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सच्र्ाईएको 

 

यस गाउँपालिकाबाट प्रकालित बर्ष १ अकं १ लिलत २०७४।१२।१३ गते प्रकालित राजपत्रको 

पेज न.ं २ को प्रस्तावना खण्डिा नेपािको संलवधान िात्र तथा पेज नं. ३ को दफा ९ को ग िा 

आवश्यकता अनुसार उल्िेख हुनपुनेिा अन्यथा भएकोिे सच्याईएको छ ।  
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सहकारी ऐन, २०७४ 

कमल गाउँपाललका  

प्रस्तावनाः 

सहकारी िलू्य, िान्यता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहकेो पूँजी, प्रलवलध तथा 

प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका आधारिा एकीकृत गद ै सदस्यहरूको आलथषक, 

सािालजक तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनष, सिदुायिा आधाररत, सदस्य केलन्ित, िोकतालन्त्रक, 

स्वायत्त र सिुालसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धषन गनष, सहकारी खेती, 

उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािालजक न्यायका आधारिा आत्िलनभषर, 

तीब्र एव ं लदगो रुपिा स्थानीय अथषतन्त्रिाई सदुृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताष, 

सञ्चािन एवि ् लनयिन सम्बन्धी व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोि,े किि गाउँपालिका 

गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारलम्िक 

१) संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

१) यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२)  पररिार्ाः 

  लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस ऐनिा, 

क) “आन्तररक कायषलवलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बिोलजि बनाएको आन्तररक 

 कायषलवलध सम्झनपुछष ।  

ख) “कसरू” भन्नािे दफा ७९ बिोलजिको कसरू सम्झनपुछष । 

ग) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयििा तोलकएको 

 वा तोलकए बिोलजि सम्झनपुछष । 

घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धिषपतु्र, धिषपतु्री, बाब,ु 

 आिा, सौतेनी आिा र आफूिे पािन पोर्ण गनुष पने दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र लददी, 

 बलहनी सम्झनपुछष। तर सो िब्दिे अंिबण्डा गरीवा िानो छुरिई आ(आफ्नो पेिा 
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 व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई जनाउने छैन ।  

ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यि ेसहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछष । 

च) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लबर्य हनेे संघीय िन्त्रािय सम्झनपुछष ।  

छ) “िखु्य कारोबार” भन्नाि े संस्थािे संचािन गरेको व्यवसालयक लियाकिापहरुिा 

 पलछल्िो आलथषक बर्षसम्ििा पररचालित बचतको दालयत्व र पलछल्िो आलथषक बर्षको 

 सदस्यतफष को खररद वा लबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस प्रलतितभन्दा बढी लहस्सा 

 भएको कारोवार सम्झनपुछष ।   

ज) “रलजष्ट्रार” भन्नािे संघको रलजष्ट्रार सम्झन ुपछष ।  

झ) “िेखा सपुरीवेक्षण सलिलत” भन्नािे दफा ३७ बिोलजिको िेखा सपुरीवके्षण सलिलत 

 सम्झनपुछष । 

ञ) “लबलनयि” भन्नािे सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बिोलजि बनाएको लबलनयि 

 सम्झनपुछष । 

ट) “लबभाग” भन्नािे संघको सहकारी लबभाग सम्झनपुछष र सो िब्दिे िन्त्राियि ेसहकारी 

 लनयिन गनष तोकेको िहािाखा सितेिाई जनाउँछ। 

ठ) “ियेर” भन्नािे सहकारी संस्थाको ियेर पजूीको अिं सम्झनपुछष ।  

ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलिलतको सदस्य सम्झनपुछष र सो िब्दिे सलिलतको अध्यक्ष, 

 उपाध्यक्ष, सलचव र कोर्ाध्यक्ष सितेिाई जनाउँछ ।  

ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यलि सम्झनपुछष । 

ढ) “सलिलत” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) बिोलजिको सञ्चािक सलिलत सम्झनपुछष ।  

ण) “सहकारी िलू्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदालयत्व, िोकतन्त्र, सिानता, सिता, 

 ऐक्यवद्धता, इिान्दारी, खिुापन, सािालजक उत्तरदालयत्व तथा अरुको हरेचाह िगायत 

 अन्तराषलष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी िलू्य सम्झनपुछष । 

त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे लबलनयििा व्यवस्था भए बिोलजि सञ्चालित व्यवसालयक 

 लियाकिाप सम्झनपुछष ।  

थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वलैच्छक तथाखिुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकतालन्त्रक 

 लनयन्त्रण, सदस्यको आलथषक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, लिक्षा, तािीि र 

 सचूना, सहकारी(सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र सिदुायप्रलतको चासो िगायत 

 अन्तराषलष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झनपुछष ।  

द) संस्था भन्नािे दफा ३ बिोलजि गठन भई दफा ६ बिोलजि दताष भएको लबर्यगत वा 

 बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछष । 

ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछष । 

न) “प्राथलिक पूँजी कोर्” भन्नािे ियेर पूँजी र जगडेा कोर् सम्झनपुछष । 

प)  दताष गन ेअलधकारी भन्नािे दफा ६९ बिोलजिको दताष गन ेअलधकारी सम्झनपुदषछ । 
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पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताय 

३) संस्थाको गठनः 

१) कम्तीिा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा  लििी लबर्यगत वा वहुउद्दशे्यीय 

 सहकारी संस्था गठन गनष सक्नेछन ्।  

२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन श्रलिक, यवुा िगायतिे आफ्नो श्रि 

 वा सीपिा आधाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपािी 

 नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनष सक्नेछन ्। 

३) यस दफािा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार, 

 स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वालित्विा संचालित लवद्यािय, 

 लवश्वलवद्यािय वा संगलठत संस्थाबाट पाररश्रलिक पाउने पदिा वहाि रहकेा कम्तीिा 

 एकसय जना किषचारी, लिक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित काननू 

 बिोलजि दताष भएको आफ्नो पेिागत संगठनका आधारिा सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा 

 संचािनिा तोलकए बिोलजिका ितष बन्दजेहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनष सक्नेछन ्

 । 

 तर एकसय जनाभन्दा कि संख्या रहकेो एउटै कायाषियका कम्तीिा तीसजना किषचारी, 

 लिक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचािनिा 

 तोलकए बिोलजिका ितष बन्दजेहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनष सक्नेछन ्। 

४)  यस दफा बिोलजि संस्था गठन गदाष एक पररवार एक सदस्यका दरि ेउपदफा (१) वा (२) 

 िा उलल्िलखत संख्या पगुकेो हुनपुनेछ । तर संस्था दताष भइसकेपलछ एकै पररवारका 

 एकभन्दा बढी व्यलििेसो संस्थाको सदस्यता लिन बाधापनेछैन । 

 

४) दताय नगरी  सहकारी सस्था संिालन गनय नहुनेः 

 कसैि ेपलन  यस ऐन बिोलजि दताष नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनष हुदँनै । 

  

५) दतायको लागी दरखास्त लदनु पननः 

१) यस ऐन बिोलजि गठन भएका सरकारी संस्थािे दताषकािागी दताष गने अलधकारी सिक्ष 

 अनसुचूी (१) को ढाँचािा दरखास्त लदनपुनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिका दरखास्त साथ दहेाय बिोलजिका कागजातहरू संिग्न गनुष 

 पनेछः 

क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लबलनयि, 

ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवदेन, 

ग)  सदस्यि ेलिन स्वीकार गरेको ियेर संख्या र ियेर रकिको लववरण । 
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६) दताय गनुय पननः 

१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोलजि प्राप् त दरखास्त  सलहतको कागजातहरु  छानलवन गदाष 

 दहेाय बिोलजि भएको पाइएिा दताष गने अलधकारीि े दरखास्त परेको लिलति े तीस 

 लदनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताष गरी अनसुचूी(२ को ढाँचािा दताष प्रिाणपत्र लदन ु

 पनेछ स–् 

क) दरखास्त साथ पेि भएको लबलनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि 

 रहकेो,  

ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्था सहकारी िलू्य,  िान्यता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन हुन 

 सक्ने आधार रहकेो, 

ग) सहकारी संस्था सिदुायिा आधाररत एवि ्सदस्य केलन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हुन 

 सक्ने स्पष्ट आधार रहकेो । 

२) उपदफा (१) बिोलजि छानलवन गदाष प्रस्तालवत सहकारी संस्थाको लबलनयिको कुनै 

 कुरािा संिोधन गनुषपने दलेखएिा दताष गने अलधकारीिे त्यस्तो संिोधन गनुषपने व्यहोरा 

 खिुाई  दरखास्त प्राप् त भएको लिलति ेपन्र लदनलभत्र लनवदेकिाई सचूना गनुष पनेछ  

३)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत दताष 

 भई सञ्चािनिा रहकेा किि गाउँपालिका लभत्र कायषक्षेत्र कायि गररएका  सहकारी 

 संस्था यस ैऐन बिोलजि दताष भएको िालनने छ । 

४)  यस दफा बिोलजि सहकारी संस्था दताष गदाष दताष गन े अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 

 संस्थािे पािना गनुष पने गरी कुनै ितष तोक्न सक्नेछ ।  

५)  उपदफा (४) बिोलजि ितष तोलकएकोिा सोको पािना गनुष सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको 

 कतषव्य हुनेछ। 

 

७) दताय गनय अस्वीकार गनय सकनेः 

 १)  दफा ६ को उपदफा (१) िा उलल्िलखत अवस्था नभएिा, सोही दफा बिोलजि लबलनयि 

   संिोधनको िागी सचूना लदएको अबलध लभत्र लनवदेकिे संिोधन गनष अस्वीकार गरेिा  

   त्यस्तो सचूना पाएको लिलति ेतीस लदनलभत्र लबलनयि संिोधन नगरेिा वा सचूनािा  

   उल्िेख भए बिोलजि हुने गरी लबलनयि  संिोधन नगरेिा दताष गन ेअलधकारीिे त्यस्तो  

   सहकारी संस्था दताष गनष अस्वीकार गनष सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि सहकारी संस्था दताष गनष अस्वीकार गरेकोिा दताष गन ेअलधकारीिे 

       कारण खिुाई तीन लदन लभत्र सोको जानकारी सम्बलन्धत लनवदेकहरूिाई लदन ुपनेछ ।  
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८) सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुनेस ् 

१) सहकारी संस्था अलवलच्छन्न उत्तरालधकारवािा एक स्विालसत र सङ्गलठत संस्था हुनेछ । 

२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िागी एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनिा रही व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप् त,            

     उपभोग, लविी वा अन्य व्यवस्था गनष सक्नेछ।  

४) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजरू गनष र सो उपर पलन सोही  

    नािबाट नालिस उजरू िाग्न सक्नेछ। 

५) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनष सक्नेछ । 

 

९) सहकारी संस्थाको कार्यके्षत्रः  

१)   दताष हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कायष क्षेत्र दहेाय बिोलजि हुनेछः  

क)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोवार गन ेसंस्थाको हकिा एक वडा,  

ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा दहेायका आधारिातीन वडासम्ि  

१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िागी आपसी साझा वन्धन  

 (किन बण्ड), 

२)  व्यवसालयक स्तरिा सेवा संचािन गनष आवश्यक सदस्य संख्या, 

३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभालगता ििूक िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायि हुने गरी 

 पायक पने स्थान । 

२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे दताष भई व्यवसालयक सेवा 

 प्रारम्भ गरेको दईुबर्ष पलछ दहेायको आधारिा जोलडएको भौगोलिक क्षेत्र कायि रहन ेगरी 

 आफ्नो कायषक्षेत्र थप वडाहरूिा लवस्तार गनष सक्नेछ ।  

क)  संस्थाको व्यवसालयक लियाकिापको लवकास िििा सदस्यता बढाउन थप कायष क्षेत्र 

 आवश्यक परेको, 

ख)  संस्थाको कायष संचािनिा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु 

 अविम्बन गररएको, 

ग)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गन ेसहकारी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनसुार  भएको 

। 

३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको कायषक्षेत्रका 

 वडाहरूिा व्यावसालयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोलकएको रकि 

 वा अनपुातभन्दा कि रकि वा अनपुातको व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको 

 दलेखएको खण्डिा दताष गन ेअलधकारीिे व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएका वडा िात्र 

 कायषक्षेत्र कायि गन ेगरी लबलनयि संिोधन गनष लनदिेन लदन सक्नेछ । 

४)  उपदफा (३) बिोलजि दताष गन े अलधकारीिे लनदिेन लदएकोिा सहकारी संस्थािे एक 
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 बर्षलभत्र लबलनयि संिोधन गरी आफ्नो कायषक्षेत्र पनुःलनधाषरण गनुषपनेछ ।  

५)  यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे स्वलेच्छक 

 रूपिा जनुसकैु सिय कायषक्षेत्र घटाउने गरी पनुःलनधाषरण गनष लबलनयि संिोधन गनष 

 सक्नेछ ।  

६)   कायषक्षेत्र पनुः लनधाषरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ ।   

 

१०) जानकारी लदनुपननः 

 किि  गाउँपालिका भन्दा बढी कायषक्षेत्र कायि राखी दताष भई सञ्चािनिा रहकेा 

 संस्थाहरूिे किि गाउँपालिकािा सेवा सञ्चािन गदाष सञ्चालित सेवाको लववरण 

 सलहत दताष गने अलधकारीिाई जानकारी लदनपुनेछ । 

 

११) लबर्र्गत आधारमा वगीकरणः  

१)   सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेाय बिोलजि हुनेछः 

क)  उत्पादक संस्थाः  

 कृर्ी, दगु्ध, लचया, कलफ, उख,ु फिफुि र िाछापािन लविरे्का लबर्यगत र 

 अगवुावािी एवि ्उत्पादनको योजना सितेका आधारिा अन्य उत्पादनििूक संस्थास 

ख)  उपिोक्ता संस्थाः 

 उपभोिा भण्डार, बचत तथा ऋण,उजाष र स्वास््य  लविेर्का लबर्यगत र प्राथलिक 

 आवश्यकता एवि ्सेवाको योजना सितेका आधारिा अन्य उपभोग जन्य संस्था 

ग)  श्रलमक संस्थाः  

 हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािय र श्रि करार लविेर्का लबर्यगत 

 र सीप वा श्रिको लविरे्ता एवि ्स्वरोजगारीको योजना सिेतका आधारिा अन्य श्रििा 

 आधाररत संस्थास 

घ) बहुउदे्दश्र्ीर् संस्थाः  

 उत्पादन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा सिते सञ्चािन गने 

 अन्य बहुिखुी संस्था । 

२)  उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख) र (ग) िा उल्िेलखत लबर्यिा लवलिष्टीकरण, आि 

 प्रचिन र अभ्यासको लवकासिि सितेको आधारिा तोलकएबिोलजिका लबर्यहरु थप 

 गनष सलकनेछ ।  

३)  उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोलजि अन्य 

 संस्थाहरु गठन गनष बाधा पनेछैन ।  
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१२) कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्िालन गनय सकनेः 

(१) दफा ६ बिोलजि दताष प्रिाणपत्र प्राप् त गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उद्दशे्य प्रालिका िागी 

 यस ऐन र लबलनयिको अधीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

 पररयोजना सञ्चािन गनष सक्नेछ ।  

२)  प्रचलित काननूिा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे उपदफा (१) बिोलजि 

 कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनष छुिै संस्था दताष गनुषपन ेछैन ।तर 

 त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनष प्रचलित काननू 

 बिोलजि अनुिलतपत्र, स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिनु पने रहछे भने सो बिोलजि 

 अनिुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिएर िात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

 पररयोजना सञ्चािन गनुष पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि संस्थािे प्रचलित काननू बिोलजि अलधकार पाएको लनकाय वा 

 अलधकारीबाट अनिुलतपत्र, स्वीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेिा पन्र लदनलभत्र सोको 

 जानकारी दताष गन ेअलधकारीिाई लदन ुपनेछ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयिु वा साझदेारीिा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको 

 बजारीकरणको िागी यस ऐनको अधीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

 पररयोजना सञ्चािन गनष सक्नेछन ्। 

५) उपदफा (४) बिोलजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गन े

 सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

१३) दालर्त्व सीलमत हुनेः 

१)  सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दालयत्व लनजिे खररद गरेको वा 

 खररद गनष स्वीकार गरेको ियेरको अलधकति रकिसम्ि िात्र सीलित रहनेछ ।  

२)  सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलिटेड” भन्ने िब्द राख्नु   

 पनेछ ।  
 

१४) सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पालना गनुय पननः 

  सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाष सहकारीका िलू्य, िान्यता र लसद्धान्तको 

 पािना गनुष पनेछ ।  
 

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्र् तथा कार्य 

१५) संस्थाको उदे्दश्र्ः 

 कायषक्षेत्रिा आधाररत र सदस्य केलन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथषक, सािालजक तथा 

साँस्कृलतक उन्नयन गनुष संस्थाको िखु्य उद्दशे्य हुनेछ ।   
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१६) संस्थाको कार्य स ्संस्थाका कार्यहरू देहार् बमोलजम हुनेछः 

क) सहकारीका िलू्य, िान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने, 

ख) सदस्यको लहत प्रवद्धषनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गन,े 

ग) सदस्यिाई लिक्षा, सचूना र तािीि प्रदान गन े, 

ङ) संस्थािे गन े उत्पादन तथा सेवाको िापदण्ड लनधाषरण गरी गणुस्तर सधुार, आलथषक 

स्थालयत्व र जोलखि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायष गन,े  

च) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िाग ूगन,े 

छ) संस्थाको व्यवसालयक प्रवद्धषन तथा लवकास सम्बन्धी लियाकिापहरू सञ्चािन गन,े 

ज) िन्त्रािय,रलजष्ट्रार, प्रादलेिक रलजष्ट्रार,स्थानीय तह वादताष गन े अलधकारीको लनदिेन 

पािना गन ेगराउन,े 

झ) लबलनयििा उलल्िलखत कायषहरू गन े। 

 

पररच्छेद–४ 

लबलनर्म तथा आन्तररक कार्यलवलध 

१७) लबलनर्म बनाउनु पननः  

१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लनदलेिका, िापदण्ड र कायषलवलधको 

 अधीनिा रही आफ्नो कायष सञ्चािनको िागी लबलनयि बनाउन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बिोलजिको लबलनयि दताष गने अलधकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िाग ूहुनेछ । 

 

१८) आन्तररक कार्यलवलध बनाउन सकनेः 

१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लनदलेिका, िापदण्ड, कायषलवधी र 

 लबलनयिको अधीनिा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायषलवलध बनाउन 

 सक्नेछ । 

२)  उपदफा ९१० बिोलजिको आन्तररक कायषलवलध सम्बलन्धत संस्थाको साधारण सभािे  

 स्वीकृत गरेपलछ िाग ूहुनेछ । 

 

१९) लबलनर्म र आन्तररक कार्यलवलधमा संिोधनः 

१)  संस्थाको साधारण सभाको कुि सदस्य संख्याको बहुितबाट लबलनयि र आन्तररक 

 कायषलवलध संिोधन हुन सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि संिोधन भएको लबलनयि वा आन्तररक कायषलवलध दताष गन े

 अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ूहुनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

२०) संस्थाको सदस्र्ताः  

१)  अठार बर्ष उिरे परूा गरेका दहेाय बिोलजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन 

 सक्नेछनः् 

 ख)  संस्थाको कम्तीिा एक ियेर खररद गरेको, 

 ग)  संस्थाको लबलनयििा उलल्िलखत ितषहरु पािना गनष िन्जरु गरेको, 

 घ)  संस्थाको लजम्िवेारी पािना गनष िन्जरु भएको, 

 ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पधाष हुने गरी कारोवार नगरेको, 

 च)   संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहकेो स्वघोर्णा गरेको । 

२)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदिे सरकारका 

 लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायषक्षेत्र लभत्रका सािदुालयक वा सहकारी 

 लवद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहिा गठन भएका उपभोिा सिहूहरु संस्थाको 

 सदस्य हुन बाधा पने छैन ।  

३) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थािा 

 सहकारी संस्थािे सदस्यता लिन वाधा पने छैन । 

 

२१) सदस्र्ता प्रा् त गनय लनवेदन लदनु पननः 

१)  संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्धत व्यलििे संस्थाको सलिलत सिक्ष लनवदेन लदन ु

 पनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेनपरेको लिलति ेपैंतीस लदन लभत्र सलिलतिे यो ऐन, यस ऐन 

 अन्तगषत बनेको लनयि तथा लबलनयिको अधीनिा रही सदस्यता प्रदान गन े वा नगन े

 लनणषय गनुष पनेछ । 

३)  उपदफा (२) बिोलजि लनणषय गदाष सलिलतिे सदस्यता प्रदान नगन े लनणषय गरेिा सो को 

 कारण खोिी सात लदनलभत्र लनवदेकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

४)  उपदफा (३) बिोलजि जानकारी पाएको लिलति ेतीस लदनलभत्र सम्बलन्धत ब्यलिि ेत्यस्तो 

 संस्था दताष गने अलधकारी सिक्ष उजरू गनष सक्नेछ। 

५)  उपदफा (४) बिोलजि प्राप् त उजरूी छानलवन गदाष लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुष पने 

 दलेखएिा दताष गन े अलधकारीि े त्यस्तो लनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गनषको िागी 

 सम्बलन्धत संस्थािाई आदिे लदन सक्नेछ। 

६)  उपदफा (५) बिोलजि आदिे भएिा सो आदिे प्राप् त गरेको सात लदन लभत्र सम्बलन्धत 

 संस्थािे लनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताष गन े अलधकारीिाई 

 गराउन ुपनेछ ।  
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२२) सदस्र् हुन नपाउनेः  

१)  कुन ै व्यलि एकै प्रकृलतको एक भन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन । तर यो ऐन 

 प्रारम्भ हुन ुअलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहकेो भए यो 

 ऐन प्रारम्भ भएको लिलति ेतीनबर्ष लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्यता कायि राख्नु 

 पनेछ । 

२)  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा २० को 

 उपदफा (२) िा उल्िेख भएदेलख बाहकेको अन्य कुनै कृलत्रि व्यलि सदस्य भएको भए 

 पाँचबर्ष लभत्र सदस्यता अन्त्य गनुषपनेछ ।  

   

२३) सदस्र्ताको समालप्तः 

१)  कुन ैसदस्यको सदस्यता दहेायको अवस्थािा सिाि हुनेछः— 

क)  सदस्यि ेआफ्नो सदस्यता त्याग गरेिा, 

ख)  िगातार बालर्षक साधारण सभािा लबना सचूना तीन पटक सम्ि अनपुलस्थत भएिा, 

ग)  यो ऐन,यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि वा लबलनयि बिोलजि सदस्यिे पािना गनुषपन े

 प्रावधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 

घ)   संस्थाको सदस्यको हकिा दफा २० बिोलजिको योग्यता नभएिा। 

२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यि े संस्थाबाट प्राप् त वा 

 भिुान गनुष पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा लनजि े लिएको ऋण,लतनुष 

 पने कुनै दालयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफष बाट लधतो वा जिानत बसेकोिा सोको 

 दालयत्व फरफारक नभएसम्ि लनजको सदस्यता सिाि हुने छैन ।  

३) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन साधारण सभा बोिाउने लनणषय 

 भइसकेपलछ साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सलकन े

 छैन । 

 

२४) सुलवधा प्रा् त गनय नसकनेः 

 कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुष पने कुन ै दालयत्व लनधाषररत सिय लभत्र  भिुान 

 नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि तथा लबलनयि बिोलजि सदस्यिे 

 पािन गनुषपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेिा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको 

 सलुबधा प्राप् त गनष सक्ने छैन । 
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पररच्छेद –६ 

साधारण सिा, सलमलत तथा लेखा सपुररवेक्षण सलमलत 

 

२५) साधारणसिाः 

  (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा साधारण सभा हुनेछ । 

२)   सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुने छन ्। 

३)   सहकारी संस्थाको साधारण सभा दहेाय बिोलजि हुनेछस–् 

क)  प्रारलम्भक साधारण सभा, 

ख) बालर्षक साधारण सभा, 

ग)   लविेर् साधारण सभा । 

 

२६) प्रारलम्िक साधारण सिाको काम, कतयव्र् र अलधकारस ्प्रारलम्िक साधारण सिाको 

 काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलजम हुनेछः 

क)  प्रारलम्भक साधारण सभा हुने अलघल्िो लदनसम्िको काि कारबाही र आलथषक   

 कारोबारको जानकारी लिन,े 

ख)  चाि ूआलथषक बर्षको िागी बालर्षक कायषिि तथा बजेट स्वीकृत गने, 

ग)   प्रलतवदेन तथा लवत्तीय लववरण अनिुोदन गन,े 

घ)   लबलनयििा उल्िेख भए बिोलजि सलिलत वा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको लनवाषचन गने, 

ङ)  आन्तररक कायषलवलध पाररत गन,े 

च)  िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलिक लनधाषरण गन,े  

छ)  लबलनयििा तोलकए बिोलजिका अन्य कायषहरू गन े। 

 

२७) बालर्यक साधारण सिाको काम, कतयव्र् र अलधकार स ् बालर्यक साधारण सिाको 

 काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलजम  हुनेछः 

क) बालर्षक कायषिि तथा बजटे स्वीकृलत गने, 

ख) बालर्षक िेखा परीक्षण प्रलतवदेन अनिुोदन गन,े 

ग) सलिलत वा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको लनवाषचन तथा लवघटन गन,े 

घ)  सञ्चािक वा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 

ङ) सलिलत वा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको बालर्षक प्रलतवदेन पाररत गन,े 

च) लबलनयि संिोधन तथा आन्तररक कायषलवलध पाररत गन,े 

छ)   िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलिक लनधाषरण गन,े 

ज)   संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्धी लनणषय गन,े 

झ)   पाररश्रलिक िगायतका सुलवधा तोक्ने, 
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ञ)  ऋण तथा अनदुान प्राि गन ेसम्बन्धिा लनणषय गन,े 

ट)   सदस्यको दालयत्व लिनाहा लदने, 

ठ)   सलिलतिाई आवश्यक लनदिेन लदने, 

ड)   लबलनयििा तोलकए बिोलजिका अन्य कायषहरू गन े। 

 

२८) साधारण सिाको बैठकः 

१)  सलिलति ेसहकारी संस्था दताष भएको लिलतिे तीन िलहना लभत्र प्रारलम्भक साधारण सभा      

      बोिाउन ुपनेछ । 

२)  सलिलति ेप्रत्येक आलथषक बर्ष सिाि भएको लिलति ेछ िलहनालभत्र बालर्षक साधारण सभा    

      बोिाउन ुपनेछ । 

३)  सलिलति ेदहेायको अवस्थािा लविेर् साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ स–् 

क)  संस्थाको काि लविरे्िे लविरे् साधारण सभा बोिाउनुपने सलिलतवाट लनणषय भएिा, 

ख)  दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोलजि िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको   

      लसफाररसिा, 

ग)  कुनै सञ्चािकिे लविरे् साधारण सभा बोिाउन पेि गरेको प्रस्ताव सलिलतद्धारा पाररत   

     भएिा, 

घ) लविरे् साधारण सभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पलच्चस प्रलतित सदस्यिे सलिलत सिक्ष  

     लनवदेन लदएिा, 

ङ)  दफा २९ कोउपदफा (१) बिोलजि दताष गने अलधकारीिे लनदिेन लदएिा, 

४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािक वा 

 व्यवस्थापकबाट आफ्नो लजम्िेवारी परूा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको 

 अवस्थािा दताष गन ेअलधकारीिाई जानकारी लदई साधारण सदस्यहरू िध्येबाट बहुित 

 सदस्य उपलस्थत भई लविरे् साधारण सभा गनष सलकनेछ । 

 

२९) लविेर् साधारण सिा बोलाउन लनदनिन लदन सकनेः  

१) संस्थाको लनरीक्षण वा सपुरीवके्षण गदाष वा कसैको उजरूी परी छानलवन गदाष दहेायको   

     अवस्था दलेखन आएिा दताष गन ेअलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई     

     साधारण सभा बोिाउन लनदिेन लदन सक्नेछ:–   

क) सहकारीको िलू्य, िान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायष गरेिा,  

ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लबलनयि तथा आन्तररक कायषलवलध लवपरीत कायष 

 गरेिा, 

घ) दताष गन ेअलधकारीिे लदएको लनदिेनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 

ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोलजि दताष गने अलधकारीिे आदिे लदएिा। 
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२)  उपदफा (१) बिोलजि साधारण सभा बोिाउन लनदिेन प्राप् त भएिा सलिलति ेसो लनदेिन 

 प्राप् त भएको लिलति ेपैंतीस लदनलभत्र साधारण सभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारण 

 सभाको बैठकिा उजरूी वा लनरीक्षणका िििा दलेखएका लबर्यिा छिफि गरी सोको 

 प्रलतवदेन दताष गन ेअलधकारी सिक्ष पेि गनुष पनेछ । 

३)  उपदफा (१) वा (२) िा उलल्िलखत अवलधलभत्र सलिलति ेसाधारण सभा नबोिाएिा दताष 

 गन ेअलधकारीिे त्यस्तो साधारण सभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४)  सहकारी संस्थाको साधारण सभाको िागी गणपरूक संख्या तत्काि कायि रहकेो सदस्य 

 संख्याको एकाउन्न प्रलतित हुनेछ ।  

 तर पलहिो पटक डालकएको साधारण सभािा गणपरुक संख्या नपगुिेा त्यसको सात लदन 

 लभत्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण 

 सभािा संचािक सलिलतको बहुित सलहत एक लतहाई साधारण सदस्यहरुको उपलस्थलत 

 भएिा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुकेो िालननेछ । 

५)  उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था 

 सोही अनसुार हुनेछ । 

६)  दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाष सिान कायषसचूीिा 

 तोलकए बिोलजि सदस्य संख्याको आधारिा वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचािक 

 सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गनष र त्यस्तो सभाको लनणषय प्रिालणत गनष 

 प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको उपलस्थलतको सभािे अलन्ति लनणषय 

 प्रिालणत गने व्यवस्था लििाउन सक्नेछ । 

 

३०) सञ्िालक सलमलतः 

१)  सहकारी संस्थािा साधारण सभाबाट लनवाषलचत एक सञ्चािक सलिलत रहनेछ ।  तर,  

 एउटै व्यलि िगातार एउटै पदिा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छैन । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिा उपिब्ध भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रलतित िलहिा 

 सदस्यको प्रलतलनलधत्व सलुनलित गनुष पनेछ ।  

३)  एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलधिा सञ्चािक तथा िेखा सलिलतको 

 पदिा उम्िदेवार बन्न र लनवाषलचत हुन सक्ने छैन । 

४)  कुन ैसंस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको किषचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको 

 सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । तर बालर्षक 

 दईु करोड रुपैया भन्दा किको कारोवार गन े सहकारी संस्थाको सञ्चािकि े त्यस्तो 

 सहकारी संस्थािा किषचारीको रुपिा काि गनष बाधा पने छैन । बालर्षक दईु करोड भन्दा 

 बलढ कारोवार गन े संस्थािा कुनै संचािक किषचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 

 लिलति े दईु बर्षलभत्र त्यस्तो संचािकिे किषचारीको पद त्याग गरी अको किषचारीको 
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 व्यवस्था गनुषपनेछ ।  

६)  यो ऐन प्रारम्भ हुनअुलघ कुनै व्यलि एक भन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा 

 अको संस्थाको किषचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलति ेएक बर्ष लभत्र कुनै एक 

 संस्थाको िात्र सञ्चािक वा किषचारी रहन ुपनेछ । 

७)   सलिलतको कायाषवलध चार बर्षको हुनेछ । 

 

३१) सञ्िालक सलमलतको लनवायिनः 

१)   सलिलति ेआफ्नो कायाषवलध सिाि हुन ुकलम्तिा एक िलहना अलघ अको सलिलतको      

       लनवाषचन गराउन ुपनेछ । 

२)   उपदफा (१) बिोलजि सलिलतको लनवाषचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो   

 जानकारी प्राप् त भएको लिलति े छ िलहनालभत्र सलिलतको लनवाषचन गराउन दताष गने 

 अलधकारीिे सम्बलन्धत सलिलतिाई आदिे लदन सक्नेछ । 

३)  उपदफा (२) बिोलजि दताष गन ेअलधकारीिे आदिे लदएकोिा सम्बलन्धत सलिलतिे सो 

 आदिे बिोलजिको सियावलध लभत्र सलिलतको लनवाषचन गराई दताष गन े अलधकारिाई 

 जानकारी गराउन ुपनेछ। 

४)  उपदफा (३) बिोलजि सलिलतको लनवाषचन नगराएिा दताष गन ेअलधकारिे त्यस्तो संस्था 

 सदस्य रहकेो िालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध सितेिाई सहभागी गराई 

 सलिलतको लनवाषचन सम्बन्धी सम्पणूष कायष गन ेगराउनेछ । 

५) उपदफा (४) बिोलजिको लनवाषचन कायषिा सहयोग परु् याउन ु सम्बलन्धत सलिलतका 

 पदालधकारीहरूको कतषव्य हुनेछ ।  

६)  उपदफा (५) बिोलजि लनवाषचन गराउँदा िागकेो सम्पणूष खचष सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनुष 

 पनेछ। 

७)  यस दफा बिोलजि सलिलतको अको लनवाषचन नभए सम्िको िागी सलिलतिे लबलनयििा 

 व्यवस्था भए बिोलजि आफ्नो कायष सञ्चािन गनेछ ।  

 

३२) सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार र्स ऐनमा अन्र्त्र उलल्ललखत काम, कतयव्र् र 

 अलधकारका अलतररक्त सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलजम हुनेछः 

क)  सहकारीका िलू्य, िान्यता र लसद्धान्त बिोलजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गन,े 

ख)  आलथषक तथा प्रिासकीय कायष गन,े गराउन,े 

ग)   प्रारलम्भक साधारण सभा, बालर्षक साधारण सभा तथा लविरे् साधारण सभा बोिाउने, 

घ)  साधारण सभाका लनणषयहरू कायाषन्वयन गने, गराउन,े 

ङ)  संस्थाको नीलत, योजना, बजटे तथा बालर्षक कायषििको तजुषिा गरी साधारण सभा सिक्ष 

 पेि गन,े 
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च)  संस्थाको सदस्यता प्रदान गन ेतथा सदस्यताबाट हटाउने,  

छ)  ियेर नािसारी तथा लफताष सम्बन्धी कायष गन,े 

ज)  सम्बलन्धत संघको सदस्यता लिन,े 

झ)  लबलनयि तथा आन्तररक कायषलवलध तयार गरी साधारण सभािा पेि गने,  

ञ) संस्थाको कायषक्षेत्र लभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धषनको िागी  

 आवश्यक कायष गन,ेगराउने, 

 

३३) सञ्िालक पदमा बहाल नरहने देहार्को कुनै अवस्थामा सञ्िालक आफ्नो पदमा 

 बहाल रहन सकने छैनः  

क)  लनजि ेलदएको राजीनािा सलिलतबाट स्वीकृत भएिा, 

ख)  लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोलजि सञ्चािकबाट हटाउने लनणषय भएिा, 

ग)   लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहिेा, 

घ) लनज सोही वा अको संस्थाको किषचारी रहिेा, तर दफा ३० को उपदफा (४) को 

 प्रलतबन्धात्िक वाक्यांििा िेलखएको कुरािा सोही  बिोलजि हुनेछ । 

ङ)  लनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको पदिा रहिेा 

च)  लनजको ितृ्य ुभएिा। 

 

३४) सञ्िालकलाई पदबाट हटाउन सकनेः  

(१) साधारण सभािे वहुितको लनणषयबाट दहेायको कुनै अवस्थािा सञ्चािकिाई 

 सलिलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ 

क)  आलथषक लहनालिना गरी सम्बलन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 

ख) अनलधकृत तवरिे सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लबर्यको गोपलनयता भङ्ग 

 गरेिा, 

ग)  सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पधाष हुने गरी सिान प्रकृलतको कारोबार 

 वा व्यवसाय गरेिा, 

घ)  सम्बलन्धत संस्थाको अलहत हुने कुनै कायष गरेिा,  

ङ)  लनज िारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनष नसक्ने भएिा, 

च)  कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि वा लबलनयििा उलल्िलखत 

 योग्यता नरहिेा । 

२)  कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पदबाट हटाउने लनणषय गनुष अलघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 

 साधारण सभा सिक्ष सफाई पेि गन ेिनालसब िालफकको िौका लदइनेछ ।  

३)   उपदफा (२) बिोलजिको अवलधलभत्र कुनै सञ्चािकि ेसफाई पेि नगरेिा वा लनजि े

 पेि  गरेको सफाई सन्तोर्जनक नभएिा साधारण सभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट 
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 हटाउन सक्नेछ ।  

४)  उपदफा (३) बिोलजि सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलिलतको दईु कायषकाि 

 सम्िको लनवाषचनिा उम्िदेवार बन्न पाउने छैन ।    

५)  उपदफा (३) बिोलजि कुनै सञ्चािक पदबाट हटेिा त्यस्तो पदिा साधारण सभािे 

 बाँकी अवलधको िागी अको सञ्चािकको लनवाषचन गनेछ । 

 

३५) लनजी स्वाथय समावेि िएको लनणयर् प्रकृर्ामा संलग्न हुन नहुनेः 

१)  सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथष सिाविे भएको लनणषय प्रलियािा संिग्न हुनहुुदँनै । 

२)  सञ्चािकिे आफूिाई िात्र व्यलिगत फाइदा हुनेगरी संस्थािा कुनै कायष गनष गराउन 

 हुदँनै । 

३)  कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हुन े गरी वा आफ्नो अलधकार क्षेत्र भन्दा 

 बालहर गई कुनै काि कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक 

 व्यलिगत रूपिा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य 

 कुनै व्यलििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको 

 जायजथेाबाट असूि उपर गररनेछ । 

 

३६) सलमलतको लवघटनः 

१)  साधारण सभािे दहेायको अवस्थािा सलिलतको लवघटन गनष सक्नेछः– 

क)  सलिलतको बदलनयतपणूष कायषबाट संस्थाको कारोबार जोलखििा परेिा, 

ख)  संस्थािे लतनुषपने दालयत्व तोलकएको सियलभत्र भिुान गनष नसकेिा, 

ग)  लबलनयििा उलल्िलखत उद्दशे्य र कायष लवपररतको काि गरेिा,  

घ)  सलिलति ेआफ्नो लजम्िेवारी परूा नगरेिा, 

ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयिाविीिा उलल्िलखत ितष वा दताष गन े 

 अलधकारीिे लदएको लनदिेनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि सलिलत लवघटन भएिा साधारण सभािे नयाँ सलिलतको लनवाषचन 

 गनेछ । 

३)  सलिलति े यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि दताष गन े अलधकारीिे 

 लदएको लनदिेन पािना नगरेिा वा दफा २९ को उपदफा (२) बिोलजि पेि भएको 

 प्रलतवदेन सितेको आधारिा दताष गन े अलधकारीिे सलिलतिाई उजरूी वा लनरीक्षणको 

 िििा दलेखएका लबर्यवस्तकुो गालम्भयषताको आधारिा बढीिा छ िलहनाको सिय लदई 

 सधुार गन ेिौका लदन सक्नेछ र त्यस्तो सियावलध लभत्र पलन सधुार नगरेिा त्यस्तो सलिलत 

 लवघटन गनेछ । 

४)  उपदफा (३) बिोलजि सलिलत लवघटन भएिा त्यसरी लवघटन गररएको लिलति े तीन 
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 िलहना लभत्रिा अको सलिलतको लनवाषचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवाषचन नभएसम्ि 

 संस्थाको दलैनक कायष सञ्चािन गनष दताष गन े अलधकारीिे तोलकए बिोलजिको एक 

 तदथष सलिलत गठन गनुष पनेछ । 

५)  यस दफा बिोलजि अको सलिलतको लनवाषचन गराउँदा िागकेो सम्पणूष खचष सम्बलन्धत 

 संस्थािे व्यहोनेछ । 
 

३७) लेखा सुपरीवेक्षण सलमलतको गठनः 

१)  संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनष तोलकए बिोलजिको योग्यता पगुकेा 

 एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहन े गरी साधारण सभािे लनवाषचनबाट िेखा 

 सपुरीवके्षण सलिलत गठन गनेछ । 

२)  एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै अवलधिा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा 

 सपुररवके्षण सलिलतको संयोजक वा सदस्य पदिा उम्िदेवार बन्न र लनवाषलचत हुन सक्ने 

 छैन । 

 

३८) लेखा सुपररवेक्षण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकारः 

१)   िेखा सपुररवके्षण सलिलतको काि, कतषव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछः 

क)  प्रत्येक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गन,े गराउन,े 

ख)  आन्तररक िेखापरीक्षण गदाष िेखापरीक्षणका आधारभतू लसद्धान्तको पािना गन,े 

 गराउन,े 

ग)  लवत्तीय तथा आलथषक कारोवारको लनरीक्षण तथा िलू्याङ्कन गन,े गराउन,े 

घ)  सलिलतको काि कारवाहीको लनयलित सपुररवके्षण गन े र सलिलतिाई आवश्यक सुझाव 

 लदने, 

ङ)  साधारण सभाको लनदिेन, लनणषय तथा सलिलतका लनणषय कायाषन्वयन भए नभएको 

 अनगुिन गने, 

च)  िेखा सम्बन्धी प्रलतवदेन र सलिलतको काि कारबाहीको सुपररवके्षण सम्बन्धी बालर्षक 

 प्रलतवदेन साधारण सभा सिक्ष पेि गन,े  

छ)  आफूिे पटक पटक लदएका सुझाव कायाषन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको लहतिा 

 प्रलतकूि असर परेिा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपिा 

 लहनालिना वा अलनयलितता भएको वा संस्था गम्भीर आलथषक संकटिा पनष िागकेोिा 

 सोको कारण खिुाई लविेर् साधारण सभा बोिाउन सलिलत सिक्ष लसफाररस गन े। 

ज) आवश्यक परेिा आन्तररक िेखा परीक्षक लनयलुिका िागी तीन जनाको नाि सञ्चािक 

 सलिलतिा लसफाररस गन े। 

२)  िेखा सपुररवके्षण सलिलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दलैनक आलथषक प्रिासलनक 

 कायषिा सहभागी हुन पाउने छैन । 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 

पररच्छेद–७ 

बित तथा ऋण पररिालन 

 

३९) सदस्र् केलन्ित िई बित तथा ऋणको कारोबार गनुय पननः 

१)  संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बचत स्वीकार गनष, सोको पररचािन गनष र सदस्यिाई 

 िात्र ऋण प्रदान गनष सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार 

 गन ेगरी दताष भएको संस्था बाहके अन्य लबर्यगत वा वहुउद्दशे्यीय संस्थािे बचत तथा 

 ऋणको िखु्य कारोवार गनष पाउने छैन। तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अलघ बहुउद्दशे्यीय वा 

 लबर्यगत संस्थाको रुपिा दताष भई िखु्य कारोवारको रुपिा बचत तथा ऋणको कारोवार 

 गद ैआएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन बर्ष लभत्रिा बचत तथा ऋणको िखु्य कारोवार 

 नहुने गरी  दताष हुदँाका बखतिा उल्िेख गररएको िखु्य कारोवार गन े गरी संस्था 

 सञ्चािन गनुषपनेछ । 

३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गन ेऋणिा सेवा िलु्क र नवीकरण िलु्क लिन पाइन ेछैन । 

४)  बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी हुने छैन ।  

५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई ििू ऋणिा पूँजीकृत गरी सोको आधारिा 

 ब्याज िगाउन पाइने छैन । 

६)  संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको ियेर खररद गनष सक्ने छैन । तर  

१)  संस्थाको दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िागी अचि सम्पलत्त 

 खरीद तथा पवूाषधार लनिाषण एव ंसंस्था र सदस्यहरुको लहतिा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रिा 

 प्राथलिक पूँजी कोर् पररचािन गनष वाधा पने छैन । 

२)  यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको ियेर खररद गरेको भएिा त्यस्तो 

 ियेर यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलति ेएक बर्ष अवलधलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनअुलघ दताष 

 भएका साना लकसानद्वारा प्रवलद्धषत लवत्तीय संस्थाको ियेर खररद गनष बाधा पनेछैन । 

७)  संस्थािे ियेर पूँजी कोर्को दि गणुासम्ि बचत संकिन गनष सक्नेछ । 

८)  संस्थािे दताष गदाषका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको 

 तीन िलहना अवलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गनष सक्ने छैन । 

 

४०) सन्दिय व्र्ाजदर सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१)  संघीय काननू बिोलजि रलजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभष व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको सन्दभष ब्याजदर संस्थाका िागी लनदिेक ब्याजदर 

 हुनेछ । 
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४१) व्र्लक्तगत बितको सीमाः 

संस्थािा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीिा तीस िाख सम्ि हुनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथयक स्रोत पररिालन 

 

४२) िेर्र लबक्री तथा लिताय सम्बन्धी व्र्बस्थाः 

१)  संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई िेयर लविी गनष सक्नेछ।  

२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो 

 कुि ियेर पूँजीको बीस प्रलतित भन्दा बढी हुने गरी ियेर लबिी गनष सक्ने छैन ।  

 तर नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहको पूणष वा आलंिक स्वालित्व वा 

 लनयन्त्रण भएको संस्था वा लनकायको हकिा यो बन्दजे िाग ूहुने छैन। 

४)  संस्थाको ियेरको अलंकत िलू्य प्रलत ियेर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

५)  संस्थाको ियेरपूँजी लबलनयििा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ । 

६)  संस्थािे खिुा बजारिा ियेर लबिी गनष पाउने छैन । 

७)  संस्थाको ििूधनको रुपिा रहकेो कुनै सदस्यको ियेर सोही संस्थाको ऋण वा दालयत्व 

 बाहके अन्य कुनै ऋण वा दालयत्व वापत लििाि लबिी गररने छैन । 

 

४३) रकम लिताय तथा खाता सञ्िालन सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

१)  कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकि लफताष लिन चाहिेा लनजको कुनै 

 दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व भिुान गरेको लिलति ेएक िलहनालभत्र लनजको बाँकी रकि 

 तोलकए बिोलजि लनजिाई लफताष गनुष पनेछ । 

२)  कुनै सदस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बचत लफताष िाग गरेिा लनजको कुनै दालयत्व भए 

 त्यस्तो दालयत्व किा गरी बाँकी रकि तोलकए बिोलजि लनजिाई लफताष गनुष पनेछ।  

३)  संस्थािे बचत खाताहरु िात्र संचािन गनष सक्नेछ ।    

 

४४) ऋण वा अनुदान ललन सकनेः   

१)  संस्थािे लवदिेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन वा 

 त्यस्तो लनकायसँग साझदेारीिा काि गनष संघीय काननू बिोलजि स्वीकृती लिन ुपने छ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि लवदिेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन स्वीकृतीको 

 िागी तोलकएबिोलजिको लववरणहरु सलहत दताष गन ेअलधकारी सिक्ष लनवदेन लदन ुपनेछ 

 ।  
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३)  उपदफा (२) बिोलजि लनवदेन प्राि भएिा दताष गन े अलधकारीिे गाउँ कायषपालिकािा 

 प्रस्ताव पेि गनुष पनेछ ।  

४)  उपदफा (३) बिोलजिको प्रस्ताव गाउँ कायषपालिकािे उपयुि दखेिेा स्वीकृतीको िागी 

 िन्त्राियिा लिफाररस गरर पठाउनेछ ।  

 

४५) नेपाल सरकारको सुरक्षण प्रा् त गनय सकनेः 

१) संस्थािे लवदिेी बैङ्क वा लनकायसँग लिने ऋणिा सरुक्षण प्राप् त गनुष पने भएिा संघीय 

 काननू बिोलजि स्वीकृलतको िागी दताष गन ेअलधकारर सिक्ष प्रस्ताव सलहत लनवदेन लदन ु

 पने छ । 

२)  दफा (१) बिोलजि  प्राि प्रस्ताव उपयिु दलेखएिा गाउँ कायषपालिकािे  संघीय काननू 

 बिोलजि स्वीकृलतको िागी िन्त्राियिा लिफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

ससं्थाको कोर् 

४६) संस्थाको कोर्ः 

१)  स्थाको कोर्िा दहेाय बिोलजिको रकि रहनेछः– 

क) ियेर लबिीबाट प्राप् त रकि, 

ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकि, 

ङ) लवदिेी सरकार वा अन्तराषलष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा सहायताको रकि, 

च) व्यवसालयक कायषबाट आलजषत रकि, 

छ) सदस्यता प्रविे िलु्क, 

ज)  संस्थाको नाििा प्राि हुने अन्य जनुसकैु रकि । 

 

४७) जगेडा कोर्ः 

१)  संस्थािा एक जगडेा कोर् रहनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको कोर्िा दहेाय बिोलजिका रकि रहने छन ्– 

क) आलथषक बर्षको खदू बचत रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतित रकि,  

ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान गरेको पूँजीगत अनदुान रकि, 

ग)  लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप् त रकि, 

घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

३)  उपदफा (१) बिोलजिको जगेडा कोर् अलवभाज्य हुनेछ । 
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४८) संरलक्षत पँूजी लिताय कोर्ः  

१)  संस्थािा एक संरलक्षत पूँजी लफताष कोर् रहनेछ । 

२)  दफा ४७ बिोलजिको जगडेा कोर्िा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क)   

  बिोलजिको रकि छुि्याई बाँकी रहकेो रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतित रकि उपदफा 

  (१)  बिोलजिको कोर्िा बालर्षक रुपिा जम्िा गनुष पनेछ । 

३) उपदफा (१) बिोलजिको रकि सदस्यिे गरेको संघीय काननूिा तोलकए बिोलजिको 

 बालर्षक कारोवारको आधारिा सम्बलन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

४९) सहकारी प्रवद्धयन कोर्सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१)  संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धषन गनषको िागी दफा ४७ बिोलजि जगेडा कोर्िा 

 सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोलजिको रकि छुट्याई बाँकी रहकेो रकिको 

 िनू्य दिििव पाँच प्रलतिति े हुन आउने रकि संघीय काननूिा व्यवस्था भए 

 बिोलजिको सहकारी प्रवद्धषन कोर्िा बालर्षक रुपिा जम्िा गनुष पनेछ ।  

२) उपदफा (१) बिोलजिको कोर्को उपयोग संघीय काननू व्यवस्था भए बिोलजि हुनेछ । 

 

५०) अन्र् कोर् सम्बन्धी व्र्बस्थाः  

१)  दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उलल्िलखत कोर्का अलतररि संस्थािा सहकारी लिक्षा 

 कोर्, ियेर िाभांि कोर् िगायत तोलकए बिोलजिका अन्य कोर्हरु रहन सक्ने छन ्। 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको कोर्को रकि सो कोर्को उद्दशे्य पलूतषका िागी लबलनयििा 

 तोलकए बिोलजि उपयोग गनष सलकनेछ । तर एक बर्षको ियेर िाभांिको रकि ियेर 

 पूँजीको पन्र प्रलतित भन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलिलेख र सिूना 

५१) अलिलेख राख्नु पननः  

१)  संस्थािे साधारण सभा, सलिलत तथा िेखा सपुररबेक्षण सलिलत बैठकका लनणषय तथा 

 काि कारबाहीको अद्यावलधक अलभिेख सरुलक्षत साथ राख्नु पनेछ । 

२)  संस्थािे कारोबारसँग सम्बलन्धत तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तोलकए बिोलजि 

 सरुलक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

 

५२) लववरण उपलब्ध गराउनु पननः 

१)  संस्थािे दहेायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवदेन आ.व. सिाि भएको तीन िलहना लभत्र 
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 दताष गन ेअलधकारी सिक्ष पेि गनुष पनेछ:– 

क)  कारोबारको चौिालसक र बालर्षक प्रलतवदेन तथा िेखापरीक्षण प्रलतवदेन 

ख) बालर्षक कायषिि नीलत तथा योजना, 

ग) खदु बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

घ) सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कायाषवलधको सचूी, 

ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

च) ियेर सदस्य संख्या र ियेरपूँजी,   

छ) सञ्चािक वा सदस्यि ेलिएको ऋण लतनष बाँकी रहकेो रकि, 

ज)  दताष गन ेअलधकारीिे सिय सियिा तोलकलदएको अन्य लववरण । 

 

पररच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीक्षण 

 

५३) कारोबारको लेखाः 

 संस्थाको कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आधाररत र कारोबारको यथाथष 

 लस्थलत स्पष्टरुपिा दलेखन ेगरी संघीय काननू बिोलजि रलजष्ट्रारिे िाग ूगरेको िेखािान 

 (एकाउलन्टङ स्ट्याण्डडष) र यस ऐन बिोलजि पािना गनुषपने अन्य ितष तथा व्यवस्था 

 बिोलजि  राख्न ुपनेछ । 

 

५४) लेखापरीक्षणः  

१)  संस्थािे प्रत्येक आलथषक बर्षको िेखापरीक्षण सो आलथषक बर्ष सिाि भएको लिलति े

 तीन िलहनालभत्र प्रचलित काननू बिोलजि इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउन ु

 पनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको अवलध लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएिा दताष 

 गन े अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजत पत्र प्राप् त िेखापरीक्षकबाट 

 गराउन सक्नेछ। 

३)  उपदफा (२) बिोलजि िेखापरीक्षण गराउँदा िेखापरीक्षकिाई लदन ु पने पाररश्रलिक 

 िगायतको रकि सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

४)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रलतवदेन 

 अनिुोदनको िागी साधारण सभासिक्ष पेि गनुष पनेछ । 

५)  उपदफा (४) बिोलजि पेि भएको िेखापरीक्षण प्रलतवदेन साधारण सभाबाट अनिुोदन 

 हुन नसकेिा पनुः िेखापरीक्षणको िागी साधारण सभािे दफा ५५ को अधीनिा रही 

 अको िेखापरीक्षक लनयिु गनेछ । 
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५५) लेखापरीक्षकको लनरु्लक्तः 

१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायष गनष प्रचलित काननू बिोलजि इजाजतपत्र प्राप् त 

 िेखापरीक्षकहरू िध्येबाट साधारण सभािे एकजना िेखापरीक्षक लनयलुि गरी 

 पाररश्रलिक सिते तोक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि िेखापरीक्षक लनयिु गदाष एउटै व्यलि, फिष वा कम्पनीिाई 

 िगातार तीन आलथषक बर्षभन्दा बढी हुने गरी लनयिु गनष सलकने छैन । 

 

५६) लेखापरीक्षकमा लनरु्क्त हुन नसकनेः 

१)  दहेायका व्यलि िेखापरीक्षकिा लनयिु हुन तथा लनयिु भई सकेको भए सो पदिा 

 बहाि रहन सक्ने छैनः 

क)  सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

ख)  सम्बलन्धत संस्थाको सदस्य, 

ग)  सहकारी संस्थाको लनयलित पाररश्रलिक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार वा किषचारी, 

घ)  िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरूिा सजाय पाएको तीन बर्षको अवलध भिुान नभएको,  

ङ)  दािासाहीिा परेको, 

च)  भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य फौजदारी कसरूिा सजाय पाएको पाँच बर्ष 

 भिुान नभएको,  

ज)  सम्बलन्धत संस्थासँग स्वाथष बालझएको व्यलि । 

२)  िेखापरीक्षकिे आफू लनयिु हुनअुलघ उपदफा (१) बिोलजि अयोग्य नभएको कुराको 

 संस्था सिक्ष स्वघोर्णा गनुषपनेछ ।  

३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायषकाि सिाि नहुदँ ै कुन ै संस्थाको िेखापरीक्षण गनष 

 अयोग्य भएिा वा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदिा कायि रहन नसक्ने लस्थलत उत्पन्न 

 भएिा लनजिे िेखापरीक्षण गनुष पने वा गरररहकेो काि तत्काि रोकी सो कुराको 

 जानकारी लिलखत रुपिा संस्थािाई लदन ुपनेछ । 

४)  यस दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयिु भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण िान्य 

 हुन ेछैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छुट,सलुवधा र सहुललर्त 

५७)  छुट, सुलवधा र सहुललर्तः  

१)  संस्थािाई प्राि हुने छुट, सलुवधा र सहुलियत संघीय काननू बिोलजि हुनेछ । 

२)  उपदफा (१) िा उल्िेलखत छुट, सलुवधा र सहुलियत बाहके संस्थािाई प्राि हुने अन्य 

 छुट, सलुवधा र सहुलियत तोलकए बिोलजि हुनेछ ।  
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पररच्छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाँकी बकर्ौता 

 

५८)  ऋण असूल गननः  

१)  कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा ितष कबलुियतको पािना नगरेिा, 

 लिखतको भाखालभत्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हजाषना चिुा नगरेिा वा ऋण लिएको रकि 

 सम्बलन्धत काििा निगाई लहनालिना गरेको दलेखएिा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा 

 राखकेो लधतोिाई सम्बलन्धत संस्थािे लििाि लबिी गरी वा अन्य कुन ै व्यवस्था गरी 

 आफ्नो साँवा, ब्याज र हजाषना असिू उपर गनष सक्नेछ। लधतो सम्बलन्धत संस्थािे सकारे 

 पिात ् पलन ऋणीिे साँवा ब्याज दवु ै भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पलत्त लफताष लिन 

 चाहिेा लफताष गनुषपनेछ । 

२)  कुनै सदस्यिे संस्थािा राखकेो लधतो कुनै लकलसििे कसैिाई हक छोलडलदएिा वा अन्य 

 कुनै कारणबाट त्यस्तो लधतोको िलू्य घट्न गएिा त्यस्तो ऋणीिाई लनलित म्याद लदई 

 थप लधतो सरुक्षण राख् न   िगाउन सलकनेछ । 

३)  उपदफा (२) बिोलजि ऋणीिे थप लधतो नराखिेा वा उपदफा (१) वा (२) बिोलजिको 

 लधतोबाट पलन साँवा, ब्याज र हजाषनाको रकि असूि उपर हुन नसकेिा त्यस्तो ऋणीको 

 हक िाग्ने अन्य जायजथेाबाट पलन साँवा, ब्याज र हजाषना असिू उपर गनष सलकनेछ ।  

४)  यस दफा बिोलजि साँवा, ब्याज र हजषना असिू उपर गदाष िागकेो खचषको रकि तथा 

 असिू उपर भएको साँवा, व्याज र हजाषनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि 

 सम्बलन्धत ऋणीिाई लफताष लदन ुपनेछ ।  

५) यस दफा बिोलजि कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो वा अन्य जायजथेा लििाि लबिी गदाष 

 लििाि सकाने व्यलिको नाििा सो लधतो वा जायजथेा प्रचलित काननू बिोलजि 

 रलजष्ट्रेिन वा दालखि खारेज गनषको िागी सम्बलन्धत कायाषियिा िेखी पठाउनेछ र 

 सम्बलन्धत कायाषियिे पलन सोही बिोलजि रलजष्ट्रेिन वा दालखि खारेज गरी सोको 

 जानकारी सम्बलन्धत संस्थािाई लदन ुपनेछ । 

६)  यस दफा बिोलजि लधतो राखकेो सम्पलत्त लििाि लबिी गदाष कसैिे सकार नगरेिा 

 त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्था आफैं िे सकार गनष सक्नेछ । 

७)  उपदफा (६) बिोलजि आफैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्थाको नाििा 

 रलजष्ट्रेिन वा दालखि खारेज गनष सम्बलन्धत कायाषियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी 

 आएिा सम्बलन्धत कायाषियिे सोही बिोलजि रलजष्ट्रेिन वा दालखि खारेज गरी लदन ु

 पनेछ । 
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५९)  कालो सूिी सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

 संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन गन े वा तोलकएको सियावलध लभत्र ऋणको 

 साँवा व्याज लफताष नगन े व्यलिको नाि नाििेी सलहत कािोसचूी प्रकािन सम्बन्धी 

 व्यवस्था संघीय काननू बिोलजि हुनेछ । 

 

६०) कजाय सूिना केन्ि सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

 कजाष सचूना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननू बिोलजि हुनेछ । 

 

६१ बाँकी बकर्ौता असूल उपर गननः 

 कसैि े संस्थािाई लतनुष बझुाउन ु पने रकि नलतरी बाँकी राखिेा त्यस्तो रकि र सोको 

 ब्याज सिते दताष गन ेअलधकारीिे त्यस्तो व्यलिको जायजथेाबाट असिू उपर गररलदन 

 सक्नेछ । 

  

६२) रोकका राख् न लेखी पठाउनेः 

१)  संस्था वा दताष गन े अलधकारीि े दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िागी कुन ै व्यलिको 

 खाता, जायजथेाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा लबिी गनष नपाउने गरी रोक्का 

 राख् न सम्बलन्धत लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि रोक्काको िागी िेखी आएिा सम्बलन्धत लनकायिे प्रचलित 

 काननू बिोलजि त्यस्तो व्यलिको खाता,जाय जथेाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा 

 लबिी गनष नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी लदन ुपनेछ । 

 

६३) अग्रालधकार रहनेः 

  कुनै व्यलििे संस्थािाई लतनुष पने ऋण वा अन्य कुनै दालयत्व नलतरेिा त्यस्तो व्यलिको 

 जायजथेािा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िागी रकि छुिाई बाँकी रहन 

 आएको रकििा संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 

 

६४) कार्यवाही गनय वाधा नपननः 

 संस्थािे ऋण असिुी गन ेसम्बन्धिा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुन ै

 कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित काननू 

 बिोलजिको कुनै कसरूिा कारवाही चिाउन रोक िगाएको िालनन ेछैन । 
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पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेज 

 

६५) एकीकरण तथा लविाजन सम्बन्धी व्र्बस्थाः 

१)  यस ऐनको अलधनिा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरण 

 गनष वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायष क्षेत्रको आधारिा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािा 

 लवभाजन गनष सलकनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि एकीकरण वा लवभाजन गदाष सम्बलन्धत संस्थाको कुि कायि 

 रहकेा सदस्य संख्याको दईु लतहाइ बहुितबाट लनणषय हुन ुपनेछ ।         

३)  उपदफा (२) बिोलजि एकीकरण वा लवभाजन गन ेलनणषय गदाष एकीकरण वा लवभाजनका 

 ितष र कायषलवलध सिेत खिुाउन ुपनेछ। 

 

६६) लवघटन र दताय खारेजः  

१)  कुनै संस्थािा दहेायको अवस्था लवद्यिान भएिा साधारण सभाको तत्काि कायि रहकेा 

 दईु लतहाइ बहुित सदस्यको लनणषयबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गन े लनणषय गरी दताष 

 खारेजीको स्वीकृलतका िागी सलिलति ेदताष गन ेअलधकारी सिक्ष लनवदेन लदनसक्नेछ :– 

क)  लबलनयििा उलल्िलखत उद्दशे्य तथा कायष हालसि गनष सम्भव नभएिा,  

ख)  सदस्यको लहत गनष नसक्ने भएिा । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि प्राप् त लनवदेनिा छानलवन गदाष त्यस्तो संस्थाको लवघटन गनष 

 उपयिु दलेखएिा दताष गन ेअलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताष खारेज गनष सक्नेछ। 

३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दताष गन े अलधकारीिे दहेायको 

 अवस्थािा िात्र संस्थाको दताष खारेज गनष सक्नेछ स–् 

क)  िगातार दईु बर्षसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहकेो पाइएिा, 

ख)  कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयिाविी लवपरीतको कायष बारम्बार 

 गरेिा, 

ग)  लबलनयििा उलल्िलखत उद्दशे्य लवपरीत कायष गरेिा, 

घ)  सहकारी िलू्य, िान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायष गरेिा । 

४)  उपदफा (२) वा (३) बिोलजि दताष खारेज गनुष अलघ दताष गन े अलधकारीिे त्यस्तो 

 संस्थािाई सनुवुाईको िागी पन्र लदनको सिय लदन ुपनेछ । 

५)  उपदफा (२) वा (३) बिोलजि संस्थाको दताष खारेज भएिा त्यस्तो संस्था लवघटन भएको 

 िालननेछ ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बिोलजि संस्थाको दताष खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको दताष 

 प्रिाणपत्र स्वतः रद्ध भएको िालननेछ । 
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६७) ललकवीडेटरको लनरु्लक्तः 

१)  दफा ६६ बिोलजि कुनै संस्थाको दताष खारेज भएिा दताष गने अलधकारीिे लिक्वीडेटर 

 लनयिु गनेछ ।  

(२)  उपदफािा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संघीय काननूिा तोलकएको लसिा 

 सम्िको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकिा दताष गन े अलधकारीि े कुनै अलधकृत स्तरका 

 किषचारीिाई लिक्वीडेटर लनयलुि गनष सक्नेछ । 

 

६८) ललकवीडेिन पलछको सम्पलतको उपर्ोगः 

 कुनै संस्थाको लिक्वीडेिन पिात ्सबै दालयत्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको सम्पलत्तको 

 उपयोग संघीय काननूिा तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद –१६ 

दताय गनन अलधकारी 

 

६९) दताय गनन अलधकारीः  

१)  यस ऐन अन्तगषत दताष गन े अलधकारीिे गनुषपने कायषहरू किि गाउँपालिकाको प्रिखु 

 प्रिासलकय अलधकृतिे गनेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको दताष गन ेअलधकारीिे यस ऐन बिोलजि आफूिा रहकेो कुनै वा 

 सम्पणूष अलधकार आफू िातहतको अलधकृत स्तरको किषचारीिाई प्रत्यायोजन गनष 

 सक्नेछ । 

 

७०) काम, कतयव्र् र अलधकारः 

 यस ऐनिा अन्यत्र उलल्िलखत काि, कतषव्य तथा अलधकारको अलतररि दताष गन े

 अलधकारीको काि, कतषव्य र अलधकार तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

लनरीक्षण तथा अनुगमन 

 

७१) लनरीक्षण तथा अलिलेख जाँि गननः 

१)  दताष गन े अलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीक्षण तथा अलभिेख परीक्षण गनष, 

 गराउन सक्नेछ । 

२)  नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसुकै वखत तोलकएको भन्दा बढी आलथषक कारोवार गन े



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 संस्थाको लहसाव लकताव वा लवत्तीय कारोवारको लनरीक्षण वा जाँच गनष, गराउन सक्नेछ। 

३)  उपदफा (२) को प्रयोजनको िागी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी वा 

 लविेर्ज्ञ खटाई आबश्यक  लववरण वा सचूनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीक्षण तथा 

 सपुरीवके्षण गनष सक्नेछ । 

४)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि लनरीक्षण वा लहसाब जाँच गदाष दताष गन े अलधकारी वा 

 नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अलधकार प्राि अलधकृतिे िाग गरेको जानकारी सम्बलन्धत 

 संस्थािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

५)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि लनरीक्षण वा लहसाब जाँच गदाष कुनै संस्थाको 

 कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लनदलेिका, िापदण्ड वा कायषलवलध 

 बिोलजि भएको नपाइएिा दताष गन े अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बलन्धत 

 संस्थािाई आवश्यक लनदेिन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदिेनको पािना गनुष त्यस्तो 

 संस्थाको कतषव्य हुनेछ । 

६)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बिोलजि संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीवके्षण गदाष नेपाि 

 राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित काननू बिोलजिको अलधकार प्रयोग गनष सक्नेछ। 

७)  यस दफा बिोलजि संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीवके्षण गदाष प्राप् त हुन आएको जानकारी 

 नेपाि राष्ट्र बैङ्किे किि गाउँ कायषपालिकािाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

 

७२) छानलवन गनय सकनेः 

१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोर्जनक नभएको, सदस्यको लहत लवपरीत काि 

 भएको वा सो संस्थाको उद्दशे्य लवपरीत कायष गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा वीस 

 प्रलतित सदस्यिे छानलवनको िागी लनवदेन लदएिा दताष गन े अलधकारीिे त्यस्तो 

 संस्थाको छानलवन गनष, गराउन सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि छालनवन गदाष िाग गरेको लववरण वा कागजात उपिब्ध गराई 

 सहयोग गनुष सम्बलन्धत सलिलतको कतषव्य हुनेछ ।  

३)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्धत संस्थािाई 

 लिलखत रुपिा लदन ुपनेछ । 

 

७३) बित तथा ऋणको कारोबार गनन संस्था को लनरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी लविेर् 

 व्र्वस्थाः 

१)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने संस्थािे तोलकए बिोलजि अनुगिन प्रणािी 

 अविम्बन गनुष पनेछ । 

२)  दताष गन े अलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गन े संस्थाको तोलकए बिोलजिको 

 अनगुिन प्रणािीिा आधाररत भई लनरीक्षण तथा अनगुिन गनेछ । 
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३)  उपदफा (२) बिोलजि संस्थाको लनरीक्षण तथा अनगुिन दताष गन े अलधकारीिे 

 आवश्यकता अनुसार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन 

 सक्नेछ । 

 

७४) बालर्यक प्रलतवेदन पेि गनुयपननः  

१)  दताष गन े अलधकारीिे आलथषक बर्ष सिाि भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र संस्थाको 

 लनरीक्षण सम्बन्धी बालर्षक प्रलतवदेन गाउँ कायषपालिका सिक्ष पेि गनुष पनेछ । 

२)  उपदफा (१)  बिोलजिको प्रलतवदेनिा दहेायका लववरणहरू खिुाउन ुपनेछस–् 

क)  सञ्चािनिा रहकेा संस्थाको लववरण, 

ख)  अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथषक कारोवारको लववरण, 

ग)  संस्थािा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लबलनयि तथा 

 आन्तररक कायषलवलधको पािनाको अवस्था, 

घ)  संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सलुवधाको अवस्था, 

ङ)  संस्थाको लियाकिापिा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 

च) संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय अनदुान तथा छुट सलुवधाको 

 सदपुयोलगताको अवस्था,  

छ)  संस्थाको आलथषक लियाकिाप तथा लवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोलकए बिोलजिका 

 लववरण, 

ज)  संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अवस्था, 

झ) संस्थािा सिुासन तथा लजम्िेवारीको अवस्था, 

ञ)  संस्थािा रहकेा कोर्को लववरण, 

ट)  संरलक्षत पूँजी लफताष कोर् लबतरणको अवस्था, 

ठ)  सहकारीको नीलत लनिाषणिा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

ड)  सहकारी संस्थाको दताष, खारेजी तथा लवघटन सम्बन्धी लववरण, 

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

 पररयोजनाको लववरण,  

ण)  तोलकए बिोलजिका अन्य लववरण । 

 

७५) आपसी सुरक्षण सेवा संिालन सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१)  संस्थािे संघीय काननूिा व्यवस्था भएबिोलजि आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी वा 

 वस्तभुाउिा भएको क्षलतको अंिपलूतष गने गरी आपसी सरुक्षण सेवा संचािन गनष सक्नछे 

 । 
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७६) लस्थरीकरण कोर् सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१)  बचत तथा ऋण लबर्यगत संस्थाहरू सम्भालवत जोलखिबाट संरक्षणका िागी संघीय 

 काननूिा व्यवस्था भएबिोलजि खडा हुने लस्थरीकरण कोर्िा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त ससं्थाको व्र्वस्थापन 

 

७७) संस्था समस्र्ाग्रस्त िएको घोर्णा गनय सलकनेः 

१)  यस ऐन बिोलजि गररएको लनरीक्षण वा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थािा दहेायको अवस्था 

 लवद्यिान रहकेो दलेखएिा कायषपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको रुपिा 

 घोर्णा गनष सक्नेछ । 

क)  सदस्यको लहत लवपरीत हुने गरी कुनै कायष गरेको, 

ख)  संस्थािे परूा गनुषपने लवत्तीय दालयत्व परूा नगरेको वा भिुानी गनुषपने दालयत्व भिुानी गनष 

 नसकेको वा भिुानी गनष नसक्ने अवस्था भएको, 

ग)  सदस्यहरूको बचत लनधाषररत ितष बिोलजि लफताष गनष नसकेको, 

घ)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि तथा लबलनयि लवपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चािन 

 भएको, 

ङ)  संस्था  दािासाहीिा पनष सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथषक 

 कलठनाई भोलगरहकेो, 

च)  कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकि लफताष गनुष पने अवलधिा लफताष नगरेको भनी त्यस्तो 

 संस्थाका  कम्तीिा वीस प्रलतित वा वीस जना िध्य े जनु कि हुन्छ सो वरावरका 

 सदस्यहरूिे दताष गन ेअलधकारी सिक्ष लनवदेन लदएकोिा छानलवन गदाष खण्ड (क) दलेख 

(ङ)  सम्िको कुनै अवस्था लवद्यिान भएको दलेखएको । 

२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि गठन 

 गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनष लसफाररस गरेिा वा 

 सिस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोिा वा त्यस्तो आयोगिा परेको उजरुी संख्या, औलचत्य 

 सितेको आधारिा कायषपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनष 

 सक्नेछ । 

 

७८) व्र्वस्थापन सलमलतको गठनः 

१)  दफा ७७ बिोलजि सिस्याग्रस्त संस्था घोर्णा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त 

 व्यवस्थापन तथा दालयत्व भिुानी सम्बन्धी कायषकािागी व्यवस्थापन सलिलतको गठन 

 गनष दताष गन ेअलधकारीिे कायषपालिका सिक्ष  लसफाररस गनेछ । 
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२)  उपदफा (१) बिोलजि लिफाररस भई आएिा कायषपालिकािे तोलकए बिोलजि 

 व्यवस्थापन सलिलतको गठन गनष सक्ने छ ।   

३)  उपदफा (२) बिोलजि गलठत व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतषव्य र अलधकार तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 

 

७९) कसूर गरेको मालननेः 

 कसैि ेदहेायको कुनै कायष गरेिा यस ऐन अन्तगषतको कसरू गरेको िालननेछ ।  

क)  दताष नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कुन ै व्यलि, फिष वा कम्पनीिे 

 आफ्नो नाििा सहकारी िब्द वा सो िब्दको अगं्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, 

 व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायष गरेिा, 

ख)  सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि, लबलनयि बिोलजि बाहके 

 अन्य कुनै  पलन प्रयोजनको िागी प्रयोग गरेिा,  

ग) तोलकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाष जिानत वा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 

घ)  सलिलतको सदस्य, व्यवस्थापक वा किषचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बचत वा ियेर रकि 

 लहनालिना गरेिा, 

ङ)  ऋण असूि हुन नसक्ने गरी सलिलतका कुनै सदस्य, लनजको नातेदार वा अन्य व्यलि वा 

 किषचारीिाई ऋण लदई रकि लहनालिना गरेिा,  

च)  सलिलतका कुनै सदस्यि ेएक्िै वा अन्य सदस्यको लििोितोिा संस्थाको ियेर वा बचत 

 रकि आफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

छ)  झिुा वा गित लववरण पेि गरी कजाष लिएिा, राखकेो लधतो कच्चा भएिा वा ऋण 

 लहनालिना गरेिा,  

ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयि, लबलनयि  लवपररत िगानी गरेिा वा 

 िगानी गन ेउद्दशे्यिे रकि उठाएिा, 

झ)  कृलत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएिा वा लदएिा, 

ञ)  लधतोको अस्वाभालवक रुपिा बढी िलू्याङ्कन गरी ऋण लिएिा वा लदएिा, 

ट)  झिुा लववरणको आधारिा पररयोजनाको िागत अस्वाभालवक रुपिा बढाई बढी ऋण 

 लिएिा वा  लदएिा, 

ठ)  कुनै व्यलि वा संस्थािाई एक पटक लदइसकेको सरुक्षण रीतपवूषक फुकुवा नभई वा सो 

 सरुक्षणिे खािकेो िलू्य भन्दा बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण अन्य संस्थािा राखी पनुः ऋण 

 लिए वा लदएिा, 
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ड)  संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िागी ऋण सलुवधा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई 

 अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएिा, 

ढ)  संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा िेलखएको कुन ैकुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ 

 अकै अथष लनस्कने व्यहोरा पारी लििाई िेख्ने वा अको लभन्नै श्रेस्ता राख्न ेजस्ता काि 

 गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गन ेउद्दशे्यिे कीत ेगनष वा 

 अकाषको हालन नोक्सानी गन ेउद्दशे्यिे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी 

 वा लिलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन 

 िगाई जािसाजी गरे वा गराएिा,  

ण)  ऋणको लधतो स्वरुप रालखन े चि अचि सम्पलत्त लििाि लबिी वा अन्य प्रयोजनको 

 िागी िलू्याङ्कन गदाष िलू्याङ्कन कताषिे बढी, कि वा गित िलू्याङ्कन गरी 

 संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायष गरे वा गराएिा,  

त)  संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उद्दशे्यिे कसैि े कुनै काि गराउन वा नगराउन, 

 िोिालहजा गनष वा गराउन, कुनै लकलसिको रकि लिन वा लदन, लबना िलू्य वा कि 

 िलू्यिा कुनै िाि, वस्त ुवा सवेा लिन वा लदन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा 

 लदन, गित लिखत तयार गनष वा गराउन, अनवुाद गनष वा गराउन वा गरै काननूी िाभ वा 

 हानी परु् याउने बदलनयति ेकुनै कायष गरे वा गराएिा, 

थ)  कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताष वा ती िध्य ेकसैिाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी 

 िेखा परीक्षण गरे गराएिा वा िेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रलतवदेन तयार पारेिा वा पानष 

 िगाएिा । 

 

८०) सजार्ः  

१)  कसैि ेदफा ७९ को कसरू गरेिा दहेाय बिोलजिको सजाय हुनेछ । 

क)  खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरूिा एक बर्षसम्ि कैद र एक िाख रुपैयँा सम्ि 

 जररवाना, 

ख)  खण्ड (ठ) को कसरूिा दईु बर्षसम्ि कैद र दईु िाख रुपैयँा सम्ि जररवाना, 

ग)  खण्ड (ख) को कसरूिा लवगो बराबरको रकि जररवाना गरी तीन बर्ष सम्ि कैद , 

घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरूिा लवगो भराई 

 लवगो बिोलजि जररवाना गरी दहेाय बिोलजिको कैद हुनेछः 

१)  दि िाख रुपैयाँसम्ि लबगो भए एक बर्ष सम्ि कैद,  

२)  दि िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँ सम्ि लबगो भए दईु बर्ष  दलेख तीन बर्ष  

  सम्ि कैद, 

३)  पचास िाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्ि लबगो भए तीन बर्ष दलेख चार बर्ष 

 सम्ि कैद, 
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४)  एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दि करोड रुपैया सम्ि लबगो भए चार बर्ष दलेख छ बर्ष सम्ि 

 कैद, 

५)  दि करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी एक अबष रुपैयाँ सम्ि लबगो भए छ बर्ष दलेख आठ बर्ष सम्ि 

 कैद, 

६)  एक अबष रुपैयाँ भन्दा बढी जलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ बर्षदलेख दि बर्षसम्ि 

 कैद, 

  १) खण्ड (ढ) को  कसरूिा  दि बर्षसम्ि कैद । 

२)  दफा ७९ को कसरू गनष उद्योग गन ेवा त्यस्तो कसरू गनष िद्दत परु् याउने व्यलििाई िखु्य 

 कसरूदारिाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

३) दफा ७९ को कसरू गन ेवा त्यस्तो कसरू गनष िद्दत परु् याउन ुकुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो 

 लनकाय संस्थाको प्रिखु कायषकारी वा पदालधकारी वा कायषकारी हलैसयतिा कायष 

 सम्पादन गने व्यलििाई यस ऐन बिोलजि हुने सजाय हुनेछ । 

 

८१) जररवाना हुनेः 

१)  दफा ८७ बिोलजि कसैको उजरूी परी वा संस्थाको लनरीक्षण अनगुिन वा लहसाब 

 लकताबको जाँच गदाष वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैि ेदहेायको कुनै कायष गरेको पाइएिा 

 दताष गन ेअलधकारीिे त्यस्तो कायषको प्रकृलत र गाम्भीयषको आधारिा त्यस्तो कायष गन े

 व्यलििाई पाँच िाखरु पैयँासम्ि जररवाना गनेछ । 

क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयि लवपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएिा, 

ख)  संस्थािे प्रदान गन ेबचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी कायि 

 गरेिा, 

ग)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई ििू कजाषिा पूँजीकृत गरी सोको 

 आधारिा ब्याज िगाएिा, 

घ)  कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूँजीकोर्को तोलकए बिोलजिको प्रलतित भन्दा बढी हुने गरी 

 ऋण प्रदान गरेिा, 

ङ)  संस्था दताष गदाषका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन 

 िलहना अवलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेिा, 

च)  प्राथलिक पूँजी कोर्को दि गणुा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेिा, 

छ)  ियेर पूँजीको पन्र प्रलतित भन्दा बढी ियेर िाभांि लबतरण गरेिा,  

ज)  संस्थािे आफ्नो कायषक्षेत्र बालहर गई कारोबार गरेिा वा गरै सदस्यसंग कारोवार गरेिा, 

झ)  संस्थािे यो ऐन लवपरीत कृलत्रि ब्यलििाई आफ्नो सदस्यता लदएिा । 

२)  उपदफा (१) िा िेलखएको व्यहोराबाट कसैि े दहेायको कुनै कायष गरेको दताष गन े

 अलधकारीिे त्यस्तो कायषको प्रकृलत र गाम्भीयषको आधारिा त्यस्तो कायष गन ेव्यलििाई 
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 तीन िाख रुपैयाँसम्ि जररवाना गनष सक्नेछः 

क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लदएको कुनै लनदिेन वा तोलकएको 

 िापदण्डको पािना नगरेिा, 

ख)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लदनपुने कुनै लववरण, कागजात, 

 प्रलतबेदन, सचूना वा जानकारी नलदएिा, 

ग)  यस ऐन बिोलजि लनवाषचन नगरी सलिलत तथा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतका 

 पदालधकारीहरु आफू खिुी पररवतषन गरेिा  

घ)  कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोलजिको तोलकएको ितष पािन नगरेिा, 

ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि लवपररत अन्य कायष गरेिा । 

३)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजिको जररवाना गनुष अलघ दताष गन ेअलधकारीिे सम्बलन्धत 

 व्यलि वा संस्थािाई सफाई पेि गनष कम्तीिा पन्र लदनको सियावलध लदन ुपनेछ । 

 

८२)  रोकका राख्नेः 

१)  दताष गन े अलधकारीिे सम्बलन्धत संस्थािाई दफा ८१ बिोलजि जररवाना गनुषका 

 अलतररि तीन िलहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का 

 राख्न ेतथा सम्पलत्त रोक्का राख् न सम्बलन्धत लनकायिाई लसफाररस गनष सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको लसफाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा 

 बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दताष गन ेअलधकारीिाई लदन ुपनेछ ।  

 

८३) दोब्बर जररवाना हुनेः 

१)  दफा ८१ बिोलजि जररवाना भएको व्यलि वा संस्थािे पनुः सोही कसरू गरेिा त्यस्तो 

 व्यलि वा संस्थािाई दताष गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदलेख प्रत्येक पटकको िागी 

 दोब्बर जररवाना गनेछ । 

  

८४) अनुसन्धानको लागी लेखी पठाउन सकनेः 

 दताष गन ेअलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोलजि आफ्नो काि, कतषव्य र 

 अलधकारको पािना गदाष कसैि ेदफा ७९ बिोलजिको कसरू गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो 

 कसरूका सम्बन्धिा यस ऐन बिोलजि अनसुन्धान गनषको िागी सम्बलन्धत लनकायिा 

 िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

 

८५) मुद्दा सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

 दफा ८० बिोलजि सजाय हुने कसरूको िदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननू बिोलजि 

 हुनेछ । 
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८६) मुद्दा हेनन अलधकारीः 

 दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी िदु्दाको कारवाही र लकनारा लजल्िा 

 अदाितबाट हुनेछ । 

 

८७) उजूरी लदने हद म्र्ादः 

१)  कसैि े दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसरू गरेको वा गनष िागकेो थाहा पाउन े

 व्यलििे त्यसरी थाहा पाएको लिलति ेनब्बे लदनलभत्र दताष गन ेअलधकारी सिक्ष उजरूी लदनु 

 पनेछ । 

२)  कसैि ेदफा ८० बिोलजि जररवाना हुने कायष गरेको थाहा पाउने व्यलििे त्यसरी थाहा 

 पाएको लिलतिे नब्बे लदन लभत्र दताष गन ेअलधकारी सिक्ष उजरूीलदन ुपनेछ ।  

 

८८) पुनरावेदन गनय सकनेः 

१)  दफा ६ बिोलजि संस्था दताष गनष अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बिोलजि संस्था दताष 

 खारेज गरेकोिा लचत्त नबझु्नेिे सो लनणषयको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस लदनलभत्र 

 दताष गन ेअलधकारीको लनणषयउपर कायषपालिका सिक्ष पनुरावदेन गनष सक्नेछ ।  

२)  दफा ८० बिोलजिको जररवानािा लचत्त नबझु्ने व्यलििे त्यस्तो लनणषयको जानकारी 

 पाएको लिलतिे पैंतीस लदनलभत्र दहेाय बिोलजि पनुरावदेन गनष सक्नेछस ्

क)  दताष गन ेअलधकारी र कायषपालिकािे गरेको लनणषय उपर सम्बलन्धत लजल्िा अदाितिा, 

ख)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणषय उपर सम्बलन्धत उच्च अदाितिा । 

 

८९) असूल उपर गररनेः 

  यस पररच्छेद बिोलजि कुनै व्यलििे लतनुष पने जररवाना वा कुनै रकि नलतरी बाँकी रहकेोिा 

 त्यस्तो जररवाना वा रकि लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

लवलवध 

९०) मतालधकारको प्रर्ोगः 

  कुन ै सदस्यि े संस्थाको जलतसकैु ियेर खररद गरेको भए तापलन सम्बलन्धत संस्थाको कायष 

 सञ्चािनिा एक सदस्य एक ितको आधारिा आफ्नो ितालधकारको प्रयोग गनष सक्नेछ । 

 

९१) सामालजक परीक्षण गराउन सकनेः 

१)  संस्थािे लबलनयििा उलल्िलखत उद्दशे्य प्राप् त गनषका िागी सलिलतबाट भएका लनणषय र 
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 कायष, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा प्रालप् तबाट सदस्यहरूको 

 जीवनस्तरिा आएको आलथषक, सािालजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पक्षिा 

 सकारात्िक पररवतषन िगायतका लबर्यिा सािालजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

२)  उपदफा (१) बिोलजि भएको सािालजक परीक्षणको प्रलतवदेन छिफिको िागी 

 सलिलति ेसाधारण सभा सिक्ष पेि गनेछ । 

३)  उपदफा (२) बिोलजि पेि भएको सािालजक परीक्षण प्रलतवदेन छिफि गरी साधारण 

 सभािे आवश्यकता अनसुार सलिलतिाई लनदिेन लदन सक्नेछ । 

४)  यस दफा बिोलजिको सािालजक परीक्षण प्रलतवदेनको एक प्रलत सम्बलन्धत संस्थािे दताष 

 गन ेअलधकारी सिक्ष पेि गनुष पनेछ । 

 

९२) सहकारी लिक्षाः   

 सहकारी क्षेत्रको प्रवधषनको िागी लवद्यािय तहको पाठयिििा आधारभतू सहकारी   

 सम्वन्धी  लबर्यवस्तुिाई सिाविे गनष सलकनेछ । 

 

९३) आलथयक सहर्ोग गनय नहुनेः 

संस्थाको रकिवाट सलिलतको लनणषय बिोलजि सदस्यहरुिे आलथषक सहयोग लिन  सक्नेछन ्तर 

सािालजक कायषकोिागी गरै सदस्य व्यलि वा संस्थाहरुिाई सिते आलथषक  सहयोग गनष 

वाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िागी सािालजक कायुष भन्नािे लिक्षा, स्वास््य, 

वातावरण संरक्षण, िानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धषन सम्बलन्ध कायषिाई जनाउँछ । 

 

९४) अन्तर सहकारी कारोवार गनय सकनेः   

 संस्थाहरुिे तोलकए बिोलजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनष सक्नेछन । 
 

 

९५) ठेककापट्टा लदन नहुनेः 

संस्थािे आफ्नो  सलिलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सपुरीवके्षण सलिलतको संयोजक वा 

सदस्य वा आफ्नो किषचारीिाई ठेक्कापिा लदन हुदनै । 

 

९६) सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुनेः 

 कुन ै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सलुवधा दरुुपयोग गरेको पाइएिा 

 प्रचलित काननू बिोलजि सरकारी बाँकी सरह असिू उपर गररनेछ।  

 

९७) कम्पनी सम्बन्धी प्रिललत ऐन लागू नहुनेः 

यस ऐन अन्तगषत दताष भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  िाग ूहुने छैन ।  
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९८) प्रिललत कानून बमोलजम कारवाही गनय वाधा नपननः 

 यस ऐनिा िेलखएको कुनै कुरािे कुनै व्यलि उपर प्रचलित काननू बिोलजि अदाितिा िदु्दा 

चिाउन बाधा परु् याएको िालनन ेछैन । 

 

९९) सम्पलि िुलद्धकरण लनवारण सम्बन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनुयपननः  

संस्थािे सम्पलत्त िलुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी प्रदिे काननूिा भएका व्यवस्थाका साथै  तत ्

सम्बन्धिा िन्त्राियि ेजारी गरेको िानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको लवत्तीय जानकारी एकाइबाट 

जारी भएका लनदलेिकाहरूको पािना गनुषपनेछ ।  

 

१००) लनर्म बनाउने अलधकारः  

यस ऐनको कायाषन्वयनकोिागी कायषपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

 

१०१) मापदण्ड, लनदनलिका वा कार्यलवलध बनाई लागू गनय सकनेः 

१)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयिको अधीनिा रही संस्थाको दताष, सञ्चािन, 

 लनरीक्षण तथा अनगुिन िगायतका काि कारबाहीिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी रुपिा 

 सञ्चािन गनष कायषपालिकािे आवश्यकता अनसुार िापदण्ड, लनदलेिका वा कायषलवलध 

 बनाई िाग ूगनष सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजिको िापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार रलजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र 

 बैङ्क, िन्त्रािय र सम्बलन्धत अन्य लनकायको पराििष लिन सलकनेछ । 
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अनुसूिी १ 

दताय दरखास्त 

 लिलतः २०... । ... 

श्री दताष गन ेअलधकारी ज्य ू! 

किि गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय, ........ । 

 

लवर्यः सहकारी संस्थाको दताष । 

िहोदय, 

 हािी दहेायका व्यलिहरू दहेायका कुरा खोिी दहेायको संस्था दताष गरी पाउन लनवदेन गदषछौ ँ। 

उद्दशे्य अनरुूप संस्थािे तत्काि गन ेकायषहरूको योजना र प्रस्तालवत संस्थाको लबलनयि दईु प्रलत 

यस ैसाथ संिग्न राखी पेस गरेका छौ ँ। 

 संस्था सम्बन्धी लववरण  

 (क) प्रस्तालवत संस्थाको नािः– 

 (ख) ठेगानाः– 

 (ग)उद्दशे्यः– 

 (घ) िखु्य कायषः–  

 (ङ) कायषक्षेत्रः– 

 (च) दालयत्वः– 

 (छ) सदस्य सङ्ख्याः– 

 (१) िलहिा ........ जना 

 (२) परुुर् ......... जना 

 (छ) प्राि सेयर पुँजीको रकिः— रु. ....  

 (ज) प्राि प्रविे िलु्कको रकिः– रु. ..... । 
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अनुसूिी २ 

संस्था दताय प्रमाण–पत्रको नमुना 

 

किि गाउँनगर कायषपालिकाको कायाषिय, ................ । 

 

सहकारी दताय प्रमाण–पत्र 

दताष नं. 

किि गाउँपालिका सहकारी ऐन, ... को दफा ...... बिोलजि श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... िाई सीलित दालयत्व भएको संस्थािा दताष गरी स्वीकृत लबलनयि सलहत यो प्रिाण–पत्र प्रदान 

गररएको छ ।  

 

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ... 

दताष गरेको लिलतः 

दस्तखतः 

दताष गन ेअलधकारीको नािः 

कायाषियको छापः 
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लिक्षा ऐन, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

प्रस्तावनाः 

  गणुस्तरीय लवद्यािय लिक्षािा सबै नागररकको पहुचँ सलुनलित गनष र किि गाउँपालिका लभत्र 

स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चािन भइरहकेा लवद्याियको व्यवस्थापन र लनयिनिा स्थानीय 

जनसहभालगता सलुनलित गद ै गणुस्तरीय लिक्षाको लवकास गनष बाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 

संलवधानको धारा २२६ अनसुार अनसुचूी ८ िे प्रदान गरेको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभाबाट यो ऐन जारी गररएकोछ । 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

(१) यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिका लिक्षा ऐन, २०७५” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन किि गाउँपालिका के्षत्र भर िाग ूहुनेछ । 

(३) यो ऐन किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिार्ाः 

 लवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस ऐनिा, 

(क) “पवूष प्राथलिक लवद्यािय” भन्नािे पाँच वर्ष उिरे परुा हुन ुअलघ प्रारलम्भक बाि लिक्षा 

 लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(ख) “आधारभतू लिक्षा ” भन्नािे कक्षा प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा आठसम्ि लदइने 

 लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(ग) “िाध्यलिक लिक्षा ” भन्नािे कक्षा नौ दलेख बाह्रसम्ि लदइने लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(घ) “आधारभतू लवद्यािय  ” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा आठसम्िको लिक्षा  

 लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(ङ) “िाध्यलिक लवद्यािय  ” भन्नािे प्रारलम्भक बाि लिक्षा  दलेख कक्षा बाह्रसम्िको लिक्षा 

 वा कक्षा नौ दलेख कक्षा बाह्र सम्िको लिक्षा लदइने लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(च) “ लिक्षक ” भन्नािे लवद्याियका अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक दबैुिाई सम्झन ुपछष ।  
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(छ) “ किषचारी ” भन्नािे सािदुालयक लवद्याियिा कायषरत लिक्षक बाहकेका अन्य किषचारी 

 सम्झन ुपछष । 

(ज) “ आधारभतू लिक्षा उत्तीणष परीक्षा ” भन्नािे आधारभतू तहको अन्त्यिा हुने परीक्षा 

 सम्झन ुपछष । 

(झ) “ अनिुलत ” भन्नािे स्थायी स्वीकृलत सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोलकएको ठाउँ वा 

 वडािा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गनष कायषपालिकािे लदएको अस्थायी स्वीकृतीिाई 

 सम्झन ुपछष । 

(ञ) “ स्वीकृलत ” भन्नािे तोलकए बिोलजिको सतष परुा गरेको लवद्याियिाई गाउँ 

 कायषपालिकािे लदइएको स्थायी स्वीकृतीिाई सम्झन ुपछष । 

(ट) “ िलैक्षक गठुी ” भन्नािे लवद्यािय सञ्चािन गनषको िालग कुनै व्यलििे नाफा नलिने 

 उदशे्यिे स्थापना गरेको सावषजलनक वा लनजी गठुी सम्झन ुपछष । 

(ठ) “अलभभावक” भन्नािे लवद्याियिा अध्ययनरत लवद्याथीको अलभभावक भनी 

 लवद्याियको अलभिेखिा जलनएको व्यलि सम्झन ु पछष र सो िब्दिे दफा १५ को 

 प्रयोजिका िालग लवद्याथीको बाब ुआिा बाज ेवा बज ै र त्यस्ता अलभभावक नभएका 

 लवद्याथीको हकिा त्यस्तो लवद्याथीिाई संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलििाई सम्झन ुपछष । 

(ड) “आवासीय लवद्यािय” भन्नािे प्रचिलत काननु बिोलजि आवासीय लवद्याियको रुपिा 

 स्थापना भएको लवद्याियिाई सम्झन ुपछष  । 

(ढ) उच्च लिक्षा भन्नािे स्नातक तहदलेख िालथल्िो तहको लिक्षािाई सम्झन ुपछष । 

(ण) “ऐन” भन्नािे किि गाउँपालिका लिक्षा ऐन, २०७५ सम्झन ुपछष । 

(त) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयििा तोलकएको 

 वा तोलकए बिोलजि सम्झन ुपछष ।   

(थ) प्रदिे भन्नािे प्रदिे नं. १ िाई सम्झन ुपछष । 

(द) “िन्त्रािय” भन्नािे संलघय लिक्षा िन्त्रािय सम्झनपुछष । 

(ध) “िहािाखा” भन्नािे प्रदिे िन्त्राियको लिक्षा हनेे िहािाखा सम्झन ुपछष ।  

(न) “लविेर् लिक्षा” भन्नािे दृलष्टलवहीन, बलहरा, अलटज्ि, बौलद्धक अपाङ्गता, ससु्त श्रवण वा 

 अलत अिि िारीररक अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई छुिै सिहूिा राखी लविेर् 

 प्रकार र लनलित िाध्यिबाट लदइने लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(प) “लवद्यािय” भन्नािे सािदुालयक, संस्थागत र सहकारी लवद्यािय सम्झन ुपछष ।  

(फ) “संस्थागत लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट लनयलित 

 रुपिा अनदुान नपाउने गरी स्वीकृलत तथा अनिुलत प्राि लवद्यािय सम्झन ुपछष । 
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(ब) “सिाविेी लिक्षा” भन्नािे दहेायको लिक्षा सम्झन ुपछषः– (१) दृलष्टलवहीन, न्यनू दृलष्टयिु, 

 बलहरा, ससु्त श्रवण, अलटज्ि, बौलद्धक, िारीररक वा अन्य अपाङ्गता भएका 

 बािबालिकािाई लनयलित िलैक्षक पद्धलतको अधीनिा रही लदइने लिक्षा, (२) सािालजक, 

 आलथषक वा भौगोलिक कारणिे पछालड पाररएका व्यलििाई लवभेदरलहत 

 वातावरणिालदइने लिक्षा ।  

(भ) “सलिलत” भन्नािे दफा ९ बिोलजि गलठत गाउँ लिक्षा सलिलत सम्झनपुछष ।  

(ि) “सािदुालयक लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट 

 लनयलित रुपिा अनदुान पाउने गरी अनिुलत वा स्वीकृलत प्राि लवद्यािय सम्झन ुपछष । 

(य) “लवद्यािय लिक्षा ” भन्नािे आधारभतु र िाध्यलिक लिक्षा सम्झन ुपछष । 

(र) “सीिान्तीकृत” भन्नािे राजनीलतक, आलथषक र सािालजक रूपिे पछालड पाररएका, लवभदे 

 र उत्पीडन तथा भौगोलिक लवकटताको कारणिे सेवा सलुवधाको उपभोग गनष नसकेका 

 वा त्यसबाट वलञ्चत रहकेा संघीय काननू बिोलजिको िानव लवकासको स्तर भन्दा न्यनू 

 लस्थलतिा रहकेा सिदुाय सम्झन ुपछष र सो िब्दिे अलतसीिान्तीकृत र िोपोन्िखु सिदुाय 

 सितेिाई जनाउँछ । 

(ि) “सहकारी लवद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहबाट लनयलित 

 रुपिा अनदुान नपाउने गरी सहकारी संस्थाको रुपिा स्वीकृलत तथा अनिुलत प्राि 

 लवद्यािय  सम्झन ुपछष ।  

(व) “लिक्षा िाखा” भन्नािे गाउँपालिकािा रहकेो लिक्षा हनेे िाखा वा इकाइिाई सम्झन ुपछष 

 । 

(ि) “लिक्षा अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको लिक्षा िाखाको प्रिखु वा लनजिे सम्पादन 

 गने कािकाज गनष तोलकएको किषचारीिाई सम्झन ुपछष ।  

(र्) “स्रोतकेन्द” भन्नािे यस अलघ िलैक्षक क्िस्टरको रुपिा रहकेो लवद्यािय वा केन्ििाई 

 सम्झन ुपछष । 

(स) “स्रोतव्यलि ” भन्नािे स्रोतकेन्ि व्यवस्थापन लनदलेिका बिोलजि काि काज गनष 

 तोलकएको व्यलििाई सम्झन ुपछष ।  

 

३. लवद्यालर् खोल्न अनुमलत ललनु पननः 

(१) कुनै नेपािी नागररकिे िैलक्षक गठुी अन्तगषत लवद्यािय खोल्न चाहिेा तोलकएको लववरण 

 खिुाई सम्बलन्धत वडा सलिलतको लसफाररस सलहत लिक्षा िाखािा लनवदेन लदन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोलजि लनबेदन परेिा सो लनवदेन उपर आवश्यक जाँचबझु गनेछ र जाँचबझु 

 गदाष लवद्यािय खोल्न अनुिलत लदन िनालसव दलेखएिा तोलकएको ितष बन्दजे पािना गन े

 गरी अनिुलत लदनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि अनिुलत लिई खोलिएको लवद्याियिे तोलकएको ितष बन्दजे 

 पािना गरेको दलेखएिा गाउँकायषपालिकािे स्वीकृलत प्रदान गनेछ ।  

(४) यस अलघ कम्पनीको रुपिा सञ्चािनिा रहकेा लवद्याियिे चाहिेा कम्पनी खारेज गरी 

 िलैक्षक गठुीअन्तरगषत लवद्यािय सञ्चािन गनष लिक्षा िाखािा लनवदेन लदन ुसक्नेछन ्। 

 (५) उपदफा (४) बिोलजि लनवदेन परेिा लिक्षा िाखाबाट आवश्यक जाँचबझु गराउनेछ र 

 जाचँबझु गराउँदा लनवदेन लदने लवद्याियको िाग िनालसव दलेखएिा िाग बिोलजि 

 लवद्यािय सञ्चािन गनष गाउँ कायषपालिकािे स्वीकृलत लदनेछ । 

 (६) उपदफा (२), (३) वा (४) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायका लवद्याियिाई 

 िलैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चािन गनष पाउने गरी अनिुलत वा स्वीकृलत लदईने छैनः 

(क) सरकारी वा सावषजलनक भवनिा सञ्चािन भएको लवद्यािय, 

(ख) सरकारी वा सावषजलनक जग्गािा भवन बानाई सञ्चािन भएको लवद्यािय, 

(ग) कुनै व्यलि वा संस्थािे लवद्याियको नाििा भवन वा जग्गा दान दातव्य लदएकोिा सो 

 भवनिा वा त्यस्तो जग्गािा भवन बनाई सञ्चािन भएको लवद्यािय,  

(७) उपदफा (२), (३) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन आफ्नै स्रोतबाट पवूष 

 प्राथलिक लवद्यािय खोल्ने अनुिलत वा स्वीकृलत सम्बलन्धत वडा सलिलतिे लदनेछ । 

(८) यस ऐन वा अन्य प्रचलित काननुिा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन िलैक्षक गठुी 

 अन्तगषत लवद्यािय सञ्चािन गदाष दहेायका कुरािा दहेाय बिोलजि गनुष पनेछ । 

(क) िलैक्षक गठुी सञ्चािन गने गठुी सञ्चािक (रष्टी) िा संगलठत संस्थाको रुपिा हुन ुपने, 

(ख) िलैक्षक गठुी सञ्चािन गदाष सञ्चािक बोडष (रष्टी) िा सावषजलनक गठुी भए कम्तीिा 

 पाँच जना र लनजी गठुी भए कम्तीिा तीन जना सदस्य हुन ुपनर,्े े

(ग) िलैक्षक गठुीको आय व्ययको िेखा तोलकए बिोलजि खडा गरी िान्यता प्राि िेखा 

 परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराउन ुपने,  

(घ) िलैक्षक गठुीको तत्काि कायि रहकेा गठुीका सञ्चािक रष्टी) िे आफ्नो लजवनकािि ै

 वा िरे्पलछ गठुीयारको रुपिा काि गने आफ्नो उत्तरालधकारी तोक्न सक्ने,  

  तर सावषजलनक िलैक्षक गठुीको हकिा त्यस्तो उत्तरालधकारी तोक्दा िन्त्राियको स्वीकृलत 

 लिन ुपनेछ ।   



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 (९) कुनै सािालजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थािे िनुाफा नलिने उदशे्य राखी   

  लवद्यािय सञ्चािन गनष चाहिेा गाउँ कायषपालिकाबाट स्वीकृलत लदई सावषजलनक िलैक्षक 

  गठुी  अन्तगषत लवद्यािय सञ्चािन गनष सक्नेछ । 

 (१०) उपदफा (९) बिोलजि सञ्चालित लवद्याियिे अध्यापन गराउन ुपने लवर्य, पािन गनुष  

   पने सतष तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ ।  

(११) संलघय तथा प्रदिे काननुिा भएको व्यवस्थािा सोही अनसुार हुने गरी लवदिेी लिक्षण  

 संस्थासँग सम्बन्धन गने गरी कसैिाई पलन लवद्यािय खोल्न अनिुलत वा स्वीकृती लदइने छैन ।  

 

४. लवद्यालर् सञ्िालनः 

   लवद्याियको सञ्चािन तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

५. माध्र्लमक लिक्षाको प्रकारः 

 संलघय तथा प्रदिे काननुिा अन्य व्यवस्था भएिा सोही अनसुार हुने गरी िाध्यलिक लिक्षा 

 दहेायका प्रकारका हुनेछन ्। 

(क) साधारण िाध्यलिक लिक्षा  

(ख) संस्कृत िाध्यलिक लिक्षा  

(ग) प्रालवलधक तथा व्यवसालयक िाध्यलिक लिक्षा 

 

६.  लविेर् लिक्षा, समावेिी लिक्षा, अनौपिाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दुर लिक्षा तथा 

 खुला लिक्षा सञ्िालन सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

 (१) गाउँ कायषपालिकािे आवश्यक पवुाषधारको व्यवस्था गरी कुनै सािदुालयक लवद्याियिा 

 लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरु लिक्षा वा खिुा 

 लिक्षा सञ्चािनको व्यवस्था गनष सक्नेछ । 

(२) कुनै लवद्याियिे लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा, दरु 

 लिक्षा वा खिुा लिक्षा सञ्चािन गनष चाहिेा अवश्यक जाँचबझु गरी गाउँ 

 कायषपालिकािे तोलकए बिोलजि अनुिलत तथा स्वीकृती लदन सक्नेछ । 

(३) लविेर् लिक्षा, सिाविेी लिक्षा, दरु लिक्षाको सञ्चािन साधारण लिक्षा सरह हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भएता पलन दृलष्ट लवलहन, न्यनु दृलष्टयिु, पणूष 

 दृलष्टलवलहन, बलहरा, ससु्त श्रवण, अलटज्ि, बौलधक अपाङगता तथा श्रवण दृलष्टलवलहन 

 भएका बाबालिकाहरुको िालग पाठ्यिि, पाठ्यपसु्तक र लिक्षण लसकाई र िलु्याङकन 

 प्रणिीिा फरक व्यवस्था गनष सलकनेछ ।   
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(५) अनौपचाररक लिक्षा, लनरन्तर लिक्षा र दरु तथा खिुा लिक्षाको सञ्चािन तोलकए बिोलजि 

 हुनेछ  । 

 

७. लिक्षाको माध्र्मः 

(१) लवद्याियिा लिक्षाको िाध्यि नेपािी भार्ा, अगं्रेजी भार्ा वा दवु ैभार्ा हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भएता पलन दहेायको अवस्थािा लवद्याियिा 

 लिक्षाको िाध्यि दहेाय बिोलजि हुन सक्नेछः 

(क) प्राथलिक लिक्षा िातभृार्ािा लदन सलकनेछ । 

(ख) गरै नेपािी नागररकिे नेपािको लवद्याियिा अध्ययन गदाष अलनवायष नेपािी लवर्यको 

 सिा अन्य कुनै भार्ाको लवर्य अध्ययन गनष सक्नेछ । 

(ग) भार्ा लवर्यिा अध्ययन गराउँदा लिक्षाको िाध्यि सोही भार्ा हुन सक्नेछ ।  

(घ) अलनबायष अगं्रेजी लवर्य अध्ययन गराउँदा अगं्रेजी भार्ािा नै गराउन ुपनेछ ।  

 

८. लवद्यालर्को पाठ्र्क्रम र पाठ्र्पुस्तकः 

  लवद्याियिे संलघय तथा प्रदिे सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यिि र पाठ्यपसु्तक िाग ुगनुष पनेछ ।  

 

९. गाउँ लिक्षा सलमलतः 

(१) किि गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन हुने लवद्याियको व्यवस्थापन, रेखदखे, सिन्वय गने र 

 लवद्यािय र लिक्षा सँग सम्बलन्धत संघ संस्थाहरुिाई लनयिन गने सन्दभषिा आवश्यक 

 लनती लनधाषरण गने सम्बन्धिा गाउँ कायषपालिकािाई सल्िाह सझुाव लदने काि सितेका 

 िालग दहेाय बिोलजिको एक गाउँ लिक्षा सलिलत रहनेछः   

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा सो काि गनष तोलकएको व्यलि — अध्यक्ष  

(ख) गाउँ कायषपालिकािे तोकेको गाउँ सभाका सदस्यहरु िध्येबाट कलम्तिा एक जना िलहिा 

 सलहत दईु जना सदस्य  — सदस्य  

(ग) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट गाउँ कायषपालिकािे िनोलनत गरेको 

 एक जना सदस्य  — सदस्य  

(घ) स्थानीय सिाजसेवी वा लिक्षा प्रेिीहरु िध्येबाट गाउँ लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको एक 

 जना िलहिा सलहत दईु जना   — सदस्य  

(ङ) सािदुलयक तथा संस्थागत लवद्याियका प्रधानाध्यापक र संस्थापकहरु िध्येबाट गाउँ 

 लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको दईु जना सदस्य  — सदस्य  
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(च) लवर्िे लिक्षा, सिाविेी लिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चािन गने संस्थाबाट प्रलतलनलधत्व हुने 

 गरी  गाउँ लिक्षा सलिलतिे िनोलनत गरेको अपाङगता भएको व्यलि एक जना सदस्य  — 

 सदस्य  

(छ) किि गाउँपालिका लिक्षक िहासंघको अध्यक्ष   — सदस्य  

(ज) लिक्षा िाखा प्रिखु   — सदस्य सलचव  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि िनोलनत सदस्यको पदावलध दईु बर्षको हुनेछ । िनोलनत सदस्यिे 

 आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको दलेखएिा िनोलनत गने पदालधकारी वा लनकायिे 

 लनजिाई जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।  

 तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअलघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने िौकाबाट बलन्चत गररने 

 छैन ।  

(३) गाउँ लिक्षा सलिलतको काि, कतषव्य, अलधकार र बैठक सम्बलन्ध कायषलवलध तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

 

१०. सामुदालर्क लसकाई केन्ि सञ्िालन गनय सकनेः 

 गाउँपालिकािा साक्षरता, सीप लवकास र लनरन्तर लसकाई सितेको काि गनष तोलकए बिोलजि 

 सािदुालयक लसकाइ केन्ि सञ्चािन गनष सक्नेछ  । 

 

११. अनुदान कटौती नगररनेः 

  यो ऐन प्रारम्भ हुदाकाबखत सािदुालयक लवद्याियिाई लदइदै आएको अनदुान रकििा कटौती 

 गररने छैन । तर कुनै लवद्याियिे तोलकएको िलैक्षक गणुस्तर कायि गनष नसकेिा त्यस्तो 

 लवद्याियिाई लदद ैआएको अनदुान रकििा तोलकएबिोलजि कतौत गनष सलकनेछ ।  
 

१२. छात्रवृलिको व्र्वस्था गनय सकनेः 

  िाध्यलिक लिक्षाको िालग लवद्याियिा भनाष हुने लवद्याथीिाई तोलकएबिोलज छात्रवलृत्तको 

 व्यवस्था गनष सक्नेछ ।   
 

१३. प्रारलम्िक वाललिक्षा केन्िलाई अनुदान लदन सकनेः 

  गणुस्तरीय प्रारलम्भक बािलिक्षा केन्ििाई तोलकएबिोलजि प्रोत्साहन अनदुान लदन सक्नेछ ।  

 

१४. प्रारलम्िक वाललिक्षा सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

   प्रारलम्भक बािलिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ  

 । 
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१५. लवद्यालर् व्र्वस्थापन सलमलतः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गनषको िालग प्रतेक 

 लवद्याियिा दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ  । 

(क) अलभभावकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएका दईु जना िलहिा सलहत चार जना - 

 सदस्य 

(ख) सम्बलन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सलिलतका सदस्यिध्येबाट सो वडा सलिलतिे 

 िनोनयन गरेको एक जना - सदस्य 

(ग) लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बलुध्दलजवी, लिक्षा प्रेिी, लवद्याियिाई लनरन्तर दि 

 वर्षदलेख सहयोग गने वा लवद्याियिाई सबै भन्दा बढी नगद वा लजन्सी सहयोग गरेका 

 व्यलिहरुिध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एक जना िलहिा 

 सलहत दईु  जना- सदस्य 

(घ) सम्बलन्धत लवद्याियका लिक्षकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य 

(ङ) लवद्याियका प्रधानाध्यापक - सदस्य सलचव 

(२) प्रालवलधक र व्यवसालयक लवर्यिा अध्ययन वा तालिि गराईने िाध्यलिक लवद्याियको 

 लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिा किि गाउँपालिका सम्बलन्धत क्षेत्रका लवर्य लवज्ञहरु 

 िध्येबाट गाउँ लिक्षा सलिलतिे तोकेका दईु जना लवर्य लवज्ञ प्रलतलनलध सदस्य रहनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजिका सदस्यहरुिध्येबाट गाउँ लिक्षा 

 सलिलतिे तोकेको सदस्य सो सलिलतको अध्यक्ष हुनेछ । 

(४) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्िका िालग वा अध्यक्षको 

 अनपुलस्थलतिा सो सलिलतका ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(५) लवर्ेि लिक्षा सञ्चािन गने लवद्याियको व्यवस्थापन सलिलतिा कम्तीिा एकजना 

 अपाङगता भएका व्यलि सदस्य रहनेछ ।  

(६) लिक्षा िाखा प्रिखु र स्रोतव्यलििाई लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण 

 गनष सलकनेछ ।  

(७) संस्थागत लवद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापन गनषको िालग प्रतेक लवद्याियिा 

 दहेायका सदस्य रहकेो एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत रहनेछः 

(क) लवद्याियको संस्थापक वा िगानीकताषहरुकध्येबाट लवद्याियको लसफाररसिा गाउँ लिक्षा 

 सलिलतिे िनोलनत गरेको व्यलि — अध्यक्ष 

(ख) अलभभावकहरुकध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे िनोलनत गरेको एकजना िलहिा 

 सलहत दईु जना - सदस्य 
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(ग) स्थालनय लिक्षाप्रेिी वा सिाजसेवीहरुकध्येबाट गाउँलिक्षा सलिलतबाट िानोलनत गरेको एक 

 जना - सदस्य 

(घ) लिक्षा िाखा प्रिखु वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको किषचारी -सदस्य 

(ङ) सम्बलन्धत लवद्याियका लिक्षकिे आफुहरुिध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य 

(च) सम्बलन्धत लवद्याियको प्रधानाध्यापक -सदस्य सलचव 

(८) उपदफा (१), (३) र (७) बिोलजि छालनएका वा िनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावलध 

 तीन बर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यिे आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको 

 दलेखएिा त्यसरी छान्ने वा िनोनयन गने अलभभावक, पदालधकारी वा लनकायिे लनजिाई 

 जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ ।  

  तर त्यसरी पदबाट हटाउनअुलघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेि गने िौकाबाट बलन्चत गररने 

 छैन ।  

(९) लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतषव्य, अलधकार र बैठकसम्बलन्ध कायषलवलध 

 तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

१६. लवद्यालर् व्र्वस्थापन सलमलत लवघटन गनय सलकनेः 

(१) कुनै लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे तोलकएको लजम्िवेारी परुा गनष नसकेिा 

 सोको कारण खिुाई गाउँ लिक्षा सलिलतिे त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत लवघटन 

 गनष सक्नेछ । 

  तर त्यसरी लवघटन गनुषअलघ लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिाई आफ्नो सफाई पेि गने 

 िौकाबाट बलन्चत गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत लवघटन भएपलछ अको लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलत गठन नभएसम्ि वा अन्य कुनै कारणिे लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत 

 गठन नभएसम्ि लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको काि गनष गाउँ लिक्षा सलिलतिे एक 

 अस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत गठन गनष सक्नेछ र सो अस्थायी लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलतिे कम्तीिा एक वर्ष लभत्र यस ऐन बिोलजिको व्यवस्थापन सलिलत 

 गठन गनुष पनेछ ।   

 

१७. लिक्षा लवकास कोर्ः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको भौलतक पवूाषधार लवकासिा सहयोग पयुाषउन तथा त्यस्ता 

 लवद्याियिा िलैक्षक गणुस्तर अलभवलृि गनषकोिालग गाउँपालिका स्तरिा एक लिक्षा 

 लवकास कोर् रहनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको कोर्िा दहेायका रकिहरु रहनेछनः् 

 (क)  गाउँपालिकाबाट प्राि अनदुान रकि, 

(ख) संस्थागत लवद्याियबाट प्राि वा त्यस्ता लवद्याियको वालर्षक कुि आम्दानीको 

 तोलकएबिोलजिको रकि,  

(ग)  चन्दाबाट प्राि रकि, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राि रकि । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बिोलजि लिक्षा लवकास कोर्को सञ्चािन तथा अन्य व्यवस्था 

 तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

१८. लवद्यालर् कोर्ः 

(१) प्रतेक लवद्याियिा एउटा लवद्यािय कोर् हुनेछ, जसिा देहायका रकिहरु रहनेछनः् 

(क) संलघय तथा प्रदिे सरकारबाट प्राि अनदुान रकि, 

(ख) गाउँपालिकाबाट प्राि रकि,  

(ग) िलु्कबाट आउने रकि, 

(ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राि रकि, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राि रकि । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको कोर्को सञ्चािन, िेखापरीक्षण तथा अन्य व्यवस्था तोलकए 

बिोलजि हुनेछ । 

 

१९. गाउँ कार्यपाललकाले लनदनिन लदन सकनेः 

(१) गाउँकायषपालिकािे आवश्यकतानसुार गाउँ लिक्षा सलिलत र  लवद्यािय व्यवस्थापन 

 सलिलतिाई लनदिेन लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लदइएको लनदिेन पािना गनुष गाउँ लिक्षा सलिलत र प्रत्येक लवद्यािय 

 व्यवस्थापन सलिलतको कतषव्य हुनेछ ।  

 

२०. लवद्यालर्को नामाकरणः 

(१) गाउँकायषपालिकािे लवद्याियको नाि पररवतषन गनष सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्याियको नािाकरण तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ 

।  
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२१. लवद्यालर्को सम्पलिः 

(१) सािदुालयक लवद्याियको हकभोगिा रहकेो सम्पलत्त सावषजलनक सम्पलत्त िालननेछ ।  

(२) िलैक्षक गठुी अन्तगषत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही लवद्याियको 

 नाििा रहनेछ । कुनै लवद्यािय सावषजलनक िलैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चािन गररएकोिा 

 त्यस्तो लवद्याियको सम्पलत्त सावषजलनक सम्पलत्त िालननेछ र त्यस्तो सम्पलत्तको स्वरुप 

 पररवतषन गनष पाईने छैन । 

(३) कम्पनी अन्तगषत सञ्चालित संस्थागत लवद्याियको सम्पलत्त सोही कम्पनीको नाििा 

 रहनेछ ।  

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बिोलजि लवद्याियको सम्पलत्त सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए  

 बिोलजि हुनेछ ।  

 

२२. अनुमलत वा स्वीकृलत रद्द गननः 

(१) कुनै संस्थागत लवद्याियिे िाग बिोलजिको लववरण तोलकएको सिय लभत्र नलदएिा वा यो 

 ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयि लवपररत अन्य कुनै काि गरेिा त्यस्तो 

 लवद्याियिाई प्रदान गररएको अनिुलत वा स्वीकृती रद्द गररनेछ ।  

 तर त्यसरी अनुिलत तथा स्वीकृती रद्द गनुष अलघ सम्बलन्धत लवद्याियिाई आफ्नो सफाई 

 पेि गने िौकाबाट बलञ्चत गररने छैन ।  

 

२३. लवद्यालर्को बगीकरणः 

  लवद्याियहरुिाई तोलकएको आधारिा बगीकरण गररनेछ । 

 

२४. लवद्यर्लर्लाई सुरलक्षत के्षत्रकोरुपमा कार्म गनुय पननः 

 (१) लवद्याियिा स्वतन्त्र र भयरलहत रुपिा अध्ययन, अध्यापन गने वातावरण सजृना गनष तथा 

 कुनैपलन लकलसिको अवालन्छत लियाकिाप हुन नलदने गरी लवद्याियिाई सरुलक्षत के्षत्र 

 कायि गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्याियिाई सरुलक्षत के्षत्र कायि गनष लवद्यँियिे पािना गनुष पने 

 ितष तथा िापदण्ड तोलकए बिोलजि हुनेछ  । 

 

२५. िुल्क सम्बलन्ध व्र्वस्थाः 

(१) सािदुालयक लवद्याियिे लवद्याथीको नाििा कुनै लकलसिको िलु्क लिन पाईने छैन । 
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन सािदुालयक लवद्याियको िलैक्षक 

 गणुस्तर कायि गनष वा थप िलैक्षक गलतलवलध सञ्चािन गराउन अलभभावकहरुको 

 आफ्नो इच्छािे सािदुालयक लवद्याियिाई लदएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन 

 सलकनेछ ।  

(३) संस्थागत लवद्याियिे उपिब्ध गराएको सलुवधाको आधारिा िलु्क लिन सक्नेछ तर 

 त्यसरी िलु्क लिदा अलभभावकहरुको सहिलतिा लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट 

 िलु्क प्रस्ताव गरी गाउँ लिक्षा सलिलत सिक्ष पेि गरी स्वीकृती लिन ुपनेछ ।  

(४) यस ऐन लवपररत िलु्क लिने लवद्याियिाई पचास हजार सम्ि जररवाना गनष सलकनेछ । 

(५) सािदुालयक तथा संस्थागत लवद्याियको िलु्क सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए किोलजि 

 हुनेछ । 

 

२६. लिक्षक लवद्याथी अनुपात लमलाउनेः 

 गाउँ लिक्षा सलिलतिे प्रत्येक सिदुालयक लवद्याियिा लनयलित अध्ययन गने लवद्याथी संख्या र 

 लवर्यका आधारिा तोलकएबिोलजि लवद्याथी लिक्षक अनपुात कायि गनुष पर्षनेछ । 

  

२७. संस्थागत लवद्यालर्ले छात्रवृलि उपलब्ध गराउनु पननः 

(१) संस्थागत लवद्याियिे भनाषभएका कुि लवद्याथी संख्याको आधारिा कम्तीिा दि 

 प्रलतसतिा नघट्ने गरी लवपन्न, अपांग, िलहिा, दलित र जनजाती लवद्याथीिाई लनःिलु्क 

 अध्ययनका िालग छात्रवलृत्त उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि छात्रवलृत्त सम्बलन्ध अन्य व्यवस्था तोलकए किोलजि हुनेछ । 

 

२८. बालबाललकालाई लनष्कासन गनय, िारीररक वा मानलसक दुव्र्र्वहार गनय नहुनेः 

 लवद्याियिा अध्ययनरत वािवालिकािाई लनष्ट्कासन गनष, िारीररक वा िानलसक यातना लदन 

 वा दवु्र्यवहार गनष पाइने छैन । 

 

२९. अनुमलत नललई कुनै पलन िैलक्षक कार्यक्रम सञ्िालन गनय नहुनेः 

(१) यस ऐन बिोलजि कसैिे पलन अनिुलत नलिई िलैक्षक पराििष सेवा, लब्रज कोर्ष, भार्ा 

 लिक्षण कक्षा, पवूष तयारी कक्षा वा यस्तै प्रकारका अन्य िलैक्षक कायषिि सञ्चािन गनष 

 पाउनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिका िलैक्षक कायषििको अनुिलत तथा स्वीकृलत सम्बलन्ध व्यवस्था 

 तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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३०. पुरस्कार र सम्मानः 

(१) गाउँकायषपालिकािे गाउँ लिक्षा सलिलतको लसफाररसिा हरेक वर्ष सािदुालयक 

 लवद्याियहरुिध्येबाट  एउटा र संस्थागत लवद्याियबाट एउटा गरी जम्िा दईुवटा सवोत्कृट 

 लवद्यािय घोर्णा गरी  तोलकएको नगद रकिसलहत परुस्कृत गरी सम्िान गररनेछ ।  

(२) गाउँकायषपालिकािे गाउँ लिक्षा सलिलतको लसफाररसिा हरेक वर्ष तोलकएको संख्यािा 

 सािदुालयक लवद्याियहरुिध्येबाट उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक, सबै लवर्यका उत्कृष्ट लवर्यगत 

 लिक्षकहरु, उत्कृष्ट लवद्यािय व्यवस्थापन सलिती घोर्णा गरी तोलकएको नगद रकि 

 सलहत परुस्कृत गरी सम्िान गनष सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोलजि परुस्कारको िालग छनौट गने िापदण्ड तोलकए बिोलजि हुनेछ 

 ।   

(४) कुनै सािदुालयक लवद्याियको भौलतक वा िलैक्षक कायषिा िहत्वपणूष सहयोग गने व्यलि, 

 संस्था, संस्थागत लवद्यािय वा दातािाई गाउँकायषपालिकािे सम्िान गनष सक्नेछ ।  

 

३१. आधारिुत तहको परीक्षा संिालन, अनुगमन र व्र्वस्थापनः 

(१) आधारभतु तहको अन्त्यिा हुने गाउँपालिका स्तरीय आधारभतु तह उलत्तणष परीक्षाको 

 संचािन, अनगुिन, व्यवस्थापन र लनयन्त्रण गनषको िालग दहेाय बिोलजिको आधारभतु 

 तह उलत्तणष परीक्षा सलिलत रहनेछः 

(क) प्रिखु प्रिासलकय अलधकृत — अध्यक्ष 

(ख) सािदुालयक तथा संस्थागत लवद्याियको प्रलतलनलधत्व हुने गरी कम्तीिा एकजना िलहिा 

 सलहत सलिलतको अध्यक्षिे िोनोलनत गरेको तीनजना — सदस्य 

(ग)  लिक्षा िाखा प्रिखु  — सदस्य सलचव 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गलठत सलिलतिा िनोलनत सदस्यको पदावलध तीन वर्षको हुनेछ ।  

 (३) परीक्षा सलिलतिे स्रोतव्यलि तथा सम्बलन्धत लवर्यका लवर्य लवज्ञिाई परीक्षा सलिलतको 

 बैठकिा भाग लिन आिन्त्रण गनष सक्नेछ । 

(४) परीक्षा सलिलतको बैठक सम्बलन्ध कायषलवलध सो सलिलतिे आफैं िे लनधाषरण गरेबिोलजि 

 हुनेछ । 

(५) परीक्षा सलिलतको काि कतषव्य र अलधकार तथा अन्य व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ । 

 

३२. गाउँकार्यपाललकाले लवद्यालर् सानय, गाभ्न, नाम पररवतयन गनय, बन्द गनय तथा लिक्षक 

 दरबन्दी लमलान गनय सकनेः  
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(१) गाउँकायषपालिका वा तोलकएको अलधकारीिे गाउँ लिक्षा सलिलतको राय लिई सञ्चािन 

 भई रहकेा कुनै लवद्याियिाई एक स्थानबाट अको स्थानिा सानष वा दईु वा दईु भन्दा बढी 

 लवद्याियिाई गाभी एउटा लवद्यािय कायि गनष वा लवद्याियको नाि पररवतषन गनष वा 

 लवद्यािय बन्द गनष वा तोलकएको गाउँ वा टोििा लवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गरी 

 संचािन गनष अनिुलत वा स्वीकृती लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लवद्यािय सानष, गाभ्न, नाि पररवतषन गनष, बन्द गनष तथा लिक्षक 

 दरबन्दी लििान गने कायष तोलकए बिोलजि हुनेछ ।   

 

३३.  आिार–संलहता जारी गरी लागु गनुय पननः 

(१) लवद्याियिे पािना गनुषपने आचार–संलहता सम्बलन्धत लवद्याियिे जारी गरी िाग ु गनुष 

 पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि जारी गररएको आचार–संलहता पािना नगने लवद्याियिाई तोलकए 

 बिोलजि कारवाही गनष सलकनेछ ।   

 

३४.  लनर्म बनाउने अलधकारः  

(१) यस ऐनको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष गाउँ कायषपालिकािे  लनयि, लनदलेिका वा िापदण्ड  वा  

 कायषलवलध बनाउन सक्नेछ । यस अलध कायषपालिकाबाट भएका कायष यसै बिोलजि 

 भएको िालननेछ । 

 

३५. बाधा अड्काउ हटाउने अलधकारः 

  यस ऐनको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष कुनै बाधा अड्काउ परेिा गाउकायषपालिकािे राजपत्रिा 

 सचूना प्रकालित गरी आदिे गनष सक्नेछ र त्यस्तो आदिे यसै ऐनिा परेसरह िालननेछ ।  

 

३६. प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगषत बनेका लनयििा िेलखएजलत कुरािा सोही बिोलजि र निेलखएको 

 कुरािा प्रचलित नेपाि काननू बिोलजि हुनेछ ।   

 

३७. बिाउः  

 यो ऐन प्रारम्भ भई िाग ुहुन ुभन्दा अलघ प्रचलित काननू बिोलजि भए गरेका काि यसै ऐन 

 बिोलजि भएको िालननेछ साथै संलघय र प्रदिे काननूसंग बालझएिा बालझएको हदसम्ि स्वतः 

 अिान्य हुनेछ  ।
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न्र्ालर्क सलमलतले उजुरीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउनुपनन कार्यलवलधका 

सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको लवधेर्क 

कमल गाउँपाललका 

 

प्रस्तावनाः न्यालयक सलिलति े प्रचलित काननू बिोलजि उजरुीको कारवाही र लकनारा गदाष 

अपनाउनपुन ेकायषलवलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एव ंपारदलिषता कायि गरी काननूको िासन तथा 

न्याय प्रलतको जनलवश्वास कायि राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहकेो संघीय काननूिा भए दलेख 

बाहके थप काननूी व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२१ को उपधारा 

(१) बिोलजि किि गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत (कायषलवलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४”    

 रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिार्ाः लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागेिा यस ऐनिा; 

(१) “उजरुी” भन्नािे सलिलत सिक्ष परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित काननू बिोलजि 

  सलिलति ेकारवाही र लकनारा गन ेउजरुी सम्झनपुछष । 

(ख) “खाम्ने” भन्नािे तोलकएको सम्पलत्तको िलू्यांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झन ुपदषछ । 

(ग) “चिन चिाईलदने” भन्नािे लनणषय पिात हक अलधकार प्राि भएको व्यलििाई कुनै वस्त ु

  वा सम्पलत्त भोग गनष लदने कायषिाई सम्झनपुदषछ । 

(घ) “जिानत” भन्नािे कुनै व्यलि वा सम्पलत्तिाई न्यालयक सलिलति ेचाहकेो वखतिा उपलस्थत 

 वा हालजर गराउन लिएको लजम्िा वा उत्तरदालयत्विाई सम्झनुपदषछ । 
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(ङ) “ताििेी” भन्नािे न्यालयक सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्रका लववादहरुिा सम्वलन्धत पक्षिाई 

  वझुाईन ेम्याद, सचुना, आदिे, पजूी वा जानकारी पत्र ररतपवूषक वझुाउने कायषिाई सम्झनपुछष । 

(च) “तायदात” भन्नािे सम्पलत्तको लववरण वा गन्ती गरेको संख्या जलनन ेव्यहोरा वा सम्पलत्तको 

  फाँटवारी वा िगतिाई सम्झनुपदषछ । 

(छ) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयििा तोलकए  

  बिोलजि सम्झनपुछष । 

(ज) “दरपीठ” भन्नािे न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धिा ररत 

नपगु ेवा काननूिे दताष नहुने वा निाग्ने भएिा त्यसको पछालड परि सोको कारण र  अवस्था 

जनाइ अलधकारप्राि अलधकारीिे िेलखलदने लनदिेन वा व्यहोरािाई सम्झनपुदषछ । 

(झ) “नािसेी” भन्नािे कुनै व्यलिको नाि, थर र वतन सितेको लवस्ततृ लववरण खिुाइएको 

 व्यहोरािाई सम्झनपुदषछ । 

(ञ) “नालिि” भन्नािे कुनै लववादको लवर्यिा दफा ८ बिोलजि लदएको उजरुी, लनवदेन वा लफराद 

    सम्झनपुछष 

(ट) “लनणषय लकताब” भन्नािे सलिलति ेउजरुीिा गरेको लनणषयको अलभिेख राख्नको िालग खडा 

  गरेको उजरुीिा लनणषय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संलक्षि उल्िेख भएको 

  लकताब सम्झनपुछष । 

(ठ) “पन्चकृलत िोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलत्तको स्थिगत तथा स्थानीय अविोकन ि ू

  ल्यांकन गरी लविी लवतरण हुनसक्ने उलचत ठहराएर लनलित गरेको िलु्यिाई सम्झनपुदषछ । 

(ड) “पेिी” भन्नािे न्यालयक सलिलत सिक्ष लनणषयाथष पेि हुने लववादहरुिा पक्षहरुिाई 

   उपलस्थत गराइ सनुवुाइ गन ेकाििाई सम्झनपुदषछ । 

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नािे बादीि ेजसका उपर उजरुी दताष गदषछ सो व्यलि वा संस्था सम्झनपुछष । 

(ण) “वकपत्र” भन्नािे लववाद सम्बन्धिा जानकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरेका कुरा 

  िेलखने वा िेलखएको कागजिाई सम्झनपुछष । 

(त) “बन्द ईजिास” भन्नािे न्यालयक सलिलत अन्तगषत लनरुपण हुने लववादहरु िध्ये 

 गोप्य प्रकुलतको लववाद भएको र सम्वद्ध पक्षहरुलवच गोपलनयता कायि गनष आवश्यक दलेखएिा 

सम्वद्ध पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सनुवुाई कक्षिाई 

 सम्झनपुछष । 

(थ) “बादी” भन्नािे कसै उपर सलिलत सिक्ष उजरुी दताष गन ेव्यलि वा संस्था सम्झनपुछष । 
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(द) “िलू्तवी” भन्नािे न्यालयक सलिलत अन्तगषत लवचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अदाितिा सिेत  

 लवचारालधन भईरहकेो अवस्थािा न्यालयक सलिलति े लनणषय गदाष अन्य लवचारालधन िदु्धािा 

प्रभालवत हुने दलेखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभालवत हुने िदु्दा स्थलगत गने 

 कायषिाई सम्झनपुछष । 

(ध) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनलहत टहरा, बोट लवरुवा, खलु्िा जलिन र 

 त्यसिा रहकेा सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पणूष अवयविाई 

सम्झनपुदषछ । 

(न) “सदरस्याहा” भन्नािे धरौटीिा रहकेो रकिको िगत किा गरी आम्दानीिा वाध्ने कायषिाई 

 सम्झनपुछष । 

(प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछष । 

(फ) “सलिलत” भन्नािे न्यालयक सलिलत सम्झनपुछष र सो िव्दि े स्थानीय ऐनको दफा ४८ को 

 उपदफा (६) बिोलजिको सलिलतिाइष सिते जनाउनेछ । 

(ब) “साि वसािी” भन्नािे हरेक वर्षको िालग छुिा छुिै हुने गरी प्रलतवर्षको लनलित्त स्थायी रुपिा 

  तय गररएको ितष सम्झनपुछष । 

(भ) “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनपुछष । 

(ि)  संलवधान भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनपुछष । 

पररच्छेद-२ 

सलमलतको अलधकार  

३. उजुरीमा लनणयर् सम्बन्धी कामः  

सलिलतिा दताष भएका उजरुी वा उजरुीको लनणषय गने वा दताष भएको नालिि वा उजरुीको कुन ै

व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलिलतिाइष िात्र हुनेछ । 

 

४. लनणयर् सम्बन्धी बाहेक अन्र् कामः 

(१) दफा ३ िा उल्िेख भएको वा प्रचलित काननूिे सलिलत वा सलिलतको सदस्यिे नै गने भन्न े

 व्यवस्था गरेको वा कायषको प्रकृलतिे सलिलत वा सलिलतको सदस्यिे नै गनुषपन े स्पष्ट भरैहकेो 

 दलेख बाहकेको अन्य कायषहरू यस ऐनिा तोलकएको किषचारी र त्यसरी नतोलकएकोिा 

 सलिलति ेलनणषय गरी तोकेको वा अलधकार प्रदान गरेको किषचारीिे गनुषपनेछ  
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(२) तोलकएको िाखा प्रिखु वा तोलकएका अन्य किषचारीिे यस ऐन र प्रचलित काननू बिोलजि 

 तोलकएको काि गदाष सलिलतको संयोजक वा सलिलति े तोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष लनदिेन, 

 दखेदखे र लनयन्त्रणिा रही गनुषपनेछ । 

 

५. र्स ऐन बमोलजम कार्यलवलध अवलम्बन गनुयपननः  

सलिलतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र लकनारा गदाष प्रचलित र सम्बलन्धत संघीय काननूिा 

स्पष्ट उल्िेख भए दलेख बाहके यस ऐन बिोलजिको कायषलवलध अविम्बन गनुषपनेछ । 

 

६. सलमलतले हेननः  

सलिलतिाइष दहेाय बिोलजिको उजरुीहरूिा कारवाही र लकनारा गने अलधकार रहनेछः 

)क(  स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगषतको उजरुी, 

)ख(  ििेलििाप ऐन  ,अनसुार ििेलििापको २०६८ िागी गाउँपालिकािा प्रेलर्त उजरुी, 

)ग(  संलवधानको अनसुचूी-८ अन्तगषतको एकि अलधकार अन्तगषत सभािे बनाएको काननू  

  बिोलजि लनरूपण हुने गरी लसलजषत उजरुी  ,तथा  

)घ(  प्रचलित काननूिे गाउँपालिकािे हनेे भलन तोकेका उजरुीहरू । 

 

७. सलमलतको के्षत्रालधकारः  

सलिलतिे दफा ६ अन्तगषतका िध्ये दहेाय बिोलजिका उजरुीहरूिा िात्र के्षत्रालधकार ग्रहण गने 

तथा कारवाही लकनारा गनेछः 

(क) व्यलिको हकिा उजरुीका सबै पक्ष गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षेत्रालधकार लभत्र बसोबास 

  गरीरहकेो, 

 (ख)  प्रचलित काननू र संलवधानको भाग ११ अन्तगषतको कुन ैअदाित वा न्यायाधीकरण वा 

  लनकायको क्षेत्रालधकार लभत्र नरहकेो, 

 (ग)  गाउँपालिकाको क्षेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदाित वा लनकायबाट ििेलििाप वा 

   लििापत्रको िालग प्रेलर्त गरीएको, 

 (घ)  अचि सम्पलत्त सिावेि रहकेो लवर्यिा सो अचि सम्पलत्त गाउँपालिकाको भैगोलिक  

  क्षेत्रालधकार लभत्र रलहरहकेो, तथा 
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 (ङ)  कुनै घटनासँग सम्बलन्धत लवर्यवस्त ुरहकेोिा सो घटना गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षेत्र  

  लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजुरी तथा प्रलतवाद दताय 

८. लबवाद दताय गननः  

(१)  कसै उपर लबवाद दताष गदाष वा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बिोलजि हकदयैा पगुकेो  

  व्यलििे सलिलतको तोलकएको िाखा सिक्ष उजरुी दताष गनषसक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि उजरुी लददंा यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि खिुाउनपुने  

  कुरा सबै खिुाइष तथा पयुाषउनपुने प्रलिया सबै परुागरी अनसुचूी-१ बिोलजिको ढाँचािा  

  लदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा िेलखए दलेख बाहके उजरुीिा दहेाय बिोलजिको व्यहोरा सिते   

  खिुाउनपुनेछः 

(क) बादीको नाि, थर, वतन र लनजको बाब ूर आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाज ेर बज्यै को  

  नाि; र फोन नं खिुाउने 

(ख) प्रलतबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर वाज ेर स्थान  

  पत्ता िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको वतन; तथा फोन नं  

(ग) गाउँपालिकािे नाि सलहत सलिलतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुषपरेको व्यहोरा र सम्पणूष लववरण; 

(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारकोदस्तरु बझुाएको रलसद वा लनस्सा; 

(च) सलिलतको के्षत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहकेो व्यहोरा र सम्बलन्धत काननू; 

(छ) बादीिे दावी गरेको लबर्य र सोसँग सम्बन्धीत प्रिाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्ने भएिा हदम्याद रहकेो तथा हकदयैा पगुकेो  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पलत्तसँग सम्बलन्धत लबर्य भएकोिा सो सम्पलत्त चि भए रहकेो स्थान, अवस्था  

  तथा अचि भए चारलकल्िा सलहतको सबै लववरण । 

(४)  प्रचलित काननूिा कुनै लविरे् प्रलिया वा ढाँचा वा अन्य केलह उल्िेख भएको रहछे भने 

  सो सन्दभषिा आवश्यक लववरण सिते खिेुको हुनपुनेछ । 
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(५)  कुनै लकलसिको क्षलतपलूतष भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको  

  हकिा त्यस्तो क्षलतपलूतष वा बण्डा वा चिनको िागी सम्बलन्धत अचि सम्पलत्तको  

  लववरण खिेुको हुनपुनेछ । 

 

९. लबवाद दताय गरी लनस्सा लदनेः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि प्राि उजरुी दताष गरी बादीिाइष तारेख तोलक अनसुचूी-

  २ बिोलजिको ढाँचािा लबवाद दताषको लनस्सा लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तारेख लदन ुपने अवस्थािा तारेख तोक्दा अनसुचूी-३ बिोलजिको 

  ढाँचािा तारेख भपाषइष खडा गरी सम्बलन्धत पक्षको दस्तखत गराइष लिलसि साििे   

  राख्नपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि तारेख भपाषइषिा तोलकएको तारेख तथा उि लिलतिा हुने कायष सिते 

  उल्िेख गरी सम्बलन्धत पक्षिाइष अनसुचूी-४ बिोलजिको ढाँचािा तारेख पचाष लदनपुनेछ । 

 

१०.  उजुरी दरपीठ गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि पेि भएको उजरुीिा प्रलिया नपगुकेो दलेखएपरुा गनुषपने 

  दहेायको प्रलिया परुा गरी अथवा खिुाउनपुने दहेायको व्यहोरा खिुाइ ल्याउन ुभन्ने  

  व्यहोरा िेलख पाच लदनको सिय तोलक तथा लबवाद दताष गनष नलिल्ने भए सो को कारण  

  सलहतको व्यहोरा जनाइष दरपीठ गरेिाबादीिाइष उजरुी लफताष लदनपुनेछ र सो को एक प्रलत 

  नक्कि न्यायीक लसलितीिा राख्न ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलिया नपगुकेो भलन दरपीठ गरी लफताष गरेको उजरुीिा दरपीठिा 

  उल्िेख भए बिोलजिको प्रलिया परुा गरी पाच लदनलभत्र ल्याएिा दताषगररलदनपुछष । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजिको दरपीठ आदिे उपर लचत्त नबझु्ने पक्षिे सो आदिे भएको  

  लिलतिे लतन लदन लभत्र उि आदिेको लवरूध्दिा सलिलत सिक्ष लनवदेन लदनसक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बिोलजि लदएको लनवदेन व्यहोरा िनालसब दलेखए सलिलतिे उपदफा (१)  

  बिोलजिको दरपीठ बदर गरी लबवाद दताष गनष आदिे लदनसक्नेछ । 
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(५)  उपदफा (४) बिोलजि आदेि भएिा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लबवाद दताष गरी अरू  

  प्रलिया परुा गनुषपनेछ । 

 

११. दताय गनय नहुनेः  

 उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि पेि भएको उजरुीिा दहेाय बिोलजिको व्यहोरा लठक  

 भए नभएको जाँच गरी दताष गनष नलिल्ने दलेखएिा दफा १० बिोलजिको प्रलिया परुा गरी  

 दरपीठ गनुषपनेछः 

)क(   प्रचलित काननूिा हदम्याद तोलकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभत्र उजरुी परेनपरेको; 

)ख(  प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतको के्षत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहनेरहकेो; 

)ग(  काननू बिोलजि िाग्ने दस्तरु दालखि भएनभएको; 

)घ(  कुनै सम्पलत्त वा अलधकारसँग सम्बलन्धत लबर्यिा लववाद लनरूपण गनुषपने लबर्य उजरुीिा 

  सिाविे रहकेोिा त्यस्तो सम्पलत्त वा अलधकार लबर्यिा उजरुी गनष बादीको हक स्थालपत 

  भएको प्रिाण आवश्यक पनेिा सो प्रिाण रहनेरहकेो; 

)ङ(  उि लबर्यिा उजरुी गने हकदयैा बादीिाइष रहनेरहकेो; 

)च(  लिखतिा परुागनुषपने अन्य ररत पगुनेपगुकेो; तथा 
 

१२. दोहोरो दताय गनय नहुनेः  

(१)  यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि सलिलत वा अन्य 

  कुनै अदाित वा लनकायिा कुनै पक्षिे उजरुी गरी सलिलत वा उि अदाित वा लनकायबाट 

  उजरुीिा उल्िेख भएको लबर्यिा प्रिाण बुलझ वा नबुलझ लववाद लनरोपण भसैकेको लबर्य 

  रहकेो छ भने सो उजरुीिा रहकेा पक्ष लवपक्षको बीचिा सोलह लबर्यिा सलिलतिे उजरुी  

  दताष गनष र कारवाही गनष हुदँनै । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि दताष गनष नलिल्ने उजरुी भिुवि दताष भएकोिा सो व्यहोरा   

  जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसुकै अवस्थािा रहकेो भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज  

  गनुषपनेछ ।  
 
 

१३. उजुरी साथ ललखत प्रमाणको सककल पेि गनुयपननः 

  उजरुीसाथ पेि गनुष पने प्रत्येक लिखत प्रिाणको सक्कि र कलम्तिा एक प्रलत नक्कि  

  उजरुीसाथै पेि गनुषपनेछ र उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लिखतिा कुनै कैलफयत जनाउनपुने  

  भए सो जनाइ सो प्रिाण सम्बलन्धत लिलसििा राख्नेछ । 
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१४. उजुरी तथा प्रलतवाद दताय दस्तुरः  

(१)  प्रचलित काननूिा लबवाद दताष दस्तरु तोलकएकोिा सोलह बिोलजि तथा दस्तरु   

  नतोलकएकोिा दइुष सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

    (२)  प्रचलित काननूिा प्रलतवाद दताष दस्तरु निाग्ने भनेकोिा बाहके एक सय रूपैयाँ प्रलतवाद 

  दताष दस्तरु िाग्नेछ । 

#_  ;fj{hgfLs ;/f]sf/sf] ljifodf lkm/fb b:t'/ nfUg] 5}g .  

 

१५.  प्रलतवाद पेि गनुयपननः 

 (१)  प्रलतबादीिे दफा २० बिोलजि म्याद वा सचूना प्राि भएपलछ म्याद वा सचूनािा   

  तोलकएको सियावलध लभत्र उजरुी प्रिासक सिक्ष आफै वा वारेस िाफष त लिलखत   

  प्रलतवाद दताष गनुषपनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलतवाद पेि गदाष प्रलतबादीिे भएको प्रिाण तथा कागजातका  

  प्रलतलिलप साथै संिग्न गरी पेि गनुषपनेछ । 

(३)  प्रलतवादीि ेलिलखत ब्यहोरा लददँा अनसुचूी-५ बिोलजिको ढाँचािा लदनपुनेछ । 

 

१६.  प्रलतवाद  जाँि गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बिोलजि पेि भएको प्रलतवाद जाँच गरी काननू बिोलजिको  

  ररत पगुकेो तथा म्याद लभत्र पेि भएको दलेखए दताष गरी सलिलत सिक्ष पेि हुने गरी  

  लिलसि साििे गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलतवाद दताष हुने भएिा उजरुी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइष बादी  

  लििानको तारेख तोक्नपुनेछ  

 

१७.  ललखतमा पुरा गनुयपनन सामान्र् ररतः  

(१)  प्रचलित काननू तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेलखए दलेख बाहके सलिलत सिक्ष दताष गनष  

  ल्याएका उजरुी तथा प्रलतवादिा दहेाय बिोलजिको ररत सिते परुा गनुषपनेछः 

(क) एफोर साइजको नेपािी कागजिा बायाँ तफष  पाँच सेलन्टलिटर, पलहिो पषृ्ठिा िीरतफष  दि 

  सेलन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेलन्टलिटर लिर पछुारिा छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा 

  बलत्तस हरफिा नबढाइष कागजको एकातफष  िात्र िेलखएको; 

(ख) लिखत दताष गनष ल्याउने प्रत्येक व्यलििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारिा छोटकरी 

  दस्तखत गरी अलन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा ल्याप्चे सलहछाप गरेको; 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

(ग) कुनै काननू व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पलहिो पषृ्ठको बायाँ तफष  लनजको 

  काननू व्यवसायी दताष प्रिाणपत्र नंबर, नाि र काननू व्यवसायीको लकलसि खिुाइष   

  दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) लिखतको अलन्ति प्रकरणिा यस लिखतिा िेलखएको व्यहोरा लठक साचँो छ, झटु्ठा ठहरे 

  काननू बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा भन्ने उल्िेख गरी सो िलुन लिखत दताष गनष ल्याएको  

  बर्ष, िलहना र गते तथा वार खिुाइष लिखत दताष गनष ल्याउने व्यलििे दस्तखत गरेको, ।  

  तर ब्यहोरा परुाइ पेि भएको लिखत लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पारेको िालनने छैन ।  

 (२)  लिखतिा लवर्यहरू ििबध्द रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइष संयलित र ियाषलदत भार्ािा 

  िेलखएको हुनपुनेछ । 

(३)  लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लववरण र व्यलिको नाि, थर ,  

  ठेगाना तथा अन्य लववरण स्पष्ट खिेुको हुनपुनेछ । 

(४)  लिखत दताष गनष ल्याउने वा सलिलतिा कुनै कागज गनष आउनेि ेलनजको नाि, थर र वतन 

  खिेुको नागररकता वा अन्य कुनै प्रिाण पेि गनुषपछष । 

 

१८.  नककल पेि गनुयपननः 

 उजरुी वा प्रलतवाद दताष गनष ल्याउनेिे लवपक्षीको िागी उजरुी तथा प्रलतवादको नक्कि तथा 

 संिग्न लिखत प्रिाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुषपछष । 

१९.  उजुरी वा प्रलतवाद संिोधनः 

(१)  लिखत दताष गनष ल्याउने पक्षिे सलिलतिा दताष भइसकेको लिखतिा िेखाइ वा टाइप वा 

  ििुणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदनिा िाग बिोलजि सच्याउँदा दावी तथा प्रलतवादिा  

  गरीएको िाग वा दावीिा ििुभतु पक्षिा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संिोधन  

  िाग गरेको दखेिेा न्यायीक सलिती सम्योजक सो बिोलजि सच्याउन लदन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि संिोधन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पक्षिाइष   

  लदनपुनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

म्र्ाद तामेली तथा तारेख  

२०. म्र्ाद सूिना तामेल गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद दताष भएपलछ बलढिा दइुष लदन लभत्र प्रलतबादीका 

  नाििा प्रचलित काननूिा म्याद तोलकएको भए सोलह बिोलजि र नतोलकएको भए पन्र  

  लदनको म्याद लदइष सम्बलन्धत वडा कायाषिय िाफष त उि म्याद वा सचूना ताििे गनष  

  सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि म्याद वा सचूना ताििे गदाष दफा ९ बिोलजिको उजरुी तथा उि 

  उजरुी साथ पेि भएको प्रिाण कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक भन्दा बलढ प्रलतबादीिाइष म्याद 

  लदनपुदाष प्रिाणकागजको नक्कि कुनै एकजना ििु प्रलतबादीिाइष पठाइष बाँलकको म्यादिा 

  प्रिाणकागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेलख   

  पठाउनपुनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि प्राि भएको म्याद वडा कायाषियिे बलढिा लतन लदन लभत्र तािेि 

  गरी ताििेीको व्यहोरा खिुाइष सलिलतिा पठाउन ुपनेछ  

(५)  उपदफा (१) बिोलजि म्याद ताििे हुन नसकेिा दहेाय बिोलजिको लवद्यतुीय िाध्यि वा 

  पलत्रकािा सचूना प्रकािन गरेर म्याद ताििे गनुषपनेछः 

(क) म्याद ताििे गररनपुने व्यलिको कुनै फ्याक्स वा इषििे वा अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने 

  लवद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलतबादीिे म्याद ताििेी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आधार छ भन्ने   

  दलेखएिा सलिलतको लनणषयबाट कुनै स्थानीय दलैनक पलत्रकािा सचूना प्रकािन गरेर वा  

  स्थानीय एफ.एि. रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभजनबाट सचूना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद ताििे गराउँदा म्याद ताििे हुन सक्ने िनालसब  

  कारण दलेखएिा सलिलतको आदिेबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफष त । 

(६) यस ऐन बिोलजि म्याद जारी गनुषपदाष अनसुचूी-६ बिोलजिको ढाँचािा जारी गनुषपनेछ । 
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२१. रोहवरमा राख्नुपननः 

यस ऐन बिोलजि वडा कायाषिय िाफष त ताििे गररएको म्यादिा सम्बलन्धत वडाको अध्यक्ष वा 

सदस्य तथा कलम्तिा दइुष जना स्थानीय भिादलि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

 

२२. रीत बेरीत जाँि गननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे म्याद ताििेीको प्रलतवदेन प्राि भएपलछ रीतपवूषकको ताििे भएको छ 

  वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बलन्धत वडा सलचवको प्रलतवदेन सिते लिइष   

  रीतपवूषकको दलेखए लिलसि साििे रालख तथा बेरीतको दलेखए बदर गरी पनुः म्याद  

  ताििे गनष िगाइष ताििेी प्रलत लिलसि साििे राख्नपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष सम्बलन्धत किषचारीिे बदलनयत रालख कायषगरेको दलेखए 

  उजरुी प्रिासकिे सो व्यहोरा खिुाइष सलिलत सिक्ष प्रलतवदेन पेि गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको प्रलतवदेनको व्यहोरा उपयिु दलेखए सलिलतिे सम्बलन्धत  

  किषचारी उपर कारवाहीको िागी कायषपालिका सिक्ष िेलख पठाउन सक्नेछ । 

 

२३.  तारेखमा राख्नू पननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद दताष गरेपलछ उजरुीकताषिाइष र दफा १६  

  बिोलजि प्रलतवाद दताष गरेपलछ प्रलतबादीिाइष तारेख तोलक तारेखिा राख्नपुछष । 

(२)  उजरुीका पक्षहरूिाइष तारेख तोक्दा तारेख तोलकएको लदन गररने कािको व्यहोरा तारेख  

  भपाषइष तथा तारेख पचाषिा खिुाइष उजरुीका सबै पक्षिाइष एकै लििानको लिलत तथा सिय 

  उल्िेख गरी एकै लििानको तारेख तोक्नपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि तारेख तोलकएको सियिा कुनै पक्ष हालजर नभए पलन तोलकएको  

  कायष सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हालजर भएको पक्षिाइष तारेख तोलक  

  सियिा हालजर नभइष पलछ हालजर हुने पक्षिाइष अलघ हालजर भइष तारेख िाने पक्षसँग एकै 

  लििान हुनेगरी तारेख तोक्नपुछष । 

(४)  यस दफा बिोलजि तोलकएको तारेखिा उपलस्थत भएका पक्षहरूिाइष साथै रालख सलिलतिे 

  उजरुीको कारवालह गनुषपछष । 
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(५)  उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन तोलकएको तारेखिा कुनै पक्ष   

  उपलस्थत नभए पलन सलिलतिे लबवादको लबर्यिा कारवाही गनष बाधा पनेछैन । 

 

२४.  सलमलतको लनणयर् बमोलजम हुनेः 

  सलिलतिे म्याद ताििेी सम्बन्धिा प्रचलित काननू तथा यस ऐनिा िेलखए दलेख   

  बाहकेको लबर्यिा आवश्यक प्रलिया लनधाषरण गनष सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुवार्य तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा 

२५. प्रारलम्िक सुनवार्यः  

(१)  ििेलििापबाट लबवाद लनरुपण हुन नसकी सलिलतिा आएका लबवाद प्रलतवाद दताष वा  

  बयान वा सो सरहको कुनै कायष भएपलछ सनुवाइषको िागी पेि भएको लबवादिा उपिब्ध 

  प्रिाणका आधारिा तत्काि लनणषय गनष सलकने भएिा सलिलतिे लबवाद पेि भएको  

  पलहिो सनुवाइषिा नै लनणषय गनष सक्नेछ । 

(२)  सलिलत सिक्ष पेि भएको लबवादिा उपदफा (१) बिोलजि तत्काि लनणषय गनष सलकने  

  नदलेखएिा सलिलतिे दहेाय बिोलजिको आदिे गनष सक्नेछः- 

(क) लबवादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनष प्रिाण बझु्ने वा अन्य कुनै कायष गने; 

(ख) लबवादिा बझु्नपुने प्रिाण यलकन गरी पक्षबाट पेि गनष िगाउने वा सम्बलन्धत लनकायबाट 

  िाग गने आदिे गने; 

(ग) ििेलििापका सम्बन्धिा लबवादका पक्षहरूसँग छिफि गने; तथा 

(घ) लबवादका पक्ष उपलस्थत भएिा सनुवुाइको िागी तारेख तथा पेलिको सिय तालिका  

  लनधाषरण गने । 

(३)  उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको दफा 

  ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको उजरुीिा िेिलििापको िागी वडा ििेलििाप केन्ििा 

  पठाउने आदिे गनुषपनेछ । 
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२६. प्रमाण दालखल गननः 

  बादी वा प्रलतबादीिे कुनै नयाँ प्रिाण पेि गनष अनुिलत िाग गरी लनवदेन पेि गरेिा उजरुी 

  प्रिासकिे सोलह लदन लिन सक्नेछ । 

२७. ललखत जाँि गननः  

(१)  सलिलतिे उजरुीिा पेि भएको कुनै लिखतको सत्यता परीक्षण गनष रेखा वा हस्ताक्षर  

  लविेर्ज्ञिाइष जाँच गराउन जरूरी दखेिेा सो लिखतिाइष असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण  

  दस्तरु दालखि गनष िगाइष रेखा वा हस्ताक्षर लविेर्ज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष िनालसब िालफकको सिय तोलक आदिे गनुषपनेछ र  

  सिय लभत्र जाँच सम्पन्न हुनको िागी यथासम्भव व्यवस्था गनुषपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहकेो भन्ने  

  पक्षबाट िागकेो दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बिोलजि दस्तरु दालखि गने पक्षिाइष  

  भराइषलदनपुछष । 

 

२८. साक्षी बुझ्नेः  

(१)  सलिलतबाट साक्षी बुझ्ने आदिे गदाष साक्षी बझु्ने लदन तोलक आदिे गनुषपनेछ । साछी  

  राख्दा बढीिा २ जना राख्न ुपने ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि आदिे भएपलछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पक्षिाइष आदिेिा  

  उल्िेख भएको लिलतिा साक्षी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

(३)  साक्षी बझु्ने तारेख तोलकएको लदनिा आफ्नो साक्षी सलिलत सिक्ष उपलस्थत गराउन ु 

  सम्बलन्धत पक्षको दालयत्व हुनेछ । 

 

२९. सलमलतको तिय बाट बकपत्र गराउनेः  

(१)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन नाबािक वा अिि वा वधृ्दवधृ्दा 

  पक्ष रहकेो उजरुीिा सालक्ष बकपत्रको िागी तोलकएको तारेखको लदन उपलस्थत नभएको  

  वा उपलस्थत नगराइएको साक्षीिाइष सलिलतिे म्याद तोलक सलिलतको तफष बाट लझकाइष  

  बकपत्र गराउन सक्नेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजि साक्षी लझकाउँदा बकपत्र हुने तारेख तोलक म्याद जारी गनुषपनेछ र  

  उजरुीका पक्षहरूिाइष सिते सोलह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

 

३०. साक्षी बकपत्र गराउनेः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे साक्षी बकपत्रको िागी तोलकएको लदन पक्षहरूसँग लनजहरूिे उपलस्थत 

  गराउन ल्याएका सालक्षको नािाविी लिइष सलिलत सिक्ष पेि गनुषपनेछ । 

(२)  साक्षी बकपत्रको िागी तोलकएको तारेखको लदन उजरुीका सबै पक्षिे साक्षी उपलस्थत  

  गराउन ल्याएको भए कायाषिय खलु्नासाथ तथा कुनै पक्षिे साक्षी उपलस्थत गराउन  

  नल्याएको भए लदनको बाह्र बजपेलछ सलिलतिे उपिब्ध भए सम्िका साक्षीको बकपत्र  

  गराउनपुनेछ । 

 
 

३१. बन्देज गनय सकनेः  

(१)  साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको लबर्यवस्त ुभन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा  

  उजरुीको पक्षिाइष अपिालनत गने वा लझझ्याउने वा अनलुचत प्रकारको प्रश्न सोलधएिा  

  सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाइष बन्दजे गनष सक्नेछ । 

(२)  नाबािक वा वधृ्द वा असि वालबरािीिे साक्षी बक्नपुने भइष त्यस्तो उजरुीिा कुनै पक्षको 

  उपलस्थलत वा अन्य कुनै िनालसब कारणिे साक्षीिाइष बकपत्र गनष अनलुचत दबाव परेको 

  वा पने प्रबि सम्भावना रहकेो छ भन्ने सलिलतिाइष िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पक्षको  

  प्रत्यक्ष उपलस्थलतिाइष बन्दजे गरी लनजिे साक्षीिे नदेख्ने गरी िात्र उपलस्थत हुन आदिे  

  गनष सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि आदेि गरेिा साक्षीिे नदेख्ने गरी पक्ष उपलस्थत हुने व्यवस्था  

  लििाउने दालयत्व सलिलतको हुनेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि गदाष सलिलतिे उजरुीसँग सम्बलन्धत आवश्यक प्रश्न तयार 

  गरी सलिलतको तफष बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 
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३२. पेिी सूिी प्रकािन गनुयपननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हिा ििुवार अगािी हिाको िागी पेिी तोलकएको   

  लबवादहरूको सािालहक पेिी सचूी तथा तोलकएको लदन उि लदनको िागी पेिी   

  तोलकएका लबवादहरूको पेिी सचूी प्रकािन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सचूी संयोजकिे र लनजको अनपुलस्थलतिा लनजिे लजम्िवेारी  

  तोकेको सलिलतको सदस्यिे प्रिालणत गनुषपनेछ । 

 

३३. दैलनक पेिी सूिीः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बिोलजिको सािालहक पेिी सचूीिा चढेका लबवाद हरूको   

  तोलकएको लदनको पेिी सचूी तयार गरी एक प्रलत सचूना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ तथा 

  एक प्रलत सलिलतका सदस्यहरूिाइष उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सचूीिा लबवादहरू उल्िेख गदाष लबवाद दताषको आधारिा  

  दहेायको िििा तयार गरी प्रकािन गराउनपुनेछः- 

(क) नाबािक पक्ष भएको लबवाद; 

(ख) िारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यलि पक्ष भएको लबवाद; 

(ग) सत्तरी बर्ष उिरे परुा भएको वधृ्द वा वधृ्दा पक्ष भएको लबवाद; तथा 

(घ) लबवाद दताषको ििानसुार पलहिे दताष भएको लबवाद । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पेिी सूची तयार गदाष िलु्तवीबाट जागकेा तथा सवोच्च अदाित, 

  उच्च अदाित तथा लजल्िा अदाितबाट पनुः इन्साफको िागी प्राि भइष दताष भएको  

  लबवादको हकिा िरुूिा सलिलतिा दताष भएको लिलतिाइष नै दताष लिलत िालन िि लनधाषरण 

  गनुषपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) िा रहकेो ििानसुार नै सलिलतिे लबवादको सनुवाइष र कारवाही तथा 

  लकनारा गनुषपनेछ । 

 

३४. उजुरी प्रिासकको लजम्मेवारी हुनेः  

  पेिी सचूीिा चढेका लबवादहरू कायाषिय खिुेको एक घण्टा लभत्र सलिलत सिक्ष   

  सनुवाइषको िागी पेि गने तथा उि लदनको तोलकएको कायष सलकए पलछ सलिलतबाट  

  लफताष बलुझलिइष सरुलक्षत राख्ने लजम्िवेारी उजरुी प्रिासकको हुनेछ । 
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३५. प्रमाण सुनाउन सकनेः  

  सलिलतिे दफा २५ बिोलजि तोलकएको तारेखको लदन उपलस्थत सबै पक्षिाइष अको  

  पक्षिे पेि गरेको प्रिाण एवि ्कागजात दखेाइष पलढबाँची सनुाइष सो बारेिा अको पक्षको 

  कुनै कथन रहकेो भए लिलखत बयान गराइष लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

 

३६. लबवादकोसुनवार्य गननः  

(१)  सलिलतिे दवु ैपक्षको कुरा सनुी लनजहरूको लबवादको सनुवाइष तथा लनणषय गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सनुवाइष तथा लनणषय गदाष पक्षहरूको रोहवरिा गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि लबवादको सनुवाइष गदाष इजिास कायि गरी सनुवाइष गनष िनालसव 

  दलेखएिा सोही अनसुार गनष सक्नेछ । 

  तर दबैु पक्षको भनाइ तथा लजलकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायि गनष  

  बाधा हुने छैन । 

 

३७.  बन्द र्जलासको गठन गनय सकनेछः  

(१)  सलिलतिे िलहिा तथा बािबालिका सिावेि रहकेो तथा आवश्यक दखेकेो अन्य  

  लबवादको सनुवाइषको िागी बन्द इजिास कायि गरी सनुवाइष गनष सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको बन्द इजिासिा लबवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवािा बाहके 

  अन्य व्यलििाइष इजिासिा प्रविे गनष नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुषपनेछ । 

(३)  बन्द इजिासबाट हरेरने लबवादको काि कारवाही, लपडीतको नाि थर ठेगाना िगायतका 

  लबर्य गोप्य राख्नपुनेछ । 

 

३८.  बन्द र्जलास सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थाः  

(१)  बन्द इजिासबाट हरेरएका लबवादहरूको कागजातको प्रलतलिलप बादी, प्रलतवालद र  

  लनजको लहतिा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहके अरू कसैिाइष उपिब्ध गराउन ु 

  हुदँनै । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लबवादको त्य खिुाइष कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रेर्ण 

  हुनलदनहुुदँनै । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सलिलतिे पक्षको गोपलनयता तथा  

  लहतिा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रेर्ण गनष भने कुनै बाधा पनेछैन । 

 

३९. थप प्रमाण बुझ्नेः 

  लबवादको सनुवाइषको िििा लबवादको कुनै पक्षको अनरुोधिा वा लबवाद सनुवाइषको  

  िििा सलिलत आफैिे थप प्रिाण बझु्नपुने दखेेिा उजरुीका पक्षहरूिाइष थप प्रिाण पेि 

  गनष पेि गने तारेख तोलक आदेि गनषसक्नेछ । 

 

४०. स्वाथय बालझएको लबवाद हेनय नहुनेः  

 १)  सलिलतको सदस्यिे दहेायका लबवादको कारवाही र लकनारािा संिग्न हुनहुुदँनैः- 

 (क)  आफ्नो वा नलजकको नातेदारको हक लहत वा सरोकार रहकेो लबवाद; 

  स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग नलजकको नातेदार भन्नािे अपतुािी पदाष 

  काननू बिोलजि अपतुािी प्राि गनष सक्न ेप्राथलिकता िििा रहकेो व्यलि, िािा, िाइज,ु 

  सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाब,ू पलत वा पत्नी तफष का सास,ू ससरुा, फूप,ु  

  फूपाज,ु सािा, जठेान, सािी, लददी, बलहनी, लभनाज,ु बलहनी ज्वाइष ँ, भाञ्जा, भाञ्जी,  

  भाञ्जी ज्वाइष, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यलिको एकासगोििा रहकेो   

  पररवारको सदस्य सम्झनपुछष । 

 (ख) लनजि ेअन्य कुनै हलैसयतिा गरेको कुनै कायष वा लनज संिग्न रहकेो कुनै लवर्य सिाविे 

  रहकेो कुनै लबवाद; 

 (ग) कुन ैलवर्यिा लनजि ेलबवाद चल्ने वा नचल्ने लवर्यको छिफििा सहभालग भइष कुनैराय 

  लदएको भए सो लवर्य सिावेि रहकेो लबवाद; वा 

 (घ)  अन्य कुनै कारणिे आधारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघर संगोिका पररवारका  

  सदस्यको कुनै स्वाथष बालझएको लबवाद । 
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 (२)  उपदफा (१) बिोलजिको कुनै अवस्था दलेखएिा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछष उि 

  सदस्यि ेलबवाद हनेष नहुने कारण खिुाइष आदिे गनुषपनेछ । 

 (३)  उपदफा (१) को प्रलतकुि हुने गरी कुनै सदस्यिे कुनै लबवादको कारवालह र लकनारािा  

  सहभालग हुन िागेिा लबवादको कुनै पक्षिे आवश्यक प्रिाण सलहत लबवादको कारवालह 

  लकनारा नगनष लनवदेन लदन सक्नेछ र सो सम्बन्धिा काि कारबाही स्थानीय ऐनको दफा  

  ४८(५) अनसुार हुनेछ । 

 (४)  उपदफा (३) अनसुार लबवाद लनरुपण हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) 

  र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाि ेतोकेको सलिलति ेकाि कारवालह र लकनारािा  

  गनेछ । 

 (५)  उपदफा (४) बिोलजि गदाष सभाि ेलबवादका पक्षहरूिाइष सोलह उपदफा बिोलजि गलठत 

  सलिलतबाट लबवादको कारवालह लकनारा हुने कुराको जानकारी गराइष उि सलिलत सिक्ष  

  उपलस्थत हुन पठाउनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

लनणयर् र अन्र् आदेि 

४१. लनणयर् गनुयपननः 

(१)  सलिलतिे सनुवाइषको िागी पेि भएको लबवाद हदेाष कुनै प्रिाण बझु्नपुने बाँलक नरलह  

  लबवाद लकनारा गने अवस्था रहकेो दलेखएिा सोलह पेिीिा लबवादिा लनणषय गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनणषय गरेपलछ लनणषयको व्यहोरा लनणषय लकताबिा िेलख सलिलतिा 

  उपलस्थत सदस्यहरू सबैि ेदस्तखत गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि गरीएको लनणषयको दफा ४२ र अन्य प्रचलित काननू बिोलजि  

  खिुाउनपुने लववरण खिेुको पूणष पाठ लनणषय भएको लिलति ेबलढिा सात लदन लभत्र तयार 

  गरी लिलसि साििे राख्नपुछष । 

(४)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सियाभाव अथवा अन्य कुनै   

  िनालसब कारणिे गदाष सोलह लदन लबवाद लनणषय गनष नसक्ने भएिा आगालि हिाको कुनै 

  लदनको िालग अको पेिी तारेख तोक्नपुनेछ । 
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४२. लनणयर्मा खुलाउनुपननः 

(१)  सलिलतिे दफा ४१ बिोलजि गरेको लनणषयको पणूषपाठिा यस दफा बिोलजिका कुराहरू  

  खिुाइष अनसुचूी-७ बिोलजिको ढाँचािा तयार गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि पणूषपाठ तयार गदाष बादी तथा प्रलतबादीको लजलकर, लनणषय गनुषपने 

  दलेखएको लबर्य, दवु ैपक्षबाट पेि भएको प्रिाणका कुराहरू सितेको लबर्य    

  खिुाउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा उल्िेख भए दलेख बाहके पणूषपाठिा दहेायका कुराहरू सिते    

  खिुाउनपुनेछः- 

(क) त्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबवादको कुनै पक्षिे काननू व्यवसायी राखकेो भएिा लनजिे पेि गरेको बहस नोट तथा 

  बहसिा उठाइएका ििु लबर्यहरु; 

(ग) लनणषय गनषको िागी आधार लिइएको प्रिाणका साथै दवु ैपक्षबाट पेि भएको प्रिाण तथा 

  त्यसको लवशे्लर्ण; 

(घ) लनणषय कायाषन्वयन गनषको िागी गनुषपने लबर्यहरूको लसिलसिेवार उल्िेखन सलहतको  

  तपलसि खण्ड; तथा 

(ङ) लनणषय उपर पनुरावदेन िाग्ने भएिा पनुरावदेन िाग्ने लजल्िा अदाितको नाि र के कलत 

  लदनलभत्र पनुरावदेन गनुषपने हो सो सिते ।  

(४) उपदफा २ तथा ३ िा उल्िेख भएदलेख बाहके दहेायका कुराहरु सिते लनणषयिा खिुाउन 

सक्नेछः- 

)क(  साक्षी वा सजषलिनको बकपत्रको सारांि; 

)ख(  कुनै नजीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको लववरण र लबवादिा उि  

  नजीरको लसध्दान्त के कुन आधारिा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भन्ने कारण 

  सलहतको लवशे्लर्ण; 

)ग(  लनणषयबाट कसैिाइष कुनै कुरा लदनभुराउनपुने भएको भए कसिाइष के कलत भराइषलदनपुने हो 

  सोको लववरण; तथा 

(घ)  लबवादको िििा कुनै िािसािान वा प्रिाणको रुपिा केलह वस्त ुसलिलत सिक्ष पेि  

  भएको भए सो िािसािान वा वस्तकुो हकिा के गन ेहो भन्ने लवर्य । 
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४३.  प्रारलम्िक सुनवार्यमा लनणयर् हुनसकनेः  

(१)  सलिलतिे पलहिो सनुवाइषको िागी पेि भएको अवस्थािा नै लबवादिा थप प्रिाण   

  बलुझरहनपुने अवस्था नरहकेो दखेिेा अथवा हदम्याद वा हकदयैा वा सलिलतको   

  के्षत्रालधकार नरहकेो कारणिे लबवाद लनणषय गनष नलिल्ने दखेेिा पलहिो सनुवाइषिा नै  

  लनणषय गनष सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनणषय क्षेत्रालधकारको अभाव रहकेो कारणिे भएको अवस्थािा 

  के्षत्रालधकार ग्रहण गने अदाित वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायिा उजरुी गनष जान ुभलन 

  सम्बलन्धत पक्षिाइष  जानकारी लदन ुपनेछ । 

 

४४.  लनणयर् संिोधनः 

(१)  सलिलत सिक्ष लबवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवािािे लबवादको लनणषयिा भएको कुनै  

  िेखाइषको त्रटुी संिोधन गरीपाउन लजलकर लिइष लनणषयको जानकारी भएको पैंलतस लदन  

  लभत्र लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन परी सलिलतिे हदेाष सािान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट 

  लनणषयको ििू आियिा कुनै हरेफेर नहुने दखेिेा छुिै पचाष खडा गरी लनवदेन बिोलजि  

  लनणषय संिोधन गने आदेि लदनसक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको आदेि ििू लनणषयको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

 

४५.  लनणयर्मा हेरिेर गनय नहुनेः 

(१)  सलिलतका सदस्य अथवा अरु कसैिे पलन सलिलतका सदस्यहरुको दस्तखत भसैकेपलछ  

  लनणषयिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिटे गनष हुदँनै । 

(२)  कसैिे उपदफा (१) बिोलजि को कसरु गने किषचारीिाइष आवश्यक कारवाहीको िागी 

  सम्बलन्धत लनकायिा िेलख पठाउनपुनेछ ।  

 

४६. लनणयर् िएपलछ गनुयपनन कारवालहः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे सलिलतबाट लनणषय भएपिात लनणषय लकताबिा सलिलतका सदस्यहरु  

  सबैको दस्तखत भएको यलकन गरी लनणषय लकताब र लिलसि लजम्िा लिनपुछष । 
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(२)  यस ऐन बिोलजि लनणषयको पूणषपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत भसैकेपलछ  

  उजरुी प्रिासकिे लनणषयको कायाषन्यवय गनषका िागी तत्काि गनुषपने केलह कायष भए सो 

  सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछष । 

 

४७.  लनणयर् गनयपनन अवलधः 

(१)  सलिलतिे प्रलतवाद दालखि भएको वा बयान गनुषपनेिा प्रलतबादीको बयान भएको लिलतिे 

  तथा प्रलतवाद दालखि नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपुने म्याद भिुान भएको  

  लिलतिे नब्बे लदनलभत्र लबवादको अलन्ति लनणषय गनुषपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सियावलध गणना गदाष ििेलििापको िागी पठाइषएको   

  लबवादको हकिा ििेलििापको प्रलियािा िागकेो सिय कटाइष अवलध गणना गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन लबवादिा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा  

  गनुषपने प्रलिया बाँलक नरही लबवाद लनणषय गनष अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुकेो पन्र  

  लदनलभत्र अलन्ति लनणषय गनुषपनेछ । 

 

४८.  अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि जारी गनय सलकनेः 

  स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (दलेख )ङ (सम्ि उलल्िलखत   

 लबर्यिा तत्काि अन्तररि संरक्षणात्िक आदेि जारी गनष सलकनेछ । यस्तो आदेि जारी गदाष 

लनवदेकिे पेि गरेको कागजात, लनजको अवस्था र वस्तगुत पररलस्थलतको प्रारलम्भक छानलवन 

गरी तत्काि आदिे नगरे लनवदेकिाई पनष सक्ने नकारात्िक प्रभावको िलु्यांकन गनुष पदषछ । 

न्यालयक सलिलतिे जारी गने अन्तररि संरक्षणात्िक आदिे अनसुचूी ८ िा उल्िेख गरे बिोलजि 

हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

सलमलतको सलिवालर् 

४९. सलमलतको सलिवालर्ः  

(१)  सलिलतको कायषसम्पादनिाइष सहलजकरणा गनष एक सलचवािय रहने छ  
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सलचवाियिा कायषपालिकािे आवश्यता अनसुार उजरुी  

  प्रिासक, अलभिेख प्रिासक तथा अन्य किषचारीहरुको व्यवस्था गनष सक्नेछ ।   

  सलचवाियको कायषसम्पादनिाइष व्यवलस्थत गनष सलचवािय अन्तगषत उजरुी िाखा/ फाँट 

  तथा अलभिेख िाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजुरी प्रिासकको काम, कतयव्र् र अलधकारः 

यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए दलेख बाहके उजरुी प्रिासकको काि, कतषव्य र अलधकार दहेाय 

बिोलजि हुनेछः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतवाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगुकेो भए काननू बिोलजि 

  िाग्ने दस्तरु लिइष दताष गने र दताष गनष नलिल्ने भए कारण जनाइष दरपीठ गने; 

(ख) लववादिा प्रिाणको िागी पेि भएका नक्कि कागजिाइष सक्किसँग लभडाइष लठक  

  दलेखएिा प्रिालणत गने र लिलसि साििे राख्ने तथा सक्कििा केलह कैलफयत दलेखएिा  

  सो जनाइष सम्बलन्धत पक्षको सलहछाप गराइष राख्ने; 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हुनपुने प्रिाण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक  

  छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सलिलतको आदिेिे लझकाउनुपने प्रलतबादी, साक्षी वा अन्य व्यलिको नाििा म्याद जारी 

  गन;े 

(ङ) लववादका पक्षिाइष तारेख वा पेिी तारेख तोक्ने; 

(च) सलिलत सिक्ष पेि हुनपुने लनवेदन दताष गरी आदिेको िागी सलिलत सिक्ष पेि गने; 

(छ) काननू बिोलजि वारेस लिने तथा गजु्रेको तारेख थाम्ने लनवदेन लिइष आवश्यक कारवाही 

  गन;े 

(ज) सलिलतबाट भएको आदिे कायाषन्वयन गने गराउने; 

(झ) सलिलतिा पेि वा प्राि भएका कागजपत्र बझु्ने, भपाषइष गने िगायतका कायषहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सलिलतको तफष बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलतको आदेििे ताििे गनुषपने म्याद ताििे गनेगराउने, ताििे भएको म्यादको  

  ताििेी जाँची रीतपवूषकको नभए पनुः जारी गने तथा अन्य अदाित वा लनकायबाट प्राि 

  भएको गाउँपालिकािे ताििे गररलदनपुने म्याद ताििे गने गराउने; 
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(ठ) लनणषय लकताब र उजरुीको लिलसि लजम्िा लिने; 

(ड) सलिलतिा दताष भएका लववाद तथा लनवदेन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र 

  िालसक वा बालर्षक प्रलतवदेन पेि गनुषपने लनकाय सिक्ष प्रलतवदेन तयार गरी संयोजकबाट 

  प्रिालणत गराइष सम्बलन्धत लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो लजम्िा रहकेा उजरुीका लिलसििा रहकेा कागजातको रीतपवूषक नक्कि लदने; 

(ण) लजल्िा अदाितिा पनुरावदेन िाग्ने गरी लनणषय भएका लववादिा पनुरावदेन म्याद जारी  

  गरी ताििे गनेगराउने; 

(त) अदाित वा अन्य कुनै लनकायिा लववादको लिलसि वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा 

  सलिलतिाइष जानकारी गराइष लिलसि वा कागजात पठाउने तथा लफताष प्राि भएपलछ काननू 

  बिोलजि सरुलक्षत राख्ने व्यवस्था लििाउने; 

(त) लनणषय लकताब लजम्िा लिने; तथा 

(थ) पेि भएका लनवदेन िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आदेि हुनपुने वा लनकासा  

  लिनपुनेिा सलिलत सिक्ष पेि गने । 

 

५१.  अलिलेख प्रिासकको काम, कतयव्र् र अलधकारः 

(१)  यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए बाहके अलभिेख प्रिासकको काि, कतषव्य र अलधकार  

  दहेाय बिोलजि हुनेछः 

(क) लनणयर् कार्ायन्वर्न सम्बन्धीः 

(२) लनणषय बिोलजि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा लदिाइषभराइष लदनपुने िगायतका लनणषय  

  कायाषन्वयनका िागी गनुषपने कायषहरु गने तथा लनणषय कायाषन्वयनको अलभिेख राखी  

  काननू बिोलजि लववरण पठाउनपुने लनकायहरुिा लववरण पठाउने; 

(३) लनणषय कायाषन्वयनको िििा लनवदेन लदएका पक्षहरुको वारेस लिने, सकार गराउन,े  

  गजु्रेको तारेख थिाउने िगायतका कायषहरु गने; 

(४)  सलिलतको आदेििे रोक्का भएको वा अरु कुन ैअदाित वा लनकायबाट रोक्का भ ै 

  आएको जायजथेा अन्य अड्डा अदाितिा दालखि चिान गनुषपने भए सो गन;े 

 (५) लनणषय बिोलजि लििाि गने िगायतका अन्य कुनै काि गनुषपने भए सो सिते गने; 

तथा 

 (६)  िेलखए दलेख बाहकेको कुनै कायष लनणषय कायाषन्वयनको िििा गनुषपने भएिा सलिलत 
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  सिक्ष पेि गरी आदेि बिोलजि गन े। 

(ख) अलिलेख संरक्षण सम्बन्धीः 

(१)  अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणषय भएका लिलसि सरुलक्षत राख्ने र काननू बिोलजि 

  सडाउनेपने कागजहरु सडाउने; 

(२)  लनणषय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहनेरहकेो हनेे र लिलसि काननू 

  बिोलजि गरी दरुुस्त अवस्थािा राख्न;े 

(३)  काननू बिोलजि सडाउने कागजको लववरण तयार गरी सो लववरण सरुलक्षत रहने 

  व्यवस्था गने; 

(४)  अलभिेख िाखािा प्राि भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न ेर 

  आवश्यकतानसुार लववरण तयार गन;े तथा 

(५)  कुनै अदाित वा लनकायबाट अलभिेखिा रहकेो लिलसि वा कुन ैकागजात िाग भ ै

  आएिा रीतपवूषक पठाउन ेर लफताष प्राि भएपलछ रीतपवूषक गरी सरुलक्षत राख्न े। 

 

५२.  उजुरी प्रिासक वा अलिलेख प्रिासकको आदेि उपरको लनवेदनः 

(१)  यस ऐन बिोलजि उजरुी प्रिासक वा अलभिेख प्रिासकिे गरेको आदिे वा कारवाही  

  उपर लचत्त नबझु्ने पक्षिे सो आदिे वा कारवाही भएको पाँच लदनलभत्र सलिलत सिक्ष  

  लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  सलिलतिे उपदफा (१) बिोलजि पेि भएको लनवदेन उपर सनुुवाइष गरी लनवदेन पेि भएको 

  बलढिा सात लदन लभत्र लनवदेन उपरको कारवालह टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन  

  उपर आदिे वा लनणषय गनुषपूवष केलह बझु्नपुने भए सो बझुरे िात्र लनणषय वा आदिे गनुषपनेछ  

पररच्छेद-८ 

मेललमलाप सम्बन्धी व्र्वस्था 

५३.  लमलापत्र गराउनेः  

(१)  सलिलतिे प्रचलित काननू बिोलजि लििापत्र हुन सक्ने जनुसुकै उजरुीिा लििापत्र   

  गराउनसक्नेछ । 
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(२)  लववादका पक्षहरूिे लििापत्रको िागी अनसुचूी-९ बिोलजिको ढाँचािा लनवदेन लदएिा 

  सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु दखेिेा लििापत्र गराइलदनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पक्षहरूिे लदएको लनवदेनको व्यहोरा सलिलतिे दवु ैपक्षिाइष सनुाइष 

  त्यसको पररणाि सम्झाइष पक्षहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिलत रहनेरहकेो   

  सोध्नपुनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बिोलजि सनुाउँदा पक्षहरूिे लििापत्र गनष िञ्जरु गरेिा सलिलतिे पक्षहरूको 

  लनवदेनिा उल्िेख भएको व्यहोरा बिोलजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बिोलजिको लििापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइष पढीबाँची सनुाइष लििापत्र गनष 

  िञ्जरु भएिा पक्षहरूको सलहछाप गराइष सलिलतका सदस्यहरूिे लििापत्र कागज   

  अनसुचूी-१० बिोलजिको ढाँचािा प्रिालणत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िागी 

  लिलसििा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइष लदनपुनेछ । 

 

५४. मेललमलाप गराउन सकनेः  

 (१)  सलिलति ेप्रचलित काननू बिोलजि लििापत्र गनष लिल्ने उजरुीिा पक्षहरूबीच 

   ििेलििाप गराउन सक्नेछ । 

 (२)  पक्षहरूि ेजनुसकैु तहिा लवचाराधीन रहकेो प्रचलित काननूिे ििेलििापको िाध्यिबाट 

  सिाधान गनष सलकने लववादिा लववादका पक्षिे संयिु रूपिा सलिलत सिक्ष लनवदेन लदन 

  सक्नेछन ्। 

 (३)   उपदफा (२) बिोलजि लनवदेन लदएकोिा ििेलििापबाट उजरुीको लनरोपण हुन उपयुि  

  दलेखएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी ििेलििापको िाध्यिबाट लनरोपण गनष िेलख पठाउन ु 

  पनेछ । 

 (४)  उपदफा (३) बिोलजिको आदेिपलछ ििेलििाप सम्बन्धी कारवालह प्रारम्भ गरी   

  पक्षहरूबीच ििेलििाप गराइषलदनपुनेछ । 

(५)  ििेलििाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

५५.  उजुरी लनणयर् गननः  
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(१) सलिलतिे यस ऐन बिोलजि ििेलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण गनष प्रलिया  

  बढाएकोिा ििेलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण हुन नसकेिा पक्षहरूिाइष  

  उजरुीको पेिी तारेख तोलक काननू बिोलजि कारवाही गरी सुनवाइष तथा लनणषय गने  

  प्रलिया बढाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 

  (२) बिोलजिको उजरुीिा ििेलििाप वा लििापत्र हुन नसकेिा सलिलतिे अलधकार के्षत्र 

  रहकेो अदाितिा जाने भलन सुनाइषलदनपुनेछ । 

 

५६.  मेललमलाप वा लमलापत्र हुन नसकनेः 

  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै उजरुीिा लििापत्र गराउँदा 

 उजरुीको प्रकृलत वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइष चिेको कुनै लववाद वा 

सावषजलनक तथा सरकारी सम्पलत्त वा लहतिा असर पन े दलेखएिा सलिलतिे त्यस्तो लववादिा 

लििापत्र गराउनेछैन । 

तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइष अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनष चाहिेा भने लििापत्र 

गराइषलदनपुनेछ । 

 

५७.  मेललमलापको लागी प्रोत्साहन गननः  

(१)  सलिलतिे सलिलत सिक्ष सनुवाइषको िागी पेि भएको उजरुीिा ििेलििाप हुनसक्ने  

  सम्भावना रहकेो दखेिेा पक्षहरूिाइष ििेलििापको िागी तारेख तोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको िेिलििापको िागी तोलकएको तारेख वा तारेखको लदन  

  सलिलतिे लववादका पक्ष तथा लवपक्ष, उपलस्थत भएसम्ि पक्षिे पत्याइष साथै लिइआएका 

  अन्य व्यलि सिते उपलस्थत गराइष ििेलििापको िागी छिफि गराइष पक्षहरूको बीचिा 

  सहिलत भएिा सहिलत भए बिोलजि लििापत्र कागज तयार गनष िगाइष लििापत्र   

  गराइषलदनपुनेछ । 

(३) उजरुीिा तोलकएको म्यादिा सलिलत सिक्ष उपलस्थत नभएको वा उपलस्थत भएर पलन  

  तारेख गजुारी लववादिा तारेखिा नरहकेो पक्ष अथवा लववादिा पक्ष कायि नभएको भए 

  तापलन लववादको पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष कायि हुने दलेखएको व्यलि सिते   
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  ििेलििापको िागी उपलस्थत भएिा सलिलतिे ििेलििाप गराइष लििापत्रको कागज  

  गराइषलदनपुनेछ । 

 

५८.  प्रारलम्िक सुनवार्य पूवय मेललमलापः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे प्रारलम्भक सनुवाइषको िागी सलिलत सिक्ष उजरुी पेि हुनपुवूष उजरुीिा  

  ििेलििाप हुनसक्ने अवस्था दलेखएिा वा पक्षहरूिे सो व्यहोराको लनवदेन लिइष आएिा 

  लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिक्ष पेि गनषसक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष लििापत्रिा अलन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन पक्षहरू  

  ििेलििापको िागी प्रलियािा जान सहित भएिा उजरुी प्रिासकिे पक्षहरूको लनवदेन 

  लिइष उजरुीिा ििेलििापको िागी ििेलििापकताष सिक्ष पठाउने आदिेको िागी  

  सलिलत सिक्ष पेि गनषसक्नेछ । 

 

५९.  मेललमलापकतायको सूिी तर्ार गननः 

(१)  सलिलतिे ििेलििापको कायष गराउनको िागी दहेाय बिोलजिको योग्यता पगुकेो   

  व्यलिहरूको लववरण खिुाइष सम्भालवत िेिलििापकताषको सचूी तयार गनेछः 

)क(  कलम्तिा िाध्यलिक तह उलत्तणष गरेको; 

)ख(  कुनै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सलिय नरहकेो; तथा 

)ग(  स्थानीय स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पलहचान बनाएको । 

)घ (  ििेलििापकताषको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकताषको कायष गद ैआएको  

)ङ (  २५ बर्ष उिरे परुा भएको । 

)च (  िाथी योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेलखएको भएता पलन तालिि लिइ हाि काि 

  गरररहकेाको हकिा लनजिाइ लनरन्तरता लदन सलकने । 

(२)  ििेलििापकताषको सचूी तयार गरेपलछ सलिलति ेसचूी सभा सिक्ष पेि गरी अनुिोदन  

  गराउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि सचूी अनिुोदन भएपलछ सलिलतिे सावषजलनक जानकारीको िालग 

  सचूना प्रकािन गनुषपनेछ तथा ििेलििापको िालग पठाउँदा प्रत्येक पक्षिाइष सो सचूी  

  उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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६०.  मेललमलापकतायको सूिी अद्यावलधक गननः  

(१)  सलिलतिे दफा ५९ बिोलजि तयार भएको सचूी प्रत्येक बर्ष अद्यावलधक गनुषपनेछ । 

(२)  प्रत्येक बर्ष अद्यावलधक गरेको ििेलििापकताषको सचूी सलिलतिे सभाबाट अनुिोदन  

  गराउनपुनेछ । 

(३)  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि ििेलििापकताषको सचूीिा सचूीकृत हुन योग्यता 

  पगुकेो व्यलििे सलिलत सिक्ष सचूीकृत गररपाउनको िागी अनसुचूी-११ बिोलजिको  

  ढाँचािा लनवदेन लदनसक्नेछ । 

 

६१. मेललमलापकतायको सूिीबाट हटाउनेः 

(१)  सलिलतिे दफा ६० बिोलजि िेिलििापकताषको सचूी अद्यावलधक गदाष दहेायको   

  अवस्थाका ििेलििापकताषको नाि सचूीबाट हटाउनेछः- 

)क(  लनजको ितृ्य ुभएिा; 

)ख(  लनजिे आफ्नो नाि सचूीबाट हटाइषपाउँ भन्ने लनवदेन लदएिा; 

)ग(  लनजिे नैलतक पतन दलेखने फौजदारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 

)घ(  लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहकेोिा सो संस्था खारेज वा लवघटन भएिा; र 

(ङ)  सलिलति ेदफा ६७ को उपदफा (२) बिोलजि लनजिाइष सचूीबाट हटाउने लनणषय गरेिा 

 । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि सूचीबाट नाि हटाइएका ििेलििापकताषहरूको नािाविी   

  सलिलति ेसावषजलनक सचूनाको िालग प्रकािन गनुषपनेछ । 

 

६२. मेललमलापको लागी समर्ावलध तोकनेः  

(१) सलिलतिे यस ऐन बिोलजि ििेलििाको िागी िेिलििापकताष पठाउँदा बलढिा एक 

िलहना सम्िको सिय तोलक पठाउनेछ । 

)२ (िेिलििापको िागी पठाउँदा सािान्यतयाः वलढिा तीनजना बाट ििेलििाप गराउने गरी 

तोक्नपुनेछ ।  

  

६३. मेललमलापकतायको छनौटः  
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(१) सलिलति े ििेलििाप गराउन े कायषको िालग लववादका पक्षहरूिाइष एक जना 

ििेलििापकताषको छनौट गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष पक्षहरूबीचिा एकजना ििेलििापकताषको िालग सहिलत 

 नभएिा सलिलतिे पक्षहरूको सहिलतिा लतन जना िेिलििापकताषको छनौट गनुषपनेछ । 

(३) पक्षहरूको बीचिा िेिलििापकताषको नाििा सहिलत हुन नसकेिा सलिलति े

 ििेलििापकताषको सचूीिा रहकेा ििेलििापकताषहरू िध्येबाट दवु ै पक्षबाट एक-एक 

जना ििेलििापकताष छनौट गनष िगाइष तेस्रो ििेलििापकताष छनौट गररलदनपुनेछ । 

(४) उजरुीका सबै पक्षको सहिलतिा िेिलििापकताषको सचूीिा नरहकेो यस ऐन बिोलजि 

ििेलििापकताष हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यलि वा संस्थाबाट ििेलििाप प्रलिया अगाडी 

बढाउन सहित भ ै लिलखत लनवदेन लदएिा सलिलति े त्यस्तो व्यलि वा संस्थािाइष 

ििेलििापकताष तोलकलदनपुनेछ । 

 

६४.  मेललमलापकतायको पररवतयनः  

(१)  सलिलतिे दहेायको अवस्था परर पक्षहरूिे लनवदेन लदएको अवस्थािा ििेलििापकताष  

  पररवतषन गररलदनपुनेछः- 

)क(  दफा ६१ बिोलजि ििेलििापकताषको सचूीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

)ख(  पक्षहरूिे पारस्पररक सहिलतिा ििेलििापकताष हरेफेर गनष िञ्जरु भएिा; 

)ग(  लववादको कुनै पक्षिे ििेलििापकताष प्रलत अलवश्वास रहकेो लिलखत जानकारी गराएिा; 

)घ(  कुनै कारणिे ििेलििापकताषिे ििेलििापिा सहभागी भरैहन नसक्ने जनाएिा; 

)ङ(  लववादको लबर्यवस्तिुा िेिलििापकताषको कुनै स्वाथष रहकेो ििेलििापकताषिे   

  जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोतबाट सलिलत सिक्ष जानकारी भएिा; तथा 

)च(  ििेलििापकताषिे ििेलििापकताषको हलैसयतिे कायषगदाष दफा ६६ तथा अन्य प्रचलित 

  काननू बिोलजि पािन गनुषपने आचरण पािन नगरेिा । 

(२)  ििेलििापकताष पररवतषनको कारणि ेतोलकएको सियिा िेिलििापको कायष सम्पन्न हुन 

  नसक्ने भएिा सलिलतिे बलढिा एक िलहना सम्िको सिय थप गनष सक्नेछ । 

 

६५. मेललमलापको लागी पठाउँदा गनन प्रलक्रर्ाः  

(१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िागी िेिलििापकताष सिक्ष पठाउँदा पक्षहरूिाइष 

ििेलििापकताषको सम्पकष  उपिब्ध गराइष ििेलििापकताष सिक्ष उपलस्थत हुने तारेख तोलक 

दहेाय बिोलजिको कागज साथै रालख िेलखपठाउनपुनेछः 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

)क(  उजरुीको सारसंके्षप वा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 

 

(ख)  उजरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपिब्ध भएसम्ि टेलिफोन 

  नम्बर, इषििे, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकष  लववरण; तथा 

(ग)   ििेलििाप सम्बन्धी प्रलिया सम्पन्न गनुषपने स्थान र सिय । 

(२)  ििेलििापकताषिे सलिलत सिक्ष िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध 

 गराउनपुनेछ । 

(३)  ििेलििापको िालग तोलकएको सिय सम्पन्न भएको सात लदन लभत्र उजरुीको पक्षहरू 

 सलिलत सिक्ष उपलस्थत हुने गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ििेलििापकताषिे तोलकएको सिय 

अगाव ैउजरुी सलिलत सिक्ष लफताष पठाउन ेलनणषय गरेिा सो लनणषयको जानकारी भएको सात 

लदन लभत्र पक्षहरूिाइष सलिलत सिक्ष उपलस्थत हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

 

६६.  मेललमलापमा अवलम्बन गनुयपनन प्रलक्रर्ाः 

(१)  सलिलतिे पक्षहरूको सहिलतिा ििेलििापको िागी छिफि गने तथा अन्य कायष गने  

  स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा ििेलििापकताषिाइष सोको जानकारी उपिब्ध गराउन ु 

  पनेछ । 

 (२)  पक्षहरूिाइष उपदफा (१) बिोलजि िेिलििापकताषिे तोकेको स्थानिा तोलकएको   

  सियिा उपलस्थत हुने दालयत्व रहनेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बिोलजिको दालयत्व पक्षहरूि ेपरुा नगरेिा ििेलििापकताषिे िेिलििापको 

  प्रलिया बन्द गरी सलिलतिाइष सोको लिलखत जानकारी गराइष उजरुीको कागजात लफताष  

  पठाउनसक्नेछ । 

 (४)  ििेलििापको िििा िेिलििापकताषिे पक्षहरूबीचिा सहजकताषको भलूिका गनेछ र  

  उि भलूिका लनवाषह गन ेिििा लनजि ेपक्षहरू बाहके दहेायका व्यलिहरूसँग सिते  

  एकि वा सािलूहक वाताष गनषसक्नेछ 

 (क)  लववादको लवर्यिा जानकारी रहकेो उजरुीका पक्षिे रोजकेो व्यलि; तथा 

 (ख)  लववादको लवर्यवस्तकुो बारेिा जानकारी रहकेो स्थानीय भिभिादिी । 

 (५)  ििेलििापकताषिे पक्षहरूको सहिलतिा पक्षहरूसँग दहेाय बिोलजि वाताष गनषसक्नेछः 
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 (क)  पक्षहरूसँग एकि एकान्तवाताष; तथा 

 (ख)  टेलिफोन वाताष, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वाताषिाप । 

 (६)  प्रचलित काननू तथा यस ऐनको िान्यता लवपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहिलतिा   

  ििेलििापकताषिे ििेलििापको कायषलवलध लनधाषरण गनषसक्नेछ । 

६७.  मेललमलापकतायको आिरणः 

(१) ििेलििापकताषिे दहेाय बिोलजिको आचरण पािन गनुषपनेछः- 

(क) ििेलििाप सम्बन्धी कारवाही लनष्ट्पक्ष ढङ्गिे सम्पादन गनुषपने; 

(ख) कुनै पक्षप्रलत झेुकाव, आग्रह, पवूाषग्रह नराख्ने वा राखकेो दलेखने कुनै आचरण वा  

  व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइष डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनिा पारी ििेलििाप गराउन नहुने; 

(घ) लववाद कायि रहकेो अवस्थािा लववादको कुनै पक्षसँग आलथषक कारोबारिा सँिग्न नहुने; 

(ङ)  ििेलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलित काननू तथा अन्य स्थालपत िान्यता लवपरीत 

  आचरण गनष नहुने; 

 (च) पक्षहरुसँग सम्िानजनकििेलििापको िििा , सदभावपूणष र सबै पक्षप्रलत सिान   

  व्यवहार कायि गने; 

(छ) ििेलििापको िििा पक्षहरुिे व्यि गरेको लबर्यवस्तकुो गोपनीयता कायि राख्ने; तथा 

(ज) ििेलििापको िििा पक्षबाट प्राि भएको कुनै कागजात वा वस्त ुप्रलिया सम्पन्न 

  भएपलछ वा लनज प्रलियाबाट अिग भएपलछ सम्बलन्धत पक्षिाइष सरुलक्षत लफताष गन े। 

 (२)  सलिलतिे कुनै ििेलििापकताषिे उपदफा (१) बिोलजिको आचरण पािना नगरेको उजरुी 

 परी वा सो लबर्यिा स्वयं जानकारी प्राि गरी छानलवन गदाष व्यहोरा लठक दलेखए त्यस्तो 

 ििेलििापकताषिाइष िेिलििापकताषको सचूीबाट हटाउनेछ । 

 

६८.  ललखत तर्ारी र लमलापत्रः 

(१) ििेलििापकताषिे पक्षहरुसँगको छिफि पिात ििेलििापको िागी दवु ैपक्ष सहित  

  भएकोिा लििापत्र गराइष सहिलत भएको लबर्यवस्त ुबिोलजिको लििापत्रको लिखत  

  तयार गरर सलिलत सिक्ष पठाउनपुनेछ । 

 

६९. मेललमलाप निएको उजुरीमा गनुयपनन कारवाहीः 
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(१) ििेलििापकताषिे पक्षहरु बीचिा ििेलििाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइष प्रलतवदेन  

  तयार गरी लववादका सबै कागजात सलहत सलिलतिा लफताष पठाउनपुनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष िेिलििापकताषिे पक्षहरुिाइष सलिलत सिक्ष हाजीर हुन जाने 

बलढिा सात लदनको म्याद तोलक पठाउनपुनेछ । 

७०. मेललमलाप निएको उजुरीमा लनणयर् गनुयपननः  

(१)  स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को लवबादिा सलिलतिे िेिलििापको िागी पठाएको  

  उजरुीिा पक्षहरुबीच ििेलििाप हुन नसलक ििेलििापकताषको प्रलतवदेन सलहत प्राि हुन 

  आएिा काननू बिोलजि कारवाही गरी लनणषय गनुषपछष । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेाय बिोलजिको उजरुीिा   

  अलधकारके्षत्र ग्रहण गने सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा उजरुी गनष जान ुभलन सनुाइष  

  पठाइषलदनपुछषः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको लववादिा; तथा 

(ख) कुनै अदाित वा लनकायबाट िेिलििापको िागी प्रेलर्त भएको लववादिा । 

(३)  उपदफा (२) को दहेाय (ख) बिोलजिको लववादिा सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा  

  पठाउँदा हालजर हुन जाने तारेख तोकी पठाउने तथा लिलसि सिते नक्कि खडा गरी  

  अलभिेख रालख सक्कि लिलसि सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

 

७१.  मेललमलाप दस्तुरः 

 ििेलििापिा जाने लववादको हकिा ििेलििापकताषिे पक्षहरुिे सहिलतिा लदन िञ्जरु 

भएदलेख बाहके कुनै प्रकारको दस्तरु िाग्नेछैन ।तर पक्षहरूको सहिलतिा िेिलििापकताषिे 

पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

 

७२.  समुदार् स्तरमा हुने सामुदालर्क मेललमलाप प्रवधयन गनय कमयिारी तोकन सकनेः 

(१)  सलिलतिे स्थानीय स्तरिा ििेलििाप प्रवध्दषन गनषको िागी कायषपालिकािा अनरुोध  

  गरेिा किषचारी खटाइष सिदुाय स्तरिा ििेलििापको प्रवध्दषनात्िक कायषिि गनषसलकनेछ 

  । 
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(२)  सिदुाय स्तरिा हुने सािदुालयक ििेलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनसुारको योग्यता 

  तथा अनभुव नभएका िेिलििापकताषवाट ििेलििाप गराउन वाधा पने छैन । 

(२)  सलिलतिे सिदुायस्तरिा हुने सािदुालयक ििेलििापको कायषलवलध तोके बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

लनणयर् कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था 

७३.  सलिवालर्को लजम्मेवारीः 

कायषपालिकाको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण र लनदिेनिा रलह सलिलतको लनणषय कायाषन्वयन गने गराउने 

सम्बन्धी सम्पणूष कायषको रेखदखे गने लजम्िेवारी वहन गनुषपनेछ । 

 

७४.  सहर्ोग गनुयपननः 

(१)  गाउँपालिका कायाषिय तथा सो अन्तगषतका सबै वडा कायाषिय तथा अन्य कायाषियिे 

  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतिे गरेको लनणषय बिोलजि व्यलि वा संस्था 

  वा अन्य कसैसँग असिु गनुषपने जरीवाना वा अन्य रकि असिुउपर गनष सहयोग गनुषपनेछ 

  । 

(२)  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतिे असिू गनषपने जरीवाना, लबगो वा अन्य 

  कुनै प्रकारको रकि असिुउपर नभइष उपदफा (१) िा उल्िेख भए बिोलजिका   

  कायाषियहरुिे कुनै लसफाररि वा कुनै कायष गररलदनेछैनन । 

 

७५.  असुलउपर गननः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणषय बिोलजि कुनै पक्षसँग जरीवाना वा लबगो वा  

  अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुषपने भएिा सो पक्षिे जरीवाना लतनष बझुाउन ल्याएिा 

  बलुझ सदर स्याहा गरी जरीवानाको िगत किा गनुषपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजि असुिउपर नभएिा िगत राखी सम्बलन्धत पक्षको नाि नािसेी  

  तथा जरीवाना रकि सिेतको लववरण गाउँपालिकाको कायाषियका साथै    

  सबै वडा कायाषियिा सिते अलभिेखको िागी पठाउनपुनेछ । 

(३)  सम्बलन्धत कायाषियहरुिे उपदफा (२) बिोलजि िेलख आएिा त्यस्तो पक्षसँग जरीवाना 

  रकि असिुउपर गरी अलभिेख िाखािा सदरस्याहा गनष पठाउनपुनेछ । 

  

 

७६. िरीिराउ गननः  

(१)  सलिलतिे यस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनणषय बिोलजि कुनै पक्षिे राखकेो दस्तरु, वा  

  अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइषपाउने भएिा भराइषपाउने पक्षिे भरीलदनपुने  

  पक्षको त्यस्तो रकि भराइषलदनुपने स्रोत खिुाइष अनुसचूी-१२ बिोलजिको ढाँचािा लनवदेन 

  लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन लददँा यथासम्भव नगद रहकेो बैकँ खाता वा कुनै सहकारी 

  वा बचत संस्थािा रहकेो रकि र सो नभएिा लििाि लबिी गरी असिु उपर गनुषपने  

  अवस्था भएिा कुनै अचि सम्पलत्तको व्यहोरा खिुाइष लनवदेन लदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको लनवेदनिा दफा ७८ बिोलजिको लववरण खिुाइष लनवदेन   

  लदनपुनेछ 

  

७७. िलनिलार्यलदनेः 

(१)  सलिलतिे यस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनणषय बिोलजि कुनै सम्पलत्त वा अलधकार वा कुन ै

  लबर्यवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै लबर्यको चिन पाउने ठहरेको पक्षिे त्यस्तो चिन  

  पाउने लबर्यको लववरण खिुाइष अलभिेख प्रिासक सिक्ष अनसुचूी-१३ को ढाँचािा  

  लनवदेन लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन परेिा अलभिेख प्रिासकिे लनणषय बिोलजिको लबर्यको 

  चिन चिाइषलदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लददँा चिन चिाउनपुने सम्पलत्तको दफा ७८   

  बिोलजिको लववरण खिुाउनपुनेछ । 
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७८. सम्पलिको लववरण खुलाउनुपननः  

भररभराउ गनष वा चिनचिाइ पाउनको िागी लनवदेन लदने लववादको पक्षिे लनवदेनिा 

सम्पलत्तको लववरण उल्िेख गदाष दहेाय बिोलजिको लववरण खिुाउनपुनेछः- 

(क) अचि सम्पलत्तको लववरण 

(१) घरजग्गा भए रहकेो स्थानको ठेगाना तथा चार लकल्िा; 

(२) घर जग्गाको लकत्ता नम्बर तथा क्षेत्रफि;    

(३) घर रहकेो भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्ि वगषलफट; 

(४) घर जग्गाको अवलस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापारीक क्षेत्रिा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पलक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहकेो व्यलिको नाि थर साथै स्वालित्व भन्दा फरक व्यलिको  

  भोगचिन रहकेो भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य लववरण; तथा 

(७) घरिा भएको िगापात तथा खररदलबलि हुन सक्ने न्यनूति िलू्य । 

(ख) चि सम्पलत्तको लववरणः 

(१) चिसम्पलत्त रहकेो ठाउँ तथा भोग वा लनयन्त्रण राख्नेको नाि थर; 

(२) बैकँ खातािा रहकेो नगद भए खातावािको साथै बैकँ तथा िाखाको नाि; 

(३) चि सम्पलत्तको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भालवत लबलि िलू्य; तथा 

(४) नगद बाहकेको चि सम्पलत्त भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र 

 संख्या । 

 

७९.  सम्पलि रोकका राख्नेः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे दफा ७५ वा ७६ बिोलजि लनणषय कायाषन्वयनको िागी लनवदेन  

  परेपलछ दखेाइएको सम्पलत्तको हकिा आवश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धिा  

  लनणषयको िागी कायाषपालिका सिक्ष पेि गने र कायषपालिकाबाट रोक्का राख्ने लनणषय  

  गरेपछी लनणषय बिोलजि जथेा रोक्का राख्नको िागी सो जथेा दताष रहकेो कायाषिय वा  

  रलजष्ट्रेिन गने कायाषियिा िेलख पठाउनपुनेछ । 
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(२)  बािी, ब्याज,बहाि िगायतको सम्पलत्तको हकिा लनवदेन परेको बलढिा दइुष लदन लभत्र  

  सम्पलत्त तायदात गनष िगाइष तायदात गदाषको सियिा नै आवश्यक पने जलत सम्पलत्त वा  

  सोबाट प्राि हुने बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आलद आय लनयन्त्रण गनुष वा रोक्का  

  राख्नपुछष र त्यसको भपाषइष सम्बलन्धत पक्षिाइष लदनपुछष । 

(३)  दफा ७८ को दहेाय (ख) बिोलजिको सम्पलत्तको हकिा भररभराउको िागी आवश्यक पने 

  जलत सम्पलत्त रोक्का राखी रोक्काको सचूना आवश्यकता अनसुार िेखा िाखा वा  

  सम्बलन्धत बैकँ वा सम्बलन्धत लनकायिा तरुुन्त िेलख पठाउनपुनेछ । 

(४)  सम्पलत रोक्का सम्वलन्ध आदिे अनसुचूी १४ बिोलजि हुनेछ । 

 

८०.  सम्पलि लललाम गदाय अपनाउनु पनन कार्यलवलधः 

(१)  कायषपालिकािे यस ऐन बिोलजि भरीभराउ गनुषपने लबगो वा कोटष फी वा त्यस्तै कुनै रकि 

  असिुउपर गनष दफा ७८ को देहाय (क) बिोलजि सम्पलत्तको लववरण खिुाइष दखाषस्त  

  परेिा त्यस्तो रकि भरीलदनपुने व्यलििाइष बझुाउनपुने रकि बुझाउनसात लदनको म्याद  

  लदइष सचूना जारी गनुषपछष । 

(२)  उपदफा (२)बिोलजिको म्यादिा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्तो भरीलदनपुने व्यलिको  

  भरीपाउने व्यलििे देखाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बिोलजिको सम्पलत्त तायदात  

  गरील्याउनपुछष ।  

(३)  दण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदाित वा लनकाय वा गाउँपालिका वा   

  सलिलतको लनणषयिे असुि उपर गनुषपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हुनपुने  

  व्यलििे बझुाउन नल्याएिा लनजको जनुसकैु अचि सम्पलत्त फेिा परेिा तायदात गरी  

  रोक्का राख्नपुछष । 

(४)  उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन जथेा जिानत वा कुनै प्रकारको नगद 

  धरौट दालखि गरेको हकिा सो सम्पलत्तबाट खाम्ने जलत रकिको िागी उपदफा   

  (३) बिोलजि गरररहन ुपदनै । 

(५)  उपदफा (४) बिोलजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पलत्तको लििािको सचूना  

  सम्बलन्धत पक्षिाइष लदइष सवषसाधारणको जानकारीको िागी लििाि हुने लिलत र   
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  सम्पलत्तको लववरण सलहतको सावषजलनक सचूना गाउँपालिका, लजल्िा प्रिासन कायाषिय, 

  लजल्िा अदाित, लजल्िा सिन्वय सलिलतको कायाषिय तथा कोर् तथा िेखा   

  लनयन्त्रकको कायाषियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

(६)  उपदफा (५) बिोलजिको सचूनािा तोलकएको लदनिा उि सूचनािा तोलकएको सम्पलत्त  

  पञ्चलकते िोिबाट िालथ बढाबढ प्रलिया बिोलजि लििाि गनुषपनेछ । 

(७)  लििाि प्रलियािा सम्भव भएसम्ि लजल्िा अदाित, लजल्िा प्रिासन कायाषिय वा  

  स्थानीय प्रिासन कायाषिय, स्थानीय प्रहरी कायाषिय तथा गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा 

  अन्य सरकारी कायाषियका प्रलतलनलधिाइष रोहवरिा राख्नपुनेछ ।  

(८)  उपदफा (६) बिोलजि गदाष उि सम्पलत्त कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोलह   

  प्रलियाबाट पनुः दोस्रोपटक लििाि गनुषपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाष पलन कसैिे लििाि  

  सकार नगरेिा भराइषपाउने पक्ष लनवदेकिाइष नै उि सम्पलत्त पञ्चलकते िोििा सकार गनष 

  िगाउनपुनेछ । 

(९)  उपदफा (८) बिोलजि गदाष लनवदेकिे सम्पलत्त सकार गनष नचाहिेा पलछ अको जथेा खलु्न 

  आएका बखत काननू बिोलजि गनेगरी लनजको लनवदेन तािेिीिा राखी लििाििा  

  चढाइषएको सम्पलत्त फुकुवा गरीलदनपुछष ।  

(१०) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै  रकि  

  असिु उपर गने िििा लििाि गदाष कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हु  न्छ त्यलतिा 

  नै सो सम्पलत्त लििाि गरी प्राि रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननू   

  बिोलजि अन्य सम्पलत्त वा प्रलियाबाट असिुउपर गनुषपनेछ । 

 

८१. तार्दात गनन प्रलक्रर्ाः 

(१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बिोलजि सम्पलत्त तायदात गनुषपदाष कलम्तिा वडा सलचव 

  स्तरको किषचारी खटाइष त्यस्तो अचि सम्पलत्तको चिनचल्तीको िलू्य स्पष्ट खलु्ने गरी  

  तायदात गनषिगाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तायदात गने किषचारीिे तायदात गनुषपने सम्पलत्तको चिनचल्तीको 

  िलू्य कायि गने प्रयोजनिे पञ्चलकते िोि कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अलभिेख  

  प्रिासक सिक्ष प्रलतवदेन सलहत पेि गनुषपनेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बिोलजि पञ्चलकते िोि कायि गदाष दहेाय बिोलजिक कुरािाइष आधार  

  लिइष कायि गनुषपनेछः 

(क) लनवदेकिे लनवदेनिा खिुाएको िलू्य; 

(ख) लनणषयिा उल्िेख भएको भए सो िलू्य; 

(ग) पक्षिे जिानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको िागी कायषपालिका सिक्ष लनवदेन लददँा   

  खिुाएको िलू्य; 

(घ) तायदात गदाष भ ैआएको स्थानीय िलू्याँकन अनुसारको िलू्य; 

(ङ) िािपोत कायाषियिे कायि गरेको न्यनूति िलू्य; 

(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िलू्य कायि गरेको भए सो िलू्य; 

(छ) पञ्चलकते िोि कायि गनुषभन्दा तत्काि अगाव ैकुनै खररदलबलि भएको भए सो िलू्य । 

स्पलिकरणः “पञ्चलकते िोि” भन्नािे अचि सम्पलत्त लबलि गनुषपदाष लबलिहुने न्यनुति  

      िलू्यिाइष सम्झनपुछष । 

(४)   उपदफा (३) बिोलजि गदाष दहेाय बिोलजिको कुरािाइष सिते ध्यानिा राख्नपुनेछः 

(क)  औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग जोलडएको छ वा 

 छैन; तथा 

(ख)  नगरक्षेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको वतषिान अवस्था सम्बन्धिा प्रालवलधक िलु्याँकन 

 प्रलतवदेन । 

 

८२.  खाम्नेजलत मात्र लललाम गनुयपननः 

(१)  कायषपालिकािे दफा ८० बिोलजि लििाि गदाष असुिगनुषपने बाँलक खाम्ने जलत   

  सम्पलत्तिात्र लििाि गनुषपनेछ । 

(२)  सम्पलत्त लििाि गदाष सकार भएको रकि असिुउपर गनुषपने भन्दा बलढ भएिा सो बलढ  

  भएको जलत रकि सम्पलत्तवाि पक्षिाइष लफताष गरीलदनपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि रकि लफताष पाउने पक्ष लििाि गदाषको बखत उपलस्थत नभएको  

  भए रकि लफताष लिन आउनुभनी लनजको नाििा सात लदनको सचूना जारी गरीलझकाइष  

  रकि लफताष गनुषपछष । 
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(४)  उपदफा (३) बिोलजि गदाष सम्बलन्धत पक्ष रकि लफताषलिन नआएिा उि रकि सलञ्चत 

  कोर्िा दालखि गरी आम्दानी बाँलध सदरस्याहा गनुषपछष । 

(५)  अलभिेख प्रिासकिे दफा ८० बिोलजि लििाि गरेको सम्पलत्त सकार गने पक्षको  

  नाििा सम्पलत्त दताष नािसारीको िागी सम्बलन्धत कायाषिय वा लनकायिा पत्राचार गरी  

  लनजिाइष सम्पलत्तको चिनपजूी उपिब्ध गराइष आवश्यक परे सो सम्पलत्तको चिन  

  चिाइषलदनपुछष । 

(६)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दफा ८० बिोलजिको लििाि  

  प्रलिया अगाडी बलढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन ल्याए पलन सो रकि नबलुझ  

  सम्पलत्त लििाि गनुषपनेछ । 

 

८३.  लललाम उपरको उजुरीः 

  यस ऐन बिोलजि भएको लििािको प्रलियािा लचत्त नबझु्ने पक्षिे जनु प्रलिया उपर लचत्त 

नबझुकेो हो सो भएको पन्र लदन लभत्र सलिलत सिक्ष उजरुी पेि गरी भएको आदेि बिोलजि 

गनुषपनेछ । 

 

८४.  लबगो िराउँदा वा िलनिलाउँदा लागेको खियः 

   यस ऐन बिोलजि लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागकेो खचष लबगो भरीलदनपुने वा 

चिनलदनपुने सम्बलन्धत पक्षिे व्यहोनुषपनेछ । 

 

८५.  र्थालस्थलतमा राख्नेः 

   कायषपालिकािे यस ऐन बिोलजि चिनचिाइष िाग्न वा लबगो भराइषपाउन कुनै सम्पलत्त 

दखेाइष लनवदेन परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने कायष सम्पन्न नभएसम्िको िागी उि 

सम्पलत्त हक हस्तान्तरण गनष, भत्काउन, लबगानष तथा कुनै प्रकारको लनिाषण कायष गरी उि 

सम्पलत्तको स्वरुप पररवतषन गनष नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्धत पक्षको नाििा आदिे जारी 

गरी उि सम्पलत्त यथालस्थलतिा राख्नपुनेछ । 

 

८६.  लनवेदनबाट कारवाही गननः  
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(१)  अलभिेख प्रिासकिे कुनै पक्षिे दफा ८५ बिोलजि भएको आदिे लवपररत कुनै   

  सम्पलत्तको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतषन आलद गरेको लनवदेन परेिा उि लनवदेन  

  दताष गरी त्यस्तो गने पक्षको नाििा लतन लदनको म्याद  जारी गरी लनजिाइष हालजर गराइष  

  सो लनवदेन सलिलत सिक्ष पेि गनुषपनेछ । 

(२)  सलिलतिे उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन पेि हुन आएिा पक्षिाइष नयाँ उजरुी दताष गनष 

  निगाइष उि लनवदेनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनणषय गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेनको 

  व्यहोराबाट लनवदेन सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्र नपने लबर्यिा परेको दलेखएिा सलिलतिे 

  उि लबर्यिा के्षत्रालधकार ग्रहण गने अदाित वा लनकाय सिक्ष जान सनुाइषलदनपुनेछ । 

 

८७.  िलनिलाउने सूिनाः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणषय बिोलजि चिन चिाइष पाउन लनवदेन परेिा चिन 

  चिाउने लिलत खिुाइष फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन किषचारी  

  खलटइष आउने हुदँा सो लिलत अगाव ैघर जग्गा खालि गरीलदन ुभलन चिन लदनपुने पक्षको  

  नाििा सचूना जारी गनुषपनेछ । 

(२)  चिनलदनपुने सम्पलत्त उजरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचिनिा रहकेो भएिा  

  अलभिेख प्रिासकिे सोलह पक्षको नाििा उपदफा (१) बिोलजिको सचूना जारीगनुषपनेछ 

  । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको लिलतिा खलटइषजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए   

  सम्बलन्धत किषचारीिे चिन चिाइष लदएको िचुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खािी  

  नगरेको भए खािी गराइष चिन चिाइष चिन चिाएको िचुलु्का खडा गरी प्रलतवदेन साथ 

  अलभिेख िाखािा पेि गनुषपनेछ ।  

पररच्छेद-१० 

लवलवध 

८८.  नककल लनवेदनः 
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(१)  सलिलत सिक्ष दताष रहकेो उजरुीको कुनै सरोकारवािा पक्षिे लववादको लिलसििा रहकेो 

  कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िागी लनवदेन लदएिा सलिलतिे उि पक्षिाइष सो  

  कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लददँा सम्बलन्धत पक्षिे उजरुी िाखािा रहकेो लिलसिको 

  नक्कि लिनपुदाष उजरुी प्रिासक तथा अलभिेख िाखािा रहकेो लिलसिको नक्कि  

  लिनपुने भएिा अलभिेख प्रिासक सिक्ष लनवदेन पेि गनुषपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदनको एघार बज ेअगाव ैपेि भएिा सम्बलन्धत   

  किषचारीिे सोलह लदन र सो भन्दा पछी पेि भएिा सम्भव भएसम्ि सोलह लदन नभए सोको 

  भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन लददँा फरक फरक उजरुीको िागी फरक फरक लनवदेन  

  लदनपुनेछ । 

(५) लववादको कुनै पक्षिे उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन लददँा नक्किको सिािा   

  कागजपत्रको फोटो लखच्ने अनुिलत िागेिा सो लदनपुनेछ । 

(६)  नक्कि लनवदेन लददँा अनसुचूी-१५ बिोलजिको ढाँचािा लदनपुनेछ । 

 

८९.  नककल दस्तुरः  

(१)  सम्बलन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बिोलजि नक्कि वा फोटो लखच्नको िागी लनवदेन  

  लदनेपक्षसँग दहेाय बिोलजिको दस्तरु लिइष नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको दरिे; 

(ख) सलिलतको लनणषय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको  

  दरि;े तथा 

(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइष फोटो लखच्न चाहिेा प्रलत पानाको रू ५।–   रुपैयाँको 

  दरिे । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि नक्कि  

  दस्तरु निाग्ने पक्षिाइष यस दफा बिोलजिको दस्तरु िाग्नेछैन । 

(३)  यस दफा बिोलजि नक्कि उतार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि उतार गदाष िागकेो खचषको  

  व्यवस्था आफै गनुषपनेछ । 
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९०. दस्तुर उल्लेख गननः 

(१) नक्कि प्रिालणत गने सम्बलन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रिालणत गदाष नक्कि िैजाने पक्षको 

  नाि थर तथा उजरुीिा हलैसयतका साथै नक्कि उतार गरेवापत दालखि गरेको दस्तरु र  

  नक्कि पाना सिते उल्िेख गरी नक्कि लदएको व्यहोरा जनाइष नक्कि प्रिालणत गनुषपनेछ 

  । 

 

९१.  दस्तुर िुक्ता निर्य नककल नलदर्नेः  

  सम्बलन्धत प्रिासकिे यस ऐन बिोलजि नक्कि िाग्ने पक्षिे नक्कि उतार गदाष दफा ८९ 

बिोलजि िाग्ने दस्तरु दालखि नगदाषसम्ि नक्कि लदनेछैन र सो नक्किको आलधकाररकता 

प्रिालणत गनष पाउनेछैन ।  

 

९२. प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

  यस ऐनिा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बलन्धत प्रचलित काननूिा 

कुनै कुरा िेलखएको भए सोिा िेलखए जलतको हकिा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

९३. लनर्म बनाउने अलधकारः 

 सलिलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायाषन्वयनको िागी आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

अनुसूिी-१ 

(दिा ८ को उपदिा (२)सगँ सम्बलन्धत ) 

उजुरीको ढाँिा 

न्यालयक सलिलतिा चढाएको दायर गरेको  

लिराद पत्र   
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.......................... को नाती। नालतनी  .................................................... को 

छोरा।छोरी।श्रीिती  .......................... लजल्िा  ..........................  गाउँपालिका  वडा नं .

.........गाउँ । टोि वस्ने बर्ष   .......................... को फोन नं .......................... भएको 

.................................................. .. १  

 

लवरुद्ध 

.......................... को नाती। नालतनी .......................... .......................... को 

छोरा।छोरी।श्रीिती .......................... लजल्िा  ..........................  गाउँपालिका  वडा न .

.........गाउँ । टोि वस्ने बर्ष   .......................... को फोन नं .......................... भएको 

.......................... .......................... १  
 

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद 

म लनम्न वुँदाहरुमा लेलखए बमोलजम लनवेदन गदयछु : 

१. ि लनवेदक र यस लववादको दोस्रो पक्षलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह 

गररएको हो । लववाह भएपिात २ बर्षसम्ि अथाषत २०७१ सािसम्ि हािी लवच सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो 

लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिते जायजन्ि भएको छ । एक आपसिा िोग्न ेस्वास्नी लवचको 

सहिलत र सहकायषिा छोरा जन्िेपछी िििः सिस्या दलेखँद ै जान थाल्यो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत 

गएपछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरे ँ  । २ पटकसम्ि लिन गए ँ । तर लनजिे 

लतिीसँग िरेो जीवन चल्न सक्दनै, ि घर जान सलिन, लतिी जे गनुषपछष गर भलन ठाडो जवाफ लदन थालिन । के 

कारणिे यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा अव लतम्रो र िरेो सम्वन्ध छैन आफुखसुी गर र  ििाई सम्पकष  नगर,गरेिा राम्रो 

हुदँनै भलन धाक धम्की र त्रास िसेत लदइन । िािो सिय सम्ि िन फकेिा र घर आउलिन भलन पखी वसे ँतर 

आईनन । कररव ३ बर्षपछी अथाषत २०७४ साि भाि िलहनािा पनुः लिन गएँ तर लवपक्षी िसँग वोल्द ैनवोिी 

घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईिारीररक आििण गन ेसम्िको कायष गरी ििाई तथा नाि गालि गिौच गरे । 

िलुश्कििे ज्यान जोगाई लनराि भएर घर फलकष एँ र अव दोस्रो पक्ष श्रीिती िसँग पनुः फलकष  आउन ेर दाम्पत्य जीवन 

सिुधरु हुने सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक लववाद लनरुपणका िागी यो लनवेदन लदन आएको छु ।  

२. यस सलिलतबाट दोस्रो पक्ष लझकाई जे जो वझु्नपुछष वझुी लववाद लनरुपण गराईपाउँ ।  

३.  यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक कायषलवलधको दफा ....विोलजि लनवेदन  दस्तुर रु......, 

दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सचूना दस्तुर रु ........., पाना २ को लनवदेनको  प्रलतलिपी दस्तुर रु ............. 

सिेत गरी जम्िा रु ......यसै लनवेदन साथ दालखि गरेको छु । 

४.  यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार यसै सलिलतको 

 अलधकारक्षते्रलभत्र पदषछ । 

५. यो लनवदेन हदम्यादलभत्रै छ र ि लनवेदकिाई यस लबर्यिा लनवेदन लदने हकदयैा प्राि छ ।  

६. यस लबर्यिा अन्यत्र कही ँकतै कुन ैलनकायिा कुन ैप्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइती तफष का र िेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु लझकाई थप व्यहोरा वझु्न सलकनेछ 
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 साक्षी ि आफै दालखि गनेछु ।  

 तपलसल 

 यस कुराको प्रिाण  साक्षी  

 दखेी जान्न े 

................. लजल्िा ......... गाउँपालिका वडा नं ........ वस्न ेबर्ष ...... को........१ 

................. लजल्िा ......... गाउँपालिका वडा नं ........ वस्न ेबर्ष ...... को........१ 

 सनुी जान्न े

 कागज ....................... 

८. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि संजाय भोग्न तयार  छु । 

                 लनवदेक 

नािः  ............................. 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 
 

अनुसूिी-२ 

(दिा ९ को उपदिा (१)सगँ सम्बलन्धत) 

उजुरी दताय गरेको लनस्सा 

श्री .................... 

........................ । 

लबर्र्:  उजुरी दतायको लनस्सा पत्र सम्बन्धमा । 
 

………. बस्ने तपाई लबरुद्धिा….……… वस्ने ….………….………िे 

….………….……… भनी उजरुी दताष गनष ल्याएकोिा आजको लिलत ….……… िा दताष गरी 

दताष न.ं ….……… कायि भएकोिे यो लनस्सा जारी गररएको छ ।  

 

अलधकृत किषचारी। उजरुी प्रिासक 

दस्तखत:   ........  

 

अनुसिूी-३ 

(दिा ९ को उपदिा (२)सँग सम्बलन्धत) 

ताररख िपायर्य 

न्यालयक सलिलत  

किि गाउँपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 
 

वादी           प्रलतवादी 
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.................             ...................  

िदु्दा  .................... 

लिलत  ...........िा  .........................................काि भएकोिे सोही लदन  ...........बजे यस न्यालयक 

सलिलत/ कायाषियिा उपलस्थत हुनेछु भनी सही गने ..... 
 

वादी          प्रलतवादी  

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

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

 

अनुसूिी-४ 

(दिा ९ को उपदिा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

ताररख पिाय 

न्यालयक सलिलत 

किि गाउँपालिकाबाट जारी भएको तारेखको पचाष 

 

वादी        प्रलतवादी 

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

िदु्दाः ...................... 

 

लिलत  ...............िा  ....................काि गनष  ........बज ेहालजर हुन आउनहुोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखत  

लिलत ................. 
 

 

अनुसूिी-५ 

(दिा १५को उपदिा (३)सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि गरेको 

प्रलतउिर पत्र  

 

प्रलतउिर कताय (पक्ष) 
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…….….…. छोरा, छोरी, नाती, नालतनी,श्रीिती……….….. लज. ……….. गा. पा. …… 

वडा न.ं ….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को फोन नं. 

….….….…. भएको ….….….….…. १  

 

लिरादकताय (लवपक्षी) 

…….….…. छोरा, छोरी, नाती, नालतनी,श्रीिती……….….. लज. ……….. गा. पा. …… 

वडा न.ं ….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को फोन नं. 

….….….…. भएको ….….….….…. १  

मुद्धाः ………………….. 
 

लबर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

म लनम्न वुदँाहरुमा लेलखए बमोलजम लनवेदन गदयछु : 

१. ि लिलखत जवाफ प्रस्ततुकताष र लवपक्षी लनवेदक लवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह 

 भएको व्यहोरा लठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि भएको लठक हो । २०७१ सािको 

 लतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको 

 तर ि घर नगएको,िैिे लवपक्षी लनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र िेरा दाईभाईिे िारीररक आििण 

 गने सम्िको कायष गरेकोभलन कपोिकलल्पत झठुा र हुदँ ै नभएका लनराधार व्यहोरा उल्िेख गरी लववाद गरेको कुरा 

 उल्िेख गनष चाहान्छु ।  

२. दक सिेत लििी गालि गिौचििाई लवपक्षी लनवे , डर, धाक, धम्की दखेाई हातपात गरी घरबाट लनकािा गरेपछी ि 

 िाइतीिा आई वसेकी हु ँ । लववाह भएको केही बर्षपछी लवना कारण ििाथी लवलभन्न लकलसिका आरोप िगाई 

 अपिान गने, गािी गिौच गने िगायतका कािहरु हुदँगैए । पररवारका अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घणृा गने, 

 वोिचाि नगने जस्ता कायष गरेपलन लवपक्षीबाट केही सिय ििाई नै सिथषन र सहयोग गद ैआएका लथए तर पछी 

 लवपक्षी लनवेदक सिेत उलनहरुसँगै लििे र ििाई जवरजस्त गरबाट लनकाल्ने कायषिा सहभागी भए  । के कुन कारणिे 

 वा िेरो के गल्तीिे यसो गरेका हुन भलन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नल्याएको भलन िाइती पक्षसिेतको  आिोचना गने 

 गरेका लथए । सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण ििाई घरबाट लनकािीलदएका हुनपुदषछ । िैिे कुनै गल्ती 

 नगरेको र लवपक्षी िोग्नेसँग पवूषवत िाया, सद्भाव र सम्िान यथावत रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत 

 कायि गरीपाउँ ।  

३ .  घरबाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ िलहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको झण्डै ३ बर्षसम्ि वेखवर, 

 सम्पकष लवलहन वसी अलहिे एक्कासी सम्वन्ध लवच्छेदको िाग गरी लनवेदन लदन ुआफँैिा आियषजनक िागेको छ, 

 सत्य त्य वलुझ काननू बिोलजि गररपाउँ ।  

४.  न्यालयक सलिलतवाट जारी भएको स्थानीय कायषलवलधको दफा……. बिोलजि यसै लनवेदन साथ दस्तरुरु. ……… 

 दालखिा गरेको छु ।  

५.  यो लिलखत जवाफ म्यादलभतै्र लिई ि आफैं  उपलस्थत भएको छु ।  

६. यस लबर्यिा अन्यत्र कही ँकतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  
 

साक्षी ि आफै दालखि गनेछु ।  

तपलसल 
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यस कुराको प्रिाण  

साक्षी  

देखी जान्ने  

..............लजल्िा .............गाउँपालिका वडा नं  .... वस्ने बर्ष  .......  को ...... १ 

..............लजल्िा .............गाउँपालिका वडा नं  .... वस्ने बर्ष  .......  को ...... १ 

सनुी जान्नै 

कागज ....................... 

७. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि संजाय भोग्न तयार छु ।  

            लनवेदक 

            नािः ................................... 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 

 

अनुसूिी-६ 

(दिा २० को उपदिा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

न्यालयक सलिलतबाट जारी भएको 

म्र्ाद / र्तलार्नामा  

…….….…. को छोरा/छोरी/नाती/नालतनी/श्रीिती……….….. लजल्िा किि गा.पा. वडा नं. 

….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को तपाई श्री  ….….….…. 

का नाउँिा लिलत ….….….….….िा ….….….….…िे ….….….….… िदु्धाको लफरादपत्र 

यस न्यालयक सलिलतिा लदएको हुनािे सो लफरादपत्रको प्रलतलिलप सिते ….….….….… साथ 

पठाइएको छ । यो म्याद/इतिायनिा तपाईिे पाए वा काननू विोलजि टाँस भएको लिलतिे वाटोको 

म्याद बाहके ….….… लदन लभत्रिा प्रलतउत्तर पत्र र काननू विोलजि आफ्नो लिखत प्रिाणको 

सक्कि नक्कि जो छ सो विोलजिको एक एक प्रलत नक्कि सिते लिई हालजर हुन आफै आउन ुवा 

काननू विोलजि वाररस वा काननू व्यवसायी पठाउन ुहुन सलुचत गररएको छ ।  

म्याद लभत्र प्रलतउत्तर पत्र लिई तपाई आफै वा वाररस वा काननू व्यवसायी िाफष त उपलस्थत हुन ुभएन 

भने सो िदु्धिा काननू विोलजि फैसिा हुने छ र भलवष्ट्यिा त्यस लवर्यिा तपाईको कुनै उजरु िाग्ने 

छैन । इलत सम्वत ्ताििेी लिलतः ………िा  

म्याद/इतिायनिा जारी गने अलधकारी  

दस्तखतः ……………… 

नािः……………… 

पदः ……………… 

लिलतः……………… 
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क) म्यादवािािे बलुझलिएकोिा  

यसै विोलजिको िरेो नाउँिा जारी भएको एक प्रलत म्याद र उजरुी/लफरादपत्रको प्रलतलिलप सिते 

दहेायका साक्षीहरुको रोहवरिा ि आफैिे हातिा बलुझलिए ँभलन सलहछाप गने  

ख) म्यादवािाको एकाघरको जहाने बलुझलिएकोिा  

यसै विोलजिको म्यादवािा िालनसिे म्याद बझुन इन्कार गरेकोिे/फेिा नपदाष लनजको नाउँको यसै 

विोलजिको एक प्रलत म्याद र उजरुी/लफरादपत्रको प्रलतलिपी सिते दहेायका साक्षीहरुको रोहवरिा 

बलुझलिए भलन सलहछाप गने म्यादवािा ……………… को एकाघरको 

………………नाताको ………………वर्ष……………… को ……………… 

 ग) म्यादवािाको घरदोिा टाँस भएकोिा  

म्यादवािा……………… लनजको एका घरको उिरे पगुकेो िोग्ने िालनस र स्वास्नी िालनस सिते 

घरिा फेिा नपरेका/बझु्न इन्कार गरेकोिे लनजको नाउँको म्याद र उजरुी/लफरादपत्र नक्कि सिते 

हािी दहेायका साक्षीका रोहवरिा लनजको घरदिैोिा सविैे दखे्ने गरर टाँसी लदएको ठीक छ भनी 

सही गने हािी दहेायका िालनसहरु  

साक्षी  

उपरोि ……………… विोलजि हािीहरुको रोहवरिा म्याद ताििेी भएको ठीक हो भनी 

दस्तखत गनेः  

१) ………………लजल्िा ………………गा.पा. …… वडा न.ं ………… 

गाँउ/टोि………….. वस्ने वर्ष …… का श्री ……………………… 

२) ………………लजल्िा ………………गा.पा. …… वडा न.ं ………… 

गाँउ/टोि………….. वस्ने वर्ष …… का श्री ……………………… 

रोहवर 

…………………….. गा. पा. को सदस्य/वडा अध्यक्ष/ सलचव………….. 

काि तािेिी गनेको 

नािथरः……………………. 

सहीः………………….     …………………. 

लिलतः ………………….     किषचारी वा पदालधकारी 
 

अनुसूिी-७ 

(दिा ४२ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

लनणयर्को ढाँिा 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 
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संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

 

लनणयर् 

संवत  ...............सािको लनवदेन नं........  

लवर्र्ः वलेसीबाट पानी झारेको । 

.............लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं.....   .......................... वस्ने 

........................................................................ प्रथि पक्ष  

लवरुद्ध 

................. लजल्िा  ………..गाउँपालिका वडा नं ........ .................. वस्ने 

.............................................................. .........दोस्रो पक्ष  
 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )१(  ञ बिोलजि लनवदेन दताष भई सोही ऐनको 

दफा ४६ बिोलजि गठन भएको न्यालयक सलिलत सिक्ष प्रस्ततु हुन आएको िदु्दाको संलक्षि त्य र 

लनणषय यस प्रकार छः  

(१( किि गाउँपालिका वडा नं...... .    ................नक्सा लसट नं ....लक.नं........  के्ष .फ...........  

को घरजग्गािा पलिि तफष का लक .नं..........का संलधयार लवपक्ष  ...................िे घर वनाउँदा 

आफ्नो घरजग्गािा लसिाना सम्ि आई जोलड वनाएको तर छत तथा विेसीको पानी आफ्नो घर 

कम्पाउण्ड लभत्र झाने गरी वनाएको हुदँा सो विेसी वन्द गराइपाउँ भन्ने लनवदेकको लनवदेन व्यहोरा ।  

(२( किि गाउँपालिकाबाट प्रचलित भवन लनिाषण सम्वन्धी िापदण्ड बिोलजि इजाजत प्राि गरी 

भवनको नक्सा सिते स्वीकृत गराई सो नक्सा बिोलजि भवन लनिाषण गरेको हु ँ । लवपक्षी लनवदेकिे 

भने बिोलजि आफ्नो घरको छत तथा विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्ड लभत्र झाने नगरेको 

आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुदँा झठुा लनवदेन खारेज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जवाफ ।  

(३(  ..............गा उँपालिकाबाट स्थिगत लनररक्षण तथा सवेंक्षण गनष गएका प्रालवलधक टोिीिे 

स्थिगत लनररक्षण गरी लिलत .........िा पेि गरेको स्केच सलहतको प्रलतवदेनबाट प्रत्यथीको 

घरतफष बाट छत तथा विेसीको पानी खस्दा लनवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको दलेखन्छ भन्ने 

व्यहोरा उल्िेलखत भएको  ।  

(४( लववादका दवु ैपक्षिाईििेलििाप गराउने प्रयोजनका िागी किि गाउँपालिक वडा नं........,  

................. िा रहकेो ििेलििाप केन्ििा पठाउँदा ििेलििाप हुन नसकी फलकष  आएको ।  

लनणयर् 
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दवु ै पक्षिाई सनुवुाईको िागी आज पेिी तोलकएकोिा लववादका सम्वलन्धत पक्षहरु स्वयि ं तथा 

लनजहरुबाट लनयिु गरेका काननू व्यवसायीहरु सितेको भनाई सनुी पनुः लििापत्र गनुषहोस भलन 

सम्झाउँदा वझुाउँदा पलन लििापत्र गनष िञ्जरु नगनुष भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाण कागजहरुको 

सिते िलू्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ )२ ( बिोलजिलनणषय 

लदनपुने हुन आई लनणषयतफष  लवचार गदाष लनवदेकको लक  .नं ……... को पलिितफष  प्रत्यथीको लक .नं.  

…... को घरजग्गा जोलडएर रहकेोिा लववाद दलेखएन । लनवदेकको भनाई अनसुार आफ्नो घर 

कम्पाउण्ड लभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपि ैजाँचवझु 

गरी प्रालवलधक प्रलतवदेन पेि गनष कायाषियबाट खलट गएका प्रालवलधक किषचारीिे लिलत .............िा 

पेि गरेको स्केच सलहतको प्रालवलधक प्रलतवदेन सितेबाट लनवदेकको िाग दावी बिोलजि आफ्नो 

घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पलुष्ट हुने दलेखन्छ । 

प्रत्यथीिे यस कायाषियबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत छत तथा विेसीको पानी आफ्नै 

घरजग्गािा झाने भलन दखेाईएको र लनवदेकको घर कम्पाउण्ड लभत्र पानी झानष पाउनुपछष भलन 

प्रत्यथीिे दावी लवरोध गनष सिते नसकेको र प्रचलित काननू र प्रचिनबाट सिते अकाषको घर 

कम्पाउण्ड लभत्र आफ्नो छत तथा विेसीको पानी झानष पाउने नदलेखएको हुदँा लनवदेकको िाग 

बिोलजि प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ध गनुषपने 

दलेखन्छ । लनवदेकको घर कम्पाउण्डिा पानी झानष नपाउने ठहछष  । सो ठहनाषिे तपलिि बिोलजि गनुष 

।  

तपलिल 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनष आएिा लनयिानसुार दस्तरु लिई नक्कि लदन ु। 

२. यो लनणषयिा लचत्त नवझु े३५ लदनलभत्र .............. लजल्िा अदाितिा पनुरावदेन गनष जान ुभलन 

 प्रत्यथीिाई सनुाईलदन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरावदेन नपरेिा काननू बिोलजि लनणषय कायाषन्वयन गनुष /गराउन ु।  

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-८ 

(दिा ४८को सगँ सम्बलन्धत) 

अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि  

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 
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सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवत  ............................सािको लनवदेन नं........  
 

लवर्र्ः  लपलडतलाई उपिार गराउने सम्वन्धमा । 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......  ..................वस्ने 

................................................. प्रथि पक्ष 

लवरुद्ध 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   ..................वस्ने 

................................................. दोश्रो पक्ष 

 

 

यसिा लनवदेकको िाग बिोलजि  ............ ........... लजल्िा वडा नं. ......    .........................

आफुिाई असाध्य रोग िागी लनयलित रुपिा हिाको २ पटक िगृौिा डायिोलसस गनष लचलकत्सकिे 

लिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा बर्ष   ..................को ...........................िे लनयलित 

कोरुपिा डायिोलसस गनष अटेर गरे , घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरेको, कलहिे कलहि े

कायाषियको कािको व्यस्ततािे फुसषद नलििेको आलद कारण जनाई आफुिे लनयलित प्राि गनुषपने 

स्वा्य सेवा प्राि गनष नसकेको हुदँा आफ्नो जीवन झनझन खतरायिु वन्द ैगएको भलन अस्पतािको 

लचलकत्सकको पजुाष र लिफाररस सलहत पेि हुन आएको लनवदेन उपर प्रारलम्भक रुपिा जाँचवझु गदाष 

व्यहोरा िनालसव दलेखएको हुदँा हाििाई लनवदेकको िागी लचलकत्सकिे लिफाररस गरे बिोलजि 

हरेक हिा २ पटक डायिोलसस गनुष गराउन ु तथा लनजको स्वा्यिाभका िागी आवश्यक अन्य 

प्रवन्ध सिते लििाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ )८ ( बिोलजि लवपक्षी 

........................को नाििा यो अन्तररि संरक्षणात्िक आदिे जारी गररलदएका छौं । यो आदिे 

लिलसि साििे राखी लवपक्षीिाई िेखी  पठाईलदन ु। यो आदिे अनसुार उपचार भएको जानकारी 

प्राि गरी लिलसि साििे राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुष ।  

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना .............  गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-९ 

(दिा ५३ को उपदिा (२)सगँ सम्बलन्धत) 
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लमलापत्रको लागी लनवेदनको ढाँिा 

किि गाउँपालिक न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि गरेको लििापत्रको संयिु लनवेदन पत्र 

 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   ..................... वस्नेको 

छोरा/छोरी/श्रीिलत वर्ष ........ को  ..................को 

(प्रथि पक्ष)  

लवरुद्ध 
 

.............. लजल्िा  ................वडा नंगाउँपालिका ......   ..................वस्ने 

................................ बर्ष …….लिलखत जवाफ कताष …………… को …………… 

(दोश्रो पक्ष) 

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदयछौः 

१. हािीलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह गररएकोिा कररव  २ 

 बर्षसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको 

 सिते जायजन्ि भएको,   सोलह बर्ष २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर 

 नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै कुटलपट 

 गरी पठाएको भलन लनवदेकको लनवदेन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको लनउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 

 लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो 

 यथावत िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायि 

 गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीबर्ष िोग्ने स्वास्नी छुलटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 

 जायजन्ि सिेत भसैकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी लबर्यिे िनिटुाव भई िोग्ने 

 स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा …………….. को पहििा …………….. 

 ििेलििाप कताष …………….. अन्तगषतको एक अपसिा  छिफि गरी लििी 

 आएको व्यहोरा यो छ की लवगतिा ज ेजस्ता लबर्यिा असिझदारी तथा विेेि भएको 

 भएतापनी हािीलवच एक अकाषप्रलत लवश्वास, सदभाव र प्रेि कायि ै रहकेोिे िोग्ने 

 स्वास्नीको सम्वन्ध लवच्छेद गरी पाउँ भन्ने लनवदेन दावी छोलड पनुः सिुधरु  सम्वन्धका 

 साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवलस्थत ढंगिे अगाडी वढाउने छौं । लनवदेकको घरिा 
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 तत्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वातावरण नहुने भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई वस्न 

 हािी दवु ैपक्ष सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (  

 बिोलजि  यो लििापत्रको संयिु लनवदेन पेि गरेका  छौं , िेलखए बिोलजि लििापत्र गरी 

 पाउँ ।  

४.  किि गाउँपालिका स्थानीय न्यालयक कायषलवधी बिोलजि यो लििापत्रको संयिु लनवदेन 

 दस्तरु िाग्नेछैन  ।  

५ .यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

.............................. प्रथि पक्ष  ............................ दोस्रो पक्ष 

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-१० 

(दिा ५३को उपदिा (५)सगँ सम्बलन्धत) 

लमलापत्रको ढाँिा 

 कमल गाउँपाललका न्र्ालर्क सलमलत समक्ष पेि गरेको लमलापत्रको संरु्क्त लनवेदनपत्र 
 

........................... छोरा/छोरी/श्रीिलत .............. लजल्िा ............. . गाउँपालिका 

/नगरपालिका/ उपिहानगरपालिका/ िहानगरपालिका, वडा नं. …… बस्ने वर्ष …..  को 

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

लवरुद्ध 

........................... छोरा/छोरी/श्रीिलत .............. लजल्िा ............. . गाउँपालिका 

/नगरपालिका/ उपिहानगरपालिका/ िहानगरपालिका, वडा नं. …… बस्ने वर्ष …..  को 

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

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदयछौं : 
 

१. हािीलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह गररएकोिा कररव  २ 

बर्षसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको सिते 

जायजन्ि भएको,   सोलह बर्ष २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक 

पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै कुटलपट गरी पठाएको भलन 
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लनवदेकको लनवदेन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको लनउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 

लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथावत 

िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायि गराईपाउँ भन्ने 

प्रत्यथीको लिलखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीबर्ष िोग्ने स्वास्नी छुलटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 

जायजन्ि सिते भसैकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी लबर्यिे िनिटुाव भई िोग्ने स्वास्नी 

अिग अिग वसेकोिा …………….. को पहििा …………….. िेिलििाप कताष 

…………….. अन्तगषतको एक अपसिा  छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की 

लवगतिा ज े जस्ता लबर्यिा असिझदारी तथा वेििे भएको भएतापनी हािीलवच एक 

अकाषप्रलत लवश्वास, सदभाव र प्रेि कायि ैरहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध लवच्छेद गरी पाउँ 

भन्ने लनवदेन दावी छोलड पनुः सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवलस्थत ढंगिे 

अगाडी वढाउने छौं । लनवदेकको घरिा तत्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वातावरण नहुने 

भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई वस्न हािी दवु ैपक्ष सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (  बिोलजि  यो लििापत्रको संयिु लनवदेन पेि गरेका  छौं , िेलखए 

बिोलजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. किि गाउँपालिका स्थानीय न्यालयक कायषलवधी बिोलजि यो लििापत्रको संयिु लनवेदन 

दस्तरु िाग्नेछैन  ।  

५.यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

.............................. प्रथि पक्ष  ............................ दोस्रो पक्ष 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-११ 

(दिा ६०को उपदिा (३)सगँ सम्बलन्धत) 

मेललमलापकतायमा सूिीकृत हुने लनवेदन ढाँिा 

न्यालयक सलिलत 

किि गाउँपालिका सिक्ष पेि गरेको लनवदेन 
 

लबर्र् : मेललमलापकतायमा सूिीकृत हुन पाउँ । 
 

प्रस्ततु लबर्यिा तपलसििा उल्िेलखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी किि  गाउँपालिकाको 
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न्यालयक सलिलत अन्तगषतका  ............ििेलििाप केन्ििा सूचीकृत भई ििेलििाप गराउन अनिुती 

पाउँ भनी लनवदेन गदषछु ।  

तपलसि  

१( नागररकता प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

२( स्नातक तहसम्ि उलतणष गरेको िलैक्षक प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

३( ििेलििापकताषको तालििप्राि गरेको प्रिाणपत्रको छायाँकपी, 

४( ििेलििाप सम्बन्धी अनभुव र 

५( व्यलत्तगत लववरण (Bio- data) 

                                                         लनवदेक 

नाि थरः  ..........  

दस्तखतः........... 

लिलतः  .............  

 

अनुसूिी-१२ 

(दिा ७६को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

कमल गाउँपाललकाको न्याययक सलमयि समक्ष पेश गरेको  
भररभराउको यिवेदि पत्र 

 

लवर्र्ः िररिराई पाउँ िन्ने वारे । 

 

.. .............वस्ने................................लनवदेक वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

. ...............वस्ने.............लवपक्षी वादी/प्रलतवादी 

मुद्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्र्होरा लनवेदन गदयछु । 

१. उपरोि लवपक्षी संगको उल्िेलखत िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलतको लिलत 

………..लनणषय बिोलजि िैिे यस कायाषियिा राखकेो दस्तरु .......... रकि बिोलजि ििैे 

न्यायीक सलितकोको फैसािा भरी भराई पाउने ठहर भएको हुदँा उि रकि भरी भराई पाउन यो 

लनवदेन पेि गरेको छु ।  

२.   ििेै यस कायाषियिा जम्िा गरेको दस्तरु/रकिको भरपाई/रलसद/भौचरको सक्किै प्रलत यसै 

साथ संिग्न छ । 
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३.  यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक हो, झठुा ठहरे सहुिँा बझुाउिा । 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

             लनवदेक.......... 

अनुसूिी-१३ 

(दिा ७७ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

चिन चिाउने लनवदेन 

किि गाउँपालिकािा पेि गरेको लनवदेन पत्र  
 

लवर्र्ः िलन िलाई पाउँ िन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................लनवेदक वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

.......वस्ने..................लवपक्षी वादी/प्रलतवादी 

िदु्धा 

 ि लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदषछु । 

१. उपरोि लवपक्षी संगको उल्िेलखत िदु्धािा यस गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलतवाट लिलत ……….. 

जनु सम्पत्ती भोग गनष पाउनेगरी भई ि उि घरजग्गा ……………. िेरो हकभोग र स्वालित्वको हुने 

ठहर भएकोिा लवपक्षीिे लचत्त नवझुाई लजल्िा अदाितिा पनुराविोकन गरेकोिा सम्िानीत 

अदाितवाट सिेत लिलत …………….लनणषय हुदँा न्यायीक सलिलतकै लनणषयिाई सदर गरी िेरै 

हकभोग ………… कायि गरेको हुदँा सो िेरो हकभोग कायि भएको सम्ित्ती रहकेो हुदँा 

यथालस्थलतिा ििाई उि सम्ित्ती चिनिचाई पाउन यो लनवेदन पेि गरेको छु ।  

२. यसै लनवेदन साथ दयेाहयका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।  

क) न्यायीक सलिलतिे लिलत…………… लनणषय गरेको लनणषय प्रलतको छायाँ कपी  

ख) ……….. लजल्िा अदाितिे गरेको लिलत ………… लनणषय  प्रलतको छायाँ कपी  

ग)   स लववाद सम्वद्ध लिलसि यसै कायाषियिा रहकेो छ ।य  

घ ) िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा । 

ईलत संवत  ...................साि ..........िलहना....गते रोज..िभुि ्।  

 

अनुसूिी-१४ 

(दिा ७९ को उपदिा (४) सगँ सम्बलन्धत ) 

सम्पलत रोककाको अदेि 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 
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संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री ...........................................................................................  

आदेि 

संवत  .................सािको लनवदेन नं........  

लवर्र्ः सम्पलत हस्तान्तरण रोकका 

.............. छोरा/छोरी/श्रीिती………….. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   

..................... वस्नेको वर्ष ........ को ................ .................. 

( लनवदेक ) 

लवरुद्ध 

.............. छोरा/छोरी/श्रीिती………….. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   

..................... वस्नेको वर्ष ........ को  ..................................  

 

( लनवदेक ) 

….. ......लजल्िा  किि गाउँपालिका वडा नं  ....के्ष.फ.........लक.नं ........जग्गािा बनेको.........को 

नाििा रहकेो अवण्डाको ..................वगषलफटको चार तल्िे घर र लिग िगापात सिते 

लवपक्षी....हिन्जरुी लवना हक हस्तान्तरण सम्पलत्त लनज लवपक्षीबाट अन्य अलंियारहरुको ुेन सक्ने 

दलेखएको हुदँा हाििाई प्रत्यक्षीको नाििा रहकेो उलल्िलखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनष 

लसफाररस नलदन वडािाई र अको आदिे नभए सम्िका िागी उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण 

नगनुष /को २०७४ गनष नलदन ुभनी िािपोत कायाषियको नाििा सिते स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

४९दफा  ) ६  (बिोलजि यो रोक्क ेाको आदिे जारी गररलदएका छौं । यो आदिे लिलसि साििे 

राखी सम्वलन्धत कायाषियहरुिा पठाईलदन ु । यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राि गरी 

लिलसि साििे राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुष । 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 

 

अनुसूिी-१५ 

(दिा ८८को उपदिा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

नककलको लागी लनवेदन 

न्र्ालर्क सलमलत  
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कमल गाउँपाललकामा पेि गरेको लनवेदन पत्र 

लवर्र्ः नककल पाउँ िन्ने बारे । 

................... बस्न े  ...........................................लनवदेक/ वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

............... बस्ने  ...............................................लवपक्षी/ वादी/प्रलतवादी 

मुद्धाः  ..................................  

...................................... । 

ि लनवदेक लनवदेन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवदेन गदषछुः 

(१)  उपरोि लवपक्षीसँगको उल्िेलखत िदु्दािा अध्ययनको िालग दहेायका कागजातहरु आवश्यक 

 परेको हुदँा प्रिालणत प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनवदेन साथ उपलस्थत भएको छु । अतः 

 नक्किको प्रिालणत प्रलतलिपी पाउँ । 

देहार्  

क.................................................................................( 

ख.................................................................................( 

ग.................................................................................( 

घ................................................................................ ( 

ङ  (................................................................................  

२) िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झिुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा बुझाउँिा । 

लनवदेक 

लनज .......................... 

 इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 
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आलथयक कार्यलवलध लनर्लमत तथा व्र्वलस्थत गनय बनेको ऐन, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

➢ प्रस्तावनाः 

 नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोलजि किि गाउँपालिकाको सलञ्चत 

कोर्को संचािन गनष, बजटे  तथा कायषिि तजुषिा गनष, लनकासा तथा खचष गनष, िेखा राख्न, 

आलथषक तथा लवत्तीय प्रलतवदेन गनष, आलथषक कारोवारको आन्तररक लनयन्त्रणको व्यवस्था लििाउन, 

आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गनष, बेरुज ुफछ्र्यौट तथा असिु उपर गनष गराउन, आलथषक 

कायषलवलधिाई लनयलित, व्यवलस्थत र जवाफदहेी बनाउन वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२२ तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ िे 

लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभािे यो काननू बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारलम्िक 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस काननूको नाि “ किि गाउँपालिकाको आलथषक कायषलवलध लनयलित तथा व्यवलस्थत गनष 

 बनेको ऐन, २०७५” रहकेोछ । 

(२) यो काननू किि गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लस्वकृत भई किि गाउँपालिकाको स्थानीय 

 राजपत्रिा प्रकालित भएको लिलत दलेख िाग ूहुनेछ । 

२.  पररिार्ाः 

 लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागिेा यस काननूिा, 

(क) “असिु उपर गनुष पने रकि” भन्नािे प्रचलित ऐन बिोलजि भिुानी लदन नहुने रकि   

 भिुानी लदएको वा बढी हुने गरी भिुानी लदएको वा घटी रकि असिु गरेको कारणबाट 

 असिु उपर गनुष पने भनी िेखापरीक्षण हुदँा ठहयाषइएको बेरुज ुरकि सम्झन ुपछष र सो िब्दिे 

 लहनालिना वा िस्यौट गरेको रकि तथा किि  गाउँपालिकािाई लतनुष बुझाउन ुपने अन्य कुनै 

 रकि किि सितेिाई जनाउनेछ । 
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(ख) “अलन्ति िेखापरीक्षण” भन्नािे िहािेखा परीक्षकको कायाषियबाट हुने िेखापरीक्षण 

 सम्झनपुछष । 

(ग) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे किि गाउँपालिकाको तोलकएको िाखा वा अलधकृतबाट 

 हुन ेआन्तररक िेखापरीक्षण सम्झनपुछष । 

(घ) “आलथषक बर्ष” भन्नािे हरेक बर्षको साउन िलहनाको एक गतेदलेख अको बर्षको आर्ाढ 

 िलहनाको िसान्त सम्िको बाह्र िलहनाको अवलधिाई सम्झनुपछष । 

(ड.) “एक तह िालथको अलधकारी” भन्नािे वडा सलचव र लबर्यगत िाखा प्रिखुको हकिा 

 किि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत,  गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतको हकिा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र अध्यक्षको हकिा गाउँकायषपालिका सम्झनुपदषछ 

 । 

(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा लजन्सी धनिाि लजम्िा लिई प्रचलित 

 ऐन बिोलजि लनधाषररत काििा खचष वा दालखिा गन ेसम्बन्धी सम्पणूष काि सम्झन ुपछष । 

(छ) “प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे किि गाउँगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतिाई  सम्झनपुछष । 

(ज) “कायाषिय” भन्नािे किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झन ुपदषछ र सो िब्दिे किि 

 गाउँकायषपालिका िातहत रहकेो लबर्यगत िाखा/लबभाग/िहािाखा/कायाषिय वा 

 एकाइहरुिाई सिते जनाउनेछ ।  

(झ) “कायाषिय प्रिखु” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बिोलजिको कायाषियको प्रिासकीय प्रिखु 

 भई कािकाज गनष तोलकएको पदालधकारी सम्झन ुपछष । 

(ञ) “गाउँपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिका सम्झन ुपछष । 

(ट) “लजम्िेवार व्यलि” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलधकृतबाट अलधकार सलुम्पए बिोलजिको कायष 

 संचािन गन,े लजम्िा लिन,े खचष गन,े िेखा राख्ने, आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराई 

 बेरुज ुफछ्र्यौट गने गराउन,े सरकारी नगदी लजन्सी असिु उपर गन ेगराउन ेतथा दालखिा गने 

 कतषव्य भएको व्यलि सम्झनपुछष र सो िब्दिे किि गाउँपालिकाको कािको िागी सरकारी 

 नगदी वा लजन्सी लिई वा नलिई सो काि फछ्र्याउने लजम्िा लिन े जनुसकैु व्यलि सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(ठ) “तािकु कायाषिय” भन्नािे वडा कायाषिय तथा लबर्यगत कायाषियको हकिा किि 

 गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झनपुछष । 

(ड) “तोलकएको” वा “तोलकएबिोलजि” भन्नािे यस काननू अन्तगषत बनेका लनयिाविी, 

 लनदलेिका वा कायषलवलधिा तोलकएको वा तोलकएबिोलजि सम्झनपुछष । 
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(ढ) “प्रदिे सलञ्चत कोर्” भन्नािे संलवधानको धारा २०४ बिोलजिको सलञ्चत कोर् सम्झनपुछष 

 । 

(ण) “बजटे संकेत” भन्नािे  नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको आलथषक संकेत तथा वगीकरणको 

 अधीनिा रही गाउँपालिकाको गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, लबर्यगत िाखा, वडा 

 कायाषिय वा सो सरहको क्षेत्रालधकार भएका आयोजना कायषकिि आलदको कायष प्रकृलत र 

 संगठन सिते छुरिने गरी किि गाउँपालिकािे लदएको संकेतिाई जनाउँछ । 

(त) “बेरुज”ु भन्नािे प्रचलित काननू बिोलजि पयुाषउन ुपने रीत नपयुाषई कारोबार गरेको वा राख्न ु

 पने िेखा नराखकेो तथा अलनयलित वा बेिनालसव तररकाि े आलथषक कारोबार गरेको भनी 

 िेखापरीक्षण गदाष औलं्याइएको वा ठहयाषइएको कारोबार सम्झनपुछष । 

(थ) “बैंक” भन्नािे सलञ्चत कोर्को सञ्चािन गनष नेपाि राष्ट्र बैंकबाट लस्वकृती प्राि किि 

 गाउँपालिकािे तोकेको कुनै बैंक सम्झन ुपछष र सो िव्दि ेत्यस्तो वैंकको अलधकार प्रयोग गरी 

 कारोवार गनेगरी तोलकएको  बैंकको िाखा  सितेिाई जनाउँछ । 

(द) “िातहत कायाषिय” भन्नािे किि गाउँपालिका िातहत रहकेो वडा कायाषिय/लबर्यगत 

 िाखा/ िहािाखा/ लबभाग वा कायाषिय र एकाई  सम्झनपुछष । 

(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा दलेखन े गरी प्रचलित काननू बिोलजि रालखन े

 अलभिेख, खाता, लकताब आलद र सो कारोबारिाई प्रिालणत गने अन्य कागजात र 

 प्रलतवदेनका साथै लवद्यतुीय प्रलवलधबाट रालखएको अलभिेख र आलथषक लववरण सितेिाई ष 

 सम्झनपुछष । 

(न) “िेखा उत्तरदायी अलधकृत” भन्नािे आफ्नो र िातहत कायाषियको आलथषक प्रिासन 

 संचािन गन,े बालर्षक बजटे तयार गन ेर सो बजटे लनकासा प्राि गरी खचष गन ेअलधकार समु्पने, 

 बजटे तथा कायषिि अनसुार हुने आलथषक कारोवारको िेखा राख्न े र राख्न िगाउने, िेखा 

 लववरण तयार गने गराउन,े लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, लजन्सी  र अन्य जनुसकैु कारोवारको 

 आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराउन,े बेरुज ु लनयलित गन े गराउने, असिु उपर गन े

 गराउन े वा लिन्हा गन े गराउन े कतषव्य भएको किि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतिाई ष सम्झनपुछष । 

(प) “वडा कायाषिय” भन्नािे किि गाउँपालिकाको वडा कायाषिय सम्झनपुछष । 

(फ) “वडा सलचव” भन्नािे किि गाउँपालिकाको वडा सलचविाई सम्झनपुछष । 

(ब) “लवलनयोजन” भन्नािे किि गाउँपालिकाको गाउँसभाद्वारा लवलभन्न कायषहरुका िागी 

 लवलभन्न िीर्षकिा खचष गनष लवलनयोजन भएको रकि सम्झनपुछष ।   

(ि) “लवत्तीय लववरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको िापदण्ड बिोलजि कुन ै लनलित 

 अवलधिा भएको आलथषक कारोवारको सिलष्टगत लस्थलत दिाषउन ेउद्दशे्यिे िीर्षक सिते खलु्ने 
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 गरी तयार गररएको लववरण सम्झनपुछष र सो िव्दिे कारोवारको लस्थलत दिाषउने गरी िीर्षकका 

 आधारिा वनाइएको बजटे अनिुान, लनकािा, खचष, आम्दानी, दालखिा र बाँकी रकि सिते 

 खिुाइएको प्रालि र भिुानी लववरण र सोसँग सम्वलन्धत िेखा, लटप्पणी र खिुासा सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(य) “संलवधान” भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनपुछष । 

(र) “सलञ्चत कोर्” भन्नािे गाउँपालिकाको सलञ्चत कोर् सम्झनपुछष । 

(ि) “सभा” भन्नािे गाँउसभा सम्झनपुछष । 

(व) “संपरीक्षण” भन्नािे आन्तररक वा अलन्ति िेखापरीक्षण प्रलतवदेनिा औलं्याइएको बेरुजकुो 

 सम्बन्धिा पेि हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रलतलिया साथ संिग्न प्रिाण तथा कागजातको 

 आधारिा गररने फछोट सम्वन्धी कायषिाई  सम्झनपुछष र सो िब्दिे सभाबाट गलठत िेखा 

 सलिलतबाट प्राि सझुाव वा लनदिेनका आधारिा गररने परीक्षण वा अनगुिन कायष सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(ि) “कायषपालिका” भन्नािे ..... गाउँकायषपालिका सम्झनपुछष । 

(र्) “सावषजलनक जवाफदहेीको पद” भन्नािे पाररश्रलिक ठेलकएको वा नठेलकएको ज ेभए तापलन 

 कुन ै रूपिा लनयिु हुने वा लनवाषलचत हुने वा िनोनयन हुने काननूी िान्यता प्राि सावषजलनक 

 काि, कतषव्य र अलधकार भएको पद सम्झनपुछष । 

(स) “लबर्यगत िाखा” भन्नािे किि गाउँपालिका अन्तगषत रहकेो लबर्यगत लबभाग, िहािाखा, 

 िाखा, कायाषिय वा एकाइिाई सम्झनपुछष । 

(ह) “आलथषक प्रिासन प्रिखु” भन्नािे कायाषियको आलथषक प्रिासन िाखा/िहािाखािा प्रिखु 

 भई काि काज गने किषचारीिाई सम्झनपुछष । 

 

पररच्छेद–२ 

सलञ्ित कोर् सञ्िालन सम्वन्धी व्र्वस्था 

३)  सलञ्ित कोर्को सञ्िालनः  

(१) सलञ्चत कोर्िा दहेायका रकिहरु रहनेछनः्- 

(क) गाउँसभाबाट स्वीकृत काननू बिोलजि िगाईएको कर तथा गरै कर वापत असिु भएको 

 राजस्व रकि । 

(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राि रकि । 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट प्राि भएको सिानीकरण अनदुान,सितष 

 अनदुान,सिपरूक अनदुान र लविरे् अनदुान वापत प्राि रकि । 

(घ) गाउँपालिकािे लिएको आन्तररक ऋण वापतको रकि । 
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(ड) अन्य प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकाको नाििा प्राि भएको अन्य आय वापतको 

 रकि । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको रकि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृलत प्राि गाउँपालिकािे तोकेको 

 कुनै बैंकिा खाता खोिी जम्िा गररनेछ ।  

(३) नेपािको संलवधान, यो काननूर अन्य प्रचलित काननूको अधीनिा रहीसलञ्चत कोर्को 

संचािन गाउँपालिकाको कायाषियि ेतोके बिोलजि गनेछ ।  

 

४) सलञ्ित कोर्को लेखा राख्ने उिरदालर्त्वः  

(१) सलञ्चत कोर्को िेखा अद्यावलधक रुपिा राख्न े तथा त्यसको बालर्षक लवत्तीय लववरण 

 तयार गन ेतथा िेखा दालखिा गन ेगराउन ेकतषव्य र उत्तरदालयत्व गाउँपालिकाको प्रिखु 

 प्रिासकीय अलधकृतको हुनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िेखा तथा सोको लवत्तीय लववरण सभािा र प्रदिे िेखा 

 लनयन्त्रक कायाषिय, िहािेखा लनयन्त्रक कायाषिय एव ंिहािेखा परीक्षक सिक्ष पेि गन े

 सम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट लनमायण तथा बालर्यक कार्यक्रम तजुयमा, लनकासा, खिय, रकमान्तर तथा लनर्न्त्रण 

५.  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गननः 

(१) आगािी आलथषक बर्षिा गाउँपालिकािे सम्पादन गनुषपने कायष तथा कायषििको िागी 

 संलवधानको धारा २३० बिोलजि बजटे तयार गन े गराउने र सभािा पेि गरी पाररत 

 गराउन ेउत्तरदालयत्व कायषपालिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि बजटे तथा कायषिि तजुषिागन ेप्रयोजनकािागी उपिव्ध हुने श्रोत 

 तथा खचषको सीिाको पवूाषनिुान चाि ुआलथषक बर्षको चैत्र िसान्तलभत्र गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि श्रोत र खचषको सीिा लनधाषरण भएपलछ लनधाषररत स्रोत तथा खचषको 

 सीिालभत्र रही आगािी आलथषक बर्षको बजटे तजुषिा गनुष पनेछ । 

(४) आगािी आलथषक बर्षको बजटे चाि ुआलथषक बर्षको असार १५ गतेलभत्र सभािा प्रस्ततु 

 गनुषपनेछ । 

(५) आगािी आलथषक बर्षको बजटे तजुषिा गदाष गाउँपालिकाको स्वीकृत आवलधक योजना र 

 िध्यकािीन खचष संरचनािाई ििू आधार बनाउन ुपनेछ ।  

(६) गाउँपालिकािे घाटा बजेट लनिाषण गनुषपने भएिा घाटा पलूतष गन ेस्रोत सितेको खाका तयार 

 गनुषपनेछ । 
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(७) बजटे तथा कायषिि तजुषिा, छिफि एवि ्बजटेको िस्यौदािाई अलन्ति रुप लदई पाररत 

 गदाष अपनाउनपुने कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

६)  बजेट लनकासाः 

(१) सभाबाट बजटे स्वीकृत भएको७ लदनलभत्र स्वीकृत बजटे लववरण अनसुार खचष गने 

 अलख्तयारी कायषकारी अलधकृतिे िातहतकायाषिय प्रिखुिाई लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलख्तयारीप्राि भएपलछ तोलकएबिोलजि बैकिाफष त प्रालि, 

 लनकािा र भिुानी गनुषपनेछ । 

तर आलथषक बर्षको अलन्ति लदनिा ऋण दालयत्वको भिुानी र लहसावलििान बाहकेको 

 अन्य भिुानी सम्वन्धीकाि हुनेछैन । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि प्रालि, लनकासा तथा भिुानी गदाष संघीय िहािेखा लनयन्त्रक 

 कायाषियि े तोलकलदएको िापदण्ड बिोलजि हुनेगरी एकि खाता  कोर् प्रणािी 

 अविम्वन गररनेछ । 

(४) रकि लनकासा भएपलछ तोलकएका पदालधकारीको संयिु दस्तखतबाट बैंक खाता संचािन 

 गनुषपनेछ । 

(५) स्वीकृत बजटे तथा कायषिि बिोलजि स्वीकृत बजटेको पररलधलभत्र रहरे प्रचलित 

 काननूबिोलजि खचष गन,े िेखा राखी वा राख्न िगाई िेखा पेि गन,े िेखापरीक्षण 

 गराउन,े बेरुज ु फछ्र्यौट गनेर कायषपालिकािा पेि गन े उत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतको हुनेछ । 

(६)  यस काननूर प्रचलित अन्य काननू बिोलजि रकि लनकासा लदने तथा कोर् सञ्चािन गन े

 गराउन ेसम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ ।  

 

७) बजेट रोकका वा लनर्न्त्रण गनय सकनेः   

दफा ६ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन गाउँपालिकाको आलथषक लस्थलत र सलञ्चत 

कोर्िा जम्िा रहकेो रकििाई िध्यनजर गरी लवलनयोलजत रकििा आवश्यकता अनुसार 

गाउँपालिकािे पूणष वा आलंिक रुपिा रोक्का वा लनयन्त्रण गनष सक्नेछ । 

 

८)  खिय गनन कार्यलवलधः 

गाउँपालिकाको कायष तथा आयोजना सञ्चािन गन,े धरौटी, दस्तरु, सेवा िलु्क लिन,े पेश्की 

लदने तथा फछ्र्यौट गन,े  नगदी तथा लजन्सी सम्पलत्तको संरक्षण गन,े लििाि लबिी गन,े लिन्हा 

लदने सम्बन्धी कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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९)  रकमान्तर तथा श्रोतान्तरः 

(१) गाउँपालिकाको स्वीकृत बजटेको कुनै एक बजटे उप िीर्षक अन्तगषतको खचष िीर्षकिा 

 रकि नपगु भएिा सो नपगु भएको रकि कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकिा बचत हुने 

 रकिबाट २५ प्रलतितिा नबढ्ने गरी  गाँउकायषपालिकािे रकिान्तर गनष सक्नेछ । 

  तर पूँजीगत िीर्षकबाट चाि ूिीर्षकिा रकिान्तर गनष सक्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलधकार आवश्यकता अनुसार गाँउकायषपालिकािे कायषकारी 

 अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको लवलनयोजन अन्तगषत कुनै एक प्रकारको खचष व्यहोने श्रोतिा रहकेो रकि 

 अको श्रोतिा साने र भिुानी लवलध पररवतषन गन ेअलधकार सभाको हुनेछ । 

(४) रकिान्तर तथा स्रोतान्तर सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ।  

 

१०) बजेट लिताय हुनेः 

स्वीकृत बालर्षक बजटेिा लवलनयोजन भ ैलनकासा भएको रकि कुनै कारणवि खचष हुन नसकी 

खचष खातािा बाँकी रहिेा आलथषक बर्षको अन्तिा संलचत कोर्िा लफताष दालखिा गनुषपनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको लेखा 

 

११)  कारोबारको लेखाः 

(१) लवलनयोजन,धरौटी एव ं राजश्व तथा अन्य कारोवारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीको 

 लसिान्त बिोलजि नगदिा आधाररत िेखा प्रणािी अनुसार रालखनेछ । 

तर िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे नगदिा आधाररत िेखा प्रणािीिाई पररिाजषन गरी 

 पररिालजषत नगद आधार वा प्रोदभावी आधारिा िेखा राख्न ेगरी तोलक लदन सक्नेछ ।  

(२) उप लनयि (१) बिोलजिको िेखा राख्नका िागी आवश्यक िेखा ढाँचा  िहािेखा 

 परीक्षकबाट स्वीकृत भए बिोलजि हुनेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे अनदुान, सहायता, िगानी, लवलनयोजन, राजश्व तथा धरौटीका अलतररि 

 अन्य सव ैप्रकारकाकारोवार र खचषको िेखा गाउँपालिकािे तयार गरी राख्नपुनेछ । 

(४) िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएको सियलभत्र लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायतको 

 एकीकृत लवत्तीय लववरण तयार गरी गाउँकायषपालिका, गाउँसभा तथा िहािेखा लनयन्त्रक 

 कायाषियिा उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 
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(५) आफ्नो लनकाय र िातहत कायाषियको सम्पलत र दालयत्वको िेखांकन एव ंप्रलतवदेन गन े

 दालयत्व िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ । 

 

१२)  लजम्मेवार व्र्लक्त जवािदेही हुनेः  

(१) लजम्िवेार व्यलििे प्रत्येक कारोबार स्पष्टदलेखने गरी प्रचलित काननूिे तोके बिोलजिको 

 ररत पयुाषई िेखा तयार गरीगराई राख्न ुपनेछ । 

(२) आलथषक प्रिासन संचािन गदाष िातहत कायाषियिे प्रचलित काननूको पािना गरे नगरेको 

 सम्बन्धिा आवश्यकता अनसुार रेखदखे, जाँचबझु तथा लनरीक्षण गनेर िातहत 

 कायाषियको लहसाब केन्िीय लहसाबिा सिावेि गराउन े उत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतको हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि िेखा तयार गरेन गरेको वा उपदफा (२) बिोलजि िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतिे रेखदेख, जाँचबझु तथा लनरीक्षण गदाष वा िेखापरीक्षण हुदँा प्रचलित 

 काननूद्वारा लनधाषररत प्रलिया परूा नगरीकारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैलफयत दलेखन 

 आएिा लजम्िवेार व्यलििे त्यसको जवाफदहेी वहन गनुष पनेछ । 

(४) कुनै िनालसब कारणि ेिेखा सम्बन्धी काििा अलनयलित हुन गएिा लजम्िवेार व्यलििे 

 तोलकएको अवलधलभत्र अलधकार प्राि अलधकारी सिक्ष कारण खिुाई लनयलित गराउनको 

 िागी पेि गरेिा िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएको म्यादलभत्र त्यस सम्बन्धिा 

 आवश्यक लनणषय गनुषपनेछ । 

 तर िनालसव कारण नभई िेखा सम्बन्धी काििा अलनयलित हुन आएको दलेखनआएिा 

 िेखाउत्तरदायी अलधकृतिे लजम्िवेार व्यलििाई पलहिो पटक प चँ सय रूपैयाँ 

 रत्यसपलछ पलन दोहोररन आएिा पटकैलपच्छे एक हजार रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचलित 

 काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनष सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि लनणषय लदन ुपने अलधकारीिे तोलकएको म्याद लभत्र लनणषय नलदएिा 

 लनजिाई एक तह िालथको अलधकारीिे पलहिो पटक पाँच सय रूपैयाँ रसोही 

 अलधकारीबाट पनुः अको पटक त्यस्तो कायष दोहोररन गएिा पन्र सय रूपैयाँजररवाना गनुष 

 पनेछ । 

(६) उपदफा (२) बिोलजि रेखदखे, जाँचबझु तथा लनरीक्षण हुदँा यो काननू तथा यस काननू 

 अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लनधाषररत प्रलिया परूा नगरी कारोबार गरेको दलेखन 

 आएिा वा अन्य कुनै कैलफयत दलेखन आएिा जाँच गनष पठाउने तािकु कायाषियिे 

 किि ै लपच्छे दईु सय रूपैयाँ जररवाना गनष सक्नेछ । एउटै लजम्िवेार व्यलििाई तीन 

 पटकभन्दा बढी जररवाना भइसके पलछ पनुः त्यस्तो कायष दोहोररन आएिा कििलैपच्छे 
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 पाँच सय रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनुष 

 पनेछ । 

(७) यो काननू वा यस काननू अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि िेखा राख े नराखकेो,िेखा 

 दालखिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धिा सिय सियिाजाँच, 

 लनरीक्षण गरी आन्तररक लनयन्त्रण र रेखदखे गन ेलजम्िवेारी कायषकारी अलधकृतको हुनेछ । 

 

१३)  राजस्व दालखला र राजस्व लेखाः 

(१) प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकािाई प्राि हुने राजस्व तथा अन्य आय रकिहरु 

 कायाषियिा प्राि भएपलछ तोलकए बिोलजि संलचत कोर्िा आम्दानी दलेखन े गरी बैंक 

 दालखिा गनुष पनेछ । 

(२) राजस्वको िगत तथा िेखा राख्न ेतथा फाँटवारी पेि गन,े िेखापरीक्षण गराउन ेर त्यसको 

 अलभिेख राख्ने उत्तरदालयत्व आलथषक प्रिासन प्रिखु र प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको 

 हुनेछ । 

 

१४)  नगदी लजन्सी दालखला गनन र लेखा राख्नेः  

(१) लजम्िवेार व्यलििे आफ्नो लजम्िािा आएको सरकारी नगदीको हकिा सोही लदन वा 

 त्यसको भोलिपल्ट तोलकएको बैंक खातािा र लजन्सी िािसािान भए सात लदनलभत्र 

 तोलकएको स्थानिा दालखिा गरी श्रेस्ता खडा गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको म्यादलभत्र लजम्िवेार व्यलििे नगदी तथा लजन्सी दालखिा गरेको 

 श्रेस्ता खडा गनष नसकेिा त्यसको िनालसव कारण खिुाई एक तह िालथको अलधकारी 

 सिक्ष म्याद थपको िागी अनरुोध गनष सक्नेछ । यसरी अनरुोध भआैएिा एक तह 

 िालथको अलधकारीिे िनालसव कारण दखेिेा एकै पटक वा दईु पटक गरी बढीिा 

 पैंतािीस लदनसम्िको म्याद थलपलदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि थलपएको म्यादलभत्र पलन श्रेस्ता खडा नगन ेलजम्िेवार व्यलििाई एक 

 तह िालथको अलधकारीिे किि ैलपच्छे पाँच सय रूपैयाँ वा लबगोको दि प्रलतित सम्ि 

 जररवाना गनष सक्नेछ । 

(४) आफ्नो लजम्िािा आएको सरकारी नगदी सोही लदन वा त्यसको भोलिपल्ट तोलकएको बैंक 

 खातािा दालखिा नगरेको दलेखन आएिा सम्बलन्धत कायषकारी अलधकृतिे दि लदनसम्ि 

 ढीिो गरेको भए दि प्रलतित जररवाना गरी सो दालखिा गनष िगाउने र पन्र लदनसम्ि 

 लढिो गरेको भए पन्र प्रलतित जररवाना गरी सो सिते दालखिा गनष िगाउने र पन्र 

 लदनभन्दा बढी लढिो गरेको भए पच्चीस प्रलतित जररवाना गरी नगद दालखिा गनष िगाई 
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 कसरूको िात्रा अनसुार प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनष गराउन 

 सक्नेछ । 

 

१५)  आलथयक प्रलतवेदन पेि गननः 

(१) िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएका अवलधलभत्र  प्रत्येक आलथषक बर्षको सलञ्चत 

 कोर्को अलतररि लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, वदैलेिक अनदुान र ऋण सहायता तथा 

 िगानीको एकीकृत आलथषक लववरण तयार गरी गाउँकायषपालिका,  गाउँ सभा, िहािेखा 

 लनयन्त्रक कायाषिय र िहािेखा परीक्षकको कायाषियिा प्रलतवदेन पेि गनुष पनेछ । 

(२) लजम्िवेार व्यलििे कारोबारको िेखा र सम्बलन्धत कागजात तोलकएकोकायाषियिा वा 

 िेखापरीक्षक सिक्ष तोलकए बिोलजि दालखिा गनुष पनेछ । 

(३) गाउँपालिकाको लवत्तीय लववरण नेपाि सरकारिे अविम्वन गरेको आलथषक संकेत तथा 

 वगीकरण अनरुुपको हुनेछ । 

(४) राजस्व, नगदी, लजन्सी तथा धरौटी दालखिा गन े तथा त्यसको िेखा अलभिेख 

 अद्यावलधक रूपिा राख्न ेअन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

१६)  हानी नोकसानी असुल उपर गररनेः  

 यस पररच्छेद बिोलजि राख्नपुन े कारोबारकोिेखा ठीकसंग ँ नराखकेो कारणबाट 

 गाउँपालिकािाई कुनै लकलसिको हानी नोक्सानीतथा क्षलत हुन गएिा त्यसरी पनष गएको हानी 

 नोक्सानी तथा क्षलतपलूतष लजम्िेवारव्यलिबाट सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

आन्तररक लनर्न्त्रण, लेखा परीक्षण तथा बेरुजु असलु िछ्र्रै्ट 

 

१७) आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणालीः 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो र िातहतकाकायाषियको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी सदुृढ 

 गनष कायषयोजना बनाई िाग ुगनुषपनेछ । 

(२) आन्तररक लनयन्त्रण कायषयोजना िाग ु गदाष िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे जारी गरेको 

 आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको लसद्धान्त, नीलत, ढाँचा र कायषलवलधिाई िागषदिषनको 

 रुपिा लिनपुनेछ । 
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१८) आन्तररक लेखापरीक्षणः 

(१) गाउँकायषपालिका र िातहत कायाषियहरुको आलथषक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण 

 लनयलितता, लितव्यलयता,कायषदक्षता र प्रभावकाररताका आधारिा तोलकएको 

 िापदण्डलभत्र रही गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापररक्षण िाखावा तोलकएको 

 अलधकृतबाट हुनेछ ।  

(२)  गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ 

 ।  

(३)  गाउँपालिकाको आन्तररक  वा अलन्ति िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी वा लजन्सी 

 िािसािानको िगत छुट गरेको वा सरकारिाई हानी नोक्सानी पयुाषएको दलेखएिा 

 कायषकारी अलधकृतिे त्यस्तो लजम्िवेार व्यलिबाट हालन नोक्सानी भएको रकि असिु 

 गरी कसरूको िात्रा अनसुार लवभागीय कारबाही सिेत गनुषपनेछ । 

 

१९)  स्पिीकरण नलदने उपर कारबाहीः  

(१) कायाषियको सरकारी नगदी लजन्सी आय-व्ययको िेखा आकलस्िक लनरीक्षण गदाष वा 

 आन्तररक वा अलन्ति िेखा परीक्षणको लसिलसिािा सोलधएको प्रश्नको जवाफ वा िाग 

 गररए बिोलजिको िेखा तथा लववरण तोलकएको म्यादलभत्र दालखिा गनुष सम्बलन्धत िेखा 

 उत्तरदायी अलधकृत र लजम्िवेार व्यलिको कतषव्य हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको म्याद लभत्र काि सम्पन्न गनष नसलकने भई िनालसव 

 िालफकको कारण सलहत म्याद थपको िागी अनरुोध गरेिा र त्यस्तो कारण िनालसव 

 दलेखएिा सो प्रश्न सोधनी गने वा लववरण िाग गन े अलधकारी वा लनकायिे िनालसव 

 िालफकको म्याद थप गररलदन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बिोलजि लदइएको म्यादलभत्र सोलधएको प्रश्नको जवाफवा िाग 

 गररएको िेखा पेि गनष नसक्नेिे बेरुज ुवा कैलफयत दलेखएको रकि व्यहोनुषपनेछ । 

 

२०) बेरुजु असूल िछ्र्रै्ट लनर्लमत र लगत कार्म गननः  

 (१)  िहािेखा परीक्षकको प्रलतवदेनिा औलं्याएको  वरेुज ु असिू उपर गनुष पने तथा लतनुष  

  वझुाउन ुपने भनी ठहयाषइएको रकिको िगत कायाषियिे अध्यावलधक गरी गराई   

  राख्नपुनेछ ।  

 (२)   िेखापरीक्षणबाट दलेखएको िस्यौट र लहनालिना भएको रकि वा तोलकए बिोलजि   

  लनयलित हुन नसकेको वरेुज ुरकि लजम्िवेार व्यलिबाट असूि उपर गनुषपनेछ ।  
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 (३) िहािेखा परीक्षकको बालर्षक प्रलतवदेनिा औल्याएको बेरुज ुसम्बन्धिा कायषपालिकाको 

  अनिुलतिे सभािा उपलस्थत भई आफ्नो प्रलतकृया व्यि गन ेर बेरुज ुफछौट सम्वन्धी  

  काि कारवाही गन ेगराउन ेउत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ ।  

 (४)  वरेुज ुअसिू फछाषटौ, लनयलित र िगत कायि गन ेसम्वन्धिा  सभािा छिफि भई  

  प्रलतवदेन स्वीकृत भएपलछ सो प्रलतवदेनिा उल्िेलखत सझुावहरु कायाषन्वयन गन ेगराउने 

  दालयत्व कायषपालिकाको लनदेिन बिोलजि सम्वलन्धत िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ 

  ।  

 (५)  बेरुज ुफछ्र्यौट सम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबुझारथ, लललाम लबलक्र तथा लमन्हा सम्बन्धी व्र्वस्था 

२१.  बरबुझारथः  

(१)  गाउँपालिकाका लनवाषलचत प्रलतलनलधिे आफू लजम्िा भएको कागजात तथा लजन्सी सािान 

 आफ्नो पदावधी सिाि हुनभुन्दा १५ लदन अगाव ैलफताष बझुाई सोको प्रिाण लिन ुपनेछ ।  

(२)  किषचारी सरुवा वा बढुवा हुदँा वा अवकाि प्राि गदाष वा िािोअवलधिा काजिा वा 

 लबदािा रहदँा आफ्नो लजम्िािा रहकेो नगदी लजन्सी वा सरकारी कागजात तोलकएको 

 म्यादलभत्र बरबझुारथ गरी तोलकएको ढाँचािा बरबझुारथको प्रिाणपत्रलिन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि बरबुझारथ नगन ेव्यलि वहािवािा किषचारी भए प्रचलित काननू 

 बिोलजि लनजको तिब भत्ता रोक्का राखी र बहाि टुटेको व्यलि भए लनजको लनवतृ्तभरण 

 वा उपदान रोक्का राखी एव ं लनवतृ्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसकेको व्यलि 

 भए स्थानीय प्रिासनद्वारा पिाउ गरी बरबझुारथ गनष िगाइनेछ । 

(४) सियिा बरबझुारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, लजन्सी वा कुनै धनिाि नोक्सान 

 भएिा नोक्सान भए बराबरको रकि र सोही बराबरको लबगो रकि प्रचलित काननू 

 बिोलजि सम्बलन्धत व्यलिबाट असिु उपर गररनेछ । 

(५)  बरबझुारथ गने अन्य प्रकृया तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

२२.  नगदी लजन्सी दुरुपर्ोग एवं मस्र्ौट िएमा कारबाही गररनेः 

(१)  कायाषियको सरकारी तहसीि तथा लजन्सी भण्डार आन्तररक िेखापरीक्षण गदाष वा 

 अलन्ति िेखापरीक्षण गदाष वा कुनै तवरिे जाँच हुदँा सरकारी रकि िस्यौट भएकोदलेखन 

 आएिा कायषकारी अलधकृतिे प्रचलित काननू बिोलजि सो िस्यौट गन ेउपर आवश्यक 

 कारबाही गनुषगराउन ुपनेछ । 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

(२)  सावषजलनक सम्पलत्तको लजम्िा, त्यसको िगत,संरक्षण,वरवझुारथ र जवाफदहेी सम्वन्धी 

 अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

२३.  लललाम लबक्री तथा लमन्हा लदनेः 

(१)  यस काननू तथा यस अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लजन्सी लनरीक्षण गदाष टुटफुट तथा 

 बेकम्िा भई काि निाग्ने भनी प्रलतवदेनिा उल्िेख भएको िािसािानहरू कायषकारी 

 अलधकृतिे आवश्यक जाँचबुझ गदाष लििाि लबिी गनुषपने भनी ठहयाषइएको िािसािान 

 तोलकए बिोलजिको कायषलवलध अपनाई लििािलबिी गनष सलकनेछ । 

(२)  यस काननूिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन यो काननू अन्तगषत उठ्न 

 नसकेको बाँकी रकि, प्राकृलतक प्रकोप, दघुषटना वा आफ्नो काबबूालहरको पररलस्थलतिे 

 गदाष तथा सखुाजती भई वा लखएर, सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी 

 हुन गएको वा ऐन बिोलजि लििाि बढाबढ हुदँा पलन नउठेको वा उठ्ने लस्थलत 

 नदलेखएकोिा कायषपालिकाबाट तोलकए बिोलजिको कायषलवलध अपनाई लिन्हा लदन 

 सलकनेछ । 

पररच्छेद–७ 

लवलवध 

२४.  काम, कतयव्र्, अलधकार तथा लजम्मेवारीः  

१)  िेखा उत्तरदायी अलधकृत, कायाषिय प्रिखु, लजम्िवेार व्यलि िगायत नगदी वा लजन्सी 

 सम्वन्धी कािगने अन्य अलधकारीको काि, कतषव्य, अलधकार तथा लजम्िेवारी तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१)बिोलजि तोलकएको काि,कतषव्य, अलधकार तथा लजम्िवेारी  अनसुार 

 सम्वलन्धत व्यलििे जवाफदहेीता वहन गनुषपनेछ । 

 

२५.   लविीर् प्रलतवेदन सावयजलनक गनुयपननः  

 यस काननूर अन्य प्रचलित काननू बिोलजि तयार गनुषपने लवत्तीय प्रलतवदेनहरु सम्वलन्धत 

लनकायिा पेि भएको लिलति े सात लदन लभत्र लवद्यतुीय वा अन्य उपयिु िाध्यिबाट 

सावषजलनक गनुषपनेछ । 

 

२६.  आलथयक प्रिासनको सञ्िालनः  

(१)  गाउँपालिकाको आलथषक प्रिासन सञ्चािन सम्वन्धी व्यवस्था तोलकए बिोलजिहुनेछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको व्यवस्था नभए सम्िका िागी यो काननू र यस अन्तगषत तोलकए 

 बिोलजिको आलथषक प्रिासन सञ्चािन गनष आवश्यक पने जनिलिको पररचािन र 

 व्यवस्थापन िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे गनेछ ।  

 
 

२७.  संघीर् र प्रदेि आलथयक कार्यलवलध कानूनलाई आधार मान्नुपननः  

 गाउँ पालिकाको सभाि े आलथषक कायषलवलध सम्बन्धी काननू बनाउँदा संघीय र प्रदिे 

आलथषक कायषलवलध काननूिा भएका व्यवस्थािाई िागषदिषनका रुपिा लिई सो बिोलजि गनुष 

गराउनपुनेछ । 

 
 

२८.  लवदु्यतीर् प्रलवलधको प्रर्ोग गनय सकनेः 

(१)  यस काननू बिोलजि आलथषक कारोवारको िेखा व्यवलस्थत गनष उपयिु लवद्यतुीय 

 प्रणिीको प्रयोग गनष सलकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको आवश्यक प्रणािीगाउँपालिकाआफैंिे लवकास गरी वा 

 िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियबाट प्राि गरी िाग ूगनष सलकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि लवकास गररएको प्रणािीिा सिावेि नभएको वा पयाषि नभएको 

 कुनै प्रणािी लवकास गनुषपने भएिा िेखाको लसिान्त एव ं लवत्तीय ढाँचाको एकरुपताका 

 िागी तोलकए बिोलजि िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियको सिेत पराििष लिनपुनेछ । 

 
 

२९)  लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलतः  

(१)  गाउँपालिकाबाट सम्पादन गररने कायषहरुिा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी अविम्वन गरी 

 प्रभावकारी, दक्षतापणूष एव ं लितव्ययी रुपिा सम्पादन गनष, लवत्तीय प्रलतवदेनहरुिाई 

 सियिै तयार गनष तथा लवश्वसनीय बनाउन,बेरुज ुफछौट गनष गराउन गाउँकायषपालिकािे 

 आफूिध्येबाट तोकेको सदस्यको अध्यक्षतािा गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण 

 गनष तोलकएको अलधकृत, कायषकारी अलधकृतिे तोकेको गाउँपालिकाको अलधकृत र 

 प्रालवलधक अलधकृतसिते रहकेो एक िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत रहनेछ । 

(२)  िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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३०) अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः 

यो काननू वा यसअन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि कुनै कायाषिय वा अलधकारीिाई प्राि 

अलधकार िध्य े तोलकए बिोलजिका अलधकार वाहकेका अन्य अलधकार कुनै अलधकारीि े

प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनष सलकनेछ । 

 

३१) लनर्म लनदनलिका वा कार्यलवलध बनाउने अलधकारः  

यस काननूको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष गाउँकायषपालिकािे आवश्यक लनयिहरु, लनदलेिका, 

कायषलवलध वा िागषदिषन बनाउन सक्नेछ । 
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प्रिासकीर् कार्यलवलध (लनर्लमत गनन) ऐन, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

स्थानीर् राजपत्रमा प्रकालित लमलतः २०७५/.... 

 

➢ प्रस्तावनाः  

 नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलजि 

स्थानीय तहिाई तोलकएको अलधकार क्षेत्रलभत्रका लबर्यिा आवश्यक काननू बनाई प्रिासकीय 

कायषलवलध लनयलित गनष वाञ्छनीय भएकोि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 

को उपदफा (१) बिोलजि किि गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

१.संलक्षप्त नाम, लवस्तार र प्रारम्िः 

(१)  यो ऐनको नाि किि गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायषलवलध (लनयलित गने) ऐन, २०७५ रहकेो 

 छ । 

(२)  यो ऐन किि गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकालित 

 भएको लितीबाट िाग ूहुनेछ । 

 

२. पररिार्ाः  

(१)  लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस ऐनिा,– 

(क) “ऐन” भन्नािे किि गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायषलवलध (लनयलित गने) ऐन, २०७५ 

 सम्झन ुपछष । 

(ख)  “कायषपालिका”  भन्नािे किि गाउँपालिकाको गाउँकायषपालिकािाई सम्झनु पछष । 

(ग)  “गाउँपालिका” भन्नािे किि  गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछष । 

(घ) “सभा” भन्नािे संलवधानको धारा २२२ बिोलजि गठन भएको किि गाउँपालिकाको 

 गाउँसभािाई सम्झन ुपछष । 

(ङ)  “संलवधान” भन्नािे नेपािको संलवधानिाई सम्झन ुपछष ।  
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३. लनर्म बनाउने अलधकारः  

(१)  नेपािको संलवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलजि गाउँपालिकािाई 

 तोलकएका अलधकार क्षेत्रलभत्रका लबर्यिा तोलकएको कायष लजम्िवेारी लनवाषह गनष अपनाउनु पने 

 कायषलवलध लनयलित गनषको लनलित्त किि गाउँकायषपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ 

 । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनयि बनाउँदा संघीय तथा प्रदिे काननू बिोलजि स्थानीय तहको 

 क्षेत्रालधकार लभत्र पने लबर्यिा िात्र बनाउन ुपनेछ । 

 

४) लनदनलिका, कार्यलवलध र मापदण्ड वनाउन सकनेः 

(१) संलवधान, स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ तथा यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयिाविीको 

 अलधनिा रही किि गाउँकायषपालिकािे आवश्यकता अनसुार लनदलेिका, कायषलवलध र 

 िापदण्ड वनाई िाग ूगनष सक्नेछ । 
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आलथयक ऐन २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

किि गाउँपालिकाको अथष सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाषन्वयन गनष बनेको लवधेयक २०७५ 

 

प्रस्तावनाः  

किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५ र ०७६ को अथष सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाषन्वयन 

गनषको लनलित्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आय संकिनको प्रिासलनक 

व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलजि 

गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१) सलंक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस ऐनको नाि “आलथषक ऐन , २०७५  ”रहकेो छ ।   

(२) यो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदखेी किि गाउँपालिका के्षत्रिा िाग ूहुनेछ । 

 

२) सम्पलत करः  

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसुूची (१) बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

 

३) घर वहाल करः   

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाि, टहरा, छप्पर, 

 जग्गा  वा पोखरी   परैू आलंिक तवरिे वहाििा लदएकोिा अनसुचूी (२) बिोलजि घर जग्गा 

 वहाि कर  िगाइने र असूि गररनेछ ।  

 

४) व्र्वसार् करः 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूँजीगत िगानी र आलथषक कारोवारका 

आधारिा अनसुचूी (३) बिोलजि व्यवसाय कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
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५) सवारी साधन करः 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दताष भएका सवारी साधनिा अनसुूची -४) बिोलजि सवारी साधन 

कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदिे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

६) लवज्ञापन करः 

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनसुचूी -५_ बिोलजि लवज्ञापन कर िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ  । तर, प्रदिे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

७) बहाल लबटौरी िुल्कः 

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिाषण, रेखदखे वा संचािन गरेका अनसुचूी -६_ िा उल्िेख 

भए अनसुार हाट बजार, पसि वा सावषजलनक, प्रती, ऐिानी जग्गा उपभोग गरेवापत सोही 

अनसुचूीिा भएको व्यस्था  अनसुार बहाि लबटौरी िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

८) सेवा िुल्क, दस्तुरः  

 गाउँपालिकािे लनिाषण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूलूच -७_ िा उल्िेखीत स्थानीय 

पवूाषधार र  उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीिा व्यवस्था भए अनसुार 

िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

९) कर छुटः 

 यस ऐन बिोलजि कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट 

लदईने  छैन ।  

 

१०) कर तथा िुल्क संकलन सम्बलन्ध कार्यलवलधः  

 यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा िलु्क संकिन सम्बलन्ध कायषलवलध गाउँपालिकािे 

तोके  अनसुार हुने छ । 
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अनुसूिी (१) 

(ऐनको दफा २ संग सम्वलन्धत ) 

सम्पलि तथा िूमी करका दरहरु 

    किि गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आगािी आ.व. २०७५।७६ दखेी तपसीि अनसुारको दर रेटिा 

सम्पलत्त तथा भिूी कर असिु गररनछे । 

१. सम्पलि कर  

क्र  .स.  (सम्पलिको मूल्र्ांकन ) जग्गा करका दर 

१ रु  .५००००० )िाख पाँच ( सम्ि Psd'i^ ?=50 

२ रु  .५००००१   ( पाँच िाख एक( दखेी २५००००० )पलच्चस 

िाख (सम्ि  

प्रलतिाख  ?=10 

३ रु  .२५००००१ )पलच्चस िाख एक(   दखेी ५०००००० 

)पचास िाख (सम्ि  

प्रलतिाख ?=1२ 

४ रु  .५०००००१)पचास िाख एक (१०००००००दखेी  ) एक 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=15 

५ रु .१००००००१ )एक करोड एक (२०००००००दखेी  (दईु 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=२० 

६ रु  .२००००००१ )दईु करोड एक (५०००००००दखेी  ) पाँच 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=३० 

७ रु  .५००००००१ )पाँच करोड एक (१००००००००  (दि 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=३५ 

८ रु  .१०००००००१ )दि करोड एक (दखेी िाथी   प्रलतिाख ?=४० 

२ सम्पलत्तको िलू्यांकन  )घर (   

क्र  .स.  सम्पलिको मूल्र्ांकन  )घर (  मुल्र्ाकन दर 

१ कच्ची घर )फुसको (प्रलत वगष लफटको  100.00 

२ टाटी वरेा /सेन्टर वरेा लटनको छाना भएको घर प्रलत वगष लफट  400.00 
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३ ईटाको जोडाई लटनको छाना भएको अधषपक्की घर प्रलतवगष लफट 1,200.00 

४ पक्की आर  .लस .लस .संरचना छत ढिाई भएको लपिर लवनाको 

प्रलत वगषलफट 

1,800.00 

५ आर .लस .लस .पक्की घर प्रलत वगष लफट  2,000.00 

 

२) ह्रासकट्टी  

क्र  .स.   

लववरण 

कच्िी घर सरंिना अथयपककी घर सरंिना पककी घर सरंिना 

समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 

१ १ -बर्ष ५   ३० १ -बर्ष ५   २५ १ -बर्ष ५   १५ 

२ ६ -बर्ष १०  ४० ६ -बर्ष १०  ३० ६ -बर्ष १०  २० 

३ ११ -बर्ष १५  ६० ११ -बर्ष १५  ४० ११ -बर्ष १५  ३० 

४ १६ -बर्ष २०  ७० १६ -बर्ष २०  ६० १६ -बर्ष २०  ४० 

५ २१ -बर्ष २५  ८० २१ -बर्ष २५  ७० २१ -बर्ष २५  ५० 

६ २६ -बर्ष १००  ९० २६ -बर्ष १००  ८० २६ -बर्ष १००  ८० 

 

म्याद लभत्र लववरण दालखिा नभएिा वा कर नबझुाएिा लिइने थप िलु्कको दर 

चाि ुआ .व.को 

िलहना सम्ि३  

चाि ूआ .व.लभत्रै 

म्याद नाघिेा प्रलत 

िाख 

एक आ .व .म्याद 

नाघिेा 

म्याद नाघकेो एक 

आ .व.पलछ तेस्रो 

आ.व.सम्ि  

म्याद नाघकेो तेस्रो 

आ .व .पछी प्रत्येक 

आ.व .को  

१०% छुट ०% छुट १०%जररवाना १५%जररवाना २०% जररवाना 

किि गाउँपालिकािे आ.व. २०७५।०७६ िा असिु गररने सम्पलत्त तथा भिूी कर प्रयोजनको िागी 

वडागत रुपिा लनधाषरण गररएको सम्पलत्त तथा जग्गाको िलू्यांकन लववरण 

 

वडा नं. १ 

क्र. स. स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 
सनुाहारा चोक हुद ैप्रसाई ं  चोक सम्िको ििु सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 
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२ 
बाँसवारी हुद ै गडुरिारी जाने सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 

३ 

सनुाहारा हुद ैबाँसवारी, सरङपाडा हुद ैसोििारी आउने तेसो 

सडक तथा रतन चौनका उच्च स्तरका ग्राभिे सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

250,000.00 

४ अन्य सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
५ सडकिे नछोएका खलेतयोग्य जिीन 100,000.00 
६ खोिा वगरका जग्गाहरु  25,000.00 

 

वडा नं. २ 

क्र  .स.  स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 

केखाष - क्याम्पा - सरङपाडा सडक  खण्डको लििन चौक 

दखेी क्याम्पा बजारको दलक्षण लसिाना हले्थपोष्ट जाने बाटो 

सम्िका सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

800,000.00 

२ 
सियगढ बजार क्षेत्रका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

३ 
स्तरोन्नती भएका वडा नं २ का ग्राभिे सडकको दायाँ वाया ँ

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
350,000.00 

४ 
िालथ उल्िेलखत जग्गाहरु बाहकेका ग्राभिे तथा कच्ची  

सडकको दायाँ बायाँका जग्गा प्रलत  कठ्ठा, 
200,000.00 

५ कुनै पलन सडकिे नछोएका खेतीयोग्य जग्गाको प्रलत कठ्ठा 100,000.00 
६ खोिा धार , बगर झाडी भएको जग्गा प्रलत कठ्ठा 50,000.00 

 

वडा नं. ३ 

क्र  .स.  
स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 
केखाष खोिा दखेी ढयाङ्ग्री खोिा सम्िको पवूष पलिि 

िोकिागषको दायाँ वायाँ ५०० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
20,000,00.00 

२ 
किि खोिा दखेी केखाष खोिा सम्ि पवूष पलिि 

िोकिागषको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
1,000,000.00 
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३ 

केखाष - क्याम्पा - सडक खण्डको  लनहाररका स्कुि दखेी 

लिबािय िलन्दर सम्िको सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

१०00,000.00 

४ 
डाँडाटोि गरुुङ्ग टोि सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
८00,000.00 

५ 
लिबािय िलन्दर दखेी लििन चौक सम्िको सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

६ 
िालथ उल्िेलखत बाहके अन्य ग्राभिे तथा कच्ची सडकको 

दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
400,000.00 

७ खोिाधारका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 

८ 
कुनै लकलसिका सडकिे नछोएका खलेतयोग्य जिीन प्रलत 

कट्ठा 
150,000.00 

 
वडा नं. ४ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 
ढ्याङ्ग्री खोिा दखेी पलिि िोकिागषको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
1,500,000.00 

२ 

सीतापरुी चौक दखेी दलक्षण सालवक वडा नं  .५ , सम्ि, अििडाँगी, 

लकराँत चौक, लजवन चौक वारीका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

1,000,000.00 

३ 
क्याम्पा - िगंिबारे सडकबाट दलक्षण लजवन चौक सम्िको 

सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गाहरु 
500,000.00 

४ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने खोिा पलिि सम्ि, लकराँत चौक दखेी 

छिफि चौक सम्ि, लजवन चौक पवूष छिफि चौक हुद ैसियगढ 

सम्ि, लकराँत चौक दखेी दलक्षण भिायो डाडा हुद ैग्राभेि िाखा, 

पालथभरा टोि सडक दायाँ वाँया 

500,000.00 

५ 

चिुाचिुी िोड दखेी डाँफे सडक सम्ि, एकता टोि, ज्योती चौक 

दखेी दलक्षण गौरी टोि सम्ि, िगंिवारे िजुरुलभिा सडक, खानेपानी 

पलिि भतु्िुङ्ग पिु सम्िको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 
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६ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने दोभान सम्ि, गरैीगाउँ हुद ै राना डाक्टर 

बाटो, सरस्वती आधारभतू लबद्यािय सडक खण्ड,  सरस्वती टोि 

सडक खण्ड, लििडाडा दलक्षण सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

400,000.00 

७ 
सियगढ बजार क्षेत्रका सडकको दायाँ बाया ँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

८ 
लजवन चौक दखेी दलक्षण दगु्ध संस्थान िनुी लकस्ने खोिाको पिु 

सम्ि, कच्ची बाटोिे छोएका लभत्री जग्गाहरु प्रलत कट्ठा 
200,000.00 

९ यस वडाका कुनै सडकिे नछोएका  खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलत कट्ठा  100,000.00 

१०  ढयाङग्री, भतु्िुङ्ग खोिा लकनारका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 
 

वडा नं. ५ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 
रतवुा पिु दखेी लसतापरुी चौक हाईव ेिोक िागषको दायाँ  वायाँको 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  
2,000,000.00 

२ 

लत्रवणेी चौक पवुष गउेररया पिु कजव े लसिाना सडक सम्ि, 

पाडाजङ्ुगी चौक दलक्षण गौररगञ्ज सडक िगंिबारे बजार 

लसिानाको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,500,000.00 

३ निनुा चौक हुद ैरेन्जी चौक सम्िको दाया बाया सडक प्रलत कट्ठा 1,200,000.00 

४ 

िभडाडा दखेी लत्रवणेी चौक सम्िको दाया र बाया सडकलहिािी 

िागष पिडाजङ्ुगी चौक उत्तर गहुशे्वरी खिेिदैान सम्ि न्यनुति िलु्य, 

लसिाना सडक गेउररया पिु कजव ेपवुष लिि डाडा सम्ि, सलहद िागष 

गौररजञ्ज सडक र हाईव ेिोक िागषको लभत्री सडक, पालथभरा चौक 

दलक्षण पाडाजङ्ुगी चौक पवुषका सडक, भपुराज िागष दलक्षण 

पारुहाङ्ग चौक सम्िको सडक, लसतापरुी दलक्षण लििडाडा सम्िको 

पलिि भाग सडक 

1,000,000.00 

५ 

गहुशे्वरी लहिािी िागष पलिि दखेी गहुशे्वरी लहिािी िागष जोलडने 

सडक, पालथभरा पवुष खिे िदैान हुद ैदलक्षण रेडिस भवन सम्ि जाने 

सडक, रतवुा पिु उत्तर बाधडाडा हुद ै रलव प्रेरोि पम्ि सम्िको 

सडकिे छोएको जिीन, िगंिबारे चौक दखेी पवुष गेउररया खोिा 

हुद ै काठे पिु सम्ि जाने सडक, हाईव े दलक्षण रेडिस भवन उत्तर 

800,000.00 
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िनसनु बोलडङ्ग हुद ै गौररगञ्ज सडक पवुष ठाडो पलिि लभत्र पने 

प्िलटङ्गका सडकहरु , सालबत्रा चौक दलक्षण गउेरीया खोिा 

सम्िका सडक, िाबरबोटे पैनी दलक्षण सयपत्री िागष देखी राधाकृष्ट्ण 

िलन्दर हुद ैसतार डाडा सम्िको सडक, पालथभरा चौक पुवष दलक्षण 

गउेरीया खोिा सम्िको सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

६ 

गहुशे्वरी टोि गणेि िलन्दर दलक्षण  लहिािी िागष सडक सम्ि, 

लहिािी िागष दलक्षण  कृर्ी सडक लगता आयि पवुष सम्िको, गहुशे्वरी 

पवुष लहिािी िागष दखेी पवुष दलक्षण नयाँ बस्ती लसतापरुी पलिि 

लकरातेश्वर लिव िलन्दर सम्िको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 

७ 
राधाकृष्ट्ण िलन्दर पलिि तफष को सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
600,000.00 

८ 

गहुशे्वरी स्कुि पलिि उत्तर बरडाडा जाने सडक, लत्रवणेी चौक दखेी 

पलिि रतवुा खोिा पवुषका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

500,000.00 

९ 
लसतापरुी ठाडो बाटो लििडाँडा हुदँ ैवडा नं  .को लसिाना उत्तर ६ र  ५

पवूषका खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 
200,000.00 

१० 
सडकिे नछोएको हाईवे दलक्षण गउेररया खोिा लकनारका  जग्गा 

प्रलत कट्ठा 
100,000.00 

११ चाज ुटुिे दलक्षण रतवुा पिु सम्िको पलिि भागका जग्गा प्रलत कट्ठा 25,000.00 
वडा नं. ६ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 

लत्रबेणी चौकदखेी िंगिबारे,कांटा चौक,गउेररया कज्बेसम्ि, 

िगंिबारे बजार दखेी लजम्दार चौक हुदं,ै गउेररया बजार  सम्ि 

सडकको  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,000,000.00 

२ 

लत्रबेणी चौकदखेी गोहाबारी चौक सम्ि,कांटा चौक दखेी लतनपैनी 

सम्ि, लहिािी बोलडषङ्ग जाने िागष, लिलन िागष, लजम्दार चौक पलिि 

क्षेत्रका, लभिेज होटि पलिि क्षेत्रका सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

800,000.00 
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३ 

दलहचौक दखेी लजबन चौकसम्ि,िालन्तपरु चौक दखेी लजबन 

चौकसम्ि,  रेन्जी चौक दखेी पञ्चकन्यासम्ि, झारबारी कृष्ट्ण प्रसाद 

पोख्रिेको घर हुदं ै रत्नपरु चौकसम्ि, झारबारी संथािचौक दखेी 

आफन्त चौकसम्ि,  झारबारी िालन्तराि आचायषको घर दखेी 

नारायण बान्तवाको घरसम्ि, लिति डांडां चौक दखेी लतन पैनी 

सम्ि लतनपैनी दखेी रत्नपरु चौकबाट जाने बाटो सम्ि, रत्नपुर दखेी 

सोनापरु हुदं ै गोहाबारी सम्ि, गोहाबारी दखेी िलहद िागष भिराई 

चौक हुदं ैवडा नं ७ को लसिाना सम्ि, गोहाबारी दखेी साधचुौतारा 

हुदं ैवडा नं ७ को लसिाना सम्ि,  साध ुचौतारा दखेी सोनापरु चौक 

सम्ि,  रत्नपरु चौक दखेी राि ु टोि सम्ि  गोहाबारी खयरबारी 

िाझीटोि िागष पवुष, दउेलनया चौकदखेी िखंडुब्बाहुदं ै साधचुौतारा 

सम्ि, सफि चौक दखेी िाईतीचौक सम्ि, लजम्दारचौक पवुषका 

सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

500,000.00 

४ 

लतनपैती रत्नपरुबाट जानेबाटो दलक्षण पञ्चकन्याहुदं ै लजबन चौक 

सम्ि, दलहचौक दलक्षणबाट पवुष बेन ुप्रसाद लिवाकोटीको परुानो टोि 

जाने बाटो, फाईटरको घरदेखी पञ्चकन्या जानेबाटो,लभत्री िाखा 

सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

300,000.00 

५ 
गोहाबारीदखेी खयरबारीहुदं ै िाफी टोि जाने बाटोको पलििका 

खोिा प्रभालवत जग्गा प्रलत कट्ठा 
150,000.00 

६ कुनै सडकिे नछोएका खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
 

वडा नं. ७ 
क्र .

स.  
स्थान 

 न्रु्नतम मुल्र्  

१ 

पाडाजङ्ुगी – गौरीगंज सडक खण्डको वडा नं  .को सीिाना दखेी  ६

दलक्षण गउेररया गौरादह सीिाना पिु सम्ि सडक दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 15,00,000.  

२ 
िलहदिागष पात्िेघाट जाने बाटो दखेी दक्षीण आयषघाट जाने बाटोको 

चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
 ?= 8,00,000.  
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बाह्रघरे बजार क्षेत्र सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

गउेररया पवूष बारकोटीर् टोिबाट उत्तर तफष  लहिािी बोलडषङ्ग स्कूि 

जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

३ 

गउेररया वजार तल्िो चौक दखेी पवूष गौरादहको सीिानाको पिु सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 6,00,000.  

आयवुलेदक हलस्पटि पवूषको सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

सरस्वती िा .लव .को रङ्गपरु छात्रावास दखेी परुानो  प्रहरी चौकीको 

दलक्षणिा रहकेो कल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

िलहदिागष ६ नं  .वडाको सीिाना दखेी बाह्रघरे पात्िेघाट जाने सडक 

सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

बाह्रघरे बजार दखेी पवूष सरस्वती िा .लव .हदँै  सरस्वती िा .लव .को 

रङ्गपरुिा भएको छात्रावास सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

रङ्गपरु दलक्षणका कल्भटष दखेी लियाँटोिी चौक सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

प्रगतीिागष वडा नं  .को सीिाना दखेी दलक्षण ६  रङ्गपरु बाह्रघरे सडक 

सम्ि जोलडएको क्षेत्र सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

बाह्रघरे बाजर क्षेत्र छोडेर दलक्षणबाट कल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

िदन डाँडा पवूषको पिूदखेी पूवष सम्झना चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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४ 

ििेेङ टोिबाट Ncell Tower (एन सेि टावर  (जाने बाटो सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 4,00,000.  

िलन्दर डाँडा दखेी गउेररया बजार जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गउेररया पिूदखेी पलिि लवष्ट्णकुट्ठा हदँ ैचारआिी चौक सम्ि र 

प्रगतीिागष Ncell Tower (एन सेि टावर  (पवूष जाने बाटो सम्ि  

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बेिडाँगी चौक पलिि बाट लधिािडाँडा हदँ ैउत्तर नयाँ पिू सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गउेररया लसंहदवेी थान दखेी उत्तर आयवुलेदक बैलदक हलस्पटि जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

आयषघाट जाने बाटो दखेी नौिे चौक सम्ि सडक  दायाँ बाया ँ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

५ 

लियाँटोिी चौक दखेी सीता चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 3,00,000.  

बाह्रघरे दलक्षण चांन्द ूकल्भटष दखेी सीता चौक सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बाह्रघरे दलक्षण स .उ.स .चौक बाट पलिि ििािी  चौतारो सम्ि सडक  

दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

रङ्गपरु परुानो प्रहरी चौकी दखेी पलिि उत्तर सरस्वती िा .लव .जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक दखेी श्रर्जना चौक, नौलसटे हुदँ ैसरस्वती िा .लव .

जाने बाटो र नौलसटे बाट पवूष प्रगतीिागषिा जोडने क्षेत्रका सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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भिराई चाषकबाट लपङ्गडाँडा हुदँ ैश्रजृना चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक बाट तीन लसटे हुदँ बाह्रघरे जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

श्रजृना चौक पवूष दखेी पलिि सलुम्निा चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

चारआिी चौक दखेी पलिि िािध्वन्िा चौक दलक्षणको बाटोिा 

जोलडने बाटो सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

लसदे्धश्वर िलन्दर दखेी पवूष आयवुलेदक हलस्पटि सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक दलक्षणको लसहदवेी िलन्दर दखेी पलिि िलहदिागष सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक बाट उत्तर िालझ गाउँ हुदँ ै६ नं  .वडाको सीिाना 

सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक बाट उत्तर पवूष लपङ्गडाँडा स्कूिको छेउसम्ि र 

निनूा बोलडषङ्ग स्कूि पवूष लकराँत चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लपङ्गडाँडा उत्तर छेउघर लपपिचौक बाट वडा नं  .र ६  ७ को सीिाना 

हदँ ैप्रगतीिागष हुदँ ैगउेररया उत्तर जोड्ने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

६ 

सैलनक चौक दखेी पवूष िदनडाँडा हुद ैआचायै टोि, िाकान्िी टोि 

हुदँ ैलसंहदवी प्रर्ा .लव .को पवूष उत्तर सीिाना सम्ि ।  

 ?= 250,000.  
एकता चौक दलक्षणको लसंहदवेी िलन्दरको दलक्षण बाट बाह्रघरे जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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श्रजृना चौक दलक्षण बाट सैलनक चौक तफष  जाने सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लपङ्गडाँडा प्रा .लव .बाट दलक्षण लियाँटोिी सम्ि  सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक दखेी दलक्षण गौरादह –को सीिाना सम्ि ५  सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक दखेी डाँडागाउँ र थापा चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

िदन डाँडा पवूष दखेी दलक्षण गेउररया खोिा सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

७ उि तोलकए वाहकेका सव ैलभत्री बाटाहरु      200,000.00  

८ 

सीता चौक दखेी धरधरे चांन्द ूहोिी कल्भटष दलक्षण सीिसार र धरधरे 

उत्तर चांन्द ूकल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा 

प्रलत कट्ठा 

      
150,000.00  

ििािी चौतारा दखेी रतुवा खोिा सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िहाराज थान चौक बाट दलक्षण गौरादह – सम्ि ५  सरस्वती िा .लव .

दलक्षण लियाँटोिी कल्भटष सम्ि, बाह्रघरे पात्िे घाट हुदँ ैउत्तर िाझी 

डाँडा सम्ि, ठूिो झकाष, बरगाछी चौकबाट दलक्षण जाने सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक पवूषबाट उत्तर सरस्वती िा .लव .जाने  बाटो र सरस्वती 

िा .लव .पलिि बाट दलक्षण जाने सडक   दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

९ 

रङ्गपरुको उत्तर चौकबाट सरस्वती िा .लव .हदँ ैएकता  चौक, 

िािध्वन्िा र पवूषतफष  प्रगतीिागषको पलिि र पवुष  ६ नं. वडाको 

सीिाना सम्ि खेतीयोग्य जिीन प्रलतकट्ठा । 

 ?= 1,00,000.00  
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सडकिे नछोएको खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलतकट्ठा ।   

१० 

सीता चौक, लियाँटोि, सरस्वती िा .लव .बाह्रघरे  दखेी दलक्षण झकाष 

सम्ि िलहदिागषिे छेकेको पवूषतफष का लभत्री खेतीयोग्य जिीनको िलू्य 

प्रलतकट्ठा । ?= 50000.00 
रतवुा खोिाधारको कसेनीसंग जोलडएको पवुषतफष का जग्गाहरु 

प्रलतकट्ठा ।   

११ रतवुा खोिाधारको जग्गा (पानीको वहाव क्षेत्र) प्रलतकट्ठा । ?= 15000.00 

१२ रतवुा खोिाधारको जग्गा (बगर तथा कसेनी क्षेत्र) प्रलतकट्ठा ।   ?= 25000.00 

 

अनुसूिी २ 

(ऐनको दफा (३) संग सम्वलन्धत) 

१) बहाल करः 

बहाि रकिको १० % असिु गररनेछ ।  

अनुसूिी ३ 

(ऐनको दफा (४) संग सम्वलन्धत) 
१) ब्र्वसार् करः  

क्र  .स.  लववरण  रकम  

१ मलदरा तथा सुलतय जन्र्   
क रक्सी लबयरको लडिर /सप्िायसष  5,000.00 
ख रक्सी लबयरको सब लडिर /सप्िायसष  2,500.00 
ग रक्सी लबयरको खिुा लबिी पसि 1,500.00 
घ चरुोट, लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको लडिर पसि 3,000.00 
ङ चरुोट,लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको सब लडिर पसि 1,500.00 
च चरुोट,लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको खिुा पसि 1,000.00 
छ हल्का पेय पदाथषको लडिर 3,000.00 
ज हल्का पेय पदाथषको सव -लडिर  2,000.00 
झ हल्का पेय पदाथषको खिूा पसि 1,000.00 
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२ लनमायण सामाग्री तथा लवदु्यत सामाग्री पसल 
 

क हाडषवयेर /िलेिनरी/पेन्ट तथा िाबषिको थोक पसि  3,000.00 
ख हाडषवयेर /िलेिनरी/खिुा पसि पेन्ट तथा िाबषिको  2,500.00 
ग लवद्यतु सािाग्री थोक पसि 2,000.00 
घ लवद्यतु सािाग्री खिुा पसि 1,000.00 
ङ ग्िास हाउस आल्िलुनयि रेि 1,000.00 
३ लकराना पसल 

 
क लकराना थोक तथा खिुा पसि 2,000.00 
ख लकराना खिुा पसि 1,000.00 
ग लभत्री सडकिा रहकेा साना लकराना पसि 500.00 
४ होटल सम्बन्धी कर 

 
क िलदरा होटि सलहत स्वीलिङ्ग 7,000.00 
ख होटि िज एण्ड रेषू्टरेन्ट खोिी संचािन गने ररसोटष सिते 10,000.00 
ग रेषु्टरेन्ट, बार 2,000.00 
घ लचया नास्ता साथै लिठाई बनाई लबिी गने पसि 500.00 
ङ साधारण लचया नास्ता बनाई लबिी गने पसि 300.00 
च लचया नास्ता, खाना, िाछा, िास ुबनाई लबिी गने पसि 1,200.00 
छ क्याटररंग पसि 5,000.00 
ज िलदरा सलहतको खाना, नास्ता खवुाउने  1,500.00 
५ कपडा तथा िेन्सी पसल 

 
क कपडा तथा फेन्सी थोक पसि 3,000.00 
ख कपडा तथा फेन्सी खिुा पसि पसि 1,500.00 
ग व्याग पसि 1,500.00 
६ जुिा ि्पल पसल  

 
क जतु्ताको िो रुि 3,000.00 
ख जतु्ता चप्पि लबिी पसि 1,000.00 
ग जतु्ता बनाई लबिी गने पसि 1,200.00 
घ जतु्ता चप्पि उद्योग ठूिो कम्पनी 10,000.00 
७ िाँडा पसल 
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क भाँडा तथा लकचन थोक पसि 3,000.00 
ख भाँडा तथा लकचन खिुा पसि 1,200.00 
ग तािा लपत्तिका भाँडाकूडा बनाई लबिी गने पसि )घरेिु(  1,500.00 
८ सुनिाँदी गहना बनाई लबक्री गनन पसल 4,000.00 
९ स्टेिनरी पुस्तक तथा मलनहारी पसल 

 
क स्टेिनरी तथा पसु्तक थोक 3,000.00 
ख स्टेिनरी तथा पसु्तक खिुा 1,200.00 
ग कस्िलेटक पसि थोक पसि 3,000.00 
घ कस्िलेटक पसि खिुा पसि 1,500.00 
ङ धागो टाक फस्नर थोक पसि 2,000.00 
च धागो टाक फस्नर खिुा पसि 1,000.00 
१० माछा मासू लबक्री पसल 

 
क राँगा, खसी सूंगरू, कुखरुा िध्ये २ वटा सेवा एकै ठाउिा भएिा 2,000.00 
ख राँगा, खसी सूंगरू, कुखरुा िध्ये १ वटा सेवा भएिा 1,000.00 
ग ताजा िाछा, लसिा थोक पसि 2,000.00 
घ ताजा िाछा, लसिा खिुा पसि 800.00 
ङ अण्डा लबिी पसि 800.00 

११ और्लध व्र्वसार् 
 

क और्लध थोक तथा लडस्रीव्यटसष 5,000.00 
ख और्धी पसि र लक्िलनक 2,000.00 
ग और्धी पसि 1,200.00 
घ आयुषवलेदक /होलियोप्यालथक और्लध पसि  1,000.00 
ङ एग्रोभटे थोक पसि 5,000.00 
च एग्रोभटे खिुा पसि 1,000.00 
१२ लसलार् पसल 

 
क सलटंग, सलुटंग सलहतको टेिररंग व्यवसाय 2,000.00 
ख लसिाई पसि ३ थान दखेी िाथीिाई 1,000.00 
ग लसिाई पसि सािान्य 500.00 
घ बलुटक पसि 500.00 
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१३ र्लेकटोलनकस लबक्री पसल 
 

क लरज, लट .लभ. , लड  .लभ लड , िोबाइि, क्यािरा थोक लबिी पसि 5,000.00 
ख लरज, लट .लभ. , लड .लभ.लड. , िोबाइि, क्यािरा खिुा लबिी पसि 2,500.00 
ग लरज, लट .लभ. , लड .लभ.लड. , िोबाइि, क्यािरा ििषत पसि 1,200.00 
घ घडी ििषत पसि 600.00 
ङ लसडी पसि 600.00 

१४ ममयत तथा सम्िार सेवा 
 

क इलन्जन ििषत हभेी, बस, रक वकष  सप 5,000.00 
ख जीप, कार तथा ट्याक्टर ििषत तथा सलभषलसंग 2,500.00 
ग िोटर साइकि ििषत िहरी क्षेत्र  1,500.00 
घ िोटर साइकि ििषत ग्रालिण क्षेत्र  1,000.00 
ङ ररक्सा साइकि ििषत 500.00 
च इिेक्रोलनक्स ििषत 1,000.00 
छ टायर ररसोलिंग, टायर ििषत, हावा भने पप्चर टाल्ने 600.00 
१५ सवारी साधन एजेन्सी, थोक लबक्री पसल तथा पाटय पूजाय पसल 

 
क िोटसष पाटष उत्पादन १५०००।०० 

ख बस रक, ट्याक्टर, लजप, कार प्रलत लडिर 10,000.00 
ग िोटर साइकि लडिर 5,000.00 
घ साइकि लनिाषण तथा लबिी 2,500.00 
ङ िोटर पाटषस, लबिी 2,500.00 
च टायर लडिर 2,000.00 
१६ सन्िार सेवा 

 
क किर ल्याब सेवा 1,000.00 
ख फोटो स्टुलडयो सेवा 1,000.00 
ग लट .लभ .च्यानि प्रसारण सेवा  10,000.00 
घ केबिु च्यानि प्रसारण सेवा 5,000.00 
ङ एफ .एि .प्रसारण सेवा  5,000.00 
च टुर एण्ड राभल्स सेवा 2,000.00 
छ फोटोकलप, लप .लस.ओ. , साइबर क्याफे सेवा 600.00 
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ज कुररयर सेवा 600.00 
झ कम्प्यटूर सप्िायसष 2,000.00 
ञ वदैलेिक रोजगार सेवा िाखा सिते 10,000.00 
१७ ड्रार्लकललनक पसल 600.00 
१८ सैलून तथा व्रू्टीपालयर 

 
क व्यलूटपािषर सेवा तालिि सलहत 2,000.00 
ख व्यलूटपािषर सेवा । हयेाण्सि पािषर 1,000.00 
ग सैिनु 1,000.00 

१९ पेट्रोललर्म पदाथय 
 

क पेरोि पम्प 10,000.00 
ख ग्यासको लडिरलसप र ग्यास चिूो अन्य सािान बेच्ने पसि 2,000.00 
२० कवाडी सामान खररद लबक्री 1,000.00 
२१ ढंूगा, लगटी जम्मा गरी लबक्री गनन 2,000.00 
२२ बांस लबक्री गनन 500.00 
क टेण्ट हाउस, पण्डाि बनाउने / क्याटररङ छुटै   3,000.00 
ख काठ तथा कोइिा खररद लबिी 2,000.00 
२३ िलनयिर तथा िलनयिसय 

 
क लस्टि, काठ, आल्िलुनयिको फलनषचर पसि ठूिो 5,000.00 
ख लस्टि, काठ, आल्िलुनयिको फलनषचर पसि सानो 3,000.00 
ग आल्िलुनयि  पसि 2000.00 
घ स्नकूर, पिू हाउस 1500.00 
ङ लवज्ञापन सेवा 1500.00 
च रोगजारी सेवा )सेक्यररटी सिते(  1500.00 
छ साइनबोडष िेख्ने पेन्टर सेवा 1,000.00 
ज हाउलजगं कम्पनी )जग्गा खररद लबिी(  10,000.00 

झ 

कृर्ी जन्य वस्त ुउत्पादन जस्तै, धान, चािि िकै कोदो, तेिहन 

खररद लबिी गने काटाको वालर्षक 
3,000.00 

ञ सेिर राइस लिि )ठूिो(  10,000.00 
ट सेिर साइस लिि )लिलडयि(  5,000.00 
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ठ लवद्यतूिाइनबाट कूटानी लपसानी पेिानी गने सानो लिि 1200.00 
ड िसिा, लपठो सानो लिि 500.00 
ढ स -लिि स्थापना गरी संचािन गने  5,000.00 
ण कुचो तथा बाँसका सािाग्री लनिाषण तथा लबिी 600.00 
त गिृ उद्योग संचािन गने पसि 3,000.00 
थ लसिने्टबाट सािान बनाई लबिी गने पसि 1,000.00 
द लससा, लससािा रेि िगाई लबिी लवतरण गने पसि 1,000.00 
ध कृर्ी सम्बन्धी नसषरी स्थापना गरी लबिी लवतरण गने 500.00 

न 

बासका सािान बनाई लबिी लवतरण गने व्यवसाय )नाम्िा , 

नाम्िो, डोका, िडुा आदी( 
200.00 

२४ िलिूल, पान पसल 
 

क फिफुि थोक पसि 1,000.00 
ख फिफूि खिुा पसि 400.00 
ग सागसव्जी थोक पसि 1,000.00 
घ सागसव्जी खिुा पसि 300.00 
ङ पान पसि 500.00 
च अफसेट प्रेस 1500.00 
छ लस्िन लप्रन्ट 500.00 
ज दगु्ध तथा दगु्ध पदाथष व्यवसाय गने पसि 500.00 

झ 
पिपुािन व्यवसाय )गाई , भसैी, बाख्रा, बंगरू, कुखरुा, िाछा 

पािन गरी व्यवसाय गने फिष( 
1,000.00 

ञ सनुचाँदी तयारी सािान बेच्ने 3,000.00 
ट अस्पताि संचािन  5,000.00 
ठ लवलवध लकलसिका सािान सप्िायसष तथा एजने्सीहरु 2,000.00 
ड लवलवध घरेि ुउद्योग )िालथका वाहके(  1,000.00 
ढ लवलवध  उद्योगहरु )िालथ  उल्िेख वाहके( 5,000.00 
ण लवलवध कृर्ी सम्बन्धी उद्योगहरु 500.00 
त रेगलजन कभर तथा फलनषलसङ 2,000.00 
थ ढाकाटोपी व्यवसाय 250.00 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

२५ लनमायण व्र्वसार्ी )केलन्िर् र िाखा समेत वालर्यक िुल्क(  
 

क क वगष 20,000.00 
ख ख वगष 15,000.00 
ग ग वगष 10,000.00 
घ घ वगष 5,000.00 

ङ 
ङ गाउँपालिकाबाट ईजाजत प्रदान गररएका साना लनिाषण 

व्यवसायी 
2,500.00 

२६ थूकपा, पाउरोटी उद्योगँ 1,000.00 
२७ एक वटा लिम्नी िएको र्टृा िटृा वालर्यक 30,000.00 
२८ बैंकहरु  
क बालणज्य वैंक - क वगष  15,000.00 
ख बालणज्य वैंक - ख वगष  10,000.00 
ग बालणज्य वैंक - वगषग  5,000.00 
घ लबकास वैंक तथा फाइनान्स -क वगष  10,000.00 
ङ लबकास वैंक तथा फाइनान्स -ख वगष  5,000.00 

२९ सहकारी सम्वन्धी 
 

क सहकारी दताष 3,000.00 
ख सहकारी सलुचकृतको िागी 500.00 
ग बालर्षक ५०िाख सम्िको कारोवारिा 2,000.00 
घ बालर्षक ५०िाख दखेी १ करोड सम्िको कारोवारिा 4,000.00 
ङ बालर्षक १ करोड दखेी ५ करोड सम्िको कारोवारिा 6,000.00 
च  बालर्षक ५ करोड दखेी १० करोड सम्िको कारोवारिा 10,000.00 
छ बालर्षक १० करोड ५० करोड सम्िको कारोवारिा 15,000.00 
ज बालर्षक ५० करोड दखेी िाथीको कारोवारिा 20,000.00 
३० ब्यावसालयक टावर अनिुलत लसफाररस  १०,०००।- 

नोटः किि गा. पा  .िा कारोवार गरेको आधारिा दस्तरु असिु गररने छ ।  
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अनुसूिी- ४ 

(ऐनको दिा (५) संग सम्वलन्धत) 

२) सवारी साधन करः 

क्र  .स.  लववरण र्काई रकम 

१ इ ररक्सा नया दताष दस्तरू   300.00 
२ इ ररक्सा नािसारी दस्तरू   500.00 
३ इ ररक्सा व्ि ूबकू प्रलतगोटा   50.00 
४ इ ररक्सा नलवकरण दस्तरू   300.00 
५ अटो नयाँ दताष   500.00 
६ अटो नािसारी दस्तरू  500.00 
७ अटो व्िबूकू प्रलतगोटा दस्तरू  १००।०० 

८ अटो नलवकरण दस्तरू  ५००।०० 

 

अनुसूिी- ५ 

(ऐनको दिा (६) संग सम्वलन्धत) 

३) लवज्ञापन करः 

क्र  .स.  लववरण  र्काई   रकम  

१ सावषजलनक स्थानहरुका होलडषङ वोडष प्रलत स्क्वायर लफट रु. 70.00  
२ लनजी स्थानहरुका होलडषङ बोडष तथा 

लड .लप.एस .वोडष  

प्रलत स्क्वायर लफट रु. 50.00  

३ लनलज व्यवसायीक बोडष  लनिलु्क  

४ व्यवसायीक लभत्तिेेखन प्रलत स्क्वायर लफट रु. 15.00  
५ लवद्यतुीय पोि वा टेलिफोनको पोििा 

रालखने लवज्ञापन सािाग्री 

प्रलत स्क्वायर लफट रु. 70.00  

६ सावषजलनक र लनजी स्थानिा तुि व्यानर प्रलत स्क्वायर लफट रु. 200.00  
७ सावषजलनक स्थानिा गटे  प्रलत स्क्वायर लफट रु. 300.00  
(सावषजलनक स्थानिा गटे िगाउन गाउंपालिकाको स्वीकृती नलिई िगाउन पाउने छैन ।) 

 
 

अनुसूिी- ६ 
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(ऐनको दिा (७) संग सम्वलन्धत) 

४) बहाल लबटौरी कर (हाट बजार): 

क्र  .स.  लववरण  र्काई   रकम  

१ थान तथा रेलडिने्ट कपडा पसि   30.00 
२ टोपी पसि   10.00 
३ खाद्यान्न दाि चािि आदी पसि लफँजाएर राखकेो   30.00 
४ सव्जी पसि ठूिो   30.00 
५ सव्जी पसि सानो   10.00 
६ फिफूि पसि   30.00 
७ फिािका सािान पसि   30.00 
८ चरुा तथा सङृगारका सािान   10.00 
९ िास ुतथा िाछा पसि   30.00 

१० आिकुो लवउ लविी पसि   20.00 
११ लवजिुीको सािान पसि । लवद्यतुीय सािाग्री   30.00 
१२ सईुटर, साडी, लसरक डसना आदी पसि   30.00 
१३ िलनहारा पसि, भाडा वतषन पसि   30.00 
१४ िाटाको सािान लवलि पसि   10.00 
१५ चना, चटपटे, सवषत लचया पसि   10.00 
१६ पसु्तक पसि, छाता  व्याग, रेडीयो, घडी, जतु्ता, िाईट आदी 

ििषत 

  10.00 

१७ खलटया पसि )िालथ उल्िेख भएको वाहके (    10.00 
१८ चोयाका सािान कुचो आदी पसि   30.00 
१९ फिफूि तथा अन्य वनस्पलत लवरुवा   20.00 
२० साग सव्जी लवउ लवजन तथा लवरुवा   10.00 
२१ जतु्ता चपि   30.00 
२२ लसिा,सकुुटी,अस्थाई हजाि,लिठाई पसि ।  ढुंग्री, पकौडा, चप 

आदी 

  10.00 

२३ अस्थायी काटा    20.00 
२४ रु ५०० भन्दा सानो पजुी भएको पसि )ढकी बाल्टीन , टोकरी(   5.00 
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२५ केखाष बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   6,000.00 
२६ क्याम्पा बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   5,000.00 
२७ िगंिवारे बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   5,500.00 
२८ रंगपरु तथा अन्य बजार टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   1,200.00 
२९ सरङपाडा बजार टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   1,200.00 
३० ६ नं  .वडा कायाषिय अगाडी सटर िालसक रु    1,500.00 
३१ सटर तथा टहरा नािसारी दस्तरु रु   1,000.00 
३२ सावषजलनक ऐिानी प्रलत जग्गा उपयोग वापत प्रलत कठ्ठा रु.  50.00 

 
अनुसूिी- ७ 

 (ऐनको दिा (८) संग सम्वलन्धत) 

५) सेवा िुल्क, दस्तुरः  

क्र .स.  लववरण रकम 

१ लनवेदनको लटकट बापतको रकम 10.00 
२ लसिाररस दस्तूर  
क) नेपािी नागररकताको साधारण लसफाररस  100.00 
ख) नेपािी नागररकताको सनाखत लसफाररस   150.00 
ग) नेपािी नागररकताको सरजिीन सलहतको लसफाररस  250.00 

घ) नेपािी नागररकताको जन्ि, लववाह, बसोवास अन्य लकटानी 

लसफाररस  

150.00 

३ जग्गा सम्बन्धीको लसिाररस  
क  जग्गा जोतभोगको साधारण लसफाररस गदाष ५ कठ्ठा सम्ि ३०० सो 

भन्दा िाथीिाई रु.  

500.00 

ख जग्गा चारलकल्िाको लसफाररस गदाष ५ कठ्ठा सम्ि रु  .३००   सो भन्दा 

वढीिाई रु. 

500 

ग जग्गा नािसारीको लसफाररस गदाष  ५ कठ्ठा सम्ििाई रु  .सो  १००

भन्दा िाथीिई  

200.00 
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घ जग्गा नािसारीको लसफाररस गदाष  ५ कठ्ठा सम्ििाई रु  .सो  १००

भन्दा िाथीिई  

200.00 

ङ जग्गाको िोलह िगतकिा  गदाष लसफाररस दस्तरु रु.  500.00 
च जग्गाको िलु्याकंन लसफाररस गदाष रु  .।१०००००- को रु. 100.00 

छ आयश्रोत िलु्याकंन लसफाररस गदाष रु  .।१०००००- को रु. 100.00 

४ घरबाटो लसिाररस सम्बन्धमाः   
क िहने्ि राजिागष )िोकिागष (र पाडाजुगंी , गौररगजं कािोपते्र सडकिे 

छोएको जग्गाको लसफाररस गदाष  रु.  

1,000.00 

ख अन्य सडकको लसफाररस गदाष  रु. ५००।०० 

५ बाटो सम्बन्धी लसिाररस घर िएमा घरको लसिाररस  
क  तख्ता, सेन्टर बेरा, बांसभाटा बेरा, लटन छाना घरको 250.00 
ख  इटाको गारो लटन छाना घरको  300.00 
ग  इटा गारो छत ढिाई एकतिे पक्की घर  350.00 
घ  इटा गारो छत ढिाई दईु भन्दा िालथ  500.00 
६ पूजायमा घर कार्म गनन लसिाररस दस्तूर  
क साधारण टाटी बेरा घर  200.00 
ख काठ तख्ता, सेन्टर बेरा, बांस टाटी लटन छाना  300.00 
ग इटा गारो छत ढिाई एकतिे पक्की घर  600.00 

घ इटा गारो छत ढिाई दईु भन्दा िालथ प्रलत तिा रु  .का दरिे  ५००

जोडेर लिने । 

 

७ पूजायमा तीन पुस्ते, िोटोटाँस, ना .नं .समेत कार्म गनय र 

प्रलतलललप सम्बन्धी 

 

क पजूाषिा बाब,ु बाजकेो नाि कायि गनष, ना .नं .र फोटो टास्न  

िािपोतिाई लसफाररस गदाष  

500.00 

ख पजुाष हराएको प्रलतलिलप लिनका िागी 500.00 
८ जग्गा नरबढी र नरघटी सम्बन्धी लसिाररस  
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क िोकिागष )िहने्ि राजिागष (र पाडाजङुगी गौररगजं कािोपते्र सडकिे  

छोएको जग्गाको पजूाष लिन लसफाररसपलछ कुनै बाटो कािोपते्र भएिा 

सो स्थानका िागी यही बदुाँ अनसूार कायि गररनेछ ।  

1,000.00 

ख नहर घटीको प्रलत लसफाररस  500.00 

ग बजार के्षत्रको जग्गा नहर वढी प्रलत धरु  1,000.00 

घ लभत्री सडकिे छोएका तथा अन्य जग्गा लसफाररस 500.00 

९ पेन्सन सम्बन्धी लसिाररस  

क नेपािी सेनाका पेन्सन नािसारी  500.00 

ख लब्रलटि तथा भारतीय सेनाको पेन्सन नािसारी  1,000.00 

ग पेन्सन सम्बन्धी पाररवाररक लववरण  500.00 

घ पेन्सनवािाको ितृ्य ुपलछको रहपि पेन्सन लिने लसफाररस दस्तरु  500.00 

ङ पेन्सन सम्बन्धी अन्य लसफाररस  500.00 

च पेन्सन पटृािा नाि, जन्िलिलत फरक परे एउटै हो भनी लसफाररस  1,000.00 

छ जनुसकैु कायषको स्थिगत सजषलिन गनुषपने भएिा सजषलिन दस्तरु प्रलत 

सजषलिन  

500.00 

१० घरसार तथा लनजी वनको काठ दाउराको लसिाररस सम्बन्धमा  
क काठको परूानो घर भत्काई अन्य स्थानिा िादा एकतिे घरको 

लसफाररस दस्तरु 

300.00 

ख दइू तिे काठको परुानो घर भत्काई अन्य ठाउँ िादा  500.00 

ग सखवुा काठ सम्बन्धी वनिाई लसफाररस एक टिको  2,000.00 

घ लससौ र अन्य जात कदि, आप, लटक आलद प्रलत रकको लसफाररस  1,500.00 
ङ सखवुा काठ वनिाई लसफाररस गदाष प्रलत टयाक्टर  500.00 

च लससौ र अन्य जात कदि, आप, लटक आलद प्रलत ट्याक्टरको 

लसफाररस  

400.00 

छ दाउरा प्रलत टि  750.00 
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ज दाउरा प्रलत टयाक्टर  500.00 
झ घरकाजको िागी वनिाई लसफाररस गदाष प्रलत लसफाररस रु  .।२५०- र 

व्यवसालयक कायषको िागी रु  .।५००-  

 

ञ घरसारिा आफ्नो लनजी जग्गािा रहकेो रुख र काठ लनजी प्रयोजनको 

िागी ओसारपसार गदाष रु  .।२५०- र व्यवसालयक प्रयोजनको िागी 

रु  .।५००-  

 

११ नाता प्रिाणीत लसफाररस 300.00 

१२ स्थायी बसोवास र चािचिन सम्बन्धी 150.00 

१३ जन्ि, ितृ्य,ु लववालहत, वसाई सराई, सम्वन्ध लवच्छेद लसफाररस 200.00 

१४ अलववालहत लसफाररस )सजषलिन अलनवायष(  500.00 

१५ वदैलेिक रोजगारको िागी दालयत्व बहन 400.00 

१६ उद्योग दताष सम्बन्धी रु  .िाख सम्ि पुँजीिाई सजषलिन सलहत ५  1,000.00 

१७ उद्योग दताष सम्बन्धी रु  .िाख भन्दा िाथी पुँजीिाई सजषलिन ५  सलहत  

रु .वा प्रलतिाख रु१००० . ५० िे हुन आउने रकि िध्ये जनुवढी हुन्छ 

सोही रकि  

 

१८ संघ, संस्था, क्िब दताष लसफाररस 1,000.00 

१९ संघ, संस्था, क्िब नलवकरण 500.00 

२० पान नं  .र कर चिुाको  500.00 

२१ उद्योग बन्द भएको लसफाररस 500.00 

२२ लवद्यतु, टेलिफोन, खानेपानी जडान 100.00 

२३ नाि, थर फरक परेको लसफाररस 200.00 

२४ आलदबासी जनजालत, दलित लसफाररस 150.00 

२५ लनजी लबद्यािय कक्षा थप लनवदेन दस्तरु 5,000.00 

२६ लनजी लबद्यािय कक्षा थप अनिुती दस्तरु 1,000.00 
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२७ लनजी लबद्यािय दताष आधारभतू  2,500.00 
२८ लनजी लबद्यािय दताष िा .लव .स्तर  5,000.00 
२९ प्रालवलधक लिक्षािय, ट्यिुन सेन्टर िागयत सेवाििूक व्यवसाय  2,000.00 
३० सािदुालयक लबद्यािय दताष, कक्षा थप लनवदेन दस्तरु 2,500.00 

३० सािदुालयक लबद्यािय दताष, कक्षा थप अनिुलत लनवदेन दस्तरु 

लनिलु्क 

 

३१ नाबािक पररचयपत्र लसफाररस 150.00 

३२ पाररवाररक लववरण प्रिालणत )सजषलिन सलहत(  500.00 

३३ लसफाररस पनूः प्रिालणकरण दस्तरू अन्य लनकायको िात्र 200.00 

३४ पंजीकरणको जररवाना सम्बन्धी  
व्र्लक्तगत घटना दताय गदाय घटना घटेको ३५ लदन सम्म लनःिुल्क र ३५ लदन िन्दा मालथ 

घटना दताय गनय आउदा लनम्न अनूसारको जररवाना ललने 

क जन्ि, ितृ्य,ू बसाई सराई, लववाह, सम्बन्ध लवच्छेद  50.00 

ख व्यलिगत घटना दताष प्रिाण हराई प्रलतलिलप  75.00 

३५ जनसंख्या सम्बन्धी दस्तरू  

क अन्य स्थानबाट बसाईसरी आउदा र सगोििा रहकेो जनसंख्या फोर 

गरी कायि गदाष  

100.00 

ख जनसंख्याको प्रलतलिलप 150.00 
३६ छपाई फारि लबिी सम्बन्धिा  
क लनवदेन फारि प्रलत पाना 15.00 
ख नागररकताको अनसुचूी  40.00 

ग व्यवसाय प्रिाण पत्र प्रलतगोटा 125.00 

घ जनसंख्या काडष प्रलतगोटा  50.00 

३७ आफ्नो जग्गािा उव्जाएको कृर्ीजन्य वस्त ुआफु बसेको अन्य गा .पा .

वा न .पा.िा िादा सोको लसफाररस िाग प्रलत लसफाररस   

150.00 
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३८ लसफाररसहरु हराए प्रलतलिलप  100.00 

३९ िौचािय पररचय पत्र प्रलतलिप 50.00 

६) न्र्ार्ीक दस्तुर िुल्कहरु: 

क्र  .स.  लववरण रकम 

१ लफराद दस्तरु २००।०० 

२ प्रलतउत्तर दस्तरु १००।०० 

३ नक्कि प्रलतपाना दस्तरु  ५।०० 

४ न्यायी दस्तरु िलु्कः  

क पलहिो पलच्चस हजार रुपैया सम्ि भएिा ५००।०० 

ख पचास हजार रुपैया सम्ि भएिा दोश्रो पच्चीस हजार सम्ििको 

िालग सय कडा ५ का दरिे 

 

ग एक िाख रुपैयाँ सम्ि भए तेश्रो पचास हजार रुपैयाँ सम्िको िालग 

सयकडा तीन दिििब पाँचका दरिे, 

 

घ पाँच िाख रुपैयाँ सम्ि भए चौथो चार िाख रुपैयाँ सम्िको िालग 

सयकडा दईुका दरिे,  

 

ङ पच्चीस िाख रुपैयाँ सम्ि भए पाँचौं बीस िाख रुपैयाँ सम्िको 

िालग सयकडा एक दिििब पाँचका दरिे,  

 

च पच्चीस िाख रुपैयाँ भन्दा िालथ जलत सकैु भएतापलन बढी अङ्क 

जलतको िालग सयकडा एकका दरिे  

 

 

७) घरनकसा पास सम्बन्धी दस्तुर 

क्र .

स.  
लववरण 

प्रलत वगय 

लिट 
/sd 

१ पक्की छत भएको भवनिाई  प्रलत वगष लफट 5.00 
२ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको घर प्रलत वगष लफट 1.00 
३ कम्पाउण्ड बाि                       प्रलत वगष लफट 2.00 
४ फारि दस्तरु    500.00 
५ िेआउट    700.00 
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६ नािसारी लनवदेन दस्तरु    200.00 
७ लनिाषण सम्पन्न प्रिाण पत्र   250.00 

८ काठको सेन्टरवरेा अलभिेलख करण लनयलित     500.00 
९ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको भवनिाई 

)परुानो घर(अलभिेलख करण  लनयलित   

प्रलत वगष लफट 2.00 

१० पक्की छत भएको भवनिाई )परुानो 

घर(अलभिेलख करण लनयलित    

प्रलत वगष लफट 7.00 

 नक्सा नािसारी     
११ रलजष्टिेन पास  भइ आएको पक्की छत भएको 

भवनिाई 

  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१२ रलजस्टेसन  पास भई आएको पक्की गाह्रो लटनको 

छाना भएको भवनिाइ 

  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१३ ितृ्य ुपलछको नािसारी गदाष पक्की छत    िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१४ ितृ्य ुपलछको नािसारी गदाष पक्की लटनको छानो                  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१५  वकस पत्र र अिंवन्डाको पक्की लटन    िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

 उद्योगहरुको हकिा लिएको दस्तरुको वरावर लिने     
१६ जसु फ्याक्री /उद्योग     25,000.00 

१७ लििा िेख   1,000.00 
१८ पानी / पेयजि उद्योग    1,000.00 
२० जग्गा नाँप दस्तरु   1,000.00 
२१ डुिवुा व्यापारी / साईकि/पोका/ठेिा/लटनका 

वाक्सा /कुकर/ ग्यास  चिुो /भाडा 

व्यापारी/गिैचा/हरेकिाि वालर्षक  

  1,000.00 

२२ लसरक वनाउने धलुनया )डुिवुा(   वालर्षक   1,000.00 

२३ लसरक वनाउने धलुनया )डुिवुा(   पसि / िलेसन    1,500.00 
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सलहतको वालर्षक  

२४ अनालधकृत चल्िा व्यापारीिाई प्रविे लनर्धे गने 

यदी त्यस्तो पाईएिा रु  .।५०००- जररवाना गरी 

चल्िा नष्ट गने ।  

   

२५ सावषजलनक पलतष, ऐिानी जग्गािा बसोवास गने 

व्यालििाई प्रलत किा )लवटौरी कर वापत (रु.   

  50.00 

२६ प्रोजके्टर प्रयोग गरेवापत भाडा प्रत्येक लदनको रु.    500.00 
२७ गा  .पा.  हि प्रयोग गरे वापत प्रलतलदन रु.   500.00 

२८ गा  .पा.  हि प्रयोग गरे वापत वडा नं  .को७ र  ६   

प्रलतलदन रु. 

  500.00 

२९ केखाष बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  50.00 

३० क्याम्पा बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  25.00 

३१ सरङपाडा बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३२ सियगढ बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  15.00 

३३ िगंिवारे बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  30.00 

३४ गउेररया बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३५ रंगपरु बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३६ बाह्रघरे बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३७ जे  .लस .लभ .प्रयोग गदाष प्रलत घण्टा     1,500.00 

३८ ट्याक्टर प्रयोग गदाष गाउँ कायषपालिकािे लनणषय गरे विोलजि हुने 
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८. सडक सेवा िुल्कः 

क) 

क्र. स. लववरण बालर्यक 

१ ठूिा रक लटपर िरी र अन्य हलेभ गाडी आदी ६५००।०० 

२ ठुिा बस लिनी रक आलद ५५०० ।०० 

३ लिनी बस ५००० ।०० 

४ रयाक्टर ५००० ।०० 

५ लनलज वा भाडाका लजप कार लपक अप भने िाइिो आलद २५०० ।०० 

६ टेम्पो अटो आलद २००० ।०० 

७ लसलट सफारी  १५०० ।०० 

ख) 

क्र. 

स. 
लववरण दैलनक 

१ लरपर  40.00 
२ रक  30.00 
३ ट्याक्टर 30.00 
४ वस 25.00 
५ िाइिो 20.00 

६ भने लपकप 15.00 
७ अटो  10.00 
८ लसटी 5.00 
९ लरपर  200.00 

१० रक  150.00 

११ ट्याक्टर 100.00 
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लवलनर्ोजन ऐन-२०७५ 

कमल गाउँपाललका 

किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरुको िागी स्थानीय सलञ्चत 

कोर्बाट केही रकि खचष गने र लवलनयोजन गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनष बनेको ऐनः 

सिाबाट स्वीकृत लमलतः २०७५।०३।१३ 

प्रस्तावनाः  

 किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कायषहरुको िालग 

सलञ्चतकोर्बाट केही रकि खचष गन ेअलधकार लदन र सो रकि लवलनयोजन गनष वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोलजिकिि गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो 

ऐन बनाएको छ । 

 

१. संलक्षप्तनामर प्रारम्िः  

(१)  यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२)  यो ऐन तरुुन्तप्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आलथयक वर्य २०७५।०७६को लनलमि सलञ्ितकोर्बाट रकमखिय गनन अलधकारः  

(१) आलथषक वर्ष २०७५।०७६ को लनलित्त गाउँकायषपालिका, वडा सलिलत, लवर्यगत िाखािे गन े

 सेवा र कायषहरुका लनलित्त अनसुचूी १ िा उलल्िलखत चाि ू खचष, पूँलजगत खचष र लबलत्तय 

 व्यवस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि रु. ५,६७,६१२,०००।–(अक्षेरुपी छपन्न करोड 

 छयत्तर िाख बाह्र हजार रुपैयािात्र) िा नबढाई लनलदषष्ट गररए बिोलजि सलञ्चत कोर्बाट खचष 

 गनष सलकनेछ ।  

 

३. लवलनर्ोजनः  

(१) यस ऐनद्धारा सलञ्चत कोर्बाट खचष गनष अलधकार लदइएको रकि आलथषक वर्ष २०७५।०७६ 

 को लनलित्त किि गाउँपालिको गाउँकायषपालिका, वडा सलिलत र लवर्यगत िाखािे गन ेसेवा र 

 कायषहरुको लनलित्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन कायषपालिका, वडा सलिलत र लवर्यगत 

 िाखाि ेगन ेसेवा र कायषहरुको लनलित्त लवलनयोजन गरेको रकििध्ये कुनैिा बचत हुने र कुनैिा 
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 अपगु हुने दलेखन आएिा गाउँकायषपालिकािे बचत हुने िीर्षकबाट नपगु हुने िीर्षकिा रकि 

 सानष सक्नेछ । यसरी रकि सादाष एक िीर्षकबाट सो िीर्षकको जम्िा रकिको १० प्रलतितिा 

 नबढ्न े गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी 

 िीर्षकहरुिा रकि सानष तथा लनकासा र खचष जनाउन सलकनेछ । पूँलजगत खचष र लवत्तीय  

 व्यवस्थातफष  लवलनयोलजत रकि साँवा भिुानी खचष र व्याज भिुानी खचष िीर्षकिा बाहके 

 अन्य चाि ू खचष िीर्षकतफष  सानष र लबत्तीय व्यवस्था अन्तगषत साँवा भिुानी खचषतफष  

 लबलनयोलजत रकि ब्याज भिुानी खचष िीर्षकिा बाहके अन्यत्र सानष सलकने छैन । 

 तर चाि ुतथापूँलजगतखचष र लवत्तीयव्यवस्थाको खचष व्यहोनष एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि 

 सानष सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िाजनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन एक िीर्षकबाट सो िीर्षकको जम्िा स्वीकृत 

 रकिको १० प्रलतित भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकहरुिा रकि सानष 

 परेिा गाउँसभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

 

अनुसूिी –१  

(दफा २ संग सम्बलन्धत( 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ )२ (बिोलजि  

संलञ्ित कोर्बाट लवलनर्ोजन हुने रकम 
ि .सं.  िीर्षकको नाि लवलनयोलजत रकि 

१ गाउँकायषपालिका तफष  चाि ुतफष  48,400,000.00 

२ गाउँकायषपालिका तफष  पूँजीगत 2,22,512,000.00 

३ वडा स्तरीय कायषिि तफष  45,000,000.00 

४ सितष अनदुान तफष  151700000.00 

५ सािालजक सरुक्षा भत्ता 1,00,000,000.00 

६ कूि जम्िा 5,67,612,000.00 
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बजार व्र्वस्थापन तथा अनुगमन लनदनलिका, २०७५ 

कमल गाउँपाललका, झापा 

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँकायषपालिकािे किि गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनगुिन लनदलेिका, २०७५ 

जारी गरेकोछ । 

 प्रस्तावनाः 

 नेपािको संलवधानको अनसुचूी–८ बिोलजि उपभोिा लहत संरक्षणाथष बजार अनगुिनको 

लजम्िवेारी स्थानीय तहिाई तोलकएको हुदँा सो संवधैालनक दालयत्व कायाषन्वयनको िागी स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन, २०७४ को अलधनिा रही किि गाउँकायषपालिकाबाट यो लनदलेिका तयार 

गररएको छ । यस गाउँपालिकाका उपभोिाको स्वास््य, सलुवधा र आलथषक लहत कायि राख्न, 

उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको गणुस्तर, पररिाण एव ंिलू्यको अलनयलितताबाट उपभोिािाई संरक्षण 

प्रदान गनष, वस्त ु वा सेवाको उत्पादन स्थि वा भन्सार लवन्द,ु ढुवानी िागष, भण्डारण तथा संचय 

स्थि, थोक तथा खिुा लवलि स्थि र उपभोग स्थि िगायतका ठाउँहरूिा वस्त ुवा सेवा प्रदायक 

वा लबिेताको व्यवसालयक कारोवारको दताष, नवीकरण, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन 

िगायतका व्यापारीक लियाकिापको लनयिन गनष तत्काि यस गाउँपालिकाबाट लनयलित रुपिा 

प्रभावकारी बजार अनगुिन गनष आवश्यक भएकोिे किि गाउँकायषपालिकाको लिलत 

२०७५।०१।०७ को बैठकबाट यो लनदलेिका पाररत गरीएकोछ । 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारलम्िक 

१) संलक्षप्तनाम र प्रारम्िः 

(क) यस लनदलेिकाको नाि “किि गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनगुिन 

 लनदलेिका, २०७५” रहकेो छ । 

(ख) यो लनदलेिका किि गाउँकायषपालिकाबाट स्वीकृत भई किि गाउँपालिकाको स्थानीय 

 राजपत्रिा प्रकालित भएको लिलत दलेख िागहुुनेछ । 
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२) पररिार्ाः  

 लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागिेा यस लनदलेिकािा, 

(क) “अनगुिन टोिी” भन्नािे किि गाउँकायषपालिकाको कायाषियिे लविेर्ज्ञ सलहत गठन 

 गरेको बजार अनगुिन टोिी सम्झन ुपदषछ । 

(ख) “उपभोिा लहत संरक्षण सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको 

 संयोजकत्विा गलठत सलिलत सम्झन ुपदषछ । 

(ग) “कायाषिय” भन्नािे गाउँपालिका गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झन ुपदषछ । 

(घ) “प्रदायक” भन्नािे वस्त ुवा सेवाको उत्पादक, आयात कताष, भण्डारण वा लवलि लबतरण 

 गने व्यलि वा संस्था सम्झन ुपदषछ । 

(ङ) “वस्त”ु भन्नािे उपभोिािे उपभोग वा प्रयोग गने वस्तकुो संलिश्रणबाट बनेको पदाथष 

 सम्झन ुपदषछ र सो िब्दिे उपभोग्य वस्तकुो लनिाषणिा प्रयोग हुने कच्चा पदाथष, रङ्ग, 

 सगुन्ध वा रसायनिाई सिेत जनाउँछ । 

(च) “लविेता” भन्नािे वस्त ुवा सेवाको उत्पादक, पैठारीकताष, थोक वा खिुा लविेता, सेवा 

 प्रदायक सम्झन ुपदषछ । सो िब्दिे होटि, िज, होष्टिे, खाजाघर संचािक आलदिाइ 

 सिते जनाउने छ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नािे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदषछ ।  

(ज) “सेवा” भन्नािे व्यवसालयक सेवा, संचार सेवा, लनिाषण तथा इलन्जलनयररङ सेवा, लबतरण 

 सेवा, लिक्षा सेवा, वातावरणीय सेवा, लवलत्तय सेवा, स्वास््य र सािालजक सेवा, पयषटन 

 सेवा, िनोरञ्जन तथा खिेकुद सेवा, यातायात सेवा िगायतका दस्तरु।पाररश्रलिक लिई 

 वा नलिई प्रदान गररने सम्पणूष सेवाहरू सम्झन ुपदषछ । 

(झ) “सलिलत” भन्नािे उपभोिा लहत संरक्षण सलिलत भन्ने सम्झन ुपदषछ । 

(ञ) “बजार व्यवस्थापन सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका स्थानीय 

 बजारहरुको प्रवि्धन र व्यवस्थापनको िागी गठन भएको बजार व्यवस्थापन सलिलत भन्ने 

 सम्झन ुपदषछ । 
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पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता लहत सरंक्षण सलमलत 

 

३) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतः  

उपभोिाको लहत संरक्षण सम्बन्धी लबर्यिा आवश्यक नीलतगत ब्यवस्था गनषतथा बजार 

अनगुिन कायषिाई िागषदिषन एवं सिन्वयको िागी गाउँपालिकािे उपभोिा लहत संरक्षण 

सलिलतको गठन गनेछ । 

 

४) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको गठन देहार् अनुसार हुनेछः 

(क) किि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष .....................................संयोजक 

(ख) किि गाउँपालिकाको आलथषक सलिलतका संयोजक ..............सदस्य 

(ग) लजल्िा प्रिासन कायाषिय वा इिाका प्रिासन कायाषियका अलधकृत प्रलतलनधी 

 ............सदस्य  

(घ) खाद्य, गणुस्तर, और्धी।जनस्वास््य।उद्योग बालणज्य हनेे (उपिब्ध भए सम्िका क्षेत्रगत 

 लबर्य हनेे) िाखाका प्रिखु।प्रलतलनलध .............. ...सदस्य 

(ङ) सम्बलन्धत उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलनलध.........................सदस्य 

(च) उपभोिा लहत संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलिहरु िध्येबाट १ 

 जना.............सदस्य 

(छ) कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।डेक्स।इकाईका प्रिखु ......... सदस्य 

 सलचव 

 

५) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकारः 

क) उपभोिा लहत संरक्षणको िागी आबश्यक नीलतगत ब्यवस्था गने ।  

ख) अत्यावश्यक बस्तहुरुको िाग र आपलूतषको अवस्था सम्बन्धी त्याङ्क संकिन र िागको 

 प्रक्षेपण गने, 

ग) सलिलतिे यस लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुार गलठत अनगुिन टोिीद्वारा अनसुचूी–१ 

 को फारििा उल्िेख भए अनुसार प्रस्ततु गरेको बजार अनगुिन सम्बन्धी प्रलतवदेन िालथ 

 लवशे्लर्ण गरी आवश्यक लनदिेन लदने, 

(घ) उपभोिको लहत संरक्षण गनष आपलूतष व्यवस्था र उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको छड्के 

 अनगुिन गने, 

(ङ) बजार अनगुिन सम्बन्धी कािको िलू्याङकन गने र टोिीिाई आवश्यकता अनसुार 
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िागषदिषन गने  

(च) गाउँपालिकािे लदएको अन्य लनदिेन र आदिेको कायाषन्वयन गने ।गराउने । 

(छ) उपभोिा लहत लवपररत कायषिा आवश्यक काननुी कारवाहीको िागी लनरीक्षण वा 

 अनसुन्धान अलधकृत तोक्ने । 

 

६) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलबलधः 

उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतको बैठक िलहनािा एक पटक अलनवायष रूपिा बस्न ु पनेछ । 

सलिलतको बैठकिे आफ्नो कायषलवलध आफै तयार गनेछ । यसरी बैठक बस्दा कलम्तिा तीन लदन 

अगाडी बैठकको लबर्य सलहतको सचूना  सदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद –३ 

बजार अनुगमन सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

७) वस्तु वा सेवाको दताय, आपूलतय, मूल्र्, गुणस्तर, नापतौल लगार्तका व्र्ापारीक 

 लक्रर्ाकलापलाई उपिोक्ता मैत्री बनाउन गाउँपाललकाले लनम्न व्र्वस्था गनुय पननछः– 

(क) गणुस्तरीय उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाको सहज र सवषसिुभ आपलूतष हुने वातावरणको 

 सलुनलितता सलहत उपभोिाको हक र लहतको संरक्षण गनष कायाषियिा उपभोिा लहत 

 संरक्षण िाखा।इकाई।डेक्सको व्यवस्था गरी लनयलित र प्रभावकारी बजार अनुगिनको 

 व्यवस्था गने,  

(ख)  बजार प्रणािीिाई प्रलतस्पधी र उपभोिा प्रलत लजम्िवेार तलु्याउन प्रचलित काननूको 

 कायषन्वयनिा जोड लदने,  

(ग) उपभोिा लिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनगुिनको कायष योजना तयार गरी उपभोिा 

 लहत संरक्षणको लबर्यिाई लविरे् प्राथलिकतािा राख्ने, 

(घ)  उपभोिािाई सचेत र जागरूक तलु्याउन वडा सलिलतको कायाषिय दलेख नै उपभोिा 

 सचेतना िगायतका कायषििहरु संचािन गने, 

(ङ)  आफ्नो गाउँपालिका अन्तगषत स्थालपत वा संचालित उद्योग व्यवसायको दताष, नलवकरण, 

 लबि लवजक तथा लबिीको िागी रालखएका िािवस्त,ु नापतौि, गणुस्तर, िेबि, 

 आपलूतष,  आलदको अनगुिन गने, 

(च) तरकारी, फिफूि, िाछा, िास,ु लिठाई पसि, डेरी, होटि िगायतका खाद्य वस्तुको 

 लबिी स्थिको िापदण्ड तोक्ने र छुिै फिफूि तथा तरकारी बजार र वधिािाको 

 व्यवस्था गने, 
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८) बजार अनुगमन टोली गठनः 

१) वस्त ु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दताष, नलवकरण, आपलुतष, िलु्य, नापतौि, लवज्ञापन 

 िगायत व्यापारीक लत्रयाकिापको लनयलित एवं आकलस्िक अनगुिनको िागी  

 गाउँपालिकािे बजार अनगुिन टोिी गठन गनेछ । 

२) उपदफा (१) बिोलजि गठन हुने अनगुिन टोिीिा दहेाय बिोलजिको पदालधकारीहरु 

 रहनेछनः 

क) कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेस्कको प्रिखु ...............संयोजक 

ख) सम्बलन्धत लबर्यगत क्षेत्रको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) ........ सदस्य 

ग) स्थानीय प्रिासनको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) .................सदस्य 

घ) स्थानीय सरुक्षा लनकाय (नेपाि प्रहरी) को प्रलतलनलध .................सदस्य 

ड) उपभोिा लहत संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलिहरु िध्येबाट िनोलनत एक जना 

 ...........सदस्य 

च) उद्योग वालणज्य संघको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) एक जना .......... सदस्य 

छ) पत्रकार िहासंघ।संचारकिी एक जना....................................सदस्य 

 

३)  अनगुिन टोिीिा कम्तीिा ५ जना प्रलतलनलध संिग्न भइ बजार अनगुिन सम्बन्धी कायष 

 गररने छ । तर कुनै लबर्यगत के्षत्रको अनगुिन गने कायषिा सम्बलन्धत लबर्यगत क्षेत्रको 

 लवज्ञ।प्रलतलनधी अलनवायष रुपिा सिाविे गराउन ुपने छ । ( लबर्यगत लबज्ञ वा प्रलतलनधी 

 भन्नािे जस्तै खाद्य वा कृर्ी उपजको िागी खाद्य लनरीक्षक वा उपिब्ध नभएिा कृर्ी 

 प्रालवलधक बलुझने छ ।) 

 

४)  उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा वा इकाइिे िालसक रुपिा तोलकएको ढाँचािा बजार 

 अनगुिनको एकीकृत प्रलतवदेन कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

 

९) बजार अनुगमन टोलीको काम, कतयव्र् र अलधकारः– 

   दफा ८(१) बिोलजि गलठत बजार अनगुिन टोिीिे प्रचलित काननू बिोलजि दहेाय  

  अनसुारका कायषहरू गनुषपनेछः– 

(क)  बजार अनगुिनको पवूष कायष योजना र िालसक अनुगिन कायषतालिका बनाई स्वीकृतीको 

  िागी सलिलतिा पेि गने, 

(ख) स्वीकृत कायषयोजना बिोलजि लनयलित रूपिा बजार अनगुिन गने र आवश्यकता   
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  बिोलजि आकलस्िक वा लविेर् अनगुिन गने,  

(ग)  वस्त ुवा सेवाको दताष, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन िगायतका व्यापारीक 

  लियाकिापको अनगुिन गने, 

(घ)   कािोबजारी, एकालधकार (लसलन्डकेट), लििीितोपणूष भाउ लनधाषरण (काटेलिङ्ग), कृलति 

  अभाव तथा बजार प्रविेिा अवरोध गने जस्ता गरै प्रलतस्पधी व्यापारीक लियाकिाप  

  भए। नभएको अनगुिन गने, 

(ङ)  कुनै वस्तकुो अनलुचत व्यापारीक लियाकिाप (लिसावट।गणुस्तरलहन) कितौि भएको  

  दलेखएिा।भलेटएिा आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुजफत गने, नष्ट गने, कारोवार  

  रोक्का गने वा बन्द गने िगायतका कायष गने, 

(च)  उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतबाट सिय–सियिा लदइएका लनदिेन एव ंआदिे   

  बिोलजिका कािहरू गने । 

(छ) संपन्न बजार अनगुिन प्रलतवदेन सोलह लदन कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

 

१०) बजार अनुगमन कार्यलवलधः  

(१) बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष लनम्न लबर्यिा लविेर् ध्यान लदन ुपनेछः 

(क) लबिेता वा सेवा प्रदायकिे लनयािक लनकायबाट काननू बिोलजि प्रदान गररने गरेको 

 व्यवसाय दताष  प्रिाण-पत्र, स्थायी िेखा नम्बर (PAN) को प्रिाण-पत्र, खाद्य अनजु्ञा-पत्र, 

 और्धी पसि दताष प्रिाण-पत्र िगायतका आवश्यक कागजातहरु लिएको छ।छैन हनेे । 

 साथै प्रिाणपत्र लनयलिलत रुपिा नलवकरण भए।नभएको हनेे । प्रिाणपत्र नलिएको वा 

 नलवकरण गरेको नदलेखएिा बढीिा ७ लदन लभत्र सो कायष गरी कायाषियिा पेि गनष 

 लिलखत लनदेिन लदने । 

(ख)  लबिेता वा सेवाप्रदायकिे आफ्नो व्यवसायको साइनबोडष राखकेो छ।छैन हनेे । नराखकेो 

 भए ३ लदनलभत्रिा रालख कायाषियिा जानकारी लदन लिलखत लनदिेन लदने । 

(ग)  प्रदायकिे वस्तकुो लवलि कक्षिा िलू्य सचूी राखकेो छ।छैन  हनेे । नराखकेो भए ३ लदन 

 लभत्रिा रालख कायाषियिाई सो को जानकारी लदन लिलखत लनदिेन लदने । 

(घ)  िाि, वस्तकुो पररिाण, िलू्य, गणुस्तर र तौि लठक छ ।छैन हनेे, 

(ङ)  प्याकेलजङ्ग गररएको वस्तकुो िेबििा उत्पादक वा पैठारीकताषको नाि, उत्पादन लिलत, 

 उपभोग्य अवलध वा  लिलत, अलधकति खिुा िलू्य, लिश्रण, भण्डारण र उपभोग गने 

 तररका उल्िेख गररएको छ।छैन हनेे,  

(च)  और्धी वा और्धीयिु पदाथष भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गने तररका उल्िेख छ।छैन 

 हनेे । और्धी लवज्ञ (फािाषलसष्ट) और्धी लबिी स्थििा भए।नभएको एव ंऔर्धी लविेता 
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 प्रिाणपत्र सिते हनेे । 

(छ)  उपभोग्य लिलत नाघकेो और्धी, प्रिोलधत पानी, लवस्कुट, पाउरोटी िगायतका खाद्य तथा 

 उपभोग्य वस्तहुरू फेिा परेिा नष्ट गने, 

(ज)  उत्पादन लिलत, उपभोग्य लिलत केरिटे गरेको वा पनुः िेबलिङ्ग वा छपाई गरेको छ।छैन 

 हनेे । पनुः िेबलिङ्ग वा छपाई गरेको पाईएिा त्यस्तो वस्तु जफत गन,े वस्तकुो प्रकृलत 

 अनसुार िचुलु्का गरी नष्ट गने, 

(झ) िाछािास,ु फिफूि, तरकारी, लिठाई पसि, डेरी र होटि बधिािा वा िाछा िास ु

 लवलिस्थि सफासुग्घर र िापदण्ड अनसुार छ।छैन हनेे । नभएिा कसरुको प्रकृलत अनसुार 

 सजग गराउने वा चेतावनी लदने तथा अटेरी गरेिा तोलकए बिोलजि दण्ड जरीवाना गने, 

(ञ)  लविेता वािेतािाई वस्तकुो लबिलवजक जारी गरेको छ।छैन हनेे । लबि अलनवायष गनष 

 लनदिेन लदने । 

२) गाउँपालिकािे अनसुचूी–२ िा उल्िेलखत वस्त ु र सेवाको अनगुिन गनष उपभोिा लहत 

 संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेक्सिाई लिलखत कायष लववरण तोक्न ुपनेछ । सोही आधारिा 

 बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन सम्बन्धी कायष गनुष पनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

उजुरी सम्बन्धी व्र्वस्था 

११)  उजुरी लदन सकनेः 

(क)  कुनै वस्त ु वा सेवाको लविेता वा प्रदायकिे उपभोिाको लहत लवपररत व्यापाररक 

 लियाकिाप गरेको भलन कुनै पलन व्यलििे उपभोत्ता लहत संरक्षण सलिलत वा बजार 

 अनगुिन टोिी वा कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेक्सिा िौलखक 

 वा लिलखत सचूना वा उजरुी लदन सक्ने, 

(ख)  उपदफा (क) बिोलजिको लनकायिे उजरुी वा सावषजलनक सञ्चार िाध्यिबाट प्राि 

 सचूनािाई उजरुीको रूपिा ग्रहण गररने छ, 

(ग)  उपदफा (क) वा (ख) बिोलजिको उजरुी वा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुिनको 

 िागी िेलख आएिा सोिाई सिते उजरुीको रूपिा ग्रहण गरी बजार अनगुिन टोिीिे 

 अनगुिन तथा लनरीक्षण गनुष पनेछ, 

(घ) उपदफा (ग) बिोलजि अनगुिन तथा लनररक्षण गदाष लविेता वा सेवा प्रदायकिे प्रचलित 

 काननू वा िापदण्ड लवपररत व्यापारीक लियाकिाप गरेको पाइएिा तत्काि कारवाही 

 चिाउन ुपनेछ, 

(ङ) उपदफा (घ) बिोलजि अनगुिन टोिीिे गरेको काि कारवाहीिा लचत्त नबझुेिा लविेतािे 
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 प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सिक्ष लिलखत रुपिा उजरुी लदन 

 सक्नेछ, 

  

पररच्छेद–५ 

अनुगमन सम्बन्धी प्रकृर्ा 

 

१२)  अनुगमनको पूवय तर्ारीः  

 अनगुिन टोिीिे अनगुिन गनुषपवूष दहेायको तयारी गनुष पनेछः 

(क)  लनरीक्षण वा अनगुिनिा जान ुपवूष अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवा िध्ये कुन कुन लबर्यिाई 

 पलहिो प्रथलिकतािा राख्ने भन्ने लकटान गरी लबर्यसचूी तयार गनुषपनेछ । 

(ख)  अनगुिनिा जाँदा अनगुिन गररने वस्त ुवा सेवासँग सम्बलन्धत ऐन लनयिहरू, लववरण र 

 चेकलिस्ट साथै लिइ जानपुनेछ । 

(ग)  वस्त ुतथा सेवाको आपलूतष, लविी लबतरण, िलू्य, गणुस्तर आलदको बारेिा पयाषि सचूना र 

 जानकारी हालसि गनुषपनेछ । 

(घ)  अनगुिन वा लनरीक्षण गनष जान ु अगाव ै तालिका बनाई आवश्यक पने साधन सरुक्षा 

 आलदको पवूष तयारी गनुषपनेछ । 

 

१३) बजार अनुगमन गनन प्रकृर्ाः 

(क)  बजार अनगुिन गदाष अनगुिनिा खलटइ जाने व्यलििे आफ्नो पररचय पत्र दखेाई बजार 

 अनगुिन गनुषपनेछ । अनुगिन टोिीका संयोजकिे अनुगिनको आवश्यकता बारे 

 जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बलन्धत व्यवसायीिे लबना कुनै अवरोध अनगुिन गनष लदन ु

 पनेछ । 

(ख)  उपदफा (क) बिोलजि बजार अनगुिन गदाष सम्बलन्धत व्यवसायीिे बाधा लबरोध गरेिा 

 बाधा लबरोध गनेिाई प्रचलित काननू बिोलजि कारवाहीको िागी सम्बलन्धत लनकायिा 

 अनरुोध गनष वा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीिे बजार अनुगिन गदाष वस्त ुवा सेवाको निनूा संकिन गनुषपने दलेखएिा 

 प्रचलित काननू बिोलजि निनूा संकिन गरी सोको यथाथष लववरण खिुाई सम्भव 

 भएसम्ि सम्बलन्धत व्यवसायीको सिते दस्तखत भएको स्थिगत िचुलु्का बनाउन ुपनेछ 

 । सम्बलन्धत व्यवसायीिे िचुुल्का दस्तखत गनष निानेिा सोही व्यहोरा जनाई उपलस्थत 

 व्यलिहरूको रोहवरिा िचुलु्का तयार गरी आवश्यकता अनसुार लसिबन्दी सिते गरी 

 परीक्षणको िागी यथालसघ्र सम्बलन्धत लनकायिा निनूा सलहत िेलख पठाउनपुनेछ । 
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(घ)  अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष तत्काि केही सधुार गनुषपने दखेिेा सम्बलन्धत 

 व्यवसायीिाई अवधी तोकी स्थिगत लिलखत लनदिेन लदई सधुार गनष िगाउन सक्नेछ । 

(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष कुनै वस्त ुतत्काि नष्ट नगरे जनस्वास््यिा 

 असर पने दलेखएिा त्यस्ता वस्तकुो निनूा संकिन गरी प्रिाणको रूपिा सरुलक्षत रालख 

 अरू प्रचलित काननू बिोलजि आवश्यक प्रलिया पयुाषई सम्बलन्धत व्यवसायी र उपलस्थत 

 व्यलिहरूको रोहवरिा िचुुल्का गरी वातावरणिा असर नपने गरी त्यस्तो वस्त ु नष्ट 

 गनुषपनेछ । संकलित निनूा आवश्यकता अनसुार पररक्षणका िागी प्रयोगिािािा पठाउन 

 सलकनेछ । 

 

(१४) दण्ड जररवानाः 

(क)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष सेवा वा वस्त ुराखकेो स्थानको लनयिानसुार 

 जाँचबझु वा खानतिासी गनष सक्नेछ । खानतिासीबाट वस्त ु वा सेवाको लविी 

 लबतरणिा अनलुचत वा अलनयलित कायष गरेको पाइएिा आवश्यकता अनसुार त्यस्तो सेवा 

 वा वस्तकुो प्रयोग वा लबिी लबतरणिा रोक िगाउन सक्नेछ  तथा त्यस्ता बस्त ुअनगुिन 

 टोिीिे कब्जािा लिई लनयिानसुार कायषवाही बढाउने छ । 

(ख)  अनगुिन गदाष कुनै काननूी कारवाही गनुषपने दलेखएिा अनगुिन टोिीिे सम्बलन्धत 

 व्यवसायीसँग तुरून्त लिलखत स्पष्टीकरण िाग गनष सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीको प्रलतवदेन वा निनूा परीक्षणबाट गदाष िदु्दा दायर गनुषपने दलेखएिा 

 प्रचलित काननू बिोलजि अनुसन्धान तहलककातको िागी लनरीक्षण अलधकृत तोक्ने गरी 

 िदु्दा दायर गनष सलिलतबाट लनणषय गराई यथालिघ्र अलभयोजन अलधकारी सिक्ष आवश्यक 

 कागजात सलहत िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(घ)  उपदफा (ग) बिोलजि िेलख आएिा सम्बलन्धत अलधकारीिे प्रचलित काननू बिोलजि 

 प्रलिया परूा गरी सम्बलन्धत लनकायिा िदु्दा दायर गनुषपनेछ । 

(ङ)  उपदफा (क) बिोलजि अनगुिन टोिीिे अखाद्य वस्त ुवा अन्य वस्त ुनष्ट गदाष िागकेो 

 खचष सम्बलन्धत व्यवसायीिे नै व्यहोनुष पनेछ ।  

(च)  अनगुिन गररएका िाि वस्तुको प्रकृलत अनसुार िचुलु्का उठाउन ुपनेिा िचुुल्का उठाउने, 

 चेकलिष्ट अनसुार भए नभएको हनेे र निनूा परीक्षण लिनपुने भएिा स्थानीय सरकार 

 संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा सोही 

 बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी, २०२७ को लनयि १० वा उपभोिा संरक्षण 

 लनयिाविी, २०५६ को लनयि २७ अनुरूप वा नेपाि गणुस्तर ऐन, २०३७ वा प्रचलित 

 काननू बिोलजि निनूा संकिन गनुषपनेछ । 
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(छ)  लनरीक्षण, जाँचबझु वा खानतिासी गदाष उपभोग्य वस्त ु रोक्का राख्नपुने भएिा स्थानीय 

 िासन संचािन सम्बलन्ध ऐन वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा 

 सोही बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी २०२७ को लनयि १३ वा उपभोिा संरक्षण 

 लनयिाविी, २०५६ को लनयि २५, वा नेपाि गणुस्तर ऐन २०३७ र स्ट्याण्डडष नापतौि 

 ऐन २०२५ का प्रचलित काननू बिोलजि गनुषपनेछ । 

(ज)  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था 

 भएकोिा सोही बिोलजि अन्यथा वस्त ु वा िािसािान लसिबन्दी गनुषपदाष खाद्य 

 लनयिाविी, २०२७ को लनयि १३ वा उपभोिा संरक्षण लनयिाविी, २०५६ को लनयि 

 २८ र २९ वा नेपाि गणुस्तर ऐन, २०३७ वा स्ट्याण्डडष नापतौि ऐन, २०२५ वा 

 प्रचलित काननू अनसुार गनुषपनेछ । 

(झ)  खाद्य प्रिोधन गनष आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भ ैकुनै वस्त ुवा पदाथषको उत्पादन 

 गररएकोिा अनगुिन गने लनकायिे उत्पादन प्रिोधन काननू सम्ित भए नभएको हरेी 

 नभएको भए त्यस्तो स्थानिा लसिवन्दी गनष सक्नेछ । यसरी लसिबन्दी गररएकोिा 

 प्रिोधन उद्योगिाई लनलित सियावधी लदई आवश्यक िापदण्ड परूा गरी सधुार गनष 

 लनदिेन लदन सलकनेछ । 

(ञ)  उपदफा (ण) बिोलजि लनदिेन लदएकोिा उद्योगिे सधुारात्िक कायषहरू गरी लसिबन्दी 

 हटाई पाउँ भनी कायाषियिा लनवदेन लदएिा कायाषियको टोिीिे बजार अनुगिन गराई 

 सधुार भएको पाइएिा लसिबन्दी हटाई लदन सक्नेछ । सधुार भएको नपाइएिा काननू 

 बिोलजि कारवाही अगाडी बढाउनेछ । 

(ठ)  वस्त ु वा सेवा के्षत्रिा अनलुचत व्यापारीक लियाकिाप -Unfair Trade Practices_, 

 काननूद्धारा लनयलन्त्रत वा लनर्लेधत व्यापारीक लियाकिाप -Restrictive Trade 

 Practices_ र एकालधकार पणूष व्यापारीक लियाकिाप -MonopolisticTrade 

 Practices_ भए नभएको लबर्यिा सिते अनगुिनका िििा हनेुषपनेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

आिार सलंहता 

१५)  आिार संलहताः  

बजार अनगुिन गनष जाने अनगुिन टोिीिे लनम्न बिोलजिको आचार संलहता पािना गनुषपनेछः 

(क) अनुगिन टोिीिे अनुगिन गने स्थि र अनगुिन गररने वस्तकुो बारेिा सो कायषिा संिग्न 

 सदस्यहरू बाहके अरू कसैिाई पलन सो बारेिा पवूष सचूना वा जानकारी गराउन ुहुदँनै, 
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(ख)  अनगुिनिा खलटने व्यलििे आफ्नो नातागोता वा इष्टलित्र कहाँ अनगुिन गनष जान ुहुदँनै, 

(ग) अनगुिन कायषिा संिग्न कुनै पलन सदस्यिे अनगुिन गने लविेता व्यवसायीबाट कुनै पलन 

 लकलसिको चन्दा, दान, दातव्य वा उपहार स्वीकार गनुष हुदँनै, 

(घ)  अनगुिन गनष जाँदा प्रदायकहरूिे लदएको सलुवधा तथा आलत्य स्वीकार गनुषहुदँनै, 

(ङ) कुनै लकलसिको प्रिोभन वा िोिालहजािा पनुष हुदँनै, 

(च)  अनगुिनको कारवाही सम्बन्धी सचूना प्रवाह गदाष अनगुिन टोिीको नेततृ्वगने व्यलिबाट 

 िात्र प्रवाह गनुषपनेछ तथा अनगुिन टोिीिा रहने अन्य सदस्यहरूको जानकारी लदन ुहुदँनै ् 

(छ)  बजार अनगुिन गदाष अनुगिन टोिीका पदालधकारीहरू प्रदायक सिक्ष ियाषलदत तररकािे 

 प्रस्ततु हुनपुने र व्यवसायीको भण्डारण स्थि वा पसिबाट जथाभावी तररकािे िाि 

 वस्त ुलनकाल्न ुहुदँनै , 

(ज)  अनगुिन टोिीका कुनै सदस्यिे अनगुिन सम्बन्धी कायष गदाष गोप्यता भङ्ग गने िगायत 

 अन्य कुनै गरैकाननूी काि गरेिा किषचारी भए प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय 

 कारवाही गनष र अन्य व्यलि भए टोिीबाट हटाई प्रचलित काननू बिोलजि कारबाही गनष 

 सलकनेछ, 

(झ)  िानव अलधकारवादी संघसंस्था, उपभोिा हकलहत संरक्षण कायषिा संिग्न संस्थाहरू, 

 लवलभन्न सञ्चार िाध्यििा कायषरत सञ्चारकिी प्रलतलनलधहरूिे अनगुिन कायषिाई 

 सहयोग पगु्ने गरी अनगुिन प्रलियाको स्थिगत अविोकन गनष सक्नेछन ् । तर सािान 

 जफत गने, धलु्याउने वा नष्ट गने वा लसिबन्दी गने कायषिा सम्बलन्धत आलधकाररक 

 किषचारी वा प्रहरीद्धारा नै कायष सम्पन्न गनुषपनेछ ।  

  

पररच्छेद–७ 

बजार व्र्वस्थापन सलमलत 

 

१६)  बजार व्र्वस्थापन सलमलत 

स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको लहत संरक्षण तथा सफा, स्वच्छ, सनु्दर र व्यवलस्थत बजार 

क्षेत्र लनिाषण, प्रवधषन तथा व्यवस्थापनका िागी गाउँपालिकाको िातहतिा रहने गरी प्रत्येक 

बजार क्षेत्रिा एउटा बजार व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ । 

 

१७) बजार व्र्वस्थापन सलमलतको गठन देहार् अनुसार हुनेछः 

(क) स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको आि भिेाद्धारा चयन/लनवाषलचत व्यलि (आदीवासी 

 जनजाती, दलित-१ जना/िलहिा-३ जनासलहत) ….. ७ जना 
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(ख) स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको आि भिेाद्धारा चयन/लनवाषलचत स्थानीय व्यापारीहरु 

 िध्येबाट ................................................१ जना 

(ग) गाउँकायषपालिकाद्धारा िनोलनत..........................................१ जना 

 (िालथ उल्िेलखत व्यलिहरुिध्येबाट गाउँकायषपालिकािे १ जनािाई संयोजक तोक्नेछ र 

 उि संयोजकको संयोजकत्विा बसेको पलहिो बैठकिे अन्य पदालधकारीहरुको 

 लजम्िवेारी लवभाजन गनेछ पदालधकार लवभाजन गदाष कोर्ाध्यक्ष पदिा अलनवायष िलहिा 

 हुनपुनेछ ।) 

 

१८) बजार व्र्वस्थापन सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकारः 

(क) बजार क्षेत्रिा रहकेा सावषजलनक सम्पतीहरुको पलहचान, खोज तिास र सरुक्षाको िागी 

 आवश्यक पहि र सावषजलनक सम्पत्तीको संरक्षणिा गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि 

 कायष गने, 

(ख) सडक,सावषजलनक ऐिानी, प्रती िगायतका जग्गा, लिची गरैकाननूी रुपिा कुनै पलन 

 संरचना लनिाषण गनष रोक्ने कायषिा आवश्यक पहि गने आफूिे रोक्न नसक्ने अवस्था 

 आएिा तत्काि गाउँपालिकािा जानकारी गराउने र गाउँपालिकाको लनदिेन बिोजि 

 कायष गने, 

(ग) बजार क्षेत्रका सडक िगायत व्यापारीक क्षेत्रिा घरपािवुा चौपाया, पि,ु पंछी खलु्िा 

 रुपिा छाडा छोड्ने कायषिा रोक िगाउन आवश्यक पहि गने तथा उल्िेलखत कायषहरुिा 

 रोक िगाउन गाउँपालिकाबाट भएका नीलतगत व्यवस्थाको कायाषन्वयनिा 

 गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि कायष गने, 

(घ) बजार के्षत्रिा उत्सजषन हुने फोहोर व्यवस्थापनको िागी गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि 

 आवश्यक कायष गने, 

(ङ) बजार के्षत्रका सडकको के्षत्रालधकार लभत्रको जग्गािा रहकेा गरैकाननूी रुपिा लनिाषण 

 गररएका घर, टहरा, संरचना, सुँगरु।बंगरुका खोर, गाई गोठ िगायतका सम्पणूष संरचनाहरु 

 हटाउन सडक सम्बलन्ध काननू तथा प्रचलित काननू अनसुार गाउँपालिकाको लनदिेन 

 बिोलजि आवश्यक कायष गने गराउने, 

(च) स्थानीय बजार व्यवस्थापनका िागी आबश्यक नीलतगत तथा काननूी ब्यवस्था गने 

 कायषिा गाउँपालिकािाई आवश्यक पराििष र सहयोग गने, 

(छ) बजार क्षेत्रिा लनयलित रुपिा िाग्ने हलटया, ििेा तथा पवष उत्सव जस्ता कायषहरु 

 संचािनको िागी उपयिुाको आधारिा गाउँपालिकािा आवश्यक लसफाररि गने 

(ज) बजार क्षेत्रिा गररने लवकास लनिाषण सम्बन्धी कायषिा आउने लववाद लनरुपणिा आवश्यक 
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 सहयोग गने, 

(ज) अत्यावश्यक बस्तहुरुको िाग र आपलूतषको अवस्था सम्बन्धी त्याङ्क संकिन र िागको 

 प्रक्षेपण गने कायषिा आवश्यक सहयोग गने, 

(झ) यस लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुार गलठत अनगुिन टोिीद्वारा गररने अनगुिनिा 

 आवश्यक सिन्वय र सहयोग गने, 

(ञ) उपभोिाको लहत संरक्षण गनष आपलूतष व्यवस्था र उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको छड्के 

 अनगुिन र लनरीक्षणिा आवश्यक सहयोग गने, 

(ट) उपभोिा/बजारका बालसन्दाहरुको लहत लवपररत कायष भएको पाइएिा तत्काि 

 गाउँपालिकािाई जानकारी गराउने र त्यस्तो अलनयलित कायष रोक्न गाउँपालिकाबाट 

 लनदिेन भए बिोलजि कायष गने गराउने, 

(ठ) बजार व्यवस्थापनको िागी िालसक तथा बालर्षक कायषयोजना तयार गरी स्वीकृतीको 

 िागी गाउँपालिकािा पेि गने तथा कायषयोजना बिोलजि भएका कायषहरुको प्रगती 

 लववरण िालसक रुपिा गाउँपालिकािा पठाउने, 

(ड) वस्त ुवा सेवाको दताष, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन िगायतका व्यापारीक 

 लियाकिापको अनगुिन गने कायषिा सहयोग गने, 

(च) गाउँसभाबाट तोलकएको सेवा िलु्क, दस्तरु, राजश्व, कर तथा दण्ड जररवानाको रकि 

 असिुउपर गने कायषिा गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि कायष गने, 

(ण) गाउँपालिकाबाट सिय सियिा भएका लनदेिन र आदिेको कायाषन्वयन गने/गराउने । 

 

पररच्छेद –८ 

लवलवध 

 

१९) बजार अनुगमन सलमलतको कार्यक्रम तथा बजेटः 

(क) गाउँपालिकािे आफ्नो स्रोत साधन र जनिलि प्रयोग हुने गरी उपभोिा लहत संरक्षण, 

 बजार व्यवस्थापन तथा बजार अनगुिनका िागी आवश्यक कायषिि र बजटे 

 प्राथलिकताका साथ बालर्षक कायषिििा सिावेि गनुष पनेछ,  

(ख)  नेपाि सरकारबाट बजार अनगुिनका िागी अनदुान प्राि भएिा सोही अनसुार 

 कायषिििा सिावेि गनुषपनेछ, 

(ग)  बालर्षक कायषिििा उपभोिा सचेतनाको कायषिि सिते सिाविे गनुषपनेछ, 

(घ)  बजार अनगुिनको िििा निनूा संकिन गदाष प्रदायकिाई वस्तकुो िलू्य भिूानी गरी 

 बीि लिन ुपने हुन्छ, 
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(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिा खलटएका व्यलिहरूिाई खाजा वापत भत्ता लदनपुनेछ । 

(च) बजार व्यवस्थापन सलिलतको संचािन खचष व्यवस्थापन गाउँपालिकाबाट तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

 

२०)  स्थानीर् प्रिासनको कतयव्र्ः  

बजार अनगुिन गदाष अनगुिन टोिीिे सरुक्षा िगायतका आवश्यक सहयोग िाग गरेिा 

तत्काि त्यस्तो सरुक्षा तथा सहयोग उपिब्ध गराउन ुस्थानीय प्रिासनको कतषव्य हुनेछ । 

 

२१)  असल लनर्तले गरेका काम बिाऊः  

यस लनदलेिका बिोलजि बजार अनगुिन गदाष असि लनयतिे गरेका कािको सम्बन्धिा 

टोिीका संयोजक तथा सदस्यहरू उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

 

२२)  प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

(क)  यस लनदलेिकािा भएको व्यवस्थािे प्रचलित काननू बिोलजि हुने अन्य अनुगिन 

 कायषिाई बाधा पयुाषएको िालनने छैन ।  

 

२३)  दण्ड सजार्ः 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँसभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा 

सोही बिोलजि अन्यथा प्रचलित काननू (उपभोिा लहत संरक्षण ऐन लनयि, खाद्य ऐन लनयि, 

और्धी लविी लबतरण सम्बन्धी ऐन लनयि, कािो बजारी तथा अन्य केही सािालजक अपराध 

तथा सजाय ऐन, िास ुजाँच ऐन, िगायतका) अलधनिा रही बजार अनगुिनबाट दोर्ी पाइएका 

व्यवसायी उपर काननुी कारवाही र दण्ड सजाय गनुषपनेछ । 

 

२४) प्रलतवेदनः 

(क) बजार अनुगिनको िालसक  प्रगलत प्रलतवदेन अनसुचूी–३ अनसुार तयार गनुषपनेछ । 

 

२५) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलबलध 

उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतको बैठक िलहनािा एक पटक अलनवायष रूपिा बस्न ु पनेछ । 

सलिलतको बैठकिे आफ्नो कायषलवलध आफ्नै तयार गनेछ । यसरी बैठक बस्दा कलम्तिा तीन 

लदन अगाडी बैठकको लबर्य सलहतको सचूना  सदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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२६)  बाधा अड्काउ िुकाउने अलधकारः 

यस लनदलेिकाको कायाषन्वयनिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा उपभोिा लहत संरक्षण तथा 

िलू्याङ्कन सलिलतको बैठकबाट लनणषयका िागी बाधा अड्काउ फुकाउ गनष गाउँपालिकािा 

पठाईने छ । 

 

२७) संिोधनः 

यस लनदलेिकािा थपघट गने अलधकार प्रचलित काननूको अलधनिा रही गाउँकायषपालिकाको 

हुनेछ । 

अनुसूिी –१ 

(दिा ८ को उपदिा ४ सग सम्बलन्धत) 

श्री कमल गाउपाललका 

गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, झापा 

प्रदिे न ं१ 

लवर्र्ः– बजार अनुगमनको  मालसक प्रलतवेदन । 

लिलत २० /    /   दलेख २० /    /   सम्ि लनम्न स्थानहरूिा बजार अनगुिन गदाष लनम्नानसुार दलेखएको व्यहोरा 

अनरुोध छ । 

लस.न.ं अनुगिन 

गररएको 

स्थान 

अनुगिन 

गररएको 

क्षेत्र/प्रकृलत/व

स्तुहरू 

अनुगिनको लववरण 

(पररणाि, अवस्था र 

अन्य कुरा) 

व्यवसालयक प्रलतष्ठा 

संस्था 

सािानको 

जफत/ 

बरािदी 

नाि / पररिाण

 नष्ट 

गररएको 

वस्तु/पररिाण 

 

नाि पररिाण 

लसिबन्दी 

गररएको िात्रा/ 

संख्या 

गररएको निुना 

संकिन 

िात्रा/संख्या 

कैलफयत 

         

         

बोधाथषः 

श्री संयोजकज्य ू

उपभोिा लहत संरक्षणसलिलत । 

 

अनुसूिी –२ 

(दिा ९ सगं सम्बलन्धत) 

 

(अ) अनुगमन गररने वस्तुको वलगयकरणः  

बजार अनगुिनको िििा लबलभन्न उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको अनगुिन गनुष पने भएकािे उपभोग्य 

वस्त ुतथा सेवाको लनम्नानसुार वलगषकरण गररएको छ । 
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समूह “क” 

खाद्यान्न माछा/मासुजन्र्/तरकारी िलिूल/दैलनक उपिोग्र् 

(१) खाद्यान्न तथा खाद्य पदाथषहरू ननू, लचनी, लचया, कफी, िह, प्रिोलधत पानी आलद । 

 (२) अप्रिोलधत, अधषप्रिोलधत वा प्रिोलधत खाद्य पदाथषहरू, 

 (३) प्रिोलधत खाद्य पदाथष उत्पादन गनष प्रयोग गररने कच्चा पदाथष,  

 (४) खाद्य पदाथष उत्पादन गन ेउद्योग, 

(५) खाद्य पदाथष लविी लबतरण गररने लविी स्थि र भण्डार गहृ वा संचय स्थि, 

 (६) खान ेतेि, लघउ (वनस्पती लघउ सिते), 

(८) दधु तथा दगु्ध पदाथषहरू र दधु प्यालकङ्ग गनष प्रयोग हुने प्िालष्टक पाउचहरू, 

 (९) िाछा, िास,ु अण्डा, 

 (१०) िसिाजन्य पदाथषहरू (लजरा, िररच, अदवुा, िसुन, धलनया, बेसार, ज्वानो, िथेी, 

ल्वाङ, सकुुिेि, अिैंची, दालल्चनी र खसुाषनी िगायतका िसिाको रूपिा उपभोग गररने 

पदाथषहरू) 

समूह “ख”  

और्धी एवं स्वास््र् सेवा 

(१) और्धी तथा और्धीजन्य पदाथषहरू (पिपुंक्षी और्धी तथा जलडबटुीिा आधाररत 

और्धी सिेत), 

 (२) और्धी उत्पादन गन ेउद्योग तथा लबिी लबतरण गररने स्थि, 

 (३) अस्पताि, नलसषङहोि, लक्िलनक आलद स्वास््य सेवा प्रदायक सस्थाहरु  

समूह “ग”   

रासार्लनक मल/लवर्ादी/लवउ लबजन/कृर्ी औजारः 

 (१) पिपुंक्षी आहार र त्यसिा प्रयोग हुने कच्चा पदाथषहरू सिते, 

 (२) रासायलनक िि, लवर्ादी, लबउलवजन, कृर्ी औजारहरु, 

समूह “घ”  

र्न्धनः 

(१) इन्धन भण्डारण, पेरोलियि पदाथषको नापतौि, गणुस्तर िलू्य तथा िापदण्डहरूको 

पररपािना, 

समूह “ङ” 

 लनमायण सामाग्रीः 

(१) ढुङ्गा, इटा, लगिी, बािवुा िगायतका लनिाषण सािाग्री तथा सोसँग सम्बलन्धत उद्योग, 

भण्डारण स्थि र लबिी लबतरण स्थि । 
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समूह “ि” 

 िैलक्षक सामाग्रीः 

 (१) पाठ्यसािग्री, स्टेिनरी िगायतका िलैक्षक सािाग्रीहरु । 

 (२) लिक्षा लनदलेिका अनसुार लवद्याियहरुको िलू्क आलद । 

समूह “छ”  

होटल/लज/रेिुरा/खाजाघर/िमेना गृह/लजः 

(१) होटि/ रेषु्टरा/ खाजाघर/ चिनेा गहृ/ िजको सरसफाइ तथा अन्य व्यवस्थापन 

 (२) प्रिोलधत र अप्रिोलधत वस्तहुरुको भण्डारण 

(३) होटि, रेषु्टरा तथा लिठाई पसिहरूिा लबिी हुने पकवान तथा प्याकेलजङ्ग गरी लबिी हुन े

खाद्य पदाथषहरू, हल्का पेयपदाथषहरू, िलदराजन्य पदाथष, 

समूह “ज” 

 सुलतयजन्र् पदाथयः 

 (१) सपुारी, पानपराग, सरु्षती, लवडी, चरुोट तथा सतुीजन्य पदाथष । 

समूह “झ” 

 नाप तौलः 

 (१) ढक, तराज ुिगायतका नापतौििा प्रयोग हुने उपकरणहरू । 

समूह “ञ”  

पिुपंक्षी हाटबजारः 

 (१) पिपुंक्षी हाटबजार तथा लबिी स्थि । 

समूह “ट”  

सौन्दर्य सामाग्रीः 

 (१) लवलभन्न प्रकारका सौन्दयष सािाग्रीहरु 

 (२) व्यलूट पािषर/सैिनु आलद । 

समूह “ठ”  

लवदु्यतीर् सामानहरुः 

 (१) लवद्यतुीय सािानहरू, 

 (२) इिेक्रलनक्स सािानहरू । 

समूह “ड”  

रङ्ग/रोगनः 

(१) लवलभन्न कम्पलनका भवन सम्बलन्ध रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्धी सािाग्रीहरु । 
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समूह “ढ”  

गरगहनाः 

(१) सनु, चाँलद, लहरा, िोती, जवाहरत तथा सोबाट लनलिषत गरगहनाहरुको नापतौि एवं गणुस्तर  

समूह “ण”  

सवारी साधन 

 (१) ट्याक्सी लिटर िलु्क र ररक्सा,  नगरबस आलदको भाडा आलद । 

समूह “त”  

अन्र्ः 

(१) अन्य उपभोग्य वस्तहुरूको उत्पादन स्थि, प्रिोधन स्थि, ढुवानीको अवस्था, लबिी 

स्थिहरू, 

 (आ) अनुगिन गररने सेवाको लववरणः 

  (१) व्यापारीक सेवा 

  (२) संचार सेवा, 

  (३) स्थि यातायात तथा हवाई सेवा, 

  (४) लबद्यतु सेवा, 

  (५) खानेपानी सेवा, 

  (६) लवज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवाहरू, 

  (७) स्वास््य सेवा, 

  (८) लिक्षा सेवा, 

  (९) लवलत्तय सेवाहरु । 

 

अनुसूिी – ४ 

(दिा १० सगं सम्बलन्धत) 

दलैनक बजार अनगुिन फारि 

(बजार अनगुिन फारिको प्रिालणत प्रलत सम्बलन्धत व्यवसायीिाई लदन ुपनेछ) 

लिलतः………. 

व्यापारीक प्रलतष्ठानको नािःश्री ................................... 

ठेगानाः 

प्रेोपाइटर वा फिषधनीको नािः 

फोन नं. 
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 यस कायाषियको नेततृ्विा खलटएको बजार अनगुिन टोिीबाट तपाईको लविीस्थि/ गोदाि/ 

उद्योगको लनरीक्षण गदाष लनम्न अनरुूपको लस्थलत भलेटएकोिे दहेायअनसुार गनुष गराउन ुहुन लनदिेन 

लदइएको छ । 

 

क्र.स.ं लववरण िएको निएको 
टोलीबाट 

लदर्एको लनदनिन 

१. िलू्य-सचूी    

२. साइनबोडष    

३. व्यवसाय दताष/नवीकरण    

४. नापतौिको प्रिाण    

६. िेबििा खिुाउनपुन े कुराहरू स्पष्ट उल्िेख 

भए/नभएको 

   

७. म्याद नाघकेो सािाग्री    

८. स्थायी िेखा (PAN) नम्बर /VAT िा दताष    

९. लबिी लबि लदन ेप्रलिया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको िागी)    

११. िासकुो गणुस्तर सन्तोर्जनक भए/नभएको    

१२. लिठाईको गणुस्तर िगायतका पक्षहरू 

सन्तोर्जनक 

   

१३. ग्याँसको तौि, िलू्य िगायतका लबर्य 

सन्तोर्जनक  

   

१४. खररद लबि/नभएको    

१५. यस अगाडीको लनदिेनिा पािना    

१६. अन्य कैलफयत पणूष लस्थलत (खिुाउने)    

   

एक पटक लदइएका लनदिेनहरू पनुः अनगुिन गदाष पािना नभएको पाइएिा प्रचलित काननू 

बिोलजि कडा कारबाही हुनेछ । 

लनरीक्षण टोली 

१. संयोजक श्री ............................. 

२. सदस्यश्री ............................. 

३. सदस्यश्री ............................. 
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४. सदस्यश्री ............................. 

५. सदस्यश्री............................. 

िलथ उल्िेलखत लववरण ठीक छ भनी उत्पादक/लबिेताको नाि र सही 

प्रलतष्ठानकोछाप 

अनुसूिी – ५ 

(दिा १४ सगँ सम्बलन्धत) 

मुिुल्का 
 

झापा लजल्िा किि गाउँपालिका वडा नं.......टोि.........................िा खडा गरेको घटनास्थि 

/बरािदी/खानतिासी/लििछाप िगाएको िचुलु्काः– 

१. उजरुी वा सचूनाको छोटकरी लववरणः– 

२. चार लकल्िा सलहत खानतिासी/बरािदी गररएको लचज वस्तकुो निनुा तथा ठाउँको लववरणः– 

३. बरािद भएको सािान/दसीको लववरण/लििछाप गररएको लववरणः– 

 (क)     

(ख)    

(ग)    

(घ)    

(ङ) 

४. खानतिासी/बरािदी भएको दखे ेबिोलजि सलह छाप गन ेसाक्षीः– (नाि, वतन सिते) 

 (क)    

(ख)    

(ग) 

५. रोहबरिा बस्नेहरूको नाि, थर, उिरे, वतन र सलहछापः– 

 (क)     

(ख)    

(ग) 

६. लनररक्षण टािीिेि ेिरेो उद्योग, गोदाि,पसििा अनगुिन गदाष  कुन ैसािान लहनालिना भएको छैन 

। िालथ प्रकरण ३ िा उल्िेख भएको लचज वस्त ुतथा सािानहरू .......... उद्योग, गोदाि,पसिबाट 

बरािद भएको हो । साथै टोिीिे िगाएको लसि थान................................छाप भएको लठक 

साँचो हो भलन सलहछाप गनेः– 

 (क)      
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(ख)     

(ग) 

७. कायष ताििेी गनेः– 

 (क)      

(ख)     

(ग) 

लिलतः– 

सियः– 

अनुसूिी – ६ 

दिा १४ सगँ सम्बलन्धत 

तारेख िरपाई 

पक्षः........................................... 

लवपक्षः .................लजल्िा...................गाउपालिकारनगरपालिका वडा नं......... स्थायी घर भई 

हाि ...................लजल्िा ...................... गाउँपालिका र नगरपालिका वडा नं. ....... बस्ने श्री 

...................................... का नाती/नालतनीश्री .......................... का छोरा/छोरी बर्ष 

........................... को ................................................... नािक व्यवसायका सञ्चािक 

श्री .................................. सम्पकष  नं. ...........................। 

 

तारेख 

लिलत ........साि ....... िलहना .... गते ..........रोज लदनको सिय ..................बज ेउपलस्थत हुनेछु 

भलन सही छाप गन े। 

 हस्ताक्षरः 

 नािः 

 

लिलत ....................... साि .......................िलहना ....................... गते .......... रोज लदनको 

सिय .......... बज ेउपलस्थत हुनेछु भलन सही छाप गने । 

 हस्ताक्षरः 

 नािः     

 
 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 

 

 

 

 

उपिोक्ता सलमलत गठन, पररिालन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध २०७५ 
 

कमल गाउँपाललका, झापा 

 

स्वीकृत लिलत २०७५।०१।१४ 

प्रस्तावना 

 नेपािको संलवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनलदषष्ट गरेको स्थानीय 

तहको अलधकार के्षत्र लभत्रका लवकास लनिाषण सम्वन्धी कायष संचािन गने सन्दभषिा उपभोिा सलिलत 

गठन, पररचािन तथा व्यबस्थापन गनष आवश्यक दलेखएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४  

बिोलजि किि गाउँकायषपालिकािे किि गाउँपालिकाको उपभोिा सलिलत गठन, पररचािन तथा 

व्यवस्थापन कायषलवलध २०७५ जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्िक 

१) संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

यस कायषलवलधको नाि किि गाउँपालिकाको उपभोिा सलिलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन 

कायषलवलध, २०७४ रहकेो छ ।  

१.२) यो कायषलवलध किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएपछी प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२) पररिार्ाः  

लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस कायषलवलधिा 

क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोिा सलिलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदषछ ।   

ख) “आयोजना” भन्नािे किि गाउँपालिका वा सो अन्तगषतको वडावाट पणूष वा आंलिक 

 िागत साझदेारीिा सञ्चालित योजना वा कायषिि वा आयोजना वा पररयोजनािाई 

 सम्झन ुपछष र सो िब्दिे किि गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको गरै सरकारी 

 संघ सस्था, गरै नाफा ििूक संस्था वा अन्य सािदुालयक संस्थाको आयोजना सितेिाई 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 जनाउनेछ । 

ग) “उपभोिा” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत हुने आयोजना सञ्चािन हुने के्षत्र 

 लभत्रका व्यलििाई जनाउछ ।  

घ) “उपभोिा सलिलत” भन्नािे आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ििषत सम्भार 

 गनषको िागी उपभोिािे आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको सलिलत सम्झन ुपदषछ । 

ङ) “कायाषिय” भन्नािे गाउँको कायाषियिाई बझुाउँछ । सो िब्दिे वडा कायाषिय सितेिाई 

 बझुाउनेछ ।  

च) “कायषपालिका” भन्नािे गाऊँ कायषपालिकािाई सम्झन ुपदषछ । 

छ) “ठूिा िलेिनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्यलधक ह्रास पयुाषउने प्रकृलतका 

 ठूिा िलेिनरी, उपकरण (बुिडोजर, एक्साभटेर जस्ता) र श्रिििूक प्रलवलधिाई 

 लवस्थालपत गने खािका िलेिनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदषछ। 

ज) “पदालधकारी” भन्नािे उपभोिा सलिलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव र कोर्ाध्यक्षिाई 

 सम्झन ुपदषछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे किि गाऊँपालिका लभत्रका वडािाई सम्झन ुपदषछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा  अध्यक्षिाई  

  सम्झन ुपदषछ । 

(ट) “सदस्य” भन्नािे उपभोिा सलिलतका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो िब्दिे उपभोिा 

 सलिलतका पदालधकारीिाई सिेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता” भन्नािे आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ििषत सम्भार गनषको 

 िागी कायाषिय र उपभोिा सलिलत बीच भएको लिलखत करारनािा वा 

 कबलुियतनािािाई जनाउनेछ ।  

 

३) कार्यलवलधको पालना गनुयपननः 

१)  गाउँ लभत्र कायाषन्वयन हुने आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन,ििषत सम्भार कायष गनषको 

 िागी गठन हुने उपभोिा  सलिलतिे पणूषरुपिा यो कायषलवलधको पािना गनुष पनेछ ।  

२)  कुि िागत रु ६० िाखसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनुे र 

 स्थानीय स्तरिा कायष सम्पन्न गनष सक्ने आयोजनाको कायाषन्वयन उपभोिा सलिलत 

 िाफष त गनष सलकनेछ ।  
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पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता सलमलतको गठन र सञ्िालन 
 

४) उपिोक्ता सलमलत गठनसम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१) उपभोिा सलिलत गठन दहेाय बिोलजि गनुष पनेछ । 

क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत उपभोिाहरुको आि भिेाबाट अलधकति 

 सहभालगतािा सम्बलन्धत आयोजना स्थििा नै सात दलेख एघार (७ दलेख ११ जना) 

 सदस्यीय उपभोिा सलिलत गठन गनुषपनेछ । 

ख)  सलिलत गठनको िागी आि भेिा हुने सिय, लिलत, स्थान र भिेाको लबर्य त्यस्तो भिेा 

 हुने लिलतिे कलम्तिा तलन लदन (३ लदन) अगावै सावषजलनक रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ 

 ।  

ग)  गाउँपालिका वा  स्तरीय आयोजना सञ्चािनको िागी उपभोिा सलिलतको गठन गदाष 

 कायषपालिकािे तोकेको कायषपालिकाका सदस्य वा कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा 

 गनुष पनेछ । 

घ)  वडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िागी उपभोिा सलिलत गठन गदाष सम्वलन्धत वडाको 

 वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायाषियिे तोकेको कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा 

 गनुष पनेछ । 

ङ) उपभोिा सलिलत गठनको िागी बोिाईएको भेिािा योजनाको संलक्षि लववरण र 

 सलिलतको संरचना सलहतको जानकारी कायाषियको प्रलतलनलधिे गराउन ुपनेछ । 

च) उपभोिा सलिलत गठन गदाष सिाविेी लसद्धान्तको अविम्वन गनुष पने छ । सलिलतिा 

 कलम्तिा तेत्तीस प्रलतित (३३५) िलहिा सदस्य हुनपुनेछ । सलिलतको अध्यक्ष, सलचव र 

 कोर्ाध्यक्ष िध्ये कम्तीिा एकजना िलहिा पदालधकारी हुनपुनेछ ।  

छ)  एक व्यलि एकभन्दा बढी उपभोिा सलिलतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोिका 

 पररवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यलि एउटै उपभोिा सलिलतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

ज)  उपभोिा सलिलतको गठन सकेसम्ि सवषसम्ित तररकािे गनुषपनेछ । सवषसम्ित हुन 

 नसकेिा उपभोिाहरुको बहुितबाट उपभोिा सलिलतको गठन गररने छ । 

झ) उपभोिाहरुको िागत सहभालगतािा सञ्चािन हुने आयोजनाहरु उपभोिा सलिलतबाट 

 कायाषन्वयन गनष प्राथलिकता लदईनेछ । 

ञ)  उपभोिा सलिलतिे सम्झौता बिोलजि गनुष पने काि सलिलत आफैं िे गनुष गराउन ुपनेछ । 

 अन्य कुनै लनिाषण व्यवसायी वा अन्य व्यलि वा सस्थािाई ठेक्कािा लदई गनष गराउन 

 पाइने छैन । 
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ञ)  कुनै योजना संचािनका िागी उपभोिा सलिलत गठन गने सन्दभषिा लववाद उत्पन्न भई 

 सलिलत गठन नहुने अवस्था आएिा गाउँपालिकािे अन्य प्रकृयाबाट योजना संचािन 

 गनषसक्नेछ ।  

ट) कायाषियिे आयोजना सञ्चािन एवि ् कायाषन्वयनिा संिग्न उपभोिा सलिलतको 

 अलभिेख अनसुचूी १ बिोलजिको ढाँचािा व्यवलस्थत गनुष पनेछ । 

 

५) उपिोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः  

(१)  उपभोिा सलिलतका सदस्यको योग्यता दहेाय बिोलजि हुन ुपनेछ । 

 क)  सम्वलन्धत आयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसन्दा 

 ख)  १८ बर्ष उिरे परुा भएको 

 ग)  फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको 

 घ)  सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्योट गनष बाँकी नरहकेो 

 ङ)  अन्य उपभोिा सलिलतिा सदस्य नरहकेो 

२)  दफा १ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन जनप्रलतलनलध, बहािवािा सरकारी किषचारी 

 तथा लिक्षक उपभोिा सलिलतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६)  उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलधकारः  

उपभोिा सलिलतको काि कतषब्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछ ।  

 क)  सम्झौता बिोलजिको कायष सम्पादन गने, 

 ख)  उपभोिाहरुिाई कायाषियबाट प्राि सचूना तथा िागषदिषनको जानकारी  

 गराउन,े 

ग)  सम्झौता बिोलजि कायष िरुु गदाष कायाषियबाट  कायाषदिे र लनदिेन प्राि गनुष पन ेभए प्राि 

 गरेर िात्र िरुु गने, 

घ)  उपभोिा सलिलतको कायष सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलिलतका सदस्यहरुको कायष 

 लवभाजन र लजम्िवेारी बाँडफाँड गने, 

ङ)   उपभोिा सलिलतका सदस्यहरुको क्षिता लवकास गने । 

च)  सम्झौता बिोलजिको कािको पररिाण, गणुस्तर, सिय र िागतिा पररवतषन गनुष पन े

 दलेखएिा कायाषियिाई अनरुोध गन,े 

 छ)  आयोजनाको लदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायष गने । 
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पररच्छेद – ३ 

कार्ायन्वर्न तथा ब्र्वस्थापन 

 

७) आर्ोजना कार्ायन्वर्नः  

(१) कायाषियिे आ।व। िरुु भएको १५ लदन लभत्र उपभोिा सलिलतबाट संचािन हुन े

 आयोजना, पररयोजना र कायषििहरु पलहचान र छनौट गरी कायाषन्वयन योजना बनाउनु 

 पनेछ । उपभोिा सलिलत गठन पिात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनिुान 

 (नेपािी भार्ािा तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपभोिा सलिलतिाई उपिब्ध गराउनु 

 पनेछ । 

२) आयोजनाको कायाषन्वयनको िागी उपभोिा सलिलत र कायाषिय बीच अनसुचूी २ 

 बिोलजिको ढाँचािा सम्झौता गनुषपनेछ । 

३) आयोजनाको प्रकृलत हरेी कायाषियिे िागत सहभालगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा 

 श्रिदान वा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

४) उपभोिा सलिलतिे सम्झौता बिोलजि कायष िरुु गनुषपवूष कायाषियबाट अनसुूची ८ 

 बिोलजिको ढाँचािा कायाषदिे प्राि गनुषपनेछ । 

 

८) आर्ोजना सम्झौताको लागी आवश्र्क कागजातहरुः  

(१) उपभोिा सलिलतिे कायाषियसँग सम्झौता गदाष तपलिििा उल्िलेखत कागजातहरु पेि 

 गनुषपनेछ  

क)  उपभोिा सलिलत गठन गने आि भिेाको लनणषयको प्रलतलिलप 

ख)  उपभोिा सलिलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

ग)  आयोजनाको िागत अनुिान लववरण 

घ) उपभोिा सलिलतबाट सम्झौताको िागी लजम्िवेार पदालधकारी तोलकएको उपभोिा 

 सलिलतको लनणषय  

ङ)  आयोजनाको कायाषन्वयनको कायष तालिका  

च)  खाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोलकएको लनणषय र खाता सञ्चािनको िागी आवश्यक 

 कागजातहरु  

छ) िागत सहभालगतािा संचािन हुने आयोजनािा उपभोिाको तफष बाट व्यहोररने रकि 

 गाउँपालिकाको खातािा जम्िा गरेको बैंक भौचर । 
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९) उपिोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः  

(१) कायाषियिे आयोजनाको कायाषन्वयन अगाव ै उपभोिा सलिलतका पदालधकारीहरुिाई 

 लनम्न लबर्यिा अलभिलुखकरण गनुष पनेछ 

क)  उपभोिा सलिलतको काि, कतषब्य र अलधकार, 

ख) सम्पादन गनुष पने कािको लववरण, काि सम्पन्न गनुषपने अवलध, िागत र उपभोिाको 

 योगदान 

ग) लनिाषण सािाग्रीको गणुस्तर र पररिाण 

घ) खररद प्रकृया, रकि लनकासा प्रकृया, खचषको िेखाकंन र अलभिेख व्यवस्थापन 

ङ) कायाषन्वयन र अनगुिन प्रकृया  

च) सावषजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण  

छ)  अन्य आवश्यक लबर्यहरु ।  

 

१०)    खाता सञ्िालनः  

(१)  उपभोिा सलिलतको खाता कायाषियिे तोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ । 

२)  सलिलतको खाता अध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सलचव गरी तीन जनाको संयिु दस्तखतबाट 

 सञ्चािन हुनेछ । खाता सञ्चािकहरु िध्ये कलम्तिा एकजना िलहिा हुन ुपनेछ । 

 

११) िुक्तानी प्रकृर्ाः 

१)  आलथषक कायषलवधी तथा सावषजलनक खररद लनयि अनसुार लबि भरपाईको आधारिा 

 आयोजनाको भिुानी लददंा उपभोिा सलिलतको नाििा रहकेो बैक खाता िाफष त लदनु 

 पनेछ,  । उपभोिा सलिलतिे एक व्यलि वा सस्थािाई एकिाख भन्दा िालथको रकि 

 भिुानी गदाष चेक िाफष त िात्र गनुष पनेछ ।  

२)  उपभोिा सलिलतिाई सम्झौता बिोलजिको कािको प्रालवलधक िलू्यांकन, कायष सम्पन्न 

 प्रलतवदेन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारिा लकस्तागत र अलन्ति भिुानी लदईनेछ 

 ।  

३)  उपभोिा सलिलतिे सम्पादन गरेको काि र भएको खचषको लववरण सलिलतको बैठकबाट 

 लनणषय गरी भिुानीको िागी आवश्यक कागजात सलहत कायाषियिा पेि गनुषपनेछ । 

४)  आयोजनाको अलन्ति भिुानी हुन ु भन्दा अगाव ै कायाषियबाट अनगुिन गने व्यवस्था 

 लििाउन ुपनेछ    

५)  आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुष भन्दा अगाव ैउपभोिा सलिलतिे अलनवायष रुपिा 
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 कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा सावषजलनक परीक्षण गनुष पनेछ । सावषजलनक परीक्षण 

 प्रलतवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोलजि हुनेछ ।  

६)  उपभोिा सलिलतिे आफूिे प्रत्येक लकस्तािा गरेको खचषको सचूना अनसुचूी ४ 

 बिोलजिको ढाँचािा सावषजलनक गनुष पनेछ ।  

७)  आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा उपभोिा 

 सलिलतिे काि िरुु गनुष भन्दा अगाव ै आयोजनाको नाि, िागत, िागत साझदेारीको 

 अवस्था, काि िरुु र सम्पन्न गनुषपने अवलध सिते दलेखने गरी तयार गररएको अनसुचूी ५ 

 बिोलजिको ढाँचािा आयोजना सचूना पाटी आयोजना स्थििा राख्न ुपनेछ  

८)  उपभोिा सलिलतिाई सम्बलन्धत कायाषियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान तयार 

 गन,े प्रालवलधक सल्िाह लदने, जाँचपास गने िगायत अन्य प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध 

 गराउनेछ । आयोजना कायाषन्वयनको सियिा कुनै कारणबाट कायाषियिे प्रालवलधक सेवा 

 उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा उल्िेख गरी तोलकएको खचषको सीिा लभत्र रही 

 उपभोिा सलिलतिे करारिा प्रालवलधक लनयिु गनष वा प्रालवलधक सेवा लिन सक्नेछ । तर, 

 ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान, कायषसम्पन्न प्रलतवदेन र भिुानी लसफाररसको कायष 

 कायाषियबाट नै हुनेछ । 

९) उपभोिा सलिलतबाट लनिाषण हुने आयोजनाहरूको गणुस्तर कायि गने गराउने दालयत्व र 

 लजम्िवेारी जनप्रलतलनलध, सम्बलन्धत प्रालवलधक किषचारी, उपभोिा सलिलत र अनगुिन 

 सलिलतको हुनेछ ।  

१०) अनकुरणीय कायष गने उपभोिा सलिलत, प्रालवलधक किषचारी र सम्बलन्धत किषचारीिाई 

 सभाको लनणषय बिोलजि बालर्षक रूपिा उलचत परुस्कार प्रदान गनष सलकनेछ । 

११) तोलकएको सियिा उपभोिा सलिलत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा वा 

 सम्झौताको ितष बिोलजि कायष सम्पादन हुन नसकेिा कायाषियिे अन्य प्रकृयाद्वारा काि 

 गराउन सक्नेछ ।   

 

१२) लनमायण कार्यको गुणस्तर सुलनलितता गनुय पननः  

 उपभोिा सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको गणुस्तर सलुनलित गनुष सम्वलन्धत उपभोिा 

 सलिलतको कतषव्य हुनेछ । गणुस्तर सलुनलितता गनषको िागी अन्य कुराहरुको अलतररि लनम्न 

 लबर्यहरु पणूष रुपिा पािना गनुष पनेछ ।  

क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः लनिाषण सािाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसलफकेसन 

 बिोलजिको गणुस्तर कायि गनुष पनेछ । 

ख) लनमायण लवलध र प्रकृर्ाको गुणस्तरः लनिाषण लवलध र प्रकृया कायाषियसँग भएको 
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 सम्झौता बिोलजि गनुष पनेछ  

ग) लनमायण कार्यको लदगोपनाः उपभोिा सलिलतबाट कायाषन्वयन भएको योजनाको 

 लदगोपनाको िागी सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतिे आवश्यक व्यवस्था गनुष पनेछ । 

घ) गुणस्तर सुलनलित गनन लजम्मेवारीः उपभोिा सलिलत िाफष त हुने कािको लनधाषररत 

 गणुस्तर कायि गने लजम्िवेारी सम्बलन्धत कायषको िागी जनप्रलतलनधी, कायाषियबाट 

 खलटएका प्रालवलधक किषचारी र उपभोिा सलिलतको हुनेछ । 

ङ) लगत राख्नु पननः उपभोिा सलिलतबाट हुने कािको सम्झौता बिोलजिको सिय, िागत र 

 गणुस्तरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलन्धत प्रालवलधक किषचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृलत 

 हरेी आवश्यकता अनसुार कारवाही गनष सक्नेछ । त्यस्ता उपभोिा सलिलतको िगत राखी 

 उपभोिा सलिलतका पदालधकारीिाई लनलित सिय सम्िको िागी अन्य उपभोिा 

 सलिलतिा रही काि गनष लनर्धे गनेछ । 

 

१३) अनुगमन सलमलतको व्र्वस्थाः 

१)  आयोजना तोलकएको गणुस्तर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनष गराउन उपभोिा सलिलतिे 

 सम्पादन गने कायषको अनगुिन गरी आयोजनाको गणुस्तर, पररिाण सलुनलित गनष दफा ४ 

(१)  (क) बिोलजिको भिेाबाट कलम्तिा एक जना िलहिा सलहत ३ सदस्यीय एक अनगुिन 

 सलिलत गठन गनुष पनेछ । 

२)  अनगुिन सलिलतको काि, कतषव्य अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछः 

 क) आयोजनाको कायाषन्वयनिा सहजीकरण गने तथा दलेखएका बाधा, व्यवधान र 

 सिस्या सिाधानका िागी आवश्यक सिन्वय गने,  

ख)  आयोजनाको कायाषन्वयन कायषतालिका अनसुार काि भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

 पाइएिा सम्बलन्धत पक्षिाई सचेत गराउने,    

ग)  आवश्यक अन्य कायष गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 

 

१४) अन्र् संस्थाबाट कार्य गराउन सलकनेः 

 यस कायषलवलध बिोलजि उपभोिा सलिलतबाट गररने कायष िाभग्राही सिहू,सािदुालयक 

संस्था जस्तै सािदुालयक वन, सािदुालयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, 

आिा सिहू, कृर्ी सिहू, काननू बिोलजि गठन भएका अन्य सािदुालयक संगठन जस्ता 
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संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोिाहरुको आिभेिाबाट लनणषय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबाट 

यस कायषलवलध बिोलजि कायष संचािन गनषरगराउन सलकने छ । 

 

१५) सहलजकरण र सहर्ोग गनुय पननः 

उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको सपुररवके्षण, अनगुिन र लनरीक्षण गनष कायाषियबाट आएको 

अनगुिन सलिलत, पदालधकारी वा किषचारीिाई आवश्यक लववरण उपिव्ध गराउने तथा 

आयोजना स्थि अनगुिनको िागी सहलजकरण र सहयोग गनुष पनेछ । 

१६) उपिोक्ता सलमलतको दालर्त्वः 

उपभोिा सलिलतिे कायाषियसँग भएको सम्झौता बिोलजिको कायष सम्पादन गदाष कायाषियिे 

तोकेका ितषहरुको अलतररि लनम्न दालयत्व वहन गनुष पनेछ । 

क) आयोजनाको लदगो व्यवस्थापनको िागी ििषत सम्भार गने सम्बन्धी आवश्यक कायष, 

ख) आयोजना कायाषन्वयनबाट पनष सक्ने वातावरणीय सन्तिुन कायि गने सम्बन्धी कायष, 

ग) अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तर सम्बन्ध कायि गनुषपने, 

घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुषपने । 

ङ) उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको फरफारकको िागी कायाषियिा कागजात पेि गदाष 

अनसुचूी ६ बिोलजिको ढाँचािा आयोजनाको भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवदेन पेि गनुष पनेछ ।  

 

१७) मापदण्ड बनाउन सकनेः 

(१) आयोजनाको गणुस्तर सलुनलितताको िागी कायाषियिे अनगुिन, िलु्याङ्कन गरी 

सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतिाई सल्िाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार लनदिेन लदने तथा 

सिन्वय गनुष पनेछ। 

२) उपभोिा सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको प्रकृलत हरेी गणुस्तर सलुनलितता गने 

प्रयोजनको िागी कायाषियिे थप िापदण्ड तथा िागषदिषन बनाई िाग ुगनष सक्नेछ । 

 

अनुसूिी १ 

(कार्यलवलधको दिा ४ (१) ट सगं सम्बलन्धत) 

उपिोक्ता सलमलतको लगत 

कमल गाउँपालीका 

क्र. 

स. 

उपिोक्ता 

सलमलतको नाम र 

ठेगाना 

 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं 

गठन 

लमलत 

बैंकको 

नाम 

खाता 

नं 

अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सलिव  कोर्ाध्र्क्ष 
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अनुसूिी २ 

कार्यलवलधको दिा ७ (२) सगँ सम्वलन्धत) 

कमल गाउँपाललका 

र्ोजना सम्झौता िाराम 

 

१) सम्झौता गनन पक्ष र आर्ोजनाः 

क) उपभोिा सलिलतको लववरणः 

 १. नािः 

 २. ठेगानाः 

ख) आयोजनाको लववरणः 

 १. नािः 

 २. आयोजना स्थिः 

 ३. उद्दशे्यः 

 ४. आयोजना सरुु हुने लिलतः 

 

२) आर्ोजनाको लागत सम्वलन्ध लववरणः 

क) िागत अनुिान रु 

ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायाषियः 

 २. उपभोिा सलिलतः 

 ३. अन्यः  

ग) बस्तगुत अनदुानको लववरण सािाग्रीको नाि एकाई 

 १. संघबाट  

 २. प्रदिेबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 
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 ४. गहै्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. लवदिेी दात ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोिा सलिलतबाट  

 ७. अन्य लनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट िाभालन्वत हुनेः 

 १. घरपररवार संख्याः 

 २. जनसंख्याः 

 ३. संगलठत संस्थाः 

४) अन्यः  

 

३) उपिोक्ता सलमलत/समुदार्मा आधाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाको लववरणः 

क) गठन भएको लिलतः 

ख) पदालधकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र लजल्िा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोर्ाध्यक्ष 

४. सलचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाष उपलस्थत िाभालन्वतको संख्याः 

 

४) आर्ोजना सञ्िालन सम्वलन्ध अनुिवः 

५) उपिोक्ता सलमलत समुदार्मा आधाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गनन लकस्ता 

लववरणः 

 लकस्ताको िि  लिलत    लकस्ताको रकि  लनिाषण सिाग्री     पररिाण      कैलफयत 

पलहिो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्िा 
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६) आर्ोजना ममयत संिार सम्बन्धी व्र्वस्था  

क) आयोजना ििषत संभारको लजम्िा लिने सलिलत÷संस्थाको नािः 

ख) ििषत सम्भारको सम्भालवत स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

➢ जनश्रिदानः 

➢  सेवा िलु्कः 

➢  दस्तरु, चन्दाबाट  

सम्झौताका ितयहरु 

उपभोिा सलिलतको लजम्िेवारी तथा पािना गररने ितषहरुः 

१)  आयोजना लिलत ....... दलेख िरुु गरी लिलत.............. सम्ििा परुा गनुष पनेछ । 

२)  प्राि रकि तथा लनिाषण सािाग्री सम्वलन्धत आयोजनाको उदे्धश्यका िागी िात्र प्रयोग 

 गनुषपनेछ । 

३)  नगदी, लजन्सी सािानको प्रािी, खचष र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत लववरण राख्न ुपनेछ   

 । 

४) आम्दानी खचषको लववरण र कायषप्रगलतको जानकारी उपभोिा सिहूिा छिफि गरी 

 अको लकस्ता िाग गनुष पनेछ । 

५)  आयोजनाको कुि िागत भन्दा घटी िागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो 

 ितुालवकनै अनदुान र श्रिदानको प्रलतित लनधाषरण गरी भिुानी लिन ुपनेछ । 

६)   उपभोिा सलिलतिे प्रालवलधकको राय, पराििष एव ंलनदिेन अनरुुप काि गनुष पनेछ ।  

७)  उपभोिा सलिलतिे आयोजनासंग सम्वलन्धत लबि, भरपाईहरु, डोर हालजरी फारािहरु, 

 लजन्सी नगदी खाताहरु, सलिलत/सिहुको लनणषय पलुस्तका आलद कागजातहरु कायाषियिे 

 िागकेो बखत उपिव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको िेखापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

८)  कुनै सािाग्री खररद गदाष आन्तररक राजस्व कायाषियबाट स्थायी िेखा नम्वर र िलु्य 

 अलभबलृद्ध कर दताष प्रिाण पत्र प्राि व्यलि वा फिष संस्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही 

 अनसुारको लबि भरपाई आलधकारीक व्यलिबाट प्रिालणत गरी पेि गनुष पनेछ । 

९)   िलू्य अलभबलृद्ध कर िाग्ने बस्त ुतथा सेवा खररद गदाष रु २०,०००।– भन्दा बढी िलू्यको 

 सािाग्रीिा अलनवायष रुपिा िलू्य अलभबलृद्ध कर दताष प्रिाणपत्र प्राि गरेका व्यलि फिष 

 संस्था वा कम्पनीबाट खररद गनुष पनेछ । साथै उि लबििा उलल्िलखत ि.ुअ.कर 

 बाहकेको रकििा १.५ प्रलतित अग्रीि आयकर बापत कर करि गरी बाँकी रकि िात्र 

 सम्वलन्धत सेवा प्रदायकिाई भिुानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्दा कि िलू्यको सािाग्री 

 खररदिा पान नम्वर लिएको व्यलि वा फिषबाट खररद गनुष पनेछ । अन्यथा खररद गन े
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 उपभोिा सलिलत पदालधकारी स्वयि ्लजम्िेवार हुनेछ । 

१०) डोजर रोिर िगायतका िलेिनरी सािान भाडािा लिएको एवि ्घर बहाििा लिई लबि 

 भरपाई पेि भएको अवस्थािा १० प्रलतित घर भाडा कर एबि ्बहाि कर लतनुष पनेछ । 

११)  प्रलिक्षकिे पाउने पाररश्रलिक एवि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलित लनयिानसुार कर 

 िाग्नेछ । 

१२) लनिाषण कायषको हकिा िरुु िागत अनुिानका कुनै आईटिहरुिा पररवषतन हुने भएिा 

 अलधकार प्राि व्यलि/कायाषियबाट िागत अनिुान संसोधन गरे पिात िात्र कायष गराउन ु

 पनेछ । यसरी िागत अुनिान संिोधन नगरी कायष गरेिा उपभोिा सलिलत/सिहु नै 

 लजम्िवेार हुनेछ । 

१३) उपभोिा सलिलतिे काि सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु ििषत 

 संभार सलिलत गठन भएको भए सो सलिलतिाई र सो नभए सम्वलन्धत कायाषियिाई 

 बझुाउन ुपनेछ । तर ििषत सलिलतिाई बझुाएको सािानको लववरण एक प्रलत सम्वलन्धत 

 कायाषियिाई जानकारीको िागी बझुाउन ुपनेछ । 

१४) सम्झौता बिोलजि आयोजना सम्पन्न भएपलछ अलन्ति भिुानीको िागी कायषसम्पन्न 

 प्रलतवदेन, नापी लकताव, प्रिालणत लबि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वलन्धत उपभोिा 

 सलिलतिे आयोजना संचािन गदाष भएको आय व्ययको अनिुोदन सलहतको लनणषय, 

 उपभोिा भेिाबाट भएको सावषजलनक िेखा परीक्षणको लनणषयको प्रलतलिपी तथा 

 सम्वलन्धत कायाषियको वडा कायाषियको लसफाररस सलहत अलन्ति लकस्ता भिुानीको 

 िागी लनवदेन पेि गनुष पनेछ । 

१५) आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाषियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र लिन ु

 पनेछ । साथै आयोजानाको आवश्यक ििषत संभारको व्यवस्था सम्वलन्धत उपभोिाहरुिे 

 नै गनुष पनेछ । 

१६) आयोजना कायाषन्वयन गने सिहु वा उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको भौलतक तथा 

 लवत्तीय प्रगती प्रलतवदेन अनसुचूी ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोलकए बिोलजि 

 कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

१७) आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ििषत संभारको व्यवस्था गनुष पनेछ । 

१८) आयोजनाको सव ैकाि उपभोिा सलिलत/सिहुको लनणषय अनसुार गनुष गराउन ुपनेछ । 

 

➢ कार्ायलर्को लजम्मेवारी तथा पालना गररने ितयहरुः 

१.  आयोजनाको वजटे, उपभोिा सलिलतको काि, कतषव्य तथा अलधकार, खररद, िेखाङ्कन, 

     प्रलतवदेन आलद लबर्यिा उपभोिा सलिलतका पदालधकारीहरुिाई अनलुिक्षण कायषिि  
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  सञ्चािन गररनेछ ।  

२.  आयोजनािा आवश्यक प्रालवलधक सहयोग कायाषियबाट उपिव्ध गराउन सलकने   

  अवस्थािा गराईनेछ र नसलकने अवस्था भएिा उपभोिा सलिलतिे बाह्य बजारबाट सेवा 

  पराििष अन्तगषत सेवा लिन सक्नेछ ।  

३.  आयोजनाको प्रालवलधक सपुररवके्षणका िागी कायाषियको तफष बाट प्रालवलधक खटाईनेछ 

  । उपभोिा सलिलतबाट भएको कािको लनयलित सपुररवके्षण गने लजम्िवेारी लनज   

  प्रालवलधकको हुनेछ ।  

४.  िािो सियसम्ि आयोजना संचािन नगने उपभोिा सलिलतिाई कायाषियिे लनयि  

  अनसुार कारवाही गनेछ । 

५.  श्रिििुक प्रलवलधबाट कायष गराउने गरी िागत अनिुान स्वीकृत गराई सोही बिोलजि  

  सम्झौता गरी िलेिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायष गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोिा  

  सलिलतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोिा सलिलतिाई भिुानी गररएको रकि िलु्यांकन गरी 

  बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

६.  आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाषियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुष पनेछ । 

७.  आवश्यक कागजात संिग्न गरी भिुानी उपिव्ध गराउन सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतबाट 

  अनरुोध भई आएपलछ उपभोिा सलिलतको बैंक खातािा भिुानी लदन ुपनेछ ।  

८. यसिा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित काननू बिोलजि हुनेछ । 

  िालथ उल्िेख भए बिोलजिका ितषहरु पािना गनष हािी लनम्न पक्षहरु िन्जरु गदषछौं । 

 

उपभोिा सलिलत/सिुहको तफष बाट     कायाषियको तफष बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 

नाि थर....................      नाि थर............. 

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

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

सम्पकष  नं......................      सम्पकष  नं............... 

लिलत............................      लिलत..................... 
 

अनुसूिी ३ 

(कार्यलवलधको दिा ११ (५) सगँ सम्वलन्धत) 

सावषजलनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेि गरेको कायाषिय…………. 

१) आर्ोजनाको नामः     क) स्थिः 

ख) िागत अनिुानः           ग) आयोजना िरुू हुने लिलतः   

घ) आयोजना सम्पन्न हुने लिलतः  
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२) उपिोक्ता सलमलत/सामुदालर्क संस्थाको नामः   

क) अध्यक्षको नािः   ख) सदस्य संख्याः      िलहिाः        परुूर्ः  

३) आम्दानी खियको लववरणः  

क) आम्दानीतिय  जम्माः 

आम्दानीको श्रोत )कहाँबाट कलत नगद तथा 

लजन्सी प्राि भयो खिुाउने(  रकि वा पररिाण कैलफयत 

रकि वा पररिाण कैलफयत 

 

   

   

 

ख) खियतिय  

खचषको लववरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के िा कलत भिुानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कलत जनािे श्रिदान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन खचष (ढुवानी तथा अन्य खचष)    

    

 

ग) मौज्दात  

 लववरण  रकि वा पररिाण  कैलफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलिको लजम्िा   

२ सािग्रीहरु   

 

घ) िुक्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकि वा पररिाण 

  

४) सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगलत लववरण 

कािको लववरण िक्ष्य प्रगलत 
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५)  आयोजनाि ेपयुाषएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभालन्वत जनसंख्या (आयोजना सञ्चािन 

 भएको स्थानका उपभोिाहरू) ।  

६)  आयोजना सञ्चािन गदाष आयोजक संस्थािा कािको लजम्िवेारी बाँडफाँड (कस कसि े

 कस्तो कस्तो कािको लजम्िवेारी लिएका लथए? खिुाउने) 

 उपलस्थलतः 

 १ 

 २ 

 ३ 

 रोहवरः   नािथरः    पदः     लिलतः 

िष्टव्यः सावषजलनक पररक्षण कायषिििा उपलस्थत सरोकारवािाहरुको उपलस्थलत अलनवायष रूपिा 

संिग्न हुनपुनेछ । 

 

अनुसूिी ४ 

(कार्यलवलधको दिा ११ (६) सगँ सम्वलन्धत) 

खिय सावयजलनक सूिना िाराम 

लिलतः २०  ।   ।   ।  

१) आयोजनाको नािः-       २) आयोजना स्थिः-  

३) लवलनयोलजत वजटेः-       ४) आयोजना लस्वकृत भएको आ।वः-  

५) आयोजना सम्झौता भएको लिलतः-    ६) काि सम्पन्न गनुष पने लिलतः- 

७) काि सम्पन्न भएको लिलतः-     ८) उ.स. को बैठकिे खचष स्वीकृत गरेको लिलतः 

  

आम्दानी र खियको लववरण 

आम्दानी खिय 

लववरण रकि रू लववरण रकि रू 

प्रथि लकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो लकस्ता  लनिाषण सािाग्री खररद  

तेश्रो लकस्ता  ढुवानी  

जनश्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन खचष  

िागत सहभालगता  ज्यािा  
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उपयुषिानसुारको आम्दानी तथा खचष लववरण यथाथष हो । यसिा सबै आम्दानी तथा खचषहरु 

सिाविे गररएको छ । साथै उपभोिाहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतािा आयोजना कायाषन्वयन गररएको छ 

। यसको एक प्रलत वडा कायाषियिा सिेत पेि गररएको छ ।  

………….      ………….     …………. 

  कोर्ाध्यक्ष     सलचव      अध्यक्ष   

 

अनुसूिी ५ 

(कायषलवलधको दफा ११(७) सगं सम्वलन्धत) 

आर्ोजना सूिना पाटीको नमूना 

१)  आयोजनाको नािः 

२)  आयोजना संचािन गन ेकायाषिय र कायषििको नािः 

३)  उपभोिा सलिलतको अध्यक्षको नाि र सम्पकष  न ं

४)  आयोजनाको कुि िागत रकि रुः 

 ४.१) आयोजनािा कायाषियबाट व्यहोने िागत रुः 

 ४.२) जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकि रुः 

    ४.३)   आयोजनािा िगानी गन ेअन्य लनकायको नाि  र व्यहोने िागत रकि रुः 

५)  आयोजना सम्झौता लिलतः 

६)  आयोजना सम्पन्न गन ेलिलतः 

७) आयोजनाबाट िाभालन्वत जनसंख्याः 

  

अनुसूिी ६ 

(कार्य लवलधको दिा १६ (ङ) सँग सम्वलन्धत) 

उपिोक्ता सलमलतको िौलतक तथा लविीर् प्रगलत प्रलतवेदन 

 

लववरण पेि गरेको कायाषिय …………… 

१) आर्ोजनाको लववरण  

आयोजनाको नािः   वडा नं.             टोि/बस्तीः        उपभोिा सलिलतका अध्यक्षः   सलचवः  

२) आर्ोजनाको लागतः प्राप्त अनुदान रकम रू. …………………. 

चन्दा रकि रू. …………. जनसहभालगता रकि रू. ..............  

जम्िा रकि रू. …………… 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

३) हालसम्मको खिय रू. .............. 

क)  कायाषियबाट प्राि रकि रू. ………………… 

१)  लनिाषण सािग्रीिा (लसिने्ट, छड, काठ, ढुंगा वा फुवा, लगिी, उपकरण आलद) रू.  

२) ज्यािाः-  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.      जम्िा रू.  

३)  िसिन्द सािान (कलप, किि, िसी, कागज आलद) रू.    

४)  दलैनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.   

५)  प्रालवलधक लनरीक्षण बापत खचष (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६)  अन्य   

ख)  जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचष रूः ...…… श्रिको िलू्य बराबर रकि रू. ……… 

 लजन्सी सािान िलू्य बराबर रकि रू. ………… कूि जम्िा रू. ………… 

४) प्रालवलधक प्रलतवेदन बमोलजम मूल्र्ांकन रकम रू. ………… 

५) उपिोक्ता समूहको लनणयर् बमोलजम/समीक्षाबाट खिय देलखएको रू.  … 

६) कार्ायन्वर्नमा देलखएका मुख्र् समस्र्ाहरूः क)   ख)   ग)  

७) समाधानका उपार्हरू  

 क)  

 ख) 

 ग) 

८) कार्ायलर्बाट र अन्र् लनकार्बाट अनुगमन िए अनुगमनको सुझावः  

९) हाल माग गरेको लकस्ता रकम रू. 

१०) मुख्र् खिय प्रर्ोजन  

११) प्राप्त रकम आर्ोजना बाहेक अन्र् कार्यमा खिय गनन गराउने छैनौ ।   

 …………   …………  …………  …………  

 तयारी गने       सलचव     कोर्ाध्यक्ष     अध्यक्ष 
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अनुसूिी ८ 

(कार्यलवलधको दिा ७(४) सँग सम्वलन्धत) 

कमल गाउँपाललका 

कार्ायदेि 

श्री अध्यक्ष ज्य,ू 

................................उपभोिा सलिलत, 

...............टोि,वडा नं........किि गाउँपालिका । 

 

उपरोि सम्बन्धिा यस किि गाउँपालिकाको वडा नं.........को ....................टोििा उपभोिाको 

िागत सहभालगता रु.............तथा गाउँपालिकाको रु............गरी कूि िागत अनिुान 

रु.............(अक्षेरेपी ..............) िा लिलत..............िा िरुु भई लिलत..................िा सम्पन्न 

हुन.े..........................................लनिाषण कायष प्रचलित काननूको अलधनिा रही सम्झौता 

बिोलजि लदगो र गणुस्तरीय लनिाषण कायषको अपेक्षा राख्द ैयो कायाषदिे प्रदान गररएकोछ । 

 

            

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

                    प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 
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“घ” वगयको लनमायण व्र्वसार्ी र्जाजत पत्र सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका, झापा 

 

स्थानीय स्तरको लवकास लनिाषणिा लनलजक्षेत्रको ज्ञान र लवर्ेिज्ञतािाई उपयोग गनष तथा 

सावषजलनक खरीदको ििूभतू लविरे्ताहरुिाई अक्षुण राखी सावषजलनक लनिाषणको क्षेत्रिा 

पारदलिषता, स्वच्छता, ईिान्दारीता, जवाफदहेीता, लवश्वसलनयता तथा भदेभाव रलहत प्रलतस्पधाष तथा 

श्रोत साधनको उच्चति उपयोग जस्ता उदे्धश्यहरु हालसि गनष सावषजलनक लनिाषणिा लनलजक्षेत्रको 

सहज पहुचँको िागी स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ 

(१०) िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि गाउपालिकािे यो कायषलवलध जारी गरेको छ । 

 

(१) र्जाजतपत्र प्राप्त नगरी सावयजलनक लनमायण कार्य गनय नहुनेः  

प्रचलित काननूिा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहके यस कायषलवलध बिोलजि इजाजतपत्र प्राि 

नगरी “घ” वगषको लनिाषण व्यवसायीको नािबाट कसैि े पलन सावषजलनक लनिाषण कायष गनष 

गराउन हुदँनै । 

 

(२) नर्ाँ र्जाजतपत्र सम्वन्धी व्र्वस्थाः 

(१) सावषजलनक लनिाषण कायष गनष चाहने लनिाषण व्यवसायीिे अनसुचूी–१ बिोलजिको 

 ढाँचािा सावषजलनक लनिाषण कायष गनष इजाजतपत्रको िागी यस किि गाउँपालिकाको 

 कायाषियिा प्रिखू प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष दरखास्त लदनु पनेछ ।  

 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि पनष आएका दरखास्तहरु प्रिखू प्रिासकीय अलधकृतिे अनसुूची-

 ५ बिोलजिको  योग्यता भए/नभएको सम्वन्धिा लसलभि ईलन्जनीयर/सव ईलन्जनीयर 

 सलहत सदस्य भएको सलिलतवाट जाँचवझु गराउन ुपनेछ । 
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(३)  दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको सलिलति े गरेको लसफाररस सलहत प्रिखू 

 प्रिासकीय अलधकृतिे इजाजतपत्र प्रदान गन ेलनणषयका िागी कायषपालिकाको बैठकिा 

 पेि गनुषपने छ । 

 

(४) उपदफा (२) बिोलजि सलिलतको लसफाररस सलहत न्यनुति योग्यता पगुकेा लनिाषण 

 व्यवसायी फिष/कम्पनीहरुको इजाजतपत्र कायषपालिकाको लनणषय विो गाउँपालिकाको 

 प्रिखू प्रिासकीय अलधकृतिे इजाजतपत्र बापत अनसुचूी–२ बिोलजिको दस्तरु लिई 

 लनजिाई अनसुचूी–३ बिोलजिको ढाँचािा इजाजतपत्र प्रदान गनेछ ।  

 

(३) र्जाजतपत्रको अवलध र नवीकरणः 

(१)  दफा २ बिोलजि प्रदान गररएको इजाजतपत्र दफा ४ बिोलजि खारेज भएको वा प्रचलित 

 काननूिा अन्यथा व्यवस्था भएको अबस्थािा बाहके चाि ुआलथषक बर्षको अन्य सम्ि 

 िात्र िान्य रहनेछ ।  

 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि इजाजतपत्रको अवलध सिाि भएका प्रत्येक लनिाषण व्यवसायीिे 

 इजाजतपत्रको अवलध सिाि भएको ३ िलहना लभत्र प्रचलित काननू बिोलजि संघ, प्रदिे 

 र स्थानीय तहिाई लतनुषपने कर लतरी सकेको प्रिाण स्वरुप सम्बलन्धत स्थानीय कर 

 कायाषियबाट प्राि करचिुा प्रिाणपत्र तथा फिष वा कम्पनीको दताष नलवकरण सलहत 

 सम्वलन्धत गाउँपालिकावाट अनसुचूी–२ बिोलजिको दस्तरु लतरी नलवकरण गराउन ुपनेछ 

 । इजाजत पत्र नलवकरण गनष  गाउँपालिकािा कागजात पेि गदाष अनसुचूी–४ बिोलजिको 

 पास वकु भरी अलघल्िो आलथषक बर्षको सो फिष वा कम्पनीिे आफुिे गरेको कायषहरुको 

 अद्यावलधक लववरण सिते पेि गनुष पने छ । यसरी अनसुचूी–४ बिोलजिको पास वकु 

 लववरण अद्यावलधक नगने फिष वा कम्पनीको इजाजत पत्र नलवकरण गनष गाउँपालिका 

 वाध्य हुनेछैन ।   

 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको म्याद नाघकेो छ िलहनालभत्र सबै प्रकृया परुा गरी इजाजतपत्र 

 नवीकरण गराउन चाहने लनिाषण व्यवसायीि े नलवकरण गने िाग गरेिा अनसुचूी-२ 

 बिोलजिको थप दस्तरु लिई प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे इजाजतपत्र नवीकरण 

 गरीलदनेछ ।  

 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

४)  र्जाजतपत्रको खारेजीः 

(१)  दहेायको अवस्थािा गाउँपालिकािे लनिाषण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गनष सक्नेछः 

 

(क)  झठु्ठा लववरण पेि गरी इजाजतपत्र प्राि गरेको प्रिालणत भएिा, 

(ख) सावषजलनक लनिाषण कायष गन ेवा गनष पाउने उद्दशे्यिे नेपाि सरकार तथा संगलठत संस्थािा 

 झठु्ठा लववरण पेि गरको सम्वलन्धत लनकायवाट िेलख आएिा,  

(ग) सावषजलनक लनकायसंग भएको सम्झौता बिोलजि कायष सम्पन्न नगरेको वा सम्झौताको 

 गलम्भर उल्िंघन भएको सम्वलन्धत लनकायवाट िेलख आएिा । 

 

२) उपदफा (१) बिोलजि इजाजतपत्र खारेज गनुष अलघ सम्बलन्धत लनिाषण व्यवसायीिाई 

 स्पष्टीकरण पेि गनष िनालसब िालफकको िौका लदइने छ ।  

 

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बिोलजिको म्यादलभत्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वतः 

 खारेज हुनेछ ।  

 

(४) उपदफा (१) वा (३) बिोलजि इजाजतपत्र खारेज भएकोिा गाउँपालिकािे त्यसको 

 जानकारी सम्बलन्धत फिष वा व्यलि वा कम्पनी दताष गन ेकायाषियिाई लदनेछ ।  

 

५)  र्जाजतपत्रको प्रलतललपी लदने व्र्वस्थाः 

कुन ै लनिाषण व्यवसायीिे इजाजतपत्र हराए वा नालसएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रलतलिपी 

पाउन लनवदेन गरेिा अनसुचूी–२ बिोलजिको दस्तरु लिई इजाजतपत्रको प्रलतलिपी लदन ुपनेछ । 

६)  प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः  

यस कायषलवलधिा िेलखए जलत यस ैबिोलजि र अन्यको हकिा प्रचलित काननू बिोलजि हुनेछ 

। 

७)  बिाउः  

यस अलघ प्रचलित काननू बिोलजि दताष भएका ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी फिष तथा 

कम्पनीहरुिाई लदइएको इजाजतपत्रहरु यस ैकायषलवलध बिोलजि लदइएको िालननेछ । 
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अनूसिुी-१ 

कायषलवलधको दफा २ को उपदफा (१) संग सम्वलन्धत 

ईजाजत पत्रको िालग लदईने दरखास्त  
 

लबर्र्ः र्जाजत पत्र पाउ िन्ने बारे ।  

 

श्री किि गाउँपालिकाको कायाषिय 

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

यस ............ कायाषियको कायषलवलध .......... बिोलजि सावषजलनक लनिाषण कायष गनषको िालग ईजाजतपत्र 

पाउन लनम्न लववरण भरी यो दरखास्त पेि गररएको छ । 

१) दरखास्त पेि गनन िमय वा कम्पनीको, 

नािः 

ठेगानाः 

पोष्ट बक्सः 

टेलिफोन न.ं :     फ्याक्स नं.     ईिेिः 

२. िमय वा कम्पनीको प्रकृलत  

     प्राईभेट लिलिटेड कम्पनी   पलब्िक लिलिटेड कम्पनी 

     एकिौटी       साझेदारी 

(कोष्ठिा रेजा िगाउन ुपनेछ)  

३) सम्पकय को लालग िमय वा कम्पनीको आलधकारीक व्र्लक्तको  

नािः 

ठेगानाः 

पोष्ट बक्सः 

टेलिफोन न.ं :     फ्याक्स नं.     ईिेिः 

४) िमय वा कम्पनीको लववरणः 

दताष नं.  द       दताष लिलतः 

अलधकृत पजूीः       जारी पजूीः 

दताष गने कायाषियको नाि र ठेगानाः 

५) र्जाजतपत्र ललन िाहनेको वगयः  (घ) वगष 

६) समूहीकरण हुन िाहेको समूहः 

७) आलथयक श्रोतको लववरणः 

 रकि लवत्तीय संस्था ।बैंकको नाि 

दरखास्ि 
वालाको 
फोटो 
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स्थानीय ओभरड्राफ्ट   

िदु्दती  खाता   

चल्ती खाता   

बचत खाता   

उल्िेलखत लववरण बाहके अन्य लववरण भए छुटं पेि गनष सलकनेछ ।  

८) कामदारको लववरणः 

क) प्रलवलधकः 

ख) अप्रालवलधकः 

ग) अन्य 

प्रालवलधक किषचारीको Certificate को प्रलतलिलप तथा लनजको िंजरुीनािा पेि गनुषपने छ ।  

९) आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको लनमायण सम्बन्धी सवारी साधन मेलिनर औजारको लववरणः  

लस.  न . नाि तथा 

लववरण 

दताष नं . क्षिता 

संख्या 

िलू्य खररद लिलत अन्य 

व्यहोरा 

       

       

       

िष्टव्यः यस लववरणिा उल्िेलखत सावरी साधन तथा िलेिनरी औजारहरुको स्वालित्वको कागजात 

(दताष प्रिाणपत्र)   र उि िलेिनरी औजारहरु चाि ुहाितिा रहकेो छ भनी िकेालनकि 

ईलन्जलनयरद्धारा प्रिाणीत भएको हुन ुपनेछ ।  

१०) र्स अलघ सम्पन्न गरेको कामको लववरणः  

लस.  

न . 

लनिाषण सम्बन्धी 

कािको प्रकृलत 

काि गरेको 

साि 

रकि ठेक्कादाता 

कायाषियका 

नाि 

कािको 

अवस्था (प्रगलत 

प्रलतित) 

      

      

      

११) करिुक्ता गरेको प्रमाण कागजातः  

क 

ख 

ग 
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यस दरखास्त फाराििा उलल्िलखत सम्पणूष व्यहोरा ठीक साचो छ । झठु्ठा ठहरे काननू बिोलजि 

सहुिा बझुाउिा ।  

लनिाषण व्यवसायीको छाप     दरखास्तवािाको  

        दस्तखतः 

        लिलतः  

ििव्र्ः यस दरखास्त फारि साथ दरखास्त फारििा उल्िेि भएको व्यहोरा पलुष्ट गनष सम्बलन्धत 

कागजातको प्रिालणत प्रलतलिपी संिग्न गनुषपनेछ र कायाषियिे िाग गरेको बखत सक्कि कागजात 

पेि गनुषपनेछ ।  

अनुसूिी-२ 

कार्यलवलध को दिा २ को उपदिा (१) र दिा ३ को उपदिा (३) सगं सम्वलन्धत 

क्र. स. लनमायण व्र्वसार्ी 

को वगय 

ईजाजत पत्र 

दस्तुर 

ईजाजत पत्र 

नवीकरण दस्तुर 

ईजाजत पत्र 

नवीकरण थप 

दस्तुर 

ईजाजत पत्र 

प्रलतललपी दस्तुर 

१ घ ५००० ५००० १०००० १००० 

िष्टव्यः घ वगषको लनिाषण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायषलवलध २०..विोलजि का दफा ३ को 

उपदफा (२) बिोलजि म्यादलभत्र 

ईजाजतपत्र नवीकरण गराउदा ईजाजतपत्र नवीकरण थप दस्तरुको िहििा उलल्िलखत दस्तरु िात्र 

लतनुषपनेछ । 

अनुसूिी-३ 

कायषलवलध को दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३)संग सम्वलन्धत 

र्जाजतपत्र 

O{hfhtkq g+=====================        ldlt M– ===================== 
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घ वगषको लनिाषण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायषलवलध २०........ को दफा २ को उपदफा (४) 

बिोलजि लनिाषण व्यवसाय गनष 

..............लस्थत कायाषिय भएको ....................... फिष वा कम्पनीिाई इजाजतपत्र प्रदान 

गररएकोछ । 

ईजाजतपत्र लदनेको,– 

दस्तखतः– 
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नािः– 

kb M– 

ldlt M– 

-यस वतृ्तलभत्र कुन वगष िेख्न ुपने हो सोही वगष िेख्ने कायाषियः–_ 

नलवकरणः 

िवीकरण गिे अधिकारी 
िवीकरण 

गरेको लमयि िवीकरण बहाल रहिे 

     

     

     

 

अनुसूिी-४ 

लनमायण व्र्वसार्ीवाट िएका सावयजलनक लनमायण कार्यको अलिलेख लववरण ( पासवुक) 

ि

.

सं

  

आ
य

ोज
न
ाक

ो न
ाि

  

स
ाषव

षज
लन

क
 लन

क
ाय

क
ो 

लव
व

रण
  

सयंुि 

उपििको 

नाि (यलद 

भएिा) 
ि

ये
र (%

) 

ठेक्का लववरण सावषजलनक 

लनकायको 

तफष वाट हस्ताक्षर 

गन े

पदालधकारीको 

लववरण 

स
ि

य
ाव

लध
 थ

प
 

लव
व

रण
(य

लद
 

भ
ए
ि

ा) 

V
ariatio

n
  

क
ो 

लव
व

रण
 (य

लद
 

भ
ए
ि

ा) 

प्र
ग

लत
 लव

व
रण

 

ठे
क्
क

ा स
म्प

न्न
 

लव
व

रण
 

कै
लफ

य
त

 

     क) ठेक्का रकि 

....... 

क) नािः 

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

 क)  पथ 

सियः 

क)  Variation 

पलछको 

Contract 

Amount 

क)  

सम्पन्न 

रकि 

...... 

क)   

अलन्ति 

ठेक्का 

रकिः 

...... 
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अनुसुिी–५ 

“घ” वगयको लनमायण व्र्वसार्ीको लागी आवश्र्क र्ोग्र्ता 

१. आलथयक क्षमताः  

प्राईभटे वा पलब्िक लिलिटेड कम्पनी वा साझदेारी फिषको रुपिा घटीिा पाँच िाख रुपैयाँको 

चाि ुपूँजी दखेाई उद्योग लबभागिा दताष भएको हुन ुपनेछ । 

 

२. मुख्र् जनिलक्त लववरणः  

िान्यता प्राि लिक्षण संस्थाबाट लसलभि इलन्जलनयरीङ लबर्यिा कलम्तिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणष 

एक जना प्रालवलधक, कुनै पलन लबर्यिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणष एक जना प्रिासलनक र वालणज्य 

िास्त्र/अथषिास्त्रिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणष एक जना जनिलिको सेवा परूा सिय प्राि हुने 

व्यवस्था हुन ुपनेछ । 

 

३. मेिीन र उपकरणः 

(क) लरपर /टयाक्टर (एक/एक थान) 

(ख) लिक्सर (एक थान) 

(ग) Theodolite/Level Machine (एक सेट) 

(घ) वाटर पम्प (तीन थान) 

(ङ) भाइब्रेटर (तीन थान) 

ििव्र्ः 

१.  उपकरणको नािाविी पेि गदाष उपकरणको स्वालित्वको प्रिाणपत्रका साथै बीिा गरेको 

 कागजातहरु पेि गनुष पनेछ । 

२.  िालथ उलल्िलखत यालन्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थािा भएको कुरा िकेालनकि 

 ईलन्जलनयररङ लबर्यिा कम्तीिा स्नातक तहको िलैक्षक योग्यता भएको नेपाि ईलन्जलनयसष 

 एिोलसएिनको सदस्यता प्राि िकेालनकि ईलन्जलनयरिे प्रिालणत गरेको हुन ुपनेछ । 

३.  िालथ उलल्िलखत यन्त्र उपकरणहरु दताष भएको लिलति ेघटीिा दईु बर्षसम्ि बेचलबखन 

 गनषपाइने छैन । 

४. पन्र बर्ष भन्दा बढी परुानो यन्त्र उपकरणहरु लनिाषण व्यवसायीको स्तर बलृद्ध तथा नया ँ

 दताष हुने प्रयोजनको िागी िान्य हुने छैन । 
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करारमा प्रालवलधक कमयिारी व्र्वस्थापन गनन सम्बन्धी  

कार्यलवलध, २०७४  

कमल गाउँपाललका  

 

किि गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउन े सेवा प्रवाह र लवकास लनिाषणको कायषिाई व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िागी नेपाि सरकारि ेस्वीकृत गरेको किषचारी दरवलन्दको 

अलधनिा रलह प्रालवलधक किषचारीको ररि पदिा करार सम्झौताका आधारिा सेवा करारिा लिन े

कायषिाई व्यवलस्थत गनषका िागी स्थानीय सरकार सचािन ऐन २०७४ को अलधकार प्रयोग गरी 

किि गाउँकायषपालिकािे लिलत २०७५ /०१/िा ०९  यो कायषलवलध स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१) संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

क)  यस कायषलवलधको नाि "किि  गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किषचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायषलवलध, २०७५  "रहकेो छ ।  

ख)  यो कायषलवलध कायषपालिकािे लनणषय गरी किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा 

प्रकालित भएको लिलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२) पररिार्ाः लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागेिा यस कायषलवलधिा- 

क)  "अध्यक्ष "भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदषछ ।  

ख)  "ऐन "भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदषछ ।  

ग)  "कायषलवलध" भन्नािे किि गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किषचारी व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायषलवलध, २०७५” सम्झन ुपदषछ ।  

घ)  "कायाषिय "भन्नािे गाउँकायषपालिकाको कायाषिय  सम्झन ुपदषछ । 

ङ) "प्रालवलधक किषचारी  "भन्नािे दफा  ३ (२) बिोलजि प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउने 

गरी व्यवस्था भएका किषचारी सम्झन ुपदषछ । 

च) "सलिलत  "बिोलजि गलठत अन्तवाताष तथा सलूचकरण सलिलत सम्झन ु५ भन्नािे दफा 

पदषछ । 
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३. कार्यलवलध लागू हुने के्षत्र र सेवाः  

(१)  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

 उपदफा (७) तथा स्थानीय तहिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोलजि 

 प्रालवलधक किषचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायषलवलध स्वीकृत गरी िाग ूगररएको 

 छ । 

(२)  कायाषियि ेदहेायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक किषचारी यस कायषलवलध बिोलजि 

 अवलध तोकी करारिा राख्न सक्नेछः 

 (क)  इलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ख)  कृलर् सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ग)   पि ुसेवासँग सम्बलन्धत 

 (घ)  वन सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ङ)  स्वास््य सेवासँग सम्बलन्धत 

 (छ)  अन्य कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धत । 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

 दफा ३ बिोलजिका प्रालवलधक किषचारी कायाषियि े करारिा राख्ने प्रयोजनको िालग 

 सलूचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बिोलजि हुनेछः 

(१)  प्रालवलधक किषचारीको अनसुलूच - १ बिोलजि स्वीकृत कायष लववरण बिोलजि पद वा 

 सेवा क्षेत्र तथा सम्बलन्धत सेवा सिहूको योग्यता, पाररश्रलिक, सेवा ितष सिेत तोकी सम्बलन्धत 

 कायाषियको सचूनापाटी, वभेसाईट तथा अन्य कुनै सावषजलनक स्थििा अनसुचूी - २ 

 बिोलजिको ढाँचािा कम्तीिा १५ (पन्र) लदनको सचूना प्रकािन गनुषपनेछ । 

 (२) आवदेन फारािको निनूा अनसुचूी - ३ बिोलजि हुनेछ । आवदेन दस्तरु गाउँपालिकाबाट 

 लनधाषरण भए बिोलजि हुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पनष आएका आवदेनहरु दहेायको आधारिा दफा ५ को सलिलतिे 

 िलू्याङ्कन गरी सलुचकृत गनुषपनेछ : 

क.  िलैक्षक योग्यता वापत - ६० (साठी) अकं, (लवलिष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रथि श्रेणी वापत ५५, 

 लद्धतीय श्रेणी वापत ५०, ततृीय श्रेणी वापत ४५, (लत्रभवुन लवश्वलवद्याियको अकं गणनाका 

 आधारिा) । 

ख.  कायष अनभुव वापत - १० (दि) अकं (प्रलत वर्ष २ अकंको दरि,े प्रिालणत लववरण संिग्न 

 भएको हुनपुने) । 

ग.  स्थानीय बालसन्दािाई दहेाय बिोलजि - १० (दि) अकं 
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१.  सम्बलन्धत गाउँपालिका/नगरपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अकं 

२.  सम्बलन्धत लजल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अकं 

घ.  अन्तवाताषिा अलधकति २० अकं । यस अनसुार अकं प्रदान गदाष न्यनुति ८ (आठ) र 

 अलधकति १४ (चौध) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुषपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि आवदेन िाग गदाष प्रालवलधक कायष (इलन्जलनयररंग, स्वास््य तथा पि ु

 लचलकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) 

 प्राि गरेका व्यलििे िात्र आवेदन लदन सक्नेछन ्। 

 

५) परीक्षा अन्तवायताय र सूलिकरण सलमलतः  

 िाग पद संख्याका आधारिा कायषलवलधको दफा (४) को उपदफा (३) बिोलजि उच्चति अकं 

प्राि गरेका उम्िदेवारिाई प्रारलम्भक छनौट गनष र अन्तवाषताष सिेत लिई सलूचकरणको 

लसफाररस गनष दहेायको अन्तरवाताष तथा सलूचकरण सलिलत रहनेछः 

(क)  प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत - संयोजक 

(ख)  अध्यक्ष वा प्रिखुिे तोकेको लवर्य लवज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको किषचारी 

- सदस्य 

(ग)  गाउँपालिका वा नगरपालिकाको लवर्यगत िाखा प्रिखु - सदस्य 

 

६) सूलिकरणको लववरण प्रकािन गनन :  

 (१)  दफा ४ बिोलजि सबैभन्दा बढी अकं प्राि गन ेउम्िदेवारहरु दफा ५ बिोलजिको सलिलतको 

लसफाररसको आधारिा कायाषियि ेउम्िदेवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, ठेगाना, काि गनष 

तोलकएको िाखा आलद सिेत उल्िेख गरी योग्यतािि अनसुार सलूचकरणको लववरण 

प्रकािन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि सलूचकरण प्रकािन गदाष पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वकैलल्पक 

उम्िदेवारको सचूी सिते प्रकािन गनुषपनेछ र लसफाररि भएका उम्िदेवारहरुको सचूी सचूना 

पाटीिा सिते टाँस गनुषपनेछ । तर आवदेन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िदेवार सलुचकरण 

गनष सलकनेछ । 

(३)   उपदफा (१) बिोलजिका योग्यतािििा रहकेा उम्िदेवारिाई लछटो सञ्चार िाध्यिबाट 

 जानकारी गराई सोको अलभिेख सिते राख्नपुनेछ । 
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७. करार गननः 

(१)   कायाषियि ेसलूचकृत गरेका िखु्य उम्िदेवारिाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई करार गनष सचूना 

लदनपुनेछ । 

 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनष आउने सलूचकृत उम्िदेवारसँग 

कायाषियि े अनसुचूी - १ बिोलजिको कायष-लववरण सलहत अनसुचूी - 4 बिोलजिको 

ढाँचािा करार गनुषपनेछ । उि अवलध लभत्र सम्पकष  राख्न नआएिा िििः वकैलल्पक 

उम्िदेवारिाई सचूना लदई करार गनष सलकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि करार गरे पिात अनसुचूी - ५ बिोलजको पत्र कायाषियिे प्रालवलधक 

किषचारीिाई लदनपुनेछ । 

(४)   उपदफा (२) बिोलजि कायाषियि ेकायषलववरण लददँा लवर्यगत िाखा सिेत तोकी काििा 

िगाउन ुपनेछ । 

(५)  यस कायषलवलध बिोलजि करार गदाष सािान्यत आलथषक वर्षको श्रावण १ (एक) दलेख अको 

 वर्षको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुष पनेछ । तर उि पदि ेगनुषपने काि सिाि भएिा 

वा पयाषि नभएिा वा कायषप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय तहि े कािको बोझ र 

अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ । 

(६)  उपदफा (५) बिोलजि एक आलथषक वर्षको लनलम्त सेवा करारिा लिएको व्यलििाई पनुः 

 अको वर्षको िालग सेवा करारिा लिन ुपरेिा पनुः पररक्षण, छनौट र िरुू करार सरह िालन 

सम्झौता गररनेछ । 

(७)  प्रालवलधक किषचारीिे स्वचे्छािे करार लनरन्तरता गनष नचाहिेा कम्तीिा १ (एक) िलहना 

अगाडी कायाषियिा लिलखत रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार 

अन्त गरी काि छोडेिा त्यस्तो व्यलििाई पनुः करारिा काि गन ेअवसर लदईने छैन । 

(८)  यस दफा लवपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भिुानी 

लदएिा त्यसरी अवलध उल्िेख गन ेवा रकि भिुानी गन ेकिषचारीको तिव भत्ताबाट किा 

 गरी असिू उपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही सिते गररनेछ । 

 

८. कार्य ितय, पाररश्रलमक र अवलध :  

)१ (  यस कायषलवलध बिोलजि सेवा करार सम्झौता गररएका प्रालवलधक किषचारीको िालसक 

पाररश्रलिक सम्बलन्धत तह वा पदको िरुु तिब स्केििा नबढ्ने गरी करार सम्झौतािा 

उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोलजि 
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करारिा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२)  कायाषियिे कायष-लववरणिा उल्िेख भए बिोलजि प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवदेनका 

आधारिा कायष सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा लफल्ड भत्ता 

 उपिब्ध गराउन सक्नेछ । तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, लफल्ड भत्ता 

वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सलकने छैन ्। 

(३)  कायाषियि े करारका प्रालवलधक किषचारीको पाररश्रलिक भिुानी गदाष लनजिे िलहनाभरी 

गरेको कािको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तयार गनष िगाई सम्बलन्धत 

लवर्यगत िाखाको लसफाररिको आधारिा िात्र भिुानी गनुष पनेछ । 

(४)  यस कायषलवलध बिोलजि प्रालवलधक किषचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै 

 पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयिुी हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनष पाउँने छैन । 

(५)  उपदफा (१) बिोलजि करार गदाष काि िरुु गने लिलत र अन्त्य गन ेलिलत सिेत उल्िेख 

 गनुषपनेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वर्ष भन्दा बढी हुने छैन । 

 

९. करार समाप्तीः  

(१)  यस कायषलवलध बिोलजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको संलवधान बिोलजि 

किषचारी सिायोजन भई खलटई आएिा त्यस्तो व्यलिको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ । 

(२)  करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक किषचारीको कायष सन्तोर्जनक नभएको भलन कायषरत 

लवर्यगत िाखा वा कायाषियिे लसफाररि गरेिा अध्यक्ष वा प्रिखुिे आवश्यक छानलवन गनष 

िगाई सफाइको िौका लदई कायाषियि ेजनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन सलकनेछ । 
 

१०. लवलवधः 

यस कायषलवलध कायाषन्वयन िििा थप व्यवस्था गनुष परेिा यस कायषलवलध तथा प्रचलित 

काननूसँग नबालझने गरी गाउँपालिकािे आवश्यक लनणषय गनष सक्नेछ 

 

अनुसूिी - १  

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धत कार्य लववरणको ढाँिा) 

कमल गाउँ कार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं  .नेपाल १  
 

कार्य लववरणको नमुनाः 

प्रालवलधक किषचारीको पद नािः    काि गनुषपने स्थानः 
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प्रालवलधक किषचारीको नािः      

सपुररवके्षकः        प्रलतवदेन पेि गनुषपने अलधकारीः  

कार्य लववरणः 

१ . 

२ . 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

अनुसूिी - २  

(बँुदा ४.१ सगँ सम्बलन्धत आवेदनको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .नेपाल १  

 

करारमा सेवा ललने सम्बन्धी सूिना 

)सचुना प्रकालित लिलत  :२०७  /        /  ) 

 

किि गाउँपालिकाको िागी ...........................(लवर्यगत िाखा) िा रहन े गरी 

..................................(पद) को रुपिा दहेायको संख्या र योग्यता भएको प्रालवलधक किषचारी 

करारिा राख्न ुपने भएकािे योग्यता पगुकेा नेपािी नागररकहरुिे यो सचूना प्रकालित भएको लिलति े

१५ (पन्घ्र) लदन लभत्र लदनको २:०० बजसेम्ि राजस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन 

सम्वलन्धत सवकैो िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्त दस्तरु, कायष–
लववरण, पाररश्रलिक, सेवाका ितषहरु सलहतको लवस्ततृ लववरण कायाषियबाट वा ववेसाइट 

www.Kamalmun.gov.np  बाट उपिब्ध हुनेछ । 

पद नाि  संख्या 
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२. िैलक्षक र्ोग्र्ता र अनुिव )नमुना ( : 

१.  नेपािी नागररक । 

२. न्यनूति योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट िान्यता प्राि लवश्वलवद्याियवाट Civil 

Engineering िा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध लवर्यिा लवर्यिा स्नातकोत्तर गरेको । 

३.  अनभुवको हकिा B.E उतीणष गरी सम्बद्ध कायषिा कम्तीिा ...... वर्षको कायष अनभुव भएको । 

४.  .... वर्ष उिरे परुा भई .... वर्ष ननाघकेो हुनपुने । 

५.  नेपाि इलन्जलनयररङ्ग काउलन्सििा दताष भएको (प्रिाणपत्र) । 

६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

 

३  .दरखास्तमा संलग्न गनुयपननः  

उम्िदेवारको व्यलिगत लववरण, िलैक्षक योग्यताको प्रिालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको 

प्रिाणपत्रको प्रिालणत प्रलतलिलप, अनभुवको प्रिालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि काननू 

बिोलजि लवलभन्न काउलन्सि वा पररर्द ् वा अन्यिा दताष भएको प्रिालणत प्रलतलिलप संिग्न 

हुनपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्िदेवार स्वयंिे हस्ताक्षर गरी प्रिालणत गने ।  

 

अनुसूिी - ३  

(बँुदा ४.२ सगँ सम्बलन्धत दरखास्त िारामको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .१  नेपाल 

 

करारको लागी दरखास्त िाराम 

(क) वैर्लक्तक लववरण 

 नाि थर

  

(देवनागरीिा)  

(अंग्रेजी ठूिो अक्षरिा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लिलत : 

स्थायी 

ठेगाना 

क) लजल्िा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागष/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईिेि 

बाबुको नाि, थर : जन्ि लिलत :             (लव.सं.िा)              (ईलस्व संवतिा) 

हालसालै 
खखचेको 
पासपोटट 

साईजको परैु 
मुखाकृयि 

देखखिे फोटो 
यहाँ टास्िे र 

फोटो र 
फाराममा पिे 

गरी 
उम्मेदवारले 
दस्िखि 
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बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वर्ष            िलहना 

(ख) िैलक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त िाराम िरेको पदको लालग िालहने आवश्र्क 

न्रू्नतम िैलक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गनन) 

आवश्र्क न्रू्नतम 

र्ोग्र्ता 

लवश्वलवद्यालर्/बोडय/ताललम 

लदने ससं्था 

िैलक्षक 

उपालध/ताललम  

सकंार् शे्रणी/प्रलतित मूल 

लवर्र् 

िैलक्षक योग्यता      

     

तालिि      

(ग) अनुिव सम्बन्धी लववरण  

कार्ायलर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देलख सम्म 

       

       

ििेै यस दरखास्तिा खिुाएका सम्पणूष लववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको 

िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ठहररएिा प्रचलित 

काननू बिोलजि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िदेवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस 

दरखास्त फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेलखत सबै ितष तथा लनयिहरु पािना गनष िन्जरु गदषछु । साथ ै

करारिा उल्िेलखत ितषहरु पूणष रुपिा पािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगाव ैकरारको अन्त्य 

गदाष कलम्तिा ३ िलहनाको पवूष सचूना लदई कायाषियिा लनवदेन लदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ा्िे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ाँ बार्ाँ 

 

 

 

लमलत: 

कायाषियिे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ु गनेको नाि र 

दस्तखतः 

लिलत : 

दरखास्त 

स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तखत 

लिलत : 

 

िष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनािा उल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवायष रुपिा 
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उम्िदेवार आफैिे प्रिालणत गरी पेि गनुष पनेछ । 

(१)  नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप,  (२) सिकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो 

 को प्रलतलिलप, (३) न्यनूति िैलक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप, 

 प्रालवलधक कायष (इलन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ु लचलकत्सा िगायतका अन्य के्षत्र) का 

 िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिि र अनुभव 

 आवश्यक पनेिा सो सिेतको प्रलतलिलप, आलद । 

 

अनुसूिी - ४  

(बँुदा ७.१ सगँ सम्बलन्धत करार सम्झौताको ढाँिा) 

करार सम्झौता 

किि गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्िा, 

................... नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ........................................... 

(यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच .....गाउँपालिका/नगरपालिकाको 

............................................(इलन्जलनयर) को कािकाज गनष गराउन लिलत २०७   /......./...... 

को लनणषय अनसुार दहेायका कायष/ितषको अलधनिा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध 

गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसिा बलुझ लियौं लदयौं : 

 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कायष लववरण अनुसारको 

कायष पलहिो पक्षिे तोकेको सिय र स्थानिा उपलस्थत भई गनुष पनेछ र आवश्यकता अनसुार 

थप काि गनुष पनेछ । 

२. काम गनुय पनन स्थान  : .......................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक िलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो 

पक्षिे दोश्रो पक्षिाई िालसक रुपिा रु )..........अक्षरेपी रु.........................पाररश्रलिक 

उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आिरणको पालनाः दोश्रो पक्षिे किि गाउँपालिकाको प्रचलित काननूिा ब्यवस्था 

भएका आचरण तथा अनुिासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुष पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पक्षिाई साबषजलनक लबदा बाहके अन्य कुन ैपलन लकलसिको लबदा उपिब्ध हनुे 

छैन । साथै कायाषियको िागी आवश्यक परेको खण्डिा लबदाको लदनिा पलन सेवा उपिब्ध 

गराउन ु पनेछ । यसरी सावषजलनक लबदाको लदनिा कायाषियिा काि िगाए बापत िालसक 

करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।  

६. कार्ायलर् सम्पलिको सुरक्षाः दोस्रो पक्षिे कायाषियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी 
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वा लहनालिना गरेिा सो को क्षलतपलूतष वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई 

लदन ुपनेछ । 

७. गो्र्ताः दोस्रो पक्षिे कायाषियको कागजपत्र, लजन्सी सािान एव ंगोप्य कुरा वा कागजात 

कुनै अनलधकृत व्यलि वा देििाई उपिब्ध गराएको प्रिालणत भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट 

हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपलूतष दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचूीिा 

सिते रालखनेछ ।   

८. करार अवलधः यो करार २०७.......। ........।..........  दलेख िाग ु भई २०७ .....१५ असार 

सम्िको िागी हुनेछ ।  

९. कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायष सम्पादन िलू्यांकन गने र सो 

िलू्यांकन गदाष सािवसािी लनरन्तरता लदन उपयिु दलेखएिा कायषलवलधको दफा ९ बिोलजि 

करार लनलित अवलधको िागी थप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितयको अन्त्र्ः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार 

७ (सात) लदन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्तोर्जनक सेवा लदन नसकेिा 

अनपुलस्थत रहकेो अवलधको पाररश्रलिक दािासालहिे किा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 

नगरेिा स्वतः यो संझौता पलहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवस्था गनष वाधा पने छैन । दोश्रो 

पक्षिे िारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा लदन असिथष भएिा वा काि 

सन्तोर्जनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघनं गरेिा दोश्रो पक्षसंगको 

संझौता रद्ध गनष सक्नेछ र लनजको सिा अको व्यलि करारिा रालख काि िगाउन बाधा पने 

छैन ।  

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोलजि काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन पदिा 

अस्थायी वा स्थायी लनयलुि हुनाका िागी दाबी गनष पाँउने छैन /गने छैन ।  

१२. प्रिललत कानून लागू हुनेः यस संझौतािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू 

बिोलजि हुनेछ ।  

 

गाउँपाललका: नगरपाललकाको तिय बाट/   दोस्रो पक्ष  :(करार गनन व्र्लक्त) 

हस्ताक्षर: हस्ताक्षर :  

नाि    : नाि : 

पद  :  ठेगाना  : 

कायाषियको छापः  
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अनुसूिी - ५  

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलन्धत करार सूिना पत्रको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .१  नेपाल 

च .नं.            लिलतः    

प .सं.   

 

श्री ................................... , 

ठेगाना ............................ 

लवर्र्ः करार सम्बन्धमा । 

 तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणषयानसुार सलूचकरण गररए बिोलजि ............................ 

(पदको नाि वा काि) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बिोलजि लिलत २०७....।....।...  

दलेख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रालखएको हुदँा संिग्न कायषितष अनरुुप आफनो काि 

इिान्दारीपवूषक र व्यवसालयक िलू्य िान्यता अनरुुप गनुषहुन जानकारी गराइन्छ ।  

 साथै आफ्नो काि कतषव्य पािना गदाष यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको किषचारीिे पािना 

गनुषपने आचार संलहता र आचरणको सिते पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

 

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

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

 

बोधाथयः 

श्री आलथषक प्रिासन िाखाः प्रिालणत हालजर /Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका आधारिा सम्झौता 

बिोलजिको रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रिासन िाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायाषिय, ....................................  

गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय । 
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सम्पलि तथा िूमी कर व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

 

प्रस्तावनाः 

गाउँपालिकािाई स्थानीय स्रोतको पररचािनिा सक्षि र प्रभावकारी बनाउन तथा संलवधान 

तथा काननूद्वारा प्रदत्त राजस्व अलधकारको उपयोग गद ैस्थानीय कर संकिन र व्यवस्थापनिा 

आत्िलनभषर बनाउन बाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ तथा नेपािको संलघय संसदबाट लस्वकृत भ ै जारी भएको 

आलथषक ऐन २०७५ िे गाउँपालिकािाई आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पलत्त कर तथा भिूी कर िगाउन 

सक्ने गरी प्रदान गरेको अलधकारिाई कायाषन्वयनिा ल्याउन र सम्पलत्त तथा भिूी कर 

व्यवस्थापन प्रलियािाई स्पष्ट, पारदिी तथा व्यवलस्थत गनष बान्छलनय भएकोि,े किि 

गाउँपालिकाको किि गाउँपालिकाको आलथषक कायषलवलध लनयलित तथा व्यवलस्थत गनष 

बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३१ बिोलजि गाउँकायषपालिकाको लिलत २०७५।०२।२१ गतेको 

बैठकबाट यो सम्पलत्त तथा भिूी कर व्यवस्थापन कायषलवलध,२०७५ स्वीकृत गरी िाग ूगररएको 

छ ।  

पररच्छेद – १ 

पररिार्ा र व्र्ाख्र्ा 

१) संलक्षप्त नाम तथा प्रारम्िः  

यो कायषलवलधको नाि “सम्पलत्त तथा भिूी कर व्यवस्थापन कायषलवलध, २०७५” रहकेो छ र यो 

कायषलवलध गाउँकायषपालिकािे स्वीकृत गरी जारी भएपछी लिलत २०७५ साि श्रावण १ गते 

दलेख िाग ूहुनेछ ।  

२) पररिार्ाः 

 लवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस कायषलवलधिा, 

क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाई जनाउँछ । 

ख) “गाउँपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिकािाई जनाउँछ । 
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ग) “सभा” भन्नािे किि गाउँपालिकाको गाउँसभािाई जनाउँछ । 

घ) “कायषपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिकाको गाउँकायषपालिकािाई जनाउँछ । 

ङ) “सम्पलत्त तथा भिूी कर” भन्नाि ेनेपािको संलवधान तथा नपेाि सरकारको आलथषक ऐन 

 २०७५ बिोलजि किि गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलिको स्वालित्विा रहकेो 

 सम्पणूष घर र भिूी (जग्गा) को िलू्यांकन गरी िगाइन ेसम्पलत्त तथा भिूी करिाई जनाउँछ 

 ।  

च) “सम्पलत्त” भन्नािे कुनै व्यलिका नाििा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेो जग्गा र त्यस्तो 

 जग्गािा बनेको संरचनािाई जनाउँछ । 

छ) “संरचना” भन्नािे घर, टहरा, गोदाि, सेड, ग्यारेज, पखाषिजस्ता स्थायी लनिाषणिाई  

 जनाउँछ ।   

ज) “सािदुालयक संस्था” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गठन भई गाउँपालिकािा सचूीकृत 

 भएको सिदुायिा आधाररत संगलठत संस्थािाई जनाउँछ । 

झ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँकायषपालिकाको अध्यक्षिाई जनाउँछ । 

ञ) “प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको 

 रुपिा कायष गनष तोलकएको किषचारीिाई जनाउँछ । 

ट) “िलू्यांकन सलिलत” भन्नािे सम्पलत्त तथा भिूी कर प्रयोजनका िालग जग्गा तथा 

 संरचनाको िलू्यांकन गनष गाउँपालिकाद्वारा यस कायषलवलधको दफा १२ बिोलजि गलठत 

 सलिलतिाई जनाउँछ । 

ठ) “लबजक” भन्नािे करदातािाई जानकारी लदने उद्दशे्यिे गाउँपालिकािे तयार गरेको 

 सम्पलत्तको िलू्यांकन र सोिा िाग्ने कर सम्बन्धी लबजकिाई जनाउँछ । 

ड) “करदाता” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र जग्गा तथा संरचनाको स्वालित्व भएका 

 व्यलििाई जनाउँछ । 

ढ) “स्वयं लववरण दालखिा” भन्नािे करदाता आफैं ि े आफ्नो सम्पलत्तको यथाथष लववरण 

 खोिी लनधाषररत ढाँचािा गाउँपालिकािा बझुाउने कायषिाई जनाउँछ ।   

ण) “स्थिगत सवके्षण” भन्नािे गाउँपालिकाद्वारा गलठत किषचारीको टोिी वा 

 गाउँपालिकाबाट खटाएको कुनै किषचारीिे स्थिगत रूपिा छिफिसिते गरी सचूना 

 संकिन गन ेकायषिाई जनाउँछ ।   

त) “टोि लवकास संगठन” भन्नाि ेसिाज पररचािन प्रलिया िाफष त तोलकएको भौगोलिक 

 क्षेत्रको टोि तथा सिदुायको आलथषक, सािालजक तथा संस्थागत लवकासका िालग एक 

 पररवार एक सदस्यको अवधारणािा आधाररत भई गठन र सञ्चािन भएको र 

 गाउँपालिकािा सचूीकृत भएको स्थानीय स्तरको संघ, संस्था र सिहूिाई जनाउँछ । 
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थ) “लनजी क्षेत्र” भन्नािे स्वीकृलत प्राि लनजी क्षेत्रका कम्पनी, फिष, संस्था, व्यावसालयक 

 व्यलि वा संगलठत सिहूिाई जनाउँछ ।  

द) “सरोकारवािा” भन्नािे गाउँकायषपालिकाको लनणषयि ेप्रत्यक्ष रूपिा प्रभाव पाने व्यलि 

 वा संस्थािाई जनाउँछ ।  

ध) “सम्पलत्त धनी” भन्नाि ेगाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आफ्ना नाििा जग्गा तथा संरचना भएका 

 व्यलि, सरकारी तथा अधष सरकारी लनकाय वा संघ संस्थािाई जनाउँछ ।   

न) “कायाषिय” भन्नािे किि गाउँकायषपालिकाको कायाषियिाई जनाउँछ । 

पररच्छेद – २ 

सम्पलि तथा िूमी करको दर तथा सम्पलिको मूल्र्ाङ्कन 

 

३) सम्पलत तथा िूिी करको दरः 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउने सम्पलत तथा भिूी करको दर अुनसचूी –१ को 

 ढाँचािा गाउँसभािे स्वीकृत गरेको स्थानीय आलथषक ऐनिा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ । 

 यस्तो कर आलथषक बर्षको श्रावण १ गतेदलेख िाग ुहुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कर िाग ुगदाष आलथषक बर्षको िरुु िलहनाको िरुु लदन बाहके अलघ 

 वा पलछ हुने गरी िगाइने छैन ।  

 

४) सम्पलि तथा िूमी करको मूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ाः 

(१) दफा ३ बिोलजि कर िगाउने प्रयोजनको िालग गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको 

 जग्गािाई आवश्यकता अनुसार क्षेत्र लवभाजन गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका 

 बालसन्दाको सम्पलत्त तथा भिूीको लववरणको िगत कायि गरी अनसुचूी–२ को ढाँचािा 

 तयार गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लववरण तयार भएपलछ सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्याङ्कनका 

 िालग गाउँपालिकािे दक्ष र लविरे्ज्ञ सिेत रहकेो बढीिा ५ जनाको िलू्याङ्कन सलिलत 

 गठन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि गलठत सलिलतको कायाषवलध तीन वर्षको हुनेछ । 

(४) िलू्याङ्कन सलिलतिे सम्पलत तथा भिूी कर िगाउन योग्य िलू्य लनधाषरण गनष लसफाररस 

 गदाष दहेायका आधारिा गनेछः– 

(क) सम्पलत्त कर िगाउन योग्य िलू्य लनधाषरण गदाष प्रचलित बजार भाउिाई आधार िान्ने, 

(ख) भौलतक संरचनाको िलू्य प्रचलित बजार भाउ बाट कायि हुन आएको िलू्यिा ह्रासकिी 

 गन,े 
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(ग) खण्ड (क) बिोलजि िलू्याङ्कन गन ेप्रयोजनको िालग ह्रासकिी गदाष संरचनाको वनोटको 

 आधारिा प्रत्येक तीन वर्षिा ६ प्रलतित दलेख २० प्रलतित सम्ि गन,े 

(घ) जग्गा बाहके अन्य भौलतक संरचनाको िलू्याङ्कन दर संरचनाको बनोट, त्यसको आलथषक 

 उपयोगको िहत्वको आधारिा  िलू्य लनधाषरण गन,े 

(ङ) भौलतक संरचनाको िलू्य लनधाषरण गदाष क्षलतग्रस्त वा भत्केको अवस्था भएिा क्षलतग्रस्त वा 

 भत्केको भाग बराबरको िलू्य घटाउने । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि सम्पलत्त भिूीको िलू्याङ्कन लसफाररस भइसकेपलछ गाउँपालिकािे 

 सम्पलतको िलू्याङ्कन दर अलघल्िो आलथषक बर्षको असार िलहना लभत्र लनधाषरण गरर 

 सक्न ुपनेछ । 

५) कर असूली प्रकृर्ाः 

(१) दफा (४) बिोलजि कायि गररएको करयोग्य सम्पलत्तको िलू्याङ्कन र सो बिोलजि 

 िागकेो सम्पलत्त तथा भिूी कर भिुानीको िालग गाउँपालिकािे सम्बलन्धत करदाता 

 सिक्ष िलंसर िलहनालभत्र लबजक पठाइ सक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोलजि प्राि लबि अनसुारको बझुाउन ुपने कर सम्बलन्धत करदातािे सोही 

 आलथषक वर्ष लभत्र गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ । 

६) कर नलाग्नेः  

(१) यस कायषलवलधिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन दहेायको सम्पलत्त तथा भिूीिा 

 सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग्ने छैनः– 

(क) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वालित्विा रहकेो घर र जग्गा, 

 (ख) सरकारी अस्पतािको भवन र जग्गा, 

 (ग) गठुीको स्वालित्विा रहकेो जग्गा, 

(घ) सरकारी लिक्षण संस्था र अन्य सरकारी लनकायको स्वालित्विा रहकेो भवन र जग्गा, 

 (ङ) धालिषक संस्था (िलन्दर, गमु्बा, चचष, िलस्जद आलद) को भवन र जग्गा, 

(च) खानेपानी सङ्किन पोखरी, हवाई िदैान, लवद्यतु उत्पादन गहृ, िसानघाट, बसपाकष , 

 रंगिािा, उद्यान, पाकष  जस्ता सावषजलनक उपयोगका स्थिहरू, 

 (छ) राजदतूावास, वालणज्य लनयोग, कुटनैलतक लनयोगका भवन र जग्गा । 

(२) यस कायषलवलध बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर िागकेो सम्पलत्तिा िािपोत िगाइने छैन । 
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पररच्छेद – ३ 

सम्पलि तथा िूमीको लववरण सकंलन तथा अलिलेख सम्बन्धी व्र्वस्था 

७) सम्पलिको लववरण संकलन लवलधः 

(१) गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ू गने प्रयोजनका िालग अलघल्िो आलथषक 

 वर्षदलेख नै करदाताका नाििा रहकेो सम्पलत्त भिूीको लववरण संकिन कायषको सरुुआत गनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूीको लववरण संकिनका िालग गाउँपालिकाको आफ्न ैस्रोत र 

 प्रयासबाट गाउँपालिका क्षेत्रिा रहकेा प्रत्येक व्यलिका नाििा रहकेो सम्पलत्तको पलहचान गरी 

 सम्पलत्तको िगत तयारी तथा अद्यावलधक गनष स्थिगत सवके्षण लवलध वा करदाता स्वयंिे 

 उपिब्ध गराएको लववरणका आधारिा प्रत्येक व्यलिका नाििा रहकेो सम्पलत्तको पलहचान गने 

 लवधीिध्य ेकुनै एक वा लिलश्रत लवलध प्रयोग गरी सम्पलत्त तथा भिूीको िगत तयार गनष सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे करदाताहरूको सम्पलत्तको लववरण संकिन गनषका िालग उपदफा (२) बिोलजि 

 लवलधको छनोट गरी सकेपलछ सोको कायाषन्वयनका िालग कायषयोजना सलहतको पररयोजना 

 प्रस्ताव स्वीकृत गनुषपनेछ ।  

(४) सम्पलत्त तथा भिूीको लववरण संकिनका िालग पररयोजना प्रस्ताव बिोलजिको कायष गनष 

 िौजदुा जनिलि अपयाषि भई थप जनिलिको आवश्यकता परेिा त्यस्तो जनिलि प्रचलित 

 काननु बिोलजि करारिा लनयुि गरी वा गठुी वा टोि लवकास संगठन वा अन्य संगलठत वा 

 सािदुालयक संघ संस्थासँग सम्झौता गरी सेवा करारिा लिन सलकनेछ ।  

 

८) स्वरं् लववरण दालखला सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

(१) गाउँपालिकािे प्रत्येक तीन वर्षिा एकपटक गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पलत्त धनीहरूिाई 

 अनसुचूी–३ बिोलजिको ढाँचािा सम्पलत्त लववरण दालखिा गन ेसचूना आह्वान गनेछ । यस्तो 

 सचूना प्रकािन र प्रसारण गदाष उपिब्ध सञ्चारका िाध्यिहरूिाई प्रयोगिा ल्याउन ुपनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ू गन े आलथषक वर्ष सरुु हुनअुगाव ै उपदफा (१) 

 बिोलजिको सचूना जारी गरी करदाताहरू बाट सम्पलत्त लववरण दालखिा गने म्याद लदन ुपनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे उपदफा (१) र (२) बिोलजिको सचूना जारी गदाष पलहिो पटक करदाताहरूिाई 

 लववरण दालखिा गनष पैंतीस (३५) लदनको म्याद लदनेछ । उि म्यादलभत्र लववरण दालखिा हुन 

 नसकी म्याद बढाउन आवश्यक ठानेिा पटकपटक गरी बढीिा तीन िलहना सम्ि म्याद बढाउन 

 सक्नेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (३) बिोलजि सम्पलत्तको लववरण दालखिा गनष आह्वान गरेको 

 सियावलधलभत्र अनसुचूी ४ बिोलजिको फाराििा आ(आफ्नो जग्गा तथा संरचनाको सत्य 

 त्य लववरण भरी गाउँपालिकािा पेि गनुष सम्बलन्धत सम्पलत्त धनीको कतषव्य हुनेछ ।  
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५)  सम्पलत्त धनीहरूिाई लववरण फाराि भनष सहयोग गनषका िालग गाउँपालिकािे आवश्यकता 

 अनसुार स्थानीय संघसंस्था, सािदुालयक संस्था, टोि लवकास संगठन तथा स्वयंसेवकहरूिाई 

 पररचािन गनष सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोलजिका संघ, संस्था, संगठन तथा स्वयंसेवकहरू पररचािन गदाष सम्पलत्त तथा 

 भिूी कर सम्बन्धी अलभिखुीकरण गनुष पनेछ ।  

(७) कुन ैकरदातािे सम्पलत्त तथा भिूीको लववरण दालखिा गरेपलछ जग्गाको स्वालित्विा पररवतषन 

 वा संरचना लनिाषणका कारणिे सम्पलत्त थपघट भएिा प्राि गनेि ेवा लनिाषण गनेि ेसोको प्रिाण 

 सलहतको लववरण पैंतीस (३५) लदनलभत्र गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ ।  

(८)  सम्पलत्त तथा भिूीको लववरण सम्पलत्त धनी स्वयंिे गाउँपालिकािा दालखिा गनुष पनेछ । 

(९)  उपदफा (८) बिोलजि सम्पलत्त धनी स्वयं उपलस्थत भई लववरण दालखिा गनष नसकेिा 

 सगोिको  पररवारका काननु बिोलजि उिेर पगुकेा कुनै सदस्यि ेवा सम्पलत्त धनीको वारेसनािा 

 प्राि व्यलििे दालखिा गनष सक्नेछन ् । पररवारका अन्य सदस्य नभएका नाबािक तथा 

 अििका हकिा वडा सलिलतको लसफाररि सलहत लनजको संरक्षकिे सम्पलत्त लववरण बझुाउन 

 सक्नेछ । 

(१०) संयिु स्वालित्विा रहकेो सम्पलत्तको लववरण सम्पलत्त धनीहरूि े संयिु रूपिा वा सो िध्य े

 कुन ैएकजनाि ेदालखिा गनष सक्नेछ । 

(११) कुन ैकरदातािे उपदफा (३) को सियावलध लभत्र सम्पलत्त लववरण फाराि दालखिा नगरेिा वा 

 झिुा लववरण दालखिा गरेिा गाउँपालिकािे दफा (१८)बिोलजि थप िलु्क लिई लववरण 

 फाराि बलुझलिन सक्नेछ । 

९) सम्पलि तथा िूमीको प्रमाण तथा लववरण संकलन सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

(१)  करदातािे जग्गाको लववरण दालखिा गदाष क्षेत्रफि सिेत खिेुको आफ्नो स्वालित्वको प्रिाण 

 साथै पेस गनुष पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको पेस भएको प्रिाण आलधकाररक नभएिा त्यस्तो जग्गाको लववरण 

 गाउँपालिकािे स्वीकार गन ेछैन । 

(३) करदाताहरूिे लववरण दालखिा गदाष दहेाय बिोलजिका कागजातहरू सिते संिग्न गरी पेि गनुष 

 पनेछ ।  

क) सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ू हुनभुन्दा अलघल्िो आलथषक वर्षसम्िको िािपोत लतरेको 

 लनस्सा वा गाउँपालिकाको प्रिालणत लववरण । 

ख) जग्गा धनी प्रिाणपजुाषको प्रलतलिलप वा जग्गाको स्वालित्व र क्षेत्रफि खिेुको प्रिाण 

 कागजात । 

 ग)  लनिाषण सम्पन्न भएको वा घर भएको प्रिाण ।  
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(४) दफा (६) बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर निाग्ने भनी तोलकएको सम्पलत्तिा प्रचलित काननु 

 बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग्ने कुनै व्यलि, संघ, संस्था वा लनकायिे लनलित 

 अवलधसम्ि प्रयोग गन ेगरी कुनै संरचना लनिाषण गरेिा यस्तो संरचनाको लववरण दालखिा गने र 

 सम्पलत्त तथा भिूी कर बझुाउने दालयत्व सम्बलन्धत लनिाषणकताषको हुनेछ ।  

(५) प्रचलित काननु बिोलजि नक्सापास गरी लनिाषण गनुषपने तर नक्सा पास नगरी लनिाषण भएका 

 संरचनाको सम्पलत्त लववरण बझु्दा गाउँपालिकािे नक्सापास दस्तरु बापत िाग्ने रकिको 

 अनिुान गरी सो को दईु गनुा धरौटी लिई सम्पलत्त लववरण स्वीकार गनष सक्नेछ । यस्ता 

 संरचनाको हकिा करदातािे लदएको लववरणिाई नै आधार िानी घरको आकार, प्रकार एव ं

 लनिाषण लिलत कायि गरी सम्पलत्तको िलु्यांकन गररने छ । यो ब्यवस्था भवन लनिाषण सम्वलन्ध 

 िापदण्ड पािना नभई लनिाषण भएका संरचनाहरुको हकिा पलन िाग ुहुनेछ । 

तर, यसरी स्वीकार गररएको संरचनाको लववरणको कारणि ेयस्ता भवन नक्सा पास भएको वा 

िापदण्ड पगुकेो िालनने छैन । 

(६) कर लतन ेदालयत्व भएका कुनै सम्पलत्त धनीको जग्गािा लनजको िञ्जरुनािा लिई अको व्यलििे 

 संरचना लनिाषण गरेिा संरचना सितेको लववरण दालखिा गन े तथा कर बझुाउने दालयत्व 

 सम्बलन्धत जग्गा धनीको हुनेछ ।  

(७) करदाताि ेभरेको लववरण तथा प्रिाण जाँच गरी दताष गनष गाउँपालिकािे किषचारी वा टोिी 

 खटाउन सक्नेछ । यस्ता किषचारी वा टोिीिे बझु्न चाहकेो सचूना वा िाग गरेको लववरण 

 उपिब्ध गराउन ुसम्बलन्धत सम्पलत्त तथा भिूी धनीको कतषव्य हुनेछ । 

(८) गाउँपालिकािा सम्पलत्त तथा भिूी कर लववरण दालखिा गरी सम्पलत्त तथा भिूी कर बझुाएको 

 सम्पलत्त गाउँपालिकािा दताष नभएको नयाँ व्यिीिे खररद गरेिा त्यस्तो व्यलििे ३५ लदन लभत्र 

 खररद गरेको प्रिाण संिग्न गरी सम्पलत्त तथा भिूीको लववरण फाराि भरी गाउँपालिकािा 

 बझुाउन ु पनेछ । लढिो गरी बझुाएिा तोलकए बिोलजिको थप िलु्क लिई गाउँपालिकािे 

 लववरण बलुझलिन सक्नेछ ।   

१०) सम्पलि तथा िूमीको अलिलेख सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

(१) गाउँपालिकािे वडागत रूपिा करदाताको िगत खडा गरी प्रत्येक सम्पलत्त धनीको सम्पलत्तको 

 छुिाछुिै लववरण खलु्ने गरी अनसुचूी – २ बिोलजिको ढाँचािा सम्पलत्त तथा भिूीको अलभिेख 

 राख्न ुपनेछ ।  

(२)  सम्पलत्त लववरण अलभिेखिाई पषु्टी गन ेकागजातहरु संकिन गरी व्यवलस्थत रुपिे फाईलिङ्ग 

 गरी अद्यावलधक राख्न ुपदषछ ।  

(३)  सम्पलत्त तथा भिूीको िगत लकताब कम्तीिा तीन वर्षका िालग हुने गरी तयार गनुष पनेछ । यस्तो 

 िगत लकताबिा करदातािे दफा ८ को उपदफा (७) बिोलजि पेस गरेको लववरणका आधारिा 
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 अद्यावलधक गनुष पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) अनसुार सम्पलत्त लववरण अद्यावलधक गदाष अनसुचूी –५ बिोलजिको दालखिा 

 लटपोट भरी सोका आधारिा जग्गा लदनेको खाताबाट सम्पलत्त घटाई तथा जग्गा लिनेको 

 खातािा सम्पलत्त बढाई अद्यावलधक गनुष पनेछ ।  

(५)  गाउँपालिकािे करदातािे पेस गरेका लववरणहरू स्थिगत लनरीक्षण वा सम्बलन्धत लनकायबाट 

 सचूना प्राि गरी अद्यावलधक गनष सक्नेछ । 

(६) गाउँपालिकािे सम्पलत तथा भिूी कर व्यवस्थापन गनष कम्प्यटुरीकृत प्रलवलध प्रयोग गनष सक्नेछ 

 ।  

पररच्छेद – ४ 

सम्पलि तथा िूमीको मूल्र्ांकन सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

११) सम्पलि तथा िूमीको मूल्र्ांकन लवलधः  

(१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै एक व्यलिका नाििा लवलभन्न स्थानिा रहकेा सम्पलत्तहरूिाई अिग 

 अिग िलू्यांकन गरी सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्यांकन तयार गररनेछ ।  

(२)  संयिु स्वालित्विा रहकेो सम्पलत्तिाई एक व्यलि सरह िानी सोही बिोलजि करदाता कायि 

 गररनेछ । संयिु स्वालित्वको सम्पलत्त सोही व्यलिको अन्य सम्पलतिा जोलडन ेछैन ।  

(३)  सम्पलत्त तथा भिूी कर प्रयोजनका िालग गाउँपालिकािे गरेको िलू्यांकन तीन वर्षसम्ि कायि 

 रहनेछ । 

(४)  सम्पलत्त तथा भिूी धनीिे पलहिोपटक पेस गरेको सम्पलत्त लववरण थपघट भएिा वा दफा १३ 

 को उपदफा (३) बिोलजि करदाताको सम्पलत्तको िलू्यांकन दर संिोधन भएिा त्यस्तो सम्पलत्त 

 तथा भिूीको पनुः िलू्यांकन गररनेछ ।    

(५)  प्रत्येक आलथषक वर्षको श्रावण १ गतेका लदन करदाताका नाििा कायि रहकेो सम्पलत्तको 

 िलू्यांकन गरी कर असुि गररनेछ । 

(६)  सम्पलत्तको िलू्यांकन प्रयोजनको िालग जग्गाधनी प्रिाण पजुाषका आधारिा जग्गाको स्वालित्व 

 तथा क्षेत्रफि कायि गररनेछ । 

(७)  दफा ९ को उपदफा (४) बिोलजि लवबरण प्राि सम्पलत्तको िलू्यांकन गदाष संरचनाको िात्र 

 िलू्यांकन गरी सम्पलत्त तथा भिूी कर असिु गररनेछ । 

(८)  संरचनाको िलू्यांकन प्रयोजनका िालग संरचनाको प्रकार, बनोटको लकलसि, आकार, प्रयोग 

 तथा लनिाषण लिलत करदातािे पेस गरेको लववरण अनुसार कायि गररनेछ । तर, नक्सापास 

 भएका संरचनाको हकिा नक्सापास प्रिाणपत्रिाई आधारका रूपिा लिन बाधा पगुकेो िालनन े

 छैन । 
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(९)  एउटै जग्गा धलनको नाििा रहकेा लसिाना जोलडएका लकत्ताहरुको िलू्यांकन गदाष त्यस्तो 

 जग्गाहरुिध्ये कुनै लकत्ताि े सडक छोएको रहछे भने सम्पणुष जग्गािाई एउटै प्िट िानी 

 िलू्यांकन गरीनेछ ।  

तर, जग्गाको सडकिे छोएको जग्गाको हद तोलकएको अवस्थािा सो हद भन्दा पछालडको 

जग्गािाई सडकिे छोएको कायि गररने छैन । 

(१०) गाउँपालिकािे संरचनाको िलू्यांकन गदाष लसनेिा हि, ठूिा उद्योग, किकारखाना जस्ता 

 संरचनाहरुको स्थिगत रुपिा नै नापजाँच गरी िलू्यांकन गनष सक्नेछ ।  

 

१२) मूल्र्ांकन सलमलत सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

(१)  गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्यांकन आधार तयार गरी लसफाररस गनष र िलू्यांकन 

 सम्बन्धी सिस्या सिाधान गनषका िालग राय सझुाव पेि गनष दहेाय बिोलजिको सम्पलत्त तथा 

 भिूीको िलू्यांकन सलिलत गठन गनेछः– 

 १. अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष                    – संयोजक    

 २. प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजि ेतोकेको किषचारी     – सदस्य 

 ३.   प्रलतलनधी, िािपोत कायाषिय वा कायषपालिकाको सम्बलन्धत िाखा   – सदस्य 

 ४. योजना िाखा प्रिखु                  – सदस्य 

 ५. राजश्व िाखा प्रिखु                         – सदस्य सलचव 

(२) िलू्यांकन सलिलतको बैठक कलम्तिा िलहनािा एकपटक बस्न ु पनेछ । सलिलतका 

 पदालधकारीहरुिे गाउँकायषपालिका सदस्यि ेपाएसरह बैठक भत्ता पाउनेछ । 

(३)  िलू्यांकन सलिलतको काि, कतषव्य र लजम्िवेारी दहेाय बिोलजि हुनेछः– 

क)   गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जग्गाको क्षेत्र लवभाजन गरी अनसुूची (६) बिोलजिको ढाँचािा 

 न्यनूति िलू्यांकन दर लसफाररस गन े । यसरी िलू्यांकन लसफाररि गदाष सडकि ेछोएको 

 जग्गाको अलधकति िम्वाईको लसिा सिते खोल्न ुपनेछ । 

ख)  संरचनाका हकिा सोको बनोट, रहकेो स्थान, प्रयोग र िाभिाई सिते लवचार गरी 

 अनसुचूी –७ बिोलजिको ढाँचािा िलू्यांकन दर लसफाररस गने ।  

ग)  जग्गा तथा संरचनाको िलू्यांकन दर लसफाररस गन ेप्रयोजनका िालग स्थिगत अध्ययन, 

 छिफि तथा पराििष गोष्ठीको आयोजना गन े । छिफि एवं पराििषका िालग 

 आवश्यकता अनसुार स्थानीय संघ संस्था तथा टोि लवकास संगठनका प्रलतलनलधिाई 

 सिते आिन्त्रण गन े।  

घ)  सभाि ेस्वीकृत गरेको िलू्यांकन उपर कुनै करदातािाई लचत्त नबझुी लनवदेन लदएिा सोको 

 जाँचबझु गरी लनणषयका िालग गाउँपालिका सिक्ष पेि गन े। 
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ङ)  िलू्यांकन सम्बन्धिा प्राि गनुासा तथा उजरुीहरूिा राय सलहत लनणषयका िालग 

 गाउँपालिका सिक्ष लसफाररस सलहत पेि गन े।  

च)  सम्पलत्त तथा भिूी कर व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे तोलकलदए बिोलजिका अन्य 

 कायषहरू गन े। 

छ)  िलू्यांकन सलिलतिे सम्पलत्त िलू्यांकन गदाष प्रचलित बजार िलू्यिाई आधार बनाउन े। 

ज)  करदातािे पेि गरेको जग्गाको िलू्यांकन अस्वभालवक रुपिा बढी पाइएिा छानलवन गरी 

 िलू्यांकन गने । 

(४)  िलू्यांकन सलिलतिे रायसझुाव तथा सरसल्िाहका िालग आवश्यक ठानेका वडा अध्यक्ष 

 तथा अन्य व्यलििाई िलू्यांकन सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण गनष सक्नेछ । यस्ता 

 आिलन्त्रत सदस्यिे िलू्यांकन सलिलतका सदस्यिे पाएसरह सलुवधा पाउने छन ्।  

 

१३.  करदाताको सम्पलि तथा िूमीको मूल्र्ांकनः 

(१)  प्रत्येक करदाताको सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्यांकन अनसुूची – ८ बिोलजिको िलू्यांकन 

 फारािको ढाँचािा प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे तोकेको किषचारीिे गनेछन ्।  

तर, प्रिाणीक सफ्टवयर प्रयोग गरी सम्पलत्तको िलू्यांकन गनष यसि ेवाधा पयुाषएको िालनन ेछैन 

।  

(२) जग्गाको िलू्यांकन गदाष सािान्यतः करदाता स्वयंिे पेि गरेको िलू्यांकन दरका आधारिा 

 गररनेछ ।  

तर, करदातािे पेस गरेको िलू्यांकनको दर सभाि े तोकेको न्यनूति दर भन्दा कि भएिा 

सभाि ेतोकेको न्यनूति िलू्यांकन दर अनसुार िलू्यांकन गररनेछ । 

(३) करदातािे दालखिा गरेको िलू्यांकन दरिा सािान्यतया तीन वर्षसम्ि कुनै पलन संिोधन गररन े

 छैन । 

तर, करदातािे आफ्नो सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्यांकनिा संिोधन गनष चाहिेा लनजको 

लनवदेनका आधारिा कारण िनालसव भएिा गाउँपालिकािे तीन वर्षिा एक पटक सम्ि 

िलू्यांकन दर संिोधन गररलदन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि िलू्यांकन दर संिोधन गदाष गाउँकायषपालिकािे स्वीकृत गरेको न्यनूति 

 िलू्यांकन हदभन्दा कि हुने गरी ३ गणुा भन्दा बढी हुने गरी लसफाररि र  संिोधन गनष सलकने 

 छैन ।   

(५) संरचनाको िलू्यांकन प्रयोजनका िालग ह्रास किी गदाष अनुे ुसचूी– ९ बिोलजिको दररेट 

 अनसुार तीन वर्षका िालग एकैपटक गररनेछ । यसरी हस किी गदाष संरचनाको दि प्रलतित 

 िलू्यिाई िेर् िलू्य कायि रालख नब्बे प्रलतितसम्ि हस किी गररनेछ । 
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१४) लववरण पेस नगनन करदाताको सम्पलिको मूल्र्ांकन सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

(१) कुनै  करदातािे आफ्नो सम्पलत्तको लववरण दालखिा नगरेिा गाउँपालिकािे त्यस्ता 

 व्यलििाई लववरण दालखिा गनष लिलखत आदेि वा सचूना लदन सक्नेछ । त्यस्तो आदेि 

 वा सचूनाको जानकारी पत्रपलत्रका, इिेि वा फ्याक्सिाफष त पलन जारी गनष सलकनेछ । 

 यस्तो आदिे पाएको वा सचूना जारी भएको लिलति ेवाटोको म्याद वाहके तीस लदनलभत्र 

 आफ्नो सम्पलत्तको लववरण दालखिा गनुषपने दालयत्व सम्बलन्धत करदाताको हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि सम्पलत्तको लववरण दालखिा गनष लदएको सियावलधलभत्र सम्पलत्तको  

 लववरण दालखिा नगरेिा प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत वा तोलकएको किषचारीिे स्थिगत 

 रूपिा बझुी  अनुिालनत कर तोकी लववरण बझुाउन लिलखत आदिे लदन सक्नेछ ।  

 तर, िलू्यांकन सलिलत कायषरत रहकेो अवस्थािा भने यस बुँदा बिोलजिको कायष 

 िलू्यांकन सलिलतिे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको आदिे पाएको लिलति ेपैंतीस (३५) लदनलभत्र यथाथष लववरण पेि 

 गरी जररवानाका साथै कर रकि चिुा गने दालयत्व सम्बलन्धत करदाताको हुने छ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजिको आदिे पाएको लिलतलभत्र पलन करदातािे लववरण बझुाई कर 

 दालखिा नगरेिा गाउँपालिकािे लनजको नाििा रहकेो चि अचि सम्पलत्त रोक्का राखी 

 सेवा वन्द गने वा अन्य कुनै तररकाि ेकर असिु गनष सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोलजि कर असिु गदाष प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे िागकेो सम्पणूष 

 खचषसिते सम्बलन्धत करदाताबाट असिुउपर गनष सक्नेछ । यस्तो खचष लनजिे लतनुषपने 

 कर रकिको दोब्बरभन्दा बढी हुनेछैन । 

(६) कुनै करदातािे बैंक वा लवलत्तय संस्थािा लधतोवापत राखकेो सम्पलत्तको बैंकि ेसम्पलत्त 

 तथा भिूी कर चिुा गनष चाहिेा बैंकको अनरुोधिा प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे त्यस्तो 

 लधतो जग्गाको िात्र िलू्यांकन गरी सम्पलत्त तथा भिूी कर असिू गनष सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद – ५ 

सम्पलि तथा िूमी करको दररेट लनधायरण तथा लबललङ सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

१५.  सम्पलि तथा िूमी करको दररेट तथा अन्र् िुल्क लनधायरणः 

(१) गाउँपालिकाको स्थानीय आलथषक ऐन बिोलजि सभािे सम्पलत्त करको स्ल्याब तथा दर 

 लनधाषरण गनेछ ।  
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(२) गाउँपालिकािे सभाको लनणषय बिोलजि गाउँबासीहरूिाई फोहोरििैा व्यवस्थापन, 

 सरसफाइ, सडकबत्ती, ढि लनकास जस्ता आफूिे उपिब्ध गराउन े सेवा सलुवधाका 

 लनलम्त सम्पलत्त तथा भिूी करको लनलित प्रलतित िलु्क वा दस्तरु थप गरी िगाउन सक्नेछ 

 ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि थप सेवा सलुवधाको लनलम्त िगाइएको थप िलु्क वा दस्तरुबापत 

 उठेको रकिको अिग लहसाब राखी सम्बलन्धत सेवा सलुवधाका िालग िात्र खचष गनुष पनेछ 

 । उि सेवा उपिब्ध गराए बापत अन्य कुन ै तररकाबाट वा अन्य कुन ै लनकायिे पनुः 

 िलु्क वा दस्तरु लिन पाउने छैन ।  

 

१६.  कर लबललङः 

(१) सम्पलत्त तथा भिूीको िलू्यांकन तथा कर लनधाषरण भइसकेपलछ अनसुचूी –१० बिोलजि 

 ढाँचािा सम्पलत्त तथा भिूी करको लबजक तयार गरी करदातािाई उपिब्ध गराउन ुपदषछ ।  

(२) सम्पलत्त तथा भिूी कर लबजकको पलहिो प्रलत सम्बलन्धत करदातािाई उपिब्ध गराई दोस्रो 

 प्रलत सम्बलन्धत करदाताको फाइििा राख्न ुपनेछ ।  

(३) सम्पलत्त तथा भिूी करको लबजक गाउँपालिकािे सम्बलन्धत करदातािाई जानकारी गराउन 

 पत्राचार, इििे, एस.एि.एस. आलदको िाध्यिवाट करदाताहरूिाई लदन सलकनेछ ।  

(४) सम्पलत्त तथा भिूी करको लबजक करदातािाई बझुाउन गाउँपालिकािे आपसी सम्झौताका 

 आधारिा कुनै सािदुालयक संघसंस्था, टोि लवकास संगठन वा लनजी क्षेत्रिाई पररचािन 

 गनष सक्नेछ । 

(५) गाउँपालिकाबाट सम्पलत्त तथा भिूी करको लबजक तयार भइनसकेको अवस्थािा 

 करदातािे कर बझुाउन चाहिेा तत्काि ैलबजक तयार गरी असिु गनुष पनेछ । 

(६) गाउँपालिकािे जारी गरेको लबजक उपर कसैिाई लचत्त नबझुिेा अनसुचूी –११ को 

 ढाँचािा गाउँपालिका अध्यक्ष सिक्ष उजरुी लदन सक्नेछन ् । यसरी पनष आएको लनवदेन 

 अध्यक्षि ेजाँचबझु गनष िगाई एक िलहना लभत्र लनणषयका िालग गाउँपालिकािा पेस गनष 

 िगाउन ुपनेछ र गाउँपालिकािे गरेको लनणषय नै अलन्ति हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

सम्पलि तथा िूमी कर असलुी सम्बन्धी व्र्वस्था 

१७. सम्पलि तथा िूमी कर असलुीः  

(१) गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूी कर संकिनका िालग गाउँपालिकाको राजस्व िाखा 

 गठन गरी कायष गनेछ । उि कायष वडा कायाषिय िाफष त गराउन सलकनेछ । सम्पलत्त तथा 
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 भिूी कर सम्बन्धी सम्पणूष अलभिेखहरू उि िाखा प्रिखुको लजम्िािा रहनेछ ।    

(२) सम्पलत्त तथा भिूी करको संकिन अनसुचूी – १२ बिोलजिको नगदी रलसदबाट हुनेछ । 

 नगदी रलसदको पलहिो प्रलत सम्बलन्धत करदाताको फाइििा राखी दोस्रो प्रलत सम्बलन्धत 

 करदातािाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(३) सम्पलत्त तथा भिूी कर असिुी रकिको दलैनक लववरण अनसुचूी अनसुचूी – १३ 

 बिोलजिको ढाँचािा तयार गरी सोको तीन लदन लभत्र बैंक दालखिा गनुष पनेछ । बैक भौचर 

 र लववरण आलथषक प्रिासन िाखािा बझुाउन ुसम्बलन्धत िाखा प्रिखुको कतषव्य हुनेछ ।  

(४) दफा ६ को उपदफा (१) बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर निाग्ने भनी तोलकएका 

 सम्पलत्तका हकिा गाउँपालिकािे सम्पलत्तको िलू्यांकन गरी कर निाग्ने व्यहोरा जनाई 

 नगदी रलसद उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 तर, दफा १५ को उपदफा (४) बिोलजि िगाइएको सेवािलु्क तथा दस्तरु बझुाउनु 

 सम्बलन्धत सेवाग्राहीको कतषव्य हुनेछ । 

(५) करदाताहरूिे गाउँपालिकािा सम्पलत्तको लववरण दालखिा नगरेको वा गाउँपालिकािे 

 सम्पलत्त पलहचान गनष नसकेका कारणि ेकुनै करदाता कर लतने दालयत्वबाट ििु हुने छैनन् 

 । 

(६) गाउँपालिकािे आलथषक वर्षको श्रावण १ गतेबाट सम्पलत्त तथा भिूी कर बलुझलिन नसक्ने 

 अवस्था उत्पन्न भई केही लदन ढीिा हुन गएिा लनलित अवलधसम्िका िालग सम्पलत्त तथा 

 भिूी कर धरौटी लिई फुकुवापत्र लदन सलकनेछ । 

(७) करदातािे अग्रीि रुपिा एकीकृत सम्पलत्त कर बझुाउन चाहिेा गाउँपालिकािे िाग्ने 

 करको अनिुान गरी अग्रीि रुपिा रकि बझु्न सक्नेछ । गाउँपालिकािे यसरी बझुकेो 

 रकििाई धरौटीको रुपिा रालख प्रत्येक बर्ष कर रकििा लििान गनेछ ।  

(८) करदातािे वक्यौता रकििध्ये केही रकि वझुाउन चाहिेा गाउँपालिकािे अलधल्िा 

 वर्षहरुको िििः रकि बलुझलिन सक्नेछ ।  

 तर यसरी वक्यौता असिु गदाष अलधल्िो वर्षको वाँकी रालख चाि ुआलथषक वर्षको कर 

 रकि बझु्न पाइने छैन । बझुकेो पाईएिा गाउँपालिकािाई भएको नोक्सानी सम्वलन्धत 

 किषचारीवाट असिु उपर गररनेछ ।   

 

पररच्छेद – ७ 

पुरस्कार, लमनाहा तथा दण्ड जररबाना सम्बन्धी व्र्वस्था 

१८) लववरण दालखला नगरेमा जररबाना हुनेः 

(१) गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूी लववरण दालखिा गनष तोकेको म्यादलभत्र दालखिा 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 नगरेिा अनसुचूी –१४ बिोलजि थप िलु्क लिई सम्पलत्तको लववरण बलुझ लिनेछ । 

(२) करदाताि े झिुा लववरण दालखिा गरेको प्रिालणत भएिा लनजको सम्पलत्तको पनुः 

 िलू्यांकन गरी जररबाना सलहतको कर रकि असिु उपर गररनेछ । यस्तो जररबाना 

 िकुाएको सम्पलत्तिा लनयिानुसार िाग्ने कर रकिको प्रलत वर्ष ५० प्रलतितिे हुन आउने 

 रकि बराबर हुनेछ ।  

(३) सम्पणूष जग्गाको लववरण दालखिा नगरेको, सडकिे छोएको सम्वन्धी लववरण सलह 

 नलदएको, एउटै व्यलिको सम्पलत्तको दईु पटक सम्पलत्त लववरण दालखिा गरेको, सक्कि 

 कागजातिाई केरिटे गरी अन्यथा गरेको, संरचनाको परूा तल्िाको संख्या उल्िेख 

 नगरेको, एक तल्िाको क्षेत्रफििा पन्र प्रलतित भन्दा बढी फरक पारेको, संरचनाको 

 प्रकार तथा बनोटको लकलसि फरक पारेको र संरचनाको प्रयोग सम्बन्धिा गित लववरण 

 दालखिा गरेको पाइएिा सोिाई झिुा लववरण दालखिा गरेको िानी उपदफा (२) बिोलजि 

 पनुः कर लनधाषरण गरी सोही बिोलजि जररबाना सिेत असिु उपर गररनेछ । 

(४) कुनैसम्पलत्त धनीिे झटू्ठा लववरण दालखिा गरेको भनी गाउँपालिकािा उजरुी प्राि भएिा सो 

 उजरुीउपर ३५ लदनलभत्र जाँचबुझ गनुष पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजिको उजरुी सही ठहररएिा उजरुी लदने व्यलि, संगठन वा संस्थािाई 

 जररबानाको ५० प्रलतित परुस्कार लदई सोको अलभिेख गोप्य रालखनेछ । 

 

१९) कर छूट तथा जररबाना सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

(१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पलत्त धनीिे प्रत्येक वर्षको सम्पलत्त तथा भिूी कर सोही 

 आलथषक वर्षलभत्र भिुानी गररसक्न ुपनेछ ।  

(२) प्रत्येक आलथषक वर्षिा बझुाउनपुन े सम्पलत्त तथा भिूी कर सोही आलथषक वर्षको पौर् 

 िसान्त लभत्र बझुाएिा िाग्ने कर रकििा दि प्रलतित छूट लदइनेछ । 

(३) बक्यौता कर भिुानी गदाष दहेाय अनसुार जररबाना िाग्नेछः 

 क) एक वर्षको बक्यौतािा सोको पन्र प्रलतिति ेहुन आउने रकि । 

 ख) एक वर्षभन्दा बढीको बक्यौतािा प्रलत वर्ष लबस प्रलतिति ेहुन आउने रकि ।  

(४) पाँच वर्षसम्ि सम्पलत्त तथा भिूी कर भिुानी नगन े करदाताका नाििा रहकेो घरजग्गा 

 रलजस्रेसन रोक्का राख्न ेकारबाही गररनेछ ।   

(५) घरजग्गा रोक्का राखकेो दस वर्षसम्ि पलन करदाताि े कर चिुा नगरेिा सम्बलन्धत 

 करदाताको सम्पलत्त तथा भिूी प्रचलित काननु बिोलजि लििाि लबिी गरी कर तथा 

 जररबाना असिु उपर गनष सलकनेछ । 

(६) पाँच वर्षभन्दा बढी सियको सम्पलत्त तथा भिूी कर बक्यौता राख्न े करदातािाई 
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 गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउँद ै आएको आकलस्िक बाहकेका अन्य सेवा र सलुवधा 

 रोक्का राख्न सक्नेछ ।  

(७) राजस्व िाखाबाट सम्पलत्त तथा भिूी कर सिेतका कर चिुा भएको प्रिाण पेस नगरेसम्ि 

 गाउँपालिकाबाट नयाँ सेवा तथा सलुवधाहरू उपिब्ध गराइन ेछैन । 

(८) यो कायलवलध बिोलजि लनधाषरण भएका कर तथा जररबाना गाउँपालिकाको कुनै पलन 

 लनणषयबाट छूट वा लिनाहा लदन पाइन ेछैन । यो दफा लवपरीत गाउँपालिकाको कुनै सलिलत, 

 पदालधकारी वा किषचारीिे लिनाहा लदएको खण्डिा लिनाहा लदएको रकि लिन्हा लदने 

 पदालधकारी बाट असिु उपर गररनेछ ।  

 तर, कुनै करदाताको सम्पलत्त भकूम्प, बाढी, पलहरो, आगिागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपका 

 कारण क्षलत भएिा प्राि लनवदेनका आधारिा जाँचबझु गरी प्रिालणत भएिा क्षलत 

 बराबरको सम्पलत्तिा िाग्ने कर गाउँकायषपालिकािे िापदण्ड बनाई  लिन्हा लदन सक्नेछ । 

 यसरी लिन्हा लदएको लवबरण सात लदनलभत्र सावषजलनक गनुष पनेछ । 

(९) सम्पलत्त तथा भिूी कर चुिा भइसकेको कुनै सम्पलत्त तथा भिूीिा सोही आलथषक वर्षिा 

 पनुः कर  िाग्ने छैन । 

(१०) सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ू हुनपुवूष उि सम्पलत्तिा िाग्ने िािपोत तथा घरजग्गा कर 

 बझुाउने दालयत्व सम्बलन्धत करदाताको हुनेछ ।  

(११) सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ूहुनभुन्दा अलघका आलथषक वर्षको स्थानीय तहि ेलनधाषरण 

 गरेको भलुिकर, िािपोत घरजग्गा कर चिुा नभएसम्ि गाउँपालिकािे सम्पलत्त तथा भिूी 

 कर बलुझलिने छैन । 

(१२) कृलर् योग्य जलिनहरुिाई कृलर्िा प्रयोग नल्याई वाँझो राखिेा त्यस्ता करदातािाई 

 आलथषक ऐन अनसुार थप िलु्क लिन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद– ८ 

लवलवध 

२०) परामियदाता लनरु्क्त गनयसकनेः 

सम्पलत्त ताथा भिूी करको िलू्यांकन गरी लबजक तयार गन ेकाि िौजदुा किषचारीबाट लनधाषररत 

सियिा सम्पन्न गनष नसलकने भएिा गाउँपालिकािे सिय, िागत र कायष क्षेत्र तोकी छोटो 

अवलधका िालग पराििषदाता लनयिु गरी कायष गनष  सक्नेछ । 
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२१) कमयिारीलाई अलतररक्त समर् कार्य गराए बापत सुलवधा लदनसकनेः 

(१) सम्पलत्त तथा भिूी करको िलू्यांकन गरी लबजक तयार गन े काि लनधाषररत सियिा 

 कायाषिय सियलभत्र सम्पन्न गनष िौजदुा किषचारीिाई अलतररि सिय कायष गराउन 

 सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि काि गरेबापत किषचारीहरुिाई प्रलत एकाई कायषको लनलित्त 

 गाउँपालिकािे तोकेको दरिे थप सलुवधा लदन वा तिविा थप अलतररि भत्ता लदन 

 सलकनेछ । 

 

२२) कागजातको गो्र्ताः  

(१) सम्पलत्त तथा भिूी कर प्रयोजनका िालग करदाताबाट प्राि कागजात तथा अलभिेख गोप्य 

 रालखनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कागजात तथा अलभिेख गाउँपालिकाको प्रयोजन बाहके अन्य 

 कायषिा प्रिाण िाग्ने छैन । तर, कुनै सरकारी लनकायबाट सो सम्बन्धी जानकारी िाग भई 

 आएिा प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

 

२३) खाता तथा िारामः 

सम्पलत्त तथा भिूी करको प्रयोजनका िालग गाउँपालिकािे आवश्यक खाता तथा फारािको 

लवकास गरी िाग ूगनष सक्नेछ । 

 

२४) सम्पलि तथा िूमीको मूल्र्ांकन लसिाररि तथा घरवाटो प्रमालणतको आधारः 

सम्पलत्त तथा भिूी करका िालग करदातािे गाउँपालिका सिक्ष दालखिा गरेको सम्पलत्त 

लववरणका आधारिा गाउँपालिकािे सम्पलत्तको िलू्यांकन लसफाररस तथा घरबाटो प्रिालणत 

गनष सक्नेछ । 

 

२५) सहर्ोग ललनसकनेः 

  गाउँपालिकािे जग्गा तथा संरचनाको िगत अद्यावलधक गने प्रयोजनका िालग जग्गाको नापी 

 गराउन,े जग्गा खररद लवलिको सचूना प्राि गन,े जग्गाको िलू्यांकन दर कायि गन े जस्ता 

 कायषिा लजल्िा लस्थत कायाषियहरुको सहयोग प्राि गनष सक्नेछ । 

 

२६) सम्मान गननः 

गाउँपालिकािे हरेक बर्ष सभाबाट सबैभन्दा बढी कर लतन,े सियिा नै कर बझुाउने, 
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करदातािाई कर लतनष प्रोत्साहन गन े र सम्पलत्त तथा कर असिुीिा सहयोग पयुाषउने करदाता 

िध्येबाट उत्कृष्ट करदाता छनौट गरी सम्िान गनष सक्नेछ ।  

२७) लववरण सावयजलनक गनुयपननः 

गाउँपालिकािे िालसक रूपिा असिु भएको सम्पलत्त तथा भिूी कर र वालर्षक रूपिा उठेको 

सम्पलत्त तथा भिूी कर तथा सो सम्बन्धिा भएका लियाकिापको सिीक्षा सलहतको वालर्षक 

प्रलतबेदन सावषजलनक गनुष पनेछ ।   

२८) अलिमुखीकरण कार्यक्रमः 

सम्पलत्त तथा भिूी कर िाग ू गनुषपवूष गाउँपालिकाबाट पदालधकारी, किषचारी तथा 

सरोकारवािािाई जानकारी गराउन तथा राय सझुाव संकिन गनष अलभिखुीकरण कायषिि 

सञ्चािन गनष र यस्तो कर िाग ुगरेका नगरपालिकाको अध्ययन भ्रिण गनष सलकनेछ ।   

 

३०) अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः 

यो कायषलवलध बिोलजि प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे आफुिाई प्राि अलधकार िातहतका कुनै 

किषचारीिाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।   

 

३१) कार्यलवधीको व्र्ाख्र्ाः 

यो कायषलवलधको अलन्ति व्याख्या कायषपालिका वा कायषपालिकाको अलधकार प्राि लनकायिे 

गनेछ ।   

 

३२. कार्यलवधी संिोधनः 

यो कायषलवलधका प्रावधानहरूिा कायषपालिकािे आवश्यक संसोधन गनष सक्ने छ ।   

 

३३. बाधा अडिन िुकाउः 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ तथा यस कायषलवलधिा व्यवस्था भए वाहकेका लवर्यिा 

नीलतगत लनणषय गनष आवश्यक भएिा त्यस्तो लनणषय कायषपालिकािे गनेछ । लविेर् अवस्था 

परी सम्पलत्त िलू्यांकन गररएको तीन वर्ष पलछ पनुः सम्पलत्त िलू्यांकन गनष नसक्ने अवस्था 

आएिा सभाि े अलघल्िो िलू्यांकनिाई आधार िानी सम्पलत्त तथा भिूी  कर असिु गन े

व्यवस्था गनष सक्नेछ । 

 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

अनुसूिी– १ 

(दिा ३ सगं सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

सम्पलि तथा िूमी करको दर 
 

कर र्ोग्र् सम्पलि तथा िूमीको मूल्र् बालर्यक करको दर 

रु. ५ िाख सम्िको िलू्यांकनिा   एक िषु्ठ रु. ५० (रु.पचास) 

रु. ६ िाख दलेख रु. १ करोड सम्ि प्रलत िाख रु. १० (रु.दि) 

रु. १ करोड १ िाख दलेख रु. ५ करोड सम्ि प्रलत िाख रु. १५ (रु.पन्र) 

रु. ५ करोड १ िाख दलेख रु. १० करोड 

सम्ि 

प्रलत िाख रु. २० (रु.बीस) 

रु. १० करोड १ िाख दलेख रु. २० करोड 

सम्ि 

प्रलत िाख रु. २५(रु.पच्चीस) 

रु. २० करोड भन्दा िालथ प्रलत िाख रु. ३५ (रु.पैंतीस) 
 

नोटः िलु्यांकन रकििाई रु िाखिा (round figure) िा पररणत गरी करको दर लनधाषरण हुनेछ ।  

मालथ उलल्ललखत दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरणः 

मुल्र्ांकन लाखमा करको दर कर रकम 

5  50 

100 10 1,000 

500 15 7,500 

1000 20 20,000 

2000 25 50,000 

3000 35 105000 
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अनुसूिी– २ 

(दिा ४ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

सम्पलिको लववरण 
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अनुसूिी ३ 

(दिा ८ को उपदिा (१)सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

सम्पलि तथा िूमी कर लववरण पेि गननबारे सम्पलि धनीहरूलाई अत्र्न्त जरुरी सूिना 

 

 यस किि गाउँपालिकािे हािसम्ि िािपोत असिू गरी आएकोिा स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन,२०७४ तथा यस गाउँपालिकाको स्थानीय आलथषक ऐन, २०७५ बिोलजि आ.व.२०७५/७६ 

दलेख एकीकृत सम्पलत्त कर िाग ूगररने भएकाि ेगाउँपालिका क्षेत्रलभत्र जग्गा रहकेा जग्गाधनीहरूिाई 

आफ्नो जग्गा र सो जग्गािा बनेको संरचनाको लववरण दालखिा गरी गाउँपालिकािा िगत कायि 

गराउन ुहुन यो सचूना प्रकालित गररएको छ ।  

सम्पलत्तको लववरण दालखिा गन े फाराि किि गाउँकायषपालिकाको कायाषियबाट यही लिलत 

२०....../....../...... गतेदलेख लवतरण हुने हुदँा फाराि प्राि गनुषभई सो फाराििा सत्यत्य लववरण 

भरी आगािी लिलत २०....../......./... गतेलभत्र गाउँकायषपालिकाको कायाषियिा दालखिा गनुषहुन 

अनरुोध गररन्छ । यस्तो लववरण जग्गाधनी आफै वा लनजको सगोि पररवारका व्यलि वा लनजको 

िञ्जरुीनािा प्राि व्यलििे िात्र बझुाउन सक्नेछन ्। गाउँपालिकािे तोकेको अलन्ति लिलतसम्ि पलन 

लववरण दालखिा नगने जग्गाधनीहरूिे लविम्ब िलु्क लतनुषपने हुदँा तोलकएको सियलभत्रै आ–आफ्नो 
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सम्पलत्त (घर र संरचना) को लववरण पेि गनुषहुन हालदषक अनरुोध गररन्छ ।  

 एकीकृत सम्पलत्त करको लववरण दालखिा गनषका िालग आ.व. २०७४/७५ सम्िको िािपोत र 

भलूिकर  चिुागनुष पनेछ । सम्पलत तथा भिूी कर लतरेपलछ सो घर र जग्गािा िािपोत, भलूिकर र 

घरजग्गा कर निाग्ने व्यहोरा सिते जानकारी गराइन्छ । 

 

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

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

 

अनुसूिी ४ 

(दिा ८ को उपदिा (४) सँग सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

सम्पलि तथा िूमी कर लववरण दालखला िाराम 
 

श्रीिान ्प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतज्य,ू 

क्िि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, 

तोपगाछी, झापा 
 

िहोदय, 

यस गाउँपालिकाको लिलत २०....../...../........गते प्रकालित सचूना अनसुार ििैेरहािीि े

एकीकृत सम्पलत्त कर िलू्यांकनका िालग तपलसििा िेलखए बिोलजिको सम्पलत्तको लववरण 

दालखिा गरेको छुरछौं । यस बिोलजि गाउँपालिकािे एकीकृत सम्पलत्त कर लनधाषरण गररलदएिा 

िरेोरहाम्रो िञ्जरु छ । तपलसििा उल्िेलखत लववरणहरू झिूा ठहरे गाउँपालिकाको लनणषय तथा 

काननु बिोलजि दण्ड सजाय सहुिँा बझुाउँिा । 

क) सम्पलि धनीको लववरण       ख) लववरण दालखला गनन व्र्लक्तको लववरण 

 १. जग्गा र घरधनीको नाि र थरः   दस्तखतः 

 २. बाब ुर पलतको नाि र थरः     नाि र थरः  

 ३. बाज ेर ससरुाको नाि र थरः     ठेगानाः  

 ४. पेसा र व्यवसायः       जग्गारघरधनीको नाताः  

 ५. घर जग्गाधनी बसोबास गने     लिलतः 

     गा.पा.  

    वडा न.ं …..        टोि/बस्ती/घर नं.  ……        
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     टेलिफोन नं.   

 इििेः     

६. सम्पलत्तधनीको पाररवाररक लववरणः 

ि. सं.पररवारका सदस्यहरूको नाि   सम्पलत्त धनीको नाता 

१. 

२. 

३. 

ग) सम्पलत्तको लववरणः       

१. जग्गाको लववरणः  
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घ. कार्ायलर्ले िननः  

१) करदातावाट चिुा गनुषपने घरजग्गा कर, िािपोत वा भलूिकर, धरधरुी कर रलसदको प्रलतलिलप पेस 

 नभएकोिा गाउँपालिकाबाट भएको प्रिालणतः    

कर िीर्षक प्रिाणीत लववरण प्रिालणत गनेको दस्तखत र लिलत 

िािपोत वा भलूिकर   

घरधरुी कर    
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घरजग्गा कर (निाग्ने वा चिुा)   

२) नक्सापास गरी बनाएको संरचनाको हकिागाउँपालिकाको प्रालवलधकबाट भएको प्रिालणतः  

 

संरचनाको लववरण संरचनाबनेको लिलत वगषलफट वा रलनङलफट प्रिालणत गनेको नाि 

र दस्तखत 

३) यस लववरणसाथ संिग्नकागजातहरू ।  

 क) जग्गाधनी प्रिाणपजुाषको प्रलतलिलपः छ र छैन । 

 ख) कर बझुाएको रलसदको प्रलतलिलपः छ र  छैन । 

 ग) सम्पलत्तधनीउपलस्थतहुननसकेिालनजिे लदएको िञ्जरुीनािाः छ र  छैन । 

 घ) अन्यकागजातहरूः 

 गाउँपालिकािे सम्पलत्त लववरण दालखिा सम्बन्धिा गरेका िखु्य व्यवस्थाहरूः  

  क)  गाउँपालिकािे एकीकृत सम्पलत्तको लववरण दालखिा गनष आह्वान गरेको   

   सियावलधलभत्र यस फारािअनुसार आआफ्नो जग्गा तथा संरचनाको सत्यत्य  

   लववरण भरी गाउँपालिकािा दालखिा गनुष पनेछ । 

  ख)  सम्पलत्तको लववरण दालखिा गरेपलछ जग्गा खररदलबिी वा संरचना लनिाषणको  

   कारणिे सम्पलत्त थपघट भएिा सोको प्रिाणसलहतको लववरण पैंतीस (३५) लदनलभत्र 

   गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ । 

  ग)  गाउँपालिकािे तोकेको सियावलधलभत्र सम्पलत्त लववरण फाराि दालखिा नगरेिा  

   गाउँपालिकािे थप िलु्क लिई लववरण फाराि बलुझलिन सक्नेछ । 

  घ)  सम्पलत्तको लववरण सम्पलत्तधनी स्वयंिे गाउँपालिकािा दालखिागनुष पनेछ । कुनै  

   कारणबस धनी स्वयं उपलस्थत भई लववरण दालखिा गनष नसकेिा सगोि पररवारका 

   काननु बिोलजि उिरे पगुकेा कुनै सदस्यिे वा सम्पलत्तधनीको िञ्जरुीनािा प्राि  

   व्यलििे दालखिा गनष सक्नेछन् । 

  ङ)  संयिु स्वालित्विा रहकेो सम्पलत्तको लववरण सम्पलत्तधनीहरूिे संयिु रूपिा वा  

   सोिध्ये कुनै एकजनाि ेदालखिा गनष सक्नेछन ्। 

  च)  एकीकृत सम्पलत्त करकािालग करदातािे गाउँपालिका सिक्ष दालखिा गरेको  

   सम्पलत्त लववरणको आधारिा गाउँपालिकािे सम्पलत्तको  िलू्यांकन गनेछ ।  

  छ)  करदातािे झिुा लववरण दालखिा गरेको प्रिालणत भएिा लनजको सम्पलत्तको   

   पनुःिलू्यांकन गरी जररबाना सलहतको कर रकि असिुउपर गररनेछ । यस्तो   

   जररबाना िकुाएको सम्पलत्तिा लनयिानसुार िाग्ने रकिको प्रलतवर्ष ५०प्रलतिति े 

   हुन आउने रकि बराबर हुनेछ । 
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  ज)  सम्पणूष जग्गाको लववरण दालखिा नगरेको, सडकि ेछोएको सम्वन्धी लववरण सलह  

   नलदएको, एउटै व्यलिको सम्पलत्तको दईु पटक सम्पलत्त लववरण दालखिा गरेको,  

   सक्कि कागजातिाई केरिटे गरी अन्यथा गरेको, संरचनाको परूा तल्िाको संख्या 

   उल्िेख नगरेको, एक तल्िाको क्षेत्रफििा पन्र प्रलतितभन्दा बढी फरक पारेको,  

   संरचनाको प्रकार तथा बनोटको लकलसि फरक पारेको र संरचनाको प्रयोग   

   सम्बन्धिा गित लववरण दालखिा गरेको पाइएिा सोिाई झिूा लववरण दालखिा  

   गरेको िानीने छ । 

   लववरण दालखिा गनेको दस्तखतः 

 

अनुसूिी (५ 

(दिा १० को उपदिा (४) सगँ सम्वलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

जग्गा तथा संरिनाको दालखला खारेजी लटपोट 
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अनुसिूी ६ 

(दिा १२ को उपदिा (३) (क) संग सम्बलन्धत)  

जग्गाको न्र्ूनतम मूल्र्ांकन हद 

j8f g+= ==== 

d'Vo If]q :yfg Go"gtd d"No  

k|lt ===== ? 

s= Jofkfl/s If]q   

  

  

v_ cfjfl;o If]q   

  

  

  

u_ s[lif If]q 

 

  

  

  

3_ jg tyf ju/ If]q   

  

  

 

अनुसूिी – ७ 

(दिा १२ को उपदिा (३) (ख) सगँ सम्बलन्धत) 

संरिनाको मूल्र्ांकन दर 

If]q 

;+/rgfk|lt ju{ lkm6 ?= 

cf/=l;=l;= k|m]d :6Sr/ l;d]06 hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – cf/=l;=l;= 

5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – cf/=l;=l;= 

jf l;d]06 hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf  

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf 

;]8 jf sRrL 3/ 

Aofkfl/s,cf}Bf]lust

yf ;+:yfut a;f]jf;  
Aofkfl/s, 

cf}Bf]lustyf 

;+:yfut 
a;f]jf;  

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lustyf 

;+:yfut 
a;f]jf;  

Aofkfl/s,  

cf}Bf]lustyf 

;+:yfut 

a;f]jf;  Aofkfl/s,  

cf}Bf]lustyf 

;+:yfut 

a;f]jf;  

s 
Jofkfl/s If]q 

          

v 
cfjf;Lo If]q 

          

u 
s[lif If]q 

          

3 
agtyfju/ If]q 

          

   

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

अनुसूिी (८) 

 (दिा १३ को उपदिा (१) सगँ सम्वलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, तोपगाछी, झापा 

एकीकृत सम्पलिको मूल्र्ांकन िाराम 

s/bftfsf] ;+s]t gDj/ M s/ lgwf{/0f u/]sf] cf=j= M 

hUuf / 3/ 3gLsf] gfd M  
7]ufgf M  
6f]n / a:tL / 3/ g+= M  
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s/ of]Uo PsLs[t ;DklQsf] d"No ? ==============               
aflif{s PsLs[t ;DklQ s/ hDdf ? =============          
cIf?]kL M         
d"Nof+sg ldlt M      d"Nof+sg stf{ M       

 
अनुसूिी– ९ 

(दिा १३ को उपदिा (५) सगँ सम्बलन्धत) 

संरिनाको ह्रास कट्टी दर 

;+/rgfsf] lsl;d 

 

;+/rgfsf] cfo' 

cf/=l;=l;= 

k|m]d :6Sr/ 

l;d]06 hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] 

uf/f] – cf/=l;=l;= jf l;d]06 

hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf  

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf 

;]8 jf 

sRrL 

3/ 

! - # jif{ 6 9 12 15 20 

#- ^ jif{ 12 18 24 30 40 

^- ( jif{ 18 27 36 45 60 

(- !@ jif{ 24 36 48 60 80 

!@- !% jif{ 30 45 60 75 90 

!%- !* jif{ 36 54 72 90 90 

!*- @! aif{ 42 63 84 90 90 

@!-  @$ jif{ 48 72 90 90 90 

@$- @&jif{ 54 81 90 90 90 

@&-  #) jif{ 60 90 90 90 90 

#)-  ## jif{ 66 90 90 90 90 
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##-  #^ jif{ 72 90 90 90 90 

#^-  $) jif{ 78 90 90 90 90 

$)-  $# jif{ 84 90 90 90 90 

$#-  $^ jif{ 90 90 90 90 90 

$^ eGbf dfly 90 90 90 90 90 

 

अनुसूिी ( १०) 

(दिा १६ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय 

तोपगाछी, झापा 

सम्पलि तथा िूमी कर लबजक 

lahs g+= M        cf=j= M 

hUuf।3/3gLsf] gfd M      s/bftf ;+s]t g+= M 

7]ufgf M        lahs ag]sf] ldlt M 

6f]n।a:tL। 3/ g+= M      vftfkfgf g+= M 
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PsLs[t ;DklQsf] hDdf d"No  

PsLs[t ;DklQ s/  

cGo z'Ns -=========_ 

s'n hDdf ? 

आ.व. .......का िालग तपाईकंो सम्पलत्तिा उपरोि बिोलजि कर तथा िलु्कहरू लनधाषरण भएको हुदँा सियलभत्र ै

कर भिुानी गनुषहुन अनरुोध गररन्छ । कर लनधाषरण सम्बन्धी कुन ैकुरािा लचत्त नबझेुिा ३५ लदनलभत्र अध्यक्ष।प्रिखु 

सिक्ष लनवेदन गनष सलकन ेव्यहोरा सिेत अनरुोध गररन्छ ।  

 

 लबि तयार गनःे           स्वीकृत गनेः 
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अनुसूिी– ११ 

(दिा १६ को उपदिा (६) संग सम्बलन्धत) 

गाउँपाललकाको लनणयर् उपर लिि नबुझेमा करदाताले पेि गनन लनबेदन 

 

श्रीिान ्अध्यक्ष ज्य,ू  

गाउँकायषपालिकाको कायाषिय,  

तोपगाछी, झापा 

लवर्र्ः– आवश्र्क कारबाही गररपाऊँ । 

 

 उपरोि सम्बन्धिा यस गाउँपालिकाबाट लिलत ................. िा जारी गररएको सम्पलत्त तथा भिूी 

करको िालग लनधाषररत िलू्यिा लनम्न कुरािा िेरो लचत्त नबझेुको हुदँा म्यादलभत्रै दहेाय बिोलजिका 

कागजातहरू संिग्न राखी आवश्यक कारवाहीको िालग यो लनवेदन पेि गरेको छु । 

लिि नबुझेका कुराहरूः 

=============================================================  

======================================================== 

============================================================ 

;+nUg sfuhftx¿ M  

lgj]bs 

gfd y/ M– 

7]ufgf M– 

b:tvt M–  

ldlt M 
 

अनुसूिी ( १२) 

(दिा १७ को उपदिा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, तोपगाछी, झापा 

सम्पलि तथा िूमी करको नगदी रलसद 

जग्गाधनी संकेत नं.:       रलसद नं. : 

कर बझुाएको आ.ब. :     जग्गा।घर घनीको नािः  

बझुकेो लिलत :       ठेगानाः     

करदाता संकेत नं.:      टोि । बस्ती । घर नं.:   
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खातापाना नं.: 
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 ;DklQ tyf e"dLsf] hDdf d"No   

;DklQ tyf e"dL s/    

cGo z'Ns   

aSof}tf -cf=j= ======== b]lv ========= ;Dd_   

hl/jfgf   

5'6   

s'nhDdf ?=   

cIf/]kL ?=          /sd a'lemlng]sf] ;xL M 

 

अनुसूिी( १३) 

(दिा १७ को उपदिा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

सम्पलि तथा िूमी कर असलुीको दैलनक लववरण िाराम 

िलहनाः           गतेः 
/l;b g+= s/bftfsf] gfd c;'nL /sd s}lkmot 

    

    

    

    

    

pk/f]Qm adf]lhdsf] hDdf /sd cIf¿kL ?========================== sf]               

a}+ssf] a}+s a}+s ef}r//gub a/a'emf/y u/L lnof}+÷lbof}+ .  

 

b:tvt M 

/sd a'emfpg]sf] gfd M 

kb M 

b:tvt M 

/sd a'lemlng]sf] gfd M 

kb M 

ldlt M….../……/….. 
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अनुसूिी – १४ 

(दिा १८ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

म्याद लभत्र लववरण दालखिा नभएिा वा कर नबझुाएिा लिइने थप िलु्कको दर 

चाि ु

आ.व.को ६ 

िलहना सम्ि 

चाि ू

आ.व.लभत्रै 

म्याद नाघिेा 

प्रलत िाख 

एक आ.व. 

म्याद नाघिेा  

म्याद नाघकेो 

एक 

आ.व.पलछ 

तेस्रो 

आ.व.सम्ि  

म्याद नाघकेो 

तेस्रो आ.व. 

पछी प्रत्येक 

आ.व. को 

!) % 5'6 ) % 5'6 !) % 

hl/jfgf 

!% % 

hl/jfgf 

@) %  

hl/jfgf 
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ममयत संिार कोर् संिालन कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

प्रस्तावनाः  

भौलतक पवुाषधार लवकासको आधार हो । सािालजक र आलथषक क्षेत्रको लवकासको िालग सडक, 

लसचाई भवन जस्ता पवुाषधारहरुिे िहत्वपुणष भलूिका खेिेको हुन्छ । सवषसिुभ यातायात, लसचाईको 

पहूचँ ग्रािीण क्षेत्रसम्ि पयुाषउने गाउँपालिकाको िक्ष्य पलन हो । यस गाउँपालिका क्षेत्रिा सडकहरुको 

रयाक खन्ने कायष बढ्दो छ र बलनसकेको सडकिा यातायात सचूारु गनषको िालग तथा सरुलक्षत र 

भरपदो प्रयोगका  िालग सडक िगायत भौलतक पवूाषधारहरुको ििषत गनुष पने जरुरी हुन्छ । तसथष 

सडक, लसचाई, भवन जस्ता पुवाषधारको ििषतिाई व्यवलस्थत र लदगो बनाउनको िालग ििषत सम्भार 

कोर् स्थापना गरी संचािन गनष वाञ्छनीय भएकोिे,  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँपालिकाको कायषपालिकािे यो कायषलवलध बनाएको छ ।   

 

पररच्छेद -१  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारंिः 

क) यो लनदलेिकाको नाि “ििषत सभार कोर् संचािन लनदलेिका २०७५” रहन ेछ ।   

ख) यो लनदलेिका किि गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ िाग ुहुनेछ । 

      

२. पररिार्ाः  

क)  “लनदलेिका” भन्नािे ििषत सम्भार कोर् संचािन लनदलेिका २०७५ िाई बुझाँउने छ ।   

ख)  “गाउँपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिकािाई बझुाउने छ ।  

ग)  “स्थानीय तह ” भन्नािे किि गाउँपालिकािाई बझुाँउने छ ।  

घ) “उपभोिा सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिकाको टोि र वस्ती क्षेत्रिा सञ्चािन हुने 

 आयोजनाबाट    प्रत्यक्ष सेवा पगु्ने सिहूबाट उि योजना संचािन गनष बनेको संगठन भन्ने 

 बझुाँउन ेछ ।     
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पररच्छेद -२  

 ३. व्र्वस्थापन सलमलतः   

क)  ििषत सम्भार कोर्िाई बढी प्रभावकारी र भरपदो ढंगिे संञ्चािन गनष दहेाय बिोलजिको एक 

 ििषत सम्भार कोर् वयवस्थापन सलिलत रहन ेछः   

१  गाउँपालिका अध्यक्ष                अध्यक्ष  

२   गाउँपालिका उपाध्यक्ष         सदस्य 

२   प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत             सदस्य   

३   वन, वातावरण तथा लबपद ्व्यवस्थापन सलिलतको संयोजक    सदस्य   

४  पवुाषधार लवकास सलिलतको संयोजक           सदस्य  

५   गाउँकायषपालिकाका सदस्यहरु िध्येबाट १ जना िलहिा     सदस्य  

६   पवुाषधार लवकास िाखा प्रिखु                       सदस्य सलचव   

 ख)  सलिलतको बैठक कलम्तिा ६ िलहनािा एकपटक बस्नेछ तर आवश्यक परेिा अध्यक्षको 

 आदिेिे जनुसकैु सियिा पलन बैठक बस्न सक्नेछ ।   

ग)  वठैक भत्ता गाउँकायषपालिकािे तोके बिोलजि हुनेछ ।   

घ)  वठैकिा आवश्यकता अनसुार कुनै पदालधकारीिाई आिन्त्रण गनष सलकनेछ ।                        

  

पररच्छेद -३ 

४) कोर् स्थापनाः  

 ििषत सम्भार कोर्को नाििे एउटा छुिै कोर्को स्थापना गररने छ जसिा दहेाय बिोलजिको 

 रकि जम्िा हुनेछः   

क)  नेपाि सरकारबाट प्राि अनदुान रकि ।  

ख)  प्रदिे सरकारबाट प्राि हुने रकि ।  

ग)  गाउँसभाबाट लवलनयोजन भएको रकि ।  

घ)  रालष्ट्रय तथा अन्तरालष्ट्रय गसैसहरुबाट प्राि हुने रकि ।  

ङ)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संचािन हुने पवुाषधार लवकास सम्बन्धी योजनाहरुको भिुानी रकिको 

 १% िे हुन आउने रकि ।  

च)  ऋणबाट प्राि हुने रकि ।  

छ)  अन्य स्थानीय तहबाट ििषत संभार वापत प्राि हुने रकि ।  

ज)   लवलवध  ।    
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५.  कोर् सञ्िालन:   

क)  कोर्को नाििा प्राि हुन आएको रकि गाउँपालिकाको नाििा ििषत सम्भार कोर् खाता खोिी 

 जम्िा गररनेछ ।   

ख)  कोर्को खाता प्रिखु प्रिासलकय अलधकृत र आलथषक प्रिासन िाखा प्रिखुको वा आलथषक 

 प्रिासन िाखाको किषचारीको संयिु दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ ।   

ग)  कोर्को आन्तररक िेखा पररक्षण आन्तररक िेखा परीक्षकिे गनेछ ।   

घ)  कोर्को अलन्ति िेखा पररक्षण प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ ।   

                            

पररच्छेद -४  

६. कोर्को खिय प्रणाली   

 ििषत सम्भार कोर्िा जम्िा हुन आएको रकि दहेाय बिोलजिको पवूाषधार लबकासको ििषत  

 संभारको लनयलित, पटके र आकलस्िक ििषत सम्भार सम्बलन्ध  कायषिा िात्र खचष गररनेछः  

१)  सडक, कल्र्भट, पिू, ढि आदीको ििषत सम्भार सम्बन्धी कायष ।  

२)  लसचाई, खानेपानी, लवद्यतु, सावषजलनक स्थिको ििषत संम्भार सम्बन्धी कायष ।  

३)  लवद्याियको भौलतक पवूाषधार ििषत सम्बन्धी कायष ।   

४)  सावषजलनक लनकायका भौलतक संचरना एवं भवनहरुको ििषत संभार सम्बन्धी कायष ।   

७. ममयत सम्िारको लालग छनौटको मापदण्डः 

   उपभोिा सलिलतबाट र वडा कायाषिय, लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत, स्थानीय हाटबजार 

 व्यवस्थापन सलिलतबाट लनयलित, पटके वा आवलधक ििषत सम्भारका िालग एलककृत बालर्षक 

 कायषिििा सिाविे गनष भलन िाग भई आएका योजनाहरु र गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेका 

 दहेायका आधारिा प्राथलिकता लनधाषरण गरी छनौट गनुष पनेछ ।   

क)  सबैभन्दा बढी क्षलत भएको भौलतक संरचनाहरु ।  

ख)  प्राथलिकतािा परेका सडकहरु ।  

ग)  भौलतक संरचना तथा पवूाषधारको िहत्वको आधारिा ।  

घ)  िाभालन्वत हुने जनसंख्या वा घरधरूीको आधारिा ।  

ङ )  ििषत सम्भारबाट हुने आलथषक िाभको आधारिा ।   

च)  सावषजलनक भौलतक संरचनाको दीघषकािीन उपयोलगता र आवश्यिाको आधारिा ।  

छ)  दईु वा दईु भन्दा वलढ स्थानीय तहिाई जोड्ने  सडक, कृलर् सडक, ग्रालिण सडक, पिु पुिेसा, 

 कल्र्भट, कुिो पैनी, बाँध आदी ।   
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८. ममयत सम्िार कार्य गराउने व्र्वस्थाः 

    यस गाउँपालिका लभत्र रहकेा भौलतक संरचनाहरुको लनयलित ििषत सम्भार, पटके ििषत 

 संम्भार, आवलधक ििषत सम्भार स्थानीय उपभोिाबाट अलधकति रुपिा स्थानीय श्रोत साधन 

 र जनिलिको प्रयोग गरी जनसहभालगता जटुाई प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेो भौलतक संरचना लनयलित ििषत सम्भार, पटके ििषत सम्भार, 

 आवलधक ििषत सम्भार, आकलस्िक ििषत सम्भार प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ ।    

 

पररच्छेद -५ 

 ९.  संसोधन वा खारेजीः   

क)  ििषत सम्भार कोर् संचािन लनदलेिषका संसोधन वा खारेज गनुष परेिा गाउँकायषपालिकाबाट 

 हुनेछ ।   

ख)  यो लनदलेिकािा उल्िेख गररएका कुराहरुको हकिा यस ैलनदलेिका अनसुार र उल्िेख नभएको  

  हकिा प्रचलित ऐन लनयि अनुसार हुनेछ ।   

ग)  यस लनदलेिकािा िेलखएका कुराहरु प्रचलित स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ सँग 

 बालझएको हदसम्ि स्वतः लनष्ट्कृय हुनेछ ।   
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लवपद् व्र्वस्थापन कोर् संिालन कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

 

प्रमालणकरण लमलतः २०७५।०४।१७ 

प्रस्तावनाः 

 किि गाउँपालिका क्षेत्र बाढी, नलद कटान, आगिालग, िौसिको लवर्िता तथा भकूम्प जस्ता 

प्रकोपबाट उच्च जोलखििा रहकेो र लबपद्बाट बर्नेी सयौंको संख्यािा िानलवय क्षती , पुवाषधार र 

अन्य संरचनाहरु नष्ट भई रहकेो सन्दभषिा लबपद्वाट हुनसक्ने धन जनको क्षतीिाई न्यलूनकरण तथा 

उद्धार गरी पनुषस्थापन गनष वाञ्छनीय भएकोि े, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोलजि किि गाउँकायषपालिकािे यो 

कायषलवलध बनाएकोछ । 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

क) यो लनयिावलिको नाि “किि गाउँपालिका लवपद ्व्यवस्थापन कोर् संचािन कायषलवलध, 

 २०७५” रहकेो छ । 

ख) यो कायषलवलध राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररिार्ाः 

लवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस कायषलवलधिा, 

(क) “कोर्” भन्नािे “किि गाउँपालिकाको गाउँसभाको लनणषय बिोलजि यस कायषलवलधको दफा 

 ३ बिोलजि खडा भएको कोर्िाई सम्झन ुपछष । 

(ख) “सलिलत” भन्नािे दफा ६ बिोलजि गठन भएको कोर् संञ्चािन सलिलत सम्झन ुपछष । 

(ग)  “लबपद”् भन्नािे बाढी, पलहरो, आगिागी, भकूम्प, आधँीबेरी, अलतवषृ्टी, अनावषृ्टी, पिपुंक्षी 

 तथा अन्य जीवबाट आउने रोग वा सरुवा रोगको िहािारी, जगंिी जनवारहरुको आििणबाट 

 हुन े क्षलत, प्राकृलतक कारणिे हुने सडक दघुषटना जस्ता प्रकोप सम्झन ु पछष र सो िब्दिे 

 औद्योलगक दघुषटना सितेिाई जनाउनेछ । 
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३. कोर् स्थापनाः 

 किि गाउँपालिकाको गाउँसभाको लनणषय बिोलजि स्थापना भएको “किि गाउँपालिका 

 लबपद ् व्यवस्थापन कोर्” िा दहेाय बिोलजिको रकिहरु जम्िा हुनेछः 

(क) नेपाि सरकारबाट कोर्िा प्रदान हुने रकि । 

(ख) गाउँसभा बाट कोर्िा लवलनयोजन हुने रकि । 

(ग) गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायषपालिकाका सदस्य, गाउँसभा सदस्यहरु, गाउँपालिका 

 अन्तगषत कायषरत किषचारीहरुको लनणषय वा स्वलेच्छक रुपिा प्राि हुने रकि । 

(घ) उपदफा (ग) िा उल्िेख भएदलेख बाहके सम्पणूष राष्ट्रसेवक किषचारीहरु, तथा गरै सरकारी  

 संस्था वा त्यस्ता संस्थािा कायाषरत किषचारीहरु, लवश्वलवद्यािय, क्याम्पस र लवद्यािय कायाषरत 

 प्राध्यापक, लिक्षक, लवलभन्न पेिाकिीहरु उद्यिी, व्यापारी, राजनैलतक दि, रेड यलुनयन, 

 नागररक सिाज, धालिषक संघसंस्था वा सवषसाधारणबाट स्वचे्छािे प्राि हुने रकि, 

(ङ) दात ृििुकु, दात ृसंस्था, अन्तराषलष्ट्रय वा लवदिेी गरै सरकारी संस्थाबाट कोर्को नाििा सोझ ै

 प्राि भएको रकि, 

(च) कोर्िाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राि हुने रकि । 

  

४. कोर्को प्रर्ोगः 

 कोर्िा जम्िा भएको रकि दहेायको कायषको िालग िात्र खचष गररनेछ ेः– 

(क) लबपद्बाट असर परेको वा पनष सक्ने व्यलि र सिदुायको उद्धार र सम्पलत्तको संरक्षण गन ेकायषको 

 िालग तटबन्ध लनिाषण िगायतका कायष वा सो संग सम्बलन्धत कायष । 

(ख) लबपद्बाट पीलडत व्यलि सिदुायको तत्कािीन राहतका िालग अस्थायी लिलवर खडा गन े। 

(ग) लबपद्बाट  पीलडत  व्यलिको  भरण  पोर्ण  तथा  जीवन  लनवाषहका  िालग  तत्काि  आवश्यक  

 पने खाद्यान्न, ित्ता कपडा, और्धी, िैलक्षक सािग्री जस्ता अन्य अत्यावश्यक वस्त ुखररद गन े

 । 

(घ) लबपदक्ो कारणबाट घाइत ेवा लवरािी भएको व्यलिको और्धी उपचार गने । 

(ङ) लबपदक्ो कारणबाट दहेावसान भएका व्यलिको काजलिया वा सदगतका िालग आलथषक

 सहायता गन े। 

(च) लबपदक्ो कारणबाट भएको फोहोरििैा तथा प्रदरु्णको लवसजषन गन े। 

(छ) लबपद्बाट पीलडत व्यलिको अस्थायी रुपिा आश्रयस्थि बनाउन ेवा पनुस्र्थापना गन े। 

(ज) लबपद्बाट पीलडत व्यलिको आवासीय घर वा लनजको पेिासँग सम्बलन्धत औजार, वकष िप 

 ििषतका िालग आलथषक सहायता प्रदान गन े। 
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झ) लबपद ् ब्यावस्थापनिा खलटन े पदालधकारी, किषचारी तथा स्वयं सेवकहरुिाई उद्धार राहत   

 लवतरण पनुःस्थापना गनष खलटएका बखतको खाना, खाजा र यातायात बापतको खचष । 

(ञ) लबपद ्रोकथािका िालग सचेतनाििूक कायषिि संचािन गने, पवूषसावधानी अपनाउने वा पवूष 

 तयारी गन े। 

ट) लबपद ् व्यवस्थापन कोर्िा रु. २५ िाख भन्दा बढी रकि जम्िा भएिा अवस्था हरेी लबपद ्

 व्यवस्थापन कायषयोजना कायाषन्वयनका िालग कोर्को रकि खचष गनष सलकनेछ । 

५. कोर्को रकम प्रर्ोग हुन नसकनेः 

 दफा ४ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायको प्रयोजनका िालग कोर्को रकि खचष 

 गनष सलकने छैनः– 

(क) कुन ै सरकारी वा गरै सरकारी किषचारीिाई पाररश्रलिक, तिब, भत्ता वा सलुवधा लनयलित    

 रुपिा उपिब्ध गराउन । 

(ख) कुन ैसरकारी वा गरै सरकारी किषचारीिाई भ्रिण खचष वा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचष उपिब्ध 

 गराउन । 

(ग) कसैिाई चन्दा, परुस्कार, उपहार प्रदान गनष । 

(घ) दवैी प्रकोपसँग सम्बलन्धत लवर्यिा बाहके कसैिाई आलथषक सहायता उपिब्ध गराउन । 

 

६. कोर् सञ्िालन सलमलतः 

 कोर् सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनषको िालग दहेाय बिोलजिको एक कोर् सञ्चािन सलिलत 

 रहनेछः– 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष  संयोजक 

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत   सदस्य 

(घ) प्रिखु सािालजक लवकास सलिलत  सदस्य 

(ङ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सरुक्षा लनकायका प्रिखु  सदस्य 

(च) संयोजक वन वातावरण फोहोरििैा तथा लबपद ्ब्यवस्थापन सलिलत   सदस्य 

(छ) उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलनलध  सदस्य 

(ज) लबपद ्व्यवस्थापन लबज्ञ िध्येबाट सलिलति ेतोकेको १ जना सदस्य 

(झ) प्रिखु स्वास््य,वातावरण तथा लबपद ्व्यवस्थापन िाखा      सदस्य सलचव 

 

७. वैठक संिालन: 

क) सलिलतको बैठक जनुसकैु बखत सलिलतको संयोजकिे तोकेको ठाउँ, लिलत र सियिा बस्नेछ । 
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ख) सलिलति ेआवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी वा गरै सरकारी क्षेत्रिा कायषरत जनुसकैु किषचारी 

 वा व्यलििाई सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण गनष सक्नेछ । 

ग) सलिलतको वठैक सम्बन्धी अन्य कुरा सलिलत आफैिे लनधाषरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

 

८. कोर् सञ्िालनः 

क) कोर्को रकि सलिलतबाट गाउँपालिका लभत्रका कुनै बैंकिा खाता खोिी जम्िा गररनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलजिको खाता गाउँपालिकाका  प्रिखु  प्रिासलकय अलधकृत र 

 गाउँ कायषपालिकाको आलथषक प्रिासन िाखा प्रिखुको संयुि दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । 

 

९. लेखापरीक्षणः 

क) कोर्को आम्दानी खचषको िखेा नेपाि सरकारिे अपनाएको िेखा प्रणािी बिोलजि रालखनेछ 

 । 

ख) कोर्को आन्तररक िेखापरीक्षण आन्तररक िेखापररक्षण िाखाबाट र अलन्ति िेखापररक्षण  

 प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ । 

 

१०. कोर्को रकम लवतरण गनन कार्यलवलधः 

क) कोर्को रकि उपिब्ध गराउँदा लवपद ्प्रकोपको सघनता र व्यापकता, कोर्िा उपिब्ध

 भएको रकि र खचषको औलचत्य सितेिाई दृलष्टगत गरी सलिलति ेउलचत ठह¥याए बिोलजि 

 रकि उपिब्ध गराईनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलजि रकि उपिब्ध गराउँदा लजल्िा, प्रदिे तथा केन्िीय दवैी प्रकोप उद्धार 

 सलिलतको लनदिेनिाई सिते आधार बनाउन ुपनेछ । 

 

११. गाउँकार्यपाललकाले लनदनिन लदन सकनेः 

 गाउँकायषपालिकािे यस कायषलवलध बिोलजि लवपद ्व्यवस्थापन गराउन ेसम्बन्धिा सलिलतिाई 

 आवश्यक लनदिेन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदिेन पािना गनुष सलिलतको कतषव्य हुनेछ । 

 

१२. अनुगमनः 

 यो कायषलवलध अनसुारको कािको अनगुिन गने लजम्िेवारी गाउँकायषपालिका र लबपद ्जोलखि 

 व्यवस्थापन सलिलतको हुनेछ । 

 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

१३. प्रलतवेदनः 

यो कायषलवलध अनसुार संचालित कायषहरुको प्रलतवदेन गाउँकायषपालिको बैठकिा गाउँसभा हुनभुन्दा 

पलहिे पेि गनुषपनेछ । 

  

१४. संसोधनः 

यस कायषलवलध व्यवस्थीत र प्रभावकारी रुपिा कायाषन्वयन गनष गाउँकायषपालिकािे संसोधन   गनष 

सक्नेछ । 

 

१५. बिाउ तथा खारेजीः 

यस कायषलवलधिा व्यवस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ तथा लबपद 

व्यवस्थापन सँग सम्बलन्धत अन्य कुनै ऐन तथा लनयि संग बालझएिा बालझएको हदसम्ि स्वतः 

खारेज हुनेछ । 

 


