 
n]vf bf]xf]/f] n]vf k|0ffnLsf] l;¢fGt adf]lhd gubdf cfwfl/t n]vf 
k|0ffnL cg';f/ /flvg]5 .
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                t/ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] gubdf cfwfl/t n]vf 
k|0ffnLnfO{ kl/dfh{g u/L kl/dflh{t gub cfwf/ jf k|f]befjL cfwf/df 
n]vf /fVg] u/L tf]ls lbg ;Sg]5 . 

   -@_ pk lgod -!_ adf]lhdsf] n]vf /fVgsfnflu cfjZos 
n]vf 9fFrf  dxfn]vf k/LIfsaf6 :jLs[t eP adf]lhd x'g]5 . 

   -#_ gu/kflnsfn] cg'bfg, 
;xfotf,nufgL,ljlgof]hg,/fhZj tyf w/f}6Lsf cltl/Qm cGo ;j} 
k|sf/sfsf/f]jf/ / vr{sf] n]vf ufpF÷gu/ kflnsfn] tof/ u/L 
/fVg'kg]{5 .

   -$_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] ;doleq 
ljlgof]hg,/fh:j,w/f]}6L nufotsf] PsLs[t ljQLo ljj/0f tof/ 
u/L ufpF÷gu/ sfo{kflnsf, ufpF÷gu/ ;ef tyf dxfn]vf lgoGqs 
sfof{nodf pknJw u/fpg' kg]{5 .

   -%_ cfkm\gf] lgsfo / dftxt sfof{nosf] ;Dklt / 
bfloTjsf] n]vf+sg Pj+ k|ltj]bg ug]{ bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] 
x'g]5 .

!@=  lhDd]jf/ JolQm hjfkmb]xL x''g] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] k|To]s sf/f]af/ 
:ki6 b]lvg] u/L k|rlnt sfg"gn] tf]s] adf]lhdsf] l/t k'¥ofO{ n]vf tof/ 
u/Lu/fO{ /fVg' kg]{5 .

   -@_ cfly{s k|zf;g ;+rfng ubf{ dftxt sfof{non]] 
k|rlnt sfg"gsf]kfngf u/] gu/]sf] ;DaGwdf cfjZostf cg';f/ 
/]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f ug]{/ dftxt sfof{nosf] lx;fa s]Gb|Lo 
lx;fadf ;dfj]z u/fpg ]pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .

   -#_ pkbkmf -!_ jdf]lhd n]vf tof/ u/]gu/]sf] jf pkbkmf 
-@_ adf]lhd n]vf pQ/bfoL clws[tn] /]vb]v, hfFra'´ tyflg/LIf0f 
ubf{ jf n]vfk/LIf0f x'Fbf k|rlnt sfg"gåf/f lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L 
sf/f]af/ u/]sf] jf cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf lhDd]jf/ JolQmn] 
To;sf] hjfkmb]xL jxg ug'{ kg]{5 .

   -$_ s'g} dgfl;a sf/0fn] n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt 
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x'g uPdf lhDd]jf/ JolQmn] tf]lsPsf] cjlwleq clwsf/ k|fKt clwsf/
L;dIf sf/0f v'nfO{ lgoldt u/fpgsf] nflu k]z u/]df n]vf pQ/bfoL 
clws[tn] tf]lsPsf] DofbleqTo; ;DaGwdf cfjZos lg0f{o ug'{kg]{5 .

   t/ dgfl;jsf/0f geO{ n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt 
x'g cfPsf] b]lvg cfPdf n]vfpQ/bfoL clws[tn] lhDd]jf/ JolQmnfO{ 
klxnf] k6s kf‘Fr ;o ¿k}ofF / To;kl5 klg bf]xf]l/g cfPdf k6s}lkR5] 
Ps xhf/ ¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL 
;d]t ug{ ;Sg]5 .

   -%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lg0f{o lbg' kg]{ clwsf/Ln] 
tf]lsPsf] Dofbleq lg0f{o glbPdf lghnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] 
klxnf] k6s kfFr ;o ¿k}ofF /;f]xL clwsf/Laf6 k'gM csf]{ k6s To:tf] 
sfo{ bf]xf]l/g uPdf kGw| ;o ¿k}ofF hl/jfgf ug'{ kg]{5 .

   -^_ pkbkmf -@_ adf]lhd /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f 
x'Fbf of] sfg"g tyfo; sfg"g cGt/ut ag]sf] lgod adf]lhd lgwf{l/t 
k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf]b]lvg cfPdf jf cGo s'g} s}lkmot 
b]lvg cfPdf hfFr ug{ k7fpg] tfn's sfof{non] snd} lkR5] b'O{ ;o 
¿k}ofF hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . Pp6} lhDd]jf/ JolQmnfO{ tLg k6seGbf a9L 
hl/jfgf eO;s]kl5 k'gM To:tf] sfo{ bf]xf]l/g cfPdf snd} lkR5] kfFr 
;o ¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t 
ug'{ kg]{5 .

   -&_ of] sfg"g jf o; sfg"g cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd 
n]vf /fv] g/fv]sf],n]vf bflvnf u/] gu/]sf] / n]vfk/LIf0f u/fP 
gu/fPsf] ;DaGwdf ;do ;dodfhfFr, lg/LIf0f u/L cfGtl/s lgoGq0f / 
/]vb]v ug]{ lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .

!#=  /fh:j bflvnf / /fh:j n]]vfM-!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd 
gu/kflnsfnfO{k|fKt x'g] /fh:j tyf cGo cfo /sdx?sfof{nodf k|fKt 
ePkl5 tf]lsP adf]lhd;+lrt sf]ifdf cfDbfgL b]lvg] u/L a}+s bflvnf 
ug'{ kg]{5 .

   -@_ /fh:jsf] nut tyf n]vf /fVg] tyf kmfF6jf/L k]z 
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ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg] / To;sf] clen]v /fVg] pQ/bfloTj k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .

!$=  gubL lhG;L bflvnf ug]{ / n]vf /fVg] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] cfˆgf] 
lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubLsf] xsdf ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 
tf]lsPsf] a}+s vftfdf / lhG;L dfn;fdfg eP ;ft lbgleq tf]lsPsf] 
:yfgdf bflvnf u/L >]:tf v8f ug'{ kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Dofbleq lhDd]jf/ JolQmn] 
gubL tyf lhG;L bflvnf u/]sf] >]:tf v8f ug{ g;s]df To;sf] dgfl;j 
sf/0f v'nfO{ Ps txdflysf] clwsf/L ;dIf Dofb yksf] nflu cg'/f]w 
ug{ ;Sg]5 . o;/L cg'/f]w e}cfPdf Ps tx dflysf] clwsf/Ln] dgfl;j 
sf/0f b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/La9Ldf k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb 
ylklbg ;Sg]5 .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ylkPsf] Dofbleq klg >]:tf 
v8f gug]{ lhDd]jf/ JolQmnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] snd} lkR5] 
kfFr ;o ¿k}ofF jf lauf]sf] bz k|ltzt;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

   -$_ cfˆgf] lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubL ;f]xL lbg jf 
To;sf] ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s vftfdf bflvnf gu/]sf] b]lvg cfPdf 
k|d'v k|zf;sLo clws[tn] bz lbg;Dd 9Lnf] u/]sf] eP bz k|ltzt 
hl/jfgf u/L ;f] bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbg;Dd l9nf] u/]sf] eP 
kGw| k|ltzt hl/jfgf u/L ;f] ;d]t bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbgeGbf 
a9L l9nf] u/]sf] eP kRrL; k|ltzt hl/jfgf u/L gub bflvnf ug{ 
nufO{ s;"/sf] dfqf cg';f/ k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL 
;d]t ug{ u/fpg ;Sg]5 .

!%=  cfly{s k|ltj]bg k]z ug]{ M-!_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf 
cjlwleq  k|To]s cfly{s jif{sf]] ;l~rt sf]ifsf] cltl/Qm ljlgof]hg, 
/fh:j, w/f}6L,j}b]lzs cg'bfg / C0f ;xfotf tyf nufgLsf] PsLs[t 
cfly{s ljj/0f tof/ u/L gu/sfo{kflnsf, gu/;ef, dxfn]vf lgoGqs 
sfof{no / dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nodf k|ltj]bg k]z ug{' kg]{5 .

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

   -#_ gu/kflnsfsf] ljQLo ljj/0f g]kfn ;/sf/n] 
cjnDjg u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf juL{s/0f cg'?ksf] x'g]5 .

   -$_ /fh:j, gubL, lhG;L tyf w/f}6L bflvnf ug]{ tyf 
To;sf] n]vf clen]v cBfjlws ¿kdf /fVg] cGo sfo{ljlw tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 .

!^=  xfgL gf]S;fgL c;''n pk/ ul/g]M o; kl/R5]b adf]lhd /fVg'kg]{ sf/f]af/sf] 
n]vf 7Ls;+Fu g/fv]sf] sf/0faf6 gu/kflnsfnfO{ s'g} lsl;dsf] xfgL 
gf]S;fgLtyf Iflt x'g uPdf To;/L kg{ uPsf] xfgL gf]S;fgL tyf Ifltk"lt{ 
lhDd]jf/ JolQmaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;'npk/ ul/g]5 .

kl/R5]b–%

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

!&=  cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLM-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] / dftxtsf 
sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu' 
ug'{kg]{5 .

    -@_ cfGtl/s lgoGq0f sfo{of]hgf nfu' ubf{ 
dxfn]vf lgoGqs sfof{non] hf/L u/]sf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] 
l;4fGt,gLlt, 9fFrf / sfo{ljlwnfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf lng'kg]{5 .

!*= cfGtl/s n]vfk/LIf0fM-!_gu/sfo{kflnsf / dftxt sfof{nox?sf] cfly{s 
sf/f]jf/sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f lgoldttf, ldtJolotf,sfo{bIftf / 
k|efjsfl/tfsf cfwf/df tf]lsPsf] dfkb08leq /xL gu/kflnsfsf] 
cfGtl/s n]vfkl/If0f zfvf jf tf]lsPsf] clwsf/Laf6 x'g]5 . 

   -@_ gu/kflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DjGwL cGo 
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

   -#_ gu/kflnsfsf] cfGtl/s  jf clGtd n]vfk/LIf0f x'Fbf 
;/sf/L gubL jf lhG;L dfn;fdfgsf] nut 5'6 u/]sf] jf ;/sf/nfO{ 
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xfgL gf]S;fgL k'¥ofPsf]] b]lvPdf sfo{sf/L clws[tn] To:tf] lhDd]jf/ 
JolQmaf6 xflg gf]S;fgL ePsf] /sdc;'n u/L s;"/sf] dfqf cg';f/ 
ljefuLo sf/afxL ;d]t ug'{kg]{5 .

!(=  :ki6Ls/0f glbg] pk/ sf/afxLM -!_ sfof{nosf] ;/sf/L gubL lhG;L 
cfo–Joosf] n]vf cfsl:ds lg/LIf0f ubf{ jf cfGtl/s jf clGtd 
n]vfk/LIf0fsf] l;nl;nfdf ;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu ul/P 
adf]lhdsf] n]vf tyf ljj/0f tf]lsPsf] Dofbleq bflvnf ug'{ ;DalGwt 
n]vf pQ/bfoL clws[t / lhDd]jf/ JolQmsf] st{Jo x'g]5 .

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

   -#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd lbOPsf] Dofbleq 
;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkmjf dfu ul/Psf] n]vf k]z ug{ g;Sg]n] a]?h' jf 
s}lkmot b]lvPsf] /sd Joxf]g'{kg]{5 .

@)= a]?h' c;"n km5\o\f{}6 lgoldt / nut sfod ug]{ M -!_ dxfn]vf 
k/LIfssf] k|ltj]bgdf cf}+NofPsf]  j]?h'  c;"n pk/ ug'{ kg]{ tyf ltg'{ 
j'emfpg' kg]{ egL 7x¥ofO{Psf] /sdsf] nut sfof{non] cWofjlws u/L 
u/fO{ /fVg'kg]{5 . 

   -@_ n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf] d:of}6 / lxgfldgf ePsf] 
/sd jf tf]lsP adf]lhd lgoldt x'g g;s]s]f j]?h' /sd lhDd]jf/ 
JolQmaf6 c;"n pk/ ug'{kg]{5 . 

   -#_ dxfn]vf k/LIfssf] jflif{s k|ltj]bgdf cf}NofPsf] 
a]?h' ;DaGwdf sfo{kflnsfsf] cg'dltn] ;efdf pkl:yt eO{ cfkm\
gf] k|lts[of JoQm ug]{ / a]?h' km5f}{6 ;DjGwL sfd sf/jfxL ug]{ u/fpg] 
pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

   -$_ j]?h' c;"n km5f{}6,lgoldt / nut sfod ug]{ ;DjGwdf  
;efdf 5nkmn eO{ k|ltj]bg :jLs[t ePkl5 ;f] k|ltj]bgdf pNn]lvt 
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;'emfjx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] bfloTj sfo{kflnsfsf] lgb]{zg adf]lhd 
;DjlGwt n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

   -%_ a]?h' km5\of}{6 ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsPadf]lhd 
x'g]5 .

kl/R5]]b–^

a/a'´f/y, lnnfd lalqm tyf ldGxf ;DaGwL Joj:yf

@!=  a/a'´f/y M -!_ gu/kflnsfsf lgjf{lrt k|ltlglwn] cfkm" lhDdf 
ePsf] sfuhft tyf lhG;L ;fdfg cfkm\gf] kbfjwL ;dfKt x'g'eGbf !% 
lbg cufj} lkmtf{ a'emfO{ ;f]sf] k|df0f lng' kg]{5 . 

   -@_ sd{rf/L ;?jf jf a9'jf x'Fbf jf cjsfz k|fKt ubf{ 
jf nfdf] cjlwdf sfhdf jf labfdf /xFbf cfˆgf] lhDdfdf /x]sf] gubL 
lhG;L jf ;/sf/L sfuhft tf]lsPsf] Dofbleq a/a'´f/y u/L tf]lsPsf] 
9fFrfdf a/a'´f/ysf] k|df0fkq lng' kg]{5 .

   -#_ pkbkmf -!_ adf]lhd a/a'´f/y gug]{ JolQm jxfnjfnf 
sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g adf]lhd lghsf] tna eQf /f]Ssf /fvL 
/ axfn 6'6]sf] JolQm eP lghsf] lgj[Qe/0f jf pkbfg /f]Ssf /fvL 
Pj+ lgj[Qe/0f,pkbfg gkfpg] jf pkbfg lnO;s]sf] JolQm eP :yfgLo 
k|zf;g åf/f kqmfp u/L a/a'´f/y ug{ nufOg]5 .

   -$_ ;dodf a/a'´f/y gu/]sf] sf/0faf6 ;/sf/L gubL, 
lhG;L jf s'g} wgdfn gf]S;fg ePdf gf]S;fg eP a/fa/sf] /sd / ;f]xL 
a/fa/sf] lauf] /sd k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt JolQmaf6 c;'n 
pk/ ul/g]5 .

   -%_ a/a'´f/y ug]{ cGo k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

@@=  gubL lhG;L b'?kof]u Pj+ d:of}6 ePdf sf/afxL ul/g] M-!_ sfof{nosf] 
;/sf/L tx;Ln tyf lhG;L e08f/ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ jfclGtd 
n]vfk/LIf0f ubf{ jf s'g} tj/n] hfFr x'Fbf ;/sf/L /sd d:of}6 ePsf 
]b]lvg cfPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] k|rlnt sfg"g adf]lhd ;f] 
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d:of}6 ug]{ pk/ cfjZos sf/afxL ug'{ u/fpg' kg]{5 .

   -@_ ;fj{hlgs ;DklQsf] lhDdf, To;sf] nut,;+/If0f,j/
j'emf/y / hjfkmb]xL ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

@#=  lnnfd laqmL tyf ldGxf lbg] M-!_ o; sfg"g tyf o;cGtu{t ag]sf] 
lgod adf]lhd lhG;L lg/LIf0f ubf{ 6'6k'm6 tyf a]sDdf eO{ sfd gnfUg] 
egL k|ltj]bgdf pNn]v ePsf] dfn;fdfgx¿ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
cfjZos hfFra'´ ubf{ lnnfd laqmL ug'{kg]{ egL 7x¥ofOPsf] dfn;fdfg 
tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ lnnfd laqmL ug{ ;lsg]5 .

   -@_ o; sfg"gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 
of] sfg"g cGtu{t p7\g g;s]sf] afFsL /sd, k|fs[lts k|sf]k, b'3{6gf 
jf cfˆgf] sfa" aflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ tyf ;'vfhtL{ eO{ jf lvP/, 
;8]/ uO{ jf cGo sf/0faf6 ;/sf/L xfgL gf]S;fgL x'g uPsf] jf P]g 
adf]lhd lnnfd a9fa9 x'Fbf klg gp7]sf] jf p7\g] l:ylt gb]lvPsf]df 
gu/sfo{kflnsfaf6 tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ ldGxf lbg 
;lsg]]5 .

kl/R5]]b–&

ljljw

@$=  sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L M n]vf pQ/bfoL clws[t, 
sfof{no k|d'v, lhDd]jf/ JolQm nufot gubL jf lhG;L ;DjGwL sfd 
ug]{ cGo clwsf/Lsf] sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 .

   -@_pkbkmf -!_ jdf]lhd tf]lsPsf] sfd,st{Jo, clwsf/ 
tyf lhDd]jf/L cg';f/ ;DjlGwt JolQmn] hjfkmb]xLtf jxg ug'{kg{]5 .

@%=   ljQLo k|ltj]bg ;fj{hlgs ug'{kg]{ M o; sfg"g / cGo k|rlnt sfg"g 
adf]lhd tof/ ug'{kg]{ ljQLo k|ltj]bgx? ;DjlGwt lgsfodf k]z ePsf] 
ldltn] ;ft lbg leq ljB'tLo jf cGo pko'Qm dfWodaf6 ;fj{hlgs 
ug'{kg]{5 .
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@^=  cfly{s k|zf;gsf] ;~rfngM -!_ gu/kflnsfsf] cfly{s k|zf;g 
;~rfng ;DjGwL Joj:yf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] Joj:yf geP;Ddsf nflu 
of] sfg"g / o; cGtu{t tf]lsP adf]lhdsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng 
ug{ cfjZos kg]{ hgzlQmsf] kl/rfng / Joj:yfkg dxfn]vf lgoGqs 
sfof{non] ug]{5 . 

@&=  ;+3Lo / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gnfO{ cfwf/ dfGg'kg]{ M 
gu/kflnsfsf] ;efn] cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL sfg"g agfpFbf ;+3Lo 
/ k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gdf ePsf Joj:yfnfO{ dfu{bz{gsf ?kdf 
lnO{ ;f] adf]lhd ug'{ u/fpg'kg]{5 .

@*=  ljB'tLo k|ljlwsf] k|of]u ug{ ;Sg]M-!_ o; sfg"g adf]lhd cfly{s 
sf/f]jf/sf] n]vf Jojl:yt ug{ pko'Qm ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ 
;lsg]5 .

   -@_pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cfjZos k|0ffnL gu/kflnsf 
cfFkm}n] ljsf; u/L jf dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 k|fKt u/L nfu" 
ug{ ;lsg]5 .

   -#_ pkbkmf -@_ jdf]lhd ljsf; ul/Psf] k|0ffnLdf 
;dfj]z gePsf] jf kof{Kt gePsf] s'g} k|0ffnL ljsf; ug'[{kg]{ ePdf 
n]vfsf] l;¢fGt Pj+ ljQLo 9fFrfsf] Ps?ktfsf nflu tf]lsP adf]lhd 
dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;d]t k/fdz{ lng'kg]{5 .

@(=  n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldltM -!_ gu/kflnsfaf6 ;Dkfbg ul/g] 
sfo{x?df cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL cjnDjg u/L k|efjsf/L, bIftfk"0f{ 
Pj+ ldtJooL ?kdf ;Dkfbg ug{, ljQLo k|ltj]bg x?nfO{ ;dod} tof/ 
ug{ tyf ljZj;gLo agfpg,a]?h' km5f}{6 ug{ u/fpg gu/sfo{kflnsfn] 
cfkm"dWo]af6 tf]s]sf] ;b:osf] cWoIftfdf gu/kflnsfsf] cfGtl/s 
n]vfk/LIf0f ug{ tf]lsPsf] clws[t, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
tf]s]sf] gu/kflnsfsf] clws[t / k|fljlws clws[t ;d]t /x]sf] Ps 
n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt /xg]5 .

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

#) clwsf/ k|Tofof]hgM of] sfg"g jf o;cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd 
s'g} sfof{no jf clwsf/LnfO{ k|fKt clwsf/dWo] tf]lsP adf]lhdsf 
clwsf/ Jffx]ssf cGo clwsf/ s'g} clwsf/Ln] k|of]u ug]{u/L 
k|Tofof]hg ug{ ;lsg]5 .

#! lgod lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg] clwsf/M o; sfg"gsf] p2]Zo 
sfof{Gjog ug{ gu/sfo{kflnsfn] cfjZos lgodx?,lgb]{lzsf,sfo{ljlw 
jf dfu{bz{g agfpg ;Sg]5 .

cf1fn]

lbk]Gb| kf}8]n

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



178

b'wf}nL gu/kflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g,@)&%
gu/;efaf6 :jLs[t ldltM–@)&%.)^.!(

k|:tfjgfM

b'wf}nL gu/kflnsfsf] 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[9ug{ 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],

b'wf}nL gu/kflnsfsf] gu/;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo 
;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ adf]lhd of] P]g agfPsf] 5 .

kl/R5]b !

k|f/lDes

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æb'wf}nL gu/kflnsfsf] s[lif 
Joj;fo k|j4{g P]g, @)&%Æ /x]sf]5 . 

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

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–

-s_ æk|d'vÆ eGgfn] gu/kflnsfsf]] k|d'v ;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] b'wf}nL gu/sfo{kflnsf ;Demg'k5{ .

-ª_  æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo 
k|j4{g sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ .

-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df 
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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] Joj;flos s[lifnfO{ 
;d]t hgfpF5 .

-h_ æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ 
adf]lhdsf afnL pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ 
;Demg' k5{ . -em_ æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, 
Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, ljt/0f tyf s[lif pkhsf] laqmL 
ljt/0f ug]{  s[lif ahf/ ;Demg'  k5{ .

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

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M–

-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg , 

-@_  s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg, 

-#_  s[lif pkhsf] Jofkf/,

-$_ s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s 
dnsf] pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,  

-%_  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_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsf ;Demg'k5{ .

-9_  ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g adf]lhd ag]sf] 
lgodfjnLdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ .
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-0f_  æyf]s ahf/Æ eGgfn] s'g} pTkfbs jf ljq]mtfn] csf]{ ljq]mtfnfO{ 
s[lif j:t' laqmL ljt/0f ug]{ yf]s ahf/nfO{ ;Demg'k5{ .

-t_  æk|d'vÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] k|d'v ;Demg'k5{ .

-y_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[t ;Demg'k5{ .

-w_  ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs 
;d"x, s[lif kmfd{, ;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ 
;Demg' k5{ .

-g_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ 
;Demg' kb{5 .

-k_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif 
kmfd{sf] ;~rfng, s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, 
;~ro / ahf/Ls/0f ug{ jf s[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf 
;f] eGbf a9L kIfx? jLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif 
s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; zAbn] Joj;flos s[lif k|of]hgsf] 
nflu JolQmut jf;+:yfut ?kdf lnhdf lng lbg jf s[lifhGo 
pBf]usf] nflu s[lif j:t' jf jfnLsf] pTkfbg jf cfk'lt{ ug{ b'O{ 
jf b'O{eGbf a9L kIfx¿aLr If]qkmn, kl/df0f, d"No / u'0f:t/sf] 
cfwf/df ePsf] s/f/nfO{ ;d]t hgfpF5 .

-km_  æj8fÆ eGgfn] b'wf}nL gu/kflnsfsf] j8f ;Demg'k5{ .

-a_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif 
ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-e_ æ;efÆ eGgfn] b'wf}nL gu/;efnfO{ ;Demg'k5{ .
-d_  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{ .

-o_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg 
ljqmL ug]{ p2]Zon] gu/kflnsfaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] 
xf6 ahf/nfO{ ;Demg' k5{ .
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kl/R5]b @

s[lif ahf/;DjGwL Joj:yf

# s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_ gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg 
:yfgdf s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 . 

   -@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos 
;+:yfn] gu/kflnsfsf] cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 .

$=    s[lif ahf/sf] juL{s/0f M-!_ o; P]gsf] bkmf # adf]lhd :yfkgf x'g] 
s[lif ahf/sf] juL{s/0f b]xfo adf]lhdsf] x'g]5 M–

-s_ yf]s ahf/,

-v_ v'b|f ahf/,

-u_ xf6–ahf/, 

-3_  ;+sng s]Gb| .

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

   -#_ ahf/ ;~rfng ;DjGwL cGo Joj:yf 
gu/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{ gu/kflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo 
k|j4{g ;ldlt /xg]5 .
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   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf 
;b:ox? /xg] 5g\ M– 

-s_ k|d'v      — cWoIf

-v_ sfo{kflnsfsf] cfly{s ;ldltsf] ;+of]hs  — ;b:o

-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t   — ;b:o

-3_ gu/kflnsf: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_ gu/kflnsfsf] 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 gu/kflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu, 
zfvfjf dxfzfvfdf/xg]5 .

&=   ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; P]gdf cGoq Joj:yf ePb]lv 
jfx]s ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–

-s_ :yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyf of]hgf 
th'{df ug]{,

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo / 
;xsfo{ ug]{,

-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{,

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{gug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{,
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-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– -!_ gu/kflnsfn] 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;fok|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]lhds[lif C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 . 

   -@_ k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg o; P]g adf]lhdsf]] Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ 

lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -!_ 

adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 . 

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ 
;/sf/sf] clt k|fydlstf If]qdf shf{ nufgL u/]sf] ;/x dfgL;f] jfkt 
pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf ;d]t kfpg ;Sg]5 . 

   -$_  s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd 
u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] eO{ ckn]vgug'{ kg]{ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] 
jif{sf] v'b s/of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ a/fj/sf] /sd 36fpg ;Sg]5 . 
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kl/R5]b $

sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng

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

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? 
/xg]5g\ M–

-s_ ;+3Lo tyf k|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd,

-v_  gu/kflnsfaf6 k|fKt /sd,

-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu ;Demf}tf 
u/L :yfgLo txdf  ljlgof]lht /sd jfkt k|fKt /sd

-3_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd .

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

!!= sf]ifsf] ;~rfng M-!_gu/kflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf lgb{]zg adf]lhd 
s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd vr{ul/g]5 .

   -@_ sf]ifsf] ;lrjfno gu/kflnsf cGtu{tsf] s[lif 
ljefu÷dxfzfvf÷zfvfdf /xg]5 .

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ 
vr{ bkmf !) adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 .

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

   -#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf 
;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 .

   -$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP 
adf]lhd x'g]5 .

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

   -@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 .
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kl/R5]b %

Joj;flos s[lif s/f/-lnh_

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

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

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

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

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

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

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

!*=  k'gMs/f/ ug{ gx'g] M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL 
glnO ;f]xL laifodf t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg . 

!(=   Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿ M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif 
s/f/ ubf{ s/f/sf] k|s[lt / cj:yf cg'?k cg';"rL- @df pNn]v eP 
adf]lhd x'g]5 . 

   -@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf 
pkbkmf -!_ df pNn]lvt ljifo afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? 
;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{ ;lsg]5 .

@)= Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTj M -!_ o; P]gsf] bkmf !% 
jf !^ adf]lhd s[lif Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts 
;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo 
bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

   -@_ s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf 
kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿ aLr s/f/ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] 
cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .

   -#_ 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 
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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] 
g;Sg] ePdf,

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ 
ePdf,
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-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 gu/kflnsfdf btf{ ug'{ 
kg]{5 . 

   -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ btf{ ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] 
b:t'/ nfUg]5 . 

   -#_ btf{ gul/Psf] s/f/sf] cfwf/df g]kfn ;/sf/ jf cGo 
lgsfon] lbg] ;'ljwf jf ;x'lnot lbg] k|of]hgsf] nflu dfGotf k|fKt ug]{ 
5}g . 

   -$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt 
gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] clwsf/Ln] clgjfo{ ¿kn] /fVg' kg]{5 . 

   -%_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/f/btf{ ug{ b'j} kIfx¿ 
:jod\ jf pgLx¿sf] sfg'g adf]lhdsf] k|ltlglw pkl:yt x'g' kg]{5 . 

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

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

kl/R5]b ^

ljjfb ;dfwfg

@%=  ljjfbsf] ;dfwfg M -!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] 
sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} ljjfb pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L 
aftf{af6 To:tf ljjfbx¿ ;dfwfg ug{ ;Sg]5g\ . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@&= dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{Gjog M-!_ dWo:ytf ;ldltsf] 

lg0f{o ePsf] ;ft lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf 

lg0f{osf] sfof{Gjog gu/]df To:tf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf 

k|zf;g sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u lng ;Sg]5 . 

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog 

ug]{ l;nlznfdf ;DalGwt kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] 

;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .  

   -$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w 

eO{ cfPdf ;DjlGwt dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] 
;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf ug'{ kg]{{5 . 

   -%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt 
laifosf xsdf o;} P]g adf]lhd / cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, 
@)%% adf]lhd x'g]5 .
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kl/R5]b &

ljljw

@*= Joj;fo btf{ ug'{ kg]{ M -!_ s/f/ u/L s[lif Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg] 
s[ifs, s[lif kmfd{ jf Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' 
x'b}g .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso 
clws[tn] ug]{5 . lghn] clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf 
cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .

   -#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns  nufotsf cGo Joj:yf 
sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

@(= Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df s'g} kIfsf 
sfd sf/jfxLaf6 csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf s/f/df g} Ifltk"lt{sf] 
dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, 
:ynut lg/LIf0f, :yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo, k|rlnt b/efp ;d]t 
a'emL ;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{ 
e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg 
kIfsf] sfa' jflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ s/f/sf] oyfjt\ kl/kfngf x'g 
g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf] bfloTj ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ 
s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr s'g} n]gb]g ePsf] /x]5 eg] cj:yf x]/L 
dsf{ kg]{ kIfnfO{ n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 .

#)= sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/L M -!_ o; P]g adf]lhd 
b08 ;hfo ug]{ jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ :yfgLo Goflos ;ldltnfO{ 
x'g]5 . 

   -@_ o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f 
cg';Gwfg tyf txlssft ug]{ clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf ;/sf/L 
jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng ;Sg]5 .

#!= b08 ;hfo M -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ u/]df b]xfo 
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adf]lhdsf] ;hfo x'g]5M 

-s_ bkmf # / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / ;~rfng u/]df klRr; 
xhf/ b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd,

-v_ dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -@_ sf] sfo{ gu/]df jf 
ug{ OGsf/ u/]df To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ clwsf/L 
jf To:tf] sfo{ s'g} clwsf/LnfO{ k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] 
lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{ klRr; xhf/ b]lv krf; xhf/ 
¿k}ofF;Dd,

-u_ bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s 
To:tf] Ifltk"lt{ glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ klRr; xhf/ b]lv 
krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd .

-3_  o; P]g jf o; P]g cGt/ut ag]sf] lgodfjnL ljkl/t s'g} sfo{ 
u/L To;af6 s;}sf] xfgLgf]S;fgL ePsf] /x]5 eg] To:tf] xfgL 
gf]S;fgL lghaf6 g} e/fO{g]5 . 

#@= k'''g/fj]bg M o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf lrQ ga'e\mg] 
kIfn] k}+tL; lbgleq ;DalGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 .

##=   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 . 

   -$_ s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif s/f/sf] 
ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] Ifltsf] cÍ a/fa/ cfk\mgf] v'b s/of]Uo cfoaf6 
36fpg kfpg]5 .
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#$= 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{ gu/sfo{kflnsfn] 
cfjZos lgod, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 .

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

bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt

-!_ vfBfGg afnL, 

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik 

-#_ kz', kG5L 

-$_ df5f, df;',b'w,km'n,xf8,5fnf,pmg

-%_ Rofp, 

-^_ df}/L, /]zd

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL

-*_ 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';"rL -@_

bkmf !( ;Fu ;DalGwt

-s_  s/f/sf kIfx¿, 

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q,

-u_  hUuf / ef}lts ;fwg,

-3_  j:t'sf] ljj/0f,dfqf,

-ª_  u'0f:t/,

-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,  

-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No, 

-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof,

-h_  9'jfgLsf] bfloTj, 

-em_  pTkfbg k|lqmof, 

-`_  cg'udgsf kIfx¿, 

-6_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj, 

-7_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿, 

-8_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf,

-9_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} 
d]nldnfk tyf dWo:ytf nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb .

-0f_ s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf .

cf1fn]

lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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दधुौली नगरपाललकाको ल्पद ्िोलखम न्ूयनीकरण त्ा 
व्य्स्ापन ऐन, २०७५

नगरसभाबाट स्ीकृत लमलतः२०७५।०६।१९

प्रसता्ना:

दधुौली िगरपानलका क्षेत्र नित्र प्राकृनतक त्ा गैर प्राकृनतक नवपद ्बाट सव्जसाधारणको 
रीउज्ाि र साव्जरनिक, निरी त्ा व्नक्गत समपनत्त, प्राकृनतक एवम ् सासँकृनतक 
समपदा र िौनतक सरंििाको सरंक्ण गि्जका लानग नवपद ् रोनखम न य्ूनिकरण त्ा 
व्वस्ापिका सबै नरि्ाकलापको समनव्ातमक र प्रिावकारी रूपमा का्ा्जनव्िका 
लानग काियूि बिाउि वाञ्छिी् िएकोलषे,

िषेपालको सनंवधािको धारा २२६बमोनरम दधुौली िगरपानलकाको िगरसिालषे ्ो ऐि 
बिाएको ्छ ।

पररच छ्ेद – १

प्रारल्भक

१. सलंषिप्त नाम र प्रार्भ: (१) ्स ऐिको िाम “दधुौली िगरपानलकाको नवपद ्
रोनखम न य्ूिीकरण त्ा व्वस्ापि ऐि, २०75” रहषेको ्छ ।

   (२) ्ो ऐि तरुूनत प्रारमि हुिषे्छ ।

२.  पररभाषा: नवष् वा प्रसङ्गलषे अकको अ ््ज िलागषेमा ्स ऐिमा,-

(1) “अध्क्” िनिालषे गाउपँानलकाको अध्क् सम्झि ुप्छ्ज  ।

(2) “कोष” िनिालषे दफा १२ बमोनरमको नवपद ्व्वस्ापि कोष सम्झि ु
प्छ्ज  ।

(3) “गैरप्राकृनतक नवपद”् िनिालषे महामारी, अनिकाल, डढषेलो, कीट वा सयूक्म 
रीवाण ुआतङ्क, पश ुत्ा िरािरुुङ्गीमा हुिषे फलयू, ्प्ानडानमक फलयू, 
सप्जदशं, रिावर आतङ्क, खािी, हवाई, सडक, रल वा औद्ोनगक 
दघु्जटिा, आगलागी, नवषाक् ग्ासँ, रसा्ि वा नवनकरण िहुावट, ग्ासँ 
नवषफोटि, नवषाक् खाद् सषेवि, वातावरणी् प्रदयूषण, वि नविाश वा 
िौनतक सरंििाको क्नत त्ा प्रकोप उधिार का ््जमा हुिषे दघु्जटिा वा ्सतै 
अन् गैरप्राकृनतक कारणलषे उतपनि नवपद ्सम्झि ुप्छ्ज  ।



197

(4) “नर्ला नवपद ् व्वस्ापि सनमनत” िनिालषे सघंी् ऐिको दफा १६ 
बमोनरम नसनधलुी नर्लामा गठि िएको नर्ला नवपद ् व्वस्ापि 
सनमनत सम्झि ुप्छ्ज  ।

(5) “तोनकएको" वा "तोनकए बमोनरम” िनिालषे ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्ममा तोनकएको वा तोनकए बमोनरम सम्झि ुप्छ्ज  ।

(6) “प्रदषेश नवपद ् व्वस्ापि सनमनत” िनिालषे सघंी् ऐिको दफा १४ 
बमोनरम प्रदषेश िं. 3 मा गठि िएको प्रदषेश नवपद ्व्वस्ापि सनमनत 
सम्झि ुप्छ्ज  ।

(7) “प्रमखु” िनिालषे िगरपानलकाको प्रमखु सम्झि ुप्छ्ज  ।

(8) “प्रमखु प्रशासकी् अनधकृत” िनिालषे िगरपानलकाको प्रमखु प्रशासकी् 
अनधकृत सम्झि ुप्छ्ज  ।

(9) “प्राकृनतक नवपद”् िनिालषे नहमपात, अनसिा, नहमपनहरो, नहमताल 
नवसफोटि, अनतवनृष्ट, अिावनृष्ट, बाढी, पनहरो त्ा ियू-सखलि, डुबाि, 
खडषेरी, आधँी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, िट््ाङ्ग, 
ियूकमप, जवालामखुी नबसफोट, डढषेलो वा ्सतै अन् प्राकृनतक कारणलषे 
उतपनि रिुसकैु नवपद ्सम्झि ुप्छ्ज  ।

(10) “रानषरि् का ््जकारी सनमनत” िनिालषे सघंी् ऐिको दफा ६ बमोनरमको 
का ््जकारी सनमनत सम्झि ुप्छ्ज  ।

(11) “रानषरि् पररषद” िनिालषे सघंी् ऐिको दफा ३ बमोनरमको नवपद ्
रोनखम न य्ूिीकरण त्ा व्वस्ापि रानषरि् पररषद ्सम्झि ुप्छ्ज  ।

(12) “रानषरि् प्रानधकरण” िनिालषे सघंी् ऐिको दफा १० बमोनरम गठि 
िएको रानषरि् नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरण त्ा व्वस्ापि प्रानधकरण 
सम्झि ुप्छ्ज  ।

(13) “नवपद”् िनिालषे कुिै स्ािमा आपत् कालीि अवस्ा नसर्जिा िई रि 
वा धिको क्नतको सा्ै रीवि्ापि र वातावरणमा प्रनतकयू ल असर पािने 
प्राकृनतक वा गैरप्राकृनतक नवपद ्सम्झि ुप्छ्ज  ।

(14) “नवपद ् खोर त्ा उधिार समयूह” िनिालषे नवपदक्ो अवस्ामा खोरी 
त्ा उधिार गि्ज नरि्ाशील वा नवपद ् व्वस्ापिको लानग पररिालि 
गि्ज त्ार गररएको नवनशष्टीकृत खोर त्ा उधिार समयूह सम्झि ुप्छ्ज  र सो 
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शबदलषे तानलम प्राप्त मािवी् सहा्ताकमयीलाई समषेत रिाउ्ँछ ।

(15) “नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरण” िनिालषे नवपदप्यूव्ज गररिषे रोनखमको नवश्षेषण 
त्ा मयू््ाङ्कि, नवपद ्रोक्ाम वा नवपद ्बाट हुिषे क्नतको न य्ूिीकरण 
त्ा नवकासका का ््जमा नवपद ् रोनखमलाई कम गिने समबनधी का ््ज 
सम्झि ुप्छ्ज  ।

(16) “नवपद ् पिुला्जि” िनिालषे नवपदक्ो घटिापन्छ गररिषे पिुनि्जमा्जण एवम् 
पिुस्ा्जपिासगँ समबननधत का ््ज सम्झि ुप्छ्ज  ।

(17) “नवपद ् प्रनतका ््ज” िनिालषे नवपदक्ो घटिा घट्िासा् ततकालै गररिषे 
खोर, उधिार एवम् राहतसगँ समबननधत का ््ज सम्झि ुप्छ्ज  र सो शबदलषे 
नवपद ्प्रनतका ््जको पयूव्जत्ारीलाई समषेत रिाउ्ँछ ।

(18) “नवपद ्व्वस्ापि” िनिालषे नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरण, नवपद ्प्रनतका ््ज 
र नवपद ्पिुला्जिसगँ समबननधत समपयूण्ज नरि्ाकलाप सम्झि ुप्छ्ज  ।

(19) “व्ावसान्क प्रनतष्ाि” िनिालषे उद्ोग, कलकारखािा, नसिषेमा घर, 
सनपङ्ग मल, बहुउद्षेश्ी् व्ापाररक िवि रसता व्ावसान्क प्रनतष्ाि 
सम्झि ुप्छ्ज  ।

(20) “सनमनत” िनिालषे दफा ३ बमोनरमको िगर नवपद ्व्वस्ापि सनमनत 
सम्झि ुप्छ्ज  ।(21) 

(22) “सघंी् ऐि” िनिालषे िषेपाल सरकारको नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरण त्ा 
व्वस्ापि ऐि, २०७४ सम्झि ुप्छ्ज  ।

(23) “सघंी् मनत्राल्” िनिालषे िषेपाल सरकारको नवपद ्व्वस्ापि हषेिने गरी 
तोनकएको मनत्राल् सम्झि ुप्छ्ज  ।

(24) “साव्जरनिक ससं्ा” िनिालषे सरकारी निका्, सरकारको पयूण्ज वा 
आनंशक सवानमतव िएको ससं्ा, प्रिनलत काियूि बमोनरम स्ापिा 
िएका सङ्गनठत ससं्ा वा सबै प्रकारका सवास्थ् त्ा शैनक्क ससं्ा 
सम्झि ुप्छ्ज  ।

पररच छ्ेद – २

नगर ल्पद ्व्य्स्ापन सलमलतको गठन त्ा काम, कत्यव्य र अलधकार

३. नगर ल्पद ् व्य्स्ापन सलमलत: (१) िगरपानलका नित्रको नवपद ् व्वस्ापि 
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समबनधी का ््जलाई प्रिावकारी रूपमा सञिालि गि्ज एक िगर नवपद ्व्वस्ापि 
सनमनत रहिषे्छ ।

   (२) सनमनतको गठि दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ:-

(1) िगर प्रमखु  - सं् ोरक  

(2) िगर उपप्रमखु  - सदस्

(3) प्रमखु प्रशासकी् अनधकृत - सदस्

(4) नवष्गत सनमनतका सं् ोरकहरु  - सदस्

(5) प्रनतनिनध, नर्ला प्रशासि का्ा्जल् - सदस्

(6) सामानरक महाशाखा/शाखा प्रमखु - सदस्

(7) पयूवा्जधार नवकास महाशाखा/शाखा प्रमखु - सदस्

(8) िगरपानलकाको िौगोनलक क्षेत्र नित्र रहषेका सघंी्

 सरुक्ा निका्का प्रमखु वा प्रनतनिनध - सदस्

(9) िगरपानलकाको िौगोनलक क्षेत्र नित्र रहषेका प्रदषेश 

 प्रहरी का्ा्जल्को प्रमखु वा प्रनतनिनध - सदस्

(10) िगर प्रहरी प्रमखु - सदस्

(11) रानषरि् मान्ता प्राप्त दलका िगरपानलकानस्त 

 प्रमखु वा प्रनतनिनध - सदस् 

(12) िषेपाल रषेडरिस सोसाईटीका स्ािी् 

 प्रनतनिनध (१ रिा) - सदस्

(13) निरी क्षेत्रको उद्ोग वानणज् समबनधी मान्ताप्राप्त 

 ससं्ाको िगर तहको अध्क् वा निरलषे तोकषे को 

 प्रनतनिनध (१ रिा) - सदस्

(14) गैरसरकारी सस्ा महासघंकाका स्ािी् 

 प्रनतनिनध (१ रिा) - सदस्

(15) िषेपाल पत्रकार महासघंको स्ािी् प्रनतनिनध (१ रिा) - सदस्

(16) नवपद ्व्वस्ापि हषेिने गरर तोनकएको 

 महाशाखा/शाखा प्रमखु  - सदस् सनिव
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   (३) उपदफा (२) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि रिम सखं्ा 
(ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्हरू उपलबध ििएको अवस्ामा पनि 
सनमनत गठि एवम् काम कारवाही गि्जमा असर पिने ्ैछि ।

   (४) उपदफा (२) बमोनरमको सनमनतलषे सघंी् ऐिको दफा १७ 
बमोनरमको स्ािी् नवपद ्व्वस्ापि सनमनतको रूपमा समषेत काम गिने्छ ।

४. सलमलतको बैठक स्बनधी व्य्स्ा: (१) सं् ोरकलषे तोकषे को नमनत, सम् र 
स्ािमा सनमनतको बैठक बसिषे्छ ।

   (२) सनमनतको सदस्-सनिवलषे सनमनतको बैठक बसिषे नमनत, सम् 
र स्ाि तोकी बैठकमा ्छलफल हुिषे नवष्सयूिी सनहतको सयूििा बैठक बसिषे 
सम्िनदा िौबीस घणटा अगावै सबै सदस्लषे पाउिषे गरी पठाउि ुपिने्छ ।

   (३) सनमनतका पिास प्रनतशतिनदा बढी सदस् उपनस्त िएमा 
बैठकको लानग गणपयूरक सङ्ख्ा पगुषेको मानििषे्छ ।

   (४) उपदफा (२) र (३) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि 
सनमनतको बैठक ततकाल बोलाउि आवश्क िएमा अध्क्लषे रिुसकैु बषेलापनि 
सनमनतको बैठक बोलाउि सकिषे्छ र त्सतो अवस्ामा अध्क् र घटीमा १ रिा 
सदस् सनहत सदस् सनिव उपनस्त िएमा सनमनतको बैठक बसि सकिषे्छ।

   (५) सनमनतको बैठक सं् ोरकको अध्क्तामा बसिषे्छ ।

   (६) सनमनतको निण्ज् बहुमतद्ारा हुिषे्छ र मत बराबर िएमा 
सं् ोरकलषे निणा्ज्क मत नदिषे्छ।

   (७) सनमनतलषे आवश्कता अिसुार समबननधत निका् वा सङ्घ 
ससं्ाका प्रनतनिनध र नवज्ञलाई बैठकमा आमनत्रण गि्ज सकिषे्छ ।

   (८) सनमनतको बैठक समबनधी अन् का ््जनवनध सनमनत आफैलषे 
निधा्जरण गरषे बमोनरम हुिषे्छ ।

   (९) सनमनतको निण्ज् सदस् सनिवलषे प्रमानणत गरी राखिषे्छ ।

५ . सलमलतको काम, कत्यव्य र अलधकार: सनमनतको काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् 
बमोनरम हुिषे्छ:-

(क) नवपद ् व्वस्ापि समबनधी रानषरि् पररषद ्बाट सवीकृत रानषरि् िीनत 
त्ा ्ोरिा एवम् रानषरि् का ््जकारी सनमनत र प्रदषेश नवपद ् व्वस्ापि 
सनमनतबाट सवीकृत एकीकृत त्ा क्षेत्रगत िीनत ्ोरिा र का ््जरिम अिरुुप 



201

हुिषे गरी िगर नवपद ्व्वस्ापि िीनत त्ा ्ोरिा तरु्जमा गरी का ््जपानलका 
समक् पषेश गिने,

(ख) िगरसिाबाट सवीकृत िीनत त्ा ्ोरिाको अधीिमा रही नवपद ् रोनखम 
न य्ूिीकरण, नवपद ् प्रनतका ््ज त्ा नवपद ् पिुला्जि समबनधी एकीकृत त्ा 
क्षेत्रगत िीनत, ्ोरिा त्ा का ््जरिम सवीकृत गरी लागयू गिने, गराउिषे,

(ग) िगरपानलकाबाट सञिालि हुिषे नवपद ्व्वस्ापि समबनधी का ््जरिम त्ा 
बरषेट प्रसताव त्ार गिने, गराउिषे,

(घ) नवपद ्व्वस्ापिका समबनधमा िगरपानलकाको ससं्ागत क्मता नवकास 
गिने, गराउिषे,

(ङ) िगरपानलकाका पदानधकारी, कम्जिारी, सव्संषेवक, सामानरक पररिालक 
त्ा समदुा्लाई नवपद ् व्वस्ापि समबनधमा प्रनशक्ण नदिषे व्वस्ा 
नमलाउिषे,

(ि) नवपदक्ा घटिा हुिासा् खोर, उधिार र राहत लगा्तका प्रा्नमक 
का ््जहरू ततकाल गि्जको लानग ससं्ागत सं् नत्र सवत: पररिानलत हुिषे गरी 
आवश्क का ््जनवनध त्ा मापदणड तरु्जमा गरी लागयू गिने, गराउिषे,

(्छ) नवपद ्व्वस्ापिका समबनधमा सघंी् त्ा प्रादषेनशक काियूिको अनधिमा 
रनह साव्जरनिक, निरी, गैरसरकारी लगा्त सबै निका् त्ा ससं्ालषे 
निवा्जह गिु्ज  पिने ियूनमका निधा्जरण गिने त्ा त्सता ससं्ा वा निका्लाई 
आफिो िीनत, ्ोरिा र का ््जरिममा नवपद ् व्वस्ापि समबनधी नवष् 
समावषेश गि्ज लगाउिषे,

(र) नवपदक्ो सम्मा स्ािी् आमसञिारका माध्महरुको ियूनमका समबनधी 
आवश्क मापदणड त्ार गरी का्ा्जनव्ि गिने, गराउिषे,

(्झ) सरकारी, निरी एवम् गैरसरकारी ससं्ा, स्ािी् सव्संषेवक, सामानरक 
पररिालक लगा्त समबननधत सबै पक्को समनव् र सलंगितामा नवपद ्
व्वस्ापि समबनधी का ््ज गिने, गराउिषे,

(ञ) िौनतक सरंििा निमा्जण गदा्ज िविसनंहता लगा्त अन् सवीकृत निदनेनशका 
वा मापदणडको पालिा गराउिषे,

(ट) स्ािी् साव्जरनिक पयूवा्जधार समबनधी सरंििाको नवपद ्रोनखम मयू््ाङ्कि 
गिने, गराउिषे,
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(ठ) िदी नकिार, बगर, पनहरो राि सकिषे निरालो रनमि र डुबाि हुिषे क्षेत्र वा 
नवपद ्रोनखमको समिाविा िएका असरुनक्त क्षेत्रमा बसोबास गिने व्नक् 
त्ा समदुा्लाई सरुनक्त स्ािमा स्ािानतरण गराउि उप्कु् स्ािको 
खोरी का ््जमा सह्ोग गिने त्ा सरुनक्त स्ािमा बसोबास समबनधी 
सिषेतिा रगाउिषे,

(ड) नवपद्ाट स्ािी् सतरमा निरी त्ा साव्जरनिक क्षेत्रबाट िइरहषेको सषेवा 
प्रवाहमा अवरोध आइपरषेमा सोको पिुःसञिालिका लानग सषेवा निरनतरताको 
्ोरिा तरु्जमा त्ा का्ा्जनव्ि समबनधी का ््ज गिने, गराउिषे ।

(ढ) स्ािी् समदुा्लाई नवपदप््रनत रागरुक बिाउि, नवपदस्गँ समबननधत 
्ोरिा त्ा का ््जरिम तरु्जमा गि्ज त्ा नवपदक्ो घटिा हुिासा् प्रनतका ््जका 
लानग पररिानलत हुि वडा त्ा समदुा्सतरमा समावषेशी नवपद ्पयूव्जत्ारी 
त्ा प्रनतका ््ज सनमनत गठि गिने,

(ण) नवद्ाल् तहको शैनक्क पाठ््रिममा नवपद ् व्वस्ापि समबनधी नवष् 
समावषेश गि्ज पहल गिने,

(त) नवपद ्प्रनतका ््जका लानग िमयूिा अभ्ास गिने, गराउिषे,

(्) नवपदक्ो सम्मा प्र्ोग गि्ज सनकिषे गरी वारुण्नत्र लगा्तका अन् 
उपकरणहरू त्ारी हालतमा राखि लगाउिषे,

(द) स्ािी् सतरमा आपत् कालीि का ््जसञिालि कषे नद्रको स्ापिा र सञिालि 
गिने,

(ध) िगरपानलकामा नवपद ् व्वस्ापि सयूििा प्रणाली त्ा पयूव्जिषेताविी 
प्रणालीको नवकास र सञिालि गिने, गराउिषे,

(ि) नवपद ्प्रिानवत क्षेत्रमा ततकाल उधिार त्ा राहतको व्वस्ा नमलाउिषे,

(प) नवपद ्मा परी हराएका, नबग्षेका वा िष्ट िएका कागरातको ्नकि त्थ्ाङ्क 
अद्ावनधक गरी राखि लगाउिषे,

(फ) नवपद ्बाट प्रिानवत घरपररवारको पनहिाि, सतर निधा्जरण त्ा पररि्पत्र 
नवतरण गिने, गराउिषे,

(ब) नवपदक्ो सम्मा रोनखममा रहषेको समयूह नवशषेषगरी मनहला, बालबानलका, 
नकशोरी, अपाङ्गता िएका व्नक्उपर हुि सकिषे घटिा (लैङ्नगक नहसंा, 
बषेिनवखि त्ा अन् कुिै पनि नकनसमका शोषण) रोक्ामको लानग नवशषेष 
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सतक्ज ता अपिाई सिषेतिामयूलक का ््जरिम सञिालि गिने,

(ि) नवपद ्प्रिानवतहरूको प्रत्क् र सनरि् सहिानगतामा नवपद ्प्रिानवत क्षेत्रमा 
आन ््जक नरि्ाकलापको पिुस्ा्जपिा, रोरगारीका अवसरको सरृिा त्ा 
रीवि्ापिका लानग आ् आर्जि का ््जरिम सञिालि गिने, गराउिषे,

(म) नवपदक्ो रोनखममा रहषेका मनहला, बालबानलका, रषेष् िागररक, दनलत, 
सीमानतकृत वग्ज त्ा समदुा्, अशक् त्ा अपाङ्गता िएका व्नक्हरूको 
लानग नवशषेष ्ोरिा त्ा का ््जरिम बिाई का्ा्जनव्ि गिने, गराउिषे,

(्) नवपद ् व्वस्ापि समबनधमा साव्जरनिक ससं्ा त्ा व्ावसान्क 
प्रनतष्ािलषे प्रिनलत ऐि बमोनरम का ््ज गरषे िगरषेको अिगुमि गिने,

(र)  नवपद ्व्वस्ापि समबनधी रानषरि् का ््जकारी सनमनत, प्रदषेश नवपद ्व्वस्ापि 
सनमनत त्ा नर्ला नवपद ् व्वस्ापि सनमनतको निण्ज् अिसुार नवपद ्
व्वस्ापि समबनधी अन् का ््ज गिने, गराउिषे,

(ल) नवपद ् व्वस्ापिका समबनधमा िषेपाल सरकार त्ा प्रदषेश सरकारका 
मनत्राल्, नविाग त्ा अन् निका्सगँ सहका ््ज गिने,

(व) नवपद ्व्वस्ापि समबनधमा िषेपाल सरकार, प्रदषेश सरकार वा िगरसिालषे 
तोकषे का अन् का ््ज गिने, गराउिषे, 

(श)  नवपद ् व्वस्ापि समबनधमा सघंी् त्ा प्रादषेनशक काियूिको प्रनतकयू ल 
िहुिषे गरी िगर का ््जपानलकालषे तोकषे  बमोनरमका अन् का ््ज गिने, गराउिषे,

(ष)  नवनिनि सघंससं्ा, व्नक्बाट प्राप्त हुिषे राहत त्ा पिुनि्जमा्जण र पिुला्जिका 
नबष्वसतलुाई स्ािी् नवपद ् व्वस्ापि सनमनतलषे तोकषे को स्ाि र 
मापदणड अिसुार गिने, गराउिषे ।

पररच्छषेद – ३

्रा सतरी्य ल्पद ्व्य्स्ापन सलमलतको गठन त्ा काम, कत्यव्य र अलधकार

६. ्रा सतरी्य ल्पद ्व्य्स्ापन सलमलत: (१) िगरपानलकाको प्रत ष्ेक वडामा एक 
वडा सतरी् नवपद ्व्वस्ापि सनमनत रहिषे्छ ।

   (२) वडा सतरी् नवपद ्व्वस्ापि सनमनतको गठि दषेहा् बमोनरम 
हुिषे्छ:-

(1) वडा अध्क् - सं् ोरक 
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(2) वडा सदस्हरू  - सदस्

(3) वडा नित्र रहषेका नवष्गत शाखा/ईकाई 

 का्ा्जल् प्रमखुहरू - सदस्

(4) वडा नित्र रहषेका सरुक्ा निका्का प्रमखुहरू - सदस्

(5) रानषरि् मान्ता प्राप्त दलका वडानस्त 

 प्रमखु वा प्रनतनिनध - सदस् 

(6) स्ािी् रषेडरिस,  - सदस्

(7) गैरसरकारी त्ा सामदुा्मा आधाररत सघंससं्ा 

 त्ा ्वुा कलवबाट सं् ोरकलषे तोकषे बमोनरम न य्ूितम 

 २ मनहला सनहत ४ रिा - सदस्

(8) वडा सनिव -  सदस् सनिव

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको सनमनतको बैठक सो सनमनतको 
सं् ोरकलषे तोकषे को नमनत, सम् र स्ािमा बसिषे्छ ।

   (४) सनमनतको सदस्-सनिवलषे सनमनतको बैठक बसिषे नमनत, सम् 
र स्ाि तोकी बैठकमा ्छलफल हुिषे नवष्सयूिी सनहतको सयूििा बैठक बसिषे 
सम्िनदा िौबीस घणटा अगावै सबै सदस्लषे पाउिषे गरी पठाउि ुपिने्छ ।

   (५) सनमनतका पिास प्रनतशतिनदा बढी सदस् उपनस्त िएमा 
बैठकको लानग गणपयूरक सङ्ख्ा पगुषेको मानििषे्छ ।

   (६) उपदफा (४) र (५) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएता पनि सो 
सनमनतको बैठक ततकाल बोलाउि आवश्क िएमा सं् ोरकलषे रिुसकैु बषेलापनि 
सनमनतको बैठक बोलाउि सकिषे्छ र त्सतो अवस्ामा सं् ोरक र घटीमा १ रिा 
सदस् सनहत सदस् सनिव उपनस्त िएमा सनमनतको बैठक बसि सकिषे्छ ।

   (७) सनमनतको बैठकको अध्क्ता सो सनमनतको सं् ोरकलषे गिने्छ ।

   (८) सनमनतको निण्ज् बहुमतद्ारा हुिषे्छ र मत बराबर िएमा 
सं् ोरकलषे निणा्ज्क मत नदिषे्छ।

   (९) सनमनतलषे आवश्कता अिसुार समबननधत निका् वा सङ्घ 
ससं्ाका प्रनतनिनध र नवज्ञलाई बैठकमा आमनत्रण गि्ज सकिषे्छ ।

   (१०) सनमनतको बैठक समबनधी अन् का ््जनवनध सो सनमनत आफैलषे 
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निधा्जरण गरषे बमोनरम हुिषे्छ ।

   (११) सनमनतको निण्ज् सदस् सनिवलषे प्रमानणत गरी राखिषे्छ ।

७ . ्रा सतरी्य ल्पद ्व्य्स्ापन सलमलतको काम, कत्यव्य र अलधकारः सनमनतको 
काम, कत्जव् र अनधकार दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ:-

(1) वडा नित्र नवपद ्प्रनतका ््ज त्ा नवपद ्पिुला्जि समबनधी का ््जरिम सञिालिका 
लानग िगर नवपद ्व्वस्ापि सनमनतमा नसफाररस गिने त्ा सो सनमनतबाट 
सवीकृत िीनत त्ा ्ोरिा अिरुूपका नवपद ्व्वस्ापि समबनधी का ््जरिम 
का्ा्जनव्ि, अिगुमि र पिुरावलोकि गिने,

(2) वडामा नवकास निमा्जणका नरि्ाकलापहरू का्ा्जनव्िमा नवपद ् रोनखम 
व्ावस्ापिलाई मयूलप्रवाहीकरण गिने, सरुनक्त नवद्ाल् त्ा असपतालका 
लानग नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरणका का ््जरिमहरू सञिालि गिने,

(3) नवपद ्व्वस्ापिका समबनधमा वडाको ससं्ागत क्मता नवकास गिने,

(4) नवपद ् व्वस्ापि ्ोरिा, आपतकालीि का ््ज्ोरिा, पिुःस्ापिा त्ा 
पिुनि्जमा्जण ्ोरिा तरु्जमा त्ा का्ा्जनव्ि गिने, गराउिषे,

(5) समदुा्मा नवपद ् व्वस्ापि समबनधी काम गिने समयूहहरूको गठि त्ा 
त्सता समयूहहरूलाई पररिालि गिने गराउिषे,

(6) वडा सदस्हरू, कम्जिारी, सव्संषेवक, सामानरक पररिालक त्ा 
समदुा्मा आधाररत नवपद ्व्वस्ापि सनमनत सदस्, िागररक समारका 
प्रनतनिनधलाई नवपद ्व्वस्ापि समबनधी प्रनशक्णको व्वस्ा नमलाउिषे,

(7) स्ािी् समदुा्लाई नवपदप््रनत रागरुक बिाउिषे, नवपदस्गँ समबननधत 
्ोरिा त्ा का ््जरिम तरु्जमा गि्ज त्ा नवपदक्ो घटिा हुिासा् प्रनतका ््जका 
लानग त्ारी अवस्ामा राखिषे,

(8) नवपदक्ा घटिा हुिासा् खोर, उधिार र राहत लगा्तका प्रा्नमक 
का ््जहरू ततकाल गि्जको लानग समनव् गिने, 

(9) आपत् कालीि िमयूिा अभ्ास गिने, गराउिषे,

(10) नवपद ्बाट प्रिानवत घरपररवारको पनहिाि, सतर निधा्जरण त्ा पररि्पत्र 
नवतरणमा िगर नवपद ्व्वस्ापि सनमनतलाई सह्ोग गिने,

(11) नवपदक्ो सम्मा रोनखममा रहषेका समयूह नवशषेषगरी मनहला, बालबानलका, 
नकशोरी, अपाङ्गता िएका व्नक्उपर हुि सकिषे घटिा (लैङ्नगक नहसंा, 
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बषेिनवखि त्ा अन् कुिै पनि नकनसमका शोषण) रोक्ामको लानग नवशषेष 
सतक्ज ता अपिाई सिषेतिामयूलक का ््जरिम सञिालि गिने,

(12) िगर नवपद ् व्वस्ापि सनमनतको निण्ज् अिसुार नवपद ् व्वस्ापि 
समबनधी अन् का ््ज गिने, गराउिषे । 

पररच छ्ेद – ४

सरुषिा लनका्य त्ा अन्य लनका्यको पररचालन

८ . सरुषिा लनका्यको पररचालन त्ा सह्योग र समन््य: (१) िगरका ््जपानलकालषे 
नवपद ् व्वस्ापिको काममा िषेपाल सरकार त्ा प्रदषेश सरकारलषे पररिालि 
गरषेका सघंी् त्ा प्रादषेनशक सरुक्ा निका्हरूलाई सह्ोग र समनव् गिने्छ ।

   (२) सरुक्ा निका्लषे नवपदक्ो सम्मा खोर त्ा उधिार का ््जका 
लानग िगरका ््जपानलकासगँ आवश्क सामग्ी माग गरषेको अवस्ामा िगरपानलकामा 
उपलबध िएसमम त्सतो सामाग्ी ततकाल उपलबध गराईिषे्छ ।

   (३) नवपद ्प्रनतका ््जका लानग िगरपानलकालषे आफँयू सगँ रहषेको िगर 
प्रहरीलाई पररिालि गिने्छ ।  

९.  ्ारुण्यनत्र त्ा अन्य सछ्े ा प्रदा्यक लनका्यको काम, कत्यव्य र अलधकार:   
(१) वारूण्नत्र, एमबलुषेनस त्ा त्सतै अन् सषेवा प्रदा्कलषे आपत् कालीि खोर, 
उधिार त्ा राहत उपलबध गराउि सनमनतलषे नदएको निदनेशिको पालिा गिु्ज  पिने्छ ।

    (२) आपत् कालीि का ््ज समपादि गदा्ज सनमनतको आदषेश बमोनरम 
कुिै पनि स्ािमा प्रवषेश गिने त्ा रिुसकैु व्नक् वा ससं्ाको साधि र स्ोत 
उप्ोग गिने अनधकार वारुण्नत्र सषेवा प्रदा्कलाई हुिषे्छ ।

१०. सा ््यिलनक ससं्ा त्ा व्या्साल्यक प्रलतष्ानको दाल्यत्: (१) नवपद ्
व्वस्ापि समबनधमा िगरपानलका नित्रका सबै साव्जरनिक ससं्ा त्ा 
व्ावसान्क प्रनतष्ािको दान्तव दषेहा् बमोनरम हुिषे्छ:-

(क) आफिो िवि, उद्ोग, का्ा्जल् वा व्ावसान्क कषे नद्रमा नवपदक्ा घटिा 
हुि िनदि नवपद ्सरुक्ा औरार, उपकरण, सामग्ी, आपत् कालीि निकास 
लगा्त तोनकए बमोनरमका अन् व्वस्ा गिने,

(ख)  त्थ्ाङ्क सङ्कलि, क्नतको मयू््ाङ्कि, राहत, पिुस्ा्जपिा त्ा 
पिुनि्जमा्जण समषेतका समपयूण्ज का ््जमा आवश्क सह्ोग गिने,
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(ग)   आफिा कम्जिारी त्ा कामदारलाई नवपद ्व्वस्ापि समबनधमा आधारियूत 
अनिमखुीकरण गिने गराउिषे,

(घ) नवपद ् व्वस्ापि का ््जमा उप्ोग हुिषे स्ोत साधिलाई त्ारी हालतमा 
राखिषे,

(ङ) आफिा िवि लगा्त अन् सरंििा आपत् कालीि प्र्ोरिका लानग 
आवश्क परषेमा आदषेशािसुार उपलबध गराउिषे,

(ि) समबननधत अनधकारीको सपुररवषेक्णमा उधिार त्ा राहत नवतरण का ््जमा 
सह्ोग परु ्् ाउिषे,

(्छ) नवपद ्रोनखम न य्ूिीकरण सं् नत्रको व्वस्ा गरी त्ारी अवस्ामा राखिषे,

(र)  फोहोरमैला त्ा प्रदषुणको ््ोनित व्वस्ापि गरी ्सबाट वातावरण 
र रिरीविमा पि्ज सकिषे िकारातमक प्रिावलाई न य्ूिीकरण गिने उपा्हरू 
अपिाउिषे,

(्झ) नवपदक्ो घटिा घटषेमा ततकाल िनरकको सरुक्ा निका् र स्ािी् 
आपत् कालीि का ््जसञिालि कषे नद्रलाई खबर गिने ।  

   (२) िगरपानलका नित्रका साव्जरनिक ससं्ा त्ा व्ावसान्क 
प्रनतष्ािलषे िगरपानलकाको नवपद ्व्वस्ापि समबनधी ्ोरिाको अधीिमा रही 
नवपद ्व्वस्ापि ्ोरिाको तरु्जमा गरी अनिवा ््ज रूपमा लागयू गिु्ज  पिने्छ ।

११. ल्पद ्व्य्स्ापनमा सह्योग गनु्य पनने : िगरपानलका नित्रका सरकारी का्ा्जल्, 
गैरसरकारी ससं्ा, स्ािी् सङ्घ ससं्ा, समदुा्, सव्संषेवक, िागररक समार, 
निरी क्षेत्र त्ा व्नक्लषे नवपद ् व्वस्ापि का ््जमा िगरपानलकालाई दषेहा् 
बमोनरम सह्ोग गिु्ज  पिने्छ:-

(क)  त्थ्ाङ्क सङ्कलि, क्नतको मयू््ाङ्कि, राहत, पिुस्ा्जपिा त्ा 
पिुःनि्जमा्जण लगा्तका नवपद ्व्वस्ापि समबनधी का ््जमा सह्ोग गिने, 

(ख) नवपद ्व्वस्ापि समबनधी रििषेतिा अनिवनृधि गिने,

(ग) क्मता नवकास, आपत् कालीि िमयूिा अभ्ास त्ा नवपद ् व्वस्ापि 
समबनधी प्रनशक्ण का ््जरिममा सह्ोग गिने त्ा िाग नलिषे, 

(घ) खोर, उधिार त्ा राहत नवतरण समबनधी का ््जमा सह्ोग गिने। 
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पररच छ्ेद – ५ 

ल्पद ्व्य्स्ापन कोष स्बनधी व्य्स्ा

१२. ल्पद ्व्य्स्ापन कोष : (१) नवपद ्व्वस्ापिका लानग िगरपानलकामा ्ुछटै् 
एक आकनसमक कोष रहिषे्छ ।

   (२) कोषमा दषेहा् बमोनरमका रकमहरू रहिषे ्छि्:-

(क) िगरपानलकाको वानष्जक बरषेटबाट नवपद ्व्वस्ापि कोषमा रममा गिने गरी 
सवीकृत रकम,

(ख) प्रदषेश सरकारबाट नवपद ्व्वस्ापिका लानग प्राप्त रकम,

(ग)  िषेपाल सरकारबाट नवपद ्व्वस्ापिका लानग प्राप्त रकम,

(घ) सवदषेशी कुिै सङ्घ ससं्ा वा व्नक्बाट दाि, दातव् वा उपहार सवरुप प्राप्त 
रकम,

(ङ)  अन् कुिै स्ोतबाट प्राप्त रकम ।

   (३) नवपद ् व्वस्ापिका लानग िगरपानलकालषे काियूि बमोनरम 
नवशषेष शु् क वा दसतरु सकंलि गि्ज सकिषे ्छ | 

   (४) कोषको सञिालि तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

   (५) कोषको रकम नवपद ्व्वस्ापि समबनधी कामका लानग प्र्ोग 
गररिषे्छ ।

   (६) उपदफा (५) मा रिुसकैु कुरा लषेनखएको िए तापनि कोषको 
रकम नि्नमत प्रशासनिक का ््जको लानग खि्ज गररिषे ्ैछि ।

   (७) कोषको लषेखापरीक्ण महालषेखा परीक्कबाट हुिषे्छ । 

   (८) सनमनतलषे कोषको वानष्जक आ् व््को प्रनतवदषेि त्ार गरी 
का ््जपानलका माफ्ज त िगरसिा समक् पषेश गिने्छ ।

पररच छ्ेद – ६

कसूर त्ा सिा्य

१३.  कसूर र सिा्य : कसैलषे नवपदक्ो घटिा घट्ि सकिषे गरी लापरवाही गरषेमा वा 
त्सतो घटिा घटाउि प्रत्क् सलंगि िएमा वा घट्िा घटषेको अवस्ामा िारा्र 
फाईदा नलिषे गरी वा आफुलाई मात्र फाईदा पगुिषे नकनसमको कुिै काम गरषेमा वा ्स 
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समबनधमा सघंी् काियूि बमोनरम कसरुरन् मानििषे कुिै काम गरषेमा तत् समबनधी 
कारवाही प्रिनलत सघंी् काियूि बमोनरम हुिषे्छ । 

पररच छ्ेद – ७

ल्ल्ध

१४.  ल्पद ्सङ्कटग्सत षिछेत्र घोषणाको पालना र समन््य : (१) िषेपाल सरकारलषे 
िगरपानलका नित्रको कुिै ठाउमँा गमिीर प्रकृनतको नवपद ्उतपनि िएबाट नवपद ्
सङ्कटग्सत क्षेत्र घोषणा गरी प्रिनलत काियूि बमोनरम कुिै काम गि्ज गराउि 
आदषेश नदएमा सोको पालिा गिु्ज  गराउि ुिगरपानलकाको कत्जव् हुिषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम घोषणा गररएको क्षेत्रमा िषेपाल सरकारलषे 
प्रिनलत काियूि बमोनरम कुिै काम गि्ज गराउि िगरपानलका नित्रको कुिै व्नक्, 
ससं्ा वा अनधकारीलाई आदषेश नदएमा सोको पालिा गि्ज गराउिमा िगरपानलकालषे 
आवश्क समनव् गिने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोनरम घोषणा गररएको क्षेत्र समबनधी सयूििाको 
प्रसारणमा िगरपानलकालषे सह्ोग र समनव् गिने्छ ।

१५. नछेपाल सरकारको स्ीकृतीमा मात्र प्र्छेश गनु्यपनने : (१) नवपद ्बाट असर परषेको 
कुिै क्षेत्रमा नवदषेशी िागररक वा ससं्ालषे प्रवषेश गिु्ज  परषेमा िषेपाल सरकारको सवीकृनत 
नलएको ्छ ्ैछि िनि गाउ ँिगर का ््जपानलकालषे सोधखोर गि्ज सकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम सोधखोर गदा्ज त्सतो िागररक वा 
ससं्ालषे िषेपाल सरकारको सवीकृनत नलएको िादषेनखएकोमा निरको प्रवषेशलाई रोक 
लगाई तत् समबनधी सयूििा िषेपाल सरकारलाई उपलबध गराईिषे्छ ।

१६. मान्ी्य त्ा अन्य सहा्यता र समन््य : (१) िगरपानलका नित्र उतपनि 
नवपदक्ो अवस्ालाई ततकाल सामिा गि्ज आनतररक स्ोत र साधिबाट िभ्ाउिषे 
िएमा मािवी् त्ा अन् सहा्ता र समनव्का लानग नर्ला समनव् सनमनत, 
प्रदषेश सरकार त्ा िषेपाल सरकारलाई अिरुोध गररिषे्छ । 

   (२) नवपद ्बाट उतपनि नस्नत नि्नत्रण गिने रिममा िषेपाल सरकारलषे 
अनतरा्जनषरि् मािवी् त्ा अन् सह्ोग नलई पररिालि गरषेको अवस्ामा िषेपाल 
सरकारको निदनेशिमा रनह तत् समबनधी का ््जमा सह्ोग र समनव् गररिषे्छ । 

   (३) न्छमषेकी स्ािी् तहमा कुिै नवपद ्उतपनि िई सो व्वस्ापिका 
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लानग न्छमषेकी स्ािी् तहलषे सो्ैझ, नर्ला समनव् सनमनत वा प्रदषेश सरकार 
माफ्ज त अिरुोध गरषेमा उपलबध िएसममको सह्ोग पु् ा्जउि ु िगरका ््जपानलको 
दान्तव हुिषे्छ ।

१७.  ततकाल खररद त्ा लनमा्यण र प्र्योग गन्य सलकनछे : (१) नवशषेष पररनस्नत परी 
नवपद ्बाट प्रिानवत क्षेत्रमा खोर, उधिार त्ा राहत उपलबध गराउि त्ा िइरहषेको 
नवपद ्बाट ् प क्नत हुि िनदिका लानग ततकालै राहत सामग्ी खररद वा निमा्जण का ््ज 
गि्ज आवश्क िएमा साव्जरनिक खररद समबनधी प्रिनलत काियूिमा रहषेको नवशषेष 
पररनस्नतमा खररद गिने समबनधी व्वस्ा बमोनरम गाउ ँ िगर का ््जपानलकालषे 
खररद वा निमा्जण का ््ज गि्ज सनकिषे्छ ।

   (२) नवपद ्बाट प्रिानवत क्षेत्रमा खोर, उधिार त्ा राहत उपलबध 
गराउि त्ा िइरहषेको नवपद ्बाट ्प क्नत हुि िनदिका लानग िगरपानलका क्षेत्र 
नित्रको कुिै गैरसरकारी का्ा्जल् वा अन् सघं ससं्ा र व्नक्को िल, अिल 
समपनत्त त्ा सवारी साधि उप्ोग गि्ज आवश्क िएमा सोको अनिलषेख राखी 
तोनकएको अवनधिरको लानग अस्ा्ी तवरलषे प्राप्त गि्ज सनकिषे्छ ।

    (३) नवपद ्बाट प्रिानवत क्षेत्रमा ततकाल राहत उपलबध गराउि 
िगरपानलका क्षेत्र नित्रको कुिै गैरसरकारी का्ा्जल् वा अन् सघं ससं्ा र व्नक्को 
खाद्ानि, लत्ताकपडा, औषधी वा अन् वसत ुआवश्क िएमा सोको अनिलषेख 
राखी नि्नत्रणमा नलि र समबननधत प्रिानवत पक्लाई नवतरण गि्ज सनकिषे्छ ।

   (४) िगरपानलकालषे उपदफा (२) बमोनरम कुिै समपनत्त अस्ा्ी 
रूपमा प्राप्त गरषेमा वा उपदफा (३) बमोनरम कुिै वसत ुनि्नत्रण र नवतरण गरषेमा 
त्सतो समपनत्त प्र्ोग वा वसत ु उप्ोग बापत प्रिनलत दर अिसुारको रकम 
समबननधत का्ा्जल्, ससं्ा वा व्नक्लाई नदिषे्छ । 

१८.  राहतको न्ूयनतम मापदणर स्बनधी व्य्स्ा : (१) नवपद ्प्रिानवत व्नक्लाई 
िषेपाल सरकार त्ा प्रदषेश सरकारलषे उपलवध गराउिषे राहतको अनतररक् 
िगरपानलकालषे आनतररक स्ोतबाट ्प राहत उपलबध गराउि सकिषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम िगरपानलकालषे नवपद ्प्रिानवत व्नक्लाई 
राहत उपलबध गराउदँा मापदणड बिाई सोको आधारमा राहात उपलबध गराउिषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरमको राहतको मापदणडमा अन् नवष्को 
अनतररक् दषेहा्का नवष् समावषेश िएको हुि ुपिने्छ:-

(1) नवपद ्बाट प्रिानवत व्नक्लाई अस्ा्ी आश््स्लमा राखदा उपलबध 
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गराउि ु पिने आवास, खाद्ानि, खािषेपािी, सवास्थ् त्ा सरसफाइ 
समबनधी,

(2) नवपद ्बाट मतृ् ुहुिषेको पररवार त्ा समपनत्तको क्नत हुिषे व्नक्लाई उपलबध 
गराउि ुपिने न य्ूितम राहत समबनधी, 

(3) मनहला, बालबानलका, रषेष् िागररक, अशक् त्ा अपाङ्गता िएका व्नक्को 
आवश्कता सवंोधिका लानग नवशषेष राहत ्प्ाकषे रहरु (रसतै नडनगिटी नकट 
र नि्ड्षेि नकट) मनहलाहरूको लानग सरुनक्त मनहलामैत्री स्ल, 

(4) व्नक्गत गोपनि्ता त्ा सरुक्ा समबनधी,

(5) न य्ूितम राहत बाहषेक सवरोरगार त्ा रोरगारी व्वस्ापिका माध्मबाट 
पीनडतको रीनवकोपार्जि समबनधी,

(6) गैरसरकारी वा व्नक्गत रूपमा नदइिषे राहतको नवतरण समबनधी,

(7) एकद्ार प्रणाली अिरुुप राहत नवतरण गिने समबनधी,

(8) राहतसगँ समबननधत अन् उप्कु् नवष् ।

१९.   ल्पद ्मा परी हराएका ्ा नष् भएका कागिात स्बनधमा : नवपद ्मा परी हराई 
फषे ला पि्ज िसकषे का त्ा आनंशक वा पयूण्ज रूपमा क्नत िएका िगरपानलकाका 
महतवपयूण्ज कागरातहरुको प्रमाणीकरण त्ा प्रनतनलनप उपलबध गराउिषे समबनधी 
व्वस्ा प्रिनलत काियूिलषे तोकषे  बमोनरम हुिषे्छ।

२०. लनदनेशन लदन सकनछे : सनमनतलषे ्स ऐिको अधीिमा रही नवपद ्व्वस्ापिका 
लानग कुिै व्नक् वा निका्लाई आवश्क निदनेशि नदि सकिषे्छ र त्सतो 
निदनेशिको पालिा गिु्ज  समबननधत व्नक् वा निका्को कत्जव् हुिषे्छ ।

२१. उपसलमलत गठन गन्य सकनछे : (१) सनमनतलषे आवश्कता अिसुार उपसनमनत गठि 
गि्ज सकिषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोनरम गठि हुिषे उपसनमनतको काम, कत्जव्, 
अनधकार र का्ा्जवनध उपसनमनत गठि गदा्जका बखत तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

२२. अलभलछेख राखन ुपननेः (१) नवपदक्ो सम्मा राहत उपलबध गराउिषे व्नक्, निका् 
वा ससं्ाको िाम,  र उपलवध गराईको राहत त्ा सोको पररमाण सनहतको 
नववरणको अनिलषेख राखिषे व्वस्ा सनमनतलषे नमलाउिपुिने ्छ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको नववरण राखदा नवपद ्मा परषेका मनहला, 
बालबानलका त्ा रषेष् िागररक, नवपदक्ा कारणलषे स्ािानतरण िएका घरपररवार 
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लगा्तको सखं्ा एनकि हुिषे नववरण र उिीहरूलाई उपलबध गराइएको राहात 
सपष्टरूपमा राखिपुिने ्छ ।

२३. पुरसकार लदन सकनछे : स्ािी् नवपद ् व्वस्ापि समबनधमा नवशषेष ्ोगदाि 
पु् ा्जउिषे उतकृष्ट व्नक् वा ससं्ालाई प्रोतसाहि सवरूप सनमनतको नसफाररसमा 
िगर का ््जपानलकालषे सममाि त्ा परुसकार नदि सकिषे्छ । 

२४. ्ालष्यक प्रलत्छेदन : (१) सनमनतलषे प्रत ष्ेक आन ््जक वष्जमा गरषेको कामको नववरण 
सनहतको वानष्जक प्रनतवषेदि त्ार गरी का ््जपानलका माफ्ज त िगर सिा, नर्ला 
नवपद ् व्वस्ापि सनमनत त्ा प्रदषेश नवपद ् व्वस्ापि सनमनत समक् पषेश गिु्ज  
पिने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरमको वानष्जक प्रनतवषेदि साव्जरनिक रूपमा 
प्रकाशि गिु्ज  पिने्छ ।

२५.  प्रशासलनक खच्य व्य्स्ापन: सनमनतको बैठक त्ा प्रनतवषेदि त्ारी लगा्तका 
का ््जसगँ समबननधत न्िुतम प्रशासनिक खि्ज िगरका ््जपानलकालषे व्वस्ा गिने्छ | 

२६. अलधकार प्रत्या्योिन : ्ो ऐि त्ा ्स ऐि अनतग्जत बिषेको नि्म बमोनरम 
सनमनतलाई प्राप्त अनधकारमध ष्े आवश्कता अिसुार कषे ही अनधकार सनमनतको 
सं् ोरक त्ा तोनकएको पदानधकारीलाई प्रत्ा्ोरि गि्ज सकिषे्छ ।

२७. लन्यम बनाउनछे अलधकार : िगर का ््जपानलकालषे ्ो ऐि का्ा्जनव्िका लानग 
आवश्क नि्म त्ा का ््जनवनध  बिाउि सकिषे्छ ।

cf1fn]

lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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b'wf}nL gu/kflnsfsf ;+:yf btf{ P]g, @)&%
gu/;efaf6 :jLs[t ldltM@)&%.)^.!(

k|:tfjgfM

;fdflhs, wfld{s, ;flxlTos, ;f+:s[lts, j}1flgs, z}lIfs, a}l¢s, zfl/l/s, 
cfly{s, Joj;flos tyf k/f]ksf/L ;+:yfx?sf] :yfkgf tyf btf{ ug]{ ;DaGwdf 
Joj:yf ug{ afG5gLo ePsf]n] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd b'wf}nL 
gu/kflnsfsf] gu/;efn] of] P]g jgfPsf] 5 .

!=  ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ o; P]gsf] gfd æ b'wf}nL 
gu/kflnsfsf] ;+:yf btf{ P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .

       -@_ of] P]g b'wf}nL gu/kflnsf leq nfu' x'g]5 .

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

@=  kl/efiff M ljifojf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf M

-s_ æ;+:yfÆeGgfn] ;fdflhs, wfld{s, ;flxlTos, ;f+:s[lts, 
j}1flgs, z}lIfs, a}l¢s, zfl/l/s, cfly{s, Joj;flostyf 
k/f]ksf/L sfo{x?sf] ljsf; Pj+ lj:tf/ ug]{ p2]Zon] :yfkgfePsf] 
;+3 ;+:yf, Sna, d08n, kl/ifb, cWoogs]Gb| cflb ;Demg'k5{ / 
;f] zJbn] d}qL ;+3 ;d]tnfO{   hgfp+5 .

-v_  æ:yfgLo clwsf/LÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[t ;Demg' k5{ .

-u_  æk|aGw ;ldltÆeGgfn] ;+:yfsf] ljwfg cg';f/ u7g ePsf] k|aGw 
;ldlt ;Demg' k5{ .

-3_  ætf]lsPsf]Æ jfæ tf]lsP adf]lhdÆeGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf] 
lgod, lgb]{lzsfdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg'k5{ . 

#  btf{ gu/L ;+:yf vf]Ng gx'g]M o; P]g adf]lhd btf{ gu/L s;}n] klg ;+:yf 
:yfkgf ug'{ x'b}g .

$ ;+:yf btf{  M -!_ ;+:yfbtf{ ug{ rfxg] s'g} ;fthgfjf ;f] eGbf a9L 
JolQmx?n] ;+:yf ;DaGwL b]xfosf] ljj/0f v'nfO{ ;+:yfsf] ljwfgsf] Ps 
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k|lt / tf]lsPsf] b:t'/ ;lxt :yfgLo clwsf/L ;dIf lga]bglbg' kg]{5 M–

-s_ ;+:yfsf] gfd,

-v_ p2]Zox?,

-u_ k|aGw ;ldltsf ;b:ox?sf] gfd,7]ufgf / k]zf,

-3_ cfly{s ;|f]t,

-ª_ sfof{nosf] 7]ufgf .

   -@_ pkbkmf -!_sf] v jdf]lhdsf] p2]Zox? laifout 
x'g'kg]{5 

   -#_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] lga]bg k|fKt ePkl5 :yfgLo 
clwsf/Ln] cfjZos hf+ra'em u/L ;+:yf btf{ ug{ plrt 7fg]df ;+:yf 
btf{ u/L k|df0f–kqlbg]5 .

   -$_ :yfgLo clwsf/Ln] s'g} ;+:yf btf{ gug]{ lg0f{o u/]df 
To:sf] ;"rgf lga]bsnfO{ lbg' kg]{5 / lga]bsn] ;"rgf k|fKt u/]sf] 
ldltn] k}+tL; lbg leq To:tf] lg0f{o pk/ gu/kflnsfsf k|d'v ;dIf 
ph'/ ug{ ;Sg]5 .

   -%_ pkbkmf -#_ jdf]lhdsf] ph'/ k|fKt ePk5L 
gu/kflnsfsf k|d'vn] cfaZos hf+ra'em u/L To:tf] ;+:yfbtf{ ug{ 
dgfl;j 7x/fPdf ;f] ;+:yf btf{{ ug]{ :yfgLo clwsf/LnfO{ cfb]z lbg 
;Sg]5 / To:tf] cfb]z ePkl5 :yfgLo clwsf/Ln] ;+:yf btf{ ul/lbg' 
kg]{5 . 

   -^_ o; bkmfcGtu{t lbOg] k|df0f–kqsf] 9fFrf, cjlw, 
gaLs/0f / gals/0f b:t'/ tf]lsP adf]lhdx'g]5 .

%= ;+ul7t ;+:yf dflgg] M -!_ o; P]g cGtu{t btf{ ePsf] k|Tos ;+:yf 
cljlR5Gg pQ/flwsf/ jfnf :jzfl;t / ;+ul7t ;+:yf x'g]5 . ;f] 
;+:yfsf] ;j} sfdsf] lgldQ cfkm\gf] Pp6f 5'§} 5fk x'g]5 .

   -@_ ;+:yfn] JolQm ;/x rncrn ;DklQ k|fKtug{, pkef]u 
ug{ / a]rljvg ug{ ;Sg]5 .

   -#_ ;+:yfn] JolQm ;/x cfkm\gf] gfdjf6 gfln; ph"/ ug{ 
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;Sg]5 / ;f] pk/ klg ;f]xL gfdaf6 gfln; ph"/ nfUg]5 .

^=  ;+:yfsf] ;DklQ  M -!_ ;+:yfsf] ;b:o jf sd{rf/L nufot s'g} AolQmn] 
;+:yfsf] ljwfg la?4 ;+:yfsf] s'g} ;DklQ b'?kof]u u/]df, sAhf 
u/]df jf /f]Ssf /fv]df :yfgLo clwsf/Ln] To:tf] ;DklQ b'?kof]u ug]{, 
sAhfjf /f]Ssf /fVg]jf6 lnO{ ;+:yfnfO{ lkmtf{ a'emfO{ lbg ;Sg]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] ;+:yfsf] ;DklQ lkmtf{ ug]{ 
u/L :yfgLo clwsf/Ln] u/]sf] sf/jfO{df lrQ ga'em\g] JolQn] lhNnf 
cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 .

   -#_ ;+:yfsf] ;b:o jf sd{rf/L nufots'g} JolQmn] 
;+:yfsf] s'g} ;DklQ jf lnvt jf k|lti7f lj?¢ s'g} ck/fwjf la/fd 
u/]df ;+:yf, ;+:yfsf] s'g} ;b:o jf :yfgLo clwsf/Ln] k|rlnt sfg'g 
adf]lhd d'2fsf] sf/jfO{ rnfpg ;Sg]5 .

& cl3 btf{ geO{ :yfkgfePsf ;+:yfn] btf{ ug]{ M -!_ of] P]g k|f/De 
x'g'eGbf cl3 tTsfn k|rlnt sfg'g adf]lhd btf{ geO{ :yfkgf eO{/x]sf 
;+:yfn] klg of] P]g k|f/De ePsf] ldltn] tLg dlxgf leq of] P]g adf]lhd 
;'lrs[t u/fpg' kg]{ 5 .

* ;+:yfsf] p2]Zox?df x]/km]/ M -!_ ;+:yfsf] p2]Zox?df x]/km]/ ug{ 
cfj:os b]v]df jf ;f] ;+:yfnfO{ s'g} csf]{ ;+:yfdf ufEg plrt b]v]df 
;f] ;+:yfsf] k|aGw ;ldltn] tt ;DalGw k|:tfj tof/ u/L ;f] k|:tfj pk/ 
5nkmn ug{ ;+:yfsf] lawfg adf]lhd ;fwf/0f ;ef af]nfpg' kg]{ 5 .

   -@_ ;fwf/0f ;efdf pkl:yt ePsf hDdf ;b:o ;+Vofsf] 
b'O{ ltxfO{ ;b:ox?n] k|:tfjdf ;dy{g hgfPdf ;f] k|:tfj ;fwf/0f 
;efjf6 kfl/t ePsf] dflgg]5 .

   t/, ;f] k|:tfj nfu' ug{ :yfgLo clwsf/Lsf] k"j{ :jLs[t 
lng' kg]{5 .

(  lx;fjsf] ljj/0f k7fpg' kg]{ M k|aGw ;ldltn] cfkm\gf] ;+:yfsf] lx;fasf] 
ljj/0f n]vf k/LIfssf] k|ltj]bg ;lxt k|To]s jif{ :yfgLo clwsf/LsxfF 
k7fpg' kg]{5 .
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!) lx;fa hfFr ug]{ M -!_ :yfgLo clwsf/Ln] cfj:os b]v]df ;+:yfsf] 
lx;fj cfkm'n] lgo'Qm u/]sf] s'g} clws[tåf/f hfFr u/fpg ;Sg]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lx;fahfFr u/fP afkt :yfgLo 
clwsf/Ln] lx;fj hfFrjf6 b]lvg cfPsf] ;+:yfsf] df}Hbfb /sdsf] 
;os8f tLg k|ltztdf ga9fO{ cfkm'n] lgwf{/0f u/]sf] b:t'/ c;"n u/L 
lng ;Sg]5 . 

   -#_ lx;fa hfFrug]{ clws[tn] dfu]sf] ljj/0f tyf 
sfuhkqx? jf ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm lbg' ;+:yfsf] kbflwsf/L, ;b:o 
/ sd{rf/Lsf] st{Jo x'g]5 .

   -$_ lx;fa hfFr ug]{ clws[tn] :yfgLo clwsf/Ln] 
tf]lslbPsf] Dofb leq lx;fa hfFr]sf] k|lta]bg :yfgLo clwsf/L 
;dIf k]z ug'{ kg]{ 5 / ;f] k|lta]bgsf] cfwf/df ;+:yfsf] s'g} ;DklQ ;f] 
;+:yfsf] s'g} kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Ln] lxgfldgf u/]sf], gf]S;fg 
u/]sf] jf b'?kof]u u/]sf] 5 eGg] :yfgLo clwsf/LnfO{ nfu dflghn] 
To:tf] kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Ljf6 ;f] xfgL gf]S;fgL c;"nug{ 
k|rlnt sfg"g jdf]lhd sf/jfO{ rnfpg ;Sg]5 .

   t/, k|rlnt sfg"gn] ;hfo ;d]t x'g] ck/fw ePsf]df 
k|rlnt sfg"g adf]lhd d'2f rnfpg nufpg]5 .

!! lgb]{zg lbg]  M gu/sfo{kflnsfn] ;+:yfnfO{ cfj:os lgb]{zg lbg 
;Sg]5 / To:tf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;DalGwt ;+:yfsf] st{Jo x'g]5 .

!@ b08 ;hfo  M -!_ bkmf # adf]lhd btf{ gu/fO{ ;+:yf :yfkgf u/]df jf 
bkmf -&_ adf]lhd btf{ gu/L ;+:yf ;+rfng u/]df To:tf ;+:yfsf k|aGw 
;ldltsf ;b:ox?nfO{ :yfgLo clwsf/Ln] hgxL kfFrxhf/ ?k}of+;Dd 
hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

   -@_ bkmf ( adf]lhd lx;fjsf] laj/0f gk7fPdf k|aGw 
;ldltsf ;b:ox?nfO{ :yfgLo clwsf/Ln] hgxL Ps xhf/ ?k}of+;Dd 
hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

   t/, s'g} ;b:on] bkmf ( pNn3+g x'g glbg ;se/ k|oTg 
u/]sf] lyof] eGg] ;Gtf]if x'g] k|df0f k]z ug{ ;s]df lghnfO{ ;hfo ul/g] 
5}g .



217

   -#_ bkmf !) sf] pkbkmf -#_ adf]lhd lx;fj hfFrug]{ 
;DalGwt clws[tn] dfu]sf] laa/0f tyf sfuhkq jf ;f]w]sf] k|Zgsf] 
hjfkm glbg] ;DalGwt kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/LnfO{ :yfgLo 
clwsf/Ln] Ps xhf/ ?k}of+;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

   -$_ bkmf * adf]lhd :yfgLo clwsf/Lsf] :jLs[lt glnO{ 
;+:yfsf] p2]Zodf x]/km]/ u/]df jf csf]{ ;+++:yfl;t ufe]df jf ;++:yfn] 
cfkm\gf] p2]Zosf] k|lts"n x'g] u/L sfdsf/jfxL u/]df jf gu/kflnsfn] 
lbPsf] lgb]{zg kfngf gu/]df :yfgLo clwsf/Ln] To:tf] ;+:yfsf] btf{ 
lgnDag ug{ jf vf/]h ug{ ;Sg]5 .

!# k'g/fa]bg M bkmf !@ adf]lhd :yfgLo clwsf/Ln] u/]sf] clGtd lg0f{o 
pk/ k}tL; lbgleq lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] 5 . 

!$ ;+:yfsf] la36g jfTo:sf] kl/0ffd  M -!_ ;+:yfsf] ljwfg adf]lhd sfo{ 
;~rfng ug{ g;sL jf cGos'g} sf/0fjz ;+:yf ljw6g ePdf To:tf] 
;+:yfsf] ;Dk"0f{ hfoh]yf gu/kflnsfdf ;g]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd la36g ePsf] ;+:yfsf] bfloTjsf] 
xsdf ;f] ;+:yfsf] hfoh]yfn] vfd] ;Dd To:tf] bfloTj gu/kflnsfn] 
Joxf]g]{5 .

!%  lgod agfpg] clwsf/ M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ 
gu/sfo{kflnsfn] lgod agfpg ;Sg]5 .

!^ cGo g]kfn P]g adf]lhd btf{ jf :yfkgf ug'{kg]{  M s'g} ;+:yfsf] btf{ jf 
:yfkgf ug]{ ;DaGwdf csf]{ g]kfn P]gdf 5'§} Joj:yf ePsf]df o; P]gdf 
cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg To:tf] ;+:yf ;f]xL P]g adf]lhd 
btf{ jf :yfkgf ug'{ kg]{5 .

!& vf/]hL jf arfp  M -!_ o;  P]g nfu' x'g' eGbf btf{ ePsf ;+:yf o; 
P]g cGtu{t btf{ eP ;/x dflgg]5 .

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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दुधौली नगरपाललकाको पशुस्ास्थ्य त्ा  
पशुसछ्े ा ऐन, २०७५

नगरसभाबाट स्ीकृत लमलतः२०७५।०६।१९

प्रसता्ना:

 िगरको अ ््जतनत्रको महतवपयूण्ज स्ाि ओगटषेको पशपुालि व्वसा्लाई व्वनस्त र 
नवकनसत तु् ्ाउि र मािव समदुा्को पौनष्टक िोरि त्ा सवास्थ्का दृनष्टकोणबाट 
समषेत पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ीको सवस्रुपमा उतपादि, नबरिी 
नवतरण, निकासी त्ा पैठारी गिने समबनधमा व्वस्ा गि्ज बान्छिी् िएकोलषे,

िषेपालको सनंवधािको धारा २२६ र स्ािी् सरकार सञिालि ऐि २०७४ को दफा 
१०२ बमोनरम दधुौली िगरपानलकाको िगरसिालषे ्ो ऐि बिाएको ्छ।

पररच छ्ेद–१

प्रारल्भक

१.   सलंषिप्त नाम र प्रार्भ : (१)  ्स ऐिको िाम“ दुधौली नगरपाललकाको 
पशुस्ास्थ्य त्ा पशुसछ्े ा ऐन-२०७५” रहषेको ्छ।

   (२) ्ो ऐि तरुुनत लागयू हुिषे्छ।

२.  पररभाषा : नवष् वा प्रसगंलषे अकको अ ््ज िलागषेमा ्स ऐिमा –

(क)  “पशु” िनिालषे रिुसकैु प्रकारका पा्त ुवा रगंली रिावर सम्झिपु्छ्ज  र 
सो शबदलषे पकं्ी र मा्छालाई समषेतरिाउ्ँछ।

(ख) “पशुिन्यपदा ््य” िनिालषे पशकुो मास,ु रगत, बोसो, नपत्त, दयूध, फयू ल, 
हाड, ्छाला, नस·, खरु, ्पवाखँ, ऊि,ितुला, रौं, ियू्रण, वी ््ज, ग्न्ी, मल, 
मतु्र वा सो बाट बिाइएको अप्रशोनधत वसत ुसम्झिपु्छ्ज ।

(ग)  “पशु उतपादन सामग्ी” िनिालषे पश ुसवास्थ्मा, कृनत्रम गिा्जधािमा वा 
रैनवक पदा ््ज उतपादिमा उप्ोग हुिषे प्रशोनधत वा अप्रशोनधत सामग्ी 
सम्झिपु्छ्ज  ।

(घ)  “िैल्कपदा ््य (्ा्योलोलिकलस)” िनिालषे पश ु नवकास वा पश ु
सवास्थ्को लानग प्र्ोग गररिषे रीवाण ु वा नवषाणु् कु् औषधी, 
खोप वा रैनवक रसा्ि सम्झिपु्छ्ज ।
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(ङ) “क्ारछेनटारन चछेकपोष्” िनिालषे िषेपाल सरकारलषे दफा३ बमोनरम 
स्ापिा गरषेको पशकुवारषेनटाइि िषेकपोष्ट सम्झिपु्छ्ज ।

(ि) “क्ारछेनटारन” िनिालषे कुिै पश,ु पश ु रन्पदा ््ज वा पश ु उतपादि 
सामग्ीमा कुिै रोग लागषेको ्छ ्ैछि िनिषे कुरा ् नकि गि्ज पश,ुपशरुन्पदा ््ज 
वा पश ु उतपादि सामग्ीलाई कुिै खास ठाउमँा तोनकएको अवनधिर 
परीक्णको लानग एकैसा् वा ्ुछट्ा्ुछटै्राखिषे काम सम्झिपु्छ्ज ।

(्छ) “क्ारछेनटारन अलधकृत” िनिालषे दफा ५ बमोनरम नि्नुक् गररएको 
कवारषेनटाइि अनधकृत सम्झिपु्छ्ज ।

(र) “क्ारछेनटारनस्ल”िनिालषे पश,ु पशरुन् पदा ््ज वा पश ु उतपादि 
सामग्ीलाई परीक्णको लानग कवारषेनटाइिमा रानखिषे ठाउ ँसम्झिपु्छ्ज ।

(्झ) “सकं्ामकरोग” िनिालषे अिसुयूिीमा उन्लनखत रोगहरु र िषेपाल 
सरकारलषे िषेपाल रारपत्रमा सयूििा प्रकाशि गरी तोकषे का अन्रोगहरुलाई 
समषेत रिाउ्ँछ।

(ञ) “ल्भाग” िनिालषे सघंी् सरकार, पशसुषेवा नविाग सम्झिपु्छ्ज ।

(ट) “का्या्यल्य प्रमखु” िनिालषे दधुौली िगरपानलकाको प्रमखु प्रशासकी् 
अनधकृत सम्झिपु्छ्ज ।

(ठ) “भछेटछेनरीलनरीषिक”िनिालषे दफा २५ बमोनरम नि्नुक् गररएको वा 
तोनकएको अनधकृत सम्झिपु्छ्ज  ।

(ड) “पैठारीकता्य” िनिालषे िषेपाल बानहरबाट पश,ु पश ु रन्पदा ््ज वा पश ु
उतपादि सामग्ी पैठारी गिने व्नक् सम्झिपु्छ्ज ।

(ढ) “लनकासीकता्य” िनिालषे िषेपाल अनधराज्बाट पश,ु पशरुन् पदा ््ज वा 
पश ुउतपादि सामग्ी निकासी गिने व्नक् सम्झिपु्छ्ज ।

(ण) “तोलकएको” वा “तोलकएबमोलिम” िनिालषे ्स ऐि अनतग्जत बिषेको 
नि्ममा तोनकएको वा तोनकए बमोनरम सम्झिपु्छ्ज ।

पररच छ्ेद–२

पशुक्ारछेनटारन स्बनधी व्य्स्ा

३.  क्ारछेनटारन चछेकपोष्को स्ापना: कवारषेनटाइि िषेकपोष्ट स्ापिा 
सघंी्/प्रादषेनशक सरकारलषे तोकषे  बमोनरम हुिषे्छ।
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४.  क्ारछेनटारन स्ल लनमा्यण गन्यसकनछे: तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

५.  क्ारछेनटारन अलधकृतको लन्ुयलक् : तोनकए बमोनरम हुिषे्छ।

६.  क्ारछेनटारनमा राखनपुनने : तोनकए बमोनरम हुिषे्छ।

७.  प्रमाणपत्र लदनपुनने :  तोनकए बमोनरमको ढािँामा कवारषेनटाइि प्रमाणपत्र 
उपलबध गराउि ुपिने्छ ।

८.  लनकासी ्ा पैठारी गदा्य पालन गनु्यपनने शत्य : निकासीकता्ज वा पैठारीकता्जलषे 
पश,ु पशरुन् पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ी निकासी वा पैठारी गदा्ज पालि 
गिु्जपिने शत्ज तोनकए बमोनरम हुिषे्छ ।

९.   क्ारछेनटारन चछेकपोष्को बाटो भएर मात्र पैठारी गनु्यपनने : पैठारीकता्जलषे पश,ु 
पशरुन् पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ी पैठारी गदा्ज कवारषेनटाइि िषेकपोष्टको 
बाटो िएर गिु्जपिने्छ।

१०.  पैठारी गन्य प्रलतबनध लगाउन सकनछे: सघंी् / प्रादषेनशक सरकार / स्ािी् 
सरकारलषे तोकषे को रोगहरु िएको पश,ु  पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि 
सामग्ी पैठारी गि्ज प्रनतबनध लगाउि सकिषे्छ।

११.  प्र्छेश गन्य रोक लगाउन सकनछे :दषेहा्का अवस्ामा कवारषेनटाइि अनधकृतलषे 
पैठारी गररएका पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पश ुउतपादि सामग्ीको प्रवषेशमा रोक 
लगाउि सकिषे्छ :–

(क) पैठारी गररएका पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ी रिु ठाउबँाट 
््ाएको हो सो ठाउमँा सरंिामक रोगको प्रकोप िएको सयूििा प्राप्त िएमा,

(ख)  पैठारीकता्जलषे पैठारी गिने पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ीमा 
तोनकए बमोनरम सरंिामक रोग ििएको प्रमाणपत्र र सवस्ता समबनधी 
प्रमाणपत्र उपलबध िगराएमा,

(ग)   खणड (ख) बमोनरमको प्रमाणपत्र उपलबध गराएको िएता पनि कषे ही 
पशहुरु सरंिामक रोग लानग मरषेको पाइएमा,

(घ) पैठारी गररएको पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ी ््ाउिको 
निनमत्त प्र्ोग गररएको सवारी साधिमा सरंिामक रोगको लसपस िएको 
पाइएमा।

१२.  आदछेश लदन सकनछे : काििु बमोनरम / तोनकए बमोनरम हुिषे्छ।

१३.  लललाम गन्य सलकनछे : काििु बमोनरम हुिषे्छ।
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१४.   हटाउनछे ्ा नष्गनने : काििु बमोनरम हुिषे्छ।

१५.  पशुहरुको ओसारपसार स्बनधी व्य्स्ा : तोनकएबमोनरम हुिषे्छ।

पररच छ्ेद – ३

पशु नसल सधुार स्बनधी व्य्स्ा

१६. सूचना िारी गन्यसकनछे : (१) दधुौली िगरपानलका नित्र रहषेका कुिैरातका 
पशकुो वशं लोप हुिबाट बिाउि वा नतिीहरुको िसल सधुार गिने दृनष्टलषे 
िषेपाल अनधराज्को कुिैक्षेत्रमा सोही सयूििामा तोकषे को रातको िालषे रातको 
पशबुाहषेक अन् िालषेरातको पश ु खसीपारी राखिपुिने गरी सयूििा रारी 
गि्जसकिषे्छ।

   तर परमपरा दषेनख िनल आएको पयूराआरा वा धानम्जक अिषु्ािका 
लानग ििई िहुिषे खसी िपारषेको िालषे पश ुपा्िपुिने िएमा त्सतो पशलुाई 
गिा्जधाि गराउि िसकिषे गरीअलगगै राखि उपदफा (१) मा लषेनखएको कुिै 
कुरालषे बाधा पऱु्ाएको मानििषे्ैछि।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम तोनकएको रातबाहषेक अन् िालषे 
रातको पशपुालषेको पाइएमा का्ा्जल् प्रमखुलषे समबननधत व्नक्लाई त्सतो 
िालषे पशलुाई ततकालै खसी पािने आदषेश नदिसकिषे्छ।

पररच छ्ेद–४

उद्ोग स्ापना त्ा लनकासी पैठारी स्बनधी व्य्स्ा

१७.   उद्ोग स्ापना गन्य लसफाररशपत्र ललनपुनने: रैनवकपदा ््ज, ि्ला, मा्छाका 
ियूरा उतपादिगिने ह्ािरी वा पशदुािा वा मास ु प्रशोधि समबनधी उद्ोग 
स्ापिा गि्ज िाहिषे व्नक् वा फाम्जलषे िगरपानलकाबाट तोनकएको दसतरु नतरी 
नसफाररसपत्र नलिपुिने्छ ।

१८.   लनकासी ्ा पैठारी गन्य लसफाररश ललनपुनने: रैनवक पदा ््ज, ि्ला वा 
मा्छाका ियूरा वा पश ुदािा निकासी वा पैठारी गि्ज िाहिषे व्नक् वा फाम्जलषे 
िगरपानलकाबाट तोनकएको दसतरु नतरी नसफाररश पत्र नलिपुिने्छ।

१९.   अनमुलत पत्र ललनपुनने: (१) रैनवकपदा ््ज, ि्ला, मा्छाका ियूरा नबरिी नवतरण 
वा मास ु प्रशोधि गि्ज िाहिषे व्नक् वा फाम्जलषे िगरपानलकाबाट तोनकएको 
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दसतरु नतरी अिमुनतपत्र नलिपुिने्छ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम नबरिी नवतरण गररिषे रैनवकपदा ््ज, 
ि्ला, मा्छाका ियूरा वा मास ु प्रशोधिको गणुसतर  त्ा मापदणड 
तोनकएबमोनरम हुिषे्छ ।

पररच छ्ेद–५

दणर सिा्य र पुनरा छ्ेदन

२०.  दणरसिा्य : (१) दफा ९ को उ्लघिं गरी पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि 
सामग्ी पैठारी गिनेव्नक्लाई पचिीस हरार रुपै्ासँमम रररबािा हुिषे्छ र 
त्सरी पैठारी गररएका पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पश ुउतपादि सामग्ीमा सरंिामक 
रोग िएको पाइएमा दोबबर रररबािा हुिषे्छ ।

   (२) दफा १० को उ्लघिं गिने व्नक्लाई दश हरार रुपै्ा ँ
समम रररवािा हुिषे्छ ।

   (३)  दफा१२कोउ पदफा (१) बमोनरम नदइएको आदषेश पालि 
िगिने व्नक्लाई पचिीसहरार रुपै्ा ँसमम रररवािा हुिषे्छ।

   (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लषेनखए दषेनख बाहषेक ्ो ऐि वा 
्स ऐि अनतरगत बिषेको नि्मावलीको उ्लघिं गिने व्नक्लाई कसयूरको 
मात्रा हषेरी पािँहरार रुपै्ासँमम रररवािा हुिषे्छ।

२१. मदु्ाको तहलककात र दा्यरी :काििु अिसुार हुिषे्छ।

२२. मदु्ा हछेनने अलधकारी : (१) दफा ९ अनतग्जतको मदु्ा हषेिने अनधकार समबननधत 
प्रमखु नर्ला अनधकारीलाई हुिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) मा लषेनखएदषेनख बाहषेक ्स ऐि अनतरगतको 
मदु्ाहषेिने अनधकार का्ा्जल् प्रमखुलाई हुिषे्छ।

२३.  नछेपाल सरकार ्ादी हुनछे :्स ऐि अनतग्जतको मदु्ा सरकारवादी हुिषे्छ ।

२४. पुनरा छ्ेदन : दफा २२ को उपदफा (१) बमोनरमको अनधकारीलषे गरषेको निण्ज् 
उपर नित्तिबझुिषे व्नक्लषे पैंतीस नदिनित्र पिुरावषेदि अदालत समक् र 
उपदफा (२) बमोनरमको अनधकारीलषे गरषेको निण्ज् उपर नित्तिबझुिषे व्नक्लषे 
तोनकएबमोनरम पिुरावषेदि गि्जसकिषे्छ।



223

पररच छ्ेद – ६

ल्ल्ध

२५.  भछेटछेनरी लनरीषिकको लन्ुयलक् : (१)  सघंी् काििु / प्रादषेनशक काििु / तोनकए 
बमोनरम हुिषे्छ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम नि्नुक् हुिषे िषेटषेिरी निरीक्कहरुको 
काम, कत्जव् र अनधकार तोनकएबमोनरम हुिषे्छ।

२६.  अलधकार प्रत्या्योिन :तोनकएबमोनरम हुिषे्छ।

२७.  पशु प्रलत लनद्य्यी व्य्हार गन्य रोक लगाउन सकनछे :पश ु प्रनत हुिषे निद्ज्ी 
व्वहार रोकिको लानग िगरका ््जपानलकालषे एउटा सनमनत गठि गि्जसकिषे्छ 
र त्सतो सनमनतको काम, कत्जव् र अनधकार सोही िगरका ््जपानलकालषे 
तोनकनदए बमोनरम हुिषे्छ।

२८.  िाचँबुझ गन्यसकनछे : (१) का्ा्जल् प्रमखुलाई कुिैपश,ु पशरुन्पदा ््ज वा 
पशउुतपादि सामग्ीमा सरंिामक रोक लागषेको ्छ िनिषे शकंा लागषेमा त्सतो 
पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि सामग्ी रहषेको रिुसकैु स्ािमा प्रवषेश गरी 
रािँब्ुझ गि्जसकिषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोनरम पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि 
सामग्ीको रािँब्ुझ गदा्ज दफा१० बमोनरम िगरपानलकालषे तोकषे का रोगहरु 
लागषेको पाइएमा का्ा्जल् प्रमखुलषे त्सतो पश,ु पशरुन् पदा ््ज वा पश ु
उतपादि सामग्ीलाई हटाउि वा िष्टगि्ज आदषेश नदिषे्छ।

   (३) उपदफा (२) बमोनरम समबननधत धिीलषे पश,ु पशरुन्पदा ््ज 
वा पशउुतपादि सामग्ी िहटाएमा वा िष्ट िगरषेमा शाखा प्रमखु आफैं लषे त्सतो 
पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादिसामग्ी हटाउि वा िष्ट गि्जसकिषे्छ।

   (४) उपदफा (३) बमोनरम पश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि 
सामग्ी हटाउदँा वा िष्टगदा्ज लागिषे समपयूण्ज खि्ज समबननधत धिीबाट सरकारी 
बाकँी सरह असयूल उपर गररिषे्छ।

२९. नष्गनने का्य्यल्लध :्स ऐि बमोनरम मतृपश,ु पशरुन्पदा ््ज वा पशउुतपादि 
सामग्ी िष्टगिने का ््जनवनध तोनकबमोनरम हुिषे्छ।

३०. बाधा नहुनछे : ्स ऐिमा अन्त्र रिुसकैु कुरा लषेनखएको िएतापनि कुिै 
प्रशोनधत पशरुन् पदा ््जमा सरंिामकरोग लागषेको आशकंा िएमा त्सतो 
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प्रशोनधत पशरुन् पदा ््जलाई कवारषेनटाइिमा राखी परीक्ण गि्ज बाधा पऱु्ाएको 
मानििषे्ैछि।

३१.  अनसूुचीमा हछेरफछे र त्ा ्पघट गनने अलधकार : दधुौली िगरका ््जपानलकालषे 
अिसुयूिीमा आवश्कतािसुार हषेरफषे र त्ा ्पघट गि्जसकिषे्छ। 

३२.  प्रचललत कानून बमोलिम हुनछे :्स ऐिमा लषेनखए रनत कुरामा ्सै ऐि 
बमोनरम र अरुमा प्रिनलत काियूि बमोनरम हुिषे्छ।

३३.  लन्यम बनाउनछे अलधकार : ् स ऐिको उद्षेश् का्ा्जनव्ि गि्जको लानग दधुौली 
िगरका ््जपानलकालषे नि्म हरु बिाउ िसकिषे्छ।

३४.  सघंी् र प्रादषेनशक ऐि बमोनरम हुिषेः ्ो ऐि सघंी् ऐि त्ा प्रादषेनशक ऐि सगं 
बान्झएमा बान्झएको हदसमम सोही ऐि बमोनरम हुिषे्छ।
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