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भाग- १ 

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका 

 

सूचना १  

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको आधारभूि िथा िाध्यमिक मशक्षा ऐन , २०७५ 

प्रिामिकरि मिमि २०७५/२/९  

प्रस्तावना : आधारभूत तथा माध्यममक मिक्षाको जग गणुस्तरीय मिक्षाको माध्यमबाट बमियो बनाउद ै

नगरपामिकाको िैमक्षक मवकास मार्फ त राष्ट्र मनमाफणको गमतिाई अगामि बढाउन, सक्षम एव ं प्रमतस्पधी 

जनिमि तयार गनफ तथा मवद्यािय मिक्षा बामिर रिकेािरूिाई मिक्षाको अनौपचाररक माध्यमबाट सबि 

बनाउन नेपािको संमवधानको धारा २२६,स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ११ र दर्ा १०२ 

को अमधकार प्रयोग गरी सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको दोस्रो नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारमभभक 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारभभ :(१) यस ऐनको नाम “सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको आधारभूत 

तथा माध्यममक मिक्षा ऐन, २०७५” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन सोिुदधूकुण्िराजपत्रमा प्रकािन भए पश्चात तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।  

२. पररभाषा : मवषय वा प्रसङ्गिे अको अथफ निागेमा यस ऐनमा;  
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(क) “अनुममत” भन्नािे तोमकए बमोमजमको ितफ तथा मापदण्ि पूरा गरेको 

मवद्याियिाई मवद्यािय सञ्चािन गनफ वा कक्षा थप गनफ नगर 

मिक्षासमममतिे मदएको स्थायी वा अस्थायी स्वीकृमतिाई सम्झनुपछफ । 

(ख) ‘‘अनौपचाररक मिक्षा” भन्नाि ेमवद्याियमा भनाफ भई मनरन्तर रुपमा 

मिक्षा िामसि गनफ नसक्न ेव्यमििाई मदइने मिक्षा सम्झनुपछफ ।  

(ग) “अमभभावक” भन्नािे मवद्याियमा अध्ययनरत मवद्याथीको 

अमभभावक भनी मवद्याियको अमभिेखमा जमनएको बाबु वा आमा 

वा  बाज ेवा बज्य ैर त्यस्ता नभएका मवद्याथीको िकमा त्यस्तो 

मवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यमििाई समेत सम्झनुपछफ । 

(घ) “आधारभूत मवद्यािय” भन्नाि े खण्ि (ङ) बमोमजम मिक्षा मदन े

मवद्यािय सम्झनुपछफ । 

(ङ) “आधारभूत मिक्षा” भन्नाि े प्रारमम्भक बािमिक्षादमेख कक्षा 

आठसम्म मदइने मिक्षा सम्झनुपछफ । 

(च) “आधारभूत मिक्षा उत्तीणफ परीक्षा” भन्नािे आधारभूत तिको अन्त्यमा 

मिइने परीक्षा सम्झनुपछफ । 

(छ) “आवासीय मवद्यािय” भन्नािे तोमकएको पूवाफधार मवकास गरी 

आवास समितको सुमवधा प्रदान गने मवद्याियिाई सम्झनुपछफ । 

(ज) “कमफचारी” भन्नािे सामुदामयक मवद्याियमा कायफरत मिक्षक 

बािकेका अन्य कमफचारी सम्झनुपछफ । 

(झ) “कायफपामिका” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको 

कायफपामिकािाई सम्झनुपछफ । 

(ञ)  “कायाफिय” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगर कायफपामिकाको कायाफिय 

सम्झनुपछफ । 

(ट) “तोमकएको” वा “तोमकएबमोमजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगफत बनेका 

मनयममा तोमकएको वा तोमकएबमोमजम सम्झनुपछफ । 

(ठ)  “धाममफक मवद्यािय”  भन्नािे परम्परागत रुपमा चमि आएका गोन्पा, 

गुरुकुि, आश्रम, मदरसा जस्ता धाममफक मवद्याियिरूिाई सम्झनुपछफ । 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

3 

 

(ि) "नगर मिक्षा समममत" भन् नािे दर्ा ८ बमोमजमको नगर मिक्षा 

समममतिाई सम्झनुपछफ । 

(ढ)  ‘‘मनरन्तर मिक्षा”  भन्नािे साक्षरोत्तर मिक्षा पूरा गररसकेका व्यमििाई 

मदइने मिक्षा सम्झनुपछफ । 

(ण) “प्रमुख” भन्नािे  सोिुदधूकुण्िनगरपामिकाको नगर प्रमुखिाई 

सम्झनुपछफ । 

(त) “प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत”भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको 

प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिाई सम्झनुपछफ । 

(थ) ‘‘प्रारमम्भक बाि मवकास केन्र” भन्नािे ३ दमेख ४ वषफ उमेर पूरा 

भएका समूिको बािबामिकाको िामग  िारीररक, मानमसक र बौमिक 

मवकास गनफ खोमिएका बाि मवकास केन्र वा मििु कक्षा वा नसफरी 

कक्षा वा मकन्िर गािेन सम्झनपुछफ । 

(द) ‘‘प्रामवमधक तथा व्यावसामयक मिक्षा” भन्नािे प्रामवमधक तथा 

व्यवसामयक मिक्षाको माध्यमबाट मसपयुि जनिमि उत्पादनको िामग 

मदइने माध्यममक मिक्षा सम्झनुपछफ । 

(ध) ‘‘माध्यममक मवद्यािय” भन्नाि े  माध्यममक मिक्षा अध्यापन िुन े

मवद्यािय सम्झनुपछफ । 

(न)  “माध्यममक मिक्षा” भन्नािे कक्षा नौदमेख कक्षा बाह्रसम्म मदइने मिक्षा 

सम्झनुपछफ । 

(प)  “मवद्यािय मिक्षा” भन्नािे आधारभूत र माध्यममक मिक्षा सम्झनुपछफ । 

(र्) “मविेष मिक्षा” भन्नाि े दृमिमविीन, बमिरा, अमटज्म, बौमिक 

अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अमत अिि िारीररक अपाङ्गता भएका 

बािबामिकािाई छुट्ट ै समिूमा राखी मविेष प्रकार र मनमश्चत 

माध्यमबाट मदइने मिक्षा सम्झनुपछफ । 

(ब) “मिक्षक” भन्नािे मवद्याियको अध्यापक सम्झनु पछफ र सो िब्दि े

प्रधानाध्यापक समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(भ) "मिक्षक अमभभावक सघं" भन् नािे दर्ा १६ बमोमजमको मिक्षक 

अमभभावक संघ सम्झनुपछफ । 
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(म) ‘‘मिक्षा अमधकृत” भन्नािे नगरपामिकाको मिक्षा िाखाको प्रमुख वा 

सो प्रमुखको कामकाज गनफ तोमकएको अमधकृतिाई सम्झनुपछफ । 

(य)  “िैमक्षक गुठी” भन्नाि े मवद्यािय सञ्चािन गनफको िामग कुन ै

व्यमििे नार्ा नमिन े उद्दशे्यि े स्थापना गरेको सावफजमनक वा मनजी 

गुठी सम्झनुपछफ । 

(र) “समाविेी मिक्षा” भन्नािे दिेायको मिक्षा सम्झन ुपछफ :–   

(१)  दृमिमविीन, न्यून दृमियुि, बमिरा, सुस्त श्रवण, अमटज्म, 

बौमिक, िारीररक वा अन्य अपाङ्गता भएका 

बािबामिकािाई मनयममत िैमक्षक पिमतको अधीनमा 

रिी मदइने मिक्षा,  

(२) सामामजक, आमथफक वा भौगोमिक कारणिे पछामि परेका 

व्यमििाई मवभेदरिीत वातावरणमा मदइने मिक्षा ।  

(ि) “संस्थागत मवद्यािय” भन्नािे नपेाि सरकारबाट अनुदान नपाउने गरी 

अनुममत वा स्वीकृमत प्राप्त गरी सञ्चािन भएको मवद्यािय सम्झनुपछफ 

। 

(व) “सामुदामयक मवद्यािय” भन्नािे  नेपाि सरकार वा प्रदिे सरकार वा 

नगरपामिकाबाट मनयममत रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुममत वा 

स्वीकृमत प्राप्त मवद्यािय सम्झनपुछफ ।  

(ि) “सामुदामयक मसकाइ केन्र” भन्नािे समुदायस्तरमा सञ्चािन गररन े

आजीवन मसकाइ, अध्ययन, अनसुन्धान र सीप मसकाइ िगायतका 

काम गन ेकेन्रिाई  सम्झनु पछफ । 

(ष) “सावफजमनक िेखा परीक्षण” भन्नािे मवद्याियमा भएको िगानीको 

सरोकारवािािरूिे गन ेिेखाजोखा सम्झनुपछफ ।  

(स) “सामामजक परीक्षण” भन्नाि े मवद्याियको सामामजक मजम्मेवारीको 

िेखाजोखा सम्झनु पछफ । 
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पररच्छेद–२ 

मशक्षाको प्रकार, मिद्यालयको िगीकरि र मिद्यालय पूिााधारको िापदण्ड 

३. मशक्षाको प्रकार :(१) नगरपामिकामा प्रदान गररने मिक्षा दिेाय अनसुारका िुनेछन्; 

(क) औपचाररक मवद्यािय मिक्षा 

(ख) अनौपचाररक मिक्षा 

(ग) मविेष मिक्षा 

(२) औपचाररक मवद्यािय मिक्षामा दिेाय अनुसारका ति िुनेछन्; 

(क) तीन वषफ पूरा भएका बािबामिकाका िामग मििु 

मवकास केन्र र चार वषफ पूरा भएका बािबामिकाका 

िामग पूवफ प्राथममक मिक्षा समितको प्रारमम्भक बाि 

मवकास मिक्षा, 

(ख) पााँच वषफ उमेर पूरा भएका बािबामिकाका िामग 

कक्षा एक दमेख उमेर अनुसार क्रमिः कक्षा आठ  

सम्मको आधारभूत मवद्यािय मिक्षा, 

(ग) तेह्र वषफ उमेर पूरा भएका बािबामिकाका िामग कक्षा 

नौ दमेख उमेर अनुसार क्रमि कक्षा १२ सम्मको 

माध्यममक मवद्यािय मिक्षा । 

(३) उपदर्ा (२) को खण्ि (ग) बमोमजमको माध्यममक मिक्षािाई दिेाय 

अनुसार वगीकरण गररएको छ : 

(क) साधारण माध्यममक मिक्षा  

(ख) संस्कृत वा नपेाि सरकारबाट भाषामा आधाररत 

मिक्षा प्रदान गने गरी स्वीकृमत भएको माध्यममक 

मिक्षा । 

(ग) प्रामवमधक तथा व्यावसामयक माध्यममक मिक्षा । 

(४) उपदर्ा (३) को खण्ि (ग) बमोमजमको प्रामवमधक तथा व्यावसामयक 

माध्यममक मिक्षामा व्यविाररक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको िामग एक वषफ अवमध थप 

िुनेछ । 
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(५) दर्ा (१) को खण्ि (ख) बमोमजमको मिक्षाको िामग नगरपामिकाि े

मवद्याियमा भनाफ भई मनरन्तर रुपमा मिक्षा िामसि गनफ नसक्नेिरूका िामग प्रौढ मिक्षा, 

साक्षरोत्तर र मनरन्तर मिक्षाको व्यवस्था ममिाउनु पनछे । अनौपचाररक मिक्षाका िामग 

नगरपामिकािे आवश्यकता अनसुारको मवमध अपनाउन सक्नेछ । 

(६) दर्ा (१) को खण्ि (ग) बमोमजमको मविेष मिक्षाको िामग 

नगरपामिकाि े दृमिमविीन, बमिरा, अमटज्म, वौमिक रुपमा र्रक क्षमता भएका, सुस्त 

श्रवण वा अन्य स्वरुपको र्रक क्षमता भएका बािबामिकािाई छुट्टै समिूमा राखी 

मविेष प्रकार र मनमश्चत माध्यमबाट मिक्षा मदने व्यवस्था ममिाउनु पनेछ । नगरपामिकाि े

मविेष मिक्षा सम्बन्धी कायफक्रमका िामग कुन ैखास मवद्याियिाई छनौट गनफ सक्नेछ ।  

४. मिद्यालयको िगीकरि : (१) मवद्याियिाई दिेाय अनुसार वगीकरण गररनेछ, 

(क) मििु कक्षा (प्रारमम्भक बाि मवकास) दमेख कक्षा ८ 

(आठ) सम्म कक्षा सञ्चािन गन े आधारभूत तिको 

मवद्यािय। 

(ख) कक्षा ९ (नौ) दमेख कक्षा १२ (बाह्र) सम्म कक्षा 

सञ्चािन गने माध्यममक तिको मवद्यािय । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमका आधारभूत तिको मवद्यािय र माध्यममक 

तिको मवद्यािय भौमतक पूवाफधार, मिक्षक तथा मवद्याथीको संख्या तथा स्रोतको 

उपिब्धताका आधारमा एउटै मवद्यािय वा अिग अिग मवद्याियमा सञ्चािन गनफ 

समकनेछ । 

(३) आधारभूत तिको मवद्यािय र माध्यममक तिको मवद्याियि े

आवश्यकता अनुसार प्रारमम्भक बाि मवकासका कक्षा समते सञ्चािन गनफ सक्नेछन् । 

(४) आधारभूत तथा माध्यममक मिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए 

बमोमजम िुनेछ । 

५. मिद्यालय पूिााधारको िापदण्ड : (१) मवद्याियमा दिेाय अनुसारको न्यूनतम मापदण्ि भएको 

िुनुपनेछ:- 

(क) आधारभूत मवद्याियका कक्षा कोठामा प्रमत मवद्याथी 

०.७५ वगफममटर तथा माध्यममक मवद्याियको कक्षा 

कोठामा प्रमत मवद्याथी १.०० वगफममटर तथा मिक्षक र 
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मवद्याथी आवागमनका िामग पयाफप् त खिुा स्थानको 

व्यवस्था । 

(ख) अमतररि मक्रयाकिापका िामग मवद्यािय भवनि े

ओगटेको भूभाग बािके नगरपामिकाि े

तोकेबमोमजमको पयाफप् त खिुा क्षेत्रवा मैदानको 

व्यवस्था । 

(ग) बािबामिकाका िामग उमेर अनुसारको खिेकूद 

पूवाफधारको व्यवस्था । 

(घ) पाठ्यक्रम अनुसारको प्रयोगात्मक परीक्षाको िामग 

आवश्यक प्रयोगिािा तथा अभ्यास कक्षा कोठाको 

व्यवस्था । 

(ङ) कक्षा कोठामा अमधकतम ३० जना मवद्याथी रिन े

व्यवस्था। 

(च) कक्षा तीन सम्मको मवद्यािय मिक्षा प्रदान गन े

मवद्याियमा न्यूनतम दईु जना, कक्षा पााँच सम्म मिक्षा 

प्रदान गने मवद्याियमा न्यूनतम तीन जना र सोभन्दा 

मामथ मिक्षा प्रदान गन े मवद्याियमा प्रत्येक मवषयका 

िामग न्यूनतम एक–एक जना मिक्षकको व्यवस्था । 

साथै मवद्याथी संख्या र कक्षाको सके्िनका आधारमा 

एउटा मिक्षकिाई दमैनक बढीमा छ वटा मात्र कक्षा 

पने गरी मवषय मिक्षकको व्यवस्था । 

(छ) मवद्याियमा स्वच्छ, सर्ा र सुरमक्षत खानपेानीको 

व्यवस्था तथा छात्र तथा छात्राका िामग अिग अिग 

सर्ा र व्यवमस्थत िौचािय तथा िौचाियमा पयाफप् त 

पानीको व्यवस्था । 

(ज) सर्ा र िररयािीयुि मवद्यािय पररसर तथा 

बािबामिका, अपाङ्ग, ममििा अनुकूि मवद्याियका 

पूवाफधारको व्यवस्था । 
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(झ) एउटा िेस्क बेञ्चमा तीन जना मवद्याथी राख्न समकन े

कम्तीमा िेढ मर्ट चौिाइ र पााँच मर्ट िम्बाइ भएको 

िेस्क र सो िेस्कको आकार सिुाउाँदो नापको बेञ्चको 

व्यवस्था । 

(ञ) कक्षा कोठामा पयाफप् त भेमन्टिेसन तथा प्रकािको 

व्यवस्था । 

(ट) तोमकए बमोमजमका पाठ्यसामग्री तथा व्यवमस्थत 

पुस्तकाियकोव्यवस्था । 

(ठ) मवपत ्को बेिा मवद्याथी मिक्षक तथा कमफचारी सरुमक्षत 

रुपमा बामिर मनस्कन ेवकैमपपक मनकासको व्यवस्था । 

(२) छात्रावास राख्ने मवद्याियिे उपदर्ा (१) बमोमजमको मापदण्िको 

अमतररि दिेायका मापदण्ि समेत पूरा गनुफ पनेछ; 

(क) छात्र तथा छात्राका िामग अिग-अिग छात्रावास 

तथा अिग-अिग वािेनको व्यवस्था । 

(ख) न्यूनतम आकार पन्र वगफमीटर भएको छात्रावासको 

कोठा र एउटा कोठामा बढीमा तीन जना छात्र वा 

छात्रा अट्ने गरी खाट, टेबि र कुसीको व्यवस्था । 

(ग) छ जना छात्र वा छात्रा बराबर एक िौचािय तथा 

िौचाियमा पयाफप् त पानीको व्यवस्था । 

(३) छात्रावासमा बस्ने छात्र वा छात्राको उमेर बाह्र वषफ पूरा भएको िुन ुपनेछ 

तर बाब ु आमा वा अरु कुन ै अमभभावक नभएको अनाथ वा अन्य उपयुि कारण 

भएका बािबामिकािाई बाह्र वषफ नपगुेकै कारणिे छात्रावासमा राख्न बाधा पने छैन । 

(४) मवद्याियिे कायफयोजना बनाई चार वषफ मभत्रमा उपदर्ा (१) र (२) मा 

तोमकए बमोमजमको मवद्यािय तथा छात्रावासको न्यूनतम मापदण्ि पूरा गनुफ पनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोमजमको कायफयोजना मवद्याियिे यो ऐन िाग ूभएको 

मममतिे ६ ममिनामभत्र कायाफियमा बुझाउनु पनेछ । 
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(६) सामुदामयक मवद्याियमा उपदर्ा (१) र (२) बमोमजमको मवद्याियि े

न्यूनतम मापदण्ि पुर् याउन यो ऐन िागू भएको ६ ममिनामभत्रमा कायफयोजना बनाइ 

उपदर्ा (४) मा तोमकएको अवमधमभत्र कायाफन्वयन गररसक्न ुपनेछ । 

(७) संस्थागत मवद्याियिे उपदर्ा (१) र (२) बमोमजमको न्यूनतम मापदण्ि 

पुर् याउनयो ऐन िागू भएको छ ममिनामभत्रमा कायफयोजना बनाइ उपदर्ा (४) मा 

तोमकएको अवमधमभत्र आर्ैं िे कायाफन्वयन गररसक्न ुपनेछ । 

(८) उपदर्ा (५) बमोमजमको कायफयोजनाको कायफन्वयन अवस्थाको 

सम्बन्धमा नगर मिक्षा समममतिे अनगुमन तथा मूपयांकन गरी आवश्यक मनदिेन मदन 

सक्नेछ । 

(९) उपदर्ा (१) मा तोमकएको मवद्याियको न्यूनतम मापदण्ि पूरा नगरी नयााँ 

मवद्यािय खोपन वा कक्षा थप गनफ पाइने छैन । 

 

पररच्छेद–३ 

मिद्यालयको अनुिमि, सञ्चालन, व्यिस्थापन िथा मनयिन 

६. मिद्यालय खोल्ने अनुिमि सभबन्धी व्यिस्थााः (१) समुदाय, व्यमि वा संस्थाि े नयााँ 

मवद्यािय खोपन वा ति वा कक्षा थप गनफ आवश्यक दखेमेा अनुममतको िामग विा मिक्षा 

समममतको मसर्ाररिसमित िैमक्षक सत्र िुरू िुनभुन्दा कम्तीमा चार ममिना अगाव ैनगर मिक्षा 

समममतसमक्ष मनवदेन  पेि गनुफ पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन परेको अवस्थामा मिक्षा अमधकृति े

तोमकएको मापदण्ि पूरा भएको दखेमेा आधारभूत मवद्याियको िकमा िैमक्षकसत्र िुरू 

िुनुभन्दा दईु ममिना अगाव ै र माध्यममक मवद्याियको िकमा िैमक्षक सत्र िुरूिुनुभन्दा 

कम्तीमा तीन ममिना अगाव ैआफ्नो राय समितको प्रमतवदेन नगर मिक्षा समममतको वठैकमा 

पेि गनुफ पनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम नगर मिक्षा समममतको वठैकिे अनुममत मदन 

उपयुि दखेमेा आवश्यक ितफसमित अनुममत प्रदान गनछे ।  
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(४) उपदर्ा (३) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन प्रामवमधक मिक्षा 

प्रदान गने बािके अन्य मवद्याियको कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र मवषय थप गन े

अनमुमत सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमित काननू बमोमजम िुनेछ । 

(५) उपदर्ा (३) बमोमजम अनुममत मदाँदा आधारभूत तिको िकमा िैमक्षक 

सत्र िुरू िुनभुन्दा एक ममिनाअगाव ै र माध्यममक तिको िकमा िैमक्षकसत्र िुरू िुनुभन्दा 

दईुममिना अगाव ैअनुममत मदनु पनेछ  ।  

(६) मवद्याियको अनुममत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

(७) मातभृाषामा मिक्षा मदने मवद्याियको अनमुमत सम्बन्धी प्रमक्रया र 

मापदण्ि प्रचमित कानून बमोमजम िुनेछ ।  

७. प्रामिमधक िथा व्यिसामयक मशक्षाको अनुिमि एिं रद्द गने सभबन्धी मिशेष 

व्यिस्थााः (१) नगरपामिकाि ेप्रामवमधक तथा व्यवसामयक मिक्षाका िामग अनबुन्धन मदन े

अमधकारप्राप्त मनकायबाट तोमकएको मापदण्ि र सो मनकायको अनुबन्धका आधारमा 

मापदण्ि पूरा गने मवद्यािय वा संस्थािाई कुनै मवषयमा प्रामवमधक तथा व्यवसामयक मिक्षा 

सञ्चािन गनफ अनमुमत मदन सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) अनुसार अनुममत प्राप्त मवद्यािय वा संस्थाद्वारा तोमकएका 

कायफ सन्तोषजनक रुपमा  नगरेमा नगरपामिकािे त्यस्तो अनुममत रद्द गनफ सक्नेछ ।  

तर अनुममत रद्द गनफ अमघ त्यस्ता संस्थािाई सर्ाइको मौका मदनु पनेछ । 

८. नगर मशक्षा समिमिको गठनाः (१) नगरपामिका क्षते्रमभत्रका मवद्यािय मिक्षाको गुणस्तर सुधार, 

रेखदखे र व्यवस्थापन गनफ तथा नगरपामिकािाई आवश्यक नीमतगत सुझाव मदन दिेाय बमोमजमको 

नगर मिक्षा समममत रिनेछ : 

(क) नगरप्रमुख   –अध्यक्ष 

(ख) नगर उपप्रमुख  –सदस्य 

(ग) नगर कायफपामिकाद्वारा मनोनीत नगर  

कायफपामिकाको एक ममििा रएक दमित  

 समेतगरी दईु जना सदस्य  -सदस्य 

(घ) संयोजक, सामामजक मवकास समममत,  

नगर कायफपामिका  –सदस्य 

(ङ) प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत  –सदस्य 
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(च) सामुदामयक मवद्याियमा कम्तीमा १० वषफ स्थायी सेवा  

गरेका मिक्षकिरू मध्यबेाट आधारभूत ति र  

माध्यममक तिको प्रमतमनमधत्व िुनगेरी समममतकोअध्यक्षिे  

मनोनीत गरेको कम्तीमाएक जना ममििा  

समित दईु जना  –सदस्य 

(छ) संस्थागत मवद्याियिरूको प्रमतमनमधत्व गन े 

संस्थािरू मध्यबेाट समममतकोअध्यक्षद्वारा मनोनीत 

एकजना प्रमतमनमध  –सदस्य 

(ज) सामुदामयक मवद्याियका व्यवस्थापन समममतका  

अध्यक्षिरूमध्येबाट नगर मिक्षा समममतद्वारा मनोनीत  

एक जना अध्यक्ष  –सदस्य  

(झ) समाज सेवी, मिक्षामवद ्र चन्दादातािरूमध्येबाट  

समममतद्वारा मनोनीतएक ममििा समित  दईु  जना –सदस्य  

(ञ) नेपाि मिक्षक मिासंघको नगर अध्यक्ष वा मनजि े 

तोकेको प्रमतमनमध  –सदस्य 

(ट) मिक्षा अमधकृत  सदस्य-समचव 

(२) नगर मिक्षा समममतमा आवश्यकतानसुार मवज्ञिाई आमन्त्रण गनफ समकनेछ ।  

(३) नगर मिक्षा समममतको बैठककम्तीमा वषफको दईु पटक र आवश्यकतानुसार 

बस्न सक्नेछ ।  

(४) मनोनीत सदस्यको पदावमध मनोनीत भएको मममतिे तीन वषफको िुनेछ । 

तर मनोनीत सदस्यिे आफ्नो पद अनसुारको आचरण पािना गरेको नपाइएमा 

मनोनयन गने पदामधकारी वा मनकायिे मनजिाई जनुसुकै बखत िटाउन सक्नेछ । िटाउन ु

अमघ मनजिाई सर्ाइ पेि गन ेमौका मदनु पनेछ । 

९. नगर मशक्षा समिमिको काि, किाव्य र अमधकाराः दर्ा ८ बमोमजम गमठत नगर मिक्षा 

समममतको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ । 

(क) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र स्वच्छ एवम् िान्त िैमक्षक वातावरण कायम 

राख्न तथा मिक्षाको गुणस्तर वमृि गनफ आवश्यक कायफयोजना स्वीकृत 

गने, 
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(ख) मविेष आवश्यकता भएकािरूका िामग मिक्षा, समाविेी 

मिक्षा,अनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षातथा खिुा मिक्षा कायफक्रम 

सञ्चािनका िामग सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गने, 

(ग) मवद्याियिाई आमथफक सियोग उपिव्ध गराउन नगरपामिकामा 

मसर्ाररि गने तथा मवद्याियिरूिाई क्रमिःआमथफक रुपमा 

आत्ममनभफर बनाउन ेयोजना बनाइ कायाफन्वयन गन ेर गराउने, 

(घ) मिक्षक, कमफचारी तथा मवद्याथी कपयाणको िामग स्वीकृत मिक्षा 

योजना बमोमजम आवश्यक कायफक्रम बनाउने, 

(ङ) मवद्याियको सम्पमत्तको सुरक्षा तथा सममृिको िामग आवश्यक 

व्यवस्था गने, 

(च) मवद्याियको मवकासको िामग सञ्चामित िैमक्षक कायफक्रमिरूिाई 

सियोग गने,  

(छ) मवद्याियको िेखापरीक्षण प्रमतवदेन अनसुार अमनयममतता दमेखएमा 

तोमकए अनुसारको कारबािी गनेगराउन,े 

(ज) तोमकएको भन्दा न्यून मवद्याथी सखं्या भएमा वा मवद्यािय न ैनचामिन े

भएमा वा मवद्याियिे मनयम मवपरीतको कायफ वाराम्वार गरेमा 

आवश्यक प्रमक्रयापुर् याएरत्यस्ता मवद्यािय बन्द गन,े 

(झ) नगरस्तरीय िैमक्षक क्यािेण्िर बनाउने र सो बमोमजम मवद्यािय 

सञ्चािन गनफ विा मिक्षा समममतिाई मनदिेन मदने, 

(ञ) नगर क्षेत्रिाई उत्कृि िैमक्षक गन्तव्यको रुपमा मवकास गने, 

(ट) नगरस्तरीय खिेकूद, स्काउट, सिमक्रयाकिाप, अमतररि 

मक्रयाकिाप, सांस्कृमतक कायफक्रमको सञ्चािन तथा  मवकासको 

िामग आमथफक स्रोत जटुाउने, 

(ठ) आवासीय मवद्याियका मवद्याथीका िामग खाना तथा पौमिक 

आिारको गुणस्तर तोक्न ेसाथ ैआवासीय मवद्याियका िामगतोमकएको 

मापदण्ि अनुसार सञ्चािन भए नभएको मवषयमा आवश्यक 

अनुगमन र मनयमन गन,े 
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(ि) नगरसभाबाट स्वीकृत मिक्षा योजना र मापदण्िमभत्र रिी विा मिक्षा 

समममत र मवद्यािय ब्यबस्थापन समममतिाई आवश्यक मनदिेन मदने, 

(ढ) मवद्याियिे कायम गनुफपने न्यनूतम ् सरसर्ाइ तथा िौचाियको 

मापदण्ि तोक्ने, 

(ण) प्रत्येक वषफ नगर क्षेत्रमभत्रका मवद्याियदरबन्दी ममिान कायफ गने तथा 

नयााँ मवद्यािय खोपन वा कक्षा थप गनफ वा तिथपको अनुममत मदन वा 

मवद्यािय गाभ्न आवश्यक व्यवस्था गने, 

(त) नगर क्षेत्रमभत्र मविेष आवश्यकता भएका बेसिारा तथा िोटि मजदरू 

बािबामिकाको तथ्याङ्क सङ्किन गरी उनीिरूका िामग मिक्षाको 

आवश्यक व्यवस्था ममिाउने, 

(थ) उपयुि ब.मि.समममत र मवद्यािय व्यवस्थापन समममत िाई मवद्यािय 

सुधार तथा मवकासका िामग मनदिेन मदने, 

(द)  मवद्याियमा न्यूनतम पूवाफधार पूरा गरेका मवद्याियिाई प्रामवमधक तथा 

व्यवसामयक कक्षा सञ्चािन गनफ अनमुमत मदने । 

(ध) विा मिक्षा समममतबाट आएको मसर्ाररि बमोमजम आवश्यक कायफ 

गने । 

(न) प्रचमित काननू तथा सभािे तोकेका अन्य कायफ गने । 

१०. िडा मशक्षा समिमि : (१) विा क्षेत्रमभत्र सञ्चािन िुने मवद्याियको व्यवस्थापन, रेखदखे र 

समन्वय गने कामको िामग प्रत्येक विामा दिेाय बमोमजमको विा मिक्षा समममत िुनेछ । 

(क) विाध्यक्ष वा मनजिे तोकेको सदस्य  –अध्यक्ष  

(ख) सम्बमन्धत विा क्षेत्रमभत्र रिकेा मवद्यािय व्यवस्थापन  

 समममतका अध्यक्षिरूमध्येबाटविा मिक्षा समममतिे  

 मनोनीत गरेको एकजना अध्यक्ष  –सदस्य  

(ग)  स्थानीय समाजसेवी वा मिक्षा प्रेमीिरूमध्येबाट विा मिक्षा  

 समममतिे मनोनीतगरेको एकजना दमित र एकजना ममििा  

 सदस्य २ जना –सदस्य 

(घ) सम्बमन्धत विा क्षेत्रमभत्र रिकेा सामुदामयक 

  तथा संस्थागत मवद्याियकाप्रधानाध्यापकिरू  
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 मध्येबाट सम्बमन्धत विाि े मनोनीत गरेको  

 दईुजनाप्रध्यानाध्यापक –सदस्य 

(ङ) सम्बमन्धत विा मस्थत मविेष मिक्षा, समाविेी 

  मिक्षा  वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने मवद्यािय  

 वा अपाङ्गता सम्बन्धी मिक्षण संस्थाबाट 

 प्रमतमनमधत्विुने गरी विा मिक्षा समममतबाट 

  मनोनीत एक जना   –सदस्य 

(च) सम्बमन्धत विाको नगरकायफपामिका सदस्य –सदस्य 

(छ) विा समचव    –सदस्य समचव 

 (२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनोनीत सदस्यको पदावमध तीन वषफको िुनेछ ।  

  तर मनोनीत सदस्यि े आफ्नो पद अनुसारको आचरण पािना गरेको 

नपाइएमा मनोनयन गने पदामधकारी वा मनकायिे मनजिाई जनुसुकै बखत िटाउन सक्नेछ । 

त्यसरी पदबाट िटाउनु अमघ मनजिाई आफ्नो सर्ाइ पिे गन ेमौका मदनु पनेछ ।  

  (३) विा मिक्षा मसममतके बैठक सम्बन्धी कायफमवमध समममत आर्ैं ि े

मनधाफरण गनफ सक्नेछ । 

११. िडा मशक्षा समिमिको काि, किाव्य र अमधकाराः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िेमखए दमेख 

बािके विा मिक्षा समममतको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ ।  

(क) विामभत्रका मवद्याियको िैमक्षक मक्रयाकिाप तथा 

मापदण्ि पािना गरे नगरेको, मवद्याियमा मिक्षक 

उपमस्थत भई नगर िैमक्षक क्यािेण्िर अनसुार 

अध्यापन कायफ भए नभएको अनुगमन गने । 

(ख) खण्ि (क) बमोमजम गररएको अनगुमनबाट 

मवद्याियबाट संचामित कायफ मापदण्ि बमोमजम 

नभएको पाइएमा कारबािीका िामग नगर मिक्षा 

समममतिाई मसर्ाररि गने, 

(ग) मिक्षक र कमफचारीका िामग स्वीकृतदरबन्दी 

अनुसारका ररि पदिरूमा पदपूमतफका िामग 

मसर्ाररिगने,  
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(घ) छात्रवमृत्तका िामग उपयुफि उम्मेदवारमसर्ाररि गने, 

(ङ) छात्रवमृत्तको मववरण अद्यावमधक गने,  

(च) मवद्यािय भनाफ अमभयान सञ् चािनगन,े  

(छ) मिक्षा संवि मवषयमा मवकासका साझदेारबाट िुन े

सियोग मसर्ाररिगन,े 

(ज) नगर मिक्षा क्यािेन्िर बमोमजम मवद्यािय 

सञ् चािनका िामग समन्वय गने, 

(झ) मवद्याियमा पाठ्य पुस्तक समयमै पुगे नपगुेको 

अनुगमन गन,े 

(ञ) मवद्याथी मसकाइ उपिमब्धको परीक्षण र व्यवस्थापन 

गनफ सिमजकरण गन,े 

(ट) ट्युिन, कोमचङ जस्ता मवद्यािय बामिर िुन ेअध्यापन 

सेवाको अनुगमन गने, 

(ठ) स्थानीय पुस्तकािय र वाचनाियको सञ्चािन र 

व्यवस्थापन गन,े 

(ि) मवद्याियमा अमतररि मक्रयाकिाप सञ्चािन गन े

व्यवस्था ममिाउन,े 

(ढ) स्थानीय स्तरका खिेकूद संरचनाको संरक्षण तथा 

ममफत सम्भार गने, 

(ण) विास्तरीय खिेकूद प्रमतयोमगताको सञ् चािन तथा 

व्यवस्थापन गन,े 

(त) विा मभत्रका मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको मनयममत 

रुपमा अनुगमन गरी त्यस्तो समममतिे आफ्नो काम 

कतफव्य र अमधकार पािना नगरेको पाइएमा सचेत 

गराउने र सचते गराउदा समते तोमकएबमोमजम नगरे 

नगराएमा आवश्यक कारबािीका िामग नगर मिक्षा 

समममतमा मसर्ाररि गने, 
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(थ) मिक्षक अमभभावक संघिाई समक्रय गराउने । 

अमभभावकिाई आफ् ना बािबामिकािाई अमनवायफ 

रुपमा मवद्यािय अध्ययन गनफ पठाउन तथा िैमक्षक 

मक्रयाकिापमा सिभागी गराइ मिक्षाको गुणस्तर 

बढाउन पररचािन गने, 

(द) विामभत्रका मिक्षा सम्वि तथ्याङ्क वामषफक रुपमा 

अध्यावमधक गने , 

(ध) नगर मिक्षा समममति ेतोकेका अन्य कायफिरू गन े। 

१२.  मिद्यालय व्यिस्थापन समिमिाः (१) सामुदामयक मवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र 

व्यवस्थापन गनफको िामग प्रत्येक मवद्याियमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक मवद्यािय 

व्यवस्थापन समममत रिनेछ,- 

(क) अमभभावकिरूिे आरू्िरूमध्येबाट छानी 

  पठाएका दईुजना ममििा समित चार जना 

  अमभभावक  – सदस्य 

(ख) मवद्यािय रिकेो विाको विा अध्यक्ष 

  वा विा समममतका सदस्यिरूमध्येबाट 

  सो विा समममतिे मनोनयन गरेको  

 विा सदस्य  –सदस्य  

(ग) मवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बुमिजीवी,  

 मिक्षा प्रेमी वा मवद्याियिाई मनरन्तर  

 दि वषफदमेख सियोगगने वा मवद्याियिाई 

  नगद वा मजन्सी  सियोग गरेका व्यमििरू 

 मध्येबाट मवद्यािय व्यवस्थापन समममति े

  मनोनीत गरेको एकजनाममििा समित दईु 

  जना व्यमि   –सदस्य  

(घ) विा कायाफियद्वारा मनोनीत गरेको 

 सम्बमन्धत मवद्याियको सेवा क्षेत्रमभत्रका 

 मिक्षापे्रमी वा स्थानीय अमभभावक मध्ये  
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 कम्तीमा एक जना –सदस्य 

(ङ) मवद्याियका प्रधानाध्यापक –सदस्य समचव 

  

(२) सामुदामयक मवद्याियको मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको काम, कतफव्य 

र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ,- 

(क) मवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे, मनरीक्षण र 

व्यवस्थापन गन,े 

(ख) मवद्याियको चि, अचि सम्पमत्तको िगत राख्ने, 

राख्न िगाउने र सुरक्षा गन,े  

(ग) मवद्याियको िैमक्षक, भौमतक तथा आमथफक तथ्याङ्क 

र मववरण अद्यावमधक गराइ राख्ने,  

(घ) मवद्याियको वामषफक बजटे स्वीकृत गन े र त्यसको 

जानकारी विा मिक्षा समममतिाई मदने, 

(ङ) मवद्याियमा स्वच्छ िैमक्षक वातावरण कायम राख्न 

राजनीमतकधाममफक वा साम्प्रदामयक भावनाको 

आधारमा मवद्याियको वातावरण धममपयाउन नमदने,  

(च) नगरपामिकाबाट खमटएर आएको मिक्षकिाई िामजर 

गराइ काममा िगाउन,े  

(छ) प्रत्येक आमथफक वषफ समाप्त भएपमछ नगर मिक्षा 

समममतको प्रमतमनमध, मवद्याियका 

चन्दादाता,संस्थापक, समाजसेवी, मिक्षामवद ् र 

अमभभावकको भेिा गराइ िैमक्षक उपिमब्ध र 

आगामी वषफको िैमक्षक कायफक्रमिरूको सम्बन्धमा 

जानकारी गराउने र मवद्याियको अमघपिो िैमक्षक 

वषफको आय व्यय सम्बन्धमा तोमकए बमोमजम 

सावफजमनक परीक्षण गराइ नगर मिक्षा समममति े

तोकेको िेखापरीक्षकबाट मवद्याियको वामषफक 

िेखापरीक्षण गराउन,े 
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(ज) िेखापरीक्षकको प्रमतवदेन अनुसार तत्काि आवश्यक 

कारबािी गने र त्यसको प्रमतवदेन कायाफियमा पेि 

गने, 

(झ) मवद्याियको िामग चामिन े आवश्यक आमथफक स्रोत 

जटुाउने,  

(ञ) मिक्षक तथा कमफचारीिाई तािीमको िामग छनौट 

गने,  

(ट) ररि दरबन्दीमा मिक्षक पदपूमतफको िामग पद ररि 

भएको मममति े पन्र मदनमभत्र नगरपामिका 

कायाफियमा अनमुमत माग गनेगराउन,े 

(ठ) मवद्यािय मनरीक्षण गनफ कायाफियबाट खमटएको 

कमफचारीिे मवद्याियको चेक जााँच वा मनरीक्षण गदाफ 

िामजरी पुमस्तका वा मवद्यतुीय िामजरीमा गयि 

जनाएकोमा त्यस्ता गयि भएका मिक्षक तथा 

कमफचारीको गयि भएका मदनको तिब कट्टी गने,  

(ि) मवद्याियमा िमक्षत समूिका िामग मविेष प्रकृमतको 

िैमक्षक कायफक्रम सञ्चािन गनफ आवश्यक दमेखएमा 

कायाफियमा अनुरोध गने, 

(ढ) मिक्षक एवम् कमफचारीिाई मापदण्ि बनाइ पुरस्कृत 

गने, 

(ण) बषफभरी गरेका मवद्याियका गमतमवमधको तोमकए 

बमोमजम प्रमक्रया र सचूकिरूको आधारमा प्रत्येक वषफ 

सामामजक परीक्षण गराउने,  

(त) मिक्षाको गुणस्तर कायम गन े सम्बन्धमा तोमकए 

बमोमजमका पदामधकारी रिकेो बढीमा ११ सदस्य 

मिक्षक अमभभावक सघं गठन गन,े 

(थ) मवद्याियको िैमक्षक गुणस्तर वमृि गनफ उपयुि प्रस्ताव 

तयार गरी विा मिक्षा समममतमा पेि गने, 
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(द) विा मिक्षा समममततथा नगर मिक्षा समममतिे मदएको 

आदिे तथा मनदिेनिरूको पािना गने र गराउन,े 

(ध) तोमकए बमोमजमका अन्य कायफिरू गने । 

(३) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतका सदस्यिरूि े उपदर्ा (१) को खण्ि 

(क), (ख), (ग) र (घ) बमोमजमका सदस्यिरूिे आरू् मध्येबाट छानेको सदस्य सो 

समममतको अध्यक्ष िुनेछ । 

तर दर्ा ११ र दर्ा १२ बमोमजमको समममतको अध्यक्ष एउटै व्यमि एकै 

पटक िुन पाउने छैन ।  

(४) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका िामग वा 

अध्यक्षको अनुपमस्थमतमा सो समममतका ज्यषे्ठ सदस्यि ेबैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(५) मवद्यािय व्यवस्थापन समममति े सम्बमन्धत मवद्यािय मनरीक्षण गनफ 

खमटएको व्यमििाई सो समममतको बैठकमा पयफवके्षकको रुपमा भाग मिन आमन्त्रण गनफ 

सक्नेछ ।  

(६) संस्थागत मवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गनफका िामग 

प्रत्येक मवद्याियमा दिेायका सदस्यिरू रिकेो एक मवद्यािय व्यवस्थापन समममत 

रिनेछ,– 

(क) मवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताफमध्येबाट 

मनजिरूको मसर्ाररिमा मनोनीत व्यमि  

एक जना –अध्यक्ष 

(ख) अमभभावकिरूमध्येबाट एकजना ममििा समते पन े

गरी अमभभावकभेिाबाट मनोनीत व्यमि  

दईुजना  –सदस्य  

(ग) स्थानीय मिक्षापे्रमी वा समाजसेवीिरू मध्येबाट 

सम्बमन्धत विा समममतिे मनोनीतगरेको एकजना 

ममििा समित  दईु जना   –सदस्य 

(घ) मवद्याियको प्रधानाध्यापक  –सदस्य समचव 

 (७) मनोनीत  सदस्यको पदावमध मनोनीत भएको मममतिे तीन वषफको िुनेछ ।  
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तर मनज सदस्यिे आफ्नो पद अनुकूि आचरण नगरेको दमेखएमा त्यसरी 

मनोनयन गन ेपदामधकारीिे  मनजिाई जनुसुकै बखत पदबाट िटाउन सक्नेछ । त्यसरी पदबाट 

िटाउनु अमघ मनजिाई आफ्नो सर्ाइ पेि गने मौकाबाट बमञ्चत गररन ेछैन ।  

(८) संस्थागत मवद्याियको मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको काम, कतफव्य र 

अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछः 

(क) मवद्यािय सञ्चािनको िामग प्राप्त साधन र स्रोतको 

पररचािन गन,े  

(ख) मवद्याियको िामग आवश्यक भौमतक पूवाफधार एव ं

साधनको व्यवस्था गने,  

(ग) मवद्याियको चि, अचि सम्पमत्तको सुरक्षा र संरक्षण 

गने,  

(घ) मवद्याियमा स्वच्छ, गुणस्तरयुि िैमक्षक वातावरण 

कायम राख्न,े  

(ङ) प्रचमित काननू बमोमजम तोमकएको पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपुस्तक िाग ूगन ेसाथ ैसमयम ैपाठ्यपुस्तक तथा 

अन्य िैमक्षक सामाग्री उपिब्ध गराउन आवश्यक 

व्यवस्था गने । 

(च) संघ वा प्रदिे मिक्षा आयोगबाट अध्यापन अनुममतपत्र 

मिई प्रचमित कानून बमोमजम मिक्षक पदको िामग 

उम्मेदवार िुन योग्यता पूरा गरेका व्यमििाई मात्र 

मिक्षक पदमा मनयुमि गने,  

(छ) नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारिे तोमकमदएको तिब 

स्केिमा नघटाइ मिक्षकिाई तिब उपिब्ध गराउने,  

(ज) अनुिासनिीन मिक्षक उपर कारबािी गने,  

(झ) नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारको कानूनी 

मनदिेनिरूको पािना गन,े 

(ञ) वषफभरी िैमक्षक गमतमवमधवारे कम्तीमा  दि प्रमतित 

बािबामिकािाई मनःिुपक पठन पाठन गराउन,े 
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(ट) नगर मिक्षा समममति ेमनधाफरण गरेको मापदण्ि अनसुार 

मात्र िुपक मिने र मिन िगाउन,े 

(ठ) तोमकए बमोमजमको प्रमक्रया र सूचकिरूको आधारमा 

प्रत्येक वषफ सामामजक परीक्षण गराउने,  

(ि) मवषय मिक्षकिे कक्षा कोठामा अध्यापन 

गरेकोमवषयवस्तुको आधारमा मवद्याथीको मिक्षण 

मसकाइ उपिमब्धको मूपयाङ्कन उपर वामषफक रुपमा 

छिर्ि गरी अमभिेख कायम गन,े 

(ढ) बािबामिका उपर कुन ै मकमसमका मिसंा िुन नमदन े

वातावरण ममिाउने, 

(ण) मवद्याियमा मवद्यतुीय प्रणािीबाट मिक्षण गराउने 

वातावरण ममिाउने, 

(त) अमभभावक मिक्षाको िामग व्यवस्था गने, 

(थ) मिक्षक अमभभावक संघ गठन गन,े 

(द) नगर मिक्षा समममत मदएको आदिे तथा मनदिेनिरूको 

पािना गने र गराउन,े 

(ध) तोमकए बमोमजमका अन्य कायफिरू गन े। 

(९) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको बठैक सम्बन्धी कायफमवमध तोमकए 

बमोमजम िुनेछ ।  

(१०) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको आफ्न ैछाप र िेटर प्याि िुनेछ ।  

(११) उपदर्ा (१०) बमोमजमको छाप र िेटर प्याि मवद्यािय व्यवस्थापन 

समममतको अध्यक्षबाट प्रयोग िुनेछ । 

(१२) प्रामवमधक तथा व्यावसामयक मवषयमा अध्ययन वा तािीम गराउन े

माध्यममक मवद्याियको मवद्यािय व्यवस्थापन समममतमा नगरस्तरका उद्योग तथा वामणज्य 

संघका एकजना प्रमतमनमध समते सदस्य रिनेछ । 

१३.  व्यिस्थापन समिमिको पदामधकारी हुन नसकनेाः दिेायको व्यमि व्यवस्थापन समममतको 

अध्यक्ष र सदस्य िुन सक्न ेछैन ; 

(क) गैर नेपािी नागररक,  
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(ख) पच्चीस वषफ उमेर पूरा नभएको,  

(ग) प्रचमित काननू बमोमजम कािो सचूीमा परेको, 

(घ) नैमतक पतन दमेखने र्ौजदारी अमभयोगमा अदाितबाट कसूरदार 

ठिररएको, 

(ङ) अन्य मवद्याियको व्यवस्थापन समममतको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा 

रिकेो। 

१४. मिद्यालय व्यिस्थापन समिमि मिघटन गना समकने : (१) कुनै मवद्यािय व्यवस्थापन 

समममतिे तोमकएको मजम्मेवारी पूरा गनफ नसकेमा वा मवद्याियको सम्पमत्त मिनाममना गरेमा 

मवद्यािय व्यवस्थापन समममत नगर मिक्षा समममति े मवघटन गनफ सक्नेछ । यस्तो मवघटनको 

कायफिाई सभाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ ।  

तर त्यसरी मवघटन गनुफ अमघ उि समममतिाई आफ्नो सर्ाइ पेि गन े

मनामसब मामर्कको मौका मदनु पनेछ ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मवद्यािय व्यवस्थापन समममत मवघटन भएपमछ 

अको मवद्यािय व्यवस्थापन समममत गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणिे मवद्यािय 

व्यवस्थापन समममत गठन नभएको अवस्थामा तत्कािको िामग कायफ सञ्चािन गनफ नगर 

मिक्षा समममति ेतोमकए बमोमजमको एक अस्थायी मवद्यािय व्यवस्थापन समममत गठन गनफ 

सक्नेछ ।  

१५. मिद्यालय साना, गाभ्न, नाि पररििान गना िा बन्द गना सकने : (१) नगर मिक्षा समममति े

सञ्चािन भईरिकेा कुनै मवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सानफ वा दईु वा दईुभन्दा 

बढी मवद्याियिाई गाभी एउटा मवद्यािय कायम गनफ वा मवद्याियको नाम पररवतफन गनफ वा 

मवद्यािय बन्द गनफ वा तोमकएको ठाउाँ वा क्षेत्रमा मवद्यािय खोपन वा मवद्याियमा कक्षा थप 

वा ति थप गरी सञ्चािन गनफ अनमुमत मदन सक्नेछ ।  

(२) मवद्यािय साने, गाभ्न,े नाम पररवतफन गने वा बन्द गने आधार र प्रमक्रया 

तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(३) कुनै मवद्यािय गाभ्ने आधार औमचत्यपूणफ नदमेखएमा विा मिक्षा 

समममतको मसर्ाररि समेतको आधारमा नगर मिक्षा समममतिे त्यस्तो मवद्याियको ति वा 

कक्षा घटाउन सक्नेछ । 
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(४) कुनै मवद्यािय अको मवद्याियमा गामभन े भएमा त्यस्तो मवद्याियको 

चि अचि सम्पमत्त, र्मनफचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री िगायतका अन्य िैमक्षक 

सामग्रीको मववरण अद्यावमधक गरी गामभए पश्चात अमस्तत्वमा रिन ेमवद्याियमा िस्तान्तरण 

एव ंमजन्सी दामखिा गरी अमभिेखमा आम्दानी बााँध्नु पनेछ । 

१६.  मशक्षक अमभभािक संघ सभबन्धी व्यिस्थााः (१) प्रत्येक मवद्याियमा एक मिक्षक 

अमभभावक संघ िुनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको संघ गठन गन ेदामयत्व सम्बमन्धत मवद्याियको 

मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको िुनेछ । 

(३) मिक्षक अमभभावक संघको काम, कतफव्य र अमधकार तोमकए बमोमजम 

िुनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

मशक्षक िथा किाचारीको दरबन्दी, सेिाको शिा िथा योग्यिा 

 

१७. मशक्षक िथा किाचारीको दरबन्दी सभबन्धी व्यिस्था : (१) मवद्यािय व्यवस्थापन 

समममति े मवद्याियका िामग मवद्याथी सखं्या र तोमकएको आधारमा आवश्यक दरबन्दी 

पमिचान गरी विा मिक्षा समममतमा पेि गनुफ पनेछ र विा मिक्षा समममति ेआवश्यक छिर्ि 

र मनणफय गरी कायाफियमा िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम माग भएको अवस्थामा वा कायाफियि े

आवश्यक दखेकेो खण्िमा मवद्याियको भौमतक पूवाफधार, मवद्याथी संख्या, अध्ययन–

अध्यापनका मवषय तथा मवत्तीय स्रोतको सुमनमश्चतता समेतका आधारमा सामुदामयक 

मवद्याियको संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण गरी मवद्याियिाई आवश्यक पने स्थायी तथा 

करारका दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गरी नगर मिक्षा समममतमा पेि गनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम प्रस्तुत सगंठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण प्रमतवदेन 

बमोमजमको संगठन संरचना र दरबन्दी नगर मिक्षा समममतिे जस्ताको त्यस्तै वा पररमाजफन 

समित स्वीकृत गनफ सक्नेछ । 

१८. मशक्षकको सेिाको शिा : (१) मिक्षकको सेवाका ितफ दिेाय बमोमजम िुनेछ,- 

(क)आरू्िे अध्यापन गनफ मनयुि भएको मवषयको अमनवायफ 

रुपमा अध्यापन गनुफ पनेछ, 
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(ख)आरू् मवदा बस्नु परेको अवस्थामा मवदा स्वीकृत गराएर 

मात्र मवदा बस्नुपनेछ,   

(ग) मवद्याियको िैमक्षक पात्रो अनुरुप आफ्नो मवषयको 

िैमक्षक सामाग्री र पाठ योजना मवद्यािय प्रिासनबाट 

स्वीकृत गराइ पािना गनुफ पनेछ, 

(घ) कक्षा कोठामा अध्यापन गरेको मवषयवस्तुको 

आधारमा मवद्याथीको मिक्षण मसकाइ उपिमब्धको 

मनयममत परीक्षण गरी अमभिेख कायम गनुफ पनेछ, 

(ङ) िैमक्षक सत्र समाप् त िुन ु अगाव ै आरू्िे अध्यापन 

गराउने मवषयको पाठ सम्पन्न गने र सो को जानकारी 

मवद्यािय व्यवस्थापन समममतिाई गराउनु पनेछ , 

(च) तोमकएको बमोमजमको आचार संमिता पािना गनुफ 

पनेछ । 

(२) खण्ि (ख) बमोमजम मिक्षक मवदामा बसेको अवस्थामा कुनै पमन 

मकमसमिे नयााँ मिक्षक भनाफ गनफ पाइन े छैन । त्यस्तो मिक्षकको मवदाको अवमधभर 

मवद्याियिे अध्यापनको वकैमपपक व्यवस्था ममिाउनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको सेवाको ितफ पािना गनुफ मिक्षकको कतफव्य 

िुनेछ । 

(४) मिक्षकको सेवाको अन्य ितफ प्रचमित कानून र तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

१९. किाचारीको सेिाको शिा :(१) मवद्याियका कमफचारीको सेवाका ितफ दिेाय बमोमजम 

िुनेछ,- 

(क) मवद्याियमा मनयममत उपमस्थत भई दमैनक प्रिासमनक 

कायफ गन,े 

(ख) मवद्याियका मिक्षक, कमफचारी एव ं मवद्याथीको िगत 

तथा अमभिेख अद्यावमधक बनाइ राख्ने, 

(ग) आरू् मवदा बस्नु परेमा प्रधानाध्यापकसाँग स्वीकृमत 

मिएर मात्र मवदा बस्ने, 
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(घ)  मवद्यािय प्रिासनसाँग सम्बमन्धत प्रधानाध्यापकि े

तोकेका अन्य कायफ गन,े 

(ङ)  तोमकएका आचार संमिता पािना गनुफ पने । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको सेवाको ितफ पािना गनुफ सम्बमन्धत 

कमफचारीको कतफव्य िुनेछ । 

(३) कमफचारीको सेवाको अन्य ितफ तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

२०. शैमक्षक योग्यिा : मवद्याियको मिक्षक तथा कमफचारीको िामग चामिने िैमक्षक योग्यता 

प्रचमित काननू बमोमजम िुनेछ । 

२१. मशक्षकलाई अन्य काििा लगाउन नहुने:(१) सामदुामयक मवद्याियको मिक्षकिाई मिक्षा 

प्रदान गन ेवा मवद्यािय प्रिासन सम्बन्धी काममा बािके मवद्याियि ेअन्य कायफमा िगाउन 

िुाँदनै । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन मवद्याियको पठन 

पाठनमा बाधा नपन ेगरी रामष्ट्रय जनगणना, मनवाफचन सम्बन्धी काम, प्राकृमतक प्रकोप उिार, 

रामष्ट्रय वा प्रदिे वा नगरपामिका स्तरका अमभयान वा प्रचमित कानून बमोमजमको अन्य 

काममा खटाउन समकनेछ । 

२२. िलब भत्ता नपाउने र सेिा अिमध गिना नहुने : मवदा स्वीकृत गराइ बसेको वा िैमक्षक 

प्रयोजनका िामग काजमा रिकेो वा दर्ा (२१) को उपदर्ा (२) बमोमजमको काममा 

खमटएको अवस्था बािके मवद्याियमा अनपुमस्थत रिकेो मिक्षकि े अनपुमस्थत अवमधको 

तिब, भत्ता पाउन ेछैन र त्यस्तो अवमध मनजको सेवा अवमधमा गणना िुन ेछैन । 

 

पररच्छेद ५ 

मशक्षक िथा किाचारीको मनयुमि, सरुिा, िृमत्त मिकास, सजाय िथा सेिाको सुरक्षा 

 

२३. मशक्षक िथा किाचारीको मनयुमि सभबन्धी व्यिस्थााः मिक्षक तथा कमफचारीको मनयुमि 

प्रचमित काननू बमोमजम प्रमतस्पधाफत्मक प्रणािीबाट मात्र गनफ समकनेछ । 

२४. मशक्षकको सरुिा सभबन्धी व्यिस्था :(१) नगरपामिकाि े नगर क्षेत्रमभत्र एक 

मवद्याियवाट अको मवद्याियमा, समान ति तथा मवषय ममपन े दरबन्दीमा विा मिक्षा 

समममतको मसर्ाररिमा मिक्षकको सरुवा गनफ समकनेछ । 
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(२) मिक्षकको सरुवा सामान्यतः प्रत्येक िैमक्षक सत्रको पमििो ममिनामा 

गररनेछ  । 

(३) एक पटक सरुवा भएको मिक्षकिाई सरुवा भएको मवद्याियमा 

सामान्यतया कम्तीमा तीन वषफ सेवाअवमध पूरा नभईअन्यत्र सरुवा गररने छैन । 

(४) सरुवा िुन चािन े मिक्षकिे तोमकए बमोमजमको ढााँचामा कायाफियमा 

मनवदेन मदनु पनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम मनवदेन प्राप्त भएमा नगर मिक्षा समममति ेदरबन्दी 

ररि र मवषय ममपन ेदमेखएमा त्यस्तो मिक्षकिाई सरुवा गनफ सक्नेछ । 

(६) उपदर्ा (५) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन मविेष कारणवि 

कुनै मिक्षकिाई सरुवा नगरी निुन े पररमस्थमत परेमा त्यसको कारण खिुाइ विा मिक्षा 

समममतको मसर्ाररि र नगर प्रमुखको अनुममतमा प्रमुख प्रिासकीय अमधकृति े आफ्नो 

नगरपामिका क्षेत्रमभत्र  सरुवा गनफ सक्नेछ ।  

२५. अन्िर स्थानीय िह मशक्षक सरुिा सहिमि सभबन्धी : (१) अन्तर स्थानीय ति सरुवा 

भईजान चािने मिक्षकि ेसरुवा भईजान चािकेो मवद्यािय र सम्बमन्धत स्थानीय तिको तथा 

आरू् सेवारत मवद्याियको सरुवा सिममतको मसर्ाररिसमित मनवदेन मदएमा दर्ा २४ 

बमोमजमको अवस्था पूरा भएको, सामान्यतया तीन वषफ स्थायी सेवा अवमध  पूरा गरेको 

मिक्षकिाई सरुवासिममत मदन समकनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको सरुवाका िामग नगर मिक्षा समममतको सिममत 

आवश्यक पनेछ । 

(३) अन्तर स्थानीय ति  मिक्षक सरुवा गनफ आवश्यक भएमा मात्र नगर 

मिक्षा समममतको सिममतमा  सघंीय तथा प्रदिे मिक्षा ऐन बमोमजम िुनेछ ।  

२६.   करार मशक्षक मनयुमिको अनुिमि सभबन्धी : (१) मवद्याियमा ररिरिकेो दरबन्दीमा 

मिक्षक मनयुमि गनफ व्यवस्थापन समममतको मनणयफ समित कायाफियमा मवज्ञापनको िामग 

अनुममत माग भएमा त्यस्तो मनयुमिको प्रमक्रया अगामि बढाउन अनुममत मदन समकनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम अनुममत प्राप्त भएको अवस्थामा तोमकए 

बमोमजमको प्रमतस्पधाफत्मक प्रणािीबाट मात्र करारमा मिक्षक मनयुि गनुफ पनेछ । यस्तो 

मिक्षक मनयुमि गदाफ स्थानीयिाई प्राथममकता मदनु पनछे । 
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(३) उपदर्ा (१) बमोमजम मनयुमि गदाफ मवद्याियको सगंठन तथा 

व्यवस्थापन सभके्षणको आधारमा प्रमतस्पधाफत्मक प्रणािीबाट मात्र गनफ समकनेछ । 

(४) यस्तो मनयुमि गदाफ नगरपामिकािाई आमथफक दामयत्व पन े रिछे भन े

नगरपामिकाको पूवफ स्वीकृमत नमिई कुन ैपमन मनयुमि गनफ समकने छैन । 

(५) करारमा मिक्षक मनयुमि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकएबमोमजम   

िुनेछ । 

२७. सािुदामयक मिद्यालयिा करार मशक्षक, छनौट िथा मसफाररश समिमि सभिमन्ध 

व्यिस्था: (१) सामुदामयक मवद्याियमा करार मिक्षक मनयुमिका िामग छनौट तथा 

मसर्ाररि गनफ दिेाय बमोमजमको मिक्षक छनौट तथा मसर्ाररि  समममत रिनेछ,- 

(क) सम्बमन्धत मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको  

अध्यक्ष, –संयोजक 

(ख) मिक्षा अमधकृत वा प्रमुख प्रिासकीयअमधकृति े

तोकेको अमधकृतस्तरकोकमफचारी, –सदस्य 

(ग) मिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको सम्बमन्धत विा 

कायाफियबाट मसर्ाररि भएकोमवषय मवज्ञ  

एक जना, –सदस्य 

(घ) सम्बमन्धत मवद्याियको प्रधानाध्यापक –सदस्य समचव 

(२) करार मिक्षक छनौट कायफ कायाफियिे तोकेको स्थानमा िुनेछ ।  

(३) मिक्षक छनौट तथा मसर्ाररि समममतको बैठक सञ् चािन सम्बन्धी 

कायफमवमध र अन्य व्यवस्था  तोके बमोमजम िुनेछ ।  

(४) सम्बमन्धत स्रोत व्यमििाई करार मिक्षक मनयुमिका िामग छनौट तथा 

मसर्ाररि समममतमा आवश्यकता अनसुार आममन्त्रत सदस्यको रुपमा बोिाउन समकनेछ । 

(५) उपदर्ा १ को खण्ि (ग) बमोमजमको सदस्यको पदावमध ३ वषफ िुनेछ । 

थप एक अवमधका िामग मनजको पुनः मनोनयन िुन सक्नेछ । 

तर मनजिे आफ्नो पद अनुकूि आचरण गरेको नदमेखएमा त्यसरी मनोनयन 

गने पदामधकारी वा संस्थाि ेमनजिाई जनुसुकै बखत पदबाट िटाउन सक्नेछ । त्यसरी पदबाट 

िटाउनु अमघ मनजिाई सर्ाइ पेि गने मौकाबाट बमञ्चत गररन ेछैन ।  
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२८. सािुदामयक मिद्यालयिा किाचारी मनयुमि सभबन्धी व्यिस्था:(१) सामुदामयक 

मवद्याियमा आवश्यक पने कमफचारीकोमनयुमि सम्बन्धी व्यवस्था  तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनयुमि गदाफ मवद्याियको सगंठन तथा 

व्यवस्थापन सभके्षणको आधारमा प्रमतस्पधाफत्मक प्रणािीबाट मात्र गनफ समकनेछ । यस्तो 

मनयुमि गदाफ स्थानीयिाई प्राथममकता मदनु पनेछ । 

(३) कमफचारी मनयुमि सम्वन्धमा नगरपामिकािाई आमथफक दामयत्व पने 

रिछे भने नगरपामिकाको पूवफ स्वीकृमत नमिई कुनै पमन मनयुमि गनफ समकने छैन । 

२९. मशक्षक िथा किाचारीको िृमत्त मिकास सभबन्धी व्यिस्थााः मिक्षक तथा कमफचारीको 

वमृत्त मवकासका िामग नगरपामिकािे माग र आवश्यकताका आधारमा कायफयोजना 

बनाइक्षमता मवकास कायफक्रम सञ्चािन गनफ सक्नेछ । 

३०. मशक्षक िथा किाचारीको सेिाको सुरक्षा : मवद्याियका मिक्षक तथा कमफचारीको 

सेवाको सुरक्षा प्रचमित कानून बमोमजम िुनेछ । 

३१. मशक्षकको अनुशासन र आचरिाः (१) मवद्याियका मिक्षकको अनुिासन र आचरण 

प्रचमित काननूमा तोमकएबमोमजम िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमका अमतररि नगरपामिकािे आचरण सम्बन्धी 

व्यवस्था थप गनफ सक्नेछ । 

३२. मशक्षक िथा किाचारीले गना मनषेध गररएको : (१) मवद्याियका मिक्षक तथा कमफचारीि े

दिेायका कायफ गनफ पाउने छैन : 

(क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गनफ, 

(ख) उत्तरपुमस्तका परीक्षण गदाफ िापरवािी वा गैह्र 

मजम्मेवारपूणफ कायफ गनफ, 

(ग) परीक्षा केन्रमा सम्बमन्धत पदामधकारीको स्वीकृमत 

बेगर प्रविे गनफ, 

(घ) परीक्षार्ि प्रकािनमा अमनयममतता गनफ, 

(ङ) परीक्षाको मयाफदा भङ्ग िुने अन्य कुनै कायफ गनफ, 

(च) मवद्याथी भनाफ गदाफ दान, उपिार वा कुन ैरकम मिन, 

(छ) अनुममत नमिई कुनै िैमक्षक कायफक्रम, िैमक्षक परामिफ 

सेवा, मिज कोसफ, भाषा मिक्षण कक्षा तथा पूवफ तयारी 
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कक्षा सञ्चािन कायाफियबाट अनुममत नमिई 

गनफ,मवद्यािय व्यवस्थापन समममतको अनमुमत मबना 

मवद्यािय समयमभत्र अनुपमस्थत िुन, 

(ज) मवद्याियको सम्पमत्त मिनाममना वा मस्यौट गनफ, 

(झ) मादक पदाथफ तथा सूमतफजन्य पदाथफ सेवन गरी 

मवद्याियमा उपमस्थत िुन, 

(ञ) कुनै पमन राजनीमतक दिको सदस्यता मिन र राजनैतीक 

गमतमवमधमा सामेि िुन, 

(ट) मवद्याियसाँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्न े सघं संस्था वा 

मनकायमा सामिे िुन, 

(ठ) मवद्यािय प्रिासनको स्वीकृमत मबना मवदा मिन एव ं

कक्षा सञ्चािनको समयमा कक्षा बामिर िुन, 

(ि) मबना तयारी वा मबना िैमक्षक सामाग्री कक्षा कोठामा 

उपमस्थत िुन, 

(ढ) कुनै मिक्षक तथा कमफचारी मवद्याियमा २३५ मदनभन्दा 

कम उपमस्थत िुन, 

(ण) प्रधानाध्यापकिे मवद्यािय व्यवस्थापन समममतसाँग 

गरेको िैमक्षक कायफसम्पादन मवपरीत कायफ गनफ र 

मिक्षकिे प्रधानाध्यापकसाँग गरेको िैमक्षक 

कायफसम्पादन करार मवपरीत कायफ गनफ। 

(२) उपदर्ा (१) को कायफ गने मिक्षक तथा कमफचारीिाई नगरपामिकािे 

प्रचमित काननू बमोमजमको कारबािीको प्रमक्रया अगामि बढाउनु पनेछ । 

३३. सजाय िथा पुनरािेदन :मवद्याियका स्थायी मिक्षक तथा कमफचारीको सजाय तथा 

पुनरावदेन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमित कानूनमा उपिखे भए बमोमजम िुनेछ । 
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पररच्छेद ६ 

परीक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

३४. नगर परीक्षा समिमिाः (१) आधारभूत तिको अन्तमा मिइन े परीक्षाको सञ्चािन 

रव्यवस्थापनको िामग नगर मिक्षा समममतको प्रत्यक्ष रेखदखे र मनयन्त्रणमा रिने गरी दिेायको 

एक नगर परीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन समममत रिने छ । 

(क) प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत  –संयोजक 

(ख) सामुदामयक तथा संस्थागत मवद्याियका मिक्षकिरू 

मध्येबाट नगर मिक्षासमममतको मसर्ाररिमा 

मनोनीतएक ममििा समितदईु जना मिक्षक

 –सदस्य  

(ग) संयोजकि े तोकेको कायाफियको अमधकृतस्तरको 

कमफचारी एक जना –सदस्य 

(घ) मिक्षा अमधकृत –सदस्य समचव   

(२) मनोनीत सदस्यको पदावमध मनोनीत भएको मममतिे तीन वषफको िुनेछ । 

तर मनोनीत सदस्यको कायफ सन्तोषजनक नभएमा संयोजकिे जनुसुकै समयमा िटाउन े

सक्नेछ । 

तर त्यसरी िटाउनु अमघ त्यस्तो मनोनीत सदस्यिाई सर्ाइको मौकाबाट 

बमञ्चत गररन ेछैन । 

३५. नगर परीक्षा समिमिको काि, किाव्य र अमधकाराः (१) नगर परीक्षा समममतको काम, 

कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ । 

(क) परीक्षा पररचािन सम्बन्धमा नीमत मनधाफरण गन,े 

(ख) परीक्षा केन्र तोक्ने, 

(ग) आवश्यकता अनसुार मवद्याियिाई समूिमा मवभाजन 

गरी परीक्षा सञ्चािन गन,े 

(घ) परीक्षार्ि प्रकामित गने तथा परीक्षाथीिाई प्रमाण 

पत्र मदने, 
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(ङ) बजटेको वााँिर्ााँि गने, संस्थागत मवद्याियको परीक्षा 

िुपक मनधाफरण तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संिग्न 

व्यमििरूको पाररश्रममक मनधाफरण गने, 

(च) कुनै परीक्षा केन्रमा अमनयममतता भएमा आवश्यकता 

अनुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो 

परीक्षा केन्र बन्द गन,े 

(छ) प्राकृमतक प्रकोप वा कुनै मवपद ् वा अन्य कुन ै

कारणबाट मनधाफररत समयमा परीक्षा सञ्चािन गनफ वा 

परीक्षार्ि प्रकामित गनफ बाधा पनफ गएमा तुरुन्त 

आवश्यक मनणफय मिने, 

(ज) नगर मिक्षा समममतबाट तोमकए बमोमजमका अन्य कायफ 

गने । 

३६. परीक्षाको सञ्चालन र व्यिस्थापन सभबन्धी व्यिस्था : (१)  नगर परीक्षा समममति े

आधारभूत तिको अमन्तम परीक्षा सञ्चािन र व्यवस्थापन  गनेछ  । 

(२) नगर मिक्षा समममतिे माध्यममक तिको परीक्षा सञ्चािनका िामग 

आवश्यक समन्वय गन ेछ । 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमेमजमआधारभूत तथा माध्यममक तिको परीक्षा 

व्यवस्थापन सघं तथा प्रदिे काननूकोआधारमा नगर परीक्षा समममति े मनधाफरण गरेको 

मापदण्ि बमोमजम मवद्यािय व्यवस्थापन समममतिे गनछे । 

 

पररच्छेद ७ 

मिमिध 

३७. मशक्षाको िाध्यि : (१) मवद्यािय मिक्षाको माध्यम नेपािी वा अगं्रेजी वा दवु ैभाषा िुनेछ । 

(२)  आधारभूत तिको कक्षा १ दमेख ५ सम्म मातभृाषामा मिक्षा मदन 

समकनेछ  ।  

(३) मात ृ भाषाको प्रविफनका  िामग नगरपामिकािे मविेष अनुदानको 

व्यवस्था गनफ सक्नेछ । 

(४)  भाषा मवषयमा अध्ययन गराउाँदा मिक्षाको माध्यम सोिी भाषा िुनेछ । 
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३८. प्रारमभभक बालमिकास केन्र स्थापनााः (१) कुनै संस्था वा मवद्याियिे प्रारमम्भक 

बािमवकास केन्र स्थापना गनफ चािमेा अनुममतको िामग सम्बमन्धत विा कायाफियमा 

मनवदेन मदनु पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन पनफ आएमा त्यस्तो मनवदेनका सम्बन्धमा 

आवश्यक जााँचबुझ गदाफ  प्रारमम्भक बाि मवकास केन्र स्थापना गनफ तोमकएको मापदण्ि तथा 

प्रमक्रया पूरा भई अनुममत मदन मनासीब दमेखएमा आवश्यक ितफ तोकी विा मिक्षा समममति े

अनुममत मदन सक्नेछ ।  

तर नगरपामिकािाई आमथफक दामयत्व पन े गरी यस्तो केन्र खोमिन े भएमा 

नगरपामिकाको पूवफ अनुममत मिनु पनेछ ।    

(३) कुनै संस्थाि ेउपदर्ा (२) बमोमजम तोमकएको ितफ अनुरूप प्रारमम्भक 

बाि मवकास केन्र सञ्चािन नगरेमा विा समममतिे त्यस्तो केन्रिाई मदएको अनमुमत 

जनुसुकै बखत रद्द गनफ सक्नेछ ।  

तर त्यसरी रद्द गनुफ अमघ त्यस्तो संस्थािाई सर्ाइ पेि गन ेमौकाबाट वमञ्चत 

गररने छैन ।  

३९. मिद्यालयको सभपमत्त : (१) सामुदामयक मवद्याियको िकभोगमा रिकेो सम्पमत्त सावफजमनक 

सम्पमत्त मामननेछ । 

(२) यस ऐन बमोमजम अनुममत रद्द गररएको वा कुन ै मवद्याियमा गामभएको 

सामुदामयक मवद्याियको चि अचि सम्पमत्त अन्य मवद्याियको काममा प्रयोगमा नआउन े

भएमा नगरपामिकािे सामुदामयक वा सावफजमनक मितका अन्य कायफमा प्रयोग गनफ सक्नेछ । 

(३) सामुदामयक मवद्याियिे िैमक्षक अमभवमृिका िामग अचि सम्पमत्त 

प्रयोग गनफ सक्नेछ । अचि सम्पमत्तको व्यवसामयक प्रयोग गनुफ अमघ नगरपामिकाको पवूफ 

स्वीकृमत मिनु पनेछ ।  

(४) सामुदामयक मवद्याियको चि सम्पमत्त िैमक्षक अमभवमृिका िामग 

प्रयोग गदाफ मवद्यािय व्यवस्थापन समममतबाट मनणफय भए बमोमजम िुनेछ ।  

(५) संस्थागत मवद्याियिे कुन ैव्यमि वा संघसंस्थासाँग दान दातव्यको रुपमा 

कुनै मकमसमको चि, अचि सम्पमत्त प्राप्त गनुफ अमघ नगरपामिकाको स्वीकृमत मिनु पनेछ । 
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(६) उपदर्ा(५) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन कुनै अमभभावकि े

आफ्नो इच्छािे सामुदामयक मवद्याियिाई मदएको दान, उपिार, चन्दा वा सियोग मिन बाधा 

पने छैन । 

(७) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र स्वदिेी तथा मवदिेी दात ृ मनकायबाट प्राप्त चि 

अचि सम्पमत्त मिक्षण संस्थाको नाममा िुनुपनेछ । कसैिे व्यमिगत या अन्यत्र राखकेो 

भएमा पमन यो ऐन िागू भएको मममतिे छ ममिनामभत्र सम्बमन्धत मवद्याियको नाममा 

िस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ ।   

४०. मिद्यालयलाई छूट र सुमिधा : (१) सामुदामयक मवद्याियको नाममा सम्पमत्तको मिखत 

पाररत गदाफ रमजष्ट्रेिन दस्तूर िाग्ने भए नगरपामिकाि ेत्यस्तो दस्तूरको व्यवस्था ममिाउनेछ । 

(२) िैमक्षक गुठीको रुपमा सञ्चािन िुने संस्थागत मवद्याियको सम्पमत्तको 

मिखत पाररत गदाफ नगरपामिकामा कुन ैदस्तूर िाग्ने छैन । 

४१. शुल्क सभबन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमित कानूनि ेमनःिुपक मिक्षा घोषणा गरेको मवद्यािय 

मिक्षाका िामग सामुदामयक मवद्याियिे मवद्याथीको नाममा िुपक मिन पाउन ेछैन । 

(२) संस्थागत मवद्याियि ेनगर मिक्षा समममतिे तोकेको मापदण्ि बमोमजम 

िुपक मनधाफरण गनुफ पनेछ ।   

४२. संस्थागि मिद्यालयले छात्रिृमत्त उपलब्ध गराउनु पने : (१) संस्थागत मवद्याियि े

मवद्याियमा भनाफ भएका कुि मवद्याथी संख्याको कम्तीमा दि प्रमतितमा नघट्न ेगरी तोमकए 

बमोमजमका मवपन्न, अपाङ्ग, ममििा, दमित वा जनजामत, जिेने्दार मवद्याथीिाई मनःिुपक 

छात्रवमृत्त उपिब्ध गराउनु पनेछ । त्यसरी प्रदान गररएको छात्रवमृत्तको मववरण मवद्याियमा 

सावफजमनक गरी एक प्रमत कायाफियमा समेत पठाउन ुपनेछ । 

(२) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतिे उपदर्ा (१) बमोमजम छात्रवमृत्तको 

िामग मवद्याथी छनौट गनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको छात्रवमृत्तको िामग मवद्याथी छनौट गने आधार 

तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

४३. मिशेष मशक्षा, सिािेशी मशक्षा, अनौपचाररक मशक्षा, मनरन्िर मशक्षा, िथा खुला 

मशक्षा सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था : (१)नगरपामिकािे कुनै सामुदामयक मवद्याियमा 

मविेष मिक्षा, समाविेी मिक्षा, अनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षा वा खिुा मिक्षा 

सञ्चािनको व्यवस्था गनफ सक्नेछ । 
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(२) मविेष मिक्षा, समाविेी मिक्षा, अनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षा वा 

खिुा मिक्षा सञ्चािन गने पूवाफधार तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(३) नगरपामिकाि े तोमकएको मापदण्ि पूरा गन े मवद्याियिाई मविेष 

मिक्षा, समाविेी मिक्षा, अनौपचाररक मिक्षा, मनरन्तर मिक्षा वा खिुा मिक्षा सञ्चािन गनफ 

अनुममत प्रदान गनफ सक्नेछ ।  

(४) मविेष मिक्षा र समाविेी मिक्षाको सञ्चािन साधारण मिक्षा सरि 

िुनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) मा जनुसुकै कुरा िमेखएको भएता पमन न्यून दृमियुि, पूणफ 

दृमिमविीन, बमिरा, सुस्त श्रवण, अमटज्म, बौमिक अपाङ्गता तथा श्रवण एव ं दृमिमविीन 

भएका बािबामिकाको िामग पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मिक्षण मसकाइ र मूपयाङ्कन 

प्रणािीमा र्रक व्यवस्था गनफ समकनेछ ।  

४४. धामिाक िथा अन्य मिद्यालयको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन सभबन्धिााः  (१) 

गुरुकुि, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामामजक, परोपकारी वा कपयाणकारी 

संस्थािे सञ्चािन गरेका वा मवदिेी दात ृ मनकायको सियोगमा सञ्चामित सामुदामयक 

मवद्यािय एव ंमनजी िोस्टिको  व्यवस्थापन र सञ्चािन यसै ऐन बमोमजम िुनेछ । 

(२) गुम्बा वा गोन्पा, गुरुकुि, आश्रम, मदरसासमेतका सामामजक, 

परोपकारी वा कपयाणकारी संस्थािे सञ्चािन गन ेमिक्षा सम्बन्धी नीमत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता 

संस्थािाई मदने अनुदान तथा समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था सघंीय, प्रदिे तथा कानून र 

नगरपामिकि ेतोकेबमोमजम िुनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजम मनधाफरण गरेको पोिाक प्रयोग  नगरेमा 

नगरपामिकािे मवद्याियिाइफ जररवाना गइफ सक्नेछ । यस्तो जररबाना रकम नगरपामिकाि े

तोकेबमोमजम िुनेछ । 

४५. अमिररि मियाकलाप सभबन्धी व्यिस्थााः (१) मवद्याियिे नगर मिक्षा समममति े

मनधाफरण गरेको मापदण्ि बमोमजम अमतररि मक्रयाकिाप सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

(२) नगर कायफपामिकािे वामषफक कायफक्रममा समाविे गरी अन्तर मवद्यािय 

प्रमतस्पधाफत्मक  अमतररि मक्रयाकिाप सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

(३) अन्तर मवद्यािय प्रमतस्पधाफत्मक अमतररि मक्रयाकिाप सञ्चािन 

सम्बन्धी व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 
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(४) मवद्याियिे प्रत्येक िुक्रबार अपरान्ि पमछको समयमा अमतररि 

मक्रयाकिाप सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

४६. मिद्यालय मशक्षक िथा मिद्याथीको पोशाक सभबन्धी व्यिस्था : (१) नगरपामिकाि े

सामुदामयक तथा संस्थागत मवद्याियका मिक्षक तथा मवद्याथीको पोिाकमा एकरुपता 

पयाउने गरी पोिाक मनधाफरण गनफ सक्नेछ । 

(२) सामुदामयक तथा संस्थागत मवद्याियिे उपदर्ा (१) बमोमजम मनधाफरण 

भएको पोिाकको पािना गनुफ पनेछ । 

४७. प्रधानाध्यापकको छनौट, काि, किाव्य र अमधकार सभबन्धी व्यिस्थााः (१) 

मवद्याियका प्रधानाध्यापकको काम, कतफव्य, अमधकार तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(२) प्रधानाध्यापकको मनयुमि अनुभव, योग्यता, तािीम र व्यवस्थापन सीप 

कायाफवमध समेतको आधारमा तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(३) नगर मिक्षा समममतिे मवद्याियको प्रिासमनक, िमैक्षक, व्यवस्थापकीय 

पक्षिगायत अन्य पक्षिरूमा सुधार गने प्रस्ताव आव्िान गरी मिक्षकिरू मध्येबाट प्रमतस्पधाफ 

गराइकायफ सम्पादन करारको आधारमा प्रधानाध्यापकको मनयुमि गनफ सक्नेछ । 

४८. पाठ्यिि र पाठ्यसािाग्री : (१) मवद्याियिरूमा पठन पाठन िुन े पाठ्यक्रम प्रचमित 

कानून बमोमजम िुनेछ । 

(२) नगरपामिकाि े संघीय र प्रदिे काननू प्रमतकूि निुन े गरी आफ्नो 

मवमिि आवश्यकता बमोमजमका थप पाठ्यक्रम बनाइ िागू गनफ सक्नेछ।  

(३) कायाफियिे आवश्यक कायफयोजना मनमाफण गरी समयमै सिज रुपमा 

मवद्याथी समक्ष पाठ्य सामाग्री उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

४९. मिद्यालयको मिदा सभबन्धिााः (१) कायफपामिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको सावफजमनक 

मवदासाँग तादात्म्य िुने गरी मवद्याियको सावफजमनक मवदा मनधाफरण गनफ सक्नेछ । 

(२) मवद्यािय व्यवस्थापन समममतिे नगरपामिकाको स्वीकृमत मिइ एक 

िैमक्षक वषफमा बढीमा ५ मदन स्थानीय आवश्यकता अनुसार मवद्याियमा मवदा मदन सक्नेछ । 

(३) बषफमा कम्तीमा २ सय ३५ मदन मिक्षक मवद्याियमा िामजर भई 

अध्यापन कायफ गनुफपने छ । 

(४) यस ऐनमा िेमखएदमेख बािके अन्य मदन मवद्यािय बन्द गरेमा 

प्रधानाध्यापकिाई तोमकए बमोमजम मवभागीय कारबािी गररनेछ । 
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(५) आधारभूत मवद्याियका मिक्षकको मबरामी मवदा र भपैरी मवदाको 

मनयमन विा मिक्षा समममति ेर माध्यममक मिक्षकको मवरामी मवदा र भैपरी मवदाको मनयमन 

प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत वा मनजि ेतोकेको अमधकृतिे गनेछ । 

५०. अनुदान कटौिी गररनेाः कुन ैमवद्याियि ेतोमकएको अवमधसम्म िैमक्षक गुणस्तर कायम गनफ 

नसकेमा त्यस्तामवद्याियिाई मदाँद ैआएको अनुदान रकममा नगरपामिकािे तोमकए बमोमजम 

कटौती गनफ सक्नेछ  । 

५१. लेखापरीक्षि, बेरुजू अमभलेख, बेरुजू फर्छ्यौट र सभपरीक्षिाः मवद्याियको आय, व्यय 

र सम्पमत्तको आन्तररक तथा अमन्तम िेखापरीक्षण, बेरुज ू अमभिेख, बेरुज ू र्र्छ्यौट र 

सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

५२. अनुिमि मलन ु पनेाः (१) कुन ै संस्था वा व्यमिि े दिेायको मिक्षासाँग सम्बमन्धत दिेायका 

सेवा सञ्चािनको िामग नगरपामिकाबाट स्वीकृमत मिनु पनेछ,- 

(क) मवद्याथीका िामग िैमक्षक परामिफ सेवा, 

(ख) कोमचङ क्िास, भाषा मिक्षण कक्षा र मनजी क्षेत्रमा 

सञ्चामित मिक्षक प्रमिक्षण कक्षा । 

(२) उपदर्ा (१) का सेवािाई सेवा व्यवसायका रुपमा नगरपामिकामा दताफ 

नगराइ सञ्चािन गनफ पाइनेछैन । 

(३) गैह्र सरकारी सघं, संस्थाि ेभौमतक मनमाफण, मिक्षक तािीम तथा िैमक्षक 

कायफक्रम सञ् चािन गदाफ कायफयोजना समित नगरपामिकाबाट स्वीकृमत मिएर मात्र सञ् चािन 

गनुफ पनेछ ।  

५३. अमधकार प्रत्यायोजन :(१) यस ऐन अन्तगफत कुनै समममत वा पदामधकारीिे गने भनी 

उपिेख भएको अमधकार त्यस्तो समममतिे उपसमममत वा पदामधकारीिाई र पदामधकारीिे 

कुनै अमधकृतस्तरको कमफचारीिाई प्रत्यायोजन गनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रत्यायोजन भएको अमधकार अन्तगफत भएका 

कायफिरूको प्रमतवदेन अमधकार प्रत्यायोजन गने समममत वा पदामधकारी समक्ष वामषफक रुपमा 

गनुफ प्रत्यायोमजत अमधकार प्रयोग गने उपसमममत वा पदामधकारीको कतफव्य िुनेछ । 

५४. मनयि बनाउने अमधकार :यस ऐनको उद्दशे्य कायाफन्वयन गनफ नगर कायफपामिकाि े

आवश्यकता अनुसार मनयमाविी, मनदमेिका वा कायफमवमध बनाउन सक्नेछ । 
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५५. खारेजी र बचाउ : यो ऐन बन्नु अमघ मिक्षा सम्बन्धमा कायफपामिकाको मनणफयबाट भएका 

कायफ वा प्रचमित कानून बमोमजम भएका कायफ यसै ऐन बमोमजम भएको मामननेछ । 

 

सूचना २  

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको आधारभूि सरसफाइ िथा फोहरिैला व्यिस्थापन ऐन , २०७५ 

प्रिािीकरि मिमि:२०७५/२/९  

प्रस्िािना:आधारभूत स्वास्थ्यप्रमत नगरवासीिरूमा जागरुकता अमभवमृि गरी प्राकृमतक एव ंमानव उत्पामदत 

र्ोिरमैिाको स्रोतमा न्यनूीकरण, पुनः प्रयोग, प्रिोधन, एव ं मवसफजन गन े व्यवस्था कायम गद ै घर, आाँगन, 

चोक, टोि र सिक सर्ा राखी जनस्वास्थ्य एव ं वातावरणमा पनफसक्ने प्रमतकूि प्रभाविाई कम गरी 

नगरपामिकािाइफ स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणयुि पयफटकीय नगरको रुपमा  स्थामपत गने उद्दशे्यिेनेपािको 

संमवधान २०७२ को धारा २२६ बमोमजम सोिदुधूकुण्ि नगरपामिकाको दोस्रो नगरसभाि े यो ऐन 

बनाएकोछ। 

पररच्छेद १ 

प्रारमभभक 

1. संमक्षप्त नाि र प्रारभभ:(१) यस मवधयेक नाम "सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको आधारभूत 

सरसर्ाइ तथा र्ोिोरमैिा व्यवस्थापन ऐन, २०७५" रिकेो छ । 

(२) यो ऐन सोिुदधूकुण्ि राजपत्रमा प्रकामित भएको मममतदमेख िागूिुनेछ । 

2. पररभाषा : मवषय वा प्रसङ्गिे अको अथफ निागेका यस ऐनमा; 

(क) “औद्योमगक प्रमतष्ठान” भन्नािे कुनै उद्योग, व्यवसाय 

वा सेवा सञ्चािन गन े उद्दशे्यि े कानून बमोमजम 

स्थामपत कुन ैकम्पनी, उद्योग, र्मफ वा यस्त ैप्रकृमतको 

मनकाय सम्झनु पछफ ।  

(ख) “औद्योमगक र्ोिरमैिा” भन्नाि े औद्योमगक 

प्रमतष्ठानबाट मनष्ट्कासन िुन े िामनकारक तथा प्रदमूषत 

र्ोिरमैिा सम्झनु पछफ । 

(ग) “कन्टेनर” भन्नािे र्ोिरमैिा संकिन गन ेप्रयोजनको 

िामग मनमश्चत स्थानमा रामखएको र्ोिरमैिा थुपान े
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भााँिो वा वामपटन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्त ु

सम्झनु पछफ ।  

(घ) "कायफपामिका" भन् नाि े सोिुदधूकुण्ि 

नगरपामिकाको कायफपामिकािाई सम्झनुपछफ । 

(ङ) "नगरपामिका" भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि 

नगरपामिकािाई सम्झनुपछफ। 

(च) "मनष्ट्कासन" भन्नािे र्ोिरमिैा उत्पादन स्थिबाट 

नगरपामिकाि े तोकेको स्थानमा थुपान े वा मनकापन े

कायफ सम्झनपुदफछ । 

(छ) "प्रमुख" भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको नगर 

प्रमुखिाई सम्झनुपछफ । 

(ज) "प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत" भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि 

नगरपामिकाको प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिाई 

सम्झनपुछफ 

(झ) "र्ोिरमैिा" भन्नािे घरेिु, औद्योमगक, रासायमनक, 

प्िामिक रपुरानो भवन भत्काउाँदा मनस्कने र्ोिर 

िीिाजन्य, मासु तथा पिुजन्य,कृमषजन्य, स्वास्थ्य 

संस्थाजन्य, सवारी साधनजन्य वा िामनकारक 

र्ोिरमैिा संझनुपदफछ र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग िुन 

नसकेका, र्ामिएका, सिेगिेका, वातावरणमा 

प्रमतकूि िुने गरी मनष्ट्कासन गररएका ठोस, तरि, 

ग्यााँस, िेदो, धवूााँ, धिूो मवधतुीय एव ं सूचना 

प्रमवमधसाँग सम्बमन्धत सामाग्री तथा त्यस्तै प्रकारका 

सावफजमनक स्थिमा टााँमसएका पोस्टर, पम्पिेट, पचाफ, 

फ्िेक्सबोिफ तथा तोमकएका अन्य सामाग्रीिरू 

समेतिाई सम्झनपुछफ ।  

(ञ) "र्ोिरमैिा प्रिोधन" भन्नािे र्ोिरमिैाको स्वरुप वा 

गुणमा पररवतफन गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्तु तयार गन े

मि, ग्यााँस, ऊजाफ वा अन्य वस्तु उत्पादन गरी 

र्ोिरमैिा व्यवस्थापन गने प्रमक्रया सम्झनुपछफ। 
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(ट) "र्ोिरमैिा व्यवस्थापन" भन्नािे र्ोिरमैिाको 

स्रोतमा पथृकीकरण, संकिन, प्रिोधन, मवसजफन वा 

र्ोिरमैिाको अमन्तम व्यवस्थापन गने वा सो को 

व्यवसाय गन ेकायफिाई समेत सम्झनुपछफ । 

(ठ) "र्ोिरमैिा संकिन" भन्नािे र्ोिरमैिा उत्पादन 

स्थिबाट उठाउने, घरघरबाट संकिन गने, सावफजमनक 

स्थिबाट बढाने, थपुाने, झारपात उखपेन,े सावफजमनक 

स्थिमा रामखएका पोिर, पम्पिेट ब्यानर आमद 

उप्काउने र संकिन गने कायफिाई सम्झनुपछफ । 

(ि) “मवसफजन” भन्नाि े र्ोिरमैिाको अमन्तम मनष्ट्कासन 

तथा व्यवस्थापन सम्झनुपछफ ।  

(ढ) “विा समममत” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि 

नगरपामिकाकोविा समममतिाई सम्झनुपछफ ।  

(ण) "व्यवस्थापनस्थि" भन् नाि े र्ोिरमिैा व्यवस्थापन 

स्थि सम्झनपुछफ । 

(त) "सावफजमनक िौचािय" भन्नाि ेसवफसाधारणिे प्रयोग 

गने गरी कुनै व्यमि, संस्था वा  मनकायको स्वीकृमतमा 

त्यस्ता व्यमि, संस्था वा  मनकायको जमीनमा वा 

सावफजमनक जग्गामा मनमाफण तथा सञ् चािन गररएको 

िौचािय सम्झनुपछफ । 

(थ) “सामुदामयक संस्था” भन्नाि े नार्ा आजफन नगन े

उद्दशे्यिे समुदायको मितको िामग प्रचमित कानून 

बमोमजम स्थामपत सिभामगतामूिक प्रकृमतको टोि 

मवकास संस्था तथा उपभोिा समिू र गैरसरकारी 

संस्था सम्झन ुपछफ । 

(द) “संकिन केन्र” भन्नाि े घर घरबाट मनस्कन े

र्ोिरमैिा संकिन गरी मनधाफररत समयसम्म थुपानफ 

नगरपामिका वा विािे तोकेको स्थान सम्झनु पदफछ र 

घरघरमा र्ोिरमैिा संकिन गनफ आउन े

नगरपामिकाि े तोकेको र्ोिरमिैा संकिन गन े
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व्यमि, संस्था वा मनकाय वा र्ोिरमैिा संकिन गन े

साधन समतेिाई सम्झनपुछफ । 

(ध) "संकिन पात्र" भन् नािे र्ोिरमिैा संकिन गने, 

बापटी, िस्टमवन, कन्टेनर िगायतका सामाग्री 

सम्झनुपछफ । 

(न) तोमकएको वा तोमकए बमोमजम” भन्नाि े यस ऐन 

अन्तगफतको मनयममा तोमकएको वा तोमकए बमोमजम 

सम्झनुपछफ ।  

 

पररच्छेद २ 

आधाभूि सरसफाइ िथा फोहरिैलाको प्रिर्द्ानात्िक काया सभबन्धी व्यिस्था 

3. फोहरिैला उत्पादन कि गने: (१) कुनै व्यमि, परीवार, व्यवसामयक संस्था वा मनकायिे कुन ै

काम, व्यवसाय वा कारोबार गदाफ उत्पादन िुने र्ोिरमैिा यथािक्य कम गनुफ पनेछ । 

नगरपामिकािे र्ोिरमैिा न्यूनीकरण, पनु: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्सािन गनफ 

समन्वयात्मक व्यवस्था ममिाउन े छ र यसको प्रभावकारी कायाफन्वयनको िामग आवश्यक 

मनदमेिका बनाइ िागू गनफ सक्नेछ । 

(२) आफ्नो घरपररवार, आाँगन, टोि, सिक र सावफजमनक स्थानमा उत्पादन 

भएको र्ोिरमैिा पनु: प्रयोगको व्यवस्था ममिाइ र्ोिरमैिाको पररमाणिाई घटाएपमछ 

मात्रर्ोिरमैिा मनष्ट्कासन गनुफ व्यमि, पररवार, टोि मवकास संस्था, स्थानीयवासी वा मनकायको 

कतफव्य िुनेछ । 

(३) नगरपामिकाि े र्ोिरमैिा संकिनस्थििाई सरसर्ाइ केन्रका रुपमा 

मवकमसत गरी व्यवसामयक रूपमा सञ् चािन गनफ सक्नछे । 

4. स्रोििा फोहरिैला पृथकीकरि गनुा पने:(१)प्रत्येक व्यमि, पररवार, िोटि, िज, रेिुरााँ, 

औद्योमगक प्रमतष्ट् ठान, व्यवसायी,नगरवासी तथा संघससं्था वा मनकायि ेअनुसचूी -१ बमोमजम 

स्रोतमा र्ोिरमैिा पथृकीकरण गनुफ पनेछ । 

(२) स्रोतमा र्ोिरमैिा पथृकीकरण गदाफ जमैवक, अजमैवक, पुन: प्रयोग िुने र 

खतराजन्य र्ोिरमैिा अिगअिग छुट् याएर राख् न ुपनछे। 
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(३) नगरपामिकाि े र्ोिरमैिा संकिन गन े मदन, समय र स्थान छुट्याइ 

अिग अिग मदनमा जमैवक,अजमैवक, पुन: प्रयोग िुने र तोमकए बमोमजमका िामनकारक, 

खतराजन्य र्ोिोर संकिन गने व्यवस्था ममिाउन सक्नछे । 

(४) िामनकारक वा खतराजन्य वा रासायमनक र्ोिरमैिा संकिन केन्रमा 

मनष्ट्कासन गनफ पाइने छैन । 

(५) नगरपामिकािे जमैवक र अजमैवक र्ोिोर संकिनका िामग सावफजमनक 

स्थिमा संकिन पात्र राख् न सक्नेछ । 

(६) नगरपामिकािे र्ोिरमैिा व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका िामग 

अिग्गै एकाइ सञ्चािनमा पयाइ काम गनफसक्नेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

आधाभूि सरसफाइ िथा फोहरिैला सभबन्धी  मनषेधात्िक व्यिस्था 

5. सािाजमनक स्थलिा फोहर फाल्न मनषेध गररएको:(१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनजी घर 

बामिर वा वररपरर, सिक, नािा वासावफजमनक स्थि वा अन्य कुनै पमन खपुिा स्थानमा 

कुमिने वा नकुमिन ेजनुसुकै प्रकारको र्ोिर जथाभावी र्ापन मनषेध गररएको छ । 

(२)व्यमि घरपररवार, पसि, िोटि, उद्योग, स्वास्थ्य संस्था वा अरु कसिै े

पमन तोमकएको समय र स्थानमा मात्र र्ोिर मनष्ट्कासन गनुफपन ेछ ।  

(३) नगरपामिकािे जमैवक र अजमैवक र्ोिोर संकिन तथा व्यवस्थापनका 

िामग सावफजमनक स्थिमा रामखएको भााँिोमा व्यवमस्थत रुपमा राख् न ममपन ेर्ोिोर मात्र राख् न ु

पनेछ । तोमकएको र्ोिोर संकिन गनफ रामखएको भााँिोमा बािके अन्य र्ोिोर र्ापन पाइन े

छैन । 

6. नगरपामलकाले प्रमिबन्ध गना सकने: (१) कायफपामिकािे नगरक्षेत्रमभत्र कुन ै उद्योगी, 

व्यवसायी वा कसैबाट उत्पादन गररएका वा व्यवसाय गररएका िीिा वा प्िामिकका वोति वा 

सामाग्रीको प्रयोग वा व्यवसाय गनफ प्रमतबन्ध िगाउन सक्नेछ । 

(२) कायफपामिकािे नगरक्षेत्रमभत्र जथाभावी पिुपन्छी मििंाउन, 

सवारीसाधनजन्य र्ोिर उत्पादन गनफ, तोमकएको स्थान बािके सिक वा सिक क्षेत्रामधकारिाई 

प्रयोग गरी सवारी ममफतसम्भार गने व्यवसाय गनफ तथा मनमाफण सामाग्री सिकको दायााँबायााँ 

राख्न मनषेध गनफ सक्नेछ । 
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7. पशुपन्छीजन्य फोहरिैलाको व्यिस्थापन:(१) कसैि े मनजी वा व्यवसामयक प्रयोजनका 

िामग पिुपन्छी पािन गरेकोमा त्यस्तो पिुपन्छीबाट मनस्केको र्ोिरमैिा व्यवस्थापन गन े

दामयत्व सम्बमन्धत व्यमि, संस्था वा मनकायको िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम पिुपन्छी पािन गदाफ मनस्कन े र्ोिरमैिा 

व्यवस्थापन गनफ प्रमुखिे आदिे मदन सक्नेछ । 

(३) नगरपामिकािे नगरवासीको स्वास्थ्य र नगरको वातावरणमा प्रमतकूि 

असर पन ेगरी मखु्य बजार क्षेत्रमा व्यवसामयक पिुपन्छी पािन गनफ रोक िगाउन सक्नेछ ।  

(४) नगर क्षेत्रमा पिुपन्छीको र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुरा 

तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 

आधाभूि सरसफाइ िथा फोहरिैला व्यिस्थापन सभबन्धी व्यिस्था 

8. फोहरिैलाको ढुिानी:(१) संकिन केन्रमा जम्मा भएको र्ोिरमैिा व्यवस्थापन स्थिसम्म 

ढुवानी गने दामयत्च नगरपामिकािे वा नगरपामिकािे व्यवस्था गरेको संस्था वा मनकायको 

िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम र्ोिरमिैा ढुवानी गदाफ तोमकए बमोमजमको 

ढुवानी साधन प्रयोग गनुफ पनेछ । नगरपामिकािे यस्तो साधन तोक्दा तौि, तररका, सिकको 

क्षमता तथा वातावरणमा पनफ सक्ने प्रभाव समतेिाई मवचार गरी तोक्नपुनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोमजमर्ोिरमैिा ढुवानी गदाफ दर्ा ४ बमोमजम 

स्रोतमा छुट्याइ मनष्ट्कासन तथा संकिन गररएको र्ोिरमैिाको अिग अिग ढुवानी गनुफ   

पनेछ । 

9. सरसफाइ केन्रको व्यिस्था िथा सञ् चालन:(१)नगरपामिकािे नगर क्षेत्रमा सरसर्ाइ 

संकिन तथा प्रिोधन केन्रको व्यवस्था गनुफ पनेछ । 

(२) यस्तो सरसर्ाइ संकिन तथा प्रिोधन केन्र आवश्यकता अनुसार विा 

तिमा पमन मवस्तार गनफ समकनेछ । 

(३) सरसर्ाइ संकिन तथा प्रिोधन केन्रको सञ्चािन व्यवसामयक रुपमा 

पमन गनफ समकनेछ । 

(४) सरसर्ाइ संकिन तथा प्रिोधन केन्रमा कुमिन ेर्ोिोरिाई कम्पोि मि 

बनाउनु पनेछ । यसरी कम्पोि मि बनाउाँदा जमैवक मवमधको प्रयोग गरी र्ोिोरबाट गन्ध 

नआउने व्यवस्था ममिाउन ुपनेछ । 
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(५) सरसर्ाइ संकिन तथा प्रिोधन केन्र तथा यसको सञ् चािन सम्बन्धी 

मापदण्ि तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(६) नगरपामिकाि े सरसर्ाइ संकिन तथा प्रिोधन केन्रको सञ्चािन 

आर्ैं  वा सावफजमनक मनजी साझदेारीको अवधारणाबाट गनफ सक्नेछ । 

10. घरिा चपी र सेफ्टी ट्याङ्क अमनिाया रुपिा बनाउनु पने :(१) कसैि े पमन चपीको 

र्ोिोर सिक वा खिुा नािामा वा खिुा रुपमा मवसजफन गनफ पाउने छैन । 

(२) नगरपामिका क्षेत्रमा बन् ने नयााँ भवनमा चपी र सफे्टी ट्याङ्क अमनवायफ 

रुपमा भएको िुन ुपनेछ । नगरपामिका क्षेत्रमा बन् न ेनयााँ भवनमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन ेस्थान 

स्पि नखिुेसम्म नक्सापास गररन ेछैन  साथै सेफ्टी ट्याङ्क बनेको प्रमाण पेि नगरेसम्म दोस्रो 

चरणको भवन मनमाफण अनमुमत प्रदान गररने छैन । 

(३) यो ऐन िाग ूिुनपुूवफ मनमाफण भसैकेका भवनमा सफे्टी ट्याङ्की नभएको 

भए सामूमिक वा सावफजमनक सेफ्टी ट्याङ्की मनमाफण गरी सोको व्यवस्थापन गने मजम्मेवारी 

टोि मवकास संस्था  वा विा कायाफियको िुनेछ । 

तर टोि मवकास संस्था वा विा कायाफियिरूबाट सेफ्टी ट्याङ्कको 

व्यवस्थापन एव ंप्रिोधन िुन नसकेमा नगरपामिकाि ेसोको व्यवस्थापन गनफ बाधा पन ेछैन । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम टोि मवकास संस्था  वा विा कायाफिय वा 

नगरपामिकाि ेसामूमिक वा सावफजमनक सफे्टी ट्याङ्क मनमाफण गरी सञ् चािन एव ंव्यवस्थापन 

गरेकोमा नगरपामिकाको मनणफय अनुसार सेवा िुपक िगाउन सक्नेछ । 

11. सािाजमनक शौचालय सभबन्धी व्यिस्था: (१) नगरपामिकािेसवफसाधारणिे प्रयोग गन े

गरी कुनै व्यमि, संस्था वा मनकायको सिममत र सिकायफमा त्यस्ता व्यमि, संस्था वा  

मनकायको जमीनमा वा सावफजमनक जग्गामा सावफजमनक िौचािय मनमाफण गनफ सक्नेछ । 

(२)उपदर्ा(१)बमोमजम मनमाफणिौचाियको सञ् चािन टोि मवकास संस्था  

वा बजार व्यवस्थापन समममत वा मनजी क्षेत्र वा विा कायाफिय मार्फ त गररनेछ । 

(३) कुनै पमन व्यमि, संस्था वा मनकायि े नगरपामिकाको पूवफ स्वीकृमत 

नमिई नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सावफजमनक िौचािय मनमाफण वा सञ् चािन गनफ पाउने छैन । 

(४) सावफजमनक िौचािय मनमाफण तथा सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

12. अस्पिाल िथा स्िास््य ससं्थाको फोहरिैला व्यिस्थापन सभबन्धी मिशेष 

व्यिस्था:(१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सञ् चािन िुने अस्पताि तथा स्वास्थ्य संस्थािे नपेाि 
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सरकार वा प्रदिे सरकार वा नगरपामिकाद्वारा िाग ूगररएको स्वास्थ्य सेवा र्ोिोर व्यवस्थापन 

सम्बन्धी  कायफमवमध मापदण्ि मनदमेिकाको पूणफ पािना गनुफ पनेछ । 

(२) अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थामा मबरामीको चाप र सेवाको स्तर िरेी 

अटोक्िोभ वा मममन अटोक्िोभ मेमिनको प्रयोगद्वारा जोमखमपूणफ र्ोिरमैिा मनमफिीकरण गरेर 

मात्र तोमकएको ठाउाँमा मवसजफन गनुफ पनेछ । 

(३) अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाि े पयाफप् त मात्रामा सुई काट्ने औजार 

(मनिि कटर) राखी प्रयोग गररएका सुईजन्य सामग्री टुक्र्याएर तोमकएको ठाउाँमा मवसजफन गनुफ 

पनेछ । 

(४) स्वास्थ्य संस्थाको िेमिभरी, अपरेिन मथएटर र डे्रमसङ कोठा आमदमा 

स्रोतमा न ै र्ोिोर छुट्याउनको िामग आवश्यकता अनुसारका संकिन पात्र राख् न े स्ट्याण्ि 

बनाउनु पनेछ । 

(५) स्वास्थ्य संस्थामा कायफरत कमफचारी तथा ससं्थाको िामग माक्स, 

बुट,पन्जा चस्मा, एप्रोन, भाईरेक्स र मर्निे आवश्यक मात्रामा उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(६) अस्पताि तथा प्रसूमत केन्रिरूमा सािनाि व्यवस्थापन गनफका िामग 

प्िासेन्टा मपट अमनवायफ रुपमा राख् नु पनेछ । 

(७) स्वास्थ्य संस्थाि े कुमिन े प्रकृमतका र्ोिोर मवसफजनको िामग उमचत 

मकमसमको खापिो र नकुमिने प्रकृमतका र्ोिोर मवसफजनको मनममत्त िढाउने मेमिन (इमन्सनेरेटर) 

को व्यवस्था गनुफ पनेछ । 

(८) उपचारको क्रममा काट्नु र्ापनु पने मानव अङ्ग जथाभावी मवसजफन गनफ 

पाइने छैन । यस्ता र्ोिरजन्य सामाग्री तोमकए बमोमजम व्यवस्थापन गनुफ पनेछ । 

13. फोहरिैला संकलन िथा सरसफाइ कायािा सलंग्न जनशमिको स्िास््य परीक्षि 

गराउनु पने:(१) र्ोिरमैिा संकिन तथा सरसर्ाइ कायफमा खमटएका जनिमििाई त्यसरी 

काममा िगाउनिेे त्रमैामसक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था ममिाउनु पनेछ । 

(२) र्ोिरमैिा संकिन तथा सरसर्ाइ कायफमा खमटएका जनिमििाई 

काममा िगाउनेि े मास्क, पञ्जा, बुट, ििेमेट िगायतका सुरक्षा सामग्री उपिब्ध गराउन ु 

पनेछ । 

14. फोहर प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने: (१) नगरपामिकािे नगरक्षेत्रमभत्र आर्ैं  वा अन्य 

संघ, संस्था वा मनकायसाँगको साझदेारीमा र्ोिरमैिा प्रिोधन उद्योग स्थापना गनफ सक्नेछ । 
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(२) दर्ा (१) बमोमजमको उद्योगमा प्रिोधन गररने र्ोिरमैिाको मकमसम 

उद्योग सञ् चािनको तररका, साझदेारीका आधार, िागत तथा जोमखमको बााँिर्ााँि र 

तोमकएका अन्य आधारमा साझदेारी गनफ समकनेछ । 

15. फोहरिैला व्यिस्थापनको अनुगिन: (१) नगरपामिकािे व्यमि, सघं संस्था, मनकाय तथा 

व्यवसायीि ेगन ेर्ोिोर व्यवस्थापन कायफको मनयममत अनुगमन गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम अनुगमन गदाफ नगरपामिकािे आवश्यक कायफ 

योजना बनाइ िागू गनफ सक्नेछ । 

 (३) उपदर्ा (१) अनसुार अनगुमनको क्रममा सधुार गनुफपन े अवस्था 

दमेखएमा नगरपामिकािे त्यस्तो व्यमि, संघ संस्थािाई आवश्यक मनदिेन मदन सक्नेछ । यस्तो 

मनदिेनको पािना गनुफ सम्बमन्धत व्यमि, संघसंस्था वा व्यवसायीको कतफव्य िुनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोमजम अनुगमनमा खमटनेि े अनुगमन पश्चात सोको 

प्रमतवदेन तोमकएको ढााँचामानगरपामिका समक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(५) यस दर्ा बमोमजम गरेको अनुगमनमा मनज व्यमि, सघंसंस्था वा 

मनकायिे तोके बमोमजमको कायफ गरेको नपाइएमा नगरपामिकािे त्यस्तो व्यमि, सघंसंस्था वा 

मनकायिाई कुनै कायफ गनफ वा नगनफ आदिे मदन सक्नेछ । 

(६) उपदर्ा (४) बमोमजमको प्राप्त प्रमतवदेनमा औपयाइएका मवषयिरूको 

सुधार तथा कायाफन्वयनका िामग नगरपामिकाि ेआवश्यक व्यवस्था ममिाउनु पनेछ । 

(७) नगरपामिकािे यस दर्ा बमोमजम अनुगमन गने कायफका िामग 

प्रामवमधक समितको छुट्ट ै विास्तरीय र नगरस्तरीय सयंन्त्र मनमाफण गरी तोमकए बमोमजम 

कायाफदिे मदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

कसूर, दण्ड सजायिथा पुनरािेदन 

16. कसूर िथा दण्ड सजाय:  (१) कसैिे  दर्ा ४ को उपदर्ा (१), (२), (३) र (४) बमोमजमको 

कायफ पटक पटक  गरेमा त्यस्तो कायफ गने व्यमि, संस्था वा मनकायिाई प्रमुखिे पटकै मपच्छे रु. 

५ िजारसम्म जररवाना गरी नगरपामिकािे मदइने सेवा स्थगन वा रोक् का गनफ सक्नेछ ।  

(२) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) बमोमजम कसैिे तोमकएको स्थान बािके अन्यत्र 

कुमिन ेर्ोिर र्ािमेा प्रमुखि ेपटकै मपच्छे ५ िजार रुपैयााँका दरिे जररवाना गनफ सक्नेछ । 
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(३) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) कसैि ेतोमकएको स्थानभन्दा अन्यत्र नकुमिन े

र्ोिर र्ािेमा प्रमुखिे पमििो पटकका िामग १ िजार रुपैयााँ र त्यसपमछ पटकै मपच्छे १ िजार 

५ सय रुपैयााँ जररवाना गनफ सक्नेछ । 

 (४) उपदर्ा (३) दर्ा ५ को उपदर्ा (१), (२) र (३) बमोमजम पटक पटक 

कारबािी गदाफ समते मनजिे र्ोिर व्यवस्थापन नगरेमा नगरपामिकािे त्यस्तो र्ोिर 

व्यवस्थापन गनफ सक्नेछ । यसरी र्ोिर व्यवस्थापन गदाफ िागेको खचफमा सतप्रमतित जररवाना 

थप गरी मनजबाट असूि उपर गररनेछ । 

(५) दर्ा ६ को उपदर्ा (१) बमोमजम नगरपामिकािे िगाएको  

प्रमतबन्धको पािना नगन े उद्योगी, व्यवसायी वा त्यस्तो कायफ गने स्थानीय व्यमि, संस्था वा 

मनकायिाई प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. २५ िजारसम्म र पटकै मपच्छे रु. ५० िजार सम्म 

जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(६) दर्ा ६ को उपदर्ा (२) बमोमजम नगरपामिकािे िगाएको  

प्रमतबन्धको पािना नगने उद्योगी, व्यवसायी वा त्यस्तो कायफ गने स्थानीय व्यमि, संस्थािाई 

प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. १० िजारसम्म र पटकै मपच्छे रु. २५ िजार सम्म जररवाना गनफ 

सक्नेछ । 

(७) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोमजम प्रमुखि े मदएको आदिेको पािना 

नभएमा त्यस्तो व्यमि, संस्था वा मनकायिाई प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. ५ िजारसम्म र 

पटकै मपच्छे रु. १० िजार सम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(८) प्रमुखिे दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोमजम कारबािी गरेकोमा बारम्बार 

मनज व्यमि, संस्थाबाट त्यस्तो कायफ पनुः भएमा दर्ा ७ को उपदर्ा (३) बमोमजम 

नगरपामिकािे त्यस्तो पिुपन्छी पापन वा व्यवसाय गनफ रोक िगाउनसक्नेछ । 

(९) दर्ा ८ बमोमजम नगरपामिकाि ेतोके अनसुार र्ोिरमैिा ढुवानी नगन े

व्यमि, संस्थािाई प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. ५ िजारसम्म र पटकै मपच्छे रु. १० िजार सम्म 

जररवाना र त्यस्तो व्यमि वा संस्थासाँगको सम्झौता रद्द गनफ सक्नेछ । 

(१०) दर्ा १० को उपदर्ा (१) बमोमजम सिक, खिुा नािा वा खिुारुपमा 

चपीको र्ोिर र्ापनिेाई प्रमुखि े पमििो पटकका िामग ५ िजार रुपैयााँ र त्यसपमछ पटकै 

मपच्छे १० िजार रुपैयााँ जररवाना गनफ सक्नेछ । 

 (११) दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोमजम अनुममत नमिई सावफजमनक 

िौचािय मनमाफण वा सञ् चािन गन ेव्यमि, संस्था वा मनकायिाई प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. 

५ िजारसम्म र पटकै मपच्छे रु. १० िजार सम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 
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(१२) दर्ा १२ बमोमजम अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थािे गनुफपन ेकायफ नगरेमा 

प्रमुखिे न्यूनतम पच्चीस िजारदमेख एक िाख पचास िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । साथ ै

यस ऐनमा तोमकएभन्दा अन्य तररकािे र्ोिर मवसजफन गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था बन्द गनफ 

आदिे मदन सक्नेछ । 

(१३) दर्ा १३ को उपदर्ा (१) बमोमजम र्ोिरमैिा संकिन तथा सरसर्ाइ 

कायफमा खमटएका जनिमिको त्रमैामसक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण नगन े स्वास्थ्य संस्थािाई 

प्रमुखिे पटकै मपच्छे रु. पच्चीस िजार जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(१४) दर्ा १३ को उपदर्ा (२) बमोमजम र्ोिरमैिा संकिन तथा सरसर्ाइ 

कायफमा खमटएका जनिमििाई सुरक्षा सामाग्री उपिब्ध नगराउने  स्वास्थ्य संस्थािाई प्रमुखि े

पटकै मपच्छे रु. १० िजारसम्म जररवाना गनफ सक्ने छ । 

(१५) दर्ा १५ को उपदर्ा (५) बमोमजमको प्रमुखिे मदएको आदिेको 

पािना नभएमा प्रमुखिे दिेाय बमोमजम गनफ सक्नेछ; 

(क)  त्यस्तो व्यमि, सघंसंस्था वा मनकायिाई सो कायफबाट 

पुग्न गएको िामन नोक्सानी िुनुपूवफको अवस्थामा 

पयाउन िगाउने, 

(ख) मनज व्यमि, सघंसंस्था वा मनकायि ेतोकेको समयमा 

पूवफवत् अवस्थामा नपयाएमा सो अवस्थामा पयाउन 

िाग्ने खचफको प्रामवमधक मूपयाङ्कन गरी सो 

बराबरको रकम नगरपामिकामा जम्मा गनफ आदिे 

मदने, 

(ग) खण्ि (ख) बमोमजमको आदिेको पािना नगन े

व्यमि, सघंसंस्था वा मनकायिाई नगरपामिकाबाट 

प्रदान गररने सेवा रोक्का गन,े 

(घ) खण्ि (ख) बमोमजमको रकम जम्मा नगन े व्यमि, 

संघसंस्था वा मनकायको चि अचि सम्पमत्त रोक्का 

गनफ सम्बमन्धत मनकायमा िेखी पठाउने, 

(ङ)  खण्ि  (घ) बमोमजम रोक्का राख् नु पने अवस्था 

भएकोमा खण्ि (ख) बमोमजम तोमकएको रकम सोिी 

आमथफक वषफमा असूि उपर िुन नसकी अको आमथफक 

वषफमा असूि गनुफपन े भएमा वामषफक दि प्रमतितका 
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दरिे थप जररवाना समेत जोिजम्मा गरी 

नगरपामिकािे असूि गनुफ पनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

टोल मिकास संस्था र फोहरिैला व्यिस्थापन बोडा सभबन्धी व्यिस्था  

17. टोल मिकास संस्थाको व्यिस्था: (१)विािे आफ्नो क्षेत्रको र्ोिरमैिा स्रोतमा छुट्याइ 

घरपररवार, टोि, सिक, नािा वा सावफजमनक स्थान सर्ा राख् नप्रत्येक टोिमा टोि मवकास 

संस्था वा सरसर्ाइ समममतिाई समक्रय गराइ पररचािन गनुफ पनेछ । 

(२) टोि मवकास संस्था वा सरसर्ाइ समममतको गठन तथा पररचािनका 

िामग विा अध्यक्षिे आवश्यक व्यवस्था ममिाउनु पनछे । 

(३) टोि मवकास संस्था वा सरसर्ाइ समममतको आफ्नै एउटा कोष िुनेछ । 

जसमा दिेाय अनसुारका रकम रिन ेछन्; 

(क) टोिवासीको सदस्यता िुपकबाट उठेको रकम, 

(ख) चन्दादाताबाट प्राप्त रकम, 

(ग) नगरपामिकाबाट प्राप्त अनुदान, 

(घ) संघ संस्था वा अन्य कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(४) टोि मवकास संस्था वा सरसर्ाइ समममतको कोषको सञ्चािन दिेायका 

क्षेत्रमा गनफ समकनेछ; 

(क) सावफजमनक स्थिको सरसर्ाइ, 

(ख) सरसर्ाइमा संिग्न जनिमि व्यवस्थापन, 

(ग) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्वि मेिा, मिोत्सव, अमभयान 

सञ् चािन । 

(५)टोि मवकास संस्थासरसर्ाइफ समममतको कोष सञ्चािन गदाफ साधारण 

सभा वा सदस्यिरूको भिेाको मनणफय अनुसार गनुफ पनछे । 

(६)टोि मवकास संस्था वा सरसर्ाइ समममतको गठन, पररचािन, वामषफक 

साधारण सभा वा सदस्यिरूको भेिा, पदामधकारी चयन, मवघटन तथा कारबािी  सम्बन्धी 

व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

18. टोल मिकास संस्था िा सरसफाइ समिमिको काि, किाव्य र अमधकार:टोि मवकास 

संस्था  वा सरसर्ाइ समममतको काम,कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ ; 

(क) बजार क्षेत्रको सरसर्ाइका िामग समुदाय तथा जनपररचािन गन,े 
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(ख) टोिवासीिे प्रयोग गने गरेको सेफ्टी ट् याङ्क िगायतबाट मनस्कने र्ोिरमैिाको 

उमचत व्यवस्थापन भए नभएको अनुगमन गरी उमचत व्यवस्थापन गनफ िगाउन े र 

त्यसरी उमचत व्यवस्थापनमा असियोग पुर् याउनेिाई कारबािीका िामग विामा 

िेखी पठाउन,े 

(ग) टोिवासी तथा टोिमा सञ्चािन िुने व्यवसायका िामग आवश्यक पने धारा, 

पानी र मवजिुी जिान गनफ विा कायाफियमा मसर्ाररि गने, 

(घ) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्वि टोि सुधारका िामग आवश्यक पन ेमेिा मिोत्सव 

सञ्चािनका िामग आवश्यक पिि गने, 

(ङ) टोि सुधारका िामग आवश्यक पन ेअन्य कायफ गने । 

19. फोहरिैला व्यिस्थापन बोडाको गठन: (१) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अविम्बन 

गनुफपन ेनीमत मनधाफरण र अन्य आवश्यक कायफिरूका िामग नगरपामिकामा दिेाय बमोमजमको 

र्ोिरमैिा व्यवस्थापन बोिफ रिनेछ ।  

(क) नगर प्रमुख -अध्यक्ष 

(ख) नगर उपप्रमुख -सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत  -सदस्य 

(घ) कायफपामिकाका सदस्यिरू मध्येबाट प्रमुखि ेमनोनीत 

 गरेको एक जना ममििा समित दईु जना  -सदस्य 

(ङ) वातावरण तथा मवपद ्व्यवस्थापन बोिफका संयोजक  -सदस्य 

(च) स्थानीय व्यवसायीिरूको प्रमतमनमधमूिक संघ संस्थाका प्रमतमनमधिरू 

 मध्ये प्रमुखि ेमनोनीत गरेका एक जनाममििा समित २ जना -सदस्य 

(छ) प्रमुखिे मनोनीत गरेको र्ोिरमैिा प्रभामवत  

 क्षेत्रमा बसोबास गन ेव्यमििरू मध्येबाट एक जना -सदस्य 

(ज) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन र खानेपानी तथा सरसर्ाइ 

 सम्बमन्धत संस्थािरू मध्येबाट प्रमुखि ेमनोनीत गरेको  

 एक जना ममििा समित दईु जना -सदस्य 

(झ) योजना तथा ििरी मवकास िाखा प्रमुख -सदस्य 

(ञ) नगरपामिकािे तोकेको र्ोिरमैिा व्यवस्थापन  

 सम्बन्धी मवज्ञ एक जना -सदस्य 

(ट) टोि मवकास संस्थािरू मध्येबाट नगर कायफपामिकाि े 

 मनोनीत गरेको एक ममििा समित दईु जना  -सदस्य 
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(ठ) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन तथा वातावरण िाखा प्रमुख  -समचव 

(२) र्ोिोर व्यवस्थापनमा संिग्न मनजी क्षेत्रका प्रमतमनमधिाई बोिफमा 

आमन्त्रण गनफ समकनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम मनोनीत सदस्यको पदावमध चार बषफको िुनेछ । 

20. फोहरिैला व्यिस्थापन बोडाको काि, किाव्य र अमधकार:(१) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन 

बोिफको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ; 

(क) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीमत तजुफमा गरी स्वीकृमतका िामग 

नगर कायफपामिकामा पेि गन े।  

(ख) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन कायफसाँग सम्वि मनकायिरू बीच समन्वयका िामग 

नीमतगत व्यवस्था गन े।  

(ग) र्ोिरमैिा व्यवस्थापनका िामग नगरपामिकािे िुपक मनधाफरण गदाफ आवश्यक पन े

मापदण्ि तयार गरी नगर कायफपामिकामा पेि गन े।  

(घ) एमककृत रुपमा र्ोिरमिैा व्यवस्थापन गनफ नगरपामििे कुनै िगानी गनुफपन े

अवस्थामा त्यस्तो िगानी गनुफपने रकमको प्रमतित मनधाफरण गने ।  

(ङ) र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायफमा कुनै अवरोध उत्पन् न भएमा सरोकारवािा 

पक्षिरूसाँग छिर्ि गरी समाधान खोज्ने ।  

(च) तोमकए बमोमजम अन्य काम गने ।  

(२) बोिफको बैठक छ ममिनामाकम्तीमा एक पटक बोिफका अध्यक्षि े

तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) बोिफको बैठकको अध्यक्षता बोिफको अध्यक्षिे गनछे । 

(४) सम्पूणफ सदस्य संख्याको पचास प्रमतित भन्दा बढी सदस्य उपमस्थत 

भएमा बैठकको िामग गणपूरक सखं्या पुगेको मामननेछ ।  

(५) बैठकको मनणफय सामान्यत: सिममतमा गररनेछ । सिममत िुन नसकेमा 

बिुमतको आधारमा िुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन ेव्यमििे मनणाफयक मत 

मदनेछ। 

(६) बोिफिे आवश्यक दखेमेा र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धीकुनै मवज्ञ वा 

पदामधकारीिाइफबैठकमाआमन्त्रण गनफ सक्नेछ ।  

(७) बोिफको मनणफय अध्यक्षि ेप्रमामणत गनेछ । 

(८) बैठक सम्बन्धी अन्य कायफमवमध बोिफ आर्ैं िे मनधाफरण गरे बमोमजम 

िुनेछ ।  
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पररच्छेद ७ 

मिमिध 

21. सरसफाइ सेिा शुल्क िोकन सकने:(१) नगरपामिकािेर्ोिरमैिाको संकिन गरी 

सरसर्ाइिाई व्यवमस्थत गनफ सेवा िुपक तोक्न सक्नेछ । 

(२)  नगरपामिकाि े र्ोिरमिैा व्यवस्थापन िुपक मनधाफरण गदाफ दर्ा २० 

को उपदर्ा १ को खण्ि (ग) बमोमजमको मापदण्िको आधारमा गनुफ पनेछ । 

(३) कसैिे पमन नगरपामिकािे तोकेको सेवा िुपक भन्दा बढी िुपक 

उठाउन पाउन ेछैन । 

(४) नगरपामिकावाविाकायाफियबाटसंकमितर्ोिरमिैा व्यवस्थापन सेवा 

िुपक नगरपामिकाि े तोकेको कोषमा जम्मा गनुफ पनेछ । यसरी संकिन गररएको रकम 

र्ोिरमैिा व्यवस्थापनको कायफमा खचफ गनफ प्राथममकता मदनु पनेछ । 

22. क्षििा मिकास सभबन्धी:(१) नगरपामिकािे र्ोिरमैिा व्यवस्थापन कायफमा क्षमता 

मवकासका कायफिरू सञ्चािन गनफ सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कायफ गनफ नगरपामिकािे रामष्ट्रय तथा 

अन्तरामष्ट्रय सियोग मिन सक्नेछ । 

23. रासायमनक मिषादी सभबन्धी व्यिस्था: (१) रासायमनक मवषादीको आयात गदाफ तोमकए 

बमोमजमको मापदण्िको अधीनमा रिी गनुफ पनेछ । 

(२) नगरपामिकाि े जमैवक उत्पादनयुि नगरपामिका बनाउन े प्रयोजनका 

िामग कृमषमा प्रयोग िुन ेरसायनिाईपूणफरूपमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

(३) समयावमध समकएको रासायमनक मवषादी तोमकएको मापदण्िको 

अधीनमा रिी नि गने मजम्मेवारी त्यस्तो रासायमनक मवषादी आयात गने वा कारोबार गन े

सम्बमन्धत व्यमि वा संस्थाको िुनेछ । मापदण्ि मवपरीत नि गरेमा तोमकए बमोमजम कारबािी 

िुनेछ । 

24. फोहरिैला व्यिस्थापनिा संलग्न सािुदामयक संस्थाको अमभलेख राख् ने: (१) 

नगरपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्रको र्ोिरमैिा व्यवस्थापनमा काम गने सामुदामयक तथा गैह्र 

सरकारी संस्थािरूको  अद्यावमधक मववरण राख् नु पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम रामखने मववरणमा त्यस्ता संस्थािे काम गरररिकेो 

क्षेत्र र प्रकृमत, जनिमि, आमथफक तथा प्रामवमधक स्रोत तथा तोमकएको अन्य मववरण समेत 

उपिेख गनुफ पनेछ । 
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25. स्िीकृमि मलनुपने: नगरपामिकािे कुनै मवदिेी व्यमि, सघंसंस्था वा दात ृमनकायबाट सियोग 

मिई र्ोिरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायफक्रम सञ्चािन गदाफ सघंीय सरकारको पूवफ स्वीकृत 

मिनु पनेछ ।  

26. पुरस्कार मदन समकने:(१)र्ोिरमैिा व्यवस्थापनका िामग नवीनतम अवधारणाको मवकास 

गने, त्यस्तो कायफिाई प्रोत्सािन गन ेतथा र्ोिरमैिा व्यवस्थापन कायफमा योगदान मदन ेव्यमि, 

संस्था रविािाई नगरपामिकािे पुरस्कृत गनफ सक्न ेछ । 

(२) यस ऐनको प्रमतकूि िुने गरी जथाभावी र्ोिरमैिा राख् ने, थुपाने वा 

र्ापने व्यमिको बारेमा प्रमाणसमित उजरूी मदन े व्यमििाई नगरपामिकािे सम्मान एव ं नगद 

पुरस्कार मदन सक्नेछ । 

27. पुनरािेदन सभबन्धी व्यिस्था: (१) दर्ा १६ को उपदर्ा (१),(२), (३), (४), (५), (६), 

(७), (८), (९), (१०), (११), (१२), (१३), (१४)  र  दर्ा १६ को उपदर्ा (१५) को खण्ि 

(क), (ख), (ग) बमोमजमको जररवाना सम्बन्धी मनणफयमा मचत्त नबुझ्न ेपक्षि ेसो मनणफय भएको 

मममतिे पन्र मदनमभत्र कायफपामिकामा मनवदेन मदन सक्नेछ । सो सम्बन्धमा कायाफपामिकाको 

मनणफय अमन्तम िुनेछ। 

(२) दर्ा  १६ को उपदर्ा (१५) को खण्ि (घ) र (ङ) बमोमजमको सजाय 

उपर मचत्त नबुझ्ने पक्षिे सो मनणफय भएको मममतिे ३५ मदनमभत्र मजपिा अदाितमा पुनरावदेन 

मदन सक्नेछ । 

28. मनयि बनाउने अमधकार: कायफपामिकाि े यस ऐनको प्रभावकारी कायाफन्वयनका िामग 

आवश्यक पन ेमनयम, मनदमेिका, कायफमवमध र मापदण्ि बनाइ िाग ूगनफ सक्नेछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दर्ा ४ को उपदर्ा (१) साँग सम्बमन्धत 

र्ोिरमिैाको वगीकरण 

 

 

 

साधारण र्ोिरमैिा िामनकारक र्ोिरमैिा 

जमैवक र्ोिर 

अजमैवक 

र्ोिोर  अन्य 

स्वास्थ्य 

संस्थाजन्यर्ोिर 

औद्योमग

क र्ोिर 

भान्साको 

र्ोिर, बचेको 

खाना, कागज 

तरकारी तथा 

र्िरु्िका 

बोक्रा, पात 

पमतंगर, धिूो, 

कमसंगर र  

यससाँग 

सम्बमन्धत  

ग्यााँस, तरि 

तथा ठोस 

र्ोिरमैिा 

प्िामिककासा

मान, कािफ 

बोिफ, पेपर, 

प्याकेमजङ 

पेपर, मिसा, 

मेटि, जतु्ता, 

चप्पि, 

पूरानोकपिा 

यससाँग 

सम्बमन्धत  

तरि तथा 

ठोस 

र्ोिरमैिा 

मनमाफणजन्य

र्ोिरमैिा, 

पिुपंछी 

जन्य  

यससाँग 

सम्बमन्धत  

ग्यााँस, तरि 

तथा ठोस 

र्ोिरमैिा 

म्यादनाघेका 

औषधीिरू, 

मसररन्ज, मनमिि, 

धाररिा िमतयार एव ं

औजारिरू, पञ्जा, 

माक्स, स्यामनटरी 

प्याि, िाइपर, 

कामटएका िरररका 

अगंिरू, रगतका 

पोका, ब्यान्िेज र  

यससाँग सम्बमन्धत  

ग्यााँस, तरि तथा 

ठोस र्ोिरमैिा 

मवषािु 

ग्यााँस, खरानी, 

िमेवमेटि, 

मकफ री, मिि, 

रंग, 

मवषादीिरू, 

केममकि, 

र्मटफिाईजर,स

वारीसाधनजन्य

,पोमिस र 

यससाँग 

सम्बमन्धत  

ग्यााँस, तरि 

तथा ठोस 

र्ोिरमैिा 
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सूचना  ३ 

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको आमथाक कायामिमध ऐन , २०७५ 

प्रिािीककरि मिमि:२०७५/२/९  

 

प्रस्िािनााःनेपािको संमवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोमजम सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको 

समञ्चत कोषको सञ् चािन गनफ, बजटे  तथा कायफक्रम तजुफमा गनफ, मनकासा तथा खचफ गनफ, िेखा राख्न, 

आमथफक तथा मवत्तीय प्रमतवदेन तयार गनफ, आमथफक कारोबारको आन्तररक मनयन्त्रणको व्यवस्था ममिाउन, 

आन्तररक तथा अमन्तम िेखापरीक्षण गनफ, बेरुज ू र्र्छ्यौट तथा असूि उपर गनफ गराउन, आमथफक 

कायफमवमधिाई मनयममत, व्यवमस्थत र जवार्दिेी बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संमवधानको धारा 

२२६ बमोमजम दोस्रो नगरसभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारमभभक 

१.  संमक्षप्त नाि र प्रारभभ :(१) यस ऐनको नाम “सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको आमथफक 

कायफमवमध ऐन, २०७५” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन नगरपामिकाको राजपत्रमा प्रकािन भएको मममतदमेख िागू िुनेछ । 

२.  पररभाषा : मवषय वा प्रसंगिे अको अथफ निागमेा यस ऐनमा; 

(क) “असूि उपर गनुफ पने रकम” भन्नािे प्रचमित कानून बमोमजम भुिानी 

मदन निुने रकम भुिानी मदएको वा बढी िुने गरी भिुानी मदएको वा 

घटी रकम असिू गरेको कारणबाट असूि उपर गनुफपन े भनी 

िेखापरीक्षण िुाँदा ठिर् याइएको बेरुज ू रकम सम्झनुपछफ र सो िब्दि े

मिनाममना वा मस्यौट गरेको रकम तथा नगरपामिकािाई मतनुफ बुझाउन ु

पने अन्य कुनै रकम समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(ख) “अमन्तम िेखापरीक्षण” भन्नाि े मिािेखा परीक्षकको कायाफियबाट 

िुने िेखापरीक्षण सम्झनुपछफ । 

(ग) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नाि े नगरपामिकाको आन्तररक 

िेखापरीक्षण िाखाबाट िुन े िेखापरीक्षण सम्झनुपछफ । सो िब्दि े
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त्यस्तो िाखा स्थापना नभएसम्म आन्तररक िखेा पररक्षणको 

मजम्मेवार पूरा गनफ तोमकएको मनकायिाई समेत सम्झनपुछफ । 

(घ) “आमथफक वषफ” भन्नािे िरेक वषफको साउन ममिनाको एक गतेदमेख 

अको वषफको आषाढ ममिनाको मसान्तसम्मको बाह्र ममिनाको 

अवमधिाई सम्झनुपछफ । 

(ङ) “आमथफक संकेत” भन्नाि े नेपाि सरकारि े स्वीकृत गरेको आमथफक 

संकेत तथा वगीकरणको अधीनमा रिी कायाफिय, विा कायाफिय वा 

सो सरिको क्षेत्रामधकार भएका आयोजना कायफक्रम आमदको कायफ 

प्रकृमत र सगंठन समेत छुरट्टन े गरी नगरपामिकाि े मदएको संकेतिाई 

सम्झनुपछफ । 

(च) “एक ति मामथको अमधकारी” भन्नािे विा समचव र मवषयगत िाखा 

प्रमुखको िकमा प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत, प्रमखु प्रिासकीय 

अमधकृतको िकमा नगरपामिकाको प्रमुख र प्रमुखको िकमा नगर 

कायफपामिका सम्झनुपछफ । 

(छ) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा मजन्सी धनमाि 

मजम्मा मिइ प्रचमित कानून बमोमजम मनधाफररत काममा खचफ वा 

दामखिा गने सम्बन्धी सम्पूणफ काम सम्झनुपछफ । 

(ज) “कायफपामिका” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगर कायफपामिका सम्झनुपछफ । 

(झ) “कायाफिय” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि नगर कायफपामिकाको कायाफिय 

सम्झनुपछफ ।  

(ञ) “कायाफिय प्रमुख” भन्नािे खण्ि (झ) बमोमजमको कायाफियको प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृत भई कामकाज गनफ तोमकएको पदामधकारी 

सम्झनुपछफ । 

(ट) “मजम्मेवार व्यमि” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अमधकृतबाट अमधकार 

सुमम्पए बमोमजमको कायफ सञ्चािन गने, मजम्मा मिने, खचफ गन,े िेखा 

राख्ने, आन्तररक तथा अमन्तम िेखापरीक्षण गराइ बरेुज ूर्र्छ्यौट गन े

गराउने, सरकारी नगदी मजन्सी एवम ् राजस्व असूि उपर गने गराउन े

तथा दामखिा गने मजम्मा भएको व्यमि सम्झनुपछफ र सो िब्दि े
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नगरपामिकाको कामको िामग सरकारी नगदी, राजश्व वा मजन्सी 

मजम्मा मिइ वा नमिई सो काम र्र्छ्याफउने मजम्मा मिन ेजनुसुकै व्यमि 

समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(ठ) “तािुक कायाफिय” भन्नाि े विा कायाफिय, मवषयगत िाखा, 

नगरपामिका अन्तगफतका केन्रको िकमा नगर कायफपामिकाको 

कायाफिय सम्झनुपछफ । 

(ि) “तोमकएको” वा “तोमकए बमोमजम” भन्नाि ेयस ऐन अन्तगफत बनेका 

मनयमाविी, मनदमेिका वा कायफमवमध वा मापदण्िमा तोमकएको वा 

तोमकए बमोमजम सम्झनुपछफ । 

(ढ) “नगरपामिका” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका सम्झनुपछफ । 

(ण) “नगरसभा” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको नगरसभािाई 

सम्झनुपछफ । 

(त) “प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत” भन्नािे नगरपामिकाको प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृत सम्झनुपछफ । 

(थ) “प्रदिे समञ्चत कोष” भन्नाि े संमवधानको धारा २०४ बमोमजमको 

समञ्चत कोष सम्झनुपछफ । 

(द) “मबषयगत िाखा” भन्नाि े नगरपामिका अन्तगफत रिकेो मबषयगत 

िाखा वा एकाइिाई सम्झनपुछफ । 

(ध) “बेरुज”ू भन्नािे प्रचमित काननू बमोमजम पुर् याउनु पने रीत नपुर् याइ 

कारोबार गरेको वा राख्न ु पन े िेखा नराखकेो तथा अमनयममत वा 

बेमनासीब तररकािे आमथफक कारोबार गरेको भनी िखेापरीक्षण गदाफ 

औपंयाइएको वा ठिर् याइएको कारोबार सम्झनुपछफ । 

(न) “बैंक” भन्नािे समञ्चत कोषको सञ्चािन गनफ नपेाि राष्ट्र बैंकबाट 

स्वीकृमत प्राप्त बैंक मध्येबाट नगरपामिकाि े तोकेको वामणज्य बैंक 

सम्झनुपछफ र सो िब्दिे त्यस्तो बैंकको अमधकार प्रयोग गरी कारोबार 

गने गरी तोमकएको बैंकको िाखा समतेिाई सम्झनुपछफ । 

(प) “मातित कायाफिय” भन्नाि े नगरपामिका मातित रिकेो कायाफिय, 

मबषयगत िाखा र विा कायाफिय समेतिाई सम्झनुपछफ । 
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(र्) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यिोरा दमेखने गरी प्रचमित कानून 

बमोमजम रामखने अमभिेख, खाता, मकताब आमद र सो कारोबारिाई 

प्रमामणत गन ेअन्य कागजात र प्रमतवदेनका साथै मवद्यतुीय प्रमवमधबाट 

रामखएको अमभिेख र आमथफक मववरण समतेिाई सम्झनुपछफ । 

(ब) “िेखा उत्तरदायी अमधकृत” भन्नािे आफ्नो र मातित कायाफियको 

आमथफक प्रिासन सञ् चािन गने, वामषफक बजटे तथा कायफक्रम तयार 

गन े र सो बजटे मनकासा प्राप्त गरी खचफ गन े अमधकार सुम्पने, बजटे 

तथा कायफक्रम अनुसार िुने आमथफक कारोबारको िेखा राख्ने र राख्न 

िगाउने, िेखा मववरण तयार गने गराउने, मवमनयोजन, राजस्व, धरौटी, 

मजन्सी र अन्य जनुसुकै कारोबारको आन्तररक तथा अमन्तम 

िेखापरीक्षण गराउन,े बेरुज ू मनयममत गन े गराउन,े असूि उपर गन े

गराउने वा ममनािा गने गराउन े कतफव्य भएको प्रमुख प्रिासकीय 

अमधकृतिाईसम्झनपुछफ । 

(भ) “िेखा परीक्षण” भन्नाि े आन्तररक िेखापरीक्षण तथा अमन्तम 

िेखापरीक्षण समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(म) “विा कायाफिय” भन्नाि ेनगरपामिकाको विा कायाफिय सम्झनुपछफ । 

(य) “विा समचव” भन्नािे विा कायाफियको समचव भई कामकाज गनफ 

तोमकएको कमफचारीिाई सम्झनुपछफ । 

(र) “मवमनयोजन” भन्नाि े नगरसभाद्वारा वामषफक कायफक्रम अन्तगफत  

मवमभन्न िीषफकमा खचफ गनफ मवमनयोजन भएको रकम सम्झनुपछफ ।   

(ि) “मवत्तीय मववरण” भन्नाि े नपेाि सरकारिे स्वीकृत गरेको मापदण्ि 

बमोमजम कुन ैमनमश्चत अवमधमा भएको आमथफक कारोबारको सममिगत 

मस्थमत दिाफउने उद्दशे्यिे िीषफक समेत खपुन े गरी तयार गररएको 

मववरण सम्झनुपछफ र सो िब्दिे कारोबारको मस्थमत दिाफउने गरी 

िीषफकका आधारमा बनाइएको बजटे अनुमान, मनकासा, खचफ, 

आम्दानी, दामखिा र बााँकी रकम समेत खिुाइएको प्रमत र भुिानी 

मववरण र सोसाँग सम्वमन्धत िेखा, मटप्पणी र खिुासा समतेिाई 

सम्झनु पछफ । 
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(व) “मविेष कोष” भन्नाि े यस ऐनको सामान्य व्यवस्था बमोमजम 

सञ्चािन िुने गरी सभाबाट स्थापना गररएको कोष सम्झनुपछफ ।  

(ि) “संमवधान” भन्नाि ेनेपािको संमवधान सम्झनपुछफ । 

(ष) “समञ्चत कोष” भन्नािे संमवधानको धारा २२९ बमोमजमको 

नगरपामिकाको समञ्चत कोष सम्झनुपछफ । 

(स) “सम्परीक्षण” भन्नािे आन्तररक वा अमन्तम िेखापरीक्षण प्रमतवदेनमा 

औपंयाइएको बेरुजकूो सम्बन्धमा पेि िुन आएका स्पिीकरण वा 

प्रमतमक्रयासाथ संिग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा 

गररनेर्र्छ्यौट सम्बन्धी कायफिाई सम्झनुपछफ र सो िब्दिे सभाबाट 

गमठत सावफजमनक िेखा समममतबाट प्राप्त सुझाव वा मनदिेनका 

आधारमा गररने परीक्षण तथा अनुगमन समेतिाई सम्झनु पछफ । 

(ि) “सावफजमनक जवार्दिेीको पद” भन्नािे पाररश्रममक तोमकएको वा 

नतोमकएको ज ेभए तापमन कुन ैरूपमा मनयुि िुन ेवा मनवाफमचत िुन ेवा 

मनोनयन िुन े कानूनी मान्यता प्राप्त सावफजमनक काम, कतफव्य र 

अमधकार भएको पद सम्झनुपछफ । 

 

पररच्छेद–२ 

समञ्चि  कोषसञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था 

३. समञ्चि कोषको सञ्चालन :(१) नगरपामिकाको समञ्चत कोषमा दिेायका रकमिरू 

रिनेछन्,- 

(क) नगरसभाबाट स्वीकृत कानून बमोमजम िगाइएको कर तथा गैर कर 

वापत असिू भएको राजस्व रकम । 

(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट राजस्व बााँिर्ााँि बापत प्राप्त 

रकम । 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण 

अनुदान, सितफ अनुदान, समपूरक अनुदान र मविेष अनुदान बापत 

प्राप्त रकम । 

(घ) नगरपामिकािे मिएको आन्तररक ऋण बापतको रकम । 
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(ङ) स्थानीय समञ्चत कोषमा जम्मा गन े गरी गत मवगत वषफको पेश्की 

मर्ताफ र बेरुजअूसूि उपर भई स्थानीय समञ्चत कोषमा जम्मा गने 

गरी प्राप्त भएको रकम । 

(च) प्रचमित कानूनबमोमजम नगरपामिकाका नाममा प्राप्त भएको अन्य 

आय बापतको रकम । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृमत प्राप्त 

वामणज्य बैंकमा समञ्चत कोष खाता खोिी जम्मा गररनेछ ।  

(३) नेपािको संमवधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, यो ऐन र अन्य 

प्रचमित कानूनको अधीनमा रिी समञ्चत कोष खाताको सञ् चािन प्रमुख प्रिासकीय 

अमधकृत र आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुखबाट िुनेछ ।  

(४) नगरसभाबाट पेश्की खचफ ऐन वा मवमनयोजन ऐन स्वीकृत भएपमछ 

नगरपामिकाको समञ्चत कोष खाताबाट अन्य खचफ खातािरूमा रकम मनकासा गररनेछ । 

यसरी अन्य खचफ खातािरूमा मनकासा भएको रकमको खाता सञ्चािन प्रमुख प्रिासकीय 

अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृतस्तरको कमफचारी र आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुख वा 

मनजिेे तोकेको आमथफक प्रिासन िाखाका कमफचारीको संयुि दस्तखतबाट िुनेछ ।  

४.  समञ्चि कोषको लेखा राख्ने उत्तरदामयत्ि : (१) समञ्चत कोषको िेखा अद्यावमधक 

रुपमा राख्न ेतथा त्यसको वामषफक मवत्तीय प्रमतवदेन तयार गने तथा िेखा दामखिा गन ेगराउन े

कतफव्य र उत्तरदामयत्व नगरपामिकाको प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतको िुनेछ । यस कायफमा 

सियोग गने मजम्मेवारी आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुखको िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको िेखा तथा सोको मवत्तीय मववरण सभासमक्ष 

पेि गने सम्बन्धी अन्य कायफमवमध तोमकए बमोमजम िुनछे ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको िेखा तथा सोको मवत्तीय मववरण प्रदिे 

सरकार, मिािेखा मनयन्त्रक कायाफिय एव ं मिािेखा परीक्षक कायाफिय समक्ष पेि गन े

सम्बन्धी अन्य कायफमवमध प्रचमित कानूनबमोमजम िुनछे । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट मनिााि िथा िामषाक कायािि िजुािा, मनकासा, खचा, रकिान्िर िथा मनयन्त्रि 
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५.  बजेट िथा कायािि िजुािा गने : (१) आगामी आमथफक वषफमा नगरपामिकािे सम्पादन 

गनुफपन े कायफ र बजटे तथा कायफक्रमको िामग संमवधानको धारा २३० वमोमजम बजटे तथा 

कायफक्रम तयार गने गराउने र सभामा पेि गरी पाररत गराउने उत्तरदामयत्व कायफपामिकाको 

िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम बजटे तथा कायफक्रम तजुफमा गन ेप्रयोजनका िामग 

उपिव्ध िुन े स्रोत तथा खचफको सीमाको पूवाफनुमान चािु आमथफक वषफको चैत्र मसान्तमभत्र 

गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम स्रोत र खचफको सीमा मनधाफरण भएपमछ मनधाफररत 

स्रोत तथा खचफको सीमामभत्र रिी आगामी आमथफक वषफको बजटे तथा कायफक्रम तजुफमा गनुफ 

पनेछ । 

(४) आगामी आमथफक वषफको बजटे तथा कायफक्रम चाि ु आमथफक वषफको 

असार १० गतेमभत्र सभामा प्रस्तुत गनुफ पनेछ । 

(५) आगामी आमथफक वषफको बजटे तजुफमा गदाफ नगरपामिकाको  नीमत तथा 

कायफक्रम,  स्वीकृत आवमधक योजना, मवषयगत तथा क्षेत्रगत योजना साथै, नपेाि सरकार र 

प्रदिे सरकारको नीमत, िक्ष्य र उद्दशे्यिाई मिू आधार मानी गनुफ पनेछ ।  

(६) कायफपामिकािे घाटा बजटे मनमाफण गनुफपन े भएमा घाटा पूमतफ गने स्रोत 

समेतको खाका तयार गनुफ पनेछ । 

(७) बजटे तथा कायफक्रम तजुफमा, छिर्ि एवम् बजटेको मस्यौदािाई 

अमन्तम रुप मदइ पाररत गदाफ अपनाउनपुने कायफमवमध तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

६.  बजेट अमख्ियारी िथा मनकासा : (१) सभाबाट बजटे तथा कायफक्रम स्वीकृत भई आमथफक 

वषफ िुरु भएको ७ मदनमभत्र नगर प्रमुखि े प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिाई खचफ गन े

अमख्तयारी मदनु पनेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोमजमको अमख्तयारी प्राप्त भएपमछ प्रमुख प्रिासकीय 

अमधकृतिे १५ मदनमभत्र स्वीकृत बजटे तथा कायफक्रम अनुसार खचफ गन े अमख्तयारी 

मातितका िाखा वा विा कायाफिय मदनु पनेछ । 

तर आमथफक वषफको अमन्तम मदनमा ऋण दामयत्वको भुिानी र मिसाब ममिान 

बािकेको अन्य भुिानी सम्बन्धी काम िुने छैन । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोमजम प्रामप्त, मनकासा तथा भिुानी गदाफ मिािेखा 

मनयन्त्रक कायाफियि े तोमकमदएको मापदण्ि बमोमजम िुनगेरी एकि खाता कोष प्रणािी 

अविम्बन गररनेछ । 

(४) स्वीकृत बजटे तथा कायफक्रम बमोमजम स्वीकृत बजटेको पररमधमभत्र रिरे 

प्रचमित कानूनबमोमजम खचफ गन,े िेखा राखी वा राख्न िगाइ प्रमतवदेन पेि गने, 

िेखापरीक्षण गराउन,े बेरुजरू्र्छ्यौट गने र कायफपामिकामा पेि गने उत्तरदामयत्व मजम्मेवार 

व्यमि र िेखा उत्तरदायी अमधकृतको िुनेछ । 

(५) समञ्चत कोष खाता र कायाफियको कायफसञ्चािन खाता 

सञ्चािकिरूको दस्तखतको नमुना कािफको प्रमामणत प्रचमित काननूबमोमजम िुनेछ । 

(६)  यो ऐन र प्रचमित अन्य कानूनबमोमजम रकम मनकासा मदने तथा कोष 

सञ्चािन गने गराउने सम्बन्धी अन्य कायफमवमध तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

७. बजेट रोकका िा मनयन्त्रि गना सकने :  दर्ा ६ मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन  

नगरपामिकाको आमथफक मस्थमत र समञ्चत कोषमा जम्मा रिकेो रकमिाई मध्यनजर गरी 

मवमनयोमजत रकममा आवश्यकता अनसुार कायफपामिकािे पूणफ वा आंमिक रुपमा रोक्का वा 

मनयन्त्रण गनफ सक्नेछ । 

८.  खचा गने कायामिमध : नगरपामिकाको कायफ तथा आयोजना सञ्चािन गने, धरौटी, कर, 

दस्तूर, सेवा िुपक मिन,े खचफ गन,े पेश्की मदने तथा र्र्छ्यौट गने, नगदी तथा मजन्सी 

सम्पमत्तको संरक्षण गन,े मििाम मबक्री गने, ममन्िा मदने सम्बन्धी कायफमवमध तोमकएबमोमजम 

िुनेछ । 

९.  कायािि संशोधन िथा रकिान्िर :(१) नगरपामिकाको स्वीकृत बजटेको कुनै एक  

िीषफकमा रकम नपगु भएमा सो िीषफकमा मवमनयोजन भएको रकमको पच्चीस प्रमतितमा 

नबढ्ने गरी कुन ै एक वा एकभन्दा बढी िीषफकमा बचत िुन े रकमबाट कायफपामिकाि े

रकमान्तर गनफ सक्नेछ । 

तर पुाँजीगत िीषफकबाट चािू िीषफकमा र मवत्तीय व्यवस्थापनका िामग 

मवमनयोमजत रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर गनफ सक्न ेछैन । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको अमधकार आवश्यकता अनुसार 

कायफपामिकािे प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिाई प्रत्यायोजन गनफ सक्नेछ ।  
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(३) नगरपामिकाको मवमनयोजन अन्तगफत कुनै एक प्रकारको खचफ व्यिोन े

स्रोतमा रिकेो रकम अको स्रोतमा साने र भुिानी मवमध पररवतफन गने अमधकार सभाको   

िुनेछ । 

(४) रकमान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

(५) उपदर्ा (१) बमोमजमको संिोधन र रकमान्तरको पररमधमभत्र रिी 

कायफपामिकािे आवश्यकता अनुसार कायफक्रम संिोधन गनफ सक्नेछ । 

१०. बजेट मफिाा हुने : स्वीकृत बामषफक बजटेमा मवमनयोजन भै मनकासा भएको रकम कुन ै

कारणवि खचफ िुन नसकी खचफ खातामा नै बााँकी रिमेा आमथफक वषफको अन्तमा समञ्चत 

कोषमा मर्ताफ दामखिा गनुफ पनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको लेखा 

११.  कारोबारको लेखा : (१) मवमनयोजन, राजश्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारको िेखा दोिोरो 

िेखा प्रणािीको मसद्घान्त बमोमजम नगदमा आधाररत िेखा प्रणािी अनुसार रामखनेछ । 

तर मिािेखा मनयन्त्रक कायाफियि े नगदमा आधाररत िेखा प्रणािीिाई 

पररमाजफन गरी नगद वा प्रोदभावी आधारमा िेखा राख्ने गरी तोकी मदएको खण्िमा सोिी 

बमोमजम क्रमिः िागू गनुफ पनेछ ।  

(२ ) उपदर्ा (१) बमोमजमको िेखा राख्नका िामग आवश्यक िेखा ढााँचा 

मिािेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोमजम िुनेछ ।  

(३) नगरपामिकािे अनुदान, सिायता, िगानी, मवमनयोजन, राजश्व तथा 

धरौटीका अमतररि अन्य सव ैप्रकारका कारोबारिरूको िेखा प्रचमित कानूनबमोमजम िेखा 

उत्तरदायी अमधकृतिे तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे तोमकएको समयमभत्र मवमनयोजन, राजस्व, 

धरौटी िगायतको एकीकृत मवत्तीय मववरण तयार गरी कायफपामिका, नगरसभा तथा 

मिािेखा मनयन्त्रक कायाफियमा उपिव्ध गराउनु पनेछ । 

(५) आफ्नो मनकाय र मातित कायाफियको सम्पमत र दामयत्वको िेखांकन 

एव ंप्रमतवदेन गन ेदामयत्व िेखा उत्तरदायी अमधकृतको िुनेछ । 
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(६) नगरपामिकाको आमथफक सम्बन्धी सम्पूणफ िेखा राख्नका िामग उपयुि 

मवद्यतुीय माध्यमको समेत प्रयोग गनफ समकनेछ ।  

(७) यस दर्ा बमोमजमको िेखा मववरण तोमकएको मममतमा तयार गरी पेि 

गने मजम्मेवारी आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुखको िुनेछ । 

१२.  मजभिेिार व्यमि जिाफदेही हुने : (१) मजम्मेवार व्यमििे प्रत्येक कारोबार स्पि दमेखन े

गरी प्रचमित कानूनि ेतोके बमोमजमको ररत पुर् याइ िखेा तयार गरी गराइ राख्न ुपनेछ । 

(२) आमथफक प्रिासन सञ् चािन गदाफ मातित िाखा वा विा कायाफियिे 

प्रचमित कानूनको पािना गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार रेखदखे, जााँचबुझ 

तथा मनरीक्षण गने र मातित िाखा वा विा कायाफियको मिसाब नगरपामिकाको एकीकृत 

मिसाबमा समाविे गराउन ेउत्तरदामयत्व िेखा उत्तरदायी अमधकृतको िुनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) वमोमजम िेखा तयार गरे नगरेको वा उपदर्ा (२) बमोमजम 

िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे रेखदखे, जााँचबुझ तथा मनरीक्षण गदाफ वा िेखापरीक्षण िुाँदा 

प्रचमित कानूनद्वारा मनधाफररत प्रमक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुन ै कैमर्यत 

दमेखन आएमा मजम्मेवार व्यमि जवार्दिेी िुनेछ । 

(४) कुन ै मनामसब कारणि े िेखा सम्बन्धी काममा अमनयममत िुन गएमा 

मजम्मेवार व्यमििे तोमकएको अवमधमभत्र िेखा उत्तरदायी अमधकृतसमक्ष कारण खिुाइ 

मनयममत गराउनको िामग पेि गरेमा िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे तोमकएको म्यादमभत्र यस 

सम्बन्धमा आवश्यक मनणफय गनुफ पनेछ । 

(५) मनामसब कारण नभई िेखा सम्बन्धी काममा अमनयममत िुन आएको 

दमेखन आएमा िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे मजम्मेवार व्यमििाई पमििो पटक १ िजार 

रूपैयााँ र त्यसपमछ पमन सोिी प्रकृमतको अमनयममतता दोिोररन आएमा पटकै मपच्छे २िजार 

रूपैयााँ जररवाना गरी प्रचमित काननू बमोमजम मवभागीय कारबािी समेत गनफ सक्नेछ । 

(६) उपदर्ा (४) बमोमजम मनणफय मदनु पन ेअमधकृतिे तोमकएको म्यादमभत्र 

मनणफय नमदएमा मनजिाई एक ति मामथको अमधकारीिे पमििो पटक पााँच सय रूपयैााँ र सोिी 

अमधकृतबाट पुनः अको पटक त्यस्तो कायफ दोिोररन गएमा १ िजार रूपयैााँ जररवाना गनुफ 

पनेछ । 

(७) उपदर्ा (२) बमोमजम रेखदखे, जााँचबुझ तथा मनरीक्षण िुाँदा यो ऐन तथा 

यस काननू अन्तरगत बनेको मनयम बमोमजम मनधाफररत प्रमक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको 
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दमेखन आएमा वा अन्य कुनै कैमर्यत दमेखन आएमा जााँच गनफ पठाउने तािुक कायाफियि े

किमै मपच्छे पााँच सय रूपयैााँ जररवाना गनफ सक्नछे । एउटै मजम्मेवार व्यमििाई तीन 

पटकभन्दा बढी जररवाना भईसकेपमछ पुनः त्यस्तो कायफ दोिोररन आएमा किमै मपच्छे १ 

िजार रूपैयााँ जररवाना गरी प्रचमित काननू बमोमजम मवभागीय कारबािी समेत गनुफ पनेछ । 

(८) यस दर्ा बमोमजम कारबािी गनुफपूवफ अमभयोग िागेको व्यमििाई 

मनामसब मामर्कको सुनवाइको मौका मदनु पनेछ । 

(९) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम िेखा राख ेनराखकेो, 

िेखा दामखिा नगरेको र िेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा जााँच, 

मनरीक्षण गरी आन्तररक मनयन्त्रण र रेखदखे गने मजम्मेवारी एक ति मामथको अमधकृतको 

िुनेछ । 

१३.  राजस्ि दामखला र राजस्ि लेखा : (१) प्रचमित कानूनबमोमजम नगरपामिकािाई प्राप्त  

िुने राजस्व तथा अन्य आय रकमिरू कायाफियमा प्राप्त भएपमछ मजम्मेवारी प्राप्त व्यमिि े

सम्बमन्धत खातामा आम्दानी बााँधी त्यस्तो राजस्व प्राप्त भएको भोमिपपट वा कायाफिय 

खिुेको मदन समञ्चत कोषमा आम्दानी दमेखने गरी बैंक दामखिा गरी कायाफियमा बैक भौचर 

पेि गनुफ पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको समयाबमधमभत्र बैंक दामखिा गनफ नसक्न े

भएमा कारण जनाइ कायाफियबाट प्रमामणत गराइ बढीमा आठ मदनमभत्र बैंक दामखिा गनुफ 

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोमजम राजश्व दामखिा नगरेमा मजम्मेवार 

व्यमििाई िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे दामखिा गनफ बााँकी रकमको वामषफक दि प्रमतिति े

िुन आउन ेरकम जररवानासमित दामखिा गनफ िगाउन सक्नेछ । 

 तरकाबू बामिरको पररमस्थमत परी राजश्व बापतको रकम दामखिा गनफ 

नसकेको प्रमामणत भएमा जररवाना नगनफ समकनेछ ।  

(४) राजस्वको िगत तथा िेखा राख्न ेतथा र्ााँटवारी पेि गने, िेखापरीक्षण 

गराउने र त्यसको अमभिेख राख्न ेउत्तरदामयत्व प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतको िुनेछ । त्यस्तो 

मववरण तयार गन े मजम्मेवारी राजस्व िाखा प्रमुख र आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुखको   

िुनेछ । 
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१४.  नगदी, मजन्सी दामखला गने र लेखा राख्ने : (१) मजम्मेवार व्यमििे आफ्नो मजम्मामा 

आएको सरकारी नगदीको िकमा सोिी मदन वा त्यसको भोमिपपट तोमकएको बैंक खातामा र 

मजन्सी मािसामान भए सात मदनमभत्र तोमकएको स्थानमा दामखिा गरी स्रेस्ता खिा गनुफ  

पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको म्यादमभत्र मजम्मेवार व्यमििे मजन्सी दामखिा 

गरी स्रेस्ता खिा गनफ नसकेमा त्यसको मनामसब कारण खिुाइ एक ति मामथको अमधकारी 

समक्ष म्याद थपको िामग अनुरोध गनुफ पनेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा एक ति मामथको 

अमधकारीिे मनामसब कारण दखेमेा एकै पटक वा दईु पटक गरी बढीमा पैंतािीस 

मदनसम्मको म्याद थमपमदन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम थमपएको म्यादमभत्र पमन स्रेस्ता खिा नगन े

मजम्मेवार व्यमििाई एक ति मामथको अमधकारीिे किमै मपच्छे पााँच सय रूपैयााँ वा 

मबगोको पााँच प्रमतितसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोमजमको म्यादमभत्र मजम्मेवार व्यमििे नगद दामखिा 

गरी श्रेस्ता खिा गनफ नसकेमा त्यसको मनामसब कारण खिुाइ एक ति मामथको अमधकारी 

समक्ष म्याद थपको िामग अनुरोध गनुफ पनेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा एक ति मामथको 

अमधकारीिे मनामसब कारण दखेमेा सात मदनमभत्र दामखिा गनफ िगाउन ु पनेछ । सात 

मदनमभत्र पमन जम्मा नगरेको दमेखन आएमा  एक ति मामथको अमधकारीिे दि मदनसम्म 

ढीिो गरेको भए दि प्रमतित जररवाना गरी सो दामखिा गनफ िगाउन ेर पन्र मदनसम्म ढीिो 

गरेको भए पन्र प्रमतित जररवाना गरी सो समेत दामखिा गनफ िगाउन ेर पन्र मदनभन्दा बढी 

ढीिो गरेको भए पच्चीस प्रमतित जररवाना गरी नगद दामखिा गनफ िगाइकसूरको मात्रा 

अनुसार प्रचमित कानून बमोमजम मवभागीय कारबािी समेत गनफ गराउन सक्नेछ । 

१५.  आमथाक प्रमििेदन पेश गने : (१) िेखा उत्तरदायी अमधकृति े तोमकएको अवमधमभत्र  

प्रत्येक आमथफक वषफको समञ्चत कोषको अमतररि मवमनयोजन, राजस्व, धरौटी, नेपाि 

सरकार मार्फ त प्राप्त वदैमेिक अनुदान र ऋण सिायता तथा िगानीको एकीकृत आमथफक 

मववरण तयार गरी नगर कायफपामिका, नगर सभा, मिािेखा मनयन्त्रक कायाफिय वा मिािेखा 

मनयन्त्रक कायाफियि े तोकेको कायाफिय र मिािखेा परीक्षकको कायाफियमा मिािेखा 

परीक्षकबाट स्वीकृत ढााँचा बमोमजम प्रमतवदेन पेि गनुफ पनेछ । 
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(२) मजम्मेवार व्यमििे कारोबारको िेखा र सम्बमन्धत कागजात तोमकएको 

कायाफियमा वा िेखापरीक्षक समक्ष तोमकए बमोमजम दामखिा गनुफ पनेछ । 

(३) नगरपामिकाको मवत्तीय मववरण नेपाि सरकारिे तोकेको आमथफक 

संकेत तथा वगीकरण अनुरुपको िुनेछ । 

(४) कायाफियि ेनगरपामिकाको एकीकृत िेखा समितको आमथफक मववरण 

मामसक, चौमामसक र वामषफक रुपमा तयार गरी अद्यावमधक गनुफ पनेछ । यस्तो मववरण तयार 

गरी प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत समक्ष पेि गन ेदामयत्व आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुखको 

िुनेछ । 

(५) राजस्व, नगदी, मजन्सी तथा धरौटी दामखिा गने तथा त्यसको िेखा 

अमभिेख अद्यावमधक रूपमा राख्ने अन्य कायफमवमध तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

१६.  हानी नोकसानी असूल उपर गररने: यस पररच्छेद बमोमजम राख्नुपने कारोबारको िेखा 

ठीकसाँग नराखकेो कारणबाट नगरपामिकािाई कुन ैमकमसमको िानी नोक्सानी तथा क्षमत िुन 

गएमा त्यसरी पनफ गएको िानी नोक्सानी तथा क्षमतपूमतफ मजम्मेवार प्राप्त व्यमिबाट सरकारी 

बााँकी सरि असूि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

आन्िररक मनयन्त्रि, लेखा परीक्षि िथा बेरुजू असूल फर्छ्यौट    

 

१७.  आन्िररक मनयन्त्रि प्रिाली : (१) कायाफियि े आफ्नो र मातितका कायाफियको 

आन्तररक मनयन्त्रण प्रणािी सुदृढ गनफ कायफयोजना बनाइ िागू गनुफ पनेछ । 

(२) आन्तररक मनयन्त्रण कायफयोजना िाग ू गदाफ मिािेखा मनयन्त्रक 

कायाफियिे जारी गरेको आन्तररक मनयन्त्रण प्रणािीको मसिान्त, नीमत, ढााँचा र 

कायफमवमधिाई मागफदिफनको रुपमा मिइ नगरपामिकािे आन्तररक मनयन्त्रण मनदमेिका वा 

कायफमवमध बनाइ िागू गनुफ पनेछ । 

१८.  आन्िररक र अमन्िि लेखापरीक्षि : (१) नगरकायफपामिका र मातित कायाफियिरूको 

आमथफक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षण मनयममतता, ममतव्यमयता, कायफदक्षता र 

प्रभावकाररताका आधारमा यो ऐन, अन्य प्रचमित कानूनबमोमजम गन े दामयत्व 

नगरपामिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखाको िुनछे ।  
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तर नगरपामिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखा स्थापना नभएसम्मका 

िामग नगरपामिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण कायफ नगरपामिकािे तोके बमोमजमको 

मनकायिे गनेछ । 

(२) आन्तररक िेखापरीक्षणमा उमपिमखत बेरुज ू र्र्छ्यौट, मनयममत एवम ्

असूि उपर गने मजम्मा मजम्मेवारी प्राप्त व्यमिको िुनेछ । मजम्मेवारी प्राप्त व्यमिबाट र्र्छ्यौट, 

मनयममत एवम् असूि नभएमा िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे र्र्छ्यौट, मनयममत एवम् असूि 

गनुफ गराउनु पनेछ । 

(३) नगरपामिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

(४) नगरपामिकाको आन्तररक वा अमन्तम िेखापरीक्षण िुाँदा सरकारी नगदी 

वा मजन्सी मािसामानको िगत छूट गरेको वा सरकारिाई िानी नोक्सानी पुर् याएको 

दमेखएमा िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे त्यस्तो मजम्मेवार प्राप्त व्यमिबाट िामन नोक्सानी भएको 

रकम असूि गरी कसूरको मात्रा अनुसार मवभागीय कारबािी समते गनफसक्नेछ । 

१९.  लेखा िथा मििरि पेश गने : (१) कायाफियको सरकारी नगदी मजन्सी र आय–व्ययको 

िेखा आकमस्मक रुपमा एक ति मामथको अमधकारीबाट मनरीक्षण गदाफ वा आन्तररक वा 

अमन्तम िेखापरीक्षणको मसिमसिामा सोमधएको प्रश्नको जवार्, माग गररए बमोमजमको 

िेखा तथा मववरण र प्रमतवदेन उपर प्रमतमक्रया तोमकएको म्यादमभत्र दामखिा वा पेि गनुफ 

सम्बमन्धत िेखा उत्तरदायी अमधकृत र मजम्मेवारी प्राप्त व्यमिको कतफव्य िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम तोमकएको म्यादमभत्र काम सम्पन्न गनफ नसमकन े

भई मनामसब मामर्कको कारण समित म्याद थपको िामग अनुरोध गरेमा र त्यस्तो कारण 

मनामसब दमेखएमा सो प्रश्न सोधनी गन ेवा मववरण माग गन ेअमधकारी वा मनकायि ेमनामसब 

मामर्कको म्याद थप गरीमदन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोमजम मदइएको म्यादमभत्र सोमधएको प्रश्नको 

जवार्, माग गररएको िेखा मववरण र प्रमतमक्रया पेि गनफ नसक्निेे बेरुज ू वा कैमर्यत 

दमेखएको रकम व्यिोनुफ पनेछ । 

२०. बेरुजूअसूल, फर्छ्यौट, मनयमिि र लगि कायि गने : (१) मिािेखा परीक्षकको 

प्रमतवदेनमा औपंयाएको बेरुजकूो र्र्छ्यौट गनुफपने, मनयममत गनुफपने, असूि उपर गनुफपने तथा 
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मतनुफ बुझाउनु पने भनी ठिर् याइएको बेरुज ूरकमको िगत कायाफियिे अध्यावमधक गरी गराइ 

राख्नुपनेछ ।  

(२) िेखापरीक्षणबाट दमेखएको मस्यौट र मिनाममना भएको रकम वा तोमकए 

बमोमजम  मनयममत िुन नसकेको बेरुज ु रकम मजम्मेवार प्राप्त व्यमिबाट असिू उपर गनुफ   

पनेछ ।  

(३) मिािेखा परीक्षकको वामषफक प्रमतवदेन सभामा पेि गररनेछ । सभामा 

पेि भएपमछ सभािे मवस्ततृ छिर्िको िामग तोमकएको समममतमा पठाउनेछ । 

(४) मिािेखा परीक्षकको वामषफक प्रमतवदेनमा औपयाएको बेरुज ूसम्बन्धमा 

कायफपामिकाको अनुममति े सभामा र तोमकएको समममतमा उपमस्थत भई आफ्नो 

प्रमतमक्रयाव्यि गन े र बेरुजरू्र्छ्यौटसम्बन्धी काम कारबािी गने गराउन े उत्तरदामयत्व िेखा 

उत्तरदायी अमधकृतको िुनेछ ।  

(५)  बेरुजअूसूि, र्र्छ्यौट, मनयममत र िगत कायम गन ेसम्बन्धमा  सभा र 

समममतमा छिर्ि भएपमछ सभा र समममतबाट प्राप्त सुझाविरू कायाफन्वयन गने गराउन े

दामयत्व कायफपामिकाको मनदिेन बमोमजम सम्वमन्धत िेखा उत्तरदायी अमधकृतको िुनेछ ।  

(६) आन्तररक िेखापरीक्षणको बेरुज ू अमन्तम िेखापरीक्षण भएको बखत 

बेरुज ूकायम नभएमा स्वतः र्र्छ्यौट भएको मामननेछ । 

(७) बेरुजरू्र्छ्यौटसम्बन्धी अन्य कायफमवमध तोमकएबमोमजम िुनेछ । 

२१. बेरुजू फर्छ्यौट समिमिको गठन िथा समिमिको काि, किाव्य र अमधकाराः (१) 

सामान्य प्रमक्रयाबाट र्र्छ्यौट िुन नसकेका बेरुजिूरू र्र्छ्यौट गनफ समय समयमा 

नगरपामिकाको सावफजमनक िेखा समममत र मिािेखा परीक्षकको राय मिइ नगर 

कायफपामिकािे राजपत्रमा सचूना प्रकामित गरी दिेायका व्यमििरू सदस्य रिन े गरी एक 

बेरुजरू्र्छ्यौट समममत गठन गनफ सक्नेछ । 

(क) प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत –संयोजक 

(ख) सावफजमनक िेखा समममतिे तोकको समममत सदस्य तथा  

 कायफपामिकाको ममििा सदस्यसमितको दईु  जना –सदस्य 

(ग)  प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत वा मनजि ेतोकेको प्रामवमधक  

 वा मवषयगत िाखाका कमफचारी एक जना–सदस्य 

(घ)  आन्तररक िेखापरीक्षण िाखा प्रमुख –सदस्य 
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(ङ)  आमथफक प्रिासन िाखाका प्रमुख –सदस्य समचव 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम गमठत बेरुजरू्र्छ्यौट समममतको कायफ क्षेत्र तथा 

बेरुज ू र्छयौट गदाफ अपनाउनु पने कायफमवमध नगरपामिकािे मिािेखा परीक्षकको परामिफ 

मिइ नगरपामिकाको राजपत्रमा प्रकािन गरी तोमकमदएबमोमजम िुनेछ । 

(३) िेखापरीक्षणबाट दमेखएका मस्यौट, मिनाममना र असूि उपर गनुफपन े

ठिररएको बेरुज ूबािके सामान्य मनयममत प्रमक्रयाबाट र्र्छ्यौट तथा सम्परीक्षण िुन नसकेका 

बेरुजरू्र्छ्यौटका मनममत्त समममतमा मसर्ाररिभई आएमा औमचत्यको आधारमा त्यस्तो बेरुज ू

मनयममत वा ममनािा गरीबेरुजकूो िगत कट्टा गररनेछ । 

 तर, र्र्छ्यौटका िामग मसर्ाररिभई आएका बेरुजिूरूर्र्छ्यौटगनफ नममपन े

भएमा सम्बमन्धतिाई बेरुज ूरकम मनयममत वा असिू उपर गनफ िेखी पठाउनु पनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबुझारथ, मललाि मबिी िथा मिन्हा सभबन्धी व्यिस्था 

२२.  बरबुझारथ सभबन्धी व्यिस्था : (१) नगरपामिकाका मनवाफमचत पदामधकारीिे आफ्नो 

मजम्मा भएको कागजात तथा मजन्सी सामान आफ्नो पदावमध समाप्त िुनुभन्दा पन्र मदन 

अगाव ैमर्ताफ बुझाइ सोको प्रमाण मिन ुपनेछ ।  

(२) कमफचारी सरुवा वा बढुवा िुाँदा वा अवकाि प्राप्त गदाफ वा िामो 

अवमधमा काजमा वा मबदामा रिाँदा आफ्नो मजम्मामा रिकेो नगदी मजन्सी वा सरकारी 

कागजात तोमकएकोमा म्यादमभत्र र म्याद नतोमकएकोमा एक्काईस मदनमभत्र बरबुझारथ गरी 

तोमकएको ढााँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र मिनु पनेछ । 

(३) मनवाफमचत पदामधकारीिे उपदर्ा (१) बमोमजम बरबुझारथ नगरेमा 

सरकारी बााँकी सरि सम्बमन्धत पदामधकारीबाट बरबुझारथ एवम् असूि उपर गररनेछ । 

(४) कमफचारीिे उपदर्ा (२) बमोमजम बरबुझारथ नगरेमा बिािवािा 

कमफचारी भए प्रचमित कानून बमोमजम मनजको तिब भत्ता रोक्का राखी र बिाि टुटेको 

व्यमि भए मनजको मनवतृ्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एव ं मनवतृ्तभरण, उपदान नपाउने वा 

उपदान मिइसकेको व्यमि भए सरकारी बााँकी सरि बरबुझारथ एवम् असूि उपर गररनेछ । 
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(५) उपदर्ा (१) र (२) को समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी 

नगदी, मजन्सी वा कुनै धनमाि नोक्सान भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोिी 

बराबरको मबगो रकम प्रचमित कानूनबमोमजम सम्बमन्धत व्यमिबाट असिू उपर गररनेछ । 

(६) बरबुझारथ गने अन्य प्रमक्रया तोमकएबमोमजम िुनछे । 

२३.  नगदी मजन्सी दुरुपयोग एिं िस्यौट भएिा कारबाही गररने: (१) कायाफियको नगदी 

तथा मजन्सी आन्तररक िेखापरीक्षण गदाफ वा अमन्तम िेखापरीक्षण गदाफ वा कुन ैतबरि ेजााँच 

िुाँदा सरकारी रकम र मजन्सी मस्यौट भएको दमेखन आएमा िेखा उत्तरदायी अमधकृति े

प्रचमित काननू बमोमजम सो मस्यौट गने उपर आवश्यक कारबािी गनुफ गराउन ुपनेछ । 

(२) सावफजमनक सम्पमत्तको मजम्मा मिन,े त्यसको िगत राख्न,े संरक्षण गने, 

मजन्सी मनरीक्षण, बरवझुारथ र जवार्दिेीता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

२४.  मललाि मबिी िथा मिन्हा मदने: (१) यस कानून तथा यस अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम 

मजन्सी मनरीक्षण गदाफ टुटरु्ट तथा बेकम्मा भई काम निाग्ने भनी प्रमतवदेनमा उपिेख भएको 

माि सामानिरू िेखा उत्तरदायी अमधकृतिे आवश्यक जााँचबुझ गदाफ मििाम मबक्री गनुफपन े

भनी ठिर् याइएको मािसामान तोमकए बमोमजमको कायफमवमध अपनाई मििाम मबक्री गनुफ गनुफ 

पनेछ  । 

(२) यस काननूमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन उठ्न नसकेको 

र भमवष्ट्यमा उठाउन नसमकने पुिी भएको बााँकी रकम, प्राकृमतक प्रकोप, दघुफटना वा आफ्नो 

काबू बामिरको पररमस्थमतिे गदाफ तथा सखु्खा जती भई वा मखएर, सिेर गइ वा अन्य 

कारणबाट सरकारी िानी नोक्सानी िुन गएको वा ऐन बमोमजम मििाम बढाबढ िुाँदा पमन 

नउठेको वा उठ्ने मस्थमत नदमेखएको मजन्सी सामान तोमकए बमोमजमको कायफमवमध 

अपनाइदिेाय अनुसार ममन्िा मदन समकनेछ,– 

(क) रु.२५ िजार रुपैयााँ सम्मको रकम र १ िाख मूपय 

सम्मको मजन्सी ममन्िा मदनु पने भएमा प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृतबाट । 

(ख) रु. ५० िजार रुपैयााँ सम्मको रकम र ५ िाख मूपय 

सम्मको मजन्सी ममन्िा मदनु पने भएमा प्रमुखबाट । 
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(ग) रु. दईु िाख रुपैयााँ सम्मको रकम र २० िाख मूपय 

सम्मको मजन्सी ममन्िा मदनु पने भएमा 

कायफपामिकाबाट । 

(३) ममन्िा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकएबमोमजम िुनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

मिमिध 

२५. मिशेष कोष सभबन्धी व्यिस्था: (१) सभािे आवश्यकता अनसुार समञ्चत कोषबाट खचफ 

गने गरी मविेष कोषको स्थापना गनफ सक्नेछ । 

(२) सभाबाट मवमनयोजन ऐन मार्फ त मवमनयोमजत रकम समञ्चत कोषबाट 

मविेष कोषमा स्थानान्तरण (रान्सर्र) गरी सभाबाट स्वीकृत कायफक्रम सञ्चािन गनफ त्यस्ता 

कोष सञ्चािन मनदमेिका वा  कायफमवमध वा मापदण्ि बनाइ खचफ गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम मवमनयोमजत रकम उपदर्ा (१) बमोमजम स्थामपत 

मविेष कोषको नाममा सरकारी कारोबार गनफ  तोमकएको वामणज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोिी 

जम्मा गनुफ पनेछ । 

(४) कोषको सञ्चािन प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत वा मनजिे तोकेको 

अमधकृतस्तरको कमफचारी र आमथफक प्रिासन िाखा प्रमुख वा आमथफक प्रिासन िाखा िने े

कमफचारीको संयुि दस्तखतबाट िुनेछ । 

(५) कोषको िेखा व्यवस्थापन तथा आन्तररक र अमन्तम िेखा परीक्षण यो 

ऐन र प्रचमित कानून बमोमजम िुनेछ । 

(६) कोषको चौमामसक र वामषफक रुपमा प्रगमत समीक्षा गरी प्रमतवदेन 

सावफजमनक गनुफ पनेछ । 

२६.  आन्िररक आय सकंलनको लामग ठेकका बन्दोिस्ि सभबन्धी व्यिस्था : (१) 

नगरपामिकािे संमवधान, संघीय काननू, प्रदिे कानून तथा नगरपामिकाको आमथफक ऐनको 

अधीनमा रिी प्राकृमतक स्रोतको उत्खनन्, संकिन, ओसारपसार तथा मनकासीबाट संकिन 

िुने कर, पटके सवारी कर, कबािी मािसमान मनकासी तथा अन्य आन्तररक आय असिू 

गनफ एक आमथफक वषफको िामग ठेक्का बन्दोवस्त गनुफ पनेछ । 
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तर नगरपामिकाको आन्तररक आय बमृि िुने दमेखएमा वा पटक पटक 

ठेक्का बन्दोबस्त गदाफ प्रिासमनक दामयत्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा पााँच वषफसम्मको 

िामग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनफ समकनेछ ।  

(२) नगरपामिकाि ेअन्य स्थानीय तिसाँग आपसी सिममतद्वारा आवश्यकता 

अनुसार सयंुि रूपमा उपमनयम (१) बमोमजम ठेक्का बन्दोबस्त गनफ सक्नेछ ।  

(३) कायाफियि े सामान्यतया आमथफक वषफ िुरू िुनु अगामि न ै ठेक्का 

बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कायफ सम्पन्न गरीसक्नु पनेछ ।  

(४) उपमनयम (१) बमोमजम ठेक्का बन्दोबस्त गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

२७.  राहि, आमथाक सहायिा, चन्दा, पुरस्कारको सीिा : (१) कायफपामिकािे मवमनयोजन 

ऐनमा कायफक्रम र बजटेको व्यवस्था गरी सो बजटेको पररमधमभत्र रिी राित, आमथफक 

सिायता, चन्दा, पुरस्कार उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको राित, आमथफक सिायता, चन्दा, पुरस्कार 

कायफमवमध वा मापदण्ि वा मनदमेिका आधारमा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

२८.  काि, किाव्य, अमधकार िथा मजभिेिारी :(१) िेखा उत्तरदायी अमधकृत, कायाफिय 

प्रमुख, मजम्मेवार प्राप्त व्यमि िगायत नगदी वा मजन्सी सम्बन्धी काम गने र मजम्मा मिन े

अन्य अमधकारीको काम, कतफव्य, अमधकार तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम तोमकएको काम, कतफव्य, अमधकार तथा 

मजम्मेवारी पूरा गनफ सम्बमन्धत व्यमि जवार्दिेी िुन ुपनेछ । 

२९.    मित्तीय प्रमििेदन सािाजमनक गनुापने: यस ऐन र अन्य प्रचमित काननू बमोमजम तयार 

गनुफपन े मवत्तीय प्रमतवदेनिरू आमथफक वषफ समाप्त भएको मममतिे पन्र मदनमभत्र मवद्यतुीय वा 

अन्य उपयुि माध्यमबाट सावफजमनक गनुफ पनेछ । 

३०. अमधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम कुनै कायाफिय 

वा अमधकारीिाई प्राप्त अमधकारमध्ये तोमकए बमोमजमका अमधकार बािकेका अन्य 

अमधकार कुनै अमधकारीिे प्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनफ सक्नेछ । 

३१. लेखा उत्तरदायी अमधकृिको उत्तरदामयत्ि : (१) यो ऐन अन्तगफत िेखा उत्तरदायी 

अमधकृतिे गरेको काम कारबािी सम्बन्धमा मनज एक ति मामथको अमधकारीप्रमत 

जवार्दिेी र उत्तरदायी िुनुपनेछ । 
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(२) आमथफक अमधकार प्रयोग गन े मवषयगत िाखा प्रमुख, विा समचव, 

मजम्मेवार प्राप्त व्यमि िगायत नगदी वा मजन्सी सम्बन्धी काम गने र मजम्मा मिने अन्य 

अमधकारीको तोमकए बमोमजमको काम गरे नगरेको अनुगमन गन ेमजम्मेवारी िेखा उत्तरदायी 

अमधकृतको िुनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम अनुगमनबाट मजम्मेवार कमफचारीिे मजम्मेवारी 

पूरा गरेको नदमेखएमा मनजिाई प्रचमित काननू बमोमजम मवभागीय कारबािी गन े दामयत्व 

प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतको िुनेछ । 

३२. मनयि,  मनदेमशका र कायामिमध बनाउने अमधकार : यस कानूनको उद्दशे्य कायाफन्वयन गनफ 

नगर कायफपामिकािे आवश्यक मनयम, मनदमेिका, कायफमवमध वा मागफदिफन बनाउन सक्नेछ । 

३३. पुनरािेदनाः (१) यस ऐने बमोमजम भएको कारबािी, दण्ि, सजाय एवम् जररवाना उपर मचत्त 

नबुझ्ने पक्षि ेएक ति मामथको अमधकारी समक्ष पतैीस मदनमभत्र पुनरावदेन गनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको पुनरावेदन सुन्नेअमधकारीिे यस ऐन बमोमजम 

भएको कारबािी, दण्ि, सजाय एवम् जररवानाको मनणफय सदर, बदर वा कम वा बढी गनफ 

सक्नेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको पुनरावदेन अमधकारीिे गरेको मनणफय अमन्तम 

िुनेछ । 

३४.   बचाउ : (१) यो कानून बन्नु पूवफ प्रचमित कानून बमोमजम नगरपामिकाबाट अपनाइएको 

आमथफक कायफमवमध यसै ऐन बमोमजम भएको मामननेछ । 

(२) यो ऐन अन्तगफत मनयमाविी नबनुन्जिे सम्म नगरपामिकािे प्रचमित 

कानून बमोमजमको आमथफक कायफमवमध अङ्गीकार गनफ सक्नेछ । 
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सूचना ४  

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणीकरण मममत २०७५/२/९      

प्रस्िािनााः सिकारीको मूपय,मान्यता र मसिान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रिकेो पूाँजी, 

प्रमवमध तथा प्रमतभािाई स्वाविम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गद ै सदस्यिरूको 

आमथफक, सामामजक तथा सांस्कृमतक उन् नमत गनफ,समुदायमा आधाररत, सदस्य 

केमन्रत,िोकतामन्त्रक, स्वायत्त र सुिामसत सङ्गठनको रूपमा सिकारी संस्थािरूको प्रविफन गनफ, 

सिकारी खतेी, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामामजक न्यायका आधारमा 

आत्ममनभफर, तीि एवम् मदगो रुपमा स्थानीय अथफतन्त्रिाई सुदृढ तुपयाउन सिकारी 

सङ्घसंस्थािरूको दताफ, सञ्चािन एवम ् मनयमनसम्बन्धी व्यवस्था गनफ बाञ्छनीय 

भएकोिे,नपेािको संमवधान २०७२ को धारा २२६ बमोमजम सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको दोस्रो 

नगरसभाि ेयो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारमभभक 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारभभ:(१) यस ऐनको नाम “सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको सिकारी ऐन, 

२०७५” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन नगरपामिकाको राजपत्रमा प्रकािन भएपमछ िागू िुनेछ । 

२. पररभाषा: मवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथफ निागेमा यस ऐनमा:– 

(क) “आन्तररक कायफमवमध” भन्नाि ेसिकारी संस्थाि े दर्ा १८बमोमजम 

बनाएकोआन्तररक कायफमवमध सम्झनुपछफ ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दर्ा ७९ बमोमजमको कसूर सम्झनुपछफ । 

(ग) “तोमकएको”वा “तोमकएबमोमजम” भन्नाि े यस ऐन अन्तगफत बनेको 

मनयम, कायफमवमध, मापदण्ि, मनदमेिकामा तोमकएको वा तोमकए 

बमोमजम सम्झनुपछफ । 
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(घ) “पररवार” भन्नाि े सदस्यको पमत वा पत् नी, छोरा, बिुारी, छोरी, 

धमफपुत्र, धमफपुत्री, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आरू्िे पािन पोषण 

गनुफ पने दाज,ु भाउज,ुभाइ, बुिारी र मददी, बमिनी सम्झनुपछफ। 

तर सो िब्दि े अिंबण्िा गरी वा मानो छुरट्टई आ-आफ्नोपेिा 

व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई जनाउन ेछैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सिकारी सघं वा संस्थामा जम्मा गरेको 

रकम सम्झनुपछफ । 

(च) “मन्त्रािय” भन्नाि े सिकारी िने े नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारको 

मन्त्रािय सम्झनुपछफ ।  

(छ) “मुख्य कारोबार”भन्नािे संस्थािे सञ् चािन गरेको व्यवसामयक 

मक्रयाकिापिरूमा पमछपिो आमथफक वषफसम्ममा पररचामित बचतको 

दामयत्व र पमछपिो आमथफक वषफको सदस्यतर्फ को खरीद वा मबक्री 

कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रमतितभन्दा बढी मिस्सा भएको कारोबार 

सम्झनुपछफ ।  

(ज) “प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत”भन्नाि े नगरपामिकाको प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृतिाई सम्झनुपछफ । 

(झ) “नगरपामिका”  भन्नाि ेसोिुदधूकुण्ि नगरपामिकािाई सम्झनुपछफ । 

(ञ) “कायफपामिका” भन्नािेसोिुदधूकुण्ि नगर कायफपामिकािाई 

सम्झनुपछफ। 

(ट) “कायाफिय” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि नगर कायफपामिकाको 

कायाफियिाई  सम्झनुपछफ। 

(ठ) “एक ति मामथ” भन्नािे विा समचव र िाखा प्रमुखको िकमा प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृत, प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतको िकमा 

नगरपामिकाको प्रमुख र नगरपामिकाको प्रमुखको िकमा 

कायफपामिका सम्झनुपछफ । 

(ि) “नगरपामिकाको प्रमुख” भन्नाि े सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको 

प्रमुख सम्झनुपछफ । 
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(ढ) “िेखा सपुरीवके्षण समममत” भन्नािे दर्ा ३७ बमोमजमको िेखा 

सुपरीवके्षण समममत सम्झनुपछफ । 

(ण) “मवमनयम” भन्नाि े यस ऐन बमोमजम प्रमामणत भएको सम्बमन्धत 

सिकारी संस्थाको मवमनयम सम्झनुपछफ । सो िब्दि ेयस ऐन बमोमजम 

संिोमधत मवमनयम समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(त) “नीमत” भन्नाि े सम्बमन्धत सिकारी संस्थाको दर्ा १७ बमोमजम 

बनाएको नीमत सम्झनुपछफ । 

(थ) “सिकारी िाखा” भन् नािे कायाफियको सिकारी क्षेत्र िने े िाखा 

सम्झनुपछफ। 

(द) “िेयर” भन्नािे सिकारी संघ वा संस्थाको िेयर पूाँजीको अिं 

सम्झनुपछफ ।  

(ध) “सञ्चािक” भन्नाि े सञ्चािक समममतको सदस्य सम्झनुपछफ र सो 

िब्दिे समममतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचव, सिसमचव र कोषाध्यक्ष 

समेतिाई जनाउाँछ ।  

(प) “सदस्य” भन्नाि े सिकारी संस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यमि 

सम्झनुपछफ। 

(र्)  “समममत” भन्नाि ेदर्ा ३० को उपदर्ा (१) बमोमजमको सञ्चािक 

समममत सम्झनुपछफ ।  

(ब) “सिकारी मूपय मान्यता” भन्नािे सिकायफ, सिअमस्तत्व, 

स्वाविम्बन, स्व–उत्तरदामयत्व, िोकतन्त्र, समानता, समता, 

ऐक्यविता, इमान्दारी, खिुापन, सामामजक उत्तरदामयत्व तथा 

अरुको िरेचाि िगायत अन्तराफमष्ट्रय मान्यताप्राप् त सिकारी सम्बन्धी 

मूपय सम्झनुपछफ । 

(भ)  “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाि े मवमनयममा व्यवस्था भए बमोमजम 

सञ्चामित व्यवसामयक मक्रयाकिाप सम्झनुपछफ ।  

(म)  “सिकारी मसिान्त” भन्नाि े स्वमेच्छक तथा खिुा सदस्यता, 

सदस्यद्वारा िोकतामन्त्रक मनयन्त्रण, सदस्यको आमथफक सिभामगता, 

स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, मिक्षा, तािीम र सूचना, सिकारी-सिकारी 
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बीच पारस्पररक सियोग र समुदायप्रमतको चासो िगायत 

अन्तराफमष्ट्रय मान्यताप्राप् त सिकारी सम्बन्धी मसिान्त सम्झनुपछफ ।  

(य)  "संस्था" भन्नाि ेदर्ा ३ बमोमजम गठन भई दर्ा ६ बमोमजम दताफ 

भएको मवषयगत वा बिुउद्दशे्यीय सिकारी संस्था सम्झनुपछफ । 

(र)  “साधारण सभा” भन्नािे सिकारीसंस्थाको साधारणसभा 

सम्झनुपछफ। 

(ि)  “प्राथममक पूाँजी कोष” भन्नाि ेिेयर पूाँजी र जगेिा कोष सम्झनपुछफ । 

(व)  "दताफ अमधकारी" भन्नािे दर्ा ६९ बमोमजमको दताफ गने अमधकारी 

सम्झनुपछफ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन िथा दिाा 

३. संस्थाको गठन :(१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र बस्ने कम्तीमा तीस जना नपेािी नागररकिरू 

आपसमा  ममिी मवषयगत वा बिुउद्दशे्यीय सिकारी ससं्था गठन गनफ सक्नेछन ्।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन श्रममक, युवा 

िगायतिे आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत भई व्यवसाय गने सिकारी संस्थाको िकमा 

पन्रजना नपेािी नागररकिरू भए पमन संस्था गठन गनफ सक्नेछन ्। 

(३) यस दर्ामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन नपेाि सरकार, 

प्रदिे सरकार,स्थानीय ति वा त्यस्ता सरकार वा तिको अनुदान वा स्वाममत्वमा सञ् चामित 

मवद्यािय, मवश्वमवद्यािय वा संगमठत संस्थाबाट पाररश्रममक पाउने पदमा बिाि रिकेा 

कम्तीमा एकसय जना कमफचारी, मिक्षक वा प्राध्यापकिरूिे आपसमा ममिी प्रचमित काननू 

बमोमजम दताफ भएको आफ्नो पेिागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा 

सञ् चािनमा तोमकए बमोमजमका ितफ बन्दजेिरू पािना गन ेगरी संस्था गठन गनफ सक्नेछन् । 

तर एकसय जनाभन्दा कम सखं्या रिकेो एउटै कायाफियका कम्तीमा तीसजना 

कमफचारी, मिक्षक वा प्राध्यापकिरूिे आपसमा ममिी सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा 

सञ् चािनमा तोमकए बमोमजमका ितफ बन्दजेिरू पािना गन ेगरी संस्था गठन गनफ सक्नेछन् । 

(४) उपदर्ा (१) र (२)बमोमजम संस्था गठन गदाफ उमपिमखत सखं्या एक 

पररवार एकसदस्यका दरिे पगुेको िुनपुनेछ ।  



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

78 

 

तर संस्था दताफ भईसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यमििेसो 

संस्थाको सदस्यता मिन बाधापनेछैन । 

४. दिाा नगरी सहकारी संस्था सञ् चालन गना नहुने :(१) यस ऐन बमोमजम दताफ नगरी 

सिकारी स्थापना तथा सञ् चािन गनफ पाइने छैन।  

(२) सिकारी संस्था दताफको िामग दर्ा (३) बमोमजम नागररकिरूिे 

प्रारमम्भक भेिा गरी सिकारी संस्था दताफ सम्बन्धमा छिर्ि एव ंमनणफय गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको प्रारमम्भक भेिािे बढीमा नौ जनासम्म 

संचािक रिकेो एक तदथफ संचािक समममत गठन गनुफ पनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजमको समममति े प्रस्तामवत सिकारी संस्थाको दर्ा 

(५)बमोमजमको कागजात र मववरणिरू तयार गनुफ पनछे । 

(५) उपदर्ा (३) बमोमजमको समममति े तयार गरेको उपदर्ा (४) 

बमोमजमको कागजात र मववरणिरूदोस्रो भिेा आयोजना गरी सो भेिाबाट अनमुोदन गराउन ु

पनेछ । 

५. दिााको लामग दरखास्ि मदन ुपने :(१) यस ऐन बमोमजम गठन भएका सिकारी संस्थाि े

दताफकािामग दताफ अमधकारी समक्ष अनसुूची-१ को ढााँचामा दरखास्त मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमका दरखास्त साथ दिेाय बमोमजमका कागजात र 

मववरणिरूसंिग्न गनुफ पनेछ :– 

(क)  प्रस्तामवत सिकारी संस्थाको मवमनयम, 

(ख)  सिकारी संस्थासञ्चािनको सम्भाव्यता अध्ययन 

प्रमतवदेन, 

(ग) सिकारी संस्था गठन गन े सम्बन्धी प्रारमम्भक भेिा र 

दोस्रो भेिाको मनणफयको प्रमामणत छायााँप्रमत, 

(घ)  सदस्यिे मिन स्वीकार गरेको िेयर संख्या र िेयर 

रकमको मववरण, 

(ङ)  सिकारी गठनमा संिग्न नागररकिरूको नपेािी 

नागररकताको छायााँ प्रमत, 

(च)  प्रस्तामवत सिकारी संस्थाको तदथफ समममत, तदथफ 

समममतको संचािकको तीनपुस्त े मववरण, नपेािी 

नागररकताको प्रमामणत छायााँप्रमत र समममतको मनणफय, 
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(छ)  प्रस्तामवतसिकारी संस्थाको दताफ सम्बन्धी कायफ गन े

अमख्तयारी, 

(ज)  तोमकए बमोमजमको अन्य कागजात र मववरण । 

६. दिाा गनुा पने: (१) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) बमोमजम प्राप् त दरखास्त समितको कागजातिरू 

छानबीन गदाफ दिेाय बमोमजम भएको पाइएमा दताफ अमधकारीिे दरखास्त परेको मममति ेतीस 

मदनमभत्र त्यस्तो सिकारी संस्था दताफका िामग नगरप्रमखु  समक्ष पेि गन ेछ । नगरप्रमुखबाट 

स्वीकृत भएपमछ दताफ गरी अनसुूची-२ को ढााँचामा दताफ प्रमाणपत्र मदनु पनेछ, 

(क)  दरखास्त साथ पेि भएको मवमनयम यो ऐन तथा यस 

ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजमरिकेो,  

(ख)  प्रस्तामवत सिकारी संस्थासिकारी मूपय,मान्यता र 

मसिान्त अनुरुप सञ् चािन िुन सक्न ेआधार रिकेो, 

(ग) सिकारी संस्थासमूि वा समुदायमा आधाररत एवम ्

सदस्य केमन्रत भईसञ् चािन र मनयन्त्रण िुन सक्ने स्पि 

आधार रिकेो । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम छानबीन गदाफ प्रस्तामवत सिकारी संस्थाको 

मवमनयमको कुनै कुरामा संिोधन गनुफपन ेदमेखएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो संिोधन गनुफपन े

व्यिोरा खिुाइ दरखास्त प्राप् त भएको मममति ेतीस मदनमभत्र मनवदेकिाई सचूना मदनु पनेछ । 

(३ )यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन यो ऐन प्रारम्भ 

िुाँदाकाबखतप्रचमित कानून बमोमजम दताफ ठेगाना नगरपामिका भई स्थापना र सञ् चािन 

भएका र नगरपामिकामा कायफ क्षेत्र मवस्तार गरी सञ् चािनमा रिकेा सिकारी संस्था यसै ऐन 

बमोमजम दताफ भएको मामननेछ । 

(४) यस दर्ा बमोमजम सिकारी संस्था दताफ गदाफत्यस्तो सिकारीसंस्थाि े

पािना गनुफ पन ेगरी कुन ैितफ दताफ अमधकारीिे तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम ितफ तोमकएकोमासोको पािना गनुफ सम्बमन्धत 

सिकारीसंस्थाको कतफव्य िुनेछ। 

७. दिाा गना अस्िीकार गना सकने : (१) दर्ा ६ को उपदर्ा (१) मा उमपिमखत अवस्था 

नभएमा, सोिी दर्ाको उपदर्ा (२) बमोमजम मवमनयम संिोधनको िामग सूचना मदएको 

अवमधमभत्र मनवदेकिे संिोधन गनफ अस्वीकार गरेमा वा त्यस्तो सचूना पाएको मममति ेतीस 

मदनमभत्र मवमनयम संिोधन नगरेमा वा सूचनामा उपिेख भए बमोमजम मवमनयम संिोधन 

नगरेमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो सिकारी संस्था दताफ गनफ अस्वीकार गनफ सक्नेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम सिकारी संस्था दताफ गनफ अस्वीकार गरेमादताफ 

गनेअमधकारीिे कारण खिुाइ सात मदनमभत्र सोको जानकारी सम्बमन्धत मनवदेकिाईमदनु 

पनेछ ।  

(३) मबना कारण संस्था दताफ गनफ इन्कार गरेमा त्यस्तो  अमधकारीिाई 

कायफपामिकािे प्रचमित कानून बमोमजम कारबािी गनफ सक्नेछ । तर यस्तो कारबािी गनुफपूवफ 

मनजिाई सर्ाइको मौका मदनु पनेछ । 

८. सहकारी संस्था संगमठि संस्था हुने: (१) सिकारी संस्था अवमच्छन् न उत्तरामधकार रिकेो 

एक स्विामसत र सङ्गमठत संस्था िुनेछ । 

(२) सिकारी संस्थाको काम कारबािीको िामग एउटा छुट्टै छाप िुनेछ । 

(३) यस ऐन र मवमनयमको अधीनमा रिी सिकारी संस्थािे व्यमि सरि चि 

अचिसम्पमत्त प्राप् त, उपभोग, मबक्री वा अन्य व्यवस्था गनफ सक्नेछ।  

(४) सिकारी संस्थािे व्यमि सरि आफ्नो नामबाट नामिस उजरू गनफ र सो 

उपरपमन सोिी नामबाट नामिस उजरू िाग्न सक्नेछ । 

(५) सिकारी संस्थाि ेव्यमि सरि करार गनफ सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायाके्षत्र: (१) दताफ िुाँदाका बखत सिकारी संस्थाको कायफ क्षेत्र दिेाय 

बमोमजम िुनेछः 

(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थाको िकमा एक विा,  

(ख) अन्य संस्थाको िकमा एक विा वा दिेायका आधारमा तीन 

विासम्म । 

(१)  सदस्यिरूबीच स्वाविम्बन एव ं पारस्पाररक 

सियोगको आधारमा साझाउद्दशे्य पूरा गने उद्दशे्य 

रिमेा, 

(२)  व्यवसामयक स्तरमा सेवा सञ्चािन गनफ आवश्यक 

सदस्य सखं्या रिकेोमा, 

(३) संस्था सञ् चािनमा सदस्यको सिभामगतामिूक 

िोकतामन्त्रक मनयन्त्रण कायमिुनगेरी पायक पन े

स्थानको आधारमा सञ् चािन गनफ उपयुि 

दमेखएकोमा । 
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(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन संस्थािे दताफ भई 

व्यवसामयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईुवषफ पमछ दिेायको आधारमा जोमिएको भौगोमिक क्षेत्र 

कायम रिन ेगरी आफ्नो कायफक्षेत्र थप विािरूमा मवस्तार गनफ सक्नेछ ।  

(क)  संस्थाको व्यवसामयक मक्रयाकिापको मवकास क्रममा सदस्यता 

बढाउन थप कायफ क्षेत्र आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायफ सञ् चािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष मनयन्त्रण कायम 

राख् न रचनात्मक उपायिरू अविम्बन गररएको, 

(ग)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सिकारी संस्थाको िकमा 

तोमकए बमोमजम भएको । 

(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन संस्थाको 

कायफक्षेत्रका विािरूमा व्यावसामयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको 

तोमकएको रकम वा अनपुातभन्दा कमरकम वा कम अनुपातको व्यवसामयक सेवा सञ्चािन 

भएको दमेखएको खण्िमा दताफ अमधकारीिे व्यवसामयक सेवासञ्चािन भएका विा मात्र 

कायफक्षेत्र कायम गन ेगरी मवमनयम संिोधन गनफ मनदिेन मदन सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम दताफ अमधकारीिे मनदिेन मदएकोमा सिकारी 

संस्थािे एक वषफमभत्र मवमनयम संिोधन गरी आफ्नो कायफक्षेत्र पनुःमनधाफरण गनुफ पनेछ ।  

(५) कायफक्षेत्र पुनःमनधाफरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकएबमोमजम िुनेछ ।   

१०. प्रमििेदन मदनुपने: दताफ ठेगाना नगरपामिका भईसञ् चािन भएका र नगरपामिकामा कायफ 

क्षेत्र मवस्तार गरी सञ्चािनमा रिकेा सिकारी संस्थािे आरू्ि े सञ्चािन गरेको सेवा 

सम्बन्धी मववरण समितको प्रमतवदेन दताफ अमधकारीिाई मदनु पनेछ ।  

११. मिषयगि आधारिा िगीकरि: (१) सिकारी संस्थाको वगीकरण दिेाय बमोमजम िुनेछ; 

(क)  उत्पादक संस्था: कृमष, दगु्ध, मचया, कमर्, उख,ु 

र्िरू्ि र माछापािन मविेषका मवषयगत र 

उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य 

उत्पादनमूिक संस्था; 

(ख)  उपभोिा संस्था: उपभोिा, भण्िारण, बचत तथा 

ऋण, ऊजाफ र स्वास्थ्य  मविेषका मवषयगत र प्राथममक 

आवश्यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा 

अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रमिक संस्था: िस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योमगक 

उत्पादन, भोजनािय र श्रम करार मविेषका मवषयगत 

र सीप वा श्रमको मविेषता एवम् स्वरोजगारीको 

योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत 

संस्था; 

(घ)  बहुउद्देश्यीय संस्था: उत्पादन, उपभोग र श्रम वा 

सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा समते सञ् चािन 

गने दईु वा सोभन्दा बढी उद्दशे्य भएको संस्था । 

(२) उपदर्ा (१) को खण्ि (क), (ख) र (ग) मा उमपिमखत मवषयमा 

मवमििीकरण, आम प्रचिन र अभ्यासको मवकासक्रम समतेको आधारमा तोमकए 

बमोमजमका मवषयिरू थप गनफ समकनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन उपदर्ा (१) 

बमोमजम बािकेका अन्य संस्थािरू गठन गनफ बाधा पनछैेन ।  

१२. कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ् चालन गना सकने: (१) दर्ा ६ बमोमजम 

दताफ प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पमछ संस्थािे आफ्नो उद्दशे्य प्रामप्तका िामग यस ऐन र मवमनयमको 

अधीनमा रिी आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनफ सक्नेछ ।  

(२) प्रचमित कानूनमा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन संस्थाि ेउपदर्ा 

(१) बमोमजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनफ छुट्टै संस्था दताफ 

गनुफपन ेछैन । 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनफ प्रचमित 

कानून बमोमजम अनुममत,स्वीकृमत वा इजाजत मिनु पन े रिछे भन े सो बमोमजम 

अनुममतपत्र,स्वीकृमत वा इजाजतपत्र मिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 

सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम संस्थािे प्रचमित कानून बमोमजम अमधकार प्राप्त 

मनकाय वा अमधकारीबाट अनुममतपत्र,स्वीकृमत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्र 

मदनमभत्रसोको जानकारी दताफ अमधकारीिाई मदनु पनेछ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे सयंुि वा साझदेारीमा आफ्नो उत्पादन 

वासेवाको बजारीकरणको िामग यस ऐनको अधीनमा रिी आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनफ सक्नेछन् । 
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(५) उपदर्ा (४) बमोमजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 

सञ् चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

१३. दामयत्ि सीमिि हुने :(१) सिकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दामयत्व 

मनजिे खरीद गरेको वा खरीद गनफ स्वीकार गरेको िेयरको अमधकतम रकमसम्म मात्र सीममत 

रिनेछ ।  

(२) सिकारी संस्थाको नाममा “सिकारी” र नामको अन्त्यमा “मिममटेि” 

भन्ने िब्द राख् नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्य, िान्यिा र मसर्द्ान्ि पालना गनुा पने:सिकारी संस्थाको गठन तथा 

सञ्चािन गदाफ सिकारीका मूपय, मान्यता र मसिान्तको पािना गनुफ पनेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्देश्य िथा उत्तरदामयत्ि 

१५. संस्थाको उद्देश्य : कायफक्षेत्रमा आधाररत र सदस्य केमन्रत भई आफ्ना सदस्यिरूको 

आमथफक, सामामजक तथा सांस्कृमतक उन् नमत गनुफ संस्थाको मुख्य उद्दशे्य िुनेछ ।   

१६. संस्थाको उत्तरदामयत्ि : संस्थाका उत्तरदामयत्वदिेाय बमोमजम िुनेछन,् 

(क) सिकारीका मूपय, मान्यता र मसिान्तिरूको पािना गनेगराउने, 

(ख) सदस्यको मित प्रविफनगने गरी व्यावसामयक सेवािरू प्रदान गने, 

(ग)  सदस्यिाई मिक्षा, सूचना र तािीम प्रदान गन े, 

(घ) संस्थाि े गन े उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ि मनधाफरण गरी गुणस्तर 

सुधार, आमथफक स्थामयत्व र जोमखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायफ गने, 

(ङ) आन्तररक मनयन्त्रण प्रणािी िागू गन,े 

(च) संस्थाको व्यवसामयक प्रविफन तथा मवकास सम्बन्धी मक्रयाकिापिरू 

सञ्चािन गने, 

(छ) दताफ अमधकारीिे मदएको मनदिेन पािना गन ेगराउने, 

(ज)  मवमनयममा उमपिमखत कायफिरू गने । 

 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

84 

 

 

पररच्छेद–४ 

नीमि िथा आन्िररक कायामिमध 

१७. नीमि बनाउनु पने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, 

मापदण्ि, कायफमवमध र मवमनयमको अधीनमा रिी आफ्नो कायफ सञ् चािनको िामग नीमत 

बनाउनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको नीमत सम्बमन्धत संस्थाको साधारणसभाि े

स्वीकृतगरेपमछ िाग ूिुनेछ । 

१८. आन्िररक कायामिमध बनाउन सकने :(१) संस्थाि ेयो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, 

मनदमेिका, मापदण्ि, कायफमवमध, मवमनयम र नीमतको अधीनमा रिी आवश्यकता अनुसार 

आफ्नो आन्तररक कायफमवमध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको आन्तररक कायफमवमध सम्बमन्धत संस्थाको 

संचािकसमममतिे स्वीकृत गरेपमछ िाग ूिुनेछ । 

१९. नीमि र आन्िररक कायामिमधिा सशंोधन:संस्थाको साधारणसभाको बिुमतबाट नीमत र 

आन्तररक कायफमवमध संिोधन िुन सक्नेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यिा 

२०. संस्थाको सदस्यिा: (१) सोह्र वषफ उमेर पूरा गरेका दिेाय बमोमजमका नेपािी नागररकिरू 

संस्थाको सदस्य िुन सक्नेछन्ः 

(क) संस्थाको कम्तीमा एक िेयर खरीद गरेको, 

(ख) संस्थाको मवमनयममा उमपिमखत ितफिरू पािना गनफ 

मन्जरु गरेको, 

(ग) संस्थाको मजम्मेवारी पािना गनफ मन्जरु भएको, 

(घ) संस्थािे गरेको कारोबारसाँग प्रमतस्पधाफ िुने गरी कारोबार 

नगरेको, 

(ङ) संस्थाको सदस्यता मिन योग्य रिकेो स्वघोषणा गरेको । 
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(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन सघं, प्रदिे र 

नगरपामिकावा अन्य स्थानीय तिमा प्रचमित कानून बमोमजम दताफ भएका संस्था र समिूिरू 

उपदर्ा (१) को खण्ि (क), (ख), (ग), (घ ) र (ङ) बमोमजमको अवस्था पूरा भएमा 

सिकारी संस्थाको सदस्य िुन बाधा पने छैन । 

२१. सदस्यिा प्राप् ि गना मनिेदन मदनु पने :(१) संस्थाको सदस्यता मिन चािने सम्बमन्धत 

व्यमििे संस्थाको समममत समक्ष मनवदेन मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन परेको मममति े पैंतीस मदनमभत्रसमममति े

यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम तथा मवमनयमकोअधीनमा रिी सदस्यता प्रदान गने वा 

नगन ेमनणफय गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम मनणफय गदाफ समममतिे सदस्यता प्रदान नगने मनणफय 

गरेमा सो को कारण खोिी सात मदनमभत्र मनवदेकिाईजानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम जानकारी पाएको मममति ेतीस मदनमभत्रसम्बमन्धत 

व्यमििे त्यस्तो संस्था दताफ अमधकारी समक्ष उजरू गनफसक्नेछ। 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम प्राप् त उजरूीछानबीन गदाफ मनवदेकिाई 

सदस्यताप्रदान गनुफ पन ेदमेखएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो मनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गनफको 

िामग सम्बमन्धत संस्थािाई आदिे मदन सक्नेछ। 

(६) उपदर्ा (५) बमोमजम आदिे भएमा सो आदिे प्राप् त गरेको सात 

मदनमभत्र सम्बमन्धत संस्थाि े मनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताफ 

अमधकारीिाई गराउनु पनेछ । 

२२. सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यमि एकै उद्दशे्य, कायफ र कायफक्षेत्र भएको एकभन्दा बढी 

संस्थाको सदस्य एकै पटक िुन पाउन ेछैन ।  

तर यो ऐन प्रारम्भ िुनु अमघ कुनै व्यमि एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी 

संस्थाको सदस्य रिकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतिे दईु वषफ मभत्र कुनै एक संस्थाको 

मात्र सदस्यता कायम राख् नु पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ िुाँदाका बखत कुनै संस्थामा नपेाि सरकारको मनकाय वा 

दर्ा २० को उपदर्ा (२) मा उपिेख भएदमेख बािकेको अन्य कुनै कृमत्रम व्यमि सदस्य 

भएको भए पााँचवषफमभत्र सदस्यता अन्त्य गनुफ पनेछ ।   

२३. सदस्यिाको सिामप्त: (१) कुन ैसदस्यको सदस्यता दिेायको अवस्थामा समाप्त िुनेछः- 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
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(ख)  मबना सचूना िगातार तीन पटकसम्मबामषफक 

साधारणसभामा अनुपमस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम वा मवमनयम 

बमोमजम सदस्यिे पािना गनुफपन ेप्रावधानको बारम्बार 

उपिङ्घन गरेमा, 

(घ) दर्ा २० को बमोमजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन कुनै सदस्यि े

संस्थाबाटप्राप् त वा भुिान गनुफ पने कुन ै रकम भएमा सो र्रर्ारक नभएसम्म वा मनजि े

मिएको ऋण,मतनुफ पने कुनै दामयत्व वा अन्यकुनै सदस्यको तर्फ बाट मधतो वा जमानत 

बसेकोमा सोको दामयत्व र्रर्ारक नभएसम्म मनजको सदस्यता समाप्त िुन ेछैन ।  

(३) यस दर्ामा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन साधारणसभा बोिाउन े

मनणफय भईसकेपमछ साधारणसभा सम्पन् न नभएसम्म कसैिाई पमन सदस्यताबाट िटाउन 

समकने छैन । 

२४. सुमिधा प्राप् ि गना नसकने: कुनै सदस्यिे सिकारी संस्थािाई मतनुफ पने कुनै दामयत्व 

मनधाफररत समयमभत्र भुिान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम तथा मवमनयम 

बमोमजम सदस्यिे पािन गनुफपने व्यवस्थाको बारम्बार उपिङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यि े

अन्य सदस्य सरिको सुमवधा प्राप् त गनफ सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

साधारिसभा, समिमि िथा लेखा सुपरीिेक्षि समिमि 

 

२५. साधारिसभा, गिपूरक संख्या र मनिाय :(१) सिकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको 

रुपमा साधारणसभा िुनेछ । 

(२)  सिकारी संस्थाका सबै सदस्यिरू साधारणसभाका सदस्य िुनेछन् । 

(३) सिकारी संस्थाको साधारणसभा दिेाय बमोमजम िुनेछ,- 

(क) प्रारमम्भक साधारणसभा, 

(ख) वामषफक साधारणसभा, 

(ग) मविेष साधारणसभा । 

(४) साधारण सभामा पेि गररने प्रस्ताव र प्रमतवदेन मध्ये िेखा सपुररवके्षण 

समममतिे पेि गने प्रमतवदेन बािके संचािक समममत मार्फ त पेि गररनेछ । 
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(५) उपदर्ा (२) बमोमजमको सदस्यिरूि े साधारण सभामा कुनै मवषयमा 

छिर्िको िामग प्रस्ताव पेि गनफ सक्नेछन ्। 

(६) उपदर्ा(४) र (५) बमोमजमको प्रस्ताव र प्रमतवदेन उपर साधारणसभामा 

छिर्ि गरी मनणफय मिनु पनेछ । 

(७) सिकारी संस्थाको साधारणसभाको िामग गणपूरक संख्या तत्काि 

कायम रिकेो कुि सदस्य सखं्याको एकाउन्न प्रमतित िुनेछ ।  

(८) साधारणसभामा उपदर्ा (७) बमोमजमको गणपूरक सखं्या नपुगेमा िुरू 

सूचनाको आधा अवमध मदई अको साधारणसभा बोिाउनु पनेछ । 

(९) उपदर्ा(८) बमोमजम बोिाइएको साधारणसभाको गणपूरक संख्या 

तत्काि कायम रिकेो कुि सदस्य संख्याको चािीस प्रमतित िुनेछ ।  

(१०) साधारणसभामा उपदर्ा (९) बमोमजमको गणपूरक सखं्या पमन नपुग 

भएमा उपदर्ा (८) बमोमजमको अवमध मदई पुन: अको साधारणसभा बोिाउनु पनेछ । 

(११) उपदर्ा(१०) बमोमजम बोिाइएको साधारणसभामा जमतसुकै सदस्य 

उपमस्थत भए पमन गणपूरक संख्या पुगेको मामनन्छ ।  

(१२) साधारणसभामा सदस्यिरूको गणपूरक सखं्या पुगेपमछ मात्र प्रमतवदेन 

र प्रस्ताविरू मनणफयाथफ पेि गनुफ पनेछ । 

(१३) उपदर्ा (१२) बमोमजममा साधारणसभामा पिे गररएकोप्रमतवदेन र 

प्रस्ताविरू उपमस्थत सदस्यिरूमध्य े एकाउन्न प्रमतित सदस्यिरूको रायिाई सो सभाको 

मनणफय मामननेछ । तर सिकारी संस्थाको मवमनयम सिंोधन गदाफ उपमस्थत सदस्यिरूमध्य े

एकाउन्न प्रमतित सदस्यिरूको रायिाई सो सभाको मनणफय मामननेछ । 

(१४) उपदर्ा (१३) बमोमजम साधारणसभाबाट भएको मनणफय दिेाय 

बमोमजमको सदस्यिे प्रमामणत गनुफ पनेछ । 

(क) सभाको अध्यक्ष,  

(ख) संचािक समममतको कुि सदस्य सखं्याको पचास 

प्रमतित अध्यक्ष बािकेको संचािक सदस्य  

(ग) उपदर्ा (१४) को खण्ि (ख) बराबर संख्यामा सचंािक 

समममत सदस्य बािकेका सभाका सदस्य । 

(१५) सभाको मनणफयिरू उपदर्ा (१४) बमोमजम प्रमामणत भएपमछ 

कायाफन्वयन िुनेछ । 

तर सिकारी संस्थाको मवमनयम संिोधन सम्बन्धी मनणफय उपदर्ा (१४) 

बमोमजम प्रमामणत भएपमछ दताफ  अमधकारीबाट स्वीकृत भएपमछ मात्र कायाफन्वयन िुनेछ । 
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२६. प्रारमभभक साधारिसभा: (१) तदथफ सचंािक समममतिे सिकारी संस्था दताफ भएको 

मममतिे तीन ममिनामभत्र प्रारमम्भक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ । 

(२) प्रारमम्भक साधारणसभा बोिाउदा कम्तीमा पन्र मदन अमघ सभा 

िुनेमममत, समय र स्थान तोकेर सदस्यिरूिाई सचूना मदनु पनेछ । 

(३) प्रारमम्भक साधारणसभामा अध्यक्षता तदथफ संचािक समममतको 

अध्यक्षिे गनेछन् । 

(४) प्रारमम्भक साधारणसभाको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम 

िुनेछ; 

(क) प्रारमम्भक साधारणसभा िुने अमघपिो मदनसम्मको काम 

कारबािी र आमथफक कारोबारको जानकारी मिने, 

(ख) चािू आमथफक वषफको िामग वामषफक कायफक्रम तथा बजटे 

स्वीकृत गन,े 

(ग)  प्रमतवदेन तथा मवत्तीय मववरण अनुमोदन गन,े 

(घ) मवमनयममा उपिेख भए बमोमजम समममत र िेखा सुपरीवके्षण 

समममतको मनवाफचन गने, 

(ङ) सभामा पेि भएको नीमत पाररत गने, 

(च) िेखा परीक्षकको मनयुमि र मनजको पाररश्रममक मनधाफरण गन,े  

(छ)  मवमनयममा तोमकए बमोमजमका अन्य कायफिरू गने । 

२७. िामषाक साधारिसभा:(१) समममतिे प्रत्येक आमथफक वषफ समाप् त भएको मममतिे छ 

ममिनामभत्र वामषफक साधारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) वामषफक साधारणसभा बोिाउदा कम्तीमा तीस मदनअमघ सभा िुने मममत, 

समय र स्थान तोकेर सदस्यिरूिाई सचूना मदन ुपनेछ । 

(३) वामषफक साधारणसभामा अध्यक्षता समममतको अध्यक्षि ेगनेछन ्। 

(४) वामषफक साधारणसभाको  काम,  कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम  

िुनेछ; 

(क)  वामषफक कायफक्रम तथा बजटे स्वीकृमत गन,े 

(ख)  िेखा परीक्षण प्रमतवदेन अनुमोदन गने, 

(ग)  समममत वा िेखा सुपरीवके्षण समममतको मनवाफचन तथा मवघटन 

गने, 
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(घ) पदीय मजम्मेवारी एव ं आचरण पािना नगरेमा सञ्चािक वा 

िेखा सपुरीवके्षण समममतको सयंोजक वा सदस्यिाई पदबाट 

िटाउने, 

तर पदबाट िटाउनु अमघ मनजिाई आफ्नो सर्ाइ पेि गन े

मौकाबाटबमञ् चत गररने छैन । 

(ङ)  समममत वा िेखा सपुरीवके्षण समममतको वामषफक प्रमतवदेन पाररत 

गने, 

(च)  मवमनयम संिोधनतथा नीमत पाररत एव ंसंिोधन गन,े 

(छ)  िेखा परीक्षकको मनयुमि र मनजको पाररश्रममक मनधाफरण गन,े 

(ज)  संस्था एकीकरण वा मवघटन सम्बन्धी मनणफय गने, 

(झ) संचािक समममत र िेखा सपुररवके्षण समममतको पाररश्रममक 

िगायतका सेवा सुमवधा तोक्न,े 

(ञ)  ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा मनणफय गने, 

(ट)  सदस्यको दामयत्व ममनािा मदने, 

(ठ)  समममतिाई आवश्यक मनदिेन मदने, 

(ि)  मवमनयममा तोमकए बमोमजमका अन्य कायफिरू गने । 

२८. मिशेष साधारिसभा : (१) समममतिे दिेायको अवस्थामा मविेष साधारण सभा बोिाउन ु

पनेछ ; 

(क) ससं्थाको काम मविेषि े मविेष साधारणसभा 

बोिाउनुपनसेमममतबाट मनणफय भएमा, 

(ख)  दर्ा ३८ को उपदर्ा (१) को खण्ि (छ) बमोमजम 

िेखा सुपरीवके्षण समममतको मसर्ाररिमा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे मविेष साधारणसभा बोिाउन पेि 

गरेको प्रस्ताव समममतद्वारा पाररत भएमा, 

(घ)  मविेष साधारणसभा बोिाउन ु पन े कारण खिुाइ 

पच्चीस प्रमतित सदस्यिे समममत समक्ष मनवदेन 

मदएमा, 

(ङ)  दर्ा ५६ को उपदर्ा (४) बमोमजम भएमा । 

(२) मविेष साधारणसभा बोिाउदा कम्तीमा पन्र मदन अमघ सभा िुन ेमममत, 

समय र स्थान तोकेर सदस्यिरूिाई सचूना मदन ुपनेछ । 

(३)मविेष साधारणसभाको अध्यक्षता समममतको अध्यक्षिे गनेछन ्। 
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२९. मिशेष साधारिसभा बोलाउन मनदशेन मदन सकने: (१) दर्ा २८ उपदर्ा (१) 

बमोमजमको अवस्था पूरा िुाँदा पमन समममति े मविेष साधारण सभा नबोिाएको उजरूी 

दताफअमधकारीसमक्ष पेि भएकोमा छानबीन गदाफ पमुष्ट् ट भएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो 

सिकारी संस्थाको समममतिाई मविेष साधारणसभा बोिाउन मनदिेन मदनु पनेछ । 

(२) सिकारी संस्थाको मनरीक्षण वा सपुरीवके्षण गदाफ वा कसैको उजरूी परी 

छानबीन गदाफ दिेायको अवस्था दमेखन आएमा पमन दताफ अमधकारीिे त्यस्तो सिकारी 

संस्थाको समममतिाई मविेष साधारणसभा बोिाउन मनदिेन मदनु पनेछ; 

(क)  सिकारीको मूपय, मान्यता तथा मसिान्त मवपरीत कायफ 

गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मवमनयम तथा 

आन्तररक कायफमवमध मवपरीत कायफ गरेमा, 

(ग)  दताफ अमधकारीिे मदएको मनदिेनको बारम्बार 

उपिङ्घन गरेमा, 

(घ)  दर्ा ३१ को उपदर्ा (२) बमोमजम दताफ अमधकारीिे 

आदिे मदएमा। 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोमजममविेष साधारणसभा बोिाउन मनदिेन प्राप् त 

भएमा समममतिे सो मनदिेन प्राप् त भएको मममतिे एक ममिनामभत्र सभा िुन े मममत, समय र 

स्थान तोकेर मविेष साधारणसभा बोिाउन ु पनेछ रमविेष साधारणसभाको बैठकमा बैठक 

बोिाउनको कारण, उजरूी वा मनरीक्षणका क्रममा दमेखएका मवषयमा छिर्ि गरी सोको 

प्रमतवदेन तयार गरी एक प्रमत दताफ अमधकारीसमक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) उमपिमखत अवमधमभत्र समममतिे मविेष साधारणसभा 

नबोिाएमा दताफ अमधकारीिे सभा िुन ेमममत, समय र स्थान तोकेर त्यस्तो सभा बोिाई मदन ु

पनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम बोिाएको मविेष साधारणसभा व्यवस्थापन गनुफ 

सम्बमन्धत समममतको कतफव्य िुनेछ । 

३०. सञ्चालक समिमि:(१) सिकारी संस्थामा साधारणसभाबाट मनवाफमचत बढीमा तेह्र जना 

संचािक रिकेो एक सञ्चािक समममत रिनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको संचािक समममतको कायफकाि मनवाफमचत 

भएको मममति ेबढीमा तीन वषफको  िुनेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको कायफकािको अमन्तम वषफ यो ऐन बमोमजम 

वामषफक साधारणसभा गनफ पाउने अवमधभन्दा अमघ संचािक समममतको कायफकाि पूरा 

भएकोमा अमन्तम वषफ यो ऐन बमोमजम वामषफक साधारणसभा गनफ पाउन े अवमधसम्म 

सञ्चािक समममतको कायफकाि कायमै रिकेो मामननेछ । 

(४) संचािक समममतको अध्यक्ष पदमा एउटै व्यमि िगातार दईु पटकभन्दा 

बढी मनवाफमचत िुन पाउने छैन । 

(५) उपदर्ा (१) बमोमजमको समममतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रमतित 

ममििासदस्यको प्रमतमनमधत्व सुमनश् मचत गनुफ पनेछ ।  

(६) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवमधमा सञ्चािक समममत 

तथा िेखा सुपरीवके्षण समममतको पदमा उम्मेदवार बन्न वामनवाफमचत िुन पाउने छैन । 

(७) कुनै सिकारी संस्थाको सञ्चािक समममत, िेखा सपुररवके्षण समममत, 

उपसमममतका पदामधकारी र सदस्यिरूिे सोिी संस्थाको कमफचारी र कुनै सिकारी संस्थाको 

सञ्चािक समममत, िेखा सपुररवके्षण समममत, उपसमममतका पदामधकारी र सदस्यआफ्नो 

संस्थािे सदस्यता मिएको सिकारी सघं वा बैङ्क बािके अको कुनै संस्थाको सञ्चािक र 

कमफचारी बन्न पाउने छैन । 

तर वामषफक दईु करोि रुपैयााँ भन्दा कमको कारोबार गने सिकारीसंस्थाको 

सञ्चािकिे त्यस्तो सिकारी संस्थामा कमफचारीको रुपमा काम गनफ बाधा पने छैन । वामषफक 

दईु करोिभन्दा बढी कारोबार गने संस्थामा कुनै संचािक कमफचारी रिकेो भए यो ऐन प्रारम्भ 

भएको मममति े एक वषफमभत्र कमफचारीको पद त्याग गरी अको कमफचारीको व्यवस्था गनुफ   

पनेछ ।  

(८) यो ऐन प्रारम्भ िुनुअमघ कुनै व्यमि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक 

वा अको संस्थाको कमफचारी वा एउटा संस्थाको कमफचारी अको संस्थाको सञ्चािक 

भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मममति ेएक वषफमभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चािक वा 

कमफचारी रिनु पनेछ । 

(९) उपदर्ा (२)मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन संचािक समममत वा 

संचािक समममतको कुनै सचंािकि े पदीय मजम्मवेारी पूरा नगरेमा, सिकारीको मूपय, 

मान्यता र मसिान्त मवपरीत कायफ गरेमा र संस्थािाई आमथफक क्षमत िुने कायफ गरेमा त्यस्तो 

संचािक समममत वा संचािक समममतको कुनै सचंािकिाई सदस्यिरूिे जनुसुकै समयमा 

वामषफक वा मविेष साधारणसभामार्फ त िटाउन सक्नछेन् । तर त्यसरी िटाउनु अमघ त्यस्तो 

संचािकिाई सुनुवाइको मौका मदनु पनेछ । 
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(१०) कुन ै सञ्चािक पदबाट िटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाि े

बााँकीअवमधको िामग अको सञ्चािकको मनवाफचन गनेछ । 

३१. सञ्चालक समिमिको मनिााचन: (१) समममति ेआफ्नो कायाफवमध समाप्त िुनुअमघ अको 

समममतको मनवाफचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम समममतको मनवाफचन नगराएको जानकारी प्राप् त 

भएमा वा सदस्यिरूिे जानकारी मदएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको मममतिे एक 

ममिनामभत्र समममतको मनवाफचन गराउन दताफ अमधकारीिे सम्बमन्धत समममतिाई आदिे मदन ु

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम दताफ अमधकारीिे आदिे मदएकोमा सम्बमन्धत 

समममतिे सो आदिे बमोमजमको समयावमधमभत्र समममतको मनवाफचन गराइ दताफ 

अमधकारीिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम समममतको मनवाफचन नगराएमा दताफ अमधकारीिे 

त्यस्तो संस्थासदस्य रिकेो मामथपिो संघ भए सो संघको प्रमतमनमध समेतिाई सिभागीगराइ 

समममतको मनवाफचन सम्बन्धी सम्पूणफ कायफ गने गराउनेछ । 

(५) उपदर्ा (३) बमोमजम मनवाफचन नगराउन े समममतिे उपदर्ा (४) 

बमोमजमको अवमधभर संस्थामा दताफ अमधकारीिे तोकेको कायफ बािके अन्य कायफ गनफ पाउन े

छैन  । 

(६) उपदर्ा (४) बमोमजमको मनवाफचन कायफमा सियोग पुर् याउन ुसम्बमन्धत 

समममतका पदामधकारीिरूको कतफव्य िुनेछ ।  

(७) उपदर्ा (५) बमोमजम मनवाफचन गराउाँदा िागेको सम्पूणफ खचफसम्बमन्धत 

संस्थािे व्यिोनुफ पनेछ। 

(८) यस दर्ा बमोमजम मनवाफमचत समममतिे अको मनवाफचन नभएसम्मको 

िामग मवमनयममा व्यवस्था भए बमोमजम आफ्नो कायफ सञ्चािन गनेछ ।  

३२. संचालक समिमिको काि, किाव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उमपिमखत काम, 

कतफव्य र अमधकारका अमतररि संचािक समममतको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय 

बमोमजम िुनेछ; 

(क) सिकारीका मूपय, मान्यता र मसिान्त बमोमजम सिकारी संस्थाको 

सञ् चािन गने, 

(ख)  आमथफक तथा प्रिासकीय कायफ गन ेगराउन,े 
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(ग) प्रारमम्भक साधारणसभा, वामषफक साधारणसभा तथा मविेष 

साधारणसभा बोिाउन,े 

(घ) साधारणसभाका मनणफयिरू कायाफन्वयन गन ेगराउने, 

(ङ) संस्थाको नीमत, योजना, बामषफक कायफक्रमको तजुफमा गरी साधारणसभा 

समक्ष पेि गन,े 

(च)  गत आमथफक वषफको यथाथफ आय व्यय, चाि ुआमथफक वषफकोसंिोमधत 

आय व्यय र आगामी आमथफक वषफको अनुमामनत आय व्ययको 

मववरण तयार गरी साधारणसभा समक्ष पेि गने, 

(छ)  संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट िटाउने,  

(ज) िेयर नामसारी तथा मर्ताफ सम्बन्धी कायफ गने, 

(झ) सिकारीक्षेत्रसाँगसम्बमन्धत सघंको सदस्यता मिन,े 

(ञ) मवमनयम, नीमत तथा आन्तररक कायफमवमध तयार वा संिोधन गरी 

साधारणसभामा पेि गन,े  

(ट)  स्वीकृत मवमनयम र पाररत नीमत तथा आन्तररक कायफमवमध कायाफन्यन 

गने गराउने,  

(ठ) संस्थाको कायफक्षेत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको मित 

प्रविफनको िामग आवश्यककायफ गनगेराउने, 

(ि)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि, 

कायफमवमध, मवमनयम, नीमत र आन्तररक कायफमवमध बमोमजमको कायफ 

कायफन्वयन गने गराउने, 

(ढ) दताफ अमधकारीको मनदिेन कायफन्वयन गने गराउने । 

३३. सञ् चालक पदिा बहाल नरहने: दिेायको कुनै अवस्थामा सञ् चािक आफ्नो पदमा कायम 

रिने छैन; 

(क)  मनजिे मदएको राजीनामा समममतबाटस्वीकृत भएमा, 

(ख) मनजिाई दर्ा ३४ उपदर्ा (१) बमोमजमसञ् चािकबाट िटाउने मनणफय 

भएमा, 

(ग)  मनज अको संस्थाको सञ्चािक रिमेा, 

(घ)  मनज सोिी वा अको संस्थाको कमफचारी रिमेा, 

तर दर्ा ३० को उपदर्ा (७) को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांिमा िेमखएको 

कुरामा सोिी बमोमजम िुनेछ । 
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(ङ)  मनजसोिी वा अको संस्थाको िेखा सुपरीवके्षण समममतको पदमा 

रिमेा, 

(च)  मनजको मतृ्यु भएमा, 

(छ)  र्ौजदारी वा भ्रिाचार अमभयोग िामग अदाितबाट कसूरदार 

ठिररएमा ।  

३४. सञ् चालकलाई पदबाट हटाउन सकने :(१) साधारणसभािे बिुमतको मनणफयबाट दिेायको 

कुनै अवस्थामा सञ्चािकिाई समममतको सञ्चािक पदबाट िटाउन सक्नेछ :– 

(क)  आमथफक मिनाममना गरी सम्बमन्धत संस्थािाई िानी 

नोक्सानी पुर् याएमा, 

(ख) अनमधकृत तवरिे सम्बमन्धत संस्थाको कारोबार 

सम्बन्धी मवषयको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बमन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसाँग 

प्रमतस्पधाफ िुन े गरी समान प्रकृमतको कारोबार वा 

व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बमन्धत संस्थाको अमित िुने कुन ैकायफ गरेमा,  

(ङ)  मनज िारीररक वा मानमसक रुपमा काम गनफ नसक्न े

भएमा, 

(च)  कुनै सञ्चािकमायो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको 

मनयम वा मवमनयममा उमपिमखत योग्यता नरिमेा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई समममतको पदबाट िटाउने मनणफय गनुफ अमघ 

त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा समक्ष सर्ाइ पेि गन े मनामसब मामर्कको मौका 

मदइनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको अवमधमभत्र कुनै सञ्चािकिे सर्ाइ पेि 

नगरेमा वा मनजिे पेि गरेको सर्ाइ सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाि े त्यस्तो 

सञ्चािकिाई पदबाट िटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम सञ् चािकको पदबाट िटाइएको सदस्य 

समममतको दईु कायफकािसम्म मनवाफचनमा उम्मेदवार बन् न पाउन ेछैन ।    

३५. मनजी स्िाथा सिािेश भएको मनिाय प्रमियािा संलग्न हुन नहुने: (१) सञ्चािकि े

आफ्नो मनजी स्वाथफ समाविे भएको मनणफय प्रमक्रयामा संिग्न िुनिुुाँदनै । 
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(२) सञ्चािकि ेआरू्िाईमात्र व्यमिगत र्ाइदा िुनगेरी संस्थामा कुन ैकायफ 

गनफ गराउन िुाँदनै । 

(३) कुनै सञ् चािकि े उपदर्ा (१) को मवपरीत िुने गरी वा आफ्नो 

अमधकारक्षेत्रभन्दा बामिर गइ कुनै काम कारबािी गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबािी प्रमत 

त्यस्तो सञ्चािक व्यमिगत रुपमा उत्तरदायी िुनेछ । त्यस्तो काम कारबािीबाट संस्थाको, 

सदस्य वा अन्य कुन ैव्यमििाई िानी नोक्सानी िुन गएको रिछे भन ेत्यस्तो िानी नोक्सानी 

मनजको जायजथेाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. समिमिको मिघटन :(१) साधारणसभािे दिेायको अवस्थामा समममतको मवघटन गनफ 

सक्नेछः– 

(क)  समममतको बदनीयतपूणफ कायफबाट संस्थाको कारोबार जोमखममा 

परेमा, 

(ख) संस्थािे मतनुफपन ेदामयत्व तोमकएको समयमभत्र भुिान गनफ नसकेमा, 

(ग) मवमनयममा उमपिमखत उद्दशे्य र कायफ मवपरीतको काम गरेमा,  

(घ) समममतिे आफ्नो मजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयमाविीमा उमपिमखत ितफ 

वा दताफअमधकारीिे मदएको मनदिेनको बारम्बार उपिङ्घन गरेमा । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम समममत मवघटन भएकोमा साधारणसभाि े नयााँ 

समममतको मनवाफचन गनेछ । 

(३) समममतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम दताफ 

अमधकारीिे मदएको मनदिेन पािना नगरेमा वा दर्ा २९ को उपदर्ा (३) बमोमजम पेि 

भएको प्रमतवदेन समतेको आधारमा दताफ अमधकारीिे समममतिाई उजरूी वा मनरीक्षणको 

क्रममा दमेखएका मवषयवस्तुको गम्भीरताको आधारमा बढीमा छ ममिनाको समय मदइ सुधार 

गन ेमौका मदन सक्नेछ । त्यस्तो समयावमध मभत्र मदइएको मनदिेन अनुसार समममति ेनगरेमा 

त्यस्तो समममत नगरपामिकािे मवघटन गनफ सक्नेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम समममत मवघटन भएमा त्यसरी मवघटन गररएको 

मममतिे तीन ममिना मभत्रनयााँ समममतको मनवाफचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो मनवाफचन नभएसम्म 

संस्थाको दमैनक कायफ सञ्चािन गनफ दताफ अमधकारीिे तोमकए बमोमजमको एक तदथफ समममत 

गठन गनुफ पनेछ । 

(५) यस दर्ा बमोमजम अको समममतको मनवाफचन गराउाँदा िागेको सम्पूणफ 

खचफ सम्बमन्धत संस्थाि ेव्यिोनुफ पनेछ । 
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३७. लेखा सुपरीिेक्षि समिमिको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक मनयन्त्रण प्रणािीिाई सुदृढ 

गनफ तोमकए बमोमजमको योग्यता पगुेका एकजना सयंोजक र दईुजना सदस्यिरू रिने गरी 

साधारणसभािे मनवाफचनको माध्यमबाट िेखा सुपरीवके्षण समममत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यमि एकै अवमधमा एउटै संस्थाको 

सञ्चािक वा िेखा सुपरीवके्षण समममतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन् न र 

मनवाफमचत िुन सक्नेछैन । 

३८. लेखा सुपररिेक्षि समिमिको काि, किाव्य र अमधकार :(१)  िेखा सपुररवके्षण 

समममतको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ :– 

(क) आमथफक वषफ भुिान भएपमछको प्रत्येक चौमामसकमा 

सिकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गनगेराउने, 

(ख) िेखाको आधारभूत मसिान्तको पािना गनेगराउन,े 

(ग) मवत्तीय तथा आमथफक कारोबारको मनरीक्षण तथा 

मूपयाङ्कन गनेगराउन,े 

(घ) समममतको काम कारबािीको मनयममत सपुररवके्षण गन े

गरी समममतिाई आवश्यक सुझाव मदने, 

(ङ)  साधारणसभाको मनदिेन, मनणफय तथा समममतको 

मनणफय कायाफन्वयन भए नभएको अनुगमन गन,े 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रमतवदेन र समममतको काम 

कारबािीको सुपररवके्षण सम्बन्धी वामषफक प्रमतवदेन 

साधारणसभा समक्ष पेि गने,  

(छ) आरू्िे पटक पटक मदएका सुझाव कायाफन्वयन 

नभएको कारणबाट संस्थाको मितमा प्रमतकूि असर 

परेमावा त्यस्तो संस्थाको नगद वा मजन्सी सम्पमत्तको 

व्यापक रुपमा मिनाममना वा अमनयममतता भएको वा 

संस्था गम्भीर आमथफक संकटमा पनफ िागेकोमासोको 

कारण खिुाइ मविेष साधारणसभा बोिाउन 

समममतसमक्ष मसर्ाररि गन े। 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखापरीक्षक मनयुमिका 

िामग तीन जनाको नाम सञ्चािक समममतमा 

मसर्ाररि गने । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कायफ गनफ िेखा सुपररवके्षण समममतिे मवज्ञको 

परामिफ र सियोग मिन सक्नेछ । 

(३) िेखा सुपररवके्षण समममतको सयंोजक वा सदस्य संस्थाको दमैनक 

आमथफक प्रिासमनक कायफमा सिभागी िुन पाउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचि िथा ऋि पररचालन 

३९. सदस्य केमन्रि भई बचि िथा ऋिको कारोबार गनुापने :(१) संस्थािे आफ्ना 

सदस्यिरूको मात्र बचत स्वीकार गनफ, सोको पररचािन गनफ र सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान गनफ 

सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन बचत तथा ऋणको 

मुख्य कारोबार गन ेगरी दताफ भएको संस्था बािके अन्य मवषयगत वा बिुउद्दशे्यीय संस्थाि े

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गनफ पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ िुनु अमघ बिुउद्दशे्यीय वा मवषयगत संस्थाको रुपमा दताफ 

भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गद ैआएको भए त्यस्तो संस्थाि े

तीन वषफमभत्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार निुने गरी दताफ िुाँदाका बखतमा उपिेख 

गररएको मुख्य कारोबार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गन े ऋणमा मिने सवेा िुपक र नवीकरण 

िुपक संस्थाको नीमत र आन्तररक कायफमवमधमा तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर पााँच प्रमतितभन्दा बढी गनफ 

पाईने छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूाँजीकृत गरी 

सोको आधारमा ब्याज िगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थािे कुनपैमन कम्पनीको िेयर खरीद गनफ सक्न ेछैन ।  

तर , 

(क) ससं्थाको दामयत्वप्रमतकूि निुन े गरी संस्थाि े

स्वप्रयोजनको िामग अचि सम्पमत्त खरीद तथा 

पूवाफधार मनमाफण एव ं संस्था र सदस्यिरूको मितमा 

उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथममक पूाँजी कोष 

पररचािन गनफ बाधा पन ेछैन । 
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(ख)  यो ऐन प्रारम्भ िुन ुअमघ कुन ैसंस्थाि ेकुन ैकम्पनीको 

िेयर खरीद गरेको भएमा त्यस्तो ियेर यो ऐन प्रारम्भ 

भएको मममति ेएक वषफ मभत्र मबक्री गररसक्न ुपनेछ । 

(ग)  उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन 

संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ िुनुअमघ दताफ भएका साना 

मकसानद्वारा प्रवमिफत मवत्तीय संस्थाको िेयर खरीद गनफ 

बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाि े प्राथममक पूाँजी कोषको पन्र गुणासम्म बचत संकिन गनफ 

सक्नेछ । 

(८) संस्थािे दताफ गदाफका बखतका सदस्यबािके अन्य सदस्यिाई सदस्यता 

प्राप् त गरेको तीन ममिना अवमध व्यमतत नभई ऋण िगानी गनफ सक्ने छैन । 

४०. सन्दभा व्याजदर सभबन्धी व्यिस्था : (१) सघं, प्रदिे र नगरपामिकाि ेबचत तथा ऋणको 

सन्दभफ व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम तोमकएको सन्दभफ ब्याजदर संस्थाका िामग 

मनदिेक ब्याजदर िुनेछ । 

४१. व्यमिगि बचिको सीिा: संस्थामा सदस्यको व्यमिगत बचतको सीमा तोमकए बमोमजम 

िुनेछ । 

 

पररच्छेद – ८ 

आमथाक स्रोि पररचालन 

४२. शेयर मबिी िथा मफिाा सभबन्धी व्यिस्था:(१) ससं्थािे आफ्नो सदस्यिाई िेयर मबक्री 

गनफ सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन संस्थाि े एकै 

सदस्यिाई आफ्नो कुि िेयर पूाँजीको वीस प्रमतितभन्दा बढी िुन ेगरी िेयर मबक्री गनफ सक्न े 

छैन ।  

तर संघ, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तिको पणूफ वा आंमिक स्वाममत्व वा 

मनयन्त्रण भएको संस्था वा मनकायको िकमा यो बन्दजे िागू िुने छैन। 

(३) संस्थाको िेयरको अमंकत मूपय प्रमत िेयर एक सय रुपैयााँ िुनेछ ।  

(४) संस्थाको िेयरपूाँजी मवमनयममा उपिेख भए बमोमजम िुनेछ । 
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(५) संस्थािे खिुा बजारमा िेयर मबक्री गनफ पाउने छैन । 

(६) संस्थाको मूिधनको रुपमा रिकेो कुन ै सदस्यको िेयर सोिी संस्थाको 

ऋण वा दामयत्व बािके अन्य कुन ैऋण वा दामयत्व बापत मििाम मबक्री गररन ेछैन । 

४३. रकि मफिाा िथा खािा सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था:(१) कुनै सदस्यिे संस्थाको 

सदस्यता त्याग गरी िेयर रकम मर्ताफ मिन चािमेा मनजको कुनै दामयत्व भए त्यस्तो दामयत्व 

भुिान गरेको मममतिे एक ममिनामभत्र मनजको बााँकी रकम मनजिाई मर्ताफ गनुफ पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत मर्ताफ माग गरेमा मनजको कुन ै

दामयत्व भए त्यस्तो दामयत्व कट्टा गरी बााँकी रकममर्ताफ गनुफ पनेछ । तर अवमध तोमकएको 

बचतको मर्ताफ तोमकएको अवमध पमछ मात्र िुनेछ । 

(३) सिकारी संस्थाि ेसब ैप्रकारका बचत खातािरू सञ् चािन गनफ सक्नेछ ।  

४४. ऋि िा अनुदान मलन सकने:(१) संस्थािे स्वदिेी वा मवदिेी बैंक वा मवत्तीय संस्था वा 

अन्य मनकायबाट ऋण वा अनुदान मिन वा त्यस्तो मनकायसाँग साझदेारीमा काम गनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनु सुकै कुरा िेमखएको भए तापमन संस्थािे मवदिेी 

बैंक वा मवत्तीय संस्था वा अन्य मनकायबाट ऋण वा अनुदान मिन वा त्यस्तो मनकायसाँग 

साझदेारीमा काम गनफ अमघ नगरपामिकाको मसर्ाररिमा सघंीय काननू बमोमजम स्वीकृमत 

मिनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम मवदिेी बैङ्क वा मनकायबाट ऋण वा अनुदान 

मिन स्वीकृमतको िामग प्रचमित काननू बमोमजमको मववरण समित दताफ अमधकारी समक्ष 

मनवदेन मदनु पनेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम मनवदेन प्राप्त भएमा दताफ अमधकारीिे 

कायफपामिकामा प्रस्ताव पेि गनुफ पनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोमजमको प्रस्ताव कायफपामिकािे उपयुि दखेमेा 

स्वीकृमतको िामग सम्बमन्धत सङ्घीय मन्त्राियमा मसर्ाररि गरी पठाउन सक्नेछ । 

४५. नगरपामलकाको सुरक्षि प्राप् ि गना सकने:(१) संस्थािे मवदिेी बैङ्क वा मनकायसाँग मिन े

ऋणमा सुरक्षण प्राप् त गनुफ पन ेभएमा तोमकए बमोमजमको मववरणिरू समित दताफ अमधकारी 

समक्ष मनवदेन मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन प्राप्त भएमा दताफ अमधकारीिे नगर प्रमुख 

मार्फ त कायफपामिकामा प्रस्ताव पेि गनुफ पनेछ ।  

(३)उपदर्ा (२) बमोमजम प्राप्त प्रस्ताव उपयुि दमेखएमा कायफपामिकाि े

प्रचमित काननूबमोमजम तोमकएको आधारमा सुरक्षण प्रदान गनफ सक्नेछ । 
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पररच्छेद –९ 

संस्थाको कोष 

४६. संस्थाको कोष: संस्थाको कोषमा दिेाय बमोमजमको रकम रिनेछ :– 

(क) िेयर मबक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) संघ वा प्रदिे सरकार वा नगरपामिकाबाट प्राप् त 

अनुदान रकम, 

(ङ) मवदिेी सरकार वा अन्तराफमष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त 

अनुदान वा सिायताको रकम, 

(च) व्यवसामयक कायफबाट आमजफत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रविे िुपक, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त िुने अन्य जनुसुकै रकम । 

४७. जगेडा कोष:(१) संस्थामा एक जगेिा कोष रिनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कोषमा दिेाय बमोमजमका रकम रिने छन ्

(क) आमथफक वषफको खदू नार्ा रकमको कम्तीमा पच्चीस 

प्रमतित रकम,  

(ख) कुनै संस्था, सघं वा मनकायिे प्रदान गरेको पुाँजीगत 

अनुदान रकम, 

(ग) मस्थर सम्पमत्त मबक्रीबाट प्राप् त रकम, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको जगेिा कोष अमवभाज्य िुनेछ । 

४८. संरमक्षि पुुँजी मफिाा कोष: (१) संस्थामा एक संरमक्षत पुाँजी मर्ताफ कोष रिनेछ । 

(२) दर्ा ४७ बमोमजमको जगेिा कोषमा सो दर्ाको उपदर्ा (२) को खण्ि 

(क) बमोमजमको रकम छुट्याइ बााँकी रिकेो रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रमतित रकम 

उपदर्ा (१) बमोमजमको कोषमा वामषफक रुपमा जम्मा गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको रकम सदस्यि े गरेको तोमकए बमोमजमको 

वामषफक कारोबारको आधारमा सम्बमन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  
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४९. सहकारी प्रिर्द्ान कोषसभबन्धी व्यिस्था: (१) संस्थािे सिकारी व्यवसायको प्रविफन 

गनफको िामग दर्ा ४७ बमोमजम जगेिा कोषमा सो दर्ाको उपदर्ा (२) को खण्ि (क) 

बमोमजमको रकम छुट्याइ बााँकी रिकेो रकमको िून्य दिमिव पााँच प्रमतिति े िुन आउन े

रकम सिकारी प्रविफन कोष खिा गरी सो कोषमा वामषफक रुपमा जम्मा गनुफ  

पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कोषको उपयोग प्रचमित कानूनको आधारमा 

तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

५०. अन्य कोष सभबन्धी व्यबस्था:(१) दर्ा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उमपिमखत कोषका 

अमतररि संस्थामा सिकारी मिक्षा कोष, िेयर िाभांि कोष िगायत तोमकए बमोमजमका 

अन्य कोषिरू रिन सक्न ेछन् । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कोषमा वामषफक रुपमा रकम जम्मा र सो 

कोषको उद्दशे्य पूमतफका िामग कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग मवमनयममा तोमकए 

बमोमजम गनफ समकनेछ ।  

(३) संस्थाका सदस्यिरूिाई िाभांि मवतरण गदाफ उपदर्ा (१) बमोमजमको 

िेयर िाभांि कोषमा बामषफक रुपमा रकम जम्मागरी सोिी कोषबाट िाभांि मवतरण गनुफ 

पनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम िाभांि मवतरण गदाफ एक वषफको िेयर 

िाभांिको रकम िेयर पुाँजीको पन्र प्रमतितभन्दा बढी िुन ुिुदनै । 

पररच्छेद –१० 

अमभलेख र सूचना 

५१. अमभलेख राख् नु पने: (१) संस्थािे साधारणसभा, समममत, िेखा सपुररवके्षण समममत तथा 

उपसमममतिरूको बैठकका मनणफय तथा काम कारबािीको अद्यावमधक अमभिेख सुरमक्षत 

साथ राख् न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसाँग सम्बमन्धत तथा अन्य आवश्यक अमभिेखिरू 

तोमकएबमोमजम सुरमक्षत साथ राख् न ुपनेछ । 

(३) सदस्यिे संस्थामा उपदर्ा (१) र  (२) सूचना र मववरण माग गरेमा 

उपिब्ध गराउनु पनेछ । 
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५२. मििरि उपलब्ध गराउनु पने :(१) संस्थािे दिेायका मववरण समितको प्रमतवदेन प्रत्येक 

चौमामसक समाप्त भएको सात मदनमभत्र दताफ अमधकारी समक्ष पेि गनुफ पनेछ ; 

(क) कारोबारको चौमामसक प्रमतवदेन, 

(ख) तरिताको अवस्था, 

(ग) दताफ अमधकारीिे समय समयमा तोमकमदएको अन्य 

चौमामसक मववरण 

(२) संस्थािे दिेायका मववरणिरू समितको प्रमतवदेन आमथफक वषफ समाप्त 

भएको तीन ममिना मभत्र दताफ अमधकारी समक्ष पेि गनुफ पनेछ ; 

(क)  कारोबारको वामषफक प्रमतवदेन र िेखापरीक्षण प्रमतवदेन 

(ख) बामषफक कायफक्रम नीमत तथा योजना, 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीमत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बााँकी कायाफवमधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयरपुाँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्यि े मिएको ऋण मतनफ बााँकी 

रिकेो रकम, 

(ज) दताफ अमधकारीिे समय समयमा तोमकमदएको अन्य 

वामषफक मववरण  

 

पररच्छेद – ११ 

लेखा र लेखापरीक्षि 

 

५३. कारोबारको लेखा: (१) संस्थाको  कारोबारको िेखा दोिोरो अमभिेख प्रणािी (प्रोद ्भावी 

आधाररत िेखामवमध) अनुसार कारोबारको यथाथफ मस्थमत स्पिरुपमा दमेखने गरी राख् न ु  

पनेछ । 

(२) िेखा अमभिेख गदाफ प्रचामित कानून बमोमजमको िेखामान 

(एकाउमन्टङ स्ट्याण्ििफ) र तोमकए बमोमजमका अविम्बन गनुफपन ेअन्य ितफ तथा व्यवस्था 

पािना गनुफ पनेछ । 
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५४. लेखापरीक्षि : (१) संस्थाि ेप्रत्येक आमथफक वषफको िेखापरीक्षण सो आमथफक वषफ समाप्त 

भएको मममतिे तीन ममिनामभत्र प्रचमित काननू बमोमजम इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा 

गराउनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको अवमधमभत्र कुन ै संस्थािे िेखापरीक्षण 

नगराएको पाइएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखापरीक्षण इजाजतपत्र प्राप् त 

िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम िेखापरीक्षण गराउाँदा िेखापरीक्षकिाई मदनु पन े

पाररश्रममक िगायतको रकम सम्बमन्धत संस्थािे व्यिोनुफ पनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) वा (२) बमोमजम िेखापरीक्षकि े गरेको िेखापरीक्षण 

प्रमतवदेन अनुमोदनको िामग साधारणसभासमक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम पेि भएको िखेापरीक्षण प्रमतवदेन 

साधारणसभाबाट अनुमोदन िुन नसकेमा पुनः िेखापरीक्षणको िामग साधारणसभाि े दर्ा 

५५ को अधीनमा रिी अको िेखापरीक्षक मनयिु गनेछ । 

५५. लेखापरीक्षकको मनयुमि :(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायफ गनफ प्रचमित कानून 

बमोमजम इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकिरू मध्यबेाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक 

मनयुमि गरी पाररश्रममक समते तोक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम िेखापरीक्षक मनयुि गदाफ एउटै व्यमि, र्मफ वा 

कम्पनीिाई िगातार तीन आमथफक वषफभन्दा बढी िुने गरी मनयुि गनफ समकने छैन । 

५६. लेखापरीक्षकिा मनयुि हुन नसकने :(१) दिेायका व्यमि िेखापरीक्षकमा मनयुि िुन तथा 

मनयुि भइसकेको भए सो पदमा बिाि रिन सक्ने छैन ; 

(क)  सिकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख)  सम्बमन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग)  सिकारी संस्थाको मनयममत पाररश्रममक पाउने गरी 

मनयुि सपिािकार वा कमफचारी, 

(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन 

वषफको अवमध भुिान नभएको,  

(ङ) दामासािीमा परेको, 

(च) भ्रिाचार, ठगी वा नैमतक पतन िुने अन्य र्ौजदारी 

कसूरमा सजाय पाएको पााँच वषफ भुिान नभएको,  

(छ) सम्बमन्धत संस्थासाँग स्वाथफ बामझएको व्यमि । 
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(२) िेखापरीक्षकि े मनयुि िुनुअमघ उपदर्ा (१) बमोमजम आरू् अयोग्य 

नभएको बारे संस्था समक्ष स्वघोषणा गनुफ पनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायफकाि समाप्त निुाँद ै कुन ै संस्थाको 

िेखापरीक्षण गनफ अयोग्य भएमा वा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम रिन नसक्न े

मस्थमत उत्पन्न भएमा मनजिे िेखापरीक्षण गनुफपने वा गरररिकेो काम तत्काि रोकी सो 

कुराको जानकारी मिमखत रुपमा संस्थािाई मदनु पनेछ । 

(४) कुनै संस्थामा उपदर्ा (३) बमोमजम िेखापरीक्षण िुन नसकेमा वा 

मनयुि भएको िेखापरीक्षकको िेखापरीक्षण कायफ सम्पन्न निुाँदा न ै मतृ्य ु भएमा मविेष 

साधारण सभा मार्फ त अको िेखापरीक्षकको मनयुमि गनुफ पनेछ । 

(५) यस दर्ाको प्रमतकूि िुनगेरी मनयुि भएको िेखापरीक्षकिे गरेको 

िेखापरीक्षण मान्य िुन ेछैन । 

पररच्छेद – १२ 

छूट, सुमिधा र सहुमलयि 

५७. छूट, सुमिधा र सहुमलयि: (१) संस्थािाई प्राप्त िुन े छूट, सुमवधा र सिुमियत संघीय वा 

प्रदिे कानून बमोमजम िुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा उमपिमखत छूट, सुमवधा र सिुमियत बािके संस्थािाई 

प्राप्त िुन ेअन्य छूट, सुमवधा र सिुमियत तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

पररच्छेद-१३ 

ऋि लगानी, असुली िथा बाुँकी बकयौिा 

५८. ऋि लगानी र असूल गने:(१) संस्थािे ऋण िगानी गदाफ पयाफप् त मधतो वा सुरक्षणको 

सुमनमश्चता गरी ऋण िगानी गनुफ पनेछ। 

(२) संस्थािे ऋण िगानी गनफ ऋण िगानी नीमत र आन्तररक कायफमवमध 

बनाइ सोको कायाफन्वयन गनुफ पनेछ । 

(३) संस्थाि े िगानीमा रिकेो ऋण मकस्ता र ब्याज असूिीमा पिि र 

ताकेता गनुफ पनेछ । िगानीमा रिकेो ऋण असिूी कायफयोजना बनाइ कायाफन्वयन गनुफ पदफछ । 

(४) संस्थाि े उन्पचास प्रमतित भन्दा बढी सञ् चािकिाई एकै पटक ऋण 

िगानी गनफ पाउने छैन । 

(५)  संस्थािे ऋण िगानी गदाफ पयाफप् त मधतो वा सुरक्षणको सुमनमश्चता नगरी 

ऋण िगानी गरेको दमेखएमा दताफ अमधकारी दर्ा ६१ र ६२ अनुसार गनफ बाध्य िुन ेछैन । 
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(६)  संस्थाि े ऋण िगानी गदाफ पयाफप् त मधतो वा सुरक्षणको सुमनमश्चतता 

नगरी ऋण िगानी गरेको अवस्थामा त्यस्तो ऋण असूिी प्रमत ऋण िगानीमा सिंग्न 

संचािक, ऋण िगानी उपसमममत, मधतो मूपयाङ्कन समममतका पदामधकारी र कायफकारी 

प्रमुख वा व्यवस्थापक मजमेवार िुनेछन् । 

(७) कुनै सदस्यिे संस्थासाँग गरेको ऋण सम्झौता वा ितफ कबुमियतको 

पािना नगरेमा, मिखतको भाखामभत्र ऋणको सााँवा, व्याज र िजाफना चुिा नगरेमा त्यस्तो 

सदस्यि ेऋण मिाँदा राखकेो मधतोिाई तोमकए बमोमजम सम्बमन्धत संस्थाि े मििाम मबक्री 

गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सााँवा, ब्याज र िजाफना असूि उपर गनफ  

सक्नेछ । 

(८) उपदर्ा (७) बमोमजम मधतो सम्बमन्धत संस्था आरै्िे सकारे पश्चात ् 

ऋणीिे सााँवा ब्याज दवु ैभुिानी गरी मधतो बापतको सम्पमत्त मर्ताफ मिन चािमेा मर्ताफ गनुफ 

पनेछ । 

(९) कुनै सदस्यिे संस्थामा राखकेो मधतो कुनै मकमसमिे कसिैाई िक 

छोमिमदएमा वा अन्य कुन ै कारणबाट त्यस्तो मधतोको मूपय घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई 

संस्थािे मनमश्चत म्याद मदई थप मधतो सुरक्षण राख् न िगाउन सक्नेछ । 

(१०) उपदर्ा (९) बमोमजम ऋणीिे थप मधतो नराखमेा वा उपदर्ा (७) र 

(९) बमोमजमको मधतोबाट पमन सााँवा, ब्याज र िजाफनाको रकम असूि उपर िुन नसकेमा 

संस्थािे त्यस्तो ऋणीको िक िाग्ने अन्य जायजथेाबाट पमन सााँवा, ब्याज र िजफना असूि 

उपर गनफ सक्नेछ ।  

(११) यस दर्ा बमोमजम मििाम मबक्री गरी संस्थामा प्राप्त भएको रकमबाट 

सााँवा, ब्याज र िजफना असूि उपर गदाफ असिू उपर गनुफ पने सााँवा, व्याज र िजाफनाको रकम 

तथा यस प्रमक्रयामा िागेको खचफको रकम कट्टा गरी बााँकी रिन आएको रकम सम्बमन्धत 

ऋणीिाई मर्ताफ मदनु पनेछ ।  

(१२) यस दर्ा बमोमजम कुन ै संस्थाि े ऋणीको मधतो वा अन्य 

जायजथेामििाम मबक्री गदाफ मििाम सकाने व्यमिको नाममा सो मधतो वा जायजथेा 

प्रचमित कानून बमोमजम रमजष्ट्रेिन वा दामखि खारेज गनफको िामग सम्बमन्धत कायाफियमा 

िेखी पठाउनेछ र सम्बमन्धत कायाफियिे पमन सोिी बमोमजम रमजष्ट्रेिन वा दामखि खारेज 

गरी सोको जानकारी सम्बमन्धत संस्थािाई मदनु पनेछ । 

(१३) यस दर्ा बमोमजम मधतो राखकेो सम्पमत्त मििाम मबक्री गदाफ कसैि े

सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पमत्त सम्बमन्धत संस्था आर्ैं ि ेसकार गनफ सक्नेछ । 
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(१४) उपदर्ा (८) बमोमजम आर्ैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पमत्त सम्बमन्धत 

संस्थाको नाममा रमजष्ट्रेिन वा दामखि खारेज गनफ सम्बमन्धत कायाफियमा िेखी पठाउनेछ र 

त्यसरी िेखी आएमा सम्बमन्धत कायाफियि े सोिी बमोमजम रमजष्ट्रेिन वा दामखि खारेज 

गरी मदनु पनेछ । 

५९. कालो सूची सभबन्धी व्यिस्था:(१) संस्थाबाट ऋण मिई रकमको अपचिन गने वा 

तोमकएको समयावमध मभत्र ऋणको सााँवा व्याज मर्ताफ नगने सदस्यको नाम नामेिी समित 

कािोसूची प्रकािन गनफ सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम कािोसचूी प्रकािन गन ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

तोमकए बमोमजम िुनेछ। 

६०. कजाा सूचना केन्र सभबन्धी व्यिस्था: कजाफ सूचना केन्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमित 

कानून बमोमजम िुनेछ । 

६१. बाुँकी बकयौिा असूल उपर गने: कसैिे संस्थािाई मतनुफ बुझाउनु पने रकम नमतरी बााँकी 

राखमेा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताफ अमधकारीिे त्यस्तो व्यमिको जायजेथाबाट 

असूि उपर गनफ सियोग गरी मदन ुपनेछ । 

६२. रोकका राख् नलेखी पठाउने: (१) संस्था वा दताफ अमधकारीिे दर्ा ५८ को उपदर्ा (७) 

(८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) र (१४) तथा दर्ा ६१ को प्रयोजनको िामग कुन ै

व्यमिको खाता, जायजथेाको स्वाममत्व िस्तान्तरण, नामसारी वा मबक्री गनफ नपाउन े गरी 

रोक्का राख् न सम्बमन्धत मनकायमा िेखी पठाउन सक्नछे ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम रोक्काको िामग िेखी आएमा सम्बमन्धत 

मनकायिे प्रचमित कानून बमोमजम त्यस्तो व्यमिको खाता,जायजथेाको स्वाममत्व 

िस्तान्तरण, नामसारी वा मबक्री गनफ नपाउन ेगरी रोक्का राखी मदनु पनेछ । 

६३. अग्रामधकार रहने:कुनै व्यमििे संस्थािाई मतनुफ पन े ऋण वा अन्य कुन ै दामयत्व नमतरेमा 

त्यस्तो व्यमिको जायजथेामा संघ, प्रदिे र नगरपामिकाको कुनै िक दाबी भए त्यसको िामग 

रकम छुट्याइ बााँकी रिन आएको रकममा संस्थाको अग्रामधकार रिनेछ । 

६४. कारबाही गना बाधा नपने: संस्थाि ेऋण असूिी गने सम्बन्धमा कुन ै व्यमि वा सिकारी 

संस्था उपर चिाएको कुनै कारबािीका कारणबाट त्यस्तो व्यमि वा संस्था उपर यस ऐन तथा 

प्रचमित काननू बमोमजमको कुनै कसूरमा कारबािी चिाउन रोक िगाएको मामनन ेछैन । 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

107 

 

 

पररच्छेद– १४ 

एकीकरि,  मिघटन िथा दिाा खारेज 

६५. एकीकरि िथा मिभाजन सभबन्धी व्यिस्था :(१) यस ऐनको अधीनमा रिी दईु वा 

दईुभन्दा बढी संस्थािरू एक आपसमा गामभइ एकीकरण गनफ वा एक संस्थािाई भौगोमिक 

कायफक्षेत्रको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा मवभाजन गनफ  

सक्नेछन ्। 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम एकीकरण वा मवभाजनको प्रारम्भ सम्बन्धी मनणफय 

र एकीकरण वा मवभाजनको अमन्तम मनणफय साधारण सभाबाट िुनेछ।         

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम एकीकरण वा मवभाजन गन ेमनणफय गदाफ एकीकरण 

वा मवभाजनका ितफ र कायफमवमध समते खिुाउन ुपनेछ। 

(४) संस्था एकीकरण िुाँदा संस्थािरूको सम्पूणफ चि अचि सम्पमत नयााँ बन्न े

संस्थाको िुनेछ । 

(५) संस्था मवभाजन िुाँदा संस्थािरूको सम्पूणफ चि अचि सम्पमतको 

मवभाजन तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

६६. मिघटन र दिाा खारेज: (१) कुन ैसंस्थामा दिेायको अवस्था मवद्यमान भएको उपिेख गरी 

साधारणसभाको तत्काि कायम रिकेा दईु मतिाइ बिुमत सदस्यको मनणफयबाट त्यस्तो 

संस्थाको मवघटन गन े मनणफय गरेमा दताफ खारेजीको स्वीकृमतका िामग समममतिे दताफ 

अमधकारी समक्ष मनवदेन मदनसक्नेछ :– 

(क) मवमनयममा उमपिमखत उद्दशे्य तथा कायफ िामसि गनफ 

सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको मित गनफ नसक्न ेभएमा । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्राप् त मनवदेनमाछानबीन गदाफ त्यस्तो संस्थाको 

मवघटन गनफ उपयुि दमेखएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताफ खारेज गनफ सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन दताफ अमधकारीिे 

दिेायको अवस्थामा मात्र संस्थाको दताफ खारेज गनफ सक्नेछ :– 

(क) िगातार दईु वषफसम्म कुनै कारोबार नगरी मनष्ट्कृय रिकेो 

पाइएमा, 
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(ख) कुनै संस्थाि े यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको 

मनयमाविी मवपरीतको कायफ बारम्बार गरेमा, 

(ग) मवमनयममा उमपिमखत उद्दशे्य मवपरीत कायफ गरेमा, 

(घ)  सिकारी मूपय, मान्यता र मसिान्त मवपरीत कायफ 

गरेमा, 

(ङ)  दर्ा ७८ को उपदर्ा ५ बमोमजमको मसर्ाररिभएमा । 

(४) उपदर्ा (२) वा (३) बमोमजम दताफ खारेज गनुफ अमघ दताफ अमधकारीिे 

त्यस्तो संस्थािाई सुनुवाइको िामग पन्र मदनकोसमय मदनु पनेछ । 

(५) उपदर्ा (२) वा (३) बमोमजम संस्थाको दताफ खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था 

मवघटन भएको मामननेछ ।  

(६) उपदर्ा (२) वा (३) बमोमजम संस्थाको दताफ खारेजी भएमा त्यस्तो 

संस्थाको दताफ प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मामननेछ । 

६७. मलकिीडेटरको मनयुमि :(१) दर्ा ६६ बमोमजम कुनै संस्थाको दताफ खारेज गने मनणफय 

भएमा दताफ अमधकारीिे तोमकए बमोमजमको योग्यता भएको मिक्वीिेटर मनयुि गनेछ ।

 (२) उपदर्ा (१) बमोमजम मिक्वीिेटर मनयुि गदाफ तोमकएको सीमासम्मको सम्पमत 

भएको संस्थाको िकमा दताफ अमधकारीको मसर्ाररिमा प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिे कुन ै

अमधकृतस्तरका कमफचारीिाई मिक्वीिेटर मनयुमि गनफ सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजम मनयुिमिक्वीिेटरको काम, कतफव्य र अमधकार, 

पाररश्रममक, मिक्वीिेसन अवमध र  मिक्वीिेसन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम 

िुनेछ । 

६८. मलकिीडेशन पमछको सभपमत्तको उपयोग: कुनै संस्थाको मिक्वीिेिन पश्चात् सबै दामयत्व 

भुिान गरी बााँकी रिन गएको सम्पमत्तको उपयोग तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

पररच्छेद –१५ 

दिाा अमधकारी 

 

६९. दिाा अमधकारी: (१) यस ऐन अन्तगफत दताफ अमधकारीिे गनुफपन ेकायफिरू प्रमुख प्रिासकीय 

वा मनजिे तोकेको अमधकृत स्तरको कमफचारीिे गनेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको दताफ अमधकारीिे यस ऐन बमोमजम आरू्मा 

रिकेो कुनै वा सम्पूणफ अमधकार कायाफियको सिकारी िनेे िाखाको अमधकृतस्तरको 

कमफचारीिाई प्रत्यायोजन गनफ सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम प्रत्यायोजन गनफ सिकारी िाखामा अमधकृत 

स्तरको कमफचारी नभएमा आरू् मातितको अमधकृतस्तरको कमफचारीिाई प्रत्यायोजन गनफ 

सक्नेछ। 

७०. दिाा अमधकारी काि, किाव्य र अमधकार: दताफ गने अमधकारीको काम, कतफव्य तथा 

अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ । 

(क) यस ऐनमा र प्रचमित कानूनमा उमपिमखत कायफ गने, 

(ख) संस्थाको मवमनयम, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, 

मापदण्ि, कायफमवमध र अन्य प्रचमित कानून प्रमतकूि निुने गरी 

स्वीकृत गरीमदने,  

(ग) संस्थाको साधारणसभाबाट पाररत संिोमधत मवमनयम यो ऐन, यो ऐन 

अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि, कायफमवमध र अन्य 

प्रचमित काननू प्रमतकूि निुने गरी स्वीकृत गरीमदने,  

(घ) तोमकएबमोमजमको अन्य कायफ गन े। 

 

पररच्छेद –१६ 

मनरीक्षि िथा अनुगिन 

७१. मनरीक्षि िथा अमभलेख जाुँच गने:(१) दताफ अमधकारीिे कायफयोजना बनाइ संस्थाको 

मनयममत मनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण आरू् वा आफ्नो प्रमतमनमध मार्फ त गनफ, गराउन ु

पनेछ । यस्तो मनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण आकमस्मक रुपमा पमन गनफ समकनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनरीक्षण वा अमभिेख जााँच गदाफ दताफ 

अमधकारीिे माग गरेको जानकारी सम्बमन्धत संस्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(३) मनरीक्षण वा अमभिेख जााँच सम्बन्धी सूचकिरू तोमकएबमोमजम  

िुनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) बमोमजम मनरीक्षण वा मिसाब जााँच गदाफ कुनै संस्थाको काम 

कारबािी यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि वा कायफमवमध 
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बमोमजम भएको नपाइएमा दताफ अमधकारीिे सम्बमन्धत संस्थािाई आवश्यक मनदिेन मदन 

सक्नेछ र त्यस्तो मनदिेनको पािना गनुफ त्यस्तो संस्थाको कतफव्य िुनेछ । 

(५) संस्थामा संघ र प्रदिे कानून बमोमजम िुने मनरीक्षण तथा अमभिेख 

परीक्षणिाई यो दर्ाि ेबाधा पुर् याएको मामनन ेछैन। 

(६) कुनै संस्थामा उपदर्ा (५) बमोमजम मनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण 

भएमा सोको प्रमतवदेन दताफ अमधकारीिे मनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण गन े मनकायसाँग 

माग गनफ सक्नेछ ।   

७२. छानबीन गना सकने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसामयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, 

सदस्यको मित मवपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्दशे्य मवपरीत कायफ गरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाको कम्तीमा पााँच प्रमतित सदस्यिे छानबीनको िामग मनवदेन मदएमा दताफ अमधकारीिे 

त्यस्तो संस्थाको छानबीन गराउनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम छानबीन गदाफ माग गरेको मववरण वा कागजात 

उपिब्ध गराइ सियोग गनुफ सम्बमन्धत संस्था वा समममतको कतफव्य िुनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोमजम गररएको छानबीनको जानकारी सम्बमन्धत 

संस्थािाई मिमखत रुपमा मदनु पनेछ । 

(४) यस दर्ा बमोमजम गररएकोछानबीनबाट मदएको सुझाब सम्बमन्धत 

संस्थािे पािना गनुफ पनेछ । 

७३. बचि िथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको मनरीक्षि िथा अनुगिन सभबन्धी मिशेष 

व्यिस्था :(१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थाि ेतोमकए बमोमजम अनगुमन 

प्रणािी अविम्बन गनुफ पनेछ । 

(२) दताफ अमधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गन े संस्थाको तोमकए 

बमोमजमको अनुगमन प्रणािीमा आधाररत भई मनरीक्षण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम संस्थाको मनरीक्षण तथा अनुगमन कायफमा दताफ 

अमधकारीिे आवश्यकता अनसुार अन्य मनकायको सियोग मिन सक्नेछ । 

(४) यस दर्ा बमोमजम गररएकोमनरीक्षण तथा अनुगमनबाट मदएको सुझाब 

सम्बमन्धत संस्थाि ेपािना गनुफ पनेछ । 

७४. िामषाक प्रमििेदन पेश गनुापने:(१) दताफ अमधकारीिे आमथफक वषफ समाप्त भएको मममति ेछ 

ममिनामभत्र संस्थाको मनरीक्षण सम्बन्धी एकीकृत वामषफक प्रमतवदेन कायफपामिका समक्ष पेि 

गनुफ पनेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको प्रमतवदेनमा दिेायका मववरणिरू खिुाउन ु

पनेछ:– 

(क) दताफ भएका र सञ्चािनमा रिकेा संस्थाको मववरण र 

सञ्चािनमा रिकेा संस्थाको कारोबार, 

(ख) अनुगमन गररएका संस्थाको सखं्या तथा आमथफक 

कारोबारको मववरण, 

(ग)  संस्थामा सिकारी मसिान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत 

बनेको मनयम, मवमनयम तथा आन्तररक कायफमवमधको 

पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सुमवधाको 

अवस्था, 

(ङ)  संस्थाको मक्रयाकिापमा सदस्यको सिभामगताको 

अनुपात, 

(च) संस्थािाई नगरपामिकाबाट प्रदान गररएको मवत्तीय 

अनुदान तथा छूट सुमवधाको सदपुयोगको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आमथफक मक्रयाकिाप तथा मवत्तीय अवस्था 

सम्बन्धी तोमकए बमोमजमका मववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक मनयन्त्रण प्रणािीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सुिासन तथा मजम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ)  संस्थामा रिकेा कोषको मववरण, 

(ट) संरमक्षत पूाँजी मर्ताफ कोषमवतरणको अवस्था, 

(ठ) सिकारीको नीमत मनमाफणमा सियोग पुग्ने आवश्यक 

कुरािरू, 

(ि) सिकारी संस्थाको दताफ, खारेजी तथा मवघटन सम्बन्धी 

मववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दर्ा १२ बमोमजमको 

कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको मववरण, 

(ण) तोमकए बमोमजमका अन्य मववरण । 

७५. आपसी सुरक्षि सेिा सञ् चालन सभबन्धी व्यिस्था : संस्थाि ेमवमा समममतबाट स्वीकृत 

योजनाको ितफ बन्दजे अनसुार आफ्ना सदस्यिरूको बािीनािी वा वस्तुभाउमा भएको 

क्षमतको मनमश्चत अिंपूमतफ गन ेगरी आपसी सुरक्षण सेवा सञ् चािन गनफ सक्नेछ । 
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७६. मस्थरीकरि कोष सभबन्धी व्यिस्था: बचत तथा ऋण मवषयगत संस्थािरूिे सम्भामवत 

जोमखमबाट संरक्षणका िामग प्रचमित कानूनमा व्यवस्था भए बमोमजम खिा िुन ेमस्थरीकरण 

कोषमा सिभागी िुन सक्नेछन् । 

पररच्छेद –१७ 

सिस्याग्रस्ि संस्थाको व्यिस्थापन 

७७. संस्था सिस्याग्रस्ि भएको घोषिा गना समकने: (१) यस ऐन बमोमजम गररएको मनरीक्षण 

वा मिसाब जााँचबाट कुनै संस्थामा दिेायको अवस्था मवद्यमान रिकेो दमेखएमा दताफ 

अमधकारीको मसर्ाररिमा कायफपामिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा 

घोषणा गनफ सक्नेछ; 

(क) सदस्यको मित मवपरीत िुने गरी कुनै कायफ गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुफपने मवत्तीय दामयत्व पूरा नगरेको वा 

भुिानी गनुफपन े दामयत्व भुिानी गनफ नसकेको वा 

भुिानी गनफ नसक्न ेअवस्था भएको, 

(ग) सदस्यिरूको बचत मनधाफररत ितफ बमोमजम मर्ताफ गनफ 

नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम तथा मवमनयम 

मवपरीत िुन ेगरी संस्था सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था दामासािीमा पनफ सक्न े अवस्थामा भएको वा 

उपिेखनीय रुपमा गम्भीर आमथफक कमठनाइ 

भोमगरिकेो, 

(च) कुनै संस्थाि े सदस्यको बचत रकम मर्ताफ गनुफ पन े

अवमधमा मर्ताफ नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाकाकम्तीमा 

बीस प्रमतित वा बीस जना मध्ये जनु कम िुन्छ सो 

बराबर सदस्यिरूि े दताफ अमधकारीसमक्ष मनवदेन 

मदएकोमा छानबीन गदाफ खण्ि (क) दमेख (ङ) सम्मको 

कुनै अवस्था मवद्यमान भएको । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन प्रचमित कानून 

बमोमजम गठन गरेको आयोगि े कुन ै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनफ मसर्ाररि 

गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पमिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरूी सखं्या, 
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औमचत्य समेतको आधारमा कायफपामिकाि े त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 

गनफ सक्नेछ । 

७८. सिस्याग्रस्ि संस्थाको व्यिस्थापन समिमिको गठन: (१) दर्ा ७७ बमोमजम 

समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पमत्त व्यवस्थापन तथा दामयत्व 

भुिानी सम्बन्धी कायफका िामग व्यवस्थापन समममतको गठन गनफ दताफ अमधकारीिे 

कायफपामिका समक्ष  मसर्ाररि गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मसर्ाररि भई आएमा कायफपामिकािे तोमकए 

वमोमजम व्यवस्थापन समममतको गठन गनफ सक्न ेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम गमठत व्यवस्थापन समममतको काम, कतफव्य र 

अमधकार तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(४) उपदर्ा (२) बमोमजम गमठत व्यवस्थापन समममतिे समस्याग्रस्त 

संस्थाको पुन: सञ् चािनको िामग उपचारात्मक कायफिरू गनुफ पनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम उपचारात्मक कायफिरूबाट समस्याग्रस्त संस्थाको 

पुन: सञ् चािनको सम्भावना नभएमा मवघटन वा दताफ खारेजीको िामग दताफ अमधकारीिाई 

मसर्ाररि गनुफ पनेछ । 

पररच्छेद– १८ 

कसूर, दण्ड जररिाना िथा पुनरािेदन 

७९. कसूर गरेको िामनने:(१) कसैि ेदिेायको कुन ैकायफ गरेमा यस ऐन अन्तगफतकोकसूर गरेको 

मामननेछ; 

(क) दताफ नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा वा 

कुनै व्यमि, र्मफ वा कम्पनीिे आफ्नो नाममा सिकारी 

िब्द वा सो िब्दको अगं्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै 

कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाि  वा अन्य कुन ै कायफ 

गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचतयस ऐन र यस ऐन अन्तगफत बनेको 

मनयम, मवमनयम बमोमजम बािके अन्य कुन ै पमन 

प्रयोजनको िामग प्रयोग गरेमा, 
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(ग) तोमकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गरेमा वा ऋण 

प्रदान गदाफ जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान 

गरेमा, 

(घ) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमफचारीि े

संस्थाको सम्पमत्त, बचत वा ियेर रकम मिनाममना 

गरेमा, 

(ङ) ऋणअसूि िुन नसक्न े गरी समममतका कुन ै सदस्य, 

मनजकोनातेदार वा अन्य व्यमि वा कमफचारीिाई ऋण 

मदई रकम मिनाममना गरेमा,  

(च) समममतका कुनै सदस्यि े एक्िै वा अन्य सदस्यको 

ममिोमतोमा संस्थाको िेयर वा बचत रकम आरू् 

खसुी पररचािन गरी संस्थािाई िानी नोक्सानी 

पुर् याएमा,  

(छ) झटु्टा वा गित मववरण पेि गरीकजाफ मिएमा, राखकेो 

मधतो कच्चा भएमा वाऋण मिनाममना गरेमा,  

(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगफत बनेका मनयम, 

मवमनयम  मवपरीत िगानी गरेमा वा िगानी गन े

उद्दशे्यिे रकम उठाएमा,  

(झ) कृमत्रम व्यवसाय खिा गरी वा गराइऋण मिएमा वा 

मदएमा, 

(ञ) मधतोको अस्वाभामवक रुपमा बढी मूपयाङ्कन गरी 

ऋण मिएमा वा मदएमा, 

(ट) झटु्टा मववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत 

अस्वाभामवक रुपमा बढाइ बढी ऋण मिएमा वा  

मदएमा, 

(ठ) कुनै व्यमि वा संस्थािाई एक पटक मदइसकेको 

सुरक्षण रीतपूवफक रु्कुवा नभई वा सो सुरक्षणि े

खामेको मूपयभन्दा बढी िुनेगरी सोिी सुरक्षण अन्य 

संस्थामा राखी पुनः ऋण मिए वा मदएमा, 

(ि) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िामग ऋण सुमवधा मिएको 

िो सोिी प्रयोजनमा निगाइ अन्यत्र प्रयोग गरे वा 

गराएमा, 
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(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेमखएको कुन ै

कुरा कुनै तररकािे िटाइ वा उिाइ अकै अथफ मनस्कन े

व्यिोरा पारी ममिाई िखे् न ेवा अको मभन् न ैश्रेस्ता राख् न े

जस्ता काम गरेबाट आरू्िाई वा अरु कसिैाई र्ाइदा 

वा िामन नोक्सानी गन ेउद्दशे्यि ेकीते गनफ वा अकाफको 

िामन नोक्सानी गन े उद्दशे्यि े नगरे वा नभएको झटु्टा 

कुरा गरे वा भएको िो भनी वा मममत, अङ्क वा 

व्यिोरा र्रक पारी सिीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ 

वा बनाउन िगाइ जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको मधतो स्वरुप रामखने चि अचि सम्पमत्त 

मििाम मबक्री वा अन्य प्रयोजनको िामग मूपयाङ्कन 

गदाफ मूपयाङ्कनकताफिे बढी, कम वा गित 

मूपयाङ्कन गरी संस्थािाई िानी नोक्सानी पुर् याउन े

कायफ गरे वा गराएमा,  

(त) संस्थािाई िानी नोक्सानी पुर् याउन े उद्दशे्यि े कसैि े

कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोिामिजा गनफ वा 

गराउन, कुनै मकमसमको रकम मिन वा मदन, मबना 

मूपय वा कम मूपयमा कुनै माि, वस्तु वा सेवा मिन 

वा मदन, दान, दातव्य, उपिार वा चन्दा मिन वा मदन, 

गित मिखत तयार गनफ वा गराउन, अनुवाद गनफ वा 

गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा िानीपुर् याउने बद्नीयति े

कुनै कायफ गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताफ वा तीमध्ये 

कसैिाई िानी नोक्सानी पुग्ने गरी िेखा परीक्षण गरे 

गराएमा वा िेखा परीक्षण गरेको झटु्टो प्रमतवदेन तयार 

पारेमा वा पानफ िगाएमा। 

(२) यो ऐन र यो ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि, कायफमवमध 

र मवमनयमको अधीनमा रिी असि मनयति े गरेको कुन ै काम कारबािीको सम्बन्धमा 

सिकारी संस्थापक पदामधकारी र कमफचारीिे  उपदर्ा (१) बमोमजमको कसूरको िामग 

व्यमिगत र सामूमिक रुपि ेजवार्दिेी िुने छैनन् । 
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८०. सजाय : (१) कसैि ेदर्ा ७९ को कसूर गरेमा संघीय सिकारी ऐन, २०७४ को दर्ा १२२  

तथा यस ऐन बमोमजम दिेाय बमोमजमको सजाय िुनेछ ; 

(क)  खण्ि (क),(ग),(ि) र (थ)को कसूरमा एक बषफसम्म 

कैद र एकिाख रुपै ाँयासम्म जररवाना, 

(ख)  खण्ि (ठ) को कसूरमा दईु बषफसम्म कैद र दईु िाख 

रुपै ाँयासम्म जररवाना, 

(ग)  खण्ि (ख) को कसूरमा मवगो बराबरको रकम जररवाना 

गरी तीन बषफ सम्म कैद , 

(घ)  खण्ि (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), 

(ण) र(त) को कसूरमा मवगो भराइ मवगो बमोमजम 

जररवाना गरी दिेाय बमोमजमको कैद िुनेछ ; 

(१) दि िाख रुपैयााँसम्म मबगो भए एक 

वषफसम्म कैद,  

(२) दि िाख रुपयैााँभन्दा बढी पचास 

िाख रुपैयााँसम्म मबगो भए दईु 

वषफदमेख तीन वषफसम्म कैद, 

(३)  पचास िाख रुपैयााँभन्दा बढी एक 

करोि रुपैयााँसम्म मबगो भए तीन 

वषफदमेख चार वषफसम्म कैद, 

(४) एक करोि रुपयैााँभन्दा बढी दि करोि 

रुपैयासम्म मबगो भए चार वषफदमेख ६ 

वषफसम्म कैद, 

(५) दि करोि रुपैंयााँ भन्दा बढी एक अबफ 

रुपैयााँसम्म मबगो भए छ वषफदमेख आठ 

वषफसम्म कैद, 
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(६) एक अबफ रुपैयााँभन्दा बढी जमतसुकै 

रुपैयााँ मबगो भए पमन आठ वषफदमेख 

दि वषफसम्म कैद, 

(ङ) दर्ा ७९ को उपदर्ा (१) को खण्ि (ढ) को  कसूरमा 

दि बषफसम्म कैद । 

(२) दर्ा ७९ को कसूर गनफ उद्योग गने वा त्यस्तो कसरू गनफ मद्दत पुर् याउन े

व्यमििाई मुख्य कसूरदारिाई िुन ेसजायको आधा सजाय िुनेछ । 

(३) दर्ा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनफ मद्दत पुर् याउने कुनै मनकाय 

संस्था भए त्यस्तो मनकाय संस्थाको प्रमुख कायफकारी वा पदामधकारी वा कायफकारी िमैसयतमा 

कायफ सम्पादन गन ेव्यमििाई यस ऐन बमोमजम िुने सजाय िुनेछ । 

८१. जररिाना हुने :(१) दर्ा ८७ बमोमजम कसैको उजरूी परी वा संस्थाको मनरीक्षण अनुगमन वा 

मिसाब मकताबको जााँच गदाफ वा अन्य कुनै व्यिोराबाट कसैिे दिेायको कुनै कायफ गरेको 

पाइएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो कायफको प्रकृमत र गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो कायफ गन े

व्यमििाई पााँच िाखरुपै ाँयासम्म जररवाना गनेछ ; 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेका मनयम मवपरीत 

सदस्यसाँग ब्याज मिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको 

अन्तर छ पााँच प्रमतितभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाि े प्रदान गरेको ऋणमा िाग्न े ब्याजिाई मूि 

कजाफमा पूाँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 

िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूाँजीकोषको तोमकए 

बमोमजमको प्रमतितभन्दा बढी िुन े गरी ऋण प्रदान 

गरेमा, 

(ङ) संस्था दताफ गदाफका बखतका सदस्य बािके अन्य 

सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन ममिना अवमध 

व्यमतत नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च) प्राथममक पूाँजी कोषको पन्र गुणा भन्दा बढीिुने गरी 

बचत संकिन गरेमा, 
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(छ) िेयर पूाँजीको पन्र प्रमतितभन्दा बढी िेयर िाभांि 

मवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायफक्षेत्र बामिर गइ कारोबार गरेमा वा 

गैर सदस्यसाँग कारोबार गरेमा, 

(झ) संस्थाि े यो ऐन मवपरीत कृमत्रम व्यमििाई आफ्नो 

सदस्यता मदएमा, 

(२) उपदर्ा (१) मा िेमखएको व्यिोराबाट कसिैे दिेायको कुन ैकायफ गरेको 

प्रमामणत भएमा दताफ अमधकारीिे त्यस्तो कायफको प्रकृमत र गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो 

कायफ गन ेव्यमििाई तीन िाख रुपैयााँसम्म जररवाना गनफ सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम 

मदएको कुनै मनदिेन वा तोमकएको मापदण्िको पािना 

नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम बमोमजम 

मदनुपने कुनै मववरण, कागजात, प्रमतवदेन, सूचना वा 

जानकारी नमदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोमजम मनवाफचन नगरी समममत तथा िेखा 

सुपरीवके्षण समममतका पदामधकारीिरू आरू् खिुी 

पररवतफन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे दर्ा ६ को उपदर्ा (४) बमोमजमको 

तोमकएको ितफ पािन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयम मवपरीत 

अन्य कायफ गरेमा । 

(३) उपदर्ा (१) वा (२) बमोमजमको जररवाना गनुफ अमघ दताफ अमधकारीिे 

सम्बमन्धत व्यमि वा संस्थािाई सर्ाइ पेि गनफ कम्तीमा पन्र मदनको समयावमध मदनु पनेछ । 

८२. रोकका राख् ने:(१) दताफ अमधकारीिे सम्बमन्धत संस्थािाई दर्ा ८१ बमोमजम जररवाना 

गनुफका अमतररि तीन ममिनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमत्त तथा बैङ्क खाता 

रोक्का राख् ने तथा सम्पमत्त रोक्का राख् न सम्बमन्धत मनकायिाई िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मसर्ाररि प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको 

कारोबार, सम्पमत वा बैङ्क खाता सम्बमन्धत मनकायिे रोक्का राखी सो को जानकारी दताफ 

अमधकारीिाई मदनु पनेछ ।  
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८३. दोब्बर जररिाना हुने: दर्ा ८१ बमोमजम जररवाना भएको व्यमि वा संस्थाि ेपुन: सोिी 

कसूर गरेमा त्यस्तो व्यमि वा संस्थािाई दताफ अमधकारीिे दोस्रो पटकदमेख प्रत्येक पटकको 

िामग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४. अनुसन्धान र छानबीन गने:(१) दताफ अमधकारी यस ऐन बमोमजम आफ्नो काम, कतफव्य र 

अमधकारको पािना गदाफ कसैि ेदर्ा ७९ को उपदर्ा (१) बमोमजमको कसूर गरेको थािा 

पाएमा कायफपामिकािाई जानकारी गराउनु पदफछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा कायफपामिकािाई 

जानकारी भएमछ कायफपामिकािे अनुसन्धान अमधकृत वा अनुसन्धान र छानबीन समममत 

गठन गरी कसूरको अनसुन्धान र छानबीन  गराउनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको अनुसन्धान अमधकृत वा अनसुन्धान र 

छानबीन समममतबाट प्राप्त प्रमतवदेनको आधारमा दर्ा ८० बमोमजमको सजाय र  दर्ा ८१ 

बमोमजमको  िुने दमेखएमा दर्ा ८५ बमोमजमको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्थाको िामग दताफ 

अमधकारीिे सम्बमन्धत मनकायमा िेखी पठाउन सक्नछे ।  

८५. िुद्दासभबन्धी व्यिस्था:दर्ा ८० बमोमजम सजाय िुने कसूरको मुद्दाको दायरी र कारबािी 

मकनारा सम्बन्धी व्यवस्था सघंीय काननू बमोमजम िुनछे । 

८६. उजूरी मदने हदभयाद:(१) कसैि े दर्ा ८० बमोमजमको सजाय िुने कसूर गरेको वा गनफ 

िागेको थािा पाउन े व्यमििे त्यसरी थािा पाएको मममतिे तीस मदनमभत्र दताफ अमधकारी 

समक्ष उजरूी मदनु पनेछ । 

(२) कसैिे दर्ा ८१ बमोमजम जररवाना िुने कायफ गरेको थािा पाउन ेव्यमिि े

त्यसरी थािा पाएको मममति ेतीस मदनमभत्र दताफ अमधकारी समक्ष उजरूीमदनु पनेछ ।  

८७. पुनरािेदन गना सकने:(१) दर्ा ७ बमोमजम संस्था दताफ गनफ अस्वीकार गरेको वा दर्ा ६६ 

बमोमजम संस्था दताफ खारेज गरेकोमा मचत्त नबुझ्निे ेसो मनणफयको जानकारी पाएको मममति े

पैंतीस मदनमभत्र दताफ अमधकारीको मनणफयउपर कायफपामिका समक्ष पुनरावदेन गनफ सक्नेछ । 

(२) दर्ा ८१ बमोमजमको जररवानामा मचत्त नबझु्ने व्यमििे त्यस्तो 

मनणफयको जानकारी पाएको मममतिे पैंतीस मदनमभत्र दिेाय बमोमजम पुनरावदेन गनफ सक्नेछ: 

(क) दताफ अमधकारीिे गरेको मनणफय उपर कायफपामिकामा, 

(ख) कायफपामिकािे गरेको मनणफय उपर मजपिा अदाितमा। 
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८८. असूल उपर गररने : यस पररच्छेद बमोमजम कुनै व्यमििे मतनुफ पने जररवाना वा कुनै रकम 

नमतरी बााँकी रिकेोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम मनजबाट सरकारी बााँकी सरि असिू उपर 

गररनेछ । 

पररच्छेद–१९ 

मिमिध 

८९. ििामधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यि े संस्थाको जमतसुकै िेयर खरीद गरेको भए तापमन 

सम्बमन्धत संस्थाको कायफ सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो 

मतामधकारको प्रयोग गनफ सक्नेछ । 

९०. सािामजक परीक्षि गराउन सकने: (१) संस्थाि े मवमनयममा उमपिमखत उद्दशे्य प्राप् त 

गनफका िामग समममतबाट भएका मनणफय र कायफ, सदस्यिरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तुमिको 

स्तर, सेवा प्रामप् तबाट सदस्यिरूको जीवनस्तरमा आएको आमथफक, सामामजक, सांस्कृमतक 

तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतफन िगायतका मवषयमा तोमकए बमोमजम 

सामामजक परीक्षण गराउनु पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम भएको सामामजक परीक्षणको प्रमतवदेन 

छिर्िको िामग समममति ेसाधारणसभासमक्ष पेि गनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम पेि भएको सामामजक परीक्षण प्रमतवदेन छिर्ि 

गरी साधारणसभाि ेआवश्यकता अनसुार समममतिाई मनदिेन मदन सक्नेछ । 

(४) यस दर्ा बमोमजमको सामामजक परीक्षण प्रमतवदेनको एक प्रमत 

सम्बमन्धत संस्थाि ेदताफ अमधकारी समक्ष पेि गनुफ पनछे । 

९१. सहकारी मशक्षा: नगरपामिकािे सिकारी क्षेत्रको प्रविफनको िामग मवद्याियतिको 

पाठयक्रममा आधारभूत सिकारी सम्बन्धी मवषयवस्तिुाई समाविे गनफ सक्नेछ । 

९२. आमथाक सहयोग सभबन्धी: संस्थाको रकमवाट समममतको मनणफय बमोमजम सदस्यिरूि े

आमथफक सियोग मिन सक्नेछन ् । 

तर सामामजक कायफको िामग गैर सदस्य व्यमि वा संस्थािरूिाई समेत 

आमथफक सियोग गनफ बाधा पन ेछैन । 

स्पिीकरणः यस दर्ाको प्रयोजनको िामग 'सामामजक कायफ' भन्नािे मिक्षा, स्वास्थ्य, 

वातावरण संरक्षण, मानवीय सिायता, सिकाररता प्रविफन सम्बन्धी कायफिाई जनाउाँछ । 
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९३. अन्िर सहकारी कारोबार गना सकने:  संस्थािरूिे तोमकए बमोमजम एक आपसमा अन्तर 

सिकारी कारोबार गनफ सक्नेछन् ।  

९४. ठेककापट्टा मदन नहुने:संस्थािे आफ्नो  समममतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवके्षण 

समममतको सयंोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमफचारीिाई ठेक्कापट्टा मदन िुदनै । 

९५. सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै 

सेवा सुमवधा दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचमित कानून बमोमजम सरकारी बााँकी सरि असूि 

उपर गररनेछ ।  

९६. कभपनी सभबन्धी प्रचमलि ऐन लागू नहुने: यस ऐन अन्तगफत दताफ भएको संस्थाको िकमा 

कम्पनी सम्बन्धी प्रचमित ऐन िागू िुने छैन ।  

९७. प्रचमलि कानून बिोमजि कारबाही गना बाधा नपने : यस ऐनमा िेमखएको कुनै कुराि े

कुनै व्यमि उपर प्रचमित कानून बमोमजम अदाितमा मुद्दा चिाउन बाधा पुर् याएको मामनन े

छैन । 

९८. असल मनयिले गरेको कुनै कि कारबाहीको बचाऊ:(१) यो ऐन र यो ऐन अन्तगफत 

बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि र कायफमवमधको अधीनमा रिी असि मनयति ेगरेको कुन ै

काम कारबािीको सम्बन्धमा कायाफियको कमफचारी व्यमिगत र सामूमिक रुपिे जवार्दिेी 

िुने छैनन ्। 

(२) यो ऐन र यो ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि र 

कायफमवमध अमधकारको बदमनयतपूणफ प्रयोग गन े कायाफियको कमफचारीिाई प्रचमित कानून 

बमोमजम मवभागीय कारबािी गनफ यस दर्ािे बाधा गन ेछैन । 

९९. सभपमत्त शुमर्द्करि मनिारि सभबन्धी काननूी व्यिस्थाको पालना गनुापने :संस्थाि े

सम्पमत्त िुमिकरण मनवारण सम्बन्धी संघीय र प्रदिे कानूनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्

सम्बन्धमा मन्त्राियि े जारी गरेको मानदण्ि र नपेाि राष्ट्र बैंकको मवत्तीय जानकारी 

एकाइबाट जारी भएका मनदमेिकाको पािना गनुफ पनेछ ।  

१००. प्रोत्साहन गना समकने: नगरपामिकािे सिकारी क्षेत्रको प्रविफनका िामग उपिेखनीय 

योगदान गने व्यमि, सिकारी संस्था वा अन्य मनकायिाई कायफपामिकाि े प्रोत्सान गनफ 

सक्नेछ । 

१०१. मजभिेिार र जिाफदेही हुन पने : सिकारीसंस्थाको कारोबारमध्ये आरू् संिग्न कायफमा 

संस्थाको कायफकारी प्रमुख वा व्यवस्थापक संचािकसरि मजम्मेवार र जवार्दिेी िुनेछ । 
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१०२. पल्सा सूचकको प्रयोग गनुा पने: सिकारी संस्थािे आफ्नो मवत्तीय कारोबारको पपसफ 

सूचकको प्रयोग गरी मूपयाङ्कन र अद्यावमधक गद ैिजैानु पनेछ । 

१०३. यस ऐनको पालना र स्िीकृमि मलन पने:(१) नगरपामिकामा कायफ क्षेत्र मवस्तार गरी 

सञ्चािनमा रिकेा सिकारी संस्थाि े यस ऐनको पािना र यस ऐन बमोमजम तोमकए 

बमोमजमको प्रमतवदेन र मववरण दताफ अमधकारी समक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(२) यो ऐन जारी भए पमछ अको स्थानीय तिमा दताफ भएको सिकारी 

संस्थािे नगरपामिकामा कायफ क्षेत्र मवस्तार गनफ दताफ अमधकारीबाट तोमकए बमोमजम अनुममत 

मिनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम अनुममत नमिई नगरपामिकामा कायफ क्षेत्र मवस्तार 

गनफ पाइने छैन । 

१०४. मिमनयििा उल्लेख हुन ुपने मिषयहरू:(१) सिकारी संस्थाको मवमनयमाविीमा दिेायका 

कुरािरू उपिेख भएको िुनपुनेछ ; 

(क) प्रस्तामवत सिकारीको नाम, 

(ख) सिकारीको कायाफिय रिने ठेगाना, 

(ग) सिकारीको उद्दशे्य, 

(घ) सिकारीको उद्दशे्य प्राप्त गनफ गररन ेकामिरू, 

(ङ) सिकारीको प्रकृमत,  

(च) तोमकए बमोमजमको अन्य आवश्यक कुरािरू । 

(२) यो ऐन, यो ऐन अन्तगफत बनेको मनयम, मनदमेिका, मापदण्ि र 

कायफमवमधसाँग सिकारी संस्थाको मवमनयम बामझएमा बामझएको िदसम्म स्वतः अमान्य 

िुनेछ । 

(३) मवमनयमाविीको ढााँचा तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

१०५. मनयि, िापदण्ड, मनदेमशका, कायामिमध बनाउने अमधकार:(१) यस ऐनको 

कायाफन्वयनको िामग कायफपामिकाि े आवश्यक मनयम, मापदण्ि, मनदमेिका, कायफमवमध 

बनाउन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगफत बनेको मनयमको अधीनमा रिी संस्थाको 

दताफ, सञ्चािन, मनरीक्षण तथा अनुगमन िगायतका काम कारबािीिाई व्यवमस्थत र 

प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनफ कायफपामिकाि ेआवश्यकता अनसुार मापदण्ि, मनदमेिका 

वा कायफमवमध बनाइ िागू गनफ सक्नेछ । 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

123 

 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोमजम मनयम, मापदण्ि, मनदमेिका वा कायफमवमध 

बनाउाँदा आवश्यकता अनसुारसम्बमन्धत अन्य मनकायको परामिफ मिन समकनेछ । 

१०६. खारेजी र बचाउ  :(१) यस अमघ प्रचमित कानून बमोमजम भए गरेका काम कारबािी यस ै

ऐन बमोमजम भएको मामननेछ । 

(२) यो ऐन प्रचमित संघीय र प्रदिे कानूनसाँग बामझएमा बामझएको िदसम्म 

स्वतः अमान्य िुनेछ । 
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अनुसूची १ 

(दफा ५ (१) सुँग सभबमन्धि) 

संस्था दिााको मनिेदन 

 मममत : २०... । ... 

श्री दताफ अमधकारीज्यू, 

सोिुदधूकुण्ि नगरकायफपामिकाको कायाफिय,  

सपिेरी  । 

 

मिषय : सहकारी संस्थाको दिाा गरी पाऊुँ  । 

मिोदय, 

 िामी दिेायका व्यमििरू दिेायका कुरा खोिी दिेायको संस्था दताफ गरी पाउन मनवदेन 

गदफछौ ाँ । उद्दशे्यअनुरूप संस्थािे तत्काि गने कायफिरूको योजना र प्रस्तामवत संस्थाको 

मवमनयम दईु प्रमत यसै साथ संिग्न राखी पेि गरेका छौ ाँ । 

 

संस्थासभबन्धी मििरि : 

(क) प्रस्तामवत संस्थाको नाम :– 

(ख) ठेगाना :– 

(ग) उद्दशे्य :– 

(घ) मुख्य कायफ :–  

(ङ) कायफक्षेत्र :– 

(च) दामयत्व :– 

(छ) सदस्य सङ्ख्या :– 

(१) ममििा ........ जना 

(२) पुरुष ......... जना 

(ज) प्राप्त सेयर पुाँजीको रकम ; रु. ....  

(झ) प्राप्त प्रविे िुपकको रकम :– रु. ..... । 
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अनुसूची २ 

(दफा ६ (१) सुँग सभबमन्धि) 

सहकारी संस्था दिाा प्रिाि–पत्र 

 

 

सोिुदधूकुण्ि नगरकायफपामिकाको कायाफिय  

सपिेरी, सोिुखमु्बु । 

 

सहकारी संस्था दिाा प्रिाि–पत्र 

दताफ नं. : 

 

सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको सिकारी ऐन, २०७५ को दर्ा ... बमोमजम श्री ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... िाई सीममत दामयत्व भएको संस्थामा दताफ गरी स्वीकृत 

मवमनयमसमित यो प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ... 

दताफ गरेको मममतः  

दस्तखतः 

दताफ अमधकारीको नामः 

कायाफियको छापः 
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सूचना  ५  

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको प्रशासकीय कायामिमध (मनयमिि गने ) ऐन, २०७५ 

प्रमाणीकरण मममत :२०७५/२/९  

प्रस्तावनाःनेपािको संमवधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोमजम 

नगरपामिकािाई तोमकएको अमधकार क्षेत्र मभत्रका मवषयमा आवश्यक काननू बनाइ प्रिासकीय कायफमवमध 

मनयममत गनफ वाञ्छनीय भएकोि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ को उपदर्ा (१) 

बमोमजम सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका क्षेत्रमभत्र िागू िुन ेगरी दोस्रो नगरसभाि ेयो ऐन बनाएको छ । 

१.  संमक्षप्त नाि, मिस्िार र प्रारभभ: (१) यो ऐनको नाम प्रिासकीय कायफमवमध (मनयममत गने) ऐन, 

२०७४ रिकेो छ । 

(२) यो ऐन सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका क्षेत्र मभत्र तुरुन्त िाग ूिुनेछ । 

२.  पररभाषा :मबषय वा प्रसङ्गिे अको अथफ निागेमा यस ऐनमा:– 

(क) “ऐन” भन्नाि े नगरपामिकाको प्रिासकीय कायफमवमध (मनयममतगने) 

ऐन, २०७५ सम्झनुपछफ । 

(ख)  “कायफपामिका” भन्नािे नगर कायफपामिका सम्झन ुपछफ । 

(ग) “नगरपामिका” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका सम्झनु पछफ । 

(घ) “प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत”भन्नाि े नगरपामिकाको प्रमुख 

प्रिासकीय अमधकृतिाई सम्झनुपछफ ।  

(ङ) “सभा” भन्नािे संमवधानको धारा २२३ बमोमजमको नगरसभा सम्झन ु

पछफ । 

३.  मनयि, कायामिमध, िापदण्ड िथा मनदेमशका बनाउने अमधकार :संमवधान तथा स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोमजम नगरपामिकािाई तोमकएका अमधकारक्षेत्र मभत्रका 

मवषयमा तोमकएको कायफ मजम्मेवारी मनवाफि गनफ आवश्यक मापदण्ि तथा अपनाउन ुपन ेकायफमवमध 

मनयममत गनफको मनममत्त कायफपामिकािे आवश्यक मनयम, कायफमवमध तथा मनदमेिका र मापदण्ि 

बनाउन सक्नेछ । 

४.  खारेजी र बचाऊ : यो ऐन बन्नु अगामि कायफपामिकाबाट भएका प्रिासकीय प्रकृमतका मनणफय र 

आदिे कायफमवमध, मापदण्ि यसै ऐन बमोमजम भएको मामननेछ । 

  



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

127 

 

सूचना ६ 

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको न्यामयक समिमि (कायामिमध) सभबन्धी ऐन,२०७५  

प्रिािीकरि मिमि: २०७५/२/९  

प्रस्िािनााः नेपािको संमवधानबमोमजम प्राप्त न्यामयक अमधकार अनुरुप न्याय सम्पादन पिमतिाई 

चुस्त दरुुस्त बनाउन र न्यामयक समममतिे प्रचमित कानून बमोमजम उजरूीको कारबािी र मकनारा 

गदाफ अपनाउनु पने कायफमवमध तय गरी स्पिता, एकरूपता एव ं पारदमिफता कायम गरी कानूनको 

िासन तथा न्याय प्रमतको जनमवश्वास कायम रामख रिनको िामग प्रचिनमा रिकेो संघीय 

कानूनमा भएदमेख बािके थप कानूनी व्यवस्था गनफ बाञ्छनीय भएकोिे, नपेािको संमवधानको 

धारा २२१ को उपधारा (१) बमोमजम सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको दोस्रो नगरसभाि े यो ऐन 

बनाएको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारमभभक 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको  नाम “न्यामयक समममत ( कायफमवमध ) सम्बन्धी ऐन, 

२०७४”  रिकेो छ । 

(२) यो ऐन सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको राजपत्रमा प्रकामित भएपमछ 

प्रारम्भ िुनेछ । 

२. पररभाषााः मवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथफ निागेमा यस ऐनमा; 

(क) "अमधकारक्षेत्र" भन् नािे समममतमा उजरूी िाग्ने र सुन् न पाउन े

मवषयिाई सम्झनु पछफ । 

(ख) “उजरूी” भन्नािे समममत समक्ष परेको मर्रादपत्र, मनवदेनपत्र वा अन्य 

प्रकृमतकाउजरूीबाट िुरू भएको प्रचमित कानून बमोमजम समममति े

कारबािी र मकनारा गन ेवा नािेि समतेिाई सम्झनुपछफ । 

(ग) “कानून व्यवसायी” भन्नािे प्रचमित कानून बमोमजम कानून 

व्यवसायीमा दररएको व्यमि सम्झनुपछफ । 

(घ) “खाम्ने” भन्नाि ेतोमकएको सम्पमत्तको मूपयाङ्कन गदाफ असूि उपर 

िुन पुग्नेिदिाई सम्झनपुदफछ । 
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(ङ) “चिन चिाइ मदने”  भन्नािे मनणफयपश्चात िक अमधकार प्राप्त 

भएको व्यमििाई कुनै वस्तु वा सम्पमत्त भोग गनफ कायाफन्वयन 

गराइमदने कायफिाई सम्झनुपदफछ । 

(च) “जमानत”  भन्नाि े कुन ै व्यमि वा सम्पमत्तिाई न्यामयक समममति े

चािकेो बखतमा उपमस्थत वा िामजर गराउन मिएको मजम्मा वा 

उत्तरदामयत्विाई सम्झनुपदफछ । सो िब्दिे बैंक ग्यारेन्टीिाई पमन 

सम्झनुपछफ । 

(छ) “जथेाजमानी” भन्नाि ेपमछ िुन सक्न ेदण्ि जररवाना मवगो समेतिाई 

खाम्ने गरी मिएको जग्गा जममन िगायतका अचि सम्पमत्तिाई 

सम्झनुपछफ । 

(ज) “तामेिी” भन्नािे न्यामयक समममतको क्षेत्रामधकार मभत्रका 

मववादिरूमा सम्बमन्धत पक्षिाई बुझाइने म्याद, सूचना, आदिे, 

पूजी वा जानकारी पत्र रीतपूवफक बझुाउाँने कायफिाई सम्झनुपछफ ।  

(झ) “तायदात” भन्नािे सम्पमत्तको मववरण वा गन्ती गरेको संख्या जमनन े

व्यिोरा वा सम्पमत्तको र्ााँटवारी वा िगतिाई सम्झनुपछफ ।  

(ञ) “तोमकएको” वा “तोमकएबमोमजम” भन्नाि ेयस ऐन अन्तगफत बनेको  

मनयममा तोमकएबमोमजम सम्झनपुछफ । 

(ट) “दरपीठ” भन्नाि े न्यामयक समममत समक्ष पेि िुन आएका कुन ै

कागजपत्रको सम्बन्धमा रीत नपुगे वा कानूनिे दताफ निुने वा निाग्न े

भएमा त्यसको पछामि परट्ट सोको कारण र अवस्था जनाइ अमधकार 

प्राप्त अमधकारीिे िेमखमदने मनदिेन वा व्यिोरािाई सम्झनुपछफ । 

(ठ) “धनजमानी” भन्नािे मुद्दाको अमन्तम मकनारा िुाँदा िाग्न सक्ने मबगो 

दण्ि जररवाना वापत पक्षसाँग मिइन े नगद बैंक ग्यारेन्टी वा 

जायजथेािाई सम्झनुपछफ । 

(ि) “नामेसी” भन्नािे कुन ै व्यमिको नाम, थर र वतन समेतको मवस्ततृ 

मववरण खिुाइएको व्यिोरािाई सम्झनुपछफ । 

(ढ) “नामिि” भन्नाि ेकुन ैमववादको मवषयमा दर्ा ८ बमोमजम मदएको 

उजरूी, मनवदेन वा मर्रादपत्र समेतिाई सम्झनुपछफ  

(ण) “मनणफय मकताब”  भन्नाि े समममति े उजरूीमा गरेको मनणफयको 

अमभिेख राख्नको िामग खिा गरेको उजरूीमा मनणफय गरेको व्यिोरा 

र त्यसको आधार तथा कारणको संमक्षप्त उपिेख भएको मकताब 

सम्झनुपछफ । 
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(त) “पञ्चकृमत मोि” भन्नािे दर्ा ८० को उपदर्ा (३) बमोमजम  

कायम गररन े मूपयिाई सम्झनपुछफ ।    

(थ) “पेिी” भन्नािे न्यामयक समममत समक्ष मनणफयाथफ पेि िुन े

मववादिरूमा पक्षिरूिाई उपमस्थत गराइ सुनुवाइ गन े कामिाई 

सम्झनुपछफ । 

(द) “प्रमतवादी” भन्नािे वादीिे जसका उपर उजरूी दताफ गदफछ सो व्यमि 

वा संस्था सम्झनपुछफ । 

(ध) "न्यामयक अमधकृत" भन् नाि े दर्ा ५० बमोमजमको कामकाज गनफ 

तोमकएको न्यामयक अमधकृतिाई सम्झनुपछफ । 

(न) “व्यमिगत जमानी” भन्नािे मुद्दाका पक्षिाई उपमस्थत गराउन 

िागेको, दण्ि जररवाना बुझाउाँदा मजम्मा मिने व्यमििाई सम्झन ु 

पछफ । 

(प) “बयान” भन्नािे मुद्दाका पक्ष वा पेटबोिीमा बुमझएका व्यमिि े

समममतसमक्ष आई गन ेकागजातिाई सम्झनपुछफ । 

(र्) “वकपत्र” भन्नािे मववाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा 

व्यि गरेका कुरा िेमखने वा िेमखएको कागजिाई सम्झनुपछफ । 

(ब) “बन्द ईजिास” भन्नाि े न्यामयक समममत अन्तगफत मनरुपण िुन े

मववादिरूमध्ये गोप्य प्रकृमतको मववाद भएको र सम्वि पक्षिरूबीच 

गोपनीयता कायम गनफ आवश्यक दमेखएमा सम्वि पक्षिरू मात्र 

सिभागी िुनगेरी प्रबन्ध गररएको सुनुवाइ कक्षिाई सम्झनुपछफ ।  

(भ) “मुपतवी” भन्नािे न्यामयक समममत अन्तगफत मवचाराधीन मुद्दा, अन्य 

अि्िा अदाितमा समते मवचाराधीन भइरिकेो अवस्थामा न्यामयक 

समममतिे मनणफय गदाफ अन्य मवचाराधीन मुद्दा प्रभामवत िुने दमेखएमा 

प्रभाव पान ेमदु्दाको रै्सिा नभएसम्म प्रभामवत िुन ेमदु्दा स्थमगत गन े

कायफिाई सम्झनुपछफ ।  

(म) “िगापात”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन्तरमनमित टिरा, बोट 

मवरुवा,  खपुिा जममन र त्यसमा रिकेा सबैखाि ेसंरचना वा चचेको 

जग्गा, छेउछाउ, सेरोरे्रो र सम्पूणफ अवयविाई सम्झनुपदफछ । 

(य) “वादी” भन्नािे कस ै उपर समममत समक्ष उजरूी दताफ गन े व्यमि वा 

संस्था सम्झनपुछफ । 

(र) “समचवािय” भन्नािे न्यामयक समममतको समचवाियिाई 

सम्झनुपछफ। 
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(ि) “सदस्य” भन्नाि े न्यामयक समममतको संयोजक र सदस्य समतेिाई 

सम्झनुपछफ । 

(व) “सदरस्यािा” भन्नाि े धरौटीमा रिकेो रकमको िगत कट्टा गरी 

आम्दानीमा बाध्ने कायफिाई सम्झनुपछफ । 

(ि) “सभा” भन्नािे नगरसभा सम्झनुपछफ । 

(ष) “समममत” भन्नाि ेन्यामयक समममत सम्झनुपछफ र सो िब्दिे स्थानीय 

सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ४८ को उपदर्ा (६) 

बमोमजमको समममतिाइफ समेत जनाउनेछ । 

(स) “साि वसािी”  भन्नािे िरेक वषफको िामग छुट्टाछुट्ट ै िुने गरी प्रमत 

वषफको मनममत्त स्थायी रुपमा तय गररएको ितफ सम्झनुपछफ । 

(ि) “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” 

सम्झनुपछफ । 

(क्ष) "संमवधान" भन्नाि ेनपेािको संमवधान सम्झनुपछफ । 

(त्र) "िकदयैा" भन्नाि ेआरू्िाई मकाफ परेको मवषयमा उजरू मदन पाउने 

अमधकार सम्झनु पछफ । 

(ज्ञ) "िदम्याद" भन् नािे उजरूी दताफ गनफ पाउन ेसमयावमधिाई सम्झनुपछफ । 

 

पररच्छेद-२ 

समिमिको अमधकार  

३. उजूरीिा मनिाय सभबन्धी कािाः समममतमा दताफ भएका उजरूीको मनणफय गने वा ममिापत्र 

गने वा जनुसुकै व्यिोरािे िगत कट्टा गने अमधकार समममतिाइफ मात्र िुनेछ । 

४. मनिाय सभबन्धी काि बाहेक अन्य कािाः (१) दर्ा ३ मा उपिेख भएको वा प्रचमित 

कानूनिे समममत वा समममतको सदस्यि े न ै गन े भन्न े व्यवस्था गरेको वा कायफको प्रकृमति े

समममत वा समममतको सदस्यिे नै गनुफपने भनी स्पि भइरिकेो दमेख बािकेको अन्य कायफिरू 

यस ऐनमा तोमकएको कमफचारी र त्यसरी नतोमकएकोमा समममतिे मनणफय गरी तोकेको वा 

अमधकार प्रदान गरेको कमफचारीिे गनुफ पनेछ । 

(२) तोमकएको िाखा प्रमुख वा अन्य कमफचारीिे यस ऐन र प्रचमित कानून 

बमोमजम तोमकएको काम गदाफ  समममतको सयंोजक वा समममतिे तोकेको  सदस्यको प्रत्यक्ष 

मनदिेन, रेखदखे र मनयन्त्रणमा रिी गनुफ पनेछ । 
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५. यस ऐन बिोमजि कायामिमध अिलभबन गनुापनेाः समममति ेउजरूी वा उजरूीको कारबािी 

र मकनारा गदाफ प्रचमित र सम्बमन्धत सघंीय कानूनमा स्पि उपिेख भएदमेख बािके यस ऐन 

बमोमजमको कायफमवमध अविम्बन गनुफ पनेछ । 

६. समिमिले हेनेाः समममतिाइफ दिेाय बमोमजमको उजरूीिरूमा कारबािी र मकनारा गने अमधकार 

रिनेछः 

(क) स्थानीय सरकार सञ् चािनऐन, २०७४ को दर्ा ४७ अन्तगफतको 

उजरूी, 

(ख) अदाितबाट मेिममिापको िामग नगरपामिकामा प्रेमषत उजरूी, 

(ग) संमवधानको अनुसूची-८ अन्तगफतको एकि अमधकार अन्तगफत 

सभािे बनाएको कानून बमोमजम मनरूपण िुन ेगरी समृजत उजरूी,  

(घ) प्रचमित काननूिे नगरपामिकाि ेिने ेभनी तोकेका उजरूीिरू । 

७. समिमिको के्षत्रामधकाराः समममति े दर्ा ६ मा उपिेख भएकामध्य े दिेाय बमोमजमका 

उजरूीिरूमा मात्र क्षेत्रामधकार ग्रिण गने तथा कारबािी मकनारा गनेछः 

(क) व्यमिको िकमा उजरूीका सबै पक्ष नगरपामिकाको भैगोमिक 

क्षेत्रामधकार मभत्र बसोबास गरररिकेो, 

(ख) प्रचमित कानून र संमवधानको भाग ११ अन्तगफतको कुनै अदाित वा 

न्यायाधीकरण वा मनकायको क्षेत्रामधकार मभत्र नरिकेो, 

(ग) नगरपामिकाको क्षेत्रामधकारमभत्र परेका कुनै अदाित वा मनकायबाट 

मेिममिाप वा ममिापत्रको िामग प्रेमषत गररएको, 

(घ) अचि सम्पमत्त समाविे रिकेो मवषयमा सो अचि सम्पमत्त 

नगरपामिकाको भगैोमिक क्षेत्रमभत्र रमिरिकेो, तथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बमन्धत मवषयवस्त ुरिकेोमा सो घटना 

नगरपामिकाको भौगोमिक क्षेत्रमभत्र घटेको । 

 

पररच्छेद-३ 

उजूरी िथा प्रमििाद दिाा 

८. मफराद, उजूरी िा मनिेदन दिाा गनेाः (१) मर्राद, कानून वा मनवदेन दताफ गदाफ वा सो 

सम्बन्धी कारबािी चिाउाँदा प्रचमित काननू बमोमजम िकदयैा पुगेको व्यमिि े

समममतकोसमचवाियसमक्ष कानून दताफ गनफसक्नेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम उजरूी मदाँदा यस ऐन तथा प्रचमित कानून 

बमोमजम खिुाउनुपन े कुरा सब ै खिुाइ तथा पुर् याउनपुने प्रमक्रया सबै पूरा गरी अनसुूची-१ 

बमोमजमको ढााँचामा मदनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा िेमखएदमेख बािके काननूमा दिेाय बमोमजमको व्यिोरा 

समेत खिुाउनु पनेछः 

(क) वादीको नाम, थर, वतन र मनजको बाबुर आमा, तथा 

थािा भएसम्म बाज ेर बज्यैको नाम, 

(ख) प्रमतवादीको नाम, थर र थािा भएसम्म मनजको बाब ुर 

आमाको नाम, थर र स्थान पत्ता िाग्नगेरी स्पि 

खिुेको वतन, 

(ग) नगरपामिकाको नामसमित समममतको नाम, 

(घ) उजरूी गनुफपरेको व्यिोरा र सम्पूणफ मववरण, 

(ङ) नगरपामिकािे तोके अनसुारकोदस्तूर बुझाएको रमसद 

वा मनस्सा, 

(च) समममतको क्षेत्रामधकारमभत्रको उजरूी रिकेो व्यिोरा र 

सम्बमन्धत कानून, 

(छ) वादीिे माग दाबी मिएको मवषय र सोसाँग सम्बमन्धत 

प्रमाणिरू, 

(ज) िदम्याद िाग्ने भएमा िदम्याद रिकेो तथा िकदयैा 

पुगेको  सम्बन्धी व्यिोरा, 

(झ) कुनै सम्पमत्तसाँग सम्बमन्धत मवषय भएकोमा सो सम्पमत्त 

चि भए रिकेो स्थान, अवस्था तथा अचि भए 

चारमकपिा समितको सब ैमववरण । 

(४) प्रचमित काननूमा कुनै मविेष प्रमक्रया वा ढााँचा वा अन्य केिी उपिेख 

भएको रिछे भने सो सन्दभफमा आवश्यक मववरण समते खिुेको िुनपुनेछ । 

(५) कुनै मकमसमको क्षमतपूमतफ भराउनुपन े अथवा बण्िा िगाउनपुन े

अवस्थाको उजरूीको िकमा त्यस्तो क्षमतपूमतफ वा बण्िा वा चिनको िामग सम्बमन्धत अचि 

सम्पमत्तको मववरण खिुेको िुनपुनेछ । 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

133 

 

९. मफराद, कानून िा मनिेदन दिाा गरी मनस्सा मदनेाः(१) न्यामयक अमधकृति े दर्ा ८ 

बमोमजम प्राप्त उजरूी दताफ मकताबमा दताफ गरी बादीिाइफ तारेख तोकी अनुसचूी-२ बमोमजमको 

ढााँचामा दताफको मनस्सा मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम तारेख मदन ु पन े अवस्थामा तारेख तोक्दा 

अनुसूची-३ बमोमजमको ढााँचामा तारेख भरपाई खिा गरी सम्बमन्धत पक्षको दस्तखत गराइ 

मममसि सामेि राख् नुपछफ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम तारेख भरपाईमा तोमकएको तारेख तथा उि 

मममतमा िुन े कायफ समेत उपिेख गरी सम्बमन्धत पक्षिाइफअनुसूची-४ बमोमजमको ढााँचामा 

तारेख पचाफ मदनु पनेछ । 

१०. उजूरीदरपीठ गनेाः (१) न्यामयक अमधकृतिे दर्ा ८ बमोमजम पेि भएको उजरूीमा प्रमक्रया 

नपुगेको दमेखए पूरा गनुफपने दिेायको प्रमक्रया पूरा गरी अथवा खिुाउनुपने दिेायको व्यिोरा 

खिुाइ पयाउनु भन्न ेव्यिोरा िेखी पााँच मदनको समय तोकी तथा उजरूी दताफ गनफ नममपन ेभए 

सो को कारण समितको व्यिोरा जनाइ मिखतको पमििो पषृ्ठको पछािी दरपीठ गरीवादीिाइफ  

उजरूीमर्ताफ मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रमक्रया नपगुेको भनी दरपीठ गरी मर्ताफ गरेको 

उजरूीमा दरपीठमा उपिेख भए बमोमजमको प्रमक्रया पूरा गरी पााँच मदनमभत्र पयाएमा 

दताफगरीमदनुपछफ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको दरपीठ आदिे उपर मचत्त नबुझ्न े पक्षि े सो 

आदिे भएको मममति े  सात मदन मभत्र उि आदिेको मवरुिमा समममतसमक्ष मनवदेन 

मदनसक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम मदएको मनवेदनको व्यिोरा मनामसब दमेखए 

समममतिे उपदर्ा (१) बमोमजमको दरपीठ बदर गरी मववाद दताफ गनफ आदिे मदनसक्नेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम आदिे भएमा न्यामयक अमधकृतिे त्यस्तो उजरूी 

दताफ गरी अरू प्रमक्रया पूरा गनुफ पनेछ । 

११. दिाा गना नहुनेाःन्यामयक अमधकृतिे दर्ा ८ बमोमजम पेि भएको उजरूीमा दिेाय बमोमजमको 

व्यिोरा ठीक भएनभएको जााँच गरी दताफ गनफ नममपन ेदमेखएमा दर्ा १० बमोमजमको प्रमक्रया 

पूरा गरी दरपीठ गनुफपनेछः 

(क) प्रचमित काननूमा िदम्याद तोमकएकोमा िदम्याद वा म्यादमभत्र उजरूी 

परेनपरेको; 
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(ख) प्रचमित काननूबमोमजम समममतको क्षेत्रामधकारमभत्रको उजरूी रि े

नरिकेो; 

(ग) कानूनबमोमजम िाग्न ेदस्तूर दामखि भए,नभएको; 

(घ) कुनै सम्पमत्त वा अमधकारसाँग सम्बमन्धत मवषयमा मववाद मनरूपण 

गनुफपन े मवषय उजरूीमा समाविे रिकेोमा त्यस्तो सम्पमत्त वा 

अमधकारको मवषयमा उजरूी गनफ बादीको िक स्थामपत भएको प्रमाण 

आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रि ेनरिकेो; 

(ङ) उि मवषयमा उजरूी गने िकदयैा बादीिाइफ रि ेनरिकेो; 

(च) मिखतमा पूरा गनुफपने अन्य रीत पुग,े नपुगेको। 

१२. दोहोरो दिाा गना नहुनेाः(१)यस ऐनमा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन प्रचमित कानून 

बमोमजम समममत वा अन्य कुन ैअदाित वा मनकायमा कुन ैपक्षि ेउजरूी गरी समममत वा उि 

अदाित वा मनकायबाट उजरूीमा उपिेख भएको मवषयमा प्रमाण बुझी वा नबुझी मववाद 

मनरोपण भैसकेको मवषय रिछे भने सो उजरूीमा रिकेा पक्ष मवपक्षको बीचमा सोिी मवषयमा 

समममतिे उजरूी दताफ गनफ र कारबािी गनफ िुाँदनै । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम दताफ गनफ नममपने उजरूीभूि वि दताफ भएकोमा सो 

व्यिोरा जानकारी भएपमछ जनुसुकै अवस्थामा रिकेो भएपमन समममतिे त्यस्तो उजरूी खारेज 

गनुफ पनेछ ।  

१३. उजूरीसाथ मलखि प्रिािको सककल पेश गनुापनेाःउजरूीसाथ पेि गनुफपन ेप्रत्येक मिखत 

प्रमाणको सक्कि र कम्तीमा एक प्रमत नक्कि उजरूीसाथ पेि गनुफ पनेछ र न्यामयक 

अमधकृतिे त्यस्तो मिखतमा कुन ै कैमर्यत जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बमन्धत 

मममसिमा राख् नेछ । 

१४. उजूरी िथा प्रमििाद दिाा दस्िुराः(१) प्रचमित कानूनमा उजरूी दताफ दस्तूर तोमकएकोमा 

सोिी बमोमजम तथा दस्तूर नतोमकएकोमा एक सय रूपयैााँ बुझाउनु पनेछ । 

(२) प्रचमित कानूनमा प्रमतवाद दताफ दस्तूर निाग्न ेभनकेोमा बािके एक सय 

रूपैयााँ प्रमतवाद दताफ दस्तूर िाग्नेछ । 

१५. प्रमििाद पेश गनुापनेाः (१) प्रमतवादीिे दर्ा २० बमोमजम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपमछ 

म्याद वा सूचनामा तोमकएको समयावमधमभत्र न्यामयक अमधकृत समक्ष आर्ैं  वा वारेस मार्फ त 

मिमखत प्रमतवाद दताफ गनुफ पनेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रमतवाद पेि गदाफ प्रमतवादीिे भएको प्रमाण तथा 

कागजातका प्रमतमिमप साथै संिग्न गरी पेि गनुफ पनेछ । 

(३) प्रमतवादीिे मिमखत व्यिोरामदाँदा अनुसूची-५ बमोमजमको ढााँचामा मदनु 

पनेछ । 

१६. प्रमििाद जाुँच गनेाः (१) न्यामयक अमधकृति ेदर्ा १५ बमोमजम पेि भएको प्रमतवाद जााँच 

गरी कानून बमोमजमको रीत पगुेको तथा म्यादमभत्र पेि भएको दमेखए दताफ मकताबमा दताफ गरी 

मममसिमा सामेि गनुफ पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रमतवाद दताफ िुने भएमा  न्यामयक अमधकृति े

प्रमतवादीिाइफ वादी ममिानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. मलखििा पूरागनुापने सािान्य ररिाः(१) प्रचमित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र 

िेमखएदमेख बािके समममत समक्ष दताफ गनफ पयाएका उजरूी प्रमतवाद र अन्य मिखतमा दिेाय 

बमोमजमको रीतसमेत पूरा गनुफपनेछः 

(क) 'ए र्ोर'आकारको नेपािी कागजमा बायााँतर्फ  पााँच 

सेमन्टममटर, पमििो पषृ्ठमा िीरतर्फ  दि सेमन्टममटर र 

त्यसपमछको पषृ्ठमा पााँच सेमन्टममटर छोिेको तथा 

प्रत्येक पषृ्ठमा बत्तीस िरर्मा नबढाइ कागजको 

एकातर्फ  मात्र िेमखएको, 

(ख) मिखत दताफ गनफ पयाउने प्रत्येक व्यमििे मिखतको 

प्रत्येक पषृ्ठको िीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी 

अमन्तम पषृ्ठको अन्त्यमा िेखात्मक तथा पयाप्च े

समिछाप गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीिे मिखत तयार गरेको भए 

मनजिे पमििो पषृ्ठको बायााँतर्फ  मनजको 

कानूनव्यवसायी दताफ प्रमाणपत्र नम्बर, नाम र कानून 

व्यवसायीको मकमसम खिुाइ दस्तखत गरेको, 

(घ) मौमखक रुपमा कसैिे उजरू गनफ आए समचवाियिे न ै

तयार गरी सोिी व्यिोरा खोिी यस दर्ा बमोमजमका 

प्रमक्रया पुर् याइ न्यामयक अमधकृति े उजरुी दताफ 

गररमदन सक्नेछ । 
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(ङ) मिखतको अमन्तम प्रकरणमा यस मिखतमा  

िेमखएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ, झटु्ठा ठिरे कानून 

बमोमजम सिुाँिा बुझाउाँिा भन्न ेउपिेख गरी सो मुमन 

मिखत दताफ गनफ पयाएको वषफ, ममिना र गत ेतथा बार 

खिुाइ मिखत दताफ गनफ पयाउन े व्यमिि े दस्तखत 

गरेको । 

तर ब्यिोरा पुर् याई पेि भएको मिखत मिनिाई यो उपदर्ािे बाधा पारेको 

मामनने छैन ।  

 (२) मिखतमा मवषयिरू क्रमवि रुपमा प्रकरण प्रकरण छुट् याइ संयममत र 

मयाफमदत भाषामा िेमखएको िुनुपनेछ ।  

(३) मिखतमा पेटबोमिमा परेको स्थानको पमिचान िुन े स्पि मववरण र 

व्यमिको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य मववरण स्पि खिुेको िुनपुनेछ । 

(४) मिखत दताफ गनफ पयाउने वा समममतमा कुनै कागज गनफ आउनेिे मनजको 

नाम, थर रवतन खिुेको नागररकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेि गनुफपछफ । 

१८. नककल पेश गनुापनेाःउजरूी वा प्रमतवाद दताफ गनफ पयाउनेिे मवपक्षीको िामग उजरूी तथा 

प्रमतवादको नक्कि तथा संिग्न मिखत प्रमाणिरूको नक्कि साथै पेि गनुफ पनेछ । 

१९. उजूरी िा प्रमििाद सशंोधनाः(१) मिखत दताफ गनफ पयाउने पक्षि ेसमममतमा दताफ भईसकेको 

मिखतमा िेखाइ वा टाइप वा मुरणको सामान्य त्रटुी सच्याउन मनवदेन मदन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेनमा माग बमोमजम सच्याउाँदा दाबी तथा 

प्रमतवादमा गररएको माग वा दाबीमा मूिभुत पक्षमा र्रक नपन े र मनकै सामान्य प्रकारको 

संिोधन माग गरेको दखेमेा न्यामयक अमधकृतिे सो बमोमजम सच्याउन मदन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम संिोधन भएमा सो को जानकारी उजरूीको अको 

पक्षिाइफ मदनु पनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

भयाद िािेली िथा िारेख  

२०. भयाद सूचना िािेल गनेाः (१) न्यामयक अमधकृति ेदर्ा ९ बमोमजम मववाद दताफ भएपमछ 

बढीमा सात मदनमभत्र प्रमतवादीका नाममा प्रचमित कानूनमा म्याद तोमकएको भए सोिी 
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बमोमजम र नतोमकएको भए पन्र मदनको म्याद मदइ सम्बमन्धत विा कायाफिय मार्फ त उि 

म्याद वा सूचना तामिे गनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम म्याद वा सचूना तामेि गदाफ दर्ा ९ बमोमजमको 

उजरूी तथा उि उजरूी साथ पेि भएको प्रमाण कागजको प्रमतमिमप समेत संिग्न गरी पठाउन ु

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन एकभन्दा बढी 

प्रमतवादीिाइफ म्याद मदनुपदाफ प्रमाणकागजको नक्कि कुनै एकजना मूि प्रमतवादीिाइफ पठाइ 

बााँकीको म्यादमा प्रमाणकागजको नक्कि र्िानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यिोरा 

िेखी पठाउनुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोमजम प्राप्त भएको म्याद विा कायाफियि ेबढीमा सात 

मदनमभत्र तामेि गरी तामेिीको व्यिोरा खिुाइ समममतमा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदर्ा (१) बमोमजम म्याद तामेि िुन नसकेमा वा मामनस रे्िा 

नपरेको अवस्था रिकेोमा दिेाय बमोमजमको मवद्यतुीय माध्यम वा पमत्रकामा सूचना प्रकािन 

गरेर म्याद तामेि गनुफपनेछः 

(क) म्याद तामेि गररनपुन ेव्यमिको कुन ैफ्याक्स वा इफमेि 

वा अन्य कुनै अमभिेख िुन सक्ने मवद्यतुीय माध्यमको 

ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रमतवादीिे म्याद तामेिी भएको जानकारी पाउन सक्न े

मनामसब आधार छ भन्ने दमेखएमा समममतको 

मनणफयबाट कुनै स्थानीय दमैनक पमत्रकामा सूचना 

प्रकािन गरेर वा स्थानीय एर्.एम. रेमियो वा स्थानीय 

टेमिमभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्याद तामेि गराउाँदा 

म्याद तामेि िुन सक्ने मनामसब कारण दमेखएमा 

समममतको आदिेबाट त्यस्तो सरकारी मनकाय मार्फ त । 

(६) यस ऐन बमोमजम म्याद जारी गनुफपदाफ अनुसूची-६ बमोमजमको ढााँचामा 

जारी गनुफ पनेछ । 
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२१. रोहिरिा राख् नु पनेाःयस ऐन बमोमजम विा कायाफिय मार्फ त तामेि गररएको म्यादमा 

सम्बमन्धत विाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा कम्तीमा दइुफजना स्थानीयवासीको रोिवरमा राख् न ु

पनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाुँच गनेाः (१) न्यामयक अमधकृतिे म्याद तामेिीको प्रमतवदेन प्राप्त भएपमछ 

रीतपूवफकको तामेि भएको छ वा छैन जााँच गरी आवश्यक भए सम्बमन्धत विा समचवको 

प्रमतवदेन समेत मिइफ रीतपूवफकको दमेखए मममसि सामिे राखी तथा बेरीतको दमेखए बदर गरी 

पुनः म्याद तामिे गनफ िगाइ तामेिी प्रमत मममसि सामिे राख् न ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम जााँच गदाफ सम्बमन्धत कमफचारीिे वद ्नीयत राखी 

कायफ गरेको दमेखए न्यामयक अमधकृतिे सो व्यिोरा खिुाइ समममत समक्ष प्रमतवदेन पेि गनुफ 

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको प्रमतवदेनको व्यिोरा उपयुि दमेखए समममति े

सम्बमन्धत कमफचारी उपर कारबािीको िामग कायफपामिका समक्ष िेखी पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखिा राख् नु पनेाः (१) न्यामयक अमधकृति े दर्ा ९ बमोमजम उजरूी दताफ गरेपमछ 

उजरूीकताफिाइफ र दर्ा १६ बमोमजम प्रमतवाद दताफ गरेपमछ प्रमतवादीिाइफ तारेख तोकी 

तारेखमा राख् नुपछफ । 

(२) उजरूीका पक्षिरूिाइफ तारेख तोक्दा तारेख तोमकएको मदन गररन ेकामको 

व्यिोरा तारेख भरपाई तथा तारेख पचाफमा खिुाइ उजरूीका सबै पक्षिाइफ एकै ममिानको मममत 

तथा समय उपिेख गरी एकै ममिानको तारेख तोक्नपुछफ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम तारेख तोमकएको समयमा कुनै पक्ष िामजर नभए 

पमन तोमकएको कायफ सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नुपने भएमा िामजर भएको पक्षिाइफ तारेख 

तोकी समयमा िामजर नभएपमन िामजर िुने पक्षिाइफ अमघ िामजर भइफ तारेख िाने पक्षसाँग एकै 

ममिान िुनगेरी तारेख तोक्नपुछफ । 

(४) यस दर्ा बमोमजम तोमकएको तारेखमा उपमस्थत भएका पक्षिरूिाइफ 

साथै राखी समममतिे उजरूीको कारबािी गनुफपछफ । 

(५) उपदर्ा (४) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन तोमकएको तारेखमा 

कुनै पक्ष उपमस्थत नभए पमन समममतिे मववादको मवषयमा कारबािी गनफ बाधा पनेछैन । तर 

थाम्ने म्याद बााँकी छाँद ैमनणफय गनफ भने िुाँदनै । 

२४. समिमिको मनिाय बिोमजि हुनेाः समममतिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचमित काननू तथा 

यस ऐनमा िेमखएदमेख बािकेको मवषयमा आवश्यक प्रमक्रया मनधाफरण गनफ सक्नेछ । 
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पररच्छेद-५ 

सुनिाइ िथा प्रिाि बुझ्ने सभबन्धिा 

२५. प्रारमभभक सुनिाइ (१) मेिममिापबाट मववाद मनरुपण िुन नसकी समममतमा आएका 

मववाद प्रमतवाद दताफ वा बयान वा सो सरिको कुन ै कायफ भएपमछ सुनवाइको िामग पेि 

भएको मववादमा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काि मनणफय गनफ समकने भएमा समममति े

मववाद पेि भएको पमििो सनुवाइमा नै मनणफय गनफ सक्नेछ । 

(२) समममत समक्ष पेि भएको मववादमा उपदर्ा (१) बमोमजम तत्काि 

मनणफय गनफ समकने नदमेखएमा समममति ेदिेाय बमोमजमको आदिे गनफ सक्नेछः- 

(क) मववादमा मुख नममिेको कुरामा यकीन गनफ प्रमाण 

बुझ्ने वा अन्य कुनै कायफ गने; 

(ख) मववादमा बुझ्नुपने प्रमाण यमकन गरी पक्षबाट पेि गनफ 

िगाउने वा सम्बमन्धत मनकायबाट माग गने; 

(ग) मेिममिापका सम्बन्धमा मववादका पक्षिरूसाँग 

छिर्ि गने; तथा 

(घ) मववादका पक्ष उपमस्थत भएमा सनुुवाइको िामग तारेख 

तथा पेिीको समय तामिका मनधाफरण गन े। 

(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन समममति े

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐनको दर्ा ४७ को उपदर्ा (२) बमोमजमको उजूरीमा 

मेिममिापको िामग पठाउने आदिे गनुफ पनेछ । 

२६. प्रिाि दामखल गनेाः वादी वा प्रमतवादीिे कुनै नयााँ प्रमाण पेि गनफ अनुममत माग गरी 

मनवदेन पेि गरेमा न्यामयक अमधकृति ेसोिी मदन मिन सक्नेछ । यसरी पेि भएको प्रमाण 

अको पक्षिाई दखेाइ ज ेभन्छ व्यिोरा खोिी कागज गराइ राख् नु पनेछ । 

२७. मलखि जाुँच गनेाः (१) समममतिे उजरूीमा पेि भएको कुनै मिखतको सत्यता परीक्षण गनफ 

रेखा वा िस्ताक्षर मविेषज्ञिाइफ जााँच गराउन जरूरी दखेमेा सो मिखतिाइफ असत्य भन्न े

पक्षबाट परीक्षण दस्तूर दामखि गनफ िगाइ रेखा वा िस्ताक्षर मविेषज्ञबाट मिखत जााँच 

गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम जााँच गदाफ मनामसब मामर्कको समय तोकी 

आदिे गनुफ पनेछ र समयमभत्र जााँच सम्पन्न िुनको िामग यथासम्भव व्यवस्था गनुफ पनेछ ।  
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(३) उपदर्ा (१) बमोमजम जााँच गदाफ मिखत असत्य ठिररएमा मिखत सत्य 

रिकेो भन्ने पक्षबाट िागेको दस्तूर असूि गरी उपदर्ा (१) बमोमजम दस्तूर दामखि गन े

पक्षिाइफ भराइ मदनुपछफ । 

२८. साक्षी बुझ्नेाः (१) समममतबाट साक्षी बुझ्न ेआदिे गदाफ साक्षी बुझ्न े मदन तोकी आदिे गनुफ 

पनेछ । साक्षी राख्दा बढीमा तीन जना राख् नुपनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम आदिे भएपमछ न्यामयक अमधकृतिे उजरूीको 

पक्षिाइफ आदिेमा उपिेख भएको मममतमा साक्षी बुझ्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

(३) साक्षी बुझ्ने तारेख तोमकएको मदनमा आफ्नो साक्षी समममत समक्ष 

उपमस्थत गराउनु सम्बमन्धत पक्षको दामयत्व िुनेछ । 

२९. समिमिको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए 

तापमन नाबािक वा अिि वा विृविृा पक्ष रिकेो उजरूीमा साक्षी बकपत्रको िामग 

तोमकएको तारेखको मदन उपमस्थत नभएको वा उपमस्थत नगराइएको साक्षीिाइफ समममति े

म्याद तोकी समममतको तर्फ बाट मझकाइ बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम साक्षी मझकाउाँदा बकपत्र िुने तारेख तोकी म्याद 

जारी गनुफ पनेछ र उजरूीका पक्षिरूिाइफ समते सोिी ममिानको तारेख तोक्नुपनेछ । 

३०. साक्षी बकपत्र गराउनेाः (१) न्यामयक अमधकृतिे साक्षी बकपत्रको िामग तोमकएको मदन 

पक्षिरूसाँग मनजिरूि ेउपमस्थत गराउन पयाएका साक्षीको नामाविी मिइफ समममत समक्ष पेि 

गनुफ पनेछ । 

(२) साक्षी बकपत्रको िामग तोमकएको तारेखको मदन उजरूीका सब ै पक्षि े

साक्षी उपमस्थत गराउन पयाएको भए कायाफिय खपुनासाथ तथा कुन ैपक्षिे साक्षी उपमस्थत 

गराउन नपयाएको भए मदनको बाह्र बजेपमछ समममति ेउपिब्ध भएसम्मका साक्षीको बकपत्र 

गराउन ुपनेछ । 

३१. बन्देज गना सकनेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउाँदा उजरूीको मवषयवस्तु भन्दा र्रक प्रकारको 

तथा साक्षी वा उजरूीको पक्षिाइफ अपमामनत गन े वा मझझ्याउने वा अनुमचत प्रकारको प्रश्न 

सोमधएमा समममति ेत्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाइफ बन्दजे गनफ सक्नेछ । 

(२) नाबािक वा विृ वा असि वा मबरामीिे साक्षी बक्नपुने भइफ त्यस्तो 

उजरूीमा कुनै पक्षको उपमस्थमत वा अन्य कुनै मनामसब कारणि े साक्षीिाइफ बकपत्र गनफ 

अनुमचत दबाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना रिकेो छ भन्ने समममतिाइफ िागेमा समममति े
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त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपमस्थमतिाइफ बन्दजे गरी मनजिे साक्षीिे नदखे् ने गरी मात्र उपमस्थत 

िुन आदिे गनफ सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम आदिे गरेमा साक्षीिे नदखे् ने गरी पक्ष उपमस्थत 

िुने व्यवस्था ममिाउन ेदामयत्व समममतको िुनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) वा (२) बमोमजम गदाफ समममति े उजरूीसाँग सम्बमन्धत 

आवश्यक प्रश्न तयार गरी समममतको तर्फ बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः(१) संयोजकि े प्रत्येक िप्ता िुक्रवार अगामी िप्ताको िामग 

पेिी तोमकएको मववादिरूको साप्तामिक पेिी सचूी तथा तोमकएको मदन उि मदनको िामग 

पेिी तोमकएका मववादिरूको दमैनक पेिी सचूी प्रकािन गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको सूची संयोजकिे र मनजको अनुपमस्थमतमा 

मनजिे मजम्मेवारी तोकेको समममतको सदस्यिे प्रमामणत गनुफ पनेछ । 

३३. दैमनक पेशी सूचीाः (१) संयोजकिे दर्ा ३२ बमोमजमको साप्तामिक पेिी सूचीमा चढेका 

मववादिरूको  तोमकएको मदनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रमत सूचना पाटीमा टााँस्न िगाउन ु

पनेछ तथा एक प्रमत समममतका सदस्यिरूिाइफ उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको सचूीमा मववादिरू उपिेख गदाफ मववाद 

दताफको आधारमा दिेायको क्रममा तयार गरी प्रकािन गराउनु पनेछः- 

(क) नाबािक पक्ष भएको मववाद, 

(ख) िारीररक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यमि पक्ष 

भएको मववाद, 

(ग) सत्तरी वषफ उमेर पूरा भएको विृ वा विृा तथा एकि 

ममििा पक्ष भएको मववाद, 

(घ) मववाद दताफको क्रमानुसार पमििे दताफ भएको मववाद । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम पेिी सूची तयार गदाफ मुपतवीबाट जागेका तथा 

सवोच्च अदाित, प्रदिे अदाित तथा मजपिा अदाितबाट पुनः इन्सार्को िामग प्राप्त भइफ 

दताफ भएको मववादको िकमा िुरूमा समममतमा दताफ भएको मममतिाइफ न ैदताफ मममत मामन क्रम 

मनधाफरण गनुफ पनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) वा (२) मा रिकेो क्रमानसुार न ैसमममतिे मववादको सुनवाइ 

र कारबािी तथा मकनारा गनुफ पनेछ । 
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३४. न्यामयक अमधकृिको मजभिेिारी हुनेाः पेिी सूचीमा चढेका मववादिरू कायाफिय खिुेको 

एक घण्टामभत्र समममत समक्ष सुनवाइको िामग पेि गन ेतथा उि मदन तोमकएको कायफ समकए 

पमछ समममतबाट मर्ताफ बुझी मिइफ सुरमक्षत राख् ने मजम्मवेारी न्यामयक अमधकृतको िुनेछ । 

३५. प्रिाि सुनाउन सकनेाः(१) समममतिे दर्ा २३ बमोमजम तोमकएको तारेखको मदन उपमस्थत 

सबै पक्षिाइफ अको पक्षिे पेि गरेको प्रमाण एवम ् कागजात दखेाइ पढी बाची सुनाइ सो 

बारेमा अको पक्षको कुनै कथन रिकेो भए मिमखत बयान गराइ मममसि सामेि गराउन 

सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको बयान गराउदा पक्षि ेकीते भनी बयान गरेमा 

िाग्ने दस्तूर मिई मविेषज्ञबाट जााँच गराउन समकनेछ । 

३६. मििादको सुनुिाइ गनेाः (१) समममतिे दवु ैपक्षको कुरा सुनी मनजिरूको मववादको सुनवाइ 

तथा मनणफय गनुफ पनेछ । 

(२) पक्षिरूि ेआफ्नो वारेि मुकरर गरी मववादको समाधान गनफ सक्नेछन् । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको सुनवाइ तथा मनणफय गदाफ पक्षिरूको रोिवरमा 

गनुफ पनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोमजम मववादको सुनवाइ गदाफ इजिास कायम गरी 

सुनवाइ गनफ मनामसब दमेखएमा सोिी अनुसार गनफ सक्नछे । 

तर दबुै पक्षको भनाइ तथा मजमकर सुन्निाई उपदर्ा (४) अनुसारको इजिास 

कायम गनफ बाधा िुने छैन । 

३७. बन्द इजलासको गठन गनासकने(१) समममतिे ममििा तथा बािबामिका समाविे रिकेो 

तथा आवश्यक दखेकेो अन्य मववादको सुनवाइको िामग बन्द इजिास कायम गरी सुनवाइ 

गनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको बन्द इजिासमा मववादका पक्ष तथा 

सरोकारवािा बािके अन्य व्यमििाइफ इजिासमा प्रविे गनफ नपाउन े गरी बन्द इजिासको 

गठन गनुफ पनेछ । 

(३) बन्द इजिासबाट िरेरने मववादको काम कारबािी, पीमितको नाम थर 

ठेगाना िगायतका मवषय गोप्य राख् नुपनेछ । 

३८. बन्द इजलास सभबन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्द इजिासबाट िरेरएका मववादिरूको 

कागजातको प्रमतमिमप वादी, प्रमतवादी र मनजको मितमा असर परेको कुनै सरोकारवािा 

बािके अरू कसिैाइफ उपिब्ध गराउनुिुाँदनै । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मववादको तथ्य खिुाइ कुनै समाचार कुन ै

पत्रपमत्रकामा संपे्रषण िुनमदनुिुाँदनै । 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन समममतिे पक्षको 

गोपनीयता तथा मितमा प्रमतकूि प्रभाव नपन ेगरी समाचार संपे्रषण गनफ भने कुन ैबाधा पन े

छैन । 

३९. थप प्रिाि बुझ्नेाः मववादको सुनवाइको क्रममा मववादको कुनै पक्षको अनुरोधमा वा मववाद 

सुनवाइको क्रममा समममत आर्ैं ि े थप प्रमाण बुझ्नपुने दखेमेा उजरूीका पक्षिरूिाइफ थप 

प्रमाण पेि गनफ तारेख तोकी आदिे गनफसक्नेछ । 

४०. स्िाथा बामझएको मििाद हेना नहुनेाः(१) समममतको सदस्यिे दिेायका मववादको कारबािी 

र मकनारामा संिग्न िुनु िुदनैः- 

(क) आफ्नो वा नजीकको नातेदारको िक मित वा सरोकार 

रिकेो मववाद; 

 स्पष्टीकरिाः यस उपदर्ाको प्रयोजनको िामग 

"नजीकको नातेदार" भन्नािे अपुतािी पदाफ कानून 

बमोमजम अपुतािी प्राप्त गनफ सक्ने प्राथममकता क्रममा 

रिकेो व्यमि, मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूिीआमा, 

सानोबाबु, ठूिोबाब,ु पमत वा पत्नी तर्फ का सासू, 

ससुरा, रु्प,ू रु्पाज,ु सािा, जठेान, सािी, मददी, 

बमिनी, मभनाज,ु बमिनी ज्वाइफ ाँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 

भाञ्जी ज्वाई ाँ, भाञ्जी बिुारी तथा त्यस्तो नाताका 

व्यमिको एकासगोिमा रिकेो पररवारको सदस्य 

सम्झनुपछफ । 

(ख) मनजिे अन्य कुन ैिमैसयतमा गरेको कुन ैकायफ वा मनज 

संिग्न रिकेो कुन ैमवषय समाविे रिकेो कुनै मववाद; 

(ग) कुनै मवषयमा मनजिे मववाद चपने वा नचपने मवषयको 

छिर्िमा सिभागी भइफ कुन ै राय मदएको भए सो 

मवषय समाविे रिकेो मववाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारणि ेआधारभूत रूपमा मनज र मनजको 

एकाघर सगोिका पररवारका सदस्यको कुन ै स्वाथफ 

बामझएको मववाद । 
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(ङ) सदस्यिे अन्य कारण खिुाइ निने े भनी तोमकएको 

मववाद । 

 (२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कुन ैअवस्था दमेखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो 

अवस्था पछफ उि सदस्यिे मववाद िनेफ निुने कारण खिुाइ आदिे गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) को प्रमतकूि िुने गरी कुनै सदस्यिे कुनै मववादको 

कारबािी र मकनारामा सिभागी िुन िागेमा मववादको कुन ै पक्षिे आवश्यक प्रमाणसमित 

मववादको कारबािी मकनारा नगनफ मनवदेन मदन सक्नेछ  र सो सम्बन्ध  काम कारबािी 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४८ (५) अनुसार िुनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) अनुसार मववाद मनरुपण िुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय 

सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४८ (६) र (७) को व्यवस्था अनुसार सभािे तोकेको 

समममतिे काम कारबािी र मकनारामा गनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम गदाफ सभािे मववादका पक्षिरूिाइफ सोिी उपदर्ा 

बमोमजम गमठत समममतबाट मववादको कारबािी मकनारा िुन े कुराको जानकारी गराइ उि 

समममत समक्ष उपमस्थत िुन पठाउनुपनेछ । 

पररच्छेद-६ 

मनिाय र अन्य आदेश 

४१. मनिाय गनुापनेाः (१) समममतिे सुनवाइको िामग पेि भएको मववाद िदेाफ कुनै प्रमाण बुझ्नुपन े

बााँकी नरिी मववाद मकनारा गने अवस्था रिकेो दमेखएमा सोिी पेिीमा मववादमा मनणफय गनुफ 

पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनणफय गरेपमछ मनणफयको व्यिोरा मनणफय मकताबमा 

िेखी समममतका उपमस्थत सदस्यिरू सबिैे दस्तखत गनुफ पनेछ । मनणफय मकताबको ढााँचा 

अनुसूची- ७ बमोमजमको िुनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजम गररएको मनणफयको दर्ा ४२ र अन्य प्रचमित 

कानून बमोमजम खिुाउनपुन े मववरण खिुेको पूणफ पाठ मनणफय भएको मममति े बढीमा 

पैंतािीस मदनमभत्र तयार गरी मममसि सामेि राख् नुपछफ ।  

(४) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन समयाभाव अथवा 

अन्य कुनै मनासीब कारणिे गदाफ सोिी मदन मववाद उपर मनणफय गनफ नसक्न ेअवस्था भएमा 

आगामी िप्ताको कुनै मदनको िामग अको पेिी तारेख तोक्नुपनेछ । 
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४२. मनिायिा खुलाउनुपनेाः(१) समममतिे दर्ा ४१ बमोमजम गरेको मनणफयको पूणफपाठमा यस 

दर्ा बमोमजमका कुरािरू खिुाइ अनुसूची-८ बमोमजमको ढााँचामा तयार गनुफ पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम पूणफपाठ तयार गदाफ वादी तथा प्रमतवादीको 

मजमकर, मनणफय गनुफपने दमेखएको मवषय, दवु ैपक्षबाट पेि भएको प्रमाणका कुरािरू, मनणफय 

उपर पुनरावदेन िाग्न ेभएमा पुनरावदेन िाग्न े मजपिा अदाितको नाम र के कमत मदनमभत्र 

पुनरावदेन गनुफपन े िो सो समेतको मवषय एव ं समममतिे उपयुि ठिर् याएका अन्य कुरािरू 

खिुाउनुपनेछ । 

४३. प्रारमभभक सुनिाईिा मनिाय हुनसकनेाः (१) समममतिे पमििो सुनवाइको िामग पेि भएको 

अवस्थामा नै मववादमा थप प्रमाण बुमझरिनुपन ेअवस्था नरिकेो दखेमेा अथवा िदम्याद वा 

िकदयैा वा समममतको क्षेत्रामधकार नरिकेो कारणिे मववाद मनणफय गनफ नममपने दखेेमा पमििो 

सुनवाइमा नै मनणफय गनफसक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनणफय क्षेत्रामधकारको अभाव रिकेो कारणि े

भएको अवस्थामा क्षेत्रामधकार ग्रिण गन ेअदाित वा स्थानीय ति वा अन्य मनकायमा उजरूी 

गनफ जान ुभनी सम्बमन्धत पक्षिाइफ  जानकारी मदनु पनेछ । 

४४. मनिाय संशोधनाः (१) समममत समक्ष मववादको पक्ष वा कुन ै सरोकारवािािे मववादको 

मनणफयमा भएको कुन ै िेखाइ वा मुरणको त्रटुी संिोधन गररपाउन मजमकर मिइ मनणफयको 

जानकारी भएको पैंतीस मदनमभत्र मनवदेन मदन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन परी समममति ेिदेाफ टाइप वा िेखाइको 

सामान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट मनणफयको मूि आियमा कुन ै िरेरे्र निुन े दखेमेा छुट्ट ै

पचाफ खिा गरी मनवदेन बमोमजम संिोधन गन ेआदिे मदनसक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको आदिे मूि मनणफयको अमभन्न अङ्गको रुपमा 

मिइनेछ । 

४५. मनिायिा हेरफेर गना नहुनेाः(१) समममतका सदस्य अथवा अरु कसैि े पमन समममतका 

सदस्यिरूको दस्तखत भैसकेपमछ मनणफयमा कुन ैप्रकारको थपघट वा केरमेट गनफ िुाँदनै । 

(२) कसैिे उपदर्ा (१) बमोमजमको कसूर गन े कमफचारीिाइफ आवश्यक 

कारबािीको िामग सम्बमन्धत मनकायमा िेखी पठाउनपुनेछ ।  

४६. मनिाय भएपमछ गनुापने कारिाहीाः (१) न्यामयक अमधकृतिे समममतबाट मनणफय भएपश्चात ्

मनणफय मकताबमा समममतका सदस्यिरू सबैको दस्तखत भएको यमकन गरी मनणफय मकताब र 

मममसि मजम्मा मिनुपछफ । 
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(२) यस ऐन बमोमजम मनणफयको पूणफपाठ तयार भएपमछ सबै सदस्यको 

दस्तखत भैसकेपमछ न्यामयक अमधकृति ेमनणफयको कायाफन्यवय गनफका िामग तत्काि गनुफपन े

केिी कायफ भए सो सम्पन्न गरी मममसि अमभिेखको िामग पठाउन ुपछफ । 

४७. मनिाय गनुापने अिमधाः(१) समममतिे प्रमतवाद दामखि भएको वा वयान गनुफपनमेा 

प्रमतवादीको बयान भएको मममतिे तथा प्रमतवाद दामखि नभएको वा बयान नभएकोमा सो 

िुनुपन े कानून बमोमजमको म्याद भुिान भएको मममतिे नब्बे मदनमभत्र मववादको अमन्तम 

मनणफय गनुफ पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको समयावमध गणना गदाफ मेिममिापको िामग 

पठाइएको मववादको िकमा मेिममिापको प्रमक्रयामा िागेको समय कटाइफ अवमध गणना गनुफ 

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन मववादमा बुझ्नुपन े

प्रमाण तथापूरा गनुफपने प्रमक्रया बााँकी नरिी मववाद  मनणफय गनफ अङ्ग  पुमगसकेको भए सो  

पुगेको पन्र मदनमभत्र अमन्तम मनणफय गनुफ पनेछ । 

४८. अन्िररि संरक्षिात्िक आदेश जारी गना समकनेाः स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

को दर्ा ४९ को उपदर्ा ८ को खण्ि (क) दमेख (ङ) सम्मकाउमपिमखत मवषयमा तत्काि 

अन्तररम संरक्षणात्मक आदिे जारी गनफ समकनेछ । यस्तो आदिे जारी गदाफ मनवदेकिे पेि 

गरको कागजात, मनजको अवस्था र वस्तुगत पररमस्थमतको प्रारमम्भक छानबीन गरी तत्काि 

आदिे नगरे मनवदेकिाई पनफ सक्न ेनकारात्मक प्रभावको मूपयाङ्कन गनुफ पदफछ । न्यामयक 

समममति े जारी गन े अन्तररम संरक्षणात्मक आदिे अनुसूची-९ मा उपिेख गरे बमोमजम  

िुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

समिमिको समचिालय 

४९. समिमिको समचिालयाः(१) समममतको कायफसम्पादनिाइफ सिमजकरण गनफ एक समचवािय 

रिने छ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको समचवाियमा कायफपामिकािे आवश्यता 

अनुसार न्यामयक अमधकृत तथा अन्य कमफचारीिरूको व्यवस्था गनफ सक्नेछ । समचवाियको 

कायफसम्पादनिाइफ व्यवमस्थत गनफ समचवािय अन्तगफत उजरूी तथा अमभिेख  व्यवस्थापनका 

िामग छुट्टै िाखा/र्ााँट रिन सक्नेछ । 
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५०. न्यामयक अमधकृिको काि, किाव्य र अमधकाराः(१) यस ऐनमा अन्यत्र उपिेख भए 

दमेख बािके न्यामयक अमधकृतको काम, कतफव्य र अमधकार दिेाय बमोमजम िुनेछः 

(क) पेि भएका उजरूी, प्रमतवाद र अन्य मिखतिरू जााँच गरी रीत पगुेको 

भए काननू बमोमजम िाग्न ेदस्तूर मिइफ दताफ गन ेर दताफ गनफ नममपन ेभए 

कारण जनाइदरपीठ गने; 

(ख) मववादमा प्रमाणको िामग पेि भएका नक्कि कागजिाइफ सक्किसाँग 

मभिाइ ठीक दमेखएमा प्रमामणत गने र मममसि सामेि राख्ने तथा 

सक्किमा केिी कैमर्यत दमेखएमा सो जनाइ सम्बमन्धत पक्षको 

समिछाप गराइ राख् ने; 

(ग) पेि भएका मिखत साथ संिग्न िुनपुने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ 

वा छैन, भए ठीक छ वा छैन जााँच्ने; 

(घ) समममतको आदिेिे मझकाउनुपने प्रमतवादी, साक्षी वा अन्य व्यमिको 

नाममा म्याद जारी गने; 

(ङ) मववादका पक्षिाइफ तारेख वा पेिी तारेख तोक्ने; 

(च) समममत समक्ष पेि िुनुपने मनवदेन दताफ गरी आदिेको िामग समममत 

समक्ष पेि गने; 

(छ) कानूनबमोमजम वारेस मिन े तथा गजु्रेको तारेख थाम्ने मनवदेन मिइ 

आवश्यक कारबािी गने; 

(ज) समममतबाट भएको आदिे कायाफन्वयन गन ेगराउने; 

(झ) समममतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने,भरपाई गन ेिगायतका 

कायफिरू गने; 

(ञ) आवश्यकतानुसार समममतको तर्फ बाट पत्राचार गने; 

(ट) समममतको आदिेिे तामेि गनुफपने म्याद तामेि गनेगराउने, तामिे 

भएको म्यादको तामेिी जााँची रीतपूवफकको नभए पनुः जारी गन ेतथा 

अन्य अदाित वा मनकायबाट प्राप्त भएको नगरपामिकािे तामेि 

गरीमदनुपने म्याद तामिे गने गराउने; 

(ठ) मनणफय मकताब र उजरूीको मममसि मजम्मा मिने; 

(ि) समममतमा दताफ भएका मववाद तथा मनवदेन िगायतका कागजातको 

अमभिेख तयार गन ेर मामसक वा वामषफक प्रमतवदेन पिे गनुफपने मनकाय 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

148 

 

समक्ष प्रमतवदेन तयार गरी सयंोजकबाट प्रमामणत गराइ सम्बमन्धत 

मनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो मजम्मा रिकेा उजरूीका मममसिमा रिकेा कागजातको रीतपूवफक 

नक्कि मदने; 

(ण) मजपिा अदाितमा पुनरावदेन िाग्न े गरी मनणफय भएका मववादमा 

पुनरावदेन म्याद जारी गरी तामेि गने गराउने; 

(त) अदाित वा अन्य कुनै मनकायमा मववादको मममसि वा कुनै कागजात 

पठाउनुपन े भएमा समममतिाइफ जानकारी गराइ मममसि वा कागजात 

पठाउने तथा मर्ताफ प्राप्त भएपमछ कानून बमोमजम सुरमक्षत राख्न े

व्यवस्था ममिाउने; 

(थ) मनणफय मकताब मजम्मा मिने; तथा 

(द) पेि भएका मनवदेन िगायतका कागजातमा समममतबाट आदिे िुनुपन े

वा मनकासा मिनुपनेमा समममत समक्ष पेि गने । 

(२) उपदर्ा (१) मा उपिेख भएदमेख बािके न्यामयक अमधकृतको अन्य 

काम, कतफव्य र अमधकार  दिेाय बमोमजम िुनेछ । 

(क) मनणफय कायाफन्वयन सम्बन्धीः 

(१) मनणफयबमोमजम चिन चिाउनुपन,े कुनै कुरा मदिाइ 

भराइ मदनुपन ेिगायतका मनणफय कायाफन्वयनका िामग 

गनुफपन े कायफिरू गने तथा मनणफय कायाफन्वयनको 

अमभिेख राखी कानूनबमोमजम मववरण पठाउनुपन े

मनकायिरूमा मववरण पठाउने; 

(२) मनणफय कायाफन्वयनको क्रममा मनवदेन मदएका 

पक्षिरूको वारेस मिने, सकार गराउने, गजु्रेको तारेख 

थमाउने िगायतका कायफिरू गने; 

(३) समममतको आदिेिे रोक्का भएको वा अरु कुन ै

अदाित वा मनकायबाट रोक्का भई आएको जायजथेा 

अन्य अि्िा अदाितमा दामखि चिान गनुफपन े भए 

सो गने; 

(४) मनणफय बमोमजम मििाम गन े िगायतका अन्य कुन ै

काम गनुफपने भए सो समेत गने; तथा 
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(५) िेमखएदमेख मनणफय कायाफन्वयनको क्रममा कुन ै मनणफय 

गनुफपन ेभएमा समममत समक्ष पेि गरी आदिे बमोमजम 

गने । 

 (ख) अमभिेख संरक्षण सम्बन्धीः 

(१) अमभिेख िाखाको रेखदखे गरी मनणफय भएका मममसि 

सुरमक्षत राख्ने र काननू बमोमजम धपुयाउन पन े

कागजिरू धपुयाउने; 

(२) मनणफय भएका मममसििरूमा कागजात जााँच गरी दरुुस्त 

रि ेनरिकेो िने े र मममसि कानून बमोमजम गरी दरुुस्त 

अवस्थामा राख् ने; 

(३) कानून बमोमजम धपुयाउन े कागजको मववरण तयार 

गरी सो मववरण सुरमक्षत रिने व्यवस्था गने; 

(४) अमभिेख िाखामा प्राप्त भएको मममसििरूको 

सािबसािी अमभिेख राख् न े र आवश्यकतानसुार 

मववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै अदाित वा मनकायबाट अमभिेखमा रिकेो 

मममसि वा कुन ै कागजात माग भ ै आएमा रीतपूवफक 

पठाउने, मर्ताफ प्राप्त भएपमछ रीतपूवफक गरी सुरमक्षत 

राख् ने । 

५१. न्यामयक अमधकृिको आदेश उपरको मनिेदनाः(१) यस ऐन बमोमजम न्यामयक 

अमधकृतिे गरेको आदिे वा कारबािी उपर मचत्त नबुझ्ने पक्षिे सो आदिे वा कारबािी 

भएको दि मदनमभत्र समममत समक्ष मनवदेन मदन सक्नेछ । 

(२) समममतिे उपदर्ा (१) बमोमजम पेि भएको मनवदेन उपर सुनुवाइ गरी 

मनवदेन पेि भएको बढीमा पन्र मदनमभत्र मनवदेन उपरको कारबािी टुङ्ग्याउनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन उपदर्ा (१) 

बमोमजमको मनवदेन उपर आदिे वा मनणफय गनुफपूवफ केिी बुझ्नुपने भए सो बुझरे मात्र मनणफय वा 

आदिे गनुफ पनेछ । 

पररच्छेद-८ 

िेलमिलाप सभबन्धी व्यिस्था 
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५२. मिलापत्र गराउनेाः (१) समममतिे प्रचमित कानून बमोमजम ममिापत्र िुन सक्ने जनुसुकै 

उजरूीमा ममिापत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) मववादका पक्षिरूिे ममिापत्रको िामग अनसुूची-१० बमोमजमको 

ढााँचामा मनवदेन मदएमा समममतिे उजरूीमा ममिापत्र गराउन उपयिु दखेमेा ममिापत्र 

गराइमदनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम पक्षिरूि े मदएको मनवदेनको व्यिोरा समममति े

दवु ैपक्षिाइफ सुनाइ त्यसको पररणाम सम्झाइ पक्षिरूको ममिापत्र गने सम्बन्धमा सिममत रि े

नरिकेो सोध्नुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम सनुाउाँदा पक्षिरूि े ममिापत्र गनफ मन्जरू गरेमा 

समममति ेपक्षिरूको मनवदेनमा उपिेख भएको व्यिोरा बमोमजमको ममिापत्र तीन प्रमत तयार 

गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजमको ममिापत्रको व्यिोरा पक्षिरूिाइफ पढीबाची 

सुनाइ ममिापत्र गनफ मन्जरू भएमा पक्षिरूको समिछाप गराइ समममतका सदस्यिरूिे ममिापत्र 

कागज अनुसचूी-११ बमोमजमको ढााँचामा प्रमामणत गरी एक प्रमत समममति े अमभिेखको 

िामग मममसिमा राख् न ु पनेछ तथा एक-एक प्रमत वादी तथा प्रमतवादीिाइफ मदनु पनेछ ।

   

५३. िेलमिलाप गराउन सकनेाः (१) समममति े प्रचमित कानून बमोमजम ममिापत्र गनफ ममपन े

उजरूीमा पक्षिरूबीच मेिममिाप गराउन सक्नेछ । 

(२) पक्षिरूिे जनुसुकै तिमा मवचाराधीन रिकेो प्रचमित कानूनि े

मेिममिापको माध्यमबाट समाधान गनफ समकने मववादमा मववादका पक्षिे संयुि रूपमा 

समममत समक्ष मनवदेन मदन सक्नेछन ्। 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम मनवदेन मदएकोमा मिेममिापबाट उजरूीको 

मनरोपण िुन उपयुि दमेखएमा समममतिे त्यस्तो उजरूी मेिममिापको माध्यमबाट मनरोपण गनफ 

िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजमको आदिेपमछ मेिममिाप सम्बन्धी कारबािी 

प्रारम्भ गरी पक्षिरूबीच मेिममिाप गराइमदनु पनेछ । 

(५) मेिममिाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

५४. उजूरी मनिाय गनेाः (१) समममति े यस ऐन बमोमजम मिेममिापको माध्यमबाट उजरूीको 

मनरोपण गनफ प्रमक्रया बढाएकोमा मिेममिापको माध्यमबाट उजरूीको मनरोपण िुन नसकेमा 
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पक्षिरूिाइफ उजरूीको पेिी तारेख तोकी कानून बमोमजम कारबािी गरी सनुवाइ तथा मनणफय 

गने प्रमक्रया बढाउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन स्थानीय सरकार 

सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४७ को उपदर्ा (२) बमोमजमको उजरूीमा मेिममिाप वा 

ममिापत्र िुन नसकेमा समममतिे अमधकारक्षेत्र रिकेो अदाितमा जाने भनी सुनाइ मदनु पनेछ । 

५५. िेलमिलाप िा मिलापत्र हुन नसकनेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए 

तापमन कुन ै उजरूीमा ममिापत्र गराउाँदा उजरूीको प्रकृमत वा ममिापत्रको व्यिोराबाट नपेाि 

सरकार वादी भइफ चिेको कुनै मववाद वा सावफजमनक तथा सरकारी सम्पमत्त वा मितमा असर 

पने दमेखएमा समममति ेत्यस्तो मववादमा ममिापत्र गराउने सक्ने छैन । 

तर त्यस्तो असर पन े व्यिोरा िटाइ अन्य व्यिोराबाट मात्र ममिापत्र गनफ 

चािमेा भने ममिापत्र गराइमदनु पनेछ । 

५६. िेलमिलापको लामग प्रोत्साहन गनेाः (१) समममतिे समममत समक्ष सुनवाइको िामग पेि 

भएको उजरूीमा मेिममिाप िुनसक्न े सम्भावना रिकेो दखेमेा पक्षिरूिाइफ मिेममिापको 

िामग तारेख तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको तारेखको मदन समममतिे मववादका पक्ष तथा 

मवपक्ष, उपमस्थत भएसम्म पक्षि ेपत्याइफ साथै मिइफ आएका अन्य व्यमि समेतको उपमस्थतमा 

मेिममिापको िामग छिर्ि गराइ पक्षिरूको बीचमा सिममत भएमा सिममत भए बमोमजम 

ममिापत्र कागज तयार गनफ िगाइफ ममिापत्र गराइफ मदन ुपनेछ । 

(३) उजरूीमा तोमकएको म्यादमा समममत समक्ष उपमस्थत नभएको वा 

उपमस्थत भएर पमन तारेख गुजारेको पक्ष अथवा मववादमा पक्ष कायम नभएको भएतापमन 

मववादको पेटबोिीबाट उजरूीको पक्ष कायम िुन ेदमेखएको व्यमि समते मेिममिापको िामग 

उपमस्थत भएमा समममति ेमेिममिाप गराइ ममिापत्रको कागज गराइ मदनु पनेछ । 

५७. प्रारमभभक सुनिाइ पूिा िेलमिलापाः (१) न्यामयक अमधकृतिे प्रारमम्भक सुनवाइको िामग 

समममत समक्ष उजरूी पेि िुनुपूवफ उजरूीमा मेिममिाप िुनसक्न ेअवस्था दमेखएमा वा पक्षिरूि े

सो व्यिोराको मनवदेन मिइफ आएमा ममिापत्रको व्यिोरा खिुेको कागज तयार गरी समममत 

समक्ष पेि गनफसक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम गदाफ ममिापत्रमा अमन्तम सिममत नजटेुको भए 

तापमन पक्षिरू मेिममिापको िामग प्रमक्रयामा जान सिमत भएमा न्यामयक अमधकृति े
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पक्षिरूको मनवदेन मिइफ उजरूीमा मेिममिापको िामग मेिममिापकताफ समक्ष पठाउन े

आदिेको िामग समममत समक्ष पेि गनफसक्नेछ । 

५८. िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेाः(१) समममति ेमेिममिापको कायफ गराउनको िामग 

दिेाय बमोमजमको योग्यता पगुेको व्यमििरूको मववरण खिुाइ सम्भामवत मेिममिापकताफको 

सूची तयार गनेछः 

(क) कम्तीमा माध्यममक ति उत्तीणफ गरेको; 

(ख) राजनीमतमा समक्रय नरिकेो; तथा 

(ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पमिचान 

बनाएको । 

(घ)  मेिममिापकताफको ४८ घण्टा तािीम मिई 

मेिममिापकताफको कायफ गद ैआएको  

(ङ)  २५ बषफ उमेर पूरा भएको । 

(च)  मामथ योग्यतामा जनु सुकै कुरा िेमखएको भएता पमन 

तािीम मिई िाि काम गरररिकेाको िकमा मनजिाई 

मनरन्तरता मदन समकनेछ । 

(२) मेिममिापकताफको सूची तयार गरेपमछ समममतिे कायफपामिका समक्ष 

पेि गरी अनमुोदन गराउनपुनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम सूची अनुमोदन भएपमछ समममति े सावफजमनक 

जानकारीको िामग सूचना प्रकािन गनुफ पनेछ तथा मेिममिापको िामग पठाउाँदा प्रत्येक 

पक्षिाइफ सो सचूी उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

५९. िेलमिलापकिााको सूची अद्यािमधक गनेाः (१) समममति े दर्ा ५८ बमोमजम तयार 

भएको सचूी प्रत्येक वषफ अद्यावमधक गनुफ पनेछ । 

(२) प्रत्येक वषफ अद्यावमधक गरेको मेिममिापकताफको सूची समममति े

कायफपामिकाबाट अनुमोदन गराउनपुनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोमजम मेिममिापकताफको सूचीमा 

सूचीकृत िुन योग्यता पुगेको व्यमििे समममत समक्ष सूचीकृत गररपाउनको िामग अनसुूची-

१२ बमोमजमको ढााँचामा मनवदेन मदनसक्नेछ । 

६०. िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) समममतिे दर्ा ५९ बमोमजम 

मेिममिापकताफको सचूी अद्यावमधक गदाफ दिेायको अवस्थाका मेिममिापकताफको नाम 

सूचीबाट िटाउनेछः- 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

153 

 

(क) मनजको मतृ्यु भएमा, 

(ख) मनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट िटाइपाउाँ भन्ने मनवदेन 

मदएमा, 

(ग) मनजिे नैमतक पतन दमेखने र्ौजदारी अमभयोगमा 

सजाय पाएमा, 

(घ) मनज कुनै संस्थासाँग सम्वि रिकेोमा सो संस्था खारेज 

वा मवघटन भएमा, 

(ङ) समममतिे दर्ा ६६ को उपदर्ा (२) बमोमजम मनजिाइफ 

सूचीबाट िटाउने मनणफय गरेमा , 

(च) मनजिे बसाइाँ सराइ गरी नगरक्षेत्रभन्दा अन्यत्र गई 

बसेमा । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम सूचीबाट नाम िटाइएका मेिममिापकताफिरूको 

नामाविी समममति ेसावफजमनक सूचनाको िामग प्रकािन गनुफ पनेछ । 

६१. िेलमिलापको लामग सियािमध िोकनेाः (१) समममतिे यस ऐन बमोमजम मेिममिापको 

िामग पठाउाँदा बढीमा पैंतािीस मदनसम्मको समय तोकी पठाउनेछ । 

(२) मेिममिापको िामग पठाउाँदा सामान्यतयाः बढीमा तीनजनाबाट 

मेिममिाप गराउने गरी तोक्नुपनेछ । 

६२. िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) समममतिे मिेममिाप गराउन े कायफको िामग मववादका 

पक्षिरूका िामग सामान्यतः एक जना मिेममिापकताफको छनौट गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम गदाफ पक्षिरूबीचमा एकजना मेिममिापकताफको 

िामग सिममत नभएमा समममतिे पक्षिरूको सिममतमा तीन जना मेिममिापकताफको छनौट 

गनुफ पनेछ । 

(३) पक्षिरूको बीचमा मेिममिापकताफको नाममा सिममत िुन नसकेमा 

समममति ेमेिममिापकताफको सूचीमा रिकेा मेिममिापकताफिरू मध्येबाट दवु ैपक्षबाट एक-

एक जना मेिममिापकताफ छनौट गनफ िगाइ तेस्रो मिेममिापकताफ छनौट गरीमदनु पनेछ । 

(४) उजरूीका सबै पक्षको सिममतमा मिेममिापकताफको सूचीमा नरिकेो यस 

ऐन बमोमजम मेिममिापकताफ िुन अयोग्य नभएको कुनै व्यमि वा संस्थाबाट मेिममिाप 

प्रमक्रया अगामि बढाउन सिमत भै मिमखत मनवदेन मदएमा समममतिे त्यस्तो व्यमि वा 

संस्थािाइफ मेिममिापकताफ तोमकमदनु पनेछ । 
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६३. िेलमिलापकिााको पररििानाः (१) समममति े दिेायको अवस्था परी पक्षिरूि े मनवदेन 

मदएको अवस्थामा मेिममिापकताफ पररवतफन गररमदनु पनेछ । 

(क) दर्ा ६० बमोमजम मेिममिापकताफको सचूीबाट 

िटाउने अवस्था भएमा; 

(ख) पक्षिरूिे पारस्पररक सिममतमा मेिममिापकताफ 

िरेरे्र गनफ मन्जरू भएमा; 

(ग) मववादको कुनै पक्षिे मेिममिापकताफ प्रमत 

अमवश्वास रिकेो मिमखत जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारणि े मेिममिापकताफि े मेिममिापमा 

सिभागी भैरिन नसक्न ेजनाएमा; 

(ङ) मववादको मवषयवस्तुमा मेिममिापकताफको कुन ै

स्वाथफ रिकेो मेिममिापकताफि े जानकारी गराएमा 

वा कुनै स्रोतबाट समममत समक्ष जानकारी भएमा; 

तथा 

(च) मेिममिापकताफि े मेिममिापकताफको िमैसयति े

कायफगदाफ दर्ा ६६ तथा अन्य प्रचमित कानून 

बमोमजम पािन गनुफपन ेआचरण पािन नगरेमा । 

(२) मेिममिापकताफ पररवतफनको कारणि ेतोमकएको समयमा मेिममिापको 

कायफ सम्पन्न िुन नसक्न ेभएमा समममतिे बढीमा एक ममिनासम्मको म्याद थप गनफ सक्नेछ । 

६४. िेलमिलापको लामग पठाउुँदा गने प्रमियााः (१) समममति े कुन ै उजरूी मेिममिापको 

िामग मेिममिापकताफ समक्ष पठाउाँदा पक्षिरूिाइफ मेिममिापकताफको सम्पकफ  उपिब्ध गराइफ 

मेिममिापकताफ समक्ष उपमस्थत िुन ेतारेख तोकी दिेाय बमोमजमको कागज साथै राखी िेखी 

पठाउनुपनेछः- 

(क) उजरूीको सारसंक्षेप वा मुख्य मखु्य कागजातको 

प्रमतमिमप, 

(ख) उजरूीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र 

उपिब्ध भएसम्म टेमिर्ोन नम्बर, इफमेि, फ्याक्स तथा 

अन्य सम्पकफ  मववरण, 

(ग) मेिममिाप सम्बन्धी प्रमक्रया सम्पन्न गनुफपन े स्थान र 

समय । 
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(२) मेिममिापकताफिे समममत समक्ष माग गरेमा उजरूीका कागजातिरूको 

नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) मेिममिापको िामग तोमकएको समय सम्पन्न भएको सात मदनमभत्र 

उजरूीको पक्षिरू समममत समक्ष उपमस्थत िुने गरी तारेख तोक्न ुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन मेिममिापकताफि े

तोमकएको समय अगाव ै उजरूी समममत समक्ष मर्ताफ पठाउने मनणफय गरेमा सो मनणफयको 

जानकारी भएको सात मदनमभत्र पक्षिरूिाइफ समममत समक्ष उपमस्थत िुने गरी पठाउनु पनेछ । 

६५. िेलमिलापिा अिलभबन गनुापने प्रमियााः (१) समममति े पक्षिरूको सिममतमा 

मेिममिापको िामग छिर्ि गन े तथा अन्य कायफ गने स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा 

मेिममिापकताफिाइफ सोको जानकारी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर पक्षिरूको सिममतमा मेिममिापकताफि े अन्य कुनै स्थानको छनौट गनफ 

बाधा पनेछैन । 

(२) पक्षिरूिाइफ उपदर्ा (१) बमोमजम मेिममिापकताफिे तोकेको स्थानमा 

तोमकएको समयमा उपमस्थत िुने दामयत्व रिनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको दामयत्व पक्षिरूिे पूरा नगरेमा 

मेिममिापकताफि े मेिममिापको प्रमक्रया बन्द गरी समममतिाइफ सोको मिमखत जानकारी 

गराइफ उजरूीको कागजात मर्ताफ पठाउन सक्नेछ । 

(४) मेिममिापको क्रममा मेिममिापकताफिे पक्षिरूबीचमा सिजकताफको 

भूममका गनेछ र उि भूममका मनवाफि गन े क्रममा मनजिे पक्षिरू बािके दिेायका 

व्यमििरूसाँग समेत एकि वा सामूमिक वाताफ गनफसक्नछेः 

(क) मववादको मवषयमा जानकारी रिकेो उजरूीका पक्षि े

रोजकेो व्यमि; तथा 

(ख) मववादको मवषयवस्तुको बारेमा जानकारी रिकेो 

स्थानीय भरभिाद ्मी । 

(५) मेिममिापकताफि े पक्षिरूको सिममतमा पक्षिरूसाँग दिेाय बमोमजम 

वाताफ गनफ सक्नेछः- 

(क) पक्षिरूसाँग एकि एकान्तवाताफ; तथा 

(ख) टेमिर्ोन वाताफ,मभमियो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य 

माध्यमबाट वाताफिाप । 

(६) प्रचमित कानून तथा यस ऐनको मान्यता मवपरीत निुनगेरी पक्षिरूको 

सिममतमा मेिममिापकताफि ेमेिममिापको कायफमवमध मनधाफरण गनफ सक्नेछ । 
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६६. िेलमिलापकिााको आचरिाः(१) मेिममिापकताफिे दिेाय बमोमजमको आचरण पािन 

गनुफ पनेछः- 

(क) मेिममिाप सम्बन्धी कारबािी मनष्ट्पक्ष ढङ्गि े

सम्पादन गनुफपन;े 

(ख) कुनै पक्षप्रमत झकुाव, आग्रि, पूवाफग्रि नराख् न े वा 

राखकेो दमेखने कुनै आचरण वा व्यविार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइफ िर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनमा पारी 

मेिममिाप गराउन निुने; 

(घ) मववाद कायम रिकेो अवस्थामा मववादको कुनै 

पक्षसाँग आमथफक कारोबारमा संिग्न निुने; 

(ङ) मेिममिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचमित काननू तथा 

अन्य स्थामपत मान्यता मवपरीत आचरण गनफ निुने; 

(च) मेिममिापको क्रममा पक्षिरूसाँग सम्मानजनक, 

सद्भावपूणफ र सब ैपक्षप्रमत समान व्यविार कायम गने; 

(छ) मेिममिापको क्रममा पक्षिरूिे व्यि गरेको 

मवषयवस्तुको गोपनीयता कायम राख् ने; तथा 

(ज) मेिममिापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुन ै

कागजात वा वस्तु प्रमक्रया सम्पन्न भएपमछ वा मनज 

प्रमक्रयाबाट अिग भएपमछ सम्बमन्धत पक्षिाइफ 

सुरमक्षत मर्ताफ गने । 

(२) समममति े कुन ै मिेममिापकताफि े उपदर्ा (१) बमोमजमको आचरण 

पािना नगरेको उजरूी परी वा सो मवषयमा स्वय ं जानकारी प्राप्त गरी छानबीन गदाफ व्यिोरा 

ठीक दमेखए त्यस्तो मेिममिापकताफिाइफ मेिममिापकताफको सचूीबाट िटाउनेछ । 

६७. मलखि ियारी र मिलापत्राः मेिममिापकताफिे पक्षिरूसाँगको छिर्ि पश्चात 

मेिममिापको िामग दवु ै पक्ष सिमत भएकोमा ममिापत्र गराइ सिममत भएको मवषयवस्त ु

बमोमजमको ममिापत्रको मिखत तयार गरी समममत समक्ष पठाउनुपनेछ । 

६८. िेलमिलाप नभएको उजूरीिा गनुापने कारिाहीाः(१) मेिममिापकताफि ेपक्षिरू बीचमा 

मेिममिाप िुन नसकेमा सो व्यिोरा खिुाइ प्रमतवदेन तयार गरी मववादका सबै कागजात 

समित समममतमा मर्ताफ पठाउनु पनेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम गदाफ मेिममिापकताफि ेपक्षिरूिाइफ समममत समक्ष 

िामजर िुन जाने बढीमा पन्र मदनको म्याद तोकी पठाउनु पनेछ । 

६९. िेलमिलाप नभएको उजूरीिा मनिाय गनुापनेाः(१) स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ 

को दर्ा ४७ (१) को मववादमा समममतिे मेिममिापको िामग पठाएको उजरूीमा पक्षिरूबीच 

मेिममिाप िुन नसकी मेिममिापकताफको प्रमतवदेन समित प्राप्त िुन आएमा काननू बमोमजम 

कारबािी गरी मनणफय गनुफपछफ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन दिेाय बमोमजमको 

उजरूीमा अमधकारक्षेत्र ग्रिण गने सम्बमन्धत अदाित वा मनकायमा उजरूी गनफ जानु भनी सनुाइफ 

पठाइफ मदनुपछफः- 

(क) स्थानीय ऐनको दर्ा ४७ को उपदर्ा (२) बमोमजमको 

मववादमा; तथा 

(ख) कुनै अदाित वा मनकायबाट मेिममिापको िामग 

प्रेमषत भएको मववादमा । 

(३) उपदर्ा (२) को दिेाय (ख) बमोमजमको मववादमा सम्बमन्धत अदाित 

वा मनकायमा पठाउाँदा िामजर िुन जाने तारेख तोकी पठाउने तथा मममसि समते नक्कि खिा 

गरी अमभिेख राखी सक्कि मममसि सम्बमन्धत अदाित वा मनकायमा पठाउनु पनेछ । 

७०. िेलमिलाप दस्िुराःमेिममिापमा जाने मववादको िकमा मेिममिापकताफि े पक्षिरूि े

सिममतमा मदन मन्जरू भएदमेख बािके कुनै प्रकारको दस्तूर िाग्न े छैन । तर पक्षिरूको 

सिममतमा मेिममिापकताफि ेपक्षिरूबाट बढीमा पााँच सय रूपैयााँ मिन पाउनेछ । 

७१. सिुदायस्िरिा हुने सािुदामयक िेलमिलाप प्रिर्द्ान गना किाचारी िोकन सकनेाः 

(१)समममतिे स्थानीय स्तरमा मिेममिाप प्रविफन गनफको िामग कायफपामिकामा अनुरोध 

गरेमा कमफचारी खटाइ समुदायस्तरमा मेिममिापको प्रविफनात्मक कायफक्रम गनफ सक्नेछ । 

(२) समुदाय स्तरमा िुने सामुदामयक मेिममिापको िकमा दर्ा ५८ (१) 

अनुसारको योग्यता तथा अनुभव नभएका मेिममिापकताफवाट मेिममिाप गराउन बाधा पन े

छैन । 

(३) समममतिे समुदायस्तरमा िुने सामुदामयक मेिममिापको कायफमवमध तोके 

बमोमजम िुनेछ । 
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पररच्छेद-९ 

मनिाय कायाान्ियन सभबन्धी व्यिस्था 

७२. समचिालयको मजभिेिारीाः न्यामयक समममतको समचवाियिे कायफपामिकाको प्रत्यक्ष 

मनयन्त्रण र मनदिेनमा रिी समममतको मनणफय कायाफन्वयन गने गराउने सम्बन्धी सम्पणूफ कायफको 

रेखदखे गने मजम्मेवारीविन गनुफ पनेछ । 

७३. सहयोग गनुापनेाः (१) नगरपामिका कायाफिय तथा सो अन्तगफतका सब ैविा कायाफिय तथा 

अन्य कायाफियिे यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोमजम समममति ेगरेको मनणफय बमोमजम 

व्यमि वा संस्था वा अन्य कसैसाँग असूि गनुफपने जरीवाना वा अन्य रकम असूि उपर गनफ 

सियोग गनुफ पनेछ । 

(२) यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोमजम समममतिे असूि गनुफपन े

जरीवाना, मबगो वा अन्य कुन ैप्रकारको रकम असूि उपर नभइफ उपदर्ा (१) मा उपिेख भए 

बमोमजमका कायाफियिरूि ेकुन ैमसर्ाररि वा कुनै कायफ गरी मदन ेछैनन् । 

७४. असूल उपर गनेाः(१) न्यामयक अमधकृतिे समममतको मनणफय बमोमजम कुनै पक्षसाँग जरीवाना 

वा मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असूि उपर गनुफपन ेभएमा सो पक्षि ेजरीवाना मतनफ बुझाउन 

पयाएमा बुझी सदरस्यािा गरी जरीवानाको िगत कट्टा गनुफ पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम असूि उपर नभएमा िगत राखी सम्बमन्धत 

पक्षको नाम नामसेी तथा जरीवाना रकम समेतको मववरण नगरपामिकाको कायाफियका साथ ै

सबै विा कायाफियमा समते अमभिेखको िामग पठाउनु पनेछ । 

(३) सम्बमन्धत कायाफियिरूि ेउपदर्ा (२) बमोमजम िेखी आएमा त्यस्तो 

पक्षसाँग जरीवाना रकम असिू उपर गरी अमभिेख िाखामा सदरस्यािा गनफ पठाउनु पनेछ । 

७५. भरीभराउ गनेाः(१) समममतिे यस ऐन बमोमजम गरेको कुनै मनणफय बमोमजम कुनै पक्षि े

राखकेो दस्तूर, वा अन्य कुन ै प्रकारको रकम कुन ै पक्षबाट भराइ पाउन े भएमा भराइ पाउन े

पक्षिे भरीमदनुपने पक्षको त्यस्तो रकम भराइ मदनुपने स्रोत खिुाइ अनुसूची-१३ बमोमजमको 

ढााँचामा मनवदेन मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन मददा यथासम्भव नगद रिकेो बै ाँक खाता 

वा कुनै सिकारी वा बचत संस्थामा रिकेो रकम र सो नभएमा मििाम मबक्री गरी असूि उपर 

गनुफपन ेअवस्था भएमा कुन ैअचि सम्पमत्तको व्यिोरा खिुाइ मनवदेन मदन ुपनेछ । 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

159 

 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको मनवेदनमा दर्ा ७७ बमोमजमको मववरण 

खिुाइ मनवदेन मदनु पनेछ । 

७६. चलन चलाइ मदनेाः(१) समममतिे यस ऐन बमोमजम गरेको कुनै मनणफय बमोमजम कुनै सम्पमत्त 

वा अमधकार वा कुनै मवषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै मवषयको चिन पाउने ठिरेको पक्षि े

त्यस्तो चिन पाउन े मवषयको मववरण खिुाइ न्यामयक अमधकृत समक्ष अनुसचूी-१४ को 

ढााँचामा मनवदेन मदनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन परेमा न्यामयक अमधकृतिे मनणफय 

बमोमजमको मवषयको चिन चिाइ मदनु पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन मददा चिन चिाउनु पन े सम्पमत्तको 

दर्ा ७७ बमोमजमको मववरण खिुाउनु पनेछ । 

७७. सभपमत्तको मििरि खुलाउनु पनेाः भररभराउ गनफ वा चिनचिाइ पाउनको िामग मनवदेन 

मदने मववादको पक्षिे मनवदेनमा सम्पमत्तको मववरण उपिेख गदाफ दिेाय बमोमजमको मववरण 

खिुाउनुपनेछः- 

(क) अचि सम्पमत्तको मववरण 

(१) घरजग्गा भए रिकेो स्थानको ठेगाना तथा चार मकपिा; 

(२) घर जग्गाको मकत्ता नम्बर तथा क्षेत्रर्ि; 

(३) घर रिकेो भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव 

भएसम्म वगफमर्ट; 

(४) घर जग्गाको अवमस्थमत, आवास वा औद्योमगक वा 

व्यापाररक क्षेत्रमा रिकेो व्यिोरा; 

(५) कच्ची वा पक्की सिकसाँग जोमिएको व्यिोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वाममत्व रिकेो व्यमिको नाम, थर साथ ै

स्वाममत्व भन्दा र्रक व्यमिको भोगचिन रिकेो भए 

भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य मववरण; तथा 

(७) घरमा भएको िगापात तथा खरीदमबक्री िुन सक्न े

न्यूनतम मूपय । 

(ख) चि सम्पमत्तको मववरणः 

(१) चिसम्पमत्त रिकेो ठाउाँ तथा भोग वा मनयन्त्रण 

राख् नेको नाम थर; 
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(२) बै ाँक खातामा रिकेो नगद भए खातावाि र बै ाँक तथा 

िाखाको नाम; 

(३) चि सम्पमत्तको प्रकार तथा नगद बािकेको भए 

सम्भामवत मबक्री मूपय; तथा 

(४) नगद बािकेको चि सम्पमत्त भए सोको अवस्था 

अवस्था, प्रकृमत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 

र संख्या । 

७८. सभपमत्त रोकका राख् ने: (१) न्यामयक अमधकृतिे दर्ा ७४ वा ७५ बमोमजम मनणफय 

कायाफन्वयनको िामग मनवदेन परेपमछ दखेाइएको सम्पमत्तको िकमा आवश्यक पने जमत जथेा 

रोक्का राख् नको िामग सो जथेा दताफ रिकेो कायाफिय वा रमजष्ट्रेिन गने कायाफियमा िेखी 

पठाउनु पनेछ । 

(२) बािी, ब्याज, बिाि िगायतको सम्पमत्तको िकमा मनवदेन परेको 

बढीमा सातमदनमभत्र सम्पमत्त तायदात गनफ िगाइ तायदात गदाफको समयमा नै आवश्यक पन े

जमत सम्पमत्त वा सोबाट प्राप्त िुने बािी, बिाि, ब्याज, मुनार्ा आमद आय मनयन्त्रण गनुफ वा 

रोक्का राख्नुपछफ र त्यसको भरपाई सम्बमन्धत पक्षिाइफ मदनुपछफ । 

(३) दर्ा ७७ को दिेाय (ख) बमोमजमको सम्पमत्तको िकमा भररभराउको 

िामग आवश्यक पने जमत सम्पमत्त रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकता अनुसार िेखा 

िाखा वा सम्बमन्धत बै ाँक वा सम्बमन्धत मनकायमा तुरुन्त िेखी पठाउनुपनेछ । 

(४) सम्पमत रोक्का सम्बन्धी आदिे अनुसचूी १५ बमोमजम िुनेछ । 

७९. सभपमत्त मललाि गदाा अपनाउन ु पने कायामिमधाः(१) कायफपामिकािे यस ऐन बमोमजम 

भरीभराउ गनुफपने मबगो वा कोटफ र्ी वा त्यस्त ैकुनै रकम असूि उपर गनफ दर्ा ७७ को दिेाय 

(क) बमोमजम सम्पमत्तको मववरण खिुाइ दरखास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी मदनु पन े

व्यमििाइफ बुझाउनुपन ेरकम बुझाउन सात मदनको म्याद मदइफ सूचना जारी गनुफपछफ । 

(२) उपदर्ा (२) बमोमजमको म्यादमा रकम बुझाउन नपयाएमा त्यस्तो भरी 

मदनुपने व्यमिको भरी पाउने व्यमििे दखेाएको दर्ा ७७ को दिेाय (क) बमोमजमको सम्पमत्त 

तायदात गरी पयाउन ुपछफ ।  

(३) दण्ि, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अदाित वा मनकाय वा 

नगरपामिका वा समममतको मनणफयि ेअसूि उपर गनुफपने कुन ै रकमको िकमा त्यस्तो असूि 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

161 

 

उपर िुनुपन ेव्यमिि ेबुझाउन नपयाएमा मनजको जनुसकैु अचि सम्पमत्त रे्िा परेमा तायदात 

गरी रोक्का राख्नपुछफ । 

(४) उपदर्ा (३) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन जथेा जमानत वा 

कुनै प्रकारको नगद धरौट, बैंक ग्यारेण्टी दामखि गरेको िकमा सो सम्पमत्तबाट खाम्ने जमत 

रकमको िामग उपदर्ा (३) बमोमजम गरररिनु पदनै । 

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम मोि कायम भएपमछ उि अचि सम्पमत्तको 

मििामको सचूना सम्बमन्धत पक्षिाइफ मदइफ सवफसाधारणको जानकारीको िामग मििाम िुन े

मममत र सम्पमत्तको मववरण समितको सावफजमनक सचूना नगरपामिका, मजपिा प्रिासन 

कायाफिय, मजपिा अदाित, मजपिा समन्वय समममतको कायाफिय तथा कोष तथा िेखा 

मनयन्त्रकको कायाफियमा टााँस्न िगाउनपुनेछ । 

(६) उपदर्ा (५) बमोमजमको सूचनामा तोमकएको मदनमा उि सूचनामा 

तोमकएको सम्पमत्त पञ्चमकते मोिबाट मामथ बढाबढ प्रमक्रया बमोमजम मििाम गनुफ पनेछ । 

(७) मििाम प्रमक्रयामा सम्भव भएसम्म मजपिा अदाित वा मजपिा 

प्रिासन कायाफिय वा स्थानीय प्रिरी कायाफिय वा नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेा अन्य 

सरकारी कायाफियका प्रमतमनमधिाइफ रोिवरमा राख् नु पनछे ।  

(८) उपदर्ा (६) बमोमजम गदाफ उि सम्पमत्त कसैि े पमन मििाम सकार 

नगरेमा सोिी प्रमक्रयाबाट पुनः दोस्रोपटक मििाम गनुफ पनेछ तथा दोस्रोपटक गदाफ पमन कसिै े

मििाम सकार नगरेमा भराइपाउन ेपक्ष मनवदेकिाइफ न ैउि सम्पमत्त पञ्चमकत ेमोिमा सकार 

गनफ िगाउन ुपनेछ । 

(९) उपदर्ा (८) बमोमजम गदाफ मनवदेकिे सम्पमत्त सकार गनफ नचािमेा पमछ 

अको जथेा खपुन आएका बखत कानून बमोमजम गन ेगरी मनजको मनवदेन तामेिीमा राखी 

मििाममा चढाइएको सम्पमत्त रु्कुवा गरी मदनुपछफ ।  

(१०) यस दर्ामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन नगरपामिकाि े

कुनै रकम असूि उपर गने क्रममा मििाम गदाफ कसिैे सकार नगरेमा जमतमा सकार िुन्छ 

त्यमतमा नै सो सम्पमत्त मििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्यािा गरी नपगु रकमको िकमा कानून 

बमोमजम अन्य सम्पमत्त वा प्रमक्रयाबाट असूि उपर गनुफ पनेछ ।  

८०. िायदाि गने प्रमियााः(१) न्यामयक अमधकृतिे दर्ा ७८ बमोमजम सम्पमत्त तायदात गनुफपदाफ 

कम्तीमा विा समचवस्तरको कमफचारी खटाइ त्यस्तो अचि सम्पमत्तको चिनचपतीको मूपय 

स्पि खपुन ेगरी तायदात गनफ िगाउन ुपनेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम तायदात गन े कमफचारीिे तायदात गनुफपन े

सम्पमत्तको चिनचपतीको मूपय कायम गन े प्रयोजनका िामग पञ्चमकत े मोि कायम गरी 

मुचुपका खिा प्रमतवदेनसमित गरी अमभिेख न्यामयक अमधकृत समक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम पञ्चमकते मोि कायम गदाफ दिेाय बमोमजमका 

कुरािाइफ आधार मिइफ कायम गनुफ पनेछः 

(क) मनवदेकिे मनवदेनमा खिुाएको मूपय, 

(ख) मनणफयमा उपिेख भएको भए सो मूपय, 

(ग) पक्षि े जमानत वा कुन ै अन्य प्रयोजनको िामग 

कायफपामिका समक्ष मनवदेन मदाँदा खिुाएको मूपय, 

(घ) तायदात गदाफ भई आएको स्थानीय मूपयाङ्कन 

अनुसारको मूपय, 

(ङ) मािपोत कायाफियिे कायम गरेको न्यूनतम मूपय; 

(च) अन्य कुन ैप्रयोजनि ेकुन ैसरकारी मनकायि ेकुन ैमूपय 

कायम गरेको भए सो मूपय, 

(छ) पञ्चमकत े मोि कायम गनुफभन्दा तत्काि अगाव ै कुन ै

खरीद मबक्री भएको भए सो मूपय । 

स्पमष्टकरिाः“पञ्चमकत े मोि” भन्नाि े अचि 

सम्पमत्त मबक्री गनुफपदाफ मबक्री िुन े न्यूनतम मूपयिाइफ 

सम्झनुपछफ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम गदाफ दिेाय बमोमजमको कुरािाइफ समेत ध्यानमा 

राख्नुपनेछः 

(क) औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र िगायत 

सिक सञ्जािसाँग जोमिएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरक्षेत्रमभत्र पन ेघरको िकमा घरको वतफमान अवस्था 

सम्बन्धमा प्रामवमधक मूपयाङ्कन प्रमतवदेन । 

८१. खाभने जमि िात्र मललाि गनुापनेाः (१) कायफपामिकािे दर्ा ७९ बमोमजम मििाम गदाफ 

त्यस्तो सम्पमत्त खमण्िकरण गनफ ममपने भए असिू गनुफपने बााँकी मवगो खाम्ने जमत सम्पमत्तमात्र 

मििाम गनुफ पनेछ । 

(२) सम्पमत्त मििाम गदाफ सकार भएको रकम असिू उपर गनुफपने भन्दा बढी 

भएमा सो बढी भएको जमत रकम सम्पमत्तवाि पक्षिाइफ मर्ताफ गरीमदनुपछफ । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोमजम रकम मर्ताफ पाउने पक्ष मििाम गदाफको बखत 

उपमस्थत नभएको भए रकम मर्ताफ मिन आउनु भनी मनजको नाममा सात मदनको सचूना जारी 

गरी मझकाइ रकम मर्ताफ गनुफपछफ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम गदाफ सम्बमन्धत पक्ष रकम मर्ताफ मिन नआएमा 

उि रकम समञ्चतकोषमा दामखि गरी आम्दानी बााँधी सदरस्यािा गनुफपछफ । 

(५)न्यामयक अमधकृतिे दर्ा ७९ बमोमजम मििाम गरेको सम्पमत्त सकार 

गन े पक्षको नाममा सम्पमत्त दताफ नामसारीको िामग सम्बमन्धत कायाफिय वा मनकायमा 

पत्राचार गरी मनजिाइफ सम्पमत्तको चिनपूजी उपिब्ध गराइ आवश्यक परे सो सम्पमत्तको 

चिन चिाइ मदनुपछफ । 

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन दर्ा ७९ 

बमोमजमको मििाम प्रमक्रया अगामि बमढसकेपमछ भराउनु पन ेरकम बुझाउन पयाए पमन सो 

रकम नबुझी सम्पमत्त मििाम गनुफ पनेछ । 

८२. मललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोमजम भएको मििामको प्रमक्रयामा मचत्त नबुझ्न ेपक्षि े

जनु प्रमक्रया उपर मचत्त नबुझकेो िो सो भएको पन्र मदन मभत्र समममत समक्ष उजरूी पेि गरी 

भएको आदिे बमोमजम गनुफ पनेछ । 

८३. मिगो भराउुँदा िा चलन चलाउुँदा लागेको खचााः यस ऐन बमोमजम मबगो भराउाँदा वा 

चिन चिाउाँदा िागेको खचफ मबगो मदनुपने वा चिन मदनुपने सम्बमन्धत पक्षिे व्यिोनुफ पनेछ । 

८४. यथामस्थमििा राख् ने: कायफपामिकाि ेयस ऐन बमोमजम चिन चिाइ माग्न वा मबगो भराइ 

पाउन कुन ै सम्पमत्त दखेाइ मनवदेन परेपमछ मवगो भराउने वा चिनचिाउन े कायफ सम्पन्न 

नभएसम्मको िामग उि सम्पमत्त िकिस्तान्तरण गनफ, भत्काउन, मबगानफ तथा कुन ै प्रकारको 

मनमाफण कायफ गरी उि सम्पमत्तको स्वरुप पररवतफन गनफ नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बमन्धत 

पक्षको नाममा आदिे जारी गरी उि सम्पमत्त  यथामस्थमतमा राख् न ुपनेछ । 

८५. मनिेदनबाट कारबाही गनेाः(१)न्यामयक अमधकृतिे कुनै पक्षि ेदर्ा ८४ बमोमजम भएको 

आदिे मवपरीत कुनै सम्पमत्तको िक िस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतफन आमद गरेको मनवदेन 

परेमा उि मनवदेन दताफ गरी त्यस्तो गन ेपक्षको नाममा तीन मदनको म्याद जारी गरी मनजिाइफ 

िामजर गराइ सो मनवदेन समममत समक्ष पेि गनुफ पनेछ । 

(२) समममतिे उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन पेि िुन आएमा पक्षिाइफ 

नयााँ उजरूी दताफ गनफ निगाइफ उि मनवदेनबाट नै आवश्यक कारबािी गरी मनणफय गनुफ पनेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन उपदर्ा (१) 

बमोमजमको मनवदेनको व्यिोराबाट मनवदेन समममतको क्षेत्रामधकारमभत्र नपन े मवषयमा परेको 

दमेखएमा समममतिे उि मवषयमा क्षेत्रामधकार ग्रिण गने अदाित वा मनकाय समक्ष जान 

सुनाइ मदनु पनेछ । 

८६. चलन चलाउने सूचनााः (१) न्यामयक अमधकृतिे समममतको मनणफय बमोमजम चिन चिाइ 

पाउन मनवदेन परेमा चिन चिाउन ेमममत खिुाइ र्िानो मममतमा र्िानो घर जग्गाको चिन 

चिाउन कमफचारी खमटइ आउने िुाँदा सो मममत अगाव ैघर जग्गा खामि गरीमदनु भमन चिन 

मदनुपने पक्षको नाममा सचूना जारी गनुफ पनेछ । 

(२) चिन मदनुपन ेसम्पमत्त उजरूीको पक्ष बािके अन्य कसैको भोगचिनमा 

रिकेो भएमान्यामयक अमधकृति ेसोिी पक्षको नाममा उपदर्ा (१) बमोमजमको सचूना जारी 

गनुफ पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजम तोमकएको मममतमा खमटइ जााँदा घरजग्गा खािी 

गरेको भए सम्बमन्धत कमफचारीि े चिन चिाइफ मदएको मुचुपका खिा गरी तथा घरजग्गा 

खािी नगरेको भए खािी गराइ चिन चिाइफ चिन चिाएको मुचुपका खिा गरी 

प्रमतवदेनसाथ अमभिेख िाखामा पेि गनुफ पनेछ । 

पररच्छेद-१० 

मिमिध 

८७. नककल मनिेदनाः(१) समममत समक्ष दताफ रिकेो उजरूीको कुनै सरोकारवािा पक्षि ेमववादको 

मममसिमा रिकेो कुन ै कागजपत्रको नक्कि मिनको िामग मनवदेन मदएमा समममति े उि 

पक्षिाइफ सो कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन मदाँदा सम्बमन्धत पक्षिे काननू वा 

अमभिेखसाँग सम्वि मममसिको नक्कि मिनुपन े भएमान्यामयक अमधकृत समक्ष मनवदेन 

पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन मदनको एघार बज ेअगाव ैपेि भएमा 

सम्बमन्धत कमफचारीिे सोिी मदन र सोभन्दा पमछ पेि भएमा सम्भव भएसम्म सोिी मदन नभए 

सोको भोमिपपट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोमजम मनवदेन मदाँदा र्रक र्रक उजरूीको िामग र्रक 

र्रक मनवदेन मदनु पनेछ । 
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(५) मववादको कुनै पक्षि ेउपदर्ा (१) बमोमजमको मनवदेन मदाँदा नक्किको 

सट्टामा कागजपत्रको र्ोटो मखच्ने अनुममत मागमेा सो मदनु पनेछ । 

(६) नक्कि मनवदेन मददा अनुसचूी-१६ बमोमजमको ढााँचामा मदनु पनेछ । 

८८. नककल दस्िुराः(१) सम्बमन्धत न्यामयक अमधकृतिे दर्ा ८७ बमोमजम नक्कि वा र्ोटो 

मखच्नको िामग मनवदेन मदने पक्षसाँग मनवदेन दस्तूर बािके दिेाय बमोमजमको दस्तूर मिइफ 

नकि उपिब्ध गराउनु पनेछः  

(क) मनवदेन दस्तूर बापत रु. बीस िाग्नेछ । 

(ख) नकिको िकमा सक्कि पानाको प्रमत पषृ्ठको पााँच 

रुपैयााँको दरिे, 

(ग) समममतको मनणफय कागजको िकमा प्रमत सक्कि 

पानाको प्रमत पषृ्ठको पााँच रुपयैााँको दरिे, 

(घ) मिखत कागजपत्रको नक्कि नमिई र्ोटो मखच्न 

चािमेा प्रमत पानाको पााँच रुपैयााँको दरिे । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन प्रचमित कानून 

बमोमजम नकि दस्तूर निाग्ने पक्षिाइफ यस दर्ा बमोमजमको दस्तूर िाग्ने छैन । 

(३) यस दर्ा बमोमजम नकि उतार गरी िैजाने पक्षिे नकि उतार गदाफ 

िागेको खचफको व्यवस्था आर्ैं  गनुफ पनेछ । 

८९. दस्िूर उल्लेख गनेाः (१) नकि प्रमामणत गने सम्बमन्धत न्यामयक अमधकृतिे नकि 

प्रमामणत गदाफ नक्कि िैजान ेपक्षको नाम थर तथा उजरूीमा िमैसयतका साथ ैनक्कि उतार 

गरे बापत दामखि गरेको दस्तूर र नकि पाना समते उपिेख गरी नक्कि मदएको व्यिोरा 

जनाइ नकि प्रमामणत गनुफ पनेछ । 

९०. दस्िूर चुिा नभइा नककल नमदइनेाः न्यामयक अमधकृतिे यस ऐन बमोमजम नकि माग्न े

पक्षिे नकि उतार गदाफ दर्ा ८८ बमोमजम िाग्ने दस्तरू दामखि नगदाफसम्म नकि मदने छैन र 

सो नक्किको आमधकाररकता प्रमामणत गनफ पाउनेछैन ।  

९१. प्रचमलि कानूनबिोमजि हुनेाः यस ऐनमा जनुसुकै कुरा िेमखएको भए तापमन उजरूीसाँग 

सम्बमन्धत प्रचमित कानूनमा कुनै कुरा िेमखएको भए सोमा िेमखए जमतको िकमा सोिी 

बमोमजम िुनेछ । 
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९२. मनयि बनाउने अमधकाराः समममतको मसर्ाररिमा यस ऐनको प्रभावकारी कायाफन्वयनको 

िामग कायफपामिकाि ेआवश्यक पन ेदिेायका मनयम बनाउन सक्नेछ । 

(क) न्यामयक समममत  मनयमाविी 

(ख) मेिममिाप व्यवस्थापन मनयमाविी 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सुँग सभबमन्धि) 

उजूरीको ढाुँचा 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका समक्ष पिे गरेको 

मनिेदन-पत्र 

 

............मजपिा...........गाउाँ/नगरपामिका, विा न........बस्न.े............. राछोको /छोरी/श्रीममत पक्ष 

वषफ .............. को  ................................................................(पक्ष) वदेकमन  /वादी  

मवरुि 

सोिुखमु्बु मजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न.ं......बस्न े वषफ ....... 

को....................................................................................................(मवपक्ष)प्रमतवादी 

वा 

मवषयः ................................................................................................................. । 

 

म मनम्न वुाँदािरूमा िेमखए बमोमजम मनवदेन गदफछु : 

 

मकाफ परेको मवषय (तथ्य) 

१. माग गरेको उपचार ( कानूनसमेत)  

२. यस समममतबाट दोस्रो पक्ष मझकाइ ज ेजो वझु्नुपछफ वझुी मववाद मनरुपण गराइपाउाँ ।  

३. यस नगरपामिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यामयक कायफमवमधको दर्ा ....वमोमजम 

मनवदेन दस्तूर  रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सचूना दस्तूर रु. ...., पाना २ 

को मनवदेनको प्रमतमिपी दस्तूर 

रु. . .............समेत गरी जम्मा रु ......यस ैमनवदेनसाथ दामखि गरेको छु ।  

४. यो मनवदेन स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ४७ (२) बमोमजम यस ै

समममतको अमधकारक्षेत्रमभत्र पदफछ ।  

५. यो मनवदेन िदम्यादमभत्र ैछ र म मनवदेकिाई यस मवषयमा मनवदेन मदने िकदयैा प्राप्त छ 

।  

६. यस मवषयमा अन्यत्र किी ाँ कत ैकुन ैमनकायमा कुनै प्रकारको मनवदेन मदएको छैन ।  

७. यसमा मेरा मनम्न साक्षी तथा मिखत प्रमाण बुझी प्रमाण िगाइ पाउ ।  

८. यसमा िेमखएका व्यिोरा ठीक सााँचो सत्य िुन,् झटुा ठिरे कानून बमोमजम सजाय भोग्न 

तयार छु । 

९. िाि कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन पमछ गरेकोमा यसको अमभन् न अगं मानी पाउाँ।  
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तपसीि 

साक्षी:  १. ......................... 

   २. ........................ 

मिखत प्रमाण : १. ......................... 

   २. ........................ 

३. ......................... 

 

इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् ।  

 

(यो सामान्य ढााँचा मात्र िो मववादको मवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दाबी उपिेख गरी मनवदेन पत्र मदन 

बाधा पने छैन ।) 
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अनुसूची -२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सुँग सभबमन्धि) 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकामा 

उजरूी दताफ गरेको मनस्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

मवषय:उजरूी दताफको मनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

तपाइिे ........................ ........................ ........................ बस्ने मवरुिमा 

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

........................  मवषयको उजरूी दताफ गनफ पयाएकोमा आजको मममतमा दताफ गरी दताफ नं. कायम 

भएकोिे यो मनस्सा मदएको छ। 

अमधकृत कमफचारी, 

दस्तखत:................... 

मममत: ............../......./...... 
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अनुसूची -३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सुँग सभबमन्धि) 

िाररख भरपाई 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकामा खिा गररएको तारेख भरपाई 

 

वादी     प्रमतवादी 

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

मुद्दा  .................... 

मममत ........... मा ......................................... काम भएकोि े सोिी मदन ........... बज े यस 

न्यामयक समममत/कायाफियमा उपमस्थत िुनेछु भनी सिी गने ...... 

 

वादी ................   प्रमतवादी ................ 

 

र्ााँटवािाको 

दस्तखत:................... 

मममत:................./......./...... 
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अनुसूची-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सुँग सभबमन्धि) 

िाररख पचाा 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाबाट 

 जारी भएको तारेखको पचाफ 

 

वादी   प्रमतवादी 

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

मुद्दाः ...................... 

 

मममत ............... मा .................... काम गनफ ........ बज ेिामजर िुन आउनुिोिा ।  

 

र्ााँटवािाको दस्तखत  

मममत ................. 
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अनुसूची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३) सुँग सभबमन्धि) 

प्रमििादको ढाुँचा 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका समक्ष पिे गरेको 

मिमखत जवार् 

प्रथम पक्ष 

 

सोिुखमु्बु मजपिा सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न.ं .........................को छोरा/छोरी/श्रीमती पक्ष 

वषफ .............. को  ....................मिमखत जवार् प्रस्तुतकताफ                                  प्रमतवादी  

  

मवरुि 

सोिुखमु्व ुमजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा नं. ......... बस्ने वषफ  

....... को............मनवदेक  मवपक्षी/वादी

 

मवषयः ................................................................................................................. । 

म मनम्न वुाँदािरूमा िेमखए बमोमजम मनवदेन गदफछु : 

१. उजरूीको समथफन वा खण्िन िुन ेव्यिोरा । 

२. यसै ऐनको दर्ा ............. बमोमजम प्रमतवादको जवार् बापत दस्तूर रु. 

................... यसै मनवदेनसाथ सिंग्न गरेको छु । 

३. यो मिमखत जवार् म्यादमभत्र ैमिई म आर्ैं  वा वारेस मार्फ त उपमस्थत भएको छु ।  

४. यस मवषयमा अन्यत्र किी ाँ कत ैकुन ैमनकायमा कुनै प्रकारको मनवदेन मदएको छैन ।  

५. यसमा िेमखएका व्यिोरा ठीक सााँचो सत्य िुन,् झटुा ठिरे कानूनबमोमजम सजाय भोग्न 

तयार छु ।  

 

मनवदेक 

नामः ................................... 

इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् । 
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सुँग सभबमन्धि) 

न्यामयक समिमि, सोलुदूधकुण्डनगरपामलकाबाट जारी भएको 

भयाद सूचना 

.............................................................बस्ने ...........................को  

नाममा सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका कायाांियबाट जारी भएको १५ पन्र मदने सूचना   

 

....................मजपिा,..............पामिका विानं.......बस्न.े........................ि े

 तपाइाँको मवरुि....... 

 ............ ..................... ..................... .............................. मववाद परेको भनी उजरूी दताफ 

गरेको िुाँदा सोको प्रमतमिमप यसै साथ पठाइएको छ । अतः तपाइाँिे यो म्याद बुझकेो वा रीतपूवफक 

तामेि भएको मममतिे १५ (पन्र)    मदन मभत्रमा आफ्नो भनाइ र प्रमाणसमित आर्ैं  वा कानून 

बमोमजमको वारेस मार्फ त यस कायाफियमा िामजर िुन आउनु िोिा । अन्यथा कानून बमोमजम िुन े

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ। 

 

इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् । 

 

 

 

वादी 
निवेदक 

प्रनिवादी 
ववपक्ष 
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अनुसूची-७ 

(दफा ४१ को उपदफा (२) सुँग सभबमन्धि) 

न्यामयक समिमि, सोलुदूधकुण्डनगरपामलका 

 

मनिाय मकिाबको ढाुँचा 

क्र.सं. मुद्दा 

नं. 

दायर 

मममत 

पक्ष 

मवपक्षको 

नाम 

मनणफयको 

मकमसम 

 

मनणफय 

मममत 

मनणफयको 

संमक्षप्त 

व्यिोरा 

कैमर्यत 
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अनुसूची-८ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सुँग सभबमन्धि) 

मनिायको ढाुँचा 

न्यामयक समिमि, सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

मनणफय 

संवत ............... सािको मनवदेन न.ं....... 

मवषय: ......................................................................................... । 

 

सोिुखमु्बु मजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न........ स्नेब  

 ............................................को छोरा/छोरी/श्रीममत वषफ 

 .............. को  ....................(पक्ष) मनवदेक/वादी  

  पक्ष 

 मवरुि 

सोिुखमु्बु मजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा  

नं. ........ बस्न ेवषफ ....... को...................... प्रमतवादी                                                

      

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४७(१) ञ बमोमजम मनवदेन दताफ भई सोिी ऐनको 

दर्ा ४६ बमोमजम गठन भएको न्यामयक समममत समक्ष प्रस्ततु िुन आएको मदु्दाको संमक्षप्त तथ्य र 

मनणफय यस प्रकार छः  

(१) मकाफ परेको मवषयमा मनवदेनको व्यिोरा । 

(२) उजरूीकोसमथफनवाखण्िनिुने मवपक्षीको मिमखत जवार् ।  

(३) स्थिगत मनरीक्षणमा दमेखएको बारे स्पि मकटानी भएको प्रमतवदेन (आवश्यक भए) । 

(४) मववादका दवु ै पक्षिाई मेिममिाप गराउने प्रयोजनका िामग सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका 

विा नं........मा रिकेो मेिममिाप केन्रमा पठाउाँदा मिेममिाप िुन नसकी र्की आएको ।  

मनिाय 

दवु ै पक्षिाई सुनुवाइको िामग आज पेिी तोमकएकोमा मववादका सम्बमन्धत पक्षिरू स्वयम ्तथा 

मनजिरूबाट मनयुि गरेका कानून व्यवसायीिरू समेतको भनाइ सुनी पुनः ममिापत्र गनुफिोस् भनी 

सम्झाउाँदा वझुाउाँदा पमन ममिापत्र गनफ मन्जरू नगनुफ भएकोिे र्ाइिमा संिग्न प्रमाण कागजिरूको 

समेत मूपयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४९(२) बमोमजम मनणफय 
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मदनुपने िुन आई मनणफयतर्फ  मवचार गदाफ मनवदेकको 

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

...................................................................भनाइअनुसार......................................... 

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

............... गरेको वा भएको िो िोइन भनी स्थिगत रुपमै जााँचवझु गरी प्रामवमधक प्रमतवदेन पेि 

गनफ कायाफियबाट खमटइ गएका प्रामवमधक कमफचारीिे मममत.............मा पेि गरेको 

...........समितको प्रामवमधक प्रमतवदेन समेतबाट मनवदेकको माग दाबी 

वमोमजम........................................................................................................ 

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

.........................................................पुमि िुन े दमेखन्छ/दमेखदनै । प्रत्यथीिे यस 

कायाफियबाट पेि गरेको प्रमाण तथा प्रचमित कानून र प्रचिनबाट 

समेत.......................................................................................... 

........................................................................................................... मनवदेकको 

माग वमोमजम 

प्रत्यथीिे..................................................................................................................

................................. प्रबन्ध गनुफपन े दमेखन्छ । 

मनवदेकिे.................................................................................................................

.........ठिछफ । सो ठिनाफिे तपिीि बमोमजम गनूफ ।  

िपमशल 

१. सरोकारवािािे नक्कि माग गनफ आएमा मनयमानसुार दस्तूर मिई नक्कि मदनु ।  

२. यो मनणफयमा मचत्त नबुझ े३५ मदनमभत्र ..............मजपिा अदाितमा पुनरावदेन गनफ जानु भनी 

प्रत्यथीिाई सुनाईमदनू । म्याद मदनू ।  

३. उजरूीको िगत कट्टा गरी म्यादमभत्र पुनरावदेन नपरेमा कानून बमोमजम मनणफय कायाफन्वयन 

गनूफ/गराउनू । 

 

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

 सदस्य सदस्य संयोजक  

 

 इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् । 

 

(यो सामान्य ढााँचा मात्र िो मववादको मवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दाबी उपिेख गरी मनणफय 

गनफ बाधा पन ेछैन ।) 
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अनुसूची-९ 

(दफा ४८ सुँग सभबमन्धि) 

अन्िररि संरक्षिात्िक आदेशको निुना 

 

न्यामयक समिमि, सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका 

अन्िररि संरक्षिात्िक आदेश 

 

संयोजक श्री ........................................................ 

सदस्य श्री ................................................................ 

सदस्य श्री ............................................. 

आदेश 

संवत ............................ सािको मनवदेन नं........ 

 

मिषयाः  पीमडिलाई उपचार गराउने सभबन्धिा । 

 

सोिुखमु्बु मजपिा सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न........ वस्न े

 ...............को छोरा/छोरी/श्रीममत वषफ .............. को  .................... पक्ष 

   मवरुि 

सोिुखमु्बु मजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा नं. ........ बस्न े

 वषफ ....... को............  

 

 

यसमा मनवदेकको माग बमोमजम ..........................मजपिा ................................पामिका 

विा नं................................ बस्न े...............को नामत ..........................को छोरा/छोरी वषफ 

................ को ................................................िे 

आरू्िाई......................................................................................... 

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

पक्ष (मनवेदक)  

मवपक्ष (प्रमतवादी) 
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....................गनफ अटेर 

गरेको..........……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

घरीघरी रुपैयााँ नभएको विाना गन े गरेको, कमिि े कमििे 

..................................................... कामको व्यस्तताि ेरु्सफद नममिेको आमद कारण जनाइ 

आरू्िे मनयममत प्राप्त गनुफपन े ................................ प्राप्त गनफ नसकेको िुाँदा आफ्नो जीवन 

झनझन खतरायुि िुन गएको भनी ..................................................................... र 

मसर्ाररि समित पेि िुन आएको मनवदेन उपर प्रारमम्भक रुपमा जााँचबुझ गदाफ व्यिोरा मनामसब 

दमेखएको िुाँदा िाििाई मनवदेकको िामग .........................................ि े मसर्ाररि गरे 

बमोमजम ..................................................................... गनूफ गराउनू तथा मनजको 

............................................................................................ िगायत आवश्यक अन्य 

प्रबन्ध समेत ममिाउन ुभनी स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४९ (८) बमोमजम 

मवपक्षी ........................................................को नाममा यो अन्तररम संरक्षणात्मक आदिे 

जारी गरीमदएका छौं । यो आदिे मममसि सामेि राखी मवपक्षीिाई िेखी पठाई मदन ू। यो आदिे 

अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी मममसि सामेि राख् न ुर मनयमानुसार पेि गनूफ ।  

 

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

 सदस्य सदस्य  संयोजक  

 

 

ईमत संवत् ................... साि ..........ममिना........गते रोज......िुभम् । 

 

 

(यो सामान्य ढााँचा मात्र िो मववादको मवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दाबी उपिेख गरी मनणफय 

गनफ बाधा पन ेछैन ।) 
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अनुसूची-१० 

(दफा ५२ को उपदफा (२) सुँग सभबमन्धि) 

मिलापत्रको लामग मनिेदनको ढाुँचा 

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका, न्यामयक समिमि सिक्ष पेश गरेको मिलापत्रको संयुि 

मनिेदन पत्र 

 

............मजपिा ...........नगरपामिका, विा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीममत पक्ष 

वषफ .............. को  ....................(पक्ष) मनवदेक वादी  

  

मवरुि 

मजपिा सोिुखमु्बु, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न.ं ........ बस्न े वषफ ....... को.............. 

 (मवपक्ष)प्रमतवादी  

  

मवषय: ................................................................................................................ । 

 

िामी मनवदेक  मनम्न मिमखत मनवदेन गदफछौ,- 

१. िामीबीच संवत ् ..................... सािमा 

..................................मवषयमा.......................................िे 

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

भनी.............................................................................................. मनवदेकको मनवदेन 

परेको ।  

२. ..................................................................................................................... भन्न े

प्रत्यथीको मिमखत जवार् रिकेो  ।  

३.

 िामीबीच..................................................................................................

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

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

................ मवषयिे मनमुटाव भई नगरपामिकामार्फ त विा नं. ...............को मेिममिाप केन्रमा 

बसी आपसमा छिर्ि गरी मवगतमा ज ेजस्ता मवषयमा असमझदारी तथा बमेेि भएको भएतापमन 

िामीबीच एक अकाफप्रमत मवश्वास, सदभाव र .............................................................. कायम ै

रिकेोिे.................................................................................................................. 

गरी पाउाँ भन्न े मनवदेन दाबी छोिी पुनः .......................................व्यवमस्थत ढंगि े अगामि 
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बढाउनेछौं।...................................................................................................................

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

............................. िामी दवु ै पक्ष सिमत भएकािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को 

दर्ा ४७ वमोमजम यो ममिापत्रको संयुि मनवदेन पेि गरेका(२)  छौं , िेमखए बमोमजम ममिापत्र गरी 

पाउाँ ।  

४.सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका स्थानीय न्यामयक कायफमवमध बमोमजम यो ममिापत्रको संयुि मनवदेन दस्तूर 

बापत रू   ............... यससैाथ संिग्न छ । 

५ यसमा िेमखएका व्यिोरा ठीक सााँचो िुन,्  झठु्ठा ठिरे कानून बमोमजम सिुाँिा वझुाउाँिा ।  

 

मनवदेकिरू 

........................................... मनवदेक/उजरूीकताफ 

.......................................... मवपक्ष/मिमखतजवार्कताफ 

 

 

 

 

 

इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् ।  

 

 

(यो सामान्य ढााँचा मात्र िो मववादको मवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दाबी उपिेख गरी मनणफय 

गनफ बाधा पन ेछैन ।) 
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अनुसूची-११ 

(दफा ५२ को उपदफा (५) सुँग सभबमन्धि) 

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका, न्यामयक समिमिबाट गररएको 

मिलापत्रको िोक ढाुँचा 

 संयोजक श्री ........................................................ 

सदस्य श्री ................................................................ 

सदस्य श्री ............................................. 

आदेश 

संवत ............................ सािको मनवदेन नं........ 

 

यसमा संयुि दरखास्तसाथ पेि भएको ममिापत्रको कागजमा न्यामयक समममतबाट दवु ै

पक्षिरूिाई त्यसको मतिव र पररणाम समेत सम्झाउाँदा/बुझाउाँदा ममपन मञ् जरुी गरी समिछाप 

समेत गरी मदएकािे  ममिापत्र गराइ मदऐको छ । स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को 

दर्ा..... बमोमजम रु. ............ दस्तूर िाग्ने िुाँदा .................................................. 

र................................................... पक्षबाट दामखिा गराइ उजरूीको िगत कट्टा गरी मममसि 

मनयमानुसार बुझाइ मदनू । 

 

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

 सदस्यसदस्य संयोजक  

 

 

ईमत संवत् ................... साि ..........ममिना........गते रोज......िुभम् । 

नोट: 

१. ममिापत्रको िीरमा उपरोि व्यिोरा िेखी प्रमामणत गन े। 

२. मेिममिाप केन्रबाट ममिी आएकोमा दस्तूर िाग्दनै । 
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अनुसूची-१२ 

(दफा ५९ को उपदफा (३) सुँग सभबमन्धि) 

िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुने मनिेदन ढाुँचा 

न्यामयक समममत 

सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका समक्ष पेि गरेको मनवदेन 

मिषय : िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउुँ । 

प्रस्तुत मवषयमा तपसीिमा उमपिमखत कागजातिरूको प्रमतमिमप साथै राखी सोिुदधूकुण्ि 

नगरपामिकाको न्यामयक समममत अन्तगफतको विा न.ं....... रिकेो ........................मेिममिाप 

केन्रमा सूचीकृत भई मेिममिाप गराउन अनमुमत पाउाँ भनी मनवदेन गदफछु ।  

तपसीि 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाप्रमत, 

२) स्नातक तिसम्म उत्तीणफ गरेको िैमक्षक प्रमाणपत्रको छााँयाप्रमत, 

३) मेिममिापकताफको तािीमप्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायााँप्रमत, 

४) मेिममिाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्यमिगत मववरण (Bio- data) 

मनवदेक, 

नाम थर :............................... 

दस्तखत:.................. 

मममत:................./............/ 

फोटो 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

183 

 

अनुसूची-१३ 

(दफा ७५ को उपदफा (१) सुँग सभबमन्धि) 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका समक्ष पिे गरेको  

भररभराउको मनिेदन पत्र 

मिषयाः भररभराइ पाउुँ भन्ने बारे । 

सोिुखमु्बु मजपिा सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा न........ बस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीममत पक्ष 

वषफ .............. को  ....................    

मिरुर्द् 

सोिुखमु्बु मजपिा, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा नं. ........ बस्ने वषफ ....... को 

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

मवषय: भररभराइ पाउाँ भन् ने बारे । 

म मनवदेक मनवदेन वापत रु १०।– दस्तूर साथै राखी मनम्न व्यिोरा मनवदेन गदफछु । 

१. उपरोि मवपक्षीसाँगको उमपिमखत मुद्दा यस सोिदुधूकुण्ि नगरपामिकाको न्यामयक 

समममतको मममत.............................................को मनणफय बमोमजम मैि े यस 

कायाफियमा राखकेो दस्तूर रकम रु. .......................................मममत 

...........................................को श्री मजपिा अदाितको रै्सिा बमोमजम मिैे भरी 

भराइ पाउने ठिर भएको िुाँदा उि रकम मिाई भराइ पाउन यो मनवदेन पेि गरको छु । 

२. मैिे यस कायाफियमा जम्मा गरेको दस्तूर रकमको भरपाई रमसद भौचरको सक्किै प्रमत र 

सम्मामनत श्री .................................मजपिा अदाितको मममत .......................को 

रै्सिा यसैसाथ सिंग्न छ । 

३. यसमा िेमखएको ब्यिोरा ठीक सााँचो िो झठु्ठा ठिरे कानून बमोमजम सिुाँिा बुझाउाँिा । 

मनवदेक 

इमत संवत् ............. साि...................ममिना......................गत.े....................रोज िुभम् । 

पक्ष मनवेदक  

मवपक्ष 

(प्रमतवादी) 

फोटो 
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अनुसूची-१४ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सुँग सभबमन्धि) 

चलन चलाउने मनिेदन 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकामा पेि गरेको 

 

मनिेदन पत्र 

मवषयः चिन चिाइ पाउाँ भन्ने वारे । 

मनवदेक..........................................बस्ने................वषफको...........................................

वादी/ मनवदेक 

मिरुर्द् 

मवपक्षी.......................................... बस्न.े.................वषफको......................................... 

प्रमतवादी 

म मनवदेक मनवदेन वापत रु १०।– दस्तूर साथै राखी मनम्न व्यिोरा मनवदेन गदफछु । 

1. उमपिमखतमवपक्षीसाँगको............................................................................मुद्दामा  

यस नगरपामिकाको न्यामयक समममतबाट मममत .........................................मनणफय 

भएको..............................................................................................................

..........................(सम्पमत्त वा वस्त ु  वा वस्तु भोगचिन गनफ पाउन े उपिेख गरी मनणफय 

भएको छ, सो सम्पमत्त वा वस्त ु उपिेख गने) मा श्री मजपिा 

अदाित...............................बाट मममत ................................मा मेरो िकभोग र 

स्वाममत्वको ठिर िुने भनी न्यामयक समममतकै मनणफयिाई सदर गरी मेरै िकभोग कायम गरको 

िुाँदा मेरो िक भोगको कायम भएको सम्पमत्त िीघ्रामतिीघ्र मिाई  चिन चिाई पाउन यो 

मनवदेन पेि गरको छु । 

 

2. यस मनवदेनका साथ दिेायका कागजात संिग्न गरेको छु । 

(क) न्यायक समममतिे गरेको मनणफयको छााँयाप्रमत । 

(ख) मजपिा अदाित....................ि े मममत................................मा गरेको सदर 

रै्सिाको छायााँ प्रमत । 

(ग) मववाद सम्वि मममसि यस ैकायाफियमा रिकेो छ । 

(घ) यसमा िेमखएको व्यिोरा ठीक सााँचो िो, झटुा ठिरे कानून बमोमजम सिुाँिा बुझाउाँिा । 

 

मनवदेक  

ईमत सम्वत्....................साि............ममिना..............बार...............रोज.........िुभम् । 
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अनुसूची -१५ 

(दफा ७८ को उपदफा (४) सुँग सभबमन्धि) 

सभपमि रोककाको आदशे 

न्यामयक समिमि, सोलुदूधकुण्ड नगरपामलका 

संयोजक श्री .........................................................................................  

सदस्य श्री ...........................................................................................  

सदस्य श्री ...........................................................................................  

आदिे 

संवत् ................. सािको मनवदेन नं........  

मवषयः सम्पमत िस्तान्तरण रोक्का 

सोिुखमु्बु मजपिासोिुदधूकुण्ि नगरपामिका, विा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमती वषफ .... .

को (पमििो पक्ष) मनवदेक  

मिरुर्द् 

..............मजपिा.........................................................................पामिका, विा नं.... वस्न े

वषफ........को......................................... (दोश्रोपक्ष) मवपक्षी 

 

यसमा मनवदेकको माग बमोमजम..............मजपिा....................................................पामिका, विा 

नं.... क्ष.ेर्.........मक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रिकेो अवण्िाको..................वगफमर्टको 

...... ति े घर र मिग िगापात समेत मवपक्षी............................को सम्पमत्त मनज मवपक्षीबाट अन्य 

अमंियारिरूको मन्जरुी मबना िक िस्तान्तरण िुन सक्न े आिंका गरी मनवदेकिे मदएको मनवदेन उपर 

प्रारमम्भक रुपमा जााँच वझु गदाफ व्यिोरा मनामसब दमेखएको िुाँदा िाििाई प्रत्यक्षीको नाममा रिकेो 

उमपिमखत घरजग्गाको िक िस्तान्तरण गनफ मसर्ाररि नमदन विािाई र अको आदिे नभएसम्मका िामग 

उि घरजग्गाको िक िस्तान्तरण नगनुफ/गनफ नमदन ुभनी मािपोत कायाफियको नाममा समेत स्थानीय सरकार 

सञ् चािन ऐन २०७४ को दर्ा ४९ (६) बमोमजम यो रोक्काको आदिे जारी गरीमदएका छौं । यो आदिे 

मममसि सामेि राखी सम्बमन्धत कायाफियिरूमा पठाइमदनु । यो आदिे अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त 

गरी मममसि सामेि राख् न ूर मनयमानुसार पेि गनूफ । 

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

 सदस्य सदस्य  संयोजक 

 

ईमत संवत................साि.............मामिना...........गते..........रोज िुभम् । 
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अनुसूची-१६ 

(दफा ८७को उपदफा (६) सुँग सभबमन्धि) 

नककलको लामग मनिेदन 

न्यामयक समममत, सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकामा पेि गरेको 

मनवदेन पत्र 

मवषय : नक्कि पाउाँ भन्ने बारे । 

................... बस्न े.................................................................. मनवदेक/वादी/प्रमतवादी 

मवरुि 

............... बस्न े................................................................ मवपक्षी/वादी/प्रमतवादी 

 

मुद्दा : .................................. 

 

म मनवदेक मनवदेन दस्तूर वापत रु. १०।– साथ ैराखी मनम्न व्यिोरा मनवदेन गदफछु: 

(१) उपरोि मवपक्षीसाँगको उमपिमखत मुद्दामा अध्ययनको िामग दिेायका कागजातिरू आवश्यक 

परेको िुाँदा प्रमामणत प्रमतमिमप पाउाँ भनी यो मनवदेन साथ उपमस्थत भएको छु । अतः नक्किको 

प्रमामणत प्रमतमिपी पाउाँ । 

दिेाय  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) िेमखएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ,  झटु्टा ठिरे कानून बमोमजम सिुाँिा बुझाउाँिा ।  

मनवदेक 

मनज .......................... 

इमत सम्वत् ......... साि ........ ममिना ....... गते रोज ्....... िुभम ्................ 
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सूचना ७  

सोलुदूधकुण्ड नगरपामलकाको पूिााधार मिकास िथा सेिा व्यिस्था (मनयमिि र व्यिमस्थि)              

गने ऐन , २०७५ 

प्रमाणीकरण मममत:२०७४/०२/०९  

प्रस्िािना: नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनमाफण िुन ेपूवाफधार सिज आवागमन योग्य बनाउन, भवन मनमाफण, वस्ती 

मवकास तथा ििरी योजनािाई व्यवमस्थत बनाउन, जिस्रोत तथा खानपेानीको मदगो व्यस्थापन गनफ,  

सावफजमनक पूवाफधार मनमाफणमा मनजी क्षेत्रिाई सिभागी गराउाँद ै वातावरण अनुकूि मवकास कायफिाई 

नगरपामिकाको कायफपिमतको रुपमा स्थामपत गनफ, प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्थासमितको ििरी सेवािाई 

मवमधसम्मत तथा गुणस्तरयुि बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संमवधानको धारा २२६ र स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ बमोमजम सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको दोस्रो नगरसभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारमभभक 

१.  संमक्षप्त नाि र प्रारभभ : (१) यस ऐनको नाम “सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको पूवाफधार 

मवकास तथा सेवा व्यवस्था (मनयममत र व्यवमस्थत) गने ऐन, २०७५” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन नगर राजपत्रमा प्रकामित भएको मममतबाट नगरक्षेत्रमभत्र तुरुन्त 

प्रारम्भ िुनेछ । 

२. पररभाषााः मवषय वा प्रसगंि ेअको अथफ निागेमा यस ऐनमा :– 

(क) “कायफपामिका” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको नगर 

कायफपामिकािाई सम्झनुपछफ । 

(ख) “खोिा तथा खोपसी” भन्नाि े सावफजमनक रुपमा मनयममत तथा 

वषाफयाममा पानी वग्न ेस्थानिाई सम्झनपुछफ । 

(ग) “गोरेटो बाटो ” भन्नाि े परम्परागत रुपमा प्रयोग गन े नक्िामा भएको 

बाटो र परम्परागत रुपमा मिि्न ेगररएको तर नक्सामा नभएका गोरेटो 

बाटो समेतिाई सम्झनुपछफ । 
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(घ) “चक्रपथ” भन्नािे नगरिाई पररक्रमा (ररङरोि) िुन े गरी मनमाफण िुन े

सिकिाई सम्झनुपछफ ।  

(ङ) “जिस्रोत” भन्नाि ेनगरपामिका क्षेत्र मभत्रको भ–ूसतिमा वा भूममगत 

वा अन्य जनुसुकै अवस्थामा रिकेो पानी सम्झनुपछफ । 

(च) “टोिस्तरीय सिक” भन्नािे ० मक.मम. दखेी १ मक.मम. सम्मको 

सिकिाई सम्झनुपछफ । 

(छ) “तोमकएको वा तोमकए बमोमजम” भन्नािे यस ऐन बमोमजम बनेको 

मनयमाविीमा तोमकएको वा तोमकए बमोमजम सम्झनुपछफ । 

(ज) “धाममफक तथा सांस्कृमतक क्षेत्रको सिक” भन्नाि े मूि सिकदमेख 

धाममफक तथा सांस्कृमतक क्षेत्रसम्मको पिुच मागफिाई सम्झनुपछफ ।  

(झ) “नगरस्तरीय सिक” भन्नाि े नगरपामिका र अन्य स्थानीय तििाई 

जोि्ने सिकिाई सम्झनुपछफ । 

(ञ) "पूवाफधार सुपरीवके्षण तथा अनगुमन समममत" भन् नािे दर्ा २१ 

बमोमजमको पूवाफधार सुपरीवके्षण तथा अनगुमन समममत सम्झनुपछफ । 

(ट) “प्रमुख” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको नगर प्रमुखिाई 

सम्झनुपछफ । 

(ठ) “प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत” भन्नािे सोिुदधूकुण्ि नगरपामिकाको 

प्रमुख प्रिासकीय अमधकृतिाई सम्झनुपछफ । 

(ि) “प्राकृमतक स्रोत” भन्नािे पानी, ढुङ्गा, बािुवा जगंि, खानी जस्ता 

प्रकृमतिे मदएको स्रोतिाई सम्झनपुछफ । 

(ढ) “प्रादमेिक सिक” भन्नािे नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनमाफण भएको प्रदिे 

मातितको सिकिाई सम्झनुपछफ । 

(ण) “र्ासि” (सेट व्याक) भन्नाि े सिकको मकनारबाट छोमिने  जग्गा 

भन्ने  सम्झनुपछफ । 

(त) "मिसिू मनधाफरण समममत" भन्नािे दर्ा १४ बमोमजमको खानेपानी 

तथा मसचंाइ िुपक मनधाफरण समममत सम्झनपुछफ । 

(थ) “राजकुिो तथा कुिो” भन्नािे नक्सामा भएको र परम्परागत रुपमा 

चमिरिकेो पानी बग्न ेकुिो सम्झनुपछफ ।  
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(द) “रामष्ट्रय राजमागफ” भन्नाि े नगरपामिका क्षेत्रमभत्र जोमिएका नेपाि 

सरकारिे मनमाफण गरेका रामष्ट्रय सिकिाई सम्झनपुछफ । 

(ध) “विास्तरीय सिक” भन्नािे विा क्षेत्र मभत्र रिकेा १ मक.मम. दखेी १० 

मक.मम. िम्बाई सम्मको सिकिाई सम्झनुपछफ। 

(न) “ििरी सिक” भन्नािे बजार क्षेत्रमभत्रका सिक भन्ने बुमझन्छ र सो 

िब्दिे नगरपामिकाद्वारा चार मकपिा तोकी ििरी सिक नामाकरण 

गरी मनणफय गरेका सिक समेतिाई सम्झनुपछफ । 

(प) “सिक मसमा” भन्नािे नगर सिकको चौिाईिाई सम्झनुपछफ । 

(र्) “सिकको क्षेत्रामधकार” भन्नािे सिकको स्वाममत्व भएको भूभागिाई 

सम्झनुपछफ । 

(ब) “सिायक सिक” भन्नाि ेमखु्य सिकबाट वस्तीसम्म जाने १ मकमी 

सम्मको सिकिाई सम्झनुपछफ ।  

 

पररच्छेद २ 

सडक के्षत्रको िगीकरि, के्षत्रामधकार र फासल 

३.  सडकको के्षत्रामधकार : (१) नगर क्षेत्रमभत्र सिकको क्षेत्रामधकार दिेाय बमोमजम िुनेछ । 

(क) चक्रपथको क्षेत्रामधकार १० ममटर चौिा िुनेछ । 

(ख)  ििरी सिकको क्षेत्रामधकार ६ मीटर चौिा िुनेछ । 

(ग) नगर स्तरीय सिकको क्षेत्रामधकार (आर.ओ.िब्िु)  ८ 

ममटर चौिा िुनेछ ।  

(घ) विास्तरीय सिकको क्षेत्रामधकार (राइट अर् व)े ६ 

ममटर चौिा िुनेछ ।  

(ङ) टोिस्तरीय सिकको क्षेत्रामधकार ४ ममटर चौिा   

िुनेछ ।  

(च) गोरेटो बाटो : मामनस र चौपाया मिि्ने वस्तीबाट 

मूिबाटो वा वस्ती सिकसम्म जोमिने अमधकतम १ 

मकमी िम्बाईका सिकिाई गोरेटो बाटो भमनन्छ । 

यसको चौिाई कम्तीमा ३ मर्टको िुने छ ।  
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजमका सिकको घुम्ती तथा मोिमा ठूिा सवारीको 

आवागमन समेत मध्यनजर गरी मनधाफररत चौिाइ भन्दा ४० प्रमतित बढी िुनगेरी मनमाफण गनुफ 

पनेछ ।  

४.  सडकको फासल (सेट व्याक)  : (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्रका सिकको र्ासि (सेट 

व्याक) दिेाय बमोमजम िुनेछ,- 

(क) चक्रपथका र्ासि २ ममटर । 

(ख) नगर स्तरीय सिकको र्ासि २ ममटर  

(ग) ििरी सिकको र्ासि २ ममटर । 

(घ) विास्तरीय सिकको र्ासि १.५ ममटर ।  

(ङ) टोिस्तरीय सिकको र्ासि १.५ ममटर । 

(च) सिायक सिकको र्ासि १.५ ममटर । 

(छ) गोरेटो बाटोको र्ासि १.५ ममटर ।  

(ज) खोिा र खोपसीको र्ासि प्राकृमतक विावबाट दिेाय 

बमोमजम िुनेछः  

१. मखु्य खोिाः २० ममटर 

२. ठािो खोिाः ३ ममटर 

३. कुिो र खोपसीः १.५ ममटर 

(झ) िाईटेन्सन िाईन : केन्र मबन्दबुाट ७ ममटर 

५.  िुख्य सडकको के्षत्रामधकार र फासल सभबन्धी मिशेष व्यिस्था : (१) सपिेरी – 

ओखिढुङ्गा सिक खण्िमा सिकको क्षेत्रामधकारभन्दा बामिर २ मीटर र घुम्तीमा तीन ममटर 

र्ासि छोि्न ुपनेछ ।  

(२) दर्ा ३ को उपदर्ा (१), दर्ा ४ को उपदर्ा (१) बमोमजमको सिकको 

नामाकरण, क्षेत्रामधकार तथा र्ासि अनुसचूी-१ मा उपिेख भए बमोमजम िुनेछ । 

(३) नगरपामिकािे मनमाफण गरेका सब ै प्रकारका सिकिरु र प्रादमेिक एव ं

रामष्ट्रय राजमागफमा व्यमि वा सघं/संस्थािरुिे कुनै प्रकारको भौमतक संरचना मनमाफण गदाफ यो 

ऐनमा उपिेख र्ासि बािके दायााँबायााँ छज्जा राख्न चािमेा छज्जा बराबरको थप र्ासि 

छोि्नु पनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

भिन मनिााि िथा शहरी मिकास सभबन्धी कायाहरू 

६. स्िीकृमि नमलई मनिााि िथा मिकास गना नहुनेाः  (१) नगरपामिकाका क्षेत्रमभत्र 

व्यवमस्थत, सुरमक्षत र योजनावि  मवकासका िामग कसैिे पमन नगरपामिकाबाट स्वीकृमत 

नमिई कुनै नयााँ भवन बनाउन, पूरानो भवन भत्काइ पनुः मनमाफण गनफ, तिा थप गनफ, मोिोिा 

रे्नफ वा सामवकको भवनमा झ्याि, ढोका, बादफिी, कौिी, दिान आमद थपघट गरी बनाउन 

वा सोसाँग सम्बमन्धत कायफ गनफ गराउन िुदनै  । 

(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनको िामग नगरपामिकाकािे भवन मनमाफण 

सम्बन्धी आवश्यक मनदमेिका, कायफमवमध, मापदण्ि तयार गरी िागू गनेछ  ।  

७.  भिनको दिाा  : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनमाफण भएका सम्पूणफ भवन तथा संरचनािरूको 

तोमकए बमोमजम दताफ गराइ अमभिेख तयार गररनेछ ।  

८. भिनको मडजाइन िथा नकसा स्िीकृमि सभबन्धी व्यिस्था : (१) नगरपामिकाका 

क्षेत्रमभत्र भवन मनमाफण गनफ चािने व्यमि, संस्था वा सरकारी मनकायिे भवन मनमाफण गनफ 

प्रचमित काननू र भवन मनमाफण संमिता बमोमजम स्वीकृमतको िामग नगरपामिका समक्ष 

दरखास्त मददंा नक्सासाथ आमकफ टेक्चरि र स्रक्चरि मिजाइन  समते पेि गनुफ पनेछ ।  

 तर आमकफ टेक्चरि र स्र्क्चरि मिजाइन नभएपमन नक्सापास गनफ ममपन ेभनी नेपाि सरकार 

वा कायफपामिकािे तोकेको िकमा भने सोिी बमोमजम िुनेछ । 

(२) भवन मनमाफण गदाफ आवासीय भवनको िकमा २५० वगफ ममटरसम्मको 

भवन बनाउाँदा ३० प्रमतित खािी जग्गा छोि्न ु पनेछ । सरकारी, अधफ सरकारी तथा 

व्यापाररक भवन मनमाफण गदाफ ५० प्रमतित खािी स्थान छोि्नु पनेछ ।   

तर नगरपामिकािे व्यवसामयक वा व्यापाररक क्षेत्रको िकमा खािी छोि्नु 

पने जग्गाको मापदण्ि बनाइ कायाफन्वयन गनफ सक्नेछ । 

९. बस्िी मिकास, शहरी योजना िथा भिन मनिााि सभबन्धी िापदण्ड : (१) 

कायफपामिकािे नगरपामिका क्षेत्रमभत्र वस्ती मवकास, ििरी योजना तथा भवन मनमाफण 

सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ि  तथा कायफमवमध बनाइ िाग ूगनफ सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको मापदण्िको आधारमा नगरपामिकामभत्र कुन ै

व्यमि, समुदाय, संघसंस्था वा मनकायिे जग्गािाई घिेरी प्रयोजनको िामग मवकास गने वा 

मवकास गरी मबक्री गन ेउद्दशे्यि ेवस्ती मवकासको काम वा पररयोजना सञ्चािन गनफ चािमेा 
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वस्ती मवकासको मवस्ततृ कायफ योजनासमित अनुममतको िामग नगरपामिकामा मनवदेन मदन ु

पनेछ ।  

(३) मनमाफण िुन ेभवनिरूको वररपरर दर्ा ४ बमोमजमको क्षेत्र बािके अन्य 

क्षेत्रमा मनम्न अनसुार खपुिा क्षेत्र छोि्न ुपनेछ । 

(क) आवासीय भवनः १ ममटर 

(ख) ब्यापाररक र व्यवसामयक भवनः २ ममटर 

(ग) िैमक्षक भवनः ३ ममटर 

(घ) संस्थागत भवन : ३ ममटर 

(ङ) सभा सम्मिेन र सामुदामयक भिेा भवन : ६ ममटर 

(च) औद्योमगक भवनः १६ ममटर 

(छ) पेरोि पम्प : ९ ममटर 

(४) यो मापदण्ि िाग ूिुन ुअमघ मनमाफण भईसकेको पुराना भवनिरुको िकमा 

दिेायको अवस्थामा नगरपामिकाि ेतपिा थप गने अनुममत प्रदान गनफ सक्नेछ । 

(क) मनमाफण भईसकेका भवन मनमाफण गदाफ भवन मनमाफण 

संमिताको पािना भएको, 

(ख) सिकको क्षेत्र अमधकार र र्ासि छोिेर मनमाफण 

भएको, 

(ग) प्रामवमधक जााँच गदाफ तपिा थप गनफ उपयुि दमेखने 

प्रमतवदेन पेि भएको  

(५) उपदर्ा (४) बमोमजम पूराना भवनमा तपिा थपको अनुममत सम्बन्धी 

अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 

(६) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनमाफण गररन े अस्थायी सरंचना िरेक दईु बषफमा 

नवीकरण गने गरी  अमभिेखीकरण गनफ समकनेछ । 

१०. मनिााि मनषेध गररएको : (१) नगर क्षेत्रमभत्र मनजी, सामुदामयक वा संस्थागत रुपमा कुन ै

मनमाफण गनुफ पदाफ दिेायको कायफिाई गनफ नपाउन ेगरी मनषेध गररएको छ । 

(क) नक्िापास नगरी कच्ची वा पक्की तथा अस्थायी वा 

स्थायी कुनै प्रकारको संरचना बनाउन, 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

193 

 

(ख) कायाफियबाट स्वीकृत नक्सा भन्दा र्रक पारी तिा, 

छत, भर् याङ , बिेनी, सटर आमद समेतका संरचना 

मनमाफण गनफ, 

(ग) मूि सिकबाट िाखा सिक खोपदा पानीको मनकास वा 

नािा अवरोध गनफ, 

(घ) कायाफियबाट स्वीकृमत नमिई कुन ैपमन बाटोको ट्याक  

खोपन, 

(ङ) कायाफियको स्वीकृत बगेर सावफजमनक स्थिमा कुन ै

प्रकारको संरचना मनमाफण गनफ, 

(च) कायाफियको अनुममत नमिई पक्की सिक र ग्राभेि 

सिकको दायााँ बायााँ घिेरी मनमाफण गनफ वा अन्य 

जनुसुकै प्रयोजनका िामग जग्गा खानफ वा सम्याउन, 

(छ) आफ्नो घर कम्पाउण्ि, पसि वा व्यवसाय अगामि 

सावफजमनक जग्गा वा बाटोको क्षेत्रामधकार रिकेो 

क्षेत्रमा कुन ै पमन प्रकारको मनमाफण सामाग्री वा 

व्यवसामयक वा अन्य   जनुसुकै प्रकृमतका सामग्री 

राख्न, 

(ज) सावफजमनक जग्गा अमतक्रमण गरी कुनै संरचना मनमाफण 

गनफ । 

(झ) कायाफियबाट अनुममत नमिई खोिा र सिकको 

मकनारा छेउबाट ढुङ्गा, मगट्टी, बािुवा उत्खनन गनफ । 

(ञ) सावफजमनक पूवाफधारिाई नोक्िान पुग्ने गरी सावफजमनक 

वा मनजी जग्गामा रिकेो बोट, मबरुवा वा रुख कटान 

गनफ । 

(ट) दर्ा ४ को खण्ि (ज) बमोमजम प्रमतकूि िुने गरी मवद्यतु् 

पोि मबस्तार गनफ । 

(ठ) सिकमा बनेको स्थायी संरचनाको स्वरुपिाई पररवतफन 

गने गरी ढि मनमाफण वा अन्य कुनै कायफ  गनफ । 
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(ि) भौगोमिक सवके्षण गरी गनुफपने कायफ सो नगरी 

सञ्चािन गनफ । 

(२) कसैिाई कुनै कामको िामग सावफजमनक सिक वा सिक मसमा खन्न ुवा 

भत्काउनु परेमा नगरपामिकाको कायाफियमा भत्काउन ुपने कारण समित मनवदेन मदनु पदफछ । 

यसरी प्राप्त मनवदेन बमोमजम खन्न ु भत्काउन ु पन े नपने जााँच बुझ गरी खन्दा, भत्काउाँदा र 

त्यस्तो संरचनािाई पूवफवत ्अवस्थामा पयाउाँदा वा ममफत सम्भार गदाफ िाग्न ेअनुमामनत रकम 

सम्बमन्धत सरोकारवािाबाट धरौटी मिएर मात्र नगरपामिकािे स्वीकृमत प्रदान गनफ  सक्नेछ ।  

(३) पमििेदमेख चमि आएको कुन ैसिकको मवस्तार गनुफ परेमा उि सिकको 

दायााँ बायााँ थप जग्गा मिन ुपरेमा प्रचमित कानूनबमोमजम िुनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) को खण्ि (च) बमोमजम कायाफियको अनुममत मिाँदा 

प्रामवमधकको मनरीक्षण प्रमतवदेन बमोमजम रु. पचास िजारसम्म धरौटी राख्नु पनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

स्थानीय खानेपानी िथा मसंचाई व्यिस्थापन सभबन्धी व्यिस्था 

११. खानेपानी बोडा गठन गना सकने : (१) नगरपामिकािे नगर क्षेत्रमा खानेपानी सेवा मनयममत, 

व्यवमस्थत र सुिभ बनाइ भरपदो प्रदान गनफ गराउन नगर तिमा खानपेानी बोिफको स्थापना 

गनफ सक्नेछ ।   

(२) नेपाि सरकार, सावफजमनक संस्थान र स्थानीय उपभोिा संस्थाको 

िागत सिभामगतामा मनमाफण भई सञ्चािनमा रिकेा एकभन्दा बढी खानेपानी आयोजनािरू 

मार्फ त ५०० भन्दा बढी घरधरुीिाई खानेपानी सेवा प्रवाि गरररिकेा संस्थािरू एकीकरण वा 

समम्मिन भई स्थानीय खानपेानी बोिफ बनाइ सेवा प्रवाि गनफ सक्नेछन ्।  

(३) उपदर्ा (२) को प्रयोजनको िामग एक भन्दा बढी उपभोिा संस्थािरूि े

त्यस्तो वोिफ गठनका िामग नगरपामिका समक्ष दिेायका मववरणिरू समित आवदेन पेि गनुफ 

पनेछ,- 

(क) खानेपानी सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररन े

भौगोमिक क्षेत्र, 

(ख) सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररन ेक्षेत्रमभत्र रिकेो 

खानेपानीको पररमाण 
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(ग) उपभोिाको अनुमामनत संख्या तथा सेवा मागको 

मववरण, 

(घ) सेवा सञ्चािन गनफको िामग िाग्न ेअनुमामनत िागत, 

(ङ) सेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, सोको ममफत सम्भार तथा 

सुधार वा सेवा मवस्तारको िामग तयार गररएको 

दीघफकािीन योजना, 

(च) बोिफ आरै्िे वा अन्य व्यमि र संस्थामार्फ त सेवा 

सञ्चािन गराउने िो सो सम्बन्धी व्यिोरा,  

(छ) कुनै सरकारी मनकायि े सञ्चािन गरररिकेो सेवा 

प्रणािीिाई बोिफमा िस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चािन 

गन ेभए त्यस्तो सेवा प्रणािीसाँग आवि सम्पमत्त तथा 

दामयत्व  

(ज) सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका प्रस्तामवत मोिेि  

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम परेका मनवेदन उपर जााँचबुझ गदाफ त्यस्तो बोिफ 

गठन गनुफ आवश्यक दमेखएमा नगरपामिकािे माग बमोमजम बोिफ गठन गनफ सक्नेछ ।  

(५) बोिफ अवमच्छन्न उत्तरामधकारवािा स्विामसत संगमठत संस्था िुनेछ ।  

(६) बोिफि ेखानेपानी आयोजनाको मनमाफण, मवस्तार, ममफतसम्भार, मििुि 

असूिी, कायाफिय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोके बमोमजम िुनेछ  । 

(७) उपदर्ा (२) र (३) बमोमजमको बोिफ गठन गनफ तोमकए बमोमजमको 

मापदण्ि पूरा गनफ नसक्न े जिउपभोिा संस्थािाई सामवककै िमैसयतमा कामकाज गन े गरी 

नगरपामिकािे व्यवस्था गनेछ ।   

१२. खानेपानी िथा मसंचाईको शुल्क मनधाारिाः नगरपामिकािे दर्ा ११ बमोमजमको 

खानेपानीको मिसूि मनधाफरण एव ं नगरपामिकाबाट मनमाफण तथा सञ्चािन वा 

नगरपामिकािाई िस्तान्तरण भई आएका खानपेानी तथा मसंचाई योजनाको मिसूि मनधाफरण 

गनफको िामग दिेायका सदस्यिरू भएको मिसूि मनधाफरण समममत गठन गनेछ:- 

(क) नगरपामिकाको प्रमुख  अध्यक्ष 

(ख) नगरपामिकाको उपप्रमुख उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत  सदस्य 
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(घ) स्थानीय जि उपभोिा संस्थािरुको प्रमतमनमध सदस्य 

(ङ) नगरपामिकाको खानेपानी वा जिस्रोत िाखा सम्बि  

       प्रमुख सदस्य 

(च) नगरपामिकाको राजश्व इकाइ प्रमुख  समचव 

 

पररच्छेद ५ 

पूिााधार आयोजना मनिााि, सञ्चालन िथा व्यिस्थापन सभबन्धी व्यिस्था 

१३.  पूिााधार योजना िजुािा : (१) कुनै व्यमि, समूि, संस्था वा मनकायि ेयोजना तजुफमा गरी 

नगर सभाबाट पाररत नगराइ नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सामुदामयक वा सावफजमनक प्रयोजनको 

िामग कुनै पमन पूवाफधार मनमाफण, सञ्चािन र ममफत सम्बन्धी योजना, आयोजना, पररयोजना 

तथा कायफक्रमिरु संचािन तथा कायाफन्वयन गनफ सक्न ेछैन ।  

(२) पूवाफधार योजना तजुफमाका क्रममा दिेाय बमोमजमका कुरािरू उपिेख 

गरी आयोजनाको मववरण तयार गनुफ पनेछ :-  

(क) आयोजनाको िक्ष्य , 

(ख) आयोजनाबाट िाभामन्वत संख्या र िाभको मकमसम,  

(ग) आयोजना सम्पन्न गदाफ िाग्न सक्ने खचफ र श्रोत , 

(घ) उपभोिािरूबाट प्राप्त िुन सक्ने नगद, वस्तुगत श्रम र 

त्यस्तै अन्य योगदान,  

(ङ) उठ्न सक्ने सेवा िुपक वा ममफत सम्भार खचफ , 

(च) मनमाफण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका स्वरुप, 

(छ) आयोजनाको मदगोपनको योजना । 

१४. लागि अनुिान ियार गनुापने : (१) नगरपामिकािे जनुसुकै सावफजमनक मनमाफण, ममफत वा 

सुधार कायफको िामग बजटे मवमनयोजन गनुफ पूवफ प्रामवमधक अध्ययन सवके्षण गराइ िागत 

अनुमान तयार गनुफ पनेछ ।  

(२) कुनै पमन मनमाफण तथा ममफत सम्भार कायफको िागत अनमुान प्रचमित 

कानूनबमोमजम अमधकारप्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृत गराएर मात्र कायफ अमघ बढाउनु पनेछ ।  

१५. पूिााधार आयोजना मनिााि, सञ्चालन िथा व्यिस्थापन : (१) नगरपामिकामभत्र 

मनमाफण तथा व्यवस्थापन गररने अनुसचूी २ मा उपिेमखत पूवाफधारिरुको मनमाफण, सञ्चािन 
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तथा व्यवस्थापनका प्रमक्रयािरू प्रचमित कानून तथा नगरपामिकाबाट तोमकए बमोमजम 

सञ्चािन गनुफपनेछ । 

१६. उपभोिा समिमि िाफा ि गना समकने : (१) रु. पचास िाख सम्मका मवकास मनमाफणका 

कायफ गराउाँदा सम्वमन्धत िाभामन्वत पररवारका सदस्यिरुको सिंग्नतामा उपभोिा समममत 

गठन गरी सो समममत मार्फ त गनफ समकने छ ।  

तर वातावरण संरक्षण, र्ोिरमैिा व्यवस्थापन, सामदुामयक सुरक्षा, क्षमता 

मवकास सम्बन्धी कायफ, पयफटन प्रविफन, खानपेानी व्यवस्थापन, रामष्ट् रय, प्रादमेिक अमभयान 

प्रविफनजस्ता कायफ गराउाँदा टोि मवकास संस्था, व्यवस्थापन समममत जस्ता िाभामन्वत 

पररवार समेमटने प्रकृमतका स्थायी समममत, संस्था जस्ता मनकायबाट सम्पादन गनफ प्राथममकता 

मदइनेछ ।  

(२) सम्बमन्धत आयोजना वा कायफक्रम सञ्चािन गन े स्थानमा स्थायी 

प्रकृमतका समममत, संस्था जस्ता मनकाय नरिकेो अवस्थामा स्थानीय िाभामन्वत समुदायिरू 

मध्येबाट ५ दमेख ९ जना सम्म सदस्य रिकेो उपभोिा समममतको गठन गररन े छ । यस्तो 

समममतमा न्यनूतम ३३ प्रमतित ममििा िुनु पनेछ ।  

(३) यस्तो समममत मार्फ त गररने मनमाफण कायफमा २० प्रमतित सम्म श्रम 

सिभामगता िुनेछ । नगद सिभामगता गन ेउपभोिा समममतिाई प्राथममकता मदनु पनेछ  ।  

तर नगरपामिकािे अमत मवपन्न वगफ वा क्षेत्र वसोवास गन ेस्थानमा सचंािन 

िुने योजना तथा कायफक्रममा नगद सिभामगताको अिं कम वा अमनवायफ नगनफ सक्नेछ । 

(४)  नगरपामिकाि ेउपभोिा समममत वा योजना तथा कायफक्रम सञ्चािन 

गने अन्य समममत वा मनकायबाट सञ्चािन गररने योजनािरूमा िागत अनमुानमा उपिेख 

भएका मवषय कायाफन्वयन गनफ आवश्यक पने मनमाफण सामाग्री तथा अन्य वस्तु बजारबाट 

खरीद गरे पश्चात मात्र मनमाफण वा योजना सञ्चािन िुन ेअवस्था बािके अन्य मनमाफण तथा 

योजना सम्बन्धी कायफमा अमग्रम पेश्की मदइने छैन । कामको प्रगमतको आधारमा मात्र भुिानी 

मदनु पनेछ । 

(५) एउटा कायफ गने गरी नगरपामिकासाँग सम्झौता भइसकेको उपभोिा 

समममतसाँग सामान्तयाः अको कायफ गने गरी पुनः समममतसाँग कुनै नयााँ सम्झौता गनुफपने पयाफप्त र 

उमचत कारण भएमा कायफपामिकाको मनणफय बमोमजम कायाफियिे आवश्यक व्यवस्था 

ममिाउनेछ ।   
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(६) उपभोिा समममत वा मनमाफण, ममफत सम्भार गने मजम्मेवारी पाएको 

समममतबाट मनमाफण वा ममफत सम्भार गररएका योजनािरू सम्बमन्धत उपभोिा समममत वा 

मनमाफण, ममफत सम्भार गने मजम्मेवारी पाएको समममतिाई नै िस्तान्तरण गररनेछ । यसरी 

िस्तान्तरण भई आएका योजना तथा कायफक्रमको ममफत सभ्भार गने दामयत्व सम्बमन्धत 

उपभोिा समममत वा मनमाफण, ममफत सम्भार गन े मजम्मेवारी पाएको समममत वा मनकायको  

िुनेछ ।  

(७) रु. पचास िाख सम्मको योजना वा कायफक्रम सञ्चािन गने उपभोिा 

समममत वा मनमाफण ममफत सम्भार गने मजम्मेवारी पाएको समममति ेउि योजना वा कायफक्रमको 

ममफत सम्भार गनुफ पनेछ ।  

(८) उपदर्ा (६) बमोमजम योजना िस्तान्तरण मजम्मा मिने समममति े

नगरपामिकाबाट तोमकए बमोमजको ममफत सम्भार िुपक मिन पाउनेछ । नगरपामिका वा 

विाबाट एक आमथफक वषफमा कुनै काम सम्पन्न भएको मवषयमा पयाफप् त कारण र आधार 

बािके पनुः सोिी कायफ सम्पादन गनफ बजटेको व्यवस्था गररने छैन ।  

(९) उपदर्ा (६) बमोमजम िस्तान्तरण भएका योजनाको मनयममत ममफत 

सम्भार भए नभएको अनुगमन गने र सुधार गनुफपने भए सुझाव मदने अमधकार सम्बमन्धत विा 

समममतको िुनेछ ।  

(१०) उपदर्ा (६) (७) र (८) बमोमजम काम नगन े उपभोिा समममत वा 

मनमाफण ममफत सम्भार गन ेमजम्मेवारी पाएको समममतका पदामधकारीसाँग नगरपामिका वा विा 

कायाफियिे  कुन ै कायफ गने वा नगने गरी  मनमाफण वा योजना सञ्चािन गनफ सम्झौता गन े   

छैन । विास्तरमा सञ्चािन भएका पूवाफधार सम्बन्धी योजनािरुको ममफत, संभार गन ेदामयत्व 

सम्बमन्धत विा कायाफियको िुनेछ ।  

(११) यस दर्ामा उपिेख भएदमेख बािके उपभोिा समममत गठन, योजना 

वा कायफक्रम सम्पन्न गनुफपने अवमध, स्रोत पररचािन, िस्तान्तरण, सेवा िुपक मनधाफरण, ममफत 

संभार, सेवा प्रवािमा आंमिक वा पणूफ बन्दजे िगाउन ेितफको व्यवस्था जस्ता मवषय तोमकए 

बमोमजम िुनेछ । 

१७. “घ” िगाको मनिााि व्यिसायी दिाा गनेाः (१)  नगरपामिकािे योग्यता, मादण्ि पूरा 

गरेका नगर क्षेत्रमभत्रका “घ” वगफका मनमाफण व्यवसायीको दताफ गनफ सक्नेछ ।  
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(२) उपदर्ा (१) बमोमजम स्थानीय मनमाफण व्यवसायी िुन इच्छुक समूि वा 

व्यमििे व्यवसाय दताफ गने प्रयोजनको िामग नगरपामिका कायाफियमा आवदेन मदनु पनेछ ।   

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम उपयुि दमेखएका मनमाफण व्यवसायीिाई 

नगरपामिकाि ेतोके बमोमजमको इजाजतपत्र दस्तूर मिई मनमाफण कायफ गन ेईजाजत समितको 

व्यवसाय दताफको प्रमाणपत्र प्रदान गन ेछ ।   

(४) उपदर्ा (३) बमोमजम मदइएको मनमाफण व्यवसाय दताफको अमभिेख 

वामषफक रुपमा अद्यावमधक गराइ राख्नु पनेछ । 

(५) “घ” वगफको मनमाफण व्यवसायी िुन  नगरपामिकािे तोके बमोमजमको 

योग्यता िुनपुन ेछ । 

(६) नगरपामिका कायाफियि ेनगरपामिकासाँग काम गने सव ैवगफका मनमाफण 

व्यवसायीिे गरेका कायफिरू खपुन े मववरण भएको पररचयपत्र (कािफ) उपिब्ध गराउनेछ । 

नगरपामिकाबाट ठेक्कापट्टामा सञ्चािन गररने कायफिरूको सम्झौता गनुफ पूवफ त्यस्तो कािफ 

पेि गनुफ मनमाफण व्यवसायीको कतफव्य िुनेछ ।  

(७) नगरपामिकासाँग सम्झौता भई काम प्राप्त गन ेमनमाफण व्यवसायीि ेपाएको 

काम आरै्  सम्पन्न गनुफ पनेछ । नगरपामिकाको पवूफ स्वीकृमत नमिई कुनै अन्य मनमाफण 

व्यवसायीसाँग उपकरार गनफ समकने छैन । उमचत र पयाफप् त कारण भएमा बािके उपकरारको 

सिममत मदइने छैन । स्वीकृमत नमिई गररएको करारबाट मसमजफत दामयत्व पूरा गनफ नगरपामिका 

बाध्य िुन ेछैन । 

१८. पूिााधार ििाि संभार कोषाः (१) नगरपामिकामभत्र रिकेा नगरस्तरीय पूवाफधारिरूको 

मनयममत तथा आवश्यकता अनुसारको ममफत संभार गरी सेवा सचुारु गनफको िामग पूवाफधार 

ममफत कोषको स्थापना गररनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम स्थापना भएको कोषमा नगरपामिका वा प्रदिे 

सरकार वा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम, पूवाफधार संरचनामा िगाइने िुपक, दस्तूर, कर, 

तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गररनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बमोमजमको ममफत सम्भार कोष सञ्चािन नगरपामिकाि े

बनाएको कायफमवमध अनुसार िुनेछ । 
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पररच्छेद ६ 

पूिााधार अनुगिन िथा िूल्याङ्कन सभबन्धी व्यिस्था 

१९. पूिााधार सुपररिेक्षि िथा अनुगिन समिमिको गठन : (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र नेपाि 

सरकार र प्रदिे सरकारको कायफक्रम अन्तगफत मनमाफण िुने ठूिा आयोजना तथा 

नगरपामिकाको आफ्नै बजटेबाट मनमाफण िुन े १० िाख भन्दा मामथ िागत िुन े पूवाफधार 

मनमाफण एव ं ममफतसम्भार सम्बन्धी कायफिरुको गुणस्तर र समयवि प्रगमत अनुगमन गनफका 

िामग नगरस्तरमा पूवाफधार सुपररवके्षण तथा अनगुमन समममत गठन गररनेछ ।  

(२) पूवाफधार अनुगमन समममतको गठन दिेाय बमोमजम िुनेछ :- 

(क) नगरपामिका उपप्रमुख - संयोजक 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत -सदस्य 

(ग) नगरपामिकाको पूवाफधार मवकास समममतको  

        सयंोजक - सदस्य 

(घ) पूवाफधारको मूख्य काम िुन ेविाको  

      अध्यक्ष    - सदस्य 

(ङ) पूवाफधार मनमाफण सम्बन्धी ज्ञान भएका  

      कायफपामिकाको ममििा सदस्य एक जना - सदस्य 

(च) नगरपामिकाको पूवाफधार मवकास  

 िाखा प्रमुख  समचव  

२०.  समिमिको बैठक र मनिाय : (१) समममतको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । 

(२) समममतको बैठक समममतको सयंोजकिे तोकेको मममत, समय र स्थानमा 

बस्नेछ ।  

(३) पूवाफधार सुपरीवके्षण तथा अनुगमन समममतिे मनमाफण वा ममफत कायफ गन े

मनकायबाट सो कायफको प्रस्तामवत गुणस्तर र समयवि प्रगमत तामिका प्राप्त गरी सो बमोमजम 

अनुगमन पश्चात मनमाफण व्यवसायी तथा उपभोिा समममतिाई आवश्यक मनदिेन मदन   

सक्नेछ । 

(४) संघीय तथा प्रदिे स्तरीय पूवाफधार आयोजनािरुको मनमाफण र 

सञ्चािनको अवस्थाबारे नगरपामिकािाई सुझाव र मसर्ाररि गन े दामयत्व समममतको   

िुनेछ ।  
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२१. अनुगिन प्रमििेदन सिािेश भएको हुन ुपने : नगरपामिका आर्ैं िे सञ्चािन गन े१० 

िाख मामथ िागत भएका पूवाफधारिरुको मनमाफण सम्पन्न भएपमछ मनमाफण व्यवसायी वा 

उपभोिा समममत मार्फ त कायाफन्वयन भएका योजना तथा कायफक्रमको र्रर्ारक र त्यस्तो 

कायफको अमन्तम भुिानी मदनु पूवफ सपुरीवके्षण तथा अनुगमन समममतिे मदएको प्रमतवदेन 

अमनवायफ रुपमा समाविे भएको िुनु पनेछ । 

२२. कारबाहीको मसफाररस गना सकने : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र मनमाफण भईरिकेो प्रदिे सरकार 

वा नेपाि सरकार अन्तगफतको पूवाफधार आयोजना अनगुमन गदाफ गुणस्तरमा कमजोरी भएको 

खण्िमा वा मनमाफण व्यवसायीकै िापरवािीका कारण मनधाफररत समयमभत्रको प्रगमत 

नदमेखएमा सपुररवके्षण तथा अनुगमन समममतको प्रमतवदेनका आधारमा आवश्यक ठिररएमा 

नगरपामिकाि ेसम्बमन्धत मनमाफण व्यवसायीिाई कारबािीका िामग प्रदिे वा नपेाि सरकार 

समक्ष मसर्ाररस गनफ सक्नेछ । साथ ैआफ्नो नगरपामिका मभत्र उि व्यवसायीिाई आगामी 

मदनमा काम नमदने व्यवस्थाका िामग नगरपामिकाि ेमनणफय गनफ सक्नेछ ।  

२३. कालो सूचीिा राख्ने : (१) दिेायको अवस्थामा नगरपामिका कायाफियिे सव ैप्रकारका 

मनमाफण व्यवसायी वा उपभोिा समममतको पदामधकारीिाई भमवष्ट्यमा मनमाफण कायफ नमदने गरी 

कािो सूचीमा राख्न सक्नेछ :-  

(क) कुनै र्ौजदारी कसरूमा अदाितबाट दोषी ठिर भएमा, 

(ख) पूवाफधार मनमाफणको िामग छनौट भई सम्झौता गरेर ३ 

ममिनासम्म काम िुरु नगरेमा, 

(ग) सम्झौता अनुरुपको दामयत्व पािना नगरेको वा सम्झौता 

बमोमजमको गुणस्तर नभएको कुरा पमछ प्रमामणत 

भएमा,  

(घ) योग्यताको कागजात पेि गदाफ ढााँटी वा झकु्याइ खरीद 

सम्झौता गरेको प्रमामणत िुन आएमा,  

(ङ) िर त्रास वा धम्की मदई खरीद प्रमक्रयािाई प्रभामवत पन े

कायफ गरेमा , 

(च) अन्य यस्तै कुन ैकसूर गरेमा । 

(२) उपयुफि बमोमजम कािो सूचीमा राख्दा कसूरको गाम्भीयफताको 

आधारमा कािो सूचीको अवमध तोक्न समकनेछ ।  
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२४. प्रामिमधक िूल्याङ्कन गनुापने : (१) नगरपामिकामभत्र मनमाफण भएका भौमतक 

पूवाफधारिरूको प्रामवमधक मूपयाङ्कन गरी पूवाफधारको गुणस्तर सुमनमश्चत गररनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रामवमधक जााँचको िामग आवश्यक प्रयोगिािा 

वा साधनको व्यवस्थापन गनफ समकनेछ ।  

(३) गित प्रामवमधक िागत अनुमान तयार गन,े नाप जााँच गने, मूपयाङ्कन 

गने, मसर्ाररस गन े प्रामवमधक कमफचारीिाई भएको क्षमतको प्रामवमधक जााँच गराइ िानी 

नोक्सानी भएको ठिररएमा मवभागीय कारवािी  गररनेछ । 

पररच्छेद ७ 

सािाजमनक मनजी साझेदारीिा पूिााधार संरचनाको मनिााि िथा सञ्चालन 

२५. मनजी साझेदारीिा पूिााधारको मिकास गना सकने :  (१) यस ऐन बमोमजम 

नगरपामिकािे कुनै व्यमि, स्थानीय मनमाफण व्यवसायी, संस्था वा कम्पनीसाँग खानेपानी, 

मवद्यतु, सिक, सरसर्ाइ, मिक्षा, स्वास्थ्य िगायतका पूवाफधारसाँग सम्बमन्धत संरचना वा 

पूवाफधारिरुको मनमाफण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनमा मनजी िगानीकताफसाँग साझोदारी गनफ 

सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका िामग नगरपामिकाि ेपूवाफधारको अवस्था, 

आवश्यकता र उपयोमगताको आधारमा दिेाय बमोमजमका मवमभन्न मोिेििरू अविम्बन 

गरी मनजी साझदेारसाँग िगानी प्राप्त गनफ र प्रमतर्ि बााँिर्ााँि गने गरी मनमश्चत अवमधका िामग 

सम्झौता गनफ सक्नेछ :- 

(क) सञ्चािन तथा व्यवस्थापन : अमधकतम ५ वषफका 

िामग, 

(ख) मनमाफण, सञ्चािन तथा िस्तान्तरण : ७ दमेख १५ 

वषफका िामग ,  

(ग) मनमाफण, स्वाममत्वकरण, सञ्चािन तथा िस्तान्तरण : 

१५ दमेख २० वषफका िामग,  

(घ) मिज वा कन्ससेन : सम्झौतामा तोमकए वमोमजम वा 

अमधकतम २२ वषफ ।  
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२६. प्रस्िाि आव्हान गना सकने : (१) नगरपामिकािे दर्ा २७ बमोमजम पूवाफधार 

संरचनािरूको मनमाफण वा मौजदुा संरचनािरूको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िामग 

मनसायपत्र वा प्रस्ताव आव्िान गनफ सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम प्रस्ताव पेि गनफ चािने व्यमि, संस्था वा मनजी व्यवसायीि े

साझदेारीको स्वरुपको आधारमा दिेायका मववरणिरु खोिी प्रस्ताव पेि गनुफ पनेछ :- 

(क) मनमाफण गनुफ पने वा सञ्चािन गनुफ पने पूवाफधारको 

मववरण,  

(ख)  अनुमामनत िागत, 

(ग)  मवत्तीय श्रोत , 

(घ) वातावरणीय प्रमतवदेन (आवश्यक भएको अवस्थामा), 

(ङ) कायाफन्वयनका मववरण,  

(च) पररयोजना कायाफन्वयन गदाफ सम्भामवत जोमखम र 

जोमखम न्यूनीकरण गन ेप्रस्तामवत उपायिरू, 

(छ) पररयोजनाको नक्सा तथा ड्रइङ, मिजाईनसमितको 

मवस्ततृ आयोजना प्रमतवदेन, 

(ज) प्रस्तामवत िुपक र करार अवमध ,                                                    

२७. प्रस्िाि छनौट र संझौिा : (१) प्राप्त भएका प्रस्ताव उपर नगरपामिकािे मवज्ञ टोिीद्वारा 

तपमसिका आधारिरूमा मूपयाङ्कन गराइ प्रस्ताव छनौट गनफ सक्नेछ,  

(क) पूवाफधारबाट उपिब्ध िुने सुमवधाको गुणस्तर,  

(ख) प्रस्तामवत मनजी िगानी , 

(ग) सेवा िुपक र रोयपटी रकम, 

(घ) मिज अवमध , 

(ङ) प्रमवमधको नौिोपन, स्थानीय रोजगारीको अवसर   

वमृि , 

(२) उपदर्ा (१) मा उपिेमखत आधारिरूबाट उपयुि दमेखएको 

प्रस्तावकसाँग नगरपामिकाि े अवमध दर्ा २७ को उपदर्ा (२) बमोमजमको मकटान गरी 

साझदेारी सम्झौता गनफ सक्नेछ ।  

(३) साझदेारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम िुनेछ । 
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२८. सञ्चालन िथा व्यिस्थापनाः (१) सम्झौता अवमधभरर पूवाफधार संरचनाको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापनको दामयत्व सम्बमन्धत साझदेारको िुनेछ ।  

(२) साझदेारसाँग भएको मिू सम्झौतामा संिोधन गनफ समकन े छैन तर 

सम्झौताको कुन ै बुाँदामा संिोधन गनुफ परेमा सोको कारणसमित एक पक्षि े अको पक्षिाई 

कम्तीमा ६ ममिना अगाव ै मिमखत सचूना मदनु पनछे । आवश्यकता तथा औमचत्यताको 

आधारमा दवु ै पक्षको सिममतमा त्यस्तो संिोधन गनुफपन े बुाँदा िरेरे्र वा संिोधन गनफ  

समकनेछ । 

पररच्छेद ८ 

िािािरि, भूसंरक्षि, िथा िैकमल्पक ऊजाा 

२९. िािाििीय प्रभाि िूल्याङ्कन सभबन्धी व्यिस्थााः (१) नगरपामिकािे २ करोि वा 

सोभन्दा मामथका आयोजनािरुको तोमकए बमोमजम वातावरणीय मूपयाङ्कन गराउन ुपनेछ ।   

(२) िागतको आधारमा रु. १० करोिभन्दा कम िागत भएका आयोजनाको 

वातावरणीय प्रमतवदेनको स्वीकृमत नगरपामिकािे गनेछ ।  यस्तो प्रमतवदेन स्वीकृमत 

नगरपामिकािे बनाएको प्रामवमधक समममतको मसर्ाररस समेतको आधारमा गनुफ पनेछ ।  

(३) वातावरणीय परीक्षण प्रमतवदेन स्वीकृत गनुफपूवफ नगरपामिकाि े न्यूनतम 

पन्र मदनको सावफजमनक सूचना मार्फ त त्यस प्रमतवदेन उपर नगरवासी तथा सरोकारवािाको 

राय सुझाव माग गनुफ पनेछ ।  

(४) मनजी सेवा प्रदायक वा कम्पनी वा संस्थाबाट पयाफवरणीय तथा 

सामामजक िागत न्यनूीकरण उपायिरु अन्तगफत छुट्याइएको रकम एकमुि वा नगरपामिकाि े

तोमकमदएको कोषमा जम्मा गनुफपनेछ । नगरपामिका यस्तो रकम प्रभामवत क्षेत्रको वगीकरण 

गरी पररचािन गनुफपनेछ । 

३०. िैकमल्पक ऊजाालाई प्रोत्साहनाः  (१) नगरपामिकािे पूवाफधार सेवा सुमवधाको मनमाफण 

तथा मवस्तारमा वकैमपपक ऊजाफिाई प्रोत्सािन गनेछ ।  

(२) कसैिे मनजी घर, संस्था वा मनकायमा सोिार, वायोग्यााँस, सुधाररएको 

चुपिो िगायतका वकैपपीक ऊजाफ जिान गनुफअमघ विा कायाफिय मार्फ त नगरपामिकामा 

जानकारी गराउनु पने छ । यसरी जानकारी नगराएमा नगरपामिका, प्रदिे वा संघीय 

सरकारबाट पाउने अनुदान वा सियोग मदइने छैन ।  
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(३) वकैपपीक ऊजाफिाई प्रविफन गन ेअन्य व्यवस्था र सो सम्बन्धी मापदण्ि 

र कायफमवमध तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

३१. भूक्षय मनयन्त्रि सभिन्धी काया गना सकनेाः (१) नगरपामिकािे भूक्षय भएको सावफजमनक 

पाखो, खोिा मकनार वा सिक मकनारामा भूक्षय मनयन्त्रणका िामग वकृ्षारोपण िगायतका 

अन्य आवश्यक कायफ गनफ स्थानीय समुदाय वा टोि मवकास संस्थािाई अनुममत मदन   

सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको कायफ गनफ सम्बमन्धत क्षते्रका समुदाय वा टोि 

मवकास संस्थािे स्थान तोकी नगरपामिका समक्ष मनवदेन मदन सक्नेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोमजमको स्थान तोक्दा व्यमिि ेचचेको जमीन वा अन्य 

सावफजमनक आवागमनमा वाधा पुर् याउने खािको जमीनको मसर्ाररि गनफ समकन ेछैन ।  

(४) उपदर्ा (२) बमोमजमको स्थान उपयुि दमेखएमा अमधकतम १० वषफका 

िामग त्यस्तो स्थानमा वकृ्षारोपण  र उि स्थानको मवकास गने गरी अनुममत प्रदान गनफ  

समकनेछ ।   

(५) उपदर्ा (४) बमोमजमको अवमध भुिान भएपमछ त्यस्तो सावफजमनक 

क्षेत्रको व्यवस्थापन नगरपामिकािे तोके बमोमजम िुनछे । 

३२. फोहरिैला िथा फोहरपानी व्यिस्थापनाः (१) नगरपामिकािे नगर क्षेत्रमभत्र उत्सजफन िुन े

ठोस तथा तरि र्ोिरको यथोमचत व्यवस्थापनको िामग व्यवमस्थत कायफ योजना बनाइ कायफ  

गनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजमको र्ोिरमैिा व्यवस्थापन गन ेप्रयोजनको िामग 

नगरपामिकािे अन्य स्थानीय तिसाँग समन्वय गनफ सक्नेछ ।  

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन उपदर्ा (१) र (२) 

बमोमजमको कायफ गनफ दईु वा सोभन्दा बढी स्थानीय तिबीच सिममत भएमा सिममत भएका 

कायफढााँचा बमोमजम साझदेारीका काम गनफ बाधा परेको मामनने छैन । 

 

पररच्छेद ९ 

जलस्रोिको संरक्षि र उपयोग 
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३३. जलश्रोिको उपयोग : (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेो प्राकृमतक स्रोत र पानीको मूि तथा 

पानीको जनुसुकै स्रोतमा कसैको मनजी स्वाममत्व िुने छैन । कसिैे पमन यस्तो स्रोतको 

एकिौटी प्रयोग गनफ पाउने छैन । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम मिू वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त पानी आरू्िाई 

चामिने बािके सावफजमनक प्रयोगका िामग बन्दजे गनफ पाइने छैन ।  

(३) यस दर्ा बमोमजम सावफजमनक प्रयोजनका िामग जिस्रोतको उपयोग 

गदाफ परम्परादमेख मनजिे प्रयोग गरी आएको जममनको उपयोगिाई प्रमतकूि प्रभाव पन ेगरी 

प्रयोग गररनेछैन ।  

(४) नगरपामिकामभत्र रिकेा भूममगत वा सतिी जिस्रोतको अनमधकृत 

प्रयोगिाई मनषेध गरी सो को संरक्षण गने दामयत्व नगरपामिकाको िुनेछ ।  

(५) जिश्रोतको उपयोग गदाफ दिेाय बमोमजमका उपयोगका िामग 

प्राथममकता मदइने छ :– 

(क) मपउने पानी, मनजी तथा पारीवाररक सरसर्ाइ, 

(ख) मसाँचाई,  

(ग) पानी घट्ट, औद्योमगक वा मनमाफण प्रयोजन, 

(घ) जिमवद्यतु्, 

(ङ) जि पयफटन, 

(च) माछा पािन, 

(छ) जिस्रोत सम्बन्धी अन्य कायफ, 

(६) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेा पानीको मुिान वा स्रोतको समुमचत उपयोग 

गने अमधकार नगरपामिकािाई िुनेछ । मिुान सम्बन्धी मववादको अमन्तम मनणफय गन े

अमधकार नगरपामिकामा मनमित रिनेछ ।  

३४. अनुिमि मलनु पने :  (१) यस ऐन बमोमजम अनुममत नमिई कसैि े पमन व्यमिगत 

प्रयोजनको िामग बािके मनम्नानसुार जिस्रोतको उपयोग गने छैन :   

(क) सावफजमनक वा समूिगत रुपमा खानेपानी वा अन्य 

घरेिु प्रयोजनको िामग उपयोग गनफ , 

(ख) सामूमिक रुपमा जग्गाको मसचंाई गनफ,  
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(ग) व्यवसामयक वा व्यापाररक प्रयोजनको िामग प्रयोग 

गनफ, 

(घ) जिक्रीिा जस्ता मनोरञ्जनात्मक मक्रयाकिाप 

सञ्चािन गनफ , 

(ङ) व्यवसामयक रुपमा िघ ु जिमवद्यतु ् पानी घट्ट 

सञ्चािन गने, 

(च) तोमकए बमोमजमको अन्य आवश्यक कायफ गनफ ।  

(२) जिस्रोतको सामूमिक िाभ, व्यवसामयक प्रयोग वा उपदर्ा (१) मा 

उपिेख गररए बमोमजमका मक्रयाकिाप गनफ नगरपामिकाको अनुममत मिनु पदफछ । यस्तो 

अनुममत सम्बन्धी व्यवस्था नगरपामिकािे तोके बमामजम िुनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम अनमुमत आवश्यक परेमा सामुदामयक उपयोगका 

िामग उपभोिा संस्था मार्फ त र व्यवसामयक उपयोगका िामग दताफवािा कम्पनीि े

नगरपामिका समक्ष सम्पणूफ मववरण खिुाइ मनवदेन मदनु पनेछ ।  

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन नेपाि सरकार वा 

प्रदिे सरकारको जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी रामष्ट्रय तथा प्रादमेिक प्राथममकता प्राप्त 

आयोजना सञ्चािन गनफ यस ऐनि ेबाधा पयुाफएको मामनने छैन ।  

३५.  पानी, मसंचाई जस्िा जलस्रोिको सािदुामयक लाभ व्यिस्थापन : (१) नगरपामिका 

क्षेत्रमभत्र खानेपानी, मसाँचाई, पानी घट्ट, िघु जिमवद्यतु् र ताि पोखरीको िामग जिस्रोत 

उपयोग गनफ परेमा सम्वमन्धत क्षेत्रका उपभोिािरु ममिी जि उपभोिा संस्थाको गठन गरेर 

नगरपामिकासाँग अनुममत मिएर मात्र मनमाफण र सञ्चािन गनुफ पनेछ । 

(२) येस ऐन तजुफमा िुनुअमघ न ै संस्थागत रुपमा कुनै समूि वा संस्थाि े

उपयोग गरी आएको जिस्रोतिाई यो ऐन तजुफमा भएको ६ ममिना मभत्र नगरपामिकामा दताफ 

गराउनु पनेछ ।  

३६. जल उपभोिा संस्थाको गठन : (१) दर्ा ३७ को उपदर्ा (१) बमोमजम गठन िुन े

उपभोिा संस्थामा ९ दमेख १५ जना सदस्यिरु रिन सक्नेछन् । उपभोिा संस्थामा कम्तीमा 

३३ प्रमतित ममििा प्रमतमनमधत्व िुन ुपदफछ । 

(२) यसरी गठन गनफ चािन े समिूि े दिेायको मववरणिरू समित 

नगरपामिकाको कायाफियमा मनवदेन मदनुपदफछ : 
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(क) उपभोिा संस्थाको मवधान,  

(ख) मुिान दताफ भईसकेको भए, दताफको प्रमाण र नभएको 

भए श्रोतको मववरण  

(ग) सेवा क्षेत्र र िाभामन्वत जनसंख्या  

(घ) पररयोजना मवकासका िामग आवश्यक बजटे र प्राप्त िुन े

श्रोत, 

(ङ) पररयोजनाबाट पनफ सक्न े सामामजक, वातावरणीय 

प्रभाव , 

(३) उपदर्ा (२) बमोमजम पेि भएको मनवदेन उपर छिर्ि र जााँचबुझ गरी 

नगरपामिकािे उपभोिा संस्था दताफ गनेछ ।  

(४) उपभोिा संस्था अवमच्छन्न उत्तरामधकारवािा संस्था िुनेछ । एक पटक 

छामनएको संस्थाको कायफ समममतको अवमध ३ वषफको िुनेछ । त्यस्तो संस्थाको ३ वष ेम्याद 

समकनु १५ मदन अगाव ैउपभोिािरूबाट आगामी कायफकािको िामग नयााँ कायफ समममतको 

चयन गनुफ पनेछ ।  

(५) संस्थाको कायफ सञ्चािन प्रमक्रया मवधानमा तोमकए बमोमजम िुन े छ । 

यस्तो संस्थािे वामषफक िेखा परीक्षण गनुफपने र नगरपामिकाको आमथफक ऐन र प्रदिे काननूि े

तोके बमोमजमको जिस्रोत उपयोग कर मतनुफ पनेछ ।       

(६) यसरी तोमकए वमोमजम मवमध प्रमक्रया अविम्बन नगरेमा नगरपामिकाि े

उपभोिा संस्थाको दताफ रद्द वा मवघटन समते गनफ सक्नछे  ।  

३७. जलस्रोिको व्यिसामयक उपयोगका लामग अनुिमि मलनुपनेाः (१) औद्योमगक प्रयोजन, 

जि मनोरञ्जन, १ मगेावाटसम्मको जिमवद्यतु आयोजना िगायतका जिस्रोतको 

व्यवसामयक उपयोगका िामग सो को उपयोग गने प्रोप्राइटर, कम्पनी वा संस्थाि े

नगरपामिकाबाट अनुममत मिन ुपनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम एक मगेावाटसम्मको जिमवद्यतु् उत्पादन गनुफ 

परेमा दिेायका मववरणिरू खिुाइ नगरपामिकामा मनवदेन मदनु पदफछ ।  

 (३) उपदर्ा (२) बमोमजम परेको आवदेनमा नगरपामिकािे आवश्यक 

जााँचबुझ गरी गराइ दरखास्त परेको मममति े तीस मदनमभत्र जिस्रोतको पररमाण, उपयोग 
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अनुममतको अवमध र वातावरणीय जोमखम न्यूनीकरणका ितफिरू तोकी आवदेनकताफिाई 

अनुममत प्रदान गनफ सक्न ेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ िुनभुन्दा अगाव ैजिस्रोतको उपयोग गरररिकेो प्रोपाइटर 

वा संस्थािे पमन तोमकएको मववरण समित यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतिे ३ ममिनामभत्र 

अनुममत पत्रको िामग आवदेन मदनुपनेछ । 

(५) अनुममतपत्र प्राप्त व्यमििे जिस्रोतको उपयोग वापत नगरपामिका वा 

प्रदिे सरकारिाई कानूनबमोमजमको दस्तूर वा वामषफक िुपक बुझाउनु पनेछ । 

(६) अनुममतपत्र प्राप्त व्यमिि ेआफ्नो अनुममत पत्र मबक्री गनफ वा अन्य कुन ै

प्रकारिे कसैिाई िस्तान्तरण गनुफ परेमा नगरपामिकामा उपयोग अनुममत िस्तान्तरणको िामग 

तोमकए बमोमजमको आवदेन मदनु पनेछ । 

 

पररच्छेद १० 

शहरी व्यिस्थापन सभबन्धी 

३८. शहरी व्यिस्थापन सभबन्धी मनषेध गररएको : (१) कसैि े पमन नगरपामिका क्षेत्रमभत्र 

तोमकएको स्थानमा बािके अन्यत्र पामकफ ङ गनफ पाउने छैन ।  

(२) नयााँ बन्न ेव्यवसामयक समपङ मि तथा िोटेि तथा व्यवसाय सञ्चािन 

गनेि े सिकको क्षेत्रामधकार बामिर पामकफ ङ गराउन े गरी भूममगत पामकफ ङ स्थि वा अन्य 

पामकफ ङ स्थिको व्यवस्था गनुफ पनेछ । 

(३) नगरपामिकािे आवश्यकता िरेी भैरिकेा िोटेि तथा व्यवसायीिरूिाई 

भूई ाँ तिा वा  अन्यत्र मनजी जग्गामा पामकफ ङको व्यवस्था ममिाउन आदिे मदन सक्नेछ । 

(४) नगरपामिकािे सिुपक पामकफ ङ क्षेत्रको व्यवस्था ममिाउन सक्नेछ । 

(५) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र अत्यावश्यक अवस्थामा बािके िनफ बजाउन 

मनषेध गररएको छ । 

(६) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र प्रेिर िनफ मनषेध गररएको छ । 

(७) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र तोमकएको गमतभन्दा बढी गमतमा सवारी साधन 

चिाउन पाइने छैन । 

(८) नगर क्षेत्रमभत्र जथाभावी सावफजमनक स्थिमा पिुपन्छी छोि्न पाइन े 

छैन । 
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३९. सािाजमनक स्थलिा धुिपान गना नपाइने : (१) कसैिे पमन नगरपामिका क्षेत्रमभत्र 

सावफजमनक स्थिमा धमुपान गनफ पाउने छैन । 

(२) धमुपान उपिब्ध गराउने व्यवसायीिे सो कायफका िामग अरुिाई असर 

नपन ेगरी अिग्गै धमुपान कक्षको व्यवस्था गनुफ पनेछ । 

(३) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र तोमकएको स्थि र समयभन्दा बािके ममदराजन्य 

सामग्रीको मबक्री मवतरण तथा प्रयोगिाई मनषेध गररएको छ । 

 ४०. जथाभािी मिज्ञापनजन्य साइनबोडा र सािग्री राख्न नपाइने : (१) नगरपामिका 

क्षेत्रमभत्र नगरपामिकाको अनुममत नमिई तोमकएको मादण्ि बामिर रिी जथाभावी 

मवज्ञापनजन्य साइनबोिफ वा सामग्री राख्न पाइने  छैन । 

(२) उपदर्ा (१) बमोमजम अनमुमत मिई साइनबोिफ, फ्िेक्स मप्रन्ट, मिस्प्ि े

बोिफ वा अन्य मवज्ञापनजन्य सामग्री राख्न ु पदाफ बढीमा आफ्नो सटर वा पसि कविको 

वारपार बढीमा तीन रू्ट चौिाई र पााँच मर्ट िम्बाई भएको राख्न समकनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) मा उपिेख भएको भन्दा ठूिो साइजको मवज्ञापनजन्य 

सामग्री राख्न ु पने पयाफप्त कारण भएमा नगरपामिकाको अनुममत मिइ तोमकए बमोमजमको 

िुपक मतरेर राख्न समकनेछ ।  

(४) नगरपामिकाबाट अनुममत नमिई व्यवसामयक प्रयोजनको िामग सेवा 

केन्र वा काउन् टर राख् न पाइने छैन ।  

 

पररच्छेद ११ 

कसुर र दण्ड सजाय 

४१. कसुर र दण्ड सजाय : (१) दर्ा ४ को उपदर्ा (१) बमोमजम र्ासि (सेट ब्याक) छोिन ु

पनेमा नछोिी बनाइएकोमा प्रमुखि े तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको 

पािना नभएमा प्रमुखिे ५ िजार दमेख २५ िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ ।  

 (२) दर्ा ५, दर्ा ६ र दर्ा ११ को उपदर्ा (३) बमोमजम सिकको 

क्षेत्रामधकार र र्ासि नछोिी स्वीकृत नक्साभन्दा र्रक पारी तिा, छत, भर् याङ, बिेनी, 

सटर आमद समेतका संरचना मनमाफण गरेमा त्यस्तो अनमधकृत मनमाफणिाई प्रमुखिे जनुसुकै 

बखत भत्काउन आदिे मदनेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखिे ५ िजार दमेख २५ 

िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ ।  
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(३) उपदर्ा (२) बमोमजम जररवाना गदाफ पमन आदिेिाई अटेर गरी 

नभत्काएको खण्िमा प्रमुखि ेभत्काइ िटाउन िागेको खचफमा पच्चीस प्रमतित थप जररवाना  

गरी सम्बमन्धत  व्यमि, संस्था वा मनकायबाट असूि उपर गराउन सक्नेछ । 

 (४) दर्ा ५ को उपदर्ा (३) बमोमजम तोमकए बमोमजमको र्ासिको 

अिावा दायााँबायााँ छज्जा राख्न चािन ेव्यमि वा संघसंस्थाि ेछज्जा बराबरको थप र्ासि 

नछोिेमा प्रमुखिे  तत्काि त्यस्तो कायफ रोक् का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । त्यस्तो आदिेको 

पािना नगनेिाई प्रमुखिे १० िजार रुपैयााँदमेख २५ िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी त्यस्तो 

संरचना भत्काउन आदिे समते मदन सक्नेछ । 

(५) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (क) बमोमजम नक्िापास नगरी 

कच्ची वा पक्की तथा अस्थायी वा स्थायी कुन ै प्रकारको संरचना बनाइएकोमा प्रमुखि े

तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखि े५ िजार दमेख २५ 

िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(६) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (ग) बमोमजम मूि सिकबाट िाखा 

सिक खोपदा पानीको मनकास वा नािा अवरोध गरेमा बनाइएको पाइएमा प्रमुखिे तुरुन्त 

रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखि े ५ िजार दमेख २५ 

िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(७) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (घ) बमोमजम कायाफियबाट 

स्वीकृमत नमिई कुनै पमन बाटोको रयाक बनाइएकोमा प्रमुखिे तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन 

सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखि े१० िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ 

सक्नेछ । 

(८) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (ङ) बमोमजम कायाफियको स्वीकृत 

बेगर सावफजमनक स्थिमा कुन ै प्रकारको संरचना मनमाफण गरेमा प्रमुखि े तुरुन्त रोक्का गनफ 

आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमखुिे १० िजार दमेख ५० िजारसम्म 

जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(९) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (च) बमोमजम कायाफियको 

अनुममत नमिई पक्की सिक र ग्राभेि सिकको दायााँ बायााँ घिेरी मनमाफण गरेमा अन्य 

जनुसुकै प्रयोजनका िामग जग्गा खारेमा वा सम्याएमा प्रमुखिे तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन 
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सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखि े१० िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ 

सक्नेछ । 

(१०) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (छ) बमोमजम आफ्नो घर 

कम्पाउण्ि, पसि वा व्यवसाय अगामि सावफजमनक जग्गा वा बाटोको क्षेत्रामधकार रिकेो क्षेत्र 

वा सावफजमनक स्थिमा कुन ैपमन प्रकारको मनमाफण सामाग्री वा व्यवसामयक वा अन्य जनुसुकै 

प्रकृमतका सामग्री राखमेा प्रमुखिे तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना 

नभएमा प्रमुखि े१० िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(११) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (झ) बमोमजम कायाफियबाट 

अनुममत नमिई खोिा र सिकको मकनारा छेउबाट ढुङ्गा, मगट्टी, बािुवा उत्खनन गनफ  गरेमा 

प्रमुखिे त्यस्तो कायफ तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा 

प्रमुखिे २५  िजार दमेख १ िाखसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ ।  

(१२) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (ञ) मामनसिाई आवत जावत 

गनफ जोमखम िुने वा  नोक्सान पुग्न े गरी सावफजमनक वा मनजी जग्गामा रिकेो बोट, मबरुवा  

कटान  गनफ वा जोमखमयुि संरचना निटाएमा प्रमुखि ेत्यस्तो कायफ तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे 

मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखिे १०  िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना 

गनफ सक्नेछ । साथै नोक्सान िुनपुूवफको अवस्थामा पयाउन िगाउन सक्नेछ । नोक्सान 

िुनपुूवफको अवस्थामा तोमकएको समयमा नपयाएमा नगरपामिकाबाट स्वयंिे त्यस्तो कायफ 

गरी पूवफवत् अवस्थामा पयाउनेछ र सो बापत िाग्ने रकममा थप २५ प्रमतितिे िुने रकम  

जररवाना समेत गनफ सक्नेछ । 

 (१३) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (ठ) बमोमजम सिकमा बनेको 

स्थायी संरचनाको स्वरुपिाई पररवतफन गन े गरी ढि मनमाफण वा अन्य कुन ै कायफ  गरेमा 

प्रमुखिे त्यस्तो कायफ तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा 

प्रमुखिे ५  िजार दमेख २५ िजारसम्म जररवाना गनफ सक्ने साथै नोक्सान भएको पूवफको 

अवस्थामा पयाउन िगाउने छ । नोक्सान पूवफको अवस्थामा तोमकएको समयमा नपयाएमा 

नगरपामिकाबाट स्वयंिे त्यस्तो कायफ गरी पूवफवत् अवस्थामा पयाउनेछ र सो बापत िाग्न े

रकममा थप २५ प्रमतितिे िुने रकम  जररवाना समते गनफ सक्नेछ । 

(१४) दर्ा १० को उपदर्ा (१) को खण्ि (ि) बमोमजम भौगोमिक सवके्षण 

गरी गनुफपने कायफ सो नगरी सञ्चािन गरेमा प्रमुखिे त्यस्तो कायफ तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे 



खण्ड : १       संख्या : १     सोलुदुधकुण्ड राजपत्र     भाग- १          मिमि: २०७५/२/१०  

213 

 

मदन सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखिे ५  िजार दमेख २५ िजारसम्म जररवाना गनफ 

सक्नेछ । 

(१५) दर्ा १७ को उपदर्ा (७) बमोमजम नगरपामिकासाँग सम्झौता भई 

काम प्राप्त गन े मनमाफण व्यवसायीि ेपाएको काम आर्ैं   सम्पन्न नगरी, नगरपामिकाको पूवफ 

स्वीकृमत नमिई कुन ै अन्य मनमाफण व्यवसायीसाँग उपकरार गरेमा मनजसाँग भएको सम्झौता 

जनुसुकै समयमा नगरपामिकाि ेभगं गनफ सक्नेछ ।  

 (१६) दर्ा ३३ को उपदर्ा (१) बमोमजम नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेो 

प्राकृमतक स्रोत र पानीको मिू तथा पानीको जनुसुकै स्रोत एकिौटी प्रयोग गने व्यमि, संस्था 

वा मनकायिाई प्रमुखिे पमििो पटक गरेको भए सचते गराउनेछ र पटकै मपच्छे सोिी कायफ 

गरेमा प्रमुखिे १०  िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(१७) दर्ा ३३ को उपदर्ा (१) बमोमजम नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेो 

प्राकृमतक स्रोत र पानीको मिू तथा पानीको जनुसुकै स्रोत सावफजमनक प्रयोगका िामग बन्दजे 

गरेमा प्रमुखिे पमििो पटक गरेको भए सचते गराउनेछ र पटकै मपच्छे गरेमा प्रमुखिे १०  

िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

 (१८) दर्ा ३४ बमोमजम अनमुमत नमिई कसैि ेपमन व्यमिगत प्रयोजनको 

िामग बािके  जिस्रोतको उपयोग गरेमा प्रमुखिे त्यस्तो कायफ तुरुन्त रोक्का गनफ आदिे मदन 

सक्नेछ । आदिेको पािना नभएमा प्रमुखि े१०  िजार दमेख ५० िजारसम्म जररवाना गनफ 

सक्नेछ । 

 (१९) दर्ा ३८ को उपदर्ा (१) बमोमजम कसिै े नगरपामिका क्षेत्रमभत्र 

तोमकएको स्थानमा बािके अन्यत्र पामकफ ङ गरेमा प्रमखुको आदिेमा नगर प्रिरीिे पमििो 

पटक भए पााँच सय रुपैयााँ र पटकै मपच्छे १ िजार पााँच सय जररवाना गनफ सक्नेछ ।   

(२०) दर्ा ३८ को उपदर्ा (५) बमोमजम नगरपामिका क्षेत्रमभत्र 

अत्यावश्यक अवस्थामा बािके िनफ बजाएमा प्रमुखि ेपटकै मपच्छे पााँच सय रुपैयााँ जररवाना 

गनफ सक्नेछ ।  

(२१) दर्ा ३८ को उपदर्ा (६) बमोमजम कसैिे प्रेिर िनफ बजाएको पाइएमा 

प्रमुखिे रु. पााँच सय दमेख रु. एक िजारसम्म जररवाना गरी पे्रिर िनफ जर्त एव नि गन े

आदिे मदन सक्नेछ । 
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(२२) दर्ा ३८ को उपदर्ा (७) बमोमजम नगरपामिका क्षेत्रमभत्र तोमकएको 

गमतभन्दा बढी गमतमा सवारी साधन चिाएमा प्रमुखिे पटकै मपच्छे  रु. १ िजार रुपैयााँसम्म 

जररवाना गनफ सक्नेछ ।  

(२३) दर्ा ३८ को उपदर्ा (८) बमोमजम नगर क्षेत्रमभत्र जथाभावी 

सावफजमनक स्थिमा पिुपन्छी छोिेमा प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. १ िजार रुपैयााँसम्म र 

पटकै मपच्छे रु. १५ िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(२४) दर्ा ३९ को उपदर्ा (१) बमोमजम कसैि े सावफजमनक स्थिमा 

धमुपान गरेको पाइएमा प्रमुखिे पमििो पटक पााँच सय रुपैयााँ र दोस्रो पटकदमेख पटकै मपच्छे 

एक िजार रुपैयााँ जररवाना गने आदिे मदन सक्नेछ । 

(२५) दर्ा ३९ को उपदर्ा (३) बमोमजम नगरपामिका क्षेत्रमभत्र तोमकएको 

स्थि र समयभन्दा बािके ममदराजन्य सामग्रीको मबक्री मवतरण तथा प्रयोग गरेको पाइएमा 

प्रमुखिे तत्काि त्यस्तो कायफ रोक्न आदिे मदन सक्नछे । त्यस्तो आदिेको उपिंघन गरेमा 

प्रमुखिे पमििो पटक भए रु. ५ िजादमेख १५ िजारसम्म र पटक पटक गरेमा पटकै मपच्छे रु. 

२५ िजारसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । साथ ै त्यस्तो ममदरा मबक्री मवतरण गन,े प्रयोग गन े

व्यमि, व्यवसायी, संस्थाको कारोबार बन्द गन ेआदिे समेत मदन सक्नेछ । 

(२६) दर्ा ४० को उपदर्ा (१) बमोमजम कसैिे नगरपामिकािे तोकेको 

मापदण्ि प्रमतकूि मवज्ञापनजन्य सामग्री राखकेो पाइएमा प्रमुखि े िटाउन आदिे मदनेछ ।  

यसरी मदइएको आदिे अटेर गरेको पाइएमा त्यस्तो मवज्ञापनजन्य सामग्री िटाउन िगाइ 

िटाउन िागेको खचफ भराउनुका साथै बढीमा २०  िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनफ सक्नेछ । 

(२७) यस ऐन बमोमजम कारबािी गदाफ पमन अटेर गरी बस्ने व्यमि, संस्था वा 

मनकायिाई प्रमुखिे नगरपामिकाबाट उपिब्ध गराउन ेसेवा सुमवधा रोक्का गनफ सक्नेछ । 

(२८) यो ऐन बमोमजम सजाय गदाफ मनामसब मामर्कको सुनवाईको मौका 

मदइनेछ । 

४२. पुनरािेदन गना सकने : (१) दर्ा ४१ बमोमजमको सजाय उपर मचत्त नबुझमेा सम्बमन्धत 

व्यमि, संस्था वा मनकायि े कायफपामिका समक्ष पुनरावदेन गनफ सक्नेछ ।  कायफपामिकाको 

मनणफय अमन्तम िुनेछ । 
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पररच्छेद १२ 

मिमिध 

४३. िसर उद्योग  सभबन्धी व्यिस्था : क्रसर उद्योगको दताफ, मनयमन तथा कारबािी सम्बन्धी 

व्यवस्था प्रचमित संघीय तथा प्रदिे कानून  र तोमकए बमोमजम िुनेछ ।  

४४. पुरस्कार सभबन्धी व्यिस्थााः तोमकएको समयावमधभन्दा पमििे मनमाफण सम्पन्न गन े

उपभोिा समममत वा मनमाफण व्यवसायीिाई नगरपामिकािे पुरस्कार वा सम्मान प्रदान गनफ 

सक्नेछ । 

४५. अन्िर स्थानीय सिन्िय : नगरपामिका र अन्य स्थानीय ति जोमिने वा सरोकार राख्न े

पूवाफधार मनमाफण तथा ममफत कायफका िामग नगर कायफपामिकाबाट मनणफय गरी कायाफन्वयन गनुफ 

पनेछ । 

४६. नगरपामलकाले आफ्नो सिारी साधन र मनिााि सािाग्री प्रयोग गना सकने: 

नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रिकेा सिकिरुको मनमाफण, ममफत सम्भार, मवस्तार र स्तरोन्नमत तथा 

खोपसा–खोपसी, राजकुिो एव ंकुिोको संरक्षणका िामग नगरपामिकाि ेकायफयोजना बनाइ 

कायाफन्वयन गनुफ पनेछ । नगरपामिकाि ेआफ्नो मनमाफण सामाग्री र सवारी साधन प्रयोग गरी 

कुनै सावफजमनक मनमाफण वा ममफत गनफ सक्नेछ । यसरी मनमाफण वा ममफत सम्भार गदाफ मापदण्ि 

बनाइ गनुफपनेछ । 

४७. सडक िथा बाटो सभबन्धी मिशेष व्यिस्था: परम्परागत रुपमा प्रयोग िुाँद ै आएका 

चिनचपतीमा रिकेा तर नापी नक्िामा उपिेख नभएका बाटा तथा गोरेटािरुिाई 

औमचत्यताका आधारमा नगरपामिकािे कायम गराउन सक्नेछ । 

४८. अमधकार प्रत्यायोजन : यस ऐनमा छुट भएका सिक, गपिी वा कुिोका सम्वन्धमा 

कायफपामिकािे मनणफय गरी क्षेत्रामधकार तथा र्ासि तोक्न सक्नेछ । 

४९. प्रचमलि कानूनबिोमजि हुने : यस ऐनमा िेमखएको मवषयमा यस ैऐन बमोमजम र अन्य 

मवषयमा प्रचमित काननूबमोमजम िुनेछ ।  

५०. मनयि बनाउन सकने : यस ऐनको उद्दशे्य कायाफन्वयन गनफ कायफपामिकािे आवश्यक मनयम, 

मनदमेिका वा कायफमवमध बनाउन सक्नेछ । 

५१. बचाऊाः  (१) यस ऐनको उद्दशे्य तथा मबषय क्षेत्रमा प्रचमित नेपाि कानूनबमोमजम यस अमघ 

भएका कायफिरू यस ैऐन वमोमजम भएको मामननेछ ।  
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(२) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र बस्ती मवकास, ििरी योजना तथा भवन मनमाफण 

सम्बन्धी कायफपामिकाबाट छुट्ट ै मापदण्ि नबनेसम्मका िामग सामवकमा नगरपामिकाबाट 

िागु भएको मापदण्ि यो ऐनसाँग नबामझएको िदसम्म यसै ऐन बमोमजम मनमाफण भएको 

मामननेछ । 
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ljGb'' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 

1 

x'nfs sfof{no –

cfjf8fF8f–;Nn]/L–

gofahf/–bf]k['{ ;8s 

j8f 

;8s 
%,^ #÷# dL= @ dL= 

2 
;Nn]/L ;]uf{–;]nu'8L ;8s gu/:t/ % 

^ ÷ ^ 

dL= 
@ dL= 

3 

;Nn]/L ;]uf{vf]k–lhNnf 

cbfnt–lhdL/fO{–Sofdk;–

yft]ª–RofN;f– kj{tLo 

k|lti7fg–cfn]]–g]n] ;8s 

j8f 

÷ko{6g 

;8s 

%, ^ 
$÷ $ 

dL= 
@=dL= 

4 
Zf]kf{ u'Daf–sf/fuf/–;8s 

6f]n 

;8s 
% 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

5 

cfjf8fF8f–lzjdlGb/–

sf/fuf/–RofN;f law't\ 

sDkgL– hhpdflj lhNnf 

s[lif ljsf; sfof{no 

;8s 

6f]n÷j8f 

;8s 
%, ^ 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

6 

x'nfsb]lv lh=;=;=sf] 

u]6;Ddsf] ;8s 

6f]n 

;8s 
% 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

7 

lh=;=;=sf] u]6 -tLgs'g]_ 

b]lv gu/kflnsfsf] 

sfof{no ;8s 

6f]n 

;8s 
% 

# ÷ # 

dL= 
@=dL= 

8 

cfjf 8fF8f b]lv lxdfnr'nL 

;xsf/L;Ddsf] ;8s 

6f]n 

;8s 
% 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

  j8f g+= ^  
   

qm=;+= 
;8ssf] z'? / clGtd 

ljGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 

1 

5'Nofd' – bf]k{' ;8s 6f]n 

;8s 

^ $÷ $ 

dL= 

@=dL= 
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2 v'Da'n] dfu{ ;8s 6f]n 

;8s 

^ #÷ # dL= @=dL= 

3  bf]k'{–w'lnv]n–yft]ª RofN;f 

;]lnu'8L 8fF8f ;8s 

j8f 

÷ko{6g 

;8s 

^ $÷ $ 

dL= 

@=dL= 

4  of]ª:6f/ – lhNnf s[lif 

sfof{n ;8s 

6f]n 

;8s 

^ #÷ # dL= @=dL= 

5 

bf]k'{– n'Dh] – ufdf{ – 

kj{tLo k|lti7fg ;8s 

j8f 

;8s 

^,& #÷ # dL= @=dL= 

  j8f g+= &  
  

qm=;+= 
;8ssf] z'? / clGtd 

laGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx? 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 

1 

;fNd]–kj{tLo k|lti7fg 

;8s 

6f]n 

;8s 
& 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

2 

RofN;f–ldGb'kfs] u'Daf–

kj{tLo k|lti7fg –3'G;f–

dflyNnf] ;]sf/l;ª– 

leQm]vf]nf ;8s 

6f]n ÷ 

j8f 

;8s 

& 
$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

3 
dflyNnf] ;f]n' ;8s 

6f]n 

;8s 
^, & 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

4 
;Nn]/L –RofN;f–ldGb'kfs] 

3'G;f ;8s 

6f]n 

;8s 
5, 7 

$ ÷ $ 

dL= 
  

5 
g]df/–leQfvs{ ;8s 

6f]n 

;8s 
7 

$ ÷ $ 

dL= 
  

  j8f g+= *  
   

qm=;+= 
;8ssf] z'? / clGtd 

ljGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 
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1 
lzzf vf]nf j8f sfof{no 

;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

2 
lzsf/L 8fF8f–cfªkfª–

lzzfvf]nf–;f]ngfzf ;8s 

6f]n ÷ 

j8f 

;8s 

* 
$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

3 
j8f sfof{no – afuvf]/ 

;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

4 
lzzf vf]nf–r6ofª 

d]/fªbLª–leQmf vs{ ;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

5 
afuvf]/–Rofª;/–df6]– 

tNnf] Rofª;/ ;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

6 
hGt/9fk afud s]?ª 

;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

7 

u'Daf 6f]n–vkfªu] 6f]n –

df6]–cfªkfª–s}n]Zjf/L– 

a9f/] vf]nf ;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

8 

bnfn] dfg]– nfvf]k 

le/s'gf–afuvf]/ uf]nL 

;8s 

6f]n 

;8s 
* 

$ ÷ $ 

dL= 
@=dL= 

  j8f g+= (  
   

qm=;+= 
;8ssf] z'? / clGtd 

ljGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 

1 
5]j/ –vfdlbª ;8s 6f]n 

;8s 

( $÷ $ 

dL= 

@=dL= 

2 
5]jf/ u'Daf–6f]n kf]v/L– 

rf}/ ;8s 

6f]n 

;8s 

( $÷ $ 

dL= 

@=dL= 

  j8f g+= !)  
   

l;=g= 
;8ssf] z'? / clGtd 

laGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

kmf;n 
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/]vfaf6_ 

! l;ufg] –emfk|] u'Daf ;8s 6f]n 

;8s 

!) $ ÷ $ 

dL= 

@=dL= 

@ vfdbLª–emfk|] u'Daf ;8s 6f]n 

;8s 

!) $ ÷ $ 

dL= 

@=dL= 

# emfk|]–l9s'/] ;8s 6f]n 

;8s 

!) $ ÷ $ 

dL= 

@=dL= 

$ j8f sfof{no–h's]–lbDd'n 

;8s 

6f]n 

;8s 

!) $ ÷ $ 

dL= 

@=dL= 

  j8f g+= !!  
   

l;=g= 
;8ssf] z'? / clGtd 

ljGb' 

;8ssf] 

juL{s/0f 

;DalGwt 

j8fx¿ 

;8ssf] 

clwsf/ 

If]q -s]Gb| 

/]vfaf6_ 

kmf;n 

1 
ltªnf – 3'G;f ;8s 

;8s 

j8f  

;8s 

!! $ ÷ $ 

dL= 

@=dL= 

2 
Eofu't] l;d a':tLª 3'G;f 

af;s'/f af]S;f ;8s 

j8f  

;8s 

!! $ ÷$ 

dL= 

@=dL= 

3 tfubLª x'u' ;f/] ;8s  
j8f  

;8s 

!! $ ÷$ 

dL= 

@=dL= 

4 
lzj dlGb/ ltGgf;f 

tfufbLª ;8s 

j8f  

;8s 

!! $ ÷$ 

dL= 

@=dL= 

5 
a]ln8f8f z]kf{ d'8] agef8] 

;8s 

j8f  

;8s 

!! $ ÷$ 

dL= 

@=dL= 

 

 

आज्ञािे, 

मवजयराज सुवदेी  

प्रमुख प्रिासकीय अमधकृत  


