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भिमाद नगरपाभिकाको "घ" वगगको भनमागण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्वन्धी कायगववभध, २०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/01/05 

सम्बत ्२०७५ सािको कायगववभध नं. 2 

प्रस्तावनािः  

:yfgLo :t/sf] ljsf; lgdf{0fdf lglhIf]qsf] 1fg / ljz]if1tfnfO{ pkof]u ug{ tyf ;fj{hlgs 

vl/bsf] d"ne"t ljz]iftfnfO{ cIf'0f /fvL ;fj{hlgs lgdf{0fsf] If]qdf kf/blz{tf, :jR5tf, 

O{dfGb/Ltf, hjfkmb]xLtf, ljZj;lgotf tyf e]befj /lxt k|lt:kwf{ tyf >f]t ;fwgsf] pRrtd 

pkof]u h:tf p2]Zox? xfl;n ug{ ;fj{hlgs lgdf{0fdf lglhIf]qsf] ;xh kx'Frsf] nflu :yfgLo 

;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf -!!_ sf] pkbkmf -@_ sf] v08 5 sf] -!)_ n] lbPsf] clwsf/ 

k|of]u u/L ledfb gu/kflnsfn] of] sfo{ljlw hf/L u/]sf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ of] sfo{ljlwsf] gfd “ledfb gu/kflnsfsf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

Joj;foL O{hfhtkq ;DjGwL sfo{ljlw, @)&%” /x]sf] 5 .  

 -@_ of] sfo{ljlw k|dfl0fs/0f ePsf] ldltaf6 nfu' x'g]5 . 

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

 -s_ “gu/kfnlsf” eGgfn] ledfb gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

 -v_ ægu/sfo{kflnsfÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

       -u_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 

clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 .  

 -3_ ækf;a'sÆ eGgfn] cg';"rL – $ jdf]lhdsf] kf;j'snfO{ ;Demg' kb{5 . 

 -ª_ æOhfht–kqÆ eGgfn] bkmf -$_ sf] pkbkmf -$_ jdf]lhd k|bfg ul/g] cg';"rL – #  

jdf]lhdsf] 9fFrfsf] OhfhtkqnfO{ ;Demg' kb{5 .   

#=  Ohfhtkq k|fKt gu/L ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ gx'g]M k|rlnt sfg"gdf cGoyf Joj:yf 

ePsf] jfx]s o; sfo{ljlw adf]lhd Ohfhtkq k|fKt gu/L æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] 

gfdaf6 s;}n] klg ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ u/fpg x'Fb}g . 

$=  gofF Ohfhtkq ;DjGwL Joj:yfM -!_ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] 

cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf cg';"rL–& jdf]lhdsf sfuhft ;lxt ;fj{hlgs lgdf{0f 
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sfo{ ug{ Ohfhtkqsf] nflu o; ledfb gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nodf k|d'v 

k|zf;sLo clws[t ;dIf b/vf:t lbg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd kg{ cfPsf b/vf:tx? k|d'v k|z;sLo clws[tn] cg';"rL–% 

adf]lhdsf] of]Uotf eP÷gePsf] ;DjGwdf k|fljlws zfvfsf] k|d'v ;+of]hs, 

k|zf;g zfvfsf] k|ltlglw ;b:o / k|fljlws zfvfsf] O{lGhgLo/÷;j–O{lGhlgo/ 

;b:o ;lrj ePsf] ;ldltaf6 hfFrj'em u/fpg' kg]{5 . 

-#_  bkmf -$_ sf] pkbkmf -@_ cg';f/ ;ldltn] u/]sf] l;kmfl/; ;lxt k|d'v k|zf;sLo 

clws[tn] Ohfht kq k|bfg ug]{ lg0f{osf nflu sfo{kflnsfsf] j}7sdf k]z 

ug'{kg]{5 . 

-$_  pkbkmf -@_ adf]lhd ;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt Go'gtd of]Uotf k'u]sf] lgdf{0f 

Joj;foL kmd{÷sDkgLx?sf] Ohfhtkq sfo{kflnsfsf] lg0f{o jdf]lhd 

gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tn] Ohfhtkq afkt cg';"rL–@ adf]lhdsf] 

b:t'/ lnO{ lghnfO{ cg';"rL–# adf]lhdsf] 9fFrfdf Ohfhtkq k|bfg ug]{5 . 

%=  Ohfhtkqsf] cjlw / gjLs/0fM -!_ bkmf -$_ adf]lhd k|bfg ul/Psf] Ohfhtkq bkmf -^_ 

adf]lhd vf/]h ePsf] jf k|rlnt sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf afx]s rfn' 

cfly{s jif{sf] cGTo;Dd dfq dfGo /xg]5 . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf k|To]s lgdf{0f Joj;foLn] 

Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf] ldltn] # dlxgf leq k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;+3, k|b]z / :yfgLo txnfO{ ltg'{kg]{ s/ lt/L ;s]sf] k|df0f :j?k ;DjlGwt 

;+3Lo÷k|b]z÷:yfgLo s/ sfof{noaf6 k|fKt s/r'Qmf k|df0fkq tyf kmd{ jf 

sDkgLsf] btf{ gjLs/0f ;lxt gu/kflnsfaf6 cg';"rL–@ jdf]lhdsf] b:t'/ lt/L 

gjLs/0f u/fpg' kg]{5 . Ohfht kq gljs/0f ug{ gu/kflnsfdf sfuhft k]z 

ubf{ cg';"rL–$ jdf]lhdsf] kf;j's e/L cl3Nnf] cfly{s jif{sf] ;f] kmd{ jf 

sDkgLn] cfkm'n] u/]sf] sfo{x?sf] cBfjlws ljj/0f ;lxt cg';"rL–^ jdf]lhdsf] 

lgj]bg k]z ug'{kg]{ 5 . o;/L cg';"rL–$ jdf]lhdsf] kf;j's ljj/0f cBfjlws 

gug]{ / cg';"rL–& jdf]lhdsf] sfuhft k]z gug]{ kmd{ jf sDkgLsf] Ohfht kq 

gljs/0f ug{ gu/kflnsf jfWo x'g]5}g\ . 
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-#_  pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofb gf3]sf] 5 dlxgfleq ;a} k|s[of k'/f u/L Ohfhtkq 

gjLs/0f u/fpg rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] gljs/0f ug{ dfu u/]df cg'';"rL–@ 

adf]lhdsf] yk b:t'/ lnO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] Ohfhtkq gjLs/0f 

ul/lbg]5 . ;f] cjlw;Dd klg gljs/0f gePdf Ohfht kq :jtM vf/]h x'g]5 . 

^=  Ohfhtkqsf] vf/]hLM -!_ b]xfosf] cj:yfdf gu/kflnsfn] lgdf{0f Joj;foLsf] Ohfhtkq 

vf/]h ug{ ;Sg]5 M 

  -s_  em'¶f ljj/0f k]z u/L Ohfhtkq k|fKt u/]sf] k|dfl0ft ePdf, 

-v_  ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug]{ jf ug{ kfpg] p2]Zon] g]kfn ;/sf/ tyf 

;+ul7t ;+:yfdf em'¶f ljj/0f k]z u/]sf] ;DjlGwt lgsfoaf6 n]lv cfPdf, 

-u_  ;fj{hlgs lgsfo;+u ePsf] ;Demf}tf jdf]lhd sfo{ ;DkGg gu/]sf] jf 

;Demf}tfsf] ulDe/ pNn+3g ePsf] ;DjlGwt lgsfoaf6 n]lv cfPdf . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ug'{ cl3 ;DjlGwt lgdf{0f Joj;foLnfO{ 

:ki6Ls/0f k]z ug{ dgfl;a df}sf lbOg] 5 . 

-#_  bkmf -%_ sf] pkbkmf -#_ adf]lhdsf] Dofbleq gjLs/0f gePsf] Ohfhtkq :jtM 

vf/]h x'g]5 . 

-$_  pkbkmf -!_ jf -#_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ePsf]df gu/kflnsfn] To;sf] 

hfgsf/L ;DjlGwt kmd{ jf JolQm jf sDkgL btf{ ug]{ sfof{nonfO{ lbg]5 . 

&=  Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg] Joj:yfM s'g} lgdf{0f Joj;foLn] Ohfhtkq x/fP jf gfl;Psf] 

sf/0faf6 Ohfhtkqsf] k|ltlnkL kfpg lgj]bg u/]df cg';"rL–@ adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ 

Ohfhtkqsf] k|ltlnkL lbg' kg]{5 . 

*=  gfd;f/L ug]{ Joj:yf M s'g} kmd{ jf sDklg ;f] kmd{ jf sDklgsf] k|f]k|fO6/n] ljqmL ug{ 

rfx]df jf cGo JolStn] vl/b ug{ rfx]df vl/b ug]{ k|f]k|fO6/n] cg';"rL–% jdf]lhdsf] 

Joj:yfkg / cg';"rL–@ jdf]lhdsf] /fhZj bflvnf u/]kl5 Ohfht kq gfd;f/L ul/lbg' 

kg]{5 . 

(=  k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]M  o; sfo{ljlwdf n]lvP hlt o;} adf]lhd / cGosf] xsdf 

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

!)=  arfpM o; cl3 k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf 7]Ssf jGbf]j:tL ;DjlGw kmd{ tyf 

sDkgLx?nfO{ lbOPsf] Ohfhtkqx? o;} sfo{ljlw adf]lhd lbOPsf] dflgg]5 . 
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cg';"rL–! 

sfo{ljlwsf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt 

O{hfhtkqsf] nflu lbOg] b/vf:t 

ljifoM Ohfhtkq kfpF eGg] af/] . 

>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho" 

ledfb gu/kflnsf, 

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, ledfb, tgx'F . 

o; ledfb gu/kflnsfsf] æ3Æ ju{sf] Joj;foL Ohfht kq ;DjlGw sfo{ljlw @)&% jdf]lhd 

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu O{hfhtkq kfpg lgDg ljj/0f e/L of] b/vf:t k]z ul/Psf] 

5 . 

!_ b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf]M 

GffdM 

7]ufgfM 

ˆofS; g+=M 

6]lnkmf]g g+=M 

Od]nM 

@_ kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt -sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5 ._ 

k|fOe]6 lnld6]8 sDkgL  

klAns lnld6]8 sDkgL  

Psnf}6L  

;fem]bf/L  

  

#_ ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsf/Ls JolQmsf]M 

gfd, y/M 

7]ufgfM 

6]lnkmf]g g+=M 

Od]n 7]ufgf M 

$_ kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0fM 
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%_ Ohfhtkq lng rfx]sf] ju{M æ3Æ ju{ 

^_ ;d"xLs/0f x'g rfx]sf] ;d"xM 

&_ cfly{s >f]tsf] ljj/0fM 

 /sd ljQLo ;+:yf÷j}Fssf] gfd 

:yfoL cf]e/8«fˆ6   

d'2tL vftf   

rNtL vftf   

art vftf   

pNn]lvt ljj/0f jfx]s cGo ljj/0f eP 5'6\6} k]z ug{ ;lsg]5 . 

*_ sfdbf/sf] ljj/0fM 

s_ k|fljlwsM 

v_ ck|fljlwsM 

u_ cGoM 

k|fljlws sd{rf/Lsf] z}lIfs k|df0f kqsf] k|ltlnkL tyf lghsf] d+h'/Lgfdf k]z ug'{ kg]{ 5 . 

(_ cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DjGwL ;jf/L ;fwg cf}hf/sf] ljj/0fM 

l;=g+= gfd tyf ljj/0f btf{ g+= Ifdtf ;+Vof d"No vl/b ldlt cGo Joxf]/f 

       

       

       

b|i6JoM o; ljj/0fdf plNnlvt ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf] sfuhft -btf{ 

k|df0fkq_ / pQm d]lzg/L cf}hf/x? rfn' xfntdf /x]sf] 5 egL d]sflgsn O{lGhlg/o/åf/f 

k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 . 

 

 

 

btf{ g+=M         btf{ ldltM 

clws[t k"+hLM        hf/L k"+hL M 

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgfM 
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!)_ o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0fM 

l;=g+= lgdf{0f ;DjGwL sfdsf] 

k|s[lt 

sfd u/]sf] ;fn /sd 7]Ssfbftf 

sfof{nosf gfd 

sfdsf]cj:yf 

-k|ult 

k|ltztdf_ 

      

!!_ s/r'Qmf u/]sf] k|df0fkq sfuhftM 

s= 

v= 

u= 

o; b/vf:t kmf/fddf plNnlvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;fFrf] 5 . em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'nf 

j'emfpFnf . 

lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk 

 

 

 

 

b|i6JoM o; b/vf:t kmf/d ;fy b/vf:t kmf/ddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'li6 ug{ ;DjlGwt 

sfuhftsf] k|dfl0ft k|ltlnkL ;+nUg ug'{ kg]{5 / sfof{non] dfu u/]sf] jvt ;Ssn sfuhft 

k]z ug'{ kg]{5 . 

cg';"rL–@ 

sfo{ljlwsf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -$_ / bkmf -%_ sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DjlGwt 

Ohfht kqsf] nflu nfUg] z'Ns b:t'/ 

qm=;= lgdf{0f 

Joj;foLsf] ju{ 

O{hfhtkq 

b:t'/ 

O{hfhtkq 

gjLs/0f 

b:t'/ 

O{hfhtkq 

gjLs/0f 

yk b:t'/ 

O{hfhtkq 

k|ltlnkL 

÷नामसारी 
b:t'/ 

lgj]bg 

b:t'/ 

! 3 ?= !)))). ?= @%)). ?= @%)). ?= @))). ?=!)). 

 
b/vf:tjfnsf] M 

gfdy/M 

b:tvtM 

ldltM 

;Dks{ g+= 
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b|i6JoM ledfb gu/kflnsfsf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL O{hfhtkq ;DjGwL sfo{ljlw @)&% sf] 

bkmf -%_ sf] pkbkmf -#_ adf]lhdsf] Dofbleq O{hfhtkq gjLs/0f u/fpFbf O{hfhtkq gjLs/0f 

yk b:t'/sf] dxndf pNn]lvt b:t'/ ;d]t ltg'{kg]{5 . 

cg';"rL–# 

sfo{ljlwsf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -$_ ;+u ;DjlGwt 

Ohfhtkq 

O{hfhtkq g+= ===========================    ldltM ===================================== 

ledfb gu/kflnsf 

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

ledfb, tgx'F 

ledfb gu/kflnsfsf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DjlGw sfo{ljlw @)&% sf] bkmf -

$_ sf] pkbkmf -$_ adf]lhd lgdf{0f Joj;fo ug{  =========================================== l:yt 

sfof{no /xg] u/L =================================================== kmd{ jf sDkgLnfO{ Ohfhtkq  k|bfg 

ul/Psf] 5 .  

 

 

 

 

 

gljs/0fM 

l;=g+= gjLs/0f 

ePsf] ldlt 

gjLs/0f 

axfn /xg] 

cjlw 

b:t'/ /l;b 

g+= 

Ohfht 

gljs/0f 

b:t'/ 

gjLs/0f ug]{ 

clwsf/Lsf] 

b:tvt 

sfof{nosf] 

5fk 

   

 

 

    

 

æ3Æ 

Ohfhtkq lbg]sf]M 

b:tvtM 

gfdy/M 

kbM 

ldltM 

sfof{noM 
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cg';"rL–$ 

sfo{ljlwsf] bkmf -#_ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt 

lgdf{0f Joj;foLaf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f -kf;j's_ 

qm

=; 

cfof]hgfsf] 

gfd 

;fj{hlgs 

lgsfosf] 

ljj/0f 

;+o'Qm 

pks|dsf] 

gfd -olb 

ePdf_ 

z]o/ 

% 

7]Ssf 

ljj/0f 

;fj{hlgs 

lgsfosf] tkm{af6 

x:tfIf/ ug]{ 

kbflwsf/Lsf] 

ljj/0f 

;dofjlw 

yk ljj/0f 

-olb ePdf_ 

Variation sf] 

ljj/0f -olbePdf_ 

k|ult ljj/0f 7]Ssf ;DkGg 

ljj/0f 

s}lkmot 

     s_ 7]Ssf 

/sd 

s_ gfdM s_ yk 

;doM 

s_ Variation kl5sf 

Contract Amount 

s_ ;DkGg 

/sd 

s_ clGtd 

7]Ssf /sdM 

 

     v_ 

;Demf}tf 

ldltM 

v_ kbM v_ gfdM v_ Variationsf] 

lg0f{o ug]{ 

kbflwsf/Lsf] gfd 

v_ ;DkGgldltM v_ ;DkGg 

ldltM 

 

     u_ 7]Ssf 

cjlw 

u_ x:tfIf/M u_ kbM u_ kbM u_ ;DkGg %   

      3_ 5fkM 3_ x:tfIf/M 3_ x:tfIf/M 3_ gfdM 3_ gfdM  

       3_ lg0f{o 

ldltM 

ª_ 5fkM ª_ kbM ª_ kbM  

       5fkM  x:tfIf/M x:tfIf/M  

         5fkM 5fkM  
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cg';"rL–% 

sfo{ljlwsf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt 

æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf  

!_ cfly{s IfdtfM k|fO{e]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 36Ldf kfFr nfv 

?k}ofFsf] rfn' k"FhL b]vfO{ pBf]u ljefu jf sDklg /lhi6«/sf] sfof{no jf 3/]n' tyf ;fgf pBf]u 

sfof{nodf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 . 

@_ d'Vo hgzlQm ljj/0fM dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 l;len O{lGhlgol/ª ljifodf slDtdf 

k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|fljlws, s'g} klg ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf 

k|zf;lgs / jfl0fHozf:q÷cy{zf:qdf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf hgzlQmsf] ;]jf k"/f ;do 

k|fKt x'g] ;'lglZrttf x'g'kg]{5 . 

#_ d]zLg / pks/0fM 

s_ l6«k/÷6\ofS6/ -Ps yfg_ 

v_ ldS:r/ -Ps yfg_ 

u_ Theodolite/Level Machine -Ps ;]6_ 

3_ jf6/ kDk -tLg yfg_ 

ª_ efOa]|6/ -tLg yfg_ 

b|i6JoM 

!= k|f]k|fO6/sf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 

@= kfg÷Eof6 btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk .  

#= pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0fkqsf ;fy} aLdf u/]sf] sfuhftx? 

Pj+ l6«k/÷6\ofS6/sf] Jn'j's / cGo pks/0fx?sf] Eof6 ljn k]z ug'{ kg]{5 . 

$= dfly plNnlvt oflGqs pks/0fx? 7Ls cj:yfdf ePsf] s'/f d]sflgsn O{lGhlgol/ª 

ljifodf sDtLdf :gfts txsf] z}lIfs of]Uotf ePsf] g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;Pzgsf] ;b:otf 

k|fKt d]sflgsn O{lGhlgo/n] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 . 

%= dfly plNnlvt oGq pks/0fx? btf{ ePsf] ldltn] 36Ldf b'O{ jif{;Dd j]rlavg ug{ kfOg] 

5}g . 
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^= kGw| jif{ eGbf al9 k'/fgf] oGq pks/0fx? lgdf{0f Joj;foLsf] :t/ j[l4 tyf gofF btf{ x'g] 

k|of]hgsf nflu dfGo x'g] 5}g . 

cg';"rL–^ 

sfo{ljlwsf] bkmf -%_ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt 

Ohfht kq gljs/0fsf] nflu lbOg] b/vf:t 

>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 

ledfb gu/kflnsf,  

gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, ledfb, tgx'F . 

ljifoM Ohfht kq gljs/0f ul/ kfpF . 

o; ledfb gu/kflnsfsf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht kq ;DjlGw sfo{ljlw @)&% 

jdf]lhd lgdf{0f Joj;foL ;+rfng ug]{ Ohfht kq gljs/0f ug{sf] nflu b]xfo jdf]lhdsf] 

ljj/0fx? v'nfO of] b/vf:t k]z u/]sf] 5' . 

!= lgdf{0f Joj;foL -kmd{ jf sDkgL_ sf] M—  

s= gfdM 

v= 7]ufgfM 

u= Od]nM 

@= lgdf{0f Joj;foL btf{ ug]{ sfof{noM 

s= gfdM 

v= 7]ufgfM 

#= lgdf{0f Joj;foLsf]M 

s= k|df0fkq g+= 

v= btf{ g+= 

u= Ohfht kq g+= 

3= Ohfht kq hf/L ePsf] ldltM 

ª= Ohfht kq hf/L ug]{ sfof{noM 

$= g]kfn lgdf{0f Jojf;foL dxf;+3sf]M 

s= ;b:otf g+= 
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v= gljs/0f ldltM 

%= lgo'St sd{rf/Lsf] ljj/0fM 

s= gfdy/M===================================kb=======================================df]jfOn 

g+==================================== 

v= gfdy/M===================================kb=======================================df]jfOn 

g+==================================== 

u= gfdy/M===================================kb=======================================df]jfOn 

g+==================================== 

^= Ohfht kq gljs/0f b:t'/÷yk gljs/0f b:t'/ jfktM 

?====================cIf]?kL===============================hDdf u/]sf] ============================j}ssf] 

;Ssn÷sDKo'6/ /l;b g+= ;Ssn o;};fy ;+nUg 5 . 

&= o; b/vf:t Kfmf/fddf pNn]lvt ;Dk"0f{ Joxf]/f l7s 5 . em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;x'Fnf 

j'emfpnf . 

lgdf{0f Joj;foLsf] tkm{jf6 b/vf:t lbg]sf]M     lgdf{0f Joj;foLsf] 5fkM 

gfdy/M 

kbM 

b:tvtM 

ldltM 
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cg';"rL & 

sfo{ljlwsf] bkmf -%_ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DjlGwt 

æ3Æ ju{sf] Ohfht kq gljs/0f ubf{ k]z ug'{kg]{ sfuhftx?M 

!= sfo{ljlwsf] cg';"rL ^ cg';f/ tf]lsP jdf]lhdsf] lgj]bg . 

@= pBf]u btf{ k|df0fkq / :yfoL n]vf g+= -PAN_ sf] k|ltlnlk . 

#= cl3Nnf] cf=j=sf] s/ r'Stfsf] k|df0fkq . 

$= lgDg d]lzg tyf pks/0fx? rfn' cj:yfdf /x]sf] egL d]sflgsn OlGhlgo/n] k|dfl0ft 

u/]sf] sfuhft . 

s_ l6«k/÷6\ofS6/ -Ps yfg_ 

v_ ldS:r/ -Ps yfg_ 

u_ Theodolite/Level Machine -Ps ;]6_ 

3_ jf6/ kDk -tLg yfg_ 

ª_ efOa]|6/ -tLg yfg_ 

%= æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht kq ;DjlGw sfo{ljlw @)&% sf] bkmf -#_ sf] pkbkmf -

@_ / -#_ jdf]lhdsf] Dofbleq Ohfht kq gljs/0f ug'{k'j{ ;DjlGwt kmd{÷sDklgsf] sfof{nosf] 

/ pSt sDklgdf lgo'St sd{rf/L tyf d]lzg/L pks/0fx?sf] ;d]t :ynut lg/LIf0f / cg'udg 

ug'{kg]{ cfjZos 7fg]df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cg'udg lg/LIf0f ;d]t ug{ ;Sg]5 . To;/L 

cg'udg lg/LIf0f ubf{ To:tf kmd{÷sDklgx?n] Ohfht kq k|fKt ubf{sf jvt k]z u/]sf 

sfuhftx? Joj:yfkg ePsf] gb]lvPdf To:tf] kmd{÷sDklg÷Joj;foLsf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

Joj;foL Ohfht kq gljs/0f ug{ gu/kflnsf jfWo x'g] 5}g .  
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भिमाद नगरपाभिकाको उपिोक्ता सभमभत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायगववभध, 

२०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/02/06 

सम्बत ्२०७५ सािको कायगववभध नं. 3 

प्रस्तावना 

नेपािको संववधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे भनर्दगष्ट गरेको भिमाद नगरपाभिकाको 

अभधकार क्षेत्र भित्रको ववकास भनमागण सम्वन्धी कायग सञ्चािनको िाभग भिमाद नगरपाभिकािे 

उपिोक्ता सभमभत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनग आवश्यक देणिएकोिे स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 102 बमोणजम भिमाद नगर कायगपाभिकािे यो कायगववभध जारी गरेको 

छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारणम्िक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ििः (१) यस कायगववभधको नाम भिमाद नगरपाभिकाको उपिोक्ता सभमभत 

गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन कायगववभध, २०७५ रहेको छ ।  

(२) यो कायगववभध तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस कायगववभधमा:– 

(क)  “अध्यक्ष” िन्नािे उपिोक्ता सभमभतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदगछ ।   

(ि)  “आयोजना” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका वा सो अन्तरगतको वडाबाट पूणग वा आंणिक 

िागत साझेदारीमा सञ्चाभित योजना वा कायगक्रम वा आयोजना वा पररयोजनािाई 

सम्झन ु पछग । र यसिे भिमाद नगरसिाबाट स्वीकृत िएको गैर सरकारी संघ 
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सस्था, गैर नाफामूिक संस्था वा अन्य सामदुावयक संस्थाको आयोजना समेतिाई 

जनाउनेछ । 

(ग)  “उपिोक्ता” िन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािाणन्वत हनुे आयोजना सञ्चािन हनु े

क्षेत्रभित्रका व्यणक्तिाई जनाउँछ ।  

(घ)  “उपिोक्ता सभमभत” िन्नािे आयोजनाको भनमागण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममगत सम्िार 

गनगको िाभग उपिोक्तािे आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सभमभत सम्झन ुपदगछ । 

(ङ)  “कायागिय” िन्नािे नगर कायगपाभिकाको कायागियिाई बझुाउँछ । सो िब्दिे वडा 

कायागिय समेतिाई बझुाउनेछ ।  

(च)  “कायगपाभिका” िन्नािे नगर कायगपाभिकािाई सम्झन ुपदगछ । 

(छ)  “ठूिा मेणिनरी तथा उपकरण” िन्नािे वातावरणिाई अत्यभधक ह्रास पयुागउन ेप्रकृभतका 

ठूिा मेणिनरी, उपकरण (बिुडोजर, एक्सािेटर जस्ता) र श्रममूिक प्रववभधिाई 

ववस्थावपत गने िािका मेणिनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदगछ। 

(ज)  “पदाभधकारी” िन्नािे उपिोक्ता सभमभतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सणचव र कोषाध्यक्षिाई 

सम्झन ुपदगछ ।  

(झ)  “वडा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाभित्रका वडािाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष” िन्नािे आयोजना सञ्चािन िएको वडाको वडा अध्यक्षिाई सम्झन ु

पदगछ । 

(ट)  “सदस्य” िन्नािे उपिोक्ता सभमभतका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो िब्दिे उपिोक्ता 

सभमभतका पदाभधकारीिाई समेत जनाउनेछ ।  
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(ठ)  “सम्झौता” िन्नािे आयोजनाको भनमागण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममगत सम्िार गनगको 

िाभग कायागिय र उपिोक्ता सभमभतबीच िएको भिणित करारनामा वा 

कबभुियतनामािाई जनाउनछे ।  

३.  कायगववभधको पािना गनुगपनेिः (१) नगरपाभिका भित्र कायागन्वयन हनुे आयोजनाको भनमागण, 

सञ्चािन, ममगत सम्िार कायग गनगको िाभग गठन हनुे उपिोक्ता सभमभतिे पूणगरुपमा यो 

कायगववभधको पािना गनुग पनेछ ।  

(२)  कुि िागत रु. १ करोडसम्म िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनुे 

र स्थानीय स्तरमा कायग सम्पन्न गनग सक्ने आयोजनाको कायागन्वयन उपिोक्ता सभमभत 

माफग त गनग सवकनेछ ।  

पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता सभमभतको गठन र सञ्चािन 

४.  उपिोक्ता सभमभत गठनसम्बन्धी व्यवस्थािः  (१) उपिोक्ता सभमभत गठन देहाय बमोणजम गनुग 

पनेछिः- 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािाणन्वत उपिोक्ताहरुको आम िेिाबाट अभधकतम 

सहिाभगतामा सम्बणन्धत आयोजनास्थिमा नै सात देणि एघार (७ देणि ११ 

जना) सदस्यीय उपिोक्ता सभमभत गठन गनुग पनेछ। 

(ि)  सभमभत गठनको िाभग आम िेिा हनुे समय, भमभत, स्थान र िेिाको ववषय 

त्यस्तो िेिा हनु े भमभतिे कणम्तमा सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावगजभनक 

रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  
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(ग)  नगरपाभिकास्तरीय २ वा सोिन्दा बढी वडा समेट्ने आयोजना सञ्चािनको 

िाभग उपिोक्ता सभमभतको गठन गदाग कायगपाभिकािे तोकेको कायगपाभिकाका 

सदस्य वा कायागियको प्रभतभनभधको रोहवरमा गनुगपनेछ । 

(घ)  वडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िाभग उपिोक्ता सभमभत गठन गदाग 

सम्वणन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायागियिे तोकेको 

कायागियको प्रभतभनभधको रोहवरमा गनुग पनेछ । 

(ङ)  उपिोक्ता सभमभत गठनको िाभग बोिाईएको िेिामा योजनाको संणक्षप्त वववरण 

र सभमभतको संरचना सवहतको जानकारी कायागियको प्रभतभनभधिे गराउन ु

पनेछ । 

(च)  उपिोक्ता सभमभत गठन गदाग समावेिी भसद्धान्तको अविम्वन गनुग पनेछ । 

सभमभतमा कणम्तमा तेत्तीस प्रभतित (३३%) मवहिा सदस्य हनु ु पनेछ । 

सभमभतको अध्यक्ष, सणचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कणम्तमा एकजना मवहिा 

पदाभधकारी हनु ुपनेछ ।  

(छ)  एक व्यणक्त एकिन्दा बढी उपिोक्ता सभमभतको सदस्य हनु पाउने छैन । 

साथै सगोिका पररवारबाट एकजना िन्दा बढी व्यणक्त एउटै उपिोक्ता 

सभमभतको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ज)  उपिोक्ता सभमभतको गठन सकेसम्म सवगसम्मत तररकािे गनुग पनेछ । 

सवगसम्मत हनु नसकेमा उपिोक्ताहरुको बहमुतबाट उपिोक्ता सभमभतको गठन 

गररनेछ । 

(झ)  उपिोक्ताहरुको िागत सहिाभगतामा सञ्चािन हनुे आयोजनाहरु उपिोक्ता 

सभमभतबाट कायागन्वयन गनग प्राथभमकता र्दइनेछ । 
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(ञ)  उपिोक्ता सभमभतिे सम्झौता बमोणजम गनुगपने काम सभमभत आफैँिे गनुग, 

गराउन ुपनेछ । अन्य कुनै भनमागण व्यवसायी वा अन्य व्यणक्त वा सस्थािाई 

ठेक्कामा र्दई गनग गराउन पाइने छैन । 

(ट)  कायागियिे आयोजना सञ्चािन एवम ् कायागन्वयनमा संिग्न उपिोक्ता 

सभमभतको अभििेि अनसूुची १ बमोणजमको ढाँचामा व्यवणस्थत गनुग पनेछ । 

५.  उपिोक्ता सभमभतका सदस्यको योग्यतािः (१) उपिोक्ता सभमभतका सदस्यको योग्यता देहाय 

बमोणजम हनु ुपनेछिः- 

  (क)  सम्वणन्धत आयोजना क्षेत्रको स्थायी वाभसन्दा 

  (ि)  १८ वषग उमेर पूरा िएको 

  (ग)  फौजदारी अभियोगमा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको 

  (घ)  सरकारी बाकँी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनग बाँकी नरहेको 

  (ङ)  अन्य उपिोक्ता सभमभतमा पदाभधकारी नरहेको 

(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएतापभन जनप्रभतभनभध, राजनीभतक दिका 

पदाभधकारी, बहािवािा सरकारी कमगचारी र णिक्षक उपिोक्ता सभमभतको सदस्यमा 

बस्न पाइने छैन । 

६.   उपिोक्ता सभमभतको काम, कतगब्य र अभधकारिः उपिोक्ता सभमभतको काम, कतगब्य र अभधकार 

देहाय बमोणजम हनुेछिः-  

 (क)  सम्झौता बमोणजमको कायग सम्पादन गने, 

 (ि)  उपिोक्ताहरुिाई कायागियबाट प्राप्त सूचना तथा मागगदिगनको जानकारी गराउने, 

(ग)  सम्झौता बमोणजम कायग िरुु गदाग कायागियबाट आवश्यक भनदेिन प्राप्त गनुग पने िए 

प्राप्त गरेर मात्र िरुु गने, 
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(घ)  उपिोक्ता सभमभतको कायग सम्पादनिाई प्रिावकारी बनाउन सभमभतका सदस्यहरुको 

कायग वविाजन र णजम्मेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपिोक्ता सभमभतका सदस्यहरुको क्षमता ववकास गने, 

(च)  सम्झौता बमोणजमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र िागतमा पररवतगन गनुगपने 

देणिएमा कायागियिाई अनरुोध गने, 

 (छ)  आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायग गने । 

पररच्छेद – ३ 

कायागन्वयन तथा ब्यवस्थापन 

७.  आयोजना कायागन्वयनिः (१) कायागियिे आ.व. िरुु िएको १५ र्दन भित्र उपिोक्ता 

सभमभतबाट संचािन हनुे आयोजना, पररयोजना र कायगक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायागन्वयन 

योजना बनाउन ुपनेछ । उपिोक्ता सभमभत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, भडजाईन र िागत 

अनमुान (नेपािी िाषामा तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपिोक्ता सभमभतिाई उपिब्ध गराउन ु

पनेछ । 

(२) आयोजनाको कायागन्वयनको िाभग उपिोक्ता सभमभत र कायगियबीच अनसूुची २ 

बमोणजमको ढाँचामा सम्झौता गनुग पनेछ । 

(३)  (क) आयोजनाको प्रकृभत हेरी िागत सहिाभगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा 

श्रमदान वा बस्तगुत) ग्रामीण क्षेत्रहरुमा न्यूनतम १० प्रभतित र िहरी क्षेत्रहरुमा 

न्यूनतम २० प्रभतित कायम रहनेछ । 

(ि) दफा ३ (क) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएतापभन कवटङ्ग गररने योजनाको 

हकमा िागत सहिाभगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा श्रमदान वा बस्तगुत) २० 

प्रभतित अभनवायग कायम रहनेछ । 
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तर यसरी तोवकएको न्यूनतम िागत सहिाभगता रकम छुट गनुग पने िएमा नगर 

कायगपाभिकािे भनणगय गरे बमोणजम मात्र छुट हनुेछ । साथै ५0-५0 अन्तगगतको 

योजनामा िागत सहिाभगता छुट हनुे छैन । 

(ग) नगद िागत सहिाभगताको योजना छनौटमा ५0-५0 अन्तगगतको योजना 

पवहिो प्राथभमकता र ६0-६0 अन्तगगतको योजना दोश्रो प्राथभमकतामा रहनेछ ।  

८.  आयोजना सम्झौताको िाभग आवश्यक कागजातहरुिः (१) उपिोक्ता सभमभतिे कायागियसँग 

सम्झौता गदाग तपणििमा उणलिणित कागजातहरु पिे गनुगपनेछ । 

(क) उपिोक्ता सभमभत गठन गने आम िेिाको भनणगयको प्रभतभिवप, 

(ि)  उपिोक्ता सभमभतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रभतभिवप, 

(ग)  आयोजनाको िागत अनमुान वववरण, 

(घ)  उपिोक्ता सभमभतबाट सम्झौताको िाभग णजम्मेवार पदाभधकारी तोवकएको 

उपिोक्ता सभमभतको भनणगय,  

(ङ)  आयोजनाको कायागन्वयनको कायग ताभिका,  

(च)  िाता सञ्चािन गने पदाभधकारी तोवकएको भनणगय र िाता सञ्चािनको िाभग 

आवश्यक कागजातहरु, 

(छ)  नगद सहिाभगताको हकमा उपिोक्ता सभमभतको िागत सहिाभगताको वहस्सा 

उपिोक्ता सभमभतको नाममा रहेको बैंक िातामा जम्मा गरेको िौचर, 

(ज)  उपिोक्ता सभमभतको नाम एवकन िएको छाप, 

(झ)  योजनाको िरुु फोटो,  

(ञ)  सम्झौताको िाभग भनवेदन । 
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९.  उपिोक्ता सभमभतको क्षमता ववकासिः (१) कायागियिे आयोजनाको कायागन्वयन अगावै 

उपिोक्ता सभमभतका पदाभधकारीहरुिाई भनम्न ववषयमा अभिमणुिकरण गनुग पनेछ :- 

(क) उपिोक्ता सभमभतको काम, कतगब्य र अभधकार, 

(ि)  सम्पादन गनुग पने कामको वववरण, काम सम्पन्न गनुग पने अवभध, िागत र 

उपिोक्ताको योगदान, 

(ग)  भनमागण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण, 

(घ)  िररद, रकम भनकासा प्रवक्रया, िचगको िेिाकंन र अभििेि व्यवस्थापन, 

(ङ)  कायागन्वयन र अनगुमन प्रवक्रया, 

(च)  सावगजभनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण,  

(छ)   अन्य आवश्यक ववषयहरु ।  

१०.  िाता सञ्चािनिः (१) उपिोक्ता सभमभतको िाता कायागियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हनुेछ । 

(२)  सभमभतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सणचव गरी तीनजना मध्ये दईुजनाको संयकु्त 

दस्तितबाट सञ्चािन हनुेछ । िाता सञ्चािकहरु मध्ये कणम्तमा एकजना मवहिा हनु ु

पनेछ । 

११.  िकु्तानी प्रकृयािः (१) आयोजनाको िकु्तानी र्दंदा उपिोक्ता सभमभतको नाममा रहेको बैक 

िातामाफग त र्दन ु पनेछ । उपिोक्ता सभमभतिे एक व्यणक्त वा सस्थािाई एकिाि िन्दा 

माभथको रकम िकु्तानी गदाग चेक माफग त मात्र गनुग पनेछ ।  

(२)  उपिोक्ता सभमभतिाई सम्झौता बमोणजमको कामको प्राववभधक मूलयांकन, कायग सम्पन्न 

प्रभतवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा वकस्तागत र अणन्तम िकु्तानी 

र्दइनेछ ।  
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(३)  उपिोक्ता सभमभतिे सम्पादन गरेको काम र िएको िचगको वववरण सभमभतको 

बैठकबाट भनणगय गरी िकु्तानीको िाभग आवश्यक कागजात सवहत कायागियमा पेि 

गनुग पनेछ । 

(४)  आयोजनाको अणन्तम िकु्तानी हनुिुन्दा अगावै कायागियबाट अनगुमन गने व्यवस्था 

भमिाउन ुपनेछ ।   

(५)  आयोजना सम्पन्न िई फरफारक गनुगिन्दा अगावै उपिोक्ता सभमभतिे अभनवायग रुपमा 

कायागियको प्रभतभनभधको रोहवरमा सावगजभनक परीक्षण गनुग पनेछ । सावगजभनक 

परीक्षण प्रभतवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बमोणजम हनुेछ ।  

(६)  उपिोक्ता सभमभतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचगको सूचना अनसूुची ४ 

बमोणजमको ढाँचामा सावगजभनक गनुग पनेछ ।  

(७)  आयोजनाको कूि िागत रु. पाँच (५) िाि िन्दा बढी िएका आयोजनाहरुको 

हकमा उपिोक्ता सभमभतिे काम िरुु गनुग िन्दा अगावै आयोजनाको नाम, िागत, 

िागत साझेदारीको अवस्था, काम िरुु र सम्पन्न गनुग पने अवभध समेत देणिने गरी 

तयार गररएको अनसूुची ५ बमोणजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना 

स्थिमा राख्न ुपनेछ । 

(८)  उपिोक्ता सभमभतिाई सम्बणन्धत कायागियिे ड्रइङ्ग, भडजाइन, िागत अनमुान तयार गने, 

प्राववभधक सलिाह र्दने, जाँचपास गने िगायत अन्य प्राववभधक सहयोग उपिब्ध 

गराउनेछ । आयोजना कायागन्वयनको समयमा कुन ैकारणबाट कायागियिे प्राववभधक 

सेवा उपिब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उलिेि गरी तोवकएको िचगको सीमाभित्र 

रही उपिोक्ता सभमभतिे करारमा प्राववभधक भनयकु्त गनग वा प्राववभधक सेवा भिन 
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सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, भडजाइन, िागत अनमुान, कायगसम्पन्न प्रभतवेदन र िकु्तानी 

भसफाररसको कायग कायागियबाट नै हनुेछ । 

(९)  उपिोक्ता सभमभतबाट भनमागण हनुे आयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने गराउने 

दावयत्व र णजम्मेवारी जनप्रभतभनभध, सम्बणन्धत प्राववभधक कमगचारी, उपिोक्ता सभमभत र 

अनगुमन सभमभतको हनुेछ ।  

(१०)  अनकुरणीय कायग गने उपिोक्ता सभमभत, प्राववभधक कमगचारी र सम्बणन्धत कमगचारीिाई 

सिाको भनणगय बमोणजम वावषगक रूपमा उणचत परुस्कार प्रदान गनग सवकनेछ । 

(११)  तोवकएको समयमा उपिोक्ता सभमभत गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा वा 

सम्झौताको ितग बमोणजम कायग सम्पादन हनु नसकेमा कायागियिे अन्य प्रवक्रयाद्वारा 

काम गराउन सक्नेछ ।   

१२.  भनमागण कायगको गणुस्तर सभुनणश्चतता गनुग पनेिः उपिोक्ता सभमभतबाट सञ्चािन हनुे आयोजना 

गणुस्तर सभुनणश्चत गनुग सम्वणन्धत उपिोक्ता सभमभतको कतगव्य हनुेछ । गणुस्तर सभुनणश्चतता 

गनगको िाभग अन्य कुराहरुको अभतररक्त भनम्न ववषयहरु पूणग रुपमा पािना गनुग पनेछ ।  

(क) भनमागण सामाग्रीको गणुस्तरिः भनमागण सामाग्री ड्रइङ, भडजाईन र स्पेभसवफकेसन 

बमोणजमको गणुस्तर कायम गनुग पनेछ । 

(ि) भनमागण ववभध र प्रकृयाको गणुस्तरिः भनमागण ववभध र प्रवक्रया कायागियसँग िएको 

सम्झौता बमोणजम गनुग पनेछ । 

(ग)  भनमागण कायगको र्दगोपनािः उपिोक्ता सभमभतबाट कायागन्वयन िएको योजनाको 

र्दगोपनाको िाभग सम्वणन्धत उपिोक्ता सभमभतिे आवश्यक व्यवस्था गनुग पनेछ । 
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(घ)  गणुस्तर सभुनणश्चत गने णजम्मेवारीिः उपिोक्ता सभमभतमाफग त हनुे कामको भनधागररत 

गणुस्तर कायम गने णजम्मेवारी सम्बणन्धत कायगको िाभग कायागियबाट िवटएका 

प्राववभधक कमगचारी र उपिोक्ता सभमभतको हनुेछ । 

(ङ)  िगत राख्न ुपनेिः उपिोक्ता सभमभतबाट हनुे कामको सम्झौता बमोणजमको समय, िागत 

र गणुस्तरमा सम्पन्न हनु नसकेमा सम्वणन्धत प्राववभधक कमगचारीिाई सचेत गराउने र 

प्रकृभत हेरी आवश्यकता अनसुार कारवाही गनग सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सभमभतको 

िगत रािी उपिोक्ता सभमभतका पदाभधकारीिाई भनणश्चत समयसम्मको िाभग अन्य 

उपिोक्ता सभमभतमा रही काम गनग भनषेध गनेछ । 

१३.  अनगुमन सभमभतको व्यवस्थािः (१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न 

गनग गराउन उपिोक्ता सभमभतिे सम्पादन गने कायगको अनगुमन गरी आयोजनाको गणुस्तर, 

पररमाण सभुनणश्चत गनग दफा ४ (१) (क) बमोणजमको िेिाबाट कणम्तमा एक जना मवहिा 

सवहत ३ सदस्यीय एक अनगुमन सभमभत गठन गनुग पनेछ । 

(२)  अनगुमन सभमभतको काम, कतगव्य अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछिः 

(क) आयोजनाको कायागन्वयनमा सहजीकरण गने तथा देणिएका बाधा, व्यवधान र 

समस्या समाधानका िाभग आवश्यक समन्वय गने,  

(ि)  आयोजनाको कायागन्वयन कायगताभिका अनसुार काम िए निएको यवकन गने 

र नगरेको पाइएमा सम्बणन्धत पक्षिाई सचेत गराउने,    

(ग)  आवश्यक अन्य कायग गने । 
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पररच्छेद– ४ 

ववववध 

१४.  अन्य संस्थाबाट कायग गराउन सवकनेिः यस कायगववभध बमोणजम उपिोक्ता सभमभतबाट गररने 

कायग िािग्राही समूह, सामदुावयक संस्था जस्तै सामदुावयक वन, सामदुावयकस्तरका सहकारी 

संस्थाहरू, टोि ववकास संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, काननु बमोणजम गठन िएका अन्य 

सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आमिेिाबाट भनणगय िई 

आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायगववभध बमोणजम कायग सञ्चािन गनग/गराउन सवकनेछ । 

१५.  सहजीकरण र सहयोग गनुग पनेिः  उपिोक्ता सभमभतिे आयोजनाको सपुररवेक्षण, 

अनगुमन/भनरीक्षण गनग कायागियबाट आएको अनगुमन सभमभत, पदाभधकारी वा कमगचारीिाई 

आवश्यक वववरण उपिव्ध गराउने तथा आयोजनास्थि अनगुमनको िाभग सहजीकरण र 

सहयोग गनुग पनेछ । 

१६.  उपिोक्ता सभमभतको दावयत्विः उपिोक्ता सभमभतिे कायागियसँग िएको सम्झौता बमोणजमको 

कायग सम्पादन गदाग कायागियिे तोकेका ितगहरुको अभतररक्त भनम्न दावयत्व वहन गनुग पनेछ:- 

(क) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापनको िाभग ममगत सम्िार गने सम्बन्धी आवश्यक कायग, 

(ि)  आयोजना कायागन्वयनबाट पनग सक्ने वातावरणीय सन्तिुन कायम गने सम्बन्धी कायग, 

(ग)  अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनुग पने, 

(घ)  असि नागररकको आचरण पािना गनुग पने, 

(ङ)  उपिोक्ता सभमभतिे आयोजनाको फरफारकको िाभग कायागियमा कागजात पेि गदाग 

अनसूुची ६ बमोणजमको ढाँचामा आयोजनाको िौभतक तथा ववणत्तय प्रभतवेदन पेि गनुग 

पनेछ ।  
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१७.  मापदण्ड बनाउन सक्नेिः (१) आयोजनाको गणुस्तर सभुनणश्चतताको िाभग कायागियिे अनगुमन, 

मूलयाङ्कन गरी सम्वणन्धत उपिोक्ता सभमभतिाई सलिाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार 

भनदेिन र्दने तथा समन्वय गनुग पनेछ । 

(२)  उपिोक्ता सभमभतबाट सञ्चािन हनुे आयोजनाको प्रकृभत हेरी गणुस्तर सभुनणश्चतता गने 

प्रयोजनको िाभग कायागियिे थप मापदण्ड तथा मागगदिगन बनाई िागू गनग सक्नेछ । 

अनसूुची १ 

(कायगववभधको दफा ४ (१) (ट) संग सम्बणन्धत) 

उपिोक्ता सभमभतको िगत 

भिमाद नगरपाभिका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उपिोक्ता सभमभतको 

नाम र ठेगाना 

पदाभधकारीको नाम र सम्पकग  नं. गठन 

भमभत 

बैंकको 

नाम 

िाता 

नं. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सणचव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

कायगववभधको दफा ७ (२) सँग सम्वणन्धत) 

भिमाद नगरपाभिका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनािः 

क) उपिोक्ता सभमभतको वववरणिः 

 १. नामिः 

 २. ठेगानािः 

ि) आयोजनाको वववरणिः 

 १. नामिः 

 २. आयोजना स्थििः 

 ३ उदे्दश्यिः 

 ४. आयोजना सरुु हनुे भमभतिः 

२. आयोजनाको िागत सम्वन्धी वववरणिः 

 क) िागत अनमुान रु. : 

 ि) िागत व्यहोने स्रोतहरु :- 

 १. कायागियिः 

 २. उपिोक्ता सभमभतिः 

 ३. अन्यिः  

ग) बस्तगुत अनदुानको वववरण सामाग्रीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
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 २. प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैर सरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. ववदेिी दात ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपिोक्ता सभमभतबाट  

 ७. अन्य भनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट िािाणन्वत हनुेिः- 

 १. घरपररवार संखयािः 

 २. जनसंखयािः 

 ३. संगर्ठत संस्थािः 

४= अन्यिः  

३. उपिोक्ता सभमभत÷समदुायमा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणिः 

क) गठन िएको भमभतिः 

ि) पदाभधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र णजलिा) 

१. अध्यक्ष : 

२. उपाध्यक्ष :  

३. कोषाध्यक्ष : 

४. सणचव : 

५. सदस्य : 

६. सदस्य : 

७. सदस्य : 
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८. सदस्य : 

९. सदस्य : 

१0. सदस्य : 

११. सदस्य : 

ग) गठन गदाग उपणस्थत िािाणन्वतको संखयािः 

४. आयोजना सञ्चािन सम्वन्धी अनिुविः 

५. उपिोक्ता सभमभत समदुायमा आधाररत संस्था÷गैरसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वववरणिः 

वकस्ताको क्रम  भमभत  वकस्ताको रकम भनमागण समाग्री पररमाण    कैवफयत 

पवहिो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्मा 

६. आयोजना ममगतसम्िार सम्बन्धी व्यवस्था :- 

क) आयोजना ममगतसम्िारको णजम्मा भिने सभमभत÷संस्थाको नामिः 

ि) ममगतसम्िारको सम्िाववत स्रोत (छ, छैन ििुाउने) 

 जनश्रमदानिः 

 सेवा िलुकिः 

 दस्तरु, चन्दाबाटिः  

 अन्य केही िएिः  
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सम्झौताका ितगहरु 

उपिोक्ता सभमभतको णजम्मेवारी तथा पािना गररने ितगहरुिः 

१. आयोजना भमभत ...............................देणि िरुु गरी भमभत........................सम्ममा पूरा गनुग 

पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा भनमागण सामाग्री सम्वणन्धत आयोजनाको उदे्दश्यका िाभग मात्र प्रयोग गनुग पनेछ। 

३= नगदी, णजन्सी सामानको प्राभप्त, िचग र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगभत वववरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचगको वववरण र कायग प्रगभतको जानकारी उपिोक्ता समूहमा छिफि गरी अको 

वकस्ता माग गनुग पनेछ । 

५= आयोजनाको कूि िागतिन्दा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न िएको अवस्थामा सो मतुाववक नै 

अनदुान र श्रमदानको प्रभतित भनधागरण गरी िकु्तानी भिन ुपनेछ । 

६. उपिोक्ता सभमभतिे प्राववभधकको राय, परामिग एवं भनदेिन अनरुुप काम गनुग पनेछ ।  

७= उपिोक्ता सभमभतिे आयोजनासँग सम्वणन्धत ववि, िरपाईहरु, डोर हाणजरी फारामहरु, णजन्सी नगदी 

िाताहरु, सभमभत÷समूहको भनणगयपणुस्तका आर्द कागजातहरु कायागियिे मागेको बित उपिव्ध 

गराउन ुपनेछ र त्यसको िेिापरीक्षण पभन गराउन ुपनेछ । 

८. कुनै सामाग्री िररद गदाग आन्तररक राजस्व कायागियबाट स्थायी िेिा नम्वर र मूलय अभिबवृद्ध 

कर दताग प्रमाण पत्र प्राप्त व्यणक्त वा फमग संस्था वा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनसुारको ववि 

िरपाई आभधकाररक व्यणक्तबाट प्रमाणणत गरी पेि गनुग पनेछ । 

९. मूलय अभिबवृद्ध कर (VAT) िाग्ने बस्त ु तथा सेवा िररद गदाग रु २०,०००।– िन्दा बढी 

मूलयको सामाग्रीमा अभनवायग रुपमा मूलय अभिबवृद्ध कर दताग प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यणक्त, फमग, संस्था 

वा कम्पनीबाट िररद गनुग पनेछ । साथै उक्त वविमा उणलिणित म.ुअ.कर बाहेकको रकममा 

१.५% अभग्रम आयकर बापत कर कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र सम्वणन्धत सेवा प्रदायकिाई िकु्तानी 
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हनुेछ । रु २०,०००।– िन्दा कम मूलयको सामाग्री िररदमा पान नम्वर भिएको व्यणक्त वा 

फमगबाट िररद गनुग पनेछ । अन्यथा िररद गने पदाभधकारी स्वयम ्णजम्मेवार हनुेछ । 

१०. डोजर, रोिर िगायतका मेणिनरी सामान िाडामा भिएको एवम ्घर बहािमा भिई ववि िरपाई 

पेि िएको अवस्थामा १०% प्रभतित घर िाडा कर एबम ्बहाि कर भतनुग पनेछ । 

११.  प्रणिक्षकिे पाउन े पाररश्रभमक एवम ् सहिागीिे पाउने ित्तामा प्रचभित भनयमानसुार कर 

िाग्नेछ। 

१२. भनमागण कायगको हकमा िरुु िागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररवगतन हनुे िएमा 

अभधकार प्राप्त व्यणक्त÷कायागियबाट िागत अनमुान संिोधन गरे पश्चात मात्र कायग गराउन ुपनेछ । 

यसरी िागत अनमुान संिोधन नगरी कायग गरेमा उपिोक्ता सभमभत÷समूह नै णजम्मेवार हनुेछ । 

१३. उपिोक्ता सभमभतिे काम सम्पन्न गररसकेपभछ बाँकी रहन गएका िप्न ेसामानहरु ममगतसम्िार 

सभमभत गठन िएको िए सो सभमभतिाई र सो निए सम्वणन्धत कायागियिाई बझुाउन ुपनेछ । तर 

ममगत सभमभतिाई बझुाएको सामानको वववरण एक प्रभत सम्वणन्धत कायागियिाई जानकारीको िाभग 

बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बमोणजम आयोजना सम्पन्न िएपभछ अणन्तम िकु्तानीको िाभग कायग सम्पन्न प्रभतवेदन, 

नापी वकताव, प्रमाणणत ववि िरपाई, योजनाको फोटो, सम्वणन्धत उपिोक्ता सभमभतिे आयोजना सञ्चािन 

गदाग िएको आय व्ययको अनमुोदन सवहतको भनणगय, उपिोक्ता िेिाबाट िएको सावगजभनक िेिा 

परीक्षणको भनणगयको प्रभतभिवप तथा सम्वणन्धत कायागियको वडा कायागियको भसफाररस सवहत अणन्तम 

वकस्ता िकु्तानीको िाभग भनवेदन पेि गनुग पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न िएपभछ कायागियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र भिन ुपनेछ । 

साथै आयोजनाको आवश्यक ममगतसम्िारको व्यवस्था सम्वणन्धत उपिोक्ताहरुिे नै गनुग पनेछ । 
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१६. आयोजना कायागन्वयन गने समूह वा उपिोक्ता सभमभतिे आयोजनाको िौभतक तथा ववत्तीय 

प्रगती प्रभतवेदन अनसूुची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोणजम कायागियमा पेि गनुग पनेछ । 

१७. आयोजनाको र्दगो सञ्चािन तथा ममगतसम्िारको व्यवस्था गनुग पनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपिोक्ता सभमभत÷समूहको भनणगय अनसुार गनुग गराउन ुपनेछ । 

कायागियको णजम्मेवारी तथा पािना गररने ितगहरुिः 

१. आयोजनाको वजेट, उपिोक्ता सभमभतको काम, कतगव्य तथा अभधकार, िररद, िेिाङ्कन, प्रभतवेदन 

आर्द ववषयमा उपिोक्ता सभमभतका पदाभधकारीहरुिाई अनणुिक्षण कायगक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२. आयोजनामा आवश्यक प्राववभधक सहयोग कायागियबाट उपिव्ध गराउन सवकने अवस्थामा 

गराईनेछ र नसवकने अवस्था िएमा उपिोक्ता सभमभतिे बाह्य बजारबाट सेवा परामिग अन्तगगत सेवा 

भिन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववभधक सपुररवेक्षणका िाभग कायागियको तफग बाट प्राववभधक िटाईनेछ । 

उपिोक्ता सभमभतबाट िएको कामको भनयभमत सपुररवेक्षण गने णजम्मेवारी भनज प्राववभधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की भिएर िामो समयसम्म आयोजना सञ्चािन नगने उपिोक्ता सभमभतिाई कायागियिे भनयम 

अनसुार कारवाही गनेछ । 

५. श्रममूिक प्रववभधबाट कायग गराउने गरी िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोणजम सम्झौता 

गरी मेणिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायग गरेको पाईएमा त्यस्तो उपिोक्ता सभमभतसंग सम्झौता रद्ध 

गरी उपिोक्ता सभमभतिाई िकु्तानी गररएको रकम मूलयांकन गरी बढी िएको रकम सरकारी बाँकी 

सरह असिु उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न िएपभछ कायागियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुग पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संिग्न गरी िकु्तानी उपिव्ध गराउन सम्वणन्धत उपिोक्ता सभमभतबाट 

अनरुोध िई आएपभछ उपिोक्ता सभमभतको बैंक िातामा िकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  
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८. यसमा उलिेि निएका कुराहरु प्रचभित कानून वमोणजम हनुेछ । 

माभथ उलिेि िए बमोणजमका ितगहरु पािना गनग हामी भनम्न पक्षहरु मन्जरु गदगछौं । 

उपिोक्ता सभमभत÷समहुको तफग बाट    कायागियको तफग बाट 

दस्तित...................     दस्तित............. 

नाम थर.....................     नाम थर............. 

पद.............................     पद................. 

ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 

सम्पकग  नं......................     सम्पकग  नं............... 

भमभत............................     भमभत.................... 

साक्षीहरुिः 

क्र.सं. नाम कायागिय/संस्था ठेगाना दस्तित 

१ 

    

२ 

    

३ 

    

४ 

    

५ 
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अनसूुची ३ 

(कायगववभधको दफा ११ (५) सँग सम्वणन्धत) 

सावगजभनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेि गरेको कायागिय.......... 

१. आयोजनाको नामिः      क) स्थििः 

ि) िागत अनमुानिः        ग) आयोजना िरुू हनुे भमभतिः  घ) आयोजना सम्पन्न हनुे भमभतिः  

२. उपिोक्ता सभमभत÷सामदुावयक संस्थाको   क) नामिः   

क) अध्यक्षको नामिः   ि) सदस्य संखयािः      मवहिािः    परुूषिः  

३. आम्दानी िचगको वववरणिः  

क) आम्दानीतफग  जम्मािः 

आम्दानीको श्रोत  

(कहाबँाट कभत नगद तथा णजन्सी प्राप्त ियो ििुाउने) 
रकम वा 
पररमाण 

कैवफयत  

   
 

ि) िचगतफग  

िचगको वववरण दर पररमाण जम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद ियो ?) 

   

२. ज्यािा (के मा कभत िकु्तानी ियो ?) 

   

३. श्रमदान (कभत जनािे श्रमदान गरे ?) 

   

४. व्यवस्थापन िचग (ढुवानी तथा अन्य िचग) 
   

ग) मौज्दात  

 वववरण  रकम वा पररमाण  कैवफयत 

१ नगद 

  

बैंक 

  

व्यणक्तको णजम्मा 
  

२ सामग्रीहरु 
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घ) िकु्तानी र्दन बाकँी 

वववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगभत वववरण 

कामको वववरण िक्ष्य प्रगभत 

   

५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाि तथा प्रत्यक्ष रूपमा िािाणन्वत जनसंखया (आयोजना सञ्चािन िएको 

स्थानका उपिोक्ताहरू):  

६. आयोजना सञ्चािन गदाग आयोजक संस्थामा कामको णजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो 

कस्तो कामको णजम्मेवारी भिएका भथए? ििुाउने) 

उपणस्थभतिः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरिः नामथरिः      पदिः   भमभतिः 

 

द्रष्टव्यिः सावगजभनक पररक्षण कायगक्रममा उपणस्थत सरोकारवािाहरुको उपणस्थभत अभनवायग रूपमा 

संिग्न हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-कायगववभधको दफा ११ (६) सँग सम्वणन्धत) 

िचग सावगजभनक सूचना फाराम 

 

भमभतिः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामिः—        २. आयोजना स्थििः—  

३. ववभनयोणजत वजेटिः— ४. आयोजना णस्वकृत िएको आ.विः—  ५. आयोजना सम्झौता िएको भमभतिः—  

६. काम सम्पन्न गनुग पने भमभतिः—     ७. काम सम्पन्न िएको भमभतिः—  

८. उ.स. को बैठकिे िचग स्वीकृत गरेको भमभतिः—    

आम्दानी र िचगको वववरण      

आम्दानी िचग 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम वकस्ता 
 

ज्यािा 
 

दोश्रो वकस्ता 
 

भनमागण सामाग्री िररद 

 

तेश्रो वकस्ता 
 

ढुवानी 
 

जनश्रमदान 

 

िाडा 
 

वस्तगुत सहायता 
 

व्यवस्थापन िचग 
 

िागत सहिाभगता 
   

उपयुगक्तानसुारको आम्दानी तथा िचग वववरण यथाथग हो । यसमा सबै आम्दानी तथा िचगहरु 

समावेि गररएको छ । साथै उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिाभगतामा आयोजना कायागन्वयन गररएको छ 

। यसको एक प्रभत वडा कायागियमा समेत पेि गररएको छ ।  

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

कोषाध्यक्ष   सणचव       अध्यक्ष   
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अनसूुची ५ 

-कायगववभधको दफा ११(७) संग सम्वणन्धत) 

आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामिः 

२. आयोजना सञ्चािन गने कायागिय/कायगक्रमको नामिः 

३. उपिोक्ता सभमभतको अध्यक्षको नाम र सम्पकग  नं.M 

४. आयोजनाको कूि िागत रकम रुिः 

 ४.१. आयोजनामा कायागियबाट व्यहोने िागत रुिः 

 ४.२. जनसहिाभगताबाट व्यहोने िागत रकम रुिः 

 ४.३. आयोजनामा िगानी गने अन्य भनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रुिः 

५. आयोजना सम्झौता भमभतिः 

६. आयोजना सम्पन्न गने भमभतिः 

७. आयोजनाबाट िािाणन्वत जनसंखयािः 
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अनसूुची ६ 

-कायगववभधको दफा १६(ङ) सँग सम्वणन्धत) 

उपिोक्ता सभमभतको िौभतक तथा ववत्तीय प्रगभत प्रभतवेदन 

वववरण पेि गरेको कायागिय.................... 

१. आयोजनाको वववरण  

आयोजनाको नामिः        वडा नं.M टोि÷बस्तीिः  

     उपिोक्ता सभमभतका अध्यक्षिः       सणचविः  

२. आयोजनाको िागतिः प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चन्दा रकम 

रू...................... जनसहिाभगता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. 

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

३. हािसम्मको िचग रू. ============== क. कायागियबाट प्राप्त रकम रू............. 

१. भनमागण सामग्रीमा (भसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, भगट्टी, उपकरण आर्द) रू. .  

२. ज्यािािः–  दक्ष रूिः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  

३. मसिन्द सामान (कवप, किम, मसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैभनक भ्रमण ित्ता (सम्झौतामा 

स्वीकृत िए)रू.   

५. प्राववभधक भनरीक्षण बापत िचग (सम्झौतामा स्वीकृत िए) रू...............  

६. अन्य   

ि. जनसहिाभगताबाट व्यहोररएको िचग रूिः ...................श्रमको मूलय बराबर रकम रू. 

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

णजन्सी सामान मूलय बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. ............. 

४. प्राववभधक प्रभतवेदन बमोणजम मूलयांकन रकम रू. ............. 
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५. उपिोक्ता समूहको भनणगय बमोणजम÷समीक्षाबाट िचग देणिएको रू. ............. 

६. कायागन्वयनमा देणिएका मखुय समस्याहरूिः क............... ि................. ग..................  

७. समाधानका उपायहरुिः क.....................ि..........................ग.................... 

८. कायागियबाट र अन्य भनकायबाट अनगुमन िए अनगुमनको सझुाविः  

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  १०. मखुय िचग प्रयोजन  

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कायगमा िचग गने गराउने छैनौ ।   

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

तयार गने    सणचव     कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष 
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भिमाद नगरपाभिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

प्रमाणणकरण भमभतिः २०७५/०३/२७ 

सम्वत ्२०७५ सािको ऐन नं. 3 

प्रस्तावनािः  सहकारी मूलय, मान्यता र भसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूजँी, प्रववभध तथा 

प्रभतिािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आभथगक, सामाणजक 

तथा साँस्कृभतक उन्नयन गनग, समदुायमा आधाररत, सदस्य केणन्द्रत, िोकताणन्त्रक, स्वायत्त र सिुाभसत 

संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धगन गनग, सहकारी िेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा 

व्यवसायका माध्यमबाट सामाणजक न्यायका आधारमा आत्मभनिगर, तीब्र एवं र्दगो रुपमा स्थानीय 

अथगतन्त्रिाई सदुृढ तलुयाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताग, सञ्चािन एवम ् भनयमन सम्बन्धी 

व्यवस्था गनग वाञ्छनीय िएकोिे, भिमाद नगरपाभिकाको  नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारणम्िक 

१.  संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि :  (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको सहकारी ऐन, २०७५”  

 रहेको छ। 

(२)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुछे । 

२.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “आन्तररक कायगववभध” िन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोणजम बनाएको 

आन्तररक कायगववभध सम्झनपुछग ।  

(ि)  “कसूर” िन्नािे दफा ७९ बमोणजमको कसूर सम्झनपुछग । 

(ग)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोणजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयममा तोवकएको 

वा तोवकए बमोणजम सम्झनपुछग । 
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(घ)  “पररवार” िन्नािे सदस्यको पभत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमगपतु्र, धमगपतु्री, बाब,ु 

आमा, सौतेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुग पने दाज,ु िाउज,ु िाइ, बहुारी र र्ददी, 

बवहनी सम्झनपुछग। 

तर सो िब्दिे अंिबण्डा गरी वा मानो छुवट्टई आ-आफ्नो पेिा व्यवसाय गरी बसेको 

पररवारको सदस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ङ)  “बचत” िन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछग । 

(च)  “मन्त्रािय” िन्नािे सहकारी सम्बन्धी ववषय हेने संघीय मन्त्रािय सम्झनपुछग ।  

(छ)  “मखुय कारोबार” िन्नािे संस्थािे सञ्चािन गरेको व्यवसावयक वक्रयाकिापहरुमा 

पभछलिो आभथगक वषग सम्ममा पररचाभित बचतको दावयत्व र पभछलिो आभथगक वषगको 

सदस्य तफग को िररद वा भबक्री कारोवारमा कणम्तमा तीस प्रभतित िन्दा बढी वहस्सा 

िएको कारोवार सम्झनपुछग ।  

(ज)  “रणजष्ट्रार” िन्नािे संघको रणजष्ट्रार सम्झन ुपछग ।  

(झ)  “िेिा सपुरीवेक्षण सभमभत” िन्नािे दफा ३७ बमोणजमको िेिा सपुरीवेक्षण सभमभत 

सम्झनपुछग । 

(ञ)  “ववभनयम” िन्नािे सम्बणन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोणजम बनाएको ववभनयम 

सम्झनपुछग । 

(ट)  “वविाग” िन्नािे संघको सहकारी वविाग सम्झनपुछग र सो िब्दिे मन्त्राियिे सहकारी 

भनयमन गनग तोकेको महािािा समेतिाई जनाउँछ। 

(ठ)  “िेयर” िन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पूजीको अंि सम्झनपुछग ।  

(ड)  “सञ्चािक” िन्नािे सभमभतको सदस्य सम्झनपुछग र सो िब्दिे सभमभतको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, सणचव र कोषाध्यक्ष समेतिाई जनाउँछ ।  
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(ढ)  “सदस्य” िन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यणक्त सम्झनपुछग। 

(ण)  “सभमभत” िन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) बमोणजमको सञ्चािक सभमभत 

सम्झनपुछग।  

(त)  “सहकारी मूलय” िन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदावयत्व, िोकतन्त्र, समानता, समता, 

ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, िुिापन, सामाणजक उत्तरदावयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत 

अन्तरागवष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूलय सम्झनपुछग । 

(थ)  “संस्थाको व्यवसाय” िन्नािे ववभनयममा व्यवस्था िए बमोणजम सञ्चाभित व्यवसावयक 

वक्रयाकिाप सम्झनपुछग ।  

(द)  “सहकारी भसद्धान्त” िन्नािे स्वैणच्छक तथा ििुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताणन्त्रक 

भनयन्त्रण, सदस्यको आभथगक सहिाभगता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, णिक्षा, ताभिम र 

सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रभतको चासो िगायत 

अन्तरागवष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी भसद्धान्त सम्झनपुछग ।  

(ध)  "संस्था" िन्नािे दफा ३ बमोणजम गठन िई दफा ६ बमोणजम दताग िएको ववषयगत 

वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछग । 

(न)  “साधारण सिा” िन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सिा सम्झनपुछग । 

(प)  “प्राथभमक पूजँी कोष” िन्नािे िेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछग । 

(फ)   "दताग गने अभधकारी" िन्नािे दफा ६९ बमोणजमको दताग गने अभधकारी सम्झनपुदगछ। 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताग 

३.  संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीसजना नेपािी नागररकहरु आपसमा भमिी ववषयगत वा 

वहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गनग सक्नेछन ्।  
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(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पभन श्रभमक, यवुा िगायतिे आफ्नो 

श्रम वा सीपमा आधाररत िई व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना 

नेपािी नागररकहरु िए पभन संस्था गठन गनग सक्नेछन ्। 

(३)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, 

स्थानीय  तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वाभमत्वमा सञ्चाभित 

ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगर्ठत संस्थाबाट पाररश्रभमक पाउने पदमा वहाि रहेका 

कम्तीमा एक सय जना कमगचारी, णिक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा भमिी प्रचभित 

कानून बमोणजम दताग िएको आफ्नो पेिागत संगठनका आधारमा सदस्यता, 

प्रभतभनभधत्व र सेवा संचािनमा तोवकए बमोणजमका ितग बन्देजहरु पािना गने गरी 

संस्था गठन गनग सक्नेछन ्। 

तर एकसय जना िन्दा कम संखया रहेको एउटै कायागियका कम्तीमा तीस जना 

कमगचारी, णिक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा भमिी सदस्यता, प्रभतभनभधत्व र सेवा 

सञ्चािनमा तोवकए बमोणजमका ितग बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनग 

सक्नेछन ्। 

(४)   यस दफा बमोणजम संस्था गठन गदाग एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) 

वा (२) मा उणलिणित संखया पगेुको हनुपुनेछ । तर संस्था दताग िइसकेपभछ एकै 

पररवारका एक िन्दा बढी व्यणक्तिे सो संस्थाको सदस्यता भिन बाधा पने छैन । 

४.  दताग नगरी  सहकारी सस्था सञ्चािन गनग नहनुे: कसैिे पभन  यस ऐन बमोणजम दताग नगरी 

सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनग हुँदैन।   

५.  दतागको िाभग दरिास्त र्दन ु पने : (१) यस ऐन बमोणजम गठन िएका सरकारी संस्थािे 

दतागका िाभग दताग गने अभधकारी समक्ष अनसूुची -१ को ढाँचामा दरिास्त र्दनपुनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजमका दरिास्त साथ देहाय बमोणजमका कागजातहरू संिग्न गनुग 

पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववभनयम, 

(ि)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्िाब्यता अध्ययन प्रभतवेदन, 

(ग)  सदस्यिे भिन स्वीकार गरेको िेयर संखया र िेयर रकमको वववरण । 

६.  दताग गनुग पने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप् त दरिास्त  सवहतको 

कागजातहरु  छानववन गदाग देहाय बमोणजम िएको पाइएमा दताग गने अभधकारीिे दरिास्त 

परेको भमभतिे तीस र्दन भित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताग गरी अनसूुची - २ को ढाँचामा दताग 

प्रमाणपत्र र्दन ुपनेछ :– 

(क)  दरिास्त साथ पेि िएको ववभनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगगत बनेको 

भनयम बमोणजम रहेको,  

(ि)  प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी मूलय,  मान्यता र भसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन 

हनु सक्ने आधार रहेको, 

(ग)  सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवम ् सदस्य केणन्द्रत िई संचािन र 

भनयन्त्रण हनु सक्ने स्पष्ट आधार रहेको । 

(2)  उपदफा (१) बमोणजम छानववन गदाग प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववभनयमको कुनै 

कुरामा संिोधन गनुगपने देणिएमा दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो संिोधन गनुगपने 

व्यहोरा ििुाई दरिास्त प्राप् त िएको भमभतिे पन्र र्दनभित्र भनवेदकिाई सूचना गनुग 

पनेछ । 
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(3)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पभन यो ऐन प्रारम्ि हुँदाका बित 

दताग िई सञ्चािनमा रहेका भिमाद नगरपाभिका भित्र कायगक्षेत्र कायम गररएका 

सहकारी संस्था यसै ऐन बमोणजम दताग िएको माभनने छ । 

(४)  यस दफा बमोणजम सहकारी संस्था दताग गदाग दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो सहकारी 

संस्थािे पािना गनुग पने गरी कुनै ितग तोक्न सक्नेछ ।  

(५)  उपदफा (४) बमोणजम ितग तोवकएकोमा सोको पािना गनुग सम्बणन्धत सहकारी 

संस्थाको कतगव्य हनुेछ। 

७.  दताग गनग अस्वीकार गनग सक्ने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उणलिणित अवस्था 

निएमा, सोही दफा बमोणजम ववभनयम संिोधनको िाभग सूचना र्दएको अबभध भित्र भनवेदकिे 

संिोधन गनग अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको भमभतिे तीस र्दन भित्र भबभनयम संिोधन 

नगरेमा वा सूचनामा उलिेि िए बमोणजम हनुे गरी भबभनयम  संिोधन नगरेमा दताग गने 

अभधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताग गनग अस्वीकार गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम सहकारी संस्था दताग गनग अस्वीकार गरेकोमा दताग गने 

अभधकारीिे कारण ििुाई तीन र्दन भित्र सोको जानकारी सम्बणन्धत भनवेदकहरूिाई 

र्दन ुपनेछ ।  

८.  सहकारी संस्था संगर्ठत संस्था हनुे:  (१) सहकारी संस्था अववणच्छन्न उत्तराभधकारवािा एक 

स्विाभसत र सङ्गर्ठत संस्था हनुेछ । 

(२)  सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िाभग एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३)  सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यणक्त सरह चि अचि सम्पणत्त प्राप् त, 

उपिोग, ववक्री वा अन्य व्यवस्था गनग सक्नेछ।  
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(४)  सहकारी संस्थािे व्यणक्त सरह आफ्नो नामबाट नाभिस उजूर गनग र सो उपर पभन 

सोही नामबाट नाभिस उजूर िाग्न सक्नेछ। 

(५)  सहकारी संस्थािे व्यणक्त सरह करार गनग सक्नेछ । 

९.  सहकारी संस्थाको कायगक्षते्र : (१) दताग हुँदाका बित सहकारी संस्थाको कायग क्षेत्र देहाय 

बमोणजम हनुेछिः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखुय कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा,  

(ि)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडा सम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िाभग आपसी 

साझा वन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्तरमा सेवा संचािन गनग आवश्यक सदस्य संखया, 

(३)  संस्था संचािनमा सदस्यको सहिाभगतामूिक िोकताणन्त्रक भनयन्त्रण 

कायम हनुे गरी पायक पने स्थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थािे दताग िई व्यवसावयक 

सेवा प्रारम्ि गरेको दईु वषगपभछ देहायको आधारमा जोभडएको िौगोभिक क्षेत्र कायम 

रहने गरी आफ्नो कायगक्षेत्र थप वडाहरूमा ववस्तार गनग सक्नेछ ।  

(क)  संस्थाको व्यवसावयक वक्रयाकिापको ववकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप 

कायग क्षेत्र आवश्यक परेको, 

(ि)  संस्थाको कायग सञ्चािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष भनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक 

उपायहरु अविम्बन गररएको, 

(ग)  बचत तथा ऋणको मखुय कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड 

अनसुार िएको, 
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(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थाको कायगक्षेत्रका 

वडाहरूमा व्यावसावयक सेवा सञ्चािन निएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम 

वा अनपुात िन्दा कम रकम वा अनपुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चािन िएको 

देणिएको िण्डमा दताग गने अभधकारीिे व्यावसावयक सेवा सञ्चािन िएका वडा मात्र 

कायगक्षेत्र कायम गने गरी ववभनयम संिोधन गनग भनदेिन र्दन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम दताग गने अभधकारीिे भनदेिन र्दएकोमा सहकारी संस्थािे एक 

वषग भित्र ववभनयम संिोधन गरी आफ्नो कायगक्षेत्र पनुिःभनधागरण गनुगपनेछ ।  

(५)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन सहकारी संस्थािे स्वेणच्छक 

रूपमा जनुसकैु समय कायगक्षेत्र घटाउने गरी पनुिःभनधागरण गनग ववभनयम संिोधन गनग 

सक्नेछ ।  

(६)  कायगक्षेत्र पनुिः भनधागरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोणजम हनुेछ ।   

१०.  जानकारी र्दनपुने:   नगरपाभिका िन्दा बढी कायगक्षेत्र कायम रािी दताग िई सञ्चािनमा रहेका 

संस्थाहरूिे भिमाद नगरपाभिकामा सेवा सञ्चािन गदाग सञ्चाभित सेवाको वववरण सवहत दताग 

गने अभधकारीिाई जानकारी र्दनपुनेछ। 

११.  ववषयगत आधारमा वगीकरण: (१)  सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोणजम हनुेछिः 

(क)  उत्पादक संस्थािः कृवष, दगु्ध, णचया, कवफ, उि,ु फिफूि र माछापािन वविेषका 

ववषयगत र अगवुावािी एवम ् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य 

उत्पादनमूिक संस्था; 

(ि)  उपिोक्ता संस्थािः उपिोक्ता िण्डार, वचत तथा ऋण, उजाग र स्वास््य  वविेषका 

ववषयगत र प्राथभमक आवश्यकता एवम ् सेवाको योजना समेतका आधारमा 

अन्य उपिोगजन्य संस्था; 
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(ग)  श्रभमक संस्थािः हस्तकिा, िाद्य पररकार, औद्योभगक उत्पादन, िोजनािय र श्रम 

करार वविेषका ववषयगत र सीप वा श्रमको वविेषता एवम ् स्वरोजगारीको 

योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(घ)  बहउुद्देश्यीय संस्थािः उत्पादन, उपिोग र श्रम वा सीपमा आधाररत 

स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चािन गने अन्य बहमुिुी संस्था । 

(२)  उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उलिेणित ववषयमा ववणिष्टीकरण, आम 

प्रचिन र अभ्यासको ववकासक्रम समेतको आधारमा तोवकए बमोणजमका ववषयहरु 

थप गनग सवकनेछ ।  

(३)  उपदफा (१ र २) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन उपदफा (१) बमोणजम 

अन्य संस्थाहरु गठन गनग बाधा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनग सक्ने : (१) दफा ६ बमोणजम दताग 

प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पभछ संस्थािे आफ्नो उदे्दश्य प्राभप्तका िाभग यस ऐन र ववभनयमको 

अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनग सक्नेछ ।  

(२)  प्रचभित कानूनमा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थािे उपदफा (१) बमोणजम 

कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनग छुटै्ट संस्था दताग गनुगपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनग प्रचभित कानून 

बमोणजम अनमुभतपत्र, स्वीकृभत वा इजाजतपत्र भिन ु पने रहेछ िने सो बमोणजम 

अनमुभतपत्र, स्वीकृभत वा इजाजतपत्र भिएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

पररयोजना सञ्चािन गनुग पनेछ।  
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(३)  उपदफा (२) बमोणजम संस्थािे प्रचभित कानून बमोणजम अभधकार पाएको भनकाय वा 

अभधकारीबाट अनमुभतपत्र, स्वीकृभत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्र र्दन भित्र सोको 

जानकारी दताग गने अभधकारीिाई र्दन ुपनेछ । 

(४)  दईु वा दईु िन्दा बढी संस्थािे संयकु्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको 

बजारीकरणको िाभग यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 

वा पररयोजना सञ्चािन गनग सक्नेछन ्। 

(५)  उपदफा (४) बमोणजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने 

सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

१३.  दावयत्व सीभमत हनुे : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व भनजिे 

िररद गरेको वा िररद गनग स्वीकार गरेको िेयरको अभधकतम रकमसम्म मात्र सीभमत 

रहनेछ ।  

(२)  सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “भिभमटेड” िने्न िब्द राख्न ु

पनेछ ।  

१४.  सहकारीका मूलय, मान्यता र भसद्धान्त पािना गनुग पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन 

गदाग सहकारीका मूलय, मान्यता र भसद्धान्तको पािना गनुग पनेछ ।  

पररच्छेद – ३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायग 

१५.  संस्थाको उद्दशे्य : कायगक्षते्रमा आधाररत र सदस्य केणन्द्रत िई आफ्ना सदस्यहरूको आभथगक, 

सामाणजक तथा साँस्कृभतक उन्नयन गनुग संस्थाको मखुय उदे्दश्य हनुेछ ।   

१६.  संस्थाको कायग : संस्थाका कायगहरू देहाय बमोणजम हनुेछन:्- 

(क)  सहकारीका मूलय, मान्यता र भसद्धान्तहरूको पािना गने गराउने, 
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(ि)  सदस्यको वहत प्रवद्धगन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग)  सदस्यिाई णिक्षा, सूचना र ताभिम प्रदान गने , 

(घ)  संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड भनधागरण गरी गणुस्तर सधुार, आभथगक 

स्थावयत्व र जोणिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग गने,  

(ङ)  आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(च)  संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धगन तथा ववकास सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(छ)  मन्त्रािय, रणजष्ट्रार, प्रादेणिक रणजष्ट्रार, स्थानीय तह वा दताग गने अभधकारीको भनदेिन 

पािना गने गराउने, 

(ज)  ववभनयममा उणलिणित कायगहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

ववभनयम तथा आन्तररक कायगववभध 

१७.  ववभनयम बनाउन ु पने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, भनदेणिका, 

मापदण्ड र कायगववभधको अभधनमा रही आफ्नो कायग सञ्चािनको िाभग ववभनयम बनाउन ु

पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको ववभनयम दताग गने अभधकारीबाट स्वीकृत िए पभछ िागू 

हनुेछ । 

१८.  आन्तररक कायगववभध बनाउन सक्ने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, 

भनदेणिका, मापदण्ड, कायगववधी र ववभनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो 

आन्तररक कायगववभध बनाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको आन्तररक कायगववभध सम्बणन्धत संस्थाको साधारण सिािे 

स्वीकृत गरेपभछ िागू हनुेछ । 
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१९.  ववभनयम र आन्तररक कायगववभधमा संिोधन : (१) संस्थाको साधारण सिाको कुि सदस्य 

संखयाको बहमुतबाट ववभनयम र आन्तररक कायगववभध संिोधन हनु सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम संिोधन िएको ववभनयम दताग गने अभधकारीबाट स्वीकृत 

िएपभछ िागू हनुेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०.  संस्थाको सदस्यता:  (१) अठार वषग उमेर पूरा गरेका देहाय बमोणजमका नेपािी नागररकहरु 

संस्थाको सदस्य हनु सक्नेछनि्ः 

(क)  संस्थाको कम्तीमा एक िेयर िररद गरेको, 

  (ि)  संस्थाको ववभनयममा उणलिणित ितगहरु पािना गनग मन्जरु गरेको, 

  (ग)  संस्थाको णजम्मेवारी पािना गनग मन्जरु िएको, 

  (घ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रभतस्पधाग हनुे गरी कारोवार नगरेको, 

  (ङ)    संस्थाको सदस्यता भिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन नेपाि सरकार, प्रदेि 

सरकारका भनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायगक्षेत्र भित्रका सामदुावयक वा 

सहकारी ववद्यािय, गठुी,  स्थानीय क्िब,  स्थानीय तहमा गठन िएका उपिोक्ता 

समूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन स्वास््य सहकारी संस्थामा 

सहकारी संस्थािे सदस्यता भिन वाधा पने छैन । 

२१.  सदस्यता प्राप् त गनग भनवेदन र्दन ुपने: (१) संस्थाको सदस्यता भिन चाहने सम्बणन्धत व्यणक्तिे 

संस्थाको सभमभत समक्ष भनवेदन र्दन ुपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजम भनवेदन परेको भमभतिे पैंतीस र्दन भित्र सभमभतिे यो ऐन, यस 

ऐन अन्तगगत बनेको भनयम तथा ववभनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा 

नगने भनणगय गनुग पनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम भनणगय गदाग सभमभतिे सदस्यता प्रदान नगने भनणगय गरेमा सो 

को कारण िोिी सात र्दन भित्र भनवेदकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम जानकारी पाएको भमभतिे तीस र्दन भित्र सम्बणन्धत ब्यणक्तिे 

त्यस्तो संस्था दताग गने अभधकारी समक्ष उजूर गनग सक्नेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोणजम प्राप् त उजूरी छानववन गदाग भनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुग 

पने देणिएमा दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो भनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनगको िाभग 

सम्बणन्धत संस्थािाई आदेि र्दन सक्नेछ। 

(६)  उपदफा (५) बमोणजम आदेि िएमा सो आदेि प्राप् त गरेको सात र्दन भित्र 

सम्बणन्धत संस्थािे भनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताग गने 

अभधकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२.  सदस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यणक्त एकै प्रकृभतको एक िन्दा वढी संस्थाको सदस्य हनु 

पाउने छैन ।  

तर यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअणघ कुनै व्यणक्त एकै प्रकृभतको एक िन्दा बढी संस्थाको सदस्य 

रहेको िए यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतिे तीनवषग भित्र कुन ै एक संस्थाको मात्र सदस्यता 

कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्ि हुँदाका बित कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको भनकाय वा दफा २० 

को उपदफा (२) मा उलिेि िएदेणि बाहेकको अन्य कुन ै कृभत्रम व्यणक्त सदस्य 

िएको िए पाँचवषग भित्र सदस्यता अन्त्य गनुगपनेछ ।  
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२३.  सदस्यताको समाभप्त: (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हनुेछिः— 

(क)  सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ि)  िगातार बावषगक साधारणसिामा भबना सूचना तीन पटक सम्म अनपुणस्थत 

 िएमा, 

(ग)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत वनेको भनयम वा ववभनयम बमोणजम सदस्यिे पािना 

गनुगपने प्रावधानको बारम्बार उलिङ्घन गरेमा, 

(घ)  संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोणजमको योग्यता निएमा। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन कुन ैसदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त 

वा िकु्तान गनुग पने कुन ै रकम िएमा सो फरफारक निएसम्म वा भनजिे भिएको 

ऋण, भतनुग पने कुनै दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफग बाट भधतो वा जमानत 

बसेकोमा सो को दावयत्व फरफारक निएसम्म भनजको सदस्यता समाप्त हनुे छैन ।  

(३)  यस दफामा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन साधारणसिा बोिाउने भनणगय 

िइसकेपभछ साधारणसिा सम्पन्न निएसम्म कसैिाई पभन सदस्यताबाट हटाउन 

सवकने छैन । 

२४.  सवुवधा प्राप् त गनग नसक्ने : कुन ैसदस्यिे सहकारी संस्थािाई भतनुग पने कुन ैदावयत्व भनधागररत 

समय भित्र  िकु्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत वनेको भनयम तथा ववभनयम बमोणजम 

सदस्यिे पािन गनुगपने व्यवस्थाको बारम्बार उलिंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य 

सरहको सभुबधा प्राप् त गनग सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

साधारण सिा, सभमभत तथा िेिा सपुररवेक्षण सभमभत 

२५.  साधारणसिा:  (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सिा हनुेछ । 
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(२)  सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सिाका सदस्य हनुे छन ्। 

(३)  सहकारी संस्थाको साधारण सिा देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क) प्रारणम्िक साधारणसिा, 

(ि) वावषगक साधारणसिा, 

(ग) वविेष साधारणसिा । 

२६.  प्रारणम्िक साधारण सिाको काम, कतगव्य र अभधकार:  प्रारणम्िक साधारण सिाको काम, कतगव्य 

र अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क)  प्रारणम्िक साधारण सिा हनुे अणघलिो र्दनसम्मको काम कारबाही र आभथगक 

कारोबारको जानकारी भिने, 

(ि)  चािू आभथगक वषगको िाभग वावषगक कायगक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग)  प्रभतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 

(घ)  ववभनयममा उलिेि िए बमोणजम सभमभत वा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको भनवागचन गने, 

(ङ)  आन्तररक कायगववभध पाररत गने, 

(च)  िेिा परीक्षकको भनयणुक्त र भनजको पाररश्रभमक भनधागरण गने,  

(छ)  ववभनयममा तोवकए बमोणजमका अन्य कायगहरू गने । 

२७.  वावषगक साधारण सिाको काम, कतगव्य र अभधकार : वावषगक साधारण सिाको काम, कतगव्य र 

अभधकार देहाय बमोणजम  हनुेछ :– 

(क) वावषगक कायगक्रम तथा बजेट स्वीकृभत गने, 

(ि) वावषगक िेिा परीक्षण प्रभतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) सभमभत वा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको भनवागचन तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
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(ङ) सभमभत वा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको वावषगक प्रभतवेदन पाररत गने, 

(च) ववभनयम संिोधन तथा आन्तररक कायगववभध पाररत गने, 

(छ)  िेिा परीक्षकको भनयणुक्त र भनजको पाररश्रभमक भनधागरण गने, 

(ज)  संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी भनणगय गने, 

(झ)  पाररश्रभमक िगायतका सवुवधा तोक्ने, 

(ञ)  ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा भनणगय गने, 

(ट) सदस्यको दावयत्व भमनाहा र्दने, 

(ठ)  सभमभतिाई आवश्यक भनदेिन र्दने, 

(ड)  ववभनयममा तोवकए बमोणजमका अन्य कायगहरू गने । 

२८.  साधारण सिाको बैठक : (१) सभमभतिे सहकारी संस्था दताग िएको भमभतिे तीन मवहना भित्र 

प्रारणम्िक साधारण सिा बोिाउन ुपनेछ । 

(२)  सभमभतिे प्रत्येक आभथगक वषग समाप्त िएको भमभतिे छ मवहना भित्र वावषगक साधारण 

सिा बोिाउन ुपनेछ । 

(३)  सभमभतिे देहायको अवस्थामा वविेष साधारण सिा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क)  संस्थाको काम वविेषिे वविेष साधारण सिा बोिाउनपुने सभमभतवाट भनणगय 

िएमा, 

(ि)  दफा ३८ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोणजम िेिा सपुरीवेक्षण 

सभमभतको भसफाररसमा, 

(ग)  कुनै सञ्चािकिे वविेष साधारण सिा बोिाउन पेि गरेको प्रस्ताव सभमभतद्धारा 

पाररत िएमा, 



 
 

55 
 

(घ)  वविेष साधारण सिा बोिाउन ु पने कारण ििुाइ पणच्चस प्रभतित सदस्यिे 

सभमभत समक्ष भनवेदन र्दएमा, 

(ङ)  दफा २९ को उपदफा (१) बमोणजम दताग गने अभधकारीिे भनदेिन र्दएमा, 

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थाको सञ्चािक वा 

व्यवस्थापकबाट आफ्नो णजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न 

िएको अवस्थामा दताग गने अभधकारीिाई जानकारी र्दई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट 

बहमुत सदस्य उपणस्थत िई वविेष साधारण सिा गनग सवकनेछ । 

२९.  वविेष साधारणसिा बोिाउन भनदेिन र्दन सक्ने: (१) संस्थाको भनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाग 

वा कसैको उजूरी परी छानववन गदाग देहायको अवस्था देणिन आएमा दताग गने अभधकारीिे 

त्यस्तो सहकारी संस्थाको सभमभतिाई साधारण सिा बोिाउन भनदेिन र्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूलय, मान्यता तथा भसद्धान्त ववपरीत कायग गरेमा,  

(ि)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, ववभनयम तथा आन्तररक कायगववभध 

ववपरीत कायग गरेमा, 

(ग)  दताग गने अभधकारीिे र्दएको भनदेिनको बारम्बार उलिङ्घन गरेमा, 

(घ)  दफा ३१ को उपदफा (२) बमोणजम दताग गने अभधकारीिे आदेि र्दएमा। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम साधारण सिा बोिाउन भनदेिन प्राप् त िएमा सभमभतिे सो 

भनदेिन प्राप् त िएको भमभतिे पैंतीस र्दनभित्र साधारण सिाको बैठक बोिाउन ुपनेछ 

र साधारण सिाको बैठकमा उजूरी वा भनरीक्षणका क्रममा देणिएका ववषयमा 

छिफि गरी सोको प्रभतवेदन दताग गने अभधकारी समक्ष पेि गनुग पनेछ। 

(३)  उपदफा (१) वा (२) मा उणलिणित अवभधभित्र सभमभतिे साधारण सिा नबोिाएमा 

दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो साधारण सिा बोिाउन सक्नेछ । 



 
 

56 
 

(४)  सहकारी संस्थाको साधारण सिाको िाभग गणपूरक संखया तत्काि कायम रहेको 

सदस्य संखयाको एकाउन्न प्रभतित हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सिामा गणपरुक संखया नपगेुमा त्यसको सात 

र्दन भित्र दोस्रो पटक साधारण सिा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको 

साधारण सिामा सञ्चािक सभमभतको बहमुत सवहत एक भतहाई साधारण सदस्यहरुको 

उपणस्थभत िएमा साधारण सिाको गणपूरक संखया पगेुको माभननेछ । 

(५)  उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन दफा २८ को (४) मा िएको 

व्यवस्था सोही अनसुार हनुेछ । 

(६)  दईु हजार वा सो िन्दा बढी सदस्य िएको संस्थािे साधारण सिा गदाग समान 

कायगसूचीमा तोवकए बमोणजम सदस्य संखयाको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको 

स्थानमा सञ्चािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सिा गनग र त्यस्तो सिाको भनणगय 

प्रमाणणत गनग प्रभतभनभधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रभतभनभधहरुको उपणस्थभतको सिािे 

अणन्तम भनणगय प्रमाणणत गने व्यवस्था भमिाउन सक्नेछ । 

३०.  सञ्चािक सभमभत : (१)  सहकारी संस्थामा साधारण सिाबाट भनवागणचत एक सञ्चािक सभमभत 

रहनेछ ।  

तर,  एउटै व्यणक्त िगातार एउटै पदमा दईु पटक िन्दा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको सभमभतमा उपिब्ध िएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रभतित 

मवहिा सदस्यको प्रभतभनभधत्व सभुनणश्चत गनुग पनेछ ।  

(३)  एउटै पररवारको एक िन्दा बढी सदस्य एकै अवभधमा सञ्चािक तथा िेिा सभमभतको 

पदमा उम्मेदवार बन्न र भनवागणचत हनु सक्ने छैन । 
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(४)  कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमगचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता भिएको 

सहकारी संघ वा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषगक दईु करोड रुपैया िन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको 

सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमगचारीको रुपमा काम गनग बाधा पने छैन । 

वावषगक दईु करोड िन्दा बवढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचािक कमगचारी रहेको 

िए यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतिे दईु वषग भित्र त्यस्तो सञ्चािकिे कमगचारीको पद 

त्याग गरी अको कमगचारीको व्यवस्था गनुगपनेछ ।  

(५)  यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअणघ कुनै व्यणक्त एक िन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा 

अको संस्थाको कमगचारी िएकोमा यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतिे एक वषग भित्र कुन ै

एक संस्थाको मात्र सञ्चािक वा कमगचारी रहन ुपनेछ । 

(६)  सभमभतको कायागवभध चार वषगको हनुेछ । 

३१.  सञ्चािक सभमभतको भनवागचन : (१) सभमभतिे आफ्नो कायागवभध समाप्त हनु ु कणम्तमा एक 

मवहना अणघ अको सभमभतको भनवागचन गराउन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम सभमभतको भनवागचन नगराएको जानकारी प्राप् त िएमा त्यस्तो 

जानकारी प्राप् त िएको भमभतिे छ मवहनाभित्र सभमभतको भनवागचन गराउन दताग गने 

अभधकारीिे सम्बणन्धत सभमभतिाई आदेि र्दन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम दताग गने अभधकारीिे आदेि र्दएकोमा सम्बणन्धत सभमभतिे सो 

आदेि बमोणजमको समयावभध भित्र सभमभतको भनवागचन गराई दताग गने अभधकारीिाई 

जानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४)  उपदफा (३) बमोणजम सभमभतको भनवागचन नगराएमा दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो 

संस्था सदस्य रहेको माभथलिो संघ िए सो संघको प्रभतभनभध समेतिाई सहिागी गराई 

सभमभतको भनवागचन सम्बन्धी सम्पूणग कायग गने गराउनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोणजमको भनवागचन कायगमा सहयोग परु् याउन ु सम्बणन्धत सभमभतका 

पदाभधकारीहरूको कतगव्य हनुेछ ।  

(६)  उपदफा (५) बमोणजम भनवागचन गराउँदा िागेको सम्पूणग िचग सम्बणन्धत संस्थािे 

व्यहोनुग पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोणजम सभमभतको अको भनवागचन निए सम्मको िाभग सभमभतिे ववभनयममा 

व्यवस्था िए बमोणजम आफ्नो कायग सञ्चािन गनेछ ।  

३२.  सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणलिणित काम, कतगव्य र 

अभधकारका अभतररक्त सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क)  सहकारीका मूलय, मान्यता र भसद्धान्त बमोणजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ि)  आभथगक तथा प्रिासकीय कायग गने, गराउन,े 

(ग)  प्रारणम्िक साधारण सिा, वावषगक साधारण सिा तथा वविेष साधारण सिा बोिाउने, 

(घ)  साधारणसिाका भनणगयहरू कायागन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीभत, योजना, बजेट तथा बावषगक कायगक्रमको तजुगमा गरी साधारणसिा समक्ष 

पेि गने, 

(च)  संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ)  िेयर नामसारी तथा वफताग सम्बन्धी कायग गने, 

(ज)  सम्बणन्धत संघको सदस्यता भिने, 

(झ)  ववभनयम तथा आन्तररक कायगववभध तयार गरी साधारणसिामा पेि गने,  
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(ञ)  संस्थाको कायगक्षेत्र भित्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धगनको िाभग 

आवश्यक कायग गने, गराउने, 

३३.  सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन 

सक्ने छैन:- 

(क)  भनजिे र्दएको राजीनामा सभमभतबाट स्वीकृत िएमा, 

(ि)  भनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोणजम सञ्चािकबाट हटाउने भनणगय िएमा, 

(ग)  भनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 

(घ)  भनज सोही वा अको संस्थाको कमगचारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रभतबन्धात्मक वाक्यांिमा िेणिएको कुरामा सोही 

बमोणजम हनुेछ । 

(ङ)  भनज सोही वा अको संस्थाको िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको पदमा रहेमा 

(च)  भनजको मतृ्य ुिएमा। 

३४.  सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारण सिािे वहमुतको भनणगयबाट देहायको कुनै 

अवस्थामा सञ्चािकिाई सभमभतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आभथगक वहनाभमना गरी सम्बणन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ि)  अनभधकृत तवरिे सम्बणन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको गोपभनयता 

िङ्ग गरेमा, 

(ग)  सम्बणन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रभतस्पधाग हनुे गरी समान 

प्रकृभतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ)  सम्बणन्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायग गरेमा,  

(ङ)  भनज िारीररक वा मानभसक रुपमा काम गनग नसक्ने िएमा, 
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(च)  कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम वा ववभनयममा 

उणलिणित योग्यता नरहेमा । 

(२)  कुनै सञ्चािकिाई सभमभतको पदबाट हटाउने भनणगय गनुग अणघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 

साधारण सिा समक्ष सफाई पेि गने मनाभसब मावफकको मौका र्दइनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोणजमको अवभधभित्र कुन ैसञ्चािकिे सफाई पेि नगरेमा वा भनजिे 

पेि गरेको सफाई सन्तोषजनक निएमा साधारण सिािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट 

हटाउन सक्नेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोणजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सभमभतको दईु 

कायगकाि सम्मको भनवागचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।    

(५)  उपदफा (३) बमोणजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सिािे 

बाँकी अवभधको िाभग अको सञ्चािकको भनवागचन गनेछ । 

३५.  भनजी स्वाथग समावेि िएको भनणगय प्रकृयामा संिग्न हनु नहनुे  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो भनजी 

स्वाथग समावेि िएको भनणगय प्रवक्रयामा संिग्न हनु ुहुँदैन । 

(२)  सञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्यणक्तगत फाइदा हनुे गरी संस्थामा कुनै कायग गनग 

गराउन हुँदैन । 

(३)  कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को भबपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अभधकारक्षेत्र िन्दा 

बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रभत त्यस्तो 

सञ्चािक व्यणक्तगत रूपमा उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, 

सदस्य वा अन्य कुनै व्यणक्तिाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ िने त्यस्तो हानी 

नोक्सानी भनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 
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३६.  सभमभतको ववघटन : (१) साधारणसिािे देहायको अवस्थामा सभमभतको ववघटन गनग 

 सक्नेछिः– 

(क)  सभमभतको बदभनयतपूणग कायगबाट संस्थाको कारोबार जोणिममा परेमा, 

(ि)  संस्थािे भतनुगपने दावयत्व तोवकएको समय भित्र िकु्तान गनग नसकेमा, 

(ग)  ववभनयममा उणलिणित उदे्दश्य र कायग ववपररतको काम गरेमा,  

(घ)  सभमभतिे आफ्नो णजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयमाविीमा उणलिणित ितग वा दताग 

गने  अभधकारीिे र्दएको भनदेिनको बारम्बार उलिङ्घन गरेमा । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम सभमभत ववघटन िएमा साधारण सिािे नयाँ सभमभतको 

भनवागचन गनेछ । 

(३)  सभमभतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम बमोणजम दताग गने अभधकारीिे 

र्दएको भनदेिन पािना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोणजम पेि िएको 

प्रभतवेदन समेतको आधारमा दताग गने अभधकारीिे सभमभतिाई उजूरी वा भनरीक्षणको 

क्रममा देणिएका ववषयवस्तकुो गाणम्ियगताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय 

र्दई सधुार गने मौका र्दन सक्नेछ र त्यस्तो समयावभध भित्र पभन सधुार नगरेमा 

त्यस्तो सभमभत ववघटन गनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम सभमभत ववघटन िएमा त्यसरी ववघटन गररएको भमभतिे तीन 

मवहना भित्रमा अको सभमभतको भनवागचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो भनवागचन निए सम्म 

संस्थाको दैभनक कायग सञ्चािन गनग दताग गने अभधकारीिे तोवकए बमोणजमको एक 

तदथग सभमभत गठन गनुग पनेछ । 
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(५)  यस दफा बमोणजम अको सभमभतको भनवागचन गराउँदा िागेको सम्पूणग िचग सम्बणन्धत 

संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७.  िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको गठन : (१) संस्थामा आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनग 

तोवकए बमोणजमको योग्यता पगेुका एक जना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी 

साधारणसिािे भनवागचनबाट िेिा सपुरीवेक्षण सभमभत गठन गनेछ । 

(२)  एउटै पररवारको एकिन्दा बढी व्यणक्त एकै अवभधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा 

िेिा सपुररवेक्षण सभमभतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र भनवागणचत 

हनु सक्ने छैन । 

३८.  िेिा सपुररवेक्षण सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार : (१)  िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको 

काम, कतगव्य र अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क)  प्रत्येक चौमाभसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेिापरीक्षण गने, गराउन,े 

(ि)  आन्तररक िेिापरीक्षण गदाग िेिापरीक्षणका आधारितू भसद्धान्तको पािना 

गने, गराउने, 

(ग)  ववत्तीय तथा आभथगक कारोवारको भनरीक्षण तथा मूलयाङ्कन गने, गराउने, 

(घ)  सभमभतको काम कारवाहीको भनयभमत सपुरीवेक्षण गने र सभमभतिाई आवश्यक 

सझुाव र्दने, 

(ङ)  साधारण सिाको भनदेिन, भनणगय तथा सभमभतका भनणगय कायागन्वयन िए 

निएको अनगुमन गने, 

(च)  िेिा सम्बन्धी प्रभतवेदन र सभमभतको काम कारबाहीको सपुरीवेक्षण सम्बन्धी 

वावषगक प्रभतवेदन साधारण सिा समक्ष पेि गने,  



 
 

63 
 

(छ)  आफूिे पटक पटक र्दएका सझुाव कायागन्वयन निएको कारणबाट कुनै 

संस्थाको वहतमा प्रभतकूि असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा णजन्सी 

सम्पणत्तको व्यापक रूपमा वहनाभमना वा अभनयभमतता िएको वा संस्था गम्िीर 

आभथगक संकटमा पनग िागेकोमा सोको कारण िुिाई वविेष साधारणसिा 

बोिाउन सभमभत समक्ष भसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेिा परीक्षक भनयणुक्तका िाभग तीन जनाको नाम 

सञ्चािक सभमभतमा भसफाररस गने । 

(२)  िेिा सपुररवेक्षण सभमभतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैभनक आभथगक प्रिासभनक 

कायगमा सहिागी हनु पाउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९.  सदस्य केणन्द्रत िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुग पने : (१) संस्थािे आफ्ना 

सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनग, सोको पररचािन गनग र सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान 

गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन बचत तथा ऋणको मखुय 

कारोबार गने गरी दताग िएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुदे्दश्यीय संस्थािे 

बचत तथा ऋणको मखुय कारोवार गनग पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्ि हनु ु अणघ बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपमा दताग िई मखुय 

कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको िए त्यस्तो संस्थािे तीन वषग 

भित्रमा वचत तथा ऋणको मखुय कारोवार नहनुे गरी दताग हुँदाका बितमा उलिेि गररएको 

मखुय कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुगपनेछ । 
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(३)  संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेवा िलुक र नवीकरण िलुक भिन पाइन े

छैन । 

(४)  बचत र ऋणको ब्याजदर भबचको अन्तर छ प्रभतितिन्दा बढी हनुे छैन ।  

(५)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूजँीकृत गरी सोको 

आधारमा ब्याज िगाउन पाइने छैन । 

(६)  संस्थािे कुनै पभन कम्पनीको िेयर िररद गनग सक्ने छैन ।  

तर  

(क)  संस्थाको दावयत्वप्रभत प्रभतकूि नहनुे गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िाभग अचि 

सम्पणत्त िरीद तथा पूवागधार भनमागण एवं संस्था र सदस्यहरुको वहतमा 

उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथभमक पूजँी कोष पररचािन गनग वाधा पने 

छैन। 

(ि)  यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअणघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको िेयर िररद गरेको 

िएमा त्यस्तो िेयर यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतिे एक वषग अवभध भित्र 

हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

(ग)  उपदफा (ि) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थािे यो ऐन प्रारम्ि 

हनुअुणघ दताग िएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धगत ववत्तीय संस्थाको िेयर िररद 

गनग बाधा पनेछैन । 

(घ)  संस्थािे प्राथभमक पूजँी कोषको पन्र गणुा सम्म वचत संकिन गनग सक्नेछ । 

(ङ)  संस्थािे दताग गदागका बितका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त 

गरेको तीन मवहना अवभध व्यभतत निई ऋण िगानी गनग सक्ने छैन । 



 
 

65 
 

(च)  सस्थािे ऋण िगानी गदाग  एकजना सदस्यिाई प्राथभमक पुजँी कोषको दि 

प्रभतित िन्दा बढी िगानी गनग सक्ने छैन । 

४०.  सन्दिग व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) संघीय कानून बमोणजम रणजष्ट्रारिे बचत तथा 

ऋणको सन्दिग व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम तोवकएको सन्दिग ब्याजदर संस्थाका िाभग भनदेिक ब्याजदर 

हनुेछ । 

४१.  व्यणक्तगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यणक्तगत बचतको सीमा तीस िािसम्म 

 हनुेछ। 

पररच्छेद –९ 

आभथगक स्रोत पररचािन 

४२.  िेयर भबक्री तथा वफताग सम्बन्धी व्यबस्था : (१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई िेयर ववक्री 

गनग सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो 

कूि िेयर पूजँीको बीस प्रभतित िन्दा बढी हनुे गरी िेयर भबक्री गनग सक्नेछैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहको पूणग वा आंणिक स्वाभमत्व वा भनयन्त्रण 

िएको संस्था वा भनकायको हकमा यो बन्देज िागू हनुे छैन। 

(३)  संस्थाको िेयरको अंवकत मूलय प्रभत ियेर एक सय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(४)  संस्थाको िेयरपूजँी ववभनयममा उलिेि िए बमोणजम हनुेछ । 

(५)  संस्थािे ििुा बजारमा िेयर भबक्री गनग पाउने छैन । 

(६)  संस्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋण वा 

दावयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दावयत्व वापत भििाम भबक्री गररने छैन । 
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४३.  रकम वफताग तथा िाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता 

त्याग गरी रकम वफताग भिन चाहेमा भनजको कुनै दावयत्व िए त्यस्तो दावयत्व िकु्तान गरेको 

भमभतिे एक मवहनाभित्र भनजको बाँकी रकम तोवकए बमोणजम भनजिाई वफताग गनुग पनेछ । 

(२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत वफताग माग गरेमा भनजको कुनै दावयत्व 

िए त्यस्तो दावयत्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोवकए बमोणजम भनजिाई वफताग गनुग 

पनेछ।  

(३)  संस्थािे वचत िाताहरु मात्र संचािन गनग सक्नेछ ।    

४४.  ऋण वा अनदुान भिन सक्ने: (१) संस्थािे ववदेिी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य 

भनकायबाट ऋण वा अनदुान भिन वा त्यस्तो भनकायसँग साझेदारीमा काम गनग संघीय कानून 

वमोणजम स्वीकृभत भिन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) वमोणजम ववदेिी बैङ्क वा भनकायबाट ऋण वा अनदुान भिन स्वीकृभतको 

िाभग तोवकए वमोणजमको वववरणहरु सवहत दताग गने अभधकारी समक्ष भनवेदन 

र्दनपुनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) वमोणजम भनवेदन प्राप्त िएमा दताग गने अभधकारीिे नगर कायगपाभिकामा 

प्रस्ताव पेि गनुग पनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोणजमको प्रस्ताव नगर कायगपाभिकािे उपयकु्त देिेमा स्वीकृभतको 

िाभग मन्त्राियमा णिफाररस गरी पठाउनेछ ।  

४५.  नेपाि सरकारको सरुक्षण प्राप् त गनग सक्ने:  (१) संस्थािे ववदेिी बैङ्क वा भनकायसँग भिन े

ऋणमा सरुक्षण प्राप् त गनुग पने िएमा संघीय कानून वमोणजम स्वीकृभतको िाभग दताग गने 

अभधकारी समक्ष प्रस्ताव सवहत भनवेदन र्दन ुपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) वमोणजम प्राप्त प्रस्ताव उपयकु्त देणिएमा नगर कायगपाभिकािे संघीय 

कानून बमोणजम स्वीकृभतको िाभग मन्त्राियमा णिफाररस गरी पठाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६.  संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोणजमको रकम रहनेछ :– 

(क) िेयर भबक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(ि) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकम, 

(ङ) ववदेिी सरकार वा अन्तरागवष्ट्रय संघ/संस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा सहायताको 

रकम, 

(च) व्यवसावयक कायगबाट आणजगत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेि िलुक, 

(ज)  संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

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

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा देहाय बमोणजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आभथगक वषगको िूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रभतित रकम,  

(ि) कुनै संस्था/ संघ वा भनकायिे प्रदान गरेको पूजँीगत अनदुान रकम, 

(ग) णस्थर सम्पणत्त ववक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजमको जगेडा कोष अवविाज्य हनुेछ । 
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४८.  संरणक्षत पूजँी वफताग कोषिः (१) संस्थामा एक संरणक्षत पूजँी वफताग कोष रहनेछ । 

(२)  दफा ४७ बमोणजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क) 

बमोणजमको रकम छुट्टयाई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रभतित रकम 

उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा वावषगक रुपमा जम्मा गनुग पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय कानूनमा तोवकए बमोणजमको 

वावषगक कारोवारको आधारमा सम्बणन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९.  सहकारी प्रवद्धगन कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धगन गनगको 

िाभग दफा ४७ बमोणजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोणजमको 

रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको िून्य दिमिव पाँच प्रभतितिे हनु आउने रकम संघीय 

कानूनमा व्यवस्था िए बमोणजमको सहकारी प्रवद्धगन कोषमा वावषगक रुपमा जम्मा गनुग 

पनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको कोषको उपयोग संघीय कानून व्यवस्था िए बमोणजम 

हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थािः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उणलिणित कोषका 

अभतररक्त संस्थामा सहकारी णिक्षा कोष, िेयर िािांि कोष िगायत तोवकए बमोणजमका अन्य 

कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्य पूभतगका िाभग ववभनयममा 

तोवकए बमोणजम उपयोग गनग सवकनेछ ।  

तर एक वषगको िेयर िािांिको रकम िेयर पूजँीको अठ्ठार प्रभतित िन्दा बढी हनुे छैन । 
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पररच्छेद –११ 

अभििेि र सूचना 

५१.  अभििेि राख्न ु पने : (१) संस्थािे साधारण सिा, सभमभत तथा िेिा सपुरीबेक्षण सभमभत 

बैठकका भनणगय तथा काम कारबाहीको अद्यावभधक अभििेि सरुणक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

(२)  संस्थािे कारोबारसँग सम्बणन्धत तथा अन्य आवश्यक अभििेिहरू तोवकए बमोणजम 

सरुणक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

५२.  वववरण उपिब्ध गराउन ुपने : (१) संस्थािे देहायका वववरणहरू सवहतको प्रभतवेदन आ.व. 

समाप्त िएको तीन मवहना भित्र दताग गने अभधकारी समक्ष पेि गनुग पनेछ :– 

(क)  कारोबारको चौमाभसक र वावषगक प्रभतवेदन तथा िेिापरीक्षण प्रभतवेदन 

(ि) बावषगक कायगक्रम नीभत तथा योजना, 

(ग) िदु बचत सम्बन्धी नीभत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायागवभधको सूची, 

(ङ) साधारणसिाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) िेयर सदस्य संखया र ियेरपूजँी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे भिएको ऋण भतनग बाँकी रहेको रकम, 

(ज) दताग गने अभधकारीिे समय समयमा तोवकर्दएको अन्य वववरण । 

पररच्छेद – १२ 

िेिा र िेिापरीक्षण 

५३.  कारोबारको िेिा: संस्थाको  कारोबारको िेिा दोहोरो िेिा प्रणािीमा आधाररत र 

कारोबारको यथाथग णस्थभत स्पष्ट रुपमा देणिने गरी संघीय कानून बमोणजम रणजष्ट्रारिे िागू 
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गरेको िेिामान (एकाउणन्टङ स्ट्याण्डडग) र यस ऐन बमोणजम पािना गनुगपने अन्य ितग तथा 

व्यवस्था बमोणजम राख्न ुपनेछ । 

५४.  िेिापरीक्षण: (१) संस्थािे प्रत्येक आभथगक वषगको िेिापरीक्षण सो आभथगक वषग समाप्त िएको 

भमभतिे तीन मवहना भित्र प्रचभित कानून बमोणजम इजाजतपत्र प्राप् त िेिापरीक्षकद्वारा गराउन ु

पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको अवभध भित्र कुनै संस्थािे िेिापरीक्षण नगराएको पाइएमा 

दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेिा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप् त 

िेिापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम िेिापरीक्षण गराउँदा िेिापरीक्षकिाई र्दनपुने पाररश्रभमक 

िगायतको रकम सम्बणन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४)  उपदफा (१) वा (२) बमोणजम िेिापरीक्षकिे गरेको िेिापरीक्षण प्रभतवेदन 

अनमुोदनको िाभग साधारण सिा समक्ष पेि गनुगपनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोणजम पेि िएको िेिापरीक्षण प्रभतवेदन साधारण सिाबाट अनमुोदन 

हनु नसकेमा पनुिः िेिापरीक्षणको िाभग साधारण सिािे दफा ५५ को अधीनमा रही 

अको िेिापरीक्षक भनयकु्त गनेछ । 

५५.  िेिापरीक्षकको भनयणुक्त : (१) संस्थाको िेिापरीक्षण सम्बन्धी कायग गनग प्रचभित कानून 

बमोणजम इजाजतपत्र प्राप् त िेिापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सिािे एकजना िेिापरीक्षक 

भनयणुक्त गरी पाररश्रभमक समेत तोक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम िेिापरीक्षक भनयकु्त गदाग एउटै व्यणक्त, फमग वा कम्पनीिाई 

िगातार तीन आभथगक वषग िन्दा बढी हनुे गरी भनयकु्त गनग सवकने छैन । 
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५६.  िेिापरीक्षकमा भनयकु्त हनु नसक्ने : (१) देहायका व्यणक्त िेिापरीक्षकमा भनयकु्त हनु तथा 

भनयकु्त िई सकेको िए सो पदमा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क)  सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ि)  सम्बणन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग)  सहकारी संस्थाको भनयभमत पाररश्रभमक पाउने गरी भनयकु्त सलिाहकार वा 

कमगचारी, 

(घ)  िेिापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषगको अवभध िकु्तान 

निएको,  

(ङ)  दामासाहीमा परेको, 

(च)  भ्रष्टाचार, ठगी वा नैभतक पतन हनुे अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको 

पाँच वषग िकु्तान निएको,  

(छ)  सम्बणन्धत संस्थासँग स्वाथग बाणझएको व्यणक्त । 

(२)  िेिापरीक्षकिे आफू भनयकु्त हनु ु अणघ उपदफा (१) बमोणजम अयोग्य निएको 

कुराको संस्था समक्ष स्वघोषणा गनुगपनेछ ।  

(३)  कुनै िेिापरीक्षक आफ्नो कायगकाि समाप्त नहुँदै कुनै संस्थाको िेिापरीक्षण गनग 

अयोग्य िएमा वा संस्थाको िेिापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने णस्थभत उत्पन्न 

िएमा भनजिे िेिापरीक्षण गनुग पने वा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको 

जानकारी भिणित रुपमा संस्थािाई र्दन ुपनेछ । 

(४)  यस दफाको प्रभतकूि हनुे गरी भनयकु्त िएको िेिापरीक्षकिे गरेको िेिापरीक्षण 

मान्य हनुे छैन।  
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पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुवधा र सहभुियत 

५७.  छुट, सवुवधा र सहभुियत: (१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुवधा र सहभुियत संघीय कानून 

बमोणजम हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा उलिेणित छुट, सवुवधा र सहभुियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य 

छुट, सवुवधा र सहभुियत तोवकए बमोणजम हनुेछ ।  

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्यौता 

५८.  ऋण असूि गने: (१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा ितग कबभुियतको 

पािना नगरेमा, भिितको िािा भित्र ऋणको सावा,ँ ब्याज र हजागना चकु्ता नगरेमा वा ऋण 

भिएको रकम सम्बणन्धत काममा निगाई वहनाभमना गरेको देणिएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण 

भिंदा रािेको भधतोिाई सम्बणन्धत संस्थािे भििाम भबक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी 

आफ्नो साँवा, ब्याज र हजागना असूि उपर गनग सक्नेछ। भधतो सम्बणन्धत संस्थािे सकारे 

पश्चात ्पभन ऋणीिे साँवा ब्याज दवैु िकु्तानी गरी भधतो बापतको सम्पणत्त वफताग भिन चाहेमा 

वफताग गनुगपनेछ । 

(२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा रािेको भधतो कुनै वकभसमिे कसैिाई हक छोभडर्दएमा वा 

अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो भधतोको मूलय घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई भनणश्चत 

म्याद र्दई थप भधतो सरुक्षण राख न   िगाउन सवकनछे । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम ऋणीिे थप भधतो नरािेमा वा उपदफा (१) वा (२) 

बमोणजमको भधतोबाट पभन साँवा, ब्याज र हजागनाको रकम असूि उपर हनु नसकेमा 
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त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पभन साँवा, ब्याज र हजागना असूि 

उपर गनग सवकनेछ ।  

(४)  यस दफा बमोणजम साँवा, ब्याज र हजगना असूि उपर गदाग िागेको िचगको रकम 

तथा असूि उपर िएको साँवा, व्याज र हजागनाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन 

आएको रकम सम्बणन्धत ऋणीिाई वफताग र्दन ुपनेछ ।  

(५)  यस दफा बमोणजम कुनै संस्थािे ऋणीको भधतो वा अन्य जायजेथा भििाम भबक्री 

गदाग भििाम सकाने व्यणक्तको नाममा सो भधतो वा जायजेथा प्रचभित कानून बमोणजम 

रणजषे्ट्रिन वा दाणिि िारेज गनगको िाभग सम्बणन्धत कायागियमा िेिी पठाउनेछ र 

सम्बणन्धत कायागियिे पभन सोही बमोणजम रणजषे्ट्रिन वा दाणिि िारेज गरी सोको 

जानकारी सम्बणन्धत संस्थािाई र्दन ुपनेछ । 

(६)  यस दफा बमोणजम भधतो रािेको सम्पणत्त भििाम भबक्री गदाग कसैिे सकार नगरेमा 

त्यस्तो सम्पणत्त सम्बणन्धत संस्था आफैं िे सकार गनग सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (६) बमोणजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पणत्त सम्बणन्धत संस्थाको 

नाममा रणजषे्ट्रिन वा दाणिि िारेज गनग सम्बणन्धत कायागियमा िेिी पठाउनेछ र 

त्यसरी िेिी आएमा सम्बणन्धत कायागियिे सोही बमोणजम रणजषे्ट्रिन वा दाणिि 

िारेज गरी र्दन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थािः संस्थाबाट ऋण भिई  रकमको अपचिन गने वा तोवकएको 

समयावभध भित्र ऋणको साँवा व्याज वफताग नगने व्यणक्तको नाम नामेिी सवहत कािोसूची 

प्रकािन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोणजम हनुेछ । 

६०.  कजाग सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थािः कजाग सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून 

बमोणजम हनुेछ । 
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६१.  बाकँी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई भतनुग बझुाउन ुपने रकम नभतरी बाँकी 

रािेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो व्यणक्तको 

जायजेथाबाट असूि उपर गररर्दन सक्नेछ । 

६२.  रोक्का राख न िेिी पठाउने: (१) संस्था वा दताग गने अभधकारीिे दफा ५८ र ६१ को 

प्रयोजनको िाभग कुनै व्यणक्तको िाता, जायजेथाको स्वाभमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा भबक्री 

गनग नपाउने गरी रोक्का राख न सम्बणन्धत भनकायमा िेिी पठाउन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम रोक्काको िाभग िेिी आएमा सम्बणन्धत भनकायिे प्रचभित 

कानून बमोणजम त्यस्तो व्यणक्तको िाता,जाय जेथाको स्वाभमत्व हस्तान्तरण, नामसारी 

वा भबक्री गनग नपाउने गरी रोक्का रािी र्दन ुपनेछ । 

६३.  अग्राभधकार रहने: कुनै व्यणक्तिे संस्थािाई भतनुग पने ऋण वा अन्य कुन ै दावयत्व नभतरेमा 

त्यस्तो व्यणक्तको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी िए त्यसको िाभग रकम 

छुट्टयाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्राभधकार रहनेछ । 

६४.  कायगवाही गनग वाधा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यणक्त वा सहकारी 

संस्था उपर चिाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यणक्त वा संस्था उपर यस ऐन 

तथा प्रचभित कानून बमोणजमको कुनै कसूरमा कारवाही चिाउन रोक िगाएको माभनने 

छैन। 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  भबघटन तथा दताग िारेज 

६५.  एकीकरण तथा वविाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अभधनमा रही दईु वा दईु िन्दा 

बढी संस्थाहरु एक आपसमा गािी एकीकरण गनग वा एक संस्थािाई िौगोभिक कायगक्षेत्रको 

आधारमा दईु वा दईु िन्दा बढी संस्थामा वविाजन गनग सवकनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजम एकीकरण वा वविाजन गदाग सम्बणन्धत संस्थाको कुि कायम 

रहेका सदस्य संखयाको बहमुतबाट भनणगय हनु ुपनेछ ।           

(३)  उपदफा (२) बमोणजम एकीकरण वा वविाजन गने भनणगय गदाग एकीकरण वा 

वविाजनका ितग र कायगववभध समेत ििुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र दताग िारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान िएमा साधारण सिाको 

तत्काि कायम रहेका बहमुत सदस्यको भनणगयबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने भनणगय गरी 

दताग िारेजीको स्वीकृभतका िाभग सभमभतिे दताग गने अभधकारी समक्ष भनवेदन र्दन सक्नेछ :– 

(क)  ववभनयममा उणलिणित उदे्दश्य तथा कायग हाभसि गनग सम्िव निएमा,  

(ि)  सदस्यको वहत गनग नसक्न ेिएमा । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम प्राप् त भनवेदनमा छानववन गदाग त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनग 

उपयकु्त देणिएमा दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताग िारेज गनग सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन दताग गने अभधकारीिे देहायको 

अवस्थामा संस्थाको दताग िारेज गनग सक्नेछ :– 

(क)  िगातार दईु वषगसम्म कुनै कारोबार नगरी भनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ि)  कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनकेो भनयमाविी ववपरीतको कायग 

बारम्बार गरेमा, 

(ग)  ववभनयममा उणलिणित उदे्दश्य ववपरीत कायग गरेमा, 

(घ)  सहकारी मूलय, मान्यता र भसद्धान्त ववपरीत कायग गरेमा । 

(४)  उपदफा (२) वा (३) बमोणजम दताग िारेज गनुग अणघ दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो 

संस्थािाई सनुवुाईको िाभग पन्र र्दनको समय र्दन ुपनेछ । 
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(५)  उपदफा (२) वा (३) बमोणजम संस्थाको दताग िारेज िएमा त्यस्तो संस्था ववघटन 

िएको माभननेछ ।  

(6)  उपदफा (२) वा (३) बमोणजम संस्थाको दताग िारेजी िएमा त्यस्तो संस्थाको दताग 

प्रमाणपत्र स्वतिः रद्द िएको माभननेछ । 

६७.  भिक्वीडेटरको भनयणुक्त: (१) दफा ६६ बमोणजम कुनै संस्थाको दताग िारेज िएमा दताग गने 

अभधकारीिे भिक्वीडेटर भनयकु्त गनेछ ।  

(२)  उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन संघीय कानूनमा तोवकएको 

भसमा सम्मको सम्पणत्त िएको संस्थाको हकमा दताग गने अभधकारीिे कुन ै

अभधकृतस्तरका कमगचारीिाई भिक्वीडेटर भनयणुक्त गनग सक्नेछ । 

६८.  भिक्वीडेिन पभछको सम्पभतको उपयोग: कुनै संस्थाको भिक्वीडेिन पश्चात ् सबै दावयत्व 

िकु्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पणत्तको उपयोग संघीय कानूनमा तोवकए बमोणजम हनुेछ। 

पररच्छेद –१६ 

दताग गने अभधकारी 

६९.  दताग गने अभधकारी: (१) यस ऐन अन्तगगत दताग गने अभधकारीिे गनुगपने कायगहरू भिमाद 

नगरपाभिकाको प्रमिु प्रिासकीय अभधकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको दताग गने अभधकारीिे यस ऐन बमोणजम आफूमा रहेको कुनै 

वा सम्पूणग अभधकार आफू मातहतको अभधकृतस्तरको कमगचारीिाई प्रत्यायोजन गनग 

सक्नेछ । 

७०.  काम, कतगव्य र अभधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणलिणित काम, कतगव्य तथा अभधकारको 

अभतररक्त दताग गने अभधकारीको काम, कतगव्य र अभधकार तोवकए बमोणजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

भनरीक्षण तथा अनगुमन 

७१.  भनरीक्षण तथा अभििेि जाचँ गने: (१) दताग गने अभधकारीिे संस्थाको जनुसकैु वित 

भनरीक्षण तथा अभििेि परीक्षण गनग, गराउन सक्नेछ । 

(२)  नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वित तोवकएको िन्दा बढी आभथगक कारोवार गने 

संस्थाको वहसाव वकताव वा ववत्तीय कारोवारको भनरीक्षण वा जाँच गनग, गराउन 

सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) को प्रयोजनको िाभग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अभधकारी वा 

वविेषज्ञ िटाई आबश्यक  वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट णझकाई भनरीक्षण तथा 

सपुरीवेक्षण गनग सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२)बमोणजम भनरीक्षण वा वहसाब जाँच गदाग दताग गने अभधकारी वा 

नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अभधकार प्राप्त अभधकृतिे माग गरेको जानकारी सम्बणन्धत संस्थािे 

उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५)  उपदफा (१) वा (२) बमोणजम भनरीक्षण वा वहसाब जाँच गदाग कुनै संस्थाको 

कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, भनदेणिका, मापदण्ड वा 

कायगववभध बमोणजम िएको नपाइएमा दताग गने अभधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 

सम्बणन्धत संस्थािाई आवश्यक भनदेिन र्दन सक्नेछ र त्यस्तो भनदेिनको पािना 

गनुग त्यस्तो संस्थाको कतगव्य हनुेछ । 

(६)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोणजम संस्थाको भनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाग नेपाि 

राष्ट्र बैङ्किे प्रचभित कानून बमोणजमको अभधकार प्रयोग गनग सक्नेछ। 
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(७)  यस दफा बमोणजम संस्थाको भनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाग प्राप् त हनु आएको 

जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे भिमाद नगर कायगपाभिकािाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ।   

७२.  छानववन गनग सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक निएको, 

सदस्यको वहत ववपरीत काम िएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत कायग गरेको िनी त्यस्तो 

संस्थाको कम्तीमा वीस प्रभतित सदस्यिे छानववनको िाभग भनवेदन र्दएमा दताग गने 

अभधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानववन गनग, गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम छाभनवन गदाग माग गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ध 

गराई सहयोग गनुग सम्बणन्धत सभमभतको कतगव्य हनुछे ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोणजम गररएको छानववनको जानकारी सम्बणन्धत संस्थािाई 

भिणित रुपमा र्दन ुपनेछ । 

७३.  बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को भनरीक्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी वविेष 

व्यवस्था: (१) बचत तथा ऋणको मखुय कारोबार गने संस्थािे तोवकए बमोणजम अनगुमन प्रणािी 

अविम्बन गनुग पनेछ । 

(२)  दताग गने अभधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बमोणजमको 

अनगुमन प्रणािीमा आधाररत िई भनरीक्षण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम संस्थाको भनरीक्षण तथा अनगुमन दताग गने अभधकारीिे 

आवश्यकता अनसुार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य भनकायको सहयोग भिन 

सक्नेछ । 

७४.  वावषगक प्रभतवेदन पेि गनुगपने : (१) दताग गने अभधकारीिे आभथगक वषग समाप्त िएको भमभतिे 

तीन मवहना भित्र संस्थाको भनरीक्षण सम्बन्धी वावषगक प्रभतवेदन नगर कायगपाभिका समक्ष पेि 

गनुग पनेछ । 
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(२)  उपदफा (१)  बमोणजमको प्रभतवेदनमा देहायका वववरणहरू ििुाउन ुपनेछ:– 

(क)  सञ्चािनमा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ि)  अनगुमन गररएका संस्थाको संखया तथा आभथगक कारोवारको वववरण, 

(ग)  संस्थामा सहकारी भसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, ववभनयम 

तथा आन्तररक कायगववभधको पािनाको अवस्था, 

(घ)  संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सवुवधाको अवस्था, 

(ङ)  संस्थाको वक्रयाकिापमा सदस्यको सहिाभगताको स्तर अनपुात, 

(च)  संस्थािाई नगरपाभिकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीय अनदुान तथा छुट 

सवुवधाको सदपुयोभगताको अवस्था,  

(छ)  संस्थाको आभथगक वक्रयाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोवकए 

बमोणजमका वववरण, 

(ज)  संस्थामा आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको अवस्था, 

(झ)  संस्थामा सिुासन तथा णजम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ)  संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट)  संरणक्षत पूजँी वफताग कोष ववतरणको अवस्था, 

(ठ)  सहकारीको नीभत भनमागणमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड)  सहकारी संस्थाको दताग, िारेजी तथा ववघटन सम्बन्धी वववरण, 

(ढ)  संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोणजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

पररयोजनाको वववरण,  

(ण)  तोवकए बमोणजमका अन्य वववरण । 
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७५.  आपसी सरुक्षण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) संस्थािे संघीय कानूनमा व्यवस्था िए 

बमोणजम आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी वा वस्तिुाउमा िएको क्षभतको अंिपूभतग गने गरी 

आपसी सरुक्षण सेवा संचािन गनग सक्नेछ । 

७६.  णस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत संस्थाहरू सम्िाववत 

जोणिमबाट संरक्षणका िाभग संघीय कानूनमा व्यवस्था िए बमोणजम िडा हनुे णस्थरीकरण 

कोषमा सहिागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७.  संस्था समस्याग्रस्त िएको घोषणा गनग सवकने: (१) यस ऐन बमोणजम गररएको भनरीक्षण वा 

वहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देणिएमा कायगपाभिकािे 

त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनग सक्नेछ:- 

(क)  सदस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायग गरेको, 

(ि)  संस्थािे पूरा गनुगपने ववत्तीय दावयत्व पूरा नगरेको वा िकु्तानी गनुगपने दावयत्व 

िकु्तानी गनग नसकेको वा िकु्तानी गनग नसक्ने अवस्था िएको, 

(ग)  सदस्यहरूको बचत भनधागररत ितग बमोणजम वफताग गनग नसकेको, 

(घ)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम तथा ववभनयम ववपरीत हनुे गरी संस्था  

सञ्चािन िएको, 

(ङ)  संस्था  दामासाहीमा पनग सक्ने अबस्थामा िएको वा उलिेिनीय रुपमा गम्िीर 

आभथगक कर्ठनाई िोभगरहेको, 

(च)  कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम वफताग गनुग पने अवभधमा वफताग नगरेको 

िनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीमा वीस प्रभतित वा वीस जना मध्ये जनु कम 
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हनु्छ सो वरावरका सदस्यहरूिे दताग गने अभधकारी समक्ष भनवेदन र्दएकोमा 

छानववन गदाग िण्ड (क) देणि (ङ) सम्मको कुन ैअवस्था ववद्यमान िएको 

देणिएको । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन प्रचभित कानून बमोणजम गठन 

गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनग भसफाररस गरेमा वा 

समस्याग्रस्त िनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी संखया, औणचत्य 

समेतको आधारमा कायगपाभिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनग 

सक्नेछ । 

७८.  व्यवस्थापन सभमभतको गठन: (१) दफा ७७ बमोणजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा िएकोमा 

त्यस्तो संस्थाको सम्पणत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व िकु्तानी सम्बन्धी कायगका िाभग 

व्यवस्थापन सभमभतको गठन गनग दताग गने अभधकारीिे कायगपाभिका समक्ष  भसफाररस गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम णिफाररस िई आएमा कायगपाभिकािे तोवकए वमोणजम 

व्यवस्थापन सभमभतको गठन गनग सक्ने छ ।   

(३)  उपदफा (२) बमोणजम गर्ठत व्यवस्थापन सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार तोवकए 

बमोणजम हनुेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पनुराबेदन 

७९.  कसूर गरेको माभनने : कसैिे देहायको कुनै कायग गरेमा यस ऐन अन्तगगतको कसूर गरेको 

माभननेछ ।  
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(क) दताग नगरी वा िारेज िएको संस्था सञ्चािन गरेमा वा कुनै व्यणक्त, फमग वा कम्पनीिे 

आफ्नो नाममा सहकारी िब्द वा सो िब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण रािी कुनै कारोबार, 

व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायग गरेमा, 

(ि)  सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम, ववभनयम बमोणजम बाहेक 

अन्य कुनै  पभन प्रयोजनको िाभग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको िन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाग जमानत वा सरुक्षण नरािी ऋण प्रदान 

गरेमा, 

(घ)  सभमभतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमगचारीिे संस्थाको सम्पणत्त, बचत वा ियेर रकम 

वहनाभमना गरेमा, 

(ङ)  ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सभमभतका कुनै सदस्य, भनजको नातेदार वा अन्य व्यणक्त 

वा कमगचारीिाई ऋण र्दई रकम वहनाभमना गरेमा,  

(च)  सभमभतका कुन ै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको भमिोमतोमा संस्थाको िेयर वा 

बचत रकम आफू िसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ)  झटु्टा वा गित वववरण पेि गरी कजाग भिएमा, रािेको भधतो कच्चा िएमा वा ऋण 

वहनाभमना गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगगत बनेका भनयम, ववभनयम  ववपरीत िगानी गरेमा 

वा िगानी गने उदे्दश्यिे रकम उठाएमा,  

(झ)  कृभत्रम व्यवसाय िडा गरी वा गराई ऋण भिएमा वा र्दएमा, 

(ञ)  भधतोको अस्वािाववक रुपमा बढी मूलयाङ्कन गरी ऋण भिएमा वा र्दएमा, 

(ट)  झटु्टा वववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्वािाववक रुपमा बढाई बढी ऋण 

भिएमा वा  र्दएमा, 
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(ठ)  कुनै व्यणक्त वा संस्थािाई एक पटक र्दइसकेको सरुक्षण रीतपूवगक फुकुवा निई वा 

सो सरुक्षणिे िामेको मूलय िन्दा बढी हनुे गरी सोही सरुक्षण अन्य संस्थामा रािी 

पनुिः ऋण भिए वा र्दएमा, 

(ड)  संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िाभग ऋण सवुवधा भिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई 

अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ)  संस्थाको कुनै कागजात वा िातामा िेणिएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा 

उडाइ अकै अथग भनस्कने व्यहोरा पारी भमिाई िेख्ने वा अको भिनै्न शे्रस्ता राख्न ेजस्ता 

काम गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हाभन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे 

कीते गनग वा अकागको हाभन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे नगरे वा निएको झटु्टा कुरा गरे 

वा िएको हो िनी वा भमभत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई 

कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण)  ऋणको भधतो स्वरुप राणिने चि अचि सम्पणत्त भििाम भबक्री वा अन्य प्रयोजनको 

िाभग मूलयाङ्कन गदाग मूलयाङ्कनकतागिे बढी, कम वा गित मूलयाङ्कन गरी संस्थािाई 

हानी नोक्सानी परु् याउने कायग गरे वा गराएमा,  

(त)  संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उदे्दश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन वा नगराउन, 

मोिावहजा गनग वा गराउन, कुन ै वकभसमको रकम भिन वा र्दन, भबना मूलय वा कम 

मूलयमा कुनै माि, वस्त ुवा सेवा भिन वा र्दन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा भिन वा 

र्दन, गित भिित तयार गनग वा गराउन, अनवुाद गनग वा गराउन वा गैर कानूनी 

िाि वा हानी परु् याउने बदभनयतिे कुनै कायग गरे वा गराएमा, 
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(थ)  कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताग वा तीमध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्न े

गरी िेिा परीक्षण गरे गराएमा वा िेिा परीक्षण गरेको झटु्टो प्रभतवेदन तयार पारेमा 

वा पानग िगाएमा। 

८०.  सजायिः  (१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोणजमको सजाय हनुेछ :- 

(क)  िण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषगसम्म कैद र एक िाि 

रुपैँया सम्म जररवाना, 

(ि)  िण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषगसम्म कैद र दईु िाि रुपैँया सम्म जररवाना, 

(ग)  िण्ड (ि) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषग सम्म 

कैद , 

(घ)  िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा ववगो 

िराई ववगो बमोणजम जररवाना गरी देहाय बमोणजमको कैद हनुेछ :- 

(१)  दि िाि रुपैयाँ सम्म भबगो िए एक वषगसम्म कैद,  

(२)  दि िाि रुपैयाँ िन्दा बढी पचास िाि रुपैयाँ सम्म भबगो िए दईु 

वषगदेणि तीन वषगसम्म कैद, 

(३)  पचास िाि रुपैयाँ िन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्म भबगो िए 

तीनवषग देणि चार वषगसम्म कैद, 

(४)  एक करोड रुपैयाँ िन्दा बढी दि करोड रुपैयाँसम्म भबगो िए 

चारवषग देणि छवषग सम्म कैद, 

(५)  दि करोड रुपैंयाँ िन्दा बढी एक अबग रुपैयाँसम्म भबगो िए छ वषग 

देणि आठवषग सम्म कैद, 
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(६)  एक अबग रुपैयाँिन्दा बढी जभतसकैु रुपैयाँ भबगो िए पभन आठ 

वषगदेणि दि वषगसम्म कैद, 

(ङ)  िण्ड (ढ) को  कसूरमा  दि बषगसम्म कैद । 

(२)  दफा ७९ को कसूर गनग उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनग मद्दत परु् याउन ेव्यणक्तिाई 

मखुय कसूरदारिाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३)  दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनग मद्दत परु् याउन ुकुनै भनकाय संस्था 

िए त्यस्तो भनकाय संस्थाको प्रमिु कायगकारी वा पदाभधकारी वा कायगकारी हैभसयतमा 

कायग सम्पादन गने व्यणक्तिाई यस ऐन बमोणजम हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनुे : (१) दफा ८७ बमोणजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको भनरीक्षण अनगुमन 

वा वहसाब वकताबको जाँच गदाग वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायग गरेको 

पाइएमा दताग गने अभधकारीिे त्यस्तो कायगको प्रकृभत र गाम्िीयगको आधारमा त्यस्तो कायग 

गने व्यणक्तिाई पाँच िाि रुपैँया सम्म जररवाना गनेछ :- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेका भनयम ववपरीत सदस्यसँग ब्याज भिएमा, 

(ि)  संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रभतित 

िन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि कजागमा पूजँीकृत गरी 

सोको आधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ)  कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूजँी कोषको तोवकए बमोणजमको प्रभतित िन्दा बढी 

हनुे गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ)  संस्था दताग गदागका बितका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त 

गरेको तीन मवहना अवभध व्यभतत निई ऋण िगानी गरेमा, 
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(च)  प्राथभमक पूजँी कोषको पन्र गणुा िन्दा बढी हनुे गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ)  िेयर पूजँीको अठ्ठार प्रभतितिन्दा बढी िेयर िािांि ववतरण गरेमा,  

(ज)  संस्थािे आफ्नो कायगक्षेत्र बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग 

कारोवार गरेमा, 

(झ)  संस्थािे यो ऐन ववपरीत कृभत्रम ब्यणक्तिाई आफ्नो सदस्यता र्दएमा । 

(२)  उपदफा (१) मा िेणिएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायग गरेको दताग गने 

अभधकारीिे त्यस्तो कायगको प्रकृभत र गाम्िीयगको आधारमा त्यस्तो कायग गने 

व्यणक्तिाई तीन िाि रुपैयाँ सम्म जररवाना गनग सक्नेछिः- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम बमोणजम र्दएको कुनै भनदेिन वा 

तोवकएको मापदण्डको पािना नगरेमा, 

(ि)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम बमोणजम र्दनपुने कुनै वववरण, 

कागजात, प्रभतबेदन, सूचना वा जानकारी नर्दएमा, 

(ग)  यस ऐन बमोणजम भनवागचन नगरी सभमभत तथा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतका 

पदाभधकारीहरु आफू ििुी पररवतगन गरेमा  

(घ)  कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोणजमको तोवकएको ितग पािन 

नगरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम ववपरीत अन्य कायग गरेमा । 

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोणजमको जररवाना गनुग अणघ दताग गने अभधकारीिे सम्बणन्धत 

व्यणक्त वा संस्थािाई सफाई पेि गनग कम्तीमा पन्र र्दनको समयावभध र्दन ुपनेछ । 
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८२.  रोक्का राख्न े : (१) दताग गने अभधकारीिे सम्बणन्धत संस्थािाई दफा ८१ बमोणजम जररवाना 

गनुगका अभतररक्त तीन मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पभत तथा बैङ्क िाता रोक्का 

राख्न ेतथा सम्पणत्त रोक्का राख न सम्बणन्धत भनकायिाई भसफाररस गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको भसफाररस प्राप् त िएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पभत 

वा बैङ्क िाता रोक्का रािी सो को जानकारी दताग गने अभधकारीिाई र्दन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हनुे: (१) दफा ८१ बमोणजम जररवाना िएको व्यणक्त वा संस्थािे पनु: सोही 

कसूर गरेमा त्यस्तो व्यणक्त वा संस्थािाई दताग गने अभधकारीिे दोस्रो पटक देणि प्रत्येक 

पटकको िाभग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्धानको िाभग िेिी पठाउन सक्ने: दताग गने अभधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन 

बमोणजम आफ्नो काम, कतगव्य र अभधकारको पािना गदाग कसैिे दफा ७९ बमोणजमको 

कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोणजम अनसुन्धान गनगको 

िाभग सम्बणन्धत भनकायमा िेिी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मदु्दा सम्बन्धी व्यवस्थािः  दफा ८० बमोणजम सजाय हनुे कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था 

संघीय कानून बमोणजम हनुेछ । 

८६.  मदु्दा हेने अभधकारी: दफा ८० बमोणजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र 

वकनारा णजलिा अदाितबाट हनुेछ । 

८७.  उजूरी र्दने हद म्याद : (१) कसैिे दफा ८० बमोणजमको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनग 

िागेको थाहा पाउने व्यणक्तिे त्यसरी थाहा पाएको भमभतिे नब्बे र्दन भित्र दताग गने अभधकारी 

समक्ष उजूरी र्दन ुपनेछ । 

(२)  कसैिे दफा ८० बमोणजम जररवाना हनुे कायग गरेको थाहा पाउने व्यणक्तिे त्यसरी 

थाहा पाएको भमभतिे नब्बे र्दन भित्र दताग गने अभधकारी समक्ष उजूरी र्दन ुपनेछ ।  
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८८.  पनुरावेदन गनग सक्ने : (१) दफा ६ बमोणजम संस्था दताग गनग अस्वीकार गरेको वा दफा 

६६ बमोणजम संस्था दताग िारेज गरेकोमा णचत्त नबझु्नेिे सो भनणगयको जानकारी पाएको 

भमभतिे पैंतीस र्दन भित्र दताग गने अभधकारीको भनणगय उपर कायगपाभिका समक्ष पनुरावेदन 

गनग सक्नेछ ।  

(२)  दफा ८१ बमोणजमको जररवानामा णचत्त नबझु्ने व्यणक्तिे त्यस्तो भनणगयको जानकारी 

पाएको भमभतिे पैंतीस र्दन भित्र देहाय बमोणजम पनुरावेदन गनग सक्नेछ: 

(क)  दताग गने अभधकारी र कायगपाभिकािे गरेको भनणगय उपर सम्बणन्धत णजलिा 

अदाितमा, 

(ि)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको भनणगय उपर सम्बणन्धत उच्च अदाितमा । 

८९.  असूि उपर गररने : यस पररच्छेद बमोणजम कुनै व्यणक्तिे भतनुग पने जररवाना वा कुनै रकम 

नभतरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम भनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर 

गररनेछ । 

पररच्छेद–२० 

ववववध 

९०.  मताभधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जभतसकैु िेयर िररद गरेको िए तापभन 

सम्बणन्धत संस्थाको कायग सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताभधकारको 

प्रयोग गनग सक्नेछ । 

९१.  सामाणजक परीक्षण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे ववभनयममा उणलिणित उदे्दश्य प्राप् त गनगका 

िाभग सभमभतबाट िएका भनणगय र कायग, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, 

सेवा प्राणप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आभथगक, सामाणजक, सांस्कृभतक तथा 
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वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतगन िगायतका ववषयमा सामाणजक परीक्षण गराउन 

सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम िएको सामाणजक परीक्षणको प्रभतवेदन छिफिको िाभग 

सभमभतिे साधारण सिा समक्ष पेि गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम पेि िएको सामाणजक परीक्षण प्रभतवेदन छिफि गरी 

साधारण सिािे आवश्यकता अनसुार सभमभतिाई भनदेिन र्दन सक्नेछ । 

(४)  यस दफा बमोणजमको सामाणजक परीक्षण प्रभतवेदनको एक प्रभत सम्बणन्धत संस्थािे 

दताग गने अभधकारी समक्ष पेि गनुग पनेछ । 

९२.  सहकारी णिक्षािः  सहकारी क्षेत्रको प्रवधगनको िाभग ववद्यािय तहको पाठयक्रममा आधारितू 

सहकारी सम्वन्धी ववषयवस्तिुाई समावेि गनग सवकनेछ । 

९३.  आभथगक सहयोग गनग नहनुे: संस्थाको रकमवाट सभमभतको भनणगय वमोणजम सदस्यहरुिे 

आभथगक सहयोग भिन सक्नेछन ् । 

तर सामाणजक कायगको िाभग गैर सदस्य व्यणक्त वा संस्थाहरुिाई समेत आभथगक सहयोग गनग 

वाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणिः यस दफाको प्रयोजनको िाभग 'सामाणजक कायग' िन्नािे णिक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण, 

मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धगन सम्बणन्ध कायगिाई जनाउँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोवार गनग सक्नेिः  संस्थाहरुिे तोवकए बमोणजम एक आपसमा अन्तर 

सहकारी कारोवार गनग सक्नेछन ्।  

९५.  ठेक्कापट्टा र्दन नहनुे: संस्थािे आफ्नो  सभमभतको कुन ैसञ्चािक वा िेिा सपुरीवेक्षण सभमभतको 

संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमगचारीिाई ठेक्कापट्टा र्दन हदैुन । 
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९६.  सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हनुे: कुन ै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुन ै

सेवा सवुवधा दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचभित कानून बमोणजम सरकारी बाँकी सरह असूि 

उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचभित ऐन िागू नहनुे : यस ऐन अन्तगगत दताग िएको संस्थाको हकमा 

कम्पनी सम्बन्धी प्रचभित ऐन िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचभित कानून बमोणजम कारवाही गनग वाधा नपने : यस ऐनमा िेणिएको कुनै कुरािे कुन ै

व्यणक्त उपर प्रचभित कानून बमोणजम अदाितमा मदु्दा चिाउन बाधा परु् याएको माभनने छैन। 

९९.  सम्पणत्त िवुद्धकरण भनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पािना गनुगपनेिः संस्थािे सम्पणत्त 

िवुद्धकरण भनवारण सम्बन्धी संघीय/प्रदेि कानूनमा िएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा 

मन्त्राियिे जारी गरेको मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी 

िएका भनदेणिकाहरूको पािना गनुगपनेछ ।  

१००. भनयम बनाउने अभधकार:  यस ऐनको कायागन्वयनको िाभग कायगपाभिकािे आवश्यक भनयम 

बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, भनदेणिका वा कायगववभध बनाई िागू गनग सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगगत 

बनेको भनयमको अधीनमा रही संस्थाको दताग, सञ्चािन, भनरीक्षण तथा अनगुमन िगायतका 

काम कारबाहीिाई व्यवणस्थत र प्रिावकारी रुपमा सञ्चािन गनग कायगपाभिकािे आवश्यकता 

अनसुार मापदण्ड, भनदेणिका वा कायगववभध बनाई िागू गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार रणजष्ट्रार, नपेाि राष्ट्र 

बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बणन्धत अन्य भनकायको परामिग भिन सवकनेछ । 
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 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . 

p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} 

;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

भिमाद नगर कायगपाभिकाको कायागिय 

भिमाद,तनहुँ  . 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

 भिमाद gu/kflnsf ;xsf/L P]g, २०७५ sf] bkmf ६९  adf]lhd >L === === === === === === === === 

=== === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod ;lxt of] k|df0f–kq 

k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  

                                                        b:tvt M 

                                               btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

                                         sfof{nosf] 5fk M 
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भिमाद नगरपाभिकाको प्रिासकीय कायगववभध (भनयभमत गने) ऐन, २०७५ 

प्रमाणणकरण भमभतिः २०७५/०३/२७ 

सम्वत ्२०७५ सािको ऐन नं. 4 

k|:tfjgfM g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

adf]lhd :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] clwsf/ If]qleqsf ljifodf cfjZos sfg"g agfO{ k|zf;sLo 

sfo{ljlw lgoldt ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] 

pkbkmf  -!_ adf]lhd ledfb gu/kflnsfsf] gu/;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!=  ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M -!_ of] P]gsf] gfd ¨ledfb gu/kflnsfsf] k|zf;sLo 

 sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 . 

-@_  of] P]g ledfb gu/kflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@=  kl/efiff M -!_ ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf, 

  -s_  æP]gÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_  

   P]g, @)&% ;Demg' k5{ . 

-v_  æsfo{kflnsfÆeGgfn] ledfb gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-u_  ægu/kflnsfÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-ª_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@# adf]lhdsf] ledfb gu/kflnsfsf] 

 gu/;ef ;Demg' k5{ . 

-r_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  

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

 adf]lhd gu/kflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L 

 lgjf{x ug{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ ledfb gu/ sfo{kflnsfn] 

 cfjZos lgod agfpg ;Sg]5 . 
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-@_  pkbkmf -!_ jdf]lhd lgod agfpFbf ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo 

 txsf] If]qflwsf/ leq kg]{ ljifodf dfq agfpg' kg]{5 .  

$= lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 jgfpg ;Sg]M -!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g cGt/ut 

 jg]sf] lgodfjnLsf] clwgdf /xL ledfb gu/ sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, 

 sfo{ljlw / dfkb08 jgfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 
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भिमाद नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभतिे उजरुी कारवाही वकनारा गदाग अपनाउन ुपने कायगववभधका 

सम्वन्धमा व्यवस्था गनग वनेको ऐन, २०७५ 

प्रमाणणकरण भमभतिः २०७५/०३/२७ 

सम्वत ्२०७५ सािको ऐन नं. 5 

प्रस्तावनािः न्यावयक सभमभतिे प्रचभित कानून बमोणजम उजरुीको कारवाही र वकनारा गदाग अपनाउन ु

पने कायगववभध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदणिगता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय 

प्रभतको जनववश्वास कायम रािीरहनको िाभग प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा िए देणि बाहेक थप 

कानूनी व्यवस्था गनग वाञ्छनीय िएकोिे, 

 नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोणजम  भिमाद नगरपाभिकाको  

नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारणम्िक 

1.   संणक्षप्त नाम र प्रारम्ििः   (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभतिे उजरुी 

    कारवाही  वकनारा गदाग अपनाउन ुपने कायगववभधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनग बनेकोऐन,२०७५”  

    रहेको छ । 

    (२)  यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनुछे । 

2.  पररिाषािः  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस ऐनमा; 

(क)  “उजरुी” िन्नािे सभमभत समक्ष परेको उजरुीबाट िरुु िएको प्रचभित कानून बमोणजम 

 सभमभतिे कारवाही र वकनारा गने उजरुी सम्झन ुपदगछ ।  

(ि) “िाम्ने”  िन्नािे तोवकएको सम्पणत्तको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झन ु

 पदगछ।  
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(ग) “चिन चिाई र्दने”  िन्नािे भनणगय पश्चात हक अभधकार प्राप्त िएको व्यणक्तिाई कुनै 

 वस्त ुवा सम्पणत्त िोग गनग र्दने कायगिाई सम्झन ुपदगछ । 

(घ) “जमानत”  िन्नािे कुनै व्यणक्त वा सम्पणत्तिाई न्यावयक सभमभतिे चाहेको वितमा 

 उपणस्थत वा हाणजर गराउन भिएको णजम्मा वा उत्तरदावयत्विाई सम्झन ुपदगछ ।   

(ङ) “तामेिी”  िन्नािे न्यावयक सभमभतको क्षेत्राभधकार भित्रका वववादहरुमा सम्वणन्धत 

 पक्षिाई   वझुाईने म्याद,  सचुना,  आदेि,  पूजी वा जानकारी पत्र रीतपूवगक वझुाउने 

 कायगिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(च) “तायदात”  िन्नािे सम्पणत्तको वववरण वा गन्ती गरेको संखया जभनने व्यहोरा वा 

 सम्पणत्तको फाँटवारी वा िगतिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोणजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयममा तोवकए 

 बमोणजम सम्झन ुपदगछ । 

(ज) “दरपीठ”  िन्नािे न्यावयक सभमभत समक्ष पेि हनु आएका कुन ैकागजपत्रको सम्बन्धमा  

   रीत नपगेु वा कानूनिे दताग नहनुे वा निाग्ने िएमा त्यसको पछाभडपवट्ट सोको कारण 

 र अवस्था जनाई अभधकार प्राप्त अभधकारीिे िेणिर्दने भनदेिन वा व्यहोरािाई 

 सम्झनपुदगछ।  

(झ) “नामेसी”  िन्नािे कुनै व्यणक्तको नाम, थर र वतन समेतको ववस्ततृ वववरण ििुाइएको 

 व्यहोरािाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ञ) “नाभिि”  िन्नािे कुनै वववादको ववषयमा दफा ८ बमोणजम र्दएको उजरुी, भनवेदन वा 

 वफराद सम्झन ुपदगछ । 
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(ट)   “भनणगय वकताब” िन्नािे सभमभतिे उजरुीमा गरेको भनणगयको अभििेि राख्नको िाभग       

 िडा गरेको उजरुीमा भनणगय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संणक्षप्त 

 उलिेि िएको वकताब सम्झन ुपदगछ । 

(ठ)  “पञ्चकृभत मोि”  िन्नािे पञ्च ििाद्मीिे सम्पणत्तको स्थिगत तथा स्थानीय 

 अविोकन    मूलयांकन गरी ववक्री ववतरण हनुसक्न े उणचत ठहराएर भनणश्चत गरेको 

 मूलयिाई सम्झन ुपदगछ ।    

 (ड) “पेसी”  िन्नािे न्यावयक सभमभत समक्ष भनणगयाथग पेि हनुे वववादहरुमा पक्षहरुिाई  

  उपणस्थत गराइ सनुवुाइ गने कामिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ढ) “प्रभतबादी” िन्नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दताग गदगछ सो व्यणक्त वा संस्था सम्झन ु

 पदगछ । 

 (ण) “वकपत्र”  िन्नािे वववाद सम्बन्धमा जानकार िई साक्षीको रुपमा व्यक्त गरेका कुरा 

              िेणिने वा िेणिएको कागजिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(त) “बन्द इजिास”  िन्नािे न्यावयक सभमभत अन्तगगत भनरुपण हनुे वववादहरु मध्ये गोप्य 

 प्रकृभतको वववाद कानूनिे गोप्य गनुगपने िनेका वववाद िएको र सम्वद्ध पक्षहरु ववच 

 गोपभनयता कायम गनग आवश्यक देणिएमा सम्वद्ध पक्षहरु मात्र सहिागी हनुे गरी 

 प्रवन्ध गररएको सनुवुाई कक्षिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(थ) “बादी” िन्नािे कसै उपर सभमभत समक्ष उजरुी दताग गने व्यणक्त वा संस्था 

 सम्झनपुदगछ। 

(द) “मूलतवी”  िन्नािे न्यावयक सभमभत अन्तगगत ववचाराधीन मदु्धा अन्य अड्डा अदाितमा 

 समेत ववचाराभधन िईरहेको अवस्थामा न्यावयक सभमभतिे भनणगय गदाग अन्य ववचाराभधन 
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 मदु्धामा प्रिाववत हनुे देणिएमा प्रिाव पाने मदु्धाको फैसिा निएसम्म प्रिाववत हनुे मदु्दा 

 स्थभगत  गने कायगिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ध) “िगापात”  िन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर भनवहत टहरा,  बोट ववरुवा,  िलुिा 

 जभमन र त्यसमा रहेका सबै िािे संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र 

 सम्पूणग अवयविाई सम्झन ुपदगछ ।  

 (न) “सदरस्याहा”  िन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत कट्टा गरी आम्दानीमा वाध्ने  

  कायगिाई सम्झन ुपदगछ ।     

 (प) “सिा” िन्नािे नगरसिा सम्झन ुपदगछ । 

             (फ) “सभमभत” िन्नािे न्यावयक सभमभत सम्झनपुदगछ र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८  

  को उपदफा (६) बमोणजमको सभमभतिाइग समेत जनाउनेछ । 

(ब) “सािवसािी”  िन्नािे हरेक वषगको िाभग छुट्टाछुटै्ट हनुे गरी प्रभतवषगको भनभमत्त स्थायी 

 रुपमा तय गररएको ितग सम्झन ुपदगछ । 

   (ि)   “स्थानीय ऐन” िन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदगछ । 

 (म)  "संववधान" िन्नािे नेपािको संववधान सम्झन ुपदगछ । 

पररच्छेद-२ 

सभमभतको अभधकार 

3.  उजरुीमा भनणगय सम्बन्धी कामिः  सभमभतमा दताग िएका उजरुी वा उजरुीको भनणगय गने वा दताग 

  िएको नाभिि वा उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगत कट्टा गने अभधकार सभमभतिाइग मात्र हनुेछ। 

4.  भनणगय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामिः  (१) दफा ३ मा उलिेि िएको वा प्रचभित कानूनिे 

सभमभत वा सभमभतको सदस्यिे नै गने िने्न व्यवस्था गरेको वा कायगको प्रकृभतिे सभमभत वा 

सभमभतको सदस्यिे नै गनुगपने स्पष्ट िैरहेको देणि बाहेकको अन्य कायगहरू यस ऐनमा 
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तोवकएको कमगचारी र त्यसरी नतोवकएकोमा सभमभतिे भनणगय गरी तोकेको वा अभधकार प्रदान 

गरेको कमगचारीिे गनुग पनेछ। 

(२)  तोवकएको िािा प्रमिु वा तोवकएका अन्य कमगचारीिे यस ऐन र प्रचभित कानून 

 बमोणजम तोवकएको काम गदाग सभमभतको संयोजक वा सभमभतिे तोकेको सदस्यको 

 प्रत्यक्ष भनदेिन, रेिदेि र भनयन्त्रणमा रही गनुग पनेछ । 

5.  यस ऐन बमोणजम कायगववभध अविम्बन गनुगपनेिः  सभमभतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र 

वकनारा गदाग प्रचभित र सम्बणन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट उलिेि िएदेणि बाहेक यस ऐन 

बमोणजमको कायगववभध अविम्बन गनुग पनेछ । 

6.  सभमभतिे हेनेिः   सभमभतिाइग देहाय बमोणजमका उजरुीहरूमा कारवाही र वकनारा गने अभधकार  

  रहनेछिः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगगतको उजरुी, 

(ि) मेिभमिाप ऐन, २०६८ अनसुार मेिभमिापको िाभग नगरपाभिकामा प्रवेषत उजरुी, 

(ग) संववधानको अनसूुची-८ अन्तगगतको एकि अभधकार अन्तगगत सिािे बनाएको कानून 

 बमोणजम भनरूपण हनुे गरी भसणजगत उजरुी, तथा 

(घ) प्रचभित कानूनिे नगरपाभिकािे हेने िनी तोकेका उजरुीहरू । 

7.  सभमभतको क्षते्राभधकारिः  सभमभतिे दफा ६ अन्तगगतका मध्ये देहाय बमोणजमका उजरुीहरूमा 

मात्र क्षेत्राभधकार ग्रहण गने तथा कारवाही वकनारा गनेछिः 

(क) व्यणक्तको हकमा उजरुीका सबै पक्ष नगरपाभिकाको िैगोभिक क्षेत्राभधकार भित्र 

 बसोबास गरी रहेको, 

(ि) प्रचभित कानून र संववधानको िाग ११ अन्तगगतको कुनै अदाित वा न्यायाधीकरण 

 वा भनकायको क्षेत्राभधकार भित्र नरहेको, 
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(ग) नगरपाभिकाको क्षेत्राभधकार भित्र परेका कुनै अदाित वा भनकायबाट मेिभमिाप वा 

 भमिापत्रको िाभग प्रवेषत गररएको, 

(घ) अचि सम्पणत्त समावेि रहेको ववषयमा सो अचि सम्पणत्त नगरपाभिकाको िैगोभिक 

 क्षते्राभधकार भित्र रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बणन्धत ववषयवस्त ु रहेकोमा सो घटना नगरपाभिकाको िैगोभिक 

 क्षेत्र भित्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रभतवाद दताग 

8.  वववाद दताग गनेिः  (१) कसैउपर वववाद दताग गदाग वा उजरुी चिाउँदा प्रचभित कानून बमोणजम 

  हकदैया  पगेुको व्यणक्तिे सभमभतको तोवकएको िािा समक्ष उजरुी दताग गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम उजरुी र्दंदा यस ऐन तथा प्रचभित कानून बमोणजम 

 ििुाउनपुने   कुरा सबै ििुाइग तथा पयुागउनपुने प्रवक्रया सबै पूरा गरी अनसूुची -१ 

 बमोणजमको ढाँचामा र्दन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा िेणिए देणि बाहेक उजरुीमा देहाय बमोणजमको व्यहोरा समेत 

 ििुाउन ुपनेछिः 

(क)  बादीको नाम, थर, वतन र भनजको बाब ुर आमा, तथा थाहा िएसम्म बाजे र 

 बज्यैको नाम; 

(ि) प्रभतबादीको नाम, थर र थाहा िएसम्म भनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र 

 स्थान पत्ता िाग्ने गरी स्पष्ट ििेुको वतन; 

(ग) नगरपाभिकाको नाम सवहत सभमभतको नाम; 

(घ) उजरुी गनुग परेको व्यहोरा र सम्पूणग वववरण; 
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(ङ) नगरपाभिकािे तोकेअनसुारको दस्तरु बझुाएको रभसद वा भनस्सा; 

(च) सभमभतको क्षेत्राभधकार भित्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बणन्धत कानून; 

(छ) बादीिे दावी गरेको ववषय र सोसँग सम्बणन्धत प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्ने िएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पणत्तसँग सम्बणन्धत ववषय िएकोमा सो सम्पणत्त चि िए रहेको स्थान, 

 अवस्था तथा अचि िए चारवकलिा सवहतको सबै वववरण । 

(४)   प्रचभित कानूनमा कुनै वविेष प्रवक्रया वा ढाँचा वा अन्य केवह उलिेि िएको रहेछ 

 िने सो सन्दिगमा आवश्यक वववरण समेत ििेुको हनुपुनेछ । 

(५)  कुनै वकभसमको क्षभतपभूतग िराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको 

 हकमा त्यस्तो क्षभतपूभतग वा बण्डा वा चिनको िाभग सम्बणन्धत अचि सम्पणत्तको 

 वववरण ििेुको हनुपुनेछ । 

9.  भबवाद दताग गरी भनस्सा र्दनेिः  (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोणजम प्राप्त उजरुी दताग गरी 

बादीिाइग तारेि तोकी अनसूुची -२ बमोणजमको ढाँचामा भबवाद दतागको भनस्सा र्दनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम तारेि र्दन ुपने अवस्थामा तारेि तोक्दा अनसूुची -३ बमोणजमको 

 ढाँचामा तारेि िपागइग िडा गरी सम्बणन्धत पक्षको दस्तित गराइग भमभसि सामेि 

 राख्नपुछग । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम तारेि िपागइगमा तोवकएको तारेि तथा उक्त भमभतमा हनुे कायग 

 समेत उलिेि गरी सम्बणन्धत पक्षिाइग अनसूुची -४ बमोणजमको ढाँचामा तारेि पचाग 

 र्दनपुनेछ । 

10.  उजरुी दरपीठ गनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोणजम पेि िएको उजरुीमा प्रवक्रया 

नपगेुको देणिए पूरा गनुगपने देहायको प्रवक्रया पूरा गरी अथवा ििुाउनपुने देहायको व्यहोरा 
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ििुाई लयाउन ुिने्न व्यहोरा िेिी पाँच र्दनको समय तोकी तथा वववाद दताग गनग नभमलने िए 

सो को कारण सवहतको व्यहोरा जनाइग दरपीठ गरेमा बादीिाइग उजरुी वफताग र्दन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम प्रवक्रया नपगेुको िभन दरपीठ गरी वफताग गरेको उजरुीमा 

 दरपीठमा उलिेि िए बमोणजमको प्रवक्रया पूरा गरी पाँच र्दनभित्र लयाएमा दताग 

 गररर्दनपुछग । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजमको दरपीठ आदेि उपर णचत्त नबझु्ने पक्षिे सो आदेि िएको 

 भमभतिे भतन र्दनभित्र उक्त आदेिको ववरूद्धमा सभमभत समक्ष भनवेदन र्दन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम र्दएको भनवेदन व्यहोरा मनाभसब देणिए सभमभतिे उपदफा 

 (१) बमोणजमको दरपीठ बदर गरी वववाद दताग गनग आदेि र्दन सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोणजम आदेि िएमा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो वववाद दताग गरी अरू 

 प्रवक्रया पूरा गनुग पनेछ । 

11.  दताग गनग नहनुेिः उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोणजम पेि िएको उजरुीमा देहाय बमोणजमको 

व्यहोरा र्ठक िए निएको जाँच गरी दताग गनग नभमलने देणिएमा दफा १० बमोणजमको 

प्रवक्रया पूरा गरी दरपीठ गनुगपनेछिः 

(क) प्रचभित कानूनमा हदम्याद तोवकएकोमा हदम्याद वा म्यादभित्र उजरुी परे, नपरेको; 

(ि) प्रचभित कानून बमोणजम सभमभतको क्षेत्राभधकार भित्रको उजरुी रहे, नरहेको; 

(ग) काननु बमोणजम िाग्ने दस्तरु दाणिि िए, निएको; 

(घ) कुनै सम्पणत्त वा अभधकारसँग सम्बणन्धत ववषयमा वववाद भनरूपण गनुगपने ववषय 

 उजरुीमा समावेि रहेकोमा त्यस्तो सम्पणत्त वा अभधकार ववषयमा उजरुी गनग बादीको 

 हक स्थावपत िएको प्रमाण आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे, नरहेको; 

(ङ) उक्त ववषयमा उजरुी गने हकदैया बादीिाइग रहे, नरहेको; 
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(च) भिितमा पूरा गनुगपने अन्य ररत पगेु, नपगेुको;  

12.  दोहोरो दताग गनग नहनुेिः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन प्रचभित कानून 

बमोणजम सभमभत वा अन्य कुनै अदाित वा भनकायमा कुनै पक्षिे उजरुी गरी सभमभत वा उक्त 

अदाित वा भनकायबाट उजरुीमा उलिेि िएको ववषयमा प्रमाण बझुी वा नबझुी वववाद 

भनरूपण िैसकेको ववषय रहेको छ िने सो उजरुीमा रहेका पक्ष ववपक्षको बीचमा सोवह 

ववषयमा सभमभतिे उजरुी दताग गनग र कारवाही गनग हुँदैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम दताग गनग नभमलने उजरुी ििुवि दताग िएकोमा सो व्यहोरा 

 जानकारी िएपभछ उजरुी जनुसकैु अवस्थामा रहेको िए पभन सभमभतिे उजरुी िारेज 

 गनुगपनेछ ।  

13.  उजरुी साथ भिित प्रमाणको सक्कि पेि गनुगपनेिः उजरुी साथ पेि गनुगपने प्रत्येक भिित 

प्रमाणको सक्कि र कणम्तमा एक प्रभत नक्कि उजरुी साथै पेि गनुगपनेछ र उजरुी प्रिासकिे 

त्यस्तो भिितमा कुनै कैवफयत जनाउनपुने िए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बणन्धत भमभसिमा 

राख्नछे । 

14.  उजरुी तथा प्रभतवाद दताग दस्तरुिः (१) प्रचभित कानूनमा वववाद दताग दस्तरु तोवकएकोमा सोवह 

   बमोणजम तथा दस्तरु नतोवकएकोमा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

(२)  प्रचभित कानूनमा प्रभतवाद दताग दस्तरु निाग्ने िनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ 

 प्रभतवाद दताग दस्तरु िाग्नछे । 

15.  प्रभतवाद पेि गनुगपनेिः (१) प्रभतबादीिे दफा २० बमोणजम म्याद वा सूचना प्राप्त िएपभछ म्याद 

  वा सूचनामा तोवकएको समयावभधभित्र उजरुी प्रिासक समक्ष आफै वा वारेस माफग त भिणित  

  प्रभतवाद दताग गनुगपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजम प्रभतवाद पेि गदाग प्रभतबादीिे िएको प्रमाण तथा कागजातका 

 प्रभतभिवप साथै संिग्न गरी पेि गनुगपनेछ । 

 (३)  प्रभतवादीिे भिणित ब्यहोरा र्दँदा अनसूुची -५ बमोणजमको ढाँचामा र्दनपुनेछ । 

16.  प्रभतवाद  जाचँ गनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बमोणजम पेि िएको प्रभतवाद जाँच गरी 

कानून बमोणजमको ररत पगेुको तथा म्याद भित्र पिे िएको देणिए दताग गरी सभमभत समक्ष 

पेि हनुे गरी भमभसि सामेि गनुगपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम प्रभतवाद दताग हनुे िएमा उजरुी प्रिासकिे प्रभतबादीिाइग बादी 

 भमिानको तारेि तोक्नपुनेछ । 

17.  भिितमा पूरा गनुगपने सामान्य ररतिः (१) प्रचभित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र िेणिएदेणि 

बाहेक सभमभत समक्ष दताग गनग लयाएका उजरुी तथा प्रभतवादमा देहाय बमोणजमको ररत समेत 

पूरा गनुगपनेछिः 

(क)  एफोर साइजको नेपािी कागजमा बायाँतफग  पाँच सेणन्टभमटर, पवहिो पषृ्ठमा 

 िीरतफग  दि सेणन्टभमटर र त्यसपभछको पषृ्ठमा पाँच सेणन्टभमटर छोडेको तथा 

 प्रत्येक पषृ्ठमा बणत्तस हरफमा नबढाइग कागजको एकातफग  मात्र िेणिएको;  

(ि)  भिित दताग गनग लयाउने प्रत्येक व्यणक्तिे भिितको प्रत्येक पषृ्ठको िीर 

 पछुारमा छोटकरी दस्तित गरी अणन्तम पषृ्ठको अन्त्यमा िेिात्मक तथा 

 लयाप्चे सवहछाप गरेको; 

(ग)  कुनै कानून व्यवसायीिे भिित तयार गरेको िए भनजिे पवहिो पषृ्ठको बायाँ 

 तफग  भनजको कानून व्यवसायी दताग प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून 

 व्यवसायीको वकभसम ििुाइग दस्तित गरेको; तथा 
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(घ)  भिितको अणन्तम प्रकरणमा यस भिितमा िेणिएको व्यहोरा र्ठक साँचो छ, 

 झटु्ठा ठहरे कानून बमोणजम सहुँिा बझुाउँिा िने्न उलिेि गरी सो मभुन 

 भिित दताग गनग लयाएको वषग, मवहना र गते तथा वार ििुाइग भिित दताग 

 गनग लयाउने व्यणक्तिे दस्तित गरेको,। 

तर ब्यहोरा पयुागई पेि िएको भिित भिनिाई यो उपदफािे बाधा पारेको माभनने 

छैन।  

(२)  भिितमा ववषयहरू क्रमबद्ध रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइग संयभमत र मयागर्दत 

 िाषामा िेणिएको हनुपुनेछ ।  

(३)  भिितमा पेटबोभिमा परेको स्थानको पवहचान हनुे स्पष्ट वववरण र व्यणक्तको नाम, थर 

 , ठेगाना तथा अन्य वववरण स्पष्ट ििेुको हनुपुनेछ । 

(४)  भिित दताग गनग लयाउने वा सभमभतमा कुनै कागज गनग आउनेिे भनजको नाम, थर र 

 वतन ििेुको नागररकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेि गनुगपछग । 

18.  नक्कि पेि गनुगपनेिः उजरुी वा प्रभतवाद दताग गनग लयाउनेिे ववपक्षीको िाभग उजरुी तथा 

प्रभतवादको नक्कि तथा संिग्न भिित प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुगपछग । 

19.  उजरुी वा प्रभतवाद संिोधनिः (१) भिित दताग गनग लयाउने पक्षिे सभमभतमा दताग िइसकेको 

भिितमा िेिाइ वा टाइप वा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याउन भनवेदन र्दन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदनमा माग बमोणजम सच्याउँदा दावी तथा प्रभतवादमा 

 गररएको माग वा दावीमा मूिितू पक्षमा फरक नपने र भनकै सामान्य प्रकारको 

 संिोधन माग गरेको देिेमा उजरुी प्रिासकिे सो बमोणजम सच्याउन र्दन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम संिोधन िएमा सोको जानकारी उजरुीको अको पक्षिाइग 

 र्दनपुनेछ। 
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पररच्छेद-४ 

म्याद तामेिी तथा तारेि 

20.  म्याद सूचना तामेि गनेिः  (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोणजम वववाद दताग िएपभछ 

बवढमा दइुग र्दनभित्र प्रभतबादीका नाममा प्रचभित कानूनमा म्याद तोवकएको िए सोवह बमोणजम 

र नतोवकएको िए पन्र र्दनको म्याद र्दइग सम्बणन्धत वडा कायागिय माफग त उक्त म्याद वा 

सूचना  तामेि गनग सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम म्याद वा सूचना तामेि गदाग दफा ८ बमोणजमको उजरुी तथा 

 उक्त उजरुी साथ पेि िएको प्रमाण कागजको प्रभतभिवप समेत संिग्न गरी पठाउन ु

 पनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन एकिन्दा बढी प्रभतबादीिाइग 

 म्याद र्दनपुदाग प्रमाण कागजको नक्कि कुनै एकजना मूि प्रभतबादीिाइग पठाइग 

 बाँकीको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ िन्ने 

 व्यहोरा िेिी पठाउन ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िएको म्याद वडा कायागियिे बढीमा भतनर्दन भित्र 

 तामेि गरी तामेिीको व्यहोरा ििुाइग सभमभतमा पठाउन ुपनेछ । 

(५)  उपदफा (१) बमोणजम म्याद तामेि हनु नसकेमा देहाय बमोणजमको ववद्यतुीय माध्यम 

 वा पभत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर म्याद तामेि गनुगपनेछिः  

(क) म्याद तामेि गररनपुने व्यणक्तको कुनै फ्याक्स वा इगमेि वा अन्य कुन ै

 अभििेि हनु सक्ने ववद्यतुीय माध्यमको ठेगाना िए सो माध्यमबाट; 

(ि) प्रभतबादीिे म्याद तामेिी िएको जानकारी पाउन सक्ने मनाभसब आधार छ 

 िने्न देणिएमा सभमभतको भनणगयबाट कुनै स्थानीय दैभनक पभत्रकामा सूचना 



 
 

107 
 

 प्रकािन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेभडयो वा स्थानीय टेभिभिजनबाट सूचना 

 प्रसारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी भनकायबाट म्याद तामेि गराउँदा म्याद तामेि हनु सक्ने 

 मनाभसब कारण देणिएमा सभमभतको आदेिबाट त्यस्तो सरकारी भनकाय 

 माफग त । 

(६) यस ऐन बमोणजम म्याद जारी गनुगपदाग अनसूुची -६ बमोणजमको ढाँचामा जारीगनुगपनेछ। 

21.   रोहवरमा राख्नपुनेिः यस ऐन बमोणजम वडा कायागिय माफग त तामेि गररएको म्यादमा 

सम्बणन्धत वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा कणम्तमा दइुगजना स्थानीय ििादमीको रोहवरमा 

राख्नपुनेछ । 

22.  रीत बेरीत जाचँ गनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे म्याद तामेिीको प्रभतवेदन प्राप्त िएपभछ 

रीतपूवगकको तामेि िएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्यक िए सम्बणन्धत वडा सणचवको 

प्रभतवेदन समेत भिइग रीतपवूगकको देणिए भमभसि सामेि रािी तथा बेरीतको देणिए बदर गरी 

पनुिः म्याद तामेि गनग िगाइग तामेिी प्रभत भमभसि सामेि राख्नपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम जाँच गदाग सम्बणन्धत कमगचारीिे बदभनयत रािी कायग गरेको 

 देणिए उजरुी प्रिासकिे सो व्यहोरा ििुाइग सभमभत समक्ष प्रभतवेदन पेि गनुगपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजमको प्रभतवेदनको व्यहोरा उपयकु्त देणिए सभमभतिे सम्बणन्धत 

 कमगचारी उपर  कारवाहीको िाभग कायगपाभिका समक्ष िेिी पठाउन सक्नेछ । 

23.  तारेिमा राखू्नपनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोणजम वववाद दताग गरेपभछ उजरुीकतागिाइग 

  र दफा १५ बमोणजम प्रभतवाद दताग गरेपभछ प्रभतबादीिाइग तारेि तोकी तारेिमा राख्नपुछग । 
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(२)  उजरुीका पक्षहरूिाइग तारेि तोक्दा तारेि तोवकएको र्दन गररने कामको व्यहोरा 

 तारेि िपागइग तथा तारेि पचागमा ििुाइग उजरुीका सबै पक्षिाइग एकै भमिानको भमभत 

 तथा समय उलिेि गरी एकै भमिानको तारेि तोक्नपुछग । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम तारेि तोवकएको समयमा कुनै पक्ष हाणजर निए पभन 

 तोवकएको कायग सम्पन्न गरी अको तारेि तोक्नपुने िएमा हाणजर िएको पक्षिाइग 

 तारेि तोकी समयमा हाणजर निइग पभछ हाणजर हनुे पक्षिाइग अणघ हाणजर िइग तारेि 

 िाने पक्षसँग एकै भमिान हनुेगरी तारेि तोक्नपुछग । 

(४)  यस दफा बमोणजम तोवकएको तारेिमा उपणस्थत िएका पक्षहरूिाइग साथै रािी 

 सभमभतिे उजरुीको कारवाही गनुगपछग । 

(५)  उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन तोवकएको तारेिमा कुनै पक्ष 

 उपणस्थत निए पभन सभमभतिे वववादको ववषयमा कारवाही गनग बाधा पनेछैन । 

24.  सभमभतको भनणगय बमोणजम हनुेिः सभमभतिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचभित कानून तथा यस 

ऐनमा िेणिए देणि बाहेकको ववषयमा आवश्यक प्रवक्रया भनधागरण गनग सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुवाइग तथा प्रमाण बझु्ने सम्बन्धमा 

25.  प्रारणम्िक सनुवाइगिः (१) मेिभमिापबाट वववाद भनरुपण हनु नसकी सभमभतमा आएका वववाद 

प्रभतवाद दताग वा बयान वा सो सरहको कुनै कायग िएपभछ सनुवाइगको िाभग पेि िएको 

वववादमा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काि भनणगय गनग सवकने िएमा सभमभतिे वववाद पेि 

िएको पवहिो सनुवाइगमा नै भनणगय गनग सक्नेछ । 

(२)  सभमभत समक्ष पेि िएको वववादमा उपदफा (१) बमोणजम तत्काि भनणगय गनग 

 सवकने नदेणिएमा सभमभतिे देहाय बमोणजमको आदेि गनग सक्नेछिः- 
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(क) वववादमा मिु नभमिेको कुरामा यवकन गनग प्रमाण बझु्ने वा अन्य कुनै कायग 

 गने; 

(ि) वववादमा बझु्नपुने प्रमाण यवकन गरी पक्षबाट पेि गनग िगाउने वा सम्बणन्धत 

 भनकायबाट माग गने आदेि गने;  

(ग) मेिभमिापका सम्बन्धमा वववादका पक्षहरूसँग छिफि गने; तथा 

(घ) वववादका पक्ष उपणस्थत िएमा सनुवुाइको िाभग तारेि तथा पेसीको समय 

 ताभिका भनधागरण गने । 

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन सभमभतिे स्थानीय ऐनको 

 दफा ४७ को उपदफा (२) बमोणजमको उजरुीमा मेिभमिापको िाभग पठाउने आदेि 

 गनुगपनेछ । 

26.  प्रमाण दाणिि गनेिः बादी वा प्रभतबादीिे कुनै नयाँ प्रमाण पेि गनग अनमुभत माग गरी भनवेदन 

पेि गरेमा उजरुी प्रिासकिे सोवह र्दन भिन सक्नेछ । 

27.  भिित जाचँ गनेिः (१) सभमभतिे उजरुीमा पेि िएको कुनै भिितको सत्यता परीक्षण गनग रेिा 

   वा हस्ताक्षर वविेषज्ञिाइग जाँच गराउन जरूरी देिेमा सो भिितिाइग असत्य िने्न पक्षबाट 

 परीक्षण दस्तरु दाणिि गनग िगाइग रेिा वा हस्ताक्षर वविेषज्ञबाट भिित जाँच गराउन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम जाँच गदाग मनाभसब मावफकको समय तोकी आदेि गनुगपनेछ 

 र समयभित्र जाँच सम्पन्न हनुको िाभग यथासम्िव व्यवस्था गनुगपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोणजम जाँच गदाग भिित असत्य ठहरीएमा भिित सत्य रहेको िने्न 

 पक्षबाट िागेको दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बमोणजम दस्तरु दाणिि गने 

 पक्षिाइग िराइग र्दनपुछग । 
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28.  साक्षी बझु्नेिः (१) सभमभतबाट साक्षी बझु्ने आदेि गदाग साक्षी बझु्ने र्दन तोकी आदेि 

गनुगपनेछ। साक्षी राखदा बढीमा ५ जना राख्न ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम आदेि िएपभछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पक्षिाइग आदेिमा 

 उलिेि िएको भमभतमा साक्षी बझु्ने तारेि तोक्नपुनेछ । 

(३)  साक्षी बझु्ने तारेि तोवकएको र्दनमा आफ्नो साक्षी सभमभत समक्ष उपणस्थत गराउन ु

 सम्बणन्धत पक्षको दावयत्व हनुेछ । 

29.  सभमभतको तफग बाट बकपत्र गराउनेिः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए 

तापभन नाबािक वा अिक्त वा वदृ्धवदृ्धा पक्ष रहेको उजरुीमा साक्षी बकपत्रको िाभग 

तोवकएको तारेिको र्दन उपणस्थत निएको वा उपणस्थत नगराइएको साक्षीिाइग सभमभतिे 

म्याद तोकी सभमभतको तफग बाट णझकाइग बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम साक्षी णझकाउँदा बकपत्र हनुे तारेि तोकी म्याद जारी 

 गनुगपनेछ र उजरुीका पक्षहरूिाइग समेत सोवह भमिानको तारेि तोक्नपुनेछ । 

30.  साक्षी बकपत्र गराउनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे साक्षी बकपत्रको िाभग तोवकएको र्दन 

पक्षहरूसँग भनजहरूिे उपणस्थत गराउन लयाएका साक्षीको नामाविी भिइग सभमभत समक्ष पेि 

गनुगपनेछ । 

(२)  साक्षी बकपत्रको िाभग तोवकएको तारेिको र्दन उजरुीका सबै पक्षिे साक्षी उपणस्थत 

 गराउन लयाएको िए कायागिय िलुनासाथ तथा कुनै पक्षिे साक्षी उपणस्थत गराउन 

 नलयाएको िए र्दनको बाह्र बजेपभछ सभमभतिे उपिब्ध िए सम्मका साक्षीको बकपत्र 

 गराउनपुनेछ । 
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31.  बन्देज गनग सक्नेिः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको ववषयवस्त ुिन्दा फरक प्रकारको 

तथा साक्षी वा उजरुीको पक्षिाइग अपमाभनत गने वा णझझ्याउने वा अनणुचत प्रकारको प्रश्न 

सोभधएमा सभमभतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट सो पक्षिाइग बन्देज गनग सक्नेछ । 

(२)  नाबािक वा बदृ्ध वा असक्त वा भबरामीिे साक्षी बक्नपुने िइग त्यस्तो उजरुीमा कुन ै

 पक्षको उपणस्थभत वा अन्य कुनै मनाभसब कारणिे साक्षीिाइग बकपत्र गनग अनणुचत 

 दबाव परेको वा पने प्रबि सम्िावना रहेको छ िने्न सभमभतिाइग िागेमा सभमभतिे 

 त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपणस्थभतिाइग बन्देज गरी भनजिे साक्षीिे नदेख्न े गरी मात्र 

 उपणस्थत हनु आदेि गनग सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम आदेि गरेमा साक्षीिे नदेख्न ेगरी पक्ष उपणस्थत हनुे व्यवस्था 

 भमिाउने दावयत्व सभमभतको हनुेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) बमोणजम गदाग सभमभतिे उजरुीसँग सम्बणन्धत आवश्यक प्रश्न 

 तयार गरी सभमभतको तफग बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

32.  पेसी सूची प्रकािन गनुगपनेिः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िकु्रवार अगामी हप्ताको िाभग 

पेसी तोवकएको वववादहरूको साप्तावहक पेसी सूची तथा तोवकएको र्दन उक्त र्दनको िाभग 

पेसी तोवकएका वववादहरूको पेसी सूची प्रकािन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको सूची संयोजकिे र भनजको अनपुणस्थभतमा भनजिे णजम्मेवारी 

 तोकेको सभमभतको सदस्यिे प्रमाणणत गनुगपनेछ । 

33.  दैभनक पेसी सूचीिः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बमोणजमको साप्तावहक पेसी सूचीमा चढेका 

  वववादहरूको  तोवकएको र्दनको पेसी सूची तयार गरी एक प्रभत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाउन ु

  पनेछ तथा एक प्रभत सभमभतका सदस्यहरूिाइग उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजमको सूचीमा भबवादहरू उलिेि गदाग वववाद दतागको आधारमा 

 देहायको क्रममा तयार गरी प्रकािन गराउन ुपनेछिः- 

  (क) नाबािक पक्ष िएको वववाद; 

  (ि) सारीररक असक्तता वा अपाङ्गता िएको व्यणक्त पक्ष िएको वववाद; 

  (ग) सत्तरी वषग उमेर पूरा िएको वदृ्ध वा वृद्धा पक्ष िएको वववाद; तथा 

  (घ) वववाद दतागको क्रमानसुार पवहिे दताग िएको वववाद । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम पेसी सूची तयार गदाग मलुतवीबाट जागेका तथा सवोच्च 

 अदाित, उच्च अदाित तथा णजलिा अदाितबाट पनुिः इन्साफको िाभग प्राप्त िइग दताग 

 िएको वववादको हकमा िरुूमा सभमभतमा दताग िएको भमभतिाइग नै दताग भमभत मानी 

 क्रम भनधागरण गनुगपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सभमभतिे वववादको सनुवाइग र 

 कारवाही तथा वकनारा गनुगपनेछ । 

34.  उजरुी प्रिासकको णजम्मेवारी हनुेिः पेिी सूचीमा चढेका वववादहरू कायागिय ििेुको एक 

घण्टा भित्र सभमभत समक्ष सनुवाइगको िाभग पेि गने तथा उक्त र्दनको तोवकएको कायग 

सवकएपभछ सभमभतबाट वफताग बणुझभिइग सरुणक्षत राख्न ेणजम्मेवारी उजरुी प्रिासकको हनुेछ । 

35.  प्रमाण सनुाउन सक्नेिः सभमभतिे दफा २३ बमोणजम तोवकएको तारेिको र्दन उपणस्थत सबै 

पक्षिाइग अको पक्षिे पेि गरेको प्रमाण एवम ्कागजात देिाइग पढी बाँची सनुाइग सो बारेमा 

अको पक्षको कुनै कथन रहेको िए भिणित बयान गराइग भमभसि सामेि गराउन सक्नेछ । 

36.  भबवादको सनुवाइग गनेिः (१) सभमभतिे दवैु पक्षको कुरा सनुी भनजहरूको वववादको सनुवाइग तथा 

  भनणगय गनुगपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको सनुवाइग तथा भनणगय गदाग पक्षहरूको रोहवरमा गनुगपनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) बमोणजम वववादको सनुवाइग गदाग इजिास कायम गरी सनुवाइग गनग 

 मनाभसव देणिएमा सोही अनसुार गनग सक्नेछ । 

तर दबैु पक्षको िनाइ तथा णजवकर सनु्निाई उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायम गनग 

बाधा हनुे छैन। 

37.  बन्द इजिासको गठन गनगसक्ने (१) सभमभतिे मवहिा तथा बािबाभिका समावेि रहेको तथा 

आवश्यक देिेको अन्य वववादको सनुवाइगको िाभग बन्द इजिास कायम गरी सनुवाइग गनग 

सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको बन्द इजिासमा वववादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवािा 

 बाहेक अन्य व्यणक्तिाइग इजिासमा प्रवेि गनग नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन 

 गनुगपनेछ । 

(३)  बन्द इजिासबाट हेररने वववादको काम कारवाही, पीभडतको नाम थर ठेगाना 

 िगायतका ववषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

38.  बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थािः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका वववादहरूको 

कागजातको प्रभतभिवप बादी, प्रभतवादी र भनजको वहतमा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक 

अरू कसैिाइग उपिब्ध गराउन हुँदैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको वववादको त्य ििुाइग कुनै समाचार कुनै पत्रपभत्रकामा 

 संप्रषेण हनु र्दन ुहुँदैन । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन सभमभतिे पक्षको गोपभनयता 

 तथा वहतमा प्रभतकूि प्रिाव नपने गरी समाचार संप्रेषण गनग िने कुनै बाधा पनेछैन । 
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थप प्रमाण बझु्नेिः वववादको सनुवाइगको क्रममा वववादको कुनै पक्षको अनरुोधमा वा वववाद 

सनुवाइगको क्रममा सभमभत आफैिे थप प्रमाण बझु्नपुने देिेमा उजरुीका पक्षहरूिाइग थप 

प्रमाण पेि गनग पेि गने तारेि तोकी आदेि गनग सक्नेछ । 

39.  स्वाथग बाणझएको वववाद हेनग नहनुेिः (1) सभमभतको सदस्यिे देहायका वववादको कारवाही र 

वकनारामा संिग्न हनुहुुँदैनिः- 

(क) आफ्नो वा नणजकको नातेदारको हक वहत वा सरोकार रहेको वववाद; 

स्पष्टीकरणिः यस उपदफाको प्रयोजनको िाभग "नणजकको नातेदार" िन्नािे अपतुािी पदाग 

कानून बमोणजम अपतुािी प्राप्त गनग सक्ने प्राथभमकता क्रममा रहेको व्यणक्त, मामा, 

माइजू, सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाब,ु पभत वा पत्नीतफग का सासू, ससरुा, फुपू, 

फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, र्ददी, बवहनी, भिनाज,ु बवहनी ज्वाइँ, िाञ्जा, िाञ्जी, िाञ्जी ज्वाइँ, 

िाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यणक्तको एकासगोिमा रहेको पररवारको सदस्य 

सम्झन ुपदगछ । 

(ि) भनजिे अन्य कुनै हैभसयतमा गरेको कुनै कायग वा भनज संिग्न रहेको कुनै 

 ववषय समावेि रहेको कुनै वववाद; 

(ग) कुनै ववषयमा भनजिे वववाद चलने वा नचलने ववषयको छिफिमा सहिागी 

 िइग कुनै राय र्दएको िए सो ववषय समावेि रहेको वववाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारणिे आधारितू रूपमा भनज र भनजको एकाघर संगोिका 

 पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथग बाणझएको वववाद । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको कुनै अवस्था देणिएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछग 

 उक्त सदस्यिे वववाद हेनग नहनुे कारण ििुाइग आदेि गनुग पनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) को प्रभतकूि हनुे गरी कुनै सदस्यिे कुनै वववादको कारवाही र 

 वकनारामा सहिागी हनु िागेमा वववादको कुनै पक्षिे आवश्यक प्रमाण सवहत 

 वववादको कारवाही वकनारा नगनग भनवेदन र्दन सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  काम 

 कारवाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुछे । 

(४)  उपदफा (३) अनसुार वववाद भनरुपण हनु नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा 

 ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सिािे तोकेको सभमभतिे काम कारवाही र 

 वकनारामा गनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोणजम गदाग सिािे वववादका पक्षहरूिाइग सोवह उपदफा बमोणजम 

 गर्ठत सभमभतबाट वववादको कारवाही वकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइग उक्त 

 सभमभत समक्ष उपणस्थत हनु पठाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद-६ 

भनणगय र अन्य आदेि 

40.  भनणगय गनुगपनेिः (१) सभमभतिे सनुवाइगको िाभग पेि िएको भबवाद हेदाग कुनै प्रमाण बझु्नपुने 

बाँकी नरही वववाद वकनारा गने अवस्था रहेको देणिएमा सोवह पेसीमा वववादमा भनणगय 

गनुगपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम भनणगय गरेपभछ भनणगयको व्यहोरा भनणगय वकताबमा िेिी 

 सभमभतमा उपणस्थत सदस्यहरू सबैिे दस्तित गनुगपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजम गरीएको भनणगयको दफा ४२ र अन्य प्रचभित कानून 

 बमोणजम ििुाउन ुपने वववरण ििेुको पूणग पाठ भनणगय िएको भमभतिे बवढमा सात 

 र्दनभित्र तयार गरी भमभसि सामेि राख्नपुछग।   
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(४)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन समयािाव अथवा अन्य कुन ै

 मनाभसब कारणिे गदाग सोवह र्दन वववाद भनणगय गनग नसक्ने िएमा आगामी हप्ताको 

 कुनै र्दनको िाभग अको पेसी तारेि तोक्नपुनेछ । 

41.  भनणगयमा ििुाउनपुनेिः (१) सभमभतिे दफा ४० बमोणजम गरेको भनणगयको पूणगपाठमा यस दफा 

बमोणजमका कुराहरू ििुाइग अनसूुची -७ बमोणजमको ढाँचामा तयार गनुगपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम पूणगपाठ तयार गदाग बादी तथा प्रभतबादीको णजवकर, भनणगय 

 गनुगपने देणिएको ववषय, दवैु पक्षबाट पेि िएको प्रमाणका कुराहरू समेतको ववषय 

 ििुाउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा उलिेि िएदेणि बाहेक पूणगपाठमा देहायका कुराहरू समेत 

 ििुाउनपुनेछिः- 

(क) त्यको ब्यहोरा; 

(ि) वववादको कुनै पक्षिे कानून व्यवसायी रािेको िएमा भनजिे पेि गरेको 

 बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मूि ववषयहरु; 

(ग) भनणगय गनगको िाभग आधार भिइएको प्रमाणका साथै दवैु पक्षबाट पेि िएको 

 प्रमाण तथा त्यसको ववस्िेषण; 

(घ) भनणगय कायागन्वयन गनगको िाभग गनुगपने ववषयहरूको भसिभसिेवार उलिेिन 

 सवहतको तपभसि िण्ड; तथा 

(ङ) भनणगय उपर पनुरावेदन िाग्ने िएमा पनुरावेदन िाग्ने णजलिा अदाितको नाम 

 र के कभत र्दनभित्र पनुरावेदन गनुगपने हो सो समेत ।  

(४)  उपदफा २ तथा ३ मा उलिेि िएदेणि बाहेक देहायका कुराहरु समेत भनणगयमा 

 ििुाउन सक्नेछिः- 
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(क) साक्षी वा सजगभमनको बकपत्रको सारांि; 

(ि) कुनै नजीरको व्याखया वा अविम्बन गरेको िए सो नजीरको वववरण र 

 वववादमा उक्त नजीरको भसद्धान्त के, कुन आधारमा िागू िएको हो अथवा 

 िागू निएको हो िने्न कारण सवहतको ववस्िेषण; 

(ग) भनणगयबाट कसैिाइग कुनै कुरा र्दन ुिराउन ुपने िएको िए कसिाइग के कभत 

 िराइग र्दनपुने हो सोको वववरण; तथा 

(घ) वववादको क्रममा कुनै मािसामान वा प्रमाणको रुपमा केवह वस्त ु सभमभत 

 समक्ष पेि िएको िए सो मािसामान वा वस्तकुो हकमा के गने हो िने्न 

 ववषय । 

42.  प्रारणम्िक सनुवाइगमा भनणगय हनु सक्नेिः (१) सभमभतिे पवहिो सनुवाइगको िाभग पेि िएको 

अवस्थामा नै भबवादमा थप प्रमाण बणुझरहनपुने अवस्था नरहेको देिेमा अथवा हदम्याद वा 

हकदैया वा सभमभतको क्षते्राभधकार नरहेको कारणिे वववाद भनणगय गनग नभमलने देिेमा पवहिो 

सनुवाइगमा नै भनणगय गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको भनणगय क्षेत्राभधकारको अिाव रहेको कारणिे िएको 

 अवस्थामा क्षेत्राभधकार ग्रहण गने अदाित वा स्थानीय तह वा अन्य भनकायमा उजरुी 

 गनग जान ुिनी सम्बणन्धत पक्षिाइग  जानकारी र्दन ुपनेछ । 

43.  भनणगय संिोधनिः (१) सभमभत समक्ष वववादको पक्ष वा कुनै सरोकारवािािे वववादको भनणगयमा 

िएको कुनै िेिाइगको त्रटुी संिोधन गरी पाउन णजवकर भिइग भनणगयको जानकारी िएको 

पैंभतस र्दन भित्र भनवेदन र्दन सक्नेछ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन परी सभमभतिे हेदाग सामान्य त्रटुी िएको र 

 संिोधनबाट भनणगयको मूि आियमा कुनै हेरफेर नहनुे देिेमा छुटै्ट पचाग िडा गरी 

 भनवेदन बमोणजम भनणगय संिोधन गने आदेि र्दनसक्नेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बमोणजमको आदेि मूि भनणगयको अभिन्न अङ्गको रुपमा भिइनेछ । 

44.  भनणगयमा हेरफेर गनग नहनुेिः (१) सभमभतका सदस्य अथवा अरु कसैिे पभन सभमभतका 

सदस्यहरुको दस्तित िैसकेपभछ भनणगयमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गनग हुँदैन । 

(२)  कसैिे उपदफा (१) बमोणजमको कसरु गने कमगचारीिाइग आवश्यक कारवाहीको िाभग 

 सम्बणन्धत भनकायमा िेणि पठाउन ुपनेछ ।  

45.  भनणगय िएपभछ गनुगपने कारवाही  (१) उजरुी प्रिासकिे सभमभतबाट भनणगय िए पश्चात भनणगय 

वकताबमा सभमभतका सदस्यहरु सबैको दस्तित िएको यवकन गरी भनणगय वकताब र भमभसि 

णजम्मा भिनपुछग । 

(२)  यस ऐन बमोणजम भनणगयको पूणगपाठ तयार िएपभछ सबै सदस्यको दस्तित िैसकेपभछ 

 उजरुी प्रिासकिे भनणगयको कायागन्यवय गनगका िाभग तत्काि गनुगपने केवह कायग िए 

 सो सम्पन्न गरी भमभसि अभििेिको िाभग पठानपुछग । 

46.  भनणगय गनुगपने अवभधिः (१) सभमभतिे प्रभतवाद दाणिि िएको वा बयान गनुगपनेमा प्रभतबादीको 

बयान िएको भमभतिे तथा प्रभतवाद दाणिि निएको वा बयान निएकोमा सो हनुपुने म्याद 

िकु्तान िएको भमभतिे नब्बे र्दनभित्र वववादको अणन्तम भनणगय गनुगपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको समयावभध गणना गदाग मेिभमिापको िाभग पठाइगएको 

 वववादको हकमा मेिभमिापको प्रवक्रयामा िागेको समय कटाइग अवभध गणना 

 गनुगपनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन वववादमा बझु्नपुने प्रमाण तथा परुा 

 गनुगपने प्रवक्रया बाँवक नरही वववाद भनणगय गनग अङ्ग पभुगसकेको िए सो पगेुको पन्र 

 र्दनभित्र अणन्तम भनणगय गनुगपनेछ । 

 अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि जारी गनग सवकनेिः  

स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को िण्ड (क) देणि (ङ) सम्म 

उणलिणित ववषयमा तत्काि अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि जारी गनग सवकनेछ । यस्तो 

आदेि जारी गदाग भनवेदकिे पेि गरेको कागजात, भनजको अवस्था र वस्तगुत पररणस्थभतको 

प्रारणम्िक छानववन गरी तत्काि आदेि नगरे भनवेदकिाई पनग सक्न ेनकारात्मक प्रिावको 

मूलयाङ्कन गनुग पदगछ । न्यावयक सभमभतिे जारी गने अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि अनसूुची- 

८ मा उलिेि गरे बमोणजम हनुेछ । 

पररच्छेद-७ 

सभमभतको सणचवािय 

48.  सभमभतको सणचवाियिः  (१) सभमभतको कायगसम्पादनिाइग सहजीकरण गनग एक सणचवािय रहने 

छ  । 

(२)  उपदफा (१) वमोणजमको सणचवाियमा कायगपाभिकािे आवश्यता अनसुार उजरुी 

 प्रिासक, अभििेि प्रिासक तथा अन्य कमगचारीहरुको व्यवस्था गनग सक्नेछ । 

 सणचवाियको कायगसम्पादनिाइग व्यवणस्थत गनग सणचवािय अन्तगगत उजरुी िािा/ 

 फाँट तथा अभििेि िािा /फाँट रहन सक्नेछ । 

49.  उजरुी प्रिासकको काम, कतगव्य र अभधकारिः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेि िए देणि बाहेक 

उजरुी प्रिासकको काम, कतगव्य र अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछिः 
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(क) पेि िएका उजरुी, प्रभतवाद र अन्य भिितहरु जाँच गरी रीत पगेुको िए कानून 

 बमोणजम िाग्ने दस्तरु भिइग दताग गने र दताग गनग नभमलने िए कारण जनाइग दरपीठ 

 गने; 

(ि) वववादमा प्रमाणको िाभग पेि िएका नक्कि कागजिाइग सक्किसँग भिडाइग ठीक 

 देणिएमा प्रमाणणत गने र भमभसि सामेि राख्न ेतथा सक्किमा केवह कैवफयत देणिएमा 

 सो जनाइग सम्बणन्धत पक्षको सवहछाप गराइग राख्न े,  

(ग) पेि िएका भिित साथ संिग्न हनुपुने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छैन िए 

 ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सभमभतको आदेििे णझकाउनपुने प्रभतबादी, साक्षी वा अन्य व्यणक्तको नाममा म्याद 

 जारी गने; 

(ङ) वववादका पक्षिाइग तारेि वा पेसी तारेि तोक्ने; 

(च) सभमभत समक्ष पेि हनुपुने भनवेदन दताग गरी आदेिको िाभग सभमभत समक्ष पेि गने; 

(छ) कानून बमोणजम वारेस भिने तथा गजु्रकेो तारेि थाम्ने भनवेदन भिइग आवश्यक 

 कारवाही गने; 

(ज) सभमभतबाट िएको आदेि कायागन्वयन गने, गराउन;े 

(झ) सभमभतमा पेि वा प्राप्त िएका कागजपत्र बझु्ने, िपागइग गने िगायतका कायगहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सभमभतको तफग बाट पत्राचार गने; 

(ट) सभमभतको आदेििे तामेि गनुगपने म्याद तामेि गने, गराउने, तामेि िएको म्यादको 

 तामेिी जाँची रीतपूवगकको निए पनुिः जारी गने तथा अन्य अदाित वा भनकायबाट 

 प्राप्त िएको नगरपाभिकािे तामेि गरर र्दनपुने म्याद तामेि गने, गराउने; 

(ठ) भनणगय वकताब र उजरुीको भमभसि णजम्मा भिने; 
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(ड) सभमभतमा दताग िएका वववाद तथा भनवेदन िगायतका कागजातको अभििेि तयार 

 गने, र माभसक वा वावषगक प्रभतवेदन पेि गनुगपने भनकाय समक्ष प्रभतवेदन तयार गरी 

 संयोजकबाट प्रमाणणत गराइग सम्बणन्धत भनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो णजम्मा रहेका उजरुीका भमभसिमा रहेका कागजातको रीतपूवगक नक्कि र्दने; 

(ण) णजलिा अदाितमा पनुरावेदन िाग्न े गरी भनणगय िएका वववादमा पनुरावेदन म्याद 

 जारी गरी तामेि गने गराउने; 

(त) अदाित वा अन्य कुनै भनकायमा वववादको भमभसि वा कुनै कागजात पठाउन ु पने 

 िएमा सभमभतिाइग जानकारी गराइग भमभसि वा कागजात पठाउने तथा वफताग प्राप्त 

 िएपभछ कानून बमोणजम सरुणक्षत राख्न ेव्यवस्था भमिाउने; 

(त) भनणगय वकताब णजम्मा भिन;े तथा 

(थ) पेि िएका भनवेदन िगायतका कागजातमा सभमभतबाट आदेि हनुपुने वा भनकासा 

 भिनपुनेमा सभमभत समक्ष पिे गने । 

50. अभििेि प्रिासकको काम, कतगव्य र अभधकारिः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेि िए बाहेक 

 अभििेि प्रिासकको काम, कतगव्य र अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछिः 

(क) भनणगय कायागन्वयन सम्बन्धीिः 

(1) भनणगय बमोणजम चिन चिाउन ु पने, कुनै कुरा र्दिाइग िराइग र्दनपुने 

 िगायतका भनणगय कायागन्वयनका िाभग गनुगपने कायगहरु गने तथा भनणगय 

 कायागन्वयनको अभििेि रािी कानून बमोणजम वववरण पठाउनपुने 

 भनकायहरुमा वववरण पठाउने; 

(2) भनणगय कायागन्वयनको क्रममा भनवेदन र्दएका पक्षहरुको वारेस भिने, सकार 

 गराउने, गजु्रकेो तारेि थमाउने िगायतका कायगहरु गने; 
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(3) सभमभतको आदेििे रोक्का िएको वा अरु कुनै अदाित वा भनकायबाट रोक्का िै 

 आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदाितमा दाणिि चिान गनुगपने िए सो गने; 

(4) भनणगय बमोणजम भििाम गने िगायतका अन्य कुनै काम गनुगपने िए सो 

 समेत गने; तथा 

(5) िेणिएदेणि बाहेकको कुन ैकायग भनणगय कायागन्वयनको क्रममा गनुगपने िएमा 

 सभमभत समक्ष पेि गरी आदेि बमोणजम गने । 

(ि) अभििेि संरक्षण सम्बन्धीिः 

(१) अभििेि िािाको रेिदेि गरी भनणगय िएका भमभसि सरुणक्षत राख्न ेर कानून 

 बमोणजम सडाउन ुपने कागजहरु सडाउने; 

(२) भनणगय िएका भमभसिहरुमा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहे नरहेको हेने र 

 भमभसि कानून बमोणजम गरी दरुुस्त अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोणजम सडाउने कागजको वववरण तयार गरी सो वववरण सरुणक्षत 

 रहने व्यवस्था गने; 

(४) अभििेि िािामा प्राप्त िएको भमभसिहरुको सािबसािी अभििेि राख्न े र 

 आवश्यकतानसुार वववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै अदाित वा भनकायबाट अभििेिमा रहेको भमभसि वा कुनै कागजात 

 माग िै आएमा रीतपूवगक पठाउने र वफताग प्राप्त िएपभछ रीतपूवगक गरी 

 सरुणक्षत राख्न।े 

51. उजरुी प्रिासक वा अभििेि प्रिासकको आदेि उपरको भनवेदनिः (१) यस ऐन बमोणजम उजरुी 

 प्रिासक वा अभििेि प्रिासकिे गरेको आदेि वा कारवाही उपर णचत्त नबझु्ने पक्षिे सो 

 आदेि वा कारवाही िएको पाँच र्दन भित्र सभमभत समक्ष भनवेदन र्दन सक्नछे । 
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(२)  सभमभतिे उपदफा (१) बमोणजम पेि िएको भनवेदन उपर सनुवुाइग गरी भनवेदन पेि 

 िएको बवढमा सात र्दन भित्र भनवेदन उपरको कारवाही टुङ्गग्याउन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन 

 उपर आदेि वा भनणगय गनुगपूवग केवह बझु्नपुने िए सो बझेुर मात्र भनणगय वा आदेि 

 गनुगपनेछ । 

पररच्छेद-८ 

मेिभमिाप सम्बन्धी व्यवस्था 

52. भमिापत्र गराउनेिः (१) सभमभतिे प्रचभित कानून बमोणजम भमिापत्र हनु सक्ने जनुसकैु 

 उजरुीमा भमिापत्र गराउन सक्नेछ । 

(२)  वववादका पक्षहरूिे भमिापत्रको िाभग अनसूुची -९ बमोणजमको ढाँचामा भनवेदन र्दएमा 

 सभमभतिे उजरुीमा भमिापत्र गराउन उपयकु्त देिेमा भमिापत्र गराइर्दनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम पक्षहरूिे र्दएको भनवेदनको व्यहोरा सभमभतिे दवैु पक्षिाइग 

 सनुाइग त्यसको पररणाम सम्झाइग पक्षहरूको भमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमभत रहे 

 नरहेको सोध्न ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम सनुाउँदा पक्षहरूिे भमिापत्र गनग मञ्जुर गरेमा सभमभतिे 

 पक्षहरूको भनवेदनमा उलिेि िएको व्यहोरा बमोणजमको भमिापत्र तीन प्रभत तयार 

 गराउनपुनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोणजमको भमिापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइग पढी बाँची सनुाइग भमिापत्र 

 गनग मञ्जुर िएमा पक्षहरूको सवहछाप गराइग सभमभतका सदस्यहरूिे भमिापत्र कागज 

 अनसूुची -१० बमोणजमको ढाँचामा प्रमाणणत गरी एक प्रभत सभमभतिे अभििेिको िाभग 

 भमभसिमा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रभत बादी तथा प्रभतबादीिाइग र्दनपुनेछ । 
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53.  मेिभमिाप गराउन सक्नेिः (१) सभमभतिे प्रचभित कानून बमोणजम भमिापत्र गनग भमलन े

 उजरुीमा पक्षहरू बीच मेिभमिाप गराउन सक्नेछ । 

(२)  पक्षहरूिे जनुसकैु तहमा ववचाराधीन रहेको प्रचभित कानूनिे मेिभमिापको 

 माध्यमबाट समाधान गनग सवकने वववादमा वववादका पक्षिे संयकु्त रूपमा सभमभत 

 समक्ष भनवेदन र्दन सक्नछेन ्। 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम भनवेदन र्दएकोमा मेिभमिापबाट उजरुीको भनरूपण हनु 

 उपयकु्त देणिएमा सभमभतिे त्यस्तो उजरुी मेिभमिापको माध्यमबाट भनरूपण गनग 

 िेणि पठाउन ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोणजमको आदेिपभछ मेिभमिाप सम्बन्धी कारवाही प्रारम्ि गरी 

 पक्षहरू बीच मेिभमिाप गराइग र्दनपुनेछ । 

 (५)  मेिभमिाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

54. उजरुी भनरूपण गनेिः (१) सभमभतिे यस ऐन बमोणजम मेिभमिापको माध्यमबाट उजरुीको 

 भनरोपण गनग प्रवक्रया बढाएकोमा मेिभमिापको माध्यमबाट उजरुीको भनरोपण हनु नसकेमा 

 पक्षहरूिाइग उजरुीको पेसी तारेि तोकी कानून बमोणजम कारवाही गरी सनुवाइग तथा भनणगय 

 गने प्रवक्रया बढाउन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को 

 उपदफा (२) बमोणजमको उजरुीमा मेिभमिाप वा भमिापत्र हनु नसकेमा सभमभतिे 

 अभधकार क्षेत्र रहेको अदाितमा जाने िनी सनुाइगर्दन ुपनेछ । 

55. मेिभमिाप वा भमिापत्र हनु नसक्नेिः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन 

 कुनै उजरुीमा भमिापत्र गराउँदा उजरुीको प्रकृभत वा भमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार 
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 बादी िइग चिेको कुनै वववाद वा सावगजभनक तथा सरकारी सम्पणत्त वा वहतमा असर पने 

 देणिएमा सभमभतिे त्यस्तो वववादमा भमिापत्र गराउने छैन। 

तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइग अन्य व्यहोराबाट मात्र भमिापत्र गनग चाहेमा िने 

भमिापत्र गराइग र्दनपुनेछ । 

56. मेिभमिापको िाभग प्रोत्साहन गनेिः (१) सभमभतिे सभमभत समक्ष सनुवाइगको िाभग पेि िएको 

 उजरुीमा मेिभमिाप हनुसक्ने सम्िावना रहेको देिेमा पक्षहरूिाइग मेिभमिापको िाभग तारेि 

 तोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको तारेिको र्दन सभमभतिे वववादका पक्ष तथा ववपक्ष, 

 उपणस्थत िएसम्म पक्षिे पत्याइग साथै भिई आएका अन्य व्यणक्त समेत उपणस्थत 

 गराइग मेिभमिापको िाभग छिफि गराइग पक्षहरूको बीचमा सहमभत िएमा सहमभत 

 िए बमोणजम भमिापत्र कागज तयार गनग िगाइग भमिापत्र गराइग र्दनपुनेछ । 

(३)  उजरुीमा तोवकएको म्यादमा सभमभत समक्ष उपणस्थत निएको वा उपणस्थत िएर पभन 

 तारेि गजुारी वववादमा तारेिमा नरहेको पक्ष अथवा वववादमा पक्ष कायम निएको 

 िए तापभन वववादको पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष कायम हनुे देणिएको व्यणक्त समेत 

 मेिभमिापको िाभग उपणस्थत िएमा सभमभतिे मेिभमिाप गराइग भमिापत्रको कागज 

 गराइगर्दन ुपनेछ । 

57. प्रारणम्िक सनुवाइग पूवग मेिभमिापिः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रारणम्िक सनुवाइगको िाभग सभमभत 

 समक्ष उजरुी पेि हनुपुूवग उजरुीमा मेिभमिाप हनुसक्ने अवस्था देणिएमा वा पक्षहरूिे सो व्य

 होराको भनवेदन भिइग आएमा भमिापत्रको व्यहोरा ििेुको कागज तयार गरी सभमभत समक्ष 

 पेि गनग सक्नेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोणजम गदाग भमिापत्रमा अणन्तम सहमभत नजटेुको िए तापभन पक्षहरू 

 मेिभमिापको िाभग प्रवक्रयामा जान सहमत िएमा उजरुी प्रिासकिे पक्षहरूको 

 भनवेदन भिइग उजरुीमा मेिभमिापको िाभग मेिभमिापकताग समक्ष पठाउने आदेिको 

 िाभग सभमभत समक्ष पेि गनग सक्नेछ । 

58. मेिभमिापकतागको सूची तयार गनेिः (१) सभमभतिे मेिभमिापको कायग गराउनको िाभग देहाय 

 बमोणजमको योग्यता पगेुको व्यणक्तहरूको वववरण ििुाइग सम्िाववत मेिभमिापकतागको सूची 

 तयार गनेछिः 

(क) कणम्तमा स्नातक उणत्तणग गरेको;  

  (ि) कुनै राजनीभतक दि प्रभत आस्था रािी राजनीभतमा सवक्रय नरहेको;  

  (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पवहचान बनाएको, 

 (घ)  मेिभमिापकतागको ४८ घण्टा ताभिम भिई मेिभमिापकतागको कायग गदै 

 आएको  

  (ङ)  २५ बषग उमेर पूरा िएको, 

  (च)  माभथ योग्यतामा जनु सकैु कुरा िेणिएको िए तापभन ताभिम भिई हाि काम  

   गरररहेकाको हकमा भनजिाई भनरन्तरता र्दन सवकन े। 

(२)  मेिभमिाप कतागको सूची तयार गरेपभछ सभमभतिे सूची सिा समक्ष पेि गरी अनमुोदन 

 गराउन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम सूची अनमुोदन िएपभछ सभमभतिे सावगजभनक जानकारीको 

 िाभग सूचना प्रकािन गनुगपनेछ तथा मेिभमिापको िाभग पठाउँदा प्रत्येक पक्षिाइग सो 

 सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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59. मेिभमिापकतागको सूची अद्यावभधक गनेिः (१) सभमभतिे दफा ५८ बमोणजम तयार िएको सूची 

 प्रत्येक वषग अद्यावभधक गनुगपनेछ । 

(२)  प्रत्येक वषग अद्यावभधक गरेको मेिभमिाप कतागको सूची सभमभतिे सिाबाट अनमुोदन 

 गराउन ुपनेछ। 

(३)  यस ऐन तथा प्रचभित कानून बमोणजम मेिभमिापकतागको सूचीमा सूचीकृत हनु 

 योग्यता पगेुको व्यणक्तिे सभमभत समक्ष सूचीकृत गरी पाउनको िाभग अनसूुची-११ 

 बमोणजमको ढाँचामा भनवेदन र्दनसक्नेछ । 

60. मेिभमिापकतागको सूचीबाट हटाउनेिः (१) सभमभतिे दफा ५९ बमोणजम मेिभमिापकतागको 

 सूची अद्यावभधक गदाग देहायको अवस्थामा मेिभमिापकतागको नाम सूचीबाट हटाउनेछिः- 

(क) भनजको मतृ्य ुिएमा; 

(ि) भनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइग पाउँ िने्न भनवेदन र्दएमा; 

(ग) भनजिे नैभतक पतन देणिन ेफौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) भनज कुनै संस्थासँग सम्बद्ध रहेकोमा सो संस्था िारेज वा ववघटन िएमा; र 

(ङ) सभमभतिे दफा ६६ को उपदफा (२) बमोणजम भनजिाइग सूचीबाट हटाउने 

 भनणगय गरेमा  

(च)   बसाई सराईं गरेमा । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिभमिापकतागहरूको नामाविी 

 सभमभतिे सावगजभनक सूचनाको िाभग प्रकािन गनुगपनेछ । 

61. मेिभमिापको िाभग समयावभध तोक्नेिः (१) सभमभतिे यस ऐन बमोणजम मेिभमिापको िाभग 

 मेिभमिापकताग पठाउँदा बढीमा भतन मवहना सम्मको समय तोकी पठाउनेछ । 
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(२)  मेिभमिापको िाभग पठाउँदा सामान्यतयािः वढीमा तीनजनाबाट मेिभमिाप गराउने 

 गरी तोक्नपुनेछ।   

62. मेिभमिापकतागको छनौटिः (१) सभमभतिे मेिभमिाप गराउने कायगको िाभग वववादका 

 पक्षहरूिाइग एक जना मेिभमिापकतागको छनौट गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम गदाग पक्षहरू बीचमा एकजना मेिभमिापकतागको िाभग सहमभत 

 निएमा सभमभतिे पक्षहरूको सहमभतमा भतनजना मेिभमिापकतागको छनौट गनुग 

 पनेछ। 

(३) पक्षहरूको बीचमा मेिभमिापकतागको नाममा सहमभत हनु नसकेमा सभमभतिे 

 मेिभमिापकतागको सूचीमा रहेका मेिभमिापकतागहरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक 

 जना मेिभमिापकताग छनौट गनग िगाइग तेस्रो मेिभमिापकताग छनौट गररर्दन ुपनेछ । 

(४)  उजरुीका सबै पक्षको सहमभतमा मेिभमिापकतागको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोणजम 

 मेिभमिापकताग हनु अयोग्य निएको कुनै व्यणक्त वा संस्थाबाट मेिभमिाप प्रवक्रया 

 अगाभड बढाउन सहमत िै भिणित भनवेदन र्दएमा सभमभतिे त्यस्तो व्यणक्त वा 

 संस्थािाइग मेिभमिापकताग तोवकर्दन ुपनेछ। 

63. मेिभमिापकतागको पररवतगनिः (१) सभमभतिे देहायको अवस्था परी पक्षहरूिे भनवेदन र्दएको 

 अवस्थामा मेिभमिापकताग पररवतगन गररर्दनपुनेछिः- 

(क) दफा ६० बमोणजम मेिभमिापकतागको सूचीबाट हटाउने अवस्था िएमा; 

(ि) पक्षहरूिे पारस्पररक सहमभतमा मेिभमिापकताग हेरफेर गनग मञ्जुर िएमा;  

(ग) वववादको कुनै पक्षिे मेिभमिापकताग प्रभत अववश्वास रहेको भिणित जानकारी 

 गराएमा; 
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(घ) कुनै कारणिे मेिभमिापकतागिे मेिभमिापमा सहिागी िैरहन नसक्ने 

 जनाएमा; 

(ङ) वववादको ववषयवस्तमुा मेिभमिापकतागको कुनै स्वाथग रहेको मेिभमिापकतागिे 

 जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सभमभत समक्ष जानकारी िएमा; तथा 

(च) मेिभमिापकतागिे मेिभमिापकतागको हैभसयतिे कायग गदाग दफा ६६ तथा 

 अन्य प्रचभित कानून बमोणजम पािन गनुगपने आचरण पािन नगरेमा । 

(२)  मेिभमिापकताग पररवतगनको कारणिे तोवकएको समयमा मेिभमिापको कायग सम्पन्न 

 हनु नसक्ने िएमा सभमभतिे बवढमा एक मवहना सम्मको समय थप गनग सक्नेछ । 

64. मेिभमिापको िाभग पठाउँदा गने प्रवक्रयािः (१) सभमभतिे कुनै उजरुी मेिभमिापको िाभग 

 मेिभमिापकताग समक्ष पठाउँदा पक्षहरूिाइग मेिभमिापकतागको सम्पकग  उपिब्ध गराइग 

 मेिभमिापकताग समक्ष उपणस्थत हनुे तारेि तोकी देहाय बमोणजमको कागज साथै रािी िेिी 

 पठाउन ुपनेछ । 

(क) उजरुीको सार संक्षेप वा मखुय मखुय कागजातको प्रभतभिवप; 

(ि) उजरुीको पक्ष वा वारेस िए वारेसको नाम, थर, वतन र उपिब्ध िएसम्म 

 टेभिफोन नम्बर, इगमेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकग  वववरण; तथा 

(ग) मेिभमिाप सम्बन्धी प्रवक्रया सम्पन्न गनुगपने स्थान र समय । 

(२)  मेिभमिापकतागिे सभमभत समक्ष माग गरेमा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध 

 गराउन ुपनेछ। 

(३)  मेिभमिापको िाभग तोवकएको समय सम्पन्न िएको सात र्दनभित्र उजरुीका पक्षहरू 

 सभमभत समक्ष उपणस्थत हनुे गरी तारेि तोक्न ुपनेछ । 
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(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन मेिभमिापकतागिे तोवकएको 

 समय अगावै उजरुी सभमभत समक्ष वफताग पठाउने भनणगय गरेमा सो भनणगयको जानकारी 

 िएको सात र्दनभित्र पक्षहरूिाइग सभमभत समक्ष उपणस्थत हनुेगरी पठाउन ुपनेछ । 

65. मेिभमिापमा अविम्बन गनुगपने प्रवक्रयािः (१) सभमभतिे पक्षहरूको सहमभतमा मेिभमिापको 

 िाभग छिफि गने तथा अन्य कायग गने स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा मेिभमिापकतागिाइग 

 सोको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

 तर पक्षहरूको सहमभतमा मेिभमिापकतागिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनग बाधा पनेछैन । 

(२)  पक्षहरूिाइग उपदफा (१) बमोणजम मेिभमिापकतागिे तोकेको स्थानमा तोवकएको 

 समयमा उपणस्थत हनुे दावयत्व रहनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजमको दावयत्व पक्षहरूिे पूरा नगरेमा मेिभमिापकतागिे 

 मेिभमिापको प्रवक्रया बन्द गरी सभमभतिाइग सोको भिणित जानकारी गराइग उजरुीको 

 कागजात वफताग पठाउन सक्नेछ। 

(४)  मेिभमिापको क्रममा मेिभमिापकतागिे पक्षहरू बीचमा सहजकतागको िभूमका गनेछ र 

 उक्त िभूमका भनवागह गने क्रममा भनजिे पक्षहरू बाहेक देहायका व्यणक्तहरूसँग समेत 

 एकि वा सामूवहक वाताग गनग सक्नेछिः 

(क)  वववादको ववषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पक्षिे रोजेको व्यणक्त; तथा 

                 (ि)  वववादको ववषयवस्तकुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय िद्रििादमी । 

 (५)  मेिभमिापकतागिे पक्षहरूको सहमभतमा पक्षहरूसँग देहाय बमोणजम वाताग गनग सक्नेछिः 

                 (क) पक्षहरूसँग एकि एकान्तवाताग; तथा 

                               (ि) टेभिफोन वाताग, भिभडयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वातागिाप । 
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(६)  प्रचभित कानून तथा यस ऐनको मान्यता ववपरीत नहनुे गरी पक्षहरूको सहमभतमा 

 मेिभमिापकतागिे मेिभमिापको कायगववभध भनधागरण गनग सक्नेछ । 

66. मेिभमिापकतागको आचरणिः (१) मेिभमिापकतागिे देहाय बमोणजमको आचरण पािन गनुग 

 पनेछिः- 

  (क) मेिभमिाप सम्बन्धी कारवाही भनष्पक्ष ढङ्गिे सम्पादन गनुगपने; 

(ि) कुनै पक्ष प्रभत झकुाव, आग्रह, पूवागग्रह नराख्ने वा रािेको देणिने कुनै आचरण 

 वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइग डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोिनमा पारी मेिभमिाप गराउन नहनुे; 

(घ) वववाद कायम रहेको अवस्थामा वववादको कुनै पक्षसँग आभथगक कारोबारमा 

 सँिग्न नहनुे; 

(ङ) मेिभमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचभित कानून तथा अन्य स्थावपत मान्यता 

 ववपरीत आचरण गनग नहनु;े 

(च) मेिभमिापको क्रममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदिावपूणग र सबै पक्षप्रभत 

 समान व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेिभमिापको क्रममा पक्षहरुिे व्यक्त गरेको ववषयवस्तकुो गोपभनयता कायम 

 राख्न;े तथा 

(ज) मेिभमिापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त िएको कुनै कागजात वा वस्त ु प्रवक्रया 

 सम्पन्न िएपभछ वा भनज प्रवक्रयाबाट अिग िएपभछ सम्बणन्धत पक्षिाइग 

 सरुणक्षत वफताग गने । 



 
 

132 
 

(२)  सभमभतिे कुनै मेिभमिापकतागिे उपदफा (१) बमोणजमको आचरण पािना नगरेको 

 उजरुी परी वा सो ववषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानववन गदाग व्यहोरा ठीक 

 देणिए त्यस्तो मेिभमिापकतागिाइग मेिभमिापकतागको सूचीबाट हटाउनेछ । 

67. भिित तयारी र भमिापत्रिः (१) मेिभमिापकतागिे पक्षहरुसँगको छिफि पश्चात मेिभमिापको 

 िाभग दवैु पक्ष सहमत िएकोमा भमिापत्र गराइग सहमभत िएको ववषयवस्त ु बमोणजमको 

 भमिापत्रको भिित तयार गरी सभमभत समक्ष पठाउन ुपनेछ ।  

68. मेिभमिाप निएको उजरुीमा गनुगपने कारवाहीिः (१) मेिभमिापकतागिे पक्षहरु बीचमा 

 मेिभमिाप हनु नसकेमा सो व्यहोरा ििुाइग प्रभतवेदन तयार गरी वववादका सबै कागजात 

 सवहत सभमभतमा वफताग पठाउन ुपनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम गदाग मेिभमिापकतागिे पक्षहरुिाइग सभमभत समक्ष हाणजर हनु 

 जाने बढीमा सात र्दनको म्याद तोकी पठाउन ुपनेछ । 

69. मेिभमिाप निएको उजरुीमा भनणगय गनुगपनेिः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को ववबादमा 

 सभमभतिे मेिभमिापको िाभग पठाएको उजरुीमा पक्षहरु बीच मेिभमिाप हनु नसकी 

 मेिभमिापकतागको प्रभतवेदन सवहत प्राप्त हनु आएमा कानून बमोणजम कारवाही गरी भनणगय 

 गनुगपछग ।  

 (२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन देहाय बमोणजमको उजरुीमा 

 अभधकार क्षेत्र ग्रहण गने सम्बणन्धत अदाित वा भनकायमा उजरुी गनग जान ु िनी 

 सनुाइग पठाइग र्दनपुछगिः- 

  (क)   स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोणजमको वववादमा; तथा 

  (ि)   कुनै अदाित वा भनकायबाट मेिभमिापको िाभग प्रवेषत िएको वववादमा। 
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 (३)  उपदफा (२) को देहाय (ि) बमोणजमको वववादमा सम्बणन्धत अदाित वा भनकायमा 

 पठाउँदा हाणजर हनु जाने तारेि तोकी पठाउने तथा भमभसि समेत नक्कि िडा गरी 

 अभििेि राणि  सक्कि भमभसि सम्बणन्धत अदाित वा भनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

70. मेिभमिाप दस्तरुिः मेिभमिापमा जाने वववादको हकमा मेिभमिापकतागिे पक्षहरुिे सहमभतमा 

 र्दन मञ्जुर िएदेणि बाहेक कुनै प्रकारको दस्तरु िाग्नेछैन । तर पक्षहरूको सहमभतमा 

 मेिभमिापकतागिे पक्षहरुबाट बढीमा रु ५००।-भिन पाउनेछन ।  

71. समदुायस्तरमा हनुे सामदुावयक मेिभमिाप प्रवधगन गनग कमगचारी तोक्न सक्नेिः (१) सभमभतिे 

 स्थानीय स्तरमा मेिभमिाप प्रवधगन गनगको िाभग कायगपाभिकामा अनरुोध गरेमा कमगचारी 

 िटाइग समदुाय स्तरमा मेिभमिापको प्रवधगनात्मक कायगक्रम गनग सवकनेछ । 

 (२)  समदुायस्तरमा हनुे सामदुावयक मेिभमिापको हकमा दफा ५८ (१) अनसुारको 

 योग्यता तथा    अनिुव निएका मेिभमिापकतागवाट मेिभमिाप गराउन वाधा पनेछैन। 

       (३)  सभमभतिे समदुायस्तरमा हनुे सामदुावयक मेिभमिापको कायगववभध तोके वमोणजम 

 हनुेछ। 

पररच्छेद-९ 

भनणगय कायागन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 

72. सणचवाियको णजम्मेवारीिः कायगपाभिकाको प्रत्यक्ष भनयन्त्रण र भनदेिनमा रवह सभमभतको भनणगय 

 कायागन्वयन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणग कायगको रेिदेि गने णजम्मेवारी वहन गनुग पनेछ । 

73. सहयोग गनुगपनेिः (१) नगरपाभिका कायागिय तथा सो अन्तगगतका सबै वडा कायागिय तथा 

 अन्य कायागियिे यस ऐन तथा प्रचभित कानून बमोणजम सभमभतिे गरेको भनणगय बमोणजम 

 व्यणक्त वा संस्था वा अन्य कसैसँग असिु गनुगपने जररवाना वा अन्य रकम असिु उपर गनग 

 सहयोग गनुग पनेछ ।  
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 (२)   यस ऐन तथा प्रचभित कानून बमोणजम सभमभतिे असूि गनगपने जररवाना, भबगो वा 

 अन्य कुनै प्रकारको रकम असिु उपर निइग उपदफा (१) मा उलिेि िए बमोणजमका 

 कायागियहरुिे कुनै भसफाररि वा कुनै कायग गररर्दने छैनन ्। 

74. असिु उपर गनेिः (१) अभििेि प्रिासकिे सभमभतको भनणगय बमोणजम कुनै पक्षसँग जररवाना वा 

 भबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुगपने िएमा सो पक्षिे जररवाना भतनग बझुाउन 

 लयाएमा बणुझ सदरस्याहा गरी जररवानाको िगत कट्टा गनुगपनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम असिु उपर निएमा िगत रािी सम्बणन्धत पक्षको नाम नामेसी 

 तथा जररवाना रकम समेतको वववरण नगरपाभिकाको कायागियका साथै सबै वडा

 कायागियमा समेत अभििेिको िाभग पठाउन ुपनेछ । 

 (३)  सम्बणन्धत कायागियहरुिे उपदफा (२) बमोणजम िेिी आएमा त्यस्तो पक्षसँग जररवाना 

  रकम असिु उपर गरी अभििेि िािामा सदरस्याहा गनग पठाउन ुपनेछ ।   

75. िररिराउ गनेिः  (१) सभमभतिे यस ऐन बमोणजम गरेको कुनै भनणगय बमोणजम कुनै पक्षिे 

 रािेको दस्तरु, वा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुन ैपक्षबाट िराइग पाउने िएमा िराइग पाउने 

 पक्षिे िरी र्दनपुने पक्षको त्यस्तो रकम िराइग र्दनपुने स्रोत ििुाइग अनसूुची-१२ बमोणजमको 

 ढाँचामा भनवेदन र्दनपुनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम भनवेदन र्दँदा यथासम्िव नगद रहेको बैँक िाता वा कुनै 

 सहकारी वा बचत संस्थामा रहेको रकम र सो निएमा भििाम भबक्री गरी असिु 

 उपर गनुगपने  अवस्था िएमा कुनै अचि सम्पणत्तको व्यहोरा ििुाइग भनवेदन 

 र्दनपुनेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बमोणजमको भनवेदनमा दफा ७७ बमोणजमको वववरण ििुाइग भनवेदन 

 र्दनपुनेछ ।  
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76. चिन चिाइगर्दनेिः (१) सभमभतिे यस ऐन बमोणजम गरेको कुनै भनणगय बमोणजम कुनै सम्पणत्त वा 

 अभधकार वा कुनै ववषयवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै ववषयको चिन पाउन ेठहरेको पक्षिे 

 त्यस्तो चिन पाउने ववषयको वववरण ििुाइग अभििेि प्रिासक समक्ष अनसूुची-१३ को 

 ढाँचामा भनवेदन र्दनपुनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम भनवेदन परेमा अभििेि प्रिासकिे भनणगय बमोणजमको ववषयको 

 चिन चिाइग र्दनपुनेछ । 

 (३)  उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन र्दँदा चिन चिाउन ु पने सम्पणत्तको दफा ७७ 

 बमोणजमको वववरण ििुाउन ुपनेछ । 

77. सम्पणत्तको वववरण ििुाउनपुनेिः िररिराउ गनग वा चिन चिाई पाउनको िाभग भनवेदन र्दने 

 वववादको पक्षिे भनवेदनमा सम्पणत्तको वववरण उलिेि गदाग देहाय बमोणजमको वववरण 

 ििुाउन ुपनेछिः- 

 (क) अचि सम्पणत्तको वववरण 

  (१) घरजग्गा िए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकलिा; 

  (२) घर जग्गाको वकत्ता नम्बर तथा क्षेत्रफि;    

  (३) घर रहेको िए घरको तिा तथा कवि र सम्िव िएसम्म वगगवफट; 

  (४) घर जग्गाको अवणस्थत आवास, औद्योभगक वा व्यापाररक क्षेत्रमा रहेको  

   व्यहोरा; 

  (५) कच्ची वा पर्क्क सडकसँग जोभडएको व्यहोरा; 

  (६) घरजग्गाको स्वाभमत्व रहेको व्यणक्तको नाम थर साथै स्वाभमत्विन्दा फरक  

  व्यणक्तको िोगचिन रहेको िए िोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य  

  वववरण; तथा 
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  (७) घरमा िएको िगापात तथा िररद भबक्री हनु सक्ने न्यूनतम ्मूलय । 

 (ि) चि सम्पणत्तको वववरणिः 

  (१) चि सम्पणत्त रहेको ठाउँ तथा िोग वा भनयन्त्रण राख्नकेो नाम थर; 

  (२) बैँक िातामा रहेको नगद िए िातावािको साथै बैँक तथा िािाको नाम; 

  (३) चि सम्पणत्तको प्रकार तथा नगद बाहेकको िए सम्िाववत भबक्री मूलय; तथा 

  (४) नगद बाहेकको चि सम्पणत्त िए अवस्था, प्रकृभत तथा बनोटका साथै   

   प्रत्येकको साइज र सँखया । 

78. सम्पणत्त रोक्का राख्निेः (१) अभििेि प्रिासकिे दफा ७५ वा ७६ बमोणजम भनणगय कायागन्वयनको 

 िाभग भनवेदन परेपभछ देिाइएको सम्पणत्तको हकमा आवश्यक पनेजभत जेथा रोक्का राख्न े

 सम्बन्धमा भनणगयको िाभग कायागपाभिका समक्ष पेि गने र कायगपाभिकाबाट रोक्का राख्न ेभनणगय 

 गरेपछी भनणगय बमोणजम जेथा रोक्का राख्नको िाभग सो जेथा दताग रहेको कायागिय वा 

 रणजषे्ट्रिन गने कायागियमा िेिी पठाउन ुपनेछ । 

 (२)  बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पणत्तको हकमा भनवेदन परेको बढीमा दइुग र्दन भित्र 

 सम्पणत्त तायदात गनग िगाइग तायदात गदागको समयमा नै आवश्यक पनेजभत सम्पणत्त 

 वा सोबाट प्राप्त हनुे बािी, बहाि, ब्याज, मनुाफा आर्द आय भनयन्त्रण गनुग वा रोक्का 

 राख्नपुछग र त्यसको िपागइग सम्बणन्धत पक्षिाइग र्दनपुछग । 

 (३)  दफा ७७ को देहाय (ि) बमोणजमको सम्पणत्तको हकमा िररिराउको िाभग आवश्यक 

 पने जभत सम्पणत्त रोक्का रािी रोक्काको सूचना आवश्यकता अनसुार िेिा िािा वा 

 सम्बणन्धत बैँक वा सम्बणन्धत भनकायमा तरुुन्त िेिी पठाउन ुपनेछ । 

 (४)  सम्पभत रोक्का सम्वन्धी  आदेि अनसूुची -१४ बमोणजम हनुेछ । 
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79. सम्पणत्त भििाम गदाग अपनाउनपुने कायगववभधिः (१) कायगपाभिकािे यस ऐन बमोणजम िरीिराउ 

 गनुगपने भबगो वा कोटग फी वा त्यस्तै कुनै रकम असिुउपर गनग दफा ७७ को देहाय (क) 

 बमोणजम सम्पणत्तको वववरण ििुाइग दिागस्त परेमा त्यस्तो रकम िरी र्दनपुने व्यणक्तिाइग 

 बझुाउन ुपने रकम बझुाउन सात र्दनको म्याद र्दइग सूचना जारी गनुगपछग । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजमको म्यादमा रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस्तो िरी र्दनपुने 

 व्यणक्तको िरी पाउने व्यणक्तिे देिाएको दफा ७७ को देहाय (क) बमोणजमको सम्पणत्त 

 तायदात गरी  लयाउनपुछग ।   

 (३)  दण्ड, जररवाना, सरकारी भबगो वा कुनै अदाित वा भनकाय वा नगरपाभिका वा 

 सभमभतको भनणगयिे असिु उपर गनुगपने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असिु उपर 

 हनुपुने व्यणक्तिे बझुाउन नलयाएमा भनजको जनुसकैु अचि सम्पणत्त फेिा परेमा 

 तायदात गरी रोक्का राख्नपुछग  । 

 (४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको 

 नगद धरौट दाणिि गरेको हकमा सो सम्पणत्तबाट िाम्ने जभत रकमको िाभग 

 उपदफा (३) बमोणजम  गरररहन ुपदैन ।  

  (५)  उपदफा (४) बमोणजम मोि कायम िएपभछ उक्त अचि सम्पणत्तको भििामको सूचना 

 सम्बणन्धत पक्षिाइग र्दइग सवगसाधारणको जानकारीको िाभग भििाम हनुे भमभत र 

 सम्पणत्तको वववरण सवहतको सावगजभनक सूचना नगरपाभिका, णजलिा प्रिासन 

 कायागिय, णजलिा अदाित, णजलिा समन्वय सभमभतको कायागिय तथा कोष तथा िेिा 

 भनयन्त्रकको कायागियमा टाँस्न िगाउन ुपनेछ । 

 (६)  उपदफा (५) बमोणजमको सूचनामा तोवकएको र्दनमा उक्त सूचनामा तोवकएको सम्पणत्त  

  पञ्चवकते मोिबाट माभथ बढाबढ प्रवक्रया बमोणजम भििाम गनुग पनेछ । 
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 (७)  भििाम प्रवक्रयामा सम्िव िएसम्म णजलिा अदाित, णजलिा प्रिासन कायागिय वा 

 स्थानीय प्रिासन कायागिय, स्थानीय प्रहरी कायागिय तथा नगरपाभिका क्षेत्रभित्र रहेका 

 अन्य सरकारी  कायागियका प्रभतभनभधिाइग रोहवरमा राख्नपुनेछ ।   

 (८)  उपदफा (६) बमोणजम गदाग उक्त सम्पणत्त कसैिे पभन भििाम सकार नगरेमा सोवह 

 प्रवक्रयाबाट पनुिः दोस्रोपटक भििाम गनुगपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाग पभन कसैिे 

 भििाम सकार नगरेमा िराइग पाउने पक्ष भनवेदकिाइग नै उक्त सम्पणत्त पञ्चवकते 

 मोिमा सकार गनग िगाउन ुपनेछ । 

(९)  उपदफा (८) बमोणजम गदाग भनवेदकिे सम्पणत्त सकार गनग नचाहेमा पभछ अको जेथा 

 िलुन आएका बित कानून बमोणजम गने गरी भनजको भनवेदन तामेिीमा रािी 

 भििाममा चढाइगएको सम्पणत्त फुकुवा गरी र्दनपुछग ।      

(१०)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन नगरपाभिकाको कुन ैरकम 

 असिु उपर गने क्रममा भििाम गदाग कसैिे सकार नगरेमा जभतमा सकार हनु्छ 

 त्यभतमा नै सो सम्पणत्त भििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा 

 कानून बमोणजम अन्य सम्पणत्त वा प्रवक्रयाबाट असिु उपर गनुगपनेछ ।  

80. तायदात गने प्रवक्रयािः (१) अभििेि प्रिासकिे दफा ७७ बमोणजम सम्पणत्त तायदात गनुगपदाग 

 कणम्तमा वडा सणचव स्तरको कमगचारी िटाइग त्यस्तो अचि सम्पणत्तको चिनचलतीको मूलय 

 स्पष्ट िलुने गरी तायदात गनग िगाउन ुपनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोणजम तायदात गने कमगचारीिे तायदात गनुगपने सम्पणत्तको 

 चिनचलतीको मूलय कायम गने प्रयोजनिे पञ्चवकते मोि कायम गरी मचुलुका िडा 

 गरी अभििेि प्रिासक समक्ष प्रभतवेदन सवहत पेि गनुगपनेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बमोणजम पञ्चवकते मोि कायम गदाग देहाय बमोणजमका कुरािाइग आधार 

 भिइग कायम गनुगपनेछिः 

(क)  भनवेदकिे भनवेदनमा ििुाएको मूलय; 

(ि) भनणगयमा उलिेि िएको िए सो मूलय;    

(ग) पक्षिे जमानत वा कुन ैअन्य प्रयोजनको िाभग कायगपाभिका समक्ष भनवेदन 

 र्दँदा ििुाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाग िै आएको स्थानीय मूलयाङ्ककन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मािपोत कायागियिे कायम गरेको न्यूनतम ्मूलय; 

(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी भनकायिे कुनै मूलय कायम गरेको िए सो 

 मूलय; 

(छ) पञ्चवकते मोि कायम गनुग िन्दा तत्काि अगावै कुनै िररद भबक्री िएको िए 

 सो मूलय। 

स्पष्टीकरणिः   “पञ्चवकते मोि” िन्नािे अचि सम्पणत्त भबक्री गनुगपदाग भबक्री हनुे न्यूनतम ्

मूलयिाइग सम्झनपुछग । 

 (४)  उपदफा (३) बमोणजम गदाग देहाय बमोणजमको कुरािाइग समेत ध्यानमा राख्नपुनेछिः 

(क) औद्योभगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग  जोभडएको 

 छ वा छैन; तथा 

(ि) नगरक्षेत्रभित्र पने घरको हकमा घरको वतगमान अवस्था सम्बन्धमा प्राववभधक 

 मूलयाङ्ककन प्रभतवेदन । 

81. िाम्नेजभत मात्र भििाम गनुगपनेिः (१) कायगपाभिकािे दफा ७९ बमोणजम भििाम गदाग असिु 

 गनुगपने बाँकी िाम्नेजभत सम्पणत्त मात्र भििाम गनुगपनेछ ।       
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(२)  सम्पणत्त भििाम गदाग सकार िएको रकम असिु उपर गनुगपने िन्दा बढी िएमा सो 

 बढी िएको जभत रकम सम्पणत्तवाि पक्षिाइग वफताग गरीर्दन ुपछग । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम रकम वफताग पाउने पक्ष भििाम गदागको बित उपणस्थत 

 निएको िए रकम वफताग भिन आउन ुिनी भनजको नाममा सात र्दनको सूचना जारी 

 गरी णझकाइग रकम वफताग गनुगपछग। 

(४)  उपदफा (३) बमोणजम गदाग सम्बणन्धत पक्ष रकम वफताग भिन नआएमा उक्त रकम 

 सणञ्चतकोषमा दाणिि गरी आम्दानी बाँधी सदरस्याहा गनुगपछग । 

(५)  अभििेि प्रिासकिे दफा ७९ बमोणजम भििाम गरेको सम्पणत्त सकार गने पक्षको 

 नाममा सम्पणत्त दताग नामसारीको िाभग सम्बणन्धत कायागिय वा भनकायमा पत्राचार 

 गरी भनजिाइग सम्पणत्तको चिनपूजी उपिब्ध गराइग आवश्यक परे सो सम्पणत्तको 

 चिन चिाइग र्दनपुछग ।  

(६)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन दफा ७९ बमोणजमको भििाम 

 प्रवक्रया अगाभड बवढसकेपभछ िराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पभन सो रकम नबझुी 

 सम्पणत्त भििाम गनुगपनेछ। 

82. भििाम उपरको उजरुीिः यस ऐन बमोणजम िएको भििामको प्रवक्रयामा णचत्त नबझु्ने पक्षिे 

 जनु प्रवक्रया उपर णचत्त नबझेुको हो सो िएको पन्र र्दनभित्र सभमभत समक्ष उजरुी पेि गरी 

 िएको आदेि बमोणजम गनुगपनेछ। 

83. भबगो िराउँदा वा चिन चिाउँदा िागेको िचगिः यस ऐन बमोणजम भबगो िराउँदा वा चिन 

 चिाउँदा िागेको िचग भबगो िरीर्दनपुने वा चिन र्दनपुने सम्बणन्धत पक्षिे व्यहोनुग पनेछ । 

   

84. यथाणस्थभतमा राख्निेः कायगपाभिकािे यस ऐन बमोणजम चिन चिाइग माग्न वा भबगो िराइग 

 पाउन कुनै सम्पणत्त देिाइग भनवेदन परे पभछ भबगो िराउने वा चिन चिाउने कायग सम्पन्न 
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 निए सम्मको िाभग उक्त सम्पणत्त हक हस्तान्तरण गनग, ित्काउन, भबगानग तथा कुनै प्रकारको 

 भनमागण कायग गरी उक्त सम्पणत्तको स्वरुप पररवतगन गनग नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बणन्धत 

 पक्षको नाममा आदेि जारी गरी उक्त सम्पणत्त यथाणस्थभतमा राख्न ुपनेछ ।     

85. भनवेदनबाट कारवाही गनेिः (१) अभििेि प्रिासकिे कुनै पक्षिे दफा ८४ बमोणजम िएको 

 आदेि ववपरीत कुनै सम्पणत्तको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतगन आर्द गरेको भनवेदन 

 परेमा उक्त भनवेदन दताग गरी त्यस्तो गने पक्षको नाममा भतन र्दनको म्याद जारी गरी 

 भनजिाइग हाणजर गराइग सो भनवेदन सभमभत समक्ष पिे गनुगपनेछ।     

(२)  सभमभतिे उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन पेि हनु आएमा पक्षिाइग नयाँ उजरुी दताग 

 गनग निगाइग उक्त भनवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी भनणगय गनुगपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदनको 

 व्यहोराबाट भनवेदन सभमभतको क्षेत्राभधकार भित्र नपने ववषयमा परेको देणिएमा 

 सभमभतिे उक्त ववषयमा क्षते्राभधकार ग्रहण गने अदाित वा भनकाय समक्ष जान सनुाइग 

 र्दनपुनेछ । 

86. चिन चिाउने सूचनािः (१) अभििेि प्रिासकिे सभमभतको भनणगय बमोणजम चिन चिाइग पाउन 

 भनवेदन परेमा चिन चिाउने भमभत ििुाइग फिानो भमभतमा फिानो घर जग्गाको चिन 

 चिाउन कमगचारी िवटइग आउने हुँदा सो भमभत अगावै घर जग्गा िाभि गरीर्दन ुिनी चिन 

 र्दनपुने पक्षको नाममा सूचना जारी गनुगपनेछ ।    

(२)  चिन र्दनपुने सम्पणत्त उजरुीको पक्ष बाहेक अन्य कसैको िोगचिनमा रहेको िएमा 

 अभििेि प्रिासकिे सोवह पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोणजमको सूचना जारी 

 गनुगपनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) बमोणजम तोवकएको भमभतमा िवटइग जाँदा घरजग्गा िािी गरेको िए 

 सम्बणन्धत कमगचारीिे चिन चिाइग र्दएको मचुलुका िडा गरी तथा घरजग्गा िािी 

 नगरेको िए िािी गराइग चिन चिाइग चिन चिाएको मचुलुका िडा गरी प्रभतवेदन 

 साथ अभििेि िािामा पेि गनुगपनेछ।       

पररच्छेद-१० 

ववववध 

87. नक्कि भनवेदनिः (१) सभमभत समक्ष दताग रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवािा पक्षिे वववादको 

 भमभसिमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि भिनको िाभग भनवेदन र्दएमा सभमभतिे उक्त 

 पक्षिाइग सो कागजको नक्कि उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन र्दँदा सम्बणन्धत पक्षिे उजरुी िािामा रहेको 

 भमभसिको नक्कि भिनपुदाग उजरुी प्रिासक तथा अभििेि िािामा रहेको भमभसिको 

 नक्कि भिनपुने िएमा अभििेि प्रिासक समक्ष भनवेदन पेि गनुग पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन र्दनको एघार बजे अगावै पेि िएमा सम्बणन्धत 

 कमगचारीिे सोवह र्दन र सो िन्दा पछी पेि िएमा सम्िव िएसम्म सोवह र्दन निए 

 सोको िोभिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोणजम भनवेदन र्दँदा फरक फरक उजरुीको िाभग फरक फरक भनवेदन 

 र्दनपुनेछ । 

(५)  वववादको कुनै पक्षिे उपदफा (१) बमोणजमको भनवेदन र्दँदा नक्किको सट्टामा 

 कागजपत्रको फोटो णिच्ने अनमुभत मागेमा सो र्दन ुपनेछ । 

 (६)  नक्कि भनवेदन र्दँदा अनसूुची-१५ बमोणजमको ढाँचामा र्दन ुपनेछ । 
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88. नक्कि दस्तरुिः (१) सम्बणन्धत प्रिासकिे दफा ८७ बमोणजम नक्कि वा फोटो णिच्नको िाभग 

 भनवेदन र्दने पक्षसँग देहाय बमोणजमको दस्तरु भिइग नक्कि उपिब्ध गराउन ुपनेछिः 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रभत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरिे; 

(ि) सभमभतको भनणगय कागजको हकमा प्रभत सक्कि पानाको प्रभत पषृ्ठको रू ५।– 

 रुपैयाँको दरिे; तथा 

(ग) भिित कागजपत्रको नक्कि नभिइग फोटो णिच्न चाहेमा प्रभत पानाको रू ५।– 

          रुपैयाँको दरिे । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन प्रचभित कानून बमोणजम नक्कि 

 दस्तरु निाग्ने पक्षिाइग यस दफा बमोणजमको दस्तरु िाग्ने छैन । 

(३)  यस दफा बमोणजम नक्कि उतार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि उतार गदाग िागेको िचगको 

 व्यवस्था आफैं  गनुग पनेछ । 

89. दस्तरु उलिेि गनेिः (१) नक्कि प्रमाणणत गने सम्बणन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रमाणणत गदाग नक्कि 

 िैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरुीमा हैभसयतका साथै नक्कि उतार गरे वापत दाणिि गरेको 

 दस्तरु र नक्कि पाना समेत उलिेि गरी नक्कि र्दएको व्यहोरा जनाइग नक्कि प्रमाणणत गनुग 

 पनेछ ।  

90. दस्तरु चकु्ता निइग नक्कि नर्दइनेिः सम्बणन्धत प्रिासकिे यस ऐन बमोणजम नक्कि माग्ने पक्षिे 

 नक्कि उतार गदाग दफा ८९ बमोणजम िाग्ने दस्तरु दाणिि नगदागसम्म नक्कि र्दने छैन र सो 

 नक्किको आभधकाररकता प्रमाणणत गनग पाउने छैन ।  

91.  प्रचभित कानून बमोणजम हनुेिः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन उजरुीसँग 

 सम्बणन्धत प्रचभित कानूनमा कुनै कुरा िेणिएको िए सोमा िेणिए जभतको हकमा सोवह 

 बमोणजम हनुेछ । 
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92. भनयम बनाउने अभधकारिः सभमभतिे यस ऐनको प्रिावकारी कायागन्वयनको िाभग आवश्यक 

 भनयम बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा  ८  को  उपदफा  (२) सँग  सम्बणन्धत) 

उजरुीको  ढाचँा 

न्यावयक सभमभत समक्ष पेि गरेको 

भनवेदन-पत्र 

 

 tgxF' lhNnf ledfb gu/kflnsf j8f g+................वस्न े .......................को छोरा/छोरी/श्रीमभत वषग 

.....................को ...........................भनवेदक -प्रथम पक्ष_ 

ववरुद्ध 

tgxF' lhNnf ledfb gu/kflnsf j8fg+ =====................वस्न ेवषग ............को ........................................ववपक्षी 

-दोस्रो पक्ष_ 

ववषयिः सम्वन्ध ववच्छेद । 

म भनम्न वुदँाहरुमा िेणिए वमोणजम भनवेदन गदगछु . 

१. म भनवेदक र यस वववादको दोस्रो पक्षवीच संवत २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार 

वववाह गररएको हो । वववाह िए पश्चात २ वषगसम्म अथागत २०७१ साि सम्म हामी वीच समुधरु 

दाम्पत्य जीवन रहेको भथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म िएको छ । 

एक आपसमा िोग्ने स्वास्नी वीचको सहमभत र सहकायगमा छोरा जन्मेपछी क्रमििः समस्या देणिँदै जान 

थालयो । २०७१ सािको भतहारमा माइत गए पछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनरुोध गरेँ  । २ पटकसम्म भिन गए ँ। तर भनजिे भतमीसँग मेरो जीवन चलन सक्दैन, म घर 

जान सणक्तन, भतमी जे गनुगपछग गर िभन ठाडो जवाफ र्दन थाभिन ्। के कारणिे यस्तो हनु गयो िभन सोध्दा 

अव भतम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन आफुिसुी गर र  मिाई सम्पकग  नगर,गरेमा राम्रो हुँदैन िभन धाक धम्की र 

त्रास मसेत र्दइन । िामो समयसम्म मन फकेिा र घर आउभिन िभन पणिग वसेँ तर आईनन । कररव ३ 
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वषगपछी अथागत २०७४ साि िाद्र मवहनामा पनुिः भिन गए ँतर ववपक्षी मसँग वोलदै नवोिी घरभित्र भछररन 

र सािा जेठान पठाई िारीररक आक्रमण गने सम्मको कायग गरी मिाई तथानाम गािी गिौच गररन । 

मणुश्कििे ज्यान जोगाई भनराि िएर घर फवकग ए ँर अव दोस्रो पक्ष श्रीमती मसँग पनुिः फवकग  आउन ेर 

दाम्पत्य जीवन समुधरु हनुे सम्िावना निएकोिे पाररवाररक वववाद भनरुपणका िाभग यो भनवेदन र्दन 

आएको छु।  

२. यस सभमभतबाट दोस्रो पक्ष णझकाई जे जो वझु्नपुछग वझुी वववाद भनरुपण गराई पाउँ ।  

३. यस नगरपाभिकाबाट जारी िएको स्थानीय न्यावयक कायगववभधको दफा ....वमोणजम भनवेदन दस्तरु 

रु ............दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सूचना दस्तरु रु .............. पाना २ को भनवेदनको प्रभतभिवप दस्तरु रु 

............. समेत गरी जम्मा रु ......................यसै भनवेदनसाथ दाणििा गरेको छु ।  

४. यो भनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार यसै सभमभतको 

अभधकार क्षेत्र भित्र पदगछ ।  

५. यो भनवेदन हदम्याद भितै्र छ र म भनवेदकिाई यस ववषयमा भनवेदन र्दने हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस ववषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै भनकायमा कुनै प्रकारको भनवेदन र्दएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माइती तफग का र मेरो घर तफग का पररवारका सदस्यहरु णझकाई थप व्यहोरा 

वझु्न सवकनेछ ।  

८. यसमा िेणिएका व्यहोरा ठीक, साँचो, सत्य हनु।् झटुा ठहरे कानून वमोणजम संजाय िोग्न तयार 

छु ।  

                                                                                                              भनवेदक 

                                                                                                          नामिः .......................... 

इभत संवत ्............... साि.................मवहना.....................गते.................रोज ििुम ्।  

 

  



 
 

147 
 

अनसूुची-२ 

(दफा  ९ को  उपदफा  (१) सँग  सम्बणन्धत) 

उजरुी दताग गरेको भनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

ववषय:  उजरुी दतागको भनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाई ........................ िे .................... बस्ने ....................... 

ववरुद्धमा ....................................... िनी उजरुी दताग गनग लयाएकोमा आजको भमभतमा दताग गरी 

दताग नं. ................ कायम िएकोिे यो भनस्सा जारी गररर्दएको छ । 

 

                                                                             अभधकृत कमगचारी 

                                                                                दस्तित:  ........ 

                                                                                 भमभत:  ........... 
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को  उपदफा  (२) सँग  सम्बणन्धत) 

ताररि  िपागइग 
न्यावयक सभमभत 

भिमाद नगरपाभिकामा िडा गररएको तारेि िरपाई 

वादी           प्रभतवादी 

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

मदु्दा  .................... 

भमभत ........... मा ......................................... काम िएकोिे सोही र्दन ........... बजे यस 

न्यावयक सभमभत/कायागियमा उपणस्थत हनुेछु िनी सही गने ...... 

वादी ................         प्रभतवादी ................ 

इभत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज ििुम ्।  

अनसूुची-४ 

(दफा ९ को  उपदफा (३) सँग  सम्बणन्धत) 

ताररि  पचाग 

न्यावयक सभमभत 

भिमाद नगरपाभिकाबाट जारी िएको तारेिको पचाग 

वादी        प्रभतवादी 

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

मदु्दािः ...................... 

भमभत ............... मा .................... काम गनग ........ बजे हाणजर हनु आउनहुोिा ।  

फाँटवािाको दस्तित  

भमभत ................. 
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अनसूुची-५ 

(दफा १५ को  उपदफा (३) सँग  सम्बणन्धत) 

प्रभतवादको  ढाचँा 

भिणित जवाफको नमूना 

न्यावयक सभमभत समक्ष पिे गरेको 

भिणित जवाफ 

प्रथम पक्ष 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं...........वस्ने   ................को....................... (नाता सम्बन्ध 

उलिेि गने)  वषग ............. को.......................................    भिणित जवाफ प्रस्ततुकताग 

दोस्रो पक्ष 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं……..वस्ने ....................................को छोरा वषग 

......... को ............................................................ववपक्षी (भनवेदक) 

ववषय- सम्वन्ध ववच्छेद । 

म भनम्न वुदँाहरुमा िेणिए वमोणजम भनवेदन गदगछु : 

१. म भिणित जवाफ प्रस्ततुकताग र ववपक्षी भनवेदक वीच संवत २०६९ सािमा सामाणजक 

परम्परा अनसुार वववाह िएको व्यहोरा ठीक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत 

जायजन्म िएको र्ठक हो । २०७१ सािको भतहारमा माइत गएपभछ म घर नफकेको, पटक पटक 

घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म भिन आएको तर म घर नगएको, मैिे ववपक्षी 

भनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने िनेको र मेरा दाई िाईिे िारीररक आक्रमण गने सम्मको 

कायग गरेको िभन कपोिकणलपत झटुा र हुँदै निएका भनराधार व्यहोरा उलिेि गरी वववाद गरेको 

कुरा उलिेि गनग चाहान्छु ।  
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२. मिाई ववपक्षी भनवेदक समेत भमिी गािी गिौच, डर, धाक, धम्की देिाई हातपात गरी घरबाट 

भनकािा गरेपभछ म माइतीमा आई वसेकी हुँ । वववाह िएको केही वषगपछी ववना कारण म माभथ 

ववभिन्न वकभसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािीगिौच गने िगायतका कामहरु हुँदै गए । 

पररवारका अन्य सदस्यहरुिे ममाथी घृणा गने, वोिचाि नगने जस्ता कायग गरे पभन ववपक्षीबाट केही 

समय मिाई नै समथगन र सहयोग गदै आएका भथए तर पभछ ववपक्षी भनवेदक समेत उनीहरुसँगै 

भमिेर मिाई जवरजस्त घरबाट भनकालने कायगमा सहिागी िए  । के कुन कारणिे वा मेरो के 

गलतीिे यसो गरेका हनु िभन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नलयाएको िनी माइती पक्षसमेतको  आिोचना 

गने गरेका भथए । सायद उभनहरुिाई दाइजोकै िोिका कारण मिाई घरबाट भनकािी र्दएका 

हनुपुदगछ । मैिे कुनै गलती नगरेको र ववपक्षी िोग्नेसँग पूवगवत माया, सदिाव र सम्मान यथावत 

रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरी पाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त भनकािेपछी ४ मवहनाको नावािक छोरा कािी च्यापेर माइती आएको 

झण्डै ३ वषगसम्म वेिवर, सम्पकग  वववहन वसी अवहिे एक्कासी सम्वन्ध ववच्छेदको माग गरी भनवेदन 

र्दन ुआफैँ मा आश्चयगजनक िागेको छ, सत्य त्य वझुी कानून वमोणजम गरर पाउँ ।  

४. .........................बाट जारी िएको स्थानीय न्यावयक कायगववभधको दफा ....वमोणजम भिणित 

जवाफ वापत दस्तरु रु ......यसै भनवेदनसाथ दाणिि गरेको छु ।  

५. यो भिणित जवाफ म्यादभितै्र भिई म आफैं  उपणस्थत िएको छु ।  

६. यस ववषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै भनकायमा कुन ैप्रकारको भनवेदन र्दएको छैन ।  

७. यसमा िेणिएको व्यहोरा ठीक साँचो, सत्य हनु।्  झटुा ठहरे कानून वमोणजम संजाय िोग्न 

तयार छु ।                                                                     भनवेदक 

                                                     नामिः ................................... 

इभत संवत ................. साि ..................... मवहना .............. गते................रोज ििुम ्। 
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अनसूुची-६ 

(दफा २० को  उपदफा (६) सँग  सम्बणन्धत) 

न्यावयक सभमभतबाट जारी िएको 

म्याद  सूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा भिमाद 

नगरपाभिका कायाांियबाट जारी िएको १५ (पन्र) र्दने सूचना 

 

...............................................वस्ने ....................................................................िे तपाईंको 

ववरुद्ध ...................................वववाद परेको िनी भनवेदन दताग गरेको हुँदा सो को प्रभतभिवप यसै 

साथ पठाईएको छ । अतिः तपाईिे यो म्याद वझेुको वा रीत पूवगक तामेि िएको भमभतिे 

१५(पन्र) र्दनभित्रमा आफ्नो िनाइ सवहत आफैं  वा कानून वमोणजमको वारेि माफग त यस 

कायागियमा हाणजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून वमोणजम हनुे व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 

इभत सम्बत...................साि.......................मवहना......................गते 

रोज.............ििुम.्........ । 
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अनसूुची-७ 

(दफा ४१ को  उपदफा  (१) सँग  सम्बणन्धत) 

भनणगयको ढाचँा 

....................................... न्यावयक सभमभत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

भनणगय 

संम्वत ............... सािको भनवेदन नं........ 

ववषयिः विेसीबाट पानी झारेको । 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

........................................................................प्रथम पक्ष 

ववरुद्ध 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो पक्ष 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोणजम भनवेदन दताग िई सोही ऐनको 

दफा ४६ वमोणजम गठन िएको न्यावयक सभमभत समक्ष प्रस्ततु हनु आएको मदु्दाको संणक्षप्त त्य र 

भनणगय यस प्रकार छिः  

(१) भिमाद नगरपाभिका वडा नं. ....................... नक्सा भसट नं.... 

वक.नं........क्षे.फ...........को घरजग्गामा पणश्चम तफग का वक.नं..........का संभधयार ववपक्षी 

...................िे घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गामा भसमानासम्म आई जोडी वनाएको तर छत तथा 
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विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्र झानेगरी वनाएको हुँदा सो विेसी वन्द गराइ पाउँ िने्न 

भनवेदकको भनवेदन व्यहोरा ।  

(२) भिमाद नगरपाभिकाबाट प्रचभित िवन भनमागण सम्वन्धी मापदण्ड वमोणजम इजाजत प्राप्त गरी 

िवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोणजम िवन भनमागण गरेको हुँ । ववपक्षी भनवेदकिे 

िने वमोणजम आफ्नो घरको छत तथा विेसीको पानी भनजको घर कम्पाउण्ड भित्र झाने नगरेको 

आफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हुँदा झठुा भनवेदन िारेज गररपाउँ िने्न प्रत्यथीको भिणित जवाफ ।  

(३) भिमाद नगरपाभिकाबाट स्थिगत भनररक्षण तथा सवेंक्षण गनग गएका प्राववभधक टोभििे 

स्थिगत भनरीक्षण गरी भमभत......................मा पेि गरेको स्केच सवहतको प्रभतवेदनबाट प्रत्यथीको 

घरतफग बाट छत तथा विेसीको पानी िस्दा भनवेदकको घर कम्पाउण्ड भित्र पने गरेको देणिन्छ िने्न 

व्यहोरा उलिेणित िएको  ।  

(४) वववादका दवैु पक्षिाई मेिभमिाप गराउने प्रयोजनका िाभग भिमाद नगरपाभिक वडा 

नं........,................. मा रहेको मेिभमिाप केन्द्रमा पठाउँदा मेिभमिाप हनु नसकी फकी आएको ।  

भनणगय 

दवैु पक्षिाई सनुवुाईको िाभग आज पेसी तोवकएकोमा वववादका सम्वणन्धत पक्षहरु स्वयमं तथा 

भनजहरुबाट भनयकु्त गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको िनाई सनुी पनुिः भमिापत्र गनुगहोस िभन 

सम्झाउँदा वझुाउँदा पभन भमिापत्र गनग मञ्जुर नगनुग िएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको 

समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोणजम भनणगय 

र्दनपुने हनु आई भनणगयतफग  ववचार गदाग भनवेदकको वक. नं....को पणश्चमतफग  प्रत्यथीको वक.नं....को 

घरजग्गा जोभडएर रहेकोमा वववाद देणिएन । भनवेदकको िनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्ड भित्र 

प्रत्यथीको छत तथा विेसीको पानी झारेको हो होइन िभन स्थिगत रुपमै जाँचवझु गरी प्राववभधक 

प्रभतवेदन पेि गनग कायागियबाट िवटइ गएका प्राववभधक कमगचारीिे भमभत.............मा पेि गरेको 
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स्केच सवहतको प्राववभधक प्रभतवेदन समेतबाट भनवेदकको माग दावी वमोणजम आफ्नो घर कम्पाउण्ड 

भित्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीबाट पानी झने गरेको िने्न पवुष्ट हनुे देणिन्छ । प्रत्यथीिे यस 

कायागियबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत तथा विेसीको पानी आफ्न ैघरजग्गामा झाने िनी 

देिाईएको र भनवेदकको घर कम्पाउण्ड भित्र पानी झानग पाउनपुछग िभन प्रत्यथीिे दावी ववरोध गनग 

समेत नसकेको र प्रचभित कानून र प्रचिनबाट समेत अकागको घर कम्पाउण्डभित्र आफ्नो छत तथा 

विेसीको पानी झानग पाउने नदेणिएको हुँदा भनवेदकको माग वमोणजम प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा 

विेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवन्ध गनुगपने देणिन्छ । भनवेदकको घर कम्पाउण्डमा 

पानी झानग नपाउने ठहछग  । सो ठहनागिे तपणिि बमोणजम गनुग ।  

तपणिि 

१. सरोकारवािािे नक्कि माग गनग आएमा भनयमानसुार दस्तरु भिई नक्कि र्दन ु।  

२. यो भनणगयमा णचत्त नवझेु ३५ र्दनभित्र ..............णजलिा अदाितमा पनुरावेदन गनग जान ुिनी

 प्रत्यथीिाई सनुाईर्दन ु।  

३. म्यादभित्र पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोणजम भनणगय कायागन्वयन गनुग/गराउन ु।  

इभत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज ििुम ्।  
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अनसूुची-८ 

(दफा ४७ को  सँग  सम्बणन्धत) 

अन्तररम  संरक्षणात्मक  आदेिको  नमूना 

 

....................................................... न्यावयक सभमभत 

संयोजक श्री.................................................... 

सदस्य    श्री....................................................... 

सदस्य  श्री....................................................... 

आदेि 

सम्वत ............................ सािको भनवेदन नं........ 

 

ववषयिः  पीभडतिाई उपचार गराउने सम्वन्धमा । 

 

तनहुँ  णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं..........वस्ने ..................               प्रथम पक्ष 

ववरुद्ध 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका वडा नं............वस्ने ........................दोस्रो पक्ष 

         यसमा भनवेदकको माग वमोणजम तनहुँ णजलिा, भिमाद नगरपाभिका वडा 

नं.................वस्न.े..............को नाभत ...................को छोरा/छोरी वषग ..... को ................िे 

आफुिाई असाध्य रोग िाभग भनयभमत रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौिा डायिोभसस गनग णचवकत्सकिे 

भसफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषग ........को ...........................िे भनयभमत रुपमा डायिोभसस 

गनग अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया निएको वहाना गने गरेको, कवहिे काँही कायागियको कामको 

व्यस्ततािे फुसगद नभमिेको आर्द कारण जनाई आफुिे भनयभमत प्राप्त गनुगपने स्वा्य सेवा प्राप्त गनग 
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नसकेको हुँदा आफ्नो जीवन झनझन ितरायकु्त वन्दै गएको िभन अस्पतािको णचवकत्सकको पूजाग र 

भसफाररस सवहत पेि हनु आएको भनवेदन उपर प्रारणम्िक रुपमा जाँचवझु गदाग व्यहोरा मनाभसव 

देणिएको हुँदा हाििाई भनवेदकको िाभग णचवकत्सकिे णिफाररस गरे वमोणजम हरेक हप्ता २ पटक 

डायिोभसस गनुग गराउन ुतथा भनजको स्वा्य िािका िाभग आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत भमिाउन ु

िनी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोणजम ववपक्षी ........................को 

नाममा यो अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि जारी गररर्दएका छौं । यो आदेि भमभसि सामेि रािी 

ववपक्षीिाई िेिी  पठाइर्दन ु। यो आदेि अनसुार उपचार िएको जानकारी प्राप्त गरी भमभसि 

सामेि राख्न ुर भनयमानसुार पेि गनुग ।  

 

ईभत संवत ................... साि ..........मवहना....गते रोज..ििुम ्। 
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अनसूुची-९ 

(दफा  ५२ को  उपदफा  (२) सँग  सम्बणन्धत) 

भमिापत्रको  िाभग  भनवेदनको  ढाचँा 

 

भिमाद  नगरपाभिका न्यावयक सभमभत समक्ष पेि गरेको भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन पत्र 

तनहुँ णजलिा. भिमाद नगरपाभिका वडा नं. ......... ........ वस्ने ...................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमती वषग ..........को ...........................................................      भनवेदक 

(प्रथम पक्ष) 

ववरुद्ध 

तनहुँ णजलिा. भिमाद नगरपाभिका वडा नं. ......... ............... वस्ने वषग .................. को 

............................................भिणित जवाफकताग (दोस्रो पक्ष) 

ववषयिः सम्वन्ध ववच्छेद । 

हामी भनवेदक  भनम्न भिणित भनवेदन गदगछौिः  

१. हामीववच संवत २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोमा कररव  २ 

वषगसम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको भथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत 

जन्म िएको,   सोवह वषग २०७१ सािको भतहारमा माइत गएपभछ घर नआएको, पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, भिन गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको िनी भनवेदकको 

भनवेदन परेको ।  

२. आफूिाई दाइजो नलयाएको भनहुँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट 

भनकािा गरेको हो । आफू ििुीिे माइत गई वसेको होइन अझै पभन िोग्नेप्रभत आफ्नो यथावत 

माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराई पाउँ िने्न प्रत्यथीको 

भिणित जवाफ रहेको  ।  
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३. हामी झगडा गरी आयौं, केही वषग िोग्ने स्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जन्म 

समेत िैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी ववषयिे मनमटुाव िई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग 

वसेकोमा भिमाद नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभत माफग त वडा नं. ................. अन्तगगतको 

............................ मेिभमिाप केन्द्रमा मेिभमिापकताग ...........................को पहिमा एक 

आपसमा छिफि गरी भमिी आएको व्यहोरा यो छ वक ववगतमा जे जस्ता ववषयमा असमझदारी 

तथा वेमेि िएको िए तापनी हामी वीच एक अकागप्रभत ववश्वास, सदिाव र प्रमे कायमै रहेकोिे िोग्न े

स्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छेद गरी पाउँ िने्न भनवेदन दावी छोभड पनुिः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य 

जीवनिाई व्यवणस्थत ढंगिे अगाभड वढाउने छौं । भनवेदकको घरमा तत्काि िोग्न ेस्वास्नी भमभि 

वस्ने वातावरण नहनुे िएकोिे छुटै्ट ठाउँमा डेरा भिई वस्न हामी दवैु पक्ष सहमत िएकािे स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोणजम यो भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन पेि 

गरेका छौं , िेणिए वमोणजम भमिापत्र गरी पाउँ ।  

४. भिमाद नगरपाभिका स्थानीय न्यावयक कायगववभध वमोणजम यो भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन 

दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेणिएको व्यहोरा र्ठक साँचो  हो, झटु्टा ठहरे कानून वमोणजम सहुँिा वझुाउँिा ।  

                                    भनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष                              .................................... दोस्रो पक्ष 

 

इभत संवत ्............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज ििुम ्।  
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अनसूुची - १० 

-दफा ५२ को  उपदफा ५ सँग सम्बणन्धत_ 

भमिापत्रको ढाचँा 

  

ledfb नगरपाभिका न्यावयक सभमभत समक्ष पेि गरेको भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन पत्र 

tgx+' lhNnf ledfb gu/kflnsf वडा नं.................... वस्न े....................को छोरा÷छोरी÷श्रीमभत वषग ............... 

को ...........................................................................भनवेदक -प्रथम पक्ष +_ 

ववरुद्ध 

tgx+' lhNnf ledfb gu/kflnsf वडा नं------- भिणित जवाफकताग.................को ............................वस्न े

वषग......................................... -दोस्रो पक्ष_ 

ववषयिः सम्वन्ध ववच्छेद । 

हामी भनवेदक  भनम्न भिणित भनवेदन गदगछौं 

१. हामी वीच संवत २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार वववाह गररएकोमा कररव  २ 

वषगसम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको भथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत 

जायजन्म िएको,   सोवह वषग २०७१ सािको भतहारमा माइत गएपभछ घर नआएको, पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, भिन गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको िनी भनवेदकको भनवेदन 

परेको ।  

२. आफूिाई दाइजो नलयाएको भनहुँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट भनकािा 

गरेको हो । आफू ििुीिे माइत गई वसेको होइन अझ पभन िोग्नेप्रभत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र 

सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत ्कायम गराई पाउँ िन्न े प्रत्यथीको भिणित जवाफ 

रहेको  ।  
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३. हामी झगडा गरी आयौं, केही वषग िोग्न ेस्वास्नी छुवटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जन्म 

समेत िैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी ववषयिे मनमटुाव िई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग 

वसेकोमा भिमाद नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभत माफग त वडा नं................. अन्तगगतको 

..........................मेिभमिाप केन्द्रमा मेिभमिापकताग ........................को पहिमा एक आपसमा छिफि गरी 

भमिी आएको व्यहोरा यो छ वक ववगतमा जे जस्ता ववषयमा असमझदारी तथा वेमेि िएको िए तापभन 

हामीवीच एक अकागप्रभत ववश्वास, सदिाव र प्रमे कायमै रहेकोिे िोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छेद गरी 

पाउँ िन्न े भनवेदन दावी छोडी पनुिः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवणस्थत ढंगिे अगाभड 

वढाउन ेछौं । भनवेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्वास्नी भमभि वस्न ेवातावरण नहनु ेिएकोिे छुटै्ट ठाउमा 

डेरा भिई वस्न हामी दवैु पक्ष सहमत िएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) 

वमोणजम यो भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन पेि गरेका छौं, िेणिए वमोणजम भमिापत्र गरी पाउँ ।  

४. भिमाद नगरपाभिका स्थानीय न्यावयक कायगववधी वमोणजम यो भमिापत्रको संयकु्त भनवेदन दस्तरु 

बापत रु ................यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेणिएको व्यहोरा ठीक साँचो  हो, झटु्टा ठहरे कानून वमोणजम सहुँिा वाझाउँिा ।  

भनवेदकहरु 

.............................................................प्रथम पक्ष                           ..............................................दोस्रो पक्ष 

 

इभत संवत.्.................साि.......................मवहना.............गते...............रोज ििुम ्। 

 

  



 
 

161 
 

अनसूुची-११ 

(दफा  ५९ को  उपदफा  (३) सँग  सम्बणन्धत) 

मेिभमिापकतागमा  सूचीकृत  हनुे  भनवेदन  ढाचँा 

न्यावयक सभमभत 

भिमाद नगरपाभिका समक्ष पेि गरेको भनवेदन  

 

ववषयिः मेिभमिापकतागमा सूचीकृत हनु पाउँ । 

प्रस्ततु ववषयमा तपभसिमा उलिेणित कागजातहरुको प्रभतभिवप साथै रािी भिमाद नगरपाभिकाको 

न्यावयक सभमभत अन्तगगतका ............ मेिभमिाप केन्द्रमा सूचीकृत िई मेिभमिाप गराउन अनमुभत 

पाउँ िनी भनवेदन गदगछु ।  

तपभसि  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उत्तीणग गरेको िैणक्षक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) मेिभमिापकतागको ताभिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४) मेिभमिाप सम्बन्धी अनिुव र 

५) व्यणत्तगत वववरण (Bio- data) 

                                                         भनवेदक 

                                                       नाम थरिः .......... 

                                                       दस्तितिः ........... 

                                                       भमभतिः ............. 
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अनसूुची-१२ 

(दफा  ७५ को  उपदफा  (१) सँग  सम्बणन्धत) 

भिमाद नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभत समक्ष पेि गरेको िररिराउको भनवेदन पत्र 

 

ववषयिः िररिराई पाउँ िन्न ेवारे । 

.........................वस्ने..................................भनवेदक÷वादी÷प्रभतवादी 

ववरुद्ध 

.........................वस्ने......................................ववपक्षी÷वादी÷प्रभतवादी 

मदु्धा 

म भनवेदक भनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै रािी भनम्न व्यहोरा भनवेदन गदगछु । 

१. उपरोक्त ववपक्षी संगको उलिेणित मदु्धा यस नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभतको 

भमभत..............................को भनणगय बमोणजम मैिे यस कायागियमा रािेको दस्तरु÷रकम 

भमभत.............................को श्री...................णजलिा अदाितको फैसिा बमोणजम मैिे िरी 

िराई पाउने ठहर िएको हुँदा उक्त रकम िरी िराई पाउन यो भनवेदन पेि गरेको छु । 

२. मैिे यस कायागियमा जम्मा गरेको दस्तरु÷रकमको िरपाई÷रभसद÷िौचरको सक्किै प्रभत र 

सम्मानीत श्री.......................णजलिा अदाितको अणन्तम फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न 

छ। 

३. यसमा िेणिएको व्यहोरा ठीक साँचो  हो, झटु्टा ठहरे कानून वमोणजम सहुँिा वाझाउँिा । 

                                                                 भनवेदक 

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

 

ईभत संवत..................साि...................मवहना.............गते........रोज ििुम ्।  
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अनसूुची-१३ 

(दफा  ७६ को  उपदफा (१) सँग  सम्बणन्धत) 

चिन चिाउने भनवेदन 

भिमाद नगरपाभिकामा पेि गरेको भनवेदन पत्र 

ववषयिः चिन चिाई पाउँ िन्न ेवारे । 

.......वस्ने.....................भनवेदक÷वादी÷प्रभतवादी 

ववरुद्ध 

.......वस्ने..................ववपक्षी÷वादी÷प्रभतवादी 

मदु्धा 

म भनवेदक भनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै रािी भनम्न व्यहोरा भनवेदन गदगछु । 

१. उपरोक्त ववपक्षीसंगको उलिेणित मदु्धा यस नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभतबाट 

भमभत.......................मा भनणगय िई उक्त घर जग्गा (वा जनु सम्पणत्त िोग गनग पाउने गरी भनणगय 

िएको छ सो सम्पणत्त वा वस्त ु उलिेि गने) मेरो हक िोग र स्वाभमत्वको हनुे ठहर िएकोमा 

श्री........... णजलिा अदाितमा ववपक्षीिे पनुराविोकन गरेकोमा सम्माभनत अदाितबाट समेत 

भमभत.................. मा भनणगय हुँदा न्यावयक सभमभतकै भनणगयिाई सदर गरी मेरै हक िोग कायम 

गरेको हुँदा सो मेरो हक िोगको कायम िएको सम्पणत्त रहेको हुँदा णिघ्राभतणिघ्र मिाई उक्त सम्पणत्त 

चिन चिाई पाउन यो भनवेदन पेि गरेको छु । 

२. यसै भनवेदन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु । 

 क. न्यावयक सभमभतिे भमभत..........................मा गरेको भनणगयको छाँयाँकपी 

 ि. श्री...........णजलिा अदाितिे गरेको भमभत.................को सदर फैसिाको छाँयाँकपी 

 ग. यस वववाद सम्वद्ध भमभसि यसै कायागियमा रहेको छ । 
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 घ. यसमा िेणिएको व्यहोरा ठीक साँचो  हो, झटु्टा ठहरे कानून वमोणजम सहुँिा वाझाउँिा ।  

      भनवेदकिः 

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

ईभत संवत..................साि...................मवहना.............गते........रोज ििुम ्। 

अनसूुची-१४ 

(दफा ७८ को उपदफा (४) सँग सम्बणन्धत) 

सम्पभत  रोक्काको  आदेि 

भिमाद न्यावयक सभमभत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवत ................. सािको  भनवेदन नं........ 

ववषयिः सम्पभत  हस्तान्तरण  रोक्का 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका, वडा नं. ......... ... वस्ने .........................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमभतवषग .................. को.........................................................भनवेदक (प्रथम 

पक्ष) 

ववरुद्ध 

तनहुँ णजलिा भिमाद नगरपाभिका, वडा नं................ववपक्षी (दोश्रो 

पक्ष)................वस्ने.......वषग.......को यसमा भनवेदकको माग बमोणजम तनहुँ णजलिा भिमाद 

नगरपाभिका, वडा नं........ क्षे.फ..............वक.नं........ जग्गामा बनेको.......................को नाममा 

रहेको..................वगगवफटको चार तलिे घर र भिग िगापात समेत ववपक्षी....सम्पणत्त भनज 
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ववपक्षीबाट अन्य अंणियारहरुको मन्जरुी ववना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आिंका गरी भनवेदकिे 

र्दएको भनवेदन उपर प्रारणम्िक रुपमा जाँचवझु गदाग व्यहोरा मनाभसव देणिएको हुँदा हाििाई प्रत्यक्षी 

को नाममा रहेको उणलिणित घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनग भसफाररस नर्दन वडािाई र अको 

आदेि निए सम्मका िाभग उक्त घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुग/गनग नर्दन ु िनी मािपोत 

कायागियको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोणजम यो 

रोक्काको आदेि जारी गररर्दएका छौं । यो आदेि भमभसि सामेि रािी सम्वणन्धत कायागियहरुमा 

पठाईर्दन ु। यो आदेि अनसुार रोक्का िएको जानकारी प्राप्त गरी भमभसि सामेि राख्न ुर भनयमानसुार 

पेि गनुग । 

ईभत संवत................साि.............मावहना...........गते‘..........रोज ििुम ्। 

अनसूुची-१५ 

(दफा  ८७ को  उपदफा  (६) सँग  सम्बणन्धत) 

नक्किको  िाभग  भनवेदन 

न्यावयक सभमभत 

भिमाद नगरपाभिकामा पेि गरेको 

भनवेदन पत्र 

ववषयिः नक्कि पाउँ िन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 

भनवेदक/वादी/प्रभतवादी 

ववरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 

ववपक्षी/वादी/प्रभतवादी 
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मदु्दािः .................................. 

...................................... । 

म भनवेदक भनवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै रािी भनम्न व्यहोरा भनवेदन गदगछुिः 

(१) उपरोक्त ववपक्षीसँगको उलिेणित मदु्दामा अध्ययनको िाभग देहायका कागजातहरु आवश्यक 

परेको हुँदा प्रमाणणत प्रभतभिपी पाउँ िनी यो भनवेदन साथ उपणस्थत िएको छु । अतिः नक्किको 

प्रमाणणत प्रभतभिपी पाउँ ।  

देहाय  

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

ि)................................................................................. 

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

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

२) िेणिएको व्यहोरा र्ठक साँचो हो, झटु्टा ठहरे कानून बमोणजम सहुँिा, बझुाउँिा ।  

भनवेदक 

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

 इभत सम्वत ्......... साि .... मवहना .... गते रोज ्... ििुम ्................ 
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भिमाद नगरपाभिकाको नगर प्रहरी सञ् चािन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायगववभध, २०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/04/21 

सम्बत ्२०७५ सािको कायगववभध नं. 4 

प्रस्तावनािः 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) (१) िे र्दएको अभधकार 

प्रयोग गरी भिमाद नगरपाभिकािे यो “नगर प्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगववभध, 

२०७५ बनाई िागू गरेको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारणम्िक 

 १.  संणक्षप्त नाम र प्रारम्ििः 

(क)  यो कायगववभधको नाम “नगर प्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगववभध, 

 २०७५ ” रहेको छ।  

(ि)  यो कायगववभध भिमाद नगर कायगपाभिकािे स्वीकृत गरेपभछ तरुुन्तै िागू हनुेछ ।  

२.  पररिाषािः  ववषय र प्रसंगिे अको अथग निागेमा यस कायगववभधमािः—  

(क)  “ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ग)  “नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई सम्झन ुपदगछ ।  

(घ)  “कायागिय” िन्नािे नगरपाभिका रहेको केन्द्रीय कायागियिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ङ)  “सभमभत” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाकोयस कायगववभध बमोणजम गर्ठत पदपूभतग 

 सभमभतिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(च)  “नगर प्रहरी” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाबाट भनयकु्त प्रहरी कमगचारीिाई सम्झन ु

 पदगछ ।  
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(छ)  “ित्ता” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािे समय समयमा तोवकर्दए वमोणजमको ित्तािाई 

 सम्झन ुपदगछ।  

(ज)  “आभथगक वषग” िन्नािे श्रावण १ गते देणि िरुु िई आषाढ   मसान्तमा समाप्त हनुे 

 अवभधिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(झ)  “कायगपाभिका” िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोणजम गठन हनुे 

 नगर कायगपाभिकािाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ञ)  “नगर सिा” िन्नािे नगरपाभिकाको सिा सम्झन ुपदगछ ।  

(ट)  “प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत” िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमिु प्रिासकीय अभधकृतको 

 रुपमा काम गनग नेपाि सरकारबाट िटाईएको अभधकृतिाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ठ)  “तोवकएको” वा “तोवकए वमोणजम” िन्नािे नगर कायगपाभिकािे समय समयमा भनणगय 

 गरी तोवकएको वा तोवकए बमोणजम सम्झन ुपछग ।  

(ड)  “जवान” िन्नािे अभधकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झन ुपछग ।  

(ढ)  “नगर प्रहरी कमगचारी” िन्नािे नगर प्रहरी अभधकृत र जवानिाई सम्झनपुछग ।  

३.  कायगववभधको व्याखया नगर कायगपाभिकािे गनेिः  

(क)  कुनै अभधकारीिे यस कायगववभधको प्रयोग गदाग नगर प्रहरी कमगचारीिाई मकाग परेमा 

 भनजिे नगर कायगपाभिका समक्ष भनवेदन र्दन सक्नछे ।  

(ि)  कायगववभधको बुदँा ३ (क) को सम्वन्धमा नगर कायगपाभिकािे भनवेदन परेको भमभतिे 

 ३० र्दन भित्रमा भनणगय गररसक्न ुपनेछ ।  
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पररच्छेद २ 

नगर प्रहरी सेवा गठन रेिदेि र भनयन्त्रण 

४.  नगर प्रहरी सेवाको गठनिः  नगरपाभिकामा एक नगर प्रहरी सेवा समहु रहने छ । नगर 

 प्रहरी सेवाको गठन र त्यसमा रहने नगर प्रहरी कमगचारीहरुको संखया सिािे तोके बमोणजम 

 हनुेछ ।  

५.  नगरपाभिकामा रहने नगर प्रहरीको पद र तहिः  (१) नगर सिािे तोकेको पद र तह 

 रहनेछन ।  

(२)  नगरपाभिकािे प्रत्येक पदको कायग वववरण बनाउनेछ र त्यस्तो कायग वववरणमा 

 सम्वणन्धत पदको काम, कतगव्य, उत्तरदावयत्व तथा अभधकार समेत उलिेि गररनेछ ।  

(३)  नगर प्रहरी प्रमिु िगायत नगर प्रहरी कमगचारीहरुको कतगव्य र अभधकार तोवकए 

 वमोणजम हनुेछ।  

पररच्छेद – ३ 

नगर प्रहरी कमगचारीको कतगव्य र अभधकार 

६.  नगर प्रहरी कमगचारीको कतगव्य र अभधकारिः  

(१)  नगरपाभिकाको नीभत, कानून, मापदण्ड तथा भनणगय कायागन्वयन गने,  

(२)  नगरपाभिकाको सम्पणत्तको सरुक्षा र संरक्षण गने,  

(३)  स्थानीयस्तरमा हनुे सिा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवगको सरुक्षा व्यवस्थापन,  

(४)  स्थानीय बजार तथा पावकग ङ्ग स्थिको रेिदेि र व्यवस्थापन,  

(५)  नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्ड कायागन्वयन गने,  

(६)  न्यावयक सभमभतिे गरेका भमिापत्र तथा भनणगय कायागन्वयन,  
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(७)  सावगजभनक ऐिानी र पती जग्गा, सावगजभनक िवन, सम्पदा तथा िौभतक पूवागधार 

 संरक्षण र सरुक्षा,  

(८)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोजी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना,  

(९)  अनाभधकृत ववज्ञापन तथा होभडङ्ग बोडग भनयन्त्रण,  

(१०)  छाडा चौपायको भनयन्त्रण,  

(११)  अनाभधकृत भनमागण तथा सावगजभनक सम्पणत्त अभतक्रमण रोकथाम तथा भनयन्त्रण,  

(१२)  सावगजभनक आवागमनमा बाधा प¥ुयाई रािेका भनमागण सामाग्री पसि व्यवसायबाट 

 िएको अवरोध हटाउन िगाउने नमानेमा आफै हटाई र हटाउन िाग्ने िचग 

 सम्वणन्धत व्यणक्तबाट असूि उपर गनग पेि गने ।  

(१३) सावगजभनक जग्गा बाटो मठ, मणन्दर, ढि, नािा, चोक, पोिरी भमणच कसैिे घर 

 कम्पाउण्ड टहरा वा त्यस्तै अन्य भनमागण कायग गरेको अथवा व्यणक्तगत रुपिे 

 उपिोग गरेको छ, छैन भनरीक्षण गने । भनमागण गरेको देणिएमा भनमागण कायग रोक्का 

 गरी कानून िािा माफग त भनणगय गने अभधकारी समक्ष प्रभतवेदन पेि गने र ित्काउन े

 आदेि िएमा ित्काउने ।  

(१४)  नगर क्षेत्रमा अभनयभमत भनमागण कायग गरेको देणिएमा नक्िापास िए नक्िापासको 

 प्रमाण पत्र सवहतको प्रभतवेदन योजना प्रिासन तथा अनगुमन िािा माफग त प्रमिु 

 प्रिासकीय अभधकृत समक्ष पेि गने । मापदण्ड ववपररत भनमागण िएको देणिए 

 ित्काउने आदेि र्दएमा ित्काउने ।  

(१५)  स्वास््यका िाभग हाभनकारक णचज तथा सडेगिेको िाद्य पदाथग वववक्र ववतरणमा रोक 

 िगाउने र तोवकएको मापदण्ड ववपररत सडेगिेका हाभनकारक णचज वस्त ु वववक्र 
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 गरेको पाईएमा पवहिो पटक िए जफत गरी गाड्न िगाउने । पटक पटक यस्तो 

 कायग दोहोररएमा जररवाना गनग वा पसि बन्द गराउन राय साथ पेि गने ।  

(१६)  रोगी वा कानूनिे भनषेध गरेका पिपंुक्षी, जीवजन्तहुरु काटमार गनग नर्दने र त्यस्ता 

 पिपंुक्षी जीवजन्तकुा मास ुभबवक्र ववतरणमा रोक िगाउने र अटेर गरेमा जफत गरी 

 नष्ट गने साथै जररवाना समेत गनग राय साथ पेि गने ।  

(१७)  छाडा कुकुर भनयन्त्रण सम्वन्धी कारवाही गने तथा मरेका जीवजन्त ुसमयमै गाड्न 

 िगाउने ।  

(१८)  ितरा उत्पन्न हनुे रुि काट्न िगाउने तथा जोणिमपूणग घर पिागि िए सोको 

 भिणित प्रभतवेदन पिे गने र ित्काउन आदेि िए ित्काउने ।  

(१९)  वडा सभमभत, टोि सधुार सभमभत, तथा सामदुावयक प्रहरीसँगको सहकायगमा सरसफाई, 

 सरुक्षा र सामाणजक ववकृभत हटाउने कायग गने गराउने ।  

(२०)  नगर कायगपाभिका, सभमभत, उपसभमभत तथा आयोजनाहरुबाट िागू हनुे नीभत, भनणगय, 

 भनयम र कानून कायागन्वयन गने ।  

(२१)  ईजाजत ववना पेिा, व्यवसाय गरेको फेिा परेमा पेिा व्यवसायको दताग÷नवीकरण गनग 

 िगाउने।  

(२२)  भिमाद नगर क्षेत्रमा भिते्त िेिन, पोि व्यानर, क्रस व्यानर र ववज्ञापन नीभतिे भनषेध 

 गरेको ववज्ञापन प्रचारप्रसार सामाग्री तथा पोष्टर टाँस्ने कायगमा पूणगतया प्रभतवन्ध 

 िगाउने अटेर गनेिाई जररवाना कारवाही गने ।  

(२३)  नगरपाभिकािे सञ्चािन गने वा िाग भिने सिा, सम्मेिन, ताभिम, अभ्यास आर्द जस्ता 

 कायगक्रममा नगरपाभिकाको तफग बाट तोवकए बमोणजम प्रभतभनभधत्व गने ।  
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(२४)  नापतौिका सामाग्रीको चेक जाँच गने, पसि व्यवसायमा मूलय सूणच राख्न िगाउने 

 तथा चेक गने।  

(२५)  होटि, रेषु्टरेन्ट, गेष्ट हाउस, पािगर जस्ता गभतववभधहरुको भनरीक्षण गने मापदण्ड अनरुुप 

 नचिेको पाईएमा कारवाहीको िाभग पेि गने ।  

(२६)  नगरपाभिका क्षेत्रभित्र सावगजभनक स्थिमा जाद,ु सकग स जवुा िगायतका ववकृतीजन्य 

 वक्रयाकिापमा रोक िगाउने ।  

(२७)  नगरपाभिकाको भनणगय अनसुार अस्थायी प्रकृभतका बजार व्यवस्था गने, त्यस्तो 

 व्यापारीहरुको िगत राख्न े। 

(२८)  अरुिाई वाधा पगु्ने गरी िाउड णस्पकर रेभडयो अथवा ध्वनी उत्पादन गने अन्य 

 उपकरण प्रयोग गनग नर्दन े।  

(२९)  िहरमा ध्वनी, धवुा, प्रकाि अथवा अन्य कुनै कारणिे सावगजभनक रुपमा वाधा पगु्न े

 गरी उद्योग धन्दा सञ्चािनमा रोक िगाउने ।  

(३०)  ववपद्, महामारी िएमा उद्धार तथा राहतका िाभग तरुुन्त िटी जाने ।  

(३१)  नगरपाभिका मातहतका िािा, आयोजना, कायगक्रम वा कुनै पररयोजना अन्तगगत 

 तोवकए बमोणजमका कायगहरु गने गराउने ।  

(३२)  नगरपाभिका अन्तरगतका िािा तथा आयोजनाबाट कायागन्वयनका िाभग प्राप्त िएका 

 आदेि तथा भनदेिन कायागन्यन गरी सोको वववरण तोवकएको समय भित्र उपिब्ध 

 गराउने ।  

(३३)  माभथ तोवकए बमोणजमका कायगहरु समन्वय गरी णजम्मेवारी भिई जवाफदेवहता समेत 

 बहन गने।  

(३४)  नगरपाभिकािे तोवकएका अन्य कायगहरु गने गराउने ।  
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पररच्छेद – ४ 

तह वविाजन र पदपूभतग 

७.  नगर प्रहरीको दरवन्दी भसजगना प्रकृयािः  (१) नगरपाभिकामा रहने नगर प्रहरीको ववभिन्न 

 तहका दरवन्दीहरुको शृ्रजना तथा िारेजी नगर सिािे भनणगय गरे वमोणजम हनुेछ ।  

(२)  शृ्रजना तथा िारेजीका िाभग प्रस्ताव पेि गनुग िन्दा अणघ सो पद शृ्रजना गनुगपने 

 कारण, प्रस्ताववत पदिे गनुगपने कामको वववरण, मौजदुा दरवन्दीिे थप गरेको 

 कायगबोझ सम्हालन सक्ने नसक्ने अवस्था, आभथगक क्षमता तथा प्रस्ताववत पदिे 

 संगठनात्मक स्वरुपमा पाने प्रिाव स्पष्ट गरी सिा समक्ष पेि गनुग पनेछ ।  

८.  नगर प्रहरीहरुको िरुु भनयणुक्त हनुे पदहरुिः  नगर प्रहरीको देहायका पदहरु िलुिा 

 प्रभतयोभगताद्धारा पूभतग गरी भनयणुक्त हनुेछ ।  

(क)  नगर प्रहरी सहायक भनरीक्षक 

(ि)  नगर प्रहरी हवलदार  

(ग)  नगर प्रहरी जवान सहयोगी  

९.  भनयणुक्त गने अभधकारीिः पदपूभतग सभमभतको भसफाररसमा नगर कायगपाभिकाको कायागियिे नगर 

 प्रहरीको भनयणुक्त गनेछ ।  

१०.   नगर प्रहरी करार सेवाको पदमा ितप्रभतित िलुिा प्रभतयोभगताद्वारा पदपूभतग गररनेछ ।  

११.   िलुिा प्रभतयोभगताद्धारा पदपूभतग गदाग नगर प्रहरीिाई समावेिी बनाउन िलुिा प्रभतयोभगताद्धारा 

 पूभतग हनुे पदमध्ये पैतािीस प्रभतित पद छुट्याई सो प्रभतितिाई ित प्रभतित मानी देहाय 

 बमोणजमका उम्मेदरवारका भबचमा छुट्टाछुटै्ट प्रभतस्पधाग गराई पदपूभतग गररनेछ ।  

(क)  मवहिा ३३ प्रभतित  

(ि)  आर्दबासी÷जनजाभत २७ प्रभतित  
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(ग)  दभित १५ प्रभतित  

 स्पष्टीकरणिः  

(१)  यस कायगववभधको प्रयोजनको िाभग मवहिा आर्दवासी, जनजाती र दभित िन्नािे 

 आभथगक र सामाणजक रुपमा पछाभड परेका मवहिा, आर्दवासी ÷जनजाभत र दभितिाई 

 सम्झन ुपछग ।  

(२)  उपबुदँा वमोणजम पदपूभतग गने प्रयोजनका िाभग आभथगक तथा सामाणजक रुपमा पछाभड 

 परेका मवहिा, आर्दवासी÷जनजाभत र दभित समदुायको वववरण नेपाि सरकारिे 

 नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोवकए वमोणजम हनुेछ ।  

 तर त्यसरी नतोकेसम्मको िाभग जनुसकैु मवहिा, आर्दवासी÷जनजाभत र दभित समदुायिाई 

 आभथगक तथा सामाणजक रुपमा पछाभड परेको समदुाय माभननेछ ।  

(३)  बुदँा (११) वमोणजम छुट्याइएका पदको िाभग दरिास्त पेि गदाग देहायवमोणजमका 

 प्रमाण संिग्न हनुपुनेछ ।  

(४)  आर्दवासी जनजाभतको सूचीमा स्पष्ट ििेुको जाभत वाहेक अन्यको हकमा आर्दवासी÷ 

 जनजाभतका िाभग नेपाि आर्दवासी÷जनजाभत उत्थान रावष्ट्रय प्रभतष्ठानबाट आर्दवासी÷ 

 जनजाभत िनी प्रमाणणत िएको।  

(५)  दभितका िाभग रावष्ट्रय दभित आयोगबाट दभित िनी प्रमाणणत िएको ।  

(६)  बुदँा (११) वमोणजम प्रभतित भनधागरण गदाग एक प्रभतितिन्दा कम घताक 

 (रयाक्सन) आएमा त्यस्तो घतांक जनु समदुायको हकमा आएको हो सोिन्दा िगतै 

 पभछको समदुायमा सदै जानेछ ।  

(७)  बुदँा (११) वमोणजम छुट्याइएको पदमा कुनै दरिास्त नपरेमा वा आवश्यक 

 संखयामा उम्मेदवार उत्तीणग हनु नसकी आवश्यक संखयामा पदपभूतग हनु नसकेमा 
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 त्यसरी नपगु िएको पद संखया िलुिा प्रभतयोभगतामा सहिागी िई उणत्तणग िएका 

 उम्मेदवारबाट पूभतग गररनेछ ।  

१२.  िलुिा प्रभतयोभगतामा िाग भिन सक्ने व्यणक्तहरुिः  नगर प्रहरी पदको िाभग हनुे िलुिा 

 प्रभतयोभगतामा भनम्नभिणित योग्यता िएका व्यणक्तहरुिे िाग भिन सक्नेछनि्ः  

(१)  दरिास्त आब्हान िएको सािको वैिाि १ गते १८ वषग उमेर परुा िई र ३५ वषग 

 ननाघेको ।  

तर िलुिा प्रभतयोभगतामा िाग भिने सेवा भनवतृ्त प्रहरी, सेनाको हकमा ४० वषग ननाघेको ।  

(२)  नगर प्रहरी सहायक भनरीक्षक पदको िाभग स्वीकृत ववश्वववद्याियबाट प्रमाणपत्र तह 

 वा सो सरह उत्तीणग र नगर प्रहरी पदको एस.एि.सी वा सो सरह उभतणग गरेको ।  

(३)  नैभतकपतन देणिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको ।  

(४)  कुनै राजनीभतक पाटीको सदस्य नरहेको ।  

(५)  मानवअभधकार र मानवीय कानूनको उलिंघनमा सजाय नपाएको ।  

(६)  मवहिाहरुको िाभग घटीमा ५ वफट र परुुषको िाभग घटीमा ५ वफट २ इन्च उचाई 

 िएको ।  

(७)  छाती नफुिाउँदा घटीमा ३१ इन्च र फुिाउँदा ३३ इन्च िएको ।  

(८)  आिँा माइनस २ वा प्िस २ िन्दा बढी कमजोर निएको ।  

(९)  स्वीकृत णचवकत्सकबाट भनरोभगताको प्रमाणपत्र पाएको ।  

(१०)  नेपािी नागररकता प्रमाणपत्र पाएको ।  

१३.  पदपूभतग सभमभतिः  नगरपाभिकाको नगर प्रहरी पदपूभतग सभमभत भनम्नानसुार हनुेछ ।  

(क)  प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत – अध्यक्ष,  

(ि)  योजना तथा अनगुमन तथा प्रिासन िािा प्रमिु – सदस्य,  
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(ग)  प्रिासन िािा प्रमिु – सदस्य सणचव  

 नगर प्रहरीहरुको नयाँ पदपूभतगका िाभग छनौट प्रकृयामा नणजकैको प्रहरी कायागियको 

 प्रभतभनभध र नगर प्रहरी प्रमिुिाई ववज्ञको रुपमा आमणन्त्रत गररनेछ ।  

१४.  पदपूभतग सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकारिः  (१) पदपूभतग सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार 

 देहाय बमोणजम हनुेछ ।  

  (क)  कायगववभधको बुदँा १२ बमोणजम पदपूभतगको िाभग प्रभतित भनधागरण गने । 

(ि)  िलुिा प्रभतयोभगताद्वारा पभूतग हनु े पदको पाठ्यक्रम नेपाि प्रहरीको सम्बद्ध 

 पदको िाभग तोवकएको पाठ्यक्रम र छनौट ववभधिाई आधार माने्न र 

 आवश्यक्तानसुार पदपूभतग सभमभतिे पाठ्यक्रममा हेरफेर र पररमाजगन गरी 

 भनधागरण गनग सवकने छ ।  

(ग)  पदपूभतग कायगताभिका बनाउने ।  

(घ)  परीक्षाको वकभसम तोक्ने ।  

(ङ)  पदपूभतगका िाभग ववज्ञापन प्रकािन गने ।  

(च)  िारररीक तन्दरुुस्ती परीक्षा संचािन गरी भिणित परीक्षाको िाभग संखया 

 भनधागरण गरी नभतजा प्रकािन गने ।  

(छ)  भनयकु्तीका िाभग भसफाररि गने ।  

(ज)  िोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत प्रहरी सेवाको पदमा भनयकु्ती र बढुवा गदाग 

 अपनाउन ु पने सामान्य भसद्धान्तमा पदपूभतग सभमभतिे गने िनी तोवकएका 

 पदपूभतगसँग सम्बन्धीत अन्य कायग गने।  

(२)  पदपूभतग सभमभतिे नगर प्रहरी सेवा समूहको िाभग िुलिा प्रभतयोभगताद्वारा पदपूभतग गने 

 सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार कायगववभधगत भनणगय गरी कायागन्वयन गनग सक्नेछ ।  
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(३)  िलुिा प्रभतयोभगताद्धारा पदपूभतगका िाभग ववज्ञापन गदाग दरिास्त पेि गने म्याद पन्र 

 र्दन रािी रावष्ट्रयस्तरको पत्रीकामा सूचना प्रकाभसत गनुग पनेछ ।  

१५.  योग्यताक्रम सूची तयार गनेिः  (१) उम्मेदवारहरुिे र्दइएको परीक्षा र अन्तरवातागमा प्राप्त 

 गरेको अंकको आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार गरी पदपूभतग सभमभतिे भनयणुक्त÷सम्झौताका 

 िाभग भसफाररस पेि गनेछ । कुि ररक्त पदको बढीमा १५ प्रभतितसम्म योग्यताक्रमानसुार 

 वैकणलपक उम्मेदवार राणिनेछ ।  

(२)   नगर प्रहरी सहायक भनररक्षक पदमा बैकणलपक उम्मेदवारिाई योग्यताक्रमको 

 आधारमा नगर प्रहरी हवलदार पदमा अवसर र्दइनेछ । 

(३)  कायगववभधको बुदँा १५ (१) वमोणजम भसफाररस गररएका व्यणक्तहरुिाई पदपूभतग 

 सभमभतिे भनयणुक्त÷सम्झौता गने अभधकारी समक्ष भनयणुक्तका िाभग पेि गनेछ ।  

(४)  भनयणुक्त÷सम्झौताको िाभग भसफाररि िएको भमभतिे पैतीस र्दनभित्र नगर 

 कायगपाभिकािे भनयणुक्त÷सम्झौता पत्र र्दने भनणगय गरी सक्न ुपनेछ ।  

(५)  कायगववभधको बुदँा १५ (३) वमोणजम भनणगय िएको भमभतिे सात र्दनभित्र प्रमिु 

 प्रिासकीय अभधकृतिे भनयणुक्तपत्र र्दनेछ ।  

१६.  जेष्ठताक्रम कायम गनेिः (१) नगर प्रहरी जेष्ठताक्रम कायम गदाग भनजहरुिे आधारितू 

 ताभिममा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा कायम गररनेछ ।  

(२)  वैकणलपक उम्मेदवारहरुिे एक वषगसम्म पभन भनयणुक्त प्राप्त गनग नसकेमा उक्त सूची 

 स्वतिः िारेज हनुेछ ।  

१७.  सेवा भनरन्तरतािः  (१) प्रत्येक वषग गत वषगको अवभधमा नगर प्रहरी कमगचारीिे सन्तोषजनक 

 काम नगरेमा नगर प्रहरी प्रमिु र योजना अनगुमन तथा प्रिासन िािाको प्रमिुको 
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 भसफाररसमा प्रमिु प्रिासकीय अभधकृतिे म्याद थप गरर सेवा भनरन्तरता गनग सक्नेछ ।नगर 

 प्रहरी कमगचारीको हकमा ६ मवहना मात्र पररक्षणकाि रहनेछ । 

(२)  कायगववभधको बुदँा १७ (१) वमोणजम थप िएको परीक्षणकािमा तथा सेवामा रहेको 

 कुनै नगर प्रहरी कमगचारीको काम सन्तोषजनक निएमा भनजिाई भनयणुक्त÷सम्झौता 

 गने अभधकारीिे अवकाि र्दनेछ ।  

१८.  भनयणुक्त सदरिः  (१) कायगववभधको बुदँा १७ (१) वमोणजमको परीक्षण कािमा रहेको नगर 

 प्रहरी कमगचारीको काम सन्तोषजनक िएमा नगर प्रहरी आधारितू ताभिममा उत्तीणग िएमा 

 नेपािको रावष्ट्रय झण्डा छुवाई िपथग्रहण गराएर मात्र नगरपाभिकाका प्रमिु प्रिासकीय 

 अभधकृतबाट भनयणुक्त÷सम्झौता सदर गररनेछ।  

पररच्छेद – ५ 

नगरपाभिकाको प्रिासन र नगर प्रहरीको सम्वन्ध 

१९.  नगरपाभिका प्रिासनको भनयन्त्रण रहनेिः  नगर प्रहरीको अनिुासन र आन्तररक व्यवस्थाको 

 कुरामा वाहेक समस्त नगर प्रहरी नगर कायगपाभिकाको कायागियको प्रमिु प्रिासकीय 

 अभधकृत, योजना प्रिासन तथा अनगुमन िािा प्रमिु र ववषयगत णजम्मेवारी तोवकएको 

 अभधकार प्राप्त अभधकारीको प्रत्यक्ष रेिदेि र भनयन्त्रणमा रहनेछन।्  

२०.  नगर प्रहरी प्रमिु माफग त िेिापढी हनुेिः  नगरपाभिकािे नगर प्रहरी संगठनसँग िेिापढी गदाग 

 सामान्यतया नगर प्रहरी प्रमिुमाफग त नै गनुगपनेछ ।  

२१.  कारवाही गदाग परामिग भिनेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिाई अनिुासनहीनताको कारवाही गदाग 

 आवश्यकतानसुार नगर प्रहरी प्रमिु र योजना अनगुमन तथा प्रिासन िािा प्रमिुको परामिग 

 भिन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद – ६ 

ववदा 

२२.  ववदा अभधकारको कुरा होइनिः  (१) नगर प्रहरी कमगचारीिे अभधकारको रुपमा ववदाको दावी 

 गनग पाउने छैन।  

(२)  कामको अनकुुि हेरी ववदा र्दने अभधकारीिे आफ्नो तजबीजबाट ववदा र्दन अथवा 

 नर्दन पभन सक्नेछ साथै आवश्यक परेमा ववदामा वसेको नगर प्रहरी कमगचारीिाई 

 भनजको स्वीकृत ववदा रद्द गरी बोिाई काममा िगाउन सक्नेछ ।  

(३)  ववदाको वकभसमहरुिः नगर प्रहरी कमगचारीहरुिे देहाय वमोणजमका ववदा पाउनेछन ्। 

(१)  ववरामी ववदािः नगर प्रहरी कमगचारीिे वषगको १२ र्दन ववरामी ववदा पाउनेछन ्

 । सात र्दन िन्दा वढी ववरामी ववदा भिनपुरेमा स्वीकृत प्राप्त णचवकत्सकको 

 प्रमाण पेि गनुगपनेछ । 

  (२)  अन्य ववदािः प्रत्येक काम गरेको मवहनाको १ र्दनका दरिे वावषगक १२ र्दन  

(३)   वकररया ववदािः  

(क)   नगर प्रहरी कमगचारी आफैं  वकररयामा बस्न ुपरेमा कुि धमग अनसुार 

 वढीमा १५ र्दन वकररया ववदन पाउनेछ । यस्तो ववदा मवहिा नगर 

 प्रहरी कमगचारीको पभतिे वकररया बस्नपुरेमा त्यस्तो मवहिा 

 कमगचारीिाई र्दइनेछ । 

(ि)   यस्तो वकररया ववदा बस्ने नगर प्रहरी कमगचारीिे परुा तिब ित्ता 

 पाउनेछ । 

(४)  प्रसूती ववदािः  
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(क)  मवहिा नगर प्रहरी कमगचारी गिगवती िएमा भनजिे सतु्केरीको 

 अणघपभछ गरी ९० र्दन प्रसूती ववदा पाउनेछ ।  

(ि)  प्रसूती ववदा वस्ने मवहिा नगर प्रहरी कमगचारीिे पूरा तिब, ित्ता र 

 रािन पाउनेछ ।  

(ग)  प्रसूती ववदा सेवा अवभधिर दईु पटक मात्र र्दइनेछ साथै 

 नगरपाभिकािे र्दएको सवुवधा उपिोग गनग पाउनेछ । 

( ५)  प्रसूती स्याहार ववदािः  

(क) प्रसूभत स्याहार ववदा सेवा अवभधिर दईु पटक मात्र र्दइनेछ साथै 

 नगरपाभिकािे र्दईएको सवुवधा उपिोग गनग पाउनेछ । 

(ि)  नगर प्रहरी कमगचारीको पत्नी सतु्केरी हनुे िएमा त्यस्तो कमगचारीिे 

 सतु्केरी हनुिुन्दा अणघ वा पभछ गरी पन्र र्दन प्रसूभत स्याहार ववदा 

 भिन सक्नेछ । यो ववदा सेवा अवभधमा दईु पटकसम्म पाउनेछ ।  

(ग)  प्रसूभत स्याहार ववदामा वस्ने कमगचारीिे पूरा तिब, ित्ता र रािन 

 पाउनेछ ।  

(घ)  प्रसूभत स्याहार ववदा भिन ेनगर प्रहरी कमगचारीको ववदा स्वीकृत गने 

 कायागियिे अध्यावभधक बनाई राख्नपुनेछ ।  

(ङ)  सतु्केरी स्याहार ववदामा बस्ने कमगचारीिे जन्म दताग प्रमाण पत्र वा 

 सम्बणन्धत अस्पतािको प्रमाणपत्र पेि गनुग पनेछ ।  

(६)  सट्टा ववदािः कुनै पभन सावगजभनक ववदाको र्दन ड्यूटी गने नगर प्रहरी 

 कमगचारीिाई आिोपािो भमिाई सम्वणन्धत कायागिय प्रमिुिे सट्टा ववदा र्दन 

 सक्नेछ । तर यस्तो सट्टा ववदा एकपटकमा सात र्दनिन्दा वढी हनुे छैन ।  
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२३.  ववदा स्वीकृत नगराई घर वस्ने नगर प्रहरी कमगचारीिाई सेवाबाट हटाउनेिः  (१) यस 

 कायगववभध वमोणजम ववदा स्वीकृत नगराई नगर प्रहरी कमगचारी अनपुणस्थत रहन पाउने छैन।  

(२)  कायगववभध (१) को उलिंघन गरी गैर हाणजर हनुे नगर प्रहरी कमगचारीिाई नगर 

 कायगपाभिकाको कायागियिे सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । 

  तर ववदाको भनकास नहुँदै ववदा बसी पभछ सो गैर हाणजर िएको अवभधको िाभग मनाभसव 

 कारण सवहत ववदाको भनवेदन पेि गरी सो ववदा स्वीकृत िएमा यो भनयम उलिंघन गरेको 

 मभनने छैन ।  

२४.   ववदािः  (१) कुनै पभन ववदा एक सािको अको सािमा भिन पाइने छैन र संणचभत समेत हनुे 

 छैन।  

(२)  कुनै नगर प्रहरी कमगचारीिे पवुग स्वीकृभत भिई ववदामा बस्न असमथग िएमा ववदा 

 स्वीकृत अभधकारीिाई मौणिक जानकारी र्दई ववदामा बस्न ु पाइने छ । तर 

 कायागियमा उपणस्थत हनुसाथ उक्त अवभधको ववदा स्वीकृत गराउन ुपनेछ  ।  

(३)  ववदा वसेका नगर प्रहरी कमगचारीहरुिे पूरा तिव, ित्ता, रािन पाउनेछ ।  

(४)  ववदा िभनवार वाहेक अरु ववदाहरुसँग भमिाई भिन पाइने छैन ।  

२५.  ववदा र्दने अभधकारीिः देहायको भबदा स्वीकृत गने अभधकार देहायको अभधकारीिाई हनुेछिः  

 ववदाको वकभसम ववदा स्वीकृत गने अभधकारी  

(१) अन्य ववदा – नगर प्रहरी प्रमिु  

(२) वकररया ववदा – प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत  

(३) प्रसतुी ववदा – प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत  

(४) सट्टा ववदा – प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत  

(५) प्रसभुत स्याहार ववदा – प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत  
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(६) ववरामी ववदा – प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत  

यस्ता स्वीकृत िएका ववदाहरुको अभििेि १५ र्दन भित्र नगर कायगपाभिकाको प्रिासन िािामा 

अभनवायग उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

२६.  ववदा पररणत नहनुेिः  यस पररच्छेद बमोणजम नगर प्रहरी कमगचारीिे जनु ववदा भिई बसेको हो 

 सोही ववदा नै उपिोग गनुग पनेछ । पवहिे कुनै एक वकभसमको ववदा स्वीकृत िएकोमा 

 त्यस्तो ववदा पभछ वकररया ववदा वा प्रसूभत ववदा वाहेक अको वकभसमको ववदामा पररणत 

 गराउन पाइने छैन ।  

२७.  सावगजभनक ववदा गाभिनेिः  कुनै प्रकारको ववदा भिई बसेको नगर प्रहरी कमगचारीिे सो ववदा 

 िकु्तान हुँदा सावगजभनक ववदा पनग गएमा र सावगजभनक ववदा पभछ कायागियमा हाणजर निएमा 

 सो सावगजभनक ववदाको अवभध पभन भनज कमगचारीिे भिएको ववदा वा सो ववदा बाँकी निएमा 

 भिन पाउने अरु ववदामा वसेको माभननेछ ।  

२८.  कायागियमा अनपुणस्थत हनुे उपर कारवाहीिः  ववदा स्वीकृत नगराई कायागियमा अनपुणस्थत हनु े

 नगर प्रहरी कमगचारीिाई गयि र तिवकट्टी गरी वविागीय सजाय समेत गनग सवकनेछ ।  

२९.  ववदा भिने ववभधिः  (१) यस पररच्छेद वमोणजम ववदा भिन चाहने नगर प्रहरी कमगचारीिे 

 आफुिाई चावहएको ववदाको अवभध, कारण िए सो समेत िोिी रीतपूवगकको भिणित दरिास्त 

 आफू हाणजर रहेको िािा माफग त ववदा स्वीकृत गने अभधकारी समक्ष पेि गनुग पनेछ । ववदा 

 स्वीकृत िए निएको सम्वणन्धत िािा प्रमिुिे सम्वणन्धत कमगचारीिाई र्दनपुनेछ ।  

(२)  कुनै वकभसमको ववदा स्वीकृत र्दने अभधकारीिे पररणस्थभतको ववचार गरी ववदा र्दने वा 

 नर्दने भनणगय गनग सक्नेछ ।  
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(३)  देहायमा िेणिए वमोणजमका कुरामा ववदा र्दने अभधकारीिाई णचत्त बझेुमा भनजिे 

 ववदाको िाभग दरिास्त परेको भमभतिन्दा अगाभडदेणि पभन ववदा वस्न पाउने गरी 

 भनवेदकिाई ववदा र्दन सक्नेछ ।  

(क)  ववदा र्दने अभधकारीको पूवग स्वीकृभत भिई रहन सम्िव भथएन िने्न वा  

(ि)  पूवग स्वीकृभतको िाभग भनवेदकिे सकिर प्रयास गरेको भथयो िने्न ।  

 तर ववदा बसी सकेपभछ स्वीकृभतको िाभग दरिास्त परेकोमा अस्वीकृभत हनु गई त्यसको 

 फिस्वरुप ववदाको भनवेदन गने नगर प्रहरी कमगचारीिाई नोकरीबाट हटाउन ुपने देणिएमा 

 त्यस्तो नगर प्रहरी कमगचारीिाई सफाई पेि गने मौका प्रदान गररनेछ ।  

३०.  ववदाको अभििेििः  ववदा र्दने अभधकारीिे आफ्नो मातहतका सबै नगर प्रहरी कमगचारीको 

 ववदाको अभििेि वकताव िडा गरी िगत राख्ने र प्रिासन िािािाई १५ र्दन भित्र अभनवायग 

 भिणित जानकारी र्दन ुपनेछ ।  

३१.  भनकासा भिन नभ्याएमािः  कुनै नगर प्रहरी कमगचारीिाई आवश्यक परी ववदामा नवसी नहनुे 

 अवस्था पनग आएको िने्न भनकटतम माभथलिो अभधकारीिाई िागेमा र सो ववदा णस्वकृत हनुे 

 देणिएमा भनजिे त्यस्तो नगर प्रहरी कमगचारीिाई ववदामा बस्न भिणित आदेि र्दई त्यसको 

 सूचना ववदा र्दने अभधकारी समक्ष पठाउनपुछग ।  

३२.  गयि िािी जनाउनेिः कुन ैनगर प्रहरी कमगचारी गयि परी सो कुराको जनाउ नगरपाभिका 

 प्रिासन िािामा पठाई सके पभछ सम्वणन्धत नगर प्रहरी कमगचारीिे ववदा स्वीकृत हनु पने 

 व्यहोरा दिागई आफू गयि परेको सूचना पाएको भमभतिे १५ र्दनभित्र आफूिाई गयि गने 

 अभधकारी िन्दा एकतह माभथको सम्वणन्धत अभधकारी समक्ष प्रभतवेदन र्दन सक्नेछ । सो 

 प्रभतवेदन उपर छानववन र जाँच पड्ताि गदाग नगर प्रहरी कमगचारीको प्रभतवेदन व्यहोरा साँचो 
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 देणिन आएमा सम्वणन्धत अभधकृतिे ववदा स्वीकृत गरी थमौती गरेको व्यहोरा िेणि पठाउन 

 सक्नेछ ।  

३३.  झठुो कारण देिाएमा सजाय हनुेिः  कुनै नगर प्रहरी कमगचारीिे कुन ै झठु्ठा कारण देिाई 

 ववरामी ववदा, वकररया ववदा र प्रसूती ववदा भिई वसेको ठहररएमा त्यस्तो नगर प्रहरी कमगचारी 

 वविागीय सजायको िागी हनुेछ।  

३४.  ताभिम अवभधमा ववदा वस्ने वारेिः  यस कायगववभधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन 

 ताभिम अवभधिर सावगजभनक ववदा र वकररया ववदाबाहेक साधारणतया अरु कुनै ववदा र्दइने 

 छैन ।  

पररच्छेद ७ 

आचरण 

३५.  दान उपहार भिन नहनुेिः  आफ्नो सरकारी काममा कुनै पभन प्रकारको असर पनग सक्न ेगरी 

 कुनै पभन नगर प्रहरी र भनजको पररवारका सदस्यसमेतिे नगरपाभिकाको पवूग स्वीकृत ववना 

 स्वदेिी तथा ववदेिी संघ संस्था भनकाय वा व्यणक्त कसैबाट कुनै प्रकारको दान, बक्स, 

 परुस्कार, कोसेिी र उपकार स्वीकार गनुग हदैुन ।  

३६.  चन्दा भिन नहनुेिः  कुनै नगर प्रहरी कमगचारीिे नगरपाभिकाको पूवग स्वीकृभत ववना कुन ै

 पभन कामको भनभमत्त कुन ै वकभसमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गनुग हदैुन र अरु कुन ै

 वकभसमको आभथगक सहायता प्राप्त गने काममा समेत िाग भिन हुँदैन ।  

३७.  सम्पणत्तको वववरण र्दनपुनेिः  (१) हाि वहािमा रहेको नगर प्रहरी कमगचारीिे यो कायगववभध 

 िागू िएको तीन मवहना भित्र र नयाँ भनयूणक्त िएका नगर प्रहरी कमगचारीिे भनयणुक्त िएको 

 भमभतिे ६० र्दन भित्र नगर कायगपाभिकाको कायागियमा भ्रष्टाचार भनवारण ऐन २०५९ को 

 दफा ५० को उपदफा (१) तथा अणखतयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को 
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 दफा ३१ (क) को उपदफा (१) को प्रयोजनको िागी सम्पणत्त वववरण फाराम अनसुार को 

 वववरण दाणििा गनुग पनेछ ।  

३८.  व्यापार व्यवसाय गनग नहनुेिः  कुनै पभन नगर प्रहरी कमगचारीिे कायागियको स्वीकृती वेगर 

 देहायका काम गनुग हुँदैनिः  

(१) कुनै व्यापार व्यवसाय गनग  

(२) कुनै फमगको वहस्सेदार वा सञ्चािक हनु र  

(३) कुनै कम्पनीको ियेर िररद गनग।  

३९.  नगरपाभिकाको काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकािन गनग नहनुेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे 

 नगरपाभिकाद्धारा अथवा वविेष रुपमा अणखतयार नपाई आफ्नो कतगव्यको पािना गदाग 

 स्थानीय तह वा गैह्रसरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेको वा आफैिे िेिेको अथवा संकिन 

 गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनभधकृत नगर प्रहरी 

 कमगचारीिाई वा गैह्रसरकारी व्यणक्तिाई अथवा पत्रपभत्रकािाई जानकारी र्दन हदैुन।  

४०.  रेभडयो वा पभत्रकासँग सम्पकग  राख्न नहनुेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे नगरपाभिकाको अनमुभत 

 प्राप्त नगरी कुनै पत्रपभत्रकामा आफ्नै वास्तववक अथवा कालपभनक नामबाट अथवा बेनामी 

 कुनै िेि प्रकाणित गनग अथवा रेभडयोद्धारा प्रसारण गनग हुँदैन ।  

तर यस्तो प्रकािन वा प्रसारण सावहणत्यक, किात्मक, ऐभतहाभसक अथवा वैज्ञाभनक र 

 व्यवसावयक ववषयको िएमा यस्तो स्वीकृती भिई रहन ुपदैन र प्रकािन वा प्रसारण गरेपभछ 

 जाहेरी गनुगपदगछ ।  

४१.  नगरपाभिकाको आिोचनािः  नगर प्रहरी कमगचारीिे कुनै कुराको आिोचना गदाग 

 नगरपाभिकाको नीभतको भबरुद्ध असर पने गरी अथवा नगरपाभिका र नगरबासीमा िलि 

 पगु्ने गरी िाषण, सम्वाद, िेि रचना गनुग हुँदैन।  
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४२.  भनवागचनमा िाग भिन नहनुेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे कुनै पभन राजनीभतक दिको िाभग कुन ै

 भनवागचनमा िाग भिन वा कसैको भनभमत्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारिे प्रिाव पानग 

 हदैुन।  

 तर कसैिाई मत र्दएको वा र्दने ववचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचभित काननुवमोणजम 

 आफ्नो मताभधकार प्रयोग गनग बाधा पनेछैन ।  

४३.  राजनीभतमा िाग भिन नहनुेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे कुनै राजनैभतक दि र सोसँग सम्बणन्धत 

 संस्थाको सदस्य बन्न, राजनीभतमा िाग भिन, राजनैभतक संस्थािाई सहायताको भनभमत्त चन्दा 

 र्दन अथवा कुनै राजनैभतक संस्था वा आन्दोिनिाई अन्य कुनै प्रकारिे आफ्नो प्रिाव पानग 

 सहयोग गनग हुँदैन ।  

४४.  समय पािन र भनयभमततािः  नगर प्रहरी कमगचारीिे र्ठक समयमा तथा भनयभमत रुपमा आफ्नो 

 पािोमा हाणजर हनुपुदगछ र साधारणतया पवहिे ववदाको भनकासा नभिई काममा अनपुणस्थत 

 हनु ुहुँदैन ।  

४५.  अनिुासन र आज्ञापािनिः  (१) नगर प्रहरी कमगचारीिे आफ्नो कतगव्य तत्परताको साथ पािन 

 गनुगपदगछ ।  

(२)  नगर प्रहरी कमगचारीिे आफ्नो कायागियको काम सम्बन्धी कुरामा आफूिन्दा माभथका 

 अभधकृतिे र्दएको आज्ञािाई तदारुकतासाथ पािन गनुगपदगछ ।  

(३)  नगर प्रहरी कमगचारीिे आफूिन्दा माभथका सबै अभधकृतहरु प्रभत उणचत आदर 

 देिाउनपुनेछ ।  

४६.  नगर प्रहरी कमगचारीिे बावहरी प्रिाव पानग नहनुेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे आफ्नो नोकरी 

 सम्वन्धी कुरामा आफूिन्दा माभथका अभधकृतमाभथ कुनै अनणुचत प्रिाब पानग अथवा प्रिाब 

 पाने प्रयत् न गनग हुँदैन ।  
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पररच्छेद – ८ 

सजाय र पनुरावेदन 

४७.  सजायिः  उणचत र पयागप्त कारण िएमा नगर प्रहरी कमगचारीिाई देहायको सजाय गनग 

 सवकनेछिः  

(१)  नभसहत र्दने ।  

(२)  िारीररक थकाई हनुे (फवटक) सजाय गने ।  

(३)  तलिो तहमा घटुवा गने  

(४)  िापरवाही गरी नगरपाभिकािाई नोक्सानी िएको सम्पूणग वा आंणिक रुपमा तिव 

 ित्ताबाट कट्टी गरी असिु गने ।  

(५)  िववष्यमा सरकारी नोकरीको िागी अयोग्य नठहररने गरी नोकरीबाट बिागस्त गने ।  

४८.  नभसहत र्दने वा प्रभतकूि राय िेख्निेः  नगर प्रहरी कमगचारीिे काममा साधारण िापरवाही 

 गरेमा नभसहत र्दन सक्नछे । दईु पटकसम्म नभसहत र्दँदा पभन भनजिे काममा िापरवाही 

 गरेमा भनजको चािचिन सम्बन्धी प्रभतवेदनमा प्रभतकूि राय िेणिनेछ ।  

४९.  दजाग र तिब घटाउनेिः  कुनै नगर प्रहरी कमगचारीिाई देहायको अवस्थामा सजाय गने 

 अभधकारीिे तलिो पद वा तलिो टाइम स्केि वा त्यही टाइम स्केिको तलिो स्केिमा 

 ओरालन सक्ने र नगरपाभिकािाई हाभन नोक्सानी परु् याएकोमा सो समेत भनजबाट िराउन 

 सक्नेछ ।  

(क)  सन्तोषजनक काम नगरेमा ।  

(ि)  अनिुासनहीनता गरेमा ।  

(ग)  आचरणसम्वन्धी कायगववभध उलिंघन गरेमा ।  

(घ)  भनयणुक्त िएको पाँच वषगभितै्र नोकरीबाट अिग हनु झठु्ठा कारण देिाएमा ।  
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(ङ)  र्दएको आदेि भनदेिन नमानेमा वा कायागन्वयन नगरेमा ।  

(च)  मनाभसव कारण निई वा ववदा नभिई ववदा बसेकोमा वा गैरहाणजर िएमा ।  

(छ)  िापरवाही गरेमा वा भनयम आदेिको पािना नगरेमा ।  

(ज)  यस कायगववधीको दफा २९ को (३) अनसुार । 

पररच्छेद ९ 

तिब, ित्ता 

५०.  तिब ित्तािः  नगर प्रहरी कमगचारीिे भनयणुक्त पाएको वा वढुवा िएको भमभतदेणि तिब ित्ता 

 पाउने छ । तिव र  ित्ता नेपाि प्रहरी कमगचारीको तत ्तत ्पद अनसुारको तिब ित्ता 

 पाउने छ ।  

पररच्छेद १० 

५१.  भनभमत्त िई काम गने व्यवस्थािः  (१) एक मवहना ननाध्ने गरी कुनै कारणिे नगर प्रहरी 

 प्रमिु अनपुणस्थत िएमा सोही कायागियका सबिन्दा बररष्ठ नगर प्रहरी कमगचारीिे सो पदको 

 भनभमत्त िई काम गनेछन ।  

(२)  यसरी भनभमत्त िई काम गरेको अवभधको सम्पूणग णजम्मेवारी भनभमत्त िई काम गने 

 नगर प्रहरी कमगचारीको हनुेछ ।  

पररच्छेद ११  

ताभिम 

५२.  ताभिमको व्यवस्थािः  नगर प्रहरी कमगचारीिाई कायगकुिि एवं दक्ष तलुयाउन भिमाद 

 नगरपाभिकािे तोवकए वमोणजमको आवश्यकतानसुार अन्य ताभिमहरु पभन र्दन सवकनेछ ।  

५३.  ताभिम संचािन हनुे स्थानिः  नगरपाभिकािे तोवकएको स्थानमा हनुेछ ।  
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५४.  ताभिमको अवभधिः नगर प्रहरी सेवाको सबै अभधकृत तथा जवानहरुको ताभिमको अवभध 

 भिमाद नगरपाभिकािे तोकेको पाठयक्रम अनसुार हनुेछ ।  

५५.  प्रणिक्षाथीिे पाउने सवुवधािः  भिमाद नगरपाभिका बावहरका प्रणिक्षाथीहरुिाई ताभिम भिन 

 आउँदा जाँदाको दैभनक भ्रमण ित्ता प्रचभित कानून बमोणजम हनुेछ ।  

५६.  प्रारणम्िक पोिाकिः  (१) सबै नयाँ िनाग हनुे अभधकृत तथा जवानहरुिाई ताभिम केन्द्रबाट 

 स्केि बमोणजम प्रारणम्िक पोिाक ववतरण गररनेछ ।  

(२)  नयाँ िनाग हनुे प्रणिक्षाथीहरुको िाभग चावहने प्रारणम्िक पोिाक भिमाद नगरपाभिकािे 

 र्दनेछ ।  

५७.  प्रणिक्षण ित्तािः  नगर कायगपाभिकाको भनणागयानसुार प्रणिक्षण ित्ता र्दइनेछ ।  

५८.  अभतभथ प्रणिक्षकहरुको पाररश्रभमकिः  नगरपाभिकािे तोवकए बमोणजम हनुेछ ।  

५९.  आन्तररक ताभिमिः एकै पटक भनयणुक्त िएमा नगर प्रहरी कमगचारीिाई आन्तररक ताभिममा 

 पठाउँदा साधारणतया समान अवसर प्राप्त हनुे गरी ताभिमको व्यवस्था भमिाउनपुनेछ ।  

पररच्छेद १२ 

पोिाक 

६०.  नगर प्रहरी पोिाकिः  नगर प्रहरीको पोिाकको रंग र वकभसम र अन्य वववरण नगर 

 कायगपाभिकािे तोके बमोणजम हनुेछ ।  

६१.  प्रारणम्िक पोिाक र सामानिः  प्रत्येक नगर प्रहरी कमगचारीिाई नगर कायगपाभिकाको 

 कायागियिे तोके बमोणजमको पोिाक र सामान उपिब्ध गराईनेछ ।  

६२.  जाडो मौसमका िाभग र्दइने पोिाकिः  प्रत्येक नगर प्रहरी कमगचारीिाई जाडो मौसमको िाभग 

 पोिाक भनिःिलुक र्दइनेछ । हरेक तीन बषगको िाभग एक सेट पोिाक उपिव्ध गराईनेछ।  
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६३.  सेरोमोभनयि पोिाकिः  अभधकृत कमगचारीहरुिाई सेरीमोभनयि पोिाकको िाभग तोवकएको 

 रकम उपिब्ध गराईनेछ ।  

६४.  तयारी पोिाक ववतरण गनग नसवकएमा र्दने सवुवधािः  नगर प्रहरी कमगचारीिाई तयारी पोिाक 

 ववतरण गनग नसवकएको अवस्थामा स्थानीय दर रेट वमोणजम भसिाई ज्यािा र्दइनेछ ।  

६५.  नगर प्रहरीको पोिाक सट्टा िनागिः  नगर प्रहरी कमगचारीहरुिाई भनजहरुको मािसामान र 

 पोिाक भनणश्चत अवभध नपगुी वा कामकाजको भसिभसिामा फाटी गएमा नगर प्रहरी प्रमिुिे 

 पेि गरे वमोणजम सट्टा गरी नयाँ र्दइनेछ ।  

पररच्छेद १३ 

ववववध 

६६.  वविागीय आदेि र भनदेिनिः  ऐन र यस कायगववभधको पररभधभित्र रही देहायका ववषयमा नगर 

 प्रहरी प्रमिुिे कायगकारी अभधकृतको भनदेिन बमोणजम आदेि तथा भनदेिन जारी गनग 

 सक्नेछ।  

(क)  कायगमा भछटो छररतोपन लयाउने ववषय  

(ि)  मातहतको नगर प्रहरी कायागियिाई भनयन्त्रण गनग ववषय भिमाद नगरपाभिका नगर 

 प्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगववभध, २०७५   

(ग)  मातहत कायागियको कायगमा समन्वय कायम लयाउने ववषय  

(घ)  भनयममा उलिेि िएका कुराहरु स्पष्ट तथा ववस्ततृ गने ववषय  

(ङ)  वविागीय अनिुासन सम्वन्धी व्यवस्था  

६७.  परुस्कारिः  देहायका पदाभधकारीहरुिे आफ्नो र आफ्ना मातहत कायागियका नगर प्रहरी 

 कमगचारीहिे आफ्नो कतगव्यपािनको भसिभसिामा प्रसंिनीय काम गरेमा त्यस्तो नगर प्रहरी 

 कमगचारीहरुिाई परुस्कार स्वरुप रकम उपिब्ध गराउन भसफाररस गनग सक्नेछनि्ः  
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६८.  चाडपवग िचग पाउनेिः  नगर प्रहरी कमगचारीिे िाईपाई आएको एक मवहनाको तिब बराबरको 

 रकम प्रत्येक वषग चाडपवग िचगको रुपमा पाउनेछ ।  

६९.  अन्य सवुवधा तथा व्यवस्थािः  नगर प्रहरी कमगचारीहरुिाई र्दईने सवुवधाहरु नगर 

 कायगपाभिकािे तोके बमोणजम हनुेछ ।  

७०.  बाधा अड्काउ फुकाऊिः  भिमाद नगर कायगपाभिकाको कायागियमा कायगरत नगर प्रहरी 

 कमगचारीहरुको सेवा, ितग, सवुवधा र संचािन यस कायगववभधमा व्यवस्था िएको हदसम्म यसै 

 कायगववभध बमोणजम हनुेछ । यस कायगववभधमा व्यवस्था निएका ववषयहरुको हकमा नेपाि 

 प्रहरी भनयमाविी, २०७१ बमोणजम हनुछे ।  

७१.  कायगववभध संिोधनिः  यस कायगववभधमा आवश्यक संिोधन भिमाद नगर कायगपाभिकािे गने 

 सक्नेछ । 
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भिमाद नगरपाभिकावाट गररने बजार अनगुमन भनदेणिका, २०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 20755/06/24 

सम्बत ्२०७५ सािको भनदेणिका नं. १ 

k|:tfjgf M 
g]kfnsf]] ;+ljwfg, @)&@ sf] cg';"rL–* adf]lhd / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf 

!! sf] pkbkmf -@_ sf] -~f_ jdf]lhd pkef]Qmf lxt ;+/If0ffy{ ahf/ cg'udgsf] lhDd]jf/L :yfgLo 

txnfO{ tf]lsPsf] xF'bf ;f] ;+a}wflgs Pj+ काननुी bfloTj sfof{GjoGfsf] nflu gu/kflnsfdf 

pkef]Qmfsf] :jf:Yo, ;'ljwf / cfly{s lxt sfod /fVg, pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf] u'0f:t/, kl/df0f 

Pj+ d"Nosf] clgoldttfaf6 pkef]QmfnfO{ ;+/If0f k|bfg ug{, j:t' jf ;]jfsf] pTkfbg :yn jf 

eG;f/ ljGb', 9'jfgL dfu{, e08f/0f tyf ;+ro :yn, yf]s tyf v'b|f ljlqm :yn / pkef]u :yn 

nufotsf 7fpFx¿df j:t' jf ;]jf k|bfos jf laqm]tfsf] Joj;flos sf/f]jf/sf] btf{, gjLs/0f, 

cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg nufotsf Jofkfl/s lqmofsnfksf] lgodg ug{ tTsfn 

gu/kflnsfaf6 lgoldt ?kdf k|efjsf/L ahf/ cg'udg ug{ cfjZos ePsf]n] ledfb 

gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgodlt ug]{ P]g, @)&% sf] bkmf $ jdf]lhd ledfb 

gu/sfo{kflnsfsf]] ldlt @)&%.)^.@$ sf] a}7saf6 :jLs[t u/L of] lgb]{lzsf nfu' u/]sf] 5 . 

kl/R5]b –! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

-s_  o; lgb]{lzsfsf] gfd æledfb gu/kflnsfaf6 ul/g] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&%Æ 

/x]sf] 5 . 

-v_  of] lgb]{lzsf ledfb gu/sfo{kflnsfjf6 :jLs[t ePsf] ldltb]lv nfu'" x'g]5 . 

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

-s_ æcg'udg 6f]nLÆ eGgfn] sfof{non]] ljz]if1 ;lxt u7g u/]sf] ahf/ cg'udg 6f]nL 

;Demg' kb{5 . 

-v_ æpkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltÆ eGgfn] gu/kflnsf pkk|d'vsf] ;+of]hsTjdf ul7t 

;ldlt a'‰g' kb{5 .  
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-u_ æsfof{noÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 

-3_ æk|bfosÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, cfoftstf{, e08f/0f jf ljlqmljt/0f ug]{ 

JolQm jf ;+:yf ;Demg' kb{5 . 

-ª_ æj:t'Æ eGgfn] pkef]Qmfn] pkef]u jf k|of]u ug]{ j:t'sf] ;+ld>0faf6 ag]sf] kbfy{ 

;Demg'  kb{5 / ;f] zAbn] pkef]Uo j:t'sf] lgdf{0fdf k|of]u x'g] sRrf kbfy{, /Ë, 

;'uGw jf /;fognfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-r_ æljqm]tfÆ eGgfn] j:t' jf ;]jfsf] pTkfbs, k}7f/Lstf{, yf]s jf v'b|f ljqm]tf, ;]jf 

k|bfos ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] xf]6n, nh, xf]i6]n, vfhf3/ ;+rfns cflbnfO ;d]t 

hgfpg]5 . 

-5_ æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] ledfb gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-h_ æ;]jfÆ eGgfn] Joj;flos ;]jf, ;+rf/ ;]jf, lgdf{0f tyf OlGhlgol/ª ;]jf, ljt/0f 

;]jf, lzIff ;]jf, jftfj/0fLo ;]jf, ljlQo ;]jf, :jf:Yo / ;fdflhs ;]jf, ko{6g ;]jf, 

dgf]/~hg tyf v]ns'b ;]jf, oftfoft ;]jf nufotsf b:t'/÷kfl/>lds lnO{ jf 

glnO{ k|bfg ul/g] ;Dk"0f{ ;]jfx¿ ;Demg' kb{5 . 

-em_ æ;ldltÆ eGgfn] pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt eGg] ;Demg' kb{5 .  
kl/R5]b–@ 

pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt 

#=  pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt Mpkef]Qmfsf] lxt ;+/If0f ;DaGwL laifodf cfjZos gLltut 

Aoj:yf ug{ tyf ahf/ cg'udg sfo{nfO{ dfu{bz{g P+j ;dGjosf] nflu gu/kflnsfn] 

pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g ug]{5 . 

$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g b]xfo cg';f/ x'g]5 M 

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

-v_ gu/kflnsfsf] cfly{s ;ldltsf ;+of]hs       –  ;b:o 

-u_ lhNnf k|zf;g sfof{no jf Onfsf k|zf;g sfof{nosf  clws[t k|ltlgwL – ;b:o  

-3_ vfB, u'0f:t/, cf}iflw÷hg:jf:Yo÷pBf]u afl0fHo x]g]{ -pknAw eP  

    ;Ddsf If]qut ljifo x]g]{_ zfvfsf k|d'v÷k|ltlglw       – ;b:o 

-ª_ ;DalGwt pBf]u afl0fHo ;+3sf] k|ltlglw       – ;b:o 
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-r_ pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx? dWo]af6  Ps hgf – ;b:o 

-5_ sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf k|d'v      – ;b:o ;lrj 

%= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] sfd st{Ao / clwsf/ M 

-s_  pkef]Qmf lxt ;+/If0fsf] nflu cfaZos gLltut Aoj:yf ug]{, 

-v_  cTofjZos a:t'x?sf] dfu / cfk"lt{sf] cj:yf ;DaGwL tYofÍ ;+sng / dfusf] 

k|If]k0f ug]{, 

-u_  ;ldltn] o; lgb]{lzsfsf] bkmf * sf] pkbkmf -@_ cg';f/ ul7t cg'udg 6f]nLåf/f 

cg';"rL–! sf] kmf/ddf pNn]v eP cg';f/ k|:t't u/]sf] ahf/ cg'udg ;DaGwL 

k|ltj]bg dfly ljZn]if0f u/L cfjZos lgb]{zg lbg], 

-3_ pkef]Qmsf] lxt ;+/If0f ug{ cfk"lt{ Joj:yf / pkef]Uo j:t' jf ;]jfsf] 58\s] cg'udg 

ug]{, 

-ª_ ahf/ cg'udg ;DaGwL sfdsf] d"Nofªsg ug]{ / 6f]nLnfO{ cfjZostf cg';f/ dfu{ 

bz{g ug]{ , 

-r_ gu/kflnsfn] lbPsf] cGo lgb]{zg / cfb]zsf] sfof{Gjog ug]{÷u/fpg] . 

-5_  pkef]Qmf lxt ljkl/t sfo{df cfjZos sfg'gL sf/jfxLsf] nflu lg/LIf0f jf 

cg';Gwfg clws[t tf]Sg] . 

^=  pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] a}7s ;DaGwL sfo{lalw M pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] 

a}7s dlxgfdf Ps k6s clgjfo{ ¿kdf a:g' kg]{5 . ;ldltsf] a}7sn] cfˆgf] sfo{ljlw cfk}m 

tof/ ug]{5 . o;/L j}7s j:bf slDtdf tLg lbg cufl8 j}7ssf] ljifo ;lxtsf] ;"rgf 

;b:ox?nfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 . 

kl/R5]b –# 

ahf/ cg'udg ;DaGwL Joj:yf 

&=   j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n nufotsf Jofkfl/s lqmofsnfknfO{ 

pkef]Qmf d}qL agfpg gu/kflnsfn] lgDg Joj:yf ug'{ kg]{5 M– 

-s_  u'0f:t/Lo pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] ;xh / ;j{;'ne cfk"lt{ x'g] jftfj/0fsf] 

;'lglZrttf ;lxt pkef]Qmfsf] xs / lxtsf] ;+/If0f ug{ sfof{nodf pkef]Qmf lxt 



 
 

195 
 

;+/If0f zfvf÷OsfO{÷8]S;sf] Joj:yf u/L lgoldt / k|efjsf/L ahf/ cg'udgsf] 

Joj:yf ug]{,  

-v_  ahf/ k|0ffnLnfO{ k|lt:kwL{ / pkef]Qmf k|lt lhDd]jf/ t'Nofpg k|rlnt sfg'gsf] 

sfo{Gjogdf hf]8 lbg],  

-u_ pkef]Qmf lzIff ;DaGwL ;r]tgf / ahf/ cg'udgsf] sfo{of]hgf tof/ u/L pkef]Qmf 

lxt ;+/If0fsf] ljifonfO{ ljz]if k|fyldstfdf /fVg], 

-3_  pkef]QmfnfO{ ;r]t / hfu¿s t'Nofpg j8f ;ldltsf] sfof{nob]lv g} pkef]Qmf 

;r]tgf nufotsf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{, 

-ª_  cfkm\gf] ufp jf gu/kflnsf cGtu{t :yflkt jf ;+rflnt pBf]u Joj;fosf] btf{, 

gljs/0f, lan ljhs tyf laqmLsf] nflu /flvPsf dfnj:t', gfktf}n, u'0f:t/, n]an, 

cfk"lt{,  cflbsf] cg'udg ug]{, 

-r_ t/sf/L, kmnkm"n, df5f, df;', ld7fO{ k;n, 8]/L, xf]6n nufotsf vfB j:t'sf] laqmL 

:ynsf] dfkb08 tf]Sg] / 5'§} kmnkm"n tyf t/sf/L ahf/ / jwzfnfsf] Joj:yf ug]{, 

*=  ahf/ cg'udg 6f]nL u7g M -!_ j:t' jf ;]jf k|bfos Joj;fosf] btf{, gljs/0f, cfk'lt{, 

d'No, gfktf}n, lj1fkg nufot Jofkfl/s lqmofsnfksf] lgoldt P+j cfsl:ds cg'udgsf] 

nflu  gu/kflnsfn] ahf/ cg'udg 6f]nL u7g ug]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd u7g x'g] cg'udg 6f]nLdf b]xfo adf]lhdsf] kbflwsf/Lx? /xg]5g 

M 

   -s_ sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf k|d'v – ;+of]hs 

   -v_ ;DalGwt ljifout If]qsf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_ – ;b:o 

   -u_ :yfgLo k|zf;gsf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_ –  ;b:o 

   -3_ :yfgLo ;'/Iff lgsfo -g]kfn k|x/L_ sf] k|ltlglw – ;b:o 

   -8=_ pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx? dWo]af6 dgf]lgt Ps hgf–  

  ;b:o 

   -r_ pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_ Ps hgf ;b:o – 

  ;b:o 

   -5_ kqsf/ dxf;+3÷;+rf/sdL{ Ps hgf – ;b:o 
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   -h_ gu/ k|x/L k|d'v  ;b:o 

   -em_ sfof{nosf] k|zf;g zfvf x]g]{ sd{rf/L  ;b:o ;lrj 

-#_ cg'udg 6f]nLdf sDtLdf % hgf k|ltlglw ;+nUg eO ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ 

ul/g]5 . t/ s'g} ljifout If]qsf] cg'udg ug]{ sfo{df ;DalGwt ljifout If]qsf] 

lj1÷k|ltlgwL clgjfo{ ?kdf ;dfj]z u/fpg' kg]{5 . -laifout la1 jf k|ltlgwL 

eGgfn] h:t} vfB jf s[lif pkhsf] nflu vfB lg/LIfs jf pknAw gePdf s[lif 

k|fljlws a'lEfmg]5 ._  

-$_ pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvfn] dfl;s ?kdf tf]lsPsf] 9fFrfdf ahf/ cg'udgsf] 

PsLs[t k|ltj]bg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 . 

(= ahf/ cg'udg 6f]nLsf] sfd, st{Jo / clwsf/M– bkmf * -!_ adf]lhd ul7t ahf/ 

cg'udg 6f]nLn] k|rlnt sfg'g adf]lhd b]xfo cg';f/sf sfo{x¿ ug'{kg]{5M– 

-s_ ahf/ cg'udgsf] k"j{ sfo{ of]hgf / dfl;s cg'udg sfo{tflnsf agfO{ :jLs[tLsf] 

nflu ;ldltdf k]z ug]{, 

-v_ :jLs[t sfo{of]hgf adf]lhd lgoldt ¿kdf ahf/ cg'udg ug]{ / cfjZostf adf]lhd 

cfsl:ds jf ljz]if cg'udg ug]{,  

-u_ j:t' jf ;]jfsf] btf{, cfk"lt{, d"No, u'0f:t/, gfktf}n, lj1fkg nufotsf Jofkfl/s 

lqmofsnfksf] cg'udg ug]{, 

-3_ sfnf]ahf/L, Psflwsf/ -l;lG8s]6_, ldnLdtf]k"0f{ efp lgwf{/0f -sf6{]lnË_, s[ltd cefj 

tyf ahf/ k|j]zdf cj/f]w ug]{ h:tf u}/ k|lt:kwL{ Jofkfl/s lqmofsnfk eP÷ 

gePsf] cg'udg ug]{, 

-ª_ s'g} j:t'sf] cg'lrt Jofkfl/s lqmofsnfk -ld;fj6÷u'0f:t/lxg÷pkef]Uo ldlt gf3]sf_ 

sd tf}n ePsf] b]lvPdf÷e]l6Pdf cfjZostf cg';f/ ;r]t u/fpg], To:tf j:t' 

hkmt ug]{, gi6 ug]{, sf/f]jf/ /f]Ssf ug]{ jf aGb ug]{ nufotsf sfo{sf nflu lgb]{zg 

lbg], 

-r_ pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltaf6 ;do–;dodf lbOPsf lgb]{zg Pj+ cfb]z adf]lhdsf 

sfdx¿ ug]{ . 

-5_ ;DkGg ahf/ cg'udg k|ltj]bg ;f]lx lbg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 . 
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!)=  ahf/ cg'udg sfo{ljlw M -!_ ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ lgDg ljifodf 

ljz]if Wofg lbg' kg]{5 M 

-s_ laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] lgofds lgsfoaf6 sfg'g adf]lhd k|bfg ul/g] u/]sf] 

Joj;fo btf{  k|df0f–kq, :yfoL n]vf gDa/ -PAN_ sf] k|df0f–kq, vfB cg'1f–kq, 

cf}ifwL k;n btf{ k|df0f–kq nufotsf cfjZos sfuhftx? lnPsf] 5÷5}g x]g]{ . 

;fy} k|df0fkq lgoldt ?kdf gljs/0f eP÷gePsf] x]g]{ . k|df0fkq glnPsf] jf 

gljs/0f u/]sf] gb]lvPdf a9Ldf & lbg leq ;f] sfo{ u/L sfof{nodf k]z ug{ lnlvt 

lgb]{zg lbg] . 

-v_  laqm]tf jf ;]jf k|bfosn] cfˆgf] Joj;fosf] ;fOgaf]8{ /fv]sf] 5÷5}g x]g]{ . g/fv]sf] 

eP # lbg leqdf /flv sfof{nodf hfgsf/L lbg lnlvt lgb]{zg lbg] . 

-u_  k|bfosn] j:t'sf] ljlqm sIfdf d"No ;"rL /fv]sf] 5 ÷5}g  x]g]{ . g/fv]sf] eP # lbg 

leqdf /flv sfof{nonfO{ ;f] sf] hfgsf/L lbg lnlvt lgb]{zg lbg] . 

-3_  dfn, j:t'sf] kl/df0f, d"No, u'0f:t/ / tf}n l7s 5 ÷5}g x]g]{ . 

-ª_  Kofs]lhË ul/Psf] j:t'sf] n]andf pTkfbs jf k}7f/Lstf{sf] gfd, pTkfbg ldlt, 

pkef]Uo cjlw jf  ldlt, clwstd v'b|f d"No, ld>0f, e08f/0f / pkef]u ug]{ tl/sf 

pNn]v ul/Psf] 5÷5}g x]g]{ .  

-r_  cf}iflw jf cf}iflwo'Qm kbfy{ eP ;f] sf] KoflsË k|of]u ug]{ tl/sf pNn]v 5÷5}g x]g]{ . 

cf}ifwLlj1 -kmfdf{l;i6_ cf}ifwL laqmL :yndf eP÷gePsf] Pj+ cf}iflw ljqm]tf k|df0fkq 

;d]t x]g]{ . 

-5_  pkef]Uo ldlt gf3]sf] cf}ifwL, k|zf]lwt kfgL, lj:s'6, kfp/f]6L nufotsf vfB tyf 

pkef]Uo j:t'x¿ km]nf k/]df gi6 ug]{, 

-h_  pTkfbg ldlt, pkef]Uo ldlt s]/d]6 u/]sf] jf k'gM n]alnË jf 5kfO{ u/]sf] 5÷5}g 

x]g]{ . k'gM n]alnË jf 5kfO{ u/]sf] kfO{Pdf To:tf] j:t' hkmt ug]{, j:t'sf] k|s[lt 

cg';f/ d'r'Nsf u/L gi6 ug]{ . 

-em_ df5fdf;', kmnkm"n, t/sf/L, ld7fO{ k;n, 8]/L / xf]6n awzfnf jf df5f df;' ljlqm 

e08f/0f :yn ;kmf;'U3/ / dfkb08 cg';f/ 5÷5}g x]g]{ . gePdf s;'/sf] k|s[lt 
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cg';f/ ;hu u/fpg] jf r]tfjgL lbg] tyf c6]/L u/]df tf]lsP adf]lhd b08 

h/Ljfgf ug]{ . 

-`_  ljqm]tf jf qm]tfnfO{ j:t'sf] ljnljhs hf/L u/]sf] 5÷5}g x]g]{ . ljn clgjfo{ ug{ 

lgb]{zg lbg] . 

-@_  gu/kflnsfn] cg';"rL–@ df pNn]lvt j:t' / ;]jfsf] cg'udg ug{ pkef]Qmf lxt 

;+/If0f x]g]{ zfvf÷OsfO{÷8]S;nfO{ lnlvt sfo{ ljj/0f tf]Sg' kg]{5 . ;f]xL cfwf/df 

ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ ug'{ kg]{5 .   

kl/R5]b–$ 

ph'/L ;DaGwL Joj:yf 

!!=  ph'/L lbg ;Sg]M 

-s_  s'g} j:t' jf ;]jfsf] ljqm]tf jf k|bfosn] pkef]Qmfsf] lxt ljkl/t Jofkfl/s 

lqmofsnfk u/]sf] elg s'g} klg JolQmn] pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt jf ahf/ 

cg'udg 6f]nL jf sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvfdf df}lvs jf lnlvt 

;"rgf jf ph'/L lbg ;Sg], 

-v_  pkbkmf -s_ adf]lhdsf] lgsfon] ph'/L jf ;fj{hlgs ;~rf/ dfWodaf6 k|fKt 

;"rgfnfO{ ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f ul/g]5,  

-u_  pkbkmf -s_ jf -v_ adf]lhdsf] ph'/L jf cGo s'g} ;/sf/L lgsfoaf6 cg'udgsf] 

nflu n]lv cfPdf ;f] nfO{ ;d]t ph'/Lsf] ¿kdf u|x0f u/L ahf/ cg'udg 6f]nLn] 

cg'udg tyf lg/LIf0f ug'{ kg]{5, 

-3_ pkbkmf -u_ adf]lhd cg'udg tyf lgl/If0f ubf{ ljqm]tf jf ;]jf k|bfosn] k|rlnt 

sfg'g jf dfkb08 ljkl/t Jofkfl/s lqmofsnfk u/]sf] kfOPdf tTsfn sf/jfxL 

rnfpg' kg]{5, 

-ª_ pkbkmf -3_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn] u/]sf] sfd sf/jfxLdf lrQ ga'em]df ljqm]tfn] 

k|rlnt sfg'g adf]lhd gu/kflnsfsf] pkk|d'v  ;dIf lnlvt ?kdf ph'/L lbg 

;Sg]5 . 
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kl/R5]b–% 

cg'udg ;DaGwL k|s[of 

!@=  cg'udgsf] k"j{ tof/L M  cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug'{ k"j{ b]xfosf] tof/L ug'{ kg]{5 M 

-s_  lg/LIf0f jf cg'udgdf hfg' k"j{ cTofjZos j:t' tyf ;]jf dWo] s'g s'g ljifonfO{ 

klxnf] k|yldstfdf /fVg] eGg] ls6fg u/L ljifo;"rL tof/ ug'{kg]{5 . 

-v_  cg'udgdf hfFbf cg'udg ul/g] j:t' jf ;]jf;Fu ;DalGwt P]g lgodx¿, ljj/0f / 

r]sln:6 / cfjZos ;fwfg -Sofd]/f, gfKg] 6]k, r]s ug]{ ;fwg_ ;fydf lnO 

hfg'kg]{5 . 

-u_  j:t' tyf ;]jfsf] cfk"lt{, ljqmL ljt/0f, d"No, u'0f:t/ cflbsf] af/]df kof{Kt ;"rgf / 

hfgsf/L xfl;n ug'{kg]{5 . 

-3_  cg'udg jf lg/LIf0f ug{ hfg' cufj} tflnsf agfO{ cfjZos kg]{ ;fwg ;'/Iff cflbsf] 

k"j{ tof/L ug'{kg]{5 . 

!#=  ahf/ cg'udg ug]{ k|s[ofM 

-s_  ahf/ cg'udg ubf{ cg'udgdf vl6O hfg] JolQmn] cfˆgf] kl/ro kq b]vfO{ ahf/ 

cg'udg ug'{kg]{5 . cg'udg 6f]lnsf ;+of]hsn] cg'udgsf] cfjZostf af/] hfgsf/L 

u/fpg' kg]{5 / ;DalGwt Joj;foLn] lagf s'g} cj/f]w cg'udg ug{ lbg' kg]{5 . 

-v_  pkbkmf -s_ adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{ ;DalGwt Joj;foLn] afwf la/f]w u/]df 

afwf la/f]w ug]{nfO{ k|rlnt sfg'g adf]lhd sf/jfxLsf] nflu ;DalGwt lgsfodf 

cg'/f]w ug{ jf n]vL k7fpg ;Sg]5 . 

-u_  cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ j:t' jf ;]jfsf] gd"gf ;+sng ug'{kg]{ b]lvPdf 

k|rlnt sfg"g adf]lhd gd"gf ;+sng u/L ;f]sf] oyfy{ ljj/0f v'nfO{ ;Dej eP;Dd 

;DalGwt Joj;foLsf] ;d]t b:tvt ePsf] :ynut d'r'Nsf agfpg' kg]{5 . ;DalGwt 

Joj;foLn] d'r'Nsf b:tvt ug{ gdfg]df ;f]xL Joxf]/f hgfO{ pkl:yt JolQmx¿sf] 

/f]xj/df d'r'Nsf tof/ u/L cfjZostf cg';f/ l;naGbL ;d]t u/L k/LIf0fsf] nflu 

oyfl;3| ;DalGwt lgsfodf gd"gf ;lxt n]lv k7fpg 'kg]{5 . 

-3_  cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ tTsfn s]xL ;'wf/ ug'{kg]{ b]v]df ;DalGwt 

Joj;foLnfO{ cjwL tf]sL :ynut lnlvt lgb]{zg lbO{ ;'wf/ ug{ nufpg ;Sg]5 . 
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-ª_  ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ s'g} j:t' tTsfn gi6 gu/] hg:jf:Yodf 

c;/ kg]{ b]lvPdf To:tf j:t'sf] gd"gf ;+sng u/L k|df0fsf] ¿kdf ;'/lIft /flv c¿ 

k|rlnt sfg"g adf]lhd cfjZos k|lqmof k'¥ofO{ ;DalGwt Joj;foL / pkl:yt 

JolQmx¿sf] /f]xj/df d'r'Nsf u/L jftfj/0fdf c;/ gkg]{ u/L To:tf] j:t' gi6 

ug'{kg]{5 . ;+slnt gd"gf cfjZostf cg';f/ kl/If0fsf nflu k|of]uzfnfdf k7fpg 

;lsg]5 . 

!$. b08 hl/jfgf M 

-s_  ahf/ cg'udg 6f]nLn] ahf/ cg'udg ubf{ ;]jf jf j:t' /fv]sf] :yfgsf] lgodfg';f/ 

hfFra'em jf vfgtnf;L ug{ ;Sg]5 . vfgtnf;Laf6 j:t' jf ;]jfsf] ljqmL ljt/0fdf 

cg'lrt jf clgoldt sfo{ u/]sf] kfOPdf cfjZostf cg';f/ To:tf] ;]jf jf j:t'sf] 

k|of]u jf laqmL ljt/0fdf /f]s nufpg ;Sg]5  tyf To:tf a:t' cg'udg 6f]nLn] 

sAhfdf lnO{ lgodfg';f/ sfo{jfxL a9fpg]5 . 

-v_  cg'udg ubf{ s'g} sfg"gL sf/jfxL ug'{kg]{ b]lvPdf cg'udg 6f]nLn] ;DalGwt 

Joj;foL;Fu t'¿Gt lnlvt :ki6Ls/0f dfu ug{ ;Sg]5 . 

-u_  cg'udg 6f]nLsf] k|ltj]bg jf gd"gf k/LIf0faf6 ubf{ d'2f bfo/ ug'{kg]{ b]lvPdf 

k|rlnt sfg"g adf]lhd cg';Gwfg txlssftsf] nflu lg/LIf0f clws[t tf]Sg] u/L d'2f 

bfo/ ug{ ;ldltaf6 lg0f{o u/fO{ oyflz3| cleof]hg clwsf/L ;dIf cfjZos 

sfuhft ;lxt n]vL k7fpg' kg]{5 . 

-3_  pkbkmf -u_ adf]lhd n]lv cfPdf ;DalGwt clwsf/Ln] k|rlnt sfg"g adf]lhd 

k|lqmof k"/f u/L ;DalGwt lgsfodf d'2f bfo/ ug'{kg]{5 . 

-ª_  pkbkmf -s_ adf]lhd cg'udg 6f]nLn]] cvfB j:t' jf cGo j:t' gi6 ubf{ nfu]sf] 

vr{ ;DalGwt Joj;foLn] g} Joxf]g'{ kg]{5 .  

-r_  cg'udg ul/Psf dfn j:t'sf] k|s[lt cg';f/ d'r'Nsf p7fpg' kg]{df d'r'Nsf p7fpg], 

r]slni6 cg';f/ eP gePsf] x]g]{ / gd"gf k/LIf0f lng'kg]{ ePdf :yfgLo ;/sf/ 

;+rfng P]g, @)&$ jf ufpF÷ gu/ ;efaf6 :jLs[t sfg'gdf Joj:yf ePsf]df ;f]xL 

adf]lhd cGoyf vfB lgodfjnL, @)@& sf] lgod !) jf pkef]Qmf ;+/If0f 
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lgodfjnL, @)%^ sf] lgod @& cg'¿k jf g]kfn u'0f:t/ P]g, @)#& jf k|rlnt 

sfg"g adf]lhd gd"gf ;+sng ug'{kg]{5 . 

-5_  lg/LIf0f, hfFra'em jf vfgtnf;L ubf{ pkef]Uo j:t' /f]Ssf /fVg'kg]{ ePdf :yfgLo 

zf;g ;+rfng ;DalGw P]g jf ufpF÷ gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf 

ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf vfB lgodfjnL @)@& sf] lgod !# jf pkef]Qmf 

;+/If0f lgodfjnL, @)%^ sf] lgod @%, jf g]kfn u'0f:t/ P]g @)#& / :6\of088{ 

gfktf}n P]g @)@% sf k|rlnt sfg"g adf]lhd ug'{kg]{5 . 

-h_  :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf 

ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf j:t' jf dfn;fdfg l;naGbL ug'{kbf{ vfB lgodfjnL, 

@)@& sf] lgod !# jf pkef]Qmf ;+/If0f lgodfjnL, @)%^ sf] lgod @* / @( jf 

g]kfn u'0f:t/ P]g, @)#& jf :6\of088{ gfktf}n P]g, @)@% jf k|rlnt sfg"g cg';f/ 

ug'{kg]{5 . 

-em_  vfB k|zf]wg ug{ cfjZos kg]{ s'g} pks/0f h8fg e} s'g} j:t' jf kbfy{sf] pTkfbg 

ul/Psf]df cg'udg ug]{ lgsfon] pTkfbg k|zf]wg sfg"g ;Ddt eP gePsf] x]/L 

gePsf] eP To:tf] :yfgdf l;njGbL ug{ ;Sg]5 . o;/L l;naGbL ul/Psf]df k|zf]wg 

pBf]unfO{ lglZrt ;dofjwL lbO{ cfjZos dfkb08 k"/f u/L ;'wf/ ug{ lgb]{zg lbg 

;lsg]5 . 

-`_  pkbkmf -em_ adf]lhd lgb]{zg lbPsf]df pBf]un] ;'wf/fTds sfo{x¿ u/L l;naGbL 

x6fO{ kfpF egL sfof{nodf lgj]bg lbPdf sfof{nosf] 6f]nLn] ahf/ cg'udg u/fO{ 

;'wf/ ePsf] kfOPdf l;naGbL x6fO{ lbg ;Sg]5 . ;'wf/ ePsf] gkfOPdf sfg"g 

adf]lhd sf/jfxL cufl8 a9fpg]5 . 

-6_  j:t' jf ;]jf If]qdf cg'lrt Jofkfl/s lqmofsnfk -Unfair Trade Practices_, 

sfg"g4f/f lgolGqt jf lgif]lwt Jofkfl/s lqmofsnfk -Restrictive Trade 

Practices_ / Psflwsf/k"0f{ Jofkfl/s lqmofsnfk -Monopolistic Trade 

Practices_ eP gePsf] ljifodf ;d]t cg'udgsf qmddf x]g'{kg]{5 . 

  



 
 

202 
 

kl/R5]b –^ 

cfrf/ ;+lxtf 

!%=  cfrf/ ;+lxtfM ahf/ cg'udg ug{ hfg] cg'udg 6f]nLn] lgDg adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtf 

kfngf ug'{kg]{5 M 

-s_ cg'udg 6f]nLn] cg'udg ug]{ :yn / cg'udg ul/g] j:t'sf] af/]df ;f] sfo{df ;+nUg 

;b:ox¿ afx]s c¿ s;}nfO{ klg ;f] af/]df k"j{ ;"rgf jf hfgsf/L u/fpg' x'Fb}g, 

-v_  cg'udgdf vl6g] JolQmn] cfˆgf] gftfuf]tf jf Oi6ldq sxfF cg'udg ug{ hfg' x'Fb}g, 

-u_ cg'udg sfo{df ;+nUg s'g} klg ;b:on] cg'udg ug]{ ljqm]tf Joj;foLaf6 s'g} klg 

lsl;dsf] rGbf, bfg, bftJo jf pkxf/ :jLsf/ ug'{ x'Fb}g, 

-3_  cg'udg ug{ hfFbf k|bfosx¿n] lbPsf] ;'ljwf tyf cfltYo :jLsf/ ug'{x'Fb}g, 

-ª_+  s'g} lsl;dsf] k|nf]eg jf df]nflxhfdf kg'{ x'Fb}g, 

-r_  cg'udgsf] sf/jfxL ;DaGwL ;"rgf k|jfx ubf{ cg'udg 6f]nLsf] g]t[Tj ug]{ JolQmaf6 

dfq k|jfx ug'{kg]{5 tyf cg'udg 6f]nLdf /xg] cGo ;b:ox¿sf] hfgsf/L lbg' x'Fb}g\ , 

-5_  ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLsf kbflwsf/Lx¿ k|bfos ;dIf 

dof{lbt tl/sfn] k|:t't x'g'kg]{ / Joj;foLsf] e08f/0f :yn jf k;naf6 hyfefjL 

tl/sfn] dfn j:t' lgsfNg' x'Fb}g , 

-h_  cg'udg 6f]nLsf s'g} ;b:on] cg'udg ;DaGwL sfo{ ubf{ uf]Kotf eË ug]{ nufot 

cGo s'g} u}/sfg"gL sfd u/]df sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo 

sf/jfxL ug{ / cGo JolQm eP 6f]nLaf6 x6fO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/afxL ug{ 

;lsg]5, 

-em_  dfgj clwsf/jfbL ;+3;+:yf, pkef]Qmf xslxt ;+/If0f sfo{df ;+nUg ;+:yfx¿, 

ljleGg ;~rf/ dfWoddf sfo{/t ;~rf/sdL{ k|ltlglwx¿n] cg'udg sfo{nfO{ ;xof]u 

k'Ug] u/L cg'udg k|lqmofsf] :ynut cjnf]sg ug{ ;Sg]5g\ . t/ ;fdfg hkmt ug]{, 

w'Nofpg] jf gi6 ug]{ jf l;naGbL ug]{ sfo{df ;DalGwt cflwsfl/s sd{rf/L jf 

k|x/L4f/f g} sfo{ ;DkGg ug'{kg]{5 .  

kl/R5]b –& 

ljljw 
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!^= ahf/ cg'udg ;ldltsf] sfo{qmd tyf ah]6M 

-s_ gu/kflnsfn] cfˆgf] ;|f]t ;fwg / hgzlQm k|of]u x'g] u/L ahf/ cg'udgsf nflu 

cfjZos sfo{qmd / ah]6 k|fyldstfsf ;fy aflif{s sfo{qmddf ;dfj]z ug'{ kg]{5,  

-v_  g]kfn ;/sf/af6 ahf/ cg'udgsf nflu cg'bfg k|fKt ePdf ;f]xL cg';f/ 

sfo{qmddf ;dfj]z ug'{kg]{5, 

-u_  aflif{s sfo{qmddf pkef]Qmf ;r]tgfsf] sfo{qmd ;d]t ;dfj]z ug'{kg]{5, 

-3_  ahf/ cg'udgsf] qmddf gd"gf ;+sng ubf{ k|bfosnfO{ j:t'sf] d"No e"QmfgL u/L 

aLn lng' kg]{ x'G5, 

-ª_  ahf/ cg'udg 6f]nLdf vl6Psf JolQmx¿nfO{ vfhf jfkt eQf lbg'kg]{5 . 

!&=  :yfgLo k|zf;gsf] st{JoM ahf/ cg'udg ubf{ cg'udg 6f]nLn]] ;'/Iff nufotsf cfjZos 

;xof]u dfu u/]df tTsfn To:tf] ;'/Iff tyf ;xof]u pknAw u/fpg' :yfgLo k|zf;gsf] 

st{Jo x'g]5 . 

!*=  c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; lgb]{lzsf adf]lhd ahf/ cg'udg ubf{ c;n 

lgotn] u/]sf sfdsf] ;DaGwdf 6f]nLsf ;+of]hs tyf ;b:ox¿pk/ s'g} sf/jfxL x'g] 5}g. 

!(=  k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]M o; lgb]{lzsfdf ePsf] Joj:yfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g] 

cGo cg'udg sfo{nfO{ afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .  

@)=  b08 ;hfoM :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ jf gu/ ;efaf6 l:js[t sfg'gdf Joj:yf 

ePsf]df ;f]xL adf]lhd cGoyf k|rlnt sfg"g -pkef]Qm lxt ;+/If0f P]g lgod, vfB P]g 

lgod, cf}ifwL ljqmL ljt/0f ;DaGwL P]g lgod, sfnf] ahf/L tyf cGo s]xL ;fdflhs 

ck/fw tyf ;hfo P]g, df;' hfFr P]g, nufotsf_ clwgdf /xL ahf/ cg'udgaf6 bf]ifL 

kfOPsf Joj;foL pk/ sfg'gL sf/jfxL / b08 ;hfo ug'{ kg]{5 . 

@!=  k|ltj]bgM ahf/ cg'udgsf] dfl;s  k|ult k|ltj]bg cg';"rL–! cg';f/ tof/ ug'{kg]{5 . 

@@=  afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; lgb]{lzsfsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8\sfp k/]df 

pkef]Qmf lxt ;+/If0f tyf d"NofÍg ;ldltsf] j}7saf6 lg0f{osf nflu afwf c8\sfp km'sfp 

ug{ gu/kflnsfdf k7fO{g]5 .  

@#= ;+zf]wgM o; lgb]{lzsfdf yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL 

gu/sfo{kflnsfsf] x'g]5 . 
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cg';"rL –! 

-bkmf * sf] pkbkmf -$_ ;+u ;DalGwt_ 

>L ledfb gu/kflnsf, 

ledfb, तनहुँ . 

 

ljifoM– ahf/ cg'udgsf]  dfl;s k|ltj]bg . 

 

cfh ldlt @) ÷    ÷   b]lv @) ÷    ÷   ;Dd lgDg :yfgx¿df ahf/ cg'udg ubf{ 

lgDgfg';f/ b]lvPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .  

l;=g+= cg'udg 

ul/Psf] 

:yfg 

cg'udg 

ul/Psf] 

If]q÷k|s[lt÷ 

j:t'x¿ 

cg'udgsf] 

ljj/0f -

kl/0ffd, 

cj:yf / cGo 

s'/f_ 

Joj;flos 

k|lti7f ;+:yf 

;fdfgsf] 

hkmt÷ 

a/fdbL 

 

gfd 

÷kl/df0f 

gi6 ul/Psf] 

j:t'÷kl/df0f 

gfd kl/df0f 

l;naGbL 

ul/Psf] 

dfqf ÷ 

;+Vof 

ul/Psf] 

gd'gf 

;+sng 

dfqf÷;+Vof  

s}lkmot 

         

         

उपिोक्ता वहत संरक्षण िािा प्रमिु 

अनगुमन टोिीको संयोजक 

दस्तितिः 

नामथरिः 

af]wfy{M 

>L ;+of]hsHo" 

pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt . 
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cg';"rL –@ 

-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 

 

-c_ cg'udg ul/g] j:t'sf] jlu{s/0fM ahf/ cg'udgsf] qmddf laleGg pkef]Uo j:t' tyf 

;]jfsf] cg'udg ug'{ kg]{ ePsfn] pkef]Uo j:t' tyf ;]jfsf] lgDgfg';f/ jlu{s/0f ul/Psf] 

5 . 

;d"x æsÆ –vfBfGg df5f÷df;'hGo÷t/sf/L kmnkm"n÷b}lgs pkef]Uo  

 -!_ vfBfGg tyf vfB kbfy{x¿ g"g, lrgL, lrof, skmL, dx, k|zf]lwt kfgL cflb . 

 -@_ ck|zf]lwt, cw{k|zf]lwt jf k|zf]lwt vfB kbfy{x¿, 

 -#_ k|zf]lwt vfB kbfy{ pTkfbg ug{ k|of]u ul/g] sRrf kbfy{,  

 -$_ vfB kbfy{ pTkfbg ug]{ pBf]u, 

 -%_ vfB kbfy{ ljqmL ljt/0f ul/g] ljqmL:yn / e08f/u[x jf ;+ro :yn, 

 -^_ vfg] t]n, l3p -jg:ktL l3p ;d]t_, 

 -*_ b'w tyf b'Uw kbfy{x¿ / b'w KoflsË ug{ k|of]u x'g] Knfli6s kfprx¿, 

 -(_ df5f, df;', c08f, 

-!)_ d;nfhGo kbfy{x¿ -lh/f, dl/r, cb'jf, n;'g, wlgof, a];f/, Hjfgf], d]yL, 

Njfª, ;'s'd]n, cn}+rL, bflNrgL / v';f{gL nufotsf d;nfsf] ¿kdf pkef]u ul/g] 

kbfy{x¿_ 

;d"x ævÆ cf}ifwL Pj+ :jf:Yo ;]jf 

-!_ cf}ifwL tyf cf}ifwLhGo kbfy{x¿ -kz'k+IfL cf}ifwL tyf hl8a'6Ldf cfwfl/t 

cf}ifwL ;d]t_, 

 -@_ cf}ifwL pTkfbg ug]{ pBf]u tyf laqmL ljt/0f ul/g] :yn, 

 -#_ c:ktfn, gl;{ªxf]d, lSnlgs cflb :jf:Yo ;]jf k|bfos :f:yfx? . 

;d"x æuÆ /f;folgs dn÷ljiffbL÷ljp lahg÷s[lif cf}hf/M 

 -!_ kz'k+IfL cfxf/ / To;df k|of]u x'g] sRrf kbfy{x¿ ;d]t, 

 -@_ /f;folgs dn, ljiffbL, lapljhg, s[lif cf}hf/x?, 
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;d"x æ3ÆOGwgM 

-!_ OGwg e08f/0f, k]6«f]lnod kbfy{sf] gfktf}n, u'0f:t/ d"No tyf 

dfkb08x¿sf] kl/kfngf, 

;d"x æªÆ lgdf{0f ;fdfu|LM 

-!_ 9'Ëf, O6f, lu6\6L, afn'jf nufotsf lgdf{0f ;fdfu|L tyf ;f];Fu ;DalGwt 

pBf]u, e08f/0f :yn / laqmL ljt/0f  :yn . 

;d"x ærÆ z}lIfs ;fdfu|LM 

 -!_ kf7\o ;fdu|L, :6]zg/L nufotsf z}lIfs ;fdfu|Lx? . 

 -@_ lzIff lgb]{lzsf cg';f/ ljBfnox?sf] z"Ns cflb . 

;d"x æ5Æ xf]6n÷nh÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhM 

 -!_ xf]6n÷/]i6'/f÷vfhf3/÷rd]gf u[x÷nhsf] ;/;kmfO tyf cGo Joj:yfkg . 

 -@_ k|zf]lwt / ck|zf]lwt j:t'x?sf] e08f/0f . 

-#_ xf]6n, /]i6'/f tyf ld7fO{ k;nx¿df laqmL x'g] ksjfg tyf Kofs]lhË u/L 

laqmL x'g] vfB kbfy{x¿, xNsf k]o kbfy{x¿, dlb/fhGo kbfy{ . 

  ;d"x æhÆ ;'lt{hGo kbfy{M 

 -!_ ;'kf/L, kfgk/fu, ;'tL{{, lj8L, r'/f]6 tyf ;'tL{hGo kbfy{ . 

;d"x æemÆ gfk tf}nM 

 -!_ 9s, t/fh' nufotsf gfktf}ndf k|of]u x'g] pks/0fx¿ . 

;d"x æ`Æ kz'k+IfL xf6 ahf/M 

 -!_ kz'k+IfL xf6ahf/ tyf laqmL :yn . 

;d"x æ6Æ ;f}Gbo{ ;fdfu|LM 

 -!_ ljleGg k|sf/sf ;f}Gbo{ ;fdfu|Lx? 

 -@_ Jo"l6 kfn{/÷;}n'g cflb . 

;d"x æ7Æ ljB'tLo ;fdfgx?M 

 -!_ ljB'tLo ;fdfgx¿, 

 -@_ On]S6«lgS; ;fdfgx¿ . 
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;d"x æ8Æ /Ë÷/f]ugM 

 -!_ ljleGg sDklgsf ejg ;DalGw /Ë / /Ë /f]ug ;+aGwL ;fdfu|Lx? . 

;d"x æ9Æ u/uxgf M 

-!_ ;'g, rfFlb, lx/f, df]tL, hjfx/t tyf ;f] af6 lgld{t u/uxgfx?sf] gfktf}n 

P+j गणुस्तर . 

;d"x æ0fÆ ;jf/L ;fwg 

 -!_ 6\ofS;L ld6/ z'Ns / l/S;f,  gu/a; cflbsf] ef8f cflb . 

;d"x ætÆ cGoM   

-!_ cGo pkef]Uo j:t'x¿sf] pTkfbg :yn, k|zf]wg :yn, 9'jfgLsf] cj:yf, laqmL 

:ynx¿, 

 -cf_ cg'udg ul/g] ;]jfsf] ljj/0fM 

 -!_ Jofkfl/s ;]jf, 

 -@_ ;+rf/ ;]jf, 

 -#_ :yn oftfoft tyf xjfO{ ;]jf, 

 -$_ laB't ;]jf, 

 -%_ vfg]kfgL ;]jf, 

 -^_ lj1fkg ;]jf cGo pkef]Uo ;]jfx¿, 

 -&_ :jf:Yo ;]jf, 

 -*_ lzIff ;]jf, 

 -(_ ljlQo ;]jfx? , 

-!)_ dgf]/Ghg ;]jf . 
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cg';"rL – # 

-bkmf !)  ;+u ;DalGwt_ 

b}lgs ahf/ cg'udg kmf/d 

-ahf/ cg'udg kmf/dsf] k|dfl0ft k|lt ;DalGwt JojzfoLnfO{ lbg' kg]{5_  ldltM 

Jofkfl/s k|lti7fgsf] gfdM >L 

7]ufgfM 

k|f]kfO6/ jf kmd{wgLsf] gfdM 

kmf]g g+=M 

o; sfof{nosf] g]t[Tjdf vl6Psf] ahf/ cg'udg 6f]nLaf6 tkfO{sf] ljqmL:yn÷uf]bfd÷pBf]usf] 

lg/LIf0f ubf{ lgDg cg'¿ksf] l:ylt e]l6Psf]n] b]xfo cg';f/ ug'{ u/fpg' x'g lgb]{zg lbOPsf] 5 . 

qm=;+= ljj/0f ePsf] gePsf] 6f]nLaf6 lbOPsf] 

lgb]{zg 

!= d"No–;"rL    

@= ;fOgaf]8{    

#= Joj;fobtf{÷gjLs/0f    

$= gfktf}nsf] k|df0f    

%= n]andf v'nfpg'kg]{ s'/fx¿ :ki6 pNn]v 

eP÷gePsf] 

   

^= Dofb gf3]sf] ;fdfu|L    

&= :yfoL n]vf -PAN_ gDa/÷Vatdfbtf{    

*= laqmL lan lbg] k|lqmof eP÷gePsf]    

(= vfB cg'1f–kq -vfB pBf]usf] nflu_    

!)= df;'sf] u'0f:t/ ;Gtf]ifhgs eP÷gePsf]    

!!= ld7fO{sf] u'0f:t/ nufotsf kIfx¿ 

;Gtf]ifhgs 

   

!@= UofF;sf] tf}n, d"No nufotsf ljifo    
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;Gtf]ifhgs  

!#= vl/b lan÷gePsf]    

!$= o; cufl8sf] lgb]{zgdf kfngf    

!% cGo s}lkmot k"0f{ l:ylt -v'nfpg]_    

Ps k6s lbOPsf lgb]{zgx¿ k'gM cg'udg ubf{ kfngf gePsf] kfOPdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

s8f sf/afxL x'g]5 . 

lg/LIf0f 6f]nL 

!= ;+of]hs >L ============================= 

@= ;b:o >L ============================= 

#= ;b:o >L ============================= 

$= ;b:o >L ============================= 

%= ;b:o >L============================= 

 

=================================== 

Dfly pNn]lvt ljj/0f 7Ls 5 egL pTkfbs÷laqm]tfsf] gfd / ;xL 

k|lti7fgsf] 5fk 
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cg';"rL – $ 

-bkmf !$ ;+u ;DalGwt_ 

d'r'Nsf 

 

तनहुँ lhNnf ledfb gu/kflnsf j8f g+= ====== 6f]n=======df v8f u/]sf] 36gf:yn 

÷a/fdbL÷vfgtnf;L÷lzn5fk nufPsf] d'r'NsfM– 

!= ph'/L jf ;"rgfsf] 5f]6s/L ljj/0fM– 

@= rf/ lsNnf ;lxt vfgtnf;L÷a/fdbL ul/Psf] lrh j:t'sf] gd'gf tyf 7fpFsf] ljj/0fM– 

#= a/fdb ePsf] ;fdfg÷b;Lsf] ljj/0f÷lzn5fk ul/Psf] ljj/0fM– 

 -s_  

 -v_ 

 -u_ 

 -3_ 

$= vfgtnf;L÷a/fdbL ePsf] b]v] adf]lhd ;lx 5fk ug]{ ;fIfLM– -gfd, jtg ;d]t_ 

 -s_  

 -v_ 

 -u_ 

%= /f]xa/df a:g]x¿sf] gfd, y/, pd]/, jtg / ;lx5fkM– 

 -s_  

 -v_ 

 -u_ 

^= lgl/If0f 6f]nLn] d]/f] pBf]u, uf]bfd,k;ndf cg'udg ubf{  s'g} ;fdfg lxgfldgf ePsf] 5}g . 

dfly k|s/0f # df pNn]v ePsf] lrh j:t' tyf ;fdfgx¿ ======= pBf]u, uf]bfd,k;naf6 a/fdb 

ePsf] xf] . ;fy} 6f]nLn] nufPsf] l;n yfg======5fk ePsf] l7s ;fFrf] xf] elg ;lx5fk ug]{M– 

 -s_  

 -v_ 

 -u_ 
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&= sfo{ tfd]nL ug]{M– 

 -s_  

 -v_ 

 -u_ 

ldltM– 

;doM– 
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cg';"rL – % 

bkmf !$ ;+u ;DalGwt 

tf/]v e/kfO{ 

kIfM=========================================== 

ljkIfM lhNnf ================================= ufpkflnsf jf g=kf======================j8f g+= 

================ :yfoL 3/ eO{ xfn ============================================= lhNnf 

============================== ufpkflnsf jf g=kf j8f g+====================a:g] >L 

======================================sf gftL÷gfltgL>L ===================================sf 5f]/f÷5f]/L aif{ 

================================ sf] ===================================================gfds Joj;fosf ;~rfns 

>L ================================== ;Dks{ g+= ==============. 

 

 

tf/]v 

ldlt ========;fn ======= dlxgf ==== ut] ==========/f]h lbgsf] ;do ==================ah] pkl:yt x'g]5' 

elg ;xL 5fk ug]{ . 

 x:tfIf/M 

 gfdM 

 

ldlt======================= ;fn=======================dlxgf=======================ut] ==========/f]h lbgsf] ;do 

==========ah] pkl:yt x'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ . 

 x:tfIf/M 

 gfdM 

 

ldlt ======================= ;fn =======================dlxgf ======================= ut] ==========/f]h lbgsf] 

;do ==========ah] pkl:yt x'g]5' elg ;xL 5fk ug]{ . 

 x:tfIf/M 

 gfdM 
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भिमाद नगरपाभिकाको ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र ववतरण कायगववभध, २०७५ 

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/07/19 

 सम्बत ्२०७५ सािको कायगववभध नं. 5 

१. पररचयिः ज्येष्ठ नागररकहरुिाई संरक्षण र सामाणजक सरुक्षा प्रदान गनग तथा भनजहरुमा रहेको 

 ज्ञान भसप क्षमता र अनिुवको सदपुयोग गरी भनजहरु प्रभत श्रद्धा, आदर तथा सदिाव 

 अभिववृद्ध गनुगका साथै राज्यद्धारा तोवकएको सेवा एवं सवुवधाको उणचत व्यवस्थापन गरी 

 नेपािको संववधानको अनसूुणच ८ वमोणजम भिमाद नगरपाभिकाको वैठकिे पाररत गरर यो 

 कायगववभध िाग ुगरेको छ । 

२. पररचयपत्र ववतरणका आधारिः  नपेािको संववधानको धारा ४१ मा उलिेि िए वमोणजम ज्येष्ठ 

 नागररकको हक, ज्येष्ठ नागररक सम्वन्धी भनयमाविी, 2065 को भनयम १५ अनसुार ज्येष् ठ 

 नागररकहरुिाइ पररचयपत्र र्दने व्यवस्था िगायत ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र ववतरणका 

 आधार हनुेछन । 

३. उद्धेश्यिः 

(क) ज्येष्ठ नागररकको पवहचान गने र ज्येष्ठ नागररकहरुको िगत राख्न े। 

(ि) नेपािको संववधान अनसुार प्रदत्त ज्येष्ठ नागररकहरुको हक अभधकार सभुनणश्चत गनग र 

 ज्येष्ठ नागररकको वभगगकरण अनसुार सावगजभनक सवारी साधन, सावगजभनक कायग, 

 स्वास््य सेवा, धाभमगक तथा सावगजभनक स्थानमा ज्येष्ठ नागररकिाइ आवश्यक सेवा, 

 सवुवधा र सहयोग सरि रुपमा प्रदान गने । 

(ग)  प्रचभित ऐन भनयम अनसुार ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ सामाणजक सरुक्षा न्याय, अभधकार 

 र समानता प्रदान गरी भनजहरुमा रकेका ज्ञान, भसप, क्षमता र अनिुवको सदपुयोग 

 गरर ववकास प्रवक्रयामा सहिागी गराउने । 
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४. िणक्षत वगगिः ज्येष्ठ नागररक सम्वन्धी ऐन, 2063 िे पररिावषत गरे अनसुार ६० वषग परुा 

 गरेका नेपािी नागररकहरु । 

५. ज्येष्ठ नागररकको वभगगकरणिः ज्येष्ठ नागररक सम्वन्धी भनयमाविी, 2065 को भनयम १५ 

 को उपभनयम १ वमोणजम ज्येष्ठ नागररकहरुको वभगगकरण देहाय वमोणजम गररएको छ । 

(क) साठी वषग परुा गरी सत्तरी वषग उमेर परुा नगरेका ज्येष्ठ नागररक ।  

(ि) सत्तरी वषग उमेर परुा गरेका ज्येष्ठ नागररक । 

(ग)  असहाय ज्येष्ठ नागररक । 

(घ) अिक्त ज्येष्ठ नागररक । 

(ङ)  एकि ज्येष्ठ नागररक । 

६. पररचयपत्र ववतरणका मापदण्डिः  ज्येष्ठ नागररक सम्वन्धी भनयमाविी, 2065 को भनयम 

 १५ वमोणजम साठी वषग उमेर पगेुको नेपािी नागररकिाइ मात्र ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र 

 प्रदान गनग सवकनेछ । 

७. ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको ढाचँािः  ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको ढाँचा यस भनदेणिकाको 

 अनसूुणच-1 वमोणजमको हनुेछ । ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको आकार नेपािी नागररकता 

 प्रमाणपत्रको आकार वरावरको हनुेछ । 

८. पररचयपत्र ववतरण प्रवक्रयािः 

(क) ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र प्राप्त गनग साठी वषग उमेर पगेुको ज्येष्ठ नागररक स्वयं एवं 

 भनजको संरक्षकिे नगर कायगपाभिकामा अनसूुणच-2 वमोणजमको भनवेदन फाराम पेि 

 गनुग पनेछ । 

(ि) भनवेदनमा आफ्नो उमेर ििेुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप र २ प्रभत अटो 

 साइजको फोटो संिग्न हनु ु पनेछ । उमेर सम्वन्धमा नागररकताको उमेरिाइ 

 आधार माभनने छ । 
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(ग)  ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र प्रदान गने अभधकारी प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत वा भनजिे 

 तोकेको पदाभधकारी हनुेछ । 

(घ) पररचयपत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागररकहरुको अभििेि नगर कायगपाभिकािे राख्नछे । उक्त 

 अभििेिको वववरण वावषगकरुपमा प्रदेि र संघको सम्वणन्धत मन्त्राियमा जानकारी 

 गराउन ुपनेछ ।  

(ङ)  ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको प्रभतभिवप भिन चाहेमा अभििेिमा िएको वववरण 

 वमोणजम र्दइनेछ । 

९. ववववधिः ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र ववतरण सम्वन्धमा माभथ उलिेणित व्यवस्था वाहेक 

 प्रचभित काननुको अभधनमा रही प्रमिु प्रिासकीय अभधकृिे भनणगय गरे वमोणजम हनुेछ । 
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 अनसूुणच १ (वुदँा ७ संग सम्वणन्धत)  

भिमाद नगरपाभिका 
नगरकायगपाभिकाको कायागिय 

भिमाद, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेि नेपाि 

जेष्ठ नागररक पररचयपत्र 

पररचयपत्र नं . 
नामथरिः ........................ 
ठेगानािः भिमाद नगरपाभिका 
वडा नं.......... .  गाउँ /टोििः ...............  

ना. प्र. प. नं. ……………………….जारी भमभतिः ................. णजलिा 
उमेरिः ................... भिङ्गिः ............. 
उपिव् ध छुट तथा सवुवधाहरुिः ...................................... 
पभत/पत्नीको नामिः……………………………………… 

संरक्षकिः................................ 
हेरचाह केन्द्रमा रहेको िए सोको नाम र ठेगानािः .......................................... 
 

सम्पकग  गने व्यणक्तको नामथरिः .......................... 
सम्पकग  नं ........................  ठेगानािः ..................... 
रक्त समहुिः ................... 
दीघग रोगी िए रोगको नाम र सेवन गररएको औषभधको नामिः .................... 
प्रमाणणत गने अभधकृतको 
दस्तितिः.............................  

नामथरिः.............................. 
पदिः .......................... 
भमभतिः ............... 
यो पररचयपत्र कसैिे फेिा पानुग िएमा नणजकको प्रहरी कायागिय वा भिमाद नगर कायगपाभिकाको कायागियमा वझुाइर्दनहुोिा 
। 

कायागियको 
छाप 
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अनसूुणच-2 

वुदँा ८ को (ङ) संग सम्वणन्धत 

ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र भनवेदन फाराम 

श्री कायागिय प्रमिु ज्यू 

भिमाद नगरपाभिका 

भिमाद, तनहुँ  

ववषयिः ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पाउँ । 

महोदय 

म भनम्नभिणित फारामको िएको व्यणक्तको पररचय पत्र पाउन योग्य िएकोिे सो कायागियमा 

ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र पाउन अनरुोध गदगछु । मैिे पेि गरेको वववरण र्ठक साचो छ झठुा 

ठहरेमा मेरो पररचयपत्र रद्ध गरेमा वा िववष्यमा समेत पररचयपत्र नपाउने गरी अयोग्य ठहराएमा 

वा प्रचभित काननु वमोणजम अन्य सजाय िोग्न मन्जरु छु । 

१.   नामथरिः...................................2. उमेर......................................3. 

भिङ्ग..................... 

4. ना.प्र.प.नं................................... 

5. ठेगानािः णजलिा.....................न.पा./गा.पा........................... 

वडा नं........................टोि/गाउँ....................... 

6. सम्पकग  टेभिफोन/मोवाइि नं..................................... 

7. संरक्षक/अभििावकको नामथरिः................................ 

संरक्षक/अभििावकको नातािः...................... 

8. उपिव्ध छुट तथा सवुवधाहरुिः.................... 

9. पभत/पत् नीको नामथरिः...................... 

फोटो 



 
 

218 
 

10. हेरचाह केन्द्रमा वसेको िए सोको वववरण 

क. हेरचाह केन्द्रको नामिः................ 

ि. हेरचाह केन्द्रको ठेगानािः णजलिा............................न.पा./गा.पा......................वडा 

नं............... 

टोििः...............................सम्पकग  नं...................................... 

सम्पकग  गनुगपने व्यणक्तको नामथरिः...................... ग. हाि वदृ्धको अवस्थािः....................... 

11. रक्त समहु र रोग िए सोको नाम र सेवन गरेको औषभधको 

नामिः....................................................... 

भनवेदक 

नामथरिः..................... 

ठेगानािः.................... 

दस्तितिः........................ 
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भिमाद नगरपाभिकामा ववपद् जोणिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/10/09 

 संवत ्२०७५ सािको ऐन नं. ६ 

प्रस्तावना : भिमाद नगरपाभिका क्षेत्र भित्र प्राकृभतक तथा गैरप्राकृभतक ववपद् बाट सवगसाधारणको 

जीउज्यान र सावगजभनक, भनजी तथा व्यणक्तगत सम्पणत्त, प्राकृभतक एवम ्साँस्कृभतक सम्पदा र िौभतक 

संरचनाको संरक्षण गनगका िाभग ववपद् जोणिम न्यूभनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वक्रयाकिापको 

समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायागन्वयनका िाभग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अभधकार प्रयोग गरी भिमाद 

नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारणम्िक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगर ववपद् जोणिम न्यूनीकरण तथा 

 व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२)  यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनुछे । 

२.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “प्रमिु” िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमिु सम्झन ुपछग । 

(ि)  “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोणजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछग । 

(ग)  “गैरप्राकृभतक ववपद्” िन्नािे महामारी, अभनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ुआतङ्क, 

 पि ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, प्यान्डाभमक फ्िू, सपगदंि, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, 

 सडक, जि वा औद्योभगक दघुगटना, आगिागी, ववषाक्त ग्याँस, रसायन वा वववकरण 

 चहुावट, ग्याँस ववष्फोटन, ववषाक्त िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन ववनाि वा 
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 िौभतक संरचनाको क्षभत तथा प्रकोप उद्धार कायगमा हनुे दघुगटना वा यस्तै अन्य 

 गैरप्राकृभतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछग । 

(घ)  “णजलिा ववपद् व्यवस्थापन सभमभत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ बमोणजम तनहुँ 

 णजलिामा गठन िएको णजलिा ववपद् व्यवस्थापन सभमभत सम्झन ुपछग । 

(ङ)  “तोवकएको" वा "तोवकए बमोणजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयममा तोवकएको 

 वा तोवकए बमोणजम सम्झन ुपछग । 

(च)  “प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन सभमभत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोणजम गण्डकी 

 प्रदेिमा गठन िएको प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन सभमभत सम्झन ुपछग । 

(छ)  “प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत” िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत 

 सम्झन ुपछग । 

(ज)  “प्राकृभतक ववपद्” िन्नािे वहमपात, अभसना, वहमपवहरो, वहमताि ववस्फोटन, अभतववृष्ट, 

 अनाववृष्ट, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, िीतिहर, तातो 

 हावाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्वािामिुी भबस्फोट, डढेिो वा यस्तै अन्य प्राकृभतक 

 कारणिे उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछग । 

(झ)  “रावष्ट्रय कायगकारी सभमभत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायगकारी 

 सभमभत  सम्झन ुपछग । 

(ज्ञ)  “रावष्ट्रय पररषद” िन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको ववपद् जोणिम न्यूनीकरण 

 तथा व्यवस्थापन रावष्ट्रय पररषद् सम्झन ुपछग । 

(ट)  “रावष्ट्रय प्राभधकरण” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन िएको रावष्ट्रय 

 ववपद् जोणिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राभधकरण सम्झन ुपछग । 
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(ठ)  “ववपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अवस्था भसजगना िई जन वा धनको 

 क्षभतको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रभतकूि असर पाने प्राकृभतक वा 

 गैरप्राकृभतक ववपद् सम्झन ुपछग । 

(ड)  “ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनग 

 वक्रयािीि वा ववपद् व्यवस्थापनको िाभग पररचािन गनग तयार गररएको ववणिष्टीकृत 

 िोज तथा उद्धार समूह सम्झन ु पछग र सो िब्दिे ताभिम प्राप्त मानवीय 

 सहायताकमीिाई समेत जनाउँछ । 

(ढ)  “ववपद् जोणिम न्यूनीकरण” िन्नािे ववपद्पूवग गररने जोणिमको ववश्लषेण तथा मूलयाङ्कन, 

 ववपद् रोकथाम वा ववपद् बाट हनुे क्षभतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायगमा ववपद् 

 जोणिमिाई कम गने सम्बन्धी कायग सम्झन ुपछग । 

(ण)  “ववपद् पनुिागि” िन्नािे ववपद्को घटनापभछ गररन े पनुभनगमागण एवम ् पनुस्थागपनासँग 

 सम्बणन्धत कायग सम्झन ुपछग । 

(त)  “ववपद् प्रभतकायग” िन्नािे ववपद्को घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवम ्

 राहतसँग सम्बणन्धत कायग सम्झन ुपछग र सो िब्दिे ववपद् प्रभतकायगको पूवगतयारीिाई 

 समेत जनाउँछ । 

(थ)  “ववपद् व्यवस्थापन” िन्नािे ववपद् जोणिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रभतकायग र ववपद् 

 पनुिागिसँग सम्बणन्धत सम्पूणग वक्रयाकिाप सम्झन ुपछग । 

(द)  “व्यावसावयक प्रभतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, भसनेमा घर, सवपङ्ग मि, 

 बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसावयक प्रभतष्ठान सम्झन ुपछग । 

(ध)  “सभमभत” िन्नािे दफा ३ बमोणजमको नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभत सम्झन ुपछग । 

(न)  “संघीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोणिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

 ऐन, २०७४ सम्झन ुपछग । 
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(प)  “संघीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको 

 मन्त्रािय सम्झन ुपछग । 

(फ)  “सावगजभनक संस्था” िन्नािे सरकारी भनकाय, सरकारको पूणग वा आंणिक स्वाभमत्व 

 िएको  संस्था, प्रचभित कानून बमोणजम स्थापना िएका सङ्गर्ठत संस्था वा सबै 

 प्रकारका स्वास््य तथा िैणक्षक संस्था सम्झन ुपछग । 

पररच्छेद – २ 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको गठन तथा काम, कतगव्य र अभधकार 

३. नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभत: (१) नगरपाभिका भित्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

 कायगिाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनग एक नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभत रहनेछ । 

(२)  सभमभतको गठन देहाय बमोणजम हनुेछ:- 

(क) नगर प्रमिु       -संयोजक   

(ि) नगर उपप्रमिु       -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत    -सदस्य 

(घ) ववषयगत सभमभतका संयोजकहरु     -सदस्य 

(ङ) प्रभतभनभध, णजलिा प्रिासन कायागिय   -सदस्य 

(च) सामाणजक िािा प्रमिु     -सदस्य 

(छ) पूवागधार ववकास िािा प्रमिु    -सदस्य 

(ज) भिमाद नगरपाभिकाको िौगोभिक क्षेत्र भित्र रहेका संघीय सरुक्षा भनकायका 

 प्रमिु वा प्रभतभनभध     -सदस्य 

(झ) भिमाद नगरपाभिकाको िौगोभिक क्षेत्र भित्र रहेका प्रदेि प्रहरी कायागियको 

 प्रमिु वा प्रभतभनभध     -सदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु      -सदस्य 
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(ट) रावष्ट्रय मान्यता प्राप्त दिका नगरपाभिका णस्थत प्रमिु वा प्रभतभनभध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रभतभनभध (१ जना) -सदस्य 

(ड) भनजी क्षेत्रको उद्योग वाणणज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको नगर तहको 

  अध्यक्ष वा भनजिे तोकेको प्रभतभनभध (१ जना)  -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघका स्थानीय प्रभतभनभध (१ जना)-सदस्य 

(ण) नेपाि पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रभतभनभध (१ जना) -सदस्य 

(त) ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको िािा प्रमिु  -सदस्य सणचव 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएतापभन क्रम संखया (ञ), (ट), (ठ), (ड),  

  (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपिब्ध निएको अवस्थामा पभन सभमभत गठन एवम ् 

  काम कारवाही गनगमा असर पने छैन । 

(४)  उपदफा (२) बमोणजमको सभमभतिे संघीय ऐनको दफा १७ बमोणजमको स्थानीय  

  ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

४. सभमभतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे तोकेको भमभत, समय र स्थानमा 

 सभमभतको बैठक बस्नेछ । 

(२)  सभमभतको सदस्य-सणचविे सभमभतको बैठक बस्ने भमभत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

 छिफि हनुे ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समय िन्दा चौबीस घण्टा 

 अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(३)  सभमभतका पचास प्रभतित िन्दा बढी सदस्य उपणस्थत िएमा बैठकको िाभग गणपूरक 

 सङ्गखया पगेुको माभननेछ । 

(४)  उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएतापभन सभमभतको बैठक तत्काि 

 बोिाउन आवश्यक िएमा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापभन सभमभतको बैठक बोिाउन 
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 सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सणचव 

 उपणस्थत िएमा सभमभतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५)  सभमभतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६)  सभमभतको भनणगय बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर िएमा संयोजकिे भनणागयक मत 

 र्दनेछ। 

(७)  सभमभतिे आवश्यकता अनसुार सम्बणन्धत भनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रभतभनभध र 

 ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनग सक्नेछ । 

(८)  सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायगववभध सभमभत आफैिे भनधागरण गरे बमोणजम 

 हनुेछ । 

(९)  सभमभतको भनणगय सदस्य सणचविे प्रमाणणत गरी राख्नछे । 

५. सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार: सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकार देहाय बमोणजम 

 हनुेछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रावष्ट्रय पररषद् बाट स्वीकृत रावष्ट्रय नीभत तथा योजना एवम ्

 रावष्ट्रय कायगकारी सभमभत र प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन सभमभतबाट स्वीकृत एकीकृत 

 तथा क्षेत्रगत नीभत योजना र कायगक्रम अनरुुप हनुे गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन नीभत 

 तथा योजना तजुगमा गरी कायगपाभिका समक्ष पेि गने, 

(ि)  नगरसिाबाट स्वीकृत नीभत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोणिम न्यूनीकरण, 

 ववपद् प्रभतकायग तथा ववपद् पनुिागि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीभत, योजना तथा 

 कायगक्रम स्वीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) नगरपाभिकाबाट सञ्चािन हनुे ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगक्रम तथा बजेट 

 प्रस्ताव तयार गने, गराउने, 
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(घ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाभिकाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, 

 गराउने, 

(ङ) नगरपाभिकाका पदाभधकारी, कमगचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचािक तथा 

 समदुायिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रणिक्षण र्दने व्यवस्था भमिाउने, 

(च) ववपद्का घटना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथभमक कायगहरू तत्काि 

 गनगको िाभग संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचाभित हनुे गरी आवश्यक कायगववभध तथा 

 मापदण्ड तजुगमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेणिक कानूनको अभधनमा रवह 

 सावगजभनक, भनजी, गैरसरकारी िगायत सबै भनकाय तथा संस्थािे भनवागह गनुग पने 

 िभूमका भनधागरण गने तथा त्यस्ता संस्था वा भनकायिाई आफ्नो नीभत, योजना र 

 कायगक्रममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेि गनग िगाउने, 

(ज) ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िभूमका सम्बन्धी आवश्यक 

 मापदण्ड तयार गरी कायागन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, भनजी एवम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाणजक पररचािक 

 िगायत सम्बणन्धत सबै पक्षको समन्वय र संिग्नतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

 कायग गने, गराउने, 

(ञ) िौभतक संरचना भनमागण गदाग िवनसंवहता िगायत अन्य स्वीकृत भनदेणिका वा 

 मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सावगजभनक पूवागधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोणिम मूलयाङ्कन गने, गराउन,े 

(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने भिरािो जभमन र डुबान हनु े क्षेत्र वा ववपद् 

 जोणिमको सम्िावना िएका असरुणक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यणक्त तथा समदुायिाई 
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 सरुणक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयकु्त स्थानको िोजी कायगमा सहयोग गने 

 तथा सरुणक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउन,े 

(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्तरमा भनजी तथा सावगजभनक क्षेत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहमा 

 अवरोध आइपरेमा सोको पनुिःसञ्चािनका िाभग सेवा भनरन्तरताको योजना तजुगमा तथा 

 कायागन्वयन सम्बन्धी कायग गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई ववपद्प्रभत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बणन्धत योजना तथा 

 कायगक्रम तजुगमा गनग तथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रभतकायगका िाभग पररचाभित हनु 

 वडा तथा समदुायस्तरमा समावेिी ववपद् पूवगतयारी तथा प्रभतकायग सभमभत गठन गने, 

(ण) ववद्यािय तहको िैणक्षक पाठ्यक्रममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेि गनग 

 पहि गने, 

(त) ववपद् प्रभतकायगका िाभग नमूना अभ्यास गने, गराउन,े 

(थ) ववपद्को समयमा प्रयोग गनग सवकने गरी वारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू 

 तयारी हाितमा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कािीन कायगसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) नगरपाभिकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवग चेतावनी प्रणािीको ववकास 

 र सञ्चािन गने, गराउने, 

(न) ववपद् प्रिाववत क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यवस्था भमिाउने, 

(प) ववपद् मा परी हराएका, भबग्रकेा वा नष्ट िएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यावभधक 

 गरी राख्न िगाउने, 

(फ) ववपद् बाट प्रिाववत घरपररवारको पवहचान, स्तर भनधागरण तथा पररचयपत्र ववतरण गने, 

 गराउने, 
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(ब) ववपद्को समयमा जोणिममा रहेको समूह वविेषगरी मवहिा, बािबाभिका, वकिोरी, 

 अपाङ्गता िएका व्यणक्तउपर हनु सक्ने घटना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य कुन ै

 पभन वकभसमका िोषण) रोकथामको िाभग वविेष सतकग ता अपनाई सचेतनामूिक 

 कायगक्रम सञ्चािन गने, 

(ि) ववपद् प्रिाववतहरूको प्रत्यक्ष र सवक्रय सहिाभगतामा ववपद् प्रिाववत क्षेत्रमा आभथगक 

 वक्रयाकिापको पनुस्थागपना, रोजगारीका अवसरको सजृना तथा जीवनयापनका िाभग 

 आय आजगन कायगक्रम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) ववपद्को जोणिममा रहेका मवहिा, बािबाभिका, जेष्ठ नागररक, दभित, सीमान्तकृत वगग 

 तथा समदुाय, अिक्त तथा अपाङ्गता िएका व्यणक्तहरूको िाभग वविेष योजना तथा 

 कायगक्रम बनाई कायागन्वयन गने, गराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावगजभनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रभतष्ठानिे प्रचभित 

 ऐन बमोणजम कायग गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रावष्ट्रय कायगकारी सभमभत, प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन सभमभत 

 तथा णजलिा ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको भनणगय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

 अन्य कायग गने, गराउने, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका मन्त्रािय, 

 वविाग तथा अन्य भनकायसँग सहकायग गने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा गाउँ/नगरसिािे 

 तोकेका अन्य कायग गने, गराउन,े  

(ि)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेणिक कानूनको प्रभतकूि नहनुे गरी 

 नगर कायगपाभिकािे तोके बमोणजमका अन्य कायग गने, गराउने, 
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(ष)  ववभिन्न संघ/संस्था, व्यणक्तबाट प्राप्त हनुे राहत तथा पनुभनगमागण र पनुिागिका 

 भबषयवस्तिुाई स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड 

 अनसुार गने, गराउने । 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको गठन तथा काम, कतगव्य र अभधकार 

६. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभत: (१) नगरपाभिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय 

 ववपद् व्यवस्थापन सभमभत रहनेछ । 

(२)  वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको गठन देहाय बमोणजम हनुेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष       -संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू        -सदस्य 

(ग) वडा भित्र रहेका ववषयगत ईकाई कायागिय प्रमिुहरू  -सदस्य 

(घ) वडा भित्र रहेका सरुक्षा भनकायका प्रमिुहरू   -सदस्य 

(ङ) रावष्ट्रय मान्यता प्राप्त दिका वडाणस्थत प्रमिु वा प्रभतभनभध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडक्रस,        -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संघ,संस्था तथा यवुा क्िवबाट संयोजकिे 

  तोके बमोणजम न्यूनतम २ मवहिा सवहत ४ जना  -सदस्य 

(ज) वडा सणचव      - सदस्य सणचव 

(३)  उपदफा (२) बमोणजमको सभमभतको बैठक सो सभमभतको संयोजकिे तोकेको भमभत,  

  समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४)  सभमभतको सदस्य-सणचविे सभमभतको बैठक बस्ने भमभत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

  छिफि हनु ेववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्न ेसमयिन्दा चौबीस घण्टा अगावै 

  सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 
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(५)  सभमभतका पचास प्रभतितिन्दा बढी सदस्य उपणस्थत िएमा बैठकको िाभग गणपूरक  

  सङ्गखया पगेुको माभननेछ । 

(६)  उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पभन सो सभमभतको बैठक  

  तत्काि बोिाउन आवश्यक िएमा संयोजकिे जनुसकैु बेिापभन सभमभतको बैठक  

  बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र घटीमा १ जना सदस्य सवहत  

  सदस्य सणचव उपणस्थत िएमा सभमभतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७)  सभमभतको बैठकको अध्यक्षता सो सभमभतको संयोजकिे गनेछ । 

(८)  सभमभतको भनणगय बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर िएमा संयोजकिे भनणागयक मत 

 र्दनेछ। 

(९)  सभमभतिे आवश्यकता अनसुार सम्बणन्धत भनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रभतभनभध र 

 ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनग सक्नेछ । 

(१०)  सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायगववभध सो सभमभत आफैिे भनधागरण गरे बमोणजम 

 हनुेछ । 

(११)  सभमभतको भनणगय सदस्य सणचविे प्रमाणणत गरी राख्नछे । 

७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको काम, कतगव्य र अभधकारिः सभमभतको काम, कतगव्य र 

 अभधकार देहाय बमोणजम हनुेछ:- 

(क)  वडा भित्र ववपद् प्रभतकायग तथा ववपद् पनुिागि सम्बन्धी कायगक्रम सञ्चािनका िाभग 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभतमा भसफाररस गने तथा सो सभमभतबाट स्वीकृत नीभत तथा 

योजना अनरुूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगक्रम कायागन्वयन, अनगुमन र 

पनुराविोकन गने, 
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(ि)  वडामा ववकास भनमागणका वक्रयाकिापहरू कायागन्वयनमा ववपद् जोणिम 

व्यावस्थापनिाई मूिप्रवाहीकरण गने, सरुणक्षत ववद्यािय तथा अस्पतािका िाभग ववपद् 

जोणिम न्यूनीकरणका कायगक्रमहरू सञ्चािन गने, 

(ग)  ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, 

(घ)  ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायगयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुभनगमागण 

 योजना तजुगमा तथा कायागन्वयन गने, गराउन,े 

(ङ)  समदुायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

 समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमगचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचािक तथा समदुायमा आधाररत 

ववपद् व्यवस्थापन सभमभत सदस्य, नागररक समाजका प्रभतभनभधिाई ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी प्रणिक्षणको व्यवस्था भमिाउने, 

(छ)  स्थानीय समदुायिाई ववपद्प्रभत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बणन्धत योजना तथा 

 कायगक्रम तजुगमा गनग तथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रभतकायगका िाभग तयारी 

 अवस्थामा राख्न,े 

(ज)  ववपद्का घटना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथभमक कायगहरू तत्काि 

 गनगको िाभग समन्वय गने,  

(झ)  आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउन,े 

(ञ)  ववपद् बाट प्रिाववत घरपररवारको पवहचान, स्तर भनधागरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा 

 नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभतिाई सहयोग गने, 

(ट)  ववपद्को समयमा जोणिममा रहेका समूह वविेषगरी मवहिा, बािबाभिका, वकिोरी, 

 अपाङ्गता िएका व्यणक्तउपर हनु सक्ने घटना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य 
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कुनै पभन वकभसमका िोषण) रोकथामको िाभग वविेष सतकग ता अपनाई सचेतनामूिक 

कायगक्रम सञ्चािन गने, 

(ठ)  नगर ववपद् व्यवस्थापन सभमभतको भनणगय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 

 कायग गने, गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा भनकाय तथा अन्य भनकायको पररचािन 

८. सरुक्षा भनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगरकायगपाभिकािे ववपद् 

 व्यवस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारिे पररचािन गरेका संघीय तथा 

 प्रादेणिक सरुक्षा भनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२)  सरुक्षा भनकायिे ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायगका िाभग 

 नगरकायगपाभिकासँग आवश्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपाभिकामा 

 उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३)  ववपद् प्रभतकायगका िाभग नगरपाभिकािे आफुसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन 

 गनेछ ।   

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक भनकायको काम, कतगव्य र अभधकार: (१) वारूणयन्त्र, 

 एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकिे आपत ्कािीन िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध 

 गराउन सभमभतिे र्दएको भनदेिनको पािना गनुग पनेछ । 

(२)  आपत ्कािीन कायग सम्पादन गदाग सभमभतको आदेि बमोणजम कुनै पभन स्थानमा प्रवेि 

 गने तथा जनुसकैु व्यणक्त वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अभधकार 

 वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हनुेछ । 
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१०. सावगजभनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रभतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

 नगरपाभिका भित्रका सबै सावगजभनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रभतष्ठानको दावयत्व देहाय 

 बमोणजम हनुेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायागिय वा व्यावसावयक केन्द्रमा ववपद्का घटना हनु 

नर्दन ववपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत ्कािीन भनकास िगायत 

तोवकए बमोणजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षभतको मूलयाङ्कन, राहत, पनुस्थागपना तथा पनुभनगमागण समेतका 

सम्पूणग कायगमा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमगचारी तथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारितू 

अभिमिुीकरण गने गराउने, 

(घ) ववपद् व्यवस्थापन कायगमा उपयोग हनुे स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्न,े 

(ङ) आफ्ना िवन िगायत अन्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िाभग आवश्यक 

परेमा आदेिानसुार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बणन्धत अभधकारीको सपुररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायगमा 

सहयोग परु् याउने, 

(छ) ववपद् जोणिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्न,े 

(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोणचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पनग सक्ने नकारात्मक प्रिाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू 

अपनाउने, 

(झ) ववपद्को घटना घटेमा तत्काि नणजकको सरुक्षा भनकाय र स्थानीय 

आपत ्कािीन कायगसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ।   
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(२)  नगरपाभिका भित्रका सावगजभनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रभतष्ठानिे  नगरपाभिकाको 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको 

 तजुगमा गरी अभनवायग रूपमा िागू गनुग पनेछ । 

११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुग पने : नगरपाभिका भित्रका सरकारी कायागिय, गैरसरकारी 

 संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, भनजी क्षेत्र तथा व्यणक्तिे 

 ववपद् व्यवस्थापन कायगमा नगरपाभिकािाई देहाय बमोणजम सहयोग गनुग पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षभतको मूलयाङ्कन, राहत, पनुस्थागपना तथा पनुिःभनगमागण िगायतका ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगमा सहयोग गने,  

(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिववृद्ध गने, 

(ग) क्षमता ववकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणिक्षण 

कायगक्रममा सहयोग गने तथा िाग भिने,  

(घ) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायगमा सहयोग गने।  

पररच्छेद – ५  

ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िाभग नगरपाभिकामा छुटै्ट एक 

 आकणस्मक कोष रहनेछ । 

(२)  कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) नगरपाभिकाको वावषगक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी 

स्वीकृत रकम, 

(ि) प्रदेि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िाभग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िाभग प्राप्त रकम, 
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(घ) स्वदेिी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यणक्तबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त 

रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३)  ववपद् व्यवस्थापनका िाभग नगरपाभिकािे कानून बमोणजम वविेष िलुक वा दस्तरु 

 संकिन गनग सक्ने छ |  

(४)  कोषको सञ्चािन तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

(५)  कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िाभग प्रयोग गररनेछ । 

(६)  उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापभन कोषको रकम भनयभमत 

 प्रिासभनक कायगको िाभग िचग गररने छैन । 

(७)  कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हनुेछ ।  

(८)  सभमभतिे कोषको वावषगक आय व्ययको प्रभतवदेन तयार गरी कायगपाभिका माफग त 

 नगरसिा समक्ष पेि गनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे ववपद्को घटना घट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना 

 घटाउन प्रत्यक्ष संिग्न िएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईदा भिने गरी वा 

 आफुिाई मात्र फाईदा पगु्ने वकभसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून 

 बमोणजम कसरुजन्य माभनने कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्धी कारवाही प्रचभित संघीय कानून 

 बमोणजम हनुेछ ।  

पररच्छेद – ७ 

ववववध 
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१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र घोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपाभिका 

 भित्रको कुनै ठाउँमा गम्िीर प्रकृभतको ववपद् उत्पन्न िएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा 

 गरी प्रचभित कानून बमोणजम कुनै काम गनग गराउन आदेि र्दएमा सोको पािना गनुग 

 गराउन ुनगरपाभिकाको कतगव्य हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचभित कानून 

 बमोणजम कुनै काम गनग गराउन नगरपाभिका भित्रको कुनै व्यणक्त, संस्था वा 

 अभधकारीिाई आदेि र्दएमा सोको पािना गनग गराउनमा नगरपाभिकािे आवश्यक 

 समन्वय गनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा 

 नगरपाभिकािे सहयोग र समन्वय गनेछ । 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेि गनुगपने : (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा 

 ववदेिी नागररक वा संस्थािे प्रवेि गनुग परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृभत भिएको छ छैन 

 िभन नगर कायगपाभिकािे सोधिोज गनग सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजम सोधिोज गदाग त्यस्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको 

 स्वीकृभत भिएको नादेणिएकोमा भनजको प्रवेििाई रोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना 

 नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपाभिका भित्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई 

 तत्काि सामना गनग आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउन े िएमा मानवीय तथा अन्य 

 सहायता र समन्वयका िाभग णजलिा समन्वय सभमभत, प्रदेि सरकार तथा नेपाि सरकारिाई 

 अनरुोध गररनेछ ।  
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(२)  ववपद् बाट उत्पन्न णस्थभत भनयन्त्रण गने क्रममा नपेाि सरकारिे अन्तरागवष्ट्रय मानवीय 

 तथा अन्य सहयोग भिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको भनदेिनमा रवह 

 तत ्सम्बन्धी कायगमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३)  भछमेकी स्थानीय तहमा कुनै ववपद् उत्पन्न िई सो व्यवस्थापनका िाभग भछमेकी 

 स्थानीय तहिे सोझै, णजलिा समन्वय सभमभत वा प्रदेि सरकार माफग त अनरुोध गरेमा 

 उपिब्ध िएसम्मको सहयोग पयुागउन ुनगरकायगपाभिको दावयत्व हनुेछ । 

१७.  तत्काि िररद तथा भनमागण र प्रयोग गनग सवकन े : (१) वविेष पररणस्थभत परी ववपद् बाट 

 प्रिाववत क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षभत 

 हनु नर्दनका िाभग तत्कािै राहत सामग्री िररद वा भनमागण कायग गनग आवश्यक िएमा 

 सावगजभनक िररद सम्बन्धी प्रचभित कानूनमा रहेको वविेष पररणस्थभतमा िररद गने सम्बन्धी 

 व्यवस्था बमोणजम नगरकायगपाभिकािे िररद वा भनमागण कायग गनग सवकनेछ । 

(२)  ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको 

 ववपद् बाट थप क्षभत हनु नर्दनका िाभग नगरपाभिका क्षेत्र भित्रको कुनै गैरसरकारी 

 कायागिय वा अन्य संघ संस्था र व्यणक्तको चि, अचि सम्पणत्त तथा सवारी साधन 

 उपयोग गनग आवश्यक िएमा सोको अभििेि रािी तोवकएको अवभधिरको िाभग 

 अस्थायी तवरिे प्राप्त गनग सवकनेछ । 

(३)  ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपाभिका क्षेत्र भित्रको 

 कुनै गैरसरकारी कायागिय वा अन्य संघ संस्था र व्यणक्तको िाद्यान्न, ित्ताकपडा, 

 औषधी वा अन्य वस्त ुआवश्यक िएमा सोको अभििेि रािी भनयन्त्रणमा भिन र 

 सम्बणन्धत प्रिाववत पक्षिाई ववतरण गनग सवकनेछ । 

(४)  नगरपाभिकािे उपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणत्त अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा 

 उपदफा (३) बमोणजम कुनै वस्त ु भनयन्त्रण र ववतरण गरेमा त्यस्तो सम्पणत्त प्रयोग 
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 वा वस्त ुउपयोग बापत प्रचभित दर अनसुारको रकम सम्बणन्धत कायागिय, संस्था वा 

 व्यणक्तिाई र्दनेछ ।  

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रिाववत व्यणक्तिाई नेपाि सरकार 

 तथा प्रदेि सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अभतररक्त नगरपाभिकािे आन्तररक स्रोतबाट 

 थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम नगरपाभिकािे ववपद् प्रिाववत व्यणक्तिाई राहत उपिब्ध 

 गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अभतररक्त देहायका 

 ववषय समावेि िएको हनु ुपनेछ:- 

(क)  ववपद् बाट प्रिाववत व्यणक्तिाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राखदा उपिब्ध गराउन ु

 पने आवास, िाद्यान्न, िानपेानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि)  ववपद् बाट मतृ्य ुहनुेको पररवार तथा सम्पणत्तको क्षभत हनुे व्यणक्तिाई उपिब्ध 

 गराउन ुपने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग)  मवहिा, बािबाभिका, जेष्ठ नागररक, अिक्त तथा अपाङ्गता िएका व्यणक्तको 

 आवश्यकता संवोधनका िाभग वविेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै भडणग्नटी वकट 

 र णचलडे्रन वकट) मवहिाहरूको िाभग सरुणक्षत मवहिामैत्री स्थि,  

(घ)  व्यणक्तगत गोपभनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट 

 पीभडतको जीववकोपाजगन सम्बन्धी, 

(च)  गैरसरकारी वा व्यणक्तगत रूपमा र्दइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 

(छ)  एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी, 

(ज)  राहतसँग सम्बणन्धत अन्य उपयकु्त ववषय । 
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१९.   ववपद् मा परी हराएका वा नष्ट िएका कागजात सम्बन्धमा : ववपद् मा परी हराई फेिा पनग 

 नसकेका तथा आंणिक वा पूणग रूपमा क्षभत िएका नगरपाभिकाका महत्वपूणग कागजातहरुको 

 प्रमाणीकरण तथा प्रभतभिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचभित कानूनिे तोके 

 बमोणजम हनुेछ। 

२०. भनदेिन र्दन सक्ने : सभमभतिे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका िाभग कुन ै

 व्यणक्त वा भनकायिाई आवश्यक भनदेिन र्दन सक्नेछ र त्यस्तो भनदेिनको पािना गनुग 

 सम्बणन्धत व्यणक्त वा भनकायको कतगव्य हनुेछ। 

२१. उपसभमभत गठन गनग सक्ने : (१) सभमभतिे आवश्यकता अनसुार उपसभमभत गठन गनग 

 सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोणजम गठन हनु ेउपसभमभतको काम, कतगव्य, अभधकार र कायागवभध 

 उपसभमभत गठन गदागका बित तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

२२. अभििेि राख्न ुपनेिः (१) ववपद्को समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यणक्त, भनकाय वा संस्थाको 

 नाम,  र उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वववरणको अभििेि राख्न े

 व्यवस्था सभमभतिे भमिाउनपुने छ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको वववरण राखदा ववपद् मा परेका मवहिा, बािबाभिका तथा 

 जेष्ठ नागररक, ववपद्का कारणिे स्थानान्तरण िएका घरपररवार िगायतको संखया 

 एवकन हनुे वववरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहात स्पष्टरूपमा राख्नपुनेछ। 

२३. परुस्कार र्दन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा वविेष योगदान परु् याउने उत्कृष्ट 

 व्यणक्त वा संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सभमभतको भसफाररसमा नगरकायगपाभिकािे सम्मान 

 तथा परुस्कार र्दन सक्नेछ ।  
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२४. वावषगक प्रभतवेदन : (१) सभमभतिे प्रत्येक आभथगक वषगमा गरेको कामको वववरण सवहतको 

 वावषगक प्रभतवेदन तयार गरी कायगपाभिका माफग त नगर सिा, णजलिा ववपद् व्यवस्थापन सभमभत 

 तथा प्रदेि ववपद् व्यवस्थापन सभमभत समक्ष पेि गनुग पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोणजमको वावषगक प्रभतवेदन सावगजभनक रूपमा प्रकािन गनुग पनेछ । 

२५.  प्रिासभनक िचग व्यवस्थापन: सभमभतको बैठक तथा प्रभतवेदन तयारी िगायतका कायगसँग 

 सम्बणन्धत न्यनुतम प्रिासभनक िचग नगरकायगपाभिकािे व्यवस्था गनेछ |  

२६. अभधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगगत बनेको भनयम बमोणजम सभमभतिाई प्राप्त 

 अभधकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अभधकार सभमभतको संयोजक तथा तोवकएको 

 पदाभधकारीिाई प्रत्यायोजन गनग सक्नेछ। 

२७. भनयम बनाउने अभधकार : नगर कायगपाभिकािे यो ऐन कायागन्वयनका िाभग आवश्यक भनयम 

 तथा कायगववभध  बनाउन सक्नेछ । 
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भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्यवसाय प्रवद्धगन ऐन, २०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/10/09 

सम्बत ्२०७५ सािको ऐन नं. ७ 

k|:tfjgfM 

ledfb gu/kflnsf 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;foL aLr cfk;L ;DaGw ;'b[9 ug{ tyf s[lif s/f/sf] dfWodaf6 

pTkfbg a9fpg / ahf/Ls/0fåf/f Joj;flos ?kdf ;du| s[lif ljsf;sf nflu cfjZos sfg"gL 

Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

 g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ 

adf]lhd ledfb gu/ ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd ledfb 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] ledfb 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] ;+ul7t ;+:yfsf] 

 k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ledfb 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{ . 
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-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ jf cfˆg} 

 hUufdf Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif Joj;foL, s[lif kmd{ / 

 s[lif ;xsf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-5_ æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsf laifo;Fu ;DjlGwt s[lifnfO{ 

 ;Demg' kb{5  / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-h_  æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf afnL 

 pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ ;Demg' k5{ .  

-em_ æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, ljt/0f tyf 

 s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{  s[lif ahf/ ;Demg'  k5{ . 

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

 pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M– 

-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg ,  

  -@_    s[lif hGo 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] ledfb gu/kflnsfnfO{ ;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_   ægu/kflnsfÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-y_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 

 clws[t ;Demg'k5{ . 

-b_  ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif 

 kmfd{, ;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-w_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg' 

 kb{5 . 

-g_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf] 

 ;~rfng, s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, ;~ro / 

 ahf/Ls/0f ug{ jf s[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx? 

 jLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o; 

 zAbn] Joj;flos s[lif k|of]hgsf] nflu JolQmut jf ;+:yfut ?kdf 

 lnhdf lng lbg jf s[lifhGo pBf]usf] nflu s[lif j:t' jf jfnLsf] pTkfbg 

 jf cfk'lt{ ug{ b'O{ jf b'O{ eGbf a9L kIfx¿ aLr If]qkmn, kl/df0f, d"No / 

 u'0f:t/sf] cfwf/df ePsf] s/f/nfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-k_  æj8fÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] j8f ;Demg'k5{ . 

-km_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/ 

 ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-j_   æ;efÆ eGgfn] ledfb gu/;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-e_  æ;+sng s]Gb|Æ  eGgfn]  s[ifsx?n] bf];|f] ahf/df ljqmL ug]{ p2]Zon] s[lif 

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

-d_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL ug]{ 

 p2]Zon] :YffgLo txaf6 :jLs[tL 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 -!_ ledfb 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] ledfb 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/ ;~rfng jfkt nfUg] z'Ns ;efn] tf]s] adf]lhd 

 x'g]5 . 

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

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

ePsf] s[lif ahf/sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{sf] nflu s[lif ahf/ tyf Joj:yfkg 

;ldlt /xg]5 .                                           

 -@_  s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP  
  adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b # 

s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL Joj:yf 

^= :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldltM -!_ s[lif If]qsf] ;du| ljsf; tyf k|j4{g nufotsf 

sfo{ ug{ ledfb gu/kflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  
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-s_   k|d'v                   — cWoIf 

-v_ s[lif If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:o    — ;b:o 

-u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t     — ;b:o 

-3_ 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;fg dWo] Ps hgf — ;b:o 

-5_ ledfb 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 ledfb gu/kflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ zfvfdf /xg]5 . 

&=   ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; P]gdf cGoq Joj:yf eP b]lv jfx]s ;ldltsf] 

sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

-s_ :yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyf of]hgf th'{df ug]{, 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo / ;xsfo{ ug]{, 

-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{, 

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{, 

-ª_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos kg]{ ;Lk, k|ljlw tyf cGo cfjZos ljifosf]  
  plrt Joj:yf ug{ k|j4{gfTds sfo{x? ug]{, 

-r_ s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifsf] ;~rfng ug]{, 

-5_    tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ug]{ . 

*= s[lif Joj;fonfO{ ;'ljwf lbg]M– -!_ ledfb 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 
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-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL k|ljlw k|of]u / lj:tf/df cg'bfg h:t} 9'jfgL 

 ;fwg, oflGqs pks/0f cflb . 

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] 5'6 tyf ;'ljwfx? tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_  pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] ;'ljwfsf] cltl/Qm cGo ;'ljwf ;ldltsf] l;kmfl/;df 

 sfo{kflnsfn] tf]]s] adf]lhd x'g]5 . 

(= s[lif C0fM -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] lgod adf]lhd s[lif C0f 

pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-@_  k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]] 

 Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s 

 jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-#_  pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ ;/sf/sf] clt k|fydlstf If]qdf 

 shf{ nufgL u/]sf] ;/x dfgL ;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf 

 ;d]t kfpg ;Sg]5 .  

-$_  s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] eO{ 

 ckn]vg ug'{ kg]{ ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] jif{sf] v'b s/ of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ 

 a/fj/sf] /sd 36fpg ;Sg]5 .  

 

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_  ledfb 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 . 
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-#_  pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3 ;+3Lo cy{ dGqfnosf] 

 :jLs[lt lng' kg]{5 .  

!!= sf]ifsf] ;~rfng M-!_ ledfb 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 ledfb gu/kflnsf cGtu{tsf] s[lif zfvfdf /xg]5 . 

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !) 

adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf vftf  

  vf]nL hDdf ug]{5 . 

-#_  ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf ;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf]  

  ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 . 

-$_  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

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

-@_  sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 . 

kl/R5]b % 

Joj;flos s[lif s/f/ -lnh_ 

!$= Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg] M  -!_ o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{ b'O{ 

jf b'O{{ eGbf a9L kIf aLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .  

-@_  pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL kIfx?sf] 

 cfk;L ;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

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

!%=  hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]M s'g} Joltm,;+:yf jf lgsfon] s[lif 

Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm,s[lif kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs 

;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt, ;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQ s/f/ u/L pknAw 

u/fpg ;Sg]5 . 

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

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

-@_   pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf lglZrt cjlw 

 tf]sL  k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf ef}lts 

 ;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .   

-#_  hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo Joj:yf 

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

 -$_  v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lif of]Uo hldg g]kfn ;/sf/n]  

  tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg ;Sg]5 . 

!&=  :jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg 

pknAw u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf ef}lts 

;fwgdf s/f/sf kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .  

!*=  k'gMs/f/ ug{ gx'g] M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL glnO ;f]xL 

laifodf t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg .  

!(=   Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿ M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif s/f/ ubf{ s/f/sf] 

k|s[lt / cj:yf cg'?k cg';"rL- @ df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf pkbkmf -!_ df pNn]lvt ljifo 

 afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? ;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{ 

 ;lsg]5 . 

@)= Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTj M -!_ o; P]gsf] bkmf !% jf !^ adf]lhd s[lif 

Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts ;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf 

pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-@_  s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿ aLr 

 s/f/ ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP 

 adf]lhd x'g]5 . 
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-#_  Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx¿n] s[lif s/f/ k|of]hgsf] nflu s[lif pTkfbg 

 ;fdu|L, k|ljlw / C0f jf cGo ;xfotf cfkm} jf ljQLo ;+:yfx¿ Dffkm{t tf]lsPsf 

 zt{x¿sf] cfwf/df pknAw u/fpg] u/L cf–cfk\mgf] bfloTj lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\ . 

-$_  Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx?n] k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L ug'{kg]{5 .  

@!= s/f/ k"/f ug'{ kg]{ ;do / tl/sfM -!_ s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf pNn]v 

ePsf]df plNnlvt ;doleq / plNnlvt tl/sf adf]lhd s/f/ k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_   s/f/ adf]lhdsf] sfd ug{ s/f/df s'g} ;do jf tl/sf tf]lsPsf] /xg]5 t/ ;f] 

 sfd s'g} vf; ;dodf jf s'g} vf; tl/sfn] dfq ug{ ;lsg] /x]5 eg] ;f]xL 

 ;dodf ;f]xL tl/sf adf]lhd ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 

-#_  pkbkmf -@_ df n]lvPsf] cj:yfdf afx]s s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf 

 pNn]v gePdf plrt ;do leq 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, 
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-v_  ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 

-u_  csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g]  

 g;Sg] ePdf, 

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 

-ª_  s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{  

 c;Dej ePdf . 

@$=   s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn] 

k+}lt; lbg leq ledfb 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 ledfb 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 .  

-^_  ledfb 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 lga]bg lbg' kg]{5 . 
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-#_  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 .  

-!#_  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 . 
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-!%_  dWo:ystf{n]] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 lng ;Sg]5g\ .  

@^= Dofb ;DaGwdf M o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; 

P]gsf] bkmf  @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf kGw| 

lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .  

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

lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  

 -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf lg0f{osf] sfof{Gjog gu/]df  

  To:tf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf k|zf;g sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u  

  lng ;Sg]5 .  

 -#_  pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf ;DalGwt  

  kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fv]sf]df 

  km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .   

-$_  pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf ;DjlGwt 

dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf 

km's'jf ug'{ kg]{{5 .  

-%_  dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g adf]lhd / 

  cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b & 

ljljw 

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

jf Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g . 

 -@_  pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] ug]{5 . lghn]  

  clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/  

  k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

 -#_  Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns  nufotsf cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] 

  adf]lhd x'g]5 .  
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@(=  Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df s'g} kIfsf sfd sf/jfxLaf6 

csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf s/f/df g} Ifltk"lt{sf] dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / 

gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, :ynut lg/LIf0f, :yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo, 

k|rlnt b/efp ;d]t a'emL ;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{ 

e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 . 

 -@_  pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg kIfsf] sfa' jflx/sf] kl/l:yltn] 

ubf{ s/f/sf] oyfjt\ kl/kfngf x'g g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf] bfloTj 

ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr s'g} n]gb]g ePsf] /x]5 

eg] cj:yf x]/L dsf{ kg]{ kIfnfO{ n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 . 

#)=  sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/L M -!_ o; P]g adf]lhd b08 ;hfo ug]{ 

jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ :yfgLo Goflos ;ldltnfO{ x'g]5 .  

-@_  o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f cg';Gwfg tyf txlssft ug]{ 

clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng 

;Sg]5 . 

#!= b08 ;hfo M -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ u/]df b]xfo adf]lhdsf] ;hfo 

x'g]5M  

-s_ bkmf # / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / ;~rfng u/]df klRr; xhf/ 

b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-v_ dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -@_ sf] sfo{ gu/]df jf ug{ 

OGsf/ u/]df To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ clwsf/L jf To:tf] sfo{ 

s'g} clwsf/LnfO{ k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{ 

klRr;xhf/b]lv krf; xhf/ ¿k}ofF;Dd, 

-u_ bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s To:tf] 

Ifltk"lt{ glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ klRr; xhf/ b]lv krf; xhf/ 

¿k}ofF;Dd . 
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-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 . 

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

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

#%= jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf 

Joj;flos s[lif s/f/ ubf{ jf}l4s ;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf] 

;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 . 

#^= lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod, 

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

#&=  arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifo If]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 

ePsf sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 . 
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cg';"RlL –! 

bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt 

-!_ vfBfGg afnL,  

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik  

-#_ kz', kG5L  

-$_ df5f, df;', b"w, km'n ,xf8, 5fnf,pmg 

-%_ Rofp,  

-^_ df}/L, /]zd 

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL 

-*_ t]nxg, bnxg 

-(_ skf;, h'6, pv', /a/v]tL, l6d'/  

-!)_  s[lif ko{6g 

-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf x'g] s[lif j:t'x? 

-!@_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 

-!#_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg 

pBf]u 

-!$_   v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 
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cg';"RlL -@_ 

bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 

-s_  s/f/sf kIfx¿,  

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q, 

-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 

-3_  j:t'sf] ljj/0f,dfqf, 

-ª_  u'0f:t/, 

-r_  ;Demf}tfsf] cjlw,   

-5_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  

-h_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 

-em_  9'jfgLsf] bfloTj,  

-`_  pTkfbg k|lqmof,  

-6_  cg'udgsf kIfx¿,  

-7_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,  

-8_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,  

-9_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf, 

-0f_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} d]nldnfk tyf dWo:ytf 

nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb . 

-t_   s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf . 
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भिमाद नगरपाभिकाको ववपद व्यवस्थापन कोष (सञ् चािन) कायगववभध, २०७५  

प्रमाणणकरण भमभतिः 2075/10/21 

सम्बत ्२०७५ सािको कायगववभध नं. 7 

 

प्रस्तावनािः भिमाद नगरपाभिका क्षेत्र भित्र प्राकृभतक तथा गैरप्राकृभतक ववपद् बाट हुन सक्ने जोणिम 

न्यूभनकरण तथा व्यवस्थापनका िाभग स्थापना िएको ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी 

कायगववभध बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

भिमाद नगरपाभिकाको ववपद् जोणिम न्यूभनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ िे र्दएको 

अभधकार प्रयोग गरी भिमाद नगर कायगपाभिकािे यो कायगववभध बनाएकोछ ।    

पररच्छेद – १ 

प्रारणम्िक 

1. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ििः यो कायगववभधको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको ववपद् व्यवस्थापन कोष 

(संचािन) कायगववभध, 2075" रहेको छ । 

 )२(   यो कायगववभध तरुून्त प्रारम्ि हुनेछ ।   

२ . पररिाषा  :  ववषय वा प्रसंगिे अको अथग निागेमा यस कायगववभधमा, 

)क(  “ऐन” िन्नािे भिमाद नगर ववपद् जोणिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,  २०७५ 

 सम्झनुपछग । 

)ि(  “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोणजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनुपछग  

)ग(  “प्रिाववत व्यणक्त” िन्नािे ववपद्को घटनाबाट पररवारका सदस्य गमुाएको,  िारीररक वा 

 मानभसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गा जभमन, पिुपन्छी, िाद्यान्न,  ित्ताकपडा तथा 

 अन्य सम्पत्तीमा आंणिक वा पू ्णरूपमा नोक्सानी पगेुको वा ववपद्का कारण अन्य कुनै 

 तररकाबाट प्रिाववत िएको व्यणक्तिाई सम्झनपुछग । 
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(घ) “राहत” िन्नािे ववपद् प्रिाववत व्यणक्तिाई उपिब्ध गराईने नगद तथा वस्तगुत सहायता 

 सामाग्री समेत सम्झनपुछग । 

(ङ) “सभमभत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोणजमको सभमभत सम्झनुपछग । 

(च)  “संयोजक” िन्नािे सभमभतको संयोजक सम्झनुपछग ।      

पररच्छेद – २ 

 कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

३ . कोषको स्थापना:  )१(  स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने ववपद्को जोणिम न्यूभनकरण 

तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग नगर स्तरबाटै सञ्चािन गनगका िाभग आवश्यक स्रोत संकिन र 

पररचािन गनग नगरपाभिकामा एक ववपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

 (२)  कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िाभग नगरपाभिकाको सणञ्चत 

 कोष रहेको ववत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िाता िोभिनेछ ।  

 (३)  कोषको कूि आम्दानी अन्तगगत यस कायगववभधको दफा ५ बमोणजम कोषमा जम्मा 

 हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहेको ववत्तीय संस्थािे कोष रकममा 

 उपिब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता 

 सामाग्रीको प्रचभित मूलय समेतिाई जनाउँनेछ ।  

  तर वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचभित मूलयिाई बैंक वहसाबमा समावेि गररने  

 छैन।  

 (४)  यस कायगववभधको दफा ६ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तगुत सहायता 

 सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना गरर अभििेि गररनेछ । 
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४ . कोषको उद्देश्य  :   )१ (  स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्िाव्य ववपद्को जोणिम न्यूभनकरण तथा 

ववपद्को व्यवस्थापनका िाभग आभथगक तथा वस्तगुत सहायता पररचािन गनुग कोषको उद्देश्य 

रहनेछ ।  

 (२)  कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छिः 

  (क)  ववपद्को घटनाबाट प्रिाववत व्यणक्तहरूिाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त िोज, उद्धार  

  र राहत सेवा उपिब्ध गराउने ।  

  (ख)  ववपद् पदाग तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनग सक्ने अवस्था भसजगना गने। 

  )ग(   ववपद् जोणिम न्यूभनकरण , पूवगतयारी, प्रभतकायग र पनुिागि कायगिाई सहज गने। 

५ . कोषको आम्दानी  :  )१ (कोषमा ऐनको  दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अभधनमा रवह 

देहाय बमोणजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क)  नगरपाभिकाको वावषगक बजेटमाफग त ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी  

 स्वीकृत रकम, 

(ि)  ववपद् व्यवस्थापन कायगका िाभग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय तहबाट 

 प्राप्त रकम, 

(ग)  ववपद् व्यवस्थापन कायगका िाभग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेि सरकार तथा 

 नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 

)घ(  नगरसिाबाट स्वीकृत आभथगक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोणजम ववपद् व्यवस्थापन 

 कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने िुलक तथा दस्तरु रकम, 

)ङ(   नगर सिा सदस्य, नगर कायगपाभिका सदस्य तथा नगरपाभिकाका 

 कमगचारीहरूको स्वेणच्छक भनणगयबाट प्राप्त हुने रकम, 

)च(  स्वदेिी ववभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ ,संस्थाहरू र त्यसमा कायगरत 

 कमगचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेिाकमी, राजनीभतक दि, नागररक समाज, 
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 धाभमगक तथा परोपकारी संघ ,संस्था र आम सवगसाधारणबाट स्वेणच्छक रूपमा प्राप्त 

 हुने रकम, 

(छ)  गैरआवासीय नेपािी, वैदेणिक सरकार तथा संघ ,संस्थाको तफग बाट प्रचभित 

 कानूनको अभधनमा रवह प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषको  िाता सञ्चािनमा रहेको ववत्तीय संस्थािे त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा 

 उपिब्ध गराएको ब्याज आय, 

(झ)  दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्रीको भबक्रीबाट प्राप्त 

 आय, 

(ञ)  प्रचभित  कानूनको अभधनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रोतबाट 

 प्राप्त रकम । 

)२(   उपदफा  (१) बमोणजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बणन्धत व्यणक्त वा संस्थािे यस 

 कायगववभधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक िातामा भसधै जम्मा 

 गररर्दन वा नगरपाभिकाको आभथगक प्रिासन िािामा नगद जम्मा गनग सक्नेछ । त्यसरी 

 नगद जम्मा हुन आएमा आभथगक प्रिासन िािािे सम्बणन्धत व्यणक्त वा संस्थािाई सोको 

 िपागई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(३)  कोषमा रकम जम्मा गने व्यणक्त तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्धी 

 माभसक वववरण अको मवहनाको सात गते भित्र सावगजभनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणक्त वा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावगजभनक नगनग सभमभतिाई 

अनरुोध गरेको रहेछ िने भनजको नाम उलिेि नगरी वववरण सावगजभनक गनग बाधा पने छैन।  

६ . वस्तगुत सहायता सामाग्री:  )१ (  ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अभधनमा 

 रवह कुनै व्यणक्त वा संस्थाबाट नगद बाहेकको वस्तगुत सहायता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र 
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 त्यसरी प्राप्त सामाग्री ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगमा उपयोग हुने देणिएमा त्यस्तो वस्तगुत 

 सहायता सामाग्रीिाई स्वीकार गररनेछ ।  

 (2)  उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई अिग्गै मौज्दात 

 वकताबमा आम्दानी अभििेि जनाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचभित मूलयिाई कोषको 

 आम्दानीको रूपमा समेत अभििेि गररनेछ ।  

स्पवष्टकरणिः यस दफाको प्रयोजनका िाभग प्रचभित मूलय िन्नािे वस्तगुत सामाग्रीको 

साथमा प्राप्तहुने िररद भबजक वा मूलयाङ्कनको प्रमाण र ढुवानी िागत समेतको मूलयिाई 

जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूलयभबना नै वस्तगुत सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने 

त्यस्तो वस्तगुत सामाग्रीको प्रचभित स्थानीय दररेट अनसुारको मूलयाङ्कनिाई आम्दानीको 

आधार माभननेछ । सो पभन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको िाभग सभमभतिे उणचत 

ठहयागएको मूलयाङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा भिईनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दानी अभििेि गररएको कुनै 

 सामाग्री तत्काि प्रयोग गनग आवश्यक नपने वा नभमलने वा िामो समयसम्म िण्डारण 

 गरर राख्न पभन अनुकुि नहुने (सड्ने, भबग्रने, नाभसने वा िेर जाने) प्रकृणत्तको िएमा 

 सभमभतको भनणगयिे त्यस्तो सामाग्रीिाई प्रचभित कानून बमोणजम भििाम भबक्री गरी प्राप्त 

 आय रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िातामा जम्मा गररनेछ।   

(४)  उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पभन कुनै वस्तगुत सहायता सामाग्री 

 स्थानीय ववपद् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनग उपयुक्त नहुने देणिएमा 

 सभमभतिे भनणगय गरी त्यस्तो सहयोग आंणिक वा पूणगरूपमा अस्वीकार गनग सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (१) वा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पभन कुनै वस्तगुत सहायता सामाग्री 

 प्रचभित मापदण्ड बमोणजमको न्यूनतम गुणस्तरयकु्त निएको अवस्थामा त्यस्तो 

 सामाग्रीिाई सभमभतिे अस्वीकार गनेछ।  
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)६(   उपदफा  (१) बमोणजम प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री उपदफा (४) वा (५) बमोणजम 

 अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामाग्री उपिब्ध गराउने व्यणक्त वा 

 संस्थािाई कायागियिे सामाग्री प्राभप्त र स्वीकारोणक्तको िपागई उपिब्ध गराउनपुनेछ। 

(7)  उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम अभििेि गररएको र 

 उपदफा (४) वा (५) बमोणजम अणस्वकार गररएको सामाग्रीको वववरण तथा स्वीकार 

 गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने व्यणक्त वा संस्थाको नाम सम्बन्धी 

 माभसक वववरण अको मवहनाको सात गते भित्र सावगजभनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणक्त वा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावगजभनक नगनग 

सभमभतिाई अनरुोध गरेको रहेछ िने भनजको नाम उलिेि नगरी वववरण सावगजभनक गनग 

बाधा पने छैन । 

(8)  यस दफा बमोणजम प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई त्यस्तो सामाग्री िण्डारण 

 गने वा प्रयोग गररने स्थानसम्म पयुागउनका िाभग सहायता उपिब्ध गराउने सम्बणन्धत 

 व्यणक्त वा संस्थािाई नै अनरुोध गनग सवकनेछ ।   

 ७ . कोषको प्रयोग  :   )१ (  कोषमा जम्मा िएको रकम िचग गनग तथा ववपद् व्यवस्थापनका िाभग 

 प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री िचग भनकासा गनग सभमभतिे भनणगय गनुगपने छ ।  

 (2)  उपदफा (1) मा जनु सुकै कुरा िेणिएको िएतापभन तत्काि ववपद प्रभतकायग गनुगपने  

  अवस्था रहेको, तर सभमभतको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा तत् पश्चात िगतै बस्ने  

  सभमभतको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी संयोजकको भनणगयबाट एक पटकमा बढीमा  

  दि हजार रूपैयासम्मको रकम िचग गनग बाधा पगु्ने छैन । 

)३(   कोषमा जम्मा िएको रकम  तथा सामाग्री देहाय बमोणजमको कायगमा िचग गररनेछ: 

 )क (   ववपदवाट प्रिाववत िएको वा हुनसक्ने व्यणक्त वा समदुायको तत्काि िोजी, 

 उद्धार तथा सम्पणत्तको संरक्षण गनग, 
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 (ि)  ववपद् प्रिाववतको तत्कािीन राहतका िाभग आवश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, 

 ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाई तथा िैणक्षक सामाग्री जस्ता वस्तहुरू िररद गरी 

 उपिब्ध गराउन तथा तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायग गनग, 

 )ग(   ववपद्को  कारण स्थायी बसोबास स्थि गुमाएका व्यणक्तहरूका िाभग अस्थायी 

 णिववर वा आश्रयस्थि बनाउन तथा पनुस्थागपना गनग, 

 )घ(   ववपद्को  कारणबाट घाइते वा भबरामी िएका व्यणक्तको औषधोपचार गनग, 

 )ङ(   ववपद्  प्रिाववतिाई मनोवैज्ञाभनक उपचार तथा मनोववमिग प्रदान गनग, 

 )च(   ववपद्को कारणबाट मृत्यु  िएका व्यणक्तको काजवक्रया वा सदगतका िाभग 

 भनजको पररवारिाई तोवकए बमोणजमको सहायता उपिब्ध गराउन, 

 (छ)  ववपद्को कारण सम्पणत्तको क्षती हुने व्यणक्तिाई तोवकएबमोणजमको राहत 

 उपिब्ध गराउन, 

 (ज) िोज, उद्धार तथा प्राथभमक उपचारका िाभग स्वयंसेवक तथा वविेषज्ञको 

 पररचािन र सामाग्री िररद तथा िण्डारण गनग, 

 (झ)  ववपद्को कारणबाट िएको फोहरमैिा तथा प्रदुषणको ववसजगन गनग, 

 )ञ(   ववपद् पूवग सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकरण िररद, प्रणािी ववकास र 

 सोको सञ्चािन गनग, 

 )ट(   िोज , उद्धार र राहतको िाभग तत्काि सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनग, 

 )ठ(  स्थानीय स्तरमा रहेका ववपद् व्यवस्थापन स्वयमसेवकहरूको क्षमता ववकास तथा 

 पररचािन सम्बन्धी कायग गनग, 

 )ड(   जोणिमयुक्त  स्थानको पवहचान तथा उक्त स्थानको धन जनको स्थानान्तरण गनग, 

 )ढ(   ववपद् पश्चात ववपदबाट िएको क्षभतको िेिाजोिा र ववपद् पश्चातको 

 आवश्यकताको पवहचान गनग, 
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 )ण(   ववपद् पभछको  पनुभनगमागण गनग, 

 )त(  ववपद् पवुगतयारी, ववपद् प्रभतकायग, ववपद् र ववपद्पभछको पूनिागि, ववपद् जोणिम 

 न्यूभनकरण जस्ता ववपद् व्यवस्थापनका कायग गनग, 

 )थ(   तोके बमोणजमको ववपद् व्यवस्थापन सम्वणन्ध अन्य कामसभमभतिे   गनग, 

 गराउन। 

)४(    उपदफा  (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए तापभन भनयभमत रूपमा गररने ववकास 

भनमागण सम्बन्धी कायगिाई ववपद् व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पभन 

वकभसमको िचग गनग पाईनेछैन । 

(५)   कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा घवट िएको अवस्थामा आपतकाभिन 

कायगबाहेक अन्य प्रयोजनका िाभग कोषको रकम प्रयोग गररने छैन ।  

८ . राहत सहायता ववतरण:  )१ (  प्रिाववत व्यणक्तिाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा 

िएको रकम र वस्तगुत सामाग्री मध्ये आवश्यकता र औणचत्यका आधारमा दुवै वा कुनै एक 

मात्र पभन उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम राहत उपिब्ध गराउन ु पूवग कोषबाट राहत उपिब्ध गराईर्दने 

 सम्बन्धमा ववपद् प्रिाववत व्यणक्त वा भनजको एकाघरको पररवारका सदस्यिे ववपद्को 

 घटना र सोबाट आफू वा आफ्नो पररवारका सदस्यिाई पनग गएको हानी नोक्सानीको 

 वववरण सवहत कायागियमा भनवेदन दताग गनुगपनेछ ।  

 (३)  उपदफा (२) बमोणजम भनवेदन दताग गदाग ववपद्को घटना र सोबाट पनग गएको हानी 

 नोक्सानीको मूलयाङ्कन सवहतको सजगभमन मचुलुका वा प्रभतवेदन समेत भनवेदन साथ संिग्न 

 गररएको हुनपुनेछ ।  

 (४)  उपदफा (२) बमोणजम दताग िएको भनवेदन र उपदफा (३) बमोणजमको संिग्न मचुलुका 

 वा प्रभतवेदन समेतका आधारमा ववपद् प्रिाववतिाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री 
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 उपिब्ध गराउँदा ववपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत 

 सामाग्रीको उपिब्धता र िचगको औणचत्य समेतिाई दृवष्टगत गरी सभमभतिे उणचत ठहयागए 

 बमोणजम हुनेछ । 

 (५)  उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पभन ववपद्को कारणिे गणम्िर 

 हानी नोक्सानी वा घाईते िई ववपद् प्रिाववत व्यणक्त वा भनजको एकाघरको पररवारका 

 सदस्यिे राहतका िाभग भनवेदन दताग गनग सक्ने अवस्था नरहेमा र तत्काि राहत 

 उपिब्ध नगराउँदा ववपद् प्रिाववत व्यणक्त थप जोणिममा धकेभिन सक्ने वा थप जनधन 

 र स्वास््यमा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ िने्न सभमभतिाई िागेमा त्यस्तो 

 व्यणक्तिाई सभमभतिे भनणगय गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

 (६)  ववपद् प्रिाववत व्यणक्तिाई यस दफा बमोणजम राहत उपिब्ध गराउँदा मवहिा, 

 बािबाभिका, वकिोर वकिोरी, जेष्ठ नागररक, अिक्त तथा अपाङ्गता िएका व्यणक्तिाई 

 प्राथभमकता र्दनुपनेछ । 

९ . कोष प्रयोग गनग नपाईने:  )१ (  यस कायगववभधमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेणिएको िए तापभन 

देहायको प्रयोजनका िाभग कोषमा जम्मा िएको रकम िचग गनग पाईने छैनिः 

  (क)  भनयभमत प्रिासभनक कायगको िाभग िचग गनग,  

  (ि)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाभधकारी वा कमगचारीिाई भनयभमत रूपमा तिब, 

  ित्ता वा अन्य सवुवधा उपिब्ध गराउन,  

  (ग)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाभधकारी वा कमगचारीिाई भ्रमण िचग वा अन्य  

  त्यस्तै प्रकारको िचग उपिब्ध गराउन, 

  (घ)  ववपद् बाट प्रिाववतिाई र्दईने तोवकए बमोणजमको राहत बाहेक अन्य कुनै पभन  

  वकभसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आभथगक सहायता उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पभन वकभसमको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया वा सिासम्मेिन सञ्चािन गनग, गराउन, 
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(च)  आकणस्मक रूपमा भनमागण गनुगपने बाहेकका अन्य भनयभमत पूवागधार ववकास 

 भनमागण सम्बन्धी कायग गनग, गराउन, 

(ङ)  ववपद् जोणिम न्यूभनकरण तथा ववपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको 

 अन्य कुनै पभन कायग गनग, गराउन ।  

(२)  कोषिाई प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्री मध्यै कुनै पभन सामाग्री पूणग वा 

 आंणिकरूपमा कायागियको वा कायागियको कुनै पदाभधकारी वा कमगचारीको भनयभमत 

 प्रयोजनका िाभग प्रयोग गररनेछैन । 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेिा तथा िेिा पररक्षण 

१० . कोषको सञ्चािन   : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन नगरपाभिकाको प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत 

वा भनजिे तोकेको अभधकृतस्तरको कमगचारी र िेिा प्रमिु वा भनजिे तोकेको िेिाको 

कमगचारीको संयकु्त दस्तितबाट हुनेछ ।  

 (२)  कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम िकु्तानी गदाग अभनवायग 

 रूपमा बैंक माफग त मात्र िकु्तानी गररनेछ । 

 (३)  कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्रीको भनकासा प्रमिु प्रिासकीय अभधकृत वा भनजिे 

 तोकेको ववपद् व्यवस्थापन हेने अभधकृत स्तरको कमगचारी र णजन्सी िािा प्रमिुबाट 

 हुनेछ ।  

 (४)  उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्री ववपद् व्यवस्थापन कायगमा उपयोगका 

 िाभग भनकासा गदाग मौज्दात वकताबमा िचग अभििेि जनाई भनकासा र्दनपुनेछ र त्यस्तो 

 सामाग्रीको अभििेि मूलयिाई कोषको िचगको रूपमा समेत अभििेि गररनेछ । 

११ . कोषको आयव्ययको िेिा तथा सोको सावगजभनकरण  :   )१(  कोषको आय व्ययको िेिा 

प्रचभित कानून बमोणजम राणिनेछ ।   
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 )२(   कोषिे कायगपाभिकािे तोके बमोणजम आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुग पनेछ। 

 )३(   कोषको  माभसक रूपमा िएको आम्दानी र िचगको वववरण अको मवहनाको सात गते 

 भित्रमा सावगजभनक गनुगपनेछ । 

 )४(   क वषग समाप्त िएको भमभतिे तीन मवहनाआभथग भित्र सभमभतिे कोषको वावषगक आय 

 व्ययको वववरण समेत िुलने वावषगक प्रभतवेदन तयार गरी कायगपाभिका माफग त नगर सिा 

 समक्ष पेि गनुग पनेछ । 

१२ . िेिा पररक्षण  :   )१ (  िेिा पकोषको आन्तररक िेिापरीक्षण नगरपाभिकाको आन्तररक ररक्षण 

िािाबाट हुनेछ । 

 )२(   कोषको अणन्तम िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

 )३(   नगर कायगपाभिकािे चाहेमा जनुसुकै बित सभमभतको वहसाववकताव जाँच्न वा जाँच  

 गराउन सक्नेछ । 

 (4)  कायागियिे कम्तीमा वषगको एक पटक कोषको सामाणजक र सावगजभनक िेिापररक्षणको 

 व्यवस्था भमिाउनेछ। 

पररच्छेद –४ 

ववववध 

१३ . सितग सहायता  : (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायग सम्पादन गने ितग सवहत कुनै 

व्यणक्त वा संस्थािे कोषमा सहायता उपिब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुग पूवग 

सभमभतिे ितग स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धी भनणगय गनेछ र ितग स्वीकार गरेको अवस्थामा 

मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाि सरकार, प्रादेि सरकार वा स्थानीय सरकारिे सितग अनदुान उपिब्ध 

गराउने हकमा सभमभतको पूवग भनणगय आवश्यक पनेछैन ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई 

 तोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुगपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामाग्री तोवकए 

 बमोणजमको कायगमा उपयोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपिब्ध गराउने 

 व्यणक्त वा संस्थािे वववरण माग गरेमा सोको वववरण उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

)४ (  उपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुने िौभतक सामाग्रीहरुको िण्डारण 

तथा ववतरण कायगिाई व्यवणस्थत गनग आवश्यकता अनुसार सभमभतिे थप 

मापदण्ड/भनदेणिका बनाई िाग ुगनग सक्नेछ । 

१४ . परामिग भिन सक्ने  :  सभमभतिे यस कायगववभध बमोणजमको कायग सम्पादन गनग उपयुक्त ववज्ञ 

व्यणक्त वा सस्थासँग आवश्यक परामिग भिन सक्नेछ । 

१५ . रकम वरज नहुने तथा आवती कोष (ररवणलवङ् फण्ड) को रूपमा रहने  : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंणिक वा परैु रकम कुनै आभथगक 

वषगमा िचग निई आभथगक वषगको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम वरज निई कोषमै रहनेछ। 

 तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहायता रकमिाई त्यस्तो ितग अनरुूप 

उपयोग गनग नसकेको कारण जनाई सहायता उपिब्ध गराउने सम्बणन्धत व्यणक्त वा 

संस्थािे वफताग माग गरेमा कोषबाट रकम वफताग गनग बाधा पने छैन । 

 (2)  कोषिाई आवती कोष (ररवणलवङ फण्ड) को रुपमा संचािन गररनेछ ।  

स्पवष्टकरणिः यस दफाको प्रयोजनका िाभग आवती कोष )ररबणलवङ फण्ड(  िन्नािे कोषबाट 

िचग िएको नगद रकम वावषगक रुपमा बजेट ववभनयोजन माफग त पूनिःपभुतग गदै जाने गरर 

स्थावपत कोषिाई सम्झनपुछग । 

(3)  कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएमा तत्काि थप रकम जम्मा 

 गनग प्रयत् न गररनेछ । 
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१६ . सहयोगका िाभग आह्वान गने  : (१) ववपद्का कारण आपत्काभिन अवस्था भसजगना िई स्थानीय 

स्रोत साधन र क्षमतािे ववपद्को सामना गनग कर्ठन िएमा नगरपाभिकािे भछमेकी स्थानीय तह, 

प्रदेि सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आभथगक तथा वस्तगुत सहायता उपिब्ध गराउन 

अनरुोध गनग सक्नेछ । 

(२)  ववपद् बाट प्रिाववतको िोज, उद्धार र राहतका िाभग सभमभतिे स्थानीय सामाणजक तथा 

 परोपकारी संघ, संगठन, युवाक्िव, आमासमूह, स्वयंसेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी व्यवसायी, 

 प्रवुद्ध व्यणक्त तथा आम सवगसाधारणिाई सहयोगका िाभग अनरुोध गनग सक्नेछ।  

१७ . अभििेि राख्ने  : (१) सभमभतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको भनणगय र अन्य काम 

कारवाहीको अभििेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजमको अभििेि सभमभतको सदस्य-सणचवको णजम्मामा रहनेछ । 

 (३)  दफा (१) बमोणजमको अभििेि सरोकारवािा कुनै व्यणक्त वा संस्थािे माग गरेमा

 भनजिाई भनयमानसुार त्यस्तो अभििेि उपिब्ध गराईनेछ ।   

१८ . अनुगमन : (१) यस कायगववभध बमोणजम कोष पररचािन तथा सोबाट िएका कामको भनयभमत 

तथा आकणस्मक अनुगमन सम्बन्धी कायगका िाभग सभमभतको संयोजक वा भनजिे तोकेको 

सभमभतको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सभमभतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संिग्न 

रहेको अनुगमन टोिी िवटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनुगमन गनग सक्नेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोणजम िवटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायागदेिका आधारमा 

 अनुगमनका क्रममा देणिएको सत्य त्य वववरण सवहतको प्रभतवेदन सभमभत समक्ष पेि 

 गनुगपनेछ।  

 (३)  उपदफा (२) बमोणजम पेि हुन आएको प्रभतवेदन समेतका आधारमा कोष पररचािनमा 

 कुनै कभम कमजोरी िएको देणिएमा त्यसिाई सुधार गनग सभमभतिे आवश्यक भनदेिन 

 र्दन सक्नेछ र त्यस्तो भनदेिनको पािना गनुग सम्बणन्धत सबैको कतगव्य हुनेछ ।  
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 (४)  उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पभन कोष पररचािनमा कुनै गणम्िर त्रटुी 

 रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्यक देणिएमा संयोजकिे त्यस्तो कायग रोक्न 

 भनदेिन र्दन सक्नेछ । 

 (५)  अनुगमनका क्रममा कुनै व्यणक्तिे झुठा वववरण पेि गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा 

 कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचभित कानून 

 बमोणजम कारवाही हुनेछ । 

 (६)  उपदफा (१) बमोणजमको अनुगमन टोिीमा उपिब्ध िएसम्म स्थानीय राजनीभतक दि, 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगमा संिग्न गैरसरकारी संघ संस्था, उद्योगी व्यवसायी 

 आवद्ध संघ संगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध संघ संगठन र सितग सहायता 

 उपिब्ध गराउने व्यणक्त वा संस्थाको प्रभतभनभध समेतिाई संिग्न गराईनेछ । 

१९ . भनदेिन र्दन सक्ने  :  नगर सिािे सभमभतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सभमभतिाई आवश्यक 

भनदेिन र्दन सक्नेछ । 

 


