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             भाग…१ 
         देवताल राजपत्र  
       सम्वत २०७५ को ऐि िं १ 

देवताल गाउँपाललकाको आलथिक कार्िववलि लिर्लमत तथा व्र्वस्थथत गिि बिेको     
वविेर्क,२०७५ 

              प्रमास्िकरि लमलतिः०७५÷०३÷१५ 

प्रथताविािःिेपालको संवविािको िारा २२९ को उपिारा  २ बमोस्जम देवताल गाउँपाललकाको संस्ित कोषको 
संिालि, बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गिि ,लिकासा तथा खिि गिि,लेखा राख्न ,आलथिक तथा ववत्तीर् कारवबार 
व्र्वस्थथत गिि कारोवारको आन्तररक लिर्न्त्रिको व्र्वथथा लमलाउि,आन्तररक तथा अन्तीम लेखा पररक्षि 
गिि,बेरुज ु फछर्ौट तथा असलु उपर गिि गराउि, आलथिक कार्िवीिीला  लिर्लमत र व्र्वस्थथत र 
जवाफदेविता बिाउि बांछलिर् भएकोले , 

   िेपिलको संवविािको िार २२२ बमोस्जम देवताल गाउँपाललकाको गाउँ सभाले र्ो काििु बिाएको िो। 

 पररच्छेद…१ 
                              प्रारस्म्भक 
१. संस्क्षप्त िाम प्रारम्भिः (१) र्स काििुको िाम “देवताल गाउँपाललकाको आलथिक कार्िववलि लिर्लमत तथा 
व्र्वस्थथत गिि बिेको ऐि, २०७५”  रहेको छ । 

(२)  र्ो काििु सभाबाट पाररत भएको लमलत देस्ख लाग ुििेुछ। 
 २.पररभाषािःववषर् र प्रसंगले अको अथि िलागेमा र्स काििुमािः- 

क) “असलु उपर गिुि पिे रकम” भन्नाले प्रिललत ऐि लिर्म बमोस्जम भकु्तािी ददि िििेु रकम भकु्तािी 
ददएको,बढी ििेु गरर भकु्तािी ददएको वा घटी रकम असलु गरेको कारिबाट असलु उपर गिुि पिे भिी 
लेखापररक्षि िुँदा ठिर्ािएको बेरुज ुरकम सम्झि ुपछि।र सो शब्दले वििालमिा वा मथर्ौट गरेको रकम 
तथा गाउँला  लतिुि बझुाउि ुपिे अन्र् कुि  रकम ला  समेत जिाउँछ। 

ख ) ”अस्न्तम लेखापररषि” भन्नाले मिा लेखा पररक्षकको कार्ािलर्बाट ििेु लेखापररक्षि सम्झिपुछि। 
ग ) आन्तररक लेखा पररक्षि भन्नाले देवाताल गाउँपाललका कार्ािलर्को तोवकएको शाखा वा अलिकृतबाट  

ििेु  बाट आन्तररक लेखा पररक्षि सम्झिपुछि। 
घ ) “आलथिक वषि भन्नाल” िरेक वषिको साउि मवििाको एक वषि देखी अको वषिको अषाढ मवििाको 



मसान्त सम्मको बाह्र मवििाको अवलिला  सम्झिपुछि। 
ङ)  “एक ति मालथको अलिकारर भन्नाले” वडा सस्िव र ववषर्गत शाखा प्रमखुको िकमा   कार्िकारी 
अलिकृत र कार्िकारी अलिकृतको िकमा देवताल गाउँपाललकाको अध्र्क्ष र अध्र्क्षको िकमा गाउँ 
कार्िपाललका सम्झि ुपछि। 
ि) “कारोबार भन्नाले ” सरकारी िल,अिल ,िगदी स्जन्सी,ििमाल स्जम्मामा लल  प्रिललत ऐि बमोस्जम 
लििािररत काममा खिि वा दास्खला गिे सम्बन्िी सम्पिुि कार्ि सम्जि ुपछि। 
छ) “ कार्िकारी अलिकृत ” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको कार्िकारी अलिकृत सम्झि ुपछि। 

ज) “कार्ािलर्” भन्नाले देवातल गाउँ कार्िपाललको कार्ािलर् समझिपुछि।सो शब्दले  देवताल गाउँपाललका 
मातित रिेको ववषर्गत शाखा वा ववभाग वा मिाशाखा वा कार्िलर् वा एका िरुला  सम्झिपुछि। 
झ) “कार्ािलर् प्रमखु भन्नाले” खण्ड (छ) र (ज) बमोस्जमको कार्ािलर्को प्रशासकीर् प्रमखु भ  कामकाज 
गिि तोवकएको पदालिकारी सम्झिपुछि। 
ञ) “गाउँपाललका भन्नाले” देवताल गाउँपाललका सम्झिपुछि। 
ट) “स्जम्मेवार व्र्क्ती भन्नाले” लेखा उत्तरदार्ी व्र्क्ती बाट अलिकार ससु्म्पए बमोस्जमको कार्ि सञ्चालि 
गिे,स्जम्मा ललिे,खिि गिे,लेखा राख्न,े आन्तररक अस्न्तम लेखा पररक्षि गरा  बेरुज ुपछर्ौट गिे 
गराउिे,सरकारी िगदी स्जन्सी असलु उपर गिे गराउिे तथा दास्खला गिे कतिव्र् भएको व्र्क्ती 
सम्झिपुछिर सो शब्दले देवताल गाउँपाललकाको कामको लागी सरकारी िगदी तथा स्जन्सी लल  वा िलल  
सो काम फछ्र्र्ाउिे स्जम्मा ललिे जिुसकु  व्र्क्ती समेतला  जिाउँछ। 
ठ) “तालकु कार्ािलर्” भन्नाले  वडा कार्ािलर् तथा ववषर्गत कार्ािलर्को िकमा देवताल कार्िपाललकाको 
कार्ािलर् सम्झिपुछि। 
ड) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जमको” भन्नाले र्स काििु अन्तगित बिेका लिर्मावली,लिदेस्शका वा 
कार्िववलिमा तोवकएको वा तोवकए बमोस्जमको सम्झिपुछि। 
ढ) “प्रदेश सस्ञ्चत कोष” भन्नाले संवविािको िारा २०४ बमोस्जको सस्ञ्चत कोष सम्झिपुछि। 
ि) “बजेट संकेत” भन्नाले िेपाल सरकारले थवीकृत गरेको आलथिक संकेत तथा वगीकरिको 
अिीिमा रिी गाउँपाललकाको कार्ािलर्,ववषर्गत शाखा ,वडा कार्ािलर्,वा सो सरिको क्षत्रालिकार 
भएका आर्ोजिा काक्रि म आददको कार्ि प्रकृती र संगठि समेत छुवििे गरर देवातल 
गाउँपाललकाले ददएको संकेत ला  जिाउँछ। 
त) “बैंक” भन्नाले सस्ञ्चत कोषको सञ्चाि गिि िेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थवकृती प्राप्त देवताल 
गाउँपाललकाले तोकेको कुि  बैंक सम्झिपुछि र सो शब्दले त्र्थतो बैंकको अलिकार प्रर्ोग गरी 
कारोबार गिे गरी तोवकएको बैंकको शाखा समेतला  जिाउँछ। 



थ) “बेरुज”ु भन्नाले प्रिललत काििु बमोस्जम परु्ािउि ुपिे ररत िपरु्ाि  कारोबार गरेको वा राख्न ु
पिे लेखा िराखेको तथा अलिर्लमतता वा बेमिालसब तररकाले आलथिक कारोबार गरेको भिी 
लेखापररक्षि गदाि ठिर्ािइएको कारोबार सम्झि ुपछि। 
द) “लेखा”भन्नाले  कारोबार भएको व्र्िोरा देस्खिे गरी प्रिललत काििु बमोस्जम रास्खिे 
अलभलेख,खाता,वकताब र सो कारोबारला  प्रमािीत गिे अन्र् काग्जातला  जिाउँछ।    

 

            पररच्छेद…२  

                                  सस्ञ्चत कोष सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वथथा 

३.सस्ञ्चत कोषको सञ्चालििः (१) सस्ञ्चत कोषमा देिार्का रकमिरु रििेछििः- 
           क) गाउँ सभाबाट थवीकृत काििु बमोस्जम लगा एको कर तथा ग र कर वापत असलु भएको 
राजश्व रकम। 
ख)   िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त रकम। 
ग )िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट भएको समालिकरि अिदुाि,सशति अिदुाि,सम्पकुि  अिदुाि 
र ववशेष अिदुाि वापत प्राप्त रकम 
घ) गाउँपाललकाले ललएको आन्तररक ऋिवापतको रकम 
ङ )अन्र् प्रिललत काििु बमोस्जम गाउँपाललकाका िाममा प्राप्त भएको अन्र् आर् वापतको रकम। 
 
   २ उपदफा(१) बमोस्जमकझ रमा िेपाल राष्ट्र बैंकबाट थवीकृती प्राप्त गाउँपाललकाले तोकेको कुिैं 
बैंकमा खाता खोली जम्मा गररिेछ। 
३)िेपालमा संवविाि,र्ो काििु अन्र् प्रिललत काििुको अिीिमा रिी सस्ञ्चत कोषको संिाला गाउँ 
पाललकाको कार्ािलर्ले तोके बमोस्जम गिेछ। 
४.सस्ञ्चत कोषको लेखा राख्न ेउतरदावर्त्विः१)सस्ञ्चि कोषको लेखा अिाविीक रुपमा राख्ने तथा 
त्र्सको वावषिक ववत्तर् वववरि तथार गिे तथा लेखा दास्खला गिे गराउिे कार्ि  कतिव्र् र 
उतरदावर्त्व गाउँ कार्िपाललकाको प्रशासकीर् अलिकृतको ििेुछ। 
२)उपदफा १बमोस्जमको लेखा तथा सोको ववत्तर् वववरि सभा र प्रदेश लेखा लिर्न्त्रकको 



कार्ािलर्,मिा लेखा लिर्न्त्रकको कार्ािलर् एवं मिा लेखा पररक्षक समक्ष पेश गिे सम्बन्िी अि ्
कार्िवविी तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

                                    पररच्छेद‒ ३ 

बजेट लिमािि तथा वावषिक कार्िक्रम तजुिमा,लिकासा,खिि ,रकमान्तर र लिर्न्त्रि 

५. बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गिेिः१) अगामी आ.व गाउँपाललकाले सम्पादि गिुिपिे कार्ि तथा 
कार्िक्रमकोलागी संवविािको िारा २३० बमोस्जम बजेट तर्ार गिे गराउिे र सभामा पेश गरर 
पाररत गराउिे उपरदावर्त्व कार्िपाललकाको ििेुछ। 
  २)उपदफा १)बमोस्जम बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गिे प्रर्ोजिको लागी उपलब्ि ििेु श्रोत तथा 
खििको सीमामको पवुििमुाि िाल ुआलथिक वषिको ि त्र मसान्त लभत्र गररसक्ि ुपिेछ। 
  ३) उपदफा २)बमोस्जम को श्रोत र खििको सीमा लििािरि भएपछी लििािररत श्रोत तथा खििको     
सीमा लभत्र रिी  अगामी आलथिक वषिको बजेट तजुिमा गिुि पिेछ। 
 ४) अगामी आलथिक वषिको वजेट असार १५ गते लभत्र सभामा प्रथततु गिुि पिेछ। 
 ५) अगामी आलथिक वषिको वजेट तथार गदाि गाउँपाललकाको थवीकृत आविीक र्ोजिा तथा 
मध्र्कालीि खिि संरििाला  मूल अिार बिाउि ुपिेछ। 
  ६) गाउँपाललकाले घाटा वजेट लिमािि गिुि पिे भएमा घाटा पतुी  गिे स्रोत समेतको खाका तर्ार 
गिुि पिे छ। 
 ७) बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा ,छलफल एंम बजेटको मथर्ौदाला  अस्न्तम रुप दद  पाररत गदाि 
अपिाउि ुपिे कार्िवविी तोवकए बमोस्जम ििेुछ।  

६.बजेट लिकासािः१)सभाबाट बजेट  थवीकृत भएको ७ ददि लभत्र थवीकृत वजेट को वववरि अिसुार 
खिि गिे अस्ततर्ारी कार्िकारी अलिकृतले मातितका कार्ािलर् प्रमखुला  ददिपुिेछ। 
         २)उपदफा १) बमोस्जम अततीर्ारी प्राप्त भए पछी तोवकए बमोस्जम बैंक माफि त प्राप्ती 
लिकासा र भकु्तािी गिुि पिेछ। 
        तर आलथिक वषिको अस्न्तम ददिमा ऋि दावर्त्र्को भकु्तािी र विसाब लमलाि बािेकको 
अन्र् भकु्तािी सम्बन्िी कार्ि ििेछ ि। 
       ३)उपदफा २)बमोस्जम प्रालप्त .लिकासा तथा भकु्तािी गदाि संघीर् मिालेखा लिर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददएको मापदण्ड बमोस्जम ििेु गरी एकल खाता कोष प्रिाली अवलम्बि गररिेछ। 



      ४)रकम लिकासा भएपछी तोवकएका पदालिकारीको संर्कु्त दथतखतबाट बैंक खाता सञ्चालि 
गिुि पिेछ। 

        ५) थवीकृत बजेट तथा कार्िक्रम बमोस्जम थवीकृत बजेटको पररलि लभत्र रिेर प्रिललत 
काििु बमोस्जम खिि गिे.लेखा राख्ने वा राख्न लगा  लेखा पेश गिे.लेखापररक्षि गराउिे,बेरुज ु
फछर्ौट गिे र कार्िपाललका पेश गिे उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 
      ६)र्स काििु र प्रिलीत अन्र् अन्र् काििु बमोस्जम रकम लिकासा देिे तथा कोष सञ्चालि 
गिे गराउिे सम्बन्िी अन्र् कार्िवविी तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

७.बजेट रोक्का वा लिर्न्त्रि गिि सक्िेिः दफा ६) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि गाउँपाललकाको 
आलथिक स्थथती र संस्ित कोषमा जम्मा रिेको रकमला  मध्र्िजर गरी ववलिर्ोजि रकममा 
आवश्र्कता अिसुार गाउँपाललकाले पिुि वा आंस्शक रुपमा रोक्का वा लिर्न्त्रि गिि सक्िेछ। 

 ८.खिि गिे कार्िवविीिः गाउँपाललकाको कार्ि ,आर्ोजिा संिालि गिे ,िरौटी ,दथतरु,सेवा शलु्क ललिे 
पेश्की ददिे तथा फछर्ौ गिे,िगदी तथा स्जन्सी सम्पतीको संरक्षि गिे.लललाम लबक्री गिे,लमन्िा ददिे 
सम्बन्िी कार्िवविी तोकीए बमोस्जम ििेुछ। 

९.रकमान्तर तथा श्रोतान्तरिः१)गाउँपाललकाको थवीकृत बजेटको कुि  एक उप स्शषिकबाट अन्तगितको 
खिि स्शषिकमा रकम िपगु भएमा सो िपगु भएको रकम कुि  एक वा एक भन्दा बढी शीषिकमा 
बित ििेु रकम बाट २५ प्रलतशतमा िबढ्िे गरी गाउँ कार्िपाललकाले रकमान्तर गिि सक्िेछ। 
             तर पसु्जगत स्शषिकबाट िाल ुस्शषिकमा रकमान्तर गिि सक्िे छ ि।् 

       २)उपदफा १)बमोस्जमको अलिकार आवश्र्क्ता अिसुार  गाउँ कार्िपाललकाले कार्िकारी 
अलिकृत ला  प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ। 
        ३) गाउँपाललकाको ववलिर्ोजि अन्तगित कुि  एक प्रकारको खिि व्र्िोिे श्रोतमा रिेको 
रकम अको श्रोत सािे  र भकु्तािी ववलि पररवतिि गिे अलिकारसभाको ििेुछ। 
        ४) रकमान्तर  तथा श्रोतान्तर सम्बन्िी व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

१०) बजेट वफताि ििेुिःथवीकृत वावषिक बजेटमा ववलिर्ोजि भ  लिकासा भएको रकम कुि  कारिवश 
खिि ििु िसकी खिि बाकी ंरिेमा आलथिक बषिको अन्तमा संस्ित कोषमा वफताि दास्खला गिुिपिेछ। 
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११.  कारवबारको लेखािः१)ववलिर्ोजि,िरौटी एवं राजश्व तथा अन्र् कारोबारको लेखा दोिोरो लेखा 
प्रिालीको लसद्बान्त बमोस्जम िगदमा अिाररत लेखा प्रिाली अिसुार रास्खिेछ। 
                   तर मिालेखा लिर्न्त्रक कार्ािलर्ले िगदमा अिाररत लेखा प्रिालीमा  पररमाजिि गरर 
पररमास्जित िगद आिार वा प्रभावकारी अिारमा लेखा राख्ने गरर तोवक ददि सक्िेछ।  

 २)उप लिर्म २) बमोस्जमको लेखा राह्नको लागी आवश्र्क ढाँिा मिा लेखा पररक्षकबाट थवीकृत 
भए बमोस्जम ििेुछ।  
  ३)गाउँपाललकाले अिदुाि .सिार्ता ,लगािी ववलिर्ोजि ,राजश्व तथा िरौटी अलतररक्त अन्र् सब  
प्रकारका कारोबार र खििको लेखा गाउँपाललकाले तर्ार गरर राख्नपुिेछ। 
 ४)लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतले तोवकएको समर् लभत्र ववलिर्ोजि.राजश्व  तथा िरौटी लगार्तको 
एकीकृत ववस्त्तर् वववरि तर्ार गरी गाउँ कार्िपाललका,गाउँ सभा तथा मिालेखा लिर्न्त्रक कार्ािलर्मा 
उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 
   ५)आफ्िो लिकार् र मातित कार्ािलर्को सम्पती र दावर्त्वको लेखांकि एवं प्रलतवेदि तर्ार गिे 
दावर्त्व उतरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 

१२.स्जम्मेवार व्र्क्ती जवाफदेिी ििेुिः १) स्जम्मेवार व्र्क्तीले प्रत्रे्क कारोबार थपष्ट देस्खिे गरर 
प्रिललत काििुले तोके बमोस्जमको ररत परु्ाि  लेखा तथार गरर गरा  राख्नि ुपिे छ। 

 २)आलथिक प्रशासि संिालि गदाि मातित कार्ािलर्ले प्रिललत काििुको पालिा गरे 
िगरेको सम्बन्िमा आवश्र्कता अिसुार रेखदेख ,जाँिबझु तथा लिररक्षि गिे र मातित कार्ािलर्को 
विसाब केन्रीर् विसाबमा समावेश गराउिे उतरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 
      ३) उपदफा १) बमोस्जम लेखा तर्ार गरे िगरेको वा उपदफा २) बमोस्जम लेखा उत्तरदार्ी 
अलिकृतले रेखदेख ,जाँिबझु तथा लिररक्षि  गिे र मातित कार्ािलर्को विसाब केन्रीर् विसाबमा 
समावेश गराउिे उत्तरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 

  ४)कुि  मिालसब कारिले लेखा सम्बन्िी काममा अलिर्लमतता ििु गएमा स्जम्मेवार व्र्क्तीले 
तोवकएको अविीलभत्र अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष कारि खुला  लिर्लमत गराउिको लागी पेश 
गरेमा लेखा उत्तरदार्ी अलिकृले तोवकएको म्र्ाद लभत्र त्र्स सम्बन्िमा आवश्र्क लिििर् गिुिपिेछ।   



 तर मिालसब कारि िभ  लेखा सम्बन्िी काम अलिर्लमत ििु आएको देस्खि 
आएमा  लेखा उत्तरदार्ी अलिकृले स्जम्मेवार व्र्स्क्तला  पविलो पटक पाँि सर् रुप र्ा र त्र्सपछी 
पलि दोिोररि आएमा पटक  वपच्छे एक िजार रुप र्ा जररवािा गरर प्रिललत काििु बमोस्जम ववभागीर् 
कारवािी समेत गिि सक्िेछ। 

     ५) उप दफा ४) बमोस्जम लिििर् ददिपुिे अलिकारीले तोवकएको म्र्ाद लभत्र लिििर् िददएमा 
लिजला  एक ति मालथको अलिकारी पविलो पटक पाँि सर् रुप र्ा र सोिी अलिकारीबाट पिुिः अको 
पटक त्र्थतो कार्ि दोिोररि गएमा पन्र सर् रुप र्ा जररवािा गिुि पिेछ। 

      ६) उपदफा २) बमोस्जम रेखदेख,जाँिबझु तथा लिररक्षि िुँदा र्ो काििु तथा र्स काििु 
अन्तगित बिेको ऐि लिर्म बमोस्जम लििािररत प्रवक्रर्ा परुा िगरी कारवबार गरेको देस्खि आएमा वा 
अन्र् कुि  क वफर्त देस्खि आएमा जाँि गिि पठाउिे तालकु कार्ािलर्ले कलम  वपच्छ  द ुसर् रुप र्ा 
जररवािा गिि सक्िेछ।एउट  स्जम्मेवार व्र्क्तीला  तीि पटक भन्दा बढीमा जररवािा भ सकेपछी 
पििः त्र्थतो कार्ि दोिोररि आएमा कलम  वपच्छे पाँि सर् रुप र्ा जररवािा गरर काििु बमोस्जम 
ववभागीर् कारवािी समेत गिुि पिेछ। 

  ७) र्ो काििु तथा र्स काििु अन्तगित बिेको लिर्म बमोस्जम लेखा राखे िराखेको ,लेखा 
दास्खला गरे िगरेको र लेखा पररक्षि गराए िगराएको सम्बन्िमा समर् समर् मा जाँि,लिररक्षि गरर 
आन्तररक लिर्न्त्रक गिे स्जम्मेवारी कार्िकारी अलिकृतको ििेुछ ।   

१३.राजथव दास्खला र राजथव लेखािः१)प्रिललत काििु बमोस्जम गाउँपाललकाला  प्राप्त ििेु राजथव 
तथा अन्र् आर् रकमिरु कार्ािलर्मा प्राप्त भएपछी तोवकए बमोस्जम संस्ित कोषमा आम्दािी देस्खिे 
गरर बैंकमा दास्खला गिुि पिेछ।  

        २)राजथवको लागत तथा लेखा राख्ने तथा फाँटवारी पेश गिे,लेखापररक्षि गराउिे  र 
त्र्सको अलभलेख राख्ने उतरदावर्त्व कार्िकारी अलिकृतको ििेुछ। 

१४.िगदी स्जन्सी दास्खला गिे रलेखा राख्नेिः१)स्जम्मेवार व्र्क्तीले आफ्िो स्जम्मामा आएको सरकारी 
िगदीको िकमा सोिी ददि वा त्र्सको भोलीपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र स्जन्सी मालसमाि भए 
सात ददि लभत्र तोवकएको थथािमा दास्खला गरर शे्रथता खाडा गिुि पिेछ। 



 २)उपदफा १) बमोस्जम म्र्ाद लभत्र स्जम्मेवार व्र्क्तीले िगदी तथा स्जन्सी दास्खला गरेको शे्रथता 
खडा ििि िसक मा त्र्सको मिालसव कारि खुला  एक ति मालथको अलिकारी समक्ष म्र्ाद तपको 
लागी ििरुोि गिि सक्िेछ।र्सरी अिरुोि भ आएमा एक ति मालथको अलिकारीले मििालसव कारि 
देखेमा एक  पटक वा द ु पटक गरर बढीमा पैंताललस ददिको म्र्ाद थवपददि सक्िेछ। 
   
 ३) उपदफा २) बमोस्जम थवपएको म्र्ाद लभत्र पलि शे्रथता खडा िगिे स्जम्मेवार व्र्क्तीला  एकति 
मालथको अलिकारीले कलम  वपच्छ  पाँि सर् रुपैंर्ा वा लबगोको दश प्रलतशत जररवाि गिि सक्िेछ। 

  ४)आफ्िो स्जम्मामा आएको सरकारी िगदी सोिी ददि वा त्र्सको भोलीपल्ट तवँकएको बैंक 
खातामा दास्खला िगेको ददस्खि आएमा सम्बस्न्ित कार्िकारी अलिकृतले दश ददि सम्म ढीलो गरेको 
भए दश प्रलतशत सम्म जररविा गरी सो दास्खला गिि लगाउिे र पन्र ददि सम्म वढलो गरेको भए 
पन्र प्रलतशत जररवािा गरर दास्खला सो समेत दास्खला गिि लगाउिे रपन्र ददि भन्दा वढी वढलो  
गरेको भए पच्िीस प्रलतशत सम्म जररवािा गरर िगद दास्खला गिि लगा  कसूरको मात्र अिसुार 
प्रिललत काििु बमोस्जम ववभागीर् कारवािी समेत गिि गराउि सक्िेछ। 

१५. आलथिक प्रलतवेदि पेश गिेिः १) लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतले तोवकएको अवलि लभत्र प्रत्रे्क 
वषिको संस्ित कोषको अलतररक्त ववलिर्ोजि.राजथव,िरौटी ,व देस्शक अिदुाि र ऋि सिार्ता तथा 
लगािीको एकीकृत आलथिक वववरि तर्ार गरी गाउँ कार्िपाललका ,गाउँ सभा.मिालेखा लिर्न्त्रक 
कार्ािलर् र मिा लेखा पररक्षकको कार्ािलर्मा प्रलतवेदि पेश गिुि पिेछ। 

 २) स्जम्मेवार व्र्क्तीले कारोबारको लेखा र सम्बन्िीत काग्जात त५वकएको 
कार्ािलर्मा वा लेखा पररपरीक्षक समक्ष तोवकए बमोस्जम दास्खला गिुि पिेछ 

        ३) गाउँपाललकाको ववत्तर् वववरि िेपाल सरकारले अवलम्बि गरेको आलथिक संकेत तथा 
वगीकरि अिरुुपको ििेुछ। 

      ४) राजथव, िगदी,स्जन्सी तथा िरौटी दास्खला गिे तथा त्र्सको लेखा अलभलेख अद्यावलिक 
रुपमा राख्ने अन्र् कार्िववलि तोवकए बमोस्जमको ििेुछ। 



१६.िािी िकु्सािी असलु उपर गररिेिः र्स पररच्छेद बमोस्जम राख्नपुिे कारोबारको लेखा ठीकसंग 
िराखेको कारिबाट गाउँपाललकाला  कुि  वकलसमको िािी िोक्सािी तथा क्षती ििु गएमा त्र्सरी 
पिि गएको िािी िोक्सािी तथा क्षतीपूती स्जम्मेवारी रकारी बाकी ंसरि असलु उपर गररिेछ। 
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आन्तररक लिर्न्त्रि, लेखापररक्षि तथा बेरुज ुअसलु फछर्ौट 

१७.    आन्तररक लिर्न्त्रि प्रिालीिः१)गाउँपाललकाले आफ्िो मातित कार्ािलर्को आन्तररत्र लिर्न्त्रि 
प्रिाली सदुृढ गिि कार्िर्ोजिा बिा  लाग ुगिुि पिेछ।  

 २)आन्तररक लिर्न्त्रि कार्िर्ोजिा लाग ुगदाि मिालेखा लिर्न्त्रक कार्ािलर्ले जारी गरेको 
आन्तररक लिर्न्त्रि प्रिालीको लसद्बान्त,लिलत,ढाँिा र कार्िववलि मागि दशििको रुपमा ललिपुिेछ। 

१८.आन्तररक लेखा पररक्षििः१) गाउँ कार्िपाललका  र मातितका कार्ािलर्िरुको आलथिक 
कारोबारको आन्तररक लेखापररक्षि लिर्लमतता,लमत व्र्लतता ,कार्िक्षमता र प्रभावकाररकाका आिारमा 
तोवकएको मापदण्ड लभत्र रिी गाउँपाललकाको आन्तररक लेखा पररक्षि शाखा वा तोवकएको 
अलिकृतबाट ििेुछ। 

   २) गाउँपाललकाको आन्तररक लेखा पररक्षि सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

 ३) गाउँपाललकाको आन्तररक वा अस्न्तम लेखापररक्षि िदुाँ सरकारी िगदी वा स्जन्सी मालसमािको 
लगत छुट गरेको वा रसकारला  िािी िोक्सािी परु्ाि एको देस्खएमा कार्िकारी अलिकृतले त्र्थतो 
स्जम्मेवार व्र्क्तीबाट िािी िोक्सािी भएको रकम असलु उपर गरी कसरुको मात्रािसुार वसभागी 
कावाििी समेत गिुिपिेछ। 

१९.थपष्टीकरि िददिे उपर कारवािीिः१)कार्ािलर्को सरकारी िगदी स्जन्सी आर्-व्र्र्को लेखा 
आकथमीक लिररक्षि गदाि आन्तररक वा अस्न्तम लेखापररक्षि लसललसलामा सोलिएको प्रश्नको जवाफ 
वा मागं गररए बमोस्जमको लेखा  तथा वववरि तोवकएको म्र्ाद लभत्र दास्खला गिुि सम्बस्न्ित लेखा 
उत्तरदार्ी अलिकृत र स्जम्मेवार व्र्क्तीको कतिव्र् ििेुछ। 

     



२) उपदफा १) र २)बमोस्जम ददइएको म्र्ाद लभत्र सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा मागं गररएको लेखा 
पेश गिि िसक्िेले बेरज ुवा क वफर्त देस्खएको रकम व्र्िोिुि पिेछ। 

२०. बेरुज ुअसलु फछर्ौट तथा लिर्लमत र लागत कार्म गिेिः१)मिालेखाको 
प्रलतवेदिमा  औलं्र्ा एको वेरुज ुअसलु उपर गिुि पिे तथा लतिुि बझुाउि ुपिे भिी ठिर्ाि एको 
रकमको लगत कार्ािलर्ले अध्र्ावलिक गरी गरा  राख्न ुपिेछ। 

 २. लेखापरीक्षिबाट देस्खएको मथर्ौदा र वििालमिा भएको रकम वा तोवकएको 
बमोस्जम लिर्लमत ििु िसकेको वेरुज ुरकम स्जम्मेवार व्र्क्तीबाट असलु उपर गिुि पिेछ। 

 ३)मिालेखा पररक्षकको वाषीक प्रलतवेदिमा औल्र्ाएको बेरुज ुसम्बन्िमा 
कार्िपाललकाको अिमुलतले  सभामा उपस्थथत भ  आफ्िो प्रलतकृर्ा व्र्क्त गिे र वेरुज ुसम्बन्िी काम 
कारवािी गिे गराउिे उत्तरदावर्त्र् लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 

 ४)वेरुज ुअसलु फछिर्ौट,लिर्लमत र लगत कार्म गिे सम्बन्िमा सभामा छलफल भ  
प्रलतवेदि थवीकृत भएपलछ प्रलतवेदिमा उल्लेस्खत सझुाविरु कार्िन्वर्ि गिे र गराउिे दावर्त्व 
कार्िपाललकाको लिदेशि बमोस्जम लेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको ििेुछ। 

        ५)बेरुज ुफछर्ौट सम्बन्िी अन्र् कार्िवविी तोकीए बमोस्जम ििेुछ। 

 

 पररच्छेद-६ 

          बरबझुारथ,लललाम लबवक्र तथा लमन्िा सम्बन्िी व्र्वथथा 

२१.बरबझुारथिः१) गाँउपाललकाका लिवािस्ित प्रलिलिलिले आफू स्जम्मा भएको काग्जात तथा स्जन्सी 
समाि आफ्िो पदाविी समाप्त ििुभुन्दा १५ ददि अगाव  वफताि बझुा  सोको प्रमाि ललि ुपिेछ। 

 २) कमििारी सरुवा वा बढुवा िुँदा तथा अवकाश प्राप्त गदाि वा लामो अवलिमा काजमा 
वा लबदामा रिँदा आफ्िो स्जम्मामा रिेको िगदी स्जन्सी वा सरकारी काग्जात तोवकएको म्र्ाद लभत्र 
बरबझुारथ गरी तोवकएको ढाँिामा बरुबझुारथ को प्रमाि ललि ुपिेछ। 



  ३) उपदफा १) बमोस्जम बरबझुारथ िगिे व्र्क्ती विालवाला करमािारी भए प्रिललत काििु 
बमोस्जम र बिाल टुटेको कमििारी भए लिजको लिवृतीभरि वा उपदाि रोक्का राखी एवं लिवतृीभरि 
वा उपदाि लल सकेको व्र्क्ती भए थथालिर् प्रशासिद्बारा पक्राउ गरी बरबझुारथ गिि लगा िेछ।   

 ४)समर्मा बरबझुारथ िगरेको कारिबाट सरकारी िगदी,स्जन्सी वा कुि  ििमाल 
िोक्साि भएमा िोक्साि बराबरको रकम र सोिी बराबरको लबगो रकम प्रिललत काििु बमोस्जम 
सम्बस्न्ित व्र्क्तीबाट असलु उपर गररिेछ। 

 ५) बरबझुारथ गिे अन्र् प्रवक्रर्ा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

२२. िगदी स्जन्सी दरुुपर्ोग एवं मथर्ौट भएमा कारवािी गररिेिः१)कार्ािलर्को सरकारी तिसील तथा 
स्जन्सी भण्डार आन्तररक लेखापररक्षि गदाि वा अस्न्तम लेखापररक्षि गदाि वा कुि  तवरले जाँि िुँदा 
सरकारी रकम मथर्ौट भएको देस्खि आएमा कार्िकारी अलिकृतले प्रिललत काििु बमोस्जम सो 
मथर्ौट गिे उपर आवश्र्क कारवािी गिि गरार्ि ुपिेछ। 

 २) साविजलिक सम्पतीको स्जम्मा त्र्सको लगत , संरक्षि,बरवझुारथ र 
जवाफदेविता सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

२३.लललाम लबक्री तथा लमन्िा ददिेिः१)र्स काििु तथा काििु अन्तगित बिेको लिर्म बमोस्जम स्जन्सी 
लिररक्षि गदाि टुटफुट तथा बेकम्मा भ  काम िलाग्िे भिी प्रलतवेदिमा उल्लेख भएकोमा 
मालसमाििरु कार्िकारी अलिकृतले आवश्र्क जाँिबझु गदाि लललाम लबक्री गिुि पिे भिी ठिर्ािइएको 
मालसमाि तोवकए बमोस्जमको कार्िलबिी अपिा  लललाम लबक्री गिि सवकिेछ। 

 २) र्स काििुमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएता पलि र्ो काििु अन्तगित 
उठि िसकेको बाँकी प्राकृलतक प्रकोप,दघुिटिा वा आफ्िो काब ुबाविरको पररस्थथतीले गदाि तथा 
सखुाजती भ  वा स्खएर सडेर ग  वा अन्र् कारिबाट सरकारी िािी िोक्सािी ििु गएको वा ऐि 
बमोस्जम लललाम बढाँबढ िुँदा पलि िउठेको वा उठिे स्थथती िदेस्खएकोमा कार्िपाललबाट तोवकए 
बमोस्जमको कार्िववलि अपिा  लमन्िा ददि सवकिेछ। 

                     



                          पररच्छद-७ 
ववववि 

२४.काम कतिव्र् ,अलिकार तथा स्जम्मेवारीिः१ लेखा उत्तरदार्ी अलिकृत, कार्ािलर् प्रमखु,स्जम्मेवार 
व्र्क्ती लगार्त िगदी सम्बन्िी काम गिे अन्र् अलिकारीको काम,कतिव्र्, अलिकार तथा स्जम्मेवारी 
तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

 २) उपदफा १) बमोस्जम काम,कतिब्र्,अलिकार तथा स्जम्मेवारी अिसुार सम्बन्िीत 
व्र्क्तीले जवाफदेविता बिि गिुि पिेछ। 

२५.ववत्तर् प्रलतवेदि साविजलिक गिुि पिेिः र्स काििु अन्र् प्रिललत काििु बमोस्जम तर्ार गिुि पिे 
ववत्तर् प्रलतवेदििरु सम्बन्िीत लिकार्मा पेश भएको लमलतले सात ददि लभत्र ववद्यलुतर् वा अन्र् 
उपर्कु्त माध्र्मबाट साविजलिक गिुि पिेछ। 
२६.आलथिक प्रशासिको सञ्चालििः १) गाउँपाललकाको आलथिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वथथा 
तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
              २) उपदफा १) बमोस्जम व्र्वथथा िभए सम्मका लागी र्ो काििु र र्स अन्तगित 
तोवकए बमोस्जमको आलथिक प्रशासि सञ्चालि गिि आवश्र्क पिे जिशक्ती पररिालि र व्र्वथथापि 
मिालेखा लिर्न्त्रकको कार्ािलर्ले गिेछ। 

२७. संघीर् र प्रदेश आलथिक कार्िवविी काििुला  आिार मान्न ुपिेिः गाउँपाललकाको सभाले आलथिक 
कार्िवविी सम्बन्िी काििु बिाउँदा संस्घर् र प्रदेश आलथिक काििुमा भएको व्र्वथथाला  मागि 
दशििका रुपमा लल  सो बमोस्जम गिुि गराउि ुपिेछ।  

२८. ववद्यतुीर् प्रववलिको प्रर्ोग गिि सक्िेिः१) र्स काििु बमोस्जम आलथिक कारोबारको लेखा 
व्र्वस्थथत गिि उपर्कु्त ववद्यतुीर् प्रिालीको प्रर्ोग गिि सवकिेछ। 
            २) उपदफा १) बमोस्जमको आवश्र्क प्रिाली गाउँपाललकाले आफ  ववकास गरी वा 
मिालेखा लिर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त गरी लागू गिि सवकिेछ। 



     ३) उपदफा २) बमोस्जम ववकास गररएको प्रिालीमा समावेश िभएको वा प्रर्ािप्त िभएको कुि  
प्रिाली ववकास गिुि पिे भएमा लेखाको लसद्बान्त एवं ववत्तर् ढाँिाको एकरुपताका लागी तोवकए 
बमोस्जम मिालेखा लिर्न्त्रक  कार्ािलर्को परामशि ललिपुिेछ। 

२९. लेखापररक्षि सिस्जकरि सलमलतिः गाउँपाललकाबाट सम्पादि गररिे कार्ििरुमा आन्तररक 
लिर्न्त्रि प्रिाली अवलम्बि गरी प्रभावकारी, दक्षातपिूि एवं लमतव्र्र्ी रुपमा सम्पादि गिि,ववत्तर् 
प्रलतवेदििरुला  समर्म  तर्ार गिि तथा ववश्वसिीर् बिाउि,बेरुज ुफछर्ौट गिि गराउि गाउँ 
कार्िपाललकाले आफू मध्रे्बाट तोवकएको सदथर्को अध्र्क्षतामा गाउँपाललकाको आन्तररक लेखा 
पररक्षि गिि तोवकएको अलिकृत,कार्िकारी अलिकृत र प्रववलिक अलिकृत समेत रिेको लेखापररषि 
सिस्जकरि सलमलत रििेछ। 
               २) लेखापररक्षि सिजीकरि सलमलत सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम 
ििेुछ। 

३०. अलिकार प्रत्र्ार्ोजििः र्ो काििु र्स अन्तगित बिेको लिर्म बमोस्जम कुि  कार्ािलर् वा 
अलिकारीला  प्राप्त अलिकार मध्रे् तोवकए बमोस्जमका अलिकार बािेकका अन्र् अलिकार कुि  
िलिकारीले प्रर्ोग गिे गरी प्रत्र्ार्ोजि गिि सवकिेछ। 

३१. लिर्म लिदेस्शका वा कार्िवविी बिाउिे अलिकारिः र्स काििुको उदेश ्कार्ािन्वर्ि गिि गाउँ 
कार्िपाललकाले आवश्र्क लिर्मिरु,लिदेशि, कार्िवविी वा मागिदशिि बिाउि सक्िेछ।
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देवताल  गाउँपाललका  सिकारी वविेर्क, २०७५ 
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भाग…१ 

 देवताल राजपत्र            

सम्वत २०७५ को ऐि २ 

                  देवताल गाउँपाललकाको सिकारी वविेर्क, २०७५ 

         प्रमास्िकरि लमलतिः०७५/०३/१५ 

प्रथताविािः सिकारी मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त अिरुूप थथािीर्थतरमा छररएर रिेको पूजँी, प्रववलि तथा प्रलतभाला  
थवाबलम्बि र पारथपररकताका आिारमा एकीकृत गदै सदथर्िरूको आलथिक, सामास्जक तथा साँथकृलतक उन्नर्ि गिि, 
समदुार्मा आिाररत, सदथर् केस्न्रत, लोकतास्न्त्रक, थवार्त्त र सशुालसत संगठिको रूपमा सिकारी संथथािरूको प्रवद्धिि 
गिि, सिकारी खेती, उद्योग, वथत ुतथा सेवा व्र्वसार्का माध्र्मबाट सामास्जक न्र्ार्का आिारमा आत्मलिभिर, तीब्र एवं 
ददगो रुपमा थथािीर् अथितन्त्रला  सदुृढ तलु्र्ाउि सिकारी संघ संथथािरुको दताि, सञ्चालि एवम ् लिर्मि सम्बन्िी 
व्र्वथथा गिि वाञ्छिीर् भएकोले, 

देवताल गाउँपाललकाको  गाउँसभा सभाले र्ो ऐि बिाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

           प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भ :(१) र्स ऐिको िाम “ देवताल गाउँपाललकाको सिकारी ऐि, २०७५” रिेको छ । 

(२) र्ो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ ििेुछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स ऐिमा,– 

(क) “आन्तररक कार्िववलि” भन्नाले सिकारी संथथाले दफा १८ बमोस्जम बिाएको आन्तररक कार्िववलि 
सम्झिपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोस्जमको कसूर सम्झिपुछि । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नाले र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्ममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोस्जम सम्झिपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदथर्को पलत वा पत्नी, छोरा, बिुारी, छोरी, िमिपतु्र, िमिपतु्री, बाब,ु आमा, सौतेिी 
आमा र आफूले पालि पोषि गिुि पिे दाज,ु भाउज,ुभाइ, बिुारी र दददी, बवििी सम्झिपुछि। 



तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मािो छुवि  आ-आफ्िो पेशा व्र्वसार् गरी बसेको पररवारको 
सदथर्ला  जिाउिे छ ि ।  

(ङ) “बित” भन्नाले सदथर्ले सिकारी संथथामा जम्मा गरेको रकम सम्झिपुछि । 

(ि) “मन्त्रालर्” भन्नाले सिकारी सम्बन्िी ववषर् िेिे संघीर् मन्त्रालर् सम्झिपुछि ।  

(छ) “मतुर् कारोबार” भन्नाले संथथाले संिालि गरेको व्र्वसावर्क वक्रर्ाकलापिरुमा पलछल्लो आलथिक 
वषिसम्ममा पररिाललत बितको दावर्त्व र पलछल्लो आलथिक वषिको सदथर्तफि को खररद वा 
लबक्री कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी विथसा भएको कारोवार सम्झिपुछि ।   

(ज) “रस्जष्ट्रार” भन्नाले संघको रस्जष्ट्रार सम्झि ुपछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेक्षि सलमलत” भन्नाले दफा ३७ बमोस्जमको लेखा सपुरीवेक्षि सलमलत सम्झिपुछि । 

(ञ) “ववलिर्म” भन्नाले सम्बस्न्ित सिकारी संथथाको दफा १७ बमोस्जम बिाएको ववलिर्म सम्झिपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सिकारी ववभाग सम्झिपुछि र सो शब्दले मन्त्रालर्ले सिकारी लिर्मि गिि 
तोकेको मिाशाखा समेतला  जिाउँछ। 

(ठ) “शेर्र” भन्नाले सिकारी संथथाको शेर्र पूजीको अंश सम्झिपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सलमलतको सदथर् सम्झिपुछि र सो शब्दले सलमलतको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सस्िव 
र कोषाध्र्क्ष समेतला  जिाउँछ ।  

(ड) “सदथर्” भन्नाले सिकारी सथथाको सदथर्ता प्राप् त गरेका व्र्स्क्त सम्झिपुछि। 

(ढ) “सलमलत” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोस्जमको सञ्चालक सलमलत सम्झिपुछि ।  

(ि) “सिकारी मूल्र्” भन्नाले थवावलम्वि, थव–उत्तरदावर्त्व, लोकतन्त्र, समािता, समता, ऐक्र्वद्धता, 
इमान्दारी, खलुापि, सामास्जक उत्तरदावर्त्व तथा अरुको िेरिाि लगार्त अन्तरािवष्ट्रर् मान्र्ता 
प्राप् त सिकारी सम्बन्िी मूल्र् सम्झिपुछि । 

(त) “संथथाको व्र्वसार्” भन्नाले ववलिर्ममा व्र्वथथा भए बमोस्जम सञ्चाललत व्र्वसावर्क वक्रर्ाकलाप 
सम्झिपुछि ।  

(थ) “सिकारी लसद्धान्त” भन्नाले थव स्च्छक तथाखलुा सदथर्ता, सदथर्द्वारा लोकतास्न्त्रक लिर्न्त्रि, 

सदथर्को आलथिक सिभागीता, थवार्त्तता र थवतन्त्रता, स्शक्षा, तालीम र सूििा, सिकारी-सिकारी 
बीि पारथपररक सिर्ोग र समदुार्प्रलतको िासो लगार्त अन्तरािवष्ट्रर् मान्र्ता प्राप् त सिकारी 
सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झिपुछि ।  



(द) "संथथा" भन्नाले दफा ३ बमोस्जम गठि भ  दफा ६ बमोस्जम दताि भएको ववषर्गत वा 
बिउुदे्दश्र्ीर् सिकारी संथथा सम्झि ुपछि । 

(ि) “सािारि सभा” भन्नाले सिकारी संथथाको सािारि सभा सम्झिपुछि । 

(ि) “प्राथलमक पूजँी कोष” भन्नाले शेर्र पूजँी र जगेडा कोष सम्झिपुछि । 

(प)  "दताि गिे अलिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोस्जमको दताि गिे अलिकारी सम्झिपुदिछ । 

पररच्छेद–२ 

सिकारी संथथाको गठि तथा दताि 

३. संथथाको गठि :(१) कम्तीमा तीस जिा िेपाली िागररकिरु आपसमा  लमली ववषर्गत वा विउुदे्दश्र्ीर् 
सिकारी संथथा गठि गिि सक्िेछि ्।  

(२)उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि श्रलमक, र्वुा लगार्तले आफ्िो श्रम वा सीपमा 
आिाररत भइ व्र्वसार् गिे सिकारी संथथाको िकमा पन्र जिा िेपाली िागररकिरु भए पलि संथथा गठि गिि 
सक्िेछि ्। 

(३) र्स दफामा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, थथािीर् 
ति वा त्र्थता सरकार वा तिको अिदुाि वा थवालमत्वमा संिाललत ववद्यालर्, ववश्वववद्यालर् वा संगदठत 
संथथाबाट पाररश्रलमक पाउिे पदमा विाल रिेका कम्तीमा एकसर् जिा कमििारी, स्शक्षक वा प्राध्र्ापकिरुले 
आपसमा लमली प्रिललत कािूि बमोस्जम दताि भएको आफ्िो पेशागत संगठिका आिारमा सदथर्ता, प्रलतलिलित्व 
र सेवा संिालिमा तोवकए बमोस्जमका शति बन्देजिरु पालिा गिे गरी संथथा गठि गिि सक्िेछि ्। 

तर एकसर् जिाभन्दा कम संतर्ा रिेको एउट  कार्ािलर्का कम्तीमा तीसजिा कमििारी, स्शक्षक वा 
प्राध्र्ापकिरुले आपसमा लमली सदथर्ता, प्रलतलिलित्व र सेवा संिालिमा तोवकए बमोस्जमका शति बन्देजिरु 
पालिा गिे गरी संथथा गठि गिि सक्िेछि ्। 

(४)  र्स दफा बमोस्जम संथथा गठि गदाि एक पररवार एक सदथर्का दरले उपदफा (१) वा(२)मा 
उस्ल्लस्खत संतर्ा पगेुको ििुपुिेछ ।  

तर संथथा दताि भइसकेपलछ एक  पररवारका एकभन्दा बढी व्र्स्क्तलेसो संथथाको सदथर्ता ललि 
बािापि े छ ि । 

 

४. दताि िगरी  सिकारी सथथा संिालि गिि िििेु: कस ले पलि  र्स ऐि बमोस्जम दताि िगरी सिकारी थथापिा 
तथा सञ्चालि गिि िुँद ि।   



५. दतािको लालग दरखाथत ददि ुपिे :(१) र्स ऐि बमोस्जम गठि भएका सरकारी संथथाले दतािकालालग दताि गिे 
अलिकारी समक्ष अिसूुिी-१ को ढाँिामा दरखाथत ददिपुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका दरखाथत साथ देिार् बमोस्जमका कागजातिरू संलग्ि गिुि 
पिेछ :– 

(क)  सिकारी संथथाको प्रथताववत ववलिर्म, 

(ख)  सिकारी संथथा सञ्चालिको सम्भाब्र्ता अध्र्र्ि प्रलतवेदि, 

(ग)  सदथर्ले ललि थवीकार गरेको शेर्र संतर्ा र शेर्र रकमको वववरि । 

६. दताि गिुि पि े:(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्जम प्राप् त दरखाथत  सवितको कागजातिरु  छािववि गदाि 
देिार् बमोस्जम भएको पाइएमा दताि गिे अलिकारीले दरखाथत परेको लमलतले तीस ददिलभत्र त्र्थतो सिकारी 
संथथा दताि गरी अिसूुिी-२ को ढाँिामा दताि प्रमािपत्र ददि ुपिेछ :– 

(क) दरखाथत साथ पेश भएको ववलिर्म र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्म बमोस्जम रिेको,  

(ख) प्रथताववत सिकारी संथथा सिकारी मूल्र्,  मान्र्ता र लसद्धान्त अिरुुप सञ्चालि ििु सक्िे आिार 
रिेको, 

(ग) सिकारी संथथा समदुार्मा आिाररत एवम ्सदथर् केस्न्रत भ  संिालि र लिर्न्त्रि ििु सक्िे 
थपष्ट आिार रिेको । 

(2) उपदफा (१) बमोस्जम छािववि गदाि प्रथताववत सिकारी संथथाको ववलिर्मको कुि  कुरामा 
संशोिि गिुिपिे देस्खएमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो संशोिि गिुिपिे व्र्िोरा खलुा  दरखाथत प्राप् त भएको 
लमलतले पन्र ददिलभत्र लिवेदकला  सूििा गिुि पिछे । 

(3) र्स ऐिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि र्ो ऐि प्रारम्भ िुँदाका बखत दताि भ  
सञ्चालिमा रिेका देवताल गाउँपाललकाका लभत्र कार्िके्षत्र कार्म गररएका  सिकारी संथथा र्स  ऐि बमोस्जम 
दताि भएको मालििे छ । 

(४) र्स दफा बमोस्जम सिकारी संथथा दताि गदाि दताि गि े अलिकारीले त्र्थतो सिकारी संथथाले 
पालिा गिुि पिे गरी कुि  शति तोक्ि सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम शति तोवकएकोमा सोको पालिा गिुि सम्बस्न्ित सिकारी संथथाको कतिव्र् 
ििेुछ। 



७. दताि गिि अथवीकार गिि सक्ि े :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उस्ल्लस्खत अवथथा िभएमा, सोिी दफा 
बमोस्जम ववलिर्म संशोििको लालग सूििा ददएको अबलि लभत्र लिवेदकले संशोिि गिि अथवीकार गरेमा त्र्थतो 
सूििा पाएको लमलतले तीस ददिलभत्र लबलिर्म संशोिि िगरेमा वा सूििामा उल्लेख भए बमोस्जम ििेु गरी 
लबलिर्म  संशोिि िगरेमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो सिकारी संथथा दताि गिि अथवीकार गिि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सिकारी संथथा दताि गिि अथवीकार गरेकोमा दताि गिे अलिकारीले कारि 
खलुा  तीि ददि लभत्र सोको जािकारी सम्बस्न्ित लिवेदकिरूला  ददि ुपिेछ ।  

८. सिकारी संथथा संगदठत संथथा ििेु: (१) सिकारी संथथा अववस्च्छन्न उत्तरालिकारवाला एक थवशालसत र सङ्गदठत 
संथथा ििेुछ । 

(२) सिकारी संथथाको काम कारबािीको लालग एउटा छुि  छाप ििेुछ । 

(३) सिकारी संथथाले र्स ऐिको अिीिमा रिी व्र्स्क्त सरि िल अिल सम्पस्त्त प्राप् त, उपभोग, 
ववक्री वा अन्र् व्र्वथथा गिि सक्िेछ।  

(४) सिकारी संथथाले व्र्स्क्त सरि आफ्िो िामबाट िाललस उजूर गिि र सो उपर पलि सोिी िामबाट 
िाललस उजूर लाग्ि सक्िेछ। 

(५) सिकारी संथथाले व्र्स्क्त सरि करार गिि सक्िेछ । 

९. सिकारी संथथाको कार्िक्षते्र : (१) दताि िुँदाका बखत सिकारी संथथाको कार्ि के्षत्र देिार् बमोस्जम ििेुछिः  

(क)  बित तथा ऋिको मतुर् कारोवार गिे संथथाको िकमा एक वडा,  

(ख)  अन्र् संथथाको िकमा एक वडा वा देिार्का आिारमातीि वडासम्म : 

(१)  सदथर्िरुवीि थवाबलम्बिको पारथपाररक अभ्र्ासको लालग आपसी साझा वन्िि (कमि 
बण्ड), 

(२)  व्र्वसावर्क थतरमा सेवा संिालि गिि आवश्र्क सदथर् संतर्ा, 

(३) संथथा संिालिमा सदथर्को सिभालगतामूलक लोकतास्न्त्रक लिर्न्त्रि कार्म ििेु गरी पार्क 
पिे थथाि । 

 

 



(२)  उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि संथथाले दताि भ  व्र्वसावर्क सेवा 
प्रारम्भ गरेको द ुवषि पलछ देिार्को आिारमा जोलडएको भौगोललक के्षत्र कार्म रििे गरी आफ्िो कार्िके्षत्र थप 
वडािरूमा ववथतार गिि सक्िेछ ।  

(क) संथथाको व्र्वसावर्क वक्रर्ाकलापको ववकास क्रममा सदथर्ता बढाउि थप कार्ि के्षत्र 
आवश्र्क परेको, 

(ख) संथथाको कार्ि संिालिमा सदथर्को प्रत्र्क्ष लिर्न्त्रि कार्म राख्न रििात्मक उपार्िरु 
अवलम्बि गररएको, 

(ग) बित तथा ऋिको मतुर् कारोबार गिे सिकारी संथथाको िकमा मापदण्ड अिसुार 
भएको।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि संथथाको कार्िके्षत्रका वडािरूमा 
व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालि िभएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा अिपुातभन्दा कम रकम वा 
अिपुातको व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालि भएको देस्खएको खण्डमा दताि गिे अलिकारीले व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालि 
भएका वडा मात्र कार्िके्षत्र कार्म गिे गरी ववलिर्म संशोिि गिि लिदेशि ददि सक्िेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोस्जम दताि गिे अलिकारीले लिदेशि ददएकोमा सिकारी संथथाले एक 
वषिलभत्र ववलिर्म संशोिि गरी आफ्िो कार्िके्षत्र पिुिःलििािरि गिुिपिेछ ।  

(८) र्स दफामा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि सिकारी संथथाले थवेस्च्छक रूपमा 
जिुसकु  समर् कार्िके्षत्र घटाउिे गरी पिुिःलििािरि गिि ववलिर्म संशोिि गिि सक्िेछ ।  

(९) कार्िके्षत्र पिुिः लििािरि सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकएबमोस्जम ििेुछ ।   

 

१०. जािकारी ददिपुिेिः      देवताल गाउँपाललका भन्दा बढी कार्िके्षत्र कार्म राखी दताि भ  सञ्चालिमा रिेका 
संथथािरूले देवताल गाउँपाललकामा सेवा सञ्चालि गदाि सञ्चाललत सेवाको वववरि सवित दताि गिे अलिकारीला  जािकारी 
ददिपुिेछ । 

  

११. ववषर्गत आिारमा वगीकरि: (१)सिकारी संथथाको वगीकरि देिार् बमोस्जम ििेुछिः 

(क) उत्पादक संथथािः कृवष,दगु्ि, स्िर्ा,कवफ,उख,ुफलफुल र माछापालि ववशेषका ववषर्गत र 
अगवुावाली एवम ्उत्पादिको र्ोजिा समेतका आिारमा अन्र् उत्पादिमूलक संथथा; 

(ख) उपभोक्ता संथथािः उपभोक्ता भण्डार, वित तथा ऋि,उजाि र थवाथ्र्  ववशेषका ववषर्गत र 
प्राथलमक आवश्र्कता एवम ्सेवाको र्ोजिा समेतका आिारमा अन्र् उपभोगजन्र् संथथा; 



(ग) श्रलमक संथथािः िथतकला,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादि,भोजिालर् र श्रम करार ववशेषका 
ववषर्गत र सीप वा श्रमको ववशेषता एवम ्थवरोजगारीको र्ोजिा समेतका आिारमा अन्र् 
श्रममा आिाररत संथथा; 

(घ) बिउुद्दशे्र्ीर् संथथािः उत्पादि, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत थवरोजगारीका सेवा समेत 
सञ्चालि गिे अन्र् बिमुखुी संथथा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेस्खत ववषर्मा ववस्शष्टीकरि, आम प्रिलि र अभ्र्ासको 
ववकासक्रम समेतको आिारमा तोवकएबमोस्जमका ववषर्िरु थप गिि सवकिछे ।  

 

(३) उपदफा (१)र (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि उपदफा (१) बमोस्जम अन्र् संथथािरु गठि गिि 
बािा पिेछ ि ।  

 

१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिि सक्िे :(१) दफा ६ बमोस्जम दताि प्रमािपत्र प्राप् त 
गरे पलछ संथथाले आफ्िो उदे्दश्र् प्रालप्तका लालग र्स ऐि र ववलिर्मको अिीिमा रिी आवश्र्क 
कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिि सक्िछे ।  

(३) प्रिललत कािूिमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि संथथाले उपदफा (१) बमोस्जम 
कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिि छुि  संथथा दताि गिुिपिे छ ि । 

तर त्र्थतो कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिि प्रिललत कािूि बमोस्जम 
अिमुलतपत्र, थवीकृलत वा इजाजतपत्र ललि ु पिे रिेछ भिे सो बमोस्जम अिमुलतपत्र ,थवीकृलत वा 
इजाजतपत्र ललएर मात्र कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिुि पिेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम संथथाले प्रिललत कािूि बमोस्जम अलिकार पाएको लिकार् वा 
अलिकारीबाट अिमुलतपत्र, थवीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्र ददिलभत्र सोको जािकारी दताि गिे 
अलिकारीला  ददि ुपिेछ । 

(५) द ु वा द ुभन्दा बढी संथथाले संर्कु्त वा साझेदारीमा आफ्िो उत्पादि वा सेवाको 
बजारीकरिको लालग र्स ऐिको अिीिमा रिी आवश्र्क कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा 
सञ्चालि गिि सक्िेछि ्। 

(६) उपदफा (५) बमोस्जमको कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिा सञ्चालि गिे सम्बन्िी 
अन्र् व्र्बथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ । 

१३. दावर्त्व सीलमत ििेु :(१) सिकारी संथथाको कारोबारको सम्बन्िमा सदथर्को दावर्त्व लिजले खररद गरेको वा 
खररद गिि थवीकार गरेको शेर्रको अलिकतम रकमसम्म मात्र सीलमत रििेछ ।  

(२) सिकारी संथथाको िाममा “सिकारी” र िामको अन्त्र्मा “लललमटेड” भने्न शब्द राख्न ुपिेछ ।  



१४. सिकारीका मलू्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पालिा गिुि पिे: सिकारी संथथाको गठि तथा सञ्चालि गदाि सिकारीका 
मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्तको पालिा गिुि पिेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संथथाका उद्दशे्र् तथा कार्ि 

१५. संथथाको उद्दशे्र् : कार्िके्षत्रमा आिाररत र सदथर् केस्न्रत भ  आफ्िा सदथर्िरूको आलथिक, सामास्जक तथा 
साँथकृलतक उन्नर्ि गिुि संथथाको मतुर् उदे्दश्र् ििेुछ ।   

१६. संथथाको कार्ि : संथथाका कार्ििरू देिार् बमोस्जम ििेुछि:्- 

(क) सिकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्तिरूको पालिा गिेगराउिे, 

(ख) सदथर्को वित प्रवद्धििगिे गरी व्र्ावसावर्क सेवािरू प्रदाि गिे, 

(ग) सदथर्ला  स्शक्षा, सूििा र तालीम प्रदाि गिे , 

(ङ) संथथाले गिे उत्पादि तथा सेवाको मापदण्ड लििािरि गरी गिुथतर सिुार, आलथिक थथावर्त्व र 
जोस्खम व्र्वथथापिसम्बन्िी कार्ि गिे,  

(ि) आन्तररक लिर्न्त्रि प्रिाली लागू गिे, 

(छ) संथथाको व्र्वसावर्क प्रवद्धिि तथा ववकास सम्बन्िी वक्रर्ाकलापिरू सञ्चालि गि,े 

(ज) मन्त्रालर्,रस्जष्ट्रार, प्रादेस्शक रस्जष्ट्रार,थथािीर् ति वादताि गिे अलिकारीको लिदेशि पालिा गिे 
गराउिे, 

(झ) ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत कार्ििरू गिे । 

 

 

पररच्छेद–४ 

ववलिर्म तथा आन्तररक कार्िववलि 

१७. ववलिर्म बिाउि ु पिे : (१) संथथाले र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्म, लिदेस्शका, मापदण्ड र 
कार्िववलिको अिीिमा रिी आफ्िो कार्ि सञ्चालिको लालग ववलिर्म बिाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको ववलिर्म दताि गिे अलिकारीबाट थवीकृत भए पलछ लागू ििेुछ । 



१८. आन्तररक कार्िववलि बिाउि सक्िे :(१) संथथाले र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्म, लिदेस्शका, मापदण्ड, 
कार्िवविी र ववलिर्मको अिीिमा रिी आवश्र्कता अिसुार आफ्िो आन्तररक कार्िववलि बिाउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आन्तररक कार्िववलि सम्बस्न्ित संथथाको सािारिसभाले थवीकृत 
गरेपलछ लागू ििेुछ । 

१९. ववलिर्म र आन्तररक कार्िववलिमा संशोिि :(१) संथथाको सािारिसभाको कुल सदथर् संतर्ाको बिमुतबाट 
ववलिर्म र आन्तररक कार्िववलि संशोिि ििु सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम संशोिि भएको ववलिर्म वा आन्तररक कार्िववलि दताि गिे अलिकारीबाट 
थवीकृत भएपलछ लागू ििेुछ । 

पररच्छेद–५ 

सदथर्ता 

२०. संथथाको सदथर्ता: (१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका देिार् बमोस्जमका िेपाली िागररकिरु संथथाको सदथर् ििु 
सक्िेछिि्ः 

  (ख)  संथथाको कम्तीमा एक शेर्र खररद गरेको, 

  (ग)  संथथाको ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत शतििरु पालिा गिि मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संथथाको स्जम्मेवारी पालिा गिि मन्जरु भएको, 

  (ङ)  संथथाले गरेको कारोवारसँग प्रलतथपिाि ििेु गरी कारोवार िगरेको, 

  (ि)   संथथाको सदथर्ता ललि र्ोग्र् रिेको थवघोषिा गरेको । 

(२) र्स ऐिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि िेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका लिकार्िरु, 

थथािीर् तिका साथ  संथथाको कार्िके्षत्र लभत्रका सामदुावर्क वा सिकारी ववद्यालर्, गठुी, थथािीर् क्लब, थथािीर् 
तिमा गठि भएका उपभोक्ता समूििरु संथथाको सदथर् ििु बािा पिे छ ि ।  

(३) र्स दफामा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि थवाथ्र् सिकारी संथथामा सिकारी 
संथथाले सदथर्ता ललि वािा पिे छ ि । 

२१. सदथर्ता प्राप् त गिि लिवेदि ददि ुपिे: (१) संथथाको सदथर्ता ललि िाििे सम्बस्न्ित व्र्स्क्तले संथथाको सलमलत 
समक्ष लिवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लिवेदिपरेको लमलतले पैंतीस ददि लभत्र सलमलतले र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित 
बिेको लिर्म तथा ववलिर्मको अिीिमा रिी सदथर्ता प्रदाि गिे वा िगिे लिििर् गिुि पिछे । 



(३) उपदफा (२) बमोस्जम लिििर् गदाि सलमलतले सदथर्ता प्रदाि िगिे लिििर् गरेमा सो को कारि 
खोली सात ददिलभत्र लिवेदकला  जािकारी गराउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम जािकारी पाएको लमलतले तीस ददिलभत्र सम्बस्न्ित ब्र्स्क्तले त्र्थतो संथथा 
दताि गिे अलिकारीसमक्ष उजूर गिि सक्िछे। 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम प्राप् तउजूरी छािववि गदाि लिवेदकला  सदथर्ता प्रदाि गिुि पिे देस्खएमा 
दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो लिवेदकला  सदथर्ता प्रदाि गििको लालग सम्बस्न्ित संथथाला  आदेश ददि 
सक्िेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोस्जम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददि लभत्र सम्बस्न्ित संथथाले 
लिवेदकला  सदथर्ता प्रदाि गरी सोको जािकारी दताि गिे अलिकारीला  गराउि ुपिेछ ।  

२२. सदथर् ििु िपाउिे : (१) कुि  व्र्स्क्त एक  प्रकृलतको एकभन्दा वढी संथथाको सदथर् ििु पाउिे छ ि ।  

  तर र्ो ऐि प्रारम्भ ििु ुअस्घ कुि  व्र्स्क्त एक  प्रकृलतको एकभन्दा बढी संथथाको सदथर् रिेको भए र्ो 
ऐि प्रारम्भ भएको लमलतले तीिवषि लभत्र कुि  एक संथथाको मात्र सदथर्ता कार्म राख्न ुपिेछ । 

(२)  र्ो ऐि प्रारम्भ िुँदाका बखत कुि  संथथामा िेपाल सरकारको लिकार् वा दफा २० को 
उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेस्ख बािेकको अन्र् कुि  कृलत्रम व्र्स्क्त सदथर् भएको भए पाँिवषि लभत्र सदथर्ता 
अन्त्र् गिुिपिेछ ।  

   

२३. सदथर्ताको समालप्त:(१) कुि  सदथर्को सदथर्ता देिार्को अवथथामा समाप्त ििेुछिः— 

(क) सदथर्ले आफ्िो सदथर्ता त्र्ाग गरेमा, 

(ख) लगातार बावषिक सािारिसभामा लबिा सूििा तीि पटकसम्म अिपुस्थथत भएमा, 

(ग) र्ो ऐि,र्स ऐि अन्तगित विेको लिर्म वा ववलिर्म बमोस्जम सदथर्ले पालिा गिुिपिे प्राविािको 
बारम्बार उल्लङ्घि गरेमा, 

(घ) संथथाको सदथर्को िकमा दफा २० बमोस्जमको र्ोग्र्ता िभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि कुि  सदथर्ले संथथाबाट प्राप् त वा भकु्ताि 
गिुि पिे कुि  रकम भएमा सो फरफारक िभएसम्म वा लिजले ललएको ऋि,लतिुि पिे कुि  दावर्त्व वा अन्र् 

 



 कुि  सदथर्को तफि बाट लितो वा जमाित बसेकोमा सोको दावर्त्व फरफारक िभएसम्म लिजको सदथर्ता 
समाप्त ििेु छ ि ।  

(३) र्स दफामा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि सािारिसभा बोलाउिे लिििर् भइसकेपलछ 
सािारिसभा सम्पन्न िभएसम्म कस ला  पलि सदथर्ताबाट िटाउि सवकिे छ ि । 

२४. सवुविा प्राप् त गिि िसक्ि े: कुि  सदथर्ले सिकारी संथथाला  लतिुि पिे कुि  दावर्त्व लििािररत समर्लभत्र  भकु्ताि 
िगरेमा वा र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित विकेो लिर्म तथा ववलिर्म बमोस्जम सदथर्ले पालि गिुिपि ेव्र्वथथाको 
बारम्बार उल्लंघि गरेमा त्र्थतो सदथर्ले अन्र् सदथर् सरिको सलुबिा प्राप् त गिि सक्िे छ ि । 

 

पररच्छेद –६ 

सािारिसभा, सलमलत तथा लेखा सपुररवेक्षि सलमलत 

 

२५. सािारिसभा: (१) सिकारी संथथाको सवोच्ि अङ्गको रुपमा सािारिसभा ििेुछ । 

(२) सिकारी संथथाका सब  सदथर्िरू सािारिसभाका सदथर् ििेु छि ्। 

(३) सिकारी संथथाको सािारिसभा देिार् बमोस्जम ििेुछ:– 

(क) प्रारस्म्भक सािारिसभा, 

(ख) वावषिक सािारिसभा, 

(ग) ववशेष सािारिसभा । 

२६. प्रारस्म्भक सािारि सभाको काम, कतिव्र् र अलिकार: प्रारस्म्भक सािारिसभाको काम, कतिव्र् र अलिकार देिार् 
बमोस्जम ििेुछ :– 

(क) प्रारस्म्भक सािारिसभा ििेु अस्घल्लो ददिसम्मको काम कारबािी र आलथिक कारोबारको 
जािकारी ललि,े 

(ख) िालू आलथिक वषिको लालग वावषिक कार्िक्रम तथा बजेट थवीकृत गिे, 

(ग) प्रलतवेदि तथा ववत्तीर् वववरि अिमुोदि गिे, 

(घ) ववलिर्ममा उल्लेख भए बमोस्जम सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको लिवाििि गिे, 

(ङ) आन्तररक कार्िववलि पाररत गिे, 



(ि) लेखा परीक्षकको लिर्सु्क्त र लिजको पाररश्रलमक लििािरि गिे,  

(छ) ववलिर्ममा तोवकए बमोस्जमका अन्र् कार्ििरू गिे । 

२७. वावषिक सािारिसभाको काम, कतिव्र् र अलिकार : वावषिक सािारिसभाको काम, कतिव्र् र अलिकार देिार् 
बमोस्जम  ििेुछ :– 

(क) वावषिक कार्िक्रम तथा बजेट थवीकृलत गिे, 

(ख) वावषिक लेखा परीक्षि प्रलतवेदि अिमुोदि गिे, 

(ग) सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको लिवाििि तथा ववघटि गिे, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको संर्ोजक वा सदथर्ला  पदबाट िटाउिे, 

(ङ) सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको वावषिक प्रलतवेदि पाररत गिे, 

(ि) ववलिर्म संशोिि तथा आन्तररक कार्िववलि पाररत गिे, 

(छ) लेखा परीक्षकको लिर्सु्क्त र लिजको पाररश्रलमक लििािरि गिे, 

(ज) संथथा एकीकरि वा ववघटि सम्बन्िी लिििर् गिे, 

(झ) पाररश्रलमक लगार्तका सवुविा तोक्िे, 

(ञ) ऋि तथा अिदुाि प्राप्त गिे सम्बन्िमा लिििर् गिे, 

(ट) सदथर्को दावर्त्व लमिािा ददि,े 

(ठ) सलमलतला  आवश्र्क लिदेशि ददि,े 

(ड) ववलिर्ममा तोवकए बमोस्जमका अन्र् कार्ििरू गिे । 

२८. सािारिसभाको ब ठक :(१) सलमलतले सिकारी संथथा दताि भएको लमलतले तीि मवििालभत्र प्रारस्म्भक 
सािारिसभा बोलाउि ुपिेछ । 

(२) सलमलतले प्रत्रे्क आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतले छ मवििालभत्र वावषिक सािारिसभा बोलाउि ु
पिेछ । 

(३) सलमलतले देिार्को अवथथामा ववशेष सािारि सभा बोलाउि ुपिेछ :– 

(क) संथथाको काम ववशेषले ववशेष सािारि सभा बोलाउिपुिे सलमलतवाट लिििर् भएमा, 



(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोस्जम लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग) कुि  सञ्चालकले ववशेष सािारिसभा बोलाउि पेश गरेको प्रथताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) ववशेष सािारिसभा बोलाउि ुपिे कारि खलुाइ पस्च्िस प्रलतशत सदथर्ले सलमलत समक्ष लिवेदि 
ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोस्जम दताि गिे अलिकारीले लिदेशि ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि संथथाको सञ्चालक वा व्र्वथथापकबाट 
आफ्िो स्जम्मेवारी पूरा िगरी संथथा सञ्चालिमा समथर्ा उत्पन्न भएको अवथथामा दताि गिे 
अलिकारीला  जािकारी दद  सािारि सदथर्िरू मध्रे्बाट बिमुत सदथर् उपस्थथत भ  ववशेष 
सािारि सभा गिि सवकिछे । 

२९. ववशेष सािारिसभा बोलाउि लिदेशि ददि सक्िे: (१) संथथाको लिरीक्षि वा सपुरीवेक्षि गदाि वा कस को उजूरी 
परी छािववि गदाि देिार्को अवथथा देस्खि आएमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो सिकारी संथथाको सलमलतला  
सािारिसभा बोलाउि लिदेशि ददि सक्िेछ :–   

(क)  सिकारीको मूल्र्, मान्र्ता तथा लसद्धान्त ववपररत कार्ि गरेमा,  

(ख)  र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म, ववलिर्म तथा आन्तररक कार्िववलि ववपरीत कार्ि गरेमा, 

(घ) दताि गिे अलिकारीले ददएको लिदेशिको बारम्बार उल्लङ्घि गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोस्जम दताि गिे अलिकारीले आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सािारिसभा बोलाउि लिदेशि प्राप् त भएमा सलमलतले सो लिदेशि प्राप् त 
भएको लमलतले पैंतीस ददिलभत्र सािारिसभाको ब ठक बोलाउि ु पिेछ र सािारिसभाको ब ठकमा उजूरी वा 
लिरीक्षिका क्रममा देस्खएका ववषर्मा छलफल गरी सोको प्रलतवेदि दताि गिे अलिकारीसमक्ष पेश गिुि पिेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उस्ल्लस्खत अवलिलभत्र सलमलतले सािारिसभा िबोलाएमा दताि गिे 
अलिकारीले त्र्थतो सािारिसभा बोलाउि सक्िेछ । 

(४) सिकारी संथथाको सािारिसभाको लालग गिपूरक संतर्ा तत्काल कार्म रिेको सदथर् संतर्ाको 
एकाउन्न प्रलतशत ििेुछ ।  

तर पविलो पटक डावकएको सािारि सभामा गिपरुक संतर्ा िपगेुमा त्र्सको सात ददि लभत्र दोस्रो 
पटक सािारि सभा बोलाउि ुपिे र र्सरी दोस्रो पटक बोलाइएको सािारि सभामा संिालक सलमलतको बिमुत 
सवित एक लतिा  सािारि सदथर्िरुको उपस्थथलत भएमा सािारि सभाको गिपरुक संतर्ा पगेुको मालििेछ । 



(५) उपदफा (४) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि दफा २८ को (४) मा भएको व्र्वथथा 
सोिीअिसुार ििेुछ । 

(६) द ु िजार वा सोभन्दा बढी सदथर् भएको संथथाले सािारि सभा गदाि समाि कार्िसूिीमा तोवकए 
बमोस्जम सदथर् संतर्ाको आिारमा वडा-वडा वा अन्र् पार्कको थथािमा संिालक सदथर्िरुला  पठा  
सािारि सभा गिि र त्र्थतो सभाको लिििर् प्रमास्ित गिि प्रलतलिलििरु छिौट गरी त्र्थता प्रलतलिलििरुको 
उपस्थथलतको सभाले अस्न्तम लिििर् प्रमास्ित गिे व्र्वथथा लमलाउि सक्िेछ । 

३०. सञ्चालक सलमलत :(१)  सिकारी संथथामा सािारिसभाबाट लिवािस्ित एक सञ्चालक सलमलत रििछे ।  

  तर,  एउट  व्र्स्क्त लगातार एउट  पदमा द ु पटकभन्दा बढी सञ्चालक ििु पाउिे छ ि । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सलमलतमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मविला सदथर्को 
प्रलतलिलित्व सलुिस्ित गिुि पिेछ ।  

(३) एउट  पररवारको एकभन्दा बढी सदथर् एक  अवलिमा सञ्चालक तथा लेखा सलमलतको पदमा 
उम्मेदवार बन्न र लिवािस्ित ििु सक्िे छ ि । 

(४) कुि  संथथाको सञ्चालक सोिी संथथाको कमििारी वा आफ्िो संथथाले सदथर्ता ललएको सिकारी 
संघ वा ब ङ्कबािेक अको कुि  संथथाको संिालक बन्न पाउिे छ ि । 

तर वावषिक द ु करोड रुप र्ाभन्दा कमको कारोवार गिे सिकारी संथथाको सञ्चालकले त्र्थतो सिकारी 
संथथामा कमििारीको रुपमा काम गिि बािा पिे छ ि । वावषिक द ु करोडभन्दा बवढ कारोवार गिे संथथामा 
कुि  संिालक कमििारी रिेको भए र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लमलतले द ु वषिलभत्र त्र्थतो संिालकले कमििारीको 
पद त्र्ाग गरी अको कमििारीको व्र्वथथा गिुिपिेछ ।  

(६) र्ो ऐि प्रारम्भ ििुअुस्घ कुि  व्र्स्क्त एकभन्दा बढी संथथाको सञ्चालक वा सोिी वा अको 
संथथाको कमििारी भएकोमा र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषिलभत्र कुि  एक संथथाको मात्र सञ्चालक वा 
कमििारी रिि ुपिेछ । 

(७) सलमलतको कार्ािवलि िार वषिको ििेुछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लिवाििि :(१) सलमलतले आफ्िो कार्ािवलि समाप्त ििु ु कस्म्तमा एक मवििा अस्घ अको 
सलमलतको लिवाििि गराउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सलमलतको लिवाििि िगराएको जािकारी प्राप् त भएमा त्र्थतो जािकारी 
प्राप् त भएको लमलतले छ मवििालभत्र सलमलतको लिवाििि गराउि दताि गिे अलिकारीले सम्बस्न्ित सलमलतला  
आदेश ददि सक्िेछ । 



(३) उपदफा (२) बमोस्जम दताि गिे अलिकारीले आदेश ददएकोमा सम्बस्न्ित सलमलतले सो आदेश 
बमोस्जमको समर्ावलिलभत्र सलमलतको लिवाििि गरा  दताि गिे अलिकारला  जािकारी गराउि ुपिेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सलमलतको लिवाििि िगराएमा दताि गिे अलिकारले त्र्थतो संथथा सदथर् 
रिेको मालथल्लो संघ भए सो संघको प्रलतलिलि समेतला  सिभागीगरा  सलमलतको लिवाििि सम्बन्िी सम्पूिि कार्ि 
गिे गराउिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको लिवाििि कार्िमा सिर्ोग परु र्ाउि ु सम्बस्न्ित सलमलतका 
पदालिकारीिरूको कतिव्र् ििेुछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम लिवाििि गराउँदा लागेको सम्पूिि खिि सम्बस्न्ित संथथाले व्र्िोिुि पिेछ। 

(७) र्स दफा बमोस्जम सलमलतको अको लिवाििि िभएसम्मको लालग सलमलतले ववलिर्ममा व्र्वथथा 
भए बमोस्जम आफ्िो कार्ि सञ्चालि गिछे ।  

३२. सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार : र्स ऐिमा अन्र्त्र उस्ल्लस्खत काम, कतिव्र् र अलिकारका अलतररक्त 
सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार देिार् बमोस्जम ििेुछ :– 

(क) सिकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त बमोस्जम सिकारी संथथाको सञ्चालि गि,े 

(ख) आलथिक तथा प्रशासकीर् कार्ि गिे, गराउिे, 

(ग) प्रारस्म्भक सािारिसभा, वावषिक सािारिसभा तथा ववशेष सािारिसभा बोलाउिे, 

(घ) सािारिसभाका लिििर्िरू कार्ािन्वर्ि गिे, गराउिे, 

(ङ) संथथाको िीलत, र्ोजिा, बजेट तथा बावषिक कार्िक्रमको तजुिमा गरी सािारिसभा समक्ष पेश गिे, 

(ि) संथथाको सदथर्ता प्रदाि गिे तथा सदथर्ताबाट िटाउिे,  

(छ) शेर्र िामसारी तथा वफताि सम्बन्िी कार्ि गिे, 

(ज) सम्बस्न्ित संघको सदथर्ता ललि,े 

(झ) ववलिर्म तथा आन्तररक कार्िववलि तर्ार गरी सािारिसभामा पेश गिे,  

(ञ) संथथाको कार्िके्षत्रलभत्र संथथाको कारोबार र व्र्वसार्को वित प्रवद्धििको लालग आवश्र्क कार्ि 
गिे,गराउिे, 

३३. सञ्चालक पदमा बिाल िरिि:े देिार्को कुि  अवथथामा सञ्चालक आफ्िो पदमा बिाल रिि सक्िे छ ि:- 



(क) लिजले ददएको राजीिामा सलमलतबाट थवीकृत भएमा, 

(ख) लिजला  दफा ३४ उपदफा (१) बमोस्जम सञ्चालकबाट िटाउिे लिििर् भएमा, 

(ग) लिज अको संथथाको सञ्चालक रिेमा, 

(घ) लिज सोिी वा अको संथथाको कमििारी रिेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्िात्मक वाक्र्ांशमा लेस्खएको कुरामा 
सोिीबमोस्जम ििेुछ । 

(ङ) लिज सोिी वा अको संथथाको लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको पदमा रिेमा 

(ि) लिजको मतृ्र् ुभएमा। 

३४. सञ्चालकला  पदबाट िटाउि सक्ि:े (१) सािारिसभाले विमुतको लिििर्बाट देिार्को कुि  अवथथामा 
सञ्चालकला  सलमलतको सञ्चालक पदबाट िटाउि सक्िछे :– 

(क) आलथिक वििालमिा गरी सम्बस्न्ित संथथाला  िािी िोक्सािी परु र्ाएमा, 

(ख) अिलिकृत तवरले सम्बस्न्ित संथथाको कारोबार सम्बन्िी ववषर्को गोपलिर्ता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बस्न्ित संथथाको कारोबार र व्र्वसार्सँग प्रलतथपिाि ििेु गरी समाि प्रकृलतको कारोबार वा 
व्र्वसार् गरेमा, 

(घ) सम्बस्न्ित संथथाको अवित ििेु कुि  कार्ि गरेमा,  

(ङ) लिज शारीररक वा मािलसक रुपमा काम गिि िसक्िे भएमा, 

(ि) कुि  सञ्चालकमा र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म वा ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत र्ोग्र्ता 
िरिेमा । 

(२) कुि  सञ्चालकला  सलमलतको पदबाट िटाउिे लिििर् गिुि अस्घ त्र्थतो सञ्चालकला  सािारिसभा 
समक्ष सफा  पेश गिे मिालसब मावफकको मौका ददइिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको अवलिलभत्र कुि  सञ्चालकले सफा  पेश िगरेमा वा लिजले पेश गरेको 
सफा  सन्तोषजिक िभएमा सािारिसभाले त्र्थतो सञ्चालकला  पदबाट िटाउि सक्िछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सञ्चालकको पदबाट िटाइएको सदथर् सलमलतको द ु कार्िकालसम्मको 
लिवािििमा उम्मेदवार बन्न पाउिे छ ि ।    



(५) उपदफा (३) बमोस्जम कुि  सञ्चालक पदबाट िटेमा त्र्थतो पदमा सािारिसभाले बाकँी 
अवलिको लालग अको सञ्चालकको लिवाििि गिेछ । 

३५. लिजी थवाथि समावेश भएको लिििर् प्रकृर्ामा संलग्ि ििु िििेु  :(१) सञ्चालकले आफ्िो लिजी थवाथि समावेश 
भएको लिििर् प्रवक्रर्ामा संलग्ि ििुिुुँद ि । 

(२) सञ्चालकले आफूला मात्र व्र्स्क्तगत फाइदा ििेुगरी संथथामा कुि  कार्ि गिि गराउि िुँद ि । 

(३) कुि  सञ्चालकले उपदफा (१) को लबपरीत ििेु गरी वा आफ्िो अलिकारके्षत्रभन्दा बाविर ग  कुि  
काम कारबािी गरे गराएमा त्र्थतो काम कारबािी प्रलत त्र्थतो सञ्चालक व्र्स्क्तगत रूपमा उत्तरदार्ी ििेुछ र 
त्र्थतो काम कारबािीबाट संथथाको, सदथर् वा अन्र् कुि  व्र्स्क्तला  िािी िोक्सािी ििु गएको रिेछ भिे 
त्र्थतो िािी िोक्सािी लिजको जार्जेथाबाट असूल उपर गररिछे । 

३६. सलमलतको ववघटि :(१) सािारिसभाले देिार्को अवथथामा सलमलतको ववघटि गिि सक्िछेिः– 

(क) सलमलतको बदलिर्तपूिि कार्िबाट संथथाको कारोबार जोस्खममा परेमा, 

(ख) संथथाले लतिुिपिे दावर्त्व तोवकएको समर्लभत्र भकु्ताि गिि िसकेमा, 

(ग) ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत उदे्दश्र् र कार्ि ववपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतले आफ्िो स्जम्मेवारी पूरा िगरेमा, 

(ङ) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्मावलीमा उस्ल्लस्खत शति वा दताि गिे  अलिकारीले 
ददएको लिदेशिको बारम्बार उल्लङ्घि गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सलमलत ववघटि भएमा सािारिसभाले िर्ाँ सलमलतको लिवाििि गिेछ । 

(३) सलमलतले र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्म बमोस्जम दताि गिे अलिकारीले ददएको 
लिदेशि पालिा िगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोस्जम पेश भएको प्रलतवेदि समेतको आिारमा दताि 
गिे अलिकारीले सलमलतला  उजूरी वा लिरीक्षिको क्रममा देस्खएका ववषर्वथतकुो गास्म्भर्िताको आिारमा बढीमा 
छ मवििाको समर् दद  सिुार गिे मौका ददि सक्िेछ र त्र्थतो समर्ावलि लभत्र पलि सिुार िगरेमा त्र्थतो 
सलमलत ववघटि गिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सलमलत ववघटि भएमा त्र्सरी ववघटि गररएको लमलतले तीि मवििा 
लभत्रमा अको सलमलतको लिवाििि सम्पन्न गराउि र त्र्थतो लिवाििि िभएसम्म संथथाको द लिक कार्ि सञ्चालि 
गिि दताि गिे अलिकारीले तोवकए बमोस्जमको एक तदथि सलमलत गठि गिुि पिेछ । 



(५) र्स दफा बमोस्जम अको सलमलतको लिवाििि गराउँदा लागेको सम्पूिि खिि सम्बस्न्ित संथथाले 
व्र्िोिछे । 

३७. लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको गठि :(१) संथथामा आन्तररक लिर्न्त्रि प्रिालीला  सदुृढ गिि तोवकए बमोस्जमको 
र्ोग्र्ता पगेुका एकजिा संर्ोजक र द ुजिा सदथर्िरू रििे गरी सािारिसभाले लिवािििबाट लेखा सपुरीवेक्षि 
सलमलत गठि गिेछ । 

(२) एउट  पररवारको एकभन्दा बढी व्र्स्क्त एक  अवलिमा एउट  संथथाको सञ्चालक वा लेखा 
सपुररवेक्षि सलमलतको संर्ोजक वा सदथर् पदमा उम्मेदवार बन्न र लिवािस्ित ििु सक्िे छ ि । 

३८. लेखा सपुररवेक्षि सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार :(१)  लेखा सपुररवेक्षि सलमलतको काम, कतिव्र् र 
अलिकार देिार् बमोस्जम ििेुछ :– 

(क) प्रत्रे्क िौमालसकमा सिकारी संथथाको आन्तररक लेखापरीक्षि गिे, गराउिे, 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षि गदाि लेखापरीक्षिका आिारभतू लसद्धान्तको पालिा गिे, गराउिे, 

(ग) ववत्तीर् तथा आलथिक कारोवारको लिरीक्षि तथा मूल्र्ाङ्कि गिे, गराउिे, 

(घ) सलमलतको काम कारवािीको लिर्लमत सपुररवेक्षि गिे र सलमलतला  आवश्र्क सझुाव ददिे, 

(ङ) सािारिसभाकोलिदेशि, लिििर् तथा सलमलतका लिििर् कार्ािन्वर्ि भए िभएको अिगुमि गिे, 

(ि) लेखा सम्बन्िी प्रलतवेदि र सलमलतको काम कारबािीको सपुररवेक्षि सम्बन्िी वावषिक प्रलतवेदि 
सािारिसभा समक्ष पेश गिे,  

(छ) आफूले पटक पटक ददएका सझुाव कार्ािन्वर्ि िभएको कारिबाट कुि  संथथाको वितमा 
प्रलतकूल असर परेमा वा त्र्थतो संथथाको िगद वा स्जन्सी सम्पस्त्तको व्र्ापक रूपमा वििालमिा 
वा अलिर्लमतता भएको वा संथथा गम्भीर आलथिक संकटमा पिि लागेकोमा सोको कारि खलुा  
ववशेष सािारिसभा बोलाउि सलमलत समक्ष लसफाररस गिे । 

(ज) आवश्र्क परेमा आन्तररक लेखा परीक्षक लिर्सु्क्तका लालग तीि जिाको िाम सञ्चालक सलमलतमा 
लसफाररस गिे । 

(२) लेखा सपुररवेक्षि सलमलतको संर्ोजक वा सदथर् संथथाको द लिक आलथिक प्रशासलिक कार्िमा 
सिभागी ििु पाउिे छ ि । 

पररच्छेद–७ 

बित तथा ऋि पररिालि 



३९. सदथर् केस्न्रत भ  बित तथा ऋिको कारोबार गिुि पिे :(१) संथथाले आफ्िा सदथर्िरूको मात्र बित 
थवीकार गिि, सोको पररिालि गिि र सदथर्ला  मात्र ऋि प्रदाि गिि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि बित तथा ऋिको मतुर् कारोबार गिे गरी 
दताि भएको संथथा बािेक अन्र् ववषर्गत वा विउुदे्दश्र्ीर् संथथाले बित तथा ऋिको मतुर् कारोवार गिि 
पाउिे छ ि।  

तर र्ो ऐि प्रारम्भ ििु ुअस्घ बिउुदे्दश्र्ीर् वा ववषर्गत संथथाको रुपमा दताि भ  मतुर् कारोवारको 
रुपमा वित तथा ऋिको कारोवार गदै आएको भए त्र्थतो संथथाले तीि वषि लभत्रमा वित तथा ऋिको मतुर् 
कारोवार िििेु गरी दताि िुँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मतुर् कारोवार गिे गरी संथथा सञ्चालि गिुिपिेछ । 

(३) संथथाले सदथर्ला  प्रदाि गिे ऋिमा सेवा शलु्क र िवीकरि शलु्क ललि पाइिे छ ि । 

(४) बित र ऋिको ब्र्ाजदर लबिको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी ििेु छ ि ।  

(५) संथथाले प्रदाि गरेको ऋिमा लाग्िे ब्र्ाजला  मूल ऋिमा पूजँीकृत गरी सोको आिारमा ब्र्ाज 
लगाउि पाइिे छ ि । 

(६)संथथाले कुि पलि कम्पिीको शेर्र खररद गिि सक्िे छ ि ।  

तर  

(१) संथथाको दावर्त्वप्रलत प्रलतकूल िििेु गरी संथथाले थवप्रर्ोजिको लालग अिल सम्पस्त्त खरीद 
तथा पूवाििार लिमािि एवं संथथा र सदथर्िरुको वितमा उत्पादि र सेवाको के्षत्रमा प्राथलमक पूजँी 
कोष पररिालि गिि वािा पिे छ ि । 

(२) र्ो ऐि प्रारम्भ ििु ुअस्घ कुि  संथथाले कुि  कम्पिीको शेर्र खररद गरेको भएमा त्र्थतो 
शेर्र र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषि अवलिलभत्र िथतान्तरि गररसक्ि ुपिेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलिसंथथाले र्ो ऐि प्रारम्भ ििुअुस्घ दताि 
भएका सािा वकसािद्वारा प्रववद्धित ववत्तीर् संथथाको शेर्र खररद गिि बािा पिछे ि । 

(७) संथथाले शेर्र पूजँी कोषको दश गिुासम्म वित संकलि गिि सक्िेछ । 

(८) संथथाले दताि गदािका बखतका सदथर् बािेक अन्र् सदथर्ला  सदथर्ता प्राप् त गरेको तीि मवििा 
अवलि व्र्लतत िभ  ऋि लगािी गिि सक्िे छ ि । 

४०. सन्दभि व्र्ाजदर सम्बन्िी व्र्वथथािः (१) संघीर् काििु बमोस्जम रस्जष्ट्रारले बित तथा ऋिको सन्दभि व्र्ाजदर 
तोक्ि सक्िेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको सन्दभि ब्र्ाजदर संथथाका लालग लिदेशक ब्र्ाजदर ििेुछ । 

४१. व्र्स्क्तगत बितको सीमा: संथथामा सदथर्को व्र्स्क्तगत बितको सीमा तीस लाखसम्म ििेुछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथिक स्रोत पररिालि 

४२. शेर्र लबक्री तथा वफताि सम्बन्िी व्र्बथथा :(१) संथथाले आफ्िो सदथर्ला  शेर्र ववक्री गिि सक्िछे।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि संथथाले एक  सदथर्ला  आफ्िो कुल शेर्र 
पूजँीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी ििेु गरी शेर्र लबक्री गिि सक्िे छ ि ।  

तर िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा थथािीर् तिको पूिि वा आंस्शक थवालमत्व वा लिर्न्त्रि भएको 
संथथा वा लिकार्को िकमा र्ो बन्देज लागू ििेु छ ि। 

(४) संथथाको शेर्रको अंवकत मूल्र् प्रलत शेर्र एक सर् रुप र्ा ँििेुछ ।  

(५) संथथाको शेर्रपूजँी ववलिर्ममा उल्लेख भए बमोस्जम ििेुछ । 

(६) संथथाले खलुा बजारमा शेर्र लबक्री गिि पाउिे छ ि । 

(७) संथथाको मूलििको रुपमा रिेको कुि  सदथर्को शेर्र सोिी संथथाको ऋि वा दावर्त्व बािेक 
अन्र् कुि  ऋि वा दावर्त्व वापत लललाम लबक्री गररिे छ ि । 

४३. रकम वफताि तथा खाता सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वथथा :(1) कुि  सदथर्ले संथथाको सदथर्ता त्र्ाग गरी रकम 
वफताि ललि िािेमा लिजको कुि  दावर्त्व भए त्र्थतो दावर्त्व भकु्ताि गरेको लमलतले एक मवििालभत्र लिजको 
बाँकी रकम तोवकए बमोस्जम लिजला  वफताि गिुि पिेछ । 

(२) कुि  सदथर्ले संथथामा जम्मा गरेको बित वफताि माग गरेमा लिजको कुि  दावर्त्व भए त्र्थतो 
दावर्त्व किा गरी बाँकी रकम तोवकए बमोस्जम लिजला  वफताि गिुि पिेछ।  

(३) संथथाले वित खातािरु मात्र संिालि गिि सक्िछे ।    

४४. ऋि वा अिदुाि ललि सक्िे: (१) संथथाले ववदेशी बैंक वा ववत्तीर् संथथा वा अन्र् लिकार्बाट ऋि वा अिदुाि 
ललि वा त्र्थतो लिकार्सँग साझेदारीमा काम गिि संघीर् कािूि वमोस्जम थवीकृती ललि ुपिे छ । 

(२) उपदफा (१) वमोस्जम ववदेशी ब ङ्क वा लिकार्बाट ऋि वा अिदुाि ललि थवीकृतीको लालग 
तोवकएवमोस्जमको वववरििरु सवित दताि गिे अलिकारी समक्ष लिवेदि ददि ुपिेछ ।  



(३) उपदफा (२) वमोस्जम लिवेदि प्राप्त भएमा दताि गिे अलिकारीले गाउँ कार्िपाललकामा प्रथताव पेश 
गिुि पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको प्रथताव गाउँ कार्िपाललकाले उपर्कु्त देखेमा थवीकृतीको लालग 
मन्त्रालर्मा लसफाररस गरर पठाउिेछ ।  

४५. िेपाल सरकारको सरुक्षि प्राप् त गिि सक्ि:े (१) संथथाले ववदेशी ब ङ्क वा लिकार्सँग ललिे ऋिमा सरुक्षि प्राप् त 
गिुि पिे भएमा संघीर् कािूि वमोस्जम थवीकृलतकोलालग दताि गिे अलिकारर समक्ष प्रथताव सवित लिवेदि ददि ु
पिे छ । 

(२) दफा (१) वमोस्जम   प्राप्त प्रथताव उपर्कु्त देस्खएमा गाउँ कार्िपाललकाले  संघीर् काििु बमोस्जम थवीकृलतको 
लालग मन्त्रालर्मा लसफाररस गरर पठाउि ुपिेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संथथाको कोष 

४६ संथथाको कोष : (१) संथथाको कोषमा देिार् बमोस्जमको रकम रििेछ :– 

(क) शेर्र लबक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बितको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋिको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) िेपाल सरकारबाट प्राप् त अिदुाि रकम, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रर् संघसंथथाबाट प्राप् त अिदुाि वा सिार्ताको रकम, 

(ि) व्र्वसावर्क कार्िबाट आस्जित रकम, 

(छ) सदथर्ता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संथथाको िाममा प्राप्त ििेु अन्र् जिुसकु  रकम । 

४७.  जगेडा कोष :(१) संथथामा एक जगेडा कोष रििेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देिार् बमोस्जमका रकम रििे छि ्:– 

(क) आलथिक वषिको खूद बित रकमको कम्तीमा पच्िीस प्रलतशत रकम,  



(ख) कुि  संथथा, संघ वा लिकार्ले प्रदाि गरेको पूजँीगत अिदुाि रकम, 

(ग) स्थथर सम्पस्त्त ववक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्र् स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको जगेडा कोष अववभाज्र् ििेुछ । 

४८. संरस्क्षत पूजँी वफताि कोषिः (१) संथथामा एक संरस्क्षत पूजँी वफताि कोष रििेछ । 

(२) दफा ४७ बमोस्जमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोस्जमको रकम 
छुट्ट्या  बाँकी रिेको रकमको कम्तीमा पच्िीस प्रलतशत रकम उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा वावषिक 
रुपमा जम्मा गिुि पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको रकम सदथर्ले गरेको संघीर् काििुमा तोवकए बमोस्जमको वावषिक 
कारोवारको आिारमा सम्बस्न्ित सदथर्ला  उपलव्ि गराउि ुपिेछ ।  

४९. सिकारी प्रवद्धिि कोषसम्बन्िी व्र्वथथा: (१) संथथाले सिकारी व्र्वसार्को प्रवद्धिि गििको लालग दफा ४७ 
बमोस्जम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोस्जमको रकम छुया  बाँकी रिेको 
रकमको शून्र् दशमलव पाँि प्रलतशतले ििु आउिे रकम संघीर् काििुमा व्र्वथथा भएबमोस्जमको सिकारी 
प्रवद्धिि कोषमावावषिक रुपमा जम्मा गिुि पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको उपर्ोग संघीर् काििु व्र्वथथा भएबमोस्जम ििेुछ । 

५०.  अन्र् कोष सम्बन्िी व्र्बथथािः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उस्ल्लस्खत कोषका अलतररक्त संथथामा 
सिकारी स्शक्षा कोष, शेर्र लाभांश कोष लगार्त तोवकए बमोस्जमका अन्र् कोषिरु रिि सक्िे छि ्। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्र् पूलतिका लालग ववलिर्ममा तोवकए 
बमोस्जम उपर्ोग गिि सवकिेछ ।  

तर एक वषिको शेर्र लाभांशको रकम शेर्र पूजँीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी ििेु छ ि । 

 

पररच्छेद –११ 

अलभलेख र सूििा 

५१. अलभलेख राख्न ुपिे : (१) संथथाले सािारि सभा, सलमलत तथा लेखा सपुररबेक्षि सलमलत ब ठकका लिििर् तथा 
काम कारबािीको अद्यावलिक अलभलेख सरुस्क्षत साथ राख्न ुपिेछ । 



(२) संथथाले कारोबारसँग सम्बस्न्ित तथा अन्र् आवश्र्क अलभलेखिरू तोवकए बमोस्जम सरुस्क्षत साथ 
राख्न ुपिेछ । 

५२. वववरि उपलब्ि गराउि ुपिे :(१) संथथाले देिार्का वववरििरू सवितको प्रलतवेदि आ.व. समाप्त भएको तीि 
मवििा लभत्र दताि गिे अलिकारी समक्ष पेश गिुि पिेछ :– 

(क) कारोबारको िौमालसक र वावषिक प्रलतवेदि तथा लेखापरीक्षि प्रलतवेदि 

(ख) बावषिक कार्िक्रम िीलत तथा र्ोजिा, 

(ग) खदु बित सम्बन्िी िीलत तथा र्ोजिा, 

(घ) सञ्चालकको िाम तथा बाकँी कार्ािवलिको सूिी, 

(ङ) सािारिसभाको ब ठक सम्बन्िी जािकारी, 

(ि) शेर्र सदथर् संतर्ा र शेर्रपूजँी,   

(छ) सञ्चालक वा सदथर्ले ललएको ऋि लतिि बाकँी रिेको रकम, 

(ज) दताि गिे अलिकारीले समर् समर्मा तोवकददएको अन्र् वववरि । 

पररच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीक्षि 

 

५३. कारोबारको लेखा: संथथाको  कारोबारको लेखा दोिोरो लेखा प्रिालीमा आिाररत र कारोबारको र्थाथि स्थथलत 
थपष्टरुपमा देस्खिे गरी संघीर् कािूि बमोस्जम रस्जष्ट्रारले लागू गरेको लेखामाि (एकाउस्न्टङ थयाण्डडि) र र्स 
ऐि बमोस्जम पालिा गिुिपिे अन्र् शति तथा व्र्वथथा बमोस्जम राख्न ुपिेछ । 

५४. लेखापरीक्षि: (१) संथथाले प्रत्रे्क आलथिक वषिको लेखापरीक्षि सो आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतले तीि 
मवििालभत्र प्रिललत कािूि बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप् त लेखापरीक्षकद्वारा गराउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अवलि लभत्र कुि  संथथाले लेखापरीक्षि िगराएको पाइएमा दताि गिे 
अलिकारीले त्र्थतो संथथाको लेखा परीक्षि इजाजतपत्रप्राप् त लेखापरीक्षकबाट गराउि सक्िेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम लेखापरीक्षि गराउँदा लेखापरीक्षकला  ददि ुपिे पाररश्रलमक लगार्तको 
रकम सम्बस्न्ित संथथाले व्र्िोिेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षि प्रलतवेदि अिमुोदिको लालग 
सािारिसभासमक्ष पेश गिुि पिेछ । 



(५) उपदफा (४) बमोस्जम पेश भएको लेखापरीक्षि प्रलतवेदि सािारिसभाबाट अिमुोदि ििु 
िसकेमा पिुिः लेखापरीक्षिको लालग सािारिसभाले दफा ५५ को अिीिमा रिी अको लेखापरीक्षक लिर्कु्त 
गिेछ । 

५५. लेखापरीक्षकको लिर्सु्क्त :(१) संथथाको लेखापरीक्षि सम्बन्िी कार्ि गिि प्रिललत कािूि बमोस्जम इजाजतपत्र 
प्राप् त लेखापरीक्षकिरू मध्रे्बाट सािारिसभाले एकजिा लेखापरीक्षक लिर्सु्क्त गरी पाररश्रलमक समेत तोक्िछे 
। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लेखापरीक्षक लिर्कु्त गदाि एउट  व्र्स्क्त, फमि वा कम्पिीला  लगातार 
तीि आलथिक वषिभन्दा बढी ििेु गरी लिर्कु्त गिि सवकिे छ ि । 

५६. लेखापरीक्षकमा लिर्कु्त ििु िसक्िे :(१) देिार्का व्र्स्क्त लेखापरीक्षकमा लिर्कु्त ििु तथा लिर्कु्त भ  सकेको 
भए सो पदमा बिाल रिि सक्िे छ ि :- 

(क) सिकारी संथथाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बस्न्ित संथथाको सदथर्, 

(ग) सिकारी संथथाको लिर्लमत पाररश्रलमक पाउिे गरी लिर्कु्त सल्लािकार वा कमििारी, 

(घ) लेखापरीक्षि सम्बन्िी कसूरमा सजार् पाएको तीि वषिको अवलि भकु्ताि िभएको,  

(ङ) दामासािीमा परेको, 

(ि) भ्रष्टािार, ठगी वा ि लतक पति ििेु अन्र् फौजदारी कसूरमा सजार् पाएको पाँि वषि भकु्ताि 
िभएको,  

(ज) सम्बस्न्ित संथथासँग थवाथि बास्झएको व्र्स्क्त । 

(२) लेखापरीक्षकले आफू लिर्कु्त ििुअुस्घ उपदफा (१) बमोस्जम अर्ोग्र् िभएको कुराको संथथा 
समक्ष थवघोषिा गिुिपिेछ ।  

(३) कुि  लेखापरीक्षक आफ्िो कार्िकाल समाप्त ििुँद  कुि  संथथाको लेखापरीक्षि गिि अर्ोग्र् भएमा 
वा संथथाको लेखापरीक्षकको पदमा कार्म रिि िसक्िे स्थथलत उत्पन्न भएमा लिजले लेखापरीक्षि गिुि पिे वा 
गरररिेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जािकारी ललस्खत रुपमा संथथाला  ददि ुपिेछ । 

(४) र्स दफाको प्रलतकूल ििेुगरी लिर्कु्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षि मान्र् ििेु छ ि।  

 

 



पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुविा र सिलुलर्त 

५७. छुट, सवुविा र सिलुलर्त: (१) संथथाला  प्राप्त ििेु छुट, सवुविा र सिलुलर्त संघीर् काििु बमोस्जम ििेुछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेस्खत छुट, सवुविा र सिलुलर्त बािेक संथथाला  प्राप्त ििेु अन्र् छुट, सवुविा र 
सिलुलर्त तोवकए बमोस्जम ििेुछ ।  

 

पररच्छेद—१४ 

ऋि असलुी तथा बाकँी बक्र्ौता 

५८. ऋि असूल गि:े (१) कुि  सदथर्ले संथथासँग गरेको ऋि सम्झौता वा शति कबलुलर्तको पालिा िगरेमा, 
ललखतको भाखालभत्र ऋिको सावाँ, ब्र्ाज र िजाििा िकु्ता िगरेमा वा ऋि ललएको रकम सम्बस्न्ित काममा 
िलगा  वििालमिा गरेको देस्खएमा त्र्थतो सदथर्ले ऋि ललंदा राखेको लितोला  सम्बस्न्ित संथथाले लललाम 
लबक्री गरी वा अन्र् कुि  व्र्वथथा गरी आफ्िो साँवा, ब्र्ाज र िजाििा असूल उपर गिि सक्िछे। लितो 
सम्बस्न्ित संथथाले सकारे पिात ्पलि ऋिीले साँवा ब्र्ाज दवु  भकु्तािी गरी लितो बापतको सम्पस्त्त वफताि ललि 
िािेमा वफताि गिुिपिेछ । 

(२) कुि  सदथर्ले संथथामा राखेको लितो कुि  वकलसमले कस ला  िक छोलडददएमा वा अन्र् कुि  
कारिबाट त्र्थतो लितोको मूल्र् घट्ट्ि गएमा त्र्थतो ऋिीला  लिस्ित म्र्ाद दद  थप लितो सरुक्षि रात ि   
लगाउि सवकिछे । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम ऋिीले थप लितो िराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोस्जमको 
लितोबाट पलि साँवा, ब्र्ाज र िजाििाको रकम असूल उपर ििु िसकेमा त्र्थतो ऋिीको िक लाग्िे अन्र् 
जार्जेथाबाट पलि साँवा, ब्र्ाज र िजाििा असूल उपर गिि सवकिेछ ।  

(४) र्स दफा बमोस्जम साँवा, ब्र्ाज र िजििा असूल उपर गदाि लागकेो खििको रकम तथा असूल 
उपर भएको साँवा, व्र्ाज र िजाििाको रकम किा गरी बाकँी रिि आएको रकम सम्बस्न्ित ऋिीला  वफताि 
ददि ुपिेछ ।  

(५) र्स दफा बमोस्जम कुि  संथथाले ऋिीको लितो वा अन्र् जार्जेथा लललाम लबक्री गदाि लललाम 
सकाि ेव्र्स्क्तको िाममा सो लितो वा जार्जेथा प्रिललत कािूि बमोस्जम रस्जषे्ट्रशि वा दास्खल खारेज गििको 
लालग सम्बस्न्ित कार्ािलर्मा लेखी पठाउिेछ र सम्बस्न्ित कार्ािलर्ले पलि सोिी बमोस्जम रस्जषे्ट्रशि वा दास्खल 
खारेज गरी सोको जािकारी सम्बस्न्ित संथथाला  ददि ुपिेछ । 

(६) र्स दफा बमोस्जम लितो राखेको सम्पस्त्त लललाम लबक्री गदाि कस ले सकार िगरेमा त्र्थतो 
सम्पस्त्त सम्बस्न्ित संथथा आफैं ले सकार गिि सक्िछे । 



(७) उपदफा (६) बमोस्जम आफैं ले सकार गरेमा त्र्थतो सम्पस्त्त सम्बस्न्ित संथथाको िाममा 
रस्जषे्ट्रशि वा दास्खल खारेज गिि सम्बस्न्ित कार्ािलर्मा लेखी पठाउिेछ र त्र्सरी लेखी आएमा सम्बस्न्ित 
कार्ािलर्ले सोिी बमोस्जम रस्जषे्ट्रशि वा दास्खल खारेज गरी ददि ुपिेछ । 

५९.  कालो सूिी सम्बन्िी व्र्वथथािः संथथाबाट ऋि लल   रकमको अपिलि गिे वा तोवकएको समर्ावलि लभत्र 
ऋिको साँवा व्र्ाज वफताि िगिे व्र्स्क्तको िाम िामेशी सवित कालोसूिी प्रकाशि सम्बन्िी व्र्वथथा संघीर् 
काििु बमोस्जम ििेुछ । 

६०. कजाि सूििा केन्र सम्बन्िी व्र्वथथािः कजाि सूििा केन्र सम्बन्िी व्र्वथथा संघीर् काििु बमोस्जम ििेुछ । 

६१ बाकँी बक्र्ौता असूल उपर गिे : कस ले संथथाला  लतिुि बझुाउि ुपिे रकम िलतरी बाँकी राखेमा त्र्थतो रकम 
र सोको ब्र्ाज समेत दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो व्र्स्क्तको जार्जेथाबाट असूल उपर गररददि सक्िेछ । 

६२. रोक्का रात ि लेखी पठाउिे: (१) संथथा वा दताि गिे अलिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोजिको लालग कुि  
व्र्स्क्तको खाता, जार्जेथाको थवालमत्व िथतान्तरि, िामसारी वा लबक्री गिि िपाउिे गरी रोक्का रात ि सम्बस्न्ित 
लिकार्मा लेखी पठाउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बस्न्ित लिकार्ले प्रिललत कािूि बमोस्जम 
त्र्थतो व्र्स्क्तको खाता,जार् जेथाको थवालमत्व िथतान्तरि, िामसारी वा लबक्री गिि िपाउिे गरी रोक्का रात िराखी 
ददि ुपिेछ । 

६३. अग्रालिकार रिि:े कुि  व्र्स्क्तले संथथाला  लतिुि पिे ऋि वा अन्र् कुि  दावर्त्व िलतरेमा त्र्थतो व्र्स्क्तको 
जार्जेथामा िेपाल सरकारको कुि  िक दाबी भए त्र्सको लालग रकम छुिा  बाँकी रिि आएको रकममा 
संथथाको अग्रालिकार रििेछ । 

६४.  कार्िवािी गिि वािा िपिे: संथथाले ऋि असलुी गिे सम्बन्िमा कुि  व्र्स्क्त वा सिकारी संथथा उपर िलाएको 
कुि  कारवािीका कारिबाट त्र्थतो व्र्स्क्त वा संथथा उपर र्स ऐि तथा प्रिललत कािूि बमोस्जमको कुि  
कसूरमा कारवािी िलाउि रोक लगाएको मालििे छ ि । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरि,  लबघटि तथा दताि खारेज 

६५. एकीकरि तथा ववभाजि सम्बन्िी व्र्बथथा: (१) र्स ऐिको अलििमा रिी द ु वा द ुभन्दा बढी संथथािरु एक 
आपसमा गाभी एकीकरि गिि वा एक संथथाला  भौगोललक कार्ि के्षत्रको आिारमा द ु वा द ुभन्दा बढी 
संथथामा ववभाजि गिि सवकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम एकीकरि वा ववभाजि गदाि सम्बस्न्ित संथथाको कुल कार्म रिेका 
सदथर् संतर्ाको द ु लतिाइ बिमुतबाट लिििर् ििु ुपिेछ ।           



(३) उपदफा (२) बमोस्जम एकीकरि वा ववभाजि गिे लिििर् गदाि एकीकरि वा ववभाजिका शति र 
कार्िववलि समेत खलुाउि ुपिेछ। 

६६.  ववघटि र दताि खारेज: (१) कुि  संथथामा देिार्को अवथथा ववद्यमाि भएमा सािारि सभाको तत्काल कार्म 
रिेका द ु लतिाइ बिमुत सदथर्को लिििर्बाट त्र्थतो संथथाको ववघटि गिे लिििर् गरी दताि खारेजीको 
थवीकृलतका लालग सलमलतले दताि गिे अलिकारी समक्ष लिवेदि ददिसक्िेछ :– 

(क) ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत उदे्दश्र् तथा कार्ि िालसल गिि सम्भव िभएमा,  

(ख) सदथर्को वित गिि िसक्िे भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप् त लिवेदिमा छािववि गदाि त्र्थतो संथथाको ववघटि गिि उपर्कु्त 
देस्खएमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो संथथाको दताि खारेज गिि सक्िेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि दताि गिे अलिकारीले देिार्को अवथथामा 
मात्र संथथाको दताि खारेज गिि सक्िछे :– 

(क) लगातार द ु वषिसम्म कुि  कारोबार िगरी लिष्कृर् रिेको पाइएमा, 

(ख) कुि  संथथाले र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्मावली ववपरीतको कार्ि बारम्बार गरेमा, 

(ग) ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत उदे्दश्र् ववपरीत कार्ि गरेमा, 

(घ) सिकारी मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त ववपरीत कार्ि गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोस्जम दताि खारेज गिुि अस्घ दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो संथथाला  
सिुवुा को लालग पन्र ददिको समर् ददि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोस्जम संथथाको दताि खारेज भएमा त्र्थतो संथथा ववघटि भएको 
मालििेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोस्जम संथथाको दताि खारेजी भएमा त्र्थतो संथथाको दताि प्रमािपत्र 
थवतिः रद्द भएको मालििेछ । 

६७. ललक्वी डेटरको लिर्सु्क्त: (१) दफा ६६ बमोस्जम कुि  संथथाको दताि खारेज भएमा दताि गिे अलिकारीले ललक्वी 
डेटर लिर्कु्त गिेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि संघीर् काििुमा तोवकएको लसमा सम्मको सम्पस्त्त भएको 
संथथाको िकमा दताि गिे अलिकारीले कुि  अलिकृतथतरका कमििारीला  ललक्वी डेटर लिर्सु्क्त गिि सक्िेछ । 



६८. ललक्वीडेशि पलछको सम्पलतको उपर्ोग: कुि  संथथाको ललक्वीडेशि पिात ्सब  दावर्त्व भकु्ताि गरी बाँकी रिि 
गएको सम्पस्त्तको उपर्ोग संघीर् काििुमा तोवकए बमोस्जम ििेुछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताि गिे अलिकारी 
 

६९. दताि गिे अलिकारी: (१)र्स ऐि अन्तगित दताि गिे अलिकारीले गिुिपिे कार्ििरू देवताल गाउँपाललकाको प्रमखु 
प्रशासवकर् अलिकृतले गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको दताि गिे अलिकारीले र्स ऐि बमोस्जम आफूमा रिेको कुि  वा सम्पूिि 
अलिकार आफू मातितको अलिकृतथतरको कमििारीला  प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ । 

७०. काम, कतिव्र् र अलिकार : र्स ऐिमा अन्र्त्र उस्ल्लस्खत काम, कतिव्र् तथा अलिकारको अलतररक्त दताि गिे 
अलिकारीको काम, कतिव्र् र अलिकार तोवकए बमोस्जम ििेुछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

लिरीक्षि तथा अिगुमि 

७१. लिरीक्षि तथा अलभलेख जािँ गिे: (१) दताि गिे अलिकारीले संथथाको जिुसकु  वखत लिरीक्षि तथा अलभलेख 
परीक्षि गिि, गराउि सक्िछे । 

(२) िेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जिुसकु  वखत तोवकएको भन्दा बढी आलथिक कारोवार गिे संथथाको विसाव 
वकताव वा ववत्तीर् कारोवारको लिरीक्षि वा जाँि गिि, गराउि सक्िेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रर्ोजिको लालग िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले आफ्िा कुि  अलिकारी वा ववशेषज्ञ खटा  
आबश्र्क  वववरि वा सूििािरू संथथाबाट स्झका  लिरीक्षि तथा सपुरीवेक्षि गिि सक्िेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोस्जम लिरीक्षि वा विसाब जािँ गदाि दताि गिे अलिकारी वा िेपाल राष्ट्र 
ब ङ्कको अलिकार प्राप्त अलिकृतले माग गरेको जािकारी सम्बस्न्ित संथथाले उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम लिरीक्षि वा विसाब जािँ गदाि कुि  संथथाको कामकारबािी र्ो 
ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्म, लिदेस्शका, मापदण्ड वा कार्िववलि बमोस्जम भएको िपाइएमा दताि गिे 
अलिकारी वा िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले सम्बस्न्ित संथथाला  आवश्र्क लिदेशि ददि सक्िछे र त्र्थतो लिदेशिको 
पालिा गिुि त्र्थतो संथथाको कतिव्र् ििेुछ । 

(६) िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले र्स दफा बमोस्जम संथथाको लिरीक्षि तथा सपुरीवेक्षि गदाि िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले 
प्रिललत कािूि बमोस्जमको अलिकार प्रर्ोग गिि सक्िेछ। 



(७) र्स दफा बमोस्जम संथथाको लिरीक्षि तथा सपुरीवेक्षि गदाि प्राप् त ििु आएको जािकारी िेपाल 
राष्ट्र ब ङ्कले देवताल गाउँ कार्िपाललकाला  उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।   

७२. छािववि गिि सक्िे :(१) कुि  संथथाको व्र्वसावर्क कारोबार सन्तोषजिक िभएको, सदथर्को वित ववपरीत 
काम भएको वा सो संथथाको उदे्दश्र् ववपरीत कार्ि गरेको भिी त्र्थतो संथथाको कम्तीमा वीस प्रलतशत सदथर्ले 
छािवविको लालग लिवेदि ददएमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो संथथाको छािववि गिि, गराउि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम छालिवि गदाि माग गरेको वववरि वा कागजात उपलब्ि गरा  सिर्ोग 
गिुि सम्बस्न्ित सलमलतको कतिव्र् ििेुछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम गररएको छािवविको जािकारी सम्बस्न्ित संथथाला  ललस्खत 
रुपमा ददि ुपिेछ । 

७३. बित तथा ऋिको कारोबार गिे संथथा को लिरीक्षि तथा अिगुमि सम्बन्िी ववशेष व्र्वथथा :(१) बित तथा 
ऋिको मतुर् कारोबार गिे संथथाले तोवकए बमोस्जम अिगुमि प्रिाली अवलम्बि गिुि पिेछ । 

(२) दताि गिे अलिकारीले बित तथा ऋिको कारोबार गिे संथथाको तोवकए बमोस्जमको अिगुमि 
प्रिालीमा आिाररत भ  लिरीक्षि तथा अिगुमि गिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम संथथाको लिरीक्षि तथा अिगुमि दताि गिे अलिकारीले आवश्र्कता 
अिसुार िेपाल राष्ट्र ब ङ्क लगार्तका अन्र् लिकार्को सिर्ोग ललि सक्िेछ । 

 

७४.वावषिक प्रलतवेदि पेश गिुिपिे : (१) दताि गिे अलिकारीले आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतले तीि मवििालभत्र 
संथथाको लिरीक्षि सम्बन्िी वावषिक प्रलतवेदि गाउँ कार्िपाललका समक्ष पेश गिुि पिेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोस्जमको प्रलतवेदिमा देिार्का वववरििरू खलुाउि ुपिेछ:– 

(क) सञ्चालिमा रिेका संथथाको वववरि, 

(ख) अिगुमि गररएका संथथाको संतर्ा तथा आलथिक कारोवारको वववरि, 

(ग) संथथामा सिकारी लसद्धान्त र र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म, ववलिर्म तथा आन्तररक 
कार्िववलिको पालिाको अवथथा, 

(घ) संथथाका सदथर्ले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवथथा, 

(ङ) संथथाको वक्रर्ाकलापमा सदथर्को सिभालगताको थतर अिपुात, 



(ि) संथथाला  गाउँपाललकाबाट प्रदाि गररएको ववत्तीर् अिदुाि तथा छुट सवुविाको सदपुर्ोलगताको 
अवथथा,  

(छ) संथथाको आलथिक वक्रर्ाकलाप तथा ववत्तीर् अवथथा सम्बन्िी तोवकए बमोस्जमका वववरि, 

(ज) संथथामा आन्तररक लिर्न्त्रि प्रिालीको अवथथा, 

(झ) संथथामा सशुासि तथा स्जम्मेवारीको अवथथा, 

(ञ) संथथामा रिेका कोषको वववरि, 

(ट) संरस्क्षत पूजँी वफताि कोष ववतरिको अवथथा, 

(ठ) सिकारीको िीलत लिमाििमा सिर्ोग पगु्िे आवश्र्क कुरािरू, 

(ड) सिकारी संथथाको दताि, खारेजी तथा ववघटि सम्बन्िी वववरि, 

(ढ) संथथाले सञ्चालि गरेको दफा १२ बमोस्जमको कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजिाको 
वववरि,  

(ि) तोवकए बमोस्जमका अन्र् वववरि । 

७५. आपसी सरुक्षि सेवा संिालि सम्बन्िी व्र्वथथािः (१) संथथाले संघीर् काििुमा व्र्वथथा भएबमोस्जम आफ्िा 
सदथर्िरुको बालीिाली वा वथतभुाउमा भएको क्षलतको अंशपूलति गिे गरी आपसी सरुक्षि सेवा संिालि गिि 
सक्िेछ । 

७६. स्थथरीकरि कोष सम्बन्िी व्र्वथथािः (१) बित तथा ऋि ववषर्गत संथथािरू सम्भाववत जोस्खमबाट संरक्षिका 
लालग संघीर् काििुमा व्र्वथथा भएबमोस्जम खडा ििेु स्थथरीकरि कोषमा सिभागी ििु सक्िेछि ्। 

पररच्छेद –१८ 

समथर्ाग्रथत संथथाको व्र्वथथापि 

७७. संथथा समथर्ाग्रथत भएको घोषिा गिि सवकिे: (१) र्स ऐि बमोस्जम गररएको लिरीक्षि वा विसाब जाँिबाट 
कुि  संथथामा देिार्को अवथथा ववद्यमाि रिेको देस्खएमा कार्िपाललकाले त्र्थतो संथथाला  समथर्ाग्रथत संथथाको 
रुपमा घोषिा गिि सक्िछे:- 

(क) सदथर्को वित ववपरीत ििेु गरी कुि  कार्ि गरेको, 

(ख) संथथाले पूरा गिुिपिे ववत्तीर् दावर्त्व पूरा िगरेको वा भकु्तािी गिुिपिे दावर्त्व भकु्तािी गिि 
िसकेको वा भकु्तािी गिि िसक्िे अवथथा भएको, 



(ग) सदथर्िरूको बित लििािररत शति बमोस्जम वफताि गिि िसकेको, 

(घ) र्ो ऐि, र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म तथा ववलिर्म ववपरीत ििेु गरी संथथा  सञ्चालि भएको, 

(ङ) संथथा  दामासािीमा पिि सक्ि ेअबथथामा भएको वा उल्लेखिीर् रुपमा गम्भीर आलथिक कदठिा  
भोलगरिेको, 

(ि) कुि  संथथाले सदथर्को बित रकम वफताि गिुि पिे अवलिमा वफताि िगरेको भिी त्र्थतो संथथाका  
कम्तीमा वीस प्रलतशत वा वीस जिा मध्रे् जिु कम िनु्छ सो वरावरका सदथर्िरूले दताि गिे 
अलिकारी समक्ष लिवेदि ददएकोमा छािववि गदाि खण्ड (क) देस्ख (ङ) सम्मको कुि  अवथथा 
ववद्यमाि भएको देस्खएको । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि प्रिललत कािूि बमोस्जम गठि गरेको 
आर्ोगले कुि  संथथाला  समथर्ाग्रथत संथथा घोषिा गिि लसफाररस गरेमा वा समथर्ाग्रथत भिी पवििाि 
गरेकोमा वा त्र्थतो आर्ोगमा परेको उजरुी संतर्ा, औस्ित्र् समेतको आिारमा कार्िपाललकाले त्र्थतो संथथाला  
समथर्ाग्रथत संथथा घोषिा गिि सक्िेछ । 

७८. व्र्वथथापि सलमलतको गठि: (१) दफा ७७ बमोस्जम समथर्ाग्रथत संथथा घोषिा भएकोमा त्र्थतो संथथाको सम्पस्त्त 
व्र्वथथापि तथा दावर्त्व भकु्तािी सम्बन्िी कार्िकालालग व्र्वथथापि सलमलतको गठि गिि दताि गिे अलिकारीले 
कार्िपाललका समक्ष  लसफाररस गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्शफाररस भ  आएमा कार्िपाललकाले तोवकए वमोस्जम व्र्वथथापि 
सलमलतको गठि गिि सक्िे छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोस्जम गदठत व्र्वथथापि सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार तोवकए बमोस्जम 
ििेुछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवािा तथा पिुराबेदि 

७९. कसूर गरेको मालििे : कस ले देिार्को कुि  कार्ि गरेमा र्स ऐि अन्तगितको कसूर गरेको मालििेछ ।  

(क) दताि िगरी वा खारेज भएको संथथा सञ्चालि गरेमा वा कुि  व्र्स्क्त, फमि वा कम्पिीले आफ्िो 
िाममा सिकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरि राखी कुि  कारोबार, व्र्वसार्, सेवा 
प्रवाि  वा अन्र् कुि  कार्ि गरेमा, 



(ख) सदथर्को बित र्स ऐि र र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म, ववलिर्म बमोस्जम बािेक अन्र् कुि   
पलि प्रर्ोजिको लालग प्रर्ोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋि प्रदाि गदाि जमाित वा सरुक्षि िराखी ऋि प्रदाि गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदथर्, व्र्वथथापक वा कमििारीले संथथाको सम्पस्त्त, बित वा शेर्र रकम वििालमिा 
गरेमा, 

(ङ) ऋि असूल ििु िसक्िे गरी सलमलतका कुि  सदथर्, लिजको िातेदार वा अन्र् व्र्स्क्त वा 
कमििारीला  ऋि दद  रकम वििालमिा गरेमा,  

(ि) सलमलतका कुि  सदथर्ले एक्ल  वा अन्र् सदथर्को लमलोमतोमा संथथाको शेर्र वा बित रकम 
आफू खसुी पररिालि गरी संथथाला  िािी िोक्सािी परु र्ाएमा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरि पेश गरी कजाि ललएमा, राखेको लितो कच्िा भएमा वा ऋि वििालमिा 
गरेमा,  

(ज)  संथथाले र्स ऐि र र्स ऐि अन्तगित बिकेा लिर्म, ववलिर्म  ववपररत लगािी गरेमा वा लगािी 
गिे उदे्दश्र्ले रकम उठाएमा,  

(झ) कृलत्रम व्र्वसार् खडा गरी वा गरा  ऋि ललएमा वा ददएमा, 

(ञ) लितोको अथवाभाववक रुपमा बढी मूल्र्ाङ्कि गरी ऋि ललएमा वा ददएमा, 

(ट) झिुा वववरिको आिारमा पररर्ोजिाको लागत अथवाभाववक रुपमा बढा  बढी ऋि ललएमा वा  
ददएमा, 

(ठ) कुि  व्र्स्क्त वा संथथाला  एक पटक ददइसकेको सरुक्षि रीतपूविक फुकुवा िभ  वा सो 
सरुक्षिले खामेको मूल्र्भन्दा बढी ििेुगरी सोिी सरुक्षि अन्र् संथथामा राखी पिुिः ऋि ललए वा 
ददएमा, 

(ड) संथथाबाट जिु प्रर्ोजिको लालग ऋि सवुविा ललएको िो सोिी प्रर्ोजिमा िलगा  अन्र्त्र प्रर्ोग 
गरे वा गराएमा, 

(ढ) संथथाको कुि  कागजात वा खातामा लेस्खएको कुि  कुरा कुि  तररकाले िटाइ वा उडाइ अकै 
अथि लिथकिे व्र्िोरा पारी लमला  लेखे्न वा अको लभन्न  शे्रथता राखे्न जथता काम गरेबाट आफूला  
वा अरु कस ला  फाइदा वा िालि िोक्सािी गिे उदे्दश्र्ले कीते गिि वा अकािको िालि िोक्सािी 
गिे उदे्दश्र्ले िगरे वा िभएको झिुा कुरा गरे वा भएको िो भिी वा लमलत, अङ्क वा व्र्िोरा 
फरक पारी सिीछाप गरी गरा  कागजात बिा  वा बिाउि लगा  जालसाजी गरे वा गराएमा,  



(ि) ऋिको लितो थवरुप रास्खिे िल अिल सम्पस्त्त लललाम लबक्री वा अन्र् प्रर्ोजिको लालग 
मूल्र्ाङ्कि गदाि मूल्र्ाङ्किकतािले बढी, कम वा गलत मूल्र्ाङ्कि गरी संथथाला  िािी िोक्सािी 
परु र्ाउिे कार्ि गरे वा गराएमा,  

(त) संथथाला  िािी िोक्सािी परु र्ाउिे उदे्दश्र्ले कस ले कुि  काम गराउि वा िगराउि, मोलाविजा 
गिि वा गराउि, कुि  वकलसमको रकम ललि वा ददि, लबिा मूल्र् वा कम मूल्र्मा कुि  माल, वथत ु
वा सेवा ललि वा ददि, दाि, दातव्र्, उपिार वा िन्दा ललि वा ददि, गलत ललखत तर्ार गिि वा 
गराउि, अिवुाद गिि वा गराउि वा ग र कािूिी लाभ वा िािी परु र्ाउिे बदलिर्तले कुि  कार्ि 
गरे वा गराएमा, 

(थ) कुि  संथथा वा सोको सदथर् वा बितकताि वा ती मध्रे् कस ला  िािी िोक्सािी पगु्िे गरी लेखा 
परीक्षि गरे गराएमा वा लेखा परीक्षि गरेको झिुो प्रलतवेदि तर्ार पारेमा वा पािि लगाएमा। 

८०. सजार्िः (१) कस ले दफा ७९ को कसूर गरेमा देिार् बमोस्जमको सजार् ििेुछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म क द र एक लाख रुपैँर्ासम्म जररवािा, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा द ु बषिसम्म क द र द ु लाख रुपैँर्ासम्म जररवािा, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवािा गरी तीि बषि सम्म क द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र (त) को कसूरमा ववगो भरा  ववगो 
बमोस्जम जररवािा गरी देिार् बमोस्जमको क द ििेुछ :- 

(१) दश लाख रुप र्ाँसम्म लबगो भए एक वषिसम्म क द,  

(२) दश लाख रुप र्ाँभन्दा बढी पिास लाख रुप र्ाँसम्म लबगो भए द ु वषि देस्ख तीि वषिसम्म क द, 

(३) पिास लाख रुप र्ाँभन्दा बढी एक करोड रुप र्ाँसम्म लबगो भए तीि वषि देस्ख िार वषिसम्म 
क द, 

(४) एक करोड रुप र्ाँभन्दा बढी दश करोड रुप र्ासम्म लबगो भए िार वषिदेस्ख छ वषिसम्म क द, 

(५) दश करोड रुपैंर्ाँभन्दा बढी एक अबि रुप र्ाँसम्म लबगो भए छ वषिदेस्ख आठ वषिसम्म क द, 

(६) एक अबि रुप र्ाँभन्दा बढीजलतसकु  रुप र्ाँ लबगो भए पलि आठ वषिदेस्ख दश वषिसम्म क द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषिसम्म क द । 



(२) दफा ७९ को कसूर गिि उद्योग गिे वा त्र्थतो कसूर गिि मद्दत परु र्ाउिे व्र्स्क्तला  मतुर् 
कसूरदारला  ििेु सजार्को आिा सजार् ििेुछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गिे वा त्र्थतो कसूर गिि मद्दत परु र्ाउि ुकुि  लिकार् संथथा भए त्र्थतो 
लिकार् संथथाको प्रमखु कार्िकारी वा पदालिकारी वा कार्िकारी ि लसर्तमा कार्ि सम्पादि गिे व्र्स्क्तला  र्स 
ऐि बमोस्जम ििेु सजार् ििेुछ । 

८१.  जररवािा ििेु :(१) दफा ८७ बमोस्जम कस को उजूरी परी वा संथथाको लिरीक्षि अिगुमि वा विसाब वकताबको 
जाँि गदाि वा अन्र् कुि  व्र्िोराबाट कस ले देिार्को कुि  कार्ि गरेको पाइएमा दताि गिे अलिकारीले त्र्थतो 
कार्िको प्रकृलत र गाम्भीर्िको आिारमा त्र्थतो कार्ि गिे व्र्स्क्तला  पािँ लाखरु पैँर्ासम्म जररवािा गिेछ :- 

(क) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेका लिर्म ववपरीत सदथर्सँग ब्र्ाज ललएमा, 

(ख) संथथाले प्रदाि गि ेबित र ऋिको ब्र्ाजदर बीिको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कार्म गरेमा, 

(ग) संथथाले प्रदाि गरेको ऋिमा लाग्िे ब्र्ाजला  मूल कजािमा पूजँीकृत गरी सोको आिारमा ब्र्ाज 
लगाएमा, 

(घ) कुि  सदथर्ला  आफ्िो पूजँीकोषको तोवकए बमोस्जमको प्रलतशतभन्दा बढी ििेु गरी ऋि प्रदाि 
गरेमा, 

(ङ) संथथा दताि गदािका बखतका सदथर् बािेक अन्र् सदथर्ला  सदथर्ता प्राप् त गरेको तीि मवििा 
अवलि व्र्लतत िभ  ऋि लगािी गरेमा, 

(ि) प्राथलमक पूजँी कोषको दश गिुा भन्दा बढीििेु गरी बित संकलि गरेमा, 

(छ) शेर्र पूजँीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेर्र लाभांश ववतरि गरेमा,  

(ज) संथथाले आफ्िो कार्िके्षत्र बाविर ग  कारोबार गरेमा वा ग र सदथर्संग कारोवार गरेमा, 

(झ) संथथाले र्ो ऐि ववपरीत कृलत्रम ब्र्स्क्तला  आफ्िो सदथर्ता ददएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेस्खएको व्र्िोराबाट कस ले देिार्को कुि  कार्ि गरेको दताि गिे 
अलिकारीले त्र्थतो कार्िको प्रकृलत र गाम्भीर्िको आिारमा त्र्थतो कार्ि गिे व्र्स्क्तला  तीि लाख रुप र्ाँसम्म 
जररवािा गिि सक्िेछिः- 

(क) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म बमोस्जम ददएको कुि  लिदेशि वा तोवकएको 
मापदण्डको पालिा िगरेमा, 



(ख) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म बमोस्जम ददिपुिे कुि  वववरि, कागजात, प्रलतबेदि, 
सूििा वा जािकारी िददएमा, 

(ग) र्स ऐि बमोस्जम लिवाििि िगरी सलमलत तथा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतका पदालिकारीिरु आफू 
खशुी पररवतिि गरेमा  

(घ) कुि  संथथाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोस्जमको तोवकएको शति पालि िगरेमा, 

(ङ) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म ववपररत अन्र् कार्ि गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जमको जररवािा गिुि अस्घ दताि गिे अलिकारीले सम्बस्न्ित व्र्स्क्त वा 
संथथाला  सफा  पेश गिि कम्तीमा पन्र ददिको समर्ावलि ददि ुपिेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) दताि गिे अलिकारीले सम्बस्न्ित संथथाला  दफा ८१ बमोस्जम जररवािा गिुिका अलतररक्त तीि 
मवििासम्म त्र्थतो संथथाको कारोबार, सम्पलत तथा ब ङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पस्त्त रोक्का रात ि सम्बस्न्ित 
लिकार्ला  लसफाररस गिि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्र्थतो संथथाको कारोबार, सम्पलत वा ब ङ्क खाता 
रोक्का राखी सो को जािकारी दताि गिे अलिकारीला  ददि ुपिेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवािा ििेु:(१) दफा ८१ बमोस्जम जररवािा भएको व्र्स्क्त वा संथथाले पिु: सोिी कसूर गरेमा त्र्थतो 
व्र्स्क्त वा संथथाला  दताि गिे अलिकारीले दोस्रो पटकदेस्ख प्रत्रे्क पटकको लालग दोब्बर जररवािा गिेछ ।  

८४.  अिसुन्िािको लालग लेखी पठाउि सक्िे :दताि गिे अलिकारी वा िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले र्स ऐि बमोस्जम आफ्िो 
काम, कतिव्र् र अलिकारको पालिा गदाि कस ले दफा ७९ बमोस्जमको कसूर गरेको थािा पाएमा त्र्थतो 
कसूरका सम्बन्िमा र्स ऐि बमोस्जम अिसुन्िाि गििको लालग सम्बस्न्ित लिकार्मा लेखी पठाउि सक्िछे ।  

८५.  मदु्दासम्बन्िी व्र्वथथािः दफा ८० बमोस्जम सजार् ििेु कसूरको मदु्दा सम्बन्िी व्र्वथथा संघीर् काििु बमोस्जम 
ििेुछ । 

८६. मदु्दा िेिे अलिकारी: दफा ८० बमोस्जमको सजार् ििेु कसूर सम्बन्िी मदु्दाको कारवािी र वकिारा स्जल्ला 
अदालतबाट ििेुछ । 

८७.  उजूरी ददिे िद म्र्ाद :(१) कस ले दफा ८० बमोस्जमको सजार् ििेु कसूर गरेको वा गिि लागेको थािा पाउिे 
व्र्स्क्तले त्र्सरी थािा पाएको लमलतले िब्बे ददिलभत्र दताि गिे अलिकारी समक्ष उजूरी ददि ुपिेछ । 

(२) कस ले दफा ८० बमोस्जम जररवािा ििेु कार्ि गरेको थािा पाउिे व्र्स्क्तले त्र्सरी थािा पाएको 
लमलतले िब्बे ददि लभत्र दताि गिे अलिकारी समक्ष उजूरीददि ुपिेछ ।  



८८. पिुरावेदि गिि सक्ि े:(१) दफा ६ बमोस्जम संथथा दताि गिि अथवीकार गरेको वा दफा 8८ बमोस्जम संथथा 
दताि खारेज गरेकोमा स्ित्त िबझु्िेले सो लिििर्को जािकारी पाएको लमलतले पैंतीस ददिलभत्र दताि गिे 
अलिकारीको लिििर्उपर कार्िपाललकासमक्ष पिुरावेदि गिि सक्िेछ ।  

(२) दफा ८० बमोस्जमको जररवािामा स्ित्त िबझु्िे व्र्स्क्तले त्र्थतो लिििर्को जािकारी पाएको 
लमलतले पैंतीस ददिलभत्र देिार् बमोस्जम पिुरावेदि गिि सक्िेछ: 

(क) दताि गिे अलिकारी र कार्िपाललकाले गरेको लिििर् उपर सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतमा, 

(ख) िेपाल राष्ट्र ब ङ्कले गरेको लिििर् उपरसम्बस्न्ित उच्ि अदालतमा । 

८९. असूल उपर गररिे : र्स पररच्छेद बमोस्जम कुि  व्र्स्क्तले लतिुि पिे जररवािा वा कुि  रकम िलतरी बाकँी 
रिेकोमा त्र्थतो जररवािा वा रकम लिजबाट सरकारी बाकँी सरि असूल उपर गररिेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

ववववि 

९०.  मतालिकारको प्रर्ोग : कुि  सदथर्ले संथथाको जलतसकु  शेर्र खररद गरेको भए तापलि सम्बस्न्ित संथथाको 
कार्ि सञ्चालिमा एक सदथर् एक मतको आिारमा आफ्िो मतालिकारको प्रर्ोग गिि सक्िछे । 

९१. सामास्जक परीक्षि गराउि सक्ि े :(१) संथथाले ववलिर्ममा उस्ल्लस्खत उदे्दश्र् प्राप् त गििका लालग सलमलतबाट 
भएका लिििर् र कार्ि, सदथर्िरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको थतर, सेवा प्रास्प् तबाट सदथर्िरूको 
जीविथतरमा आएको आलथिक, सामास्जक, सांथकृलतक तथा वातावरिीर् पक्षमा सकारात्मक पररवतिि लगार्तका 
ववषर्मा सामास्जक परीक्षि गराउि सक्िछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम भएको सामास्जक परीक्षिको प्रलतवेदि छलफलको लालग सलमलतले 
सािारिसभा समक्ष पेश गिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पेश भएको सामास्जक परीक्षि प्रलतवेदि छलफल गरी सािारिसभाले 
आवश्र्कता अिसुार सलमलतला  लिदेशि ददि सक्िेछ । 

(४) र्स दफा बमोस्जमको सामास्जक परीक्षि प्रलतवेदिको एक प्रलत सम्बस्न्ित संथथाले दताि गिे 
अलिकारी समक्ष पेश गिुि पिेछ । 

९२. सिकारी स्शक्षािः  सिकारी के्षत्रको प्रविििको लालग ववद्यालर् तिको पाठर्क्रममा आिारभतू सिकारी सम्वन्िी 
ववषर्वथतलुा  समावेश गिि सवकिेछ । 



९३. आलथिक सिर्ोग गिि िििेु: संथथाको रकमवाट सलमलतको लिििर् वमोस्जम सदथर्िरुले आलथिक सिर्ोग ललि 
सक्िेछि ्  

तर सामास्जक कार्िकोलालग ग र सदथर् व्र्स्क्त वा संथथािरुला  समेत आलथिक सिर्ोग गिि वािा पिे छ ि । 

थपष्टीकरििः र्स दफाको प्रर्ोजिको लालग 'सामास्जक कार्ि' भन्नाले स्शक्षा, थवाथ्र्, वातावरि संरक्षि, 
मािवीर् सिार्ता, सिकाररता प्रबद्धिि सम्बस्न्ि कार्िला  जिाउँछ । 

९४. अन्तर सिकारी कारोवार गिि सक्िेिः  संथथािरुले तोवकए बमोस्जम एक आपसमा अन्तर सिकारी कारोवार गिि 
सक्िेछि ्।  

९५. ठेक्कापिा ददि िििेु: संथथाले आफ्िो  सलमलतको कुि  सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेक्षि सलमलतको संर्ोजक वा 
सदथर् वा आफ्िो कमििारीला  ठेक्कापिा ददि िदु ि । 

९६. सरकारी बाकँी सरि असूल उपर ििेु: कुि  संथथाले प्राप् त गरेको सरकारी अिदुाि वा कुि  सेवा सवुविा 
दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा प्रिललत कािूि बमोस्जम सरकारी बाकँी सरि असूल उपर गररिछे।  

९७.  कम्पिी सम्बन्िी प्रिललत ऐि लागू िििेु : र्स ऐि अन्तगित दताि भएको संथथाको िकमा कम्पिी सम्बन्िी 
प्रिललत ऐि  लागू ििेु छ ि ।  

९८.  प्रिललत कािूि बमोस्जम कारवािी गिि वािा िपिे : र्स ऐिमा लेस्खएको कुि  कुराले कुि  व्र्स्क्त उपर प्रिललत 
कािूि बमोस्जम अदालतमा मदु्दा िलाउि बािा परु र्ाएको मालििे छ ि । 

९९. सम्पस्त्त शवुद्धकरि लिवारि सम्बन्िी काििुी व्र्वथथाको पालिा गिुिपिेिः संथथाले सम्पस्त्त शवुद्धकरि लिवारि 
सम्बन्िी संघीर् / प्रदेश काििुमा भएका व्र्वथथाका साथ  तत ्सम्बन्िमा मन्त्रालर्ले जारी गरेको मािदण्ड र 
िेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीर् जािकारी एकाइबाट जारी भएका लिदेस्शकािरूको पालिा गिुिपिेछ ।  

१००. लिर्म बिाउिे अलिकार:  र्स ऐिको कार्ािन्वर्िकोलालग कार्िपाललकाले आवश्र्क लिर्म बिाउि सक्िेछ । 

१०१.  मापदण्ड, लिदेस्शका वा कार्िववलि बिा  लागू गिि सक्िे: (१) र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिकेो लिर्मको 
अिीिमा रिी संथथाको दताि, सञ्चालि, लिरीक्षि तथा अिगुमि लगार्तका काम कारबािीला  व्र्वस्थथत र 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालि गिि कार्िपाललकाले आवश्र्कता अिसुार मापदण्ड, लिदेस्शका वा कार्िववलि बिा  लागू 
गिि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ड बिाउँदा आवश्र्कता अिसुार रस्जष्ट्रार, िेपाल राष्ट्र ब ङ्क, 
मन्त्रालर् र सम्बस्न्ित अन्र् लिकार्को परामशि ललि सवकिेछ । 
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भाग…१ 

 देवताल राजपत्र          

सम्वत २०७५ को ऐिं ३ 

                        देवताल गाउँपाललकाको स्शक्षा वविेर्क २०७५                                                      

                                                                    प्रमास्िकरि लमलत ०७५÷०३÷१५ 

१ प्रथताविािः 

देवताल गाउँपाललका र समग्र देशको ववकासको लागी लोकतास्न्त्रक गितन्त्रात्मक शासि व्र्वथथा अिकुुल 
स्शक्षाको गिुथतरीर्तामा सब को पिुँि कार्म गिि गाउँ क्षेत्रमा थथापिा भएका र थथापिा ििेु ववद्यालर्को 
,व्र्वथथापकीर् सिुार गिि समर्िकुुल सीप र प्रववलि सवित श स्क्षक ववकास गदै िेपालको संवविािको िारा 
३१ ले सलुिस्ित गरेका स्शक्षा सम्बन्िी िक कार्म गिि गराउि वाञ्छिीर् भएकोले देवताल गाउँपाललकाको 
गाउँ सभाबाट िेपालको संवविािको अिसूुिी ८ र थथालिर् सरकार सञ्चालि ऐिको २०७४ को पररच्छेद 
३को दफा ११=२ ज अिसुार गिि गराउि िेपालको संवविािको िारा २२६ र थथालिर् सरकार सञ्चालि ऐि 
२०७४ कझ दफा १०२ -१  बमोस्जम र्ो ऐि बिा एको छ। 

 

 पररच्छेद-१  

 प्रारस्म्भक 

 संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भिः 
  १) र्स ऐिको िाम देवताल गाउँपाललका स्शक्षा ऐि २०७५ रिेको छ। 
  २) र्ो ऐि  देवताल गाउँपाललकाभर लाग ुििेुछ। 
  ३) र्ो ऐि गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट पाररत भ  राजपत्रमा प्रकास्शत भएपछी लाग ुििेुछ। 

२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स ऐिमा 

 १)गाउँपाललका भन्नाले देवताल गार्पँाललका सम्झिपुछि। 
 २) कार्िपाललका भन्नाले देवताल गाउँ कार्िपाललका सम्झिपुछि। 
  ३) गाउँ सभा भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको गाउँ सभाला  सम्झि ुपछि। 
  ४) ऐि भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको स्शक्षा ऐिला  सम्झिपुछि। 
  ५) ववद्यालर् स्शक्षा भन्नाले आिारभतु र माध्र्लमक दबु  स्शक्षाला   बझुाउछ। 
 ६) माध्र्लमक स्शक्षा भन्नाले कक्षा  ९ कक्षा १२ सम्म दद िे स्शक्षाला  बझुाउछ। 
 ७) ववशेष स्शक्षा भन्नाले दृवष्टववविि, बविरो, अवटज्म, बौदद्बक अपाङ्गता,सथुत श्रवि वा अलत अशक्त   शारररक 



अपाङ्गता भएका बालबाललका  छुट  समिुमा राखी दद िे स्शक्षाला  बझुाउछ। 
 ८) आिारभतु स्शक्षा भन्नाले प्रारस्म्भक वालस्शक्षा देखी कक्षा ८ सम्म दे िे स्शक्षा ला  बझुाउछ। 
 ९) प्राववलिक तथा व्र्वसार्ीक स्शक्षा भन्नाले प्राववलिक ज्ञाि,सीप, दक्षता तथा लबषर्बथतकुो लसका  गरी 
प्रवविी र व्र्वसार्को स्शक्षा प्रदाि गिि कक्षा िौ देखी कक्षा १२ सम्म अध्र्ापि गरा िे स्शक्षाला  
बझुाउँछ।र्सले ििएकेडमीक जथत  सीप,दक्षता र लसका  प्रदाि गिे स्शक्षा समेतला  बझुाउँछ।  
१०) सामदुार्ीक ववद्यालर् भन्नाले समदुार्को पिलमा थथापिा गररएको िाफा रवित िेपाल सरकारबाट 
लिर्लमत रुपमा अिदुाि पाउिे गरी अिमुती वा थवीकृलत प्राप्त र र्स ऐि जारी भएपछी देवताल 
गाउँपाललकाबाट अिमुती प्राप्त सामदुावर्क ववद्यालर्ला  बझुाउछ। 
११) संथथागत ववद्यालर् भन्नाले व्र्क्ती/ संथथा वा समदुार्को पिलमा थथापिा गररएको िेपाल सरकारबाट 
लिर्लमत अिदुाि िपाउिे वा थवीकृती प्राप्त ववद्यालर् र र्ो ऐि जारी भएपछी देवताल गाउँपाललकाबाट अिमुती 
तथा थवीकृती प्राप्त लिस्ज थवालमत्व प्राप्त वविार्ला  बझुाउँछ। 
१२) प्राववलिक स्शक्षालर् भन्नाले व्र्क्ती ,संथथा ,लिकार् , समदुार्को  पिलमा वा देवातल गाउँपाललका  बाट 
थथापिा गररएको िाफा रवित अथवा व्र्वसावर्क रुपमा संिालि अिमुती वा थवीकृती प्राप्त र र्ो ऐि जारी 
भएपछी देवताल गाउँपाललका  बाट अिमुती/ थवीकृती प्राप्त प्राववलिक वा व्र्वसावर्क स्शक्षा ददि थथावपत 
स्शक्षालर्/ववद्यालर्ला  बझुाउँछ। 
१३) आवासीर् ववद्यालर् भन्नाले िेपाल सरकार वा गाँपाललकाले आवालसर्  ववद्यालर्को रुपमा थवीकृती 
प्रदाि गररएको ववद्यालर्ला  बझुाउछ। 
१४) श स्क्षक गठुी भन्नाले वविालर् संिालि गििका लागी कुि  व्र्क्ती वा समदुार्ले िाफा आजिि िगिे 
उदेशर्ले थथाप्िा गरेको साविजलिक वा लिजी गठुी बझुि ुपिेछ। 
१५) सिकारी ववद्यालर् भन्नाले वविालर् संिालि गििका लागी कुि  सिकारीले सिकारीताको माध्र्बाट 
ववद्यालर् संिालि गिे उदेश्र्ले थथापिा गरेको संथथागत ववद्यालर्ला  बझुाउछ। 
१६) िालमिक ववद्यालर् भन्नाले परम्परागत रुपमािललआएका  गोन्पा, गरुुकुल, आश्रम, मदरसा जथता िालमिक 
वविालर्िरुला  बझुाउछ।  
१७) व्र्वथथापि सलमलत भन्नाले पररच्छेद २६ बमोस्जमको ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत सम्झिपुछि  
१८) प्रिािाध्र्ापक भन्नाले लिर्म ४६ बमोस्जम लिर्कु्त ववद्यालर् लिर्कु्त ववद्यार्लको प्रिािाध्र्ापक 
सम्झिपुछि। 
१९) पवुि प्राथलमक स्शक्षा भन्नाले ४ बषि उमेर पगेुका वालवाललकाला  एकवषि दद िे स्शक्षाला  बझुाउछ।  
२०) प्रारस्म्भक बाल लबकास स्शक्षा भन्नाले ४ वषि मलुिका बालबाललकािरुला  मिोरञ्जिात्मक लबलिबाट 
शारीररक, मािलसक, समास्जक संवेगात्मक ववकासका लागी सामदुार्ीक र संथथागत रुपमा प्रारस्म्भक बाल 
लबकास स्शक्षाला  बझुाउछ। 
२१) पाठ्यक्रक ववकास केन्र भन्नाले संघीर् ऐि बमोस्जम पाठर्क्रम लिमाििको लागी स्जम्मेवार लिकार्ला  



सम्झिपुछि।  
२२) स्शक्षा अलिकारी भन्नाले गाउँपाललका लभत्रको स्शक्षाला  व्र्वस्थथत संिालि,व्र्वथथापि ,लिर्मि , 
अिगुमि र मलु्र्ाङक्ि गिे तथा ऐि बमोस्जम तोकसएको कार्ि गिि तोवकएको कमििारीला  बझुाउछ। 
२३) लिररक्षक भन्नाले ववद्यालर् लिररक्षि गिि तोवकएको अलिकृतला  सम्झिपुछि  
२४) स्रोत केन्र भन्नाले गाउँपाललका लभत्र रिेको ववद्यालर्िरुको समिु बिा  पार्क पिे, थथािमा कार्ािलर् 
रििे गरी गाउँपाललका क्षेत्र  लभत्रका ववद्यालर्िरुको श स्क्षक गलतववलििरु सञ्चालि ििेु केन्र ला  
जिाउँछ। 
२५) स्रोत व्र्क्ती भन्नाले स्रोत केन्रको प्रमखु पदमा लिर्कु्त भएका व्र्क्तीला  बझुाउछ।  
२६) कमििारी भन्नाले ववद्यालर्मा कार्िरत स्शक्षक बािेकका अन्र् कमििारी बझुाउछ।  
२७) श स्क्षक सत्र भन्नाले ववद्यालर्मा अध्र्र्ि अध्र्ापि गरा िे वावषिक अविी सम्झिपछि। 
२८) अिमुती भन्नाले िेपाल सरकार वा गाउँपाललकाले थथार्ी थवीकृती प्रदाि गरी िसकेको कुि  तोवकएको 
ठाउँमा ववद्यालर् खोल्िे वा कक्ष थप गिि ददइएको अथथार्ी थवीकृतीला  जिाउिेछ। 
२९) थवीकृती भन्नाले तोकीए बमोस्जमको सति परुा गरेको ववद्यालर्ला  िेपाल सरकार वा गाउँपाललकाले 
ददएको थथार्ी थवीकृलतला  जिाउँछ। 
३०) तोवकएको वा तोवकए बमोस्जम भन्नाले र्स ऐि अन्तगित बिेका लिर्मावलीमा तोवकएको वा 
तोवकएबमोस्जम भने्न जिाउँछ।    

 पररच्छेद- २ 
ववद्यालर् खोल्िे अिमुती वा थवीकृती, गाभ्िे र खारेजी सम्बन्िी व्र्वथथा  

३. ववद्यालर् खोल्ि अिमुती ललिपुिेिः 
 १)िेपाली िागररक संघ, संथथा , लिकार् र समदुार्ले सामदुार्ीक ववद्यालर् वा संथथागत ववद्यालर् खोल्ि 
िािेमा तोवकएको वववरि खुला  तोवकएको प्रवक्रर्ा गरी अिमुतीका लागी लिवेदि ददिपुिेछ। 
२) दफा १) बमोस्जम लिवेदि परेमा सो लिवेदि उपर स्शक्षा अलिकारीले आवश्र्क जािँबझु गिे र जािँबझु 
गदाि ववद्यालर् खोल्ि अिमुती  ददि मिालसव देस्खएमा तोवकएको शति बन्देज पाल्िा गिे गरी गाउँ स्शक्षा 
सलमलतको लिििर्को आिारमा अिमुती दद िेछ। 
३) दफा २) बमोस्जम अिमुती लल  खोललएको ववद्यालर्ले तोकीएको शति बन्देज पालि गरेको देस्खएमा गाउँ 
स्शक्षा सलमलतको लिििर्को आिारमा कार्िपाललकाले थवीकृती प्रदाि गिेछ। 
४) र्ो दफा प्रारम्भ िुँदाको बखत कम्पिीको रुपमा संिालि गरेका ववद्यालिरुले िािेमा कम्पिी खारेज गरी 
श स्क्षक गदुठ अन्तगित ववद्यालर् संिालि गिि तोकीएको अलिकारी समक्ष लिवेदि ददि सक्िेछि।् 
५) सामदुार्ीक ( समदुार्को पिल र सामदुार्ीक थवालमत्व ििेु) र गाउँपाललकाको थवालमत्वमा रिि ववद्यालर् 
स्शक्षालर् बािेकका अन्र् कुि  पलि ववद्यालर् स्शक्षालर् सरकारी वा साविजलिक जग्गा भविमा संिालि गिि 



पाउिे अिमुती ददिेछ ि।् 
६) र्स ऐि वा प्रिललत काििुका अन्र् दफािरुमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापिी श स्क्षक गठुी अन्तगित 
ववद्यालर् संिालि गदाि देिार् बमोस्जम गिुि पिेछ। 
क) श स्क्षक गठुी संिालि गिे गठुी संिालक संगठीत संथथाको रुपमा ििुपुिेछ। 
  ख) श स्क्षक गठुी संिालि गदाि ट्रष्टमा साविजलिक गठुी भए कम्तीमा सात जिा र लिस्ज गठुी भए कम्तीमा 
पाँि जिा सदथर् ििपुिेछ। 
ग) श स्क्षक गठुीको आर्-व्र्र् को लेखा तोकीए बमोस्जम खडा गरी मान्र्ता प्राप्त लेखापररक्षकबाट लेखा 
पररक्षि गराउि ुपिेछ। 
घ) श स्क्षक गठुीको तत्काल कार्म रिेका ट्रष्टले आफ्िो स्जवाि कालम  वा शेषपछी गठुीर्ारको रुपमा कार्ि 
गिे आफ्िो उतरालिकारी तोक्ि सक्िेछि।् तर साविजलिक श स्क्षक गठुीको िकमा त्र्थतो उतरालिकारी 
तोक्दा गाउँ स्शक्षा सलमतको पवुि थवीकृती ललिपुिेछ। 
७) समास्जक परोपकारी वा कल्र्ािकारी संथथाले मिुाफा िललिे उदेश्र्बाट ववद्यालर् संिालि गिि िािेमा 
तोवकएको प्रवक्रर्ाबाट थवीकृती लल   साविजलिक श स्क्षक गठुी अन्तगित ववद्यालर् संिालि गिि सक्िेछ। 
   
८) दफा ७ बमोस्जम संिालीत ववद्यालर्ले पाल्िा गिुि पिे शति तथा अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
९) मालथ उल्लेस्खत उपदफािरुमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि कुि  ववदेशी स्शक्षि , संथथा संग 
सम्बन्िि कार्म गिे गरी कस ला  पलि ववद्यालर् खोल्ि अिमुती वा थवीकृती दद िे छ ि ्तर िेपाल सरकार 
संग सम्झौता भएको अवथथामा त्र्थता ववद्यालर्ला  अिमुती दद ि सवकिेछ। 
१०) उफ दफा ७,८ र ९ मा  उल्लेख भए बमोस्जम थथावपत श स्क्षक गठुी  अन्तगितका ववद्यालर्ला  
तोकीए बमोस्जमको आवश्र्क प्रवक्रर्ा परुा गरी सामदुार्ीवककरि गिि सवकिेछ। 
११) िेपाल सरकारको प्रिललत काििु बमोस्जम अिमुती थवीकृती प्राप्त गरी संिालिमा रिेका िाल देवताल 
गाउँपाललकाको क्षत्रालिकार लभत्र पिे ववद्यालर् / स्शक्षालर् र्स  ऐि अिसुार थथापिा भएको 
मालििेछ।संिालिमा रिेका संथथागत ववद्यालर्/ स्शक्षालर्िरुले र्ो ऐि जारी भएको लमलतले एक मवििा लभत्र 
लिर्लमत गिि गराउि देवताल गाउँ कार्िपाललकाको तोवकएको ढाँिामा सम्पिुि सवितको लिवेदि देवताल 
गाउँपाललकामा पेश गिुि पिेछ। 
१२) ववद्यालर् संिालि सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोकीए बमोस्जम ििेुछ।   

 

४. गाउँपाललकाले ववद्यालर् गाभ्ि, सािि , िाम पररवतिि गिि वा बन्द गिि सक्िेिः 

१) गाउँपाललकाले िाल संिालिमा रिेका सामदुार्ीक ववद्यालर्िरुला  दरुी, वविाथी संतर्ा, ति, गिथतररर्ता 
, संिालि क्षमताको आिारमा गाभ्ि, एक ठाउँ बाट अको ठाउमा सािि वा भ रिेको थथािमा आवश्र्क 



िभएको पर्ािप्त आिार भएका बन्द गिि वा आवश्र् क्षेत्रमा खोल्ि वा कक्षा थप गरी संिालि गिि अिमुती वा 
थवीकृती ददि वा िाम पररवतिि गिि उपर्कु्त कारि देस्खएमा सम्बन्िीत वडा सलमलतको लसफाररसमा गाउँ 
स्शक्षा सलमलतले लिििर् गिि सक्िेछ। 
२) उपदफा १ बमोस्जम गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यालर्को सम्पतीको व्र्वथथापि तोवकए बमोस्जम 
ििेुछ। 
५. अिमुती वा थवीकृती रद गिेिः 
१) कुि  संथथागत ववद्यालर्ले र्ो ऐि वा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्म ववपररत अिरु् कुि  काम गरेमा 
गाउँपाललकाले त्र्थतो ववद्यालर्ला  प्रदाि गरेको अिमुती वा थवीकृती रद गिि सक्िेछ।तर र्सरी अिमुती वा 
थवीकृत ृरद गिुि अघी सम्बन्िीत ववद्यालर्ला  आफ्िो सफा  पेश गिे मौका दद िेछ।खारेजी उपर स्ित 
िबझेु न्र्ार्ीक सलमलतमा उजरुी लाग्िेछ। 
६. श स्क्षक परामशि सेवा, ववदेशी शस्क्षक कार्िक्रम वा स्शक्षि कोषि संिालि गिेिः 
१)कस ले पलि र्स ऐि बमोस्जम गाउँपाललकाबाट अिमुती िलल  श स्क्षक परामशि सेवा, बजृकोषि सेवा, बजृकोषि 
कोस्िङ्ग, यूसि सेन्टर , भाषा स्शक्षि कक्षा , िोथटल वा पवुि तर्ारी कक्षा वा ववदेशी मलुकुमा संिालीत कुि  
श स्क्षक कार्िक्रम संिालि गिि पा िे छ ि।् 
२) उप दफा १) बमोस्जम श स्क्षक कार्िक्रम , श स्क्षक परामशि सेवा , बजृकोषि सेवा, बजृकोषि कोस्िङ्ग, यूसि 
सेन्टर , भाषा स्शक्षि कक्षा िोथटल वा पवुि तर्ारी कक्षा वा ववदेशी मलुकुमा संिालीत कुि  श स्क्षक कार्िक्रम 
संिालि गिि अिमुती ललिे सम्बन्िीत व्र्वथथा  तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
७. ववशेष स्शक्षा , समावेशी स्शक्षा, अिौपिाररक स्शक्षा , लिरन्तर स्शक्षा, ििएकेडमीक स्शक्षा , दरु स्शक्षा तथा 
खुल्ला स्शक्षा संिालि सम्बन्िी व्र्वथथािः 
 कार्िपाललकाले आवश्र्क पवुाििारको व्र्वथथा गरी ववशेष स्शक्षा, समावेशी स्शक्षा, अिौपिाररक स्शक्षा 
,ििएकेडमीक स्शक्षा ,( स्शप र प्रववलिको ज्ञाि ददिे) लिरन्तर स्शक्षा, दरु स्शक्षा तथा खुल्ला स्शक्षा , 
सामदुार्ीक लसका  केन्र संिालिको व्र्वथथा गिि सक्िेछ। 
८. प्रारम्भीक बाल लबकास केन्र सम्बन्िी व्र्वथथािः 
१) गाउँपाललकाको थवीकृतीमा सामदुार्ीक तथा संथथागत प्रारस्म्भक बाल लबकास केन्र तथा  प्ररस्म्भक बाल 
लबकास लसका  केन्रको संिालि गिि सवकिेछ। 
२) सामदुार्ीक तथा संथथागत प्ररस्म्भक बाल लबकास केन्र तथा प्रारस्म्भक बाल लबकास लसका  केन्रको 
संिालि थवीकृतीको लागी तोकीए बमोस्जमको  मापदण्ड परुा भएको ििु ुपिेछ। 
३) सामदुार्ीक तथा संथथागत प्ररस्म्भक बाल लबकास केन्र तथा प्रारस्म्भक बाल लबकास लसका  केन्रको 
संिालि गिि थवीकृती, अिमुती को लागी गाउँ सभाले तोके बमोस्जमको शलु्क दथतरु लाग्िेछ। 
४) प्रारस्म्भक बाल लबकास केन्रको तथा प्रारस्म्भक बाल लबकास लसका  केन्रको संिालि तथा व्र्वथथापि 
सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 



९. सामदुार्ीक लसकाइ केन्रको सञ्चलि गिि सक्िेिः 
 गाउँपाललकाले समदुार्मा साक्षरता , सीप ववकास, प्रववलिको ज्ञाि स्शप दक्षता र लिरन्तरता स्शक्षा लसका  
समेतको काम गिि तोवकए बमोस्जमको सामदुार्ीक लसका  केन्र सञ्चालि गिि सवकिेछ।  
                         पररच्छेद-३ 
 स्शक्षाको प्रकार,माध्र्म, पाठर्क्रम र पररक्षा सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वथथा 

१०. माध्र्लमक स्शक्षाको प्रकारिः 
 माध्र्लमक स्शक्षा को प्रकार देिार्का प्रकारका ििेुछि ्
  क) सािारि माध्र्लमक स्शक्षा 
  ख) संथकृत माध्र्लमक स्शक्षा 
  ग) प्राववलिक तथा व्र्वावर्क माध्र्लमक स्शक्षा 
  घ) िालमिक स्शक्षा 

११. स्शक्षाको माध्र्मिः 
 क) ववद्यालर्मा स्शक्षाको माध्र्म िेपाली, अग्रजेी वा दबु  भाषा ििेुछ। 
 ख) उपदफा १) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि देिार्को अवथथामा ववद्यालर् स्शक्षाको माध्र्म देिार् 
बमोस्जम ििेुछ। 
 १) प्राथलमक स्शक्षा मातभृाषामा ददि सवकिेछ। 
 २)ग ह्र िेपाली िागररकले ववद्यालर्मा अध्र्र्ि गदाि अलिवार्ि िेपाली ववषर्को र अन्र् कुि  भाषाको ववषर्मा 
अध्र्र्ि गिि सक्िेछ। 
 ३) भाषा ववषर्मा अध्र्र्ि गराउँदा स्शक्षाको माध्र्म सोिी भाषा ििेुछ। 

१२.ववद्यालर्को वगीकरििः  
 गाउँपाललका अन्तगितका ववद्यालर्िरुला  माध्र्मीक स्शक्षा, आिारभतु स्शक्षा, र पूवि आिारभतू स्शक्षा गरी 
तीि प्रकारमा वगीकरि गररिेछ। 

१३. ववद्यालर्को पाठर्क्रम तथा पाठर्पथुतकिः 
 १) ववद्यालर्मा िेपाल सरकारले तोकेको न्रू्ितम मापदण्ड परुा गरी आवश्र्क लसका  उपलब्िी िालसल 
ििेुगरी अध्र्ापि गराउि ुपिेछ। 
२) ववद्यालर्ले िेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड लभत्र रिी थथालिर् पाठर्क्रम र पमठर्पथुतक लाग ुगिि 
सक्िेछ।सो प्रर्ोजिका लागी गाउँपाललकाले थथालिर् पाठर्क्रम ववकास केन्र गठि गरी पाठउक्रम ववकास 
गिि सक्िेछ। 
३) कुि  पलि ववद्यालर्ले िेपाल सरकारले तोकेको पाठर्क्रमका अलतररक्त गाउँ स्शक्षा सलमलतको पवुि स्थवकृती 
लल  थप पथुतकिरु समावेश गरी पठि पाठि गराउि सक्िेछ। 



४) पाठर्क्रम ववकास केन्रले तोकेमा वा गाउँपाललकाले अन्र् व्र्वथथा गरेकोमा बािेक ववद्यालिरुले कुि पलि 
विािामम ५ वषि सम्म तोवकएका पाठर्पथुतकमा पररवतिि गराउि  पाउिे छ ि।्पाठर्पथुतक पररवतिि गिि 
कारि सवित स्शक्षा सलमलतको पवुि स्थवकृती ललिपुिेछ। 
५) गाउँपाललकाले सामदुार्ीक ववद्यालर्मा गिुथतर र भाषा स्शक्षामा सिुार ल्र्ाउि गररिे प्रर्ासको िकमा 
उपदफा ४) ले रोक्का मालििे छ ि।् 
१४. पररक्षा संिालििः 
       पररक्षा संिालि, अिगुमि, लिर्मि प्रकाशि तथा अलभलेख व्र्वथथापि तोवकए बमोस्जम ििेुछ।तर 
आिारभतु तिको अस्न्तम पररक्षा (कक्षा ८) गाउँपाललकाले संिालि गिेछ। 
                                                                             पररच्छेद- ४ 
 गाउँपाललका स्शक्षा सलमलत, स्शक्षक छिौट सलमलत, गाउँस्शक्षा अिगुमि  सलमलत र गाउँपाललका स्शक्षा प्रमखु 
सम्बन्िी व्र्वथथा 

१५. गाउँपाललका स्शक्षा सलमलत 

१) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र संिालि ििेु सम्पिुि ववद्यालर्िरुको रेखदेख, समन्वर् र व्र्वथथापि गिे कामका 
लागी देिार् बमोस्जमको गाउँ स्शक्षा सलमलत रििेछिः 
क) गाउँपाललकाको अध्र्क्ष               - संर्ोजक 
ख) गाउँ सभाका मविला तथा दललत समेत ३ जिा सदथर्िरु                     - सदथर् 
ग) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत                    - सदथर् 
घ) सामदुावर्क ववद्यालर्को प्रध्र्ािाध्र्ापक मध्रे्बाट प्रत्रे्क वषि पररवतिि ििेुगरी सलमलतले तोकेको एकजिा 
प्रध्र्ािाध्र्ापक                                 -सदथर् 
ङ) संथथागत ववद्यालर्िरुको प्रलतलििी मलुक संथथािरु मध्रे्बाट प्रत्रे्क वषि पररवतिि ििेुगरी गाउँपाललका 
अध्र्क्षले  तोकेको प्रलतलििी एक जिा                            -सदथर् 
छ) गठुी वा परम्परागत िामीक ववद्यालर्का तफि बाट प्रत्रे्क वषि  ििेुगरी गाउपाललका अध्र्क्षले तोकेको 
सदथर् १ जिा                         -सदथर्  

झ) गाउँपललका स्शक्षा अलिकृत/ स्शक्षा िेिे कमििारी    -सदथर् सस्िव 
२) स्शक्षा सलमलतको ब ठक कस्म्तमा प्रत्रे्क िौमालसकमा एक पटक बथिपुिेछ। 
३) स्शक्षा सलमलतको ब ठक भता गाउँपाललकाले तोवकए बमोस्जम ििेुछ तर एक आलथिक वषिमा बवढमा ६ वटा 
भन्दा बढी ब ठक भता उपलब्ि गरा िे छ ि।् 
 ४) ब ठक संिालिको लागी कस्म्तमा ५० प्रलतशत सदथर्को उपस्थथलत आवश्र्क पिेछ भिे बेठकको 
लिििर् बिमुतको आिारमा ििेुछ। 
५) सलमलतका पदेि सदथर् बािेक मिोलित सदथर्को पदाविी तीि वषिको ििेुछ। 
६) गाउँ स्शक्षा सलमलतले पिुिता िपाउको कारिले सलमलतले गिे लिििर् तथा तोवकए बमोस्जमका कार्ििरु गिि 



गराउि बािा परेको मालििे छ ि।् 
७) उपदफा १) अन्तगितका मिोलित तथा अन्र् सदथर्िरुले आफ्िो पदीर् आिरि पाल्िा िगरेको अवथथामा 
जिुसकु  समर्मा पलि िटाउि वा बखािथत गिि सवकिेछ।तर त्र्सरी िटाउँदा वा बखािथत गिुि पवििे मिालसव 
मावफकको सफाइ ददिे अवसर प्रदाि गररिेछ।र्सरी िटाए उपर स्ित िबझेुमा न्र्ावर्क सलमलतमा उजरुी 
लाग्िेछ। 

१६. स्शक्षा सलमलतको काम कतिव्र् अलिकार देिार् बमोस्जको ििेुछिः 
  १) गाउँपाललका लभत्रको श स्क्षक र्ोजिा तर्ार गिे 
  २)  गाउँपाललका क्षिे लभत्र ववद्यालर् संिालिका लागी अिमुती, स्थवकृती, ववद्यालर् सािे, गाभ्िे सम्बन्िी 
गाउँपाललकाला  लसफाररस गिे 
 ३)ववद्यालर्िरुको लागी आवश्र्क आलथिक  अिदुाि तथा स्रोतको खोजी गिे 
  ४) गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र संिालि परीक्षाला  मर्ािददत,व्र्वस्थथत र भर्रवित बिाउिे 
  ५) गाउँपाललका क्ष त्र लभत्र थथापिा भएका लिजी स्रोतमा संिालीत सामदुावर्क ववद्यालर्िरुको स्शक्षक 
दरबन्दी , सेवा, सवुविा र सतििरु थवीकृत गिे 
  ६) व्र्सावर्क स्शक्षा तथा लसपमूलक स्शक्षाको कार्ािन्वर्ि  गिे गराउिे तथा व्र्वसार्ीक सीपमलुक र 
प्राववलिक स्शक्षा ववद्यालको आवश्र्क्ता एवम ्पररस्थथती अिसुार तोवकएको कक्षाबाट संिालि गराउिे 
७) ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतला  लिदेशि ददिे, जागरुक्क र सिेत गराउिे 
८)  ववद्यालर्का लागी आवश्र्क सािि स्रोत जटुाउिे र पररिालि गिे 
९) ववद्यालर्िरु संग सम्बस्न्ित ववषर्िरुको सम्बोिि गिे 
१०)  स्शक्षाको गिुथतर कार्म राख्न सिुक लििािरि गिे र प्रगती मूल्र्ाङ्कि गिे 
११) ववद्यालर्को सामास्जक पररक्षि गिि लगाउिे 
१२) संथथागत ववद्यालर् तथा श स्क्षक गदुठ संग गिे सम्झौताका शतििरु लििािरि गिे 
१३) संथथागत ववद्यालर्िरुको स्शक्षक,कमििारी लिरू्क्ती तथा सेवा सवुविाको मापदण्ड स्थवकृत गिे। 
१४)ववद्यालर्िरुको सपुररवेक्षि तथा अिगुमि गिे 
१५) श स्क्षक संथथा र स्शक्षा सँग आवद्ब कमििारीिरुला  कामका आिारमा आवश्र्क प्रोत्सािि , िलसित र 
दिड गिे गराउिे। 
१६) गाउँ स्शक्षा सलमतले गाउँपाललका लभत्र रिेका ववद्यालर्िरुमा थवीकृत दरबन्दी,  अिदुािकोटा( राित 
कोटा) स्शक्षक तथा बाललबकास केन्रका सिर्ोगी कार्िकताि एवं कमििारीिरुला  करारमा राख्न ुपिे भएमा 
स्शक्षक तथा कमििारी छिौट  सलमलत गठि गरी सो सलमलत माफि त पररक्षा लल  र्ोग्र्ताक्रम अिसुार 
करारसूिी तर्ार गरा  सोको आिारमा लिरू्क्ती को लागी लसफाररस गिे 
१७) गाउँ स्शक्षा सलमतले तोवकए बमोस्जम ववज्ञिरु रिेको र्ोजिा लिमािि कार्िदल गठि गिि सक्िेछ। 
१८) ववद्यालर्को आन्तररक आम्दिीको स्रोतको सदपुर्ोग र अलभवदृ्बका लागी  आवश्र्क लिदेशि ददि 



सक्िेछ।  
१९) अन्र् तोवकए बमोस्जमका कार्ििरु गिे 

१७. स्शक्षक तथा कमििारी छिौट सलमलतिः 
  १) गाउँ स्शक्षा सलमतले गाउँपाललका लभत्र रिेका सामदुावर्क ववद्यालर्िरुका थवीकृत दरबन्दी, अिदुािकोटा( 
राित कोटा) स्शक्षक तथा बाललबकास केन्रका सिर्ोगी कार्िकताि एवं कमििारी राख्न ुपिे भएमा देिार् 
बमोस्जमको सलमलत गठि गरी सलमलतले पररक्षा संिालि गरी र्ोग्र्ताक्रम अिसुार सेवा करार सिुी प्रकाशि   
गिेछ। 
  क) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत                                 संर्ोजक 
  ख) गाउँपाललकाको अध्र्क्षको परामशिमा संर्ोजकले तोवकएको स्शक्षा ववज्ञ बढीमा ३ जिा - सदथर्      

ग) संर्ोजकले तोकेका स्शक्षा िेिे कमििारी वा सम्बस्न्ित ववद्यालर् लिररक्षक -सदथर् सस्िव  
 २) स्शक्षक छिौट सम्बन्िी सम्पिुि प्रवक्रर्ा प्रिललत काििु तथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
 १९. स्शक्षा अिगुमि सलमलतिः १)ववद्यालर् स्शक्षाको सम्पिुि पक्षको अिगुमि  गिि देिार् बमोस्जमको स्शक्षा 
अिगुमि   सलमलत गठि ििेुछ।            
क) गाउँपाललका उपाध्र्क्ष              -संर्ोजक 
ख) सम्बस्न्ित वडाका वडा अध्र्क्ष                  - सदथर् 
ग)  गाउँ स्शक्षा सलमलतले तोकेको स्शक्षक अलभभावक संघ अध्र्क्ष मध्रे्बाट १जिा    -सदथर्  
घ)  गाउँ स्शक्षा सलमलतले तोकेका ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतको अध्र्क्ष मध्रे् १ जिा  सदथर् ङ)गाउँ स्शक्षा 
अलिकारी/ स्शक्षा प्रमखु        -सदथर् सस्िव 

२. अिगुमि सलमले गरेको अिगुमिको प्रलतवेदि गाउँ स्शक्षा सलमलत समक्ष आवलिक  रुपमाबझुाउिपुिेछ, थप 
काम, कतिव्र् र अलिकारिरु तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

२०. गाउँपाललका स्शक्षा अलिकारीिः 
१) गाउँपाललकामा स्शक्षा िेिे एकजिा स्शक्षा शाखा/ उपशाखा/  काइ प्रमखु ििेुछ। 
२) स्शक्षा शाखा शाखा/ उपशाखा/  काइ प्रमखुको काम कतिब्र् र अलिकार देिार् बमकोस्जम ििेुछ। 
क) स्शक्षा सम्बन्िी थथालिर् र्ोजिा गाउँ सभा बाट पाररत गरा  कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे  
ख) गाउँपाललकाको श स्क्षक कार्िक्रम कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे 
ग) ववद्यालर् जािे र ववद्यालर् बाविर रिेको बालबाललकािरुको खण्डीकृत श स्क्षक त्र्ाङ्क अिावलिक गरर 
तथा गिि लगा  कार्िपाललका माफि त प्रदेश तथा केन्रमा लिर्लमत रुपले पठाउिे, अिावलिक गिे गराउिे 
घ) ववद्यालर् संिालि तथा श स्क्षक कार्िक्रम कार्ािन्वर्िको लागी स्रोतको पवििाि संकल्ि र उपल्बि 
स्रोतको र्थोस्ित बाडभँाड ँगिे गराउिे 
ङ)  माध्र्लमक ति सम्मको श स्क्षक कार्िक्रकको संिालि ,व्र्वथथापि, समन्वर् र लिर्मि गिे गराउिे 



ि) सेवा क्षेत्र लभत्रका ववद्यालर् िक्साङ्कि गरी सोको आिारमा ववद्यालर् खोल्ि अिमुती प्रदाि गिे, कक्षा 
थपगिे, ववद्यालर् सािे, द ु वा द ु भन्दा ववद्यालर् एक आपसमा गाभ्िे, ववद्यालर्को िाम पररवतिि गिे  कार्ि 
र्ोजिा बिा  पेश गिे र थवीकृती भएपछी कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे 
छ) सामदुावर्क ववद्यालर्का स्शक्षक तथा कमििारी व्र्वथथापि गिे, सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्िरत स्शक्षक 
तथा ववद्यालर् कमििारी को पदथथापिा , सरुवा तथा बढुवा सम्बन्िी कार्ि गिे, थवीकृत दरबन्दी अिसुार 
तलब भता लिकासा गिे 
ज)  ववद्यालर्मा कार्िरत स्शक्षक तथा कमििारीिरुको लबदाको अलभलेख अिावलिक गिे, ववद्यालर्ले थवीकृत 
गिे बािेकका अन्र् ववदािरु थवीकृत गिे  
झ) वावषिक रुपमा वविाथी संतर्ाको अिपुातमा स्शक्षक कमििारी दरबन्दी लमलाि गिे , ववद्यालर्िरुमा 
न्रू्ितम स्शक्षक दरबन्दी उपलब्ि गराउिे व्र्वथथा गिे 
ञ) ववद्यालिरुको समिु ववभाजि गरी स्रोत केन्र लििािरि गिे र  स्रोत केन्रबाट ववद्यालर्को लिररक्षि , 
स्शक्षकको ताललम तथा अन्र् श स्क्षक वक्रर्ाकलाप संिालि गिे गराउिे 
ट) ववद्यालर्को गिुथतर बढाउि प्रिािाध्र्ापक . स्शक्षक, ववद्यालर् व्र्वथथापि लमलत, अलभभावक  तथा अन्र् 
सरोकारवालािरुको लिर्लमत रुपमा ब ठक , गोष्ठी वा ताललमको व्र्वथथा गिे 
ठ)  आिाभतु तिको पररक्षा व्र्वथथापि गिे, ववद्याथी लसका  उपलब्िी पररक्षि एवं व्र्वथथापि गिे ववद्याथी 
प्रोत्सािि तथा छात्रवतृी व्र्वथथापि गिे 
ड) स्शक्षा सम्बन्िी तथा आफ्िो पददर् कार्ि गदाि प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतको सपुररवेक्षि तथा लिदेशिको 
अिीिमा रिी कार्ि सम्पादि गिे 
ढ) सामदुावर्क ववद्यालर्का स्शक्षकिरुला  आफ्िो कार्ि प्रती स्जम्मेवार जवाफदेिी बिाउिे 
ि) संथथागत ववद्यालर् संिालि तथा लिर्मिको व्र्वथथा लमलाउिे 
त) प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृतको मातितमा रिी अन्र् तोवकए बमोस्जकका कार्ििरु गिि गराउिे 

 

 पररच्छेद- ५ 
२१. सामदुावर्क ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतिः 
 १) सामदुावर्क वविालर्को व्र्वथथापि सञ्चालि र रेखदेख गििका लगी प्रत्रे्क ववद्यालर्मा देिार् 
बमोस्जमका सदथर्िरु रिेका एक ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत रििेछिः 
  क) अलभभावक भेलाले सवि सिमलतले छािेको   अलभभावक          -अध्र्क्ष 
  ख) अलभभावक भेलाले सवि सिमतीले छान्न िसकेमा सम्बस्न्ित वडा सलमलतले लसफाररस गरेको मध्रे् 
गाउँपाललका स्शक्षा सलमलतले मिोलित गरेको                                    -अध्र्क्ष  
 ग) अलभभावकिरु मध्रे्बाट समावेशी गरर २ जिा मविला सवित ४ जिा             -सदथर् 



 घ) ववद्यालर् रिेको सम्बस्न्ित वडा सलमलतका सदथर्िरु मध्रे्बाट लसफाररस गरेको वडा  
   अध्र्क्ष वा सदथर्िरु मध्रे् १ जिा (पदेि )      -सदथर् 
 ङ) ववद्यालर्का संथथापक , थथालिर् बदुद्बस्जवी, स्शक्षाप्रेमी, दातािरु मध्रे्बाट ववद्यालर्  
   व्र्वथथापि सलमलतले मिोलित गरेका १मविला सवित २ जिा    -सदथर् 
ि) ववद्यालर्का स्शक्षकिरु मध्रे्बाट छिौट गरी पठा एका एक जिा स्शक्षक        -सदथर् 
छ)ववद्यालर् वाल क्लब बाट वा वविाथीिरु मध्रे् बाट एक बाललका एक वालक           -सदथर् 
ज) ववद्यालर्को प्रिािाध्र्ापक        -सदथर् सस्िव 
 

२. प्राववलिक  तथा व्र्वसावर्क  ववषर्मा अध्र्र्ि वा ताललम गरा िे  माध्र्लमक वविालर्को ववद्यालर्को 
व्र्वथथापि सलमलतमा गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका सम्बस्न्ित ववषर् तथा व्र्सार्सँग आवद्बिरु मध्रे् गाउँ स्शक्षा 
सलमले मिोलित गरेका एक जिा सदथर् रििेछि।् 
३) ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतकँ अध्र्क्ष छिौट िभए सम्मको लागी वा अध्र्क्षको अिपुस्थथलतमा सलमलतका 
जेष्ठ सो सलमलतको अध्र्क्ष ििेुछ। 
४)ववशेष स्शक्षा संिालि गिि ववद्यालर्को व्र्वथथापि सलमलतमा कम्तीमा पिास प्रलतशत सदथर्िरु फरक 
क्षमता (अपाङ्गगता) भएका व्र्क्तीको  अलभभावकिरु सदथर् रििेछि।् 
५)व्र्वथथापि सलमतवकको म्र्ाद सक्िभुन्दा एक मवििा अगाव  िर्ाँ व्र्वथथापि सलमलतको गठि गरी 
बिालवाला व्र्वथथापि सलमलतले पदभार िथतान्तरि गिुिपिेछ।र्सो ििु िसकेमा वा व्र्वथथापि 
सलमलतगठिमा वववाद भएमा व्र्वथथापि सलमलतको गठा गाउँ स्शक्षा सलमलतले थवरं्ले गिेछ।  
६) व्र्वथथापि सलमलतको कार्िकाल बढीमा ३ वषि ििेुछ। 
७) व्र्वथथापि सलमलतकोले आफ्िो स्जम्मेवारी परुा िगरेमा जिुसकु  समर्मा गाउँ स्शक्षा सलमलतले व्र्वथथापि 
सलमलतको ववघटि गर ्सक्िेछ। 
८) सलमलतका सदथर्ले आफ्िो पद अिसुारको आिरि पालिा िगरेको देस्खएमा गाउँ स्शक्षा सलमलतले पदीर् 
आिरि र स्जम्मेवारी परुा िगिे अध्र्क्ष वा सदथर् वा सब ला  जिुसकु  बखत पदबाट िटाउि सक्िेछ। 
 ९) उपदफा ७) र ८) बमोस्जम कारवािी गदाि वा पदबाट िटाउि ुअघी वा सलमलत ववद्यटि गिुि अद्यी सफा  
पेश गिे मौकाबाट वस्ञ्चत गररिे छ ि।् 
१०) पदबाट िटा एको ववघटि भएको सम्बन्िमा स्ित िबझेुमा न्र्ावर्क सलमलतमा उजरुी लाग्िेछ। 
११) व्र्वथथापि सलमलत सम्बस्न्ि अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 

२२.सामदुावर्क ववद्यालर्को व्र्वथथापि सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार 
१) ववद्यालर् संिालिको लागी प्राप्त सािि स्रोतको पररिालि गिे 
२) ववद्यालर्को िल अिल सम्पतीको लागत राख्ने र राख्न लगाउिे र सरुक्षा गिे 
३) ववद्यालर्को शेस्क्षक , भौलतक तथा आलथिक त्र्ाङ्क र वववरि अद्यावलिक गिे 



४) ववद्यालर्को वावषिक बजेट थवीकृत गिे, त्र्सको जािकारी गाउँपाललकाला  पठाउिे 
५)ववद्यालर्मा थवच्छ श स्क्षक वतावरि कार्म राख्ने र राजि लतक,िालमिक वा साम्प्रदावर्क भाविाको आिारमा 
ववद्यालर्को वातावरि ववगािि िददिे 
६)ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतको सललवालर् व्र्वस्थथत गिे 
७) स्शक्षक सेवा आर्ोगले ललएको पररक्षामा सफल भ  लसफाररस भएको स्शक्षकला  ववद्यालर्मा िास्जर 
गराउिे 
८) गाउँपाललबाट थवीकृत दरबन्दीमा लिरू्स्क्त भ  आएको स्शक्षक कमििारीको व्र्वथथापि गिे 
९)स्थवकृत दरबन्दीमा थथा  लिरू्क्ती भ  िआए सम्मको लागी गाउँपाललकाले ललएको पररक्षाबाट छिोट भ  
आएका स्शक्षक तथा कमििारीिरुला िास्जर गारा  काममा लगाउिे 
१०)गाउँपाललकाले तोकेका ररष्डटडि लेखापररक्षकबाट वावषिक लेखा पररक्षि गराउिे 
११) लेखापररक्षकको प्रलतवेदि अिसुार तत्त्काल आवश्र्क कार्िवािी गिे र त्र्सको प्रलतवेदि गाउँ स्शक्षा 
सलमलतमा पेश गिे 
१२) तोवकए बमोस्जमका क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित ववषर्मा गाउँ सभा, कार्िपाललका , गाउँ स्शषा सलमलत र वडा 
सलमलतले ददएको लिदेशिको पालिा गिे गराउिे 
१३) ववद्यालर्को आन्तररक स्रोतबाट खिि व्र्िोिि गरी लिरू्क्ती , बढुवा गरेका स्शक्षकका लागी , सेवा, सति र 
सवुविा तोक्िे र तोवकए बमोस्जमको पाररश्रलमक तथा सवुविािरुको व्र्वथथा गिे 
१४) स्शक्षक तथा कर्ििारीिरुला  तोवकए बमोस्जमका कार्िवािी गिे 
१५) ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतका अन्र् काम ,कतिव्र् र अलिकार तोवकए बमोस्जको ििेुछ। 

२३. संथथागत ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतिः 
१) संथथागत वविालर्को व्र्वथथापि सञ्चालि र रेखदेख गििका लगी प्रत्रे्क ववद्यालर्मा देिार् बमोस्जमका 
सदथर्िरु रिेका एक ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत रििेछिः 
क) ववद्यालर्को संथथापक वा लगािीकताििरु मध्रे्बाट सम्बन्िीत ववद्यालर्को लसफाररसमा गाउँ स्शक्षा 
सलमलतबाट मिोलित भएको व्र्क्ती           अध्र्क्ष 
ख)अलभभावक भेलाबाट छालिएका १ जिा मविला सवित  २ जिा     सदथर् 
ग) थथालिर् स्शक्षाप्रेमी वा समाजसेवीिरु मध्रे्बाट सलमलतले मिोलित गरेको १ जिा   सदथर् 
घ) सम्बन्िीत ववद्यालर्का स्शक्षकिरु मध्रे्बाट छािीएको १ जिा स्शक्षक    सदथर् 
ङ) ववद्यालर् रिेको वडा सलमलतबाट वडा सलमले लसफाररस गरेको  १ जिा    सदथर् 
ि) ववद्यालर् स्शक्षक अलभभावक संघ अध्र्क्ष       सदथर् 
छ)ववद्यालर्  वाल क्लब बाट १ वाललका र १ वालक  गरी २ जिा थथा  अमस्न्त्रत  सदथर् 
ज) गाउँपाललका स्शक्षा सलमतले तोकेको स्शक्षा िेिे कमििारी      सदथर् 
झ) ववद्यालर्का प्रिािाध्र्ापक        सदथर् सस्िव 



२. सलमलतका पदालिकारी तथा सदथर्को पदावलि ३ वषिको ििेुछ। 

 

 २४. संथथागत ववद्यालर्को व्र्वथथापि सलमलतको काम, कतिव्र् र अलिकार 
१)ववद्यालर् सञ्चालिका लागी प्राप्त सािि स्रोतको पररिालि गिे 
२) ववद्यालर्को शेस्क्षक , भौलतक तथा आलथिक त्र्ाङ्क र वववरि अद्यावलिक गिे 
३) ववद्यालर्मा थवच्छ श स्क्षक वतावरि कार्म राख्ने 
४) गाउँपाललकाले तोकेबमोस्जमको पाठर्क्रम तथा पाठर्पथुतक अलिवार्ि रुपमा लाग ुगिे 
५) अिशुासिविि स्शक्षक तथा कमििारीिरुला  कारवािी गिे 
६) स्शक्षा ऐि, लिर्मावली तथा अन्र् काििुमा उल्लेस्खत व्र्वथथाका  अलतररक्त गाउँपाललकाबाट जारी 
स्शक्षासँग सम्बस्न्ित सब  ऐि, िीलत लिर्म, कार्िववलि, लिदेस्शका र लिदेशििरुको पालिा गिे गराउिे 
७) ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतले आवलिक रुपमा आफ्िो श स्क्षक, आलथिक लगार्त अलतररक्त वक्रर्ाकलाप 
समेतको प्रलतवेदि वडा स्शक्षा सलमलत माफि त गाउँ स्शक्षा सलमलतमा पेश गिे। 

२५. ववद्यालर् व्र्वथथापि सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथािः 
१) ववद्यालर्ले संकलि गिे सब  प्रकारका स्शक्षि शलु्क , कमििारी तथा स्शक्षकिरुला  उपलब्ि गराउिे 
पाररश्रलमक, वविाथीिरुला  उपलद्ध गराउिे छात्रवलृत लगार्तका ववषर्मा गाउँ स्शक्षा सलमलतले आवश्र्क 
लिदेशि ददि सक्िेछ। 
२) श स्क्षक गठुी अन्तगित सञ्चालि भएका ववद्यालर्को संिालि, रेखदेख र व्र्वथथापि सम्बन्िी व्र्वथथा 
तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
३) ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतका काम कतिव्र् अलिकार तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
४) ब ठक सम्बन्िी कार्िववलि ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतले तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
५) कुि  पलि व्र्क्ती एक भन्दा बढी ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतमा रिि सक्िेछ ि।्तर पदेिको िकमा र्ो 
लाग ुििेुछ ि।्  

२६. ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत ववघटि गिि सवकिे 
१) कुि  पलि ववद्यालर् व्र्थथापि सलमलतले तोवकएको स्जम्मेवारी परुा गिि िसकेको भिी वडा सलमलत माफि त 
वा लसि  स्शक्षा सलमले कारि सवित गाउँपाललका कार्ािलर्मा लसफाररस गरेमा सोको कारि खुला  
कार्िपाललकाले तो वकएको प्रवक्रर्ा परुा गरा  ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतला  ववघटि गिि सक्िेछ।तर 
र्सरी ववघ६ि गिुि अघी ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत ला   आफिो सफा  पेश गिे मिालसब मौका 
दद िेछ। 
२) उपदफा १)  ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत ववघटि भएपछी अको व्र्वथथापि सलमलत  गठि िभए सम्म 
वा अन्र् कुि  कारिले ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत गठि िभए सम्म ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतको काम 



गिि गाउँपाललकाले एक अथथार्ी ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलत गठि गिि सक्िेछ। 
 

२७.ववद्यालर् सञ्चालि कार्िववलि 
१) र्ो ऐि वा प्रिललत काििुको अलििमा रिी प्रत्रे्क सामदुावर्क ववद्यालर्ले ववद्यालर्को लक्ष्र् , मूल्र्, 
मान्र्ता र सञ्चालि प्रवक्रर्ा तथा बालबाललकािरुको िौतफी ववकासमा टेवा पगु्िे गरी अलतररक्त 
वक्रर्ाकलापिरुको वववरि लगार्त अन्र् सान्दलभिक ववषर्वथत ुसमावेश गररएको कार्िववलि अलभभावक 
भेलाबाट पाररत गरा  गाउँ स्शक्षा सलमलतको स्थवकृलतमा लाग ुगिुि पिेछ।  
२) अलभभावक भेलाले आवश्र्कता अिसुार कार्िववलि संशोिि गिि सक्िेछ। 
३) कार्िववलि अिसुार ववद्यालर् संिालि गिि  व्र्वथथापि सलमलत र प्रिािाध्र्ापक लगार्त अन्र् सब को 
कतिव्र् ििेुछ। 
४) अिावलिक गरेको कार्िववलिको प्रलतललवप पाररत भएको ७ ददिलभत्र व्र्वथथाललका पि सलमलतले गाउँ 
कार्ािलर्मा पेश गरी स्थवकृती ललि ुपिेछ। 
५) गाउँपाललकाले गाउँको श स्क्षक वललकासका लागी िमिुा ववद्यालर्को ववकास गिि, आवश्र्कता अिसुार 
िमिुा ववद्यालर् थथापिा गिि सक्िेछ वा िाल संिाललत सामदुावर्क ववद्यालर्िरु मध्रे्बाट िमिुा ववड्ढालर् 
छिौट गरी संिालि गिि सक्िेछ।िमिुा ववद्यालर्ला  सम्बस्न्ित ववषर्मा आवश्र्क थवर्म ्सेवक र थप 
सिर्ोगको व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
 

                                पररच्छेद-६ 
            आलथिक र स्जन्सी व्र्वथथा , लेखा र लखािपररक्षि तथा अन्र् व्र्वथथा 
१) सामदुावर्क ववद्यालर्को भौलतक पूवाििार ववकासमा सिर्ोग परु्ािउि तथा त्र्थता ववद्यालर्मा श स्क्षक 
गिुथतर अलभवदृद्ब गिि गाउँपाललकामा एउटा गाउँ स्शक्षा ववकास कोष रििेछ। 
२) उपदफा १) बमोस्जम कोषमा देिार्का रकमिरु रििेछि।् 
क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम  
ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम 
ग) गाउँपाललकाबाट प्राप्त अिदुाि रकम 
घ) संथथागत ववद्यालर्बाट प्राप्त ववद्यालर्को कुल वावषिक आम्दािी मध्रे् तोवकए बमोस्जमको रकम 
ङ) िन्दाबाट प्राप्त रकम 
ि)  अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम 
२९. कोष संिालि 
१) कोष संिालि तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
३०. ववद्यालर् कोष 



१) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा एउटा ववद्यालष कोष रििेछ, जसमा देिार् बमोस्जमका स्रोतबाट प्राप्त रकम सो 
कोषमा दास्खला ििेुछिः 
 क) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाललकाबाट प्राप्त अिदुाि रकम 
ख)  गाउँपाललकाको स्शक्षा कोषबाट प्राप्त अिदुाि  
ग) शलु्क तथा सिर्ोगबाट प्राप्त रकम 
घ)  िन्दा वा दाि दातव्र्बाट प्राप्त रकम 
ङ)  अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम 
२) उपदफा १) बमोस्जमको कोषको सञ्चालि र लेखापररक्षि तथा सामास्जक पररक्षि तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
३१.अिदुािको व्र्वथथािः 
१)  र्ो ऐि प्रारम्भ िदुाँका बखत दददैं आएको अिदुाि रकममा कटौती िििेु गरी तोवकएको स्शषिक स्रोत 
सतु्रको आिारमा गाउँपाललकाले सामदुावर्क ववद्यालर्ला  अिदुाि ददिेछ तर कुि   ववद्यालर्ले तोवकएको 
श स्क्षक थतर कार्म गिि िसकेमा त्र्थता ववद्यालर्ला  दददैं आएको अिदुाि रकम तोवकए बमोस्जम कटौती 
गिि सवकिेछ। 
२)सामदुावर्क ववद्यालर्ला  तोवकए बमोस्जम अिदुाि उपलब्ि गरा िेछ। 
 

३२. प्रारस्म्भक वालववकास केन्रला  अिदुाि ददि सक्िेिः 
गाउँपाललकाले सामदुावर्क प्रारस्म्भक वालववकास केन्र तथा प्ररस्म्भक बाल लसका  केन्रला  तोवकए 
बमोस्जमको अिदुाि रकम ददि सक्िेछ। 

३३. शलु्क सम्बन्िी व्र्वथथािः 
१) िेपाल सरकारले लििःशलु्क स्शक्षा घोषिा गरेको ववद्यालर् स्शक्षाका लागी सामदुावर्क ववद्यालर्ले 
वविाथीिरुबाट कुि  वकलसमको शलु्क ललि पाउिे छ ि।् 
२) उपदफा १) जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि कुि  अलभभावकले आफिो  च्छाले ददएको दाि, उपिार , 
िन्दा   वा सिर्ोग सामदुावर्क ववद्यालर्ले ललि सक्िेछ। 
३) सब  बालबाललकािरुला  आिारभतु तिसम्मको स्शक्षा अलिवार्ि र लििःशलु्क तथा माध्र्लमक तिसम्म 
लििःशलु्क स्शक्षा प्रदाि गििका लालग गाउँपाललकाले आवश्र्क स्रोतको व्र्वथथा गिेछ। 
४) उपदफा १) बमोस्जम लििःशलु्क स्शक्षा घोषिा गरेको ववद्यालर् स्शक्षा बािेक अन्र् ववद्यालर्मा अध्र्र्ि 
गिे वविाथीसँग ललिे शलु्क गाउँ स्शक्षा सलमलतले तोकेबमोस्जम ििेुछ। 
५) ववद्यालर्ले ववद्याथीिरुला  कुि  कक्षामा भिाि गदाि एकपटक भिाि शलु्क ललइसकेपलछ पिुिः सोिी 
ववद्यालर्को अको कक्षामा भिाि गििकालागी कुि  वकलसमको भिाि शलु्क ललि पाउिे छ ि।् 
६) ववद्यालर्ले आफ्िो भौलतक संरििा लिमािि गििका लागी ववद्याथीिरुसँग कुि  वकलसमको शलु्क ललि पाउिे 
छ ि।् 



७)संथथागत ववद्यालर्ले ववद्याथीसँग ललिे शलु्क गाउँपाललकाबाट थवीकृत गरा  लििािरि गिुि पिेछ।त्र्सरी 
शलु्क लििािरि सम्बन्िमा थवीकृत ददंदा गाउपाललकाले ववद्यालर्को उपलब्ि गराएको सवुविाकझ आिारमा 
दद िेछ। 
८) कुि  ववद्यालर्ले र्स ऐि ववपररत ववद्याथीसँग शलु्क ललएमा गाँउ स्शक्षा सलमलतले त्र्थतो शलु्क सम्बन्िीत 
ववद्याथीला  वफताि गिि लगाउिेछ। 
९) र्स ऐि ववपररत शलु्क ललिे ववद्यालर्ला  गाँउ स्शक्षा सलमलतको लसफाररसमा कार्िपाललकाले पच्िीस िजार 
देखी एक लाख सम्म जररवािा गिि सक्िेछ। 
 

३४. छात्रवसृ्त्तको व्र्वथथा गिि सक्िे 
१) गाउँपाललकाले ववद्यालर्मा भिाि ििेु ववद्याथीिरुला  तोवकए बमोस्जमको छात्रवसृ्त्तको व्र्वथथा गिि 
सक्िेछ। 
२) कक्षा पाँि सम्म ववद्याथीिरुला  तोवकएल बमोस्जम खाजाको व्र्वथथा गररिेछ। 
३५. संथथागत ववद्यालर्ले छात्रवसृ्त्त उपलब्ि गराउि ुपिेिः 
१) संथथागत ववद्यालर्िरुले भिाि भएका कुल ववद्याथी संतर्ाको कस्म्तमा दश प्रलतशत िघटिे गरी तोवकए 
बमोस्जम आलथिक रुपमा ववपन्न, अपाङ्ग, मविला, दललत, तथा जिजाती ववद्याथीला  छात्रवलृत उपलब्ि गराउि ु
पिेछ। 
२) उपदफा १) बमोस्जम छात्रवसृ्त्तका लागी ववलाथी छिौट गिि ववद्यालर्ले ववद्याथी छिौट सलमलत गठि 
गिेछऽ प्रत्रे्क ववद्यालर्ले आफूले उपलब्ि गराएको छात्रवसृ्त्तको आिार सवितको वववरि गाउँ स्शक्षा 
सलमलतमा पेश गिुि पिेछ। 
३) उपदफा २) बमोस्जम गाउँ स्शषा सलमलतमा पेश भएको छात्रवसृ्त्त वववरिमा त्रटुी वा अन्र्था देस्खएमा 
पिुरावलोकि गिि सम्बस्न्ित ववद्यालर्ला  लिदेशि ददि सक्िेछ।उक्त लिदेशि पाल्िा गिुि ववद्यालर्को कतिव्र् 
ििेुछ। 
 

३६. ववद्यालर्को सम्पतीिः 
 १) सामदुावर्क ववद्यालर्को िकभोगमा रिेको सम्पस्त्त साविजलिक सम्पलत मालििेछ। र्स ऐि बमोस्जम 
अिमुती वा थवीकृती रद गररएको वा कुि   ववद्यालर्मा गालभएको सामदुावर्क ववद्यालर्को सम्पती 
गाउँपाललकाको ििेुछ। अन्र् ववद्यालर्को काममा प्रर्ोग िआउिे भएमा प्रिललत काििु बमोस्जम बेिलबखि 
गरी प्राप्त भएको रकम सम्बस्न्ित गाउँपाललकाको स्शक्षाकोषमा जम्मा गिेछ। 
२) श स्क्षक गठुी अन्तगित सञ्चाललत संथथागत ववद्यालर्को सम्पलत सोिी ववद्यालर्को िाममा रििेछ, कुि  
ववद्यालर् साविजलिक श स्क्षक गठुीको रुपमा संिालि गररएकोमा त्र्थतो ववद्यालर्को सम्पती साविजलिक सम्पलत 
मालििेछ तर त्र्थतो सम्पतीकोथवरुप पररवतिि गिि पा िे छ ि।् 



३) कम्पिी अन्तगित संिाललत ववद्यालर्को सम्पती सोिी कम्पिीको िामा रििेछ। 
४)  संथथागत ववद्यालर्को कुि  व्र्क्ती वा संघ संथथासँग दािदाव्र् रुपमा कुि   वकलसमको िलअिल सम्पती 
प्राप्त गिुि अस्घ स्शक्षा सलमलतको स्थवकृलत ललि ुपिेछ। तर ववदेशी व्र्क्ती वा संघसंथथाबाट त्र्सरी िल, अिल 
सम्पती प्राप्त गिुि अस्घ गाउँपाललकाको लसफाररसमा िेपाल सरकारबाट थवीकृती ललि ुपिेछ। 
५)  िेपाल सरकारको थवीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पती िेपाल सरकारको थवीकृती बेगर र गाउँपाललकाको 
थवीकृलतमा प्राप्त सम्पती गाउँ पाललकाको थवीकृती बेगर बेिलबखि गिि पा ि  छ ि।् 

३७. ववद्यालर्ला  छुट र सवुविािः 
१)  प्रिललत काििुमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि सामदुावर्क ववद्यालर् र साविजलिक श स्क्षक गठुीको 
रुपमा संिाललत संथथागत ववद्यालर्को िामा जिुसकु  ललखत पाररत गदाि रस्जषे्ट्रशि दथतरु लाग्िे छ ि।् 
२) उपदफा १)  मा लेस्खएको बािेक अन्र् ववद्यालर्को िाममा कुि  ललखत पाररत गदाि िेपाल सरकारले 
तोकेबमोस्जमको आिारमा रस्जषे्ट्रशि दथतरु लाग्िेछ। 
३)  सामदुावर्क ववद्यालर् र शेस्क्षक गठुीको रुपमा संिाललत संथथागत ववद्यालर्ला  दद िे अन्र् छुट र 
सवुविा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
४) लेखा र लेखापररक्षि 
१) ववद्यालर्को दोिोरो शे्रथता प्रिाली र प्रिाली र लेखामािका आिारमा आर्व्र्र्को से्रथता राख्नपुिेछ। 
२) ववद्यालर्ले राखेको से्रथताको प्रिललत काििु बमोस्जम मान्र्ता प्राप्त लेखापररक्षकबाट वावषिक रुपमा 
लेखापररक्षि गराउि ुपिेछ। 
३) ववद्यालर्को लेखापररक्षिको लागी गाउँ स्शक्षा सलमलतले लेखापररक्षकको लिरू्क्ती गररददिेछ। 

 

    पररच्छेद- ७ 
             दरबन्दी लमलाि, श स्क्षक र्ोग्र्ता,लिरू्क्ती र सरुवा सम्बन्िी व्र्वथथा 

३९.आवश्र्क मापदण्ड सवित ववद्याथी/ स्शक्षक लििािरि गरी श्रोत व्र्क्तीको प्रलतवेदि तथा गाउँ स्शक्षा 
सलमलतले ववद्यालर्िरुको लिररक्षि गरी समान्र्तर्ा प्रत्रे्क वषिको ि त्र लभत्र दरबन्दी लमलाि कार्ि गिेछ।िाल 
रिेको स्शक्षक जगेडा दरबन्दी र्स  ऐि बमोस्जम गाउँ कार्िपाललका मातित रििेछ। 
४०. श स्क्षक र्ोग्र्ता 
ववद्यालर्को स्शक्षक, कमििारी एवं वालववकास केन्रको सिर्ोगी/ सिर्ोगी कार्िकतािका लागी िावििे श स्क्षक 
र्ोग्र्ता तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
४१. स्शक्षक ववद्याथीको अिपुात लमलाउि ुपिेिः 
गाउँपाललकाले प्रत्रे्क ववद्यालर्मा लिर्लमत अध्र्र्ि गिे ववद्याथी संतर्ा, ति र ववषर्का आिारमा 
तोवकएबमोस्जम ववद्याथी तथा स्शक्षकको अिपुात कार्म गिुि पिेछ। 



४२. स्शक्षकला  अन्र् कामा लगाउि िििेुिः 
 १) सामदुावर्क ववद्यालर्को स्शक्षकिरुला  स्शक्षा प्रदाि गिे वा ववद्यालर्को प्रशासलिक सम्बस्न्ि काममा  वा 
अन्र् काममा लगाउि िदु ि।् 
२) उपदफा १)  मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि ववद्यालर्को पठि पाठिमा बािा िपिे गरी िेपाल 
सरकार वा गाउपाललकाले तोकेको अन्र् काममा खटाउि सवकिेछ। 
 

४३. अदालतको आदेशबाट पिुिःबिाली ििु सक्िेिः 
१) दफा ४८ मा उल्लेख भएको कुि  वा अन्र् आरोपमा सजार् भ  िोकरीबाट िटा एको बखािसत भएको 
स्शक्षक तथा कमििारी आदालतको आदेश वा फ सला बमोस्जम मात्र िोकरीमा पिुिः बिाली ििु सक्िेछ। 
२) उपदपा १) बमोस्जम पिुिः बिाली भएको स्शक्षक वा कमििारी िोकरीबाछ िटेको ददि देखी पिुिः बिाली 
भएको लमलत सम्मको परुा तलब , भता र तलब बदृद्ब पाउिे भए सो समेत पाउिेछ। 
 

४४) स्शक्षकको लिर्कु्ती सरुवा र बढुवािः 
१)ववलालर्मा ररक्त थथा , अथथार्ी,करार, अिदुािकोटा (राित)  बाल ववकास केन्रका सिर्ोगी स्शक्षक/ 
सिर्ोगी कार्िकतािको लिरू्क्तीको व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
२) थथा , अथथा ,करार, अिदुािकोटा (राित)  बाल ववकास केन्रका सिर्ोगी स्शक्षक/ सिर्ोगी कार्िकतािको 
र्ोग्र्ता र सेवा शति सवुविा तोवकए बमोस्जम ििेुछ। 
३)  गाउँपाललकालभत्र सरुवाका लागी लिवेदि ददिे थथार्ी, अथथार्ी, करार, अिदुािकोटा मा कार्िरत 
स्शक्षकको सरुवा भएर जािे र आउिे दबु  ववद्यालर्का व्र्वथथापि सलमलतको सिमती ललएमा कक्षा 
सञ्चालिमा बािा िपिे गरी गाउँ स्शक्षा सलमलतले ररक्त दरबन्दीमा सरुवा गिि सक्िेछ। 

४) उपदफा ३) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएता पलि आवश्र्कता र औस्ित्र्को आिारमा स्शक्षकिरुला  
गाउँ स्शक्षा सलमलतले ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतको सिमलत िलल  गाउँपाललका लभत्रका एक ववद्यालर्बाट 
अको ववद्यालर्मा सरुवा गिि सक्िेछ।तर मविला र अपाङ्गता भएका स्शक्षकला  अपार्क पिे गरी सरुवा 
गररिे छ ि। 
५)  स्शक्षक सेवा आर्ोगबाट लसफाररस भ  आएका स्शक्षकला  ववषर् लमल्िे गरी थथार्ी लिरू्क्ती दद  काममा 
लगाउि ुपिेछ।दरकन्दीमा करार स्शक्षक लिरू्क्ती गदाि स्शक्षक सेवा आर्ोगको करार ससु्िला  पविलो 
प्राथलमकता दद िेछ। 
६)  स्शक्षकको बढुवा प्रर्ोजिको लागी तोवकए कमोस्जमको पद लििािरि गररिेछ। 

४५. तलब भता िपाउिे र सेवा अविी गििा िििेुिः 
दफा ४२) को उपदफा २) मा उल्लेस्खत अवथथामा वा लिर्मािसुार लबदा थवीकृत गरा  बसेको अवथथामा 



बािेक ववद्यालर्मा अिपुस्थथत रिेका स्शक्षकले अिपुस्थथत अवलिको तलब भता पाउिे छ ि र सो अविी 
सेवामा समेत गििा ििेुछ ि।् 

४६) प्रिािाध्र्ापक स्शक्षक र कमििारी सम्बन्िी व्र्वथथािः 
१) प्रत्रे्क सामदुावर्क ववद्यालर्मा एक प्रिािाध्र्ापकको दरबन्दी रििेछ। 
२) उपदफा ३) बमोस्जम प्रिािाध्र्ापकको पदावलि ३ वषिको ििेुछ।कार्िसम्पादि र कार्िस्जम्मेवारीका 
आिारमा पिुिः लिरू्क्ती ििु सक्िेछि। 
३)प्रिािाध्र्ापकको लिरू्क्ती कार्िर्ोजिा र कार्िदक्षता को आिारमा गाउँ स्शषा सलमलतले छिौट गिेछ। 
४) गाउँपाललकाको क्षमताका आिारमा कार्िपाललकाले प्रिललत काििुको ववपररत िििेु गरी प्रिािाध्र्ापकको 
सेवा, सवुविा थप गिि सक्िेछ। 
५)  प्रिािाध्र्ापक छिोट, स्शक्षक, सिर्ोगी स्शक्षक/ सिर्ोगी कार्िकताि तथा कर्ििारी लिर्कु्ती, सेवाशति र 
सवुविा तोवकएबमोस्जम ििेुछ। 

४७) थथार्ी आवसीर् अिमुती ललि िििेुिः 
सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्िरत कुि  स्शक्षक वा कमििारीले कुि  देशको थथार्ी आवासीर् अिमुती ललि    
वा त्र्थतो अिमुती प्राप्त गििका लागी आवेदि ददि ुिदुैंि। थथार्ी आवासीर् अिमुती ललएका वा त्र्थतो 
अिमुती प्राप्त गििका लागी आवेदि ददएमा स्शक्षक तथा कमििारीला  दण्ड तथा सजार् तोवकए बमोस्जम 
ििेुछ। 
४८. स्शक्षक मिासंघ, स्शक्षक तथा कमििारीको पदीर् आिरि तथा अन्र् व्र्वथथािः 
१)सामदुावर्क ववद्यालर्का स्शक्षकिरुको पेशागत िकवितका सम्बन्िमा कार्ि गिि तोवकए बमोस्जमको एक 
स्शक्षक मिासंघ रििेछ। 
२) देिार्का अवथथामा स्शक्षक तथा कमििारीला  ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमतले कारवािीको लागी गाउँ 
स्शक्षा सलमलतमा लसफाररस गिेछ।सो उपर अिगुमि सलमलतको प्रलतवेदिको आिारमा गाउँ कार्िपाललकाले 
सेवाबाट बखािसत गिि सक्िेछ। 
क) तोवकए बमोस्जम पददर् दावर्त्व परुा िगरेमा 
ख)  वविा सिुिा लागतार १५ ददिभन्दा बढी समर् ववद्यालर्मा अिपुस्थथत भएमा  
ग)ववद्यालर्मा माद्यक पदाथि सेवि गरी आएको कुरा प्रमािीत भएमा 
घ) ि लतक पति देस्खिे कुि  फौजदारी अलभर्ोगमा आदालतबाट सजार् पाएमा 
ङ) सामदुावर्क ववद्यालर्का स्शक्षक वा कमििारीिरुले कार्ािलर् समर्मा अन्र्त्र अध्र्ापि वा अन्र् 
व्र्वसावर्क वक्रर्ाकलाप गरेमा 
ि) स्शक्षक वा कमििारी राजि लतक दलको कार्िकाररिी सलमलतमा रिेको पाइएमा 
छ)स्शक्षक वा कमििारीले व्र्वसावर्क िकवितका िाममा सूक्ष्म रुपमा अमकु राजि लतक दलको मात्र वित वा 



ववरोिमा कार्ि गिे संगठिका गररववलिमा कार्ािलर्को समर्मा संलग्ि भएमा। 
३) उपदफा २) बमोस्जम वा अन्र् माध्र्मले कुि  स्शक्षक वा कमििारीला  पदबाट िटाउि ुपिे कारिको 
आवश्र्क प्रमाि प्राप्त भएमा गाउँपाललकाले लिजला  पदबाट िटाउि सक्िेछ।तर कार्िरत पदबाट िटाउि ु
अस्घ मिालसव थपष्टीकरिको मौका प्रदाि गररिेछ। 

थपष्टीकरििःर्स खण्डको प्रर्ोजिका लागी कार्िकारिी सलमलत भन्नाले राजि लतक दलको वविाि बमोस्जम गदठत 
केन्रीर्थतर, प्रदेशथतर, स्जल्लाथतर वा थथालिर्थतरका कार्िकारिी सलमलत सम्झि ुपदिछ। 

 

                                   पररच्छेद-८ 
                                    ववववघ 

४९)  ववद्यालर्ला  शास्न्त क्षते्रको रुपमा कार्म गिुि पिेिः 
 १) ववद्यालर्ला  थवतन्त्र र भर्रवित रुपमा अध्र्र्ि, अध्र्ापि गिे वतावरि लसजििा गिि तथा ववद्यालर्लभत्र 
कुि  पलि वकलसमको अवास्ञ्छत वक्रर्ाकलाप ििु िददिे गरी ववद्यालर्ला  शास्न्तक्षेत्र कार्म गिुिपिेछ। 

२) उपदफा १) बमोस्जम सरुस्क्षत क्षेत्र कार्म गदाि ववद्यालर्ले पालिा गिुि पिे सति तथा मापदण्ड 
तोवकएबमोस्जम ििेुछ। 

५०) बालबाललकाला  लिष्काशि गिि, शारीररक वा मािलसक दवु्र्र्विार गिि िििेुिः 
१) कुि  पलि बालबाललकाला  ववद्यालर्बाट लिष्काशि गिि पा िेछ ि।तर बाललबज्र्ा  गरेको अवथथामा 
बालकला  कारवािीका लागी लसफाररस गरी पठाउि बािा पगेुको मालििेछ ि।् 
२) ववद्यालर्मा अध्र्र्िरत बालबाललकाला  शारररक वा मािलसक र्ातिा ददि वा दवु्र्र्विार गिि पा िेछ ि। 

५१.प्रगती वववरि बझुाउि ुपिेिः 
सामदुावर्क ववद्यालर्ले िौमालसक, अििवावषिक तथा वावषिक रुपमा र संथथागत ववद्यालर्लले प्रत्रे्क वषि तोवकए 
बमोस्जम वववरि सवित प्रगलत वववरि गाउ स्शक्षा सलमलत समक्ष बझुाउि ुपिेछ। 
५२. दण्ड सजार्िः 
१) कस ले ववद्यालर्को सम्पस्त्त वििालमिा वा िोक्साि गरेमा त्र्थतो व्र्क्तीला  मदु्दा िेिे अलिकारीले लबगो 
असलु गरी लबगोबमोस्जम जररवािा गिि सक्िेछ। 
२) कस ले देिार्को कार्ि गरेमा गिि लगाएमा वा सो कार्ि गिि सिर्ोग परु्ािएमा त्र्थतो व्र्क्तीला  कसरुको 
मात्र िेरी काििुले तोकेबमोस्जम सजार् ििेुछ। 
क) प्रश्नपत्रको गोपलिर्ता भङ्ग गरेमा 
ख) उतरपसु्थतका पररक्षि गदाि लापरवािी वा ग र स्जम्मेवारपिुि कार्ि गरेमा 
ग) पररक्षा केन्रमा सम्बस्न्ित पदालिकारीको थवीकृती लबिा प्रवेश गिि प्रर्त्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा पररक्षा 



केन्र लिर्न्त्रिमा लल  अमर्ािददत कार्ि गरेमा 
घ) पररक्षाफल प्रकाशिमा अलिर्लमतत गरेमा 
ङ) अरुको तफि बाट परीक्षा ददएमा 
ि) ववद्याथी भिाि गदाि दाि,उपिार वा कुि  रकम ललएमा 
छ) अिमुती िलल  कुि  श स्क्षक कार्िक्रम. श स्क्षक परामशि,बजृकोषि,कोस्िङ्ग कक्षा,टरू्सि सेन्टर ,भाषा स्शक्षि 
कक्षा तथा पूवि तर्ारी कक्षा सञ्चालि गरेमा 
ज) पररक्षाको मर्ािदा भङ्ग ििेु कुि  कार्ि गरेमा 
झ) काििु ववपररतका अन्र् कार्ि गरेमा  
३) काििु बमोस्जमको कसरुको सम्बन्िमा ववद्यालर्को कुिा  स्शक्षक वा कमििारी उपर मदु्दिेिे अलिकारी वा 
स्जल्ला अदालतमा मदु्दा दार्र भएमा त्र्थतो स्शक्षक वा कमििारी त्र्सरी मदु्दा दार्र भएको लमलतदेखी मदु्दाको 
अस्न्तम फ सला िभए सम्म लिलस्म्बत ििेुछि।्सो स्शक्षक वा कमििारी अदालतबाट कसरुदार ठिररएमा 
लिजला  र्स ऐि बमोस्जम ववभागीर् सजार् गररिेछ। 

५३. पिरावेदििः 
तोवकएको अलिकारीले गरेको सजार्को आदेश उपर काििु बमोस्जम पिुरावेदि लाग्िेछ। 
 

५४) गाउँपाललकाले लिदेशि ददि सक्िेिः 
गाउँपाललकाले तोवकएको क्षेत्रसँग सम्बन्िमा छात्रावास, कक्षा,टरू्सि सेन्टर ,कोस्िङ्ग सेन्टर संिालिको लागी 
तोवकए बमोस्जमका शति परुा गरेका संथथाला  अिमुती लगार्तका आवश्र्क लिदेशििरु ववद्यालर् व्र्वथथापि 
सलमलतला  ददि सक्िेछ। 
२) उपदफा १)बमोस्जमको ददएको लिदेशि पालिा गिुि ववद्यालर् तथा ववद्यालर् व्र्वथथापि सलमलतको कतिव्र् 
ििेुछ। 

५५. लिर्म बिाउिे अलिकारिः 
१)र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ािन्वर्ि गिि गराउि कार्िपाललकाले आवश्र्क व्र्वथथािरु सवित स्शक्षा लिर्मावली 
बिाउि सक्िेछ। 
२) र्स ऐिको कार्ािन्वर्िका लागी गाउँ स्शक्षा सलमलतले आवश्र्क लिदेशि तथा कार्िववलि बिा  लाग ुगिि 
सक्िेछ। 
३)  कार्िपाललकाले समग्र स्शक्षा क्षेत्र व्र्वथथापि वा कुि  ववशेष ववषर्ला  ललएर ववशेष लिदेशि जारी गिि 
सक्िेछ। 

५६.संक्रमिकालीि व्र्वथथािः 
१)र्स  ऐिले तोवकए बमोस्जम ििेु भिी व्र्वथथा गरेको काम लिर्मावली िआएसम्म कार्िपाललकाले गिि 



सक्िेछ। 
२) र्ो ऐि जारी भएपछी ववद्यालर्मा ररक्त रिेमा दरबन्दीमा लिरू्लतको लागी प्रकृर्ा सरुु गिि सवकिेछ। 

५७) र्स ऐि उद्दशे ्कार्ािन्वर्ि गिि कुि  बािा अड्काउ परेमा कार्िपाललकाले त्र्थतो बािा अड्काउ िटाउि 
आदेश जारी गिि सक्िेछ। 

५९.सामदुावर्क ववद्यालर्को खाता संिालि व्र्वथथािः 
१.सब  तिका सामदुावर्क ववद्यालर्िरुको खाता  ववद्यालर्को प्रिािाध्र्ापक तथा लेखाको कमििारीको संरू्क्त 
िथताक्षरबाट संिालि ििेुछ। 
२.उपदफा १)मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भएतापलि लेखाको कमििारी िभएमा सब  तिका सामदुावर्क 
ववद्यालर्िरुको खाता  ववद्यालर्को प्रिािाध्र्ापक तथा सिार्क स्शक्षकको संरू्क्त िथताक्षरबाट संिालि 
ििेुछ।  

५८.बिाउ र लाग ुिििेुिः 
१) र्ो ऐि वा ऐि अन्तगित बिेका लिर्ममा लेस्खएजलत कुरामा सोिी बमोस्जम र अन्र्मा प्रिललत काििु 
बमोस्जम ििेुछ। 
२) र्स ऐिमा लेस्खएको कुि  ववषर्ले ववद्यालर्को सम्प ती वििालमिा गरेको कसरुमा भ्रष्टिार लिवारि ऐि 
२०५९ अन्तगित कार्िवािी िलाउि बािा पिे छ ि।् 
३) संवविाि, संघीर् र प्रादेस्शक काििुसँग र्स ऐिका कुि  दफा र उपदफािरु बास्झएमा बास्झएको िद सम्म 
थवतिःलिस्ष्क्रर् ििेुछ। 
४) र्स अस्घ काििु बमोस्जम लिरू्क्त स्शक्षक कमििारीिरुला  िेपाल सरकारले ददइद  आएको सलुबिामा कुि  
वकलसमको कटौती गररिे छ ि।्तर र्ो व्र्वथथाले काििु बमोस्जम दण्ड,सजार् कार्िवािी गिि बािा पिेछ ि।् 
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देवताल गाउँपाललकामा करारमा प्राववलिक कमििारी व्र्वथथापि गिे सम्बन्िी  

कार्िववलि, २०७५  
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देवताल गाउँपाललकामा करारमा प्राववलिक कमििारी व्र्वथथापि गिे सम्बन्िी कार्िववलि, २०७५ 
 

       
प्रथताविािः 
 देवताल गाउँपाललकाले उपलब्ि गराउिे सेवा प्रवाि र ववकास लिमाििको कार्िला  व्र्वस्थथत र प्रभावकारी 
बिाउि र्स गाउँपाललकाको लालग िेपाल सरकारले थवीकृत गरेको कमििारी दरवस्न्दको अलििमा रवि 
प्राववलिक कमििारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेवा करारमा ललिे कार्िला  व्र्वस्थथत गििका 
लालग देवताल गाँउ कार्िपाललकाले लमलत २०७५/03 /१5 मा र्ो कार्िववलि थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भिः 

क. र्स कार्िववलिको िाम "देवताल गाउँपाललकामा करारमा प्राववलिक कमििारी व्र्वथथापि सम्बन्िी 
कार्िववलि, २०७५" रिेको छ ।  

ख. र्ो कार्िववलि कार्िपाललकाले लिििर् गरेको लमलतबाट प्रारम्भ ििेुछ ।  

 
२. पररभाषािः  ववषर् वा प्रसंगले अको अथि िलागेमा र्स कार्िववलिमा- 

क.  "अध्र्क्ष वा प्रमखु" भन्नाले क्रमशिः गाउँपाललकाको अध्र्क्ष वा िगरपाललकाको प्रमखु सम्झि ु
पदिछ । 

ख.  "ऐि" भन्नाले “थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४” सम्झि ुपदिछ ।  
ग.  "कार्िववलि" भन्नाले “देवताल गाउँपाललकामा करारमा प्राववलिक कमििारी व्र्वथथापि सम्बन्िी 

कार्िववलि, २०७५” सम्झि ुपदिछ ।  
घ.  "कार्ािलर्" भन्नाले गाउँ कार्िपाललकाको कार्ािलर् सम्झि ुपदिछ । 
ङ. "प्राववलिक कमििारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोस्जम प्राववलिक सेवा उपलब्ि गराउिे गरी व्र्वथथा 

भएका कमििारी सम्झि ुपदिछ । 
ि. "सलमलत" भन्नाले दफा ५ बमोस्जम गदठत अन्तवाताि तथा सूस्िकरि सलमलत सम्झि ुपदिछ । 

 



 

३. कार्िववलि लागू ििेु क्षते्र र सेवािः (१) थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) तथा थथािीर् तिमा सेवा प्रवाि सम्बन्िी व्र्वथथाको दफा १५(४) बमोस्जम प्राववलिक 
कमििारी करारमा राख्न ेप्रर्ोजिको लालग र्ो कार्िववलि थवीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

(२) कार्ािलर्ले देिार्को सेवासँग सम्बस्न्ित प्राववलिक कमििारी र्स कार्िववलि बमोस्जम अवलि 
तोकी करारमा राख्न सक्िेछिः  

(क) इस्न्जलिर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्ित 
(ख) कृवष सेवासगँ सम्बस्न्ित 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बस्न्ित 
(घ) वि सेवासगँ सम्बस्न्ित 
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्न्ित 
(छ) अन्र् कुि  प्राववलिक सेवासगँ सम्बस्न्ित । 

 
४. छिौट सम्बन्िी व्र्वथथािः दफा ३ बमोस्जमका प्राववलिक कमििारी कार्ािलर्ले करारमा राख्न ेप्रर्ोजिको 

लालग सूस्िकरि तथा छिौट सम्बन्िी व्र्वथथा देिार् बमोस्जम ििेुछिः  
(१) प्राववलिक कमििारीको अिसूुस्ि - १ बमोस्जम थवीकृत कार्ि वववरि बमोस्जम पद वा सेवा 

क्षेत्र तथा सम्बस्न्ित सेवा समूिको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शति समेत तोकी सम्बस्न्ित कार्ािलर्को 
सूििापाटी, वेभसा ट तथा अन्र् कुि  साविजलिक थथलमा अिसूुिी - २ बमोस्जमको ढाँिामा कम्तीमा 
१५ (पन्र) ददिको सूििा प्रकाशि गिुिपिेछ । 

(२) आवेदि फारामको िमूिा अिसूुिी - ३ बमोस्जम ििेुछ । आवेदि दथतरु 
गाउँपाललका/िगरपाललकाबाट लििािरि भए बमोस्जम ििेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पिि आएका आवेदििरु देिार्को आिारमा दफा ५ को सलमलतले 
मूल्र्ाङ्कि गरी ससु्िकृत गिुिपिेछ :  

क. श स्क्षक र्ोग्र्ता वापत - ६० (साठी) अंक, (ववस्शष्ट शे्रिी वापत ६०, प्रथम शे्रिी वापत 
५५, वद्धतीर् शे्रिी वापत ५०, ततृीर् शे्रिी वापत ४५, (लत्रभवुि ववश्वववद्यालर्को अंक 
गििाका आिारमा) । 

ख. कार्ि अिभुव वापत - १० (दश) अंक (प्रलत वषि २ अंकको दरले, प्रमास्ित वववरि 
संलग्ि भएको ििुपुिे) । 

ग. थथािीर् बालसन्दाला  देिार् बमोस्जम - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्ित गाउँपाललका बालसन्दा भएमा - १० अंक 
२. सम्बस्न्ित स्जल्लाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक  



 

घ. अन्तवातािमा अलिकतम २० अंक । र्स अिसुार अकं प्रदाि गदाि न्र्िुतम ८ (आठ) र 
अलिकतम १४ (िौि) को सीमालभत्र रिी प्रदाि गिुिपिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम आवेदि माग गदाि प्राववलिक कार्ि (इस्न्जलिर्ररंग, थवाथ्र् तथा पश ु
स्िवकत्सा लगार्तका अन्र् क्षेत्र) का लालग आवश्र्क पिे व्र्वसावर्क प्रमािपत्र (ला सेन्स) प्राप्त 
गरेका व्र्स्क्तले मात्र आवदेि ददि सक्िेछि ्। 

 
५. अन्तवािताि र सूस्िकरि सलमलतिः माग पद संतर्ाका आिारमा कार्िववलिको दफा (४) को उपदफा (३) 

बमोस्जम उच्ितम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारला  प्रारस्म्भक छिौट गिि र अन्तवािताि समेत लल  
सूस्िकरिको लसफाररस गिि देिार्को अन्तरवाताि तथा सूस्िकरि सलमलत रििेछिः 
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत     -  संर्ोजक 
(ख) अध्र्क्ष वा प्रमखुले तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलिकृत थतरको कमििारी   -  सदथर् 
(ग) गाउँपाललकाको ववषर्गत शाखा प्रमखु - सदथर् 

६. सूस्िकरिको वववरि प्रकाशि गिे : (१) दफा ४ बमोस्जम सब भन्दा बढी अंक प्राप्त गिे उम्मेदवारिरु 
दफा ५ बमोस्जमको सलमलतको लसफाररसको आिारमा कार्ािलर्ले उम्मेदवारिरुको रोल िम्बर, िाम 
थर, ठेगािा, काम गिि तोवकएको शाखा आदद समेत उल्लेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अिसुार सूस्िकरिको 
वववरि प्रकाशि गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सूस्िकरि प्रकाशि गदाि पद संतर्ा भन्दा दोव्बर संतर्ामा व कस्ल्पक 
उम्मेदवारको सूिी समेत प्रकाशि गिुिपिेछ र लसफाररश भएका उम्मेदवारिरुको सूिी सूििा पाटीमा 
समेत टाँस गिुिपिेछ ।  

तर आवेदि ि  कम परेको अवथथामा कम उम्मेदवार ससु्िकरि गिि सवकिेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोस्जमका र्ोग्र्ताक्रममा रिेका उम्मेदवारला  लछटो सञ्चार माध्र्मबाट 

जािकारी गरा  सोको अलभलेख समेत राख्नपुिेछ ।  
७. करार गिेिः (१) कार्ािलर्ले सूस्िकृत गरेका मतुर् उम्मेदवारला  ७ (सात) ददिको म्र्ाद दद  करार 

गिि सूििा ददिपुिेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अविी लभत्र करार सम्झौता गिि आउिे सूस्िकृत उम्मेदवारसँग 

कार्ािलर्ले अिसूुिी - १ बमोस्जमको कार्ि-वववरि सवित अिसूुिी - 4 बमोस्जमको ढाँिामा करार 
गिुिपिेछ । उक्त अवलि लभत्र सम्पकि  राख्न िआएमा क्रमशिः व कस्ल्पक उम्मेदवारला  सूििा दद  
करार गिि सवकिेछ । 



 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पिात अिसूुिी - ५ बमोस्जको पत्र कार्ािलर्ले प्राववलिक 
कमििारीला  ददिपुिेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्जम कार्ािलर्ले कार्िवववरि ददँदा ववषर्गत शाखा समेत तोकी काममा 
लगाउि ुपिेछ ।  

(५) र्स कार्िववलि बमोस्जम करार गदाि सामान्र्त आलथिक वषिको श्रावि १ (एक) देस्ख अको 
वषिको असारसम्मका लालग मात्र करार गिुि पिेछ । तर उक्त पदले गिुिपिे काम समाप्त भएमा वा 
पर्ािप्त िभएमा वा कार्ि प्रारम्भ ि  िभएको अवथथामा थथािीर् तिले कामको बोझ र अविी िेरी 
करारको अविी घटाउि सक्िेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम एक आलथिक वषिको लिस्म्त सेवा करारमा ललएको व्र्स्क्तला  पिुिः 
अको वषिको लालग सेवा करारमा ललि ुपरेमा पिुिः पररक्षि, छिौट र शरुू करार सरि मालि सम्झौता 
गररिेछ ।  

(७) प्राववलिक कमििारीले थवेच्छाले करार लिरन्तरता गिि ििािेमा कम्तीमा १ (एक) मवििा 
अगाडी कार्ािलर्मा ललस्खत रुपमा जािकारी गराउि ुपिेछ । र्सरी जािकारी िगरा  करार अन्त गरी 
काम छोडेमा त्र्थतो व्र्स्क्तला  पिुिः करारमा काम गिे अवसर दद िे छ ि । 

(८) र्स दफा ववपररतको अवलि उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भन्दा बढी रकम भकु्तािी 
ददएमा त्र्सरी अवलि उल्लेख गिे वा रकम भकु्तािी गिे कमििारीको तलव भत्ताबाट किा गरी असूल 
उपर गररिेछ र ववभागीर् कारवािी समेत गररिेछ ।  

८. कार्ि शति, पाररश्रलमक र अवलि :  (१) र्स कार्िववलि बमोस्जम सेवा करार सम्झौता गररएका प्राववलिक 
कमििारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बस्न्ित ति वा पदको शरुु तलब थकेलमा िबढ्िे गरी करार 
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोस्जम ििेुछ । थथािीर् भत्ता पाउिे थथािमा िेपाल सरकारको दररेट 
बमोस्जम करारमा उल्लेख भए अिसुार थथािीर् भत्ता उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।  

(२)  कार्ािलर्ले कार्ि-वववरिमा उल्लेख भए बमोस्जम प्रगलतको थथलगत वा वथतगुत 
प्रलतवेदिका आिारमा कार्ि सम्पादि अिसुार करारमा उल्लेख गरी भ्रमि भत्ता वा वफल्ड भत्ता 
उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्लेख िगररएको भ्रमि भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्र् भत्ता उपलब्ि 
गराउि सवकिे छ ि ्। 

(३) कार्ािलर्ले करारका प्राववलिक कमििारीको पाररश्रलमक भकु्तािी गदाि लिजले मवििाभरी 
गरेको कामको वववरि (Time Sheet) सवितको प्रलतवेदि तर्ार गिि लगा  सम्बस्न्ित ववषर्गत 
शाखाको लसफाररसको आिारमा मात्र भकु्तािी गिुि पिेछ । 



 

(४) र्स कार्िववलि बमोस्जम प्राववलिक कमििारीले करारमा काम गरेक  आिारमा पलछ कुि  पलि 
पदमा अथथार्ी वा थथार्ी लिर्कु्ती ििुाका लालग कुि  पलि दाबी गिि पाउँिे छ ि । 

(५) उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाि काम शरुु गिे लमलत र अन्त्र् गिे लमलत समेत उल्लेख 
गिुिपिेछ। तर त्र्थतो करारको अविी एक पटकमा १ (एक) वषि भन्दा बढी ििेु छ ि । 

९. करार समाप्तीिः (१) र्स कार्िववलि बमोस्जम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा िेपालको संवविाि 
बमोस्जम कमििारी समार्ोजि भ  खवट  आएमा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार थवतिः अन्त्र् ििेुछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलिक कमििारीको कार्ि सन्तोषजिक िभएको भलि कार्िरत ववषर्गत 
शाखा वा कार्ािलर्ले लसफाररश गरेमा अध्र्क्ष वा प्रमखुले आवश्र्क छािववि गिि लगा  सफाइको 
मौका दद  कार्ािलर्ले जिुसकु  अवथथामा करारबाट िटाउि सवकिेछ ।  

१०. ववववििः र्स कार्िववलि कार्ािन्वर्ि क्रममा थप व्र्वथथा गिुि परेमा र्स कार्िववलि तथा प्रिललत 
कािूिसँग िबास्झिे गरी गाउँपाललकाले आवश्र्क लिििर् गिि सक्िेछ ।  

  



 

अिसूुिी - १ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्न्ित कार्िवववरिको ढाँिा) 
................... गाउँ कार्िपाललकको कार्ािलर् 

................... 
प्रदेश िं. ..... िेपाल 

 
कार्ि वववरिको िमिुािः 
प्राववलिक कमििारीको पद िामिः  काम गिुिपिे थथाििः 
प्राववलिक कमििारीको िामिः       
सपुररवके्षकिः  प्रलतवेदि पेश गिुिपिे अलिकारीिः  
कार्ि वववरििः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



 

अिसूुिी - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्न्ित आवेदिको ढाँिा) 
....................गाउँ कार्िपाललकको कार्ािलर् 

.............................. 
प्रदेश िं..., िेपाल 

 
करारमा सेवा ललिे सम्बन्िी सूििा 

(सिुिा प्रकास्शत लमलत : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउँपाललकाको लागी ..............................(ववषर्गत शाखा) मा रििे गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देिार्को संतर्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राववलिक 
कमििारी करारमा राख्न ुपिे भएकाले र्ोग्र्ता पगुेका िेपाली िागररकिरुले र्ो सूििा प्रकास्शत भएको लमलतले 
१५ (पन्र) ददि लभत्र ददिको २:०० बजेसम्म राजथव लतरेको रलसद सवित दरखाथत ददि ििु सम्वस्न्ित 
सव को लालग र्ो सूििा प्रकाशि गररएको छ । र्सको फाराम, दरखाथत दथतरु, कार्ि–वववरि, पाररश्रलमक, 
सेवाका शतििरु सवितको ववथततृ वववरि कार्ािलर्बाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपलब्ि ििेुछ 
।  

पद िाम  संतर्ा 
  
  

२. श स्क्षक र्ोग्र्ता र अिभुव (िमिुा) : 
१. िपेाली िागररक । 
२. न्रू्ितम र्ोग्र्ता (जथत िः िपेाल सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्वाट civil engineering मा थिातक (BE 

र कुि  सम्बद्ध ववषर्मा ववषर्मा थिातकोत्तर गरेको । 
३. अिभुवको िकमा B.E उतीिि गरी सम्बद्ध कार्िमा कम्तीमा ...... वषिको कार्ि अिभुव भएको  ।  
४. .... वषि उमेर परुा भ  .... वषि ििाघेको ििुपुिे । 
५. िपेाल इस्न्जलिर्ररङ्ग काउस्न्सलमा दताि भएको (प्रमािपत्र) । 
६. अन्र् प्रिललत काििुद्वारा अर्ोग्र् िभएको । 
३. दरखाथतमा संलग्ि गिुिपिेिः उम्मेदवारको व्र्स्क्तगत वववरि, श स्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमास्ित प्रलतललवप, िेपाली 

िागररकताको प्रमािपत्रको प्रमास्ित प्रलतललवप, अिभुवको प्रमास्ित प्रलतललवप तथा प्रिललत िेपाल कािूि 



 

बमोस्जम ववलभन्न काउस्न्सल वा पररषद् वा अन्र्मा दताि भएको प्रमास्ित प्रलतललवप संलग्ि ििुपुिेछ । पेश 
गररिे सब  प्रलतललवपको पछाडी उम्मेदवार थवरं्ले िथताक्षर गरी प्रमास्ित गिे ।  

अिसूुिी – ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्न्ित दरखाथत फारामको ढाँिा) 

देवताल गाउँ कार्िपाललकको कार्ािलर् 
वपप्राढीगोढ,बारा 
प्रदेश िं २ िेपाल 

 
करारको लालग दरखाथत फाराम 

(क) व र्स्क्तक वववरि 

 िाम थर
  

(देविागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 

िागररकता िं: जारी गिे स्जल्ला : लमलत : 
थथार्ी ठेगािा क) स्जल्ला ख) ि.पा./गा.वव.स. ग) वडा िं 
 घ) टोल : ङ) मागि/घर िं. : ि) फो िं. 
पत्रािार गिे ठेगािा :  मेल 
बाबकुो िाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              ( स्थव संवतमा) 
बाजेको िाम, थर : िालको उमेर :             वषि            मवििा 

(ख) श स्क्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखाथत फाराम भरेको पदको लालग िावििे आवश्र्क न्रू्ितम श स्क्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गिे) 

आवश्र्क न्रू्ितम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यालर्/बोडि/ताललम ददिे संथथा श स्क्षक उपालि/ताललम  संकार् शे्रिी/प्रलतशत मूल ववषर् 
श स्क्षक र्ोग्र्ता      

     
ताललम      

(ग) अिभुव सम्बन्िी वववरि  

कार्ािलर् पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रिी/ति थथार्ी/अथथार्ी/करार 
अवलि 

देस्ख सम्म 
       
       

म ले र्स दरखाथतमा खुलाएका सम्पूिि वववरििरु सत्र् छि ्। दरखाथत बझुाएको पदको सूििाको लालग अर्ोग्र् ठिररिे गरी कुि  सजार् पाएको छ ि । कुि  कुरा ढाँटे 
वा लकुाएको ठिररएमा प्रिललत कािूि बमोस्जम सििेछु/बझुाउिेछु । उम्मेदवारले पालिा गिे भिी प्रिललत कािूि तथा र्स दरखाथत फारामका पषृ्ठिरुमा उल्लेस्खत सब  
शति तथा लिर्मिरु पालिा गिि मन्जरु गदिछु । साथ  करारमा उल्लेस्खत शतििरु पूिि रुपमा पालिा गिेछु र करारको समर्भन्दा अगाव  करारको अन्त्र् गदाि कस्म्तमा ३ 
मवििाको पूवि सूििा दद  कार्ािलर्मा लिवेदि ददिेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्िे सिीछाप उम्मेदवारको दथतखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लमलत: 

कार्ािलर्ले भिेिः 

िालसाल  स्खिेको 
पासपोटि सा जको परु  
मखुाकृलत देस्खिे 
फोटो र्िाँ टाथिे र 
फोटो र फाराममा 
पिे गरी उम्मेदवारले 
दथतखत 



 

रलसद/भौिर िं. : रोल िं. : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारि : 
दरखाथत रुज ुगिेको िाम र दथतखतिः 
लमलत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गिेको 
दथतखत 
लमलत : 

 

रष्टव्र् : दरखाथत साथ सूििामा उल्लेस्खत लगार्त लिम्िललस्खत कागजातिरु अलिवार्ि रुपमा उम्मेदवार आफ ले प्रमास्ित गरी पेश गिुि पिेछ ।(१) िेपाली िागररकताको 
प्रमािपत्रको प्रलतललवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पिेमा सो को प्रलतललवप, (३) न्रू्ितम श स्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमािपत्र र िाररलत्रक प्रमािपत्रको प्रलतललवप, 
प्राववलिक कार्ि (इस्न्जलिर्ररङ्ग, थवाथ्र् तथा पश ुस्िवकत्सा लगार्तका अन्र् के्षत्र) का लालग आवश्र्क पिे व्र्वसावर्क प्रमािपत्र (ला सेन्स)को प्रलतललवप, ताललम र अिभुव 
आवश्र्क पिेमा सो समेतको प्रलतललवप, आदद । 

  



 

b]jtfn ufpFkflnsf 

  

  

 

 

 

      

    देवताल=ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&५ 

 

 

 

 

 

 

 

             ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lkk|f9Luf]7,af/f 



 

  
                       देवताल राजपत्र 
                                  भाग  १ 

                         सम्वत ०७५ सालको ऐि ि] ४ 

     देवताल=ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ वविेर्क, @)&५ 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&%÷)#÷१% 

k|:tfjgfMg]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  b]jtfn ufpFkflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] P]gsf] gfd b]jtfn ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw   

-lgoldt ug{]_ P]g, @)&% /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g b]jtfnufpFkflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

-s_ æP]gÆ eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsffsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, 

@)&$ ;Demg' k5{ . 

-v_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] b]jtfn ufpF sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-u_  æufpFkflnsfÆeGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

         -3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef ;Demg' k5{ . 

-r_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  

#= lgod agfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L 



 

lgjf{x ug{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ b]jtfn ufpFsfo{kflnsfn] cfjZos 

lgod agfpg ;Sg]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd lgod agfpFbf ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo 

txsf] If]qflwsf/ leq kg]{ ljifodf dfq agfpg' kg]{5 . 

$=lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 jgfpg ;Sg]M-!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g cGt/ut jg]sf] 

lgodfjnLsf] clwgdf /xL b]jtfn ufpFn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 

jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 . 



 

 

b]jtfn ufpFkflnsf 

  

  

 

 

 

       

 

b]jtfn ufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lkk|f9Luf]7,af/f 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         efu— @  

                               b]jtfn /fhkq  

          ;Djt\ @)&% ;fnsf] lgodfjnL, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw g+=‒ # 

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

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!* n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L b]jtfn=ufpFkflnsfsf] 

ufpFsfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{ ljefhgsf nflu ldlt ०७५÷०३⁄१५ sf] lg0f{o cg';f/ b]xfosf 

lgodx? agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ oL lgodx?sf] gfd æufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, 

@)&%Æ /x]sf] 5 . 

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

@= kl/efiffMlaifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf– 

-s_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf]] cWoIf ;Demg'k5{ . 

-v_ æpkfWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] pkfWoIf ;Demg'k5{ . 

-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] b]jtfn= ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-3_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg'k5{ . 

-ª_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] b]jtfn= ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-r_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] b]jtfn ufpF sfo{kflnsf cGt/utsf] laifout 

zfvf, pkzfvf, sfof{no jf OsfO{nfO { ;Demg'k5{ . o; zAbn] ;+ljwfg 

adf]lhd ufpFkflnsfnfO{ tf]lsPsf] sfo{;Dkfbg ug{sf nflu ufpFsfo{kflnsf 

cGtu{t /xg] lzIff, :jf:Yo, s[lif, jg, kz'ljsf;h:tf laifoIf]qut sfof{no 

jf OsfO{nfO{ ;d]t ;Demg' k5{ . 



 

 

-5_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] j8f sfof{nosf] k|zf;sLo k|d'vsf] 

?kdf sfdsfh ug{ tf]lsPsf] j8f;lrj ;Demg'k5{ . 

-h_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] b]jtfn=ufpFkflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-em_ æ;b:oÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf]]] ;b:o ;Demg' k5{ . ;f] zAbn] ufpF 

sfo{kflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf / j8f cWoIf ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 

-`_ æ;efÆ eGgfn] =b]jtfn ufpFkflnsfsf] ufpF;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

#= sfo{ ;DkfbgM -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{ ;Dkfbg ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, j8f 

sfof{no Pj+ laifout zfvfaf6 x'g]5 . 

-@_ ufpF sfo{kflnsf cGtu{t /xg] ljifout zfvf jf sfof{no jf pkzfvf jf OsfO{ jf 

s]Gb|x?sf] ljj/0f cg'';"rL— ! df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf laifout zfvfx? / ltgLx?sf]sfo{ ljj/0f ufpF 

sfo{kflnsfn] :jLs[t u/] adf]lhd x'g]5 . 

$= sfo{ ljefhgM -!_ ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no / laifout zfvfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 

cg';"rL–@ adf]lhd x'g]5 . 

-@_ ufpF sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] ljifout zfvfsf] sfddf cfjZostf 

cg';f/ x]/km]/ jf yk36 ug{ ;Sg]5 . 

-#_ j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ cg';"rL– # adf]lhd x'g]5 . 

-$_ cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf / ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ cg';"rL– $ 

adf]lhd x'g]5 . 

-%_ cWoIfn]] laifout If]qsf] sfo{sf] nflu sfo{kflnsfsf] s'g} ;b:onfO{ lghn] ug]{ 

sfo{sf] If]qflwsf/ ;d]t tf]sL lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 .  



 

 

-^_ sfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{;Dkfbgsf nflu cg';"rL —% adf]lhdsf] laifout 

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

;Sg]5 . 

 

%= lhDd]jf/L tyf pQ/bfloTjM -!_ ufpF sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg ePsf sfdsf nflu cWoIf tyf 

;b:ox? ;fd'lxs ?kdf ufpF;efk|lt pQ/bfoL x'g]5g\ . 

-@_ ufpF sfo{kflnsfsf ;b:ox? cfkm"nfO{ tf]lsPsf]sfo{sf nflu JolQmut ?kdf 

sfo{kflnsf tyf cWoIfk|lt pQ/bfoL x'g]5g . 

-#_ laifout ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfdsf nflu ;ldltsf ;+of]hs tyf ;b:ox? 

;fd''lxs ?kdf sfo{kflnsfk|lt pQ/bfoL x'g]5g . 

-$_ j8f cWoIf cfkm"n] ug]{ sfdsf nflu sfo{kflnsf, cWoIf tyf j8f ;ldltk|lt / 

j8f ;ldltaf6 ul/g] sfdsf nflu ;fd'lxs ?kdf sfo{kflnsf / ;efk|lt pQ/bfoL x'g]5 . 

 

^=  clwsf/ k|Tofof]hgM -!_ ufpF sfo{kflnsfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ cWoIf, 

pkfWoIf, j8fcWoIf, ;b:o tyf dftxtsf ;ldlt, pk;ldlt jf sfo{sf/L clws[tnfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ cWoIfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ s'g} ;b:o jf sfo{sf/L 

clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_ j8f ;ldlt jf j8f cWoIfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ j8f 

;ldltsf s'g} ;b:o jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5. 

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

jf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd cg';"rLdf yk36 jf x]/km]/ jf ;+zf]wg u/]sf] 

ljifosf] ;"rgf ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ug{' kg]{5 . 

 



 

 

*= afwf c8\sfp km'sfpm M of] lgod sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} afwf c8\sfp k/]df o; 

lgodfjnLsf] efjgfsf] k|lts"n gx'g] u/L sfo{kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp k'msfpg 

cfjZos Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

(= o;} adf]lhd eP u/]sf] dflgg]Mof] lgodfjnL :jLs[t x'g'k"j{ ufpF sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg 

ePsf sfo{x? o;} lgodfjnL cg'?k eP u/]sf] dflgg]5 . 

 

 

 



 

 

cg';"rL – ! 

-lgod # sf] pklgod -@_ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFsfo{kflnsfdf /xg] ljifout zfvf -zfvf, sfof{no, pkzfvf, OsfO{_ sf] ljj/0f 

-ufpF sfo{kflnsfsf] cfˆgf] /fhZjsf] Ifdtf, vr{sf] cfjZostf, ;]jf pknAw u/fpg' kg]{ 

hg;+Vof tyf ljsf;sf d'Vo d'Vo k|fyldstf cg'?k ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e]{If0fsf cfwf/df 

laifout zfvf tyfsfof{no, pkzfvf jf OsfO{ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g . hgzlQmsf] pknAwtf 

tyf k|zf;lgs vr{nfO{ Wofg lbO{ Pp6f laifout zfvf cGtu{tsf] s'g} sfof{no, pkzfvf jf 

OsfO{n] ldNbf] cGo laifoIf]qsf] sfo{;d]t ;Dkfbg ug{ ;Sg]5 ._ 
 

!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 

-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; pkzfvf 

-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg pkzfvf 

-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo pkzfvf 

-3_ gu/ k|x/L Joj:yfkg pkzfvf 

-ª_ Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g pkzfvf 

-r_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfngpkzfvf 

-5_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0fpkzfvf 

-h_ a}7s tyf ljwfog pkzfvf 

-em_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f pkzfvf 

-`_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkflw tyf lje"if0f OsfO{ 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;gzfvf 

-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;gpkzfvf 

-v_ cfly{s k|zf;gpkzfvf 

#= k"jf{wf/ ljsf; tyf ejg lgodg zfvf 

-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yfpkzfvf 

-v_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_pkzfvf 

-u_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, e"—pkof]u tyf j:tL ljsf;pkzfvf 

 hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{ OsfO{ 

 a:tL ljsf; OsfO{ 

-3_ hnljB't, phf{, ;8s jlQ tyf l;+rfO{pkzfvf 



 

 

 hnljB't, phf{ / ;8s jlQ OsfO{ 

 l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f OsfO{ 

-ª_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg pkzfvf 

-r_ ljkb\ Joj:yfkg -af?0foGq, PDj'n]G; tyf oGq pks/0f kl/rfng ;d]t_ pkzfvf 

-5_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L OsfO{ 

$= cfly{s ljsf; zfvf 

-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L sfof{no 

-v_ jg tyf e"—;+/If0f sfof{no 

-u_ pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; pkzfvf 

-3_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f pkzfvf 

%=;fdflhs ljsf; zfvf 

-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff sfof{no 

-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk OsfO{ 

-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfof{no 

-3_ vfg]kfgL Aoj:yfkgsfof{no 

-ª_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff pkzfvf 

 n}+lus ;dfgtfOsfO{ 

 jfnjflnsf, lszf]/ lszf]/L tyf o'jf OsfO{ 

 ckf+utf ePsf JolQm tyf h]i7 gful/s OsfO{ 

-r_ u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng, ;dGjo tyf lgodg OsfO{ 

-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ OsfO{ 

-h_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g OsfO{ 

^= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 

-s_ of]hgf, sfo{of]hgf th'{df tyf pkef]Qmf ;ldlt kl/rfng OsfO{ 

-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg OsfO{ 

-u_ tYof+s Joj:yfkg OsfO{ 

 

  



 

 

  



 

 

cg';"rL – @ 

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

laifout zfvfsf] sfo{ ljefhg 

!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 

-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; 

 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, dfkb08, ;]jf zt{, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

 ;+ljwfgsf] wf/f #)@ adf]lhd ;dfof]hg eO{ cfpg] sd{rf/Lsf] Joj:yfkg 

 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ 

 ufpFkflnsfsf] ;+u7g ljsf;, ;Ë7g ;+/rgf tyf b/aGbL lgwf{/0f, hgzlQm Joj:yfkg / j[lQ 

ljsf;, 

 :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkgdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] pkof]u, k|a¢{g / lgodg 

 dfgj ;+;fwg ljsf;sf nflu cNksfnLg tyf bL3{sfnLg of]hgf th'{df 

 ufpFkflnsfdf ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 

 :yfgLo zflGt ;ldlt ;DaGwL sfo{x? . 

-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg 

 ufpFkflnsfsf] nflu ;fj{hlgs v/Lb tyf cGo aGbf]a:tLsf ;fdfg ;DaGwL ljifo 

 ufpFkflnsfleqsf] ;fj{hlgs tyf ;/sf/L ;DklQ, ;fd'bflos ;DklQ, ejg, ;8s, k;n, 

Joj;fo, k"af{wf/, pBf]u, vfgL tyf vgLh, jgsf] ljj/0f ;lxtsf] cBfjlws clen]v 

 ufpFkflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] cBfjlws clen]v 

 ufpFkflnsfl:yt ;/sf/L ;DklQsf] PsLs[t ljj/0f . 

-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo 

 ;+3 tyf k|b]z txdf ;+ljwfg tyf sfg'g adf]lhdsf] ;xeflutf tyf k|ltlglwTj 

 lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo 

 j8f tx;Fusf] ;Dks{ / ;dGjo 

 kqfrf/, ;ef, ;df/f]x, lzi6frf/ 

-3_ ufpF k|x/L Joj:yfkg 

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

dfkb08, sfof{Gjog / lgodg,  

 ufpF k|x/L dfkm{t b]xfosf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

o gLlt, sfg"g, dfkb08, lg0f{ox? sfof{Gjogdf ;xof]u, 



 

 

o ;DklQsf] ;+/If0f, 

o ufpFkflnsfdf x'g] ;ef ;df/f]x, k/Dk/f tyf hfqf rf8kj{sf] Joj:yfkgdf ;xof]u, 

o :yfgLo ahf/ tyf kfls{Ë :ynsf] Joj:yfkgdf ;xof]u, 

o ufpF k|x/L ;DaGwL sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf gLlt, of]hgf, sfo{qmd sfof{Gjog,   

o ufpF a:tL ;/;kmfO{ ;DaGwL dfkb08sf] sfof{Gjog / s;"/ pk/ 5fgljg / cg';Gwfg, 

o :yfgLo Goflos ;ldltn] u/]sf cfb]z, km};nf sfof{Gjogdf ;xof]u, 

o sfof{no kl/;/, ;Dkbf, ;fj{hlgs, P]nfgL, klt{ hUuf, ;fj{hlgs ejg tyf ef}lts 

k"jf{wf/sf] ;+/If0f / ;'/Iff, 

o ljkb\ Joj:yfkgdf ;xof]u, 

o ck/fw /f]syfd tyf cg';Gwfgdf ;xof]u, 

o km"6kfy Joj:yfkg 

o lgdf{0f lgodg 

o u'0f:t/ lgoGq0f 

 ufpF k|x/L ;DaGwL cGo sfo{ . 

-ª_ Goflos ;ldltsf] ;lrjfno, Gofo, sfg"g, dfgj clwsf/ k|j4{g tyf d]nldnfk / 

dWo:ytf, lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 

 Goflos ;ldltsf] ;lrjfno ;DjGwL sfo{ 

 Gofo tyf sfg"gL /fHosf] kl/kfngf 

 dfgj clwsf/sf] ;+/If0f tyf k|j4{g 

 JolQm / ;d'bfoaLr d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

 Goflos lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 

-r_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfng 

 cfˆgf] If]qleq OG6/g]6 ;]jf, 6]ln;]G6/, s]a'n tyf tf/ljxLg 6]lnlehg k|;f/0fsf] cg'dlt, 

gjLs/0f / lgodg 

 Ps ;o jf6;Ddsf] Pkm= Pd= /]l8of] ;~rfng cg'dlt, gjLs/0f /  lgodg 

 cfˆgf] If]qleq kqklqsfsf] k|sfzg cg'dlt, clen]v tyf lgodg 

 clen]v Joj:yfkgdf gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u  

 ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf ;j{;fwf/0f hgtfsf] ;xh / ;/n kx'Fr tyf ;"rgf k|ljlwsf] 

ljsf; / lj:tf/;DaGwL sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog 

 a}1flgs cWoog, cg';Gwfg / k|ljlw ljsf;df nufgL 



 

 

 ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t tYofÍ Joj:yfkg . 

-5_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0f 

 :yfgLo Jofkf/, jfl0fHo, j:t'sf] dfu, cfk"lt{ Joa:yfkg tyf cg'udg 

 ahf/ tyf xf6 ahf/ Joj:yfkg 

 pkef]Qmf clwsf/ tyf lxt ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg 

 :yfgLo j:t'x¿sf] pTkfbg, cfk"lt{ tyf lgsf;L k|If]k0f, d"No lgwf{/0f / cg'udg 

 :yfgLo Jofkf/ / jfl0fHo ;DaGwL k"jf{wf/ lgdf{0f, 

 :yfgLo j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"No tyf u'0f:t/sf] cg'udg / lgodg, 

 pkef]Qmf ;r]tgf, nlIft pkef]Qmfsf] nut Joj:yfkg / :yfgLo j:t' tyf ;]jfsf] u'0f:t/ 

k/LIf0f, 

 vfB kbfy{sf] u'0f:t/ lgoGq0f, 

 vfg]kfgLsf] u'0f:t/ lgoGq0f, 

 :yfgLo Jofkf/ k|j¢{g ;xhLs/0f / lgodg, 

 :yfgLo af}l4s ;DklQsf] ;+/If0f, k|j¢{g / clen]vfÍg . 

-h_ a}7s tyf ljwfog 

 sfo{kflnsf tyf ;efsf] a}7s Joj:yfkg 

 sfo{kflnsfsf] lg0f{ox?sf] ljB'lto dfWodaf6 clen]vLs/0f tyf k|sfzg  

 sfo{kflnsf tyf ;efdf k]z ug'{kg]{ ljleGg gLlt, lgod tyf sfg"gsf] d;f}bfdf ;+of]hg 

 sfo{kflnsfsf ljleGg ;ldlt, pk;ldlt, sfo{bnsf] a}7s Joj:yfkg 

 gLlt, sfg'gsf] k|df0fLs k|ltsf] ;+/If0f, k|sf;gsf nflu ;dGjo 

 ljwfog ;DjGwL cGo sfo{ 

-em_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f 

 cfGtl/s tyf k"j{ n]vfk/LIf0f 

 n]vfk/LIf0f ljj/0f -a]?h"sf] nut ;d]t_sf] clen]v Joj:yfkg  

 clGtd n]vfk/LIf0f sfo{df ;xof]u, ;dGjo / ;xhLs/0f 

 n]vfkfng;DjGwL Ifdtf ljsf; sfo{ 

-`_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkfwL, lje'if0f, cflb . 

 :yfgLo rf8kj{, ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 

 pkfwL tyf lje'if0f ;DjGwL l;kmfl/z, clen]v 

 



 

 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;g zfvf 

-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;g 

 /fhZj ;DaGwL gLlt, sfg"g th"{df, sfof{Gjog / lgodg -/fh:j r'xfj6 lgoGq0f ;d]t_ 

 ;DklQ s/, 3/axfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/, ;]jf z'Ns b:t'/, ko{6g 

z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/~hg s/, axfnlj6f}/L 

s/, 3/hUuf s/, d[t jf dfl/Psf] hLjhGt'sf] xf8, l;+u, KjfFv, 5fnfdf s/, k|fs[lts ;|f]t 

;fwg, Joj;flos s/ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog, afF8kmfF8, ;+sng / lgodg, 

cGo cfo Joj:yfkg 

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

lgodg / ;f]sf] ;Íng tyf afF8kmfF8 

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

;fwg / ;]jf z'Ns h:tf /f]oN6L ;Íng, ;dGjo / lgodg 

 :yfgLo k"jf{wf/ ;]jf / pkof]udf ;]jf z'Ns tyf b:t'/ -gLlt, sfg'g, dfkb08, lgodg, z'Ns 

lgwf{/0f, ;+sng tyf Joj:yfkg_ 

 dfnkf]t ;+sng 

 sfg'g adf]lhd 9'+uf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], g'g, :n]6, kmfo/Sn]h:tf vfgL vgLh kbfy{sf] 

;j]{If0f, cGj]if0f, pTvgg / ;f] ;DaGwL /f]oN6L ;Íng 

 6«]lsË, sfoflsË, Sofgf]lgË, a~hL hlDkË, lhkˆnfo/, ¥oflˆ6Ë z'Ns 

 ;fd'bflos jgsf] ;~rfng / Joj:yfkgaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 

 kfgL3§, s"nf], k}gL h:tf ;]jf ;~rfngaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 

 k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u ;DaGwL gLlt lgwf{/0f / sfof{Gjog tyf k|b]z /  ;+3Lo dfkb08 

kfngf 

 k|rlnt sfg'g adf]lhd b08 hl/jfgf 

 afFsL aSof}tf /sdsf] nut / c;'n pk/  

 s/bftf lzIff tyf s/bftf ljj/0f cBfjlws 

 ljQLo ;|f]t ;fwgsf] ;dtfd"ns afF8kmfF8 

 cfly{s ;fwgsf] dxQd pkof]u tyf kl/rfng 

 /fhZj k/fdz{ ;ldlt ;DaGwL ljifo 

 :yfgLo /fh:j k|j¢{gsf nflu k|f]T;fxg,  

 /fhZjsf] ;DefJotf cWoog 

 /fh:j ;"rgf tyf tYofÍsf] cfbfg k|bfg 



 

 

 ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd ah]6 3f6fk"lt{sf] ;|f]t Joj:yf 

-v_ cfly{s k|zf;g 

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

 ah]6 ;Ldf lgwf{/0f, ah]6 th"{df, sfof{Gjog / lgodg 

 ;l~rt sf]if tyf cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yfkg 

 nufgL / nfef+zsf] Joa:yfkg 

 n]vf Joj:yfkg, vr{, /fhZj, w/f}6L, sfo{;+rfng sf]if tyf cGo ;/sf/L sf]if tyf ;+klQsf] 

PsLs[t ljj/0f 

 ;dli6ut cfly{s cj:yfsf] ljZn]if0f  

 C0f tyf cg'bfgsf] Joj:yfkg / lgodg 

 nufgL k|If]k0f -;xsf/L, ;xsf/L tyf lghL_ / ljQLo Joj:yfkg 

 sf/f]af/sf] n]vf+sg, lgoGq0f tyf Joj:yfkg 

 /fhZj tyf Joosf] cg'dfg 

 a]?h" km5\of}{6 

 cfly{s k|zf;g / Joa:yfkg ;DaGwL cGo ljifo . 

 

#=k"af{wf/ ljsf; tyf ejg lgodgzfvf 

-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yf 

 :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s tyf oftfoft ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf 

lgodg 

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

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

 oftfoft ;'/Iff Joj:yfkg / lgodg 

 :yfgLo ;fj{hlgs oftfoftsf] ?6 lgwf{/0f, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL, ;]jfsf] u'0f:t/, ef8f 

b/ lgwf{/0f / lgodg 

 6\ofS;L ;]jf cg'dtL, Joa:yfkg / lgodg, 

 jftfj/0fd}qL, hnjfo' kl/jt{g cg's"ng, ckfËtf / n}lËud}qL oftfoft k|0ffnLsf] k|j4{g  

 cfwf/e"t oftfoft ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;+u ;dGjo 

 oftfoft If]qdf nufgL clea[l4 

 oftfoft ;'ljwfdf gful/ssf] ;/n, ;xh / ;dfg kx'Fr 



 

 

 oftfoft If]qdf jftfa/0fd}qL k|ljlwnfO{ k|f]T;fxg 

 lghL oftfoft lgodg Joj:yfkg 

 

-v_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_ 

 ejg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf ;f] ;DjGwL of]hgf th{'df, cfof]hgf klxrfg, 

cWoog, sfof{Gjog / lgodg, 

 /fli6«o ejg ;+lxtf tyf dfkb08 adf]lhd ejg lgdf{0f cg'dlt / lgodg 

 ejg lgdf{0f Ohfht, ejg ;+lxtf sfof{Gjog 

 ejg lgdf{0fsf] gSzf :jLs[lt, ;+zf]wg, lgodg 

 k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u||xfno ;+/If0f, ;Da4{g / k'gMlgdf{0f, 

 ;/sf/L ejg, ljBfno, ;fd'bflos ejg, ;efu[x tyf cGo ;fj{hlgs ejg tyf ;+/rgf 

lgdf{0f / dd{t ;+ef/, 

 

-u_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, e"—pkof]u tyf j:tL ljsf; 

hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{, 

 k|fb]lzs dfkb08 adf]lhd 3/hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{ ljt/0f tyf nut Joj:yfkg 

 e"ldsf] juL{s/0f cg';f/sf] nut  

 hUufsf] lsQfsf6 / e"dL nut -gSzf, ;|]:tf_ lgdf{0f / ;+/If0f 

 ;/sf/L k|of]hgsf nflu hUuf k|flKt, d'cfAhf lgwf{/0f tyf ljt/0fdf ;dGjo / ;xhLs/0f 

 hUuf ljjfb ;dfwfgdf d]nldnfk / dWo:ytf 

 ljZj ;Dkbf ;"rLdf k/]sf :df/s / k'/ftflTjs dxTj nufot jg, ;Ld;f/ If]q, t6jtL{ 

If]qsf hUuf ;DaGwL nut 

a:tL ljsf; 

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

cfof]hgf klxrfg, cWoog, sfof{Gjog / lgodg 

 cfwf/e"t cfjf;sf of]hgf th'{df / sfof{Gjog 

 ufpFkflnsfdf cJojl:yt a;f]af; Joj:yfkg sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 

 cfwf/e"t a;f]jf; ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;Fu ;dGjo 

 of]hgfa4 / Joal:yt j:tL ljsf;sf sfo{qmdsf] th'{df sfof{Gjog 

 PsLs[t a:tL ljsf;sf nflu hUufsf] Plss/0f tyf hUuf ljsf; / Joa:yfkg 



 

 

 ;ª\3Lo tyf k|b]z sfg"gsf] cwLgdf /xL cfˆgf] If]qsf] e"pkof]u gLlt, of]hgf, sfo{qmd th{'df 

/ sfof{Gjog  

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

sfof{Gjog 

 ;+3Lo / k|b]z sfg'g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Djf;L klxrfg / clen]v Joj:yf 

 :yfgLo:t/df ;'s'Djf;L ;DjGwL hLljsf]kfh{g / j;f]jf; Joj:yf 

 PsLs[t j:tL ljsf;sf nflu hUufsf] PsLs/0f tyf hUuf ljsf; / Joj:yfkg . 

 

-3_ hnljB't, phf{,;8s jQL / l;+rfO{ 

hnljB't, phf{ / ;8s jQL 

 ;fgf hnljB't cfof]hgf, gjLs/0fLo phf{ tyf j}slNks pmhf{ ;DjGwL ;DaGwL gLlt, sfg"g, 

dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

 j}slNks pmhf{ ;DaGwL k|ljlw ljsf; / x:tfGt/0f, Ifdtf clej[l4÷k|a¢{g, 

 ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 

 hg;xeflutfdf cfwfl/t :jb]zL nufgLnfO{ k|fyldstf lbb} hn;|f]tsf] ax'pkof]uL ljsf; 

sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 

 :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 

 ;8s jQLsf] Joj:yf 

 

l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f 

 l;FrfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 

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

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

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

;]jf z'Nssf] lgwf{/0f / ;Íng Joj:yfkg 

 hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f ;DjGwL :yfgLo  

 t6aGw, gbL lgoGq0f tyf gbL] Joj:yfkg / lgodg 

 ;fgf hn pkof]u ;DaGwL cfof]hgf th{'df, sfof{Gjog / cg'udg . 

 

 

-ª_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg 



 

 

 :jR5 tyf :j:y jftfj/0f / hnfwf/ tyf jGoohGt'sf] ;+/If0f Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, 

sfg"g, sfo{qmd th"{df, sfof{Gjog / lgodg 

 a[Iff/f]k0f, xl/ofnL tyf xl/t If]qsf] k|j{4g 

 kmf]x/d}nf ;Íng, k'gMpkof]u, k|zf]wg, lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns lgwf{/0f / lgodg 

 ;/;kmfO{  tyf :jf:YohGo kmf]xf]/d}nfsf] Joj:yfkg 

 jfo' tyf WjgLsf] k|b"if0f lgoGq0f 

 xflgsf/s kbfy{x¿sf] lgodg tyf  lgoGq0f 

 ;fj{hlgs zf}rfno Joj:yfkg 

 jftfj/0fLo hf]lvd Go"gLs/0f 

 Go"g sfj{gd'vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; cjnDag 

 jftfj/0f ;+/If0f If]q lgwf{/0f / Joj:yfkg 

 kfgL d'xfgsf] ;+/If0f 

 klx/f] lgoGq0f 

 hnjfo" kl/jt{g cg's''ng sfo{qmd  

 

-r_ ljkb\ Joj:yfkg, af?0f oGq, PDj'n]G; 

 ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf :yfgLo:t/sf cfof]hgfsf] sfof{Gjog / 

lgodg 

 ljkb\ k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf, hf]lvd Go"gLs/0f sfo{ of]hgf 

 ljkb\ k"j{ tof/L, vf]h tyf p4f/, /fxt ;fdu|Lsf] k"j{ e08f/0f, ljt/0f / ;dGjo 

 ljkb\ hf]lvd If]qsf] gS;fÍg tyf a:tLx¿sf] klxrfg / :yfgfGt/0f 

 ljkb\ Joj:yfkgdf ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;d'bfo, ;+3 ;+:yf, lghLIf]q;Fu ;xof]u, ;dGjo / 

;xsfo{ 

 ljkb\ sf]ifsf]  :yfkgf tyf ;~rfng / ;|f]t ;fwgsf] kl/rfng 

 ljkb\ kZrft\ :yfgLo:t/sf] k'g:yf{kgf / k'glg{df{0f 

 ljkb\ ;DaGwL tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 

 k|fs[lts k|sf]ksf] /f]syfd / k"j{ tof/L 

 ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu k"j{ ;"rgf k|0ffnL ;DaGwL sfo{qmdsf] th'[{df / sfof{Gjog,  

 af?0f oGq tyf PDa'n]G;sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 

 :yfgLo cfktsfnLg sfo{ ;~rfng k|0ffnL 



 

 

 

-5_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L 

 :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/L ;DjGwL :yfgLo gLlt, of]hgf lgdf{0f 

 :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/Lsf cfof]hgf 5gf}6 tyf sfof{Gjog  

 :yfgLo ljsf;df lghL If]qsf] k|a4{g 

 

$= cfly{s ljsf; zfvf 

-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L 

s[lif 

 s[lif, s[lif k|;f/, s[lif pTkfbg Joj:yfkg;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, 

sfof{Gjog / lgodg 

 s[lif ahf/ ;"rgf, s[lif ahf/ tyf xf6ahf/sf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;fgf l;FrfO{ lgdf{0f, tflnd, 

k|ljlw k|;f/, k|fljlws 6]jf, s[lif ;fdfu|L cfk"lt{ / s[ifs Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf] ;~rfng 

 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 

 s[lif jftfj/0f ;+/If0f tyf h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|j¢{g 

 s[lif k|;f/ tyf hgzlQmsf] k|If]k0f, Joj:yfkg / kl/rfng 

 pRr d"Noo'Qm s[lifhGo j:t'sf] k|j¢{g, ljsf; tyf ahf/Ls/0f 

 s[lif;DjGwL jLdf / shf{ ;xhLs/0f 

 zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg 

 s[ifsx¿sf] Ifdtf clej[l4, k|fljlws ;]jf, 6]jf, ;Lk ljsf; / ;zQmLs/0f 

 s[lif aLpljhg, gZn, dnvfb / /;fog tyf cf}iflwx¿sf] cfk"lt{, pkof]u / lgodg 

 s[ifs ;d"x, s[lif ;xsf/L / s[lif ;DaGwL :yfgLo ;ª\3 ;+:yfx¿sf] ;dGjo, Joj:yfkg / 

lgodg 

 s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f 

 s[lif tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL tyf s[lif ;DaGwL ;"rgfsf] k|rf/k|;f/ 

 s[lif ;|f]t s]Gb|sf] :yfkgf / Joj:yfkg 

 

kz'kG5L 

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

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

sfo{qmdsf] ;~rfng / lgodg 



 

 

 kz'kG5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 

 kz'kG5L lrlsT;f ;]jfsf] Joj:yfkg, 

 kz'gZn ;'wf/ k4lt ljsf; / Joa:yfkg 

 kz'kG5L ;DaGwL aLdf / shf{ ;xhLs/0f 

 :yfgLo r/g tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg 

 kz' cfxf/sf] u'0f:t/ lgodg 

 :yfgLo:t/df kz'kG5L ;DaGwL tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL 

 kz' awzfnf / zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg / lgodg 

 kz'kfng tyf kz' :jf:Yo ;DaGwL cGo sfo{ . 

;xsf/L 

 ;xsf/L ;+:yf ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08sf] lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 

 :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] btf{, cg'dlt, vf/]hL / lj36g 

 ;xsf/L jrt tyf C0f kl/rfng ;DaGwL :yfgLo dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 

 ;xsf/L ;DaGwL /fli6«o, s]G›Lo, ljifout, k|fb]lzs / :yfgLo ;+3 ;+:yf;Fu ;dGjo / ;xsfo{ 

 ;xsf/L ;DaGwL :yfgLo tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 

 :yfgLo ;xsf/Lsf] Ifdtf clej[l4 

 :yfgLo ;xsf/L If]qsf] k|j¢{g, ljsf; / kl/rfng . 

 

-v_ jg, e"—;+/If0f, jGohGt', hnfwf/, hl8a'6L tyf h}ljs ljljwtf 

 jg, hËn, jGohGt', r/fr'?ËL, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf ;DaGwL 

:yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

 ;fd'bflos, u|fdL0f tyf zx/L, wfld{s, sj'lnotL jgsf] ;+/If0f, ;Dj4{g, pkof]u / lgodg  

 jg pkef]Qmf ;d"xsf] Joj:yfkg 

 dWojtL{ If]qsf] ;fd'bflos, wfld{s / sa'lnotL jgsf] Joj:yfkg 

 gbL lsgf/, gbL psf;, gx/ lsgf/ tyf ;8s lsgf/df j[Iff/f]k0f Joj:yfkg 

 lghL tyf Joj;flos jgsf] k|a¢{g / lgodg 

 ;fj{hlgs vfnL hUuf, kfvf jf If]qdf j[Iff/f]k0f, ;Def/, pkof]u / Joj:yfkg 

 h8La'6L tyf cGo u}/sfi7 jg k}bfjf/ ;DaGwL, ;e]{If0f, pTkfbg, ;Íng,  k|a¢{g, k|zf]wg, / 

ahf/ Joj:yfkg 



 

 

 jgaLpm au}Frf :yfkgf, Joj:yfkg / k|j¢{g 

 g;{/L :yfkgf, la?jf pTkfbg, ljt/0f, /f]k0f / k|j4{g 

 jGohGt' / r/fr'?ËLsf] ;+/If0f, Joj;flos kfng, pkof]u / cg'udg 

 jGohGt'af6 :yfgLo ;d'bfodf kg]{ k|efj /f]syfd, Joj:yfkg  

 :yfgLo k|f0fL pBfg -lrl8ofvfgf_ sf] :yfkgf / ;~rfng 

 :yfgLo jGohGt' ko{6g / cfocfh{g 

 :yfgLo:t/df cfv]6f]kxf/sf] Joj:yfkg 

 jg, jGohGt' tyf r/fr'?ËLsf] clen]vfÍg / cWoog cg';Gwfg 

 /}yfg] k|hfltsf] ;+/If0f / k|jb{\wg 

 ldrfxf k|hfltsf] lgoGq0f 

 h}ljs ljljwtfsf] clen]v 

 ;fd'bflos e";+/If0f / ;f]df cfwfl/t cfo cfh{g sfo{qmd 

 e";+/If0f / hnfwf/ Joj:yfkghGo ;fd'bflos cg's"ng 

 hnjfo" kl/jt{g cg's'ng sfo{  

 cfo cfh{gdf cfwfl/t h8La'6Lsf] ;+/If0f, k|a4{g, Joj:yfkg 

 

-u_ pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; / vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 

pBf]u 

 n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 

 n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] ljsf; / k|j4{g 

 pBdlzntf k|j4{g 

 Jofkfl/s kmd{, k;nsf] btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 

 ;Lk ljsf; ;DaGwL sfo{sf] k|a4{g . 

vfgL tyf vlgh 

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

sfof{Gjog / lgodg, 

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

pTvgg\ 

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

ljsf;, pTvgg\ / pkof]u ;DaGwL btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / Joj:yfkg 



 

 

 vfgL tyf vlgh kbfy{ ;DaGwL ;"rgf tyf tYofÍ ;Íng, clen]vg tyf Joa:yfkg 

 ef}ule{s gS;f k|sfzg . 

 

-3_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f 

 ul/aL lgjf/0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 

 ul/aL lgjf/0fsf] :yfgLo /0fgLlt th"{df 

 ul/a 3/kl/jf/ klxrfg;DaGwL :yfgLo ;j]{If0f, ;"rgf Joj:yfkg / lgodg 

 ul/aL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o, k|fb]lzs / :yfgLo ;+:yf;Fu ;Dks{, ;dGjo / ;xsfo{ 

 /f]huf/ tyf a]/f]huf/sf] tYofÍ ;Íng, k|zf]wg / ;"rgf k|0ffnLsf] :yfkgf 

 :yfgLo:t/df /x]sf ljb]zL >ldssf] nut ;Íng tyf ;"rgf Joj:yfkg 

 klxrfg ePsf ul/a 3/kl/jf/ Pj+ nlIft ;d"x ;DaGwL :yfgLo of]hgf, sfo{qmd, ;|f]t 

kl/rfng / Joj:yfkg 

 ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Daf;Lsf] klxrfg / clen]v Joj:yfkg 

 ;'s'Daf;L ;DaGwL hLljsf]kfh{g / a;f]af; Joj:yfkg 

 /f]huf/Lsf cj;/ l;h{gf ;DjGwL 

 

%= ;fdflhs ljsf; zfvf 

-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff  

 k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, v'nf tyf j}slNks lzIff -u'?s'n, 

db/;f, u'Daf cflb_, lg/Gt/ l;sfO tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgfsf] 

lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 

 k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg 

 kf7\oqmd / kf7\o;fdu|Lsf] ljt/0f tyf sfof{Gjog 

 ljBfno lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg 

 ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg 

 z}lIfs k"jf{wf/ lgdf{0f / dd{t ;Def/ 

 cfwf/e"t tx -sIff *_ sf] k/LIff Joj:yfkg 

 ljBfyL{ l;sfO pknAwLsf] k/LIf0f / Joj:yfkg 

 ljBfyL{ k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg 

 z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg 



 

 

 :yfgLo:t/sf] z}lIfs 1fg, ;Lk / k|ljlwsf] ;+/If0f, k|j4{g / :t/Ls/0f 

 dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg 

 k':tsfno Pj+ kqklqsf 

 :yfgLo k':tsfno, jfrgfno tyf ;fd'bflos cWoog s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg . 

-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk 

 :yfgLo:t/df v]ns"b k|zf;g tyf ;ª\3 ;+:yfsf] lgodg / ;dGjo 

 v]ns'bsf] ;+/rgfsf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;~rfng tyf ljsf; 

 v]ns"bsf] ljsf; / k|j¢{g 

 v]ns"b k|ltof]uLtf cfof]hgf / ;xefuLtf 

 cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL ljifo . 

-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

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

lgodg 

 /fli6«o tyf k|b]z:t/Lo nIo / dfkb08 adf]lhd :yfgLo:t/sf] :jf:Yo ;DaGwL nIo / 

u'0f:t/ lgwf{/0f 

 /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k hg/n c:ktfn, gl;{Ë xf]d, lgbfg s]G› tyf cGo :jf:Yo 

;+:yfx¿sf] lSnlgs btf{, ;~rfng cg'dlt / lgodg 

 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jfsf] ;~rfng / k|a¢{g 

 c:ktfn / cGo :jf:Yo ;+:yfsf] :yfkgf tyf ;~rfng 

 :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tyf Joj:yfkg 

 ;/;kmfO{ ;r]tgfsf] clej[l4 

 /Qm ;~rf/ ;]jf tyf :yfgLo / zx/L :jf:Yo ;]jf 

 cf}iflw k;n ;~rfng / lgodg 

 cf}iflwhGo jg:klt, h6La'6L / cGo cf}iflwhGo j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f 

 :jf:Yo aLdf nufotsf ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdsf] Joj:yfkg 

 cf}iflw tyf cGo d]l8sn pTkfbgx¿sf] Go"gtd d"No lgwf{/0f / lgodg 

 cf}iflwsf] plrt k|of]u / ;"IdhLj lg/f]ws k|lt/f]w Go"gLs/0f 

 cf}iflw / :jf:Yo pks/0fsf] v/Lb, e08f0f / ljt/0f 

 :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yfkg 

 hg:jf:Yo lgu/fgL -klAns x]Ny ;e]{n]G;_ 



 

 

 k|j¢{gfTds, k|ltsf/fTds, pkrf/fTds, k'g:yf{kgfTds / KoflnPl6e :jf:Yo ;]jfsf] ;~rfng 

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

nufotsf hg:jf:Yo ;]jfsf] k|j4{g 

 h'gf]l6s / sL6hGo /f]usf] lgoGq0f tyf Joj:yfkg 

 ;'lt{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] k|of]u lgoGq0f tyf ;r]tgf clej[l4 

 cfo'j]{lbs, o'gfgL, cfDrL, xf]ldof]Koflys, k|fs[lts lrlsT;f nufotsf k/Dk/fut :jf:Yo 

pkrf/ ;]jfsf] Joj:yfkg 

 hg:jf:Yo, cfkTsfnLg :jf:Yo tyf dxfdf/Lsf] lgoGq0f of]hgf / sfof{Gjog 

 ;?jf tyf g;g]{ /f]usf] lgoGq0f tyf /f]syfd 

 cfsl:ds :jf:Yo ;]jf k|jfx . 

-3_ vfg]kfgL Joj:yfkg  

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

 vfg]kfgL dx;'n lgwf{/0f / vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg 

 ;fj{hlgs :yndf lkpg] kfgL Joj:yfkg 

 :jR5 vfg]kfgL cfk"lt{ ;DaGwL cGo ljifo . 

-ª_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff  

n}+lus ;dfgtf 

 dlxnf xs ;DaGwL gLlt, of]hgf sfof{Gjog, ;dGjo / lgodg 

 dlxnfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts ;zlQms/0f, Ifdtf ljsf; 

 n}lus lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|j4{gfTds, ;+/If0ffTds pkfo / k'gM:yfkgf 

 n}+lus pQ/bfoL ah]6  

jfnjflnsf 

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

lgodg 

 afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f 

 afnd}qL zf;sLo k|jGw, afn Sna, afn ;+/If0f ;ldlt tyf afn ;~hfn 

 afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f ;DaGwdf ;+3, k|b]z tyf cGo lgsfo;Fu ;Dks{, ;dGjo tyf 

;xsfo{, 

 afnaflnsf kl/jf/ ;xof]u 

 a}slNks :ofxf/ k4ltsf] sfof{Gjog 



 

 

 afn Gofo 

 afn u[x, k'gM:yfkgf s]Gb|, lzz' :ofxf/ s]Gb| / afn ljsf; s]Gb| Joj:yfkg 

 c;xfo afnaflnsfsf, ;8s afnaflnsf Joj:yfkg 

 afn lx+;f lgoGq0f 

 afn;'wf/ tyf k'gM:yfkgf s]Gb| :yfkgf, ;+rfng cg'dtL / lgodg 

 cfkTsfnLg afn p4f/ sf]if :yfkgf / Joj:yfkg 

o'jf  

 o'jf hfu/0f, ;zlQms/0f / kl/rfng 

 o'jf ;Lk, pBdlzntf tyf g]t[Tj ljsf; 

h]i7 gful/s 

 h]i7 gful/ssf] nut, kl/rokq, ;Ddfg, :jf:Yo ;'ljwf, ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL sfo{ 

 h]i7 gful/s Snj, lbjf ;]jf s]G›, e]63f6:yn, cf>o s]G›sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 

ckf+utf ePsf JolQm / Psn dlxnf 

 ;ª\3 tyf k|b]z;Fusf] ;dGjodf ckfËtf k'gM:yfkgf s]G› tyf c;Qm :ofxf/ s]G›sf] ;~rfng 

/ Joj:yfkg 

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

;'ljwfsf] Joj:yfkg tyf ljt/0f 

 ckfFutf ePsf JolQmd}qL k"jf{wf/ lgdf{0f tyf ;~rfng 

 ckfËtf ePsf JolQm / c;Qmx¿sf] Joj:yfkg ;DjGwL cGo sfo{ . 

 Psn dlxnf ;DjGwL sfo{ 

-r_u}/;/sf/L ;+:yfkl/rfng, ;dGjo tyf lgodg 

 :yfgLo:t/df ;dfhsNof0f ;DjGwL ;+3;+:yf -u}/;/sf/L, ;fdflhs tyf ;fd'bflos ;+3;+:yf_ 

sf] btf{, gjLs/0f tyf lgodg 

 u'7L, sf]if tyf cGo 6«i6x?sf] Joj:yfkg 

 lghL tyf u}/;/sf/L If]q;Fu ;dGjo / ;xsfo{ 

 ;dGjo / kl/rfng 

 ;fdflhs ;+3;+:yf ;DaGwL cGo ljifo .  

 

-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ 

 ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 



 

 

 ;ª\3 tyf k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL sfo{qmd 

sfof{Gjog 

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

;xsfo{ 

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

-h_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g 

 efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, 

of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

 k'/ftTj, k|frLg :df/s tyf ;Ë|xfnosf] ;+/If0f, ;Def/, k|a¢{g / ljsf; 

 k/Dk/fu/t ?kdf rlncfPsf hfqf tyf kj{sf] ;~rfng / Joj:yfkg 

 :yfgLo dxTjsf wfld{s tyf ;f+:s[lts ;Dkbfsf] Joa:yfkg 

 ko{6sLo dxTjsf :yn tyf ;Dkbfsf] klxrfg, ;+/If0f / k|j4{g 

 ko{6g k"jf{wf/ ljsf; tyf k|f]T;fxg 

 k'/ftflTjs, wfld{s dxTjsf ;Dkbfx?sf] ;+/If0f tyf ;Da4{g 

 efiff, ;+:s[lt, hfqf, kj{ / nlntsnfsf] ;+/If0f, k|a4{g / ljsf; . 

 

^= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 

-s_ of]hgf th'{df, sfo{of]hgf tof/L, pkef]Qmf ;ldlt kl/rfng 

 ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf / lgodg 

 :yfgLo ljsf; gLlt, cNksfnLg, dWosfnLg tyf bL3{sfnLg ljsf; of]hgf th"{df, cg'udg 

tyf d"Nof+sg 

 cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, jftfj/0fLo, k|ljlw / k"jf{wf/hGo ljsf;sf nflu cfjZos 

cfof]hgf tyf kl/of]hgfx¿sf] th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf d"NofÍg 

 aflif{s ljsf; sfo{qmd, cfof]hgf th'{df, sfof{Gjog 

 ljsf; lgdf{0f k|s[ofdf :yfgLo hg;xeflutf clea[l4sf sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog 

 ljsf; of]hgfx?sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg 

 pkef]Qmf ;ldltsf] ljj/0f, Ifdtf ljsf; 

 ljsf;sf k|fyldstf k|fKt If]q lgwf{/0f 

 ;+3Lo / k|fb]lzs cfof]hgf, kl/of]hgf sfof{Gjogdf ;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u 

 ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL cGo sfo{ . 

-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg 



 

 

 ljsf; cfof]hgfsf] cg'udg, cfjlws k|ult tyf k|ltkmnsf] ;dLIff 

 ljsf; of]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof+sgsf] cfwf/ tyf k|lqmof lgwf{/0f 

 cfof]hgfsf] cWoog, cg';Gwfg tyf k|efj d"NofÍg 

 laifoIf]qut gLltsf] cg'udg tyf d"Nof+sg 

-u_ tYof+s Joj:yfkg 

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

lgodg 

 ;"rgf tyf clen]v s]G›sf] :yfkgf tyf ;~rfng 

 cfw'lgs k|lalwdfkm{t JolQmut 36gf btf{ -hGd, d[To', ljjfx, a;fO{;/fO{, ;DjGw ljR5]b / 

wd{k'q wd{k'qL_, clen]v Joj:yfkg tyf k|ltj]bg 

 :yfgLo tYofªs ;+sng, k|zf]wg, clen]lvs/0f tyf ljt/0f 

o cfwf/e"t tYof+s ;+sng / Joa:yfkg M hg;flÎ\os, k|fs[lts, cfly{s, ;fdflhs, 

;f+:s[lts, ef}lts k"af{wf/, /f]huf/Lsf] cj:yf, s"n u|fx:Yo pTkfbg, k|ltJolQm cfo, 

dfgj ljsf; ;"rsfÍ, /fhZj tyf cfoJoo ;d]tsf] tYofÍ ;Íng / k|zf]wg u/L ;"rgf 

k|0ffnLdf cfj4tf / kfZj{ lrq tyf >f]t gS;fsf] cBfjlws Pj+ clen]v 

o a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng 

o :yfgLo Jofkf/sf] tYofÍ k|0ffnL / cWoog cg';Gwfg 

o ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo tYofÍ / ;"rgf Joj:yfkg 

o ;DkGg ePsf tyf rfn" of]hgfsf] ljj/0f 

o laifIf]qut ;"rgf, tYof+ssf] ;+sng, clen]v 

 k|b]z tyf ;+3;Fu tYof+s Pj+ ;"rgf cfbfgk|bfg / ;dGjo 

 ;DefJo k|fs[lts >f]t tyf  ;fwgsf] clen]v -k|f]kmfO{n_ Joa:yfkg 

 ufpFkflnsfsf cfjlws tyf jflif{s sfo{qmd / ah]6 :jLs[lt . 

 

b|i6AoMufpF sfo{kflnsfn] dfly plNnlvt laifoIf]q ;d]6\g] u/L cfˆgf] cfjZostf / k|fyldstf 

cg'?k sfof{no, zfvf jf pkzfvf jf OsfO{ ;lxtsf] k|zf;lgs 9fFrf :jLs[t u/L nfu" ug{ 

;Sg]5 .
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cg';"rL –# 

-lgod $ sf] pklgod -#_ ;+u ;DjlGwt_ 

j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 

 

-s_ j8f:t/Lo tYofÍ ;+sng tyf cBfjlws ug]{M 

 cfˆgf] j8f leqsf] a:t'ut ljj/0f -gbLgfnf, h}ljs ljljwtf, vlgh kbfy{, hg;+Vofsf] 

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

cBfjlws ub}{ n}hfg],  

 lghL 3/ tyf 3/kl/jf/sf] nut /fVg],  

 P]ltxfl;s, k'/ftflTjs, ;f+:s[lts tyf wfld{s dxTjsf ;Dkbf, k|frLg :df/s, 

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

;+/If0f ug]{, 

 v'nf If]q, rf]s, 3f6, kf6L, kf}jf, ;Qn, wd{zfnf, d7, dlGb/, u'Djf, dl:hb, b]j:yn, 

db/;f, klt{ hUuf, 8fF8fkfvf, r/gIf]q, kfgLsf] d"n, kf]v/L, tnfp, Ogf/, s'jf, wf/f, 

9'Fu]wf/f, u'7L3/, af6f], ;8s, k'n k'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, ldnsf] tYofÍ ;Íng 

u/L cBfjlws nut /fVg], ;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / ;"rgf ;lxtsf] j8fsf] 

kfZj{ lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ . 
 

-v_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf of]hgf th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf cfjlws k|ult ;dLIff 

ug]{M 

 ;xefuLtfd"ns of]hgf th{'df k|0ffnL cg';f/ a:tL jf 6f]n:t/af6 of]hgf th{'df 

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

5gf}6 ug]{, 

 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng tyf j8fleq ;~rfng x'g] of]hgfx¿sf nflu 

pkef]Qmf ;ldltsf] u7g tyf ;f]sf] cg'udg ug]{, 

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

ug]{, 

-u_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug]{M 

 afnpBfgsf] Joj:yf ug]{,  

 cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd tyf k|f/lDes afn ljsf; s]G› ;~rfng / Joj:yfkg ug]{,  

 k':tsfno, jfrgfno, ;fd'bflos l;sfO{ s]G›, afnSnj tyf afn;~hfnsf] ;~rfng / 

Joj:yfkg ug]{, 

 j8f txsf] :jf:Yo s]G› tyf pk s]G›sf] Joj:yfkg ug]{, 

 afnaflnsfx¿nfO{ la=l;=lh=, kf]lnof], le6fldg “P” sf] Joj:yf ug]{,  

 kf]if0f sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{, 

 j8f txdf :jf:Yo hgr]tgf ljsf; tyf  :jf:Yo ;"rgf sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{,  

 zx/L tyf u|fdL0f :jf:Yo lSnlgssf] ;~rfng ug]{, u/fpg],  

 ;fj{hlgs zf}rfno tyf :gfg u[xsf] lgdf{0f / Aoj:yfkg ug]{, u/fpg],  



 

 

 
119 

 j8f:t/Lo ;fd'bflos wf/fsf] k|aGw, s'jf, Ogf/ tyf kf]v/Lsf] lgdf{0f, ;+/If0f /  

u'0f:t/ lgodg ug]{,  

 3/af6 lgsf; x'g] kmf]x/d}nfsf] ;Íng / Joj:yfkg, rf]s tyf uNnLx¿sf] ;/;kmfO{, 

9n lgsf;, d/]sf hgfj/sf] Joj:yfkg, ;txL kfgLsf] lgsf; tyf  kfgLsf] ;|f]t 

;+/If0f ug]{, u/fpg],  

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

tflndsf] cled'vLs/0f ug]{, 

 s[lif dnsf] dfu ;Íng ug]{,  

 s[lifdf nfUg] /f]ux¿sf] ljj/0f tof/ ug]{,  

 kz'k+5L ljsf; tyf 5f8f rf}kfofsf] Joj:yfkg,  

 j8fleqsf] r/g If]q ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{, 

 :yfgLo ;d'bfosf rf8kj{, efiff ;+:s[ltsf] ljsf;sf] nflu snf, gf6s, hgr]tgfd"ns 

tyf ;f+:s[lts sfo{qmd ug]{ u/fpg], 

 :yfgLo df}lnstf emlNsg] ;f+:s[lts /Llt/LjfhnfO{ ;+/If0f tyf k|j¢{g ug]{, 

 j8fleq v]ns'b k"af{wf/sf] ljsf; ug]{,  

 cGt/ ljBfno tyf jfnSnj dfkm{t v]ns"b sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{ u/fpg],  

 j8f If]qleqsf] jf6f]3f6f] rfn" cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{,  

 j8fleqsf ;8s clwsf/If]qdf cj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg],  

 af6f]3f6f]sf] jf9L, klx/f] kG5fpg], 

 3/]n'' pBf]usf] nut ;Íng tyf  ;DefJotf klxrfg ug]{, 

 j8fleq 3/]n' pBf]usf] k|jb{\wg ug]{,  

 k|rlnt sfg"g adf]lhd JolQmut 36gf btf{, cBfjlws / ;f]sf] clen]v ;+/If0f ug]{,  

 JolQmut 36gf btf{ ;DaGwL hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng ug]{, 

 ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f tyf clen]v cBfjlws ug]{,  

 j8fnfO{ afnd}qL agfpg], = 

 j8fleq cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckfËtf 

ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d'bfosf] clen]v /fvL ;fdflhs 

/ cfly{s pTyfg ;DjGwL sfd ug]{,  

 ljleGg ;d'bfosf aLr ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf sfod ug]{,  

 afnljjfx, dlxnf lj?4sf] lxF;f, 5'jf5't, bx]h tyf bfOhf], xlnof k|yf, 5fpk8L, 

sdn/L k|yf, afn>d, dfgj a]rljvg, lg/If/tf h:tf ;fdflhs s'l/tL / 

cGwljZjf;sf] cGTo ug]{, u/fpg],  

 k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL dfnkf]t tyf e"ld s/, Joj;fo s/, jxfn s/, lj1fkg 

s/, ;Mz'Ns kfls{Ë, gofF Joj;fo btf{, l;kmfl/; b:t'/, ;jf/L ;fwg s/, dgf]/~hg 

s/sf] n]vfhf]vf / ;Íng u/L ufpFkflnsfdf k|ltj]bg ;lxt /sd  a'emfpg], 

 c;Qm la/fdL ePsf] a]jfl/; jf c;xfo JolQmnfO{ glhssf] c:ktfn jf :jf:Yo s]G›df 

k'{ofO{ cf}ifwf]krf/ u/fpg],  

 c;xfo jf j]jfl/; JolQmsf] d[To' ePdf lghsf] bfx ;+:sf/sf] Joj:yf ldnfpg],  

 ;8s afnaflnsfsf] p4f/ / k'g;{\yfkgf ug]{, u/fpg], 

 j8fleqsf] ;fd'bflos jg, jghGo ;Dkbf / h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|jb{ \wg ug]{, 
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 j8f, 6f]n, a:tL:t/df xl/ofnL If]q la:tf/ ug]{ u/fpg],  

 j8fnfO{ jftfj/0fd}qL agfpg],  

 k|fËfl/s s[lif, ;'/lIft dft[Tj, ljBfyL{ egf{, k"0f{ vf]k, v'nf lbzfd'Qm ;/;kmfO{, 

jftfj/0fd}qL tyf afnd}qL zf;gh:tf k|jb{\wgfTds sfo{x¿ ug]{, u/fpg] . 

-3_sfg"g adf]lhdsf lgodg sfo{ ug]{M 

 j8fleq ;~rflnt ljsf; of]hgf, cfof]hgf tyf ;+nUg pkef]Qmf ;ldltx¿sf sfo{sf] 

lgodg ug]{,  

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

l;sdL{, 8sdL{nfO{ e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ;DjGwL tflnd lbg],  

 vfBfGg, df5f, df;', t/sf/L, kmnkm"n, k]o kbfy{ tyf pkef]Uo ;fdu|Lsf] u'0f:t/ / 

d"No;"rL cg'udg u/L pkef]Qmf lxt ;+/If0f ug]{, 

 j8fleqsf pBf]u wGbf / Joj;fosf] k|a4{g u/L nut /fVg], 

 xf6 ahf/sf] Joj:yfkg ug]{, u/fpg], 

 ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f ug]{ . 

 gftf, gful/stf cflbsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ . 

 cfkm\gf] ef}uf]lns If]q leqsf] lgdf{0f sfo{ tyf cGo ;]jsf] k|of]hgsf nflu lgdf{0f 

;fdu|L, Hofnf, ef8f, tyf dxz"nsf] :yfgLo b//]6 tf]Sg] . 

 cfkm\gf] j8fleqsf pkef]Qmf ;ldlt, ;xsf/L ;+:yf, lghL If]q nufotsf ;a} ljsf; 

;fem]bf/x?;Fu ljsf; lgdf{0f tyf ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf ;dGjo ug]{ . 

 ;do ;dodf g]kfn sfg"gn] tf]s]adf]lhd cGo sfd ug]{ . 
 

-ª_ clen]v Joj:yfkg, l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ 

 kl~hs/0f, gful/stf tyf clen]v Joj:yfkg 

o dxfufpFkflnsfdf JolQmut 36gfsf] :yfgLo tYofÍ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, 

of]hgf, sfof{Gjog / lgodg, 

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

a;fO ;/fO, ;DaGw ljR5]b / wd{k'q / wd{k'qL_ sf] btf{, 

o cfw'lgs k|ljlw ckgfO{ JolQmut 36gfsf] clen]v Joj:yfkg / k|ltj]bg, 

o g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf nflu l;kmfl/; nufotsf dxTjk"0f{ clen]vsf] 

Joj:yfkg, 

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

lgodg, 

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

 gftf k|dfl0ft ug]{, 

 gful/stf tyf gful/stfsf] k|ltlnlk lngsf nflu l;kmfl/; ug]{, 

 axfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{,  

 sf]7f vf]Ng /f]xa/df a:g], 

 df]xL nut s§fsf] l;kmfl/; ug]{, 

 3/hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{, 
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 hGd ldlt k|dfl0ft ug]{, 

 Jofkf/ Joj;fo aGb ePsf], ;~rfng gePsf] jf Aofkf/ Aoj;fo x'Fb} gePsf] l;kmfl/; 

ug]{, 

 ldnfkqsf] sfuh u/fpg] lgj]bg btf{ ug{ l;kmfl/; ug]{, 

 ljjfx k|dfl0ft tyf cljjflxt k|dfl0ft ug]{, 

 lgMz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/sf] l;kmfl/; ug]{, 

 cË|]hL dfWoddf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{, 

 3/kftfn k|dfl0ft ug]{, 

 JolQmut ljj/0f k|dfl0ft ug]{, 

 k'hf{df 3/sfod ug]{ l;kmfl/; ug]{, 

 km/s, km/s gfd, y/, hGd ldlt tyf k|dfl0ft b'j} gfd u/]sf] JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmf/Lz ug]{, 

 gfd, y/,hGd ldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/; ug]{, 

 hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; ug]{, 

 sfuh / dGh'/Lgfdf k|dfl0ft ug]{, 

 lsQfsf6 ug{ l;kmfl/; ug]{, 

 ;+/Ifs k|dfl0ft ug]{ tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs l;kmfl/; ug]{, 

 hLljt;Fusf] gftf k|dfl0ft ug]{, 

 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft ug]{, 

 gfd;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

 hUufsf] xs ;DaGwdf l;kmfl/; ug]{, 

 d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft tyf ;hl{\dg  l;kmfl/; ug]{, 

 pBf]u 7fpF;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

 hLljt /x]sf] l;kmfl/; ug]{, 

 k"j{ k|fylds ljBfno vf]Ng] l;kmfl/; / cg'dlt lbg], 

 hUuf d"NofÍg l;kmfl/; k|dfl0ft ug]{, 

 ljBfnosf] sIff yk ug{  l;kmfl/; ug]{, 

 kfng kf]if0fsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 

 j}jflxs clËs[t gful/stf l;kmfl/; ug]{, 

 cfly{s cj:yf sdhf]/ jf lakGgtf k|dfl0ft ug{ jf cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf 

k|dfl0ft  

 ljBfno 7fpF ;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

 wf/f tyf ljB't h8fgsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 

 k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]lht clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/; jf k|dfl0ft ug]{ . 
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cg';"rL – $ 

-lgod $ sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf tyf ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

!= cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 

-s_ ufpF ;ef tyf ufpFsfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf] cWoIftf ug]{ . 

-v_ ufpF ;ef tyf ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf k|:tfj k]z ug]{, 

u/fpg] . 

-u_  ufpFkflnsfsf] aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z ug]{ . 

-3_  ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{odf ufpF ;efsf] clwj]zgsf] cfJxfg / ;dfkgsf] 3f]if0ff 

ug]{ . 

-ª_  ufpFkflnsfsf pkfWoIf jf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL 

cg'?ksf] ljifout sfo{ lhDd]jf/L afF8kmfF8 tyf x]/km]/ ug]{ . 

-r_ ufpF;ef / ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

-5_  ufpF sfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, lgb]{zg / lgoGq0f ug]{ . 

-h_ pkfWoIf tyf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfdsf nflu :jb]zleq sfhdf v6fpg] . 

-em_ sfo{sf/L clws[tsf] ;ft lbg;DDsf] ljbf jf :jb]zleqsf] sfh :jLs[t ug]{ . 

-`_  ufpFkflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/ljrf/ tyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] / 

cfDbfgL, vr{, lx;fa / cGo sfuhkq ;'/lIft /fVg], /fVg nufpg] . 

-6_  k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 

-7_  ufpF ;ef jf ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfd ug]{ . 

-@_ cWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf pkfWoIfnfO{ sfo{jfxs cWoIf tf]Sg''' kg]{5 . 

 

@= pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M  

-s_ Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{ . 

-v_ ufpFkflnsf cWoIfsf] cg'kl:yltdf sfo{afxs cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 

-u_ ufpF;ef, ufpF sfo{kflnsf tyf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

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

 

#= j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M  

-s_ cfkm\gf] j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 
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-v_ j8f ;ldltsf ;b:ox?nfO{ j8f ;ldltsf] sfdsf] afF8kmfF8 u/L ;xhLs/0f tyf 

kl/rfng ug]{ . 

-u_ sfo{kflnsfsf] ;b:o eO{ sfo{ ug]{ . 

-3_ j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf 

nflu ufpFkflnsfdf k]z ug]{ . 

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

cg'udg ug]{ tyf cfjlws ;dLIff ug]{ u/fpg] . 

-r_ k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 

-5_ tf]lsP adf]lhd jf ufpFkflnsf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ j8fWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf ;DjlGwt j8f ;ldltsf] h]i7 ;b:onfO{ sfo{jfxs tf]sL 

;f]sf] hfgsf/L ufpF sfo{kflnsfnfO{ lbg'kg]{5 . 

 

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

x'g]5 M– 

-s_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng] . 

-v_ cWoIfn] tf]s]sf] laifout If]qsf] ;+of]hs jf cWoIf eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug] { . 

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

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

 

%= j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M 

-s_ j8f ;ldltsf] a}7sdf efu lng] . 

-v_ j8f cWoIfsf] cg'kl:yltdf j8fcWoIfn] tf]s] adf]lhd sfo{jfxs j8f cWoIf eO{ 

sfo{ ug]{ . 

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

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

kg]{5 .  
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cg';"rL —% 

laifout ;ldltx?sf] ljj/0f 

-lgod $ sf] pklgod -^_ ;+u ;DjlGwt_ 

-s_ ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldlt 

-v_ cfly{s ljsf; ;ldlt 

-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt 

-3_ k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt 

-ª_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

-r_ law]os ;ldlt
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 भाग २ 

                                               देवताल राजित्र  

                               सम्बत ०७५ सालको  कार्यपवपि पिदपेिका ि ं-२     

               दवेताल गाउँ सभा सञ्चालि कार्िववलि, २०७5  

                                                   प्रमास्िकरि लमलत:०७५/०३/१५ 

प्रथताविािः  
िेपालको संवविािको िारा २२७ अिसुार प्रदेश कािूि बमोस्जम थथािीर् तिको ब ठक सञ्चालि कार्िववलि थवीकृत 
भ  लागू िभएसम्मको लालग गाउँ सभाको कार्ि सञ्चालि गिि, ब ठकको सवु्र्वथथा कार्म राख्न, आवश्र्क 
सलमलतिरूको गठि गिि र अन्र् काम कारवािी लिर्लमत एवं प्रभावकारी बिाउि गाउँसभाबाट थवीकृत गरी र्ो 
कार्िववलि जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भिः (1) र्स लिर्मावलीको िाम “ देवताल गाउँ सभा सञ् िालि कार्िववलि-२०७५” 
रिेको छ। 

(2) र्ो कार्िववलि तरुुन्त प्रारम्भ ििेुछ । 

२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स कार्िववलिमा,- 
(क) “संवविाि” भन्नाले िेपालको संवविाि सम्झि ुपछि । 
(ख) “थथािीर् ति” भन् िाले िेपालको संवविािको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोस्जमका गाउँपाललका, 

िगरपाललका र स्जल्ला सभा सम्झि ुपदिछ । 
(ग)  “सभा” भन् िाले गाउँपाललकाको िकमा संवविािको िारा २२२ बमोस्जमको गाउँसभा, िगरपाललकाको 

िकमा संवविािको िारा २२३ बमोस्जमको िगर सभा र स्जल्ला समन्वर् सलमलतको िकमा िारा 
२२० बमोस्जमको स्जल्ला सभा सम्झि ुपदिछ ।  

(घ) “कार्िपाललका” भन् िाले गाउँ कार्िपाललका वा िगर कार्िपाललका सम्झि ुपदिछ । 
(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नाले सभाको अध्र्क्षला  सम्झि ुपछि ।  
(ि) “उपाध्र्क्ष” भन्नाले गाउँपाललकाको उपाध्र्क्ष वा िगरपाललकाको उपप्रमखुला  सम्झि ुपदिछ । 
(छ) “वविेर्क” भन्नाले थथािीर् कािूिको मसौदा वा कािूिको संशोिि मसौदा समेत सम्झि ुपछि। 
(ज)  “सदथर्” भन्नाले गाउँ तथा िगर कार्िपाललकाको अध्र्क्ष/प्रमखु, उपाध्र्क्ष/उपप्रमखु, 

कार्िपाललकाको सदथर् वा वडा सदथर् सम्झि ुपछि । 
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(झ) “सभाको सस्िव” भन्नाले गाउँ वा िगरपाललकाको कार्िकारी अलिकृत र स्जल्ला समन्वर् सलमलतको 
थथािीर् ववकास अलिकारी वा अध्र्क्षले सभाको सस्िव भ  काम गिि तोकेको कमििारी समेतला  
सम्झि ुपछि । 

(ञ) “ब ठक” भन्नाले गाउँ वा िगर सभाको अलिवेशि सम्झि ु पछि । सो शब्दले सलमलतको व ठक 
समेतला  सम्झि ुपदिछ । 

(ट) “प्रथताव” भन्नाले सभाको वविाराथि पेश गररएको कुि  प्रथताव वा सो प्रथतावसँग सम्बस्न्ित संशोिि 
प्रथताव समेत सम्झि ुपछि । 

(ठ) “प्रथततुकताि सदथर्” भन्नाले सभाको वविेर्क वा प्रथताव प्रथततुकताि सभाको सदथर् सम्झि ुपछि । 
(ड) “ब ठक कक्ष” भन्नाले सभाको ब ठक कक्ष सम्झि ु पछि र सो शब्दले ब ठक कक्षसँग जोलडएको 

दशिकदीघाि तथा बरण्डा समेतला  जिाउँछ । 
(ढ) “ववषर्गत शाखा” भन्नाले गाउँपाललका वा िगरपाललकाको कार्ि ववभाजि लिर्मावली बमोस्जमको 

ववषर्गत शाखा संझि ुपछि ।  
(ि) “सलमलत” भन्नाले र्स कार्िववलि बमोस्जम गठि ििेु सभाको सलमलत सम्झि ुपछि । 
(त) “संर्ोजक” भन्नाले र्स कार्िववलि बमोस्जम गदठत सलमलतको संर्ोजक सम्झि ुपछि । 
 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको ब ठक तथा ब ठक सञ्चालि सम्बन्िी व्र्वथथा 

 

३. सभाको अलिवेशि बोलाउिे: )१ (अध्र्क्षले गाउँपाललका अध्र्क्षले लिवािििको अस्न्तम पररिाम घोषिा 
भएको लमलतले एक मवििा लभत्र सभाको पविलो अलिवेशि बोलाउिेछ । त्र्सपलछ र्स कार्िववलि बमोस्जम 
अध्र्क्षले समर् समर्मा अन्र् अलिवेशि बोलाउिेछ ।  

तर सभाको एउटा अलिवेशिको समालप्त र अको ब ठकको प्रारम्भका बीिको अवलि छ मिीिा भन्दा 
बढी ििेु छ ि । 

(२) अध्र्क्षले कार्िसूिी बमोस्जम सभाको ब ठकको संिालि र अन्त्र् गिेछ । 

(३) सभाको अलिवेशि िालू िरिेको वा ब ठक थथलगत भएको अवथथामा ब ठक बोलाउि वाञ्छिीर् छ 
भिी सभाको सम्पूिि सदथर् संतर्ाको एक िौथाइ सदथर्िरूले ललस्खत अिरुोि गरेमा अध्र्क्षले त्र्थतो 
ब ठक बथिे लमलत, थथाि तोक्िेछ । त्र्सरी तोवकएको लमलत, समर् र थथािमा सभाको अलिवेशि बथिेछ । 

(४) सभाको अलिवेशि कार्िपाललकाको केन्र रिेको थथािमा अध्र्क्षले तोके बमोस्जम बथिेछ । 
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(५) सामान्र्तिः लिवाििि पलछको पविलो अलिवेशिको अवलि बढीमा पन्र ददि र सोपलछको प्रत्रे्क 
अलिवेशिको अवलि बढीमा सात ददिको ििेुछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोस्जम सभाको अलिवेशि बोलाएको सूििा अध्र्क्षले सदथर्िरुला  ददिेछ 
। त्र्थतो सूििा आवश्र्कता अिसुार साविजलिक सञ्चार माध्र्मबाट समेत प्रिार प्रसार गिुि पिेछ ।       

४. सदथर्िरुको उपस्थथलत र आसििः  ) १ (ब ठकमा आसि ग्रिि गिुि अस्घ सब  सदथर्ले अध्र्क्षले तोकेको क्रम 
अिसुार अलिवेशिको उपस्थथलत पसु्थतकामा िथताक्षर गिुिपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम उपस्थथत सदथर्ले अध्र्क्षले तोके अिसुारको थथािमा लििािररत समर् 
अगाव  आफ्िो आसि ग्रिि गिुिपिेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदथर्को िकमा अध्र्क्षले लििािररत गरेको थथािमा लिजको साथमा एक जिा 
सिर्ोगी आवश्र्क भएमा सो को समेत व्र्वथथा गिि सक्िेछ ।  

५. सभाको गिपरूक संतर्ा:  )१ (सभामा तत्काल कार्म रिेका सदथर् संतर्ाको पिास प्रलतशत भन्दा बढी 
सदथर् उपस्थथत भएमा अलिवेशिको लालग गिपूरक संतर्ा पगेुको मालििेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गिपरुक संतर्ा िपगेुमा अध्र्क्षले तीि ददि लभत्र अको ब ठकका लालग 
दफा ३ बमोस्जम सूस्ित गिुिपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम आव्िाि गरेको अलिवेशिमा गिपरुक संतर्ा िपगेुमा द ु ददि लभत्र 
अलिवेशि बथिे गरी दफा ३ बमोस्जम सूििा गिुिपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम पिुिः सूििा गदाि गिपरुक संतर्ा िपगेुमा कम्तीमा पच्िीस प्रलतशत 
सदथर्िरुको उपस्थथलतमा अलिवेशि बथिेछ ।  

६. ब ठकको सञ्चालि र थथगि:  )१ (अध्र्क्षले सभाको कार्िबोझला  ध्र्ािमा राखी कार्िसूिी थवीकृत गरी 
सभाको ब ठक संिालि गिुिपिेछ ।  

(२) सभाको ब ठक अध्र्क्षले लििािरि गरेको समर् ताललका बमोस्जम ििेुछ ।  

(३) अध्र्क्षले प्रत्रे्क ब ठकको प्रारम्भ तथा थथगिको घोषिा गिेछ । 

(४) सभाको अध्र्क्ष व ठकमा उपस्थथत ििु िसक्िे अवथथामा उपाध्र्क्ष वा उपप्रमखुले ब ठकको अध्र्क्षता 
गिेछ । उपाध्र्क्ष वा उपप्रमखु पलि उपस्थथत ििु िसकेमा अध्र्क्षले तोकेको सभाको सदथर्ले ब ठकको अध्र्क्षता 
गिे गरी कार्िसूिीमा तोक्ि ुपिेछ । 
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७. कार्िसूिी र समर्ावलि प्रकाशििः  )१ (अध्र्क्षको ि लिदेशािसुार सभाको सस्िवले कार्िसूिी र समर् ताललका 
अिसूुिी-१ बमोस्जम तर्ार गिेछ र त्र्सको एक प्रलत सामान्र्तर्ा अड्िालीस घण्टा अगाव  प्रत्रे्क 
सदथर्ला  उपलब्ि गराइिेछ । 

तर ववशेष पररस्थथलतमा अध्र्क्षको लिदेशािसुार ब ठक बथिे िौवीस घण्टा अगाव  कार्िसूिी तर्ार गरी 
त्र्सको एक प्रलत सदथर्ला  सभाको सस्िवले उपलब्ि गराउि सक्िेछ । 

८. समर्ावलि लििािरि: )१ (अध्र्क्षले ब ठकमा पेश ििेु ववषर्मालथ छलफल गिि समर्ावलि तोक्िेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको समर्ावलि समाप्त भएपलछ र्स कार्िववलिमा अन्र्था लेस्खएकोमा 
बािेक अध्र्क्षले अन्र् ववषर्मा छलफल ििु िदद  सो ववषर्को टुङ्गो लगाउि आवश्र्क सब  वविेर्क वा 
प्रथताव लिििर्ाथि ब ठकमा प्रथततु गिेछ । 

९. सभामा मतदाि:  )१ (सभामा लिििर्का लालग प्रथततु गररएको सब   वविेर्क वा प्रथतावको लिििर् उपस्थथत 
सदथर्िरूको बिमुतबाट ििेुछ ।  

(२) अध्र्क्षता गिे व्र्स्क्तला  मत ददिे अलिकार ििेु छ ि ।  

तर मत बराबर भएमा अध्र्क्षता गिे व्र्स्क्तले आफ्िो लििािर्क मत ददिेछ ।  

१०. मर्ािददत संशोिििः कुि  सदथर्ले प्रथततु गिे वविेर्क वा प्रथतावमा कुि  आपस्त्तजिक, व्रं्ग्र्ात्मक, 
अिावश्र्क, अिपुर्कु्त वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्र्ाशं प्रर्ोग भएको लागेमा अध्र्क्षले त्र्थता ववषर् ववतरि 
ििुभुन्दा अस्घ उपर्कु्त संशोिि गिि वा गराउि सक्िेछ । 

११. ब ठकको प्रारम्भिः सभाको ब ठक कक्षमा अध्र्क्ष आगमि भ  रावष्ट्रर् ििु बजे पलछ ब ठक प्रारम्भ ििेुछ । 
१२. ब ठकमा पालिा गिुिपिे आिरििरूिः (१) ब ठकमा देिार्का आिरििरू पालिा गिुि पिेछिः 

(क) अध्र्क्ष ब ठक कक्षमा प्रवेश िुँदा सब ले सम्माि प्रकट गिि उठ्ि ुपिेछ । 

(ख) अध्र्क्षले ब ठकप्रलत सम्माि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रिि गिुिपिेछ । 

(ग) ब ठक थथलगत भ  अध्र्क्ष सभाबाट बाविर लिथके पलछ मात्र अरु सदथर्िरूले ब ठक कक्ष 
छाड्ि ुपिेछ । 

(घ) ब ठकमा भाग ललिे सदथर्ले बोल्दा अध्र्क्षला  सम्बोिि गरेर मात्र बोल्ि ु पछि र अध्र्क्षले 
अन्र्था आदेश ददएमा बािेक उलभएर बोल्ि ुपिेछ । 

(ङ) अध्र्क्षले ब ठकला  सम्बोिि गरररिेको समर्मा कुि  पलि सदथर्ले थथाि छाड्ि ु िुँद ि र 
अध्र्क्षले बोलेको कुरा शास्न्तपूविक सनुु्न पिेछ । 

(ि) अध्र्क्षले आसि ग्रिि गरररिेको र बोललरिेको अवथथामा सदथर्को बीिबाट विँड्ि ुिुँद ि । 
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(छ) कुि  सदथर्ले बोललरिेको समर्मा अशास्न्त गिि वा ब ठकको मर्ािदा भंग ििेु वा अव्र्वथथा 
उत्पन्न ििेु कुि  काम गिुि िुँद ि । 

(ज) ब ठक कक्षमा अध्र्क्षको सामनेु्नबाट वारपार गरी विँड्ि वा अध्र्क्षको आसितफि  वपठ्यू फकािएर 
बथि िुँद ि । 

(झ) ब ठकको कार्िसँग प्रत्र्क्ष रुपले सम्बस्न्ित ववषर् बािेक अन्र् ववषर्को पथुतक, समािारपत्र वा 
अन्र् कागजपत्रिरू पढ्ि ुिुँद ि । 

(ञ) ब ठकको अवलिभर ब ठक कक्षमा मोबा ल फोि बन्द गिुि पिेछ । 

(२) सभामा पालिा गिुिपिे अन्र् आिरििरू समर् समर्मा सभाले तोके बमोस्जम ििेुछ । 

१३. ब ठकमा भाग ललिे सदथर्ले पालि गिुि पिे लिर्मिरूिः ब ठकमा ििेु छलफलमा भाग ललिे सदथर्ले देिार्का 
लिर्मिरूको पालि गिुि पिेछिः 

(क) अध्र्क्षको ध्र्ािाकषिि गििको लिलमत्त उठ्ि ु पिेछ र अध्र्क्ष लिजको िाम बोलाएपलछ वा इशारा 
गरेपलछ मात्र बोल्ि ुपिेछ । 

(ख) र्स कार्िववलिको दफा ३५ बमोस्जमका ववषर्मा छलफल गिुि िुँद ि । 

(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमािजिक वा कुि  आपस्त्तजिक शब्द बोल्ि ुिुँद ि । 

(घ) व्र्स्क्तगत आक्षेप लगाउि िुँद ि । 

(ङ) बोल्ि पाउिे अलिकारला  सभाको कार्िमा बािा पािे मिसार्ले दरुुपर्ोग गिुि िुँद ि । 

(ि) सभा वा अध्र्क्षको कुि  लिििर् बदर गररर्ोस ् भने्न प्रथतावमालथ बोल्दाको अवथथामा बािेक सभा 
अध्र्क्षको कुि  पलि लिििर्को आलोििा गिुि िुँद ि । 

(छ) अध्र्क्षले पद अिकूुल आिरि गरेको छ ि भने्न प्रथतावको छलफलको क्रममा बािेक अध्र्क्षको 
आिरिको आलोििा गिुि िुँद ि । 

(ज) व ठकमा पालिा गिुिपिे अन्र् लिर्मिरू सभाले तोके बमोस्जम ििेुछ । 

१४. छलफलमा बोल्िे क्रमिः ब ठकमा बोल्िे क्रम देिार् बमोस्जम ििेुछिः 

(क) प्रथताव पेश गिे सदथर्ले बोललसकेपलछ अध्र्क्षले िाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम बमोस्जमको 
सदथर्ले बोल्ि पाउिेछि ्। 

(ख) अध्र्क्षको अिमुलत लबिा कुि  सदथर्ले एउट  प्रथतावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्ि पाउिे छ ि । 
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(ग) प्रथताव पेश गिे सदथर्ले उत्तर ददिको लिलमत्त छलफलको अन्त्र्मा फेरर बोल्ि पाउिेछ । सो 
प्रथतावको सम्बन्िमा छलफलमा पविले भाग ललएको वा िललएको जेसकु  भए तापलि प्रथतावक 
सदथर्ले उत्तर दद  सकेपलछ अध्र्क्षको अिमुलत िलल  फेरर बोल्ि पाउिे छ ि । 

१५. थपष्ट पािि माग गिि सवकिेिः  )१ (ब ठकमा छलफल िललरिेको समर्मा सम्बस्न्ित ववषर्मा कुि  सदथर्ले 
कुि  कुरा थपष्ट पािि माग गिि अध्र्क्ष माफि त अिरुोि गिि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि अध्र्क्षको अिमुलत लल  कुि  सदथर्ले 
सभाको जािकारीको लालग आफूसँग सम्बस्न्ित अन्र् ववषर्मा थपष्ट जािकारी ददि सक्िेछ । 

तर त्र्थतो थपष्ट जािकारी ददँदा कुि  वववादथपद ववषर् उठाउि पाइिे छ ि र सो थपष्ट जािकारी मालथ 
कुि  छलफल गिि पाइिे छ ि ।  

१६. लिििर्ाथि प्रथताव पेश गिेिः  )१ (सभाको कार्िसूिीको कुि  प्रथतावमालथ छलफल समाप्त भएपलछ सो प्रथतावको 
पक्षमा ििेु सदथर्िरूला  “िनु्छ, ववपक्षमा ििेु सदथर्िरूला  “िनु्न” र तटथथ रिि िाििे सदथर्िरूला  

“मत ददन्न” भने्न शब्द सलुििे गरी उच्िारि गिुि भिी अध्र्क्षले कार्िसिुीका ववषर्िरू क्रमशिः लिििर्ाथि पेश 
गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रथतावला  लिििर्ाथि पेश गरेपलछ अध्र्क्षले “िनु्छ” वा “िनु्न” भन्ने 
सदथर्िरूमध्रे् जिु पक्षको बिमुत भएको ठिरर््ाउँछ सो कुराको घोषिा गिेछ ।  

(३) अध्र्क्षद्वारा कुि  प्रथताव लिििर्ाथि पेश गररसकेपलछ सो प्रथतावमालथ छलफल गिि वा संशोिि 
प्रथततु गिि पाइिे छ ि ।  

१७. सभाध्र्क्षले लिदेशि ददिेिः  )१ (ब ठकमा अभर व्र्विार गिे सदथर्ला  आफ्िो व्र्विार लिर्न्त्रि गिि 
अि्र्क्षले िेताविी ददए पलछ त्र्थतो सदथर्ले आफ्िो व्र्विारमालथ तरुुन्त लिर्न्त्रि गिुि पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आदेश पालिा िगिे सदथर्ला  अध्र्क्षले ब ठकबाट बाविर जाि आदेश 
ददि सक्िेछ । आदेश पाएपलछ त्र्थतो सदथर्ले ब ठक कक्षबाट तरुुन्त बाविर जाि ुपिेछ र लिजले सो 
ददिको बाँकी अवलिको ब ठकमा उपस्थथत ििु पाउिे छ ि । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको आदेश पाएपलछ पलि त्र्थतो सदथर् ब ठक कक्षबाट तरुुन्त बाविर 
िगएमा अध्र्क्षले लिजला  कमििारी वा सरुक्षाकमीको सिर्ोग लल  बाविर लिकाल्ि सक्िेछ । त्र्सरी 
लिकाललएकोमा त्र्थतो सदथर्ले त्र्सपलछको तीि ददिसम्म सभाको ब ठक वा कुि  सलमलतको ब ठकमा भाग 
ललि पाउिे छ ि । र्सरी लिकाललएकोमा सभाको सस्िवले सो कुराको सूििा सब  सलमलतला  ददिेछ । 

(४) र्स कार्िववलिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि कुि  सदथर्ले ब ठक कक्षमा शास्न्त, 
सवु्र्वथथा तथा अिशुासि भङ्ग गरेमा वा गिि लागेमा वा सभाको प्रलतष्ठामा िक्का लाग्िे वकलसमले ब ठक कक्ष 
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लभत्र ध्वंसात्मक कार्ि गरेमा वा बल प्रर्ोग गरेमा वा गिि लागेमा वा कुि  भौलतक िािी िोक्सािी परुर््ाएमा 
अध्र्क्षले लिजला  ब ठक कक्षबाट तत्काल लिष्काशि गरी सदथर्ला  बढीमा सात ददि सम्मको लालग 
सभामा आउि िपाउिे गरी र क्षलत भएको भौलतक सामाग्रीको र्थाथि क्षलतपूलति लिजबाट भराउिे आदेश ददि 
सक्िेछ । 

(५) दफा (४) बमोस्जम लिष्कालसत भएको सदथर्ले सो अवलिभर सभाको वा कुि  सलमलतको ब ठकमा 
उपस्थथत ििु पाउिे छ ि । लिजला  तोवकएको क्षलतपूलति अध्र्क्षले तोकेको समर्लभत्र दास्खला गिे दावर्त्व 
सम्बस्न्ित सदथर्को ििेुछ । 

(६) र्स दफा बमोस्जम कुि  सदथर् लिष्कास्शत भएको वा फुकुवा भएको सूििा सभाको सस्िवले सब  
सलमलतला  ददिेछ ।  

१८. कारवािी वफताि ििु सक्िेिः र्स कार्िववलिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि लिष्कास्शत वा 
कारवािीमा परेको सदथर्ले स्ित्त बझु्दो सफा  पेश गरेमा वा आफ्िो भलू थवीकार गरी माफी मागेमा 
अध्र्क्षले ब ठकको रार् बझुी त्र्थतो सदथर्ला  माफी दद  कारवािी वफताि ललि सक्िेछ । 

१९. ब ठक थथलगत गिे अलिकारिः ब ठक कक्षलभत्र अव्र्वथथा भ  वा ििु लालग ब ठक लिर्लमत रुपले सञ्चालि 
गिि बािा पिे देस्खएमा अध्र्क्षले सो ददिको कुि  समर्सम्म वा आफूले तोकेको अवलिसम्मको लालग सूििा 
टाँस गरी ब ठक थथलगत गिि सक्िेछ । अध्र्क्ष गरेको त्र्थतो थथगि मालथ कुि  सदथर्ले प्रश्न उठाउि 
पाउिे छ ि ्। 

२०. सदथर्को थथाि ररक्त रिेको अवथथामा सभाको कार्ि सञ्चालि: सभाको कुि  सदथर्को थथाि ररक्त रिेको 
अवथथामा समेत सभाले आफ्िो कार्ि सञ्चालि गिि सक्िेछ र सभाको कारबािीमा भाग ललि िपाउिे कुि  
व्र्स्क्तले भाग ललएको कुरा पलछ पत्ता लागेमा प्रिललत कािूि ववपररत बािेकको कार्ि अमान्र् ििेु छ ि ।   

२१. सभाको लिििर्को अलभलेख र कार्ािन्वर्ि: )१ (सभा र र्सको सलमलतको लिििर् तथा कारबािीको अलभलेख 
सभाको सस्िवले व्र्वस्थथत र सरुस्क्षत राख्न ुपिेछ । 

(२) सभा तथा र्सका सलमलतको लिििर्को सक्कल अध्र्क्षको आदेश लबिा सभा वा सभा  

भवि बाविर ल जाि िुँद ि । 

२२. लिििर् प्रमास्ित गिे: (१) सभाको ब ठकले गरेका लिििर् अध्र्क्षले प्रमास्ित गिेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको लिििर् सरुस्क्षत राख्न ेर कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे कार्ि सभाको सस्िवले गिेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

थथािीर् कािूि लिमािि गिे प्रवक्रर्ा 
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२३. थथािीर् कािूि लिमािि गदाि वविार गिुि पिे पक्षिरुिः  )१ (सभाले थथािीर् कािूि लिमािि वा संशोिि गदाि 
अन्र् कुराको अलतररक्त देिार्को ववषर्मा वविार गिुि पिेछ,- 

(क) संवविाि बमोस्जम आफ्िो अलिकारको ववषर्मा पिे वा िपिे, 

(ख) संवविाि, संघीर् कािूि तथा प्रदेश कािूिको व्र्वथथा, 

(ग) त्र्थतो कािूि, थवच्छ, न्र्ार्पूिि तथा तकि  संगत ििु वा िििेु,  

(घ)  लिमािि गिि लालगएको थथािीर् कािूिको व्र्विाररक कार्ािन्वर्ि ििु सक्िे वा िसक्िे, 

(ङ) कािूि कार्ािन्वर्िको लालग आवश्र्क पिे आलथिक स्रोत तथा संथथागत संरििा, 

(ि) सवोच्ि अदालतबाट प्रलतपाददत लसद्धान्त वा भएको आदेश, 

(छ) िेपाल सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्र्थत  ववषर्मा आिारभतू कािूि लिमािि 
गरेको भए सोमा भएको व्र्वथथा 

(ज) िेपाल सरकार वा प्रादेस्शक सरकारले िमूिा कािूि उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको व्र्वथथा, 

(झ) िेपालले अन्तरावष्ट्रर् थतरमा जिाएको प्रलतवद्धता, 

(ञ) सम्बस्न्ित थथािीर् तिले लिमािि गरेको अन्र् थथािीर् कािूििरुसँगको तालमेल तथा सौिारता, 

(ट) स्जल्लालभत्रका अन्र् थथािीर् ति वा अन्र् स्जल्लासँग लसमािा जोलडएका थथािीर् तिको िकमा 
त्र्थता स्जल्लाका थथािीर् तिले बिाएको थथािीर् कािूिको व्र्वथथा,  

(ठ) गाउँकार्िपाललकाले लििािरि गरेका अन्र् आवश्र्क ववषर्िरु ।  

(२) सभाले संवविािको अिसूुिी-९ को ववषर्मा थथािीर् कािूि लिमािि गदाि त्र्थतो ववषर्मा संघीर् 
संसद वा प्रदेश सभाले बिाएको कािूिको प्रलतकूल िििेु गरी लिमािि गिेछ । 

(३) एक थथािीर् तिबाट अको थथािीर् तिको क्षेत्रमा ििेु वथत ुवा सेवाको ववथतारमा कुि  वकलसमको बािा 
अवरोि गिे वा कुि  वकलसमको भेदभाव गिे गरी थथािीर् कािूि लिमािि गिि िुँद ि ।   

(४) सभा वा कार्िपाललकाले एक आपसमा बास्झिे गरी थथािीर् कािूि लिमािि गिि िुँद ि । 

(५) सभाले ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी कार्िपाललकाले लिदेस्शका वा ददग्दशिि बिा  लागू गिेछ ।  

२४. आवश्र्कताको पवििाि गिे:  )१ (कार्िपाललकाले वविेर्क तजुिमा गिुि अस्घ त्र्थतो ववषर्को कािूि लिमािि 
गिि आवश्र्क रिे िरिेको ववषर्मा आवश्र्कताको पवििाि गिुि पिेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजिको लालग सम्बस्न्ित कार्िपाललकाले थथािीर् कािूि बिाउि ुपिे आिार 
र कारि, त्र्थतो ववषर्मा संघीर् वा प्रदेश कािूि भए िभएको, स्जल्ला लभत्रका र अन्र् लछमेकी थथािीर् 



 

 

133 

तिमा त्र्स सम्बन्िी थथािीर् कािूि लिमािि भए िभएको, थथािीर् कािूि तजुिमाबाट िालसल गिि खोस्जएको 
लाभ लागत र उपलब्िी, थथािीर् कािूि कार्ािन्वर्िको लालग आवश्र्क पिे संर्न्त्र तथा आलथिक स्रोत, 
त्र्थतो स्रोत जटुाउिको लालग आवश्र्क व्र्वथथा र वविेर्कमा रििे मतुर् मतुर् प्राविािको समेत ववश्लेषि 
गरी संस्क्षप्त अविारिापत्र तर्ार गिुि पिेछ ।  

(३) कािूिको संशोििको लालग वविेर्क तजुिमा गदाि संशोिि गिुि परेको आिार र कारि सवितको 
दफाबार तीि मिले वववरि तर्ार गिुि पिेछ ।  

२५. प्रथताव थवीकारर्ोग्र् छ वा छ ि भन्न ेलिििर् गिेिः कुि  प्रथताव थवीकार र्ोग्र् छ वा छ ि भने्न कुराको लिििर् 
अध्र्क्षले गिेछ र त्र्सरी लिििर् गदाि अध्र्क्षले कारि खुला  प्रथतावको कुि  अंश वा पूर  प्रथताव 
अथवीकार गिि सक्िेछ । 

२६. वविेर्क वा प्रथताव प्रथततु: १  (वावषिक आर् र व्र्र्को अिमुाि सवितको बजेट तथा सोसँग सम्बस्न्ित 
ववलिर्ोजि वा आलथिक वविेर्किरू अध्र्क्षबाट लििािररत लमलत र समर्मा सभाको ब ठकमा प्रथततु गिुिपिेछ 
।  

(२) वावषिक बजेट तथा अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथताव कार्िपाललकाको प्रमखु आफैं ले वा लिजले 
तोके बमोस्जम उपाध्र्क्ष वा कार्िपाललकाको सदथर्ले मात्र प्रथततु गिुिपिेछ । अध्र्क्षले वावषिक बजेट आर् 
व्र्र् वववरि तथा बजेट सभामा आफँ  पेश गिे भएमा सो समर्मा उपाध्र्क्षले ब ठकको अध्र्क्षता गिेछ ।  

(३) कुि  वविेर्क वा प्रथताव अथि सम्बन्िी िो वा िोइि भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अस्न्तम लिििर् गिे 
अलिकार अध्र्क्षको ििेुछ ।   

(४) अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथतावको अन्र् प्रवक्रर्ा देिार् बमोस्जम ििेुछ,-   

(क) अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथतावमा छलफलका लालग अध्र्क्षले थवीकृत गरेको कार्िताललका 
(लमलत र समर्) सब  सदथर्ला  सभाको सस्िवले उपलब्ि गराउिपुिेछ 

(ख) वावषिक बजेट सम्बन्िी वविेर्क सभाको ब ठकमा पेश भए पिात मात्र सब  सदथर्ला  
उपलब्ि गराइिेछ । 

(ग) अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथतावका सम्बन्िमा र्स कार्िववलिमा उल्लेख भएका ववषर् बािेक 
अध्र्क्षले उपर्कु्त ठिर्ािएको प्रवक्रर्ा अपिाइिेछ ।  

(५) अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथताव बािेकका वविेर्क वा प्रथताव कुि  सदथर्ले कम्तीमा सात ददि 
अस्घ दताि गिुिपिेछ । 

(६) अथि सम्बन्िी वविेर्क वा प्रथताव बािेकका वविेर्क वा प्रथताव दताि भए पिात सभाको सस्िवले 
सब  सदथर्ला  उपलब्ि गराउि ुगिुिपिेछ ।  
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(७) वविेर्क वा प्रथताव माथी छलफल र लिििर् ििेु समर्ताललका अिसूुिी -१ बमोस्जम अध्र्क्षले 
लििािरि गरे बमोस्जम ििेुछ । 

२७. अथि सम्बन्िी परुक अिमुाि:  )१ (सभाबाट पाररत िाल ुआलथिक वषिका लालग अथि सम्बन्िी ऐिले कुि  
सेवाका लालग खिि गिि अस्ततर्ारी ददएको रकम अपर्ािप्त भएमा वा त्र्स वषिका लालग अथि सम्बन्िी ऐिले 
अस्ततर्ारी िदस्एको सेवामा खिि गिि आवश्र्क भएमा वा अथि सम्बन्िी ऐिले अस्ततर्ारी ददएको रकमभन्दा 
बढी खिि ििु गएमा कार्िपाललकाको अध्र्क्ष/प्रमखुले सभामा र्स अस्घ प्रथततु गररएको बजेटको लसद्धान्त र 
मागिदशिको प्रलतकूल िििेु गरी परुक अिमुाि पेश गिि सक्िेछ । 

२८. वविेर्क सभामा पेश गदाि संलग्ि गिुि पिे वववरि: सभामा पेश गिे वविेर्कका साथमा देिार्को वववरि 
संलग्ि गिुि पिेछ,- 

(क) वविेर्कको उद्देश्र् र कारि सवितको वववरि, 

(ख) वविेर्क ऐि बिेपलछ आलथिक व्र्र्भार ििेु रिेछ भिे त्र्सको ववथततृ वववरि सवितको आलथिक 
वटप्पिी, 

(ग) कुि  वविेर्कमा लिर्म, कार्िववलि, लिदेस्शका बिाउिे वा अलिकार प्रत्र्ार्ोजि गिे प्राविाि 
रिेको भए त्र्सको कारि, प्रत्र्ार्ोस्जत अलिकार अन्तगित बिाइिे लिर्म, कार्िववलि वा 
लिदेस्शकाको प्रकृलत र सीमा तथा त्र्सबाट पिि सक्िे प्रभाव सम्बन्िी वटप्पिी । 

२९. वविेर्क दताि गराउि ुपिे: (१) सभाको अलिकारक्षेत्र लभत्र पिे कुि  ववषर्मा कुि  सदथर्ले वविेर्क पेश गिि 
िािेमा वविेर्क तर्ार गरी सभाको ब ठक बथिे लमलत भन्दा कम्तीमा पन्र ददि अगाव  अध्र्क्षला  उपलब्ि 
गरा  दताि गराउि ुपिेछ ।  

तर लिवािििपलछको प्रथम सभामा वविेर्क पेश गिे समर्ावलि अध्र्क्षले तोके बमोस्जम ििेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको वविेर्क प्रिललत कािूि अिकूुल िदेस्खएमा वा र्ो कार्िववलि अिकुुल 
िभएमा अध्र्क्षले उक्त वविेर्क ववलिसम्मत रुपमा पेश गिि प्रथतावक सदथर्ला  ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम अध्र्क्षले आदेश ददए बमोस्जम सभाको सस्िवले प्रथताव दताि गिुि 
पिेछ । 

(४) सभाको सस्िवले अध्र्क्षले आदेश ददएका वविेर्क अिसूुिी-२ बमोस्जम दतािको अलभलेख छुि  राख्न ु
पिेछ । 

३०. प्रथताव दताि गराउि ु पिे: सभाको अलिकारक्षेत्र लभत्र पिे कुि  ववषर्मा प्रथताव पेश गिि िाििे सदथर्ले 
प्रथताव तर्ार गरी सभाको ब ठक बथि ुभन्दा कम्तीमा सात ददि अगाव  अध्र्क्ष समक्ष पेश गिुिपिेछ ।  

तर लिवािििपलछको प्रथम सभामा प्रथताव पेश गिे समर्ावलि अध्र्क्षले तोके बमोस्जम ििेुछ । 
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(२) त्र्थतो प्रथताव प्रिललत कािूि अिकूुल िदेस्खएमा वा र्ो कार्िववलि अिकुुल िभएमा अध्र्क्षले उक्त 
प्रथताव ववलिसम्मत रुपमा पेश गिि प्रथतावक सदथर्ला  ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम अध्र्क्षले आदेश ददए बमोस्जम सभाको सस्िवले प्रथताव दताि गिुि 
पिेछ । 

(४) सभाको सस्िवले अध्र्क्षले आदेश ददएका प्रथताविरु दतािको अलभलेख अिसूुिी-२ बमोस्जम छुि  राख्न ु
पिेछ ।  

३१. सूििा लबिा पलि प्रथताव पेश गिि सवकिेिः  )१ (र्स पररच्छेदमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि 
अध्र्क्षको अिमुलत लल  देिार्को कुि  प्रथताव सूििा लबिा पलि पेश गिि सवकिेछ र त्र्थतो प्रथतावद्वारा कुि  
वववादथपद ववषर् उठाउि पाइिे छ ििः 

(क) िन्र्वाद ज्ञापि गिे, 

(ख) प्रथताव तथा संशोिि वफताि ललिे, 

(ग) बिाइ ददिे वा शोक प्रकट गिे, 

(घ) छलफल वा ब ठक थथलगत गिे, 

(ङ) ब ठकको अवलि बढाउिे वा  

(ि) छलफल समाप्त गिे । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेस्खत प्रथतावका सम्बन्िमा अध्र्क्ष अिमुलत प्राप्त भ  ब ठकमा प्रथताव पेश 
भएपलछ अध्र्क्षले उक्त प्रथतावला  ब ठकको लिििर्ाथि पेश गिेछ । 

३२. वविेर्क र प्रथताव ववतरि: वावषिक बजेट सम्बन्िी वविेर्क कार्िपाललकाबाट थवीकृत गरी लसि  सभामा पेश 
गररिेछ । अन्र् सब  वविेर्क वा प्रथताव सभामा पेश गिुि भन्दा कम्तीमा िौवीस घण्टा अगाव  सब  
सदथर्ला  सभाको सस्िवले उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

३३. सझुाब संकलि र पररमाजिि:  )१ (वविेर्क मसौदा भएपलछ अध्र्क्षला  उपर्कु्त लागेमा त्र्थतो वविेर्कमा 
साविजलिक रुपमा वा वडाबाट वडाबास ीीको सझुाब संकलि गिि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त ििु आएको सझुाबिरु सवितको प्रलतवेदि सम्बस्न्ित वडा सलमलतले 
कार्िपाललकाला  ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम वविेर्कमा वडा सलमलत माफि त प्राप्त ििु आएका सझुाबिरुको अध्र्र्ि गरी 
कार्िपाललकाले वविेर्कला  आवश्र्कता अिसुार पररमाजिि गिेछ ।  
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३४. वविेर्क वा प्रथताव सभामा पेश गिे:  )१ (अध्र्क्षबाट थवीकृत कार्िताललका बमोस्जम वविेर्क वा प्रथताव 
प्रथततुकताि सदथर्ले सभाको ब ठकमा पेश गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वविेर्क पेश गदाि वविेर्क प्रथततुकताि सदथर्ले वविेर्क पेश गिुि परेको 
कारि, वविेर्कबाट गिि खोस्जएको व्र्वथथा र त्र्सबाट प्राप्त गिि खोस्जएको उपलस्ब्िको बारेमा संस्क्षप्त 
जािकारी ददंद  वविेर्कमा छलफल गररर्ोस ्भने्न प्रथताव सभामा पेश गिुि पिेछ । 

(३) वविेर्क वा प्रथताव पेश गिि तोवकएको सदथर् सभामा थवरं् उपस्थथत ििु असमथि भएमा अध्र्क्षले 
तोकेको कुि  सदथर्ले वविेर्क वा प्रथताव पेश गिि सक्िेछ । 

३५. संशोिि सम्बन्िी शतििरूिः कुि  वविेर्क वा प्रथतावको सम्बन्िमा देिार्का शतिका अिीिमा रिी सदथर्ले 
संशोिि पेश गिि सक्िेछिः 

(क) मूल प्रथतावको लसद्धान्त ववपरीत ििु ुिुँद ि । 

(ख) मूल प्रथतावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सको क्षेत्रलभत्रको ििु ुपिेछ । 

(ग) ब ठकले पविले गररसकेको लिििर्सँग बास्झिे ििु ुिुँद ि । 

(घ) अथपष्ट वा लिरथिक ििु ुिुँद ि । 

३६. वविेर्कमा दफाबार छलफल:  )१ (दफा २६, २७, २९ र ३० बमोस्जमको वविेर्क वा प्रथताव ब ठकमा 
दफावार छलफलका लालग अध्र्क्षले आवश्र्क व्र्वथथा गिुिपिेछ । र्थतो छलफलमा अध्र्क्षले प्राप्त भ  
सकेका संशोिि वविेर्क वा प्रथतावला  समेत समावेश गराउि सक्िेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम छलफल समाप्त भए पिात वविेर्क वा प्रथताव प्रथततुकताि सदथर्ले 
अध्र्क्षको अिमुलतले सभामा देिार्को कुि  एक प्रथताव प्रथततु गिुिपिेछ,-  

(क) ववथततृ छलफलको लालग वविेर्क वा प्रथतावला  सभाका सलमलतमा पठाइर्ोस ्भने्न वा  

(ख) वविेर्क वा प्रथताव ब ठकबाट पाररत गिि लिििर्ाथि पेश गिे ।  

तर सलमलतको ब ठकमा पठाइिे वविेर्क वा प्रथताव सभाको ब ठकमा दफाबार छलफल गररिे छ ि । 

३७. सभामा छलफल गिि िपाइिे ववषर्िरूिः  )१ (देिार्का ववषर्मा सभा वा स लमलतको कुि  ब ठकमा छलफल 
गिि पाइिे छ ििः 

(क) संवविाि वा प्रिललत कािूिबाट लिषेि गररएको ववषर्, 

(ख) कािूित: गोप्र् रििे कुरािरू वा प्रकाशि गदाि रावष्ट्रर् वित ववपररत ििेु कार्ि,  

(ग) कार्िपाललकाको कुि  सलमलतको लिििर्को आलोििा गररएका ववषर्, 
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(ग) सभाको छलफलद्वारा थपष्ट भएसकेको ववषर्, 

(घ) प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा प्रिारको लालग कुि  व्र्स्क्त वा संथथाको िाम आदद भएको ववषर्, 

(ङ) प्रिललत कािूि बमोस्जम थथावपत भएको न्र्ावर्क वा वा त्र्सको पदालिकारी, प्रिललत काििु बमोस्जम 
जाँिबझु गिि, सझुाव ददि वा प्रलतवेदि पेश गिि गदठत आर्ोग वा सलमलतमा वविारिीि रिेको ववषर्, 

(ि) ऐलतिालसक त्र् वा कािूिको व्र्ातर्ा सम्बन्िी ववषर्, 

(छ) ग र सरकारी व्र्स्क्तको कुि  वक्तव्र् सत्र् िो वा िोइि भने्न ववषर्,  

(ज) अस्शष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्िपाललकाको कुि  लिििर् वा कुि  कारवािी सम्बन्िी ववषर्मा छलफल गदाि रावष्ट्रर् सरुक्षा, 
अखण्डता वा कूटिीलतक सम्बन्ि जथता संवेदिशील ववषर्िरूमा आिँ आउि सक्िे भिी 
कार्िपाललकाबाट प्रमास्ित गररएको ववषर् समावेश भएको, र 

३८. सलमलतमा छलफल:  )१ (दफ ीा ३६ को उपदफा २(क) बमोस्जम ववथततृ छलफल गिि सभाको सलमलतमा 
पठाइएकोमा सलमलतले त्र्थतो वविेर्क वा प्रथतावमा छलफल गदाि वविेर्कमा संशोिि पेश गिे 
सदथर्िरुला  संशोिि पेश गिुि परेको आिार र कारि समेत खुला  आफ्िो संशोििको ववषर्मा प्रष्ट गिि 
सलमलतको ब ठकमा समर् ददिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम संशोििकतािले संशोििको ववषर्मा आफ्िो िारिा राखेपलछ पेश भएका 
संशोििका ववषर्मा समेत सलमलतले दफाबार छलफल गरी त्र्थतो संशोिि थवीकार गिे वा िगिे सम्बन्िमा 
वविेर्क प्रथततुकताि सदथर्को समेत रार् लल  आवश्र्क लिििर् गिेछ । 

३९. सलमलतको प्रलतवेदि र ब ठकमा प्रथततु:  )१ (सलमलतमा वविेर्क वा प्रथताव  उपर छलफल समाप्त भएपलछ 
सलमलतले गरेको लिििर् अिरुुप प्रलतवेदि तर्ार गरी सलमलतको संर्ोजक वा लिजको अिपुस्थथलतमा सलमलतले 
तोकेको सदथर्ले प्रलतवेदि सवितको वविेर्क वा प्रथताव अध्र्क्षको अिमुलतले सभाको ब ठकमा पेश गिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रलतवेदि उपर छलफल समाप्त भए पिात वविेर्क वा प्रथताव 
प्रथततुकताि सदथर्ले अध्र्क्षको अिमुलतमा वविेर्क वा प्रथताव ब ठकबाट पाररत गिि लिििर्ाथि पेश गिेछ । 

४०. वविेर्क वफताि ललि सक्िे:  )१ (वविेर्क प्रथततुकताि सदथर्ले सभा को थवीकृलत लल  जिुसकु  अवथथामा 
वविेर्क वा प्रथताव वफताि ललि सक्िेछ ।  

तर वावषिक बजेट तथा आलथिक ऐि सम्बन्िी वविेर्क वफतािललि सक्िे छ ि ्।  

(२) वविेर्क वा प्रथताव प्रथततुकताि सदथर्ले वविेर्क वफताि ललि अिमुलत माग्िे प्रथताव पेश िािेमा 
ललस्खत सूििा ददि ुपिेछ । 
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(३) वविेर्क वा प्रथताव वफताि ललिे प्रथतावको कस ले ववरोि गरेमा प्रथताव गिे तथा ववरोि गिे 
सदथर्ला  अध्र्क्षले आ-आफ्िो कुरािरू थपष्ट पािि संस्क्षप्त वक्तव्र् ददि अिमुलत ददि सक्िेछ र त्र्सपलछ 
अरु छलफल ििु िदद  प्रथतावला  लिििर्ाथि पेश गिेछ । 

(३) वविेर्क वा प्रथताव वफताि ललिे अन्र् प्रवक्रर्ा अध्र्क्षले लििािरि गरे बमोस्जम ििेुछ । 

४१. संशोिि प्रथताव थवीकृत गिे वा िगिे अलिकारिः  )१ (दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोस्जम दताि 
भएको वविेर्क वा प्रथताव उपर कुि  सदथर्ले संशोिि पेश गिि िािेमा सभाको ब ठक ििुभुन्दा कम्तीमा 
िौवीस घण्टा ददि अगाव  संशोििको प्रथताव अध्र्क्ष समक्ष पेश गिि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश गररिे संशोिि थवीकृत गिे वा िगिे अलिकार अध्र्क्षको ििेुछ । 

(३) अध्र्क्षले थवीकृत गरेको संशोिि वा संशोिि सवितको प्रथताव वा मूल प्रथतावला  लिििर्ाथि पेश 
गिुिभन्दा पविले ब ठकमा पढेर सिुाउिेछ । र्सरी लिििर्ाथि पेश गदाि एकभन्दा बढी संशोिििरु भएमा 
अध्र्क्षले उपर्कु्त ठिर्ािएको कुि  एक संशोिि वा संशोिि सवितको प्रथताव वा मूल प्रथतावला  
प्राथलमकता ददइ पेश गिि सक्िेछ । 

(२) सभाको सस्िवले अध्र्क्षले अिमुलत ददएका संशोिििरूको वववरि सदथर्िरूला  उपलब्ि 
गराउिेछ । 

४२. वविेर्क पाररत गिे प्रथताव सभाको लिििर्ाथि पेश गिे:  )१ (सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त 
भएपलछ र सलमलतमा ववथततृ छलफल भएकोमा सलमलतको प्रलतवेदि उपर सभाको ब ठकमा छलफल समाप्त 

भएपिात अध्र्क्षको अिमुलत लल  सभा मा लिििर्ाथि वविेर्क प्रथततुकताि सदथर्ले वविेर्क पाररत गररर्ोस ्
भन्ने प्रथताव प्रथततु गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको वविेर्क वा प्रथतावमा पेश भएका संशोिििरूला  अध्र्क्षको अिमुलतले 
ब ठकमा लिििर्ाथि छुि  पेश गिि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम सभाको ब ठकमा बिमुत सदथर्ले थवीकृत गरेमा वविेर्क वा 
प्रथताव पाररत भएको मालििेछ ।   

४३. वविेर्कको पिुिः प्रथतलुतिः एक पटक आव्िाि गरी बसेको सभाको ब ठकमा पेश गरी अथवीकृत भएको 
वविेर्क सोिी सभाको ब ठकमा पिुिः प्रथताव गररिे छ ि । 

४४. वविेर्क दताि अलभलेख राख्न:े सभामा पेश गिे प्रर्ोजिाको लालग अध्र्क्ष समक्ष पेश भएका वविेर्क सभाको 
सस्िवले अिसूुिी -२ बमोस्जम दताि गरी वविेर्कमा भएको कारबािीको अद्यावलिक लगत तर्ार गरी राख्न ु
पिेछ ।  

४५. सामान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्क्षले सभाबाट पाररत भएको वविेर्क वा प्रथतावमा दफािरूको संतर्ाको क्रम 
लमलाउिे तथा भाषागत शदु्धता कार्म राख्न ुपिेछ ।  
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४६. वविेर्क प्रमािीकरिको लालग अद्यावलिक प्रलत तर्ार पािे:  )१ (द दफा ४२ बमोस्जम सभाबाट पाररत भएको 
वविेर्कला  सभाको सस्िवले पाररत भएका संशोिि तथा आिषंुलगक लमलाि भए त्र्थतो लमलाि गरी 
वविेर्क पाररत भएको लमलत समेत उल्लेख गरी प्रमािीकरिको लालग िेपाली कागजमा िार प्रलत तर्ार 
गिपुिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तर्ार गररएको वविेर्कमा वषिगत िम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको 
सस्िवले प्रमािीकरिको लालग अध्र्क्ष समक्ष पेश गिुि पिेछ ।  

४७. वविेर्क प्रमािीकरि र प्रकाशि तथा लबक्री ववतरि:  )१ (सभाबाट पाररत भ  दफा ४६ को उपदफा )२ (
बमोस्जम पेश भएको वविेर्कको पविलो र अस्न्तम पषृ्ठमा पूरा िाम, थर तथा पद समेत उल्लेख गरी प्रत्रे्क 
पषृ्ठमा िथताक्षर गरी अध्र्क्षले प्रमािीकरि गिेछ । त्र्सरी प्रमािीकरि गदाि लमलत र वविेर्कको पषृ्ठ 
संतर्ा समेत खुलाउि ुपिेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वविेर्क उपदफा (१) बमोस्जम प्रमािीकरि भएपलछ लागू ििेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम वविेर्क प्रमािीकरि भएको जािकारी सभामा ददि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम प्रमािीकरि भएको वविेर्कको एक प्रलत सभाको अलभलेखमा राखी अको 
एक–एक प्रलत कार्िपाललकाको कार्ािलर्, वडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सम्पकि  मन्त्रालर्मा पठाउि ु
पिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोस्जम प्रमािीकरि भएको वविेर्क प्रकाशि गरी कार्िपाललकाको वेवसा टमा 
समेत राख्न ुपिेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको वविेर्क प्रमािीकरि भएपलछ त्र्सका मतुर् मतुर् व्र्वथथाको बारेमा थथािीर् 
सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुि  तररकाबाट प्रिार प्रसार गिुि पिेछ । 

(७) कस ले थथािीर् कािूि खररद गिि िािेमा कार्िपाललकाको कार्ािलर् र वडा सलमलतको कार्ािलर्बाट 
लागत दथतरु लतरी खररद गिि सक्िेछ । 

४८. सलमलत गठि गिि सक्िे:  )१ (कार्िपाललकाला  सभाप्रलत उत्तरदावर् बिाउि , थथािीर् कािूि लिमािि 
प्रवक्रर्ाला  व्र्वस्थथत बिाउि तथा कार्िपाललकाबाट भएका कारवािीको अिगुमि र मूल्र्ाङ्कि गरी 
आवश्र्क लिदेशि ददि समेत प्रर्ोजिको लालग देिार् बमोस्जमको सलमलत गठि गिि सक्िेछिः  

क. वविेर्क सलमलत 

ख. लेखा सलमलत 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रत्रे्क सलमलतमा बढीमा तीि जिा सदथर्िरु रििेछि ्। सलमलतमा 
रििे सदथर्िरु ववषर्गत अिभुव वा ववज्ञताका आिारमा अध्र्क्षको प्रथताव बमोस्जम सभाले लििािरि गरे 
बमोस्जम ििेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम गठि ििेु सलमलतको संर्ोजक अध्र्क्षले तोके बमोस्जम ििेुछ । संर्ोजक 
ब ठकमा उपस्थथत िभएमा सलमलतले तोकेको सदथर्ले ब ठकको अध्र्क्षता गिेछ ।  

(४) सलमलतको सस्िवको कार्ि कार्िपाललकाको ववषर्गत शाखा प्रमखुले गिेछ ।  

(४) सलमलतको ब ठकको गिपरुक संतर्ा कम्तीमा द ु जिा ििुपुिेछ । 

(५) सलमलतको लिििर् बिमुतबाट ििेुछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोस्जमको सलमलतले आवश्र्कतािसुार ववषर्गत ववज्ञ वा कमििारीला  आमन्त्रि 
गिि सक्िेछ । आमस्न्त्रत सदथर्ले ब ठकको लिििर्मा मत ददि पाउिे छ ि।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोस्जमका सलमलतले आफूले गरेको कामको वावषिक प्रलतवेदि सभासमक्ष पेश गिुि पिेछ 
। 

४९. थथािीर् कािूिको एकीकृत र अद्यावलिक अलभलेख राख्नपुिे:  )१ (सभाको सस्िवले अिसूुिी –३ बमोस्जमको 
ढाँिामा सभाले बिाएको कािूिको एकीकृत र अद्यावलिक अलभलेख राख्न ुपिेछ । 

(२) कार्िपाललकाले थथािीर् कािूिको वषिगत र विाििकु्रममा अद्यावलिक वववरि तर्ार गरी राख्न ुपिेछ 
।   

(३) थथािीर् कािूिमा संशोिि भएमा त्र्थतो संशोिि समेत लमलाइ कार्िपाललकाले अद्यावलिक वववरि 
तर्ार गरी राख्न ुपिेछ । त्र्सरी अद्यावलिक गररएको थथािीर् कािूि थथािीर् तिको वेवसा टमा समेत 
राख्न ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम रास्खएको अलभलेख कस ले अवलोकि गिि िािेमा सरुस्क्षत रुपमा अवलोकि 
गिि ददि ुपिेछ ।  

५०. कािूि लिमािि प्रवक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा: थथािीर् कािूि लिमािि वा संशोिि सम्बन्िी अन्र् प्रवक्रर्ा 
प्रिललत कािूि अिकूुल सभाले आफँ  लििािरि गरे बमोस्जम ििेुछ ।  

५१. सभाको सस्िवको अलिकारिः सभाको सस्िवले सभाको वा कुि  सलमलत वा उपसलमलतको ब ठकमा प्रवेश गिि र 
ब ठकमा कार्िरत कमििारीला  लिदेशि ददि वा लिर्न्त्रि गिि वा ब ठकले मागेको कार्िववलि सम्बन्िी 
सल्लाि ददि सक्िेछ । 
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पररच्छेद-४ 

ववववि 

५२. सभाला  संबोिििः  )१ (िेपाल सरकारका मस्न्त्रपररषरका सदथर् , प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश सरकारका 
मस्न्त्रपररषरका सदथर्ला  सभा अध्र्क्षले सभाको ब ठकला  ववशेष संवोिि गिि अिरुोि गिि सक्िेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सम्बोििको लालग अपिाइिे प्रवक्रर्ा अध्र्क्षले तोके बमोस्जम ििेुछ । 

५३. प्रवेश लिर्लमत गिे अलिकारिः  )१ (सभाको ब ठकमा प्रवेश लिर्लमत गिे अलिकार अध्र्क्षको ििेुछ ।  
५४. आन्तररक ददग्दशिििः सभाको थवीकृलत लल  अध्र्क्षले आवश्र्कता अिसुार आन्तररक ददग्दशिि बिाउि 

सक्िेछ । 
)१ (र्स कार्िववलिको अस्न्तम व्र्ातर्ा गिे अलिकार अध्र्क्षला  ििेुछ र लिजको लिििर् अस्न्तम ििेुछ 

।  
(२) त्र्थतो लिििर्को जािकारी ब ठकला  ददि ुपिेछ ।  

(३) र्ो कार्िववलिको प्रर्ोग गदाि प्रवक्रर्ागत बािा अड्काउिरू फुकाउिे अस्न्तम अलिकार अध्र्क्षला  
ििेुछ । र्सरी जारी भएका आदेश वा लिदेशििरू र्स कार्िववलिमा परे सरि मालि कार्ािन्वर्िमा आउिेछ 
। 

५५. सभाको सस्िवको काम लगाउि सक्िेिः सभाको सस्िव उपस्थथत िभएमा र्स कार्िववलिमा सभाको सस्िवले 
गिे भिी तोवकएको कार्ििरू अध्र्क्षले तोकेको अन्र् अलिकृत थतरका कमििारीले गिेछ ।  

५६. अिपुस्थथलतको सूििािः  )१ (कुि  सदथर् लगातार दू  वटा वा सो भन्दा बढी सभाको ब ठकमा अिपुस्थथत 
रिि ुपिे भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूििा अध्र्क्षला  ददि ुपिेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइिे सूििामा आफू अिपुस्थथत रििे अवलि र कारि समेत उल्लेख गिुि 
पिेछ ।  

५७. पालिा गिुि पिे आिार संवितािः सभाका पदालिकारी तथा सदथर्िरूले संवविाि तथा कािूि बमोस्जमको 
उत्तरदावर्त्व पूरा गिे तथा लिजिरूको काम कारवािीमा साविजलिक ववश्वास कार्म गिि सभाबाट थवीकृत 
आिार संविताको पालिा गिेछि ् । आिार संविताको िमूिा थथािीर् तिको सम्पकि  मन्त्रालर् माफि त 
उपलब्ि गराउिेछ । र्थतो आिारसंविता सभाले पाररत गरी लागू गिुि थथािीर् तिको कतिव्र् ििेुछ । 

५८. अलिवेशिको अंग िमालििे: सभाको अलिवेशि प्रारम्भ ििु ुपूवि र भ सकेपलछ अन्त्र् िभएसम्मको अवलिमा 
आर्ोजिा ििेु उद्घाटि, थवागत, सम्माि तथा अलभिन्दि जथता वक्रर्ाकलापला  सभाको अंग मालििे छ ि 
।  

५९. शास्न्त सरुक्षा सवु्र्वथथा कार्म राख्न:े गाउँसभा वा िगरसभा सञ्चालि अवलिभर सभाको सरुक्षाथि अध्र्क्षले 
सरुक्षा लिकार्को सिर्ोग अिरुोि गरेमा अववलम्ब सरुक्षा उपलब्ि गराउि ुसम्बस्न्ित सरुक्षा लिकार्को 
कतिव्र् ििेुछ । 



 

 

142 

अिसूुिी - १ 

(कार्िववलिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 

....पाललका 

...... सभा 

कार्िसूिी र समर्ताललका 

ब ठक संतर्ा  ब ठक थथाििः  

अध्र्क्षतािः  

लमलत ब ठक बथिे समर् कार्िसूिी कार्िसूिी प्रथततुकताि क वफर्त 

     

     

     

 

छलफलको समर् ताललका 

लमलत ब ठक बथिे 
समर् 

कार्िसूिी प्रथता 
प्रथततुकतािको 
िाम 

छलफलमा बोल्िे सदथर्को िाम 
र तोवकएको समर् 

क वफर्त 
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अिसूुिी - २ 

(कार्िववलिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बस्न्ित) 

 

गाउँपाललकाको ...... सभामा प्रथततु कािूिको अलभलेख 

            देवताल गाउँसभा 

 

दताि 
िं. 

 

वविेर्कको 
िाम 

 

दताि 
लमलत 

 

मूल÷संशोिि 

 

प्रथततुकताि 

 

ववतरि 
लमलत 

 

सभामा 
प्रथततु 
लमलत 

 

दफावार 
छलफल 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमािीकरि 
लमलत 

 

क वफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अलभलेख तर्ार गिेको अलभलेख जािँ गिेको 

दथतखतिः दथतखतिः  

िाम, थर: िाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 
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अिसूुिी - ३ 

(कार्िववलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 

 

...पाललकाको ...... सभामा थवीकृत कािूिको अलभलेख 

.................... गाउँसभा/िगरसभा 

 

दताि 
िं. 

 

वविेर्कको िाम 

 

सभाबाट 
थवीकृत 
भएको लमलत 

 

संशोिि भएको 
भए सोको लमलत 

 

सभामा 
प्रथततु 
लमलत 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमािीकरि लमलत 

 

क वफर्त 

 

        

        

        

        

        

 

अलभलेख तर्ार गिेको अलभलेख जािँ गिेको 

दथतखतिः दथतखतिः  

िाम, थर: िाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 
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b]jtfn ufpFkflnsf 

  

  

 

 

 

       

देवताल ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwdf Joj:yf ug{  ag]sf]  

ljw]os— ०७५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lkk|f9Luf]7,af/f 
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भाग १ 
देवताल राजपत्र 

सम्वत ०७५ सालको ऐि िं ५ 

देवताल ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwdf Joj:yf ug{  ag]sf]  ljw]os— २०७५ 
                       प्रमापिकरि पमपत०७५⁄०३⁄१५ 

k|:tfjgfM 

b]jtfn ufpFkflnsfsf] If]q leqsf]s[lifsf] Joj;foLs/0f ug{,s[lif Joj;fosf] k|j4{g Pj+ Joj:yfkg ug{, 

s[ifs Pjd\ s[lif Joj;foLaLr cfk;L ;DaGw ;'b[9ug{ tyf s[lif s/f/sf] dfWodaf6 pTkfbg a9fpg / 

ahf/Ls/0fåf/f Joj;flos ?kdf;du| s[lif ljsf;sf nflu cfjZos sfg"gL Joj:yf ug{ jf~5gLo 

ePsf]n], 

b]jtfn ufpF ;efn] g]kfnsf];+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ 

adf]lhd b]]jtfn ufpF ;efn] of] P]g agfPsf]5 . 

                                            kl/R5]b ! 

                                         k|f/lDes 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ b]jtfn ufp+Fkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, 

@)&%Æ /x]sf]5 .  

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

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

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

-v_ æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ s[ifs jf sDkgL jf s[lif kmfd{ jf 

;xsf/L pTkfbs ;Demg' k5{ . 
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-u_ æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, s[lif ahf/ jf s[lifhGo j:t'x¿sf] 

sf/f]af/ ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] ;Ful7t ;+:yfsf] 

k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] b]jtfn ufpF sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-ª_  æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifnfO{ 

;Demg' k5{ . 

 

 

-r_ æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ jf cfˆg} hUufdf 

Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif Joj;foL, s[lif kmd{ / s[lif ;xsf/L 

;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-5_ æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsflaifo;Fu ;DjlGwt s[lifnfO{ 

;Demg' kb{5  / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-h_  æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf afnL 

pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ ;Demg' k5{ . -em_ æs[lif ahf/Æ 

eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL, e08f/0f, ljt/0f tyf s[lif pkhsf] 

laqmL ljt/0f ug]{  s[lif ahf/ ;Demg'  k5{ . 

-~f_  æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg u/]sf] 

pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ . 

-6_   æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M– 

                            -!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg ,  

 -@_    s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,  

 -#_    s[lif pkhsf] Jofkf/, 
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-$_   s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s dnsf] 

pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,   

-%_   s[lif pTkfbgsf] nflu k|of]u x'g] ljp, j]gf{, gZn / e'/fsf] pTkfbg, 

k/fdz{ ;]jf, e08f/0f tyf ljt/0f,  

-^_   s[lifdf k|of]u x'g] cf}iflw Pjd\ ljiffbLsf] pTkfbg, k/fdz{, e08f/0f 

tyf las|L Joj;fo . 

-7_ æv'b|f ahf/Æ eGgfn] s'g} ljq]mtfn] pkef]QmfnfO{ laqmL ug]{ v'b|f ahf/nfO{ ;Demg' 

k5{ . 

-8_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-9_  ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g adf]lhd ag]sf] lgodfjnLdf 

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

-0f_  æyf]s ahf/Æ eGgfn] s'g} pTkfbs jf ljq]mtfn] csf]{ ljq]mtfnfO{ s[lif j:t' laqmL 

ljt/0f ug]{ yf]s ahf/nfO{;Demg'  k5{ . 

 

 

-t_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 

;Demg'k5{ . 

-y_  ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif kmfd{, 

;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-b_  ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg' kb{5 . 

-w_ æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf] ;~rfng, 

s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, ;~ro / ahf/Ls/0f ug{ jfs[lif 

Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx? jLr ePsf] ;Demf}tf jf 
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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 . 

-g_  æj8fÆ eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] j8f;Demg'k5{ . 

-k_ ……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/ ;~rfng 

tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-km_   æ;efÆ eGgfn] b]jtfn ufpF ;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-a_  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{ . 

-e_ æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL ug]{ p2]Zon] 

:YffgLo txaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] xf6 ahf/nfO{ ;Demg' k5{ . 

 

 

                                                       kl/R5]b @ 

s[lif ahf/;DjGwL Joj:yf 

 

# s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg :yfgdf s[lif ahf/sf] :yfkgf 

ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos ;+:yfn] ;DjlGwt ufpFkflnsf sf] cg'dlt 

lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 . 

$=    s[lif ahf/sf] juL{s/0f M-!_ o; P]gsf] bkmf #adf]lhd :yfkgf x'g] s[lif ahf/sf] juL{s/0fb]xfo 

adf]lhdsf] x'g]5 M– 
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-s_  yf]s ahf/, 

-v_  v'b|f ahf/, 

-u_ xf6–ahf/,  

-3_   ;+sng s]Gb| . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ahf/ ;~rfngjfkt nfUg] z'Ns ;efn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-#_ ahf/ ;~rfng ;DjGwL cGo Joj:yf 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{ b]jtfn ufpFkflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–  

 

 

-s_   cWoIf jf k|d'v      — cWoIf 
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-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_ ufpF :t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] ;+of]hs jf k|d'v — ;b:o 

-ª_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o Ps hgf  — ;b:o 

-r_ ;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos ls;fgdWo] Ps hgf — ;b:o 

-5_ ufpFkflsfsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷zfvf k|d'v  

— ;b:o ;lrj 

   -#_ ;ldltn];DalGwt If]qsf] ljz]if1 tyf cGo JolQmnfO{ ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f ug{ 

;Sg]5 . 

   -$_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldlt cf+k}mn] lgwf{/0f u/] adf]lhd  x'g]5 . 

   -%_ ;ldltn] o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ljleGg pk—;ldltx? 

u7g ug{ ;Sg]5 .  

   -^_ ;ldltsf] ;lrjfno ufpFsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu, zfvfjf dxfzfvfdf/xg]5 . 

&=   ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; P]gdf cGoq Joj:yf ePb]lv jfx]s ;ldltsf] sfd, 

st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

-s_ :yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyfof]hgf th'{df ug]{, 

-v_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo / ;xsfo{ ug]{, 

-u_ s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{, 

-3_ s[lif Joj;fosf] k|j4{gug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{, 

-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]{, 
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-r_ s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifsf] ;~rfng ug]{, 

-5_    tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ug]{ . 

*= s[lif Joj;fonfO{ ;'ljwf lbg]M– -!_ ufpFkflnsfn] s[lif Joj;fosf nflu b]xfo adf]lhd 5'6 tyf 

;'ljwf lbg ;Sg]5 M– 

 

 

-s_ :yfgLo s/ lgsf;L z'Ns 

-v_ s[lif Joj;fok|j4{g ;DaGwL k|ljlw k|of]u / lj:tf/df cg'bfg h:t} 9'jfgL 

;fwg, oflGqs pks/0f cflb . 

-@_pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] 5'6 tyf ;'ljwfx? tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] ;'ljwfsf] cltl/Qm cGo ;'ljwf;ldltsf] l;kmfl/;df 

sfo{kflnsfn] tf]]s] adf]lhd x'g]5 . 

(= s[lif C0fM -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] lgod adf]lhds[lif C0f pknJw 

u/fpg ;Sg]5 .  

-@_ k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]] 

Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf ljQLo 

;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ ;/sf/sf] clt k|fydlstf If]qdf shf{ 

nufgL u/]sf] ;/x dfgL;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf ;d]t kfpg ;Sg]5 

.  

-$_  s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg] eO{ 

ckn]vgug'{ kg]{ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] jif{sf] v'b s/of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ a/fj/sf] /sd 

36fpg ;Sg]5 .  
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kl/R5]b $ 

sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng 

!)=  sf]ifsf] :yfkgf M -!_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{sfnflu Ps 5'6\6}} s[lif Joj;fo 

k|j4{gsf]ifsf]:yfkgf ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg]5g\ M– 

-s_ ;+3Lo tyfk|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd, 

-v_  ufpFkflnsfaf6 k|fKt /sd, 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu ;Demf}tf u/L 

:yfgLo txdf  ljlgof]lht /sdjfkt k|fKt /sd 

-3_ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd . 

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3;+3Lo cy{ dGqfnosf] 

:jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

 

!!= sf]ifsf] ;~rfng M-!_ufpFkflnsf jf 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 ufpFkflnsfsf cGtu{tsf] s[lif ljefu÷dxfzfvf÷zfvfdf /xg]5 . 

!@=  sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !) adf]lhdsf] 

sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 . 

-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf vftf vf]nL 

hDdf ug]{5 . 
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-#_ ;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 kIfaLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL kIfx?sf] cfk;L 

;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] s/f/ ubf{ ckgfpg' kg]{ k|lqmof tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!%=  hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]Ms'g} Joltm,;+:yf jf lgsfon] s[lif Joj;fo ug]{ 

k|of]hgsf nflu JolQm,s[lif kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs ;d'x ldn]/ ag]sf] 

;ldlt,;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQs/f/ u/L pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

!^=  hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M -!_ s'g} s[ifs jf s[lifJoj;foLn] Jofj;flos ?kdf 

s[lif ;DaGwL sfo{ ug{sf] nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g]] u/L s/f/ adf]lhd hUuf tyf 

ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf JolQm jf lgsfo;Fu dfu ug{;Sg]5 .  
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 -@_  pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf lglZrt 

cjlw tf]sL k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf ef}lts ;fwg pknJw 

u/fpg ;Sg]5 .   

 -#_ hUuftyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo Joj:yf 

tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

 -$_ v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lifof]Uo hldg g]kfn ;/sf/n] 

tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg ;Sg]5 . 

!&=  :jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg pknAw 

u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf ef}lts ;fwgdf s/f/sf 

kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .  

!*=  k'gMs/f/ ug{ gx'g] M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL glnO ;f]xL laifodf 

t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg .  

!(=   Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿ M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif s/f/ ubf{ s/f/sf] k|s[lt / 

cj:yf cg'?k cg';"rL- @df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf pkbkmf -!_ df pNn]lvt ljifo 

afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? ;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{ ;lsg]5 . 

@)= Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTj M -!_ o; P]gsf] bkmf !% jf !^ adf]lhd s[lif 

Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts ;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf pNn]v 

ePsf] cltl/Qm cGo bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-@_ s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿ aLr 

s/f/ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 

. 
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-#_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx¿n] s[lif s/f/ k|of]hgsf] nflu s[lif pTkfbg ;fdu|L, 

k|ljlw / C0f jf cGo ;xfotf cfkm} jf ljQLo ;+:yfx¿ Dffkm{t tf]lsPsf zt{x¿sf] cfwf/df 

pknAw u/fpg] u/L cf–cfk\mgf] bfloTj lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\ . 

-$_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx?n] k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L ug'{ kg]{5 .  

@!= s/f/ k"/f ug'{ kg]{ ;do / tl/sfM -!_ s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf pNn]v ePsf]df 

plNnlvt ;doleq / plNnlvt tl/sf adf]lhd s/f/ k"/f ug'{ kg]{5 . 

-@_  s/f/ adf]lhdsf] sfd ug{ s/f/df s'g} ;do jf tl/sf tf]lsPsf] /xg]5 t/ ;f] 

sfd s'g} vf; ;dodf jf s'g} vf; tl/sfn] dfq ug{ ;lsg] /x]5 eg] ;f]xL ;dodf ;f]xL tl/sf 

adf]lhd ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df n]lvPsf] cj:yfdf afx]s s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf 

pNn]v gePdf plrt ;doleq pko'St tl/sf ckgfO{ k"/f ug'{ kg]{5 . 

@@= 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]{  
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u/L 5'6 lbPdf, 

-v_  ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf, 

-u_  csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g]  

g;Sg] ePdf, 

-3_  o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf, 

 

 

-ª_  s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{  

c;Dej ePdf. 

@$=   s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x?;Demf}tf ePsf] ldltn] k+}lt; 

lbgleq ;DjlGwt ufpFkflnsf jf 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 ufpFkflnsfsf] jf 

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 .  

-^_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn] s'g} Joj;foL jf s[ifsn] s[lif s/f/ btf{ ug{ NofPsf]df 

btf{ ug]{ clwsf/Ln] o; P]g adf]lhd pNn]v x'g'kg]{ s'g} s'/f pNn]v gePsf] jf cg'lrt k|fjwfg 

pNn]v ePsf]df ;f] kl/dfh{g u/]/ dfq btf{ ug{ cfb]z lbg ;Sg]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd lbOPsf] cfb]z s/f/sf kIfx¿n] kfng ug{' kg]{5 . 
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kl/R5]b ^ 

ljjfb ;dfwfg 

 

@%=  ljjfbsf] ;dfwfg M -!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} ljjfb 

pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L aftf{af6 To:tf ljjfbx¿;dfwfg ug{ ;Sg]5g\ .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jftf{af6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] k|rlnt sfg'g 

adf]lhd :yfgLo Goflos ;ldltdf lga]bg lbg' kg]{5 . 

-#_pkbkmf -@_ adf]lhd lga]bg kg{ cfPdf :yfgLo Goflos ;ldltn] k+}lt; lbg leq 

d]nldnfksf] dfWodaf6 ljjfbsf] 6'+Ëf] nufpg' kg]{5 .  

 

 

 

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ePsf] ljjfbsf] 6'+Ëf] pk/ lrQ gj'em\g]kIfn] :yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd #% lbgleq ;DjlGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{ ;Sg]5 . 

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkaf6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] k|rlnt 

sfg'g adf]lhd dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpg ;d]t ;Sg]5g\ . 

-^_ 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 .  
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-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd s/f/df gfd pNn]v gePsf]df kIfx¿sf k|ltlglw, :yfgLo 

txsf k|ltlglw jf :yfgLo txaf6 tf]lsPsf laifolj1 jf d]nldnfkstf{;lxtsf] dWo:ytf 

;ldltsf] u7g ul/g]5 . 

-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd dWo:ytf rogsf] nflu b'a} kIfx¿af6 cg'/f]w eO{ cfPdf 

;DjlGwt JolQm jf sfof{non] clgjfo{ ¿kdf ;ft lbgleqdf lnlvt ;xdlt jf c;xdlt lbg' 

kg]{5 .  

-(_ dWo:ytf ;ldltn] ph'/L k/]sf] ;ft lbgleq jftf{åf/f ljjfbsf] ;dfwfg ug'{ kg]{5 . 

-!)_ pkbkmf -(_ adf]lhd ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df ;DjlGwt kIfnfO{ ph'/L pk/ 

;ft lbgsf] Dofb lbO{ k|ltjfb ug]{ df}sf lbg' kg]{5 .  

-!!_ pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq ;DjlGwt kIfn] k|ltjfb u/L jf gu/L a;]df 

;f] Joxf]/f pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft lbgleqdf cfkm\gf] lg0f{o lbg' kg]{5 .  

-!@_ pkbkmf -!!_adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] 

dWo:ytf P]g, @)%% sf] Dofbleq} ;DalGwt pRr cbfntdf lgj]bg lbg ;Sg]5 . 

-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd / cGosf 

xsdf dWo:ytf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-!%_ dWo:ystf{n]] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 lng ;Sg]5g\ .  

@^= Dofb ;DaGwdf M o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o; P]gsf] 

bkmf  @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf kGw| lbg Dofb 

yfDGf kfpg]5 .  
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@&= dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{Gjog M-!_ dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{o ePsf] ;ft lbgleqdf 

kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf lg0f{osf] sfof{Gjog gu/]df To:tf] 

lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf k|zf;g sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u lng ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf ;DalGwt kIfsf] 

;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv 

k7fpg ;Sg]5 .   

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf ;DjlGwt dfnkf]t 

sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf ug'{ kg]{{5 .  

-%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g adf]lhd / 

cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 . 

 

 

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 .  



 

 

162 

@(=  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 laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 ePsf 

sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 . 

                                 cg';'rL–! 
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bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt 

-!_ vfBfGg afnL,  

-@_ jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik  

-#_ kz', kG5L  

-$_ df5f, df;',b'w,km'n,xf8,5fnf,pmg 

-%_ Rofp,  

-^_ df}/L, /]zd 

-&_ lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL 

-*_ t]nxg, bnxg 

-(_ skf;, h'6, pv',/a/v]tL,l6d'/  

-!)_  s[lif ko{6g 

-!!_ s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf x'g] s[lifj:t'x? 

-!@_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u 

-!#_  s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg pBf]u 

-!$_  v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? . 

                                       cg';"RlL -@_ 

bkmf !( ;Fu ;DalGwt 

 

-s_  s/f/sf kIfx¿,  

-v_  s/f/ v]tLsf] If]q, 
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-u_  hUuf / ef}lts ;fwg, 

-3_  j:t'sf] ljj/0f,dfqf, 

-ª_  u'0f:t/, 

-ª_  ;Demf}tfsf] cjlw,   

-r_  pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,  

-5_  e'QmfgLsf] k|lqmof, 

-h_  9'jfgLsf] bfloTj,  

-em_  pTkfbg k|lqmof,  

-`_  cg'udgsf kIfx¿,  

-6_  sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,  

-7_  u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,  

-8_  kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf, 

-9_  s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} d]nldnfk tyf dWo:ytf 

nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb . 

-0f_   s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf . 
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दवेताल गाउँिापलका  
  

 

 

 

       

 

 

न्र्ावर्क सलमलतले उजरुीको कारवािी वकिारा गदाि अपिाउिपुिे कार्िववलिका 
सम्बन्िमा व्र्वथथा गिि बिकेो वविेर्क -२०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lkk|f9Luf]7,af/f 
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 भाग २  
 देवताल राजपत्र 

सम्वत ०७५ सालको  कार्िववलि लिदेस्शका िं ३ 

न्र्ावर्क सलमलतले उजरुीको कारवािी वकिारा गदाि अपिाउिपुिे कार्िववलिका सम्बन्िमा 
व्र्वथथा गिि बिेको वविेर्क -२०७५ 

                                                                         प्रमास्िकरि लमलत:०७५/०३/१५ 
 

प्रथताविािः न्र्ावर्क सलमलतले प्रिललत कािूि बमोस्जम उजरुीको कारवािी र वकिारा गदाि अपिाउिपुिे कार्िववलि तर् गरी थपष्टता, 
एकरूपता एवं पारदस्शिता कार्म गरी कािूिको शासि तथा न्र्ार् प्रलतको जिववश्वास कार्म राखीरििको लालग प्रिलिमा रिेको 
संघीर् कािूिमा भए देस्ख बािेक थप कािूिी व्र्वथथा गिि वाञ्छिीर् भएकोले, 
 िेपालको संवविािको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोस्जम देवताल गाउँसभाले र्ो ऐि बिाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐिको िाम “देवताल गाउँपाललका न्र्ावर्क सलमलत (कार्िववलि सम्बन्िी) ऐि, २०७४” 
रिेको छ । 

  (२) र्ो ऐि तरुून्त प्रारम्भ ििेुछ । 

२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि िलागमेा र्स ऐिमा; 
(क)   “उजरुी” भन्नाले सलमलत समक्ष परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रिललत कािूि बमोस्जम  सलमलतले 

कारवािी र वकिारा गिे उजरुी सम्झिपुछि ।  

(ख) “खाम्ि”े  भन्नाले तोवकएको सम्पस्त्तको मूल्र्ाकंि गररदा भ्र्ाउिे िदला  सम्झि ुपदिछ ।  

  (ग) “िलि िला ददि”े  भन्नाले लिििर् पिात िक अलिकार प्राप्त भएको व्र्स्क्तला  कुि       
 वथत ुवा सम्पस्त्त भोग गिि ददिे कार्िला  सम्झिपुदिछ । 

(घ) “जमाित”  भन्नाले कुि  व्र्स्क्त वा सम्पस्त्तला  न्र्ावर्क सलमलतले िािेको वखतमा उपस्थथत वा िास्जर 
गराउि ललएको स्जम्मा वा उत्तरदावर्त्वला  सम्झिपुदिछ ।   

  (ङ) “तामेली”  भन्नाले न्र्ावर्क सलमलतको के्षत्रालिकार लभत्रका वववादिरुमा सम्वस्न्ित  
 पक्षला  वझुा िे म्र्ाद,  सिुिा,  आदेश,  पूजी वा जािकारी पत्र ररतपूविक वझुाउिे कार्िला   
 सम्झिपुछि ।  

(ि) “तार्दात”  भन्नाले सम्पस्त्तको वववरि वा गन्ती गरेको संतर्ा जलििे व्र्िोरा वा सम्पस्त्तको फाँटवारी वा 
लगतला  सम्झिपुदिछ ।  

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नाले र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्ममा तोवकए बमोस्जम 
सम्झिपुछि । 
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(ज) “दरपीठ”  भन्नाले न्र्ावर्क सलमलत समक्ष पेश ििु आएका कुि  कागजपत्रको  सम्बन्िमा ररत 
िपगेु वा कािूिले दताि िििेु वा िलाग्िे भएमा त्र्सको पछालड पवि सोको कारि र अवथथा जिाइ 
अलिकारप्राप्त अलिकारीले लेस्खददिे लिदेशि वा व्र्िोराला  सम्झिपुदिछ ।  

(झ) “िामेसी”  भन्नाले कुि  व्र्स्क्तको िाम, थर र वति समेतको ववथततृ वववरि खलुाइएको व्र्िोराला  
सम्झिपुदिछ ।  

(ञ) “िाललश”  भन्नाले कुि  वववादको ववषर्मा दफा ८ बमोस्जम ददएको उजरुी, लिवेदि वा वफराद 
सम्झिपुछि  

(ट)   “लिििर् वकताब”  भन्नाले सलमलतले उजरुीमा गरेको लिििर्को अलभलेख राख्नको लालग खडा गरेको 
उजरुीमा लिििर् गरेको व्र्िोरा र त्र्सको आिार तथा कारिको संस्क्षप्त उल्लेख भएको वकताब 
सम्झिपुछि । 

  (ठ)  “पन्िकृलत मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पस्त्तको थथलगत तथा थथािीर् अवलोकि म ू 
 ल्र्ांकि गरी ववक्री ववतरि ििुसक्िे उस्ित ठिराएर लिस्ित गरेको मलु्र्ला     
 सम्झिपुदिछ ।    

  (ड) “पेशी”  भन्नाले न्र्ावर्क सलमलत समक्ष लिििर्ाथि पेश ििेु वववादिरुमा पक्षिरुला     
 उपस्थथत गराइ सिुवुाइ गिे कामला  सम्झिपुदिछ ।  

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजरुी दताि गदिछ सो व्र्स्क्त वा संथथा सम्झिपुछि । 

  (ि) “वकपत्र”  भन्नाले वववाद सम्बन्िमा जािकार भ  साक्षीको रुपमा व्र्क्त गरेका कुरा   
  लेस्खिे वा लेस्खएको कागजला  सम्झिपुछि ।  

  (त) “बन्द  जलास”  भन्नाले न्र्ावर्क सलमलत अन्तगित लिरुपि ििेु वववादिरु मध्रे्   
 गोप्र् प्रकुलतको वववाद भएको र सम्वद्ध पक्षिरुववि गोपलिर्ता कार्म गिि  आवश्र्क   
 देस्खएमा सम्वद्ध पक्षिरु मात्र सिभागी ििेुगरी प्रवन्ि गरीएको सिुवुा  कक्षला     
 सम्झिपुछि ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कस  उपर सलमलत समक्ष उजरुी दताि गिे व्र्स्क्त वा संथथा सम्झिपुछि । 

  (द) “मूल्तवी”  भन्नाले न्र्ावर्क सलमलत अन्तगित वविारािीि मदु्धा अन्र् अड्डा अदालतमा समेत   
 वविारालिि भ रिेको अवथथामा न्र्ावर्क सलमलतले लिििर् गदाि अन्र् वविारालिि मदु्धामा    प्रभाववत 
ििेु देस्खएमा प्रभाव पािे मदु्धाको फ सला िभएसम्म प्रभाववत ििेु मदु्दा थथलगत    गिे कार्िला  सम्झिपुछि ।  

(ि) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्र्ससँग अन्तर लिवित टिरा,  बोट ववरुवा,  खलु्ला जलमि र त्र्समा 
रिेका सब खाले संरििा वा ििेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूिि अवर्वला  
सम्झिपुदिछ ।  

  (ि) “सदरथर्ािा”  भन्नाले िरौटीमा रिेको रकमको लगत किा गरी आम्दािीमा वाध्िे    
 कार्िला  सम्झिपुछि ।     

  (प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा/िगरसभा सम्झिपुछि । 
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  (फ) “सलमलत” भन्नाले न्र्ावर्क सलमलत सम्झिपुछि र सो शव्दले थथािीर् ऐिको दफा ४८   

  को उपदफा (६) बमोस्जमको सलमलतलाइि समेत जिाउिेछ । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले िरेक वषिको लालग छुिा छुि  ििेु गरी प्रलतवषिको लिलमत्त थथार्ी रुपमा तर् 
गररएको शति सम्झिपुछि । 

    (भ)   “थथािीर् ऐि” भन्नाले “थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४” सम्झिपुछि । 

  (म)  "संवविाि" भन्नाले िेपालको संवविाि सम्झिपुछि । 

 

पररच्छेद-२ 

सलमलतको अलिकार  

३. उजरुीमा लिििर् सम्बन्िी कामिः सलमलतमा दताि भएका उजरुी वा उजरुीको लिििर् गिे वा दताि भएको िाललश वा उजरुीको 
कुि  व्र्िोराले लगत किा गिे अलिकार सलमलतलाइि मात्र ििेुछ । 

४. लिििर् सम्बन्िी बािेक अन्र् कामिः (१) दफा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रिललत कािूिले सलमलत वा सलमलतको सदथर्ले 
ि  गिे भने्न व्र्वथथा गरेको वा कार्िको प्रकृलतले सलमलत वा सलमलतको सदथर्ले ि  गिुिपिे थपष्ट भ रिेको देस्ख बािेकको 
अन्र् कार्ििरू र्स ऐिमा तोवकएको कमििारी र त्र्सरी ितोवकएकोमा सलमलतले लिििर् गरी तोकेको वा अलिकार प्रदाि 
गरेको कमििारीले गिुिपिेछ । 

  (२) तोवकएको शाखा प्रमखु वा तोवकएका अन्र् कमििारीले र्स ऐि र प्रिललत कािूि बमोस्जम तोवकएको 
काम गदाि सलमलतको संर्ोजक वा सलमलतले तोकेको सदथर्को प्रत्र्क्ष लिदेशि, देखदेख र लिर्न्त्रिमा रिी गिुिपिेछ । 

५. र्स ऐि बमोस्जम कार्िववलि अवलम्बि गिुिपिेिः सलमलतले उजरुी वा उजरुीको कारवािी र वकिारा गदाि प्रिललत र 
सम्बस्न्ित संघीर् कािूिमा थपष्ट उल्लेख भए देस्ख बािेक र्स ऐि बमोस्जमको कार्िववलि अवलम्बि गिुिपिेछ । 

६. सलमलतले िेििेः सलमलतलाइि देिार् बमोस्जमको उजरुीिरूमा कारवािी र वकिारा गिे अलिकार रििेछिः 

(क) थथािीर् ऐिको दफा ४७ अन्तगितको उजरुी, 
(ख) मेललमलाप ऐि, २०६८ अिसुार मेललमलापको लालग गाउँपाललकामा प्रवेषत उजरुी, 
(ग) संवविािको अिसूुिी-८ अन्तगितको एकल अलिकार अन्तगित सभाले बिाएको कािूि बमोस्जम लिरूपि 

ििेु गरी लसस्जित उजरुी, तथा 
(घ) प्रिललत कािूिले गाउँपाललकाले िेिे भलि तोकेका उजरुीिरू । 

७. सलमलतको क्षते्रालिकारिः सलमलतले दफा ६ अन्तगितका मध्रे् देिार् बमोस्जमका उजरुीिरूमा मात्र के्षत्रालिकार ग्रिि गिे 
तथा कारवािी वकिारा गिेछिः 

(क) व्र्स्क्तको िकमा उजरुीका सब  पक्ष गाउँपाललकाको भ गोललक के्षत्रालिकार लभत्र बसोबास गरीरिेको, 
(ख) प्रिललत कािूि र संवविािको भाग ११ अन्तगितको कुि  अदालत वा न्र्ार्ािीकरि वा लिकार्को 

के्षत्रालिकार लभत्र िरिेको, 
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(ग) गाउँपाललका/िगरपाललकाको के्षत्रालिकार लभत्र परेका कुि  अदालत वा लिकार्बाट मेललमलाप वा 
लमलापत्रको लालग प्रवेषत गरीएको, 

(घ) अिल सम्पस्त्त समावेश रिेको ववषर्मा सो अिल सम्पस्त्त गाउँपाललकाको भ गोललक के्षत्रालिकार लभत्र 
रविरिेको, तथा 

(ङ) कुि  घटिासँग सम्बस्न्ित ववषर्वथत ु रिेकोमा सो घटिा गाउँपाललका/िगरपाललकाको भ गोललक के्षत्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रलतवाद दताि 

८. लबवाद दताि गिेिः (१) कस  उपर लबवाद दताि गदाि वा उजरुी िलाउँदा प्रिललत कािूि बमोस्जम िकद र्ा पगेुको व्र्स्क्तले 
सलमलतको तोवकएको शाखा समक्ष उजरुी दताि गििसक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम उजरुी ददंदा र्स ऐि तथा प्रिललत कािूि बमोस्जम खलुाउिपुिे कुरा सब  खलुाइि 
तथा परु्ािउिपुिे प्रवक्रर्ा सब  परुागरी अिसूुिी-१ बमोस्जमको ढािँामा ददिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेस्खए देस्ख बािेक उजरुीमा देिार् बमोस्जमको व्र्िोरा समेत खलुाउिपुिेछिः 
(क) बादीको िाम, थर, वति र लिजको बाबू र आमा, तथा थािा भएसम्म बाजे र बज्र्  को िाम; 

(ख) प्रलतबादीको िाम, थर र थािा भएसम्म लिजको बाब ुर आमाको िाम, थर र थथाि पत्ता लाग्िेगरी 
थपष्ट खलेुको वति; 

(ग) गाउँपाललका/िगरपाललकाको िाम सवित सलमलतको िाम; 

(घ) उजरुी गिुिपरेको व्र्िोरा र सम्पूिि वववरि; 
(ङ) गाउँपाललकाले तोके अिसुारको दथतरु बझुाएको रलसद वा लिथसा; 
(ि) सलमलतको के्षत्रालिकार लभत्रको उजरुी रिेको व्र्िोरा र सम्बस्न्ित कािूि; 

(छ) बादीले दावी गरेको ववषर् र सोसँग सम्बन्िीत प्रमाििरू; 

(ज) िदम्र्ाद लाग्िे भएमा िदम्र्ाद रिेको तथा िकद र्ा पगेुको  सम्बन्िी व्र्िोरा; 
(झ) कुि  सम्पस्त्तसँग सम्बस्न्ित ववषर् भएकोमा सो सम्पस्त्त िल भए रिेको थथाि, अवथथा तथा अिल भए 

िारवकल्ला सवितको सब  वववरि । 

  (४)  प्रिललत कािूिमा कुि  ववशेष प्रवक्रर्ा वा ढाँिा वा अन्र् केवि उल्लेख भएको रिेछ भिे सो सन्दभिमा 
आवश्र्क वववरि समेत खलेुको ििुपुिेछ । 

  (५) कुि  वकलसमको क्षलतपूलति भराउिपुिे अथवा बण्डा लगाउिपुिे अवथथाको उजरुीको िकमा त्र्थतो क्षलतपूलति 
वा बण्डा वा िलिको लालग सम्बस्न्ित अिल सम्पस्त्तको वववरि खलेुको ििुपुिेछ । 

९. लबवाद दताि गरी लिथसा ददिेिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोस्जम प्राप्त उजरुी दताि गरी बादीलाइि तारेख तोवक 
अिसूुिी-२ बमोस्जमको ढाँिामा लबवाद दतािको लिथसा ददिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम तारेख ददि ु पिे अवथथामा तारेख तोक्दा अिसूुिी-३ बमोस्जमको ढाँिामा तारेख 
भपािइि खडा गरी सम्बस्न्ित पक्षको दथतखत गराइि लमलसल सामेल राख्नपुछि । 
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 (३) उपदफा (२) बमोस्जम तारेख भपािइिमा तोवकएको तारेख तथा उक्त लमलतमा ििेु कार्ि समेत उल्लेख गरी 
सम्बस्न्ित पक्षलाइि अिसूुिी-४ बमोस्जमको ढाँिामा तारेख पिाि ददिपुिेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गिेिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोस्जम पेश भएको उजरुीमा प्रवक्रर्ा िपगेुको देस्खए परुा गिुिपिे 
देिार्को प्रवक्रर्ा परुा गरी अथवा खलुाउिपुिे देिार्को व्र्िोरा खलुाइ ल्र्ाउि ुभने्न व्र्िोरा लेस्ख पाि ददिको समर् 
तोवक तथा लबवाद दताि गिि िलमल्िे भए सो को कारि सवितको व्र्िोरा जिाइि दरपीठ गरेमा बादीलाइि उजरुी वफताि 
ददिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रवक्रर्ा िपगेुको भलि दरपीठ गरी वफताि गरेको उजरुीमा दरपीठमा उल्लेख भए 
बमोस्जमको प्रवक्रर्ा परुा गरी पाि ददिलभत्र ल्र्ाएमा दताि गररददिपुछि । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको दरपीठ आदेश उपर स्ित्त िबझु्िे पक्षले सो आदेश भएको लमलतले लति ददि 
लभत्र उक्त आदेशको ववरूध्दमा सलमलत समक्ष लिवेदि ददि सक्िेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम ददएको लिवेदि व्र्िोरा मिालसब देस्खए सलमलतले उपदफा (१) बमोस्जमको दरपीठ 
बदर गरी लबवाद दताि गिि आदेश ददिसक्िेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोस्जम आदेश भएमा उजरुी प्रशासकले त्र्थतो लबवाद दताि गरी अरू प्रवक्रर्ा परुा गिुिपिेछ 
। 

११. दताि गिि िििेुिः उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोस्जम पेश भएको उजरुीमा देिार् बमोस्जमको व्र्िोरा दठक भएिभएको 
जाँि गरी दताि गिि िलमल्िे देस्खएमा दफा १० बमोस्जमको प्रवक्रर्ा परुा गरी दरपीठ गिुिपिेछिः 

(क) प्रिललत कािूिमा िदम्र्ाद तोवकएकोमा िदम्र्ाद वा म्र्ाद लभत्र उजरुी परे िपरेको; 
(ख) प्रिललत कािूि बमोस्जम सलमलतको के्षत्रालिकार लभत्रको उजरुी रिे िरिेको; 
(ग) काििु बमोस्जम लाग्िे दथतरु दास्खल भए िभएको; 
(घ) कुि  सम्पस्त्त वा अलिकारसँग सम्बस्न्ित ववषर्मा वववाद लिरूपि गिुिपिे ववषर् उजरुीमा समावेश 

रिेकोमा त्र्थतो सम्पस्त्त वा अलिकार ववषर्मा उजरुी गिि बादीको िक थथावपत भएको प्रमाि 
आवश्र्क पिेमा सो प्रमाि रिे िरिेको; 

(ङ) उक्त ववषर्मा उजरुी गिे िकद र्ा बादीलाइि रिे िरिेको; 
(ि) ललखतमा परुागिुिपिे अन्र् ररत पगेु िपगेुको; तथा 

१२. दोिोरो दताि गिि िििेुिः (१) र्स ऐिमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि प्रिललत कािूि बमोस्जम सलमलत वा अन्र् 
कुि  अदालत वा लिकार्मा कुि  पक्षले उजरुी गरी सलमलत वा उक्त अदालत वा लिकार्बाट उजरुीमा उल्लेख भएको 
ववषर्मा प्रमाि बसु्झ वा िबसु्झ वववाद लिरोपि भ सकेको ववषर् रिेको छ भिे सो उजरुीमा रिेका पक्ष ववपक्षको बीिमा 
सोवि ववषर्मा सलमलतले उजरुी दताि गिि र कारवािी गिि िुँद ि । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम दताि गिि िलमल्िे उजरुी भलुवश दताि भएकोमा सो व्र्िोरा जािकारी भएपलछ 
उजरुी जिुसकु  अवथथामा रिेको भए पलि सलमलतले उजरुी खारेज गिुिपिेछ ।  



 

 

172 

१३. उजरुीसाथ ललखत प्रमािको सक्कल पेश गिुिपिेिः उजरुीसाथ पेश गिुि पिे प्रत्रे्क ललखत प्रमािको सक्कल र कस्म्तमा एक 
प्रलत िक्कल उजरुीसाथ  पेश गिुिपिेछ र उजरुी प्रशासकले त्र्थतो ललखतमा कुि  क वफर्त जिाउिपुिे भए सो जिाइ सो 
प्रमाि सम्बस्न्ित लमलसलमा राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रलतवाद दताि दथतरुिः (१) प्रिललत कािूिमा लबवाद दताि दथतरु तोवकएकोमा सोवि बमोस्जम तथा दथतरु 
ितोवकएकोमा एक सर् रूप र्ा ँबझुाउिपुिेछ । 

  (२) प्रिललत कािूिमा प्रलतवाद दताि दथतरु िलाग्िे भिेकोमा बािेक एक सर् रूप र्ाँ प्रलतवाद दताि दथतरु 
लाग्िेछ । 

१५. प्रलतवाद पेश गिुिपिेिः (१) प्रलतबादीले दफा २० बमोस्जम म्र्ाद वा सूििा प्राप्त भएपलछ म्र्ाद वा सूििामा तोवकएको 
समर्ावलि लभत्र उजरुी प्रशासक समक्ष आफ  वा वारेस माफि त ललस्खत प्रलतवाद दताि गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रलतवाद पेश गदाि प्रलतबादीले भएको प्रमाि तथा कागजातका प्रलतललवप साथ  
संलग्ि गरी पेश गिुिपिेछ । 

  (३) प्रलतवादीले ललस्खत ब्र्िोरा ददँदा अिसूुिी-५ बमोस्जमको ढाँिामा ददिपुिेछ । 

१६. प्रलतवाद  जािँ गिेिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा १५ बमोस्जम पेश भएको प्रलतवाद जाँि गरी कािूि बमोस्जमको ररत 
पगेुको तथा म्र्ाद लभत्र पेश भएको देस्खए दताि गरी सलमलत समक्ष पेश ििेु गरी लमलसल सामेल गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रलतवाद दताि ििेु भएमा उजरुी प्रशासकले प्रलतबादीलाइि बादी लमलािको तारेख 
तोक्िपुिेछ । 

१७. ललखतमा परुागिुिपिे सामान्र् ररतिः (१) प्रिललत कािूि तथा र्स ऐिमा अन्र्त्र लेस्खए देस्ख बािेक सलमलत समक्ष दताि 
गिि ल्र्ाएका उजरुी तथा प्रलतवादमा देिार् बमोस्जमको ररत समेत परुा गिुिपिेछिः 

(क) एफोर साइज को िेपाली कागजमा बार्ाँ तफि  पाँि सेस्न्टलमटर, पविलो पषृ्ठमा शीरतफि  दश सेस्न्टलमटर 
र त्र्सपलछको पषृ्ठमा पाँि सेस्न्टलमटर छोडेको तथा प्रत्रे्क पषृ्ठमा बस्त्तस िरफमा िबढाइि कागजको 
एकातफि  मात्र लेस्खएको;  

 (ख) ललखत दताि गिि ल्र्ाउिे प्रत्रे्क व्र्स्क्तले ललखतको प्रत्रे्क पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी दथतखत 
गरी अस्न्तम पषृ्ठको अन्त्र्मा लेखात्मक तथा ल्र्ाप्िे सविछाप गरेको; 

(ग) कुि  कािूि व्र्वसार्ीले ललखत तर्ार गरेको भए लिजले पविलो पषृ्ठको बार्ाँ तफि  लिजको कािूि 
व्र्वसार्ी दताि प्रमािपत्र िंबर, िाम र कािूि व्र्वसार्ीको वकलसम खलुाइि दथतखत गरेको; तथा 

(घ) ललखतको अस्न्तम प्रकरिमा र्स ललखतमा लेस्खएको व्र्िोरा दठक साँिो छ, झटु्ठा ठिरे कािूि 
बमोस्जम सिुँला बझुाउँला भने्न उल्लेख गरी सो मलुि ललखत दताि गिि ल्र्ाएको वषि, मवििा र गते 
तथा वार खलुाइि ललखत दताि गिि ल्र्ाउिे व्र्स्क्तले दथतखत गरेको, । 

 तर ब्र्िोरा परुाइ पेश भएको ललखत ललिलाइ र्ो उपदफाले बािा पारेको मालििे छ ि ।  

 

  (२) ललखतमा ववषर्िरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरि प्रकरि छुयाइि संर्लमत र मर्ािददत भाषामा लेस्खएको 
ििुपुिेछ ।  
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  (३) ललखतमा पेटबोललमा परेको थथािको पवििाि ििेु थपष्ट वववरि र व्र्स्क्तको िाम, थर , ठेगािा तथा अन्र् 
वववरि थपष्ट खलेुको ििुपुिेछ । 

  (४) ललखत दताि गिि ल्र्ाउिे वा सलमलतमा कुि  कागज गिि आउिेले लिजको िाम, थर र वति खलेुको 
िागररकता वा अन्र् कुि  प्रमाि पेश गिुिपछि । 

१८. िक्कल पेश गिुिपिेिः उजरुी वा प्रलतवाद दताि गिि ल्र्ाउिेले ववपक्षीको लालग उजरुी तथा प्रलतवादको िक्कल तथा संलग्ि 
ललखत प्रमाििरूको िक्कल साथ  पेश गिुिपछि । 

१९. उजरुी वा प्रलतवाद संशोिििः (१) ललखत दताि गिि ल्र्ाउिे पक्षले सलमलतमा दताि भइसकेको ललखतमा लेखाइ वा टाइप वा 
मरुिको सामान्र् त्रटुी सच्र्ाउि लिवेदि ददि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदिमा माग बमोस्जम सच्र्ाउँदा दावी तथा प्रलतवादमा गरीएको माग वा 
दावीमा मलुभतु पक्षमा फरक िपिे र लिक  सामान्र् प्रकारको संशोिि माग गरेको देखेमा उजरुी प्रशासकले सो बमोस्जम 
सच्र्ाउि ददि सक्िेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम संशोिि भएमा  सो को जािकारी उजरुीको अको पक्षलाइि ददिपुिेछ । 

पररच्छेद-४ 

म्र्ाद तामेली तथा तारेख  

२०. म्र्ाद सूििा तामेल गिेिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोस्जम लबवाद दताि भएपलछ बवढमा दइुि ददि लभत्र प्रलतबादीका 
िाममा प्रिललत कािूिमा म्र्ाद तोवकएको भए सोवि बमोस्जम र ितोवकएको भए पन्र ददिको म्र्ाद ददइि सम्बस्न्ित वडा 
कार्ािलर् माफि त उक्त म्र्ाद वा सूििा तामेल गिि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम म्र्ाद वा सूििा तामेल गदाि दफा ९ बमोस्जमको उजरुी तथा उक्त उजरुी साथ 
पेश भएको प्रमाि कागजको प्रलतललपी समेत संलग्ि गरी पठाउिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि एक भन्दा बवढ प्रलतबादीलाइि म्र्ाद ददिपुदाि प्रमाि 
कागजको िक्कल कुि  एकजिा मलु प्रलतबादीलाइि पठाइि बावँकको म्र्ादमा प्रमाि कागजको िक्कल फलािाको म्र्ाद साथ 
पठाइएको छ भने्न व्र्िोरा लेस्ख पठाउिपुिेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भएको म्र्ाद वडा कार्ािलर्ले बवढमा लति ददि लभत्र तामेल गरी तामेलीको 
व्र्िोरा खलुाइि सलमलतमा पठाउि ुपिेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोस्जम म्र्ाद तामेल ििु िसकेमा देिार् बमोस्जमको ववद्यतुीर् माध्र्म वा पलत्रकामा सूििा 
प्रकाशि गरेर म्र्ाद तामेल गिुिपिेछिः  

(क) म्र्ाद तामेल गररिपुिे व्र्स्क्तको कुि  फ्र्ाक्स वा इिमेल वा अन्र् कुि  अलभलेख ििु सक्िे ववद्यतुीर् 
माध्र्मको ठेगािा भए सो माध्र्मबाट; 

(ख) प्रलतबादीले म्र्ाद तामेली भएको जािकारी पाउि सक्िे मिालसब आिार छ भने्न देस्खएमा सलमलतको 
लिििर्बाट कुि  थथािीर् द लिक पलत्रकामा सूििा प्रकाशि गरेर वा थथािीर् एफ.एम. रेलडर्ो वा 
थथािीर् टेलललभजिबाट सूििा प्रसारि गरेर; वा 

(ग) अन्र् कुि  सरकारी लिकार्बाट म्र्ाद तामेल गराउँदा म्र्ाद तामेल ििु सक्िे मिालसब कारि देस्खएमा 
सलमलतको आदेशबाट त्र्थतो सरकारी लिकार् माफि त । 
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  (६) र्स ऐि बमोस्जम म्र्ाद जारी गिुिपदाि अिसूुिी-६ बमोस्जमको ढािँामा जारी गिुिपिेछ । 
२१. रोिवरमा राख्नपुिेिः र्स ऐि बमोस्जम वडा कार्ािलर् माफि त तामेल गररएको म्र्ादमा सम्बस्न्ित वडाको अध्र्क्ष वा सदथर् 

तथा कस्म्तमा दइुिजिा थथािीर् भलादलम रोिवरमा राख्नपुिेछ । 

२२. रीत बेरीत जािँ गिेिः (१) उजरुी प्रशासकले म्र्ाद तामेलीको प्रलतवेदि प्राप्त भएपलछ रीतपूविकको तामेल भएको छ वा 
छ ि जाँि गरी आवश्र्क भए सम्बस्न्ित वडा सस्िवको प्रलतवेदि समेत ललइि रीतपूविकको देस्खए लमलसल सामेल रास्ख 
तथा बेरीतको देस्खए बदर गरी पिुिः म्र्ाद तामेल गिि लगाइि तामेली प्रलत लमलसल सामेल राख्नपुिछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम जाँि गदाि सम्बस्न्ित कमििारीले बदलिर्त रास्ख कार्ि गरेको देस्खए उजरुी 
प्रशासकले सो व्र्िोरा खलुाइि सलमलत समक्ष प्रलतवेदि पेश गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको प्रलतवेदिको व्र्िोरा उपर्कु्त देस्खए सलमलतले सम्बस्न्ित कमििारी उपर  
कारवािीको लालग कार्िपाललका समक्ष लेस्ख पठाउिसक्िेछ । 

२३. तारेखमा राखू्नपिेिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोस्जम लबवाद दताि गरेपलछ उजरुीकतािलाइि र दफा १६ बमोस्जम 
प्रलतवाद दताि गरेपलछ प्रलतबादीलाइि तारेख तोवक तारेखमा राख्नपुछि । 

  (२) उजरुीका पक्षिरूलाइि तारेख तोक्दा तारेख तोवकएको ददि गररिे कामको व्र्िोरा तारेख भपािइि तथा तारेख 
पिािमा खलुाइि उजरुीका सब  पक्षलाइि एक  लमलािको लमलत तथा समर् उल्लेख गरी एक  लमलािको तारेख तोक्िपुछि । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम तारेख तोवकएको समर्मा कुि  पक्ष िास्जर िभए पलि तोवकएको कार्ि सम्पन्न गरी 
अको तारेख तोक्िपुिे भएमा िास्जर भएको पक्षलाइि तारेख तोवक समर्मा िास्जर िभइि पलछ िास्जर ििेु पक्षलाइि अस्घ 
िास्जर भइि तारेख लािे पक्षसँग एक  लमलाि ििेुगरी तारेख तोक्िपुछि । 

  (४) र्स दफा बमोस्जम तोवकएको तारेखमा उपस्थथत भएका पक्षिरूलाइि साथ  रास्ख सलमलतले उजरुीको 
कारवावि गिुिपछि । 

  (५) उपदफा (४) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि तोवकएको तारेखमा कुि  पक्ष उपस्थथत िभए पलि 
सलमलतले लबवादको ववषर्मा कारवािी गिि बािा पिेछ ि । 

२४. सलमलतको लिििर् बमोस्जम ििेुिः सलमलतले म्र्ाद तामेली सम्बन्िमा प्रिललत कािूि तथा र्स ऐिमा लेस्खए देस्ख बािेकको 
ववषर्मा आवश्र्क प्रवक्रर्ा लििािरि गिि सक्िछे । 

पररच्छेद-५ 

सिुवाइि तथा प्रमाि बझु्िे सम्बन्िमा 

२५. प्रारस्म्भक सिुवाइििः (१) मेललमलापबाट लबवाद लिरुपि ििु िसकी सलमलतमा आएका लबवाद प्रलतवाद दताि वा बर्ाि वा 
सो सरिको कुि  कार्ि भएपलछ सिुवाइिको लालग पेश भएको लबवादमा उपलब्ि प्रमािका आिारमा तत्काल लिििर् गिि 
सवकिे भएमा सलमलतले लबवाद पेश भएको पविलो सिुवाइिमा ि  लिििर् गिि सक्िेछ । 

  (२) सलमलत समक्ष पेश भएको लबवादमा उपदफा (१) बमोस्जम तत्काल लिििर् गिि सवकि ेिदेस्खएमा सलमलतले 
देिार् बमोस्जमको आदेश गिि सक्िछेिः- 

(क) लबवादमा मखु िलमलेको कुरामा र्कीि गिि प्रमाि बझु्िे वा अन्र् कुि  कार्ि गिे; 
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(ख) लबवादमा बझु्िपुिे प्रमाि र्वकि गरी पक्षबाट पेश गिि लगाउिे वा सम्बस्न्ित लिकार्बाट माग गिे 
आदेश गिे;  

(ग) मेललमलापका सम्बन्िमा लबवादका पक्षिरूसँग छलफल गिे; तथा 
(घ) लबवादका पक्ष उपस्थथत भएमा सिुवुाइको लालग तारेख तथा पेस्शको समर् ताललका लििािरि गिे । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि सलमलतले थथािीर् ऐिको दफा ४७ को 
उपदफा (२) बमोस्जमको उजरुीमा मेललमलापको लालग पठाउिे आदेश गिुिपिेछ । 

२६. प्रमाि दास्खल गिेिः बादी वा प्रलतबादीले कुि  िर्ाँ प्रमाि पेश गिि अिमुलत माग गरी लिवेदि पेश गरेमा उजरुी 
प्रशासकले सोवि ददि ललि सक्िछे । 

२७. ललखत जािँ गिेिः (१) सलमलतले उजरुीमा पेश भएको कुि  ललखतको सत्र्ता परीक्षि गिि रेखा वा िथताक्षर ववशेषज्ञलाइि 
जाँि गराउि जरूरी देखेमा सो ललखतलाइि असत्र् भने्न पक्षबाट परीक्षि दथतरु दास्खल गिि लगाइि रेखा वा िथताक्षर 
ववशेषज्ञबाट ललखत जाँि गराउि सक्िछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम जािँ गदाि मिालसब मावफकको समर् तोवक आदेश गिुिपिेछ र समर् लभत्र जाँि 
सम्पन्न ििुको लालग र्थासम्भव व्र्वथथा गिुिपिेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम जाँि गदाि ललखत असत्र् ठिरीएमा ललखत सत्र् रिेको भने्न पक्षबाट लागकेो 
दथतरु असलु गरी उपदफा (१) बमोस्जम दथतरु दास्खल गिे पक्षलाइि भराइिददिपुछि । 

२८. साक्षी बझु्िेिः (१) सलमलतबाट साक्षी बझु्िे आदेश गदाि साक्षी बझु्िे ददि तोवक आदेश गिुिपिेछ । साछी रातदा बढीमा ५ 
जिा राख्न ुपिे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम आदेश भएपलछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पक्षलाइि आदेशमा उल्लेख भएको 
लमलतमा साक्षी बझु्िे तारेख तोक्िपुिेछ । 

  (३) साक्षी बझु्िे तारेख तोवकएको ददिमा आफ्िो साक्षी सलमलत समक्ष उपस्थथत गराउि ु सम्बस्न्ित पक्षको 
दावर्त्व ििेुछ । 

२९. सलमलतको तफि बाट बकपत्र गराउिेिः (१) र्स ऐिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि िाबालक वा अशक्त वा 
वृध्दवृध्दा पक्ष रिेको उजरुीमा सास्क्ष बकपत्रको लालग तोवकएको तारेखको ददि उपस्थथत िभएको वा उपस्थथत 
िगराइएको साक्षीलाइि सलमलतले म्र्ाद तोवक सलमलतको तफि बाट स्झकाइि बकपत्र गराउि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम साक्षी स्झकाउँदा बकपत्र ििेु तारेख तोवक म्र्ाद जारी गिुिपिेछ र उजरुीका 
पक्षिरूलाइि समेत सोवि लमलािको तारेख तोक्िपुिेछ । 

३०. साक्षी बकपत्र गराउिेिः (१) उजरुी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लालग तोवकएको ददि पक्षिरूसँग लिजिरूले उपस्थथत 
गराउि ल्र्ाएका सास्क्षको िामावली ललइि सलमलत समक्ष पेश गिुिपिेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लालग तोवकएको तारेखको ददि उजरुीका सब  पक्षले साक्षी उपस्थथत गराउि ल्र्ाएको भए 
कार्ािलर् खलु्िासाथ तथा कुि  पक्षले साक्षी उपस्थथत गराउि िल्र्ाएको भए ददिको बाह्र बजेपलछ सलमलतले उपलब्ि भए 
सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउिपुिेछ । 
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३१. बन्देज गिि सक्िेिः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको ववषर्वथत ुभन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा उजरुीको 
पक्षलाइि अपमालित गिे वा स्झझ्र्ाउिे वा अिसु्ित प्रकारको प्रश्न सोलिएमा सलमलतले त्र्थतो प्रश्न सोध्िबाट पक्षलाइि 
बन्देज गिि सक्िेछ । 

  (२) िाबालक वा वृध्द वा असक्त वा लबरामीले साक्षी बक्िपुिे भइि त्र्थतो उजरुीमा कुि  पक्षको उपस्थथलत वा 
अन्र् कुि  मिालसब कारिले साक्षीलाइि बकपत्र गिि अिसु्ित दबाव परेको वा पिे प्रबल सम्भाविा रिेको छ भने्न 
सलमलतलाइि लागेमा सलमलतले त्र्थतो पक्षको प्रत्र्क्ष उपस्थथलतलाइि बन्देज गरी लिजले साक्षीले िदेख्ने गरी मात्र उपस्थथत 
ििु आदेश गिि सक्िछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम आदेश गरेमा साक्षीले िदेखे्न गरी पक्ष उपस्थथत ििेु व्र्वथथा लमलाउिे दावर्त्व 
सलमलतको ििेुछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम गदाि सलमलतले उजरुीसँग सम्बस्न्ित आवश्र्क प्रश्न तर्ार गरी सलमलतको 
तफि बाट बकपत्र गराउि  सक्िछे । 

३२. पेशी सूिी प्रकाशि गिुिपिेिः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्रे्क िप्ता शकु्रवार अगामी िप्ताको लालग पेशी तोवकएको 
लबवादिरूको साप्ताविक पेशी सूिी तथा तोवकएको ददि उक्त ददिको लालग पेशी तोवकएका लबवादिरूको पेशी सूिी 
प्रकाशि गिछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूिी संर्ोजकले र लिजको अिपुस्थथलतमा लिजले स्जम्मेवारी तोकेको सलमलतको 
सदथर्ले प्रमास्ित गिुिपिेछ । 

३३. द लिक पेशी सूिीिः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ३२ बमोस्जमको साप्ताविक पेशी सूिीमा िढेका लबवाद िरूको  तोवकएको 
ददिको पेशी सूिी तर्ार गरी एक प्रलत सूििा पाटीमा टाँथि लगाउिपुिेछ तथा एक प्रलत सलमलतका सदथर्िरूलाइि 
उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूिीमा लबवादिरू उल्लेख गदाि लबवाद दतािको आिारमा देिार्को क्रममा तर्ार 
गरी प्रकाशि गराउिपुिेछिः- 

  (क) िाबालक पक्ष भएको लबवाद; 

  (ख) शारररीक असक्तता वा अपाङ्गता भएको व्र्स्क्त पक्ष भएको लबवाद; 

  (ग) सत्तरी वषि उमेर परुा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष भएको लबवाद; तथा 
  (घ) लबवाद दतािको क्रमािसुार पविले दताि भएको लबवाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम पेशी सूिी तर्ार गदाि मलु्तवीबाट जागेका तथा सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत 
तथा स्जल्ला अदालतबाट पिुिः इन्साफको लालग प्राप्त भइि दताि भएको लबवादको िकमा शरुूमा सलमलतमा दताि भएको 
लमलतलाइि ि  दताि लमलत मालि क्रम लििािरि गिुिपिेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रिेको क्रमािसुार ि  सलमलतले लबवादको सिुवाइि र कारवािी तथा वकिारा 
गिुिपिेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको स्जम्मेवारी ििेुिः पेशी सूिीमा िढेका लबवादिरू कार्ािलर् खलेुको एक घण्टा लभत्र सलमलत समक्ष 
सिुवाइिको लालग पेश गिे तथा उक्त ददिको तोवकएको कार्ि सवकए पलछ सलमलतबाट वफताि बसु्झललइि सरुस्क्षत राखे्न 
स्जम्मेवारी उजरुी प्रशासकको ििेुछ । 
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३५. प्रमाि सिुाउि सक्िेिः सलमलतले दफा २५ बमोस्जम तोवकएको तारेखको ददि उपस्थथत सब  पक्षलाइि अको पक्षले पेश 
गरेको प्रमाि एवम ्कागजात देखाइि पवढ बाँिी सिुाइि सो बारेमा अको पक्षको कुि  कथि रिेको भए ललस्खत बर्ाि 
गराइि लमलसल सामेल गराउि सक्िछे । 

३६. लबवादको सिुवाइि गिेिः (१) सलमलतले दवु  पक्षको कुरा सिुी लिजिरूको लबवादको सिुवाइि तथा लिििर् गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सिुवाइि तथा लिििर् गदाि पक्षिरूको रोिवरमा गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम लबवादको सिुवाइि गदाि इजलास कार्म गरी सिुवाइि गिि मिालसव देस्खएमा सोिी 
अिसुार गिि सक्िेछ । 

तर दबु  पक्षको भिाइ तथा स्जवकर सनु्नलाइ उपदफा ३ अिसुारको इजलास कार्म गिि बािा ििेु छ ि । 

३७. बन्द इजलासको गठि गििसक्ि े (१) सलमलतले मविला तथा बालबाललका समावेश रिेको तथा आवश्र्क देखेको अन्र् 
लबवादको सिुवाइिको लालग बन्द इजलास कार्म गरी सिुवाइि गिि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको बन्द इजलासमा लबवादका पक्ष तथा अन्र् सरोकारवाला बािेक अन्र् व्र्स्क्तलाइि 
इजलासमा प्रवेश गिि िपाउिे गरी बन्द इजलासको गठि गिुिपिेछ । 

  (३) बन्द इजलासबाट िेररिे लबवादको काम कारवािी, वपडीतको िाम थर ठेगािा लगार्तका ववषर् गोप्र् 
राख्नपुिेछ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथािः (१) बन्द इजलासबाट िेररएका लबवादिरूको कागजातको प्रलतललवप बादी, 
प्रलतवादद र लिजको वितमा असर परेको कुि  सरोकारवाला बािेक अरू कस लाइि उपलब्ि गराउििुुँद ि । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको लबवादको त्र् खलुाइि कुि  समािार कुि  पत्रपलत्रकामा संप्रषेि ििु ददि ुिुँद ि 
। 

  (३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि सलमलतले पक्षको गोपलिर्ता तथा वितमा प्रलतकुल 
प्रभाव िपिे गरी समािार संप्रषेि गिि भिे कुि  बािा पिेछ ि । 

३९. थप प्रमाि बझु्िेिः लबवादको सिुवाइिको क्रममा लबवादको कुि  पक्षको अिरुोिमा वा लबवाद सिुवाइिको क्रममा सलमलत 
आफ ले थप प्रमाि बझु्िपुिे देखेमा उजरुीका पक्षिरूलाइि थप प्रमाि पेश गिि पेश गिे तारेख तोवक आदेश गिि सक्िेछ 
। 

४०. थवाथि बास्झएको लबवाद िेिि िििेुिः सलमलतको सदथर्ले देिार्का लबवादको कारवािी र वकिारामा संलग्ि ििुिुुँद ििः- 

(क) आफ्िो वा िस्जकको िातेदारको िक वित वा सरोकार रिेको लबवाद; 

 थपष्टीकरििः र्स उपदफाको प्रर्ोजिको लालग "िस्जकको िातेदार" भन्नाले अपतुाली पदाि कािूि 
बमोस्जम अपतुाली प्राप्त गिि सक्िे प्राथलमकता क्रममा रिेको व्र्स्क्त, मामा, माइज,ु सािीआमा, 
ठूलीआमा, सािोबाब,ु ठूलोबाबू, पलत वा पत्नी तफि का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठाि, साली, 
दददी, बवििी, लभिाज,ु बवििी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बिुारी तथा त्र्थतो िाताका 
व्र्स्क्तको एकासगोलमा रिेको पररवारको सदथर् सम्झिपुछि । 

(ख) लिजले अन्र् कुि  ि लसर्तमा गरेको कुि  कार्ि वा लिज संलग्ि रिेको कुि  ववषर् समावेश रिेको कुि  
लबवाद; 



 

 

178 

(ग) कुि  ववषर्मा लिजले लबवाद िल्िे वा ििल्िे ववषर्को छलफलमा सिभालग भइि कुि रार् ददएको भए 
सो ववषर् समावेश रिेको लबवाद; वा 

(घ) अन्र् कुि  कारिले आिारभतू रूपमा लिज र लिजको एकाघरसंगोलका पररवारका सदथर्को कुि  थवाथि 
बास्झएको लबवाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको कुि  अवथथा देस्खएमा जिु सदथर्को त्र्थतो अवथथा पछि उक्त सदथर्ले लबवाद 
िेिि िििेु कारि खलुाइि आदेश गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रलतकुल ििेु गरी कुि  सदथर्ले कुि  लबवादको कारवावि र वकिारामा सिभालग ििु 
लागेमा लबवादको कुि  पक्षले आवश्र्क प्रमाि सवित लबवादको कारवावि वकिारा िगिि लिवेदि ददि सक्िेछ  र सो 
सम्बन्िमा  काम कारबािी थथािीर् ऐिको दफा ४८(५) अिसुार ििेुछ । 

  (४) उपदफा (३) अिसुार लबवाद लिरुपि ििु िसक्िे अवथथामा थथािीर् ऐिको दफा ४८(६) र (७) को 
ब्र्बथथा अिसुारको सभाले तोकेको सलमलतले काम कारवावि र वकिारामा गिेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोस्जम गदाि सभाले लबवादका पक्षिरूलाइि सोवि उपदफा बमोस्जम गदठत सलमलतबाट 
लबवादको कारवावि वकिारा ििेु कुराको जािकारी गराइि उक्त सलमलत समक्ष उपस्थथत ििु पठाउिपुिेछ । 

पररच्छेद-६ 

लिििर् र अन्र् आदेश 

४१. लिििर् गिुिपिेिः (१) सलमलतले सिुवाइिको लालग पेश भएको लबवाद िेदाि कुि  प्रमाि बझु्िपुिे बावँक िरवि लबवाद वकिारा 
गिे अवथथा रिेको देस्खएमा सोवि पेशीमा लबवादमा लिििर् गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम लिििर् गरेपलछ लिििर्को व्र्िोरा लिििर् वकताबमा लेस्ख सलमलतमा उपस्थथत 
सदथर्िरू सब ले दथतखत गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम गरीएको लिििर्को दफा ४२ र अन्र् प्रिललत कािूि बमोस्जम खलुाउिपुिे वववरि 
खलेुको पूिि पाठ लिििर् भएको लमलतले बवढमा सात ददि लभत्र तर्ार गरी लमलसल सामेल राख्नपुछि ।   

(४) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि समर्ाभाव अथवा अन्र् कुि  मिालसब कारिले गदाि 
सोवि ददि लबवाद लिििर् गिि िसक्िे भएमा आगालम िप्ताको कुि  ददिको लालग अको पेशी तारेख तोक्िपुिेछ । 

४२. लिििर्मा खलुाउिपुिेिः (१) सलमलतले दफा ४१ बमोस्जम गरेको लिििर्को पूििपाठमा र्स दफा बमोस्जमका कुरािरू 
खलुाइि अिसूुिी-७ बमोस्जमको ढाँिामा तर्ार गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम पूििपाठ तर्ार गदाि बादी तथा प्रलतबादीको स्जवकर, लिििर् गिुिपिे देस्खएको ववषर्, 
दवु  पक्षबाट पेश भएको प्रमािका कुरािरू समेतको ववषर् खलुाउिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए देस्ख बािेक पूििपाठमा देिार्का कुरािरू समेत खलुाउिपुिेछिः- 
(क) त्र्को ब्र्िोरा; 
(ख) लबवादको कुि  पक्षले कािूि व्र्वसार्ी राखेको भएमा लिजले पेश गरेको बिस िोट तथा बिसमा 

उठाइएका मलु ववषर्िरु; 

(ग) लिििर् गििको लालग आिार ललइएको प्रमािका साथ  दवु  पक्षबाट पेश भएको प्रमाि तथा त्र्सको 
ववश्लषेि; 
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(घ) लिििर् कार्ािन्वर्ि गििको लालग गिुिपिे ववषर्िरूको लसललसलेवार उल्लेखि सवितको तपलसल खण्ड; 
तथा 

(ङ) लिििर् उपर पिुरावेदि लाग्िे भएमा पिुरावेदि लाग्िे स्जल्ला अदालतको िाम र के कलत ददिलभत्र 
पिुरावेदि गिुिपिे िो सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेस्ख बािेक देिार्का कुरािरु समेत लिििर्मा खलुाउि सक्िेछिः- 
(क) साक्षी वा सजिलमिको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुि  िजीरको व्र्ातर्ा वा अवलम्बि गरेको भए सो िजीरको वववरि र लबवादमा उक्त िजीरको 
लसध्दान्त के कुि आिारमा लाग ुभएको िो अथवा लाग ुिभएको िो भने्न कारि सवितको ववश्लषेि; 

(ग) लिििर्बाट कस लाइि कुि  कुरा ददि ुभराउि ुपिे भएको भए कसलाइि के कलत भराइि ददिपुिे िो सोको 
वववरि; तथा 

(घ) लबवादको क्रममा कुि  मालसामाि वा प्रमािको रुपमा केवि वथत ुसलमलत समक्ष पेश भएको भए सो 
मालसामाि वा वथतकुो िकमा के गिे िो भने्न ववषर् । 

४३. प्रारस्म्भक सिुवाइिमा लिििर् ििुसक्िेिः (१) सलमलतले पविलो सिुवाइिको लालग पेश भएको अवथथामा ि  लबवादमा थप 
प्रमाि बसु्झरििपुिे अवथथा िरिेको देखेमा अथवा िदम्र्ाद वा िकद र्ा वा सलमलतको के्षत्रालिकार िरिेको कारिले 
लबवाद लिििर् गिि िलमल्िे देखेमा पविलो सिुवाइिमा ि  लिििर् गिि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको लिििर् के्षत्रालिकारको अभाव रिेको कारिले भएको अवथथामा के्षत्रालिकार ग्रिि 
गिे अदालत वा थथािीर् ति वा अन्र् लिकार्मा उजरुी गिि जाि ुभलि सम्बस्न्ित पक्षलाइि  जािकारी ददि ुपिेछ । 

४४. लिििर् संशोिििः (१) सलमलत समक्ष लबवादको पक्ष वा कुि  सरोकारवालाले लबवादको लिििर्मा भएको कुि  लेखाइिको त्रटुी 
संशोिि गरी पाउि स्जवकर ललइि लिििर्को जािकारी भएको पैंलतस ददि लभत्र लिवेदि ददि सक्िेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि परी सलमलतले िेदाि सामान्र् त्रटुी भएको र संशोििबाट लिििर्को मूल 
आशर्मा कुि  िेरफेर िििेु देखेमा छुि  पिाि खडा गरी लिवेदि बमोस्जम लिििर् संशोिि गिे आदेश ददिसक्िेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको आदेश मूल लिििर्को अलभन्न अङ्गको रुपमा ललइिेछ । 

४५. लिििर्मा िेरफेर गिि िििेुिः (१) सलमलतका सदथर् अथवा अरु कस ले पलि सलमलतका सदथर्िरुको दथतखत भ सकेपलछ 
लिििर्मा कुि  प्रकारको थपघट वा केरमेट गिि िुँद ि । 

  (२) कस ले उपदफा (१) बमोस्जम को कसरु गिे कमििारीलाइि आवश्र्क कारवािीको लालग सम्बस्न्ित 
लिकार्मा लेस्ख पठाउिपुिेछ ।  

४६. लिििर् भएपलछ गिुिपिे कारवावििः (१) उजरुी प्रशासकले सलमलतबाट लिििर् भएपिात लिििर् वकताबमा सलमलतका सदथर्िरु 
सब को दथतखत भएको र्वकि गरी लिििर् वकताब र लमलसल स्जम्मा ललिपुछि । 

  (२) र्स ऐि बमोस्जम लिििर्को पूििपाठ तर्ार भएपलछ सब  सदथर्को दथतखत भ सकेपलछ उजरुी प्रशासकले 
लिििर्को कार्ािन्र्वर् गििका लालग तत्काल गिुिपिे केवि कार्ि भए सो सम्पन्न गरी लमलसल अलभलेखको लागी पठािपुछि 
। 
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४७. लिििर् गििपिे अवलििः (१) सलमलतले प्रलतवाद दास्खल भएको वा बर्ाि गिुिपिेमा प्रलतबादीको बर्ाि भएको लमलतले तथा 
प्रलतवाद दास्खल िभएको वा बर्ाि िभएकोमा सो ििुपुिे म्र्ाद भकु्ताि भएको लमलतले िब्बे ददिलभत्र लबवादको अस्न्तम 
लिििर् गिुिपिेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको समर्ावलि गििा गदाि मेललमलापको लालग पठाइिएको लबवादको िकमा 
मेललमलापको प्रवक्रर्ामा लागकेो समर् कटाइि अवलि गििा गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि लबवादमा बझु्िपुिे प्रमाि तथा परुा गिुिपिे प्रवक्रर्ा 
बाँवक िरिी लबवाद लिििर् गिि अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र ददिलभत्र अस्न्तम लिििर् गिुिपिेछ । 

  

४८. अन्तररम संरक्षिात्मक आदेश जारी गिि सवकिेिः  
थथािीर् ऐिको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देस्ख )ङ (सम्म उस्ल्लस्खत ववषर्मा 
तत्काल अन्तररम संरक्षिात्मक आदेश जारी गिि सवकिेछ । र्थतो आदेश जारी गदाि लिवेदकले पेश 
गरेको कागजात, लिजको अवथथा र वथतगुत पररस्थथलतको प्रारस्म्भक छािववि गरी तत्काल आदेश 
िगरे लिवेदकला  पिि सक्िे िकारात्मक प्रभावको मलु्र्ांकि गिुि पदिछ । न्र्ावर्क सलमलतले जारी 
गिे अन्तररम संरक्षिात्मक आदेश अिसूुिी ८ मा उल्लेख गरे बमोस्जम ििेुछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सलमलतको सस्िवालर् 

४९. सलमलतको सस्िवालर्िः  (१)सलमलतको कार्िसम्पादिलाइि सिस्जकरिा गिि एक सस्िवालर् रिि ेछ  

  (२) उपदफा (१) वमोस्जमको सस्िवालर्मा कार्िपाललकाले आवश्र्ता अिसुार उजरुी प्रशासक, अलभलेख 
प्रशासक तथा अन्र् कमििारीिरुको व्र्वथथा गिि सक्िेछ । सस्िवालर्को कार्िसम्पादिलाइि व्र्वस्थथत गिि सस्िवालर् 
अन्तगित उजरुी शाखा/ फाँट तथा अलभलेख शाखा /फाँट रिि सक्िेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काम, कतिव्र् र अलिकारिः र्स ऐिमा अन्र्त्र उल्लेख भए देस्ख बािेक उजरुी प्रशासकको काम, 
कतिव्र् र अलिकार देिार् बमोस्जम ििेुछिः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रलतवाद र अन्र् ललखतिरु जाँि गरी रीत पगेुको भए कािूि बमोस्जम लाग्िे 
दथतरु ललइि दताि गिे र दताि गिि िलमल्िे भए कारि जिाइि दरपीठ गिे; 

(ख) वववादमा प्रमािको लालग पेश भएका िक्कल कागजलाइि सक्कलसँग लभडाइि दठक देस्खएमा प्रमास्ित गिे 
र लमलसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केवि क वफर्त देस्खएमा सो जिाइि सम्बस्न्ित पक्षको सविछाप 
गराइि राख्न;े 
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(ग) पेश भएका ललखत साथ संलग्ि ििुपुिे प्रमाि तथा अन्र् कागजात छ वा छ ि भए ठीक छ वा छ ि 
जाचँ्ि;े 

(घ) सलमलतको आदेशले स्झकाउिपुिे प्रलतबादी, साक्षी वा अन्र् व्र्स्क्तको िाममा म्र्ाद जारी गिे; 

(ङ) वववादका पक्षलाइि तारेख वा पेशी तारेख तोक्ि;े 

(ि) सलमलत समक्ष पेश ििुपुिे लिवेदि दताि गरी आदेशको लालग सलमलत समक्ष पेश गिे; 

(छ) कािूि बमोस्जम वारेस ललिे तथा गजु्रकेो तारेख थाम्िे लिवेदि ललइि आवश्र्क कारवािी गिे; 

(ज) सलमलतबाट भएको आदेश कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे; 

(झ) सलमलतमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्िे, भपािइि गिे लगार्तका कार्ििरु गिे; 

(ञ) आवश्र्कतािसुार सलमलतको तफि बाट पत्रािार गिे; 

(ट) सलमलतको आदेशले तामेल गिुिपिे म्र्ाद तामेल गिेगराउिे, तामेल भएको म्र्ादको तामेली जाँिी 
रीतपूविकको िभए पिुिः जारी गिे तथा अन्र् अदालत वा लिकार्बाट प्राप्त भएको 
गाउँपाललका/िगरपाललकाले तामेल गररददिपुिे म्र्ाद तामेल गिे गराउिे; 

(ठ) लिििर् वकताब र उजरुीको लमलसल स्जम्मा ललिे; 

(ड) सलमलतमा दताि भएका वववाद तथा लिवेदि लगार्तका कागजातको अलभलेख तर्ार गिे र मालसक वा 
वावषिक प्रलतवेदि पेश गिुिपिे लिकार् समक्ष प्रलतवेदि तर्ार गरी संर्ोजकबाट प्रमास्ित गराइि 
सम्बस्न्ित लिकार्मा पठाउिे; 

(ढ) आफ्िो स्जम्मा रिेका उजरुीका लमलसलमा रिेका कागजातको रीतपूविक िक्कल ददिे; 

(ि) स्जल्ला अदालतमा पिुरावेदि लाग्िे गरी लिििर् भएका वववादमा पिुरावेदि म्र्ाद जारी गरी तामेल 
गिेगराउिे; 

(त) अदालत वा अन्र् कुि  लिकार्मा वववादको लमलसल वा कुि  कागजात पठाउिपुिे भएमा सलमलतलाइि 
जािकारी गराइि लमलसल वा कागजात पठाउिे तथा वफताि प्राप्त भएपलछ कािूि बमोस्जम सरुस्क्षत राख्न े
व्र्वथथा लमलाउिे; 

(त) लिििर् वकताब स्जम्मा ललि;े तथा 
(थ) पेश भएका लिवेदि लगार्तका कागजातमा सलमलतबाट आदेश ििुपुिे वा लिकासा ललिपुिेमा सलमलत 

समक्ष पेश गिे । 

 

५१. अलभलेख प्रशासकको काम, कतिव्र् र अलिकारिः र्स ऐिमा अन्र्त्र उल्लेख भए बािेक अलभलेख प्रशासकको काम, 
कतिव्र् र अलिकार देिार् बमोस्जम ििेुछिः 
 (क) लिििर् कार्ािन्वर्ि सम्बन्िीिः 

(२) लिििर् बमोस्जम िलि िलाउिपुिे, कुि  कुरा ददलाइिभराइि ददिपुिे लगार्तका लिििर् 
कार्ािन्वर्िका लालग गिुिपिे कार्ििरु गिे तथा लिििर् कार्ािन्वर्िको अलभलेख राखी कािूि 
बमोस्जम वववरि पठाउिपुिे लिकार्िरुमा वववरि पठाउिे; 

(३) लिििर् कार्ािन्वर्िको क्रममा लिवेदि ददएका पक्षिरुको वारेस ललिे, सकार गराउिे, गजु्रकेो 
तारेख थमाउिे लगार्तका कार्ििरु गिे; 

(४) सलमलतको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कुि  अदालत वा लिकार्बाट रोक्का भ  आएको 
जार्जेथा अन्र् अड्डा अदालतमा दास्खल िलाि गिुिपिे भए सो गिे; 
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(५) लिििर् बमोस्जम लललाम गिे लगार्तका अन्र् कुि  काम गिुिपिे भए सो समेत गिे; तथा 
(६) लेस्खए देस्ख बािेकको कुि  कार्ि लिििर् कार्ािन्वर्िको क्रममा गिुिपिे भएमा सलमलत समक्ष 

पेश गरी आदेश बमोस्जम गिे । 

 (ख) अलभलेख संरक्षि सम्बन्िीिः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखदेख गरी लिििर् भएका लमलसल सरुस्क्षत राखे्न र कािूि बमोस्जम 

सडाउिेपिे कागजिरु सडाउिे; 

(२) लिििर् भएका लमलसलिरुमा कागजात जाँि गरी दरुुथत रिेिरिेको िेिे र लमलसल कािूि 
बमोस्जम गरी दरुुथत अवथथामा राखे्न; 

(३) कािूि बमोस्जम सडाउिे कागजको वववरि तर्ार गरी सो वववरि सरुस्क्षत रििे व्र्वथथा 
गिे; 

(४) अलभलेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसलिरुको सालबसाली अलभलेख राखे्न र आवश्र्कतािसुार 
वववरि तर्ार गिे; तथा 

(५) कुि  अदालत वा लिकार्बाट अलभलेखमा रिेको लमलसल वा कुि  कागजात माग भ  आएमा 
रीतपूविक पठाउिे र वफताि प्राप्त भएपलछ रीतपूविक गरी सरुस्क्षत राखे्न । 

५२. उजरुी प्रशासक वा अलभलेख प्रशासकको आदेश उपरको लिवेदििः (१) र्स ऐि बमोस्जम उजरुी प्रशासक वा अलभलेख 
प्रशासकले गरेको आदेश वा कारवािी उपर स्ित्त िबझु्िे पक्षले सो आदेश वा कारवािी भएको पाँि ददिलभत्र सलमलत 
समक्ष लिवेदि ददि सक्िेछ । 

  (२) सलमलतले उपदफा (१) बमोस्जम पेश भएको लिवेदि उपर सिुवुाइि गरी लिवेदि पेश भएको बवढमा सात 
ददि लभत्र लिवेदि उपरको कारवावि टुङ्गग्र्ाउिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि उपर आदेश वा 
लिििर् गिुिपूवि केवि बझु्िपुिे भए सो बझेुर मात्र लिििर् वा आदेश गिुिपिेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मेललमलाप सम्बन्िी व्र्वथथा 

५३. लमलापत्र गराउिेिः (१) सलमलतले प्रिललत कािूि बमोस्जम लमलापत्र ििु सक्िे जिुसकु  उजरुीमा लमलापत्र गराउि सक्िेछ 
। 

  (२) वववादका पक्षिरूले लमलापत्रको लालग अिसूुिी-९ बमोस्जमको ढाँिामा लिवेदि ददएमा सलमलतले उजरुीमा 
लमलापत्र गराउि उपर्कु्त देखेमा लमलापत्र गराइददिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम पक्षिरूले ददएको लिवेदिको व्र्िोरा सलमलतले दवु  पक्षलाइि सिुाइि त्र्सको पररिाम 
सम्झाइि पक्षिरूको लमलापत्र गिे सम्बन्िमा सिमलत रिेिरिेको सोध्िपुिेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम सिुाउँदा पक्षिरूले लमलापत्र गिि मञु्जर गरेमा सलमलतले पक्षिरूको लिवेदिमा 
उल्लेख भएको व्र्िोरा बमोस्जमको लमलापत्र तीि प्रलत तर्ार गराउिपुिेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोस्जमको लमलापत्रको व्र्िोरा पक्षिरूलाइि पढीबाँिी सिुाइि लमलापत्र गिि मञु्जर भएमा 
पक्षिरूको सविछाप गराइि सलमलतका सदथर्िरूले लमलापत्र कागज अिसूुिी-१० बमोस्जमको ढाँिामा प्रमास्ित गरी एक 
प्रलत सलमलतले अलभलेखको लालग लमलसलमा राख्नपुिेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीलाइि ददिपुिेछ । 

   

५४. मेललमलाप गराउि सक्िेिः (१) सलमलतले प्रिललत कािूि बमोस्जम लमलापत्र गिि लमल्िे उजरुीमा पक्षिरूबीि मेललमलाप 
गराउि सक्िछे । 

  (२) पक्षिरूले जिुसकु  तिमा वविारािीि रिेको प्रिललत कािूिले मेललमलापको माध्र्मबाट समािाि गिि 
सवकि ेवववादमा वववादका पक्षले संर्कु्त रूपमा सलमलत समक्ष लिवेदि ददि सक्िेछि ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम लिवेदि ददएकोमा मेललमलापबाट उजरुीको लिरोपि ििु उपर्कु्त देस्खएमा सलमलतले 
त्र्थतो उजरुी मेललमलापको माध्र्मबाट लिरोपि गिि लेस्ख पठाउि ुपिेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जमको आदेशपलछ मेललमलाप सम्बन्िी कारवावि प्रारम्भ गरी पक्षिरूबीि मेललमलाप 
गराइिददिपुिेछ । 

  (५) मेललमलाप सम्बन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्जम ििेुछ । 

५५. उजरुी लिििर् गिेिः (१) सलमलतले र्स ऐि बमोस्जम मेललमलापको माध्र्मबाट उजरुीको लिरोपि गिि प्रवक्रर्ा बढाएकोमा 
मेललमलापको माध्र्मबाट उजरुीको लिरोपि ििु िसकेमा पक्षिरूलाइि उजरुीको पेशी तारेख तोवक कािूि बमोस्जम 
कारवािी गरी सिुवाइि तथा लिििर् गिे प्रवक्रर्ा बढाउिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि थथािीर् ऐिको दफा ४७ को उपदफा (२) 
बमोस्जमको उजरुीमा मेललमलाप वा लमलापत्र ििु िसकेमा सलमलतले अलिकार के्षत्र रिेको अदालतमा जािे भलि 
सिुाइिददिपुिेछ । 

५६. मेललमलाप वा लमलापत्र ििु िसक्िेिः र्स ऐिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि कुि  उजरुीमा लमलापत्र 
गराउँदा उजरुीको प्रकृलत वा लमलापत्रको व्र्िोराबाट िेपाल सरकार बादी भइि िलेको कुि  वववाद वा साविजलिक तथा 
सरकारी सम्पस्त्त वा वितमा असर पिे देस्खएमा सलमलतले त्र्थतो वववादमा लमलापत्र गराउिेछ ि । 

  तर त्र्थतो असर पिे व्र्िोरा िटाइि अन्र् व्र्िोराबाट मात्र लमलापत्र गिि िािेमा भिे लमलापत्र गराइिददिपुिेछ 
। 

५७. मेललमलापको लालग प्रोत्सािि गिेिः (१) सलमलतले सलमलत समक्ष सिुवाइिको लालग पेश भएको उजरुीमा मेललमलाप 
ििुसक्िे सम्भाविा रिेको देखेमा पक्षिरूलाइि मेललमलापको लालग तारेख तोक्ि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको तारेखको ददि सलमलतले वववादका पक्ष तथा ववपक्ष, उपस्थथत भएसम्म पक्षले 
पत्र्ाइि साथ  ललइआएका अन्र् व्र्स्क्त समेत उपस्थथत गराइि मेललमलापको लालग छलफल गराइि पक्षिरूको बीिमा 
सिमलत भएमा सिमलत भए बमोस्जम लमलापत्र कागज तर्ार गिि लगाइि लमलापत्र गराइिददिपुिेछ । 

  (३) उजरुीमा तोवकएको म्र्ादमा सलमलत समक्ष उपस्थथत िभएको वा उपस्थथत भएर पलि तारेख गजुारी 
वववादमा तारेखमा िरिेको पक्ष अथवा वववादमा पक्ष कार्म िभएको भए तापलि वववादको पेटबोलीबाट उजरुीको पक्ष 
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कार्म ििेु देस्खएको व्र्स्क्त समेत मेललमलापको लालग उपस्थथत भएमा सलमलतले मेललमलाप गराइि लमलापत्रको कागज 
गराइिददिपुिेछ । 

५८. प्रारस्म्भक सिुवाइि पूवि मेललमलापिः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारस्म्भक सिुवाइिको लालग सलमलत समक्ष उजरुी पेश ििुपूुवि 
उजरुीमा मेललमलाप ििुसक्िे अवथथा देस्खएमा वा पक्षिरूले सो व्र्िोराको लिवेदि ललइि आएमा लमलापत्रको व्र्िोरा 
खलेुको कागज तर्ार गरी सलमलत समक्ष पेश गििसक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम गदाि लमलापत्रमा अस्न्तम सिमलत िजटेुको भए तापलि पक्षिरू मेललमलापको लालग 
प्रवक्रर्ामा जाि सिमत भएमा उजरुी प्रशासकले पक्षिरूको लिवेदि ललइि उजरुीमा मेललमलापको लालग मेललमलापकताि 
समक्ष पठाउिे आदेशको लालग सलमलत समक्ष पेश गििसक्िछे । 

५९. मेललमलापकतािको सूिी तर्ार गिेिः (१) सलमलतले मेललमलापको कार्ि गराउिको लालग देिार् बमोस्जमको र्ोग्र्ता पगेुको 
व्र्स्क्तिरूको वववरि खलुाइि सम्भाववत मेललमलापकतािको सूिी तर्ार गिेछिः 

 (क) कस्म्तमा थिातक उस्त्तिि गरेको;  
 (ख) कुि  राजिीलतक दल प्रलत आथथा राखी राजिीलतमा सवक्रर् िरिेको; तथा 
 (ग) थथािीर् थतरमा समाजसेवीको रुपमा पवििाि बिाएको । 

 (घ)  मेललमलापकतािको ४८ घण्टा ताललम ललइ मेललमलापकतािको कार्ि गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषि उमेर परुा भएको । 

 (ि)  माथी र्ोग्र्तामा जिु सकु  कुरा लेस्खएको भएता पलि ताललम ललइ िाल काम 
 गरररिेकाको िकमा लिजलाइ लिरन्तरता ददि सवकिे । 

  (२) मेललमलापकतािको सूिी तर्ार गरेपलछ सलमलतले सूिी सभा समक्ष पेश गरी अिमुोदि गराउिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम सूिी अिमुोदि भएपलछ सलमलतले साविजलिक जािकारीको लालग सूििा प्रकाशि 
गिुिपिेछ तथा मेललमलापको लालग पठाउँदा प्रत्रे्क पक्षलाइि सो सूिी उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

६०. मेललमलापकतािको सूिी अद्यावलिक गिेिः (१) सलमलतले दफा ५९ बमोस्जम तर्ार भएको सूिी प्रत्रे्क वषि अद्यावलिक 
गिुिपिेछ । 

  (२) प्रत्रे्क वषि अद्यावलिक गरेको मेललमलापकतािको सूिी सलमलतले सभाबाट अिमुोदि गराउिपुिेछ । 

  (३) र्स ऐि तथा प्रिललत कािूि बमोस्जम मेललमलापकतािको सूिीमा सूिीकृत ििु र्ोग्र्ता पगेुको व्र्स्क्तले 
सलमलत समक्ष सूिीकृत गररपाउिको लालग अिसूुिी-११ बमोस्जमको ढाँिामा लिवेदि ददिसक्िेछ । 

६१. मेललमलापकतािको सूिीबाट िटाउिेिः (१) सलमलतले दफा ६० बमोस्जम मेललमलापकतािको सूिी अद्यावलिक गदाि देिार्को 
अवथथाका मेललमलापकतािको िाम सूिीबाट िटाउिेछिः- 

(क) लिजको मतृ्र् ुभएमा; 
(ख) लिजले आफ्िो िाम सूिीबाट िटाइिपाउँ भने्न लिवेदि ददएमा; 
(ग) लिजले ि लतक पति देस्खिे फौजदारी अलभर्ोगमा सजार् पाएमा; 
(घ) लिज कुि  संथथासँग सम्बध्द रिेकोमा सो संथथा खारेज वा ववघटि भएमा; र 

(ङ) सलमलतले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोस्जम लिजलाइि सूिीबाट िटाउिे लिििर् गरेमा । 
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(ि)  बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम सूिीबाट िाम िटाइएका मेललमलापकताििरूको िामावली सलमलतले साविजलिक 
सूििाको लालग प्रकाशि गिुिपिेछ । 

६२. मेललमलापको लालग समर्ावलि तोक्ििेः (१) सलमलतले र्स ऐि बमोस्जम मेललमलाको लालग मेललमलापकताि पठाउँदा बवढमा 
लति मवििा सम्मको समर् तोवक पठाउिेछ । 

  (२) मेललमलापको लालग पठाउँदा सामान्र्तर्ािः ववढमा तीिजिा बाट मेललमलाप गराउिे गरी तोक्िपुिेछ । 
  

६३. मेललमलापकतािको छिौटिः (१) सलमलतले मेललमलाप गराउिे कार्िको लालग वववादका पक्षिरूलाइि एक जिा 
मेललमलापकतािको छिौट गिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम गदाि पक्षिरूबीिमा एकजिा मेललमलापकतािको लालग सिमलत िभएमा सलमलतले 
पक्षिरूको सिमलतमा लति जिा मेललमलापकतािको छिौट गिुिपिेछ । 

  (३) पक्षिरूको बीिमा मेललमलापकतािको िाममा सिमलत ििु िसकेमा सलमलतले मेललमलापकतािको सूिीमा 
रिेका मेललमलापकताििरू मध्रे्बाट दवु  पक्षबाट एक-एक जिा मेललमलापकताि छिौट गिि लगाइि तेस्रो मेललमलापकताि 
छिौट गररददिपुिेछ । 

  (४) उजरुीका सब  पक्षको सिमलतमा मेललमलापकतािको सूिीमा िरिेको र्स ऐि बमोस्जम मेललमलापकताि ििु 
अर्ोग्र् िभएको कुि  व्र्स्क्त वा संथथाबाट मेललमलाप प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउि सिमत भ  ललस्खत लिवेदि ददएमा सलमलतले 
त्र्थतो व्र्स्क्त वा संथथालाइि मेललमलापकताि तोवकददिपुिेछ । 

६४. मेललमलापकतािको पररवतिििः (१) सलमलतले देिार्को अवथथा परर पक्षिरूले लिवेदि ददएको अवथथामा मेललमलापकताि 
पररवतिि गररददिपुिेछिः- 

(क) दफा ६१ बमोस्जम मेललमलापकतािको सूिीबाट िटाउिे अवथथा भएमा; 
(ख) पक्षिरूले पारथपररक सिमलतमा मेललमलापकताि िेरफेर गिि मञु्जर भएमा;  

(ग) वववादको कुि  पक्षले मेललमलापकताि प्रलत अववश्वास रिेको ललस्खत जािकारी गराएमा; 
(घ) कुि  कारिले मेललमलापकतािले मेललमलापमा सिभागी भ रिि िसक्िे जिाएमा; 
(ङ) वववादको ववषर्वथतमुा मेललमलापकतािको कुि  थवाथि रिेको मेललमलापकतािले जािकारी 

गराएमा वा कुि  स्रोतबाट सलमलत समक्ष जािकारी भएमा; तथा 
(ि) मेललमलापकतािले मेललमलापकतािको ि लसर्तले कार्िगदाि दफा ६६ तथा अन्र् प्रिललत कािूि 

बमोस्जम पालि गिुिपिे आिरि पालि िगरेमा । 

  (२) मेललमलापकताि पररवतििको कारिले तोवकएको समर्मा मेललमलापको कार्ि सम्पन्न ििु िसक्िे भएमा 
सलमलतले बवढमा एक मवििा सम्मको समर् थप गिि सक्िछे । 

६५. मेललमलापको लालग पठाउँदा गिे प्रवक्रर्ािः (१) सलमलतले कुि  उजरुी मेललमलापको लालग मेललमलापकताि समक्ष पठाउँदा 
पक्षिरूलाइि मेललमलापकतािको सम्पकि  उपलब्ि गराइि मेललमलापकताि समक्ष उपस्थथत ििेु तारेख तोवक देिार् 
बमोस्जमको कागज साथ  रास्ख लेस्खपठाउिपुिेछिः 
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(क) उजरुीको सारसंके्षप वा मतुर् मतुर् कागजातको प्रलतललपी; 
(ख) उजरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको िाम, थर, वति र उपलब्ि भएसम्म टेललफोि िम्बर, 

इिमेल, फ्र्ाक्स तथा अन्र् सम्पकि  वववरि; तथा 
(ग) मेललमलाप सम्बन्िी प्रवक्रर्ा सम्पन्न गिुिपिे थथाि र समर् । 

  (२) मेललमलापकतािले सलमलत समक्ष माग गरेमा उजरुीका कागजातिरूको िक्कल उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

  (३) मेललमलापको लालग तोवकएको समर् सम्पन्न भएको सात ददि लभत्र उजरुीको पक्षिरू सलमलत समक्ष 
उपस्थथत ििेु गरी तारेख तोक्िपुिेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि मेललमलापकतािले तोवकएको समर् अगाव  उजरुी 
सलमलत समक्ष वफताि पठाउिे लिििर् गरेमा सो लिििर्को जािकारी भएको सात ददि लभत्र पक्षिरूलाइि सलमलत समक्ष 
उपस्थथत ििेुगरी पठाउिपुिेछ । 

६६. मेललमलापमा अवलम्बि गिुिपि ेप्रवक्रर्ािः (१) सलमलतले पक्षिरूको सिमलतमा मेललमलापको लालग छलफल गिे तथा अन्र् 
कार्ि गिे थथािको छिौट गरी पक्ष तथा मेललमलापकतािलाइि सोको जािकारी उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

  तर पक्षिरूको सिमलतमा मेललमलापकतािले अन्र् कुि  थथािको छिौट गिि बािा पिेछ ि । 

  (२) पक्षिरूलाइि उपदफा (१) बमोस्जम मेललमलापकतािले तोकेको थथािमा तोवकएको समर्मा उपस्थथत ििेु 
दावर्त्व रििेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको दावर्त्व पक्षिरूले परुा िगरेमा मेललमलापकतािले मेललमलापको प्रवक्रर्ा बन्द गरी 
सलमलतलाइि सोको ललस्खत जािकारी गराइि उजरुीको कागजात वफताि पठाउिसक्िछे । 

  (४) मेललमलापको क्रममा मेललमलापकतािले पक्षिरूबीिमा सिजकतािको भलूमका गिेछ र उक्त भलूमका लिवािि 
गिे क्रममा लिजले पक्षिरू बािेक देिार्का व्र्स्क्तिरूसँग समेत एकल वा सामवूिक वाताि गििसक्िेछिः 

(क) वववादको ववषर्मा जािकारी रिेको उजरुीका पक्षले रोजेको व्र्स्क्त; तथा 
(ख) वववादको ववषर्वथतकुो बारेमा जािकारी रिेको थथािीर् भरभलादमी । 

  (५) मेललमलापकतािले पक्षिरूको सिमलतमा पक्षिरूसँग देिार् बमोस्जम वाताि गििसक्िेछिः 
(क) पक्षिरूसँग एकल एकान्तवाताि; तथा 
(ख) टेललफोि वाताि, लभडीर्ो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्र् माध्र्मबाट वातािलाप । 

  (६) प्रिललत कािूि तथा र्स ऐिको मान्र्ता ववपरीत िििेुगरी पक्षिरूको सिमलतमा मेललमलापकतािले 
मेललमलापको कार्िववलि लििािरि गििसक्िेछ । 

६७. मेललमलापकतािको आिरििः (१) मेललमलापकतािले देिार् बमोस्जमको आिरि पालि गिुिपिेछिः- 

(क) मेललमलाप सम्बन्िी कारवािी लिष्पक्ष ढङ्गले सम्पादि गिुिपिे; 

(ख) कुि  पक्षप्रलत झकुाव, आग्रि, पूवािग्रि िराखे्न वा राखेको देस्खिे कुि  आिरि वा व्र्विार 
िगिे; 

(ग) कुि  पक्षलाइि डर, त्रास, झकु्र्ाि वा प्रलोभिमा पारी मेललमलाप गराउि िििेु; 

(घ) वववाद कार्म रिेको अवथथामा वववादको कुि  पक्षसँग आलथिक कारोबारमा सँलग्ि िििेु; 
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(ङ) मेललमलाप सम्बन्िमा बिेको प्रिललत कािूि तथा अन्र् थथावपत मान्र्ता ववपरीत आिरि 
गिि िििेु; 

(ि) मेललमलापको क्रममा पक्षिरुसँग सम्मािजिक, सदभावपूिि र सब  पक्षप्रलत समाि व्र्विार 
कार्म गिे; 

(छ) मेललमलापको क्रममा पक्षिरुले व्र्क्त गरेको ववषर्वथतकुो गोपिीर्ता कार्म राखे्न; तथा 
(ज) मेललमलापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुि  कागजात वा वथत ुप्रवक्रर्ा सम्पन्न भएपलछ 

वा लिज प्रवक्रर्ाबाट अलग भएपलछ सम्बस्न्ित पक्षलाइि सरुस्क्षत वफताि गिे । 

  (२) सलमलतले कुि  मेललमलापकतािले उपदफा (१) बमोस्जमको आिरि पालिा िगरेको उजरुी परी वा सो 
ववषर्मा थवरं् जािकारी प्राप्त गरी छािववि गदाि व्र्िोरा दठक देस्खए त्र्थतो मेललमलापकतािलाइि मेललमलापकतािको 
सूिीबाट िटाउिेछ । 

६८. ललखत तर्ारी र लमलापत्रिः (१) मेललमलापकतािले पक्षिरुसँगको छलफल पिात मेललमलापको लालग दवु  पक्ष सिमत 
भएकोमा लमलापत्र गराइि सिमलत भएको ववषर्वथत ु बमोस्जमको लमलापत्रको ललखत तर्ार गरर सलमलत समक्ष 
पठाउिपुिेछ । 

   

६९. मेललमलाप िभएको उजरुीमा गिुिपिे कारवािीिः (१) मेललमलापकतािले पक्षिरु बीिमा मेललमलाप ििु िसकेमा सो व्र्िोरा 
खलुाइि प्रलतवेदि तर्ार गरी वववादका सब  कागजात सवित सलमलतमा वफताि पठाउिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम गदाि मेललमलापकतािले पक्षिरुलाइि सलमलत समक्ष िाजीर ििु जािे बवढमा सात 
ददिको म्र्ाद तोवक पठाउि ुपिेछ । 

७०. मेललमलाप िभएको उजरुीमा लिििर् गिुिपिेिः (१) थथािीर् ऐिको दफा ४७ (१) को ववबादमा सलमलतले मेललमलापको 
लालग पठाएको उजरुीमा पक्षिरुबीि मेललमलाप ििु िसवक मेललमलापकतािको प्रलतवेदि सवित प्राप्त ििु आएमा कािूि 
बमोस्जम कारवािी गरी लिििर् गिुिपछि ।  

  (२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि देिार् बमोस्जमको उजरुीमा अलिकारके्षत्र ग्रिि गिे 
सम्बस्न्ित अदालत वा लिकार्मा उजरुी गिि जाि ुभलि सिुाइि पठाइिददिपुछििः- 

(क) थथािीर् ऐिको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोस्जमको वववादमा; तथा 
(ख) कुि  अदालत वा लिकार्बाट मेललमलापको लालग प्रवेषत भएको वववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देिार् (ख) बमोस्जमको वववादमा सम्बस्न्ित अदालत वा लिकार्मा पठाउँदा िास्जर ििु 
जाि ेतारेख तोकी पठाउिे तथा लमलसल समेत िक्कल खडा गरी अलभलेख रास्ख सक्कल लमलसल सम्बस्न्ित अदालत वा 
लिकार्मा पठाउिपुिेछ । 

७१.  मेललमलाप दथतरुिः मेललमलापमा जािे वववादको िकमा मेललमलापकतािले पक्षिरुले सिमलतमा ददि मञ्जुर भएदेस्ख 
बािेक कुि  प्रकारको दथतरु लाग्िेछ ि । तर पक्षिरूको सिमलतमा मेललमलापकतािले पक्षिरुबाट बढीमा रु ५००।-
/५००।- ललि पाउिेछि ।  

७२.  समदुार् थतरमा ििेु सामदुावर्क मेललमलाप प्रवििि गिि कमििारी तोक्ि सक्िेिः (१)सलमलतले थथािीर् थतरमा 
मेललमलाप प्रवध्दिि गििको लालग कार्िपाललकामा अिरुोि गरेमा कमििारी खटाइि समदुार् थतरमा मेललमलापको 
प्रवध्दििात्मक कार्िक्रम गिि सवकिेछ । 
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(२) समदुार् थतरमा ििेु सामदुावर्क मेललमलापको िकमा दफा ५९ (१) अिसुारको र्ोग्र्ता तथा अिभुव िभएका 
मेललमलापकतािवाट मेललमलाप गराउि वािा पिे छ ि । 

(२) सलमलतले समदुार्थतरमा ििेु सामदुावर्क मेललमलापको कार्िववलि तोके वमोस्जम ििेुछ । 

 

पररच्छेद-९ 

लिििर् कार्ािन्वर्ि सम्बन्िी व्र्वथथा  

७३. सस्िवालर्को स्जम्मेवारीिः कार्िपाललकाको प्रत्र्क्ष लिर्न्त्रि र लिदेशिमा रवि सलमलतको लिििर् कार्ािन्वर्ि गिे गराउिे 
सम्बन्िी सम्पूिि कार्िको रेखदेख गिे स्जम्मेवारी विि गिुिपिेछ । 

७४. सिर्ोग गिुिपिेिः (१)गाउँपाललका/िगरपाललका कार्ािलर् तथा सो अन्तगितका सब  वडा कार्ािलर् तथा अन्र् कार्ािलर्ले 
र्स ऐि तथा प्रिललत कािूि बमोस्जम सलमलतले गरेको लिििर् बमोस्जम व्र्स्क्त वा संथथा वा अन्र् कस सँग असलु गिुिपिे 
जरीवािा वा अन्र् रकम असलुउपर गिि सिर्ोग गिुिपिेछ ।  

  (२)  र्स ऐि तथा प्रिललत कािूि बमोस्जम सलमलतले असूल गििपिे जरीवािा, लबगो वा अन्र् कुि  प्रकारको 
रकम असलुउपर िभइि उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोस्जमका कार्ािलर्िरुले कुि  लसफाररश वा कुि  कार्ि 
गररददिछे िि । 

७५. असलु उपर गिेिः (१) अलभलेख प्रशासकले सलमलतको लिििर् बमोस्जम कुि  पक्षसँग जरीवािा वा लबगो वा अन्र् कुि  
प्रकारको असलु उपर गिुिपिे भएमा सो पक्षले जरीवािा लतिि बझुाउि ल्र्ाएमा बसु्झ सदरथर्ािा गरी जरीवािाको लगत 
किा गिुिपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम असलुउपर िभएमा लगत राखी सम्बस्न्ित पक्षको िाम िामेसी तथा जरीवािा रकम 
समेतको वववरि गाउँपाललका/िगरपाललकाको कार्ािलर्का साथ  सब  वडा कार्ािलर्मा समेत अलभलेखको लालग 
पठाउिपुिेछ । 

  (३) सम्बस्न्ित कार्ािलर्िरुले उपदफा (२) बमोस्जम लेस्ख आएमा त्र्थतो पक्षसँग जरीवािा रकम असलुउपर 
गरी अलभलेख शाखामा सदरथर्ािा गिि पठाउिपुिेछ । 

   

७६. भरीभराउ गिेिः (१) सलमलतले र्स ऐि बमोस्जम गरेको कुि  लिििर् बमोस्जम कुि  पक्षले राखेको दथतरु, वा अन्र् कुि  
प्रकारको रकम कुि  पक्षबाट भराइि पाउिे भएमा भराइि पाउिे पक्षले भरी ददिपुिे पक्षको त्र्थतो रकम भराइि ददिपुिे 
स्रोत खलुाइि अिसूुिी-१२ बमोस्जमको ढाँिामा लिवेदि ददिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम लिवेदि ददँदा र्थासम्भव िगद रिेको बैँक खाता वा कुि  सिकारी वा बित 
संथथामा रिेको रकम र सो िभएमा लललाम लबक्री गरी असलु उपर गिुिपिे अवथथा भएमा कुि  अिल सम्पस्त्तको 
व्र्िोरा खलुाइि लिवेदि ददिपुिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको लिवेदिमा दफा ७८ बमोस्जमको वववरि खलुाइि लिवेदि ददिपुिेछ  
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७७. िलि िलाइिददिेिः (१) सलमलतले र्स ऐि बमोस्जम गरेको कुि  लिििर् बमोस्जम कुि  सम्पस्त्त वा अलिकार वा कुि  
ववषर्वथत ुवा सेवा वा अन्र् कुि  ववषर्को िलि पाउिे ठिरेको पक्षले त्र्थतो िलि पाउिे ववषर्को वववरि खलुाइि 
अलभलेख प्रशासक समक्ष अिसूुिी-१३ को ढाँिामा लिवेदि ददिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम लिवेदि परेमा अलभलेख प्रशासकले लिििर् बमोस्जमको ववषर्को िलि िलाइिददिपुिेछ 
। 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि ददँदा िलि िलाउि ु पिे सम्पस्त्तको दफा ७८ बमोस्जमको वववरि 
खलुाउिपुिेछ । 

७८. सम्पस्त्तको वववरि खलुाउिपुिेिः भररभराउ गिि वा िलि िलाइ पाउिको लालग लिवेदि ददिे वववादको पक्षले लिवेदिमा 
सम्पस्त्तको वववरि उल्लेख गदाि देिार् बमोस्जमको वववरि खलुाउि ुपिेछिः- 

  (क) अिल सम्पस्त्तको वववरि 

(१) घरजग्गा भए रिेको थथािको ठेगािा तथा िार वकल्ला; 
(२) घर जग्गाको वकत्ता िम्बर तथा के्षत्रफल;;    

(३) घर रिेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगिवफट; 

(४) घर जग्गाको अवस्थथती आवास वा  औद्योलगक वा व्र्ापाररक के्षत्रमा रिेको व्र्िोरा; 
(५) कच्िी वा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्र्िोरा; 
(६) घरजग्गाको थवालमत्व रिेको व्र्स्क्तको िाम थर साथ  थवालमत्व भन्दा फरक व्र्स्क्तको 

भोगिलि रिेको भए भोगिलि गिकेो िाम थरका साथ  अन्र् वववरि; तथा 
(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदलबवक्र ििु सक्िे न्रू्ितम मूल्र् । 

  (ख) िल सम्पस्त्तको वववरििः 
(१) िल सम्पस्त्त रिेको ठाउँ तथा भोग वा लिर्न्त्रि राखे्नको िाम थर; 

(२) बैँक खातामा रिेको िगद भए खातावालको साथ  बैँक तथा शाखाको िाम; 

(३) िल सम्पस्त्तको प्रकार तथा िगद बािेकको भए सम्भाववत लबवक्र मूल्र्; तथा 
(४) िगद बािेकको िल सम्पस्त्त भए अवथथा, प्रकृलत तथा बिोटका साथ  प्रत्रे्कको साइज र 

सँतर्ा । 

७९. सम्पस्त्त रोक्का राख्नेिः (१) अलभलेख प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोस्जम लिििर् कार्ािन्वर्िको लालग लिवेदि परेपलछ 
देखाइएको सम्पस्त्तको िकमा आवश्र्क पिे जलत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्िमा लिििर्को लालग कार्ािपाललका समक्ष पेश गि े
र कार्िपाललकाबाट रोक्का राख्ने लिििर् गरेपछी लिििर् बमोस्जम जेथा रोक्का राख्नको लालग सो जेथा दताि रिेको कार्ािलर् वा 
रस्जषे्ट्रशि गिे कार्ािलर्मा लेस्ख पठाउिपुिेछ । 

  (२) बाली, ब्र्ाज, बिाल लगार्तको सम्पस्त्तको िकमा लिवेदि परेको बवढमा दइुि ददि लभत्र सम्पस्त्त तार्दात 
गिि लगाइि तार्दात गदािको समर्मा ि  आवश्र्क पिे जलत सम्पस्त्त वा सोबाट प्राप्त ििेु बाली, बिाल, ब्र्ाज, मिुाफा 
आदद आर् लिर्न्त्रि गिुि वा रोक्का राख्नपुछि र त्र्सको भपािइि सम्बस्न्ित पक्षलाइि ददिपुछि । 

  (३) दफा ७८ को देिार् (ख) बमोस्जमको सम्पस्त्तको िकमा भररभराउको लालग आवश्र्क पिे जलत सम्पस्त्त 
रोक्का राखी रोक्काको सूििा आवश्र्कताअिसुार लेखा शाखा वा सम्बस्न्ित बैँक वा सम्बस्न्ित लिकार्मा तरुुन्त लेस्ख 
पठाउिपुिेछ । 

  (४) सम्पलत रोक्का सम्वस्न्ि  आदेश अिसूुिी १४ बमोस्जम ििेुछ । 
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८०. सम्पस्त्त लललाम गदाि अपिाउिपुिे कार्िववलििः (१) कार्िपाललकाले र्स ऐि बमोस्जम भरीभराउ गिुिपिे लबगो वा कोटि फी 
वा त्र्थत  कुि  रकम असलुउपर गिि दफा ७८ को देिार् (क) बमोस्जम सम्पस्त्तको वववरि खलुाइि दखािथत परेमा त्र्थतो 
रकम भरी ददिपुिे व्र्स्क्तलाइि बझुाउिपुिे रकम बझुाउि सात ददिको म्र्ाद ददइि सूििा जारी गिुिपछि । 

  (२) उपदफा (२) बमोस्जमको म्र्ादमा रकम बझुाउि िल्र्ाएमा त्र्थतो भरीददिपुिे व्र्स्क्तको भरीपाउिे व्र्स्क्तले 
देखाएको दफा ७८ को देिार् (क) बमोस्जमको सम्पस्त्त तार्दात गरील्र्ाउिपुछि ।   

  (३) दण्ड, जरीवािा, सरकारी लबगो वा कुि  अदालत वा लिकार् वा गाउँपाललका सलमलतको लिििर्ले असलु उपर 
गिुिपिे कुि  रकमको िकमा त्र्थतो असलुउपर ििुपुिे व्र्स्क्तले बझुाउि िल्र्ाएमा लिजको जिुसकु  अिल सम्पस्त्त फेला 
परेमा तार्दात गरी रोक्का राख्नपुछि । 

  (४) उपदफा (३) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि जेथा जमाित वा कुि  प्रकारको िगद िरौट दास्खल 
गरेको िकमा सो सम्पस्त्तबाट खाम्ि ेजलत रकमको लालग उपदफा (३) बमोस्जम गरररििपुदैि ।   

  (५) उपदफा (४) बमोस्जम मोल कार्म भएपलछ उक्त अिल सम्पस्त्तको लललामको सूििा सम्बस्न्ित पक्षलाइि 
ददइि सविसािारिको जािकारीको लालग लललाम ििेु लमलत र सम्पस्त्तको वववरि सवितको साविजलिक सूििा गाउँपाललका, 
स्जल्ला प्रशासि कार्ािलर्, स्जल्ला अदालत, स्जल्ला समन्वर् सलमलतको कार्ािलर् तथा कोष तथा लेखा लिर्न्त्रकको 
कार्ािलर्मा टाँथि लगाउिपुिेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोस्जमको सूििामा तोवकएको ददिमा उक्त सूििामा तोवकएको सम्पस्त्त पञ्चवकते मोलबाट 
मालथ बढाबढ प्रवक्रर्ा बमोस्जम लललाम गिुिपिेछ । 

  (७) लललाम प्रवक्रर्ामा सम्भव भएसम्म स्जल्ला अदालत, स्जल्ला प्रशासि कार्ािलर् वा थथािीर् प्रशासि 
कार्ािलर्, थथािीर् प्रिरी कार्ािलर् तथा गाउँपाललका के्षत्र लभत्र रिेका अन्र् सरकारी कार्ािलर्का प्रलतलिलिलाइि रोिवरमा 
राख्नपुिेछ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोस्जम गदाि उक्त सम्पस्त्त कस ले पलि लललाम सकार िगरेमा सोवि प्रवक्रर्ाबाट पिुिः 
दोस्रोपटक लललाम गिुिपिेछ तथा दोस्रोपटक गदाि पलि कस ले लललाम सकार िगरेमा भराइिपाउिे पक्ष लिवेदकलाइि ि  
उक्त सम्पस्त्त पञ्चवकते मोलमा सकार गिि लगाउिपुिेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोस्जम गदाि लिवेदकले सम्पस्त्त सकार गिि ििािेमा पलछ अको जेथा खलु्ि आएका बखत 
कािूि बमोस्जम गिेगरी लिजको लिवेदि तामेलीमा राखी लललाममा िढाइिएको सम्पस्त्त फुकुवा गरीददिपुछि ।      

  (१०) र्स दफामा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि गाउँपाललकाको कुि  रकम असलु उपर गिे 
क्रममा लललाम गदाि कस ले सकार िगरेमा जलतमा सकार िनु्छ त्र्लतमा ि  सो सम्पस्त्त लललाम गरी प्राप्त रकम 
सदरथर्ािा गरी िपगु रकमको िकमा कािूि बमोस्जम अन्र् सम्पस्त्त वा प्रवक्रर्ाबाट असलुउपर गिुिपिेछ ।  

८१. तार्दात गिे प्रवक्रर्ािः (१) अलभलेख प्रशासकले दफा ७९ बमोस्जम सम्पस्त्त तार्दात गिुिपदाि कस्म्तमा वडा सस्िव थतरको 
कमििारी खटाइि त्र्थतो अिल सम्पस्त्तको िलििल्तीको मूल्र् थपष्ट खलु्िे गरी तार्दात गििलगाउिपुिेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम तार्दात गिे कमििारीले तार्दात गिुिपिे सम्पस्त्तको िलििल्तीको मूल्र् कार्म गिे 
प्रर्ोजिले पञ्चवकते मोल कार्म गरी मिुलु्का खडा गरी अलभलेख प्रशासक समक्ष प्रलतवेदि सवित पेश गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम पञ्चवकते मोल कार्म गदाि देिार् बमोस्जमक कुरालाइि आिार ललइि कार्म गिुिपिेछिः 
(क)  लिवेदकले लिवेदिमा खलुाएको मूल्र्; 

(ख) लिििर्मा उल्लेख भएको भए सो मूल्र्;    

(ग) पक्षले जमाित वा कुि  अन्र् प्रर्ोजिको लालग कार्िपाललका समक्ष लिवेदि ददँदा खलुाएको 
मूल्र्; 

(घ) तार्दात गदाि भ  आएको थथािीर् मूल्र्ाकँि अिसुारको मूल्र्; 

(ङ) मालपोत कार्ािलर्ले कार्म गरेको न्रू्ितम मूल्र्; 
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(ि)  अन्र् कुि  प्रर्ोजिले कुि  सरकारी लिकार्ले कुि  मूल्र् कार्म गरेको भए सो मूल्र्; 

(छ) पञ्चवकते मोल कार्म गिुिभन्दा तत्काल अगाव  कुि  खररदलबवक्र भएको भए सो मूल्र् । 

थपवष्टकरििः “पञ्चवकते मोल” भन्नाले अिल सम्पस्त्त लबवक्र गिुिपदाि लबवक्रििेु न्र्िुतम मूल्र्लाइि 
सम्झिपुछि । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम गदाि देिार् बमोस्जमको कुरालाइि समेत ध्र्ािमा राख्नपुिेछिः 
(क)  औद्योलगक वा व्र्ापाररक वा आवास के्षत्र लगार्त सडक सञ्जालसँग  जोलडएको छ वा छ ि; 

तथा 
(ख) िगरके्षत्रलभत्र पिे घरको िकमा घरको वतिमाि अवथथा सम्बन्िमा प्राववलिक मलु्र्ाँकि 

प्रलतवेदि । 

८२. खाम्िेजलत मात्र लललाम गिुिपिेिः (१) कार्िपाललकाले दफा ८० बमोस्जम लललाम गदाि असलुगिुिपिे बाँवक खाम्िे जलत 
सम्पस्त्तमात्र लललाम गिुिपिेछ ।       

  (२) सम्पस्त्त लललाम गदाि सकार भएको रकम असलुउपर गिुिपिे भन्दा बवढ भएमा सो बवढ भएको जलत रकम 
सम्पस्त्तवाल पक्षलाइि वफताि गरीददिपुछि । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम रकम वफताि पाउिे पक्ष लललाम गदािको बखत उपस्थथत िभएको भए रकम वफताि 
ललि आउिभुिी लिजको िाममा सात ददिको सूििा जारी गरीस्झकाइि रकम वफताि गिुिपछि । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम गदाि सम्बस्न्ित पक्ष रकम वफतािललि िआएमा उक्त रकम सस्ञ्चतकोषमा दास्खल गरी 
आम्दािीबालँि सदरथर्ािा गिुिपछि । 

  (५) अलभलेख प्रशासकले दफा ८० बमोस्जम लललाम गरेको सम्पस्त्त सकार गिे पक्षको िाममा सम्पस्त्त दताि 
िामसारीको लालग सम्बस्न्ित कार्ािलर् वा लिकार्मा पत्रािार गरी लिजलाइि सम्पस्त्तको िलिपूजी उपलब्ि गराइि 
आवश्र्क परे सो सम्पस्त्तको िलि िलाइिददिपुछि ।  

  (६) र्स ऐिमा अन्र्त्र जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि दफा ८० बमोस्जमको लललाम प्रवक्रर्ा अगाडी 
बवढसकेपलछ भराउिपुिे रकम बझुाउि ल्र्ाए पलि सो रकम िबसु्झ सम्पस्त्त लललाम गिुिपिेछ । 

८३. लललाम उपरको उजरुीिः र्स ऐि बमोस्जम भएको लललामको प्रवक्रर्ामा स्ित्त िबझु्िे पक्षले जिु प्रवक्रर्ा उपर स्ित्त 
िबझेुको िो सो भएको पन्र ददि लभत्र सलमलत समक्ष उजरुी पेश गरी भएको आदेश बमोस्जम गिुिपिेछ । 

८४. लबगो भराउँदा वा िलििलाउँदा लागेको खिििः र्स ऐि बमोस्जम लबगो भराउँदा वा िलििलाउँदा लागेको खिि लबगो 
भरीददिपुिे वा िलिददिपुिे सम्बस्न्ित पक्षले व्र्िोिुिपिेछ ।    

८५. र्थास्थथलतमा राख्नेिः कार्िपाललकाले र्स ऐि बमोस्जम िलििलाइि माग्ि वा लबगो भराइिपाउि कुि  सम्पस्त्त देखाइि लिवेदि 
परेपलछ लबगो भराउिे वा िलििलाउिे कार्ि सम्पन्न िभएसम्मको लालग उक्त सम्पस्त्त िकिथतान्तरि गिि, भत्काउि, 
लबगािि तथा कुि  प्रकारको लिमािि कार्ि गरी उक्त सम्पस्त्तको थवरुप पररवतिि गिि िपाउिे गरी रोक्का राख्न सम्बस्न्ित 
पक्षको िाममा आदेश जारी गरी उक्त सम्पस्त्त र्थास्थथलतमा राख्नपुिेछ ।     

८६. लिवेदिबाट कारवािी गिेिः (१) अलभलेख प्रशासकले कुि  पक्षले दफा ८५ बमोस्जम भएको आदेश ववपररत कुि  सम्पस्त्तको 
िक िथतान्तरि वा थवरुप पररवतिि आदद गरेको लिवेदि परेमा उक्त लिवेदि दताि गरी त्र्थतो गिे पक्षको िाममा लति 
ददिको म्र्ाद  जारी गरी लिजलाइि िास्जर गराइि सो लिवेदि सलमलत समक्ष पेश गिुिपिेछ ।     

  (२) सलमलतले उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि पेश ििु आएमा पक्षलाइि िर्ाँ उजरुी दताि गिि िलगाइि उक्त 
लिवेदिबाट ि  आवश्र्क कारवािी गरी लिििर् गिुिपिेछ । 
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  (३) उपदफा (२) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदिको व्र्िोराबाट 
लिवेदि सलमलतको के्षत्रालिकार लभत्र िपिे ववषर्मा परेको देस्खएमा सलमलतले उक्त ववषर्मा के्षत्रालिकार ग्रिि गिे अदालत 
वा लिकार् समक्ष जाि सिुाइि ददिपुिेछ । 

८७. िलििलाउिे सूििािः (१) अलभलेख प्रशासकले सलमलतको लिििर् बमोस्जम िलि िलाइि पाउि लिवेदि परेमा िलि 
िलाउिे लमलत खलुाइि फलािो लमलतमा फलािो घर जग्गाको िलि िलाउि कमििारी खवटइि आउिे िुँदा सो लमलत अगाव  
घर जग्गा खालल गरीददि ुभलि िलि ददिपुिे पक्षको िाममा सूििा जारी गिुिपिेछ ।    

  (२) िलिददिपुिे सम्पस्त्त उजरुीको पक्षबािेक अन्र् कस को भोगिलिमा रिेको भएमा अलभलेख प्रशासकले सोवि 
पक्षको िाममा उपदफा (१) बमोस्जमको सूििा जारीगिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको लमलतमा खवटइिजाँदा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्बस्न्ित कमििारीले 
िलि िलाइि ददएको मिुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली िगरेको भए खाली गराइि िलि िलाइि िलि िलाएको 
मिुलु्का खडा गरी प्रलतवेदि साथ अलभलेख शाखामा पेश गिुिपिेछ ।       

पररच्छेद-१० 

ववववि 

८८. िक्कल लिवेदििः (१) सलमलत समक्ष दताि रिेको उजरुीको कुि  सरोकारवाला पक्षले वववादको लमलसलमा रिेको कुि  
कागजपत्रको िक्कल ललिको लालग लिवेदि ददएमा सलमलतले उक्त पक्षलाइि सो कागजको िक्कल उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि ददँदा सम्बस्न्ित पक्षले उजरुी शाखामा रिेको लमलसलको िक्कल ललिपुदाि 
उजरुी प्रशासक तथा अलभलेख शाखामा रिेको लमलसलको िक्कल ललिपुिे भएमा अलभलेख प्रशासक समक्ष लिवेदि पेश 
गिुिपिेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि ददिको एघार बजे अगाव  पेश भएमा सम्बस्न्ित कमििारीले सोवि ददि र 
सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोवि ददि िभए सोको भोललपल्ट िक्कल उपलब्ि गराउिेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोस्जम लिवेदि ददँदा फरक फरक उजरुीको लालग फरक फरक लिवेदि ददिपुिेछ । 

  (५) वववादको कुि  पक्षले उपदफा (१) बमोस्जमको लिवेदि ददँदा िक्कलको सिामा कागजपत्रको फोटो स्खच्िे 
अिमुलत मागेमा सो ददिपुिेछ । 

  (६) िक्कल लिवेदि ददँदा अिसूुिी-१५ बमोस्जमको ढाँिामा ददिपुिेछ । 

८९. िक्कल दथतरुिः (१) सम्बस्न्ित प्रशासकले दफा ८८ बमोस्जम िक्कल वा फोटो स्खच्िको लालग लिवेदि ददिेपक्षसँग देिार् 
बमोस्जमको दथतरु ललइि िक्कल उपलब्ि गराउिपुिेछिः 

(क) िक्कलको िकमा सक्कल पािाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुप र्ाकँो दरले; 
(ख) सलमलतको लिििर् कागजको िकमा प्रलत सक्कल पािाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुप र्ाँको दरले; तथा 
(ग) ललखत कागजपत्रको िक्कल िललइि फोटो स्खच्ि िािेमा प्रलत पािाको रू ५।–         रुप र्ाँको दरले 

। 

  (२) उपदफा (१) मा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि प्रिललत कािूि बमोस्जम िक्कल दथतरु िलाग्िे पक्षलाइि 
र्स दफा बमोस्जमको दथतरु लाग्िेछ ि । 
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  (३) र्स दफा बमोस्जम िक्कल उतार गरी ल जािे पक्षले िक्कल उतार गदाि लागकेो खििको व्र्वथथा आफ  
गिुिपिेछ । 

९०. दथतरु उल्लेख गिेिः (१) िक्कल प्रमास्ित गिे सम्बस्न्ित प्रशासकले िक्कल प्रमास्ित गदाि िक्कल ल जािे पक्षको िाम थर 
तथा उजरुीमा ि लसर्तका साथ  िक्कल उतार गरेवापत दास्खल गरेको दथतरु र िक्कल पािा समेत उल्लेख गरी िक्कल 
ददएको व्र्िोरा जिाइि िक्कल प्रमास्ित गिुिपिेछ । 

   
९१. दथतरु िकु्ता िभइि िक्कल िददइििेः सम्बस्न्ित प्रशासकले र्स ऐि बमोस्जम िक्कल माग्िे पक्षले िक्कल उतार गदाि दफा 

८९ बमोस्जम लाग्िे दथतरु दास्खल िगदािसम्म िक्कल ददिेछ ि र सो िक्कलको आलिकाररकता प्रमास्ित गिि पाउिेछ ि ।  

९२. प्रिललत कािूि बमोस्जम ििेुिः र्स ऐिमा जिुसकु  कुरा लेस्खएको भए तापलि उजरुीसँग सम्बस्न्ित प्रिललत कािूिमा कुि  
कुरा लेस्खएको भए सोमा लेस्खए जलतको िकमा सोवि बमोस्जम ििेुछ । 

९३. लिर्म बिाउिे अलिकारिः सलमलतले र्स ऐिको प्रभावकारी कार्ािन्वर्िको लालग आवश्र्क लिर्म बिाउि सक्िछे । 
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अिसुूची-१ 

(दफा ८ को उिदफा (२) सगँ सम्बपधित) 

उजरुीको ढाचँा 

धर्ापर्क सपमपत समक्ष िेि गरेको 

पिवेदि-ित्र 

 

.............. पजल्ला  ............. .गाउँिापलका /िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका, वडा िं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमपत 

वर्य  ..................को .................................. ........................... .............पिवेदक (प्रपम िक्ष)  

पवरुद्ध 

.............. पजल्ला  ............. .गाउँिापलका /िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका, वडा िं  ............... ......... .वसे्न 

वर्य  ..................को ..................................................................................पविक्षी (दो ो िक्ष)  

पवर्र्ः सम्वधि पवच्छेद 

म पिम्न वुँदाहरुमा लेपिए वमोपजम पिवदेि गदयछु : 

१. म पिवेदक र र्स पववादको दो ो िक्षपवच संवत २०६९ सालमा सामापजक िरम्िरा अिुसार पववाह गररएको 

हो । पववाह भएिश्चात २ वर्यसम्म अपायत २०७१ सालसम्म हामीपवच सुमिुर दाम्ित्र् जीवि रहकेो पपर्ो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जार्जधम भएको छ । एक आिसमा लोगे्न स्वास्नीपवचको सहमपत र सहकार्यमा 

छोरा जधमेिछी क्रमिः समस्र्ा देखिँदै जाि पाल्र्ो । २०७१ सालको पतहारमा माइत गएिछी उिी घर आइिि् । िटक 

िटक घर आउि फोिबाट अिुरोि गरँे  । २ िटकसम्म पलि गएँ । तर पिजले पतमीसँग मेरो जीवि चल्ि सक्दैि, म घर 

जाि सपिि, पतमी जे गिुयिछय गर भपि ठाडो जवाफ ददि पापलि । के कारिले र्स्तो हुि गर्ो भपि सोध्दा अव पतम्रो र 

मेरो सम्वधि छैि आफुिुसी गर र  मलाई सम्िकय  िगर,गरेमा राम्रो हुदँैि भपि िाक िम्की र त्रास मसेत ददइि । लामो 

समर्सम्म मि फकेला र घर आउपलि भपि ििी वसँे तर आईिि । कररव ३ वर्यिछी अपायत २०७४ साल भाद्र 

मपहिामा िुिः पलि गएँ तर पविक्षी मसँग वोल्दै िवोली घरपभत्र पछररि र साला जेठाि िठाईिारीररक आक्रमि गिे 

सम्मको कार्य गरी मलाई तपािाम गापल गलचच गरे । मपुकिकलले ्र्ाि जोगाई पिराि भएर घर फ्कय एँ र अव दो ो 

िक्षश्रीमती मसँग िुिः फ्कय  आउिे र दाम्ित्र् जीवि सुमिुर हुिे सम्भाविा िभएकोले िाररवाररक पववाद पिरुििका 

लापग र्ो पिवेदि ददि आएको छु ।  

२. र्स सपमपतबाट दो ो िक्ष पिकाई जे जो वुझ्िुिछय वुिी पववाद पिरुिि गराईिाउँ ।  
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३. र्स गाउँिापलका/िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलकाबाट जारी भएको स्पािीर् धर्ापर्क 

कार्यपवपिको दफा ....वमोपजम पिवदेि दस्तुर रु ...... , दो ो िक्ष १ जिालाई म्र्ाद सूचिा दस्तुर रु ........., िािा २ को 

पिवेदिको प्रपतपलिी दस्तुर रु  .............समेत गरी जम्मा रु ......र्सै पिवेदिसाप दापिल गरेको छु ।  

४. र्ो पिवेदि स्पािीर् सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ (२ )अिुसार र्सै सपमपतको अपिकारके्षत्रपभत्र 

िदयछ ।  

५. र्ो पिवेदि हदम्र्ादपभत्रै छ र म पिवदेकलाई र्स पवर्र्मा पिवेदि ददिे हकदैर्ा प्राप्त छ ।  

६. र्स पवर्र्मा अधर्त्र कही ँकतै कुिै पिकार्मा कुिै प्रकारको पिवेदि ददएको छैि ।  

७. र्समा दो ो िक्षको माइती तफय का र मेरो घर तफय का िररवारका सदस्र्हरु पिकाई पि व्यहोरा वुझ्ि सदकिेछ 

।  

८. र्समा लेपिएका व्यहोरा रठक साँचो सत्र् हुि्, िठुा ठहरे कािूि वमोपजम संजार् भोग्न तर्ार छु ।  

 

पिवेदक 

िामः  ............................. 

इलत संवत ्............. साल...................मवििा......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अिसुूची-२ 

(दफा ९ को उिदफा (१) सगँ सम्बपधित) 

उजरुी दताि गरेको लिथसाको ढाँिा 
देवताल गाउँवपलका 

श्री .................... 

........................ । 

 

ववषर्:  उजरुी दतािको लिथसापत्र सम्बन्िमा । 

 

.................... बथिे तपाइ  ........................ले  ....................बथिे  .......................ववरुद्धमा 
 .......................................भिी उजरुी दताि गिि ल्र्ाएकोमा आजको लमलतमा दताि गरी दताि िं .

 ................कार्म भएकोले र्ो लिथसा जारी गररददएको छ ।  

 

अलिकृत कमििारी 

दथतखत:   ........  

लमलत:   ...........  
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अिसुूची-३ 

(दफा ९ को उिदफा (२) सगँ सम्बपधित) 

ताररि भिायइय 

देवताल गाउँवपलका न्र्ावर्क सलमलत  

देवताल. गाउँपाललकामा खडा गररएको तारेख भरपा  

 

वादी           प्रलतवादी 

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

मदु्दा  .................... 

लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोले सोिी ददि ........... बजे र्स न्र्ावर्क 
सलमलत/कार्ािलर्मा उपस्थथत ििेुछु भिी सिी गिे ...... 

 

वादी ................         प्रलतवादी ................ 

 

इलत संवत ्............. साल...................मवििा......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अिसुूची-४ 

(दफा ९ को उिदफा (३) सगँ सम्बपधित) 

ताररि िचाय 

 देवताल गाउँवपलका न्र्ावर्क सलमलत 

देवताल गाउँपाललका 

बाट जारी भएको तारेखको पिाि 

 

वादी        प्रलतवादी 

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

मदु्दािः ...................... 

 

लमलत ............... मा .................... काम गिि ........ बजे िास्जर ििु आउििुोला ।  

 

फाँटवालाको दथतखत  

लमलत ................. 
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अिसुूची-५ 

(दफा १५ को उिदफा (३) सगँ सम्बपधित) 

प्रपतवादको ढाचँा 

ललस्खत जवाफको िमूिा 

न्र्ावर्क सलमलत समक्ष पेश गरेको 

ललस्खत जवाफ 

प्रथम पक्ष 

................................स्जल्ला  ......................गाउँपाललका /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका वडा 
िं  ...........................वथिे   ..................को ....................... (िाता सम्बन्ि उल्लेख गिे ( वषि  .............

को.....................................................................ललस्खत जवाफ प्रथततुकताि  

दोस्रो पक्ष 

.............. स्जल्ला  ............. .गाउँपाललका /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं .
 ...............वथिे ...................................................................को छोरा वषि  .........को 

....................................................................................................ववपक्षी )लिवेदक(  

ववषर् सम्वन्ि ववच्छेद । 

म लिम्ि वुदँािरुमा लेस्खए वमोस्जम लिवेदि गदिछु : 

१. म ललस्खत जवाफ प्रथततुकताि र ववपक्षी लिवेदकववि संवत २०६९ सालमा सामास्जक परम्परा 
अिसुार वववाि भएको व्र्िोरा दठक िो । िामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जार्जन्म 
भएको दठक िो । २०७१ सालको लतिारमा माइत गएपछी म घर िफकेको, पटक पटक घर आउि 
फोिबाट अिरुोि गरेको, २ पटकसम्म ललि आएको तर म घर िगएको,म ले ववपक्षी लिवेदकला  दाम्पत्र् 
जीवि िल्ि िसक्िे भिेको र मेरा दा भा ले शारीररक आक्रमि गिे सम्मको कार्ि गरेकोभलि 
कपोलकस्ल्पत झठुा र िुँद  िभएका लिरािार व्र्िोरा उल्लेख गरी वववाद गरेको कुरा उल्लेख गिि िािान्छु 
।  

२. मला  ववपक्षी लिवेदक समेत लमली गालल गलौि, डर, िाक, िम्की देखा  िातपात गरी घरबाट 
लिकाला गरेपछी म माइतीमा आ  वसेकी िुँ । वववाि भएको केिी वषिपछी वविा कारि ममाथी ववलभन्न 
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वकलसमका आरोप लगा  अपमाि गिे, गाली गलौि गिे लगार्तका कामिरु िुँद गए । पररवारका अन्र् 
सदथर्िरुले म माथी घृिा गिे, वोलिाल िगिे जथता कार्ि गरेपलि ववपक्षीबाट केिी समर् मला  ि  समथिि 
र सिर्ोग गदै आएका लथए तर पछी ववपक्षी लिवेदक समेत उलििरुसँग  लमले र मला  जवरजथत गरबाट 
लिकाल्िे कार्िमा सिभागी भए  । के कुि कारिले वा मेरो के गल्तीले र्सो गरेका ििु भलि वझु्दा 
वेलावेला दाइजो िल्र्ाएको भलि माइती पक्षसमेतको  आलोििा गिे गरेका लथए । सार्द उलििरुला  
दाइजोक  लोभका कारि मला  घरबाट लिकालीददएका ििुपुदिछ । म ले कुि  गल्ती िगरेको र ववपक्षी 
लोग्िेसँग पूविवत मार्ा, सद्भाव र सम्माि र्थावत रिेकोले लोग्िे थवाथिीको सम्वन्ि र्थावत कार्म गरीपाउँ 
।  

३. घरबाट जवरजथत लिकालेपछी ४ मवििाको िावालक छोरा काखी च्र्ापेर माइती आएको झण्ड  ३ 
वषिसम्म वेखवर, सम्पकि ववविि वसी अविले एक्कासी सम्वन्ि ववच्छेदको माग गरी लिवेदि ददि ु आफैँ मा 
आिर्िजिक लागेको छ, सत्र् त्र् वसु्झ कािूि वमोस्जम गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको थथािीर् न्र्ावर्क कार्िवविीको दफा ....वमोस्जम ललस्खत 
जवाफ वापत दथतरु रु ......र्स  लिवेदिसाथ दास्खल गरेको छु ।  

५. र्ो ललस्खत जवाफ म्र्ादलभत्र  लल  म आफैं  उपस्थथत भएको छु ।  

६. र्स ववषर्मा अन्र्त्र किी ीँ कत  कुि  लिकार्मा कुि  प्रकारको लिवेदि ददएको छ ि ।  

७. र्समा लेस्खएका व्र्िोरा दठक साँिो सत्र् ििु,् झठुा ठिरे कािूि वमोस्जम संजार् भोग्ि तर्ार छु ।  

लिवेदक 

िामिः ................................... 

इलत संवत  .................साल  .....................मवििा  .............. गते ....................रोज शभुम ्।  

 

 

  



 

 

201 

अिसुूची-६ 

(दफा २० को उिदफा (६) सगँ सम्बपधित) 

देवताल गाउँपाललका  न्र्ावर्क सलमलतबाट जारी भएको 

म्र्ाद सूििा 

.............................................................वथिे=================================================================================================को  िाउँमा  देवताल 
गाउँपाललका कार्ािलर् बाट जारी भएको १५ )पन्र (ददिे सूििा  

 

...............................................वथिे ....................................................................ले तपाकको ववरुद्ध 
...................................वववाद परेको भलि लिवेदि दताि गरेको िुँदा सो को प्रलतललपी र्स  साथ पठा एको छ । अतिः तपा ले 

र्ो म्र्ाद वझेुको वा ररत पूविक तामेल भएको लमलतले १५) पन्र  (ददि लभत्रमा आफ्िो भिाइ सवित आफैं  वा कािूि वमोस्जमको 
वारेश माफि त र्स कार्ािलर्मा िास्जर ििु आउििुोला । अन्र्था कािूि वमोस्जम ििेु व्र्िोरा जािकारी गरा न्छ ।  

 

इलत सम्बत ...................साल.......................मवििा......................गते रोज.............शभुम् .........।  
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अिसुूची-७ 

(दफा ४२ को उिदफा (१) सगँ सम्बपधित) 

पिियर्को ढाँचा  

देवताल गाउँपाललका न्र्ावर्क सलमलत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 

सदथर् श्री........................................................................................... 

सदथर् श्री........................................................................................... 

लिििर् 

संवत ............... सालको लिवेदि िं........ 

ववषर्िः वलेसीबाट पािी झारेको । 

 

................. स्जल्ला ................ गाउँपाललका/िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका वडा 
िं............ ...............................वथिे 
..................................................................................प्रथम पक्ष 

ववरुद्ध 

................. स्जल्ला ................ गाउँपाललका/िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका वडा 
िं............ ...............................वथिे 
..................................................................................दोस्रो पक्ष 

थथािीर् सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोस्जम लिवेदि दताि भ  सोिी ऐिको दफा 
४६ वमोस्जम गठि भएको न्र्ावर्क सलमलत समक्ष प्रथततु ििु आएको मदु्दाको संस्क्षप्त त्र् र लिििर् र्स 
प्रकार छिः  

(१) .............. गाउँ/िगर/उपमिािगर/मिािगरपाललका वडा िं. ....................... िक्सा लसट िं.... 
वक.िं........क्षे.फ...........को घरजग्गामा पस्िम तफि का वक.िं..........का संलिर्ार ववपक्षी ...................ले 
घर विाउँदा आफ्िो घरजग्गामा लसमािासम्म आ  जोलड विाएको तर छत तथा वलेसीको पािी आफ्िो घर 
कम्पाउण्डलभत्र झािेगरी विाएको िुँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भने्न लिवेदकको लिवेदि व्र्िोरा ।  
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(२) .............. गाउँ/िगर/मिािगर पाललकाबाट प्रिललत भवि लिमािि सम्वन्िी मापदण्ड वमोस्जम 
इजाजत प्राप्त गरी भविको िक्सा समेत थवीकृत गरा  सो िक्सा वमोस्जम भवि लिमािि गरेको िुँ । ववपक्षी 
लिवेदकले भिे वमोस्जम आफ्िो घरको छत तथा वलेसीको पािी लिजको घर कम्पाउण्डलभत्र झािे िगरेको 
आफ्ि  घरजग्गामा झािे गरेको िुँदा झठुा लिवेदि खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्र्थीको ललस्खत जवाफ ।  

(३) .............. गाउँ/िगर/उपमिािगर/मिािगर पाललकाबाट थथलगत लिररक्षि तथा सवेंक्षि गिि 
गएका प्राववलिक टोललले थथलगत लिररक्षि गरी लमलत.........मा पेश गरेको थकेि सवितको प्रलतवेदिबाट 
प्रत्र्थीको घरतफि बाट छत तथा वलेसीको पािी खथदा लिवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पिे गरेको देस्खन्छ 
भने्न व्र्िोरा उल्लेस्खत भएको  ।  

(४) वववादका दवु  पक्षला  मेललमलाप गराउिे प्रर्ोजिका लालग.......................... 
गाउँपाललका/िगरपाललका/उपमिािगर/मिािगरपाललक वडा िं........,................. मा रिेको मेललमलाप 
केन्रमा पठाउँदा मेललमलाप ििु िसकी फवकि  आएको ।  

लिििर् 

दवु  पक्षला  सिुवुा को लालग आज पेशी तोवकएकोमा वववादका सम्वस्न्ित पक्षिरु थवर्मं तथा लिजिरुबाट 
लिर्कु्त गरेका कािूि व्र्वसार्ीिरु समेतको भिा  सिुी पिुिः लमलापत्र गिुििोस भलि सम्झाउँदा वझुाउँदा पलि 
लमलापत्र गिि मञ्जुर िगिुि भएकोले फाइलमा संलग्ि प्रमाि कागजिरुको समेत मूल्र्ाङ्कि गरी थथािीर् 
सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(२) वमोस्जमलिििर् ददिपुिे ििु आ  लिििर्तफि  वविार गदाि 
लिवेदकको वक. िं....को पस्िमतफि  प्रत्र्थीको वक.िं....को घरजग्गा जोलडएर रिेकोमा वववाद देस्खएि । 
लिवेदकको भिा  अिसुार आफ्िो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्र्थीको छत तथा वलेसीको पािी झारेको िो िोइि 
भलि थथलगत रुपम  जाँिवझु गरी प्राववलिक प्रलतवेदि पेश गिि कार्ािलर्बाट खवट गएका प्राववलिक 
कमििारीले लमलत.............मा पेश गरेको थकेि सवितको प्राववलिक प्रलतवेदि समेतबाट लिवेदकको माग दावी 
वमोस्जम आफ्िो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्र्थीको छत तथा वलेसीबाट पािी झिे गरेको भने्न पवुष्ट ििेु देस्खन्छ 
। प्रत्र्थीले र्स कार्ािलर्बाट पाररत गरेको िक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पािी आफ्ि  घरजग्गामा 
झािे भलि देखा एको र लिवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पािी झािि पाउिपुछि भलि प्रत्र्थीले दावी ववरोि गिि 
समेत िसकेको र प्रिललत कािूि र प्रिलिबाट समेत अकािको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्िो छत तथा 
वलेसीको पािी झािि पाउिे िदेस्खएको िुँदा लिवेदकको माग वमोस्जम प्रत्र्थीले आफ्िो छत तथा वलेसीबाट 
आफ्ि  घर जग्गामा पािी झािे प्रवन्ि गिुिपिे देस्खन्छ । लिवेदकको घर कम्पाउण्डमा पािी झािि िपाउिे 
ठिछि  । सो ठििािले तपस्शल बमोस्जम गिुि ।  
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तपस्शल 

१. सरोकारवालाले िक्कल माग गिि आएमा लिर्मािसुार दथतरु लल  िक्कल ददि ु।  

२. र्ो लिििर्मा स्ित्त िवझेु ३५ ददिलभत्र ..............स्जल्ला अदालतमा पिुरावेदि गिि जाि ुभलि 
 प्रत्र्थीला  सिुा ददि ु।  

३. म्र्ादलभत्र पिुरावेदि िपरेमा कािूि वमोस्जम लिििर् कार्ािन्वर्ि गिुि/गराउि ु।  

इलत संवत ्............. साल...................मवििा......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अिसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बपधित) 

अधतररम सरंक्षिात्मक आदेिको िमिूा 

 

                                                              देवताल गाउँपाललका धर्ापर्क सपमपत 

 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 
सदस्र् श्री........................................................................................... 
सदस्र् श्री........................................................................................... 

आदिे 

संवत ............................ सालको पिवेदि िं........ 
पवर्र्ः  पिपडतलाई उिचार गराउि ेसम्वधिमा । 

................. पजल्ला ................ गाउँिापलका/िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका वडा िं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................प्रपम िक्ष 

पवरुद्ध 

................. पजल्ला ................ गाउँिापलका/िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका वडा िं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................दो ो िक्ष 

र्समा पिवेदकको माग वमोपजम ..........................पजल्ला वडा िं................................ वसे्न ...............को िापत 

..........................को छोरा/छोरी वर्य ................ को ................ले आफुलाई असाध्र् रोग लापग पिर्पमत रुिमा हप्ताको २ िटक 
मृगचला डार्लोपसस गिय पचदकत्सकले पिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वर्य .................. को ...........................ले पिर्पमत रुिमा 
डार्लोपसस गिय अटेर गरेको, घरर घरर रुिैरँ्ा िभएको वहािा गिे गरेको, कपहले कपहले कार्ायलर्को कामको व्यस्तताले फुसयद िपमलकेो आदद 

कारि जिाई आफुले पिर्पमत प्राप्त गिुयििे स्वाथ्र् सेवा प्राप्त गिय िसकेको हुदँा आफ्िो जीवि िििि ितरारु्ि वधद ैगएको भपि अस्ितालको 

पचदकत्सकको िुजाय र पिफाररस सपहत ििे हुि आएको पिवेदि उिर प्रारपम्भक रुिमा जाँचवुि गदाय व्यहोरा मिापसव दपेिएको हुदँा हाललाई 

पिवेदकको लापग पचदकत्सकले पिफाररस गरे वमोपजम हरेक हप्ता २ िटक डार्लोपसस गिुय गराउि ु तपा पिजको स्वाथ्र् लाभका लापग 
आवकिर्क अधर् प्रवधि समेत पमलाउि ुभपि स्पािीर् सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) वमोपजम पविक्षी ........................को 
िाममा र्ो अधतररम संरक्षिात्मक आदिे जारी गररददएका छौं । र्ो आदिे पमपसल सामले रािी पविक्षीलाई लिेी  िठाईददिु । र्ो आदिे 

अिुसार उिचार भएको जािकारी प्राप्त गरी पमपसल सामले राख्नु र पिर्मािुसार ििे गिुय ।  

 

ईपत संवत ................... साल ..........मपहिा....गत ेरोज..िभुम ्। 
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अिसुूची-९ 

(दफा ५३ को उिदफा (२) सगँ सम्बपधित) 

पमलाित्रको लापग पिवदेिको ढाचँा 

देवताल न्र्ावर्क सलमलतसमक्ष पेश गरेको लमलापत्रको संर्कु्त लिवेदिपत्र 

.............. स्जल्ला  ............. .गाउँपाललका /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं ............... ......... .
वथिे .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत  

वषि  ..................को ...............................................................................लिवेदक )प्रथम पक्ष(  

ववरुद्ध 

.............. स्जल्ला  ............. .गाउँपाललका /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं ............... ......... .
वथिे वषि  ..................को ............................................ललस्खत जवाफकताीृ )दोस्रो पक्ष(  

ववषर्िः सम्वन्ि ववच्छेद । 

िामी लिवेदक  लिम्ि ललस्खत लिवेदि गदिछौिः  

१. िामीववि संवत २०६९ सालमा सामास्जक परम्परा अिसुार वववाि गररएकोमा कररव  २ वषिसम्म  समुिरु दाम्पत्र् 
जीवि रिेको लथर्ो । िामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जार्जन्म भएको,   सोवि वषि २०७१ सालको लतिारमा 
माइत गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोि गरेको, ललि गएको तर उल्ट  कुटवपट गरी पठाएको भलि 
लिवेदकको लिवेदि परेको ।  

२. आफुला  दाइजो िल्र्ाएको लिउँबाट घरमा िेला गरेको, अपमाि गरी जवरजथत घरबाट लिकाला गरेको िो । आफु 
खशुीले माइत ग  वसेको िोइि अझपलि लोग्िेप्रलत आफ्िो र्थावत मार्ा, सद्भाव र सम्माि रिेकोले लोग्िे थवाथिीको सम्वन्ि 
र्थावत कार्म गरा पाउँ भने्न प्रत्र्थीको ललस्खत जवाफ रिेको  ।  

३. िामी झगडा गरर आर्ौं, केिीवषि लोग्िे थवाथिी छुवटएर वथर्ौं, िामीबाट एक सन्तािको जार्जन्म समेतभ सकेको छ । 
घरमा सामान्र् घरार्सी ववषर्ले मिमटुाव भ  लोग्िे थवाथिी अलग अलग वसेकोमा  .....................
गाउँपाललकािगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललकाको न्र्ावर्क सलमलत माफि त वडा िं  ................. .अन्तगितको 

 ............................मेललमलाप केन्रमा मेललमलापकताि .................को पिलमा ए क आपसमा छलफल गरी लमली आएको 
व्र्िोरा र्ो छ की ववगतमा जे जथता ववषर्मा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापिी िामीववि एक अकािप्रलत ववश्वास, सदभाव र 
प्रमे कार्म  रिेकोले लोग्िे थवाथिीको सम्वन्ि ववच्छेद गरी पाउँ भने्न लिवेदि दावी छोलड पिुिः समुिरु सम्वन्िका साथ दाम्पत्र् 
जीविला  व्र्वस्थथत ढंगले अगालड वढाउिे छौं । लिवेदकको घरमा तत्काल लोग्िे थवाथिी लमलल वथिे वातावरि िििेु भएकोले 
छुि  ठाउमा डेरा लल  वथि िामी दवु  पक्ष सिमत भएकाले थथािीर् सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४७ )२ (वमोस्जम 
र्ो लमलापत्रको संर्कु्त लिवेदि पेश गरेका छौं , लेस्खए वमोस्जम लमलापत्र गरी पाउँ ।  
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४. ..................गाउँपाललका /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका थथािीर् न्र्ावर्क कार्िवविी वमोस्जम र्ो 
लमलापत्रको संर्कु्त लिवेदि दथतरु बापत रु ...........र्स साथ संलग्ि छ ।  

५. र्समा लेस्खएका व्र्िोरा दठक साँिो  ििु,् झठुा ठिरे कािूि वमोस्जम सिुँला वझुाउँला ।  

लिवेदकिरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इलत संवत ्............. साल...................मवििा......................गते.....................रोज शभुम ्।  

 

अिसुूची-१० 

(दफा ५३ को उिदफा (५) सगँ सम्बपधित) 

पमलाित्रको ढाचँा 

  

.देवताल गाउँपाललका धर्ापर्क सपमपतसमक्ष िेि गरेको पमलाित्रको संर्ुि पिवेदिित्र 

.............. पजल्ला  ............. .गाउँिापलका /िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका, वडा िं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमपत  

वर्य  ..................को ...............................................................................पिवेदक (प्रपम िक्ष)  

पवरुद्ध 

.............. पजल्ला  ............. .गाउँिापलका /िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलका, वडा िं 

पलपित जवाफकताय........................को .......................वसे्न वर्य........................ )दो ो िक्ष( 

पवर्र्ः सम्वधि पवच्छेद । 

हामी पिवेदक  पिम्न पलपित पिवदेि गदयछौं : 

१. हामीपवच संवत २०६९ सालमा सामापजक िरम्िरा अिुसार पववाह गररएकोमा कररव  २ वर्यसम्म  सुमिुर 

दाम्ित्र् जीवि रहकेो पपर्ो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जार्जधम भएको,   सोपह वर्य २०७१ 
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सालको पतहारमा माइत गएिछी घर िआएको, िटक िटक घर आउि फोिबाट अिुरोि गरेको, पलि गएको तर उल्टै 
कुटपिट गरी िठाएको भपि पिवेदकको पिवेदि िरेको ।  

२. आफुलाई दाइजो िल्र्ाएको पिउँबाट घरमा हलेा गरेको, अिमाि गरी जवरजस्त घरबाट पिकाला गरेको हो । 

आफु िुिीले माइत गई वसेको होइि अििपि लोगे्नप्रपत आफ्िो र्पावत मार्ा, सद्भाव र सम्माि रहकेोले लोगे्न 

स्वास्नीको सम्वधि र्पावत कार्म गराईिाउँ भने्न प्रत्र्पीको पलपित जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी िगडा गरर आर्ौं, केहीवर्य लोगे्न स्वास्नी छुरटएर वस्र्ौं, हामीबाट एक सधतािको जार्जधम समेतभैसकेको 

छ । घरमा सामाधर् घरार्सी पवर्र्ल े मिमुटाव भई लोगे्न स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा  .....................

गाउँिापलका/िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलकाको धर्ापर्क सपमपत माफय त वडा िं ................. .

अधतगयतको  ............................मेलपमलाि केधद्रमा मेलपमलािकताय .................को िहलमा एक आिसमा छलफल गरी पमली 

आएको व्यहोरा र्ो छ की पवगतमा जे जस्ता पवर्र्मा असमिदारी तपा वेमेल भएको भएताििी हामीपवच एक 

अकायप्रपत पवश्वास, सदभाव र पे्रम कार्मै रहेकोले लोगे्न स्वास्नीको सम्वधि पवच्छेद गरी िाउँ भने्न पिवेदि दावी छोपड 

िुिः सुमिुर सम्वधिका साप दाम्ित्र् जीविलाई व्यवपस्पत ढंगले अगापड वढाउिे छौं । पिवेदकको घरमा तत्काल लोगे्न 

स्वास्नी पमपल वसे्न वातावरि िहुिे भएकोले छुट्टै ठाउमा डेरा पलई वस्न हामी दवुै िक्ष सहमत भएकाले स्पािीर् सरकार 

संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )वमोपजम र्ो पमलाित्रको संर्ुि पिवेदि िेि गरेका छौं , लेपिए वमोपजम 

पमलाित्र गरी िाउँ ।  

४. ..................गाउँिापलका /िगरिापलका/उिमहािगरिापलका/महािगरिापलक स्पािीर् धर्ापर्क कार्यपविी 

वमोपजम र्ो पमलाित्रको संर्ुि पिवेदि दस्तुर बाित रु ...........र्सैसाप संलग्न छ ।  

५. र्समा लेपिएका व्यहोरा रठक साँचो  हुि्, िुठा ठहरे कािूि वमोपजम सहुलँा वुिाउँला ।  

पिवेदकहरु 

...................................... प्रपम िक्ष 

.................................... दो ो िक्ष 

 

इलत संवत ्............. साल...................मवििा......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अिसुूची-११ 

(दफा ६० को उिदफा (३) सगँ सम्बपधित) 

मलेपमलािकतायमा सूचीकृत हुि ेपिवदेि ढाचँा 

न्र्ावर्क सलमलत 

देवताल गाउँपाललका समक्ष पेश गरेको लिवेदि 

 

ववषर्िः मेललमलापकतािमा सूिीकृत ििु पाउँ ।  

 

प्रथततु ववषर्मा तपलसलमा उल्लेस्खत कागजातिरुको प्रलतललपी साथ  राखी ............  
गाउँपाललका/िगरपाललकाको न्र्ावर्क सलमलत अन्तगितका ............ मेललमलाप केन्रमा सूिीकृत भ  
मेललमलाप गराउि अिमुती पाउँ भिी लिवेदि गदिछु ।  

तपलसल  

१) िागररकता प्रमािपत्रको छाँर्ाकपी,  

२) थिातक तिसम्म उलतिि गरेको श स्क्षक प्रमािपत्रको छाँर्ाकपी, 

३) मेललमलापकतािको ताललम प्राप्त गरेको प्रमािपत्रको छार्ाँकपी, 

४) मेललमलाप सम्बन्िी अिभुव र 

५) व्र्स्त्तगत वववरि (Bio- data) 

                                                         लिवेदक 

िाम थरिः .......... 

दथतखतिः ........... 

लमलतिः ............. 

 

 

फोटो 
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अिसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उिदफा (१) सगँ सम्बपधितग 

                  देवताल गाउँपाललका न्र्ावर्क सलमलत समक्ष पेश गरेको  

भररभराउको लिवेदि पत्र 

 

ववषर्िः भररभरा  पाउँ भने्न वारे । 

......वथिे................................लिवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 

ववरुद्ध 

.......वथिे.............ववपक्षी ÷वादी÷प्रलतवादी 

मदु्धा 

म लिवेदक लिवेदि वापत रु १०।– दथतरु साथ  राखी लिम्ि व्र्िोरा लिवेदि गदिछु । 

१  .उपरोक्त ववप क्षी संगको उल्लेस्खत मदु्धा र्स गाउँपाललका÷िगरपाललकाको न्र्ावर्क सलमलतको 
लमलत ..............को लिििर् बमोस्जम म ले र्स कार्ािलर्मा राखेको दथतरु ÷रकम लमलत ..............को 

श्री...................स्जल्ला अदालतको फ सला बमोस्जम म ले भरी भरा  पाउिे ठिर भएको िुँदा उक्त 
रकम भरी भरा  पाउि र्ो लिवेदि पेश गरेको छु । 

२  .म ले र्स कार्ािलर्मा जम्मा गरेको दथतरु ÷रकमको भरपा ÷रलसद÷भौिरको सक्कल  प्रलत र सम्मािीत 
श्री .......................स्जल्ला अदालतको अस्न्तम फ सलाको छार्ाकपी र्स  साथ संलग्ि छ ।  

३  .र्समा लेस्खएको व्र्िोरा दठक िो , झठुा ठिरे सिुँला बझुाउला । 

लिवेदक 

लिज.............. 

 लत संवत ..................साल...................मवििा.............गते........रोज शभुम ्।  
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अिसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उिदफा (१) सगँ सम्बपधित) 

िलि िलाउिे लिवेदि 

देवताल गाउँपाललकामा पेश गरेको 
लिवेदि पत्र 

ववषर्िः िलि िला  पाउँ भने्न वारे । 

.......वथिे.....................लिवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 
ववरुद्ध 

.......वथिे..................ववपक्षी ÷वादी÷प्रलतवादी 
मदु्धा 

म लिवेदक लिवेदि वापत रु १०।– दथतरु साथ  राखी लिम्ि व्र्िोरा लिवेदि गदिछु । 

१  .उपरोक्त ववपक्षीसंगको उल्लेख स्ीत मदु्धा र्स गाउँपाललका÷िगरपाललकाको न्र्ावर्क सलमलतबाट 
लमलत ........मा लिििर् भ  उक्त घर जग्गा )वा जिु सम्पस्त्त भोग गिि पाउिे गरी लिििर् भएको छ सो 

सम्पस्त्त वा वथत ु उल्लेख गिे (मेरो िक भोग र थवालमत्वको ििेु ठिर भएकोमा श्री ......स्जल्ला 
अदालतमा ववपक्षीले पीुिरावलोकि गरेकोमा सम्मािीत अदालतबाट समेत लमलत  ..............मा लिििर् 

िुँदा न्र्ावर्क सलमलतक  लिििर्ला  सदर गरी मेर  िक भोग कार्म गरेको िुँदा सो मेरो िक भोगको 
कार्म भएको सम्पस्त्त रिेको िुँदा स्शरालतस्शर मला  उक्त सम्पस्त्त िलि िला  पाउि र्ो लिवेदि पेश 
गरेको छु । 

२  .र्स  लिवेदि साथ देिार्का कागजातिरु संलग्ि गरेको छु ।  

 क  .न्र्ावर्क सलमलतले लमलत............मा गरेको लिििर्को छाँर्ाँकपी  

 ख  .श्री...........स्जल्ला अदालतले गरेको लमलत.............को सदर फ सलाको छाँर्ाँकपी  

 ग  .र्स वववाद सम्वद्ध लमलसल र्स  कार्ािलर्मा रिेको छ ।  

 घ  .लेस्खएको व्र्िोरा दठक साँिो छ , झठुा ठिरे कािूि बमोस्जम सिुँला बझुाउँला । 

लिवेदक 

लिज............... 
 लत संवत ..................साल...................मवििा.............गते........रोज शभुम ्।  
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अिसूुिी-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बस्न्ित) 

सम्िपत रोक्काको अदेि 

देवताल गाउँपाललका धर्ापर्क सपमपत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 

सदस्र् श्री........................................................................................... 

सदस्र् श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवत  .................सालको पिवेदि िं........  

पवर्र्ः सम्िपत हस्ताधतरि रोक्का 

.............. स्जल्ला  ............. .गाउँपाललक /िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं ......... .
 ...............वथिे .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमलतवषि  ..................को .........................................................लिवेदक )प्रथम पक्ष(  

ववरुद्ध 

......स्जल्ला...........गाउँपाललका/िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं....ववपक्षी (दोश्रो 
पक्ष)..........वथिे....वषि.....को र्समा लिवेदकको माग बमोस्जम......स्जल्ला........ 
......गाउँपाललका/िगरपाललका/उपमिािगरपाललका/मिािगरपाललका, वडा िं.... क्षे.फ.........वक.िं........ 
जग्गामा बिेको.........को िाममा रिेको अवण्डाको..................वगिवफटको िार तल्ले घर र ललग लगापात 
समेत ववपक्षी....सम्पस्त्त लिज ववपक्षीबाट अन्र् अंस्शर्ारिरुको मन्जरुी वविा िक िथतान्तरि ििु सक्िे 
आशंका गरी लिवेदकले ददएको लिवेदि उपर प्रारस्म्भक रुपमा जाँिवझु गदाि व्र्िोरा मिालसव देस्खएको िुँदा 
िालला  प्रत्र्क्षी को िाममा रिेको उस्ल्लस्खत घरजग्गाको िक िथतान्तरि गिि लसफाररस िददि वडाला  र 
अको आदेश िभएसम्मका लालग उक्त घरजग्गाको िक िथतान्तरि िगिुि/गिि िददि ु भिी मालपोत 
कार्ािलर्को िाममा समेत थथािीर् सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९ (६) बमोस्जम र्ो रोक्काको 
आदेश जारी गररददएका छौं । र्ो आदेश लमलसल सामेल राखी सम्वस्न्ित कार्ािलर्िरुमा पठा ददि ु। र्ो 
आदेश अिसुार रोक्का भएको जािकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्न ुर लिर्मािसुार पेश गिुि । 

 लत संवत................साल.............मावििा...........गते‘..........रोज शभुम ्। 
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                                                                 अिसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उिदफा (६) सगँ सम्बपधित) 

िक्कलको लापग पिवदेि 

न्र्ावर्क सलमलत  

 देवताल गाउँपाललकामा पेश गरेको 

लिवेदि पत्र 

ववषर्िः िक्कल पाउँ भने्न बारे । 

................... बथिे ........................................................................... लिवेदक/वादी/प्रलतवादी 

ववरुद्ध 

............... बथिे ................................................................................ ववपक्षी/वादी/प्रलतवादी 

मदु्दािः .................................. 

म लिवेदक लिवेदि दथतरु वापत रु. १०।– साथ  राखी लिम्ि व्र्िोरा लिवेदि गदिछुिः 

(१) उपरोक्त ववपक्षीसँगको उल्लेस्खत मदु्दामा अध्र्र्िको लालग देिार्का कागजातिरु आवश्र्क परेको 
िुँदा प्रमास्ित प्रलतललपी पाउँ भिी र्ो लिवेदि साथ उपस्थथत भएको छु । अतिः िक्कलको प्रमास्ित प्रलतललपी 
पाउँ ।  

देिार्  

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

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

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

२) लेस्खएको व्र्िोरा दठक साँिो छ, झिुा ठिरे कािूि बमोस्जम सिुँला बझुाउँला ।  

लिवेदक 

लिज .......................... 

       

            इलत सम्वत ् ......... साल .... मवििा .... गते रोज ्... शभुम ्................ 
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b]jtfn ufpFkflnsf 

  

  

 

 

 

 

                      b]jtfn ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;]jf ljw]os, @)&% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lkk|f9Luf]7,af/f 
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  Effu ! 
दवेताल राजित्र 

;d\at )&% ;fnको ऐि िं  ८        

                             b]jtfn ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;]jf ljw]os, @)&% 

         प्रमापिकरि पमपतः०७५⁄०३⁄१५ 

k|:tfjgf M 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f #% n] gful/snfO{ ;'lglZrt u/]sf] :jf:Yo ;DaGwL xs÷clwsf/nfO{ sfod u/fpFb} / cg';'lr 

* / :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b # sf] bkmf !!=@ h af6 b]jtfn ufpFkflnsfn] kfPsf] clwsf/ 

k|of]u u/L ufpFkflnsfsf If]q l;df / ;du| b]zsf] ljsf;sf nflu nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g Aoj:yf cg's"n 

:jf:Yo ;]jfsf] u'0f:tl/otf / ;]jfdf ;a}sf] kx'Fr sfod ug{ b]jtfn ufpFkflnsf If]qdf :yfkgf ePsf / :yfkgf x'g] 

:jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf Joj;fodf Aofks ;'wf/ ub}{ ;dofg's'n pRr k|ljlwo'Qm :jf:Yo ;]jfsf] ljsf; lj:tf/ 

ug{ u/fpg jf~5gLo ePsf]n] g]kfn ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] bkmf !)@ cg';f/ b]jtfn 

ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ljw]os @)&% kfl/t u/L hf/L ul/Psf] 5 . 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De 

-!_ o; P]gsf] gfd “b]jtfn ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf law]os @)&%” /xsf] 5 . 

-@_ of] P]g b]jtfn ufpFkflnsf e/ nfu' x'g]5 . 

-#_ of] P]g ufpF;ef af6 kfl/t eO{ :yflgo /fhkqdf k|sfzg ePkl5 nfu' x'g]5 . 

@= kl/efiff M ljifo / k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; ljw]osdf  

-!_ “ufpFkflnsf” jf “:yflgo ;/sf/” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf a'em\g' kb{5 . 

-@_ “ufpF;ef” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] ufpF;efnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-#_ “sfo{kflnsf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf a'em\g' kb{5 . 

-$_ “cWoIf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-%_ “pkfWoIf” eGgfn] b]jftfn ufpFkflnsfsf] pkfWoIfnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-^_ “k|d'v k|zf;lso clws[t” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] k|zf;lso k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-&_ “j8f cWoIf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] j8fWofIf ;Demg' kb{5 . 

-*_ “sfo{kflnsf ;b:o” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf ;b:o ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] ufpFkflnsf 

cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf ;d]tnfO{ a'emfpF5 . 

-(_ “j8f ;ldlt” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] j8f cWoIf / ;b:o /x]s]f j8f ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-!)_ “:jf:Yo zfvf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf sfof{nodf :jf:Yo ;]jf ;DaGwL sfdsfh ug{ u/fpgsf] nflu 

tf]lsPsf] zfvf÷pkzfvf÷OsfO{ ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] cGo zfvf÷pkzfvf÷OsfO{x?nfO{ ;d]t hgfpF5 . 
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-!!_ “:jf:Yo ;+:yf” eGgfn] ufpFkflnsfdf x:tfGt/0f eO{ cfPsf] / cfpg] tyf ufpFkflnsfn] cfkm\g} >f]t / 

;fwgn] ;+rfng ePsf  :jf:Yo ;+:yfnfO{ a'em\g' kb{5 . ;f] zAbn] ufpFkflnsf If]q leqsf  -c:ktfn, 

k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo rf}sL, ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{, lSnlgs,  a}Bvfgf, ;'wf/ s]Gb|, cg';Gwfg 

s]Gb|÷8foUgf]li6s ;]G6/, /Qm ;+rf/ s]Gb| cfbL_ ;d]t a'em\g' kb{5 . 

-!@_ “:jf:Yo ;]jf Aofjzfo”  eGgfn] ufpFkflnsf leq ;+rflnt d'gfkmf /lxt of d'gfkmfd'ns pb]Zon] vf]n]sf] 

;xsf/L, u}/ ;/sf/L, cw{;/sf/L / lghL :jf:Yo ;]jf k|bfg ug]{ ;+:yfnfO{ a'em \g' kb{5 . ;f] zAbn] 

ufpFkflnsf If]q leqsf :jf:Yo ;]jfsf] nflu vf]lnPsf] z'Ns lng] / glng] ;j} k|sf/sf :jf:Yo ;+:yfx? -

c:ktfn, cfo'j]{b c:ktfn, u}/;/sf/L c:ktfn, 8foUgf]li6s ;]G6/, gl;{Ë xf]d, kf]nL lSnlgs, ;fd'bflos 

c:ktfn, ;xsf/L c:ktfn, :jf:Yo lSnlgs, a}Bvfgf, ;'wf/ s]Gb|, cg';Gwfg s]Gb|÷8foUgf]li6s ;]G6/, /Qm 

;+rf/ s]Gb| cfbL_ ;d]t a'em\g' kb{5 . 

-!#_ “:jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aoj;fo” eGgfn] :jf:Yo ;]jfsf] nflu rflxg] ;j} k|sf/sf cf}ifwL, cf}hf/, 

pks/0f nufot ;fdfu|Lx? pTkfbg ug{ pBf]u, cf];f/ k|;f/, e08f/0f, ljlqm ljt/0f ug]{ tyf k/fdz{ lbg] 

;d]t nfO{ :jf:Yo Aoj;fo a'em\g' kb{5 .  

-!$_ “:jf:Yo zfvf k|d'v” eGgfn] :jf:Yo ;]jf Aojl:yt ;+rfng, Aoj:yfkg, lgodg, lgb]{zg, cg'udg / 

d'Nof+sg ug]{ tyf P]g adf]lhd tf]lsPsf sfo{ ug{ ;DalGwt tf]lsPsf] sd{rf/L a'em\g' kb{5 . 
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b]jtfn ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;]jf ljw]os, @)&% 

k|:tfjgf M 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f #% n] gful/snfO{ ;'lglZrt u/]sf] :jf:Yo ;DaGwL xs÷clwsf/nfO{ sfod u/fpFb} / 

cg';'lr * / :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b # sf] bkmf !!=@ h af6 b]jtfn ufpFkflnsfn] 

kfPsf] clwsf/ k|of]u u/L ufpFkflnsfsf If]q l;df / ;du| b]zsf] ljsf;sf nflu nf]stflGqs u0ftGqfTds 

zf;g Aoj:yf cg's"n :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:tl/otf / ;]jfdf ;a}sf] kx'Fr sfod ug{ b]jtfn ufpFkflnsf 

If]qdf :yfkgf ePsf / :yfkgf x'g] :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf Joj;fodf Aofks ;'wf/ ub}{ ;dofg's'n 

pRr k|ljlwo'Qm :jf:Yo ;]jfsf] ljsf; lj:tf/ ug{ u/fpg jf~5gLo ePsf]n] g]kfn ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / 

:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] bkmf !)@ cg';f/ b]jtfn ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ljw]os @)&% kfl/t u/L 

hf/L ul/Psf] 5 . 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De 

-!_ o; P]gsf] gfd “b]jtfn ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf law]os @)&%” /xsf] 5 . 

-@_ of] P]g b]jtfn ufpFkflnsf e/ nfu' x'g]5 . 

-#_ of] P]g ufpF;ef af6 kfl/t eO{ :yflgo /fhkqdf k|sfzg ePkl5 nfu' x'g]5 . 

@= kl/efiff M ljifo / k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; ljw]osdf  

-!_ “ufpFkflnsf” jf “:yflgo ;/sf/” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf a'em\g' kb{5 . 

-@_ “ufpF;ef” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] ufpF;efnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-#_ “sfo{kflnsf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf a'em\g' kb{5 . 

-$_ “cWoIf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-%_ “pkfWoIf” eGgfn] b]jftfn ufpFkflnsfsf] pkfWoIfnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-^_ “k|d'v k|zf;lso clws[t” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] k|zf;lso k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-&_ “j8f cWoIf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] j8fWofIf ;Demg' kb{5 . 

-*_ “sfo{kflnsf ;b:o” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf ;b:o ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] 

ufpFkflnsf cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf ;d]tnfO{ a'emfpF5 . 

-(_ “j8f ;ldlt” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsfsf] j8f cWoIf / ;b:o /x]s]f j8f ;ldltnfO{ ;Demg' 

kb{5 . 

-!)_ “:jf:Yo zfvf” eGgfn] b]jtfn ufpFkflnsf sfof{nodf :jf:Yo ;]jf ;DaGwL sfdsfh ug{ 

u/fpgsf] nflu tf]lsPsf] zfvf÷pkzfvf÷OsfO{ ;Demg' kb{5 . ;f] zAbn] cGo 

zfvf÷pkzfvf÷OsfO{x?nfO{ ;d]t hgfpF5 . 
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-!%_ “sd{rf/L” eGgfn] :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t k|fljwLs tyf k|zf;lgs / ck|fljlwsnfO{ a'em\g' kb{5 . o; 

zAbn] :jf:Yo ;]jf Aofjzfodf sfo{/t sd{rf/LnfO{ klg hgfpF5 . ;f] zAbn] ufpFkflnsf / dftxtdf 

sfo{/t sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpg]5 .  

-!^_ “cg'dlt” eGgfn] ;+l3o ;/sf/, k|fb]lzs ;/sf/ jf :yflgo ;/sf/n] :yfoL :jLs[lt k|bfg ul/ g;]s]sf] 

s'g} tf]lsPsf] 7fpFdf :jf:Yo ;+:yf jf :jf:Yo ;]jf Aofjzfo vf]Ng lbOPsf] c:yfoL :jLs[ltnfO{ hgfpg]5 .  

-!&_ “:jLs[lt” eGgfn] P]g sfg'gdf tf]lsP adf]lhdsf] zt{ k/f u/]sf] :jf:Yo ;+:yf jf :jf:yo ;]jf 

AofjzfonfO{ ;+l3o ;/sf/, k|b]lzs ;/sf/ / :yflgo ;/sf/n] lbPsf] :yfoL :jLs[ltnfO{ hgfpF5 . 

-!*_ “tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd” eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf] lgodfjlndf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd 

eGg] hgfpF5 .  

kl/R5]b @ 

:jf:Yo ;]jf Aofjzfo, :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfo vf]Ng] cg'dlt, jf :jls[lt / vf/]hL ;DaGwL Aoj:yf 

#= :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfo vf]Ng cg'dlt lng' kg]{ M 

-!_ g]kfnL gful/s, ;+:yf, lgsfo / ;d'bfon] :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / cf}ifwL Aoj;fo ;+rfng ug{ rfx]df 

tf]lsPsf] ljj/0f v'nfO{ ufpFkflnsfdf tf]lsPsf] k|s[of k'/f u/L cg'dltsf nflu lgj]bg lbg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;f] lgj]bg pk/ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;ldltn] cfjZos hfFra'em ug]{ 

/ hfFra'em ubf{ :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGt Aofjzfo ;+rfng ug{ cg'dlt lbg 

d'gfl;j b]lvPdf tf]lsPsf] zt{ aGb]h kfngf ug]{ u/L :jf:Yo ;]jf Aofjzfo tyf :jf:Yo ;]jf;+u Aofjzfo 

;+rfng ug]{ cg'dlt lbg ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd cg'dlt lnO{ vf]lnPsf] :jf:Yo ;]jf Aofjzfo tyf :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt 

Aofjzfon] tf]lsPsf] zt{ aGb]h kfng u/]s]f b]lvPdf ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] 

l;kmfl/;df sfo{kflnsfsf] lg0f{on] :jLs[lt k|bfg ul/g]5 . 

-$_ ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / :yflgo ;/sf/sf] :jfldTjdf /x\g] jfx]s cGo s'g}klg :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo 

Aofjzfo ;/sf/L jf ;fj{hlgs hUuf÷ejgdf ;+rfng ug{ kfpg] cg'dlt lbOg] 5}g .  

-%_ o; P]g jf k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f nlvPsf] ePtfklg ;fd'bflos jf ;fj{hlgs u'7L cGtu{t :jf:Yo 

;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfo ;+rfng ubf{ b]xfo adf]lhddf ug'{ kg]{5 .  

-s_ u'7L ;+rfng ug]{ u'7L ;+rfng ;+ul7t ;+:yfsf] ?kdf x'g' kg]{, 

-v_ u'7L ;+rfng ubf{ ;fj{hlgs u'7L eP 6«i6df slDtdf & -;ft_ hgf x'g' kg]{, 

-u_ cfoAoosf] n]vf tf]lsP adf]lhd v8f u/L dfGotf k|fKt n]vfkl/Ifsaf6 n]vfkl/If0f u/fpg' kg]{,  

-3_ ;fj{hlgs u'7Lsf] tTsfn sfod /x]s]f 6«i6n] cfkm\gf] hLjgsfnd} jf z]ifkl5 u'l7of/sf] ?kdf sfo{ 

ug]{ cfkm\gf] pt/flwsf/L tf]Sg ;Sg]5g . To:tf] pQ/flwsf/L tf]Sbf ufpFkflnsfsf] k'j{ :jLs[tL lng' 

kg]{ 5 .  

-^_ s'g} ;fdflhs, k/f]ksf/L jf sNof0fsf/L ;+:yfn] d'gfkmf /lxt pb]Zoaf6 :jf:Yo ;]jf Aojf;fo  tyf 

:jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfo ;+rfng ug{ rfx]df tf]lsPsf] k|s[ofaf6 :jLs[lt lnO{ ;fj{hlgs u'7L 

cGtu{t :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf Aofjzfo ;+rfng ug{ ;Sg]5 . 

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd ;+rflnt :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfon] kfngf ug'{ kg]{ 

zt{ tyf cGo Aoj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
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-*_ g]kfn ;/sf/sf] k|rlnt sfg'g adf]lhd÷:jLs[t k|fKt u/L ;+rfngdf /x]sf xfn b]jtfn ufpFkflnsfsf] 

If]qflwsf/ leq kg]{ :jf:Yo ;+:yf, :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt o;} P]g cg';f/ 

:yfkgf ePsf] dflgg]5 . To:tf ;+:yfx?n] of] P]g hf/L ePsf] ldltn] !-Ps_ dlxgf leq btf{ lgoldt 

ug{÷u/fpg sfo{kflnsfdf tf]lsPsf] 9fFrfdf ;Dk'0f{ ljj/0f ;lxtsf] lgj]bg k]z ug'{kg]{5 . 

-(_ :jf:Yo ;+:yf,  :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGw Aofjzfo ;+rfng tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

$= cg'dlt jf :jLs[lt /2 ug]{ M 

s'g} :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf ;+u ;DalGwt Aofjzfon]  P]g / cGtu{t ag]sf] lgodfjln ljkl/t cGo 

s'g} sfd u/]df ufpFkflnsfn] To:tf] s'g} :jf:Yo ;]jf Aofjzfo tyf :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt AofjzfonfO{ k|bfg 

u/]sf] cg'dlt jf :jLs[lt ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] l;kmfl/;df /2 ug{ ;Sg]5 . t/ To;/L 

cg'dlt jf :jLs[lt /2 ug'{ cl3 ;kmfO{ k]z ug]{ df}sf lbOg]5 . vf/]hL pk/ lrt ga'em] Goflos ;ldltdf ph'/L 

nfUg]5 .  

 

kl/R5]b # 

ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldlt / ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf k|d'v ;DaGwL Aoj:yf 

%= ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldlt 

-!_ b]jtfn ufpFkflnsf If]q leq ufpFkflnsf ;+rfng /x]sf] :jf:Yo ;+:yf, :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo 

;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfosf] /]vb]v, ;dGjo / Aoj:yfkg ug]{ sfdsf nflu b]xfo adf]lhd ufpFkflnsf 

:jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldlt /xg]5 . 

-s_ ;fdflhs ljsf; zfvf ;+of]hs       ;+of]hs 

-v_ sfo{kflnsfn] cfkm' dWo]jf6 tf]lsPsf] slDtdf Ps dlxnf ;lxt @ hgf  ;b:o 

-u_ ufpF ;ef ;b:oaf6 ufkf cWoIfn] tf]s]sf] Ps dlxnf ;lxt @ hgf  ;b:o 

-3_ :jf:Yo zfvf k|d'v       ;b:o ;lrj 

-ª_ uf=kf= cWoIf        kb]g ;b:o 

-ª_ k|d'v k|zf;lso clws[t        kb]g ;b:o 

-r_ ;DalGwt ljifosf] la1÷sG;n6]G6     cfdlGq ;b:o 

-@_ ;ldltsf] a}7s cfjZoStf cg';f/ a:g]5 .  

-#_ a}7s ;+rfng ljwL k|s[of ;ldlt cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

-$_  ;]jf ;'ljwf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-%_ pkbkmf -!_ cGtu{tsf ;b:ox?n] cfkm\gf] kbLo cfr/0f kfng gu/]sf] cj:yfdf ufpFkflnsfn] h'g ;'s} 

;dodf klg kbaf6 x6fpg jf avf{:t ug{ ;Sg]5 . t/ To;/L x6fpFbf jf avf{:t ug'{ klxn] dgfl;j 

dfkmLssf] ;kmfO{ lbOg] cj;/ k|bfg ul/g]5 . o;/L x6fP pk/ lrQ ga'em]df Goflos ;ldltdf ph'/L nfUg] 

5 .  

-^_ ufpFkflnsf :jf:Yo ;dGjo ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ 

ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhdsf] x'g]5 . 

-!_ ufpFkflnsf leqsf] :jf:Yo ;]jf lj:tf/ / ljsf;sf] of]hgf tof/L :jLs[ltsf] nflu ufpFkflnsfdf k]z 

ug]{ . 
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-@_ ufFpkflnsf If]q leq :jf:Yo ;]jf Aofjzfo tyf :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfox? ;+rfngsf 

nflu cg'dlt lbg] tyf :jLs[ltsf] nflu ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug]{ .  

-#_ ufpFkflnsf leq /x]sf] :jf:Yo ;+:yf ;fg]{÷ufFEg] ;DalGw lg0f{osf] nflu ufpFkflnsfdf l;kmfl/; ug]{ .  

-#_  :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf sfo{qmdx?sf nflu cfjZos cfly{s cg'bfg tyf >f]t / ;fwfgx?sf] 

klxrfg u/L kl/rfng ug]{ . 

-$_ ufpFkflnsf If]q leq ;+rflnt x'g] :jf:Yo ;+:yf, :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+uf ;DalGwt 

Aofjzfox?nfO{ u'0f:tl/o, k|efsf/L, dof{lbt / Aojl:yt agfpg] . 

-%_ ufpFkflnsfsf] ;xdltdf :jf:Yo ;+:yfx?af6 yk :jf:Yo ;]jfx? k|bfg ug{], :jf:Yo ;]jf lj:tf/ ug]{, 

b/jGbL ;+/rgf tof/ ug]{, sd{rf/Lx?sf] ;]jf, ;'ljwf / zt{x? lgwf{/0f ug]{ .  

-^_ :jf:Yo ;+:yf, :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfox?sf ;+rfns, ;+rfng 

tyf Aoj:yfkg ;ldltnfO{ lgb]{zg lbg], hfu?s / ;r]t u/fpg] . 

-&_ dfgj :jf:Yo ;+u ;DaGwLt ljifox?sf] ;Da]fwg ug]{ . 

-*_ :jf:Yo ;+:yf, :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfox?sf] ;'kl/j]If0f, cg'udg 

tyf d'Nof+sg ug]{ . 

-(_ :jf:Yo ;+:yfx?df sfo{/t sd{rf/Lx?nfO{, pgLx?n] lgjf{x u/]sf] e'ldsf, ;DkGg u/]sf] sfdsf 

cfwf/df cfjZos k|f]T;fxg, gl;xt / b08 ug]{÷u/fpg] . 

-!)_ :jf:Yo ;+:yfx?sf] :jLs[t b/jGbL cg';f/ kbk'lt{ geO{ l/Qm ePsf kb÷txdf s/f/df sd{rf/L 

kbk'lt{sf nflu ug]{ / k|s[of k'/f eP kl5 sd{rf/L lgo'lQmsf nflu ufpFkflnsfdf l;kml/; ug]{ .  

-!!_ :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfox?sf] :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/ sfod ug]{÷u/fpg] . 

-!@_ :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfox?n] lbg] lgMz'Ns :jf:Yo ;]jfx? jfx]ssf] :jf:Yo ;]jfx?sf] 

u'0f:t/sf] cfwf/df ;]jf z'Ns lgwf{/0f ug]{ :jLs[lt lbg] . 

-!#_ u'gf;f, ph'/L, ;'Gg], ;Daf]wg ug]{,  

-!$_ cGo tf]lsP adf]lhdsf sfo{x? ug]{ . 

 

-&_ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf zfvf k|d'v 

-!_ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf zfvf x]g]{ Ps hgf :jf:Yo ;]jf zfvf k|d'v x'g]5g . 

 -s_ ;+l3o ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/af6 tf]sL cfPsf] sd{rf/L :jf:Yo zfvf k|dv x'g]5 . 

-v_ pkbkmf -!_ s adf]lhd :jf:Yo zfvf k|d'v gePsf] cj:yfdf ufpFkflnsfsf] sfof{no /x]sf] 

j8fsf] :jf:Yo ;+:yfaf6 al/i7 :jf:YosdL{nfO{ :jf:Yo zfvf k|d'v tf]lsg]5 . 

-@_ :jf:Yo ;]jf zfvf k|d'vsf sfd, st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 . 

-s_ :yflgo txdf :jf:Yo If]qsf nflu aflif{s of]hgf lgdf{0f tyf ah]6 th'{df ;DalGw sfo{ ug]{ .  

-v_ sfo{ kflnsf tyf ufpF;efaf6 kfl/t P]g sfg'g, lglt, lgod sfof{Gjog ug{÷u/fpg s[oflzn 

/xg] . 

-u_ ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;]jf ;+u ;DaGwLt :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog ug]{÷u/fpg], ;'k/lehg 

tyf cg'udg ug]{ . 

-3_ :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo Aoj;fosf] tYof+s cWofjlws u/L÷u/fO{ sfo{kflnsf, k|b]z tyf 

s]]lGb|o lgsfodf lgoldt ?kdf k7fpg], cWofjlws ug]{÷u/fpg] . 
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-ª_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf sfo{qmd sfof{Gjogsf nflu >f]tsf] klxrfg ;+sng / pknAw 

>]ftsf] oyf]lrt afF8kmfF8 ug]{÷u/fpg] . 

-r_ ufpFkflnsf If]qleqsf :jf:Yo ;+:yf gS;f+sg u/L ;f] sf] cfwf/df :jf:Yo ;+:yf vf]Ng tyf 

:jf:Yo Aofjzfo ;+rfng ug{ cg'dlt k|bfg ug{, ;]jf lj:tf/ Pj+ yk ug{ sfo{of]hgf agfO{ 

k]z ug]{ / :jLs[t ePkl5 sfof{Gjog ug]{÷u/fpg] . 

-5_ :jf:YosdL{ tyf sd{rf/Lx?sf] Aoj:yfkg ug{, :jf:Yo ;+:yfdf sd{rf/Lsf] kb:yfkgf, sfh, 

sfh;?jf ;DaGwL sfo{ ug]{ . 

-h_ :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:Yo sdL{ tyf sd{rf/Lx?sf] ljbfsf] clen]v cWofjlws ug]{, 

ljbfx? :jLs[t ug]{ . 

-em_ :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/ a9fpg :jf:Yo ;+:yf, Aoj:yfkg ;ldlt tyf cGo ;/f]sf/jfnfx?sf] 

lgoldt ?kdf a}7s, uf]i7L jf tflndsf] Aoj:yf ug]{ . 

-~f_ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] ;lrjfnosf] ?kdf sfo{ ;Dkfbg ug]{÷u/fpg] . 

-6_ :jf:Yo ;]jf ;+u ;DalGwt tyf cfkm\gf] kbLo sfo{ ubf{ sfo{kflnsf, ufpF;ef Pj+ k|d'v 

k|zf;lso clws[tsf] ;'kl/j]If0f tyf lgb]{zgsf] clwgdf /xL sfo{ ;Dkfbg ug]{ . 

-7_ tf]lsP adf]lhdsf sfo{x? ug]{ . 

kl/R5]b $ 

:jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt ;DalGw Aoj:yf 

*= :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt 

-!_ ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;+:yfsf] ;+rfng, Aoj:yfkg / /]vb]v ug{sf nflu k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf b]xfo 

adf]lhdsf ;b:ox? /x]s]f Ps :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt /xg]5 . 

-s_ k|fylds :jf:Yo s]Gb| 

-!_ ufpFkflnsf cWoIf        ;+/Ifs 

-@_ ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf       cWoIf 

-#_ cWoIfn] dgf]lgt u/]sf] AolQm       pkfWoIf 

-$_ k|fylds :jf:Yo s]Gb| /x]sf] If]qsf] ljBfnosf] k|d'v Ps hgf   ;b:o 

-%_ :yflgo Aofkf/ ;+3sf] k|ltlgwL Ps hgf      ;b:o 

-^_ ;+/Ifsaf6 dgf]lgt :yflgo pknAw k|ltli7t  :jf:Yo If]qsf hfgsf/ Ps hgf dlxnf  

         ;b:o 

-&_ ;+/Ifsaf6 dgf]lgt j8fsfof{no clws[t jf j8f ;lrj Ps hgf   ;b:o 

-*_ k|fylds :jf:Yo s]Gb| k|d'v      ;b:o ;lrj 

 

-v_ :jf:Yo rf}sL ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt 

-!_ ufpFkflnsf cWoIf       ;+/Ifs 

-@_ ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf      cWoIf 

-#_ cWoIfn] dgf]lgt u/]sf] AolQm      pkfWoIf 

-$_ k|fylds :jf:Yo s]Gb| /x]sf] If]qsf] ljBfnosf] k|d'v Ps hgf  ;b:o 

-%_ :yflgo Aofkf/ ;+3sf] k|ltlgwL Ps hgf     ;b:o 
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-^_ ;+/Ifsaf6 dgf]lgt :yflgo pknAw k|ltli7t  :jf:Yo If]qsf hfgsf/ Ps hgf dlxnf  

       ;b:o 

-&_ ;+/Ifsaf6 dgf]lgt j8fsfof{no clws[t jf j8f ;lrj Ps hgf  ;b:o 

-*_ :jf:Yo rf}sL k|d'v       ;b:o ;lrj 

 

-u_ ;fj{hlgs u'7L :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt 

-!_ ;+rfnsx? dWo]af6 r'lgPsf]        cWoIf 

-@_ ;DalGwt j8fsf] ;ldltn] tf]s]sf] j8fWoIf jf ;b:o Ps hgf    ;b:o 

-#_ ufpF :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] tf]s]sf] Ps hgf     ;b:o 

-$_ :jf:Yo ;+:yf /x]sf] If]qsf] ljBfnosf] k|d'v dWo] cWoIfn] dgf]lgt u/]s]f Ps hgf   

         ;b:o 

-%_ :yflgo pknAw k|ltli7t :jf:Yo If]qsf hfgsf/ slDt Ps dlxnf u/L @ hgf  ;b:o 

-^_ ;+rfnsx? dWo] a9Ldf $ hgf -:jf:Yo k|fljwLs, k|zf;lgs If]q ;lxt_  ;b:o 

-&_ ;DaGwLt :jf:Yo ;+:yfsf] k|d'v k|zf;s     ;b:o ;lrj 

 

-3_ lghL :jf:Yo ;+:yf -c:ktfn, gl;{Ë xf]d h:tf @) eGbf j9L :jf:Yo sdL{n] ;]jf lbg]_ ;+rfng tyf 

Aoj:yfkg ;ldlt 

-!_ ;DalGwt ;+:yfn] tf]s] adf]lhd a9Ldf ( hgf ;Ddsf] Ps ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt 

x'g]5 . 

-!_ cWoIf ;+rfns dWo] / ;b:o ;lrj k|d'v k|zf;s x'g]5 . 

-@_ ;DalGwt j8fWoIf / ufpF :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] k|ltlgwL kb]g ;b:o x'g]5 .  

-#_  :yflgo ;dfh ;]jL dWo] slDtdf Ps hgf ;ldltn] dgf]lgt ug]{5 . 

-@_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf] sfo{sfn @ jif{sf] x'g]5 . 

-#_ Aoj:yfkg ;ldltsf] Dofb ;lsg' eGbf Ps dlxgf cufj} gofF Aoj:yfkg ;ldltsf] u7g u/L 

jxfnjfnf Aoj:yfkg ;ldltn] kbef/ x:tfGt/0f ug'{kg]{5 . o;f] x'g g;s]df jf Aoj:yfkg 

;ldlt u7g ljjflbt ePdf tf]lsP adf]lhd Aoj:yfkg ;ldltsf] u7g ufpFkflnsf :jf:Yo 

;]jf ;dGjo ;ldlt :jodn] ug]{ 5 . 

-$_ Aoj:Yffkg ;ldlt u7g ;DaGwL cGo Aoj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

-(_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ 

-!_ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf] sfd, st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

-s_ :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf sfo{qmd ;+rfngsf] nflu >f]t ;fwgsf] klxrfg, ;+sng tyf 

k|fKt ;fwg / >f]tsf] kl/rfng ug]{ . 

-v_ rn, crn ;Dkltsf] nut /fVg], /fVg nufpg] / ;'/Iff ug]{ . 

-u_ ef}lts tyf cfly{s tYof+s / ljj/0f cWofjlws ug]{ . 

-3_ :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfosf] :jf:Yo ;]jf k|efjsf/Ltf tyf u'0f:tl/otfdf clea[l4 

ug]{÷u/fpg] . 
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-ª_ ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / :yflgo ;/sf/n] hf/L u/]s]f / k|rlnt sfg'g adf]lhd tf]lsP 

cg';f/ Pj+ sfo{kflnsf / ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] lbPsf lgb]{zgx? Kfngf ug]{ 

. 

-r_  :jf:Yo ;+:yfdf ;j}n] plrt / ;/n tyf ;xh ;]jf kfpg] jftfj/0f sfod /fVg] . 

-5_ lbOPsf] ;]jf / u'0f:t/ af/] aif{sf] b'O{ k6s u/fpg] tyf ;f] sf] k|ltj]bg cg';f/ tTsfn 

cfjZos sfo{jfxL ug]{ / To;sf] k|ltj]bg ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltdf k]z ug]{ . 

-h_  ufpFkflnsfsf] lglt lgb]{zg cg';f/ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng u/fpg] . 

-@_ :jf:Yo  ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltsf cGo sfd, st{Ao, clwsf/ / a}7s ;DaGwL cGo 

Aoj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ s'g} klg AolQm Ps eGbf a9L :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltdf /xg ;Sg] 5}g . t/ 

;+/Ifs / kb]g ;b:osf] xsdf of] lgod nfu' x'g] 5}g . 

!)= :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt lj36g ug{ ;lsg] M 

-!_ s'g} klg :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltn] tf]lsPsf] lhDd]jf/L k'/f ug{ g;s]sf] egL 

ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] sf/0f ;lxt sfo{kflnsfdf l;kmfl/; u/]df ;f]sf] sf/0f v'nfO{ 

sfo{kflnsfn] tf]s]sf] k|s[of k'/f u/fO{ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt la36g ug{ ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt lj36g ePkl5 csf]{ ;ldlt u7g 

geP;Dd jf cGo s'g} sf/0fn] ;ldlt u7g geP;Dd ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] tf]s] 

adf]lhd x'g]5 . 

!!= :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf Aofjzfo ;+rfng sfo{ljwL M 

-!_ o; ljw]os tyf k|rlnt P]g, sfg'gsf] clwgdf /xL k|To]s :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfon] cfkm\gf] 

nIo, d'No dfGotf, ;+rfng k|s[of, ;]jf lng cfpg] gful/sn] kfpg] ;]jfsf] ljj/0f nufotsf cGo 

;fGbeL{s ljifoa:t' ;dfj]z ul/Psf] sfo{ljwL kfl/t u/fO{ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] 

:jLs[ltdf nfu' ug'{ kg]{5 .  

-@_ sfo{ljwL kfl/t ePsf] ldltn] & -;ft_ lbg leq ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltdf k]z u/L 

:jLs[tL lng' kg]{5 . 

-#_ sfo{ljwL cg';f/ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng ug{ ;xof]u k'/\ofpg' :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldlt 

tyf cGo ;j}sf] st{Ao x'g]5 .  

-$_ ufpFkflnsfdf x:tfGt/0f ePsf, x'g cfpg] / ufpFkflnsfsf] >f]t;fwgaf6 ;+rfng ePsf] :jf:Yo 

;+:yfx?df :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ adf]lhd txut k|0ffnL cjnDag ug]{5 . 

 

!@= :jf:Yo ;]jf Aofjzfo tyf tyf :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfox?n] kfngf ug'{ kg]{  

-!_ s'g} klg :jf:Yo ;+:yf jf :jf:Yo ;]jf Aofjzfo ;+rfng cg'dlt÷:jLs[lt lnP/ dfq ;+rfng ug'{ kg]{5 

. 

-@_ cg'dlt÷:jLs[lt lnbfF tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/]s]f x'g' kb{5 . 

-#_ ef}lts tyf cfly{s tYof+s / ljf/0f cWofjlws ug]{, rn, crn ;Dkltsf] nut /fVg], /fVg nufpg] / 

;'/Iff ug]{ tyf cfjlws ?kdf ufpFkflnsfdf aflif{s k|ltj]bg / n]vf k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{5 . 
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-$_ sfo{/t :jf:YosdL{ tyf sd{rf/Lx?nfO{ ufpFkflnsfaf6 :jLs[t eP adf]lhdsf] GogQd tna :s]ndf 

g36fO{ ;]jf ;'ljwfsf] Aoj:yf ug]{ . 

-%_ ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / :yflgo ;/sf/af6 hf/L ul/Psf] P]g, lgodfjln tyf cGo k|rlnt 

sfg'gdf pNn]lvt Aoj:yfsf cltl/St ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] lgb]{zg kfngf ug]{ . 

-^_ o; ufpFkflnsf leq u}/ ;/sf/L, lghL ;+:yfx?n] :jf:Yo ;+u ;DalGwt sfo{qmd ;+rfng ug{ k"j{ 

:jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldlt;+u ;dGjo / :jLs[lt lng' kg]{5 . 

 

kl/R5]b ^ 

sf]if tyf z'Ns ;DalGw Aoj:yf 

!#= :jf:Yo ;]jf ljsf; sf]if M 

-!_ :jf:Yo ;+:yfx?af6 k|bfg ul/g] :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:tl/otf / k|efjsf/Ltf clea[l4 ug{, yk :jf:Yo 

;]jf k|bfg ug{ nufot :jf:Yo ;+:yfx?sf] :t/f]GgtL / :tl/o Aoj:yfkgsf nflu ufpF sfo{kflnsfdf 

Pp6f ufpF kflnsf :jf:Yo ;]jf ljsf; sf]if /xg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg] 5g M 

-s_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg /sd 

-v_ k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg 

-u_ ufpFkflnsf ljlgof]hg sf]if /sd 

-3_ :jf:Yo ;]jf Aofjzfo / :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt Aofjzfoaf6 k|fKt tf]lsP adf]lhdsf] /sd 

-ª_ rGbfaf6 k|fKt /sd 

-r_ cGo >f]taf6 k|fKt /sd 

!$= :jf:Yo ;+:yf sf]ifM 

-!_ k|To]s :jf:Yo ;+:yfdf Pp6f sf]if /xg]5 , h;df b]xfo adf]lhdsf >f]taf6 k|fKt /sd ;f] sf]ifdf 

bflvnf x'g]5 . 

-s_ ;+l3o /sf/, k|b]z ;/sf/ / :yflgo ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg 

-v_ ufpF sfo{kflnsfsf] :jf:Yo ;]jf sf]ifaf6 k|fKt cg'bfg 

-u_ z'Ns tyf ;xof]uaf6 /sd 

-3_ rGbf jf bfg bftAoaf6 k|fKt /sd 

-ª_ cGo >f]taf6 k|fKt /sd 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sf]ifsf] ;+rfng / n]vfkl/If0f tyf ;fj{hlgs kl/If0f tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

!%= z'Ns ;DalGw Aoj:yf 

-!_ g]kfn ;/sf/n] lgz'Ns 3f]if0ff u/]sf] :jf:Yo ;]jf jfkt :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfoaf6 s'g} 

klg lsl;dsf] z'Ns lng kfOg] 5}g . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lPsf] ePtf klg s;}n] cfkm\gf] OR5fn] lbPs]f bfg, pkxf/, rGbf jf 

;xof]u :jf:Yo ;+:yfn] lng ;Sg]5 . 

-#_ ufpFkflnsfsf] :jfldTj ePsf :jf:Yo ;+:yfaf6 lgz'Ns :jf:Yo ;]jf k|bfg ug{sf nflu ufpFkflnsfn] 

cfjZos >f]tsf] Aoj:yf ug]{5 . 
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-$_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPtf klg lgz'Ns :jf:Yo ;]jf k|bfg ug{sf nflu tf]lsPsf] afx]ssf 

;]jf lbg ufpFkflnsfn] cfkm\gf] kxndf yk ;]jfx? ;+rfng ubf{ >f]t / ;fdYo{ gk'lu ;]jf tyf a:t' 

vl/b, pkof]u, ;+rfng Aoj:yfkgsf nflu cfjZos z'Ns lgwf{/0f u/L nfu' ug{÷u/fpg ;Sg]5 . 

-%_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgz'Ns :jf:Yo 3f]if0ff u/]s]f :jf:Yo ;]jf afx]s cGo :jf:Yo ;]jf / u'0f:t/sf] 

cfwf/df z'Ns lgwf{/0f u/L ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] :jLs[ltdf nfu' ul/g]5 . 

-^_ lj/fdL tyf ;]jfu|xLx? ;+u lng kfpg] z'Ns ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltaf6 :jLs[lt u/fO{ 

lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . To;/L z'Ns lgwf{/0f ;DaGwdf :jLs[lt lbbfF pknAw u/fPsf] ;'ljwfsf] cfwf/df 

lbOg]5 . 

-&_ o; ljw]os ljkl/t z'Ns lng] :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf AofjzfonfO{ lnPsf] z'Nssf] k|s[lt x]/L 

klxnf] k6sdf kRrL; xhf/ b]lv Ps nfv ?k}of ;Dd hl/jfgf / bf]xf]l/b} uPdf k|To]s k6s b]fAa/ 

hl/jfgf ug{ ;Sg]5 tyf k|rlnt sfg'g adf]lhd b08 ;hfosf] nflu l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

!^= lghL :jf:Yo ;+:yfn] lgz'Ns pkrf/sf] Aoj:yf ug'{ kg]{ M 

-!_ :jf:Yo ;]jf Aofjzfo -lghL nufgL /x]s]f c:ktfn, lSnlgs, gl;{Ë xf]d, a}wvfgf, ;'wf/s]Gb|, cg';Gwfg 

s]Gb÷8foUgf]li6s ;]G6/, /Qm ;+rf/ s]Gb| cfbL_ x?n] s'n ;]jfdf slDtdf !) k|ltzt g36\g] u/L 

cfly{s ?kdf ljkGg, ckf+u, dlxnf, cfbLjf;L, hghflt, dw]zL, d'l:nd, blnt jf cNk;+VosnfO{ 

lgz'Ns ;]jf pknAw u/fpg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lbOg] ;]jfdf ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] cfwf/ ;lxt ;]jfsf] 

nflu l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 . pQm l;kmfl/;nfO{ k|fyldStfdf /fv]/ ;]jf lbg' ;DalGwt ;+:yfsf] st{Ao 

x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lbOPsf] ;]jfsf] cfwf/ ;lxtsf] ljj/0f ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo 

;ldltdf k]z ug'{kg]{5 . 

-$_ pkbkmf -@_ adf]lhd ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltdf k]z ePsf] ljj/0fdf cGoyf b]lvPdf 

k'g/fjnf]sg ug{ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] ;DalGwt ;+:yfnfO{ lgb]{zg lbg ;Sg]5 . 

pQm lgb]{zg ;DalGwt ;+:yfn]] kfngf ug'{ kg]{5 . 

!&= :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfosf] ;Dklt 

-!_ ufpFkflnsfdf x:tfGtl/t ePsf] jf  x'g cfpg] tyf :jfldTjdf ePsf] :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf 

Aofjzfosf] gfddf /x]sf] rn crn ;Dklt ufpFkflnsfsf] ;Dklt x'g]5 . k|of]udf cfpg] afx]s cGo 

;Dklt k|rlnt sfg'g adf]lhd a]rljvg u/L k|fKt ePsf] /sd ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;]jf ljsf; 

sf]ifdf hDdf  ug]{5 . 

-@_ ;fj{hlgs u'7L cGtu{t ;+rflnt ;+:yfsf] ;Dklt ;f]xL u'7Lsf] gfddf /xg]5 . s'g} ;+:yf ;fj{hlgs 

u'7Lsf] ?kdf ;+rfng ul/Psf]df To:tf] ;+:yfsf] ;Dklt ;fj{hlgs ;Dklt dflgg]5 / To:tf] ;Dkltsf] 

:j?k kl/jt{g ug{ kfOg] 5}g . 

-#_ lghL -lghL, ;fem]b/L_ :jfldTjdf ;+rflnt ;+:yfx?sf] ;Dklt ;DalGwt AolQm jf lgsfosf] :jfldTjdf 

/xg]5 . 

-$_ lghL -lghL, ;fem]bf/L_ :jfldTjdf ;+rflnt ;+:yfx?n] s'g} AolQm jf ;+3 ;+:yf;+u bfg bftAosf] ?kdf 

s'g} lsl;dsf] rn, crn ;Dklt k|fKt ug'{ cl3 ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] k'j{ :jLs[lt 
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lng' kg]{5 . t/ ljb]zL AolQm jf ;+3;+:yfaf6 To;/L rn crn ;Dklt k|fKt ug{ ufpFkflnsfsf] 

l;kmfl/;df g]kfn ;/sf/af6 k'j{ :jLs[lt lng' kg]{5 .  

-%_ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[ltdf k|fKt u/]s]f ;Dklt g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt a]u/ / ufpFkflnsfsf] :jLs[ltdf 

k|fKt u/]s]f ;Dklt ufpFkflnsfsf] :jLs[lt a]u/ a]rljvg tyf cGoyf ug{ kfOg] 5}g .  

!*= 5'6 / ;'ljwf 

-!_ k|rlnt sfg'gdf h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg ;fd'bflos / ;fj{hlgs u'7Lsf] ?kdf ;+rflnt 

:jf:Yo ;+:yf÷:jf:Yo ;]jf Aofjzfosf] gfddf h'g;'s} lnvt kfl/t ubf{ /lhi6«]zg b:t'/ nfUg] 5}g . 

-@_ pkbkm -!_ df n]lvPsf] afx]s cGo :jf:Yosf] gfddf s'g} lnvt kfl/t ubf{ g]kfn ;/sf/n] tf]s] 

adf]lhdsf] cfwf/df /lhi6«]zg b:t'/ nfUg]5 . 

-#_ ;/sf/L, ;fd'bflos / ;fj{hlgs u'7Lsf] ?kdf ;+rflnt :jf:Yo ;+:yfnfO{ lbOg] cGo 5'6 / ;'ljwf 

tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b & 

lgo'lQm, kb:yfkgf, b/jGbL ldnfg, sfh, ;?jf / a9'jf ;DaGwL Aoj:yf 

!(= lgo'lQm, b/aGbL ldnfg, kb:yfkgf, a9'jf / ;?jf 

-!_ :jf:Yo ;+:yfx?df :jLs[t b/jGbL cg';f/sf] kbk'lt{ x'g g;ls vfnL /x]sf] kbdf k|s[of k'/f u/L 

ufpFkflnsfsf] ;xdltdf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] l;kmfl/;df s/f/df sd{rf/Lx? lgo'Qm ug{ 

;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -@_ cg';f/ lgo'lQm x'g] sd{rf/Lx?sf] ;]jf zt{ ;'ljwf k|rlnt sfg'gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ :jf:Yo ;+:yfx?af6 yk :jf:Yo ;]jf k|bfg ug{ / :jf:Yo ;]jf lj:tf/sf nflu :jf:Yo ;]jf ;dGjo 

;ldltsf] l;kmfl/;df ufpFkflnsfn] yk b/jGbL ;+/rgf lgdf{0f ug{ ;Sg]5 . 

-$_ pkbkmf -#_ cGtu{t lgo'Qm x'g] sd{rf/Lx?nfO{ sfo{kflnsfn] cfkm\gf] Ifdtf / sfdsf cfwf/df 

sfo{kflnsfn] tof/ u/]sf] ;]jf ;'ljwf / zt{x? s/f/df pNn]v u/L sd{rf/L lgo'lQm ug{ ;lsg]5 .  

-$_ ufpFkflnsf leq ;?jfsf nflu lgj]bg lbg] :yfoL, c:yfoL, s/f/df sfo{/t sd{rf/Lsf] ;?jf tyf 

kb:yfkg ;?jf eP/ hfFbf / cfpFbf ;]jfu|fxLn] kfpg' kg]{ ;]jfdf afwf gkg]{ u/L ufpFkflnsf :jf:Yo 

;dGjo ;ldltn] tf]lslbP adf]lhdsf] k|s[of ckgfO{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] ;?jf ug{ ;Sg]5 . 

-%_ pkbkmf -$_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg cfjZoStf / cf}lrTosf] cfwf/df ;xfos txsf] 

sd{rf/LnfO{ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] l;kmfl/;df k|d'v k|zf;lso clws[tn] 

ufpFkflnsf leq ;?jf ug{ ;Sg]5 . 

-^_ cfjZoStf / cf}lrTosf] cfwf/df uf=kf= cWoIfsf] lgb]{zgdf k|d'v k|zf;lso clws[tn] :jf:Yo ;+:yfsf 

sd{rf/Lx?nfO{ ufpFkflnsf leq sfdsfh ug{sf nflu sfhdf v6fpg ;Sg]5 . 

-&_ nf]s ;]jf cfof]uaf6 ;kmn eO{ l;kmfl/; ePsf sd{rf/Lx?nfO{ l;kmfl/; ePsf] kb÷txdf :yfoL 

lgolQm lbO{ sfddf nufpg' kg]{5 . 

-*_ :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ;]jf ;'ljwf tf]lsP adf]lhdsf] x'g]5 . 

-(_ ;?jf / a9'jf ;DaGwL Aoj:yf k|rlnt sfg'g adf]lhdsf] x'g]5 . 

@)= lgo'lQmsf nflu cof]Uotf M 

-!_ lgwf{l/t pd]/ k'/f gePsf, 
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-@_ k|rlnt sfg'g adf]lhd :yfkgf ePsf] :jf:Yo ;DaGwL Aofjzfo ;DaGwL kl/ifbdf gfd btf{ gePsf / 

gfd btf{ gljs/0f gePsf, 

-#_ eljiodf ;/sf/L ;]jfsf] lgldt cof]Uo 7xl/g] u/L ;]jfaf6 jvf{:t ul/Psf, 

-$_ u}/g]kfnL gful/s, 

-%_ g}lts ktg b]lvg] kmf}hbf/L ceof]udf cbfntaf6 s;'/bf/ 7xl/Psf], 

@!= tna etf gkfpg] / ;]jf calw u0fgf gx'g] M 

-!_ lgodfg';f/ a]tnaL ljbf :jLs[t u/fO{ a;]sf] cj:yf ;f] cjlwsf] tna etf tyf cGo ;'ljwf kfpg] 

5}g ;f] cjlw ;]jfdf u0fgf ;d]t x'g] 5}g . 

-@_ k|rlnt P]g lgod adf]lhd x'g]5 . 

@@= cGo sfddf nufpg gx'g] M 

-!_ lrlsT;s, lrlsT;f ;xfos Pj+ ;xof]uL tyf ;f] ;+u ;DalGwt k|fljlws sd{rf/Lnfo{ cGo sfddf 

nufpg x'b}g . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg :jf:Yo ;]jfdf afwf gkg]{ u/L ;+l3o, k|b]z ;/sf/ 

jf :yflgo ;/sf/n] tf]s]sf] cGo s'g} sfddf v6fpg ;lsg]5 . 

 

@#= :yfoL af;f]jf; cg'dlt lng gx'g]  

ufpFkflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t s'g} :jf:YosdL{, sd{rf/L tyf :jf:Yo sfo{stf{n] s'g} 

klg b]zsf] :yfoL cfjfl;o cg'dlt lng jf To:tf] cg'dlt k|fKt ug{sf nflu cfj]bg lbg' x'b}g . :yfoL 

cfjfl;o cg'dlt lnPsf tyf lng cfj]bg lbPsf :jf:YosdL{, sd{rf/L tyf :jf:Yo sfo{stf{nfO{ ;]jfaf6 

avf{:t÷vf/]h u/L yk b08 tyf ;hfo tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

kl/R5]b * 

cfr/0f 

@$= ;dokfngf / lgoldttfM  

sd{rf/Ln] lgwf{l/t u/]s]f ;dodf lgoldt ?kdf sfo{If]q xflh/ eO{ sfdsfh ug'{ kb{5 / ;s];Dd klxn] 

ljbfsf] :jLs[lt glnO{ sfdaf6 cg'kl:yt x'g' x'Fb}g . 

@%= cg'zf;g / cf1fkfng M 

-!_ sd{rf/Ln] cg'zf;gdf /xL cfkm\gf] st{Ao OdfGbf/L / tTk/tfsf] ;fy kfng ug'{k5{ . 

-@_ sd{rf/Ln] ;/sf/L sfd ;DaGwL s'/fdf cfkm' eGbf dflyNnf] txsf sd{rf/Ln] lbPsf] cf1f lz3|tfsf ;fy 

k'/f ug'{kg]{5 . 

-#_ sd{rf/Ln] cfkm' eGbf dflysf sd{rf/Lx? k|lt plrt cfbt b]vfpg' kg]{5 / cfkm' d'lgsf sd{rf/Lx? k|lt 

plrt Aojxf/ ug'{ kg]{5 . 

-$_ /fhg}lts / cjf~5gLo k|efj kfg{ gx'g]  

s'g} klg sd{rf/Ln] cfkm\gf] ;]jf ;DaGwL s'/fdf dtna ;fWo ug]{ dg;fon] cGo sd{rf/Ldfly s'g} 

/fhg}lts jf cfj~5gLo k|efj kfg{ jf k|efj kfg]{ k|oTg ug'{ x'Fb}g . 

@^= kbLo cfr/0f tyf cGo Aoj:yf 
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-!_ b]xfosf cj:yfdf :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t sd{rf/Lx?nfO{ :jf:YosdL{, sd{rf/L tyf :jf:Yo 

sfo{stfnfO{ kbaf6 x6fpg ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; 

ug]{5 . ;f] pk/ cg'udg k|ltj]bgsf cfwf/df sfo{kflnsfn] ;]jfaf6 avf{:t ug{ ;Sg]5 . 

-s_ tf]lsP adf]lhd kbLo bfloTj k'/f gu/]df, 

-v_ ljgf ;'rgf nuftf/ @ dlxgf eGbf a9L ;do tf]lsPsf] :jf:Yo ;+:yfdf cg'kl:yt ePdf, 

-u_ :jf:Yo ;+:yfdf dfbs kbfy{ ;]jg u/L cfPsf] s'/f k|dfl0ft ePdf, 

-3_ g}lts ktg b]lvg] s'g} kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 ;hfo kfPdf, 

-ª_ sfof{no ;dodf cGoq ;]jf jf cGo Aojzflos s[ofsnfk u/]df, 

-r_ /fhg}lts bnsf] sfo{sfl/0fL ;ldltdf /x]sf] kfOPdf, 

-5_ Aoj;flos xslxtsf gfddf ;'Id ?kdf cd's /fhg}lts bnsf] dfq lxt jf la/f]w sfo{ ug{ 

;+u7gsf ultljwLdf sfof{nosf] ;dodf ;+nUg ePdf . 

:kli6s/0f M o; v08sf] k|of]hgsf nflu sfo{sfl/0fL ;ldlt eGgfn] /fhg}lts bnsf] ljwfg adf]lhd 

ul7t s]lGb|o :t/, k|b]z :t/ jf :yflgo :t/sf sfo{sfl/0fL ;ldlt ;Demg' kb{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jf cGo dfWodn] s'g} :jf:YosdL{ jf sd{rf/LnfO{ kbaf6 x6fpg' kg]{ sf/0fsf] 

cfjZos k|df0f k|fKt ePdf ufpFkflnsfn] lghnfO{ kbaf6 x6fpg ;Sg]5 t/ sfo{/t kbaf6 x6fpg' 

cl3 dgfl;j dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sf k|bfg ul/g]5 . 

 

@&= cbfntsf] cfb]zaf6 k'gM axfnL x'g ;Sg]  

-!_ bkmf -@#_ df pNn]v ePsf s'g} cf/f]k jf cGo s'g} cf/f]kdf ;hfo e} gf]s/Laf6 x6fOPsf] jf avf{:t 

ePsf] :jf:YosdL{, sd{rf/L cbfntsf] cfb]z jf km};nf adf]lhd dfq gf]s/Ldf k'gM axfnL x'g ;Sg]5 

. 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k'gM axfnL ePsf] :jf:YosdL{ jf sd{rf/Ln] gf]s/Laf6 x6]sf] lbgb]lv k'gM 

axfnL ePsf] ldlt;Ddsf] k'/f tna, etf, tna a[l4 tyf cGo ;'ljwf kfpg] eP ;f] ;d]t kfpg]5 . 

kl/R5]b ( 

ljljw 

@*=  :jf:Yo :jfod\ ;]ljsf tyf ;]js / :jf:Yo sfo{stf{ ;DaGwL Aoj:yf  

-!_ ufpFkflnsf leq vl6b} cfO/x]sf] dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsfx? tf]lsPsf] lhDd]jf/L k|lt nugl;n, 

Odfgbf/Lk'j{s jxg ug'{ kg]{5 .  

-@_ :jf:Yo ;+u ;DalGwt sfdsf] k|s[lt x]/L yk :jod\ ;]ljsf, :jod\ ;]js jf :jf:Yo sfo{stf{x? 5gf}6 

u/L kl/rfng ug{ ;lsg]5 . 

-$_ s'g} klg ;/sf/L, u}/;/sf/L jf lghL ;+3;+:yfn] :jf:Yo :jod\ ;]js÷;]ljsf jf :jf:Yo sfo{stf{ 

ubf{ :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltsf] ;xdltdf 5gf}6 ug'{ kg]{5 . 

-%_ k|rlnt P]g lgod, lgb]{lzsf adf]lhd pd]/ gf3]sf / ljleGg sf/0fn] ubf{ sfd ug{ ;Sg] dlxnf 

:jf:Yo :jod\ ;]ljsfx?nfO{ ;Ddfgk'j{s ljbfO{ ul/g]5 / lghsf] 7fFpdf lgwf{l/0f ul/Psf] k|s[of / 

ljz]iftfsf] cfwf/df gofF dlxnf :jf:Yo :jo\d ;]ljsf 5gf}6 ug'{ kg]{5 . 

-^_ gofF dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsf 5gf}6 sfo{df :jf:Yo ;+:yf Aoj:yfkg ;ldltn] ;s[o e'ldsf 

lgjf{x ug'{ kg]{5 . 
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-&_ dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsf 5gf}6 sfo{df ljjfb >[hgf ePdf lgwf{/0f u/]sf] ljz]iftf leq /xL 

ufpFkflnsfsf] ;xdltdf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] 5gf}6 u/L sfdsfh ug{÷u/fpg ;Sg]5 . 

-*_ :jf:Yo :jod\ ;]ljsf÷;]js / :jf:Yo sfo{stf{sf] ;]jf ;'ljwf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-(_ tf]lsPsf] lhDd]jf/L / bfloTj k'/f gu/]df, dof{lbt cfr/0f gckgfPdf jf k|rlnt Pg] sfg'gn] alh{t 

u/]s]f s[ofsnfkx?df ;+nUg ePsf] kfOPdf avf{:t ug{ ;Sg]5 . 

-!)_ kbaf6 avf{:t ug{ cl3 dgfl;j dflkmssf] :kli6s/0fsf] df}sf k|bfg ul/g]5 . 

@(= ;'/lIft If]qsf] ?kdf sfod ug'{ kg]{ M 

-!_ :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfodf :jftGq / eo/lxt ?kdf pkrf/ tyf ;]jf kfpg] jtfj/0f 

>[hgf ug{ tyf s'g} klg lsl;dsf] cjfl~5t s[ofsnfk x'g glbg] u/L ;'/lIft If]q sfod ug'{ ;j}sf] 

st{Ao x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;'/lIft If]q sfod ubf{ :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfon] kfngf ug'{ kg]{ 

zt{ tyf dfkb08 tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ s'g} klg :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfodf pkrf/ tyf ;]jfdf lnË, wd{, j0f{, hft, ju{ cfbLsf] 

cfwf/df e]befj Pj+ b'Ao{jxf/ b08lgo x'g]5 . eP u/]s]f kfOP k|rflnt sfg'g adf]lhd sf/jfxL x'g]5 . 

-$_ s'g} klg :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfodf pkrf/ tyf ;]jf lbbfF ;]jf lng]sf] AolQmut 

uf]klgotfsf] xs ;'/lIft u/fpg' ;DalGwt :jf:Yo ;+:yf / sfo{/t :jf:YosdLsf] st{Ao x'g]5 . 

AolQmut uf]klgotfsf] xs ;'/lIft gePsf] jf s'g} klg axfgfdf cGoyf eP u/]s]f kfOP k|rlnt sfg'g 

adf]lhd sf/jfxL x'g]5 . 

#)= k|ult ljj/0f a'emfpg' kg]{ M 

-!_ ufpFkflnsfdf :jf:Yo ;+:yf / :jf:Yo ;]jf Aofjzfonn] dfl;s, rf}dfl;s, cw{aflif{s tyf aflif{s 

k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ df h];'s} pNn]v ePklg ufpFkflnsf tyf ;DalGwt lgsfon] dfu u/]s]f cj:yfdf jf 

s'g}klg ;dodf tf]lsPsf] ljj/0fx? dfFu ug]{ lgsfodf k]z ug'{ ;DalGwt ;+:yfsf] lhDd]jf/L x'g]5 . 

#)= b08 ;hfo 

-!_ s;}n] ;/sf/L, ;fd'bflos, ;fj{hlgs u'7Lsf] :jfldTjdf ;+rflnt :jf:Yo ;+:yf tyf :jf:Yo ;]jf 

Aofjzfosf] ;Dklt lxgfldgf jf gf]S;fg u/]df To:tf] AolQmnfO{ ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo 

;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{kflnsfn] ljuf] c;'n u/L ljuf] adf]lhd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 . 

-@_ s;}n] b]xfosf sfo{ u/]df, ug{ nufPdf jf ;]f sfo{ ug{ ;xof]u k'/\ofPdf To:tf] AolQmnfO{ s;'/sf] 

dfqf x]/L sfg'gn] tf]s] adf]lhd ;hfo x'g]5 . 

-s_ pkrf/, ;]jf / ;]jf ;+u ;DalGwt ljifosf] AolQmut uf]klgotf e+u u/]df, 

-v_ :jf:Yo kl/If0f pkrf/ tyf ;]jf lbbfF nfk/jfxL, lje]b jf u}/ lhDd]jf/Lk'0f{ sfo{ u/]df, 

=-u_ pkrf/df lgot /fvL b'v lbPdf, cd{oflbt sfo{ u/]df, 

-3_ sfg'g ljkl/t cGo sfo{ u/]df, 

#!= k'g/fj]bg 

ufpFkflnsf tyf tf]lsPsf] clwsf/Ln] u/]sf] ;hfosf] cfb]z pk/ sfg'g adf]lhd kg'/fjb]g nfUg]5 . 

#@= lgod agfpg] clwsf/ M 
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-!_ o; P]gsf] pb]Zo sfof{Gjog ug{ u/fpg sfo{kflnsfn] cfjZos Aoj:yfx? ;lxt :jf:Yo lgodfjln 

agfpg ;Sg]5 . 

-@_ o; P]gsf] sfof{Gjogsf nflu ufpFkflnsf :jf:Yo ;]jf ;dGjo ;ldltn] cfjZos lgb]{lzsf tyf 

sfo{ljwL agfO{ nfu' ug{ ;Sg]5 . 

-#_ sfo{kflnsfn] ;du| :jf:Yo If]qsf] Aoj:yfkg jf s'g} ljz]if ljifonfO{ lnP/ ljz]if lgb]{zg hf/L ug{ 

;Sg]5 . 

##= o; P]gn] tf]lsP adf]lhd x'g] egL Aoj:yf u/]sf] sfd lgodfjln gcfP ;Dd sfo{kflnsfn] ug{ ;Sg]5 . 

#$= afwf c8sfp km'sfpg] clwsf/ M 

-!_ o; ljw]ossf] pb]Zo sfof{Gjog ug{ s'g} afwf c8\sfp k/]df sfo{kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp 

x6fpg cfb]z hf/L ug{ ;Sg]5 . 

-@_ k|rlnt P]g / lgodfjlnn] lj/f]wfef; ePsf] cj:yfdf :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ adf]lhd 

x'g]5 .  

#%= arfp / nfu' gx'g] M 

-!_ of] P]g / cGtu{t ag]sf] lgodfjlndf n]lvP hlt s'/fdf ;f]xL adf]lhd / cGo ljifodf k|rlnt sfg'g 

tyf :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$adf]lhd x'g]5 . 

-@_ ;+l3o / k|fb]lzs sfg'g;+u aflemg uPdf aflemg uPsf o; P]gsf bkmf / pkbkmfx? afFlemPsf] xb 

;Dd :jtM vf/]h x'g]5 .  

#^= o;} cg';f/ x'g]  

 -!_ o; cl3 eP u/]sf sfd sf/jfxLx? o;} P]g cg';f/ ePsf] dflgg]5 . 

-@_ o; cl3 sfg'g adf]lhd lgo'lQm :jf:YosdL{, sd{rf/L :jod ;]jsx?nfO{ g]kfn ;/sf/n] lbOb} 

cfPsf] ;'ljwfdf s'g} lsl;dsf] s6f}lt ul/g] 5}g . t/ of] Aoj:yfn] sfg'g adf]lhd b08, ;hfo 

sfo{jfxL ug{ afwf kg]{5}g . 
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b]jtfn ufpFkflnsf 
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     देवताल गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी/कमििारीिरुको आिारसंविता २०७५ 

                                                                     प्रमास्िकरि लमलत:०७५/०३/१५ 

प्रथताविा 

थथािीर् तिको शासिला  थप जिमसु्ख, सेवामखुी, जिऊत्तरदार्ी र पारदशी तलु्र्ा  शसुासिको प्रत्र्ाभलूत ददलाउि तथा 
ववश्वालसलो शासि इका का रुपमा सदुृढीकरि गििका लालग समाजका ववलभन्न 

वगि, िमि, ललङ्ग जिजालतका मौललक संथकृलत प्रलत सम्माि र सिअस्थतत्वको भाविाको ववकास गरी प्रजातास्न्त्रक मूल्र् र मान्र्ता 
एवम ्थथािीर् शासिमा व्र्ापक सिभालगता, प्रजातास्न्त्रक आिरि र वक्रर्ाकलापिरुला  संथथागत गिि, प्रिललत काििु, 
ववकेन्दीकरि मान्र् लसद्धान्त तथा िीलतिरु, थथािीर् सरकार संञ्चालि ऐि, २०७४ देवताल गाउँपाललका कार्िसम्पादि लिर्मावली 
र कार्ि ववभाजि लिर्मावली को भाविा र प्राविाििरुको इमान्दारी तथा लिष्पक्षरुपमा प्रभावकारी कार्ािन्वर्ि गिि एवं 
जिप्रलतलििी, कमििारीिरुको सदािारर्कु्त, थवच्छ र ि लतक आिारिर्कु्त जीवििर्ािकालालग थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ 
को दफा १०२ मा तोकेअिसुार लसिी ऐिको दफा १०२ उपदफा १ ले ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी गाउँ सभाबाट उक्त ऐिको 
दफा ११२ वमोस्जमका देवतालकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुको आिारसंविता २०७५ पाररत गरर जारी गररएकोछ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त िाम र प्रारम्भिः 
१) र्स आिारसंविताको िाम देवताल गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुको आिारसंविता, २०७५ रिेको छ 

। 

२) र्स आिारसंविता देवताल गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट पाररत भएका लमलत देस्ख लाग ुििेुछ । 

२. परभाषािः 
ववषर् वा प्रसंगले अको अथि िलागमेा र्स आिारसंवितामा, 
१) “गाउँपाललका” भन्नाले देवताल गाउँपाललका सम्झिपुछि । 

२) “सभा” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको गाउँ सभाला  सम्झि ुपछि । 

३) “कार्िपाललका” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको कार्ािपाललका सम्झि ुपछि । 

४) “अध्र्क्ष” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको अध्र्क्षला  सम्झि ुपछि । 

५) “उपाध्र्क्ष” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको उपाध्र्क्षला  सम्झि ुपछि । 

६) “प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृत” भन्नाले देवताल गाउपाललकाको प्रशासवकर् प्रमखुको रुपमा कामगिे कमििारी 
प्रमखुला  सम्झि ुपछि । सो शब्दले गाउँ कार्िपाललका तथा गाउँ सभा सदथर् सस्िव समेतला  जिाउँछ । 

७) “वडा सलमलत” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको गाउँपाललकाको वडा सलमलत सम्झि ुपछि । 

८) “वडा अध्र्क्ष” भन्नाले देवताल गाउँपाललका गाउँपाललकाको वडाको अध्र्क्षला  सम्झि ुपछि । 

९) “कार्िपाललका सदथर्” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाको कार्िपाललका सदथर् सम्झि ुपछि । सो शब्दले गाउँपाललका 
अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष समेतला  जिाउँछ । 
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१०) “सदथर्” भन्नाले देवताल गाउँ सभा सदथर् सम्झि ुपछि र सो शब्दले गाउँपाललका अध्र्क्ष , उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष 
र कार्िपाललका सदथर् समेतला  जिाउँछ । 

११) “कमििारी” भन्नाले जिुसकु  तवरबाट लिर्कु्त भइ जिुसकु  श्रोतबाट पाररश्रलमक प्राप्त गिे गरर देवताल गाउँपाललकामा 
कार्िरत ववलभन्न ति र शे्रिीका कमििारीिरुला  सम्झि ुपदिछ । 

१२) “कािूि” भन्नाले संघीर् संसद, प्रदेश संसद र देवताल गाउपाललकाको गाउँ सभाले पाररत गरेको ऐि काििु र िेपाल 
संवविाि तथा थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को अलिकार प्रर्ोग गरर देवताल गाउँपाललकाको कार्िपाललका 
वाट अध्र्ादेशको रुपमा जारी गरेको ऐि कािूि समेतला  सम्झि ुपछि । 

१३) “लिर्म” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाला  तोवकएका अलिकार के्षत्रलभत्रका ववषर्मा तोवकएका कार्ि स्जम्मेवारी परुा 
गिि थथािीर् सरकार संिालि ऐि र गाउँ सभाले पाररत गरेको ऐि तथा अध्र्ादेश जारी गरी बेको ऐि समेतको 
अलििमा रिी कार्िपाललकाबाट  जारी भएको लिर्म, लिर्मावली, कार्िववलि ददगदशिि, लिदेस्शका, आदेश आदीला  
सम्झिपुछि । 

१४) “आिारसंविता” भन्नाले थथािीर् सरकार सञ्चालि ऐिको दफा ........ वमोस्जम देवताल गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी 
र कमििारीिरुको आिारसंविता, २०७५ ला  जिाउिेछ । 

१५) “जिप्रलतलििी” भन्नाले प्रिललत कािूि अिसुार देवताल गाउँपाललकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष, कार्िपाललका 
सदथर् तथा गाउँसभा सदथर्मा लिवािस्ित जिप्रलतलििीिरुला  बझुाउिेछ । 

१६) “अिगुमि सलमलत” भन्नाले र्स आिारसंविताको लिर्म (२३) अिसुार गदठत अिगुमि सलमलतला  सम्झिपुछि । 

१७) “सेवा प्रवाि” भन्नाले देवताल गाउँपाललकाक जिप्रलतलििी र कमििारी जिताला  पर्ािउिे सेवा वा सवुविा सम्झि ु
पदिछ । 

१८) “सेवा ग्रािी” भन्नाले देवताल गाउँपाललका कार्ािलर् र सो अन्तरगतका लिकार्मा सेवा ललि अउिेिरु सम्झि ुपदिछ 
। 

पररच्छेद – २ 

जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले गिि ििु र िििेु सामान्र्     सम्बन्िमािः 

१. साविजलिक वक्तव्र् ददि िििेु 

१. िेपालको संवविाि, संघीर् तथा प्रदेश कािूि र सो अितगित रिी देवताल गाउँपाललकाबाट बिा  लाग ुगररएका 
ऐि, कािूि, लिर्मावली कार्िववलि, ववलिर्मिरु, तथा मान्र् लसद्धान्त ववपररत साविजलिक वक्तव्र् ददि िििेु, 

२. थथािीर् थवार्त्त शासि र ववकेन्रीकरि लसद्धान्त तथा िीलतको ववपररत ििेु गरी थथािीर् ति (सरकार) को 
थवार्त्तताला  अिादर गिे गाउँपाललकाका िागररकिरुप्रलतको उत्तरदावर्त्वला  अस्थवकार गिे, साझेदार संघ 
संथथासंगको कािूि बमोस्जमको सम्बन्िमा खलल पिे जथता कुि  लेख, समािार, भाषि, वक्तव्र् प्रकाशि वा 
प्रशारि गिुि वा गराउि ुिुँद ि । तर र्स कुराले उल्लेस्खत लबषर्मा अिसुन्िािमलुक कुि  लेख रििा प्रकास्शत 
गिि रोक लगाएको मालििे छ ि ।  

(क) पदालिकारीिरुले िेपालको थवतन्त्रता , सारवभौलमकता, भौगोललक अखण्डता, रावष्ट्रर् एकता, वालििता र 
थवांलभमािको अकु्षण्ितामा प्रलतकुल ििेु कार्ि गिे गरा िे छ ि । 

(ख) कुि  पलि पदालिकारीले राष्ट्र ववरुद्ध ििेु कार्िमा सघाउ परु्ािउिे कार्ििरु गिि वा त्र्थतो कार्िमा सिर्ोग 
परु्ािउिे कार्ि गिे वा गरा िे छ ि । 
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(ग) कुि  पदालिकारीले पदीर् स्जम्मेवारी पालिा गदाि सद व राष्ट् र जिताको बृित्तर वितला  ध्र्ािमा रास्खिेछ 
। 

(घ) कुि  पलि व्र्स्क्त वा लिकार्ले जितामा लिवित साविभौमसत्ता, रावष्ट्रर् एकता, थवािीिता, समास्जक, िालमिक, 
साथकृलतक तथा ऐलतिालसक सौिादितामा आिँ परु्ािउिे गरर कार्ि गरेमा त्र्थतो कार्ि लिरुत्सावित गररिेछ 
। 

२. गाउँपाललकाको सािि श्रोतको दरुुपर्ोग गिुि िििेुिः 
कािूि वमोस्जम आफुले पाउिे पाररश्रलमक वा अन्र् सेवा सूवविा वा भत्ता बािेक गाउँपाललकाको सािि, श्रोत, िगद 
वा स्जन्सी कुि  पलि प्रकारको माथि, खाि, वा दरुुपर्ोग गिुि वा गराउि ुिुँद ि, साविजलिक श्रोतको प्रर्ोग गदाि 
अलिकतम सदपुर्ोग र उत्पादिस्शल कार्िमा पर्ोग गिुि पिेछ । 

३. ऐि, लिर्मले तोकेको स्जम्मेवारीको प्रभावकारी कार्ािन्वर्ि गिुि गराउि ुपिे, 
(१)  गाउँपाललकाले कुि  कामकालालग स्जम्मेवार भिी तोवकएका पदालिकारीिरुले कािूिले तोके बमोस्जमाका 

पदालिकारीिरुला  पूवि जािकारी िदद  आफ्िो सेवा ददिे थथाि छोडी अन्र्त्र जाि ुिुँद ि । 

(२) पदालिकािरुले प्रिललत कािूिमा तोवकएको भन्दा बढी समर्का लालग आफ्िो कार्िके्षत्र छोडिपुदाि कािूिले 
तोके वमोस्जिका जिप्रलतलििी वा पदालिकारीला  आफ्िो पदको अस्ततर्ारी िदद  जाि ुिुँद ि । 

४. प्रिललत कािूिले ददएको अलिकार बािेकका काम गररददन्छु भिी आश्वासि ददि िििेु, 
(१) प्रिललत कािूि अिसुार जिताला  आफ्िो अलिकारके्षत्रलभत्र रिी लछटोछररतो प्रकृर्ा वा शाििबाट सेवा सूििा 

प्रदाि गिि इन्कार गिुि िुँद ि । 

(२) कािूि अिावश्र्क झंझट थप्िे वा आफ्िो अलिकारके्षत्र वाविरको काम गरी गरा ददिेछु भिी आश्वासि वा 
भरोसा पिे कुि  काम गिुि वा गराउि ुिुँद ि । 

(३) गाउँपाललका जिप्रलतलििी र कमििारी ऐिले तोकेको र्ोजिा तजुिमा प्रकृर्ाको जािकारी िदद , कुि  व्र्स्क्त, 
संथथा वा समदुार्ला  गाउँपाललकाको र्ोजिा बािेकका कुि  कार्िक्रम वा र्ोजिा थवीकृत गरी वा गरा ददिे 
आश्वासि ददि ुिुँद ि । 

(४) आफुले गिि िलमल्िे वा िसवकिे कुराको जािकारी सम्बस्न्ित व्र्क्तला  ददिपुिेछ । 

५. राजलिलतक आथथा एंव राजलिलतक आथथा सामस्जक भेदभावले बढावा पाउिे आिारिरु गिि िििेु, 
(१) राजि लतक आथथा वा वविारका आिारमा कार्िपाललका सदथर्िरु, गाउँ सभाका सदथर्िरु, कमििारीिरु वा 

सेवाग्रािी तथा आम िागररकिरुसंग तेरोमेरोको भाविा राखी कुि  िीलत लिमािि वा लिििर् गिुि गराउि ुिुँद ि । 

(२) छुवाछुतला  प्रश्रर् ददिे व्र्विार गिुि िुँद ि र कुि  लबिार ब्र्क्त गदाि जातीर् वा िालमिक भेदभाव जिाउिे 
खालका उखाि टुक्का वा कुि  जात वा िमि विि समदुार्को थवालभमािमा िक्का लागिे वा आघात पगु्िे खालका 
शब्दिरुको प्रर्ोग गिुि िदु ि । 

(३) कस ला  कुि पलि जातजालत, िमि, विि, ललङ्ग आददका आिारमा भेदभाव गिुि िुँद ि, समदुार्का कािूिी िकवित 
र मौललक संथकृलतप्रलत बोली र व्र्विार दबु  तवरबाट सम्माि जािेर गिुि पदिछ साथ  उल्लेस्खत आिारमा कुि  
एउटा वगिको पक्षपोषि गिुि िुँद ि । 

(४) गाउँ कार्िपाललका तथा गाउँ सभाबाट लिििर् ददिपुिे  वववाददत ववषर्िरु, लिर्सु्क्त वा सेवा सवुविा ददिे वा ललिे 
कुरािरुमा लिष्पक्ष रुपबाट सरोकारवालािरुको व्र्ापक सिभालगता र प्रलतलिलित्व गराएर मात्र लिििर् ददिपुिेछ 
। 
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(५) ववलभन्न जात जालत, िमि, वगि, के्षत्र, सम्प्रदार्बीि सामास्जक सदाभाव र सौिादिता खल्बल्र्ाउिे कुि  काम वा 
अन्र् कुि  व्र्विार गिुि वा गराउि ुिुँद ि । सम्प्रदार्बीि स-ुसम्बन्िमा खलल पिे गरी वक्रर्ाकलाप गिुि 
गराउि ुर प्रिार प्रसार गिुि गराउि ुिुँद ि । 

(६) कुि  पलि समदुार्को परम्परा देस्खको िमि अवलम्वि गिे िालमिक थवतन्त्रताको सम्माि गिुि पिेछ । तर, 
आफ्िो के्षत्रलभत्र कस को िमि पररवतिि गिे गराउिे कुि  पलि वक्रर्ाकलाप ििु ददििुुँद ि । 

(७) कुि  ववदेशी िागररक वा संथथाले िेपालको सभ्र्ता, िेपाली जिताबीिको सदभाव लबगािे वा भडकाउिे काम 
गरेको वा गिि लागेको जािकारी भएमा त्तकाल सम्बस्न्ित लिकार्मा सूस्ित गिुि पिेछ । 

६. कार्ि स्जम्मेवारी प्रदाि भेदभाव गिि िििेुिः 
पदालिकारीिरुलबि मविला वा परुुष, मिोलित वा लिवािस्ित, जातजालत वा राजिीलतक आथथाका आिारमा 
स्जम्मेवारीको वाँडफाँड वा अलिकार वा सलुबिाको प्रर्ोग वा अन्र् कुि  पलि िाममा भेदभाव गिुि िुँद ि । तर मविला 
लगार्त वपछलडएका वगििरुला  लबशेष स्जम्मेवारी र अवसर ददिका लालग उल्लेस्खत प्राविािले रोक लगाएको 
मालििे छ ि । 

७. कस को थवालभमाि र अस्थतत्वमा आिँ आउिे गिि िििेु, 
(१) जिप्रलतलििी र कमििारी सब संग स्शष्ट मर्ािददत शब्दको प्रर्ोग गिुिको साथ  िाददिक, िम्र र आदरपूविक व्र्विार 

गिुिपिेछ । 

(२) पदालिकारीिरुले कार्िपाललकाका अन्र् सदथर्िरु, गाउँसभाका सदथर्िरु, गाउँपाललकामा कार्िरत कमििारीिरु 
प्रलत सम्मािजिक ब्र्विार गिे, एक अकािप्रलत झटुा लाञ्छिा िलगाउिे, ररस राग दे्वष िराखिे, स्शष्ट भाषाको 
प्रर्ोग गिुि पिे तथा एकअकािको लबषर्मा अिावश्र्क  वटकावटप्पिी गिुि वा अलतसर्ोस्क्तपूिि अलभव्र्स्क्त ददि ु
िुँद ि । 

(३) जिप्रलतलििीिरुले कुि  जिप्रलतलििी, पदालिकारी वा कमििारीला  गाउँपाललकाका लबलभन्न ब ठकिरुमा कािूिमा 
तोवकएको तवरले कुि  कुरा बोल्िबाट रोक्ि ुवा सोको लालग दवाव वा लिदेशि ददि ुवा ददि लगाउि ुिुँद ि । 

(४) पदालिकारीिरुले संथथागत तथा व्र्स्क्तगतरुपमा कुि  िारिा व्र्क्त गदाि गाउँपाललका, र्सका लिििर्िरु, 
जिप्रलतलििी र कमििारीिरुप्रलत अिादर जिाउिे भाषा वा अलभव्र्स्क्त ददि ुवा ददि लगाउि ुिुँद ि । 

(५) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले एक अकािको काम, पेशागत मर्ािदा र कार्िगत थवार्त्तताको सम्माि गिुि पिेछ 
। 

(६) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले एकअकािको व्र्स्क्तगतरुपमा वटका वटप्पिी गिुि िुँद ि । 

(७) पदालिकाररको कामसँग सम्बस्न्ित ववषर्मा देखापरेका प्रवृलत वा मदु्धाका लबषर्मा थवथ्र्र रुपमा एक अकािका 
कलम कमजोरी तथा सवल पक्षिरुला  औलं्र्ाउि ुपिेछ । 

(८) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले एक अकािका लबषर्मा सकारात्मक तवरले छलफल गिे सूझाव ददिे, आलोििा 
तथा वटप्पिीिरु राख्नपुिेछ र एक अकािला  पदीर् काम गििमा सिर्ोग, उत्साि र प्ररेिा प्रदाि गिुिपिेछ । 

८. ववद्यमाि सामास्जक मान्र्ता ववरुद्धका आिारिरु गिि िििेु, 
(१) कार्ािलर् समर् वा पददर् दावर्त्वको काम गदाि मादक वा लाग ुपदाथिको सेवि गिुि िुँद ि र तोवकएको थथाि 

वािेक कार्ािलर् िाता लभत्र तथा साविजलिक सभा, समारोि, ब ठक, आदद थथलिरुमा िमु्रपाि, मध्र्पाि गिुि 
िुँद ि । 
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(२) अन्िववश्वास, अपसंथकृलत, रुढीवादी जथता परुाति एंव अब ज्ञालिक मान्र्ता तथा िालिलि र परम्पराका 
ववरुद्धको सामास्जक रुपान्तरि प्रकृर्ामा सवक्रर्ा सिभालगता जिाउि ुपदिछ। 

(३) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले साविजलिक थथल तथा खलुा ठाऊँमा जवुा, तास,बास्ज लगाउिे, आदद जथता कार्ि 
एंव व्र्विारिरु गिुि िुँद ि ।  

(४) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुलेकािूितिः मािव अलिकारको ििि ठिररिे, कािूिले वन्देज लगाएका तथा देवताल 
गाउँपाललकाको गाउँ सभा एंव कापािललकाले आफ्िो के्षत्रलभत्र सामास्जक मर्ािदा ववपररतका भलि तोकेका ववलभन्न 
जातजालत तथा समदुार्मा प्रिललत कुररलतिरुले बढावा पाउिे व्र्विार गिुि िुँद ि । 

(५) ववलभन्न जातजालत िमि सम्प्रदार् प्रिललत सामास्जक संथकारिरु जथत , वववाि, ब्रतबन्ि, पाथिी, जन्मोत्सव, भोज, 
आददमा समदुार्मा गलत प्रलतथपिािको भाविा ल्र्ाउिे खालका तडक भडक गिुि िुँद ि । 

(६) मध्र्थथकतािको ि लसर्तबाट कुि  लिििर् गर।दा राजलिलतक, सामास्जक, आलथिक वा कुि  पलि आिारमा तेरो 
मेरो भने्न पक्ष िलल  तटथथ भलुमका लिवािि गिुिपदिछ । 

(७) ललङ्ग, उमेर, भाषा, िमि, आलथिक अवथथा आददका आिारमा भेदभाव जिाउिे गरी अरुको सामास्जक संथकार वा 
वलगिर् िकवितका लबषर्िरुमा िकारात्मक वटप्पिी गिुि िुँद ि । 

(८) पदालिकाले आफ्िो के्षत्रलभत्र ववद्यमाि सामास्जक कुररलततथा कुसंथकार रुपमा रिेका वालवववाि, विवुववाि, 
ल वङ्गक विंसा, छाउपडी, बोक्सा बोकसी, दाइजो, छुवाछुत, जालतगत उििीिता, व्र्स्क्तगत घटिा दताि िगिे 
प्रबृलत, खोप िलगाउिे अवथथा, खलुा ददशा आददजथता प्रथा प्रिलिला  लिमूिल गिि लालग पिुि पिेछ । 

९. गाउँपाललकाबाट प्रदाि गिे सेवा सवुविा, लिििर्, प्रकृर्ा र सूििामा जिताको पििु वढाउि, 
(१) गाउँपाललकाका पदालिकारीिरुले आफूले प्रलतलिित्व गरेका संथथामा भएका लिििर्िरुले जािकारी अध्र्क्ष माफि त 

गाउँ कार्िपाललका र गाउँ सभाला  ददि ुपिेछ । 

(२) साविजलिक भेटघाट तथा छलफल कार्िववलि व्र्वस्थथत गदाि सब को लालग समािरुपमा लागू ििेु प्रष्ट लिर्मिरु 
विा  कार्ािलर्मा साविजलिक गरिपुिेछ र सोिी अिकुुलको व्र्विार गरे िगरेको उपर साविजलिक सिुवा ला  
थवीकार गिुिपिेछ । 

(३) जिप्रलतलििीिरुले लिवािस्ििका वखत व्र्क्त प्रलतबद्धताको कार्ािन्वर्िमा लिरन्तर लालगरििे र सो अिसुारको 
प्रगलतको सूििा समर् समर्मा जिताला  ददि ुपिेछ । तर पिललत ऐि, कािूि तथा आिारसंवितामा उल्लेख 
भएको तररकाले बािेक कुि  पदालिकारी, व्र्स्क्त वा समूिला  आलथिक कारोवारमा लाभ वा िािी पगु्िे वा 
कस को सम्पलत वा स्जउ-ज्र्ािमा िािी िोक्सािी पगु्िे सूििािरु प्रसारि वा साविजलिक गिुि वा गराउि ुिुँद ि 
साथ  कार्ािलर्सँग सम्बस्न्ित शास्न्त सरुक्षा, गाउँपाललकाको थवार्त्तता, समदुार्िरुको आपलस सम्बन्िमा खलल 
पिे खाले सूििािरु साविजलिक गिुि वा गराउि ुिुँद ि । 

(४) प्रत्रे्क िागररकला  सरोकार ििेु सेवा सवुविा र लिििर्वारे सूििा माग भएमा उपलब्ि गराउि ुपिे छ । तर 
प्रिललत कािूि तथा आिारसंवितामा उल्लेख भएको तररकाले बािेक कुि  पदालिकारी, व्र्स्क्त वा समिूला  
आलथिक कारोवारमा लाभ वा िािी पगु्िे वा कस को सम्पलत वा स्जउ-ज्र्ािमा िािी िोक्सािी पगु्िे सूििािरु र 
गोप्र् राख्नपुिे कुरा प्रसारि गिि/साविजलिक गिि गराउि, उपलब्ि गराउि ुिुँद ि । 

(५) शास्न्त सरुक्षा, रावष्ट्रर् अखण्डता समदुर्िरुको सौिादि सम्बन्िमा खलल पिे खाले सूििािरु साविजलिक गिुि वा 
गराउि ुिदु ि । 

१०. अिालिकृत काम गिि गराउिे िििेुिः 
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पदालिकारीिरुबाट आफूला  प्रप्त अस्ततर्ारीको कार्ािन्वर्ि गदाि देिार्मा उल्लेस्खत आिरििरु गिुि गराउि ुिदु ि 
। 

(१) प्रिललत कािूि बमोस्जम आफूला  प्रप्त तजववस्ज अलिकारको प्रर्ोग गदाि वदलिर्त वा थवेच्छािारीरुपमा गिुि वा 
गराउि िुँद ि । र्थतो अलिकारको प्रर्ोग व्र्ापक छलफल र सिभालगतामूलक रुपमा मात्र गिुि पिेछ । 

(२) प्रिललत कािूि बमोस्जम आफूला  प्राप्त अलिकाको प्रर्ोग जे कामका लालग प्रप्त भएको िो सोिी प्रर्ोजिका 
लालग गिुिपछि र अन्र् उदे्दश्र् वा कार्िका लालग सो अस्ततर्ाररको पर्ोग गिुि वा गराउि ुिुँद ि । 

(३) आफू वा अन्र् कुि  व्र्स्क्त वा संथथाबाट अन्र् पदालिकारी वा कार्ािलर्, संघसथथा वा कमििारी वा व्र्स्क्तला  
अिलिकृत काम गराउि ुिुँद ि । 

११. ल वङ्गक समाितामा आंि आउिे व्र्विार गिि िििेुिः  

(१) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले फरक ललङ्गका जिप्रलतलििी वा कमििारी वा सेवाग्रािी प्रलत अथवथ्र् आलोििा 
गिे, स्जथक्र्ाउिे तथा उलििरुले मिोवल घटाउिे खालका अलभव्र्स्क्त ददिे, ददि लगाउिे वा कुि  पलि 
माध्र्वाट कुि  र्ौिजन्र् अस्थलल तस्थवरिरु प्रकास्शत गिे िम्की ददिे, प्रकास्शत गिे, प्रदशिि गि,े प्रदशिि गिे, 
अिसु्ित लाभका दृवष्टले काममा अल्झाउिे जथता ि रिी पािे व्र्विारिरु गिुि वा गरउि ुिदु ि । 

(२) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले लेखेर, बोलेर, भाषि गरेर वा जिुसकु  माध्र्मबाट पलि मविला तथा परुुषका 
बीिमा भेदभाव जिाउिे थेगो वा शब्दिरुको प्रर्ोग र सो अिसुारको व्र्विार गिुि गराउि ुिुँद ि । 

(३) ल वङ्गक तथा उमेरका आिारमा भएका घरेल ुविंसा र भेदभावका घटिािरुला  साविजलिक गिुि पिेछ । 

(४) आफ्िो पररवारमा बालश्रलमक राख्न ुिुँद ि र समदुार्मा बालश्रम वा बाल शोषिका घटिािरु घटेमा त्र्थता 
घटिाला  जािकारी आउिासाथ साविजलिक गिुि गराउि ुपिेछ र सो घटिाको उपिारमा लाग्ि ुपिेछ । 

१२. साविजलिक सम्पलतको प्रर्ोग तथा सवुविा सम्बन्िमािः  

(१) पदालिकारीले आफू वा अन्र् कुि  जिप्रलतलििी वा कमििारीको सवुविाका लालग छुया एको सेवा सवुविा वा 
भत्ता गाउँपललकाको आन्तररक श्रोतको कुल अंकको कलत अंश ििु आउछ भने्न कुरा सम्बस्न्ित सलमलतमा 
छलफल गराउिपुिेछ । 

(२) पदालिकारीिरुले कािूि बमोस्जम तथा कार्ािलर् काममा वािेक सरकारी सम्पलतिरु( जथत , मािव संसािि, 
आलथिक सािि श्रोत, भौलतक सािि श्रोत जथत , सवारी सािि, कार्ािलर्का औजारिरु, टेललफोि तथा आवास) 
को आफू वा अन्र् कुिे व्र्स्क्तबाट प्रर्ोग वा उपर्ोग गिुि वा गराउि ुिुँद ि । 

(३) आफ्िो पदको दरुुपर्ोग गरेर वा ििेुगरी कुि  सलमलत, संथथा वा व्र्स्क्तिरुबाट लिस्ज सेवा तथा सवुीिािरु ललि ु
वा ललि लगाउि ुिुँद ि । 

(४) गाउँपाललकाको सेवा प्राप्त गरे वा साविजलिक सम्पलतको प्रर्ोग गरेवापत जिप्रलतलििी, पदालिकारी, कमििारी वा 
अन्र् कुि  व्र्स्क्त वा संथथाले कािूि बमोस्जम लतिुि, बझुाउि ुपिे कर, शलु्क, सेवा दथतरु, भाडा बझुाउिबुाट 
छुट ललिेददिे गरर लिििर् गिुि वा गराउि ुिुँद ि। 

१३. िीलत लिमािि, र्ोजिा तजुिमा र लिििर् गदाि गिुिपिे आिारिरुको सम्बन्िमा 
(१) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले लिििर्मा संलग्ि ििुपूुवि ब ठकको अध्र्क्षता गिे व्र्स्क्तबाट ििेु 

रुललङ्ग अिसुार गाउँपाललकाका सम्बस्न्ित ब ठकिरुमा आफ्िो रार् प्रथततु गिुिपिेछ । 

(२) लिििर् प्रकृर्ामा भाग ललिपुवुि ब ठकमा जािकारी ददि ुपिे छ । 
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(३) जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले आफू समेत संलग्ि भ  िीलत लिमािि वा लिििर् गिुिपिे ब ठकिरुमा छलफलमा 
भाग ललिपूुवि सम्बस्न्ित गाउँ सभा सलमलत, उपसलमलत, कार्िदल, आर्ोग समक्ष देिाएमा उल्लेस्खत सूििािरु 
ददिपुदिछ । 

(क) भिाि प्रकृर्ा, खररद लबक्री वा ठेक्का पिाको लिििर् प्रकृर्ा, कुि  वकलसमको दण्ड जररवािा वा लमिािा गिे 
लिििर् प्रकृर्ा, कुि  पक्षसंगको सम्झौताको म्र्ाद थप वा खारेस्जका लबषर्मा वा त्र्सत  कुि  लिििर् गिुिपिे 
ववषर्सँग सम्बस्न्ित व्र्स्क्तसँग आफ्िो कुि  थवाथि वा ररसइवव वा लेिदेि वा अन्र् कुि  प्रकारको िाता, 
सम्बन्ि रिेको कुरा, 

(ख) गाउँपाललकाको िीलत र लिििर्बाट प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्षरुपमा प्रभाववत ििेु व्र्स्क्त, संथथा, पक्ष वा 
कम्पलिसँग ललिदुदि ुभए लसको वववरििरु, 

(ग) जिप्रलतलििीको पेशा वा व्र्वशार्ी संघसंथथा आफ्िो प्रलतलििीत्व, लगािी, शेर्र, वित वा थवाथि लिवित भए 
सोको लबवरि र त्र्थतो काममा लगाउिे संथथा सम्बस्न्ि लबवरििरु, 

उल्लेस्खत पक्षिरु तथा लबषर्मा लिििर् गदाि र्दद कुि  पदालिकारीको सो पक्ष वा ववषर्सँग सम्बन्ि रिेछ भिे 
ब ठकको अध्र्क्षले त्र्थतो पदालिकारीला  ब ठकको लिििर् प्रकृर्ामा तटथथ रििका लालग लिदेश गिुिपिेछ । 

(४) कार्िपाललका एंव गाउँ सभाबाट कुि पलि िीलत लिमािि, लिििर् वा र्ोजिा तजुिमा, कार्ािन्वर्ि तथआ लूल्र्ाकंि 
गदाि देिार्मा उल्लेस्खत आिारिरु पालि गिुि गराउिपुिेछ । 

(क) जिप्रलतलििी तथा पदालिकारीिरुले र्ोजिाको छिौट, प्राथलमककरि, कार्ािन्वर्ि, अिगुमि, मूल्र्ाकंिका 
ववषर्िरुमा लाभग्रािी, उपभोक्ता तथा सरोकारवालािरुको व्र्ापक सिभालगता र प्रलतलिलित्व गराएर मात्र 
लिििर् ददिपुिेछ । 

(ख) गाउँ कार्िपाललकाबाट लिििर् ददिपुिे वववाददत ववषर्िरु, लिर्सु्क्त वा सेवा सवुविा ददिे वा ललिे ववषर्का 
कुरािरु सिभालगतामूलक तथा पारदस्शिरुपमा गिुिपिेछ । 

१४. परुथकार, उपिार, दाि, िन्दा वा लिस्ज सेवा सवुविा र लाभ ग्रिि गिे सम्बन्िमािः  

(१) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीले कािूि बमोस्जम आफ्िो कतिव्र् लिवािि गिे लसललसलामा कस बाट 
कुि  प्रकारको िगद वा सेवा सवुविाको रुपमा उपिार, परुथकार, िन्दा, दाि, वकस ललि ुिदु ि, त्र्थतो सेवा 
सवुविा ददिका लालग वाध्र् पिे कुि पलि काम, च्र्विार गिुि वा गराउि ुसमेत िुँद ि । 

(२) गाउँपाललकासँग कुि  खास ववषर्िरुमा थवाथि लिवित भएको वा सम्भाव्र् थवाथि तथा जोस्खम समावेश भएको 
कुि  पलि व्र्स्क्तबाट कुि  प्रकारको म त्री व्र्विारिरु र आमन्त्रि जथत , भोजभतेर, खािवपि, मिोरञ्जि, 
बसोबास सवुविा, भाडा सवुविा, आदद ललि ुवा ददि ुिुँद ि । 

(३) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी, पदालिकारी तथा कमििरीिरुले कार्िपाललकामा जािकारी िदद  कुि  पलि व्र्स्क्त 
संथथा वा लिकार्बाट कुि पलि दािवकस, िन्दा, उपिार थवीकार गिि िुँद ि। 

१५. जिप्रलतलििी र कमििारीको क्षमता अलभवृवद्ध तथा अवसर सम्बन्िमािः  

(१) गाउँपाललकाक जिप्रलतलििी र कमििारीिरुको क्षमता अलभवृवद्धका अवसरिरु समािरुपमा सब को लालग प्रर्ोग 
गिि गराउिका लालग पिल गिुि पिेछ । 

(२) क्षमता तथा वृस्त्त ववकासका अवसरिरु प्दाि गदाि मविला र अवसर िपाएका जिप्रलतलििी, पदालिकारी तथा 
कमििारीिरुला  उस्ित अवसर र प्राथलमकता प्रदाि गिुिपिेछ । 
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पररच्छेद – 3 

प्रिललत कािूि बमोस्जम पालि गिुिपिे आिारिरु 

१६. थथािीर् सरकार संञ्चालि ऐिको प्रभावकारी कार्ािन्वर्ि सम्बन्िमािः  

(१) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले िेपालको संवविाि, प्रिललत संघीर् तथा प्रदेश एंव देवताल 
गाउँपाललकाको ऐि कािूि, अदालतको लिििर् वा आदेश, तत्परतापवुिक प्रभावकारी कार्ािन्र्वि गररिेछ । 

(२) गाउँपाललकाका पदालिकारीिरुले थथािीर् सरकार स.िालि ऐि २०७४ अिसुार देिार्मा उल्लेस्खत जििासोका 
वववरििरु तर्ार गरी आम जिताले सस्जल  िेिि सक्िे गरी राख्नपुिेछ, 
(क) प्रिललत कािूि बमोस्जम जिप्रलतलििी र कमििारीिरुको सम्पलत वववरि(थवेलछक) 
(ख) प्रिललत कािूि बमोस्जम बेरुज ुतथा पेश्की फछ्यौट लबबरि 

(ग) गाउँसभा वा कार्िपाललकाले साविजलिक गिि भिी तोकेका अन्र् वववरििरुिः 
१७. अस्ततर्ार दरुुपर्ोग तथा भ्रष्टिार लिवारि कािूिको कार्ािन्वर्िमा सिर्ोग परु्ािउिपुिेिः 

(१) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले प्रिललत कािूि बमोस्जम भ्रष्टिार वा अस्ततर्ाको दरुुपर्ोग गरको 
ठिररिे आिारिरु गिुि वा गराउि ुिदु ि । 

(२) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुबाट प्रिललत कािूि बमोस्जम अस्ततर्ाको दरुुपर्ोग ठिररिे कुि  
काम वा व्र्विार भएमा सम्बस्न्ित लिकार्मा ददि ुपिेछ र सम्बस्न्ित लिकार्बाट ििेु छािलबि तथा जाँिबझुमा 
सकृर् रुपमा सिर्ोग गिुिपिेछ, त्र्थतो सूििा लकुाउि र लकुाउि सिर्ोग गिुि िुँद ि । 

(३) भ्रष्टिार वाट आस्जित सम्पलत राख्ने, लकुाउिे तथा प्रर्ोग गिे गराउिे जथता कार्िला  लिरुत्सावित गररिेछ, 
भ्रष्टिार वाट आस्जित सम्पलतको खोजतलास, रोक्का, लिर्न्त्रि, थथािान्तरि, जफत एंव वफताि सम्वस्न्ित कार्िमा 
सिर्ोग गिुि पदिछ । 

१८. लिवाििि आिारसंविताको पालिा गिुिपिेिः  

(१) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले लिवािििका बखत पालि गिुिपिे आिारिरु लिवाििि आर्ोगले 
तोके बमोस्जम पालिा गिुिपिेछ । 

(२) लिवाििि आिारसंविताको प्रभावकारी कार्ािन्र्वि तथा पालिा गिि गराउि गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र 
कमििारीिरुले सिर्ोग गिुिपिेछ । 

(३) गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीिरुले आफ्िो ओिदाको आिारमा प्राप्त सवुविािरु लिवाििि प्रिार प्रसार 
वा सोसँग सम्बस्न्ित प्रर्ोजिका लालग आफू वा अरु कस बाट प्रर्ोग गिि प्रर्ोग गििका लालग ददि ुिदु ि । 

(४) लिवाििि प्रर्ोजिका लालग र्थतो सवुविा ददि वा ललिका लालग गाउँपाललकाबाट संथथागत रुपमा कुि  लिििर् गिुि 
वा गराउि ुसमेत िदु ि । 

१९. कमििारीिरुको आिारसंविताको सम्बन्िमािः 
(१) मालथ उल्लेख गररएको अलतररक्त देिार्का आिरिको पालिा गिुि गराउि ुगाउँपाललकाका कमििारीिरुको 

कतिव्र् ििेु छ । 

(क) गाउँपाललकाको काममा कुि  प्रकारले असर पिि सक्िे गरर एंव कार्िपाललकाको पूवि थवीकृती वविा कस बाट 
कुि  प्रकारको दाि, दातव्र्, कोशेली, उपिार आफूले थवीकार गिुि र आफ्िो पररवारको कुि  सदथर्ला  
थवीकार गिुि ददि ुिुँद ि । ववदेशी सरकार वा प्रलतलििीबाट कुि  उपिार प्राप्त ििु आएमा कार्िपाललकामा 
सो कुराको सूििा दद  लिििर् भए बमोस्जम गिुि गराउि ुपिेछ । 
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(ख) कार्िपाललकाको एंव थवीकृलत लबिा कुि  कामको लिलमत कुि  वकसमको िन्दा माग्ि वा त्र्थतो िन्दा 
थवीकार गिि वा कुि  वकलसमको आलथिक सिार्ता ललि ुिुँद ि । 

(ग) आफ्िो वा आफ्िो पररवारको कुि  सदथर्का िाममा कुि  अिल सम्पलत प्रप्त गरेमा लागकेो मोल समेतको 
जािकारी प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृत माफि त कार्िपाललकामा पेश गिुि पिेछ । 

(घ) िाल विाल रिेका कमििारीले र्ी लिर्मिरु लागू भएको लति मवििा लभत्र तथा िर्ा ँभिाि ििेु कमििारीले 
आफू लिर्सु्क्त भएको लमलतले १ मवििा लभत्र र त्र्स पछी प्रत्रे्क आलथिक वषि परुा भएको ३ मवििा लभत्र 
आफ्िो र आप्िो पररवारको सदथर्को िाममा भएको िल अिल सम्पलत, सेर्र, बैंक ब लेन्सको वववरि, 
गरगििा, सिु, िाँदीको वववरि प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृत माफि त कार्िपाललकामा पेश गिुि पिेछ । 

(ङ) गाउँपाललकाको लालग गररिे कुि  पलि कामको ठेक्का, टेण्डर, वोलपत्र आफ  वा आफ्िो पररवारको कुि  
सदथर्को िाममा ललि ुिुँद ि । 

(ि) गाउँपाललकाको काम संग सम्बन्ि भएको कुि  व्र्स्क्तसंग सापटी ललि वा लिजको आलथिक कृतज्ञतामा पिि 
िदु ि। तर बैंकसंग लेिदेि गदाि र्ो लिर्म लाग ुििेु छ ि । 

(छ) कुि  वकलसमको फाटका खेल्िे वा जवुा, तास, बाजी लगाउिे जथता कार्ि गिुि गराउि ुिुँद ि । 

(ज) गाउँपाललकाको पूवि थवीकृत लबिा कुि  बैंक, कम्पिीको थथापिा, रस्जषे्ट्रसि वा संिालिको काममाभाग ललि ु
िदु ि । 

(झ) कार्िपाललका वा गाउँ सभाबाट अस्ततर्ार िपा  आफूले लेखेको वा प्राप्त गरेको कुि  कागजपत्र वा 
सूििाला  प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपबाट अलिकृत कमििारी वा ग र सरकारी व्र्स्क्त वा प्रसेला  सूििा ददि ु
िुँद ि । 

(ञ) िेपालको संघीर् तथा प्रदेस्शक सरकार वा गाउँपाललकाको िाम कारवािीमा प्रलतकुल प्रभाव पिे गरी कुि  
पत्रपलत्रकामा आफ्िो वाथतववक वा काल्पलिक िामवाट वा बेिामी कुि  लेख प्रकाशि गि,े रेलडर्ो वा 
टेलललभजिद्धरा प्रसारि गिि िुँद ि । 

(ट) िेपालको संघीर् तथा प्रादेस्शक सरकार वा गाउवपाललकाको िीलतको ववरोिमा साविजलिक भाषि ददि वा 
कुि  वक्तव्र् प्रकाशि गिि िुँद ि । 

(ठ) कार्िपाललकाबाट लििािरीत समर्मा लिर्लमत रुपले आफ्िो कार्ािलर्मा िास्जर ििु ुपछि र ववदाको स्थवकृती 
िलल  काममा अिपुस्थथतििु ुिदु ि । 

(ड) कार्ािलर्को गोप्र्ता भंग गिुि िदु ि । 

(ढ) गाउँपाललकाको काम सम्बस्न्ि कुरामा आफू भन्दा मालथका अलिकृतले ददएको आदेश, आज्ञाला  लसरता र 
पररश्रमको साथ परुा गिुि पछि । 

(ि) गाउँपाललकाको कमििारीले आफू भन्दा मालथका सब  पदालिकारी तथा कमििारी प्रलत उस्ित आदर देखाउि ु
पछि । 

(त) आफ्िो िोकरी सम्बस्न्ि कुरामा मतलब साध्र् गिि आफू भन्दा मालथका जिप्रलतलििी र कमििारीले मालथ 
कुि  राजिेलतक वा अरु आवान्छिीर् प्रभाव पािे प्रर्त्न गिुि िदु ि । 

(थ) गाउँपाललकाको कुि  कमििारीले मलुकुी ऐि वविावारी मिलको ववपररत ििेु गरी वववाि गिि, गराउि िदु ि 
। 
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(द) कुि  पलि राजि लतक पदको लिवािििमा भाग ललि वा कस को लिलमत मत माग्ि वा कुि  प्रकारले आफ्िो 
प्रभाव पािि िदु ि । तर, प्रिललत कािूि बमोस्जम पाएको मतदािको अलिकार प्रर्ोग गिि र्सले वन्देज 
लगाएको मालििे छ ि । 

(ि) आफ्िो स्जम्मेवारीमा रिेको तथा आफूले वझुाउि ुपिे िगद, स्जन्सी, सरसामाि, कागज जे जलत छ सब  
म्र्ाद लभत्र सम्बन्ितुला  बझुा ददि ुपछि र बझुि ुपिेले पलि म्र्ाद लभत्र बसु्झ ललि ुपिेछ । 

(ि) करमिारीले आफ्िो सेवाला  मर्ािददत विाउि सि  सकारात्मक रिि ुपदिछ । 

 

(प) सेवा प्रवाि गदाि कार्िपाललकाले जारी गरको िागररक वडापत्र अिरुुप कार्ि सम्पादि गिुिपछि, सेवा 
प्रवािका लसललसलामा प्रवक्रर्ागत जवटलता िदेखा  सरल कार्िस ली अपिाउि सिेत रिि ुपदिछ । 

(फ)  प्रिललत कािूि बमोस्जम आफूला  प्रप्त अलिकारको प्रर्ोग जे कामका लालग प्रप्त भएको िो सोिी 
प्रर्ोजिका लालग गिुिपछि र अन्र् उदे्दश्र् वा कार्िकालालग सो अस्ततर्ारीको प्रर्ोग गिुि वा गराउि ु
िदु ि । 

(ब) प्रिललत कािूि बमोस्जम आफूला  प्रप्त तजववजी अलिकारको प्रर्ोग गदाि वदलिर्त वा 
थवेच्छािारीरुपमा गिुि वा गराउि ुिदु ि । 

(२) गाउँपाललकामा कार्िरत कमििारीिरुले र्ो आिारसंविताको पालिा गिि गराउि आवश्र्क सिर्ोग गिुिपिेछ । 

(३) गाउँपाललकामा कार्िरत कमििारीिरुले प्रिललत कािूि बमोस्जम लिजले पालिा गिुिपिे आिारिरु परुा गरे 
िगरेको लबषर्मा र्स आिारसविंता अिसुार गदठत अिगुमि सलमलतले जािँबझँु तथा छािववि गिि सक्िेछ । 
त्र्थतो जािँबझु तथा छािववि ववववरि गाउँ कापािललकाको राख्नपुिेछ । र्सरी राखेको वववरि सम्बस्न्ित 
लिकार्मा ववभालगर् कावाििीका लालग पठाउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद – 4 

आिारसंविताको कार्ािन्वर्िमा संथथागत पिल तथा सिर्ोग 

२०. संथथागत पिल र सिर्ोग सम्बन्िमािः  

र्स आिारसंविताको प्रभावकारी कार्ािन्वर्िका लालग संथथागतरुपमा कार्ािन्वर्िमा गिुि र सिर्ोग परु्ािउि ु
गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी र कमििारीको स्जम्मेवारी ििेुछ । गाउँपाललकाका संथथागत आिारिरु देिार्मा उल्लेख 
भए बमोस्जम ििेुछि । 

(१) सिभालगतामूलक र्ोजिा तजुिमा, कार्ािन्वर्ि सम्बििी िीलत बिा  गिुिपिेिः 
(क) र्ोजिा तजुिमा तथा कार्िक्रमको ववतरि वा ववकास गलतववलि संिालि गदाि ववलभन्न आलथिक, सामास्जक, 

साथकृलत तथा भौगोललक आिारमा रिेका समदुार्करुबीि उस्ित संतलुि सलुिस्ित गिे मापदिड, प्रकृर्ा 
तथा पद्धलतको ववकास गिुिपिेछ । गाउँपाललकाबाट प्रदाि गररिे सेवा वा सवुविामा समाि अवसर वा 
समान्र्ावर्क आिारमा अवसरिरु प्रदाि गररिे िीलत बिा  लाग ुगिुि पिेछ । 

(ख) जिताला  सेवा प्रदाि कार्ि तथा र्स आिारसंविताको कार्ािन्वर्िमा िागररक समाज तथा िीस्ज के्षत्रला  
प्ररेरत तथा प्रोत्सािि गिुिपिेछ र र्सता ववषर्मा लिििर् गदाि सम्बस्न्ित के्षत्रका प्रलतलििीिरुको व्र्ापक 
सिभालगतामा लिििर् गिे व्र्वथथा गिुिपिेछ ।  
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(ग) र्ोजिा बमोस्जम कार्िपाललकाबाट भएका खिििरु, खििको लसमा, प्राप्त िलतजा (उपलब्िी) को वववरि र सो 
सम्बन्िमा भएका िीलतगत व्र्वथथािरु तथा शतििरुको सब  पदालिकारी तथा कमििारीिरुबाट पूरा पालि 
भएकोछ भने्न ववश्वास प्रिे सूििािरु बेलाबेलामा सब को जािकारीका लालग प्रथततु गिुिपिेछ । 

(२) गाउँपाललकाको सािि श्रोतको प्रर्ोग सम्बन्िी िीती बिा  लाग ुगिुिपिेिः 
गाउँपाललकाका सािि श्रोतको न्र्ार्ोस्ित, प्रभावकारी र कुशल प्रर्ोग गिे वा ििेु संर्न्त्र तथा पारदशी 
कार्िद्धिलतको ववकासका लालग िीलत बिा  लाग ुगिुिपिेछ । 

(३) गाउँपाललकाको मािव संशािि ववकास सम्बस्न्ि िीलत बिा  लाग ुगिुिपिेिः 
गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी पदालिकारीिरु तथा कमििारीिरु ला  कामको वडँफाँड गदाि वा स्जम्मेवारी प्रदाि 
गदाि ववषर्गत दक्षता र लसप समेतला  उस्ित अवसर ददिे गरी अन्र् मापदिड बिा  लाग ुगिुिपिेछ । 

(४) वपछलडएका वगि तथा समदुार्को शासिमा प्रवाविकरि सम्बन्िी िीलत बिा  लाग ुगिुिपिेिः 
गाउँपाललकाबाट रोजगारी तथा अन्र् अवसरिरु प्रदाि गिे सम्बन्िमा सामास्जक, आलथिक, ल वङ्गक रुपले 
वपछलडएला वगि जातजालत वा िमि समूदार्का व्र्स्क्तिरुला  प्राथलमकता ददिे िीलत लििािरि गिुिपिेछ । 

(५) गाउँपाललकासंग सम्बस्न्ित सूििािरुमा जिताको पिुँि बढाउि आवश्र्क व्र्वथथा गिुिपिेिः 
गाउँपाललकाबाट प्रदाि गररिे सेवाला  जिमसु्ख, भरपदो, गिुथतरीर् बिा  सेवामा जिताजो सिज पिुँिला  
बढाउि तथा आफ्िा कामकाजला  पारदशी र जिउत्तरदार्ीरुपमा गिि गराउिका लालग आवश्र्क प्रवन्ि गिुि 
गाउँपाललकाका पदालिकारीिरुको सामवुिक कतिव्र् ििेुछ । 

२१. आिारसंविताको कार्ािन्वर्ि तथा साविजलिकीकरिका लालग आवश्र्क व्र्वथथा गिुिपिेिः 
कार्िपाललकाले र्स आिारसंविताको कार्ािन्वर्ि तथा साविजलिकीकरिकालालग देिार् बमोस्जम व्र्वथथािरु गिुिपििछ 
, 
(१) अिगुमि सलमलतला  सिर्ोग परु्ािउि ुपिेिः 

र्स आिारसंविताको प्रभावकारी कार्ािन्वर्िका लालग अलिगमि सलमलतला  आवश्र्क पिे सिर्ोग उपलब्ि 
गराउि ुपिेछ । 

(२) कािूिी रार् सल्लाि ललिे व्र्वथथा गिेिः 
र्स आिारसंविता तथा अन्र् ऐि कािूि द्धरआफूला  प्रदत्त अलिकार वा कतिव्र् पालिाका लसललसलामा कािूिी 
लगार्तका अन्र् ववषर्िरुमा रार्, सल्लाि, सझुाव तथा सिर्ोग माग भएमा सो उपलब्ि गराउि सिर्ोग 
गिुिपिेछ । 

२२. िागररक वडापत्र जारी गिुिपिेिः 
  गाउँ कार्िपाललका र वडा कार्ािलर्बाट प्रदाि गररिे सेवा सवुविाला  पारदशी तलु्र्ाउि र जिताला  सेवाको 
पिुंि सलुिस्ित गिि िागररक वडापत्र जारी गिुिपिेछ । िागररक वडापत्रमा देिार्का वववरि समावेश गरी 
अध्र्ावलिक गदै जािपुिेछ । 

(१) िागररकिरुले गाउँपाललकाको कापािललका, मातित कार्ािलर्, शाखा र वडा कार्ािलर्बाट प्राप्त गिे सेवा तथा 
सवुविािरुको वववरि, सोकोलालग परुा गिुिपिे कार्िववलि र प्रकृर्ा, काम गदाि लागिे समर् लाग्िे समर्, शूल्ल 
कामका लालग सम्पकि  राख्नपु्िे स्जम्मेवारी व्र्स्क्त वा पदािरकारीको वववरि आदद समेत थपष्टरुपमा उल्लेख गरी 
िागररक वडापत्र जारी गरी सम्बस्न्ित सब को जािकारीका लालग सव ले देखे्न ठाउँमा टास गिुिपिेछ । 
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(२) गाउँपाललकाले िागररक वडापत्रमा उल्लेख भए अिसुार सेवा िभएमा सो उपर लछटो छररतो गिुासो सिुवा  ििेु 
र छािलबिबाट सेवा ग्रािी पक्षला  कुि  वा ि रािी व्र्िोिुिपरेको देस्खएमा वपलडत पक्षला  उपलब्ि ििेु 
उपिारका ववषर्मा कार्िपाललकाले प्रभावकारी व्र्वथथा गिुिपिेछ । 

पररच्छेद – 5 

आिारसंविताको पालि गि ेगराउिे व्र्वथथा 
२३. आिारसंविता अिगुमि सलमलतको गठििः 

(१) कुि  जिप्रलतलिदिी रकमििारीले र्स लिर्म तथा अन्र् प्रिललत कािूि बमोजम पालिा गिुिपिे आिारिरु 
उलंघि गरे, िगरेको समबन्िमा जािँबझु तथा अिगुमि गििकालालग कार्िपाललकाबाट देिार् बमोस्जमको एक 
आिारसंविता अिगुमि सलमलतको गठि गररिेछ । 

(क) गाउँपाललका अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष र  कार्िपाललका सदथर् मध्रे्बाट अध्र्क्षले तोकेको एक जिा                                         
संर्ोजक 

(ख) गाउँपाललका अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष बािेक कार्िपाललका मविला सदथर् मध्रे्वाट अध्र्क्षले तोकेको एक जिा 
      सदथर्  

(ग) गाउँ सभाका सदथर्िरु मध्रे्बाट गाउँ कार्िपाललकाले छािेको  

कम्तीमा एक जिा मविला सवित द ु जिा                       सदथर् 

(घ) प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृतले तोकेको एक जिा अलिकृत  कमििारी     सदथर् सस्िव 

(२) अिगुमि सलमलतका संर्ोजक, सदथर् तथा सस्िव मालथ ि  र्स आिारसंिताको उल्लंघिमा उजरुी परर लिििर् 
गिुि पिे अवथथा भएमा सो ववषर्को छलफल, जािँवझु तथा लिििर् प्रकृर्ामा लिज सिभागी ििु पाइिे छ ि । 

(३) र्स आिारसंविताको संर्कु्तरुपमा उल्लंघि गरेको भिी अिगुमि सलमतका संर्ोजक, सदथर्िरु तथा सस्िव 
मालथ कुि  उजरु परेकोमा त्र्स उपर कार्ािपाललकाले छािववि गरी त्र्सपलछ बथिे गाउँ सभाको ब ठकमा पेश 
गिुिपिेछ । 

(४) अिगुमि सलमलतका संर्ोजक लगातार तथा सदथर्िरुको पदाविी द ु बषिको ििेछ । र्स सलमलतका सदथर्िरु 
लागातार द ु कार्िकाल भन्दा बढीका लालग लिवािस्ित ििु सक्िेछ िि ्। तर गाउँपाललका जिप्रलतलििीिरुले 
कार्िकाल समाप्त भएको अवथथामा र्स सलमलतको पदाविी थवतिः समाप्त भएको मालििेछ । 

२४. अिगुमि सलमलतका काम, कतिव्र् तथा अलिकारिः 
(१) अिगुमि सलमलतको काम, कतिव्र् तथा अलिकार देिार्मा उल्लरख भए अिसुारको ििेुछ, 

(क) अिगुमि सलमलतले कुि  जिप्रलतलििी र कमििारीले आिारसंविता उलंघि गरे, िगरेको सम्बन्िमा उजरुी 
परेमा वा जािकारी ििु आएमा सो उपर जाँिबझु तथा छािववि गिि सक्िेछ । 

(ख) अिगुमि सलमलतला  जािँवबझु तथा छािवविका लसललसलामा समाव्िाि जारी गिे र साक्षी प्रमाि बझु्िे 
अलिकार ििेुछ । 

(ग) अिगुमि सलमलतका सदथर्िरुले गाउँ कार्िपाललकाको लसफाररश तथा आमन्त्रिमा जिुसकु  ब ठकमा 
उपस्थथत भ  सलमलतका काममा लबषर्मा जािकारी ददि सक्िछे । 

(२) अिगुमि सलमलतको कामको लालग आवश्र्क जिशस्क्त, काम गिे ठाउँ, सामग्री तथा उस्ित वातावरि बिा ददिे 
स्जम्मेवारी कार्िपाललकाको ििेुछ । 

२५. अिगुमि सलमलतको ब ठक तथा कार्िववलििः 
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(१) अिगुमि सलमलतको कार्ि संिालि ववलि देिार्मा उल्लेख भए अिसुार ििेुछ, 
(क) अिगुमि सलमलतको ब ठक कस्म्तमा ४ मवििाको एक पटक, वथिेछ तर कुि  ववषर्मा उजरुी परी ब ठक 

वथि ुपरेमा आवश्र्क ता अिसुार बथिसक्िेछ । 

(ख) अिगुमि सलमलतको ब ठकको लिििर् सम्भव भएसम्म सविसम्मतको आिारमा ििेुछ। 

(ग) अिगुमि सलमलतले कारवािी गदाि सम्बिस्न्ित जिप्रलतलििी, पदालिकारी, कमििारीला  सफा  पेश गिे 
उस्ित मौका ददि ुपिेछ । 

(घ) अिगुमि सलमलतले जाँिबझुबाट देस्खएको वववरि सवितको रार् प्रलतवेदि कार्िपालाक समक्ष पेश गिुि 
पिेछ । 

(२) अिगुमि सलमलतको ब ठक तथा जाँिबजु सम्बन्िी अन्र् कार्िववलि लसलत आफ ले तोक्ि सक्िेछ । 

२६. अिगुमि सलमलतका सदथर्िरुको सेवा तथा सवुविािः 
अिगुमि सलमलतका सदथर्िरुको ब ठक भत्ता कार्िपाललकाको सदथर्ले पाएसरि ििेुछ । ब ठक भत्ता बािेक अन्र् 
सवुविा उपलब्ि गराउि सवकिे छ ि । 

२७. उजरुीिः 
(१) कुि  पदालिकारीले पेशागत आिार उल्लंघि गरेकोमा त्र्स ववषर्मा अिगुमि लसलमलत समक्ष उजरुी ददि 

सवकिछे । 

(२) मालथ (१) वमोस्जम ददइिे उजरुीमा कुि जिप्रलतलििी/पदालिका/कमििारीले कुि आिार उल्लंघि गरेको िो 
सोको आिार प्रमाि खलुाउि ुपिेछ । गाउँ कार्िपाललकाले उजरुी फारामको िमूिा विा  सब ले सस्जल  प्राप्त 
गििसकिे थथािमा राख्नपुिेछ । 

(३) उजरुी सम्बन्िमा कारवािी माग गदाि अिगुमि सलमलतले उजरुवाला संग थप वववरि वा कागजात माग गिि 
सक्िेछ । 

२८. गोप्र् राख्नपुिेिः 
(१) अिगुमि सलमलतले उजरुवालाको िाम राख्न ुपििछ । 

(२) प्राप्त उजरुीका आिारमा कुि  जिप्रलतलििी र कमििारी मालथ लागेको आरोप छािववि जारी रिेको आवथथामा 
आरोवपत पदालिकारको माि समेत गोप्र् राख्न ुपिेछ । तर आरोपका सम्बन्िमा भएको छािवविको वववरि 
उजरुवाला व्र्स्क्तला  ददिपुिेछ । 

२९. जािँबझुिः 
उल्लेस्खत आिारिरुको उल्लंघि गरेको लबषर्मा सलमलतको रार् सझुाव वा प्रलतवेदि आवश्र्क कावाििीकालालग 
कार्िपाललका समक्ष पेश गिुिपिेछ । र्सो गिुिपवुि अिगुमि सलमलतले देिार्का प्रकृर्ािरु परुा गिुिपछि । 

(१) कुि  जिप्रलतलििी वा कमाििारीका ववरुद्ध आिारसंविता उलंघि गरेको कुि  उजरुी परेकोमा वा कुि  जािकारी 
प्राप्त भएकोमा त्र्सको आिारमा अिगुमि सलमलतले कावाििी गिि आवश्र्क छ वा छ ि जािँबझु गिि वा गराउि 
सक्िेछ । 

(२) मालथ (१) बमोस्जम जाँिबझु गदाि कुि  जिप्रलतलििी वा कमििारी उपर कारवािी गिुिपिे देस्खएमा अिगुमि 
सलमलतले त्र्सतो पदालिकारला  सफा  पेस गिुि उस्ित मौका ददिपुिेछ । 

(३) उपलिर्म (२) बमोस्जम सफा  पेश गिे मौका ददंदा सम्बस्न्ित जिप्रलतलििी वा पदालिकारी वा कमििारी ववरुद्ध 
लागेको आरोप र त्र्सको आिारमा प्रष्ट गरर गाउं कार्िपाललका ब ठक, पेश गिुिपिेछ । 
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३०. अिगुमि सलमलतको लसफाररश कार्ािन्वर्ि गिुिपिेिः 
(१) गाउवपाललकाका जिप्रलतलििी तथा कमििारीिरुबाट र्स आिारसंवितामा उल्लेस्खत कुरािरुको पालि िगरर 

आिारसंविताको उल्लंघि गरेको भने्न अिगुमि सलमलतको रार् लसफाररश रिेकोमा गाउँ कार्िपाललकाबाट सोको 
कार्ािन्वर्ि गिुिपिेछ । 

(२) अिगुमि लमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदिला  साविजलिक गिुिभन्दा पविलो कार्िपाललकाको ब ठकमा छलफलका लालग 
पेश गिुिपिेछ । 

(३) कार्िपाललका ब ठकको लिििर् तत्काल पलछ बथिे गाउँ सभाको ब ठकमा जािकारी लालग प्रथततु गिुिपिेछ । 

(४) आिारसंविताको पालिाका लबषर्मा कार्िपाललकाका ब ठक तथा गाउँ सभामा छलफल िुँदाका बखत आवश्र्क 
ठालिएमा सम्बस्न्ित पक्ष, व्र्स्क्त, लिकार्, िागररक समाज तथा संिार माध्र्मका प्रलतलििीला  सिभागी गराउि 
सवकिछे । 

३१. आिारसंविताको उल्लंघिमा सजार्िः 
(१) र्स आिारसंवितामा कार्ािन्वर्ि गदाि, गराउदा कार्िपाललकाबाट सजार्को रुपमा देिार्मा उल्लेस्खत एक वा सो 

भन्दा वढी प्रकृर्ािरु अपिाउि सवकिेछ । 

(क) सम्बन्िीत पदालिकारी वा कमििारीला  सिेत गराउिे । 

(ख) आलोििा तथा आत्मालोििा गिि लगा  सोको जािकारी साविजलिक गिि लगाउिे । 

(ग) साविजलिक सिुवुा का लालग सावजलिक गिे, गराउिे । 

(घ) प्रिललत ऐि कािूि उल्लंघि भएका अवथथामा सम्बस्न्ित लिकार्मा सूििा ददिे तथा आव्श्र्क काबाििीका 
लालग लेखी पठाउिे । 

(२) कमििारी िकमा ववभालगर् कारवािीका लालग सम्बस्न्ित लिकार्मा लेखी पठाउि ुपिे छ । 

(३) आरोवपत जिप्रलतलििी मालथ भएको कुि  पलि कावािविका ववषर्मा लिज कुि  राजलिलतक दल संग आबद्ध भएको 
िकमा सम्बस्न्ित राजलिलतक दलला  जािकारी गराउिपुिे छ । 

३२. कावाििीको वववरि साविजलिक गिुिपिेिः  

आिारसंविताको कार्ािन्वर्िमा गाउँपाललकाका जिप्रलतलििी तथा कमििारी मालथ कावािविको वववरि 
आमजािकारीकालालग कार्िपाललकाको सूििापाटी र थथािीर् पत्रपलत्रकामा प्रकास्शत गिुिपिेछ । सोको जािकारी 
राजलिलतक दलिरु, सम्बस्न्ित मन्त्रालर्, लिवाििि आर्ोग, थथालिर् प्रकासि तथा थथािीर् लिकार्का संघ 
मिासंघिरुला  गराउिपुिेछ । 

पररच्छेद – 6 

ववववि 

३३. आिारसंविताको पालि गिुि सब को कतिव्र् ििेुिः 
(१) र्ो आिारसंविता जिप्रलतलििी र कमििारीको सेवा शतिको एक भागको रुपमा रििछे । 

(२) र्ो आिारसंविताको पालि गिुि प्रत्रे्क जिप्रलतलििी र कमििारीको कतिव्र् ििेुछ । 

३४. जिप्रलतलििी तथा कमििारीिरुला  आिारसंविताको जािकारी ददिपुिेिः 
आिारसंविता जिप्रलतलििी र कमििारीिरुला  अलिवार्ि रुपमा जािकारी सवित िथताक्षर वझुाउि ुपिेछ । 

३५. सरोकारवालािरुला  आिारसंविताको जािकारी उपलब्ि गराउिपुिेिः 
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गाउँपाललकाका जिप्रलतलििीिरु र कमििारीिरुको आिारसंविता, समर् समर्मा भएको संशोििको वववरि तथा 
आिारसंविताको कार्ािन्वर्िका वववरििरको जािकारी बावषिक रुपमा ववलभन्न राजलिलतक दलिरु, संघीर् तथा प्रदेश 
मन्त्रालर् र थथािीर् लिकार्का संघ मिासंघिरुला  गराउिपुिेछ । 

३६. आिारसंविताको कार्ािन्वर्िमा राजलिलतक दलको सिर्ोगिः 
(१) कुि  जिप्रलतलििीबाट र्स आिारसंविताको उल्लंघि भएको ठिर भएमा लिजमालथ लागेको आरोप तथा 

सम्बन्िमा लसफाररश भएको कावाििीको वववरि समेत सम्बस्न्ित जिप्रलतलििी समबन्ि राजलिलतक दलला  
जािकारी गराउिपुिेछ । 

(२) जिप्रलतलििी कुि  पलि राजलिलतक दलसंग सम्बन्ि िभएमा सोको जािकारी िागररक समाजला  ददिपुिेछ । 

(३) कुि  कमििारी र्स आिारसंविताको उल्लंघि भएको ठिर भएमा लिजमालथ लागेको आरोप तथा सो सम्बन्िमा 
लसफाररस भएको कावािविको वववरि समेत संघीर् तथा प्रदेश मन्त्रालर्, सम्बस्न्ित ववभाग एंव सरोकार 
वालािरुला  जािकारी गराउिपुिेछ । 

(४) जािँबझुका आिारमा जिप्रलतलििी र कमििारी उपर कावाििीका भएको लसफाररशको कार्ािन्वर्ि गिे, जिदवाव 
लसजििा गिे वा सिेत गराउिे काममा राजलिलतक दलिरु र िागररक समाजको सिर्ोग माग गिि सवकिेछ । 

३७. आिारसंविताको संशोिििः 
(१) गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट आिारसंवितामा संशोिि गिि सवकिेछ । 

(२) आिारसंवितामा भएको संशोििको जािकारी सम्बस्न्ित सब  जिप्रलतलििी, कमििारी, तथा सरोकारवालािरुला  
ददिपुिेछ । 

(३) आिारसंविता संशोिि भएका खन्डमा आम जिताको जािकारीका लालग साविजलिक  गिुिपिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


