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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. १ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको लिलनयोजन ऐन, २०७५ 

माईजोगमाई गाउाँपामलकाको आमथिक बर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको लामग स्थानीय समिि कोर्बाट 

केही रकम खर्ि गने र मवमनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावना  माईजोगमाई गाउाँपामलकाको आमथिक बर्ि २०७५।०७६ को सेवा र कायिहरुको लामग समिि 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अमिकार मिन र सो रकम मवमनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संमविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोमजम माईजोगमाई गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “माईजोगमाई गाउाँपामलकाको मवमनयोजन ऐन, २०७५” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐन िुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  आलथणक बर्ण २०७५/०७६ को लनलमत्त सलित कोर्बाट रकम खर्ण गने अलिकारः  

 (१) आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को मनममत्त गाउाँ कायिपामलका, वडा समममि, मवर्यगि शाखाले गने सेवा 

र कायिहरुका मनममत्त अनुसूर्ी १ मा उल्लिल्लखि र्ालू खर्ि, पूाँजीगि खर्ि र सशिि रकम समेि गरी 
जम्मा रकम रु  #@,%%,)!)))/- (अक्षरुपी बत्तीस करोड पर्पन्न लाख एक हजार रुपैया मात्र) मा नबढाई 

मनमििष्ट गररए बमोमजम समिि कोर्बाट खर्ि गनि समकनेछ । 

३.  लिलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा समिि कोर्बाट खर्ि गनि अमिकार मिइएको रकम आमथिक वर्ि 

२०७५/०७६ को मनममत्त माईजोगमाई गाउाँपामलकाको गाउाँ कायिपामलका, वडा समममि र मवर्यगि 

शाखाले गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त मवमनयोजन गररनेछ । 
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(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन कायिपामलका, वडा समममि र मवर्यगि 

शाखाले गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त मवमनयोजन गरेको रकममधे्य कुनैमा बर्ि हुने र कुनैमा 
अपुग हुने िेल्लखन आएमा गाउाँ कायिपामलकाले बर्ि हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि 
सके्नछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रमिशिमा नबढ्ने 
गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सानि िथा मनकासा र खर्ि जनाउन समकनेछ । पूाँजीगि खर्ि र मवत्तीय व्यवस्थािफि  मवमनयोमजि 
रकम सााँवा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकिफि  सानि 
र मबत्तीय व्यवस्था अन्तगिि सााँवा भुक्तानी खर्ििफि  मवमनयोमजि रकम व्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यत्र सानि समकने छैन । 

िर र्ालु िथा पूाँजीगि खर्ि र मवत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम 
सानि समकनेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्वीकृि रकमको २५ प्रमिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सानि परेमा गाउाँ सभाको स्वीकृमि मलनु पनेछ । 
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अनुसूर्ी–१ 

(िफा २ साँग सम्बल्लन्धि) 

नेपालको संमविानको िारा २२९ (२) बमोमजम 

संलित कोर्बाट लिलनयोजन हुने रकम 

रु. हजारमा 

    

क्र.स. अनुिान 
सङ््खख्या 

शीर्िकको नाम र्ालु खर्ि पूाँजीगि 
खर्ि 

सशिि 
िफि  

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउाँ कायिपामलका ६११८५ १२४०१६ १४०३०० ३२५५०१ 

२  वडा समममि     

३  मवर्यगि शाखा     

४  ऋणको सााँवा ब्याज भूक्तानी     

५  लगानी (सेयर\ऋण)     

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

   र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. २ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलथणक ऐन ,२०७५ 

प्रस्तािनाः माईजोगमाई गाउाँपामलकाको आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन 

गनिको मनममत्त स्थानीय कर िथा शुल्क संकलन गने, छुट मिने िथा आय संकलनको प्रशासमनक व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संमविानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोमजम माईजोगमाई गाउाँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (२) यस ऐनको नाम “आमथिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गिेिेल्लख माईजोगमाई गाउाँपामलका के्षत्रमा लागू हुनेछ । 

२. सम्पलत करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र अनुसूमर् (१) बमोमजम एमककृि सम्पमत्त कर/घरजग्गा कर/घरिुरी 

कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
३. भूलम कर (मािपोत):गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र अनुसूमर् (२) बमोमजम भूमम कर (मालपोि) लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ ।  

४. घर िहाि करः  गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र कुनै व्यल्लक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोिाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंमशक िवरले वहालमा मिएकोमा अनुसूमर् (३) बमोमजम घर 

जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  
५. व्यिसाय करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँजीगि लगानी र आमथिक 

कारोवारका आिारमा अनुसूमर् (४) बमोमजम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जलिबुटी, किािी र जीिजनु्त करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र कुनै व्यल्लक्त वा संस्थाले ऊन, खोटो, 

जमडबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रर्मलि कानूनले मनरे्ि गररएको जीवजनु्त वाहेकका अन्य मृि वा 
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माररएका जीवजनु्तको हाड, मसङ्ख, प्ााँख, छाला जस्ता बसु्तको व्यवसामयक कारोवार गरेवापि अनुसूमर् 

(५) बमोमजमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सिारी सािन करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र ििाि भएका सवारी सािनमा अनुसूमर् (६) बमोमजम सवारी 

सािन कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।िर, प्रिेश कानुन स्वीकृि भई सो कानुनमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोमह बमोमजम हुनेछ । 

८. लिज्ञापन करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र हुने मवज्ञापनमा अनुसूमर् (७) बमोमजम मवज्ञापन कर लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ । िर, प्रिेश कानुन स्वीकृि भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोमह बमोमजम हुनेछ । 
९. मनोरन्जन करः गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूमर् (८) बमोमजम व्यावसय 

कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । िर, प्रिेश कानुन स्वीकृि भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था 

भएको अवस्थामा सोमह बमोमजम हुनेछ । 

१०. सेिा िुल्क, दसु्तरः गाउाँपामलकाले मनमािण, संर्ालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूमर् (९) मा उल्लिल्लखि 

स्थानीय पूवाििार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूमर्मा व्यवस्था भए अनुसार 
शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. हाटबजार कर: गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र अनुसूमर् (१०) बमोमजम हाटबजार कर िगाईने र असुि उपर 

गररने छ । 

१२. कर छुटः यस ऐन बमोमजम कर मिने िामयत्व भएका व्यल्लक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पमन मकमसमको 
कर छुट मिईने छैन । 

१३. कर तथा िुल्क संकिन सम्बन्धि कायणलिलिः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर िथा शुल्क 
संकलन सम्बल्लन्ध कायिमवमि गाउाँपामलकाले िोके अनुसार हुने छ । 
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अनुसूर्ी १ 

घर िुरी कर 

क्र.स 
सेवाका प्रकार िथा मववरण 
(राजस्वका के्षत्रहरु) 

र्ालू 
आ.व.२०७४/०७५ को 

िर 

प्रस्तामवि 
िर 

पुष्ट्याई कैमफयि 

१ 
छाप्रो, फुसको छानोभएकोकल्लि 
घरप्रमि बर्ि  

५० ५०   

२ 
ढुङ्गा, जस्ता पािा, टायलको छाना 
भएको घर प्रमि बर्ि  

१०० १००   

३ पक्की घर जस्ताको छाना भएको ३०० ३००   

४ 
पक्की घरको घर कर प्रमि िला प्रमि 
बर्ि  

३०० ३००   

 

अनुसुर्ी २ 

भूलम कर (मािपोत) पाखो बारी तर्ण  प्रलत रोपनी 

क्र.स

. 
सेिाका प्रकार तथा लििरर् 

आ.ि.२०७४/०७५ का 

िालग स्वीकृत दररेट 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

 ५ रोपनी सम्म नू्यनिम रु ५० रु५०   

५ रोपनी भन्दा मालथ प्रलतरोपनी लनम्नअनुसार कायम गररयो 

१ अब्बल  १० १०   

२ िोयम ९ ९   

३ मसम ८ ८   

४ र्ाहार ७ ७   

भूलम कर (मािपोत) खेत तर्ण  िनहर प्रलत रोपनी 
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५ ५ रोपनी सम्म नू्यनिम रु ७० रु ७०   

 

५ रोपनी भन्दा मामथ प्रमिरोपनी 
मनम्नअनुसार कायम गररयो  

   

 
अब्बल २० २०   

६ िोयम १५ १५   

७ मसम १० १०   

८ र्ाहार ८ ८   

भूमम कर (मालपोि) बजार के्षत्रमा रहेका घडेररको हकमा : नयााँबजारको बजारके्षत्रको  हकमा प्रमिआना 

रु३०। का िरले र अन्य वडाकायािलयका बजारके्षत्रको हकमा प्रमिआना रु. २०। का िरले कायम गने । 

अनुसुर्ी ३ 

घर बहाि कर :  

यस गाउाँपामलका के्षत्र मभत्र घर, जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसल, ग्यारेज, मेमसनरी, डोजर लगायि मनमािणका 

सािन र अन्य सािनहरु भाडामा लगाएमा भाडा रकम १०% बहाल कर लागे्न छ । 

अनुसुर्ी ४ 
ब्यिसाय सिािन तथा नलिकरर् कर 

यस गाउाँपामलका के्षत्र मभत्रको ब्यबसायमा मनम्न अनुसार कर लागे्न छ । 

क्र.सं

. 
लििरर् 

आ.ि. ०७४।०७५ 

मा करको दर रु. 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ 

मर्या,नास्ता,सामान्य 

मकरानापसल,सामान्य कसे्मटीक पसल 

बामर्िक कर 

५००/- ५००/-   

२ रेष्ट्टुरेन्ट,होटल,बार, बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

३ खाद्यान्न पसल,मकराना पसल बामर्िक २०००/- २०००/-   
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कर 

४ 
ियारी पोसाक िथा कााँर्ो कपडा पसल 
बामर्िक कर 

२०००/- २०००/-   

५ 
से्टसनरी िथा खेलकुि सामग्री पसल 
बामर्िक कर 

१०००/- १०००/-   

६ माछा मासु पसल बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

७ बाल काट्ने सैलुन बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

८ बू्यटी पालिर बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

९ 
मनमािण सामग्री पसल / हाड्वायेर पसल 

बामर्िक कर 
२५००/- २५००/-   

१० भााँडा पसल बामर्िक कर २५००/- २५००/-   

११ मोटर साइकल वकि सप बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

१२ 
मजप,बस,टर क,टर ेक्टर, वकि सप बामर्िक 

कर 
३०००/- ३०००/-   

१३ सामान्य और्िी पसल बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

१४ 
ल्याव,एक्सरे समहिको और्िी पसल 

बामर्िक कर 
३०००/- ३०००/-   

१५ 
सून र्ााँिी पसल  बामर्िक कर(बनाउने 

मात्र) 
२०००/- २०००/-   

१६ 
सून र्ााँिी पसल बामर्िक कर ( खररि 

मबक्री र बनाउने) 
३०००/- ३०००/-   

१७ ममिरा िथा सूमििजन्य पसल बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

१८ 
सामानको थोक मबके्रिा (गिा िथा 

मकराना) बामर्िक कर 
५०००/- ५०००/-   
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१९ टेलरीङ्ग पसल बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

२० मनमािण ब्यबसायी (ग र घ) बामर्िक कर २५००/- २५००/-   

२१ मनमािण ब्यबसायी (ख) बामर्िक कर १००००/- १००००/-   

२२ मनमािण ब्यबसायी(क) बामर्िक कर २५०००/- २५०००/-   

२३ मग्रल उद्योग बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

२४ 
फमनिर्र उद्योग िथा ब्यबसाय बामर्िक 
कर 

३०००/- ३०००/-   

२५ 

खाद्य उद्योग 
(समोसा,पाउरोटी,र्ाउमीन,र्ाउर्ाउ र 

अन्य) बामर्िक कर 

२०००/- २०००/-   

२६ 
जल मवि्युि आयोजना प्रमि बर्ि एक 
मुस्ट  

१००००/- १००००/-   

२७ कुटानी मपसानी ममल  बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

२८ 
कुटानी मपसानी पेलानी ममल बामर्िक 
कर 

१०००/- १०००/-   

२९ क्रसर उद्योग बामर्िक कर २५०००/- २५०००/-   

३० अन्य उद्योग बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

३१ ईट्ट िथा ब्लक उद्योग बामर्िक कर ५०००/- ५०००/-   

३२ अन्य उद्योग िथा ब्यबसाय बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

३३ माछा माने अनुममि बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

३४ 
बोमडङ्ख सु्कल बामर्िक कर (आिार भुि 

िह) 
३०००/- ३०००/-   

३५ 
बोमडङ्ख सु्कल बामर्िक कर (माध्यममक 

िह) 
८०००/- ८०००/-   
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३६ लघु मवत्त कम्पनी बामर्िक कर ८०००/- ८०००/-   

३७ सहकारी संस्थाको बामर्िक कर ०/- ०/-   

३८ 
बैंक िथा मवमत्तय संस्था बामर्िक कर 
(क वगि) 

२५०००/- २५०००/-   

३९ 
बैंक िथा मवमत्तय संस्था बामर्िक कर (ख 

वगि) 
२००००/- २००००/-   

४० 
बैंक िथा मवमत्तय संस्था बामर्िक कर (ग 

वगि) 
१५०००/- १५०००/-   

४१ 
बैंक िथा मवमत्तय संस्था बामर्िक कर (घ 

वगि) 
१००००/- १००००/-   

४२ टेमलफोन नेट्वाकि  टावर बामर्िक कर १५०००/- १५०००/-   

४३ िन्ड जररवाना   

मनयमानुसार/ 

अध्यक्षले िोके 
वमोमजम 

मनयमानुसा

र/ 

अध्यक्षले 
िोके 
वमोमजम 

  

४४ 
मामथ उिेख नभएका अन्य व्यवसाय 
प्रमि बर्ि 

१०००/- १०००/-   

 

अनुसुर्ी ५ 

जलिबुटी, किािी र जीिजनु्त कर  

क्र.स

. 

सेिाका प्रकार तथा 
लििरर् 

आ.ि.२०७४/०७५ 

का िालग दररेट 
प्रस्तालित दर पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ मर्राईिो मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   
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२ मटमुर मवक्री मूल्यको ५% मवक्री मूल्यको ५%   

३ हलरु्ड मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

४ लोक्ता मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

५ सिुवा मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

६ खानाक्पा मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

७ मर्ङ्खमफङ्ख मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

८ मनगालो ,मामलङ्खगो ,घुडे मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

९ बुढो ओखमि मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

१० पाखन वेि मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

११ बोझो मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

१२ 
पिकर,सुकेका काठ 
िाउरा,घााँस,घोर्ा,अमररसो 

मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

१३ 
नेपाल सरकारले 
प्रमिबल्लन्धि नगरेको अन्य 
वन पैिावार 

मवक्री मूल्यको २% मवक्री मूल्यको २%   

 

अनुसुर्ी ६ 

सिारी सािन कर  

क्र.स

. 

सेिाका प्रकार तथा 
लििरर् 

आ.ि.२०७४/०७५ का िालग 

दररेट 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ मोटर साइकल बामर्िक कर ५०० ५००   

२ कार, जीप, भ्यान बामर्िक कर १००० १०००   

३ टर याक्टरबामर्िक कर १५०० १५००   

४ ममनी बस, ममनी टर क बामर्िक २००० २०००   
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कर 

५ बस, टर ्क बामर्िक कर २५०० २५००   

६ 
हेभी, गाडी, डोजर, के्रन 
बामर्िक कर 

३००० ३०००   

अनुसुर्ी ७ 

लिज्ञापन कर 

क्र.

स. 
सेिाका प्रकार तथा लििरर् 

आ.ि.२०७४/०७५ का 

िालग स्वीकृत दररेट 
प्रस्तालित दर पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ 
मडजीटल मडस्ले प्रमि वगि फुट 
प्रमि बर्ि  

५० ५०   

२ 
पखािल, बार, मभत्तामा कम्पनी 
संस्थाको  रंग पोिेको प्रमि वगि 
फुट 

५० ५०   

३ 
साइन बोडर्, होमडंग बोडि प्रमि वगि 
फुट 

५० ५०   

 

अनुसुर्ी ८ 

मनोरन्जन कर 

क्र.

स. 
सेिाका प्रकार तथा लििरर् 

आ.ि.२०७४/०७५ का 

िालग स्वीकृत दररेट 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ 
मेला महोत्सव सिालन प्रते्यक 
पटकको  

२५०००/- २५०००/-   

२ हाईमभजन हल ५०००/- ५०००/-   
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अनुसुर्ी ९ 

सेिा िुल्क दसु्तर  

क्र.स

. 
लसर्ाररस तथा अन्य दसु्तर िुल्क 

आ.ि.२०७४/०७५ 

का िालग स्वीकृत 
दररेट 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ नागररकिा मसफाररस सािारण २०० २००   

२ नागररकिा मसफाररस मुरु्लका समहि ३५० ३५०   

३ 
अंमगकृि नागररकिा मसफाररस 
बैबामहक 

५०० ५००   

४ नािा प्रमामणि मजमवि संगको ३५० ३५०   

५ नािा प्रमामणि मृिक संगको ३५० ३५०   

६ नागररकिा प्रमिमलमप मसफाररस ५०० ५००   

लसर्ाररस दसु्तर 

७ पाररवाररक मववरण मसफाररस २०० २००   

८ बसोबास प्रमामणि मसफाररस ५०० ५००   

९ नावालक मसफाररस २०० २००   

१० जन्म मममि प्रमामणि मसफाररस १५० १५०   

११ वैवामहक सम्बन्ध प्रमामणि मसफाररस ३५० ३५०   

१२ अमववामहि प्रमामणि मसफाररस ५०० ५००   

१३ मजमवि रहेको मसफाररस ५०० ५००   

१४ व्यल्लक्तगि मववरण प्रमामणि मसफाररस २०० २००   

१५ र्ारीमत्रक प्रमामणि मसफाररस ५०० ५००   

१६ सम्बन्ध मवचे्छि प्रमामणि मसफाररस २०० २००   

१७ खानेपानी, टेमलफोन जडान, नामसारी, ३५० ३५०   
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ठाउाँसारी 

१८ 
मवि्युि ममटर जडान 
मसफाररस(घरायसी) ३५० ३५०   

१९ 
मवि्युि ममटर जडान मसफाररस 
(उद्योग) १५०० १५००   

२० अन्य प्रमामणि वा मसफाररस २५० २५०   

२१ 
गोमलया िथा रुख कटान मसफाररस  
प्रमामणि (१ ओटा िेल्लख २५ ओटा 
सम्म  

१५०० १५००   

२२ 
२६ वटा रुख िेल्लख मामथ (प्रमि थप 

रुख) मसफाररस 
५० ५०   

२३ गोमलया कटान म्याि थप मसफाररस  ५००० ५०००   

घरेिु तथा साना उद्योगको सजणलमन तथा लसर्ाररस 

२४ ठूला उद्योग मसफाररस ५००० ५०००   

२५ मझौला उद्योग मसफाररस २५०० २५००   

२६ साना िथा घरेलु उद्योग १५०० १५००   

२७ व्यवसाय बन्द िथा नाम पररवििन ३५० ३५०   

२८ व्यवसाय सिालन भएको मसफाररस ३५० ३५०   

२९ व्यवसाय नभएको मसफाररस ५०० ५००   

३० व्यवसाय ििाि मसफाररस १००० १०००   

३१ व्यवसाय ििाि  १००० १०००   

३२ ममिरा व्यवसाय मसफाररस (खुद्रा) ५००० ५०००   

३३ ममिरा व्यवसाय मसफाररस (थोक) १०००० १००००   

३४ संघ संस्था ििाि मसफाररस, अन्य ५०० ५००   
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मसफाररस 

३५ वडा सजिममन ५०० ५००   

३६ लमटङ्ग इजाजि प्रमि रोपनी २००० २०००   

३७ वनजन्य वसु्तको मसफाररस १५०० १५००   

३८ पयिटन स्तरीय होटल मसफाररस २००० २०००   

३९ होटल ििािको मसफाररस १००० १०००   

४० 
मनजी वैंक िथा मबत्तीय संस्था 
स्थापना अनुममि मसफाररस 

२५०० २५००   

४१ जग्गा िनी पूजाि प्रमिमलमप मसफाररस २०० २००   

४२ घर पािल प्रमामणि ३५० ३५०   

४३ पुजािमा घर कायम मसफाररस ५०० ५००   

४४ जग्गामा हिबल्लन्द मसफाररस   १०००   

जग्गा रलजष्ट्र ेिन पास 

४५ पमहलो मकत्ता २०० २००   

४६ पमहलो मकत्ता पमछ थप प्रमि मकत्ता ५० ५०   

४७ टर ेस नक्सा मनमािण प्रमि मकत्ता ४०० ४००   

४८ टर ेस नक्सा प्रमामणि प्रमि मकत्ता १५० १५०   

४९ उजुरी मनवेिन िसु्तर १०० १००   

५० ममला  पत्र िसु्तर ३५० ३५०   

५१ 
जग्गा ििाि वा नामसारी मसफाररस 
२० रोपनी सम्म 

४०० ४००   

५२ थप प्रमि रोपनी ५० ५०   

५३ रामजनामा, बकसपत्र मसफाररस ५०० ५००   
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५४ अशंवण्डा मसफाररस २०० २००   

५५ नाम सच्याई सजिममन ३०० ३००   

५६ 
अममन खटन िसु्तर प्रमि मकत्ता वडा 
नं. १,२ र ३ १००० १०००   

५७ 
अममन खटन िसु्तर प्रमि मकत्ता वडा 
नं.  ४, ५ र ६ मा २००० २०००   

५८ घर नक्सा नामसारी १००० १०००   

५९ उद्योग नामसारी ठूलो २००० २०००   

६० उद्योग नामसारी मझौला १५०० १५००   

६१ उद्योग नामसारी सानो १००० १०००   

र्ार लकल्ला प्रमालर्त 

६२ पमहलो मकत्ता ३००    

६३ पमहलो मकत्ता पमछ थप प्रमि मकत्ता १००    

घर जग्गा मूल्याङकन 

६४ १ लाख िेल्लख १० लाख सम्म १००० १०००   

६५ १० लाख िेल्लख २० लाख सम्म २००० २०००   

६६ २० लाख भन्दा मामथ थप प्रमि लाख २०० २००   

६७ नक्सा पास मकिाव ५०० ५००   

६८ 
आय श्रोि प्रमामणि प्रमि लाख प्रमि 
वर्ि 

१०० १००   

लनजी लिद्याियको किा िृन्धि / तह िृलि 

६९ कक्षा वृल्लद्ध १०००    
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७० िह वृल्लद्ध २०००    

सामुदायीक लिद्याियको किा िृन्धि (अपगे्रि) 

७१ कक्षा वृल्लद्ध ५०० ५००   

७२ िह वृल्लद्ध १००० १०००   

७३ क्याम्पस / कलेज स्तर १५०० १५००   

अन्य 

७४ 
पञ्जीकरण, मववाह, जन्म, मृतु्य, 

बसाईसराई ििाि 

३५ मिन सम्म 
मनशुल्क र त्यस 
पमछ रु। १०० 

३५ मिन 
सम्म 
मनशुल्क र 
त्यस पमछ 
रु। १०० 

  

७५ व्यल्लक्तगि घटना ििाि प्रमिमलमप २०० २००   

७६ आन्तररक बसाईसराई मसफाररस 
गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर ५०० 

गा.पा. मभत्र 
२००, गा.पा. 
बामहर ५०० 

  

७७ 

र्ौपाया मनकासी िसु्तर प्रमि 
गोटा(भेडा बाख्रा खसी बोका) 

मसफाररस 

५० ५०   

७९ 
र्ौपाया मनकासी िसु्तर प्रमि 
गोटा(रााँगा, भैसी आिी) मसफाररस 

१०० १००   

८० 
संघ संस्था, क्लव, इस्टीचु्यट आमि 
ििाि अमभलेख 

२००० २०००   

८१ समुह ििाि वा नमवकरण ५०० ५००   

८२ कुटानी मपसानी ममल मसफाररस  १५०० १५००   

८३ स ममल काठमर्रानी मसफाररस १००० १०००   
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८४ संस्था नमवकरण १००० १०००   

८५ नाम, थर, जन्म मममि मसफाररस २०० २००   

उद्योग दताण दसु्तर 

८६ 
उद्योग ििाि (५ िेल्लख २० हर्ि पावर 

सम्म) 
७०० ७००   

८७ 
उद्योग ििाि (२० हर्ि पावर भन्दा 

मामथ) 
१५०० १५००   

८८ स ममल काठ मर्रानी ििाि ४००० ४०००   

८९ फमनिर्र उद्योग ििाि २००० २०००   

९० डेरी उद्योग ििाि १००० १०००   

९१ मनमािण व्यवसाय ििाि १००० १०००   

९२ परामशि सेवा ििाि १५०० १५००   

लनजी लिद्यािय लसर्ाररस / दताण 

९३ मशशु कक्षा संर्ालन ििाि ३००० ३०००   

९४ आिारभूि स्तर ४००० ४०००   

९५ माध्यममक स्तर     

सामुदायीक लिद्यािय लसर्ाररस / दताण 

९६ मशशु कक्षा संर्ालन ििाि मनशुल्क मनशुल्क   

९७ आिारभूि स्तर मनशुल्क मनशुल्क   

९८ माध्यममक स्तर मनशुल्क मनशुल्क   

लिद्याियको ठाउँसारी गने लसर्ाररस 

९९ मनजी ५००० ५०००   
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१०० सामुिामयक १००० १०००   

घिेरी प्ललटङ्गमा बाटोको िगत कट्टी 

१०१ १ रोपनी सम्म १५०० १५००   

१०२ ५ रोपनी सम्म २५०० २५००   

१०३ ५ रोपनी भन्दा मामथ ५००० ५०००   

लसर्ाररस तथा अन्य दसु्तर िुल्क 

१०४ 
घर जग्गा करको लेखा जोखा 
मसफाररस 

२०० २००   

१०५ मनशुल्क स्वास्थ्य उपर्ार मसफाररस मन शुल्क मन शुल्क   

१०६ सशुल्क स्वास्थ्य उपर्ार मसफाररस १५० १५०   

१०७ 
आफ्नो अमिकारके्षत्रका मवर्यमा 
अंगे्रजी भार्ामा मसफाररस िथा 
प्रमामणि 

स्विेशी प्रयोजन 
१००० र वैिेशीक 
प्रयोजन ५००० 

स्विेशी 
प्रयोजन 
१००० र 
वैिेशीक 
प्रयोजन 
५००० 

  

१०८ संस्थागि संरक्षक मसफाररस ३५० ३५०   

१०९ व्यल्लक्तगि संरक्षक मसफाररस ३५० ३५०   

११० 
हकवाला वा हकिार मसफाररस र 
प्रमामणि 

३५० ३५०   

१११ 

जग्गाको हक सम्बन्धी मसफाररस 
(साविजमनक, ऐलानी िथा पमिि जग्गा 

बाहेक) 
४०० ४००   

११२ पालन पोर्ण मसफाररस २०० २००   
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११३ 
आमथिक अवस्था कमजोर वा मवपन्निा 
प्रमामणि 

मन शुल्क मन शुल्क   

११४ 
आमथिक अवस्था वमलयो वा सम्पन्निा 
प्रमामणि 

५००० ५०००   

नक्सा पास दसु्तर 

११५ किी घरको RCC बाहेक एकमुर्ट ५०० ५००   

११६ 

RCC को लामग नयाबजार, िथा 

मूलसडक के्षत्रमा प्रमि स्क्वायर मफट 
प्रमि िला 

१० १०   

११७ 
RCC को लामग प्रमि स्क्वायर मफट 

प्रमि िला (अन्य के्षत्रमा) 
५ ५   

११८ 

RCC को लामग नयााँबजार र 

मूलसडकमा पनेको प्रमि स्क्वायर 
मफट प्रमि िला मनमािण भईसकेको 

१५ १५   

११९ 

RCC को लामग प्रमि स्क्वायर मफट 

प्रमि िला मनमािण भईसकेका (अन्य 

के्षत्रमा) 

१० १०   

अन्य 

१२० नयााँ घट्ट ििाि २००० २०००   

१२१ मवि्युिबाट र्ल्ने घट्ट ििाि २००० २०००   

१२२ ३ ममहना सम्म संर्ालन हुने १५० १५०   

१२३ ६ ममहना सम्म संर्ालन हुने २५० २५०   

१२४ १२ ममहना संर्ालन हुन  ३५० ३५०   

१२५ घट्ट बन्द मसफाररस िथा प्रमामणि ५०० ५००   
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योजना  तथा कायणक्रम सम्झौता सेिा िुल्क 

१२६ ५ लाख सम्म १०० १००   

१२७ ५ लाख िेल्लख मामथ ५०० ५००   

१२८ मोमह लगि कट्टा ३५० ३५०   

छात्रिृलत लसर्ारीस 

१२९ मवपन्न मनशुल्क मनशुल्क   

१३० सम्पन्न २५० २५०   

१३१ 
अन्तरामष्टर य अध्ययन छात्रवृमि 
मसफाररस  

५००० ५०००   

१३२ अपाङ्गिा मसफाररस ५० ५०   

१३३ स्थाई वसोवास मसफाररस ३५० ३५०   

१३४ अस्थायी वसोवास मसफाररस ३५० ३५०   

१३५ कोट मफ ममनाह मसफाररस  मनशुल्क मनशुल्क   

१३६ छुट जग्गा ििाि मसफाररस ५००० ५०००   

१३७ 
नेपाल सरकारको नाममा बाटो 
कायम मसफाररस  

२०० २००   

१३८ कोठा खोल्ने रोहवरमा बसे्न ५०० ५००   

१३९ 
अन्य कायािलयका माग अनुसार 
मसफाररस 

२०० २००   

१४० घर बाटो प्रमाणीि  
सािारण २०० 
जमटल ३५० 

सािारण 
२०० जमटल 
३५० 

  

१४१ 
जग्गा रेखांकनको कायिमा रोहोबरमा 
बसे्न 

५०० ५००   
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सिारी सािन अलभिेख दसु्तर 

१४२ मोटर साइकल २०० २००   

१४३ कार, जीप, भ्यान ५०० ५००   

१४४ टर याक्टर ७०० ७००   

१४५ ममनी बस, ममनी टर क ९०० ९००   

१४६ बस, टर ्क ११०० ११००   

१४७ हेभी, गाडी, डोजर, के्रन १५०० १५००   

१४८ 
स्थानीय आवश्यकिा अनुसार अन्य 
मसफाररस 

सािारण २००, 

मुरु्ल्का समहि 
३५० 

सािारण 
२००, 

मुरु्ल्का 
समहि ३५० 

  

 

 

अनुसुर्ी १० 
हाट बजार कर M गाउाँपामलका के्षत्रमभत्र रहेका बजारहरुमा लागे्न हाटबजारमा िपमसल बमोमजम हाट बजार 
कर लगाईने र असुल उपर गररनेछ । 

  तपलिि : 

क्र.स. सेिाका प्रकार तथा लििरर् आ.ि.२०७५/०७

६ का िालग 
स्वीकृत दररेट 

प्रस्तालित 
दर 

पुष्ट्याई कैलर्यत 

१ गाउाँपामलकाको केन्द्र रहेको नयााँबजार 
के्षत्रमा हाटबजार करको लामग बामर्िक 
रु। १०००००र( को टेन्डर आव्हान गरर 

हाटबजार कर  िपमशस बमोमजमको 
िररेटमा संकलन गररने छ । टेन्डर 
माफि ि कर संकलन नहुने भएमा सोही 
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िररेटमा गाउाँपामलकाबाट कमिर्ारी खटाई 
कर संकलन गररनेछ ।  

२ गाउाँपामलकाका वडाहरुमा लागे्न 
हाटबजारको हकमा नयााँबजार के्षत्रमै 
स्वकृि िर रेटमा हाटबजार कर वडा 
कायािलय माफि ि हाट बजार संकलन 
गररने छ । 

 

 

  

क्र.सं. पसिको नाम स्थाई (लभत्र) अस्थाई (बालहर) कैलर्यत 

१ कपडा पसल २५ ३०   

२ जुत्ता र्प्पल पसल २५ ३०   

३ भाडा पसल २० ३०   

४ मकराना पसल २० ३०   

५ कसे्मटीक पसल १५ २०   

६ होटल व्यावसाय २० २५   

७ ममठाइ पसल १५ २०   

८ इल्क्टर ोमनक मेकामनक २५ ३०   

९ फरि मनर्र पसल २० २५   

१० मेडीकल पसल २५ ३०   

११ से्टसनरी पसल २० २५   

१२ सुन र्ािी पसल २५ ३०   

१३ हाडिवे्हर पसल २५ ३०   
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१४ इन्टीचू्यट २५ ३०   

१५ टेलर २५ ३०   

१६ मोर्ी २५ ३०   

१७ हजम १५ २०   

१८ माछा मासु पसल २५ ३०   

१९ साग सब्जी पसल १० १५   

२० मर्या सुमिि कटुवा पसल १५ २०   

२१ सु्टमडयो २५ ३०   

२२ बाँगुर खसी पाडा प्रमि गोटा  १५ २०   

२३ स्टोर गोिाम ५५ ६०   

२४ मबयुटी पालिर २५ ३०   

२५ पान पसल १५ २०   

२६ संघ संस्था २५ ३०   

२७ मोबाइल सेन्टर २५ ३०   

२८ मर्ाि पसल ४० ४५   

 

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

   र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ३ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

प्रस्तािनाः सहकारी मूल्य, मान्यिा र मसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूाँजी, प्रमवमि िथा प्रमिभालाई 

स्वाबलम्बन र पारस्पररकिाका आिारमा एकीकृि गिै सिस्यहरूको आमथिक, सामामजक िथा सााँसृ्कमिक उन्नयन 

गनि, समुिायमा आिाररि, सिस्य केल्लन्द्रि, लोकिाल्लिक, स्वायत्त र सुशामसि संगठनको रूपमा सहकारी 

संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेिी, उद्योग, वसु्त िथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामामजक न्यायका 

आिारमा आत्ममनभिर, िीब्र एवंमिगो रुपमा स्थानीय अथिििलाई सुदृढ िुल्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको ििाि, 

सिालन एवम् मनयमनसम्बन्धी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संमविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोमजम माईजोगमाई गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररचे्छद –१ 

प्रारन्धम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) यस ऐनको नाम “माईजोगमाई गाउाँपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको 

छ । 

 (२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको मममि िेल्लख लागु हुनेछ । 

२. पररभार्ा: मवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायिमवमि” भन्नाले सहकारी संस्थाले िफा १८ बमोमजम बनाएकोआन्तररक कायिमवमि 

सम्झनुपछि  ।  

(ख)  “कसूर” भन्नाले िफा ७९ बमोमजमको कसूर सम्झनुपछि  । 

(ग)  “िोमकएको” वा “िोमकए बमोमजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयममा िोमकएको वा िोमकए 

बमोमजम सम्झनुपछि  । 

(घ)  “पररवार” भन्नाले सिस्यको पमि वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपुत्र, िमिपुत्री, बाबु, आमा, सौिेनी 

आमा र आफूले पालन पोर्ण गनुि पने िाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र मििी, बमहनी सम्झनुपछि । 
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िर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छुमट्टई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेकोपररवारकोसिस्यलाई 

जनाउने छैन ।  

(ङ्ख) “बर्ि” भन्नाले सिस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछि  । 

(र्) “मिालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी मवर्य हेने संघीय मिालय सम्झनुपछि  ।  

(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संर्ालन गरेको व्यवसामयक मक्रयाकलापहरुमा पमछिो आमथिक 

वर्िसम्ममा पररर्ामलि बर्िको िामयत्व र पमछिो आमथिक वर्िको सिस्यिफि को खररि वा मबक्री 

कारोवारमा कम्तीमा िीस प्रमिशिभन्दा बढी महस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछि  ।   

(ज) “रमजष्टर ार” भन्नाले संघको रमजष्टर ार सम्झनु पछि  ।  

(झ)  “लेखा सुपरीवेक्षण समममि” भन्नाले िफा ३७ बमोमजमको लेखा सुपरीवेक्षण समममि सम्झनुपछि  । 

(ञ)  “मवमनयम” भन्नाले सम्बल्लन्धि सहकारी संस्थाको िफा १७ बमोमजम बनाएको मवमनयम सम्झनुपछि  । 

(ट)  “मवभाग” भन्नाले संघको सहकारी मवभाग सम्झनुपछि  र सो शब्दले मिालयले सहकारी मनयमन गनि 

िोकेको महाशाखा समेिलाई जनाउाँछ। 

(ठ)  “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपछि  ।  

(ड)  “सिालक” भन्नाले समममिको सिस्य सम्झनुपछि  र सो शब्दले समममिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समर्व र 

कोर्ाध्यक्ष समेिलाईजनाउाँछ ।  

(ड) “सिस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सिस्यिा प्राप् ि गरेका व्यल्लक्त सम्झनुपछि । 

(ढ) “समममि” भन्नाले  िफा ३० को उपिफा (१) बमोमजमको सिालक समममि सम्झनुपछि  ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरिामयत्व, लोकिि, समानिा, समिा, ऐक्यवद्धिा, 

इमान्दारी, खुलापन, सामामजक उत्तरिामयत्व िथा अरुको हेरर्ाह लगायि अन्तरािमष्टर यमान्यिाप्राप् ि 

सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछि  । 

(ि) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले मवमनयममा व्यवस्था भए बमोमजम सिामलि व्यवसामयक मक्रयाकलाप 

सम्झनुपछि  ।  

(थ) “सहकारी मसद्धान्त” भन्नाले से्वल्लच्छक िथा खुला सिस्यिा, सिस्यद्वारा लोकिाल्लिक मनयिण, 

सिस्यको आमथिक सहभागीिा, स्वायत्तिा र स्विििा, मशक्षा, िालीम र सूर्ना, सहकारी-सहकारी 

बीर् पारस्पररक सहयोग र समुिायप्रमिको र्ासो लगायि अन्तरािमष्टर य मान्यिाप्राप् ि सहकारी सम्बन्धी 

मसद्धान्त सम्झनुपछि  ।  

(ि)  "संस्था" भन्नाले िफा ३ बमोमजम गठन भई िफा ६ बमोमजम ििाि भएको मवर्यगि वा बहुउदे्दश्यीय 

सहकारी संस्था सम्झनु पछि  । 

(ि)  “सािारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारणसभा सम्झनुपछि  । 
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(न)  “प्राथममक पूाँजी कोर्” भन्नाले शेयर पूाँजी र जगेडा कोर् सम्झनुपछि  । 

(प)  "ििाि गने अमिकारी" भन्नालेिफा ६९ बमोमजमको ििाि गने अमिकारी सम्झनुपििछ । 

पररचे्छद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताण 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा िीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा ममली मवर्यगि वा बहुउदे्दशीय 

सहकारी संस्था गठन गनि सके्नछन् ।  

(२)उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन श्रममक, युवा लगायिले आफ्नो श्रम वा 

सीपमा आिाररि भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पध्रजनजना नेपाली नागररकहरु भए पमन संस्था 

गठन गनि सके्नछन् । 

(३) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीय 

िह वा त्यस्ता सरकार वा िहको अनुिान वा स्वाममत्वमा संर्ामलि मवद्यालय, मवश्वमवद्यालय वा संगमठि 

संस्थाबाट पाररश्रममक पाउने पिमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिर्ारी, मशक्षक वा 

प्राध्यापकहरुले आपसमा ममली प्रर्मलि कानून बमोमजम ििाि भएको आफ्नो पेशागि संगठनका आिारमा 

सिस्यिा, प्रमिमनमित्व र सेवा संर्ालनमा िोमकए बमोमजमका शिि बने्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन 

गनि सके्नछन् । 

िर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीमा िीसजना कमिर्ारी, मशक्षक 

वा प्राध्यापकहरुले आपसमा ममली सिस्यिा, प्रमिमनमित्व र सेवा संर्ालनमा िोमकए बमोमजमका शिि 

बने्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(४)  यस िफा बमोमजम संस्था गठन गिाि एक पररवार एक सिस्यका िरले उपिफा (१) वा (२)मा 

उल्लिल्लखि संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

िर संस्था ििाि भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यल्लक्तलेसो संस्थाको सिस्यिा मलन 

बािापनेछैन । 

४. दताण नगरी  सहकारी सस्था संर्ािन गनण नहुने: कसैले पमन  यस ऐन बमोमजम ििाि नगरी सहकारी 

स्थापना िथा सिालन गनि हुाँिैन।   

५. दताणको िालग दरखास्त लदनु पने :(१) यस ऐन बमोमजम गठन भएका सरकारी संस्थाले ििािकालामग ििाि 

गने अमिकारी समक्ष अनुसूर्ी-१ को ढााँर्ामा िरखास्त मिनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमका िरखास्त साथ िेहाय बमोमजमका कागजािहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 
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(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तामवि मवमनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सिालनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रमिवेिन, 

(ग)  सिस्यले मलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको मववरण । 

(घ)   अन्य आवस्यक कागजािहरु । 

६. दताण गनुण पने :(१) िफा ५ को उपिफा (१) बमोमजम प्राप् ि िरखास्त  समहिको कागजािहरु  छानमवन गिाि 

िेहाय बमोमजम भएको पाइएमा ििाि गने अमिकारीले िरखास्त परेको मममिले िीस मिनमभत्र त्यस्तो सहकारी 

संस्थाििाि गरी अनुसूर्ी-२ को ढााँर्ामा ििाि प्रमाणपत्र मिनु पनेछ :– 

(क) िरखास्त साथ पेश भएको मवमनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजम 

रहेको,  

(ख) प्रस्तामवि सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,मान्यिा र मसद्धान्त अनुरुप सिालन हुन सके्न आिार 

रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समुिायमा आिाररि एवम् सिस्य केल्लन्द्रि भई संर्ालन र मनयिण हुन सके्न 

स्पष्ट आिार रहेको । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम छानमवन गिाि प्रस्तामवि सहकारी संस्थाको मवमनयमको कुनै कुरामा 

संशोिन गनुिपने िेल्लखएमा ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खुलाई िरखास्त प्राप् ि 

भएको मममिले पध्रजन मिनमभत्र मनवेिकलाई सूर्ना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखिििाि भई 

सिालनमा रहेका माईजोगमाई गाउाँपामलका मभत्र कायिके्षत्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन 

बमोमजम ििाि भएको मामनने छ । 

(४) यस िफा बमोमजम सहकारी संस्था ििाि गिाि ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले 

पालना गनुि पने गरी कुनै शिि िोक्न सके्नछ ।  

(५) उपिफा (४) बमोमजम शिि िोमकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बल्लन्धि सहकारी संस्थाको 

कििव्य हुनेछ। 

७. दताण गनण अस्वीकार गनण सके्न :(१) िफा ६ को उपिफा (१) मा उल्लिल्लखि अवस्था नभएमा, सोही िफा 

बमोमजम मवमनयम संशोिनको लामग सूर्ना मिएको अबमिमभत्र मनवेिकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा 

त्यस्तो सूर्ना पाएको मममिले िीस मिनमभत्र मबमनयम संशोिन नगरेमा वा सूर्नामा उिेख भए बमोमजम 

हुनेगरी मबमनयम  संशोिन नगरेमा ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था ििाि गनि अस्वीकार गनि 

सके्नछ । 
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(२) उपिफा (१) बमोमजम सहकारी संस्था ििाि गनि अस्वीकार गरेकोमा ििाि गने अमिकारीले 

कारण खुलाई िीन मिन मभत्र सोको जानकारी सम्बल्लन्धि मनवेिकहरूलाईमिनु पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुने:(१) सहकारी संस्था अमवल्लच्छन्न उत्तरामिकारवाला एक स्वशामसि र 

सङ्गमठि संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लामग एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यल्लक्त सरह र्ल अर्ल सम्पमत्त प्राप् ि, उपभोग, 

मवक्री वा अन्य व्यवस्था गनि सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यल्लक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजूर गनि र सो उपर पमन सोही 

नामबाट नामलस उजूर लाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यल्लक्त सरह करार गनि सके्नछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायणिेत्र : (१) ििाि हुाँिाका बखि सहकारी संस्थाको कायि के्षत्र िेहाय बमोमजम हुनेछ   

(क) बर्ि िथा ऋणको मुख्य कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा,  

(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा िेहायका आिारमा िीन वडासम्म : 

(१)  सिस्यहरुवीर् स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लामग आपसी साझा वन्धन (कमन  

  बण्ड), 

(२)  व्यवसामयक स्तरमा सेवा संर्ालन गनि आवश्यक सिस्य संख्या, 

(३) संस्था संर्ालनमा सिस्यको सहभामगिामूलक लोकिाल्लिक मनयिण कायम हुने गरी  

  पायक पने स्थान । 

(२)  उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन संस्थाले ििाि भई व्यवसामयक सेवा प्रारम्भ 

गरेको िुईवर्ि पमछ िेहायको आिारमा जोमडएको भौगोमलक के्षत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायिके्षत्र थप 

वडाहरूमा मवस्तार गनि सके्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसामयक मक्रयाकलापको मवकास क्रममा सिस्यिा बढाउन थप कायि के्षत्र 

आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संर्ालनमा सिस्यको प्रत्यक्ष मनयिण कायम राख्न रर्नात्मक उपायहरु 

अवलम्बन गररएको, 

(ग)  बर्ि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापिण्ड अनुसार भएको । 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन संस्थाको कायिके्षत्रका वडाहरूमा 

व्यावसामयक सेवा सिालन नभएको वा जम्मा कारोबारको िोमकएको रकम वा अनुपािभन्दा कम रकम वा 
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अनुपािको व्यावसामयक सेवा सिालन भएको िेल्लखएको खण्डमा ििाि गने अमिकारीले व्यावसामयक सेवा 

सिालन भएका वडा मात्र कायिके्षत्र कायम गने गरी मवमनयम संशोिन गनि मनिेशन मिन सके्नछ । 

(४)  उपिफा (३) बमोमजम ििाि गने अमिकारीले मनिेशन मिएकोमा सहकारी संस्थाले एक 

वर्िमभत्र मवमनयम संशोिन गरी आफ्नो कायिके्षत्र पुन मनिािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन सहकारी संस्थाले से्वल्लच्छक 

रूपमा जुनसुकै समय कायिके्षत्र घटाउने गरी पुन मनिािरण गनि मवमनयम संशोिन गनि सके्नछ ।  

(६) कायिके्षत्र पुन  मनिािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोमकएबमोमजम हुनेछ ।   

१०. जानकारी लदनुपने : माईजोगमाई गाउाँपामलका भन्दा बढी कायिके्षत्र कायम राखी ििाि भई सिालनमा 

रहेका संस्थाहरूले माईजोगमाई गाउाँपामलकामा सेवा सिालन गिाि सिामलि सेवाको मववरण समहि ििाि गने 

अमिकारीलाई जानकारी मिनुपनेछ । 

११. लिर्यगत आिारमा िगीकरर्: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण िेहाय बमोमजम हुनेछ  

(क) उत्पादक संस्थाः कृमर्,िुग्ध, मर्या,कमफ,उखु,फलफुल र माछापालन मवशेर्का मवर्यगि र 

अगुवावाली एवम् उत्पािनको योजना समेिका आिारमा अन्य उत्पािनमूलक संस्था; 

(ख) उपभोक्ता संस्थाः उपभोक्ता भण्डार, वर्ि िथा ऋण,उजाि र स्वास्थ्य  मवशेर्का मवर्यगि र 

प्राथममक आवश्यकिा एवम् सेवाको योजना समेिका आिारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्थाः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योमगक उत्पािन,भोजनालय र श्रम करार मवशेर्का 

मवर्यगि र सीप वा श्रमको मवशेर्िा एवम् स्वरोजगारीको योजना समेिका आिारमा अन्य श्रममा 

आिाररि संस्था; 

(घ) बहुउदे्दश्यीय संस्थाः उत्पािन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररि स्वरोजगारीका सेवा समेि 

सिालन गने अन्य बहुमुखी संस्था । 

(२) उपिफा (१) को खण्ड (क),(ख) र (ग) मा उिेल्लखि मवर्यमा मवमशष्टीकरण, आम प्रर्लन र अभ्यासको 

मवकासक्रम समेिको आिारमा िोमकएबमोमजमका मवर्यहरु थप गनि समकनेछ ।  

(३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन उपिफा (१) बमोमजम अन्य संस्थाहरु गठन 

गनि बािा पनेछैन ।  

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सिािन गनण सके्न :(१) िफा ६ बमोमजम ििाि प्रमाणपत्र 

प्राप् ि गरे पमछ संस्थाले आफ्नो उदे्दश्य प्राल्लतिकका लामग यस ऐन र मवमनयमको अिीनमा रहीआवश्यक कारोवार, 

व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सिालन गनि सके्नछ ।  

 (३) प्रर्मलि कानूनमा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन संस्थाले उपिफा (१) बमोमजम कारोवार, 
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व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सिालन गनि छुटै्ट संस्था ििाि गनुिपने छैन । 

िर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सिालन गनि प्रर्मलि कानून बमोमजम अनुममिपत्र,स्वीकृमि वा 

इजाजिपत्र मलनु पने रहेछ भने सो बमोमजम अनुममिपत्र ,स्वीकृमि वा इजाजिपत्र मलएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सिालन गनुि पनेछ।  

 (४) उपिफा (३) बमोमजम संस्थाले प्रर्मलि कानून बमोमजम अमिकार पाएको मनकाय वा अमिकारीबाट 

अनुममिपत्र,स्वीकृमि वा इजाजिपत्र प्राप् ि गरेमा पध्रजन मिनमभत्रसोको जानकारी ििाि गने अमिकारीलाई मिनु पनेछ । 

 (५) िुई वा िुईभन्दा बढी संस्थाले संयुक्त वा साझेिारीमा आफ्नो उत्पािन वा सेवाको बजारीकरणको लामग 

यस ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सिालन गनि सके्नछन् । 

 (६) उपिफा (५) बमोमजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सिालन गने सम्बन्धी अन्य 

व्यबस्था िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

१३. दालयत्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सिस्यको िामयत्व मनजले खररि गरेको 

वा खररि गनि स्वीकार गरेको शेयरको अमिकिम रकमसम्म मात्र सीममि रहनेछ ।  

 (२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी”  र नामको अन्त्यमा “मलममटेड” भने्न शब्द राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसिान्त पािना गनुण पने:सहकारी संस्थाको गठन िथा सिालन गिाि 

सहकारीका मूल्य, मान्यिा र मसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पररचे्छद–३ 

संस्थाका उदे्दश्य तथा कायण 

१५. संस्थाको उदे्दश्य : कायिके्षत्रमा आिाररि र सिस्य केल्लन्द्रि भई आफ्ना सिस्यहरूको आमथिक, सामामजक 

िथा सााँसृ्कमिक उन्नयन गनुि संस्थाको मुख्य उदे्दश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको कायण : संस्थाका कायिहरू िेहाय बमोमजम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र मसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 

(ख) सिस्यको महि प्रवद्धिनगने गरी व्यावसामयक सेवाहरू प्रिान गने, 

(ग) सिस्यलाई मशक्षा, सूर्ना र िालीम प्रिान गने , 

(ङ्ख) संस्थाले गने उत्पािन िथा सेवाको मापिण्ड मनिािरण गरी गुणस्तर सुिार, आमथिक स्थामयत्व र 

जोल्लखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि गने,  

(र्) आन्तररक मनयिण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसामयक प्रवद्धिन िथा मवकास सम्बन्धी मक्रयाकलापहरू सिालन गने, 



33 
 

(ज) मिालय,रमजष्टर ार, प्रािेमशक रमजष्टर ार,स्थानीय िह वाििाि गने अमिकारीको मनिेशन पालना गने 

गराउने, 

(झ)  मवमनयममा उल्लिल्लखि कायिहरू गने । 

पररचे्छद–४ 

लिलनयम तथा आन्तररक कायणलिलि 

१७. लिलनयम बनाउनु पने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मनिेमशका, मापिण्ड र 

कायिमवमिको अिीनमा रही आफ्नो कायि सिालनको लामग मवमनयम बनाउनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको मवमनयम ििाि गने अमिकारीबाट स्वीकृि भए पमछ लागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायणलिलि बनाउन सके्न :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मनिेमशका, 

मापिण्ड, कायिमविी र मवमनयमको अिीनमा रही आवश्यकिा अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिमवमि बनाउन 

सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको आन्तररक कायिमवमि सम्बल्लन्धि संस्थाको सािारणसभाले स्वीकृि 

गरेपमछ लागू हुनेछ । 

१९. लिलनयम र आन्तररक कायणलिलिमा संिोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुल सिस्य संख्याको 

बहुमिबाट मवमनयम र आन्तररक कायिमवमि संशोिन हुन सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम संशोिन भएको मवमनयम वा आन्तररक कायिमवमि ििाि गने अमिकारीबाट 

स्वीकृि भएपमछ लागू हुनेछ । 

पररचे्छद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता:(१) सोह्र वर्ि उमेर पूरा गरेका िेहाय बमोमजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सिस्य 

हुन सके्नछन्  

  (क) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररि गरेको, 

  (ख)  संस्थाको मवमनयममा उल्लिल्लखि शििहरु पालना गनि मन्जुर गरेको, 

  (ग) संस्थाको मजमे्मवारी पालना गनि मन्जुर भएको, 

  (घ) संस्थाले गरेको कारोवारसाँग प्रमिस्पिाि हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  (ङ्ख)    संस्थाको सिस्यिा मलन योग्य रहेको स्वघोर्णा गरेको । 
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(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन नेपाल सरकार, प्रिेश सरकारका 

मनकायहरु, स्थानीय िहका साथै संस्थाको कायिके्षत्र मभत्रका सामुिामयक वा सहकारी मवद्यालय, गुठी, 

स्थानीय क्लब, स्थानीय िहमा गठन भएकाउपभोक्ता समूहहरु संस्थाको सिस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा 

सहकारी संस्थाले सिस्यिा मलन वािा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गनण लनिेदन लदनु पने:(१) संस्थाको सिस्यिा मलन र्ाहने सम्बल्लन्धि व्यल्लक्तले संस्थाको 

समममिसमक्ष मनवेिन मिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम मनवेिनपरेको मममिले पैंिीस मिन मभत्र समममिले यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगिि बनेको मनयम िथा मवमनयमको अिीनमा रही सिस्यिा प्रिान गने वा नगने मनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजम मनणिय गिाि समममिले सिस्यिा प्रिान नगने मनणिय गरेमा सो को 

कारण खोली साि मिनमभत्र मनवेिकलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोमजम जानकारी पाएको मममिले िीस मिनमभत्र सम्बल्लन्धि ब्यल्लक्तले त्यस्तो 

संस्था ििाि गने अमिकारीसमक्ष उजूर गनि सके्नछ। 

(५) उपिफा (४) बमोमजम प्राप् िउजूरी छानमवन गिाि मनवेिकलाई सिस्यिा प्रिान गनुि पने 

िेल्लखएमा ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो मनवेिकलाई सिस्यिा प्रिान गनिको लामग सम्बल्लन्धि संस्थालाई 

आिेश मिन सके्नछ। 

(६) उपिफा (५) बमोमजम आिेश भएमा सो आिेश प्राप् ि गरेको साि मिन मभत्र सम्बल्लन्धि 

संस्थाले मनवेिकलाई सिस्यिा प्रिान गरी सोको जानकारी ििाि गने अमिकारीलाई गराउनु पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाउने :(१) कुनै व्यल्लक्त एकै प्रकृमिको एकभन्दा वढी संस्थाको सिस्य हुन पाउने छैन ।  

  िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ कुनै व्यल्लक्त एकै प्रकृमिको एकभन्दा बढी संस्थाको सिस्य रहेको भए 

यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले िीनवर्ि मभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सिस्यिा कायम राख्नु पनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखि कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको मनकाय वा िफा २० को 

उपिफा (२) मा उिेख भएिेल्लख बाहेकको अन्य कुनै कृमत्रम व्यल्लक्त सिस्य भएको भए पााँर्वर्ि मभत्र 

सिस्यिा अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सदस्यताको समान्धप्त: (१) कुनै सिस्यको सिस्यिा िेहायको अवस्थामा समातिक हुनेछ — 

(क) सिस्यले आफ्नो सिस्यिा त्याग गरेमा, 

(ख) लगािार बामर्िक सािारणसभामा मबना सूर्ना िीन पटकसम्म अनुपल्लस्थि भएमा, 
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(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगिि वनेको मनयम वा मवमनयम बमोमजम सिस्यले पालना गनुिपने प्राविानको 

बारम्बार उिङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सिस्यको हकमा िफा २० बमोमजमको योग्यिा नभएमा। 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन कुनै सिस्यले संस्थाबाट प्राप् ि वा भुक्तान 

गनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा मनजले मलएको ऋण,मिनुि पने कुनै िामयत्व वा अन्य 

कुनै सिस्यको िफि बाट मििो वा जमानि बसेकोमा सोको िामयत्व फरफारक नभएसम्म मनजको सिस्यिा 

समातिक हुने छैन ।  

(३) यस िफामा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन सािारणसभा बोलाउने मनणिय भइसकेपमछ 

सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पमन सिस्यिाबाट हटाउन समकने छैन । 

२४. सुलििा प्राप् त गनण नसके्न : कुनै सिस्यले सहकारी संस्थालाई मिनुि पने कुनै िामयत्व मनिािररि समयमभत्र  

भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि वनेको मनयम िथा मवमनयम बमोमजम सिस्यले पालन गनुिपने 

व्यवस्थाको बारम्बार उिंघन गरेमा त्यस्तो सिस्यले अन्य सिस्य सरहको सुमबिा प्राप् ि गनि सके्न छैन । 

पररचे्छद –६ 

सािारर्सभा, सलमलततथा िेखा सुपररिेिर् सलमलत 

२५. सािारर्सभा:(१) सहकारी संस्थाको सवोि अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सिस्यहरू सािारणसभाका सिस्य हुने छन् । 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा िेहाय बमोमजम हुनेछ:– 

(क)  प्रारल्लम्भक सािारणसभा, 

(ख)  वामर्िक सािारणसभा, 

(ग)  मवशेर् सािारणसभा । 

२६. प्रारन्धम्भक सािारर् सभाको काम, कतणव्य र अलिकार: प्रारल्लम्भक सािारणसभाको काम, कििव्य र 

अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ :– 

(क) प्रारल्लम्भक सािारणसभा हुने अमघिो मिनसम्मको काम कारबाही र आमथिक कारोबारको जानकारी 

      मलने, 

(ख) र्ालू आमथिक वर्िको लामग वामर्िक कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृि गने, 

(ग) प्रमिवेिन िथा मवत्तीय मववरण अनुमोिन गने, 

(घ) मवमनयममा उिेख भए बमोमजम समममि वा लेखा सुपरीवेक्षण समममिको मनवािर्न गने, 
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(ङ्ख) आन्तररक कायिमवमि पाररि गने, 

(र्) लेखा परीक्षकको मनयुल्लक्त र मनजको पाररश्रममक मनिािरण गने,  

(छ) मवमनयममा िोमकए बमोमजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७. िालर्णक सािारर्सभाको काम, कतणव्य र अलिकार : वामर्िक सािारणसभाको काम, कििव्य र अमिकार 

िेहाय बमोमजम  हुनेछ :– 

(क) वामर्िक कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृमि गने, 

(ख) वामर्िक लेखा परीक्षण प्रमिवेिन अनुमोिन गने, 

(ग) समममि वा लेखा सुपरीवेक्षण समममिको मनवािर्न िथा मवघटन गने, 

(घ) सिालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समममिको संयोजक वा सिस्यलाई पिबाट हटाउने, 

(ङ्ख) समममि वा लेखा सुपरीवेक्षण समममिको वामर्िक प्रमिवेिन पाररि गने, 

(र्) मवमनयम संशोिन िथा आन्तररक कायिमवमि पाररि गने, 

(छ)  लेखा परीक्षकको मनयुल्लक्त र मनजको पाररश्रममक मनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा मवघटन सम्बन्धी मनणिय गने, 

(झ)  पाररश्रममक लगायिका सुमविा िोके्न, 

(ञ)  ऋण िथा अनुिान प्रातिक गने सम्बन्धमा मनणिय गने, 

(ट) सिस्यको िामयत्व ममनाहा मिने, 

(ठ)  समममिलाई आवश्यक मनिेशन मिने, 

(ड)  मवमनयममा िोमकए बमोमजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८. सािारर्सभाको बैठक :(१) समममिले सहकारी संस्था ििाि भएको मममिले िीन ममहनामभत्र प्रारल्लम्भक 

सािारणसभा बोलाउनु पनेछ । 

  (२) समममिले प्रते्यक आमथिक वर्ि समातिक भएको मममिले छ ममहनामभत्र वामर्िक सािारणसभा 

बोलाउनु पनेछ । 

  (३) समममिले िेहायको अवस्थामा मवशेर् सािारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

 (क) संस्थाको काम मवशेर्ले मवशेर् सािारण सभा बोलाउनु पने समममिवाट मनणिय भएमा, 

 (ख) िफा ३८ को उपिफा (१) को खण्ड (छ) बमोमजम लेखा सुपरीवेक्षण समममिको 

 मसफाररसमा, 

 (ग) कुनै सिालकले मवशेर् सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समममिद्धारा पाररि 

 भएमा, 
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 (घ) मवशेर् सािारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पल्लिस प्रमिशि सिस्यले समममि समक्ष 

 मनवेिन मिएमा, 

 (ङ्ख) िफा २९ कोउपिफा (१) बमोमजम ििाि गने अमिकारीले मनिेशन मिएमा, 

           (४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन संस्थाको सिालकवा व्यवस्थापकबाट 

आफ्नो मजमे्मवारी पूरा नगरी संस्था सिालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा ििाि गने अमिकारीलाई 

जानकारी मिईसािारण सिस्यहरूमधे्यबाट बहुमि सिस्य उपल्लस्थि भई मवशेर् सािारण सभा गनि समकनेछ 

२९. लििेर् सािारर्सभा बोिाउन लनदेिन लदन सके्न:(१) संस्थाको मनरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गिाि वा कसैको 

उजूरी परी छानमवन गिाि िेहायको अवस्था िेल्लखन आएमा ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको 

समममिलाई सािारणसभा बोलाउन मनिेशन मिन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यिा िथा मसद्धान्त मवपररि कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मवमनयम िथा आन्तररक कायिमवमि मवपरीि कायि 

गरेमा, 

(घ)  ििाि गने अमिकारीले मिएको मनिेशनको बारम्बार उिङ्घन गरेमा, 

(ङ्ख)  िफा ३१ को उपिफा (२) बमोमजम ििाि गने अमिकारीले आिेश मिएमा। 

(२) उपिफा (१) बमोमजम सािारणसभा बोलाउन मनिेशन प्राप् ि भएमा समममिले सो मनिेशन प्राप् ि 

भएको मममिले पैंिीस मिनमभत्र सािारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा 

मनरीक्षणका क्रममा िेल्लखएका मवर्यमा छलफल गरी सोको प्रमिवेिन ििाि गने अमिकारीसमक्ष पेश गनुि 

पनेछ । 

(३) उपिफा (१) वा (२) मा उल्लिल्लखि अवमिमभत्र समममिले सािारणसभा नबोलाएमा ििाि गने 

अमिकारीले त्यस्तो सािारणसभा बोलाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लामग गणपूरक संख्या ित्काल कायम रहेको सिस्य 

संख्याको एकाउन्न प्रमिशि हुनेछ ।  

िर पमहलो पटक डामकएको सािारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको साि मिन मभत्र 

िोस्रो पटक सािारण सभा बोलाउनु पने र यसरी िोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा संर्ालक 

समममिको बहुमि समहि एक मिहाई सािारण सिस्यहरुको उपल्लस्थमि भएमा सािारण सभाको गणपुरक 

संख्या पुगेको मामननेछ । 

(५) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन िफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 

सोहीअनुसार हुनेछ । 
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(६) िुई हजार वा सोभन्दा बढी सिस्य भएको संस्थाले सािारण सभा गिाि समान कायिसूर्ीमा 

िोमकए बमोमजम सिस्य संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संर्ालक सिस्यहरुलाई 

पठाई सािारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको मनणिय प्रमामणि गनि प्रमिमनमिहरु छनौट गरी त्यस्ता 

प्रमिमनमिहरुको उपल्लस्थमिको सभाले अल्लन्तम मनणिय प्रमामणि गने व्यवस्था ममलाउन सके्नछ । 

३०. सिािक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट मनवािमर्ि एक सिालक समममि रहनेछ ।  

  िर,  एउटै व्यल्लक्त लगािार एउटै पिमा िुई पटकभन्दा बढी सिालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको समममिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा िेत्तीस प्रमिशि ममहला 

सिस्यको प्रमिमनमित्व सुमनमिि गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सिस्य एकै अवमिमा सिालक िथा लेखा समममिको पिमा 

उमे्मिवार बन्न र मनवािमर्ि हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सिालक सोही संस्थाको कमिर्ारी वा आफ्नो संस्थाले सिस्यिा मलएको सहकारी 

संघ वा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको संर्ालक बन्न पाउने छैन । 

िर वामर्िक िुई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सिालकले त्यस्तो 

सहकारी संस्थामा कमिर्ारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वामर्िक िुई करोडभन्दा बमढ कारोवार गने 

संस्थामा कुनै संर्ालक कमिर्ारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले िुई वर्िमभत्र त्यस्तो संर्ालकले 

कमिर्ारीको पि त्याग गरी अको कमिर्ारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअमघ कुनै व्यल्लक्त एकभन्दा बढी संस्थाको सिालक वा सोही वा अको 

संस्थाको कमिर्ारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले एक वर्िमभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सिालक वा 

कमिर्ारी रहनु पनेछ । 

(७) समममिको कायािवमि र्ार वर्िको हुनेछ । 

३१. सिािक सलमलतको लनिाणर्न :(१) समममिले आफ्नो कायािवमि समातिक हुनु कल्लम्तमा एक ममहना अमघ 

अको समममिको मनवािर्न गराउनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम समममिको मनवािर्न नगराएको जानकारी प्राप् ि भएमा त्यस्तो जानकारी 

प्राप् ि भएको मममिले छ ममहनामभत्र समममिको मनवािर्न गराउन ििाि गने अमिकारीले सम्बल्लन्धि समममिलाई 

आिेश मिन सके्नछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजम ििाि गने अमिकारीले आिेश मिएकोमा सम्बल्लन्धि समममिले सो आिेश 

बमोमजमको समयावमिमभत्र समममिको मनवािर्न गराईििाि गने अमिकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ। 



39 
 

(४) उपिफा (३) बमोमजम समममिको मनवािर्न नगराएमा ििाि गने अमिकारले त्यस्तो संस्थासिस्य 

रहेको मामथिो संघ भए सो संघको प्रमिमनमि समेिलाई सहभागीगराई समममिको मनवािर्न सम्बन्धी समू्पणि 

कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपिफा (४)बमोमजमको मनवािर्न कायिमा सहयोग पुर् याउनु सम्बल्लन्धि 

समममिकापिामिकारीहरूको कििव्य हुनेछ ।  

(६) उपिफा (५) बमोमजम मनवािर्न गराउाँिा लागेको समू्पणि खर्ि सम्बल्लन्धि संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस िफा बमोमजम समममिको अको मनवािर्न नभएसम्मको लामग समममिले मवमनयममा व्यवस्था 

भए बमोमजम आफ्नो कायि सिालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतणव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिल्लखि काम, कििव्य र अमिकारका 

अमिररक्त समममिको काम, कििव्य र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र मसद्धान्त बमोमजम सहकारी संस्थाको सिालन गने, 

(ख) आमथिक िथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारल्लम्भक सािारणसभा, वामर्िक सािारणसभा िथा मवशेर् सािारणसभा बोलाउने, 

(घ) सािारणसभाका मनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ्ख) संस्थाको नीमि, योजना, बजेट िथा बामर्िक कायिक्रमको िजुिमा गरी सािारणसभा समक्ष पेश गने, 

(र्) संस्थाको सिस्यिा प्रिान गने िथा सिस्यिाबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी िथा मफिाि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बल्लन्धि संघको सिस्यिा मलने, 

(झ) मवमनयम िथा आन्तररक कायिमवमि ियार गरी सािारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायिके्षत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको महि प्रवद्धिनको लामग आवश्यककायि 

      गने,गराउने, 

३३. सिािक पदमा बहाि नरहने: िेहायको कुनै अवस्थामा सिालकआफ्नो पिमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) मनजले मिएको राजीनामा समममिबाटस्वीकृि भएमा, 

(ख) मनजलाई िफा ३४ उपिफा (१) बमोमजमसिालकबाट हटाउने मनणिय भएमा, 

(ग) मनज अको संस्थाको सिालक रहेमा, 

(घ) मनज सोही वा अको संस्थाको कमिर्ारी रहेमा, 

िर िफा ३० को उपिफा (४) को प्रमिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेल्लखएको कुरामा सोहीबमोमजम हुनेछ । 

(ङ्ख) मनजसोही वा अको संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समममिको पिमा रहेमा 
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(र्) मनजको मृतु्य भएमा। 

३४. सिािकिाई पदबाट हटाउन सके्न:(१) सािारणसभाले वहुमिको मनणियबाटिेहायको कुनै अवस्थामा 

सिालकलाई समममिको सिालक पिबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आमथिक महनाममना गरी सम्बल्लन्धि संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 

(ख) अनमिकृि िवरले सम्बल्लन्धि संस्थाको कारोबार सम्बन्धी मवर्यको गोपमनयिा भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बल्लन्धि संस्थाको कारोबार र व्यवसायसाँग प्रमिस्पिाि हुने गरी समान प्रकृमिको कारोबार वा 

व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बल्लन्धि संस्थाको अमहि हुने कुनै कायि गरेमा,  

(ङ्ख) मनज शारीररक वा मानमसक रुपमा काम गनि नसके्न भएमा, 

(र्) कुनै सिालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम वा मवमनयममा उल्लिल्लखियोग्यिा नरहेमा । 

       (२) कुनै सिालकलाई समममिको पिबाट हटाउने मनणिय गनुि अमघ त्यस्तो सिालकलाई सािारण 

सभा समक्ष 

सफाई पेश गने मनामसब मामफकको मौका मिइनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बमोमजमको अवमिमभत्र कुनै सिालकले सफाई पेश नगरेमा वा मनजले पेश गरेको 

सफाई सन्तोर्जनक नभएमा सािारणसभाले त्यस्तो सिालकलाई पिबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोमजम सिालकको पिबाट हटाइएको सिस्य समममिको िुई कायिकालसम्मको 

मनवािर्नमा उमे्मिवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपिफा (३) बमोमजम कुनै सिालक पिबाट हटेमा त्यस्तो पिमा सािारणसभाले बााँकी 

अवमिको लामग अको सिालकको मनवािर्न गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथण समािेि भएको लनर्णय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने  :(१) सिालकले आफ्नो मनजी स्वाथि 

समावेश भएको मनणिय प्रमक्रयामा संलग्न हुनुहुाँिैन । 

(२) सिालकले आफूलाईमात्र व्यल्लक्तगि फाइिा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुाँिैन । 

(३) कुनै सिालकले उपिफा (१) को मबपरीि हुने गरी वा आफ्नो अमिकारके्षत्रभन्दा बामहर गई कुनै 

काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रमि त्यस्तो सिालक व्यल्लक्तगि रूपमा उत्तरिायी हुनेछ 

र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सिस्य वा अन्य कुनै व्यल्लक्तलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने 

त्यस्तो हानी नोक्सानी मनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लिघटन : (१) सािारणसभाले िेहायको अवस्थामा समममिको मवघटन गनि सके्नछ – 

(क) समममिको बिमनयिपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोल्लखममा परेमा, 
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(ख) संस्थाले मिनुिपने िामयत्व िोमकएको समयमभत्र भुक्तान गनि नसकेमा, 

(ग) मवमनयममा उल्लिल्लखि उदे्दश्य र कायि मवपररिको काम गरेमा,  

(घ) समममिले आफ्नो मजमे्मवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ्ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयमावलीमा उल्लिल्लखि शिि वा ििाि गने  अमिकारीले 

मिएको मनिेशनको बारम्बार उिङ्घन गरेमा । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम समममि मवघटन भएमा सािारणसभाले नयााँ समममिको मनवािर्न गनेछ । 

(३) समममिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजम ििाि गने अमिकारीले मिएको 

मनिेशन पालना नगरेमा वा िफा २९ को उपिफा (२) बमोमजम पेश भएको प्रमिवेिन समेिको आिारमा 

ििाि गने अमिकारीले समममिलाई उजूरी वा मनरीक्षणको क्रममा िेल्लखएका मवर्यवसु्तको गाल्लम्भयििाको 

आिारमा बढीमा छ ममहनाको समय मिई सुिार गने मौका मिन सके्नछ र त्यस्तो समयावमि मभत्र पमन सुिार 

नगरेमा त्यस्तो समममि मवघटन गनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोमजम समममि मवघटन भएमा त्यसरी मवघटन गररएको मममिले िीन ममहना 

मभत्रमा अको समममिको मनवािर्न सम्पन्न गराउन र त्यस्तो मनवािर्न नभएसम्म संस्थाको िैमनक कायि सिालन 

गनि ििाि गने अमिकारीले िोमकए बमोमजमको एक ििथि समममि गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस िफा बमोमजम अको समममिको मनवािर्न गराउाँिा लागेको समू्पणि खर्ि सम्बल्लन्धि संस्थाले 

व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीिेिर् सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक मनयिण प्रणालीलाई सुदृढ गनि िोमकए 

बमोमजमको योग्यिा पुगेका एकजना संयोजक र िुईजना सिस्यहरू रहने गरीसािारणसभाले मनवािर्नबाट 

लेखा सुपरीवेक्षण समममि गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यल्लक्त एकै अवमिमा एउटै संस्थाको सिालक वा लेखा 

सुपररवेक्षण समममिको संयोजक वा सिस्य पिमा उमे्मिवार बन्न र मनवािमर्ि हुन सके्न छैन । 

३८. िेखा सुपररिेिर् सलमलतको काम, कतणव्य र अलिकार :(१)  लेखा सुपररवेक्षण समममिको काम, कििव्य र 

अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ :– 

(क) प्रते्यक र्ौमामसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण गिाि लेखापरीक्षणका आिारभूि मसद्धान्तको पालना गने, गराउने, 

(ग) मवत्तीय िथा आमथिक कारोवारको मनरीक्षण िथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) समममिको काम कारवाहीको मनयममि सुपररवेक्षण गने र समममिलाई आवश्यक सुझाव मिने, 

(ङ्ख) सािारणसभाकोमनिेशन, मनणिय िथा समममिका मनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनुगमन गने, 
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(र्) लेखा सम्बन्धी प्रमिवेिन र समममिको काम कारबाहीको सुपररवेक्षण सम्बन्धी वामर्िक प्रमिवेिन 

सािारणसभा समक्ष पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक मिएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको महिमा प्रमिकूल 

असर परेमावा त्यस्तो संस्थाको नगि वा मजन्सी सम्पमत्तको व्यापक रूपमा महनाममना वा 

अमनयममििा भएको वा संस्था गम्भीर आमथिक संकटमा पनि लागेकोमासोको कारण खुलाई मवशेर् 

सािारणसभा बोलाउनसमममिसमक्ष मसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीक्षक मनयुल्लक्तका लामग िीन जनाको नाम सिालक समममिमा 

मसफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररवेक्षण समममिको संयोजक वा सिस्य संस्थाको िैमनक आमथिक प्रशासमनक कायिमा 

सहभागी हुन पाउने छैन । 

पररचे्छद–७ 

बर्त तथा ऋर् पररर्ािन 

३९. सदस्य केन्धित भई बर्त तथा ऋर्को कारोबार गनुण पने :(१) संस्थाले आफ्ना सिस्यहरूको मात्र बर्ि 

स्वीकार गनि, सोको पररर्ालन गनि र सिस्यलाई मात्र ऋण प्रिान गनि सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन बर्ि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी 

ििाि भएको संस्था बाहेक अन्य मवर्यगि वा वहुउदे्दश्यीय संस्थाले बर्ि िथा ऋणको मुख्य कारोवार गनि 

पाउने छैन।  

िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ बहुउदे्दश्यीय वा मवर्यगि संस्थाको रुपमा ििाि भई मुख्य कारोवारको 

रुपमा वर्ि िथा ऋणको कारोवार गिै आएको भए त्यस्तो संस्थाले िीन वर्ि मभत्रमा वर्ि िथा ऋणको 

मुख्य कारोवार नहुने गरी ििाि हुाँिाका बखिमा उिेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी संस्था सिालन 

गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सिस्यलाई प्रिान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क मलन पाइने छैन । 

(४) बर्ि र ऋणको ब्याजिर मबर्को अन्तर छ प्रमिशिभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थाले प्रिान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल ऋणमा पूाँजीकृि गरी सोको आिारमा ब्याज 

लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपमन कम्पनीको शेयर खररि गनि सके्न छैन ।  

िर  
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(१) संस्थाको िामयत्वप्रमि प्रमिकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लामग अर्ल सम्पमत्त खरीि 

िथा पूवाििार मनमािण एवं संस्था र सिस्यहरुको महिमा उत्पािन र सेवाको के्षत्रमा प्राथममक 

पूाँजी कोर् पररर्ालन गनि वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररि गरेको भएमा त्यस्तो 

शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले एक वर्ि अवमिमभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअमघ ििाि 

भएका साना मकसानद्वारा प्रवल्लद्धिि मवत्तीय संस्थाको शेयर खररि गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूाँजी कोर्को िश गुणासम्म वर्ि संकलन गनि सके्नछ । 

(८)संस्थाले ििाि गिािका बखिका सिस्य बाहेक अन्य सिस्यलाई सिस्यिा प्राप् ि गरेको िीन 

ममहना अवमि व्यमिि नभई ऋण लगानी गनि सके्न छैन । 

४०.  सन्दभण व्याजदर सम्बिी व्यिस्थाः (१) संघीय कानुन बमोमजम रमजष्टर ारलेबर्ि िथा ऋणको सन्दभि 

व्याजिर िोक्न सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम िोमकएको सन्दभि ब्याजिर संस्थाका लामग मनिेशक ब्याजिर हुनेछ । 

४१. व्यन्धक्तगत बर्तको सीमा: संस्थामा सिस्यको व्यल्लक्तगि बर्िको सीमा िीस लाखसम्म हुनेछ । 

पररचे्छद –९ 

आलथणक स्रोत पररर्ािन 

४२. िेयर लबक्री तथा लर्ताण सम्बिी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सिस्यलाई शेयर मवक्री गनि सके्नछ।  

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन संस्थाले एकै सिस्यलाई आफ्नो कुल शेयर 

पूाँजीको बीस प्रमिशिभन्दा बढी हुने गरी शेयर मबक्री गनि सके्न छैन ।  

िर नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा स्थानीय िहको पूणि वा आंमशक स्वाममत्व वा मनयिणभएको 

संस्था वा मनकायको हकमा यो बने्दज लागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंमकि मूल्य प्रमि शेयर एक सय रुपैयााँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूाँजी मवमनयममा उिेख भए बमोमजम हुनेछ । 

(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर मबक्री गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै सिस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा िामयत्व बाहेक 

अन्य कुनै ऋण वा िामयत्व वापि मललाम मबक्री गररने छैन । 
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४३. रकम लर्ताण तथा खाता सिािन सम्बिी व्यिस्था :(1) कुनै सिस्यले संस्थाको सिस्यिा त्याग गरी 

रकम मफिाि मलन र्ाहेमा मनजको कुनै िामयत्व भए त्यस्तोिामयत्व भुक्तान गरेको मममिले एक ममहनामभत्र 

मनजको बााँकी रकम िोमकए बमोमजम मनजलाई मफिाि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सिस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बर्ि मफिाि माग गरेमा मनजको कुनै िामयत्व भए त्यस्तो 

िामयत्व कट्टा गरी बााँकी रकम िोमकए बमोमजममनजलाई मफिाि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले वर्ि खािाहरु मात्र संर्ालन गनि सके्नछ ।    

४४. ऋर् िा अनुदान लिन सके्न:(१) संस्थाले मविेशी बैंक वा मवत्तीय संस्था वा अन्य मनकायबाट ऋण वा 

अनुिान मलन वा त्यस्तो मनकायसाँग साझेिारीमा काम गनि संघीय कानून वमोमजम स्वीकृिी मलनु पने छ । 

(२) उपिफा (१) वमोमजम मविेशी बैङ्क वा मनकायबाट ऋण वा अनुिान मलन स्वीकृिीको 

लामगिोमकएवमोमजमको मववरणहरु समहि ििाि गने अमिकारी समक्ष मनवेिन मिनु पनेछ ।  

(३) उपिफा (२) वमोमजम मनवेिन प्रातिक भएमा ििाि गने अमिकारीले गाउाँ  कायिपामलकामा प्रस्ताव 

पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोमजमको प्रस्ताव गाउाँ  कायिपामलकाले उपयुक्त िेखेमा स्वीकृिीकोलामग 

मिालयमा मशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सुरिर् प्राप् त गनण सके्न: (१) संस्थाले मविेशी बैङ्क वा मनकायसाँग मलने ऋणमा सुरक्षण 

प्राप् ि गनुि पने भएमा संघीय कानून वमोमजम स्वीकृमिकोलामग ििाि गने अमिकारर समक्ष प्रस्ताव समहि 

मनवेिन मिनु पने छ । 

  (२) िफा (१) वमोमजम   प्रातिक प्रस्ताव उपयुक्त िेल्लखएमा गाउाँ  कायिपामलकाले संघीय कानुन 

बमोमजम स्वीकृमिको लामग मिालयमा मशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

पररचे्छद –१० 

संस्थाको कोर् 

४६ संस्थाको कोर् :(१) संस्थाको कोर्मा िेहाय बमोमजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर मबक्रीबाट प्राप् ि रकम, 

(ख) बर्िको रुपमा प्राप् ि रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् ि रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनुिान रकम, 

(ङ्ख) मविेशी सरकार वा अन्तरािमष्टर य संघसंस्थाबाट प्राप् ि अनुिान वा सहायिाको रकम, 

(र्) व्यवसामयक कायिबाट आमजिि रकम, 
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(छ) सिस्यिा प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्रातिक हुने अन्य जुनसुकै रकम । 

४७.  जगेिा कोर् :(१) संस्थामा एक जगेडा कोर् रहनेछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोमजमको कोर्मा िेहाय बमोमजमका रकम रहने छन् :– 

(क) आमथिक वर्िको खूि बर्ि रकमको कम्तीमा पिीस प्रमिशि रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा मनकायले प्रिान गरेको पूाँजीगि अनुिान रकम, 

(ग) ल्लस्थर सम्पमत्त मवक्रीबाट प्राप् ि रकम, 

(घ)  अन्य स्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

           (३) उपिफा (१) बमोमजमको जगेडा कोर् अमवभाज्य हुनेछ । 

४८. संरलित पँूजी लर्ताण कोर्ः(१) संस्थामा एक संरमक्षि पूाँजी मफिाि कोर् रहनेछ । 

(२) िफा ४७ बमोमजमको जगेडा कोर्मा सो िफाको उपिफा (२) को खण्ड (क) बमोमजमको 

रकम छुट्ट्याई बााँकी रहेको रकमको कम्तीमा पिीस प्रमिशि रकम उपिफा (१) बमोमजमको कोर्मा 

वामर्िक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोमजमको रकम सिस्यले गरेको संघीय कानुनमा िोमकए बमोमजमको वामर्िक 

कारोवारको आिारमा सम्बल्लन्धि सिस्यलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रििणन कोर्सम्बिी व्यिस्था:(१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लामग िफा ४७ 

बमोमजम जगेडा कोर्मा सो िफाको उपिफा (२) को खण्ड (क) बमोमजमको रकम छुयाई बााँकी रहेको 

रकमको शून्य िशमलव पााँर् प्रमिशिले हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोमजमको 

सहकारी प्रवद्धिन कोर्मावामर्िक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजमको कोर्को उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमोमजम हुनेछ । 

५०.  अन्य कोर् सम्बिी व्यबस्थाः(१) िफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उल्लिल्लखि कोर्का अमिररक्त संस्थामा 

सहकारी मशक्षा कोर्, शेयर लाभांश कोर् लगायििोमकए बमोमजमका अन्य कोर्हरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको कोर्को रकम सो कोर्को उदे्दश्य पूमििका लामग मवमनयममा िोमकए 

बमोमजम उपयोग गनि समकनेछ ।  

िर एक वर्िको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूाँजीको पध्रजन प्रमिशिभन्दा बढी हुने छैन । 
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पररचे्छद –११ 

अलभिेख र सूर्ना 

५१. अलभिेख राख्नु पने :(१) संस्थाले सािारणसभा, समममि िथा लेखा सुपररबेक्षण समममि बैठकका मनणिय 

िथा काम कारबाहीको अद्यावमिक अमभलेख सुरमक्षि साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसाँग सम्बल्लन्धि िथा अन्य आवश्यक अमभलेखहरू िोमकए बमोमजम सुरमक्षि 

साथ राख्नु पनेछ । 

५२. लििरर् उपिब्ध गराउनु पने :(१) संस्थाले िेहायका मववरणहरू समहिको प्रमिवेिन आ.व. समातिक भएको 

िीन ममहना मभत्र ििाि गने अमिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको र्ौमामसक र वामर्िक प्रमिवेिन िथा लेखापरीक्षण प्रमिवेिन 

(ख) बामर्िक कायिक्रम नीमि िथा योजना, 

(ग) खुि बर्ि सम्बन्धी नीमि िथा योजना, 

(घ) सिालकको नाम िथा बााँकी कायािवमिको सूर्ी, 

(ङ्ख) सािारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(र्) शेयर सिस्य संख्या र शेयरपूाँजी,   

(छ) सिालक वा सिस्यले मलएको ऋण मिनि बााँकी रहेको रकम, 

(ज)  ििाि गने अमिकारीले समय समयमा िोमकमिएको अन्य मववरण । 

पररचे्छद – १२ 

िेखा र िेखापरीिर् 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा िोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररि र कारोबारको यथाथि 

ल्लस्थमि स्पष्टरुपमा िेल्लखने गरी संघीय कानून बमोमजम रमजष्टर ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउल्लन्टङ्ख 

स्याण्डडि) र यस ऐन बमोमजम पालना गनुिपने अन्य शिि िथा व्यवस्था बमोमजम राख्नु पनेछ । 

५४. िेखापरीिर्:(१) संस्थाले प्रते्यक आमथिक वर्िको लेखापरीक्षण सो आमथिक वर्ि समातिक भएको मममिले िीन 

ममहनामभत्र प्रर्मलि कानून बमोमजम इजाजिपत्रप्राप् ि लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको अवमिमभत्र कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा ििाि गने 

अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजिपत्रप्राप् ि लेखापरीक्षकबाट गराउन सके्नछ। 

(३) उपिफा (२) बमोमजम लेखापरीक्षण गराउाँिा लेखापरीक्षकलाई मिनु पने पाररश्रममक लगायिको 

रकम सम्बल्लन्धि संस्थाले व्यहोनेछ ।  
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(४) उपिफा (१) वा (२) बमोमजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रमिवेिन अनुमोिनको लामग 

सािारणसभासमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपिफा (४) बमोमजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रमिवेिन सािारणसभाबाट अनुमोिन हुन 

नसकेमा पुन  लेखापरीक्षणको लामग सािारणसभाले िफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीक्षक मनयुक्त 

गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनयुन्धक्त :(१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रर्मलि कानून बमोमजम 

इजाजिपत्रप्राप् ि लेखापरीक्षकहरूमधे्यबाट सािारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक मनयुल्लक्त गरी पाररश्रममक 

समेि िोके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम लेखापरीक्षक मनयुक्त गिाि एउटै व्यल्लक्त, फमि वा कम्पनीलाई लगािार 

िीन आमथिक वर्िभन्दा बढी हुने गरी मनयुक्त गनि समकने छैन । 

५६. िेखापरीिकमा लनयुक्त हुन नसके्न :(१) िेहायका व्यल्लक्त लेखापरीक्षकमा मनयुक्त हुन िथा मनयुक्त भई 

सकेको भए सो पिमा बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सिालक, 

(ख) सम्बल्लन्धि संस्थाको सिस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको मनयममि पाररश्रममक पाउने गरी मनयुक्त सिाहकार वा कमिर्ारी, 

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको िीन वर्िको अवमि भुक्तान नभएको,  

(ङ्ख) िामासाहीमा परेको, 

(र्) भ्रष्टार्ार, ठगी वा नैमिक पिन हुने अन्य फौजिारी कसूरमा सजाय पाएको पााँर् वर्ि भुक्तान 

नभएको,  

(ज) सम्बल्लन्धि संस्थासाँग स्वाथि बामझएको व्यल्लक्त । 

(२) लेखापरीक्षकले आफूमनयुक्त हुनुअमघ उपिफा (१) बमोमजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 

समक्ष स्वघोर्णा गर्नुपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल समातिक नहुाँिै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गनि अयोग्य 

भएमा वा संस्थाको लेखापरीक्षकको पिमा कायम रहन नसके्न ल्लस्थमि उत्पन्न भएमा मनजलेलेखापरीक्षण गनुि 

पने वा गरररहेको काम ित्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलल्लखि रुपमा संस्थालाई मिनु पनेछ । 

(४) यस िफाको प्रमिकूल हुनेगरी मनयुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने 

छैन ।  
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पररचे्छद – १३ 

छुट,सुलििा र सहुलियत 

५७. छुट, सुलििा र सहुलियत:(१) संस्थालाई प्रातिक हुने छुट, सुमविा र सहुमलयि संघीय कानुन बमोमजम हुनेछ । 

 (२) उपिफा (१) मा उिेल्लखिछुट, सुमविा र सहुमलयि बाहेक संस्थालाई प्रातिक हुने अन्य छुट, सुमविा र 

सहुमलयि िोमकए बमोमजम हुनेछ ।  

पररचे्छद—१४ 

ऋर् असुिी तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋर् असूि गने:(१) कुनै सिस्यले संस्थासाँग गरेको ऋण सम्झौिा वा शिि कबुमलयिको पालना नगरेमा, 

मलखिको भाखामभत्र ऋणको सावााँ, ब्याज र हजािना रु्क्ता नगरेमा वा ऋण मलएको रकम सम्बल्लन्धि काममा 

नलगाई महनाममना गरेको िेल्लखएमा त्यस्तो सिस्यले ऋण मलंिा राखेको मििोलाई सम्बल्लन्धि संस्थाले मललाम 

मबक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सााँवा, ब्याज र हजािनाअसूल उपर गनि सके्नछ।मििो सम्बल्लन्धि 

संस्थाले सकारे पिाि् पमन ऋणीले सााँवा ब्याज िुवै भुक्तानी गरी मििो बापिको सम्पमत्त मफिाि मलन र्ाहेमा 

मफिाि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सिस्यले संस्थामा राखेको मििो कुनै मकमसमले कसैलाई हक छोमडमिएमा वा अन्य कुनै 

कारणबाट त्यस्तो मििोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई मनमिि म्याि मिई थप मििो 

सुरक्षणराख् नलगाउन समकनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजम ऋणीले थप मििो नराखेमा वा उपिफा (१) वा (२) बमोमजमको मििोबाट 

पमन सााँवा, ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लागे्न अन्य जायजेथाबाट 

पमन सााँवा, ब्याज र हजािनाअसूल उपर गनि समकनेछ ।  

(४) यस िफा बमोमजम सााँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गिाि लागेको खर्िको रकम िथा 

असूलउपर भएको सााँवा, व्याज र हजािनाको रकम कट्टा गरी बााँकी रहन आएको रकम सम्बल्लन्धि ऋणीलाई 

मफिाि मिनु पनेछ ।  

(५) यस िफा बमोमजम कुनै संस्थाले ऋणीको मििो वा अन्य जायजेथामललाम मबक्री गिाि मललाम 

सकाने व्यल्लक्तको नाममा सो मििो वा जायजेथा प्रर्मलि कानून बमोमजम रमजष्टर ेशन वा िाल्लखल खारेज 

गनिको लामग सम्बल्लन्धि कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बल्लन्धि कायािलयले पमन सोही बमोमजम रमजष्टर ेशन 

वा िाल्लखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बल्लन्धि संस्थालाई मिनु पनेछ । 

(६) यस िफा बमोमजम मििो राखेको सम्पमत्त मललाम मबक्री गिाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो 

सम्पमत्त सम्बल्लन्धि संस्था आफैं ले सकार गनि सके्नछ । 
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(७) उपिफा (६) बमोमजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पमत्त सम्बल्लन्धि संस्थाको नाममा 

रमजष्टर ेशन वा िाल्लखल खारेज गनि सम्बल्लन्धि कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बल्लन्धि 

कायािलयले सोही बमोमजम रमजष्टर ेशन वा िाल्लखल खारेज गरी मिनु पनेछ । 

५९.  कािो सूर्ी सम्बिी व्यिस्थाः संस्थाबाट ऋण मलई  रकमको अपर्लन गने वा िोमकएको समयावमि मभत्र 

ऋणको सााँवा व्याज मफिाि नगने व्यल्लक्तको नाम नामेशी समहि कालोसूर्ी प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 

कानुन बमोमजम हुनेछ । 

६०. कजाण सूर्ना केन््दर सम्बिी व्यिस्थाः कजाि सूर्ना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोमजम हुनेछ  

६१ बाँकी बक्यौता असूि उपर गने : कसैले संस्थालाई मिनुि बुझाउनु पने रकम नमिरी बााँकी राखेमा त्यस्तो 

रकम र सोको ब्याज समेि ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो व्यल्लक्तको जायजेथाबाट असूल उपर गररमिन 

सके्नछ । 

६२. रोक्का राख् निेखी पठाउने:(१) संस्था वा ििाि गने अमिकारीले िफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लामग कुनै 

व्यल्लक्तको खािा,जायजेथाको स्वाममत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा मबक्री गनि नपाउने गरी रोक्का 

राख् नसम्बल्लन्धि मनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम रोक्काको लामग लेखी आएमा सम्बल्लन्धि मनकायले प्रर्मलि कानून 

बमोमजम त्यस्तो व्यल्लक्तको खािा,जायजेथाको स्वाममत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा मबक्री गनि नपाउने गरी 

रोक्का राख् नराखी मिनु पनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहने: कुनै व्यल्लक्तले संस्थालाई मिनुि पने ऋण वा अन्य कुनै िामयत्व नमिरेमा त्यस्तो व्यल्लक्तको 

जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक िाबी भए त्यसको लामग रकम छुट्टाई बााँकी रहन आएको रकममा 

संस्थाको अग्रामिकार रहनेछ । 

६४.  कायणिाही गनण िािा नपने: संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यल्लक्त वा सहकारी संस्था उपर 

र्लाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यल्लक्त वा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रर्मलि कानून 

बमोमजमको कुनै कसूरमा कारवाही र्लाउन रोक लगाएको मामनने छैन । 
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पररचे्छद– १५ 

एकीकरर्,  लबघटन तथा दताण खारेज 

६५. एकीकरर् तथा लिभाजन सम्बिी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अमिनमा रही िुई वा िुईभन्दा बढी संस्थाहरु 

एक आपसमा गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थालाई भौगोमलक कायि के्षत्रको आिारमा िुई वा िुईभन्दा 

बढी संस्थामा मवभाजन गनि समकनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमएकीकरण वा मवभाजन गिाि सम्बल्लन्धि संस्थाको कुल कायम रहेका 

सिस्य संख्याको िुई मिहाइ बहुमिबाट मनणिय हुनु पनेछ ।           

(३) उपिफा (२) बमोमजम एकीकरण वा मवभाजन गने मनणिय गिाि एकीकरण वा मवभाजनका शिि 

र कायिमवमि समेि खुलाउनु पनेछ। 

६६.  लिघटन र दताण खारेज:(१) कुनै संस्थामा िेहायको अवस्था मवद्यमान भएमा सािारणसभाको ित्काल कायम 

रहेका िुई मिहाइ बहुमि सिस्यको मनणियबाट त्यस्तो संस्थाको मवघटन गने मनणिय गरी ििाि खारेजीको 

स्वीकृमिका लामगसमममिले ििाि गने अमिकारीसमक्ष मनवेिन मिनसके्नछ :– 

(क)मवमनयममा उल्लिल्लखि उदे्दश्य िथा कायि हामसल गनि सम्भव नभएमा,  

(ख) सिस्यको महि गनि नसके्न भएमा । 

(२)उपिफा (१) बमोमजमप्राप् िमनवेिनमा छानमवन गिाि त्यस्तोसंस्थाको मवघटन गनि उपयुक्त 

िेल्लखएमाििाि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको ििाि खारेज गनि सके्नछ। 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन ििाि गने अमिकारीले िेहायको अवस्थामा 

मात्र संस्थाको ििाि खारेज गनि सके्नछ :– 

(क)  लगािार िुई वर्िसम्म कुनै कारोबार नगरी मनषृ्कय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयमावली मवपरीिको कायि  

  बारम्बार गरेमा, 

(ग) मवमनयममा उल्लिल्लखि उदे्दश्य मवपरीि कायि गरेमा, 

(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यिा र मसद्धान्त मवपरीि कायि गरेमा । 

(४) उपिफा (२) वा (३) बमोमजम ििाि खारेज गनुि अमघ ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थालाई 

सुनुवाईको लामग पध्रजन मिनकोसमय मिनु पनेछ । 

(५) उपिफा (२) वा (३) बमोमजम संस्थाको ििाि खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था मवघटन भएको मामननेछ 

(७) उपिफा (२) वा (३) बमोमजम संस्थाको ििाि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको ििाि प्रमाणपत्र 

स्वि  रद्द भएको मामननेछ । 



51 
 

६७. लिक्वीिेटरको लनयुन्धक्त:(१) िफा ६६ बमोमजम कुनै संस्थाको ििाि खारेज भएमा ििाि गने अमिकारीले 

मलक्वीडेटर मनयुक्त गनेछ ।  

(२) उपिफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन संघीय कानुनमा िोमकएको मसमासम्मको सम्पमत्त भएको 

संस्थाको हकमा ििाि गने अमिकारीलेकुनै अमिकृिस्तरका कमिर्ारीलाई मलक्वीडेटर मनयुल्लक्त गनि सके्नछ । 

६८. लिक्वीिेिन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको मलक्वीडेशन पिाि् सबै िामयत्व भुक्तान गरी बााँकी 

रहन गएको सम्पमत्तको उपयोगसंघीय कानुनमा िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

पररचे्छद –१६ 

दताण गने अलिकारी 

६९. दताण गने अलिकारी:(१)यस ऐन अन्तगिि ििाि गने अमिकारीले गनुिपने कायिहरू माईजोगमाई 

गाउाँपामलकाको प्रमुख प्रशासमकय अमिकृिले गनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको ििाि गने अमिकारीले यस ऐन बमोमजम आफूमा रहेको कुनै वा 

समू्पणि अमिकार आफू मािहिको अमिकृिस्तरको कमिर्ारीलाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ । 

७०. काम, कतणव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिल्लखि काम, कििव्य िथा अमिकारको अमिररक्त ििाि 

गने अमिकारीको काम, कििव्य र अमिकार िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

पररचे्छद –१७ 

लनरीिर् तथा अनुगमन 

७१. लनरीिर् तथा अलभिेख जाँर् गने:(१) ििाि गने अमिकारीले संस्थाको जुनसुकै वखि मनरीक्षण 

िथाअमभलेख परीक्षण गनि, गराउन सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्टर  बैंङ्कले जुनसुकै वखि िोमकएको भन्दा बढी आमथिक कारोवार गने संस्थाको महसाव 

मकिाव वा मवत्तीय कारोवारको मनरीक्षण वा जााँर् गनि, गराउन सके्नछ। 

(३) उपिफा (२) को प्रयोजनको लामग नेपाल राष्टर  बैङ्कले आफ्ना कुनै अमिकारी वा मवशेर्ज्ञ खटाई 

आबश्यक  मववरण वा सूर्नाहरू संस्थाबाट मझकाई मनरीक्षण िथा सुपरीवेक्षण गनि सके्नछ । 

(४) उपिफा (१) वा (२)बमोमजम मनरीक्षण वा महसाब जााँर् गिाि ििाि गने अमिकारी वा नेपाल राष्टर  

बैङ्कको अमिकार प्रातिक अमिकृिले माग गरेको जानकारी सम्बल्लन्धि संस्थाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

(५) उपिफा (१) वा (२) बमोमजम मनरीक्षण वा महसाब जााँर् गिाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो 

ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मनिेमशका, मापिण्ड वा कायिमवमि बमोमजम भएको नपाइएमा ििाि गने 
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अमिकारी वा नेपाल राष्टर  बैङ्कले सम्बल्लन्धि संस्थालाई आवश्यक मनिेशन मिन सके्नछ र त्यस्तो मनिेशनको 

पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको कििव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्टर  बैङ्कले यस िफा बमोमजम संस्थाको मनरीक्षण िथा सुपरीवेक्षण गिाि नेपाल राष्टर  

बैङ्कले प्रर्मलि कानून बमोमजमको अमिकार प्रयोग गनि सके्नछ। 

(७) यस िफा बमोमजम संस्थाको मनरीक्षण िथा सुपरीवेक्षण गिाि प्राप् ि हुन आएको जानकारी नेपाल 

राष्टर  बैङ्कले माईजोगमाई गाउाँकायिपामलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।   

७२. छानलिन गनण सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसामयक कारोबार सन्तोर्जनक नभएको, सिस्यको महि 

मवपरीि काम भएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य मवपरीि कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाकोकम्तीमा वीस 

प्रमिशि सिस्यले छानमवनको लामग मनवेिन मिएमा ििाि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानमवन गनि, 

गराउन सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम छामनवन गिाि माग गरेको मववरण वा कागजाि उपलब्ध गराई सहयोग 

गनुि सम्बल्लन्धि समममिको कििव्य हुनेछ ।  

(३) उपिफा (१) वा (२) बमोमजम गररएको छानमवनको जानकारी सम्बल्लन्धि संस्थालाई 

मलल्लखिरुपमा मिनु पनेछ । 

७३. बर्त तथा ऋर्को कारोबार गने संस्था को लनरीिर् तथा अनुगमन सम्बिी लििेर् व्यिस्था :(१) 

बर्ि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थाले िोमकए बमोमजम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) ििाि गने अमिकारीले बर्ि िथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको िोमकए बमोमजमको अनुगमन 

प्रणालीमा आिाररि भई मनरीक्षण िथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजम संस्थाको मनरीक्षण िथा अनुगमन ििाि गने अमिकारीले आवश्यकिा 

अनुसार नेपाल राष्टर  बैङ्क लगायिका अन्य मनकायको सहयोग मलन सके्नछ । 

७४. िालर्णक प्रलतिेदन पेि गनुणपने :(१) ििाि गने अमिकारीले आमथिक वर्ि समातिक भएको मममिले िीन 

ममहनामभत्र संस्थाको मनरीक्षण सम्बन्धी वामर्िक प्रमिवेिन गाउाँकायिपामलका समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१)  बमोमजमको प्रमिवेिनमा िेहायका मववरणहरू खुलाउनु पनेछ:– 

(क)  सिालनमा रहेका संस्थाको मववरण, 

(ख)  अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या िथा आमथिक कारोवारको मववरण, 

(ग)  संस्थामा सहकारी मसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मवमनयम िथा आन्तररक 

कायिमवमिको पालनाको अवस्था,  

(घ)  संस्थाका सिस्यले प्राप् ि गरेको सेवा सुमविाको अवस्था, 
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(ङ्ख)  संस्थाको मक्रयाकलापमा सिस्यको सहभामगिाको स्तर अनुपाि, 

(र्) संस्थालाई गाउाँपामलकाबाट प्रिान गररएको मवत्तीय अनुिान िथा छुट सुमविाको 

सिुपयोमगिाको अवस्था,  

(छ)  संस्थाको आमथिक मक्रयाकलाप िथा मवत्तीय अवस्था सम्बन्धी िोमकए बमोमजमका मववरण, 

(ज)  संस्थामा आन्तररक मनयिण प्रणालीको अवस्था, 

(झ)  संस्थामा सुशासन िथा मजमे्मवारीको अवस्था, 

(ञ)  संस्थामा रहेका कोर्को मववरण, 

(ट)  संरमक्षि पूाँजी मफिाि कोर्मविरणको अवस्था, 

(ठ)  सहकारीको नीमि मनमािणमा सहयोग पुगे्न आवश्यक कुराहरू, 

(ड)  सहकारी संस्थाको ििाि, खारेजी िथा मवघटन सम्बन्धी मववरण, 

(ढ) संस्थाले सिालन गरेको िफा १२ बमोमजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको 

मववरण,  

(ण) िोमकए बमोमजमका अन्य मववरण । 

७५.  आपसी सुरिर् सेिा संर्ािन सम्बिी व्यिस्थाः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोमजम 

आफ्ना सिस्यहरुको बालीनाली वा वसु्तभाउमा भएको क्षमिको अंशपूमिि गने गरी आपसी सुरक्षण सेवा 

संर्ालन गनि सके्नछ । 

७६. न्धस्थरीकरर् कोर् सम्बिी व्यिस्थाः (१) बर्ि िथा ऋण मवर्यगि संस्थाहरू सम्भामवि जोल्लखमबाट 

संरक्षणका लामग संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोमजम खडा हुने ल्लस्थरीकरण कोर्मा सहभागी हुन सके्नछन् । 

पररचे्छद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन 

७७. संस्था समस्या ग्रस्त भएको घोर्र्ा गनण सलकने:(१) यस ऐन बमोमजम गररएको मनरीक्षण वा महसाब 

जााँर्बाट कुनै संस्थामा िेहायको अवस्था मवद्यमान रहेको िेल्लखएमा कायिपामलकाले त्यस्तो संस्थालाई 

समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोर्णा गनि सके्नछ:- 

(क) सिस्यको महि मवपरीि हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने मवत्तीय िामयत्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गनुिपने िामयत्व भुक्तानी गनि 

नसकेको वा भुक्तानी गनि नसके्न अवस्था भएको, 

(ग) सिस्यहरूको बर्ि मनिािररि शिि बमोमजम मफिाि गनि नसकेको, 
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(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम िथा मवमनयम मवपरीि हुने गरी संस्था  सिालन 

भएको, 

(ङ्ख) संस्था  िामासाहीमा पनि सके्न अबस्थामा भएको वा उिेखनीय रुपमा गम्भीर आमथिक 

कमठनाई भोमगरहेको, 

(र्) कुनै संस्थाले सिस्यको बर्ि रकम मफिाि गनुि पने अवमिमा मफिाि नगरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाकाकम्तीमावीस प्रमिशि वा वीस जना मधे्य जुन कम हुन्छ सो वरावरकासिस्यहरूले 

ििाि गने अमिकारीसमक्ष मनवेिन मिएकोमाछानमवन गिाि खण्ड (क) िेल्लख (ङ्ख) सम्मको कुनै 

अवस्था मवद्यमान भएको िेल्लखएको । 

(२)उपिफा(१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन प्रर्मलि कानून बमोमजम गठन गरेको 

आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनि मसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पमहर्ान 

गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, औमर्त्य समेिको आिारमा कायिपामलकालेत्यस्तो 

संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनि सके्नछ । 

७८. व्यिस्थापन सलमलतको गठन:(१) िफा ७७ बमोमजम समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको 

सम्पमत्त व्यवस्थापन िथा िामयत्व भुक्तानी सम्बन्धी कायिकालामगव्यवस्थापन समममिको गठन गनि ििाि गने 

अमिकारीले कायिपामलका समक्ष  मसफाररस गनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम मशफाररस भई आएमा कायिपामलकाले िोमकए वमोमजम व्यवस्थापन 

समममिको गठन गनि सके्न छ ।  

(३) उपिफा (२) बमोमजम गमठि व्यवस्थापन समममिको काम, कििव्य र अमिकार िोमकए बमोमजम 

हुनेछ । 

पररचे्छद–१९ 

कसूर, दण्ड जररिाना तथा पुनराबेदन 

७९.  कसूर गरेको मालनने : कसैले िेहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगििको कसूर गरेको मामननेछ ।  

(क)  ििाि नगरी वा खारेज भएको संस्था सिालन गरेमा वा कुनै व्यल्लक्त, फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा 

सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य 

कुनै कायि गरेमा, 

(ख)  सिस्यको बर्ि यस ऐन र यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम, मवमनयम बमोमजम बाहेक अन्य कुनैपमन 

प्रयोजनको लामग प्रयोग गरेमा,  

(ग) िोमकएकोभन्दा बढी रकम ऋण प्रिान गिाि जमानि वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रिान गरेमा, 
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(घ)  समममिको सिस्य, व्यवस्थापकवा कमिर्ारीले संस्थाको सम्पमत्त, बर्ि वा शेयर रकम महनाममना गरेमा, 

(ङ्ख) ऋणअसूल हुन नसके्न गरी समममिका कुनै सिस्य, मनजकोनािेिार वा अन्य व्यल्लक्त वा कमिर्ारीलाई 

ऋण मिई रकम महनाममना गरेमा,  

(र्)  समममिका कुनै सिस्यले एकै्ल वा अन्य सिस्यको ममलोमिोमा संस्थाको शेयर वा बर्ि रकम आफू 

खुसी पररर्ालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ)  झुट्टा वा गलि मववरण पेश गरीकजाि मलएमा, राखेको मििो किा भएमा वाऋण महनाममना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गि बनेका मनयम, मवमनयम  मवपररि लगानी गरेमा वा लगानी गने 

उदे्दश्यले रकम उठाएमा,  

(झ)  कृमत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण मलएमा वा मिएमा, 

(ञ)  मििोको अस्वाभामवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण मलएमा वा मिएमा, 

(ट)  झुट्टा मववरणको आिारमा पररयोजनाको लागि अस्वाभामवक रुपमा बढाई बढी ऋण मलएमा वा  

मिएमा, 

(ठ)  कुनै व्यल्लक्त वा संस्थालाई एक पटक मिइसकेको सुरक्षण रीिपूविक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले 

खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुन  ऋण मलए वा मिएमा, 

(ड)  संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लामग ऋण सुमविा मलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा 

गराएमा, 

(ढ)  संस्थाको कुनै कागजाि वा खािामा लेल्लखएको कुनै कुरा कुनै िररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथि 

मनस्कने व्यहोरा पारी ममलाई लेखे्न वा अको मभनै्न शे्रस्ता राखे्न जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु 

कसैलाई फाइिा वा हामन नोक्सानी गने उदे्दश्यले कीिे गनि वा अकािको हामन नोक्सानी गने उदे्दश्यले 

नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मममि, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 

गराई कागजाि बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण)  ऋणको मििो स्वरुप राल्लखने र्ल अर्ल सम्पमत्त मललाम मबक्री वा अन्य प्रयोजनको लामग मूल्याङ्कन 

गिाि मूल्याङ्कनकिािले बढी, कम वा गलि मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायि गरे 

वा गराएमा,  

(ि) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उदे्दश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलामहजा गनि वा 

गराउन, कुनै मकमसमको रकम मलन वा मिन, मबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वसु्त वा सेवा मलन 

वा मिन, िान, िािव्य, उपहार वा र्न्दा मलन वा मिन, गलि मलखि ियार गनि वा गराउन, अनुवाि गनि 

वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानीपुर् याउने बिमनयिले कुनै कायि गरे वा गराएमा, 
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(थ) कुनैसंस्था वा सोको सिस्य वा बर्िकिाि वा िीमधे्य कसैलाई हानी नोक्सानी पुगे्न गरी लेखा परीक्षण गरे 

गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रमिवेिन ियार पारेमा वा पानि लगाएमा। 

८०. सजायः(१) कसैले िफा ७९ को कसूर गरेमा िेहाय बमोमजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक बर्िसम्म कैि र एकलाखरुपैाँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा िुई बर्िसम्म कैि र िुई लाख रुपैाँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा मवगो बराबरको रकम जररवाना गरी िीन बर्ि सम्म कैि , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ्ख), (र्), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(ि) को कसूरमा मवगो भराई मवगो 

बमोमजम जररवाना गरी िेहाय बमोमजमको कैि हुनेछ :- 

(१) िश लाख रुपैयााँसम्म मबगो भए एक वर्िसम्म कैि,  

(२) िश लाख रुपैयााँभन्दा बढी पर्ास लाख रुपैयााँसम्म मबगो भए िुई वर्ििेल्लखिीन वर्िसम्म कैि, 

(३) पर्ास लाख रुपैयााँभन्दा बढी एक करोड रुपैयााँसम्म मबगो भए िीन वर्ििेल्लख र्ार वर्िसम्म 

कैि, 

(४) एक करोड रुपैयााँभन्दा बढी िश करोड रुपैयासम्म मबगो भए र्ार वर्ििेल्लख छवर्िसम्म कैि, 

(५) िश करोड रुपैंयााँभन्दा बढीएक अबि रुपैयााँसम्म मबगो भए छ वर्ििेल्लख आठ वर्िसम्म कैि, 

(६) एक अबि रुपैयााँभन्दा बढीजमिसुकै रुपैयााँ मबगो भए पमन आठ वर्ििेल्लख िश वर्िसम्म कैि, 

(ङ्ख) खण्ड (ढ) को  कसूरमािश बर्िसम्म कैि । 

(२) िफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दि पुर् याउने व्यल्लक्तलाई मुख्य 

कसूरिारलाई हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ । 

(३) िफा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दि पुर् याउनु कुनै मनकाय संस्था भए त्यस्तो 

मनकाय संस्थाको प्रमुख कायिकारी वा पिामिकारी वा कायिकारी हैमसयिमा कायि सम्पािन गने व्यल्लक्तलाई 

यस ऐन बमोमजम हुने सजाय हुनेछ । 

८१.  जररिाना हुने :(१) िफा ८७ बमोमजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको मनरीक्षण अनुगमन वा महसाब 

मकिाबको जााँर् गिाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले िेहायको कुनै कायि गरेको पाइएमाििाि गने 

अमिकारीलेत्यस्तो कायिको प्रकृमि र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यल्लक्तलाई पााँर् लाखरुपैाँयासम्म 

जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेका मनयम मवपरीि सिस्यसाँग ब्याज मलएमा, 

(ख) संस्थाले प्रिान गने बर्ि र ऋणको ब्याजिरबीर्को अन्तर छ प्रमिशिभन्दा बढी कायम 

गरेमा, 
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(ग) संस्थाले प्रिान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल कजािमा पूाँजीकृि गरी सोको आिारमा ब्याज 

लगाएमा, 

(घ) कुनै सिस्यलाई आफ्नो पूाँजीकोर्को िोमकए बमोमजमको प्रमिशिभन्दा बढी हुने गरी ऋण 

प्रिान गरेमा, 

(ङ्ख) संस्था ििाि गिािका बखिका सिस्य बाहेक अन्य सिस्यलाई सिस्यिा प्राप् ि गरेको िीन 

ममहना अवमि व्यमिि नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(र्)  प्राथममक पूाँजी कोर्को १५ गुणा भन्दा बढीहुने गरी बर्ि संकलन गरेमा, 

(छ)  शेयर पूाँजीको अठार प्रमिशिभन्दा बढी शेयर लाभांश मविरण गरेमा,  

(ज)  संस्थाले आफ्नो कायिके्षत्र बामहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सिस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ)  संस्थाले यो ऐन मवपरीि कृमत्रम ब्यल्लक्तलाई आफ्नो सिस्यिा मिएमा । 

 (२) उपिफा (१)मा लेल्लखएको व्यहोराबाट कसैले िेहायको कुनै कायि गरेको ििाि गने 

अमिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृमि र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यल्लक्तलाई िीन लाख 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनि सके्नछ - 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजम मिएको कुनै मनिेशन वा 

िोमकएकोमापिण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजममिनुपने कुनै मववरण, कागजाि, प्रमिबेिन, 

सूर्ना वा जानकारी नमिएमा, 

(ग) यस ऐन बमोमजम मनवािर्न नगरी समममि िथा लेखा सुपरीवेक्षण समममिका पिामिकारीहरु 

आफू खुशी पररवििन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले िफा ६ को उपिफा (४) बमोमजमको िोमकएको शिि पालन नगरेमा, 

(ङ्ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम मवपररि अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपिफा (१) वा (२) बमोमजमको जररवाना गनुि अमघ ििाि गनेअमिकारीले सम्बल्लन्धि व्यल्लक्त वा 

संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पध्रजन मिनको समयावमि मिनु पनेछ । 

८२.  रोक्का राखे्न :(१) ििाि गने अमिकारीले सम्बल्लन्धि संस्थालाई िफा ८१बमोमजम जररवाना गनुिका अमिररक्त 

िीन ममहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमि िथा बैङ्क खािा रोक्का राखे्न िथा सम्पमत्त रोक्का राख् न 

सम्बल्लन्धि मनकायलाई मसफाररस गनि सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको मसफाररस प्राप् ि भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमि वा बैङ्क 

खािा रोक्का राखी सो को जानकारी ििाि गने अमिकारीलाई मिनु पनेछ ।  
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८३.  दोब्बर जररिाना हुने:(१) िफा ८१ बमोमजम जररवाना भएको व्यल्लक्त वा संस्थालेपुन: सोही कसूर गरेमा 

त्यस्तो व्यल्लक्त वा संस्थालाई ििाि गने अमिकारीले िोस्रो पटकिेल्लख प्रते्यक पटकको लामग िोब्बर जररवाना 

गनेछ ।  

८४.  अनुसिानको िालग िेखी पठाउन सके्न :ििाि गने अमिकारी वा नेपाल राष्टर  बैङ्कले यस ऐन बमोमजम 

आफ्नो काम, कििव्य र अमिकारको पालना गिाि कसैले िफा ७९बमोमजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा 

त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोमजम अनुसन्धान गनिको लामग सम्बल्लन्धि मनकायमा लेखी पठाउन 

सके्नछ ।  

८५.  मुद्दासम्बिी व्यिस्थाः िफा ८० बमोमजम सजाय हुने कसूरकोमुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन 

बमोमजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अलिकारी:िफा ८० बमोमजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र मकनारा मजिा 

अिालिबाट हुनेछ 

८७.  उजूरी लदने हदम्याद :(१) कसैले िफा ८० बमोमजमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउने 

व्यल्लक्तले त्यसरी थाहा पाएको मममिले नबे्ब मिनमभत्र ििाि गने अमिकारी समक्ष उजूरीमिनु पनेछ । 

(२) कसैले िफा ८१ बमोमजम जररवाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यल्लक्तले त्यसरी थाहा पाएको 

मममिले नबे्ब मिन मभत्र ििाि गने अमिकारी समक्ष उजूरीमिनु पनेछ ।  

८८. पुनरािेदन गनण सके्न :(१) िफा & बमोमजम संस्था ििाि गनि अस्वीकार गरेको वा िफा६६  बमोमजम संस्था 

ििाि खारेज गरेकोमा मर्त्त नबुझे्नले सो मनणियको जानकारी पाएको मममिले पैंिीस मिनमभत्र ििाि गने 

अमिकारीको मनणियउपर कायिपामलकाsf] cWoIf समक्ष पुनरावेिन गनि सके्नछ ।  

(२) िफा ८१बमोमजमको जररवानामा मर्त्त नबुझे्नले त्यस्तो मनणियको जानकारी पाएको मममिले 

पैंिीस मिनमभत्र ििाि गने अमिकारीले ]]]गरेको मनणिय उपर सम्बल्लन्धि मजिा अिालिमा 

पुनरावेिन गनि सके्नछ। 

(३) राष्टर  बैङ्कले गरेको मनणिय उपर मनणियको जानकारी पाएको मममिले पैंिीस मिनमभत्रसम्बल्लन्धि 

उि अिालिमा पुनरावेिन गनि सके्नछ। 

८९. असूि उपर गररने : यस पररचे्छि बमोमजम कुनै व्यल्लक्तले मिनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नमिरी बााँकी 

रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम मनजबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 
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पररचे्छद–२० 

लिलिि 

९०.  मतालिकारको प्रयोग : कुनै सिस्यले संस्थाको जमिसुकै शेयर खररि गरेको भए िापमन सम्बल्लन्धि 

संस्थाको कायि सिालनमा एक सिस्य एक मिको आिारमा आफ्नोमिामिकारको प्रयोग गनि सके्नछ । 

९१. सामालजक परीिर् गराउन सके्न :(१) संस्थाले मवमनयममा उल्लिल्लखि उदे्दश्य प्राप् ि गनिका लामग 

समममिबाट भएका मनणिय र कायि, सिस्यहरूले प्राप् ि गरेका सेवा र सनु्तष्टीको स्तर, सेवा प्राल्लप् िबाट 

सिस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आमथिक, सामामजक, सांसृ्कमिक िथा वािावरणीय पक्षमा सकारात्मक 

पररवििन लगायिका मवर्यमा सामामजक परीक्षण गराउन सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम भएको सामामजक परीक्षणको प्रमिवेिन छलफलको लामग समममिले 

सािारणसभासमक्ष पेश गनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजम पेश भएको सामामजक परीक्षण प्रमिवेिन छलफल गरी सािारणसभाले 

आवश्यकिा अनुसार समममिलाई मनिेशन मिन सके्नछ । 

(४) यस िफा बमोमजमको सामामजक परीक्षण प्रमिवेिनको एक प्रमि सम्बल्लन्धि संस्थाले ििाि गने 

अमिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लििाः सहकारी के्षत्रको प्रवििनको लामग मवद्यालय िहको पाठयक्रममा आिारभूि सहकारी 

सम्वन्धी मवर्यवसु्तलाई समावेश गनि समकनेछ । 

९३. आलथणक सहयोग गनण नहुने: संस्थाको रकमवाट समममिको मनणिय वमोमजम सिस्यहरुले आमथिक सहयोग 

मलन सके्नछन्   

िर सामामजक कायिकोलामग गैर सिस्य व्यल्लक्त वा संस्थाहरुलाई समेि आमथिक सहयोग गनिवािा पने छैन । 

स्पष्टीकरण  यस िफाको प्रयोजनको लामग 'सामामजक कायि' भन्नाले मशक्षा, स्वास्थ्य, वािावरण 

संरक्षण, मानवीय सहायिा, सहकाररिा प्रबद्धिन सम्बल्लन्ध कायिलाई जनाउाँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोिार गनण सके्नः  संस्थाहरुले िोमकए बमोमजम एक आपसमा अन्तर सहकारी 

कारोवार गनि सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापट्टा लदन नहुने: संस्थाले आफ्नो  समममिको कुनै सिालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समममिको संयोजक 

वा सिस्य वा आफ्नो कमिर्ारीलाई ठेक्कापट्टा मिन हुिैन । 
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९६. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप् ि गरेको सरकारी अनुिान वा कुनै सेवा सुमविा 

िुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रर्मलि कानून बमोमजम सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बिी प्रर्लित ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन्तगिि ििाि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी 

प्रर्मलि ऐन  लागू हुने छैन ।  

९८.  प्रर्लित कानून बमोलजम कारिाही गनण िािा नपने : यस ऐनमा लेल्लखएको कुनै कुराले कुनै व्यल्लक्त उपर 

प्रर्मलि कानून बमोमजम अिालिमा मुद्दा र्लाउन बािा पुर् याएको मामनने छैन । 

९९. सम्पलत्त िुन्धिकरर् लनिारर् सम्बिी कानुनी व्यिस्थाको पािना गनुणपनेःसंस्थाले सम्पमत्त शुल्लद्धकरण 

मनवारण सम्बन्धी संघीय / प्रिेश कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै िि् सम्बन्धमा मिालयले जारी गरेको 

मापिण्ड र नेपाल राष्टर  बैंकको मवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका मनिेमशकाहरूको पालना गनुिपनेछ  

१००. लनयम बनाउने अलिकार: यस ऐनको कायािन्वयनको लामग कायिपामलकाले आवश्यक मनयम बनाउन 

सके्नछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदेलिका िा कायणलिलि बनाई िागू गनण सके्न: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगिि बनेकोमनयमको 

अिीनमा रही संस्थाको ििाि, सिालन,मनरीक्षण िथा अनुगमन लगायिका काम कारबाहीलाई व्यवल्लस्थि र 

प्रभावकारीरुपमा सिालन गनि कायिपामलकाले आवश्यकिा अनुसार मापिण्ड, मनिेमशका वा कायिमवमि 

बनाई लागू गनि सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको मापिण्ड बनाउाँिा आवश्यकिा अनुसार रमजष्टर ार, नेपाल राष्टर  

बैङ्क,मिालय र सम्बल्लन्धि अन्य मनकायको परामशि मलन समकनेछ । 
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अनुसूर्ी १ 

दताण दरखास्तको नमुना 

 

मममि : २०... । ... 

श्री ििाि गने अमिकारी जू्य ! 

माईजोगमाई  गाउाँपामलकाको कायािलय । 

 

लिर्य : सहकारी संस्थाको दताण । 

महोिय, 

हामी िेहायका व्यल्लक्तहरू िेहायका कुरा खोली िेहायको संस्था ििाि गरी पाउन मनवेिन गििछौ ाँ । उदे्दश्यअनुरूप 

संस्थाले ित्काल गने कायिहरूको योजना र प्रस्तामवि संस्थाको मवमनयम िुई प्रमि यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका 

छौ ाँ । 

 

संस्थासम्बन्धी मववरण 

(क) प्रस्तामवि संस्थाको नाम :– 

(ख) ठेगाना :– 

(ग) उदे्दश्य :– 

(घ) मुख्य कायि :– 

(ङ्ख) कायिके्षत्र :– 

(र्) िामयत्व :– 

(छ) सिस्य सङ््खख्या :– 

 (१) ममहला ........ जना 

 (२) पुरुर् ......... जना 

(छ) प्रातिक सेयर पुाँजीको रकम :- रु. .... 

(ज) प्रातिक प्रवेश शुल्कको रकम :– रु. ..... । 
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अनुसूर्ी २ 

संस्था दताण प्रमार्–पत्रको नमुना 

.............................................गााँउपामलकाको कायािलय ........ । 

सहकारी ििाि प्रमाण–पत्र 

 

 

ििाि नं. : 

.............................. गाउाँपामलका सहकारी ऐन, ...... को िफा ... बमोमजम श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

लाई सीममि िामयत्व भएको संस्थामा ििाि गरी स्वीकृि मवमनयमसमहि यो प्रमाण–पत्र प्रिान गररएको छ । 

 

वगीकरण  ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

ििाि गरेको मममि  

िस्तखि  

ििाि गने अमिकारीको नाम  

कायािलयको छाप  

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

   र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ४ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायणलिलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ 

प्रस्तािनाः नेपालको संमविानको अनुसूर्ी ८ र ९ िथा स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ बमोमजम स्थानीय 

िहलाई िोमकएको अमिकार के्षत्रमभत्रका मवर्यमा आवश्यक कानून बनाई प्रशासकीय कायिमवमि मनयममि गनि 

वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ को उपिफा (१) बमोमजम माईजोगमाई 

गाउाँपामलकाको सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम, लिस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम माईजोगमाइ गाउाँपामलकाको प्रशासकीय कायिमवमि 

(मनयममि गने) ऐन, २०७५ रहेको छ । 

 (२) यो ऐन माईजोगमाइ गाउाँपामलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको मममि िेल्लख लागू हुनेछ । 

२.  पररभार्ा : (१) मबर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “ऐन” भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँपामलकाको प्रशासकीय कायिमवमि (मनयममि गने) ऐन, २०७५ सम्झनु 

 पछि  । 

(ख)  “कायिपामलका” भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँ  कायिपामलका सम्झनु पछि  । 

(ग)  “गाउाँपामलका”भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँपामलका सम्झनु पछि  । 

(घ) “सभा” भन्नाले संमविानको िारा २२२ बमोमजमको गाउाँसभा सम्झनु पछि  । 

(ङ्ख)  “संमविान” भन्नाले नेपालको संमविानलाई सम्झनु पछि  ।  

३.  लनयम बनाउने अलिकार : (१) नेपालको संमविान िथा स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ बमोमजम 

गाउाँपामलकालाई िोमकएका अमिकार के्षत्रमभत्रका मवर्यमा िोमकएको कायि मजमे्मवारी मनवािह गनि अपनाउनु पने 

कायिमवमि मनयममि गनिको मनममत्त माईजोगमाइ गाउाँकायिपामलकाले आवश्यक मनयम बनाउन सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) वमोमजम मनयम बनाउाँिा संघीय िथा प्रिेश कानून बमोमजम स्थानीय िहको के्षत्रामिकार 

मभत्र पने मवर्यमा मात्र बनाउनु पनेछ । 
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४. लनदेलिका, कायणलिलि र मापदण्ड िनाउन सके्नः (१) संमविान, ऐन िथा यस ऐन अन्तरगि वनेको 

मनयमावलीको अमिनमा रही माईजोगमाइ गाउाँकायिपामलकाले आवश्यकिा अनुसार मनिेमशका, कायिमवमि र 

मापिण्ड वनाई लागू गनि सके्नछ । 

 

 

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

   र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ५ 

 

न्यालयक सलमलत (कायणलिलि सम्बन्धि) ऐन, २०७५ 

प्रस्तािनाः न्यामयक समममिले प्रर्मलि कानून बमोमजम उजुरीको कारवाही र मकनारा गिाि अपनाउनुपने कायिमवमि 

िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारिमशििा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रमिको जनमवश्वास कायम 

राखीरहनको लामग प्रर्लनमा रहेको संघीय कानूनमा भए िेल्लख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संमविानको िारा २२१ को उपिारा (१) र स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४ को िफा १०२ 

बमोमजम बमोमजम माईजोगमाई गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छद – १ 

प्रारन्धम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ माईजोगमाई गाउाँपामलका न्यामयक समममि (कायिवमि 

सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको मममि िेल्लख प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभार्ाः मवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा  

 (क)  “उजुरी” भन्नाले समममि समक्ष परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रर्मलि कानून बमोमजम समममिले 

 कारवाही र मकनारा गने उजुरी सम्झनुपछि  । सो शव्िले न्यायीक समममिद्धारा खडा गरेको 

 मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएको उजुरी समेि सम्झनुपछि  । 

 (ख) “खामे्न”  भन्नाले िोमकएको सम्पमत्तको मूल्यांकन गररिा भ्याउने हिलाई सम्झनु पििछ ।  

 (ग) “र्लन र्लाईमिने”  भन्नाले मनणिय पिाि हक अमिकार प्रातिक भएको व्यल्लक्तलाई कुनै वसु्त वा 

 सम्पमत्त भोग गनि मिने कायिलाई सम्झनुपििछ । 

 (घ) “जमानि”  भन्नाले कुनै व्यल्लक्त वा सम्पमत्तलाई न्यामयक समममिले र्ाहेको वखिमा उपल्लस्थि वा 

 हामजर गराउन मलएको मजम्मा वा उत्तरिामयत्वलाई सम्झनुपििछ ।   

 (ङ्ख) “िामेली”  भन्नाले न्यामयक समममिको के्षत्रामिकार मभत्रका मववािहरुमा सम्वल्लन्धि पक्षलाई  वुझाईने 

 म्याि,  सुर्ना,  आिेश,  पूजी वा जानकारी पत्र ररिपूविक वुझाउने कायिलाई सम्झनुपछि  ।  
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 (र्) “िायिाि”  भन्नाले सम्पमत्तको मववरण वा गन्ती गरेको संख्या जमनने व्यहोरा वा सम्पमत्तको 

 फााँटवारी वा लगिलाई सम्झनुपििछ ।  

 (छ) “िोमकएको” वा “िोमकए बमोमजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयममा िोमकए बमोमजम 

 सम्झनुपछि  । 

 (ज) “िरपीठ”  भन्नाले न्यामयक समममि समक्ष पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा ररि 

 नपुगे वा कानूनले ििाि नहुने वा नलागे्न भएमा त्यसको पछामड पमट्ट सोको कारण र अवस्था 

 जनाइ अमिकारप्रातिक अमिकारीले लेल्लखमिने मनिेशन वा व्यहोरालाई सम्झनुपििछ ।  

 (झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्यल्लक्तको नाम, थर र विन समेिको मवसृ्ति मववरण खुलाइएको 

 व्यहोरालाई सम्झनुपििछ ।  

 (ञ) “नामलश” भन्नाले कुनै मववािको मवर्यमा िफा ८ बमोमजम मिएको उजुरी, मनवेिन वा मफराि 

 सम्झनुपछि  ।  

 (ट)   “मनणिय मकिाब”  भन्नाले समममिले उजुरीमा गरेको मनणियको अमभलेख राख्नको लामग खडा 

 गरेको उजुरीमा मनणिय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारणको संमक्षतिक उिेख भएको 

 मकिाब सम्झनुपछि  । 

 (ठ)  “पन्चकृमि मोल”  भन्नाले पि भलाद्मीले सम्पमत्तको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन मूल्यांकन 

 गरी मवक्री मविरण हुनसके्न उमर्ि ठहराएर मनमिि गरेको मुल्यलाई सम्झनुपििछ ।    

 (ड) “पेशी”  भन्नाले न्यामयक समममि समक्ष मनणियाथि पेश हुने मववािहरुमा पक्षहरुलाई उपल्लस्थि 

 गराइ सुनुवाइ गने कामलाई सम्झनुपििछ ।  

 (ढ) “प्रमिबािी” भन्नाले बािीले जसका उपर उजुरी ििाि गििछ सो व्यल्लक्त वा संस्था सम्झनुपछि  । 

 (ण) “वकपत्र”  भन्नाले मववाि सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्यक्त गरेका कुरा लेल्लखने वा 

 लेल्लखएको कागजलाई सम्झनुपछि  ।  

 (ि) “बन्द ईजलास”  भन्नाले न्यामयक समममि अन्तगिि मनरुपण हुने मववािहरु मधे्य गोप्य प्रकुमिको 

 मववाि भएको र सम्वद्ध पक्षहरुमवर् गोपमनयिा कायम गनि आवश्यक  िेल्लखएमा सम्वद्ध  पक्षहरु 

 मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाई कक्षलाई सम्झनुपछि  ।  

 (थ) “बािी” भन्नाले कसै उपर समममि समक्ष उजुरी ििाि गने व्यल्लक्त वा संस्था सम्झनुपछि  । 

 (ि) “मूल्तवी”  भन्नाले न्यामयक समममि अन्तगिि मवर्ारािीन मुद्धा अन्य अड्डा अिालिमा समेि 

 मवर्ारामिन भईरहेको अवस्थामा न्यामयक समममिले मनणिय गिाि अन्य मवर्ारामिन मुद्धामा  प्रभामवि 

 हुने िेल्लखएमा प्रभाव पाने मुद्धाको फैसला नभएसम्म प्रभामवि हुने मुद्दा स्थमगि गने 

 कायिलाई सम्झनुपछि  ।  
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 (ि) “लगापाि”  भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अन्तर मनमहि टहरा,  बोट मवरुवा,  खुिा जममन र 

 त्यसमा रहेका सबैखाले संरर्ना वा र्रे्को जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र समू्पणि अवयवलाई 

 सम्झनुपििछ ।  

 (न) “सिरस्याहा” भन्नाले िरौटीमा रहेको रकमको लगि कट्टा गरी आम्दानीमा वाधे्न कायिलाई 

 सम्झनुपछि  ।     

 (प) “सभा” भन्नाले माईजोगमाई गााँउपामलकाको गाउाँसभालाई सम्झनुपछि  । 

 (फ) “समममि” भन्नाले न्यामयक समममि सम्झनुपछि  र सो शव्िले स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको 

 िफा ४८ को उपिफा (६) बमोमजमको समममिलाई समेि जनाउनेछ । 

 (ब)  “मेलममलाप केन्द्र” भन्नाले न्यायीक समममिद्धारा स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४९ को 

 उपिफा (१०) बमोमजम मेलममलाप गराउने प्रयोजनको लागी खडा गररएको मेलममलाप 

 केन्द्रलाई जनाउनेछ ।  

 (भ)  “ सामुिायीक मेलममलाप केन्द्र” भन्नाले मेलममलाप सम्बन्धी कायि गनि मेलममलाप पररर्द्बाट 

 स्वीकृमि प्रातिक संस्थाद्वारा स्थानीय सरकारको अनुमिी मलई स्थापना गररएको मेलममलाप केन्द्र 

 सम्झनुपछि  । 

 (म)   “मेलममलाप” भन्नाले पक्षहरूले मेलममलापकिािको सहयोगमा मववाि वा मुद्दाको मनरुपण गनि 

 अपनाइने प्रमक्रया सम्झनु पछि  ।  

 (य)  “मेलममलापकिाि” भन्नाले पक्षहरूबीर्को मववािमा मेलममलाप गनिका लामग उते्प्रररि गनि 

 मेलममलाप सम्बन्धी प्रर्मलि कानून बमोमजम मनयुक्त मेलममलापकिाि सम्झनु पछि  ।  

 (र) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वर्िको लामग छुट्टा छुटै्ट हुने गरी प्रमिवर्िको मनममत्त स्थायी रुपमा 

 िय गररएको शिि सम्झनुपछि  । 

 (ल)   “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछि  । 

 (व)  “संमविान“ भन्नाले नेपालको संमविान सम्झनुपछि  । 

पररचे्छद – २ 

सलमलतको अलिकार 

३. उजुरीमा लनर्णय सम्बिी कामः समममिमा ििाि भएका उजुरी वा उजुरीको मनणिय गने वा ििाि भएको 

नामलश वा उजुरीको कुनै व्यहोराले लगि कट्टा गने अमिकार समममिलाई मात्र हुनेछ । 

४. लनर्णय सम्बिी बाहेक अन्य कामः (१) िफा ३ मा उिेख भएको वा प्रर्मलि कानूनले समममि वा 

समममिको सिस्यले नै गने भने्न व्यवस्था गरेको वा कायिको प्रकृमिले समममि वा समममिको सिस्यले नै गनुिपने स्पष्ट 
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भैरहेको िेल्लख बाहेकको अन्य कायिहरू यस ऐनमा िोमकएको कमिर्ारी र त्यसरी निोमकएकोमा समममिले मनणिय गरी 

िोकेको वा अमिकार प्रिान गरेको कमिर्ारीले गनुिपनेछ । 

 (२) िोमकएको शाखा प्रमुख वा िोमकएका अन्य कमिर्ारीले यस ऐन र प्रर्मलि कानून बमोमजम िोमकएको 

काम गिाि समममिको संयोजक वा समममिले िोकेको सिस्यको प्रत्यक्ष मनिेशन, रेखिेख र मनयिणमा रही गनुिपनेछ । 

५. यस ऐन बमोलजम कायणलिलि अििम्बन गनुणपनेः समममिले उजुरी वा उजुरीको कारवाही र मकनारा गिाि 

प्रर्मलि र सम्बल्लन्धि संघीय कानूनमा स्पष्ट उिेख भए िेल्लख बाहेक यस ऐन बमोमजमको काल्ल्विमि अवलम्बन 

गनुिपनेछ । 

६. सलमलतिे हेनेः समममिलाई िेहाय बमोमजमको उजुरीहरूमा कारवाही र मकनारा गने अमिकार रहनेछ  

 (क) स्थानीय ऐनको िफा ४७ अन्तगििको उजुरी, 

 (ख) मेलममलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलममलापको लामग गाउाँपामलकामा पे्रमर्ि उजुरी, 

 (ग) संमविानको अनुसूर्ी – ८ अन्तगििको एकल अमिकार अन्तगिि सभाले बनाएको कानून   

  बमोमजम मनरूपण हुने गरी मसमजिि उजुरी, िथा 

 (घ) प्रर्मलि कानूनले गाउाँपामलकाले हेने भमन िोकेका उजुरीहरू । 

७. सलमलतको िेत्रालिकारः समममिले िफा ६ अन्तगििका मधे्य िेहाय बमोमजमका उजुरीहरूमा मात्र 

के्षत्रामिकार ग्रहण गने िथा कारवाही मकनारा गनेछ  

(क) व्यल्लक्तको हकमा उजुरीका सबै पक्ष गाउाँपामलकको भैगोमलक के्षत्रामिकार मभत्र बसोबास 

 गरीरहेको, 

(ख) प्रर्मलि कानून र संमविानको भाग ११ अन्तगििको कुनै अिालि वा न्यायािीकरण वा 

 मनकायको के्षत्रामिकार मभत्र नरहेको, 

(ग) गाउाँपामलकाको के्षत्रामिकार मभत्र परेका कुनै अिालि वा मनकायबाट मेलममलाप वा 

 ममलापत्रको लामग पे्रमर्ि गरीएको, 

(घ) अर्ल सम्पमत्त समावेश रहेको मवर्यमा सो अर्ल सम्पमत्त गाउाँपामलकाको भैगोमलक 

 के्षत्रामिकार मभत्र रमहरहेको, िथा 

(ङ्ख) कुनै घटनासाँग सम्बल्लन्धि मवर्यवसु्त रहेकोमा सो घटना गाउाँपामलकाको भैगोमलक के्षत्र मभत्र 

 घटेको । 
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पररचे्छद – ३ 

उजुरी तथा प्रलतिाद दताण 

८. लबिाद दताण गनेः (१) कसै उपर मबवाि ििाि गिाि वा उजुरी र्लाउाँिा प्रर्मलि कानून बमोमजम हकिैया 

पुगेको व्यल्लक्तले न्यामयक समममि समक्ष उजुरी ििाि गनि सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन मेलममलाप गने प्रयोजनको लागीेे कायिपामलकाको 

परामशिमा न्यामयक समममिद्धारा प्रते्यक वडामा मेलममलाप केन्द्र गठन गरी मेलममलाप केन्द्र रहनेछ र न्यायीक 

समममिद्धारा गठन गररएको मेलममलाप केन्द्रमा समेि हकिैया पुगेको व्यल्लक्तले उजुरी ििाि गनि सके्नछ।  

 (३) उपिफा (१) वा (२) बमोमजम उजुरी मिंिा यस ऐन िथा प्रर्मलि कानून बमोमजम खुलाउनुपने कुरा सबै 

खुलाई िथा पुयािउनुपने प्रमक्रया सबै पुरागरी उपिाफा (१) को हकमा अनुसूर्ी–१ बमोमजम र उपिफा (२) को हकमा 

अनसूर्ी— १(क) बमोजीमको ढााँर्ामा मिनुपनेछ । 

 (४) उपिफा (३) मा लेल्लखए िेल्लख बाहेक उजुरीमा िेहाय बमोमजमको व्यहोरा समेि खुलाउनुपनेछ  

(क) बािीको नाम, थर, विन र मनजको बाबू र आमा, िथा थाहा भएसम्म बाजे र बजै्य को नाम 

(ख) प्रमिबािीको नाम, थर र थाहा भएसम्म मनजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पत्ता लागे्नगरी 

 स्पष्ट खुलेको विन । 

(ग) गाउाँपामलको नाम समहि समममिको नाम । 

(घ) उजुरी गनुिपरेको व्यहोरा र समू्पणि मववरण । 

(ङ्ख) गाउाँपामलकाले िोके अनुसारको िसु्तर बुझाएको रमसि वा मनस्सा । 

(र्) समममिको के्षत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बल्लन्धि कानून । 

(छ) बािीले िावी गरेको मवर्य र सोसाँग सम्बन्धीि प्रमाणहरू 

(ज) हिम्याि लागे्न भएमा हिम्याि रहेको िथा हकिैया पुगेको  सम्बन्धी व्यहोरा 

(झ) कुनै सम्पमत्तसाँग सम्बल्लन्धि मवर्य भएकोमा सो सम्पमत्त र्ल भए रहेको स्थान, अवस्था िथा 

 अर्ल भए र्ारमकिा समहिको सबै मववरण । 

 (४)  प्रर्मलि कानूनमा कुनै मवशेर् प्रमक्रया वा ढााँर्ा वा अन्य केमह उिेख भएको रहेछ भने सो सन्दभिमा 

आवश्यक मववरण समेि खुलेको हुनुपनेछ । 

 (५) कुनै मकमसमको क्षमिपूमिि भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकमा त्यस्तो 

क्षमिपूमिि वा बण्डा वा र्लनको लामग सम्बल्लन्धि अर्ल सम्पमत्तको मववरण खुलेको हुनुपनेछ । 
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 (६) िफा ८ को उपिफा (२) बमोजीमको मेलममलाप केन्द्रमा उजुरी ििाि गनि िेहाय बमोजीमको अवस्था 

रहेको भएमा मात्र ििाि गनि समकनेछ । 

         (क)   मववािका िुबै पक्ष एकै वडामा बसोबास गरररहेको, वा 

         (ख)   अर्ल सम्पमत्त समावेश रहेको मवर्यमा सो अर्ल सम्पमत्त सम्बल्लन्धि वडाको भौगोमलक   

  के्षत्रमभत्र रहेका, वा 

         (ग)   कुनै घटनासाँग सम्बल्लन्धि मवर्यवसु्त भएमा सो घटना सम्बल्लन्धि वडाको भौगोमलक के्षत्रमभत्र  

  भएको हकमा मात्र उजुरी ििाि गनि सके्न छ । 

 (७) मेलममलाप केन्द्रको व्यवस्थापन गनि कायिपामलकाले वा कायिपामलकाको परामशिमा न्यायीक समममिले 

सम्बल्लन्धि वडाका वडाध्यक्षलाई वा िोमकएको व्यल्लक्तलाई संयोजनकारी कायि गनि लगाउन सके्नछ । मेलममलाप 

केन्द्रमा उजुरी ििाि कमिर्ारीको व्यवस्थापन कायिपामलकाले गनुि पनेछ ।  

    (८) कसै उपर मबवाि ििाि गिाि वा उजुरी र्लाउाँिा प्रर्मलि कानून बमोमजम हकिैया पुगेको व्यल्लक्तले 

मेलममलाप केन्द्रमा उजुरी ििाि नगरी न्यामयक समममि समक्ष मसिै उजुरी ििाि गनि कुनै बािा पुयािएको मामनने छैन  

९. लबिाद दताण गरी लनस्सा लदनेः (१) समममिमा ििाि भएको मववािमा उजुरी प्रशासकले र मेलममलाप केन्द्रमा 

ििाि भएका मववािमा उजुरी ििाि कमिर्ारीले िफा ८ बमोमजम प्रातिक उजुरी ििाि गरी बािी (प्रथम पक्ष) लाई िारेख 

िोमक अनुसूर्ी–२ बमोमजमको ढााँर्ामा मबवाि ििािको मनस्सा मिनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम िारेख मिनु पने अवस्थामा िारेख िोक्दा अनुसूर्ी–३ बमोमजमको ढााँर्ामा िारेख 

भपािई खडा गरी सम्बल्लन्धि पक्षको िस्तखि गराई मममसल सामेल राख्नुपछि  । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम िारेख भपािईमा िोमकएको िारेख िथा उक्त मममिमा हुने कायि समेि उिेख गरी 

सम्बल्लन्धि पक्षलाई अनुसूर्ी–४ बमोमजमको ढााँर्ामा िारेख पर्ाि मिनुपनेछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गनेः (१) उजुरी प्रशासकले िफा ८ बमोमजम पेश भएको उजुरीमा प्रमक्रया नपुगेको िेल्लखए 

पुरा गनुिपने िेहायको प्रमक्रया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने िेहायको व्यहोरा खुलाइ ल्याउनु भने्न व्यहोरा लेल्लख पााँर् 

मिनको समय िोमक िथा मबवाि ििाि गनि नममल्ने भए सो को कारण समहिको व्यहोरा जनाई िरपीठ गरेमा 

बािी(प्रथम पक्ष) लाई उजुरी मफिाि मिनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम प्रमक्रया नपुगेको भमन िरपीठ गरी मफिाि गरेको उजुरीमा िरपीठमा उिेख भए 

बमोमजमको प्रमक्रया पुरा गरी पार् मिनमभत्र ल्याएमा ििाि गररमिनुपछि  । 
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 (३) उपिफा (१) बमोमजमको िरपीठ आिेश उपर मर्त्त नबुझे्न पक्षले सो आिेश भएको मममिले मिन मिन 

मभत्र उक्त आिेशको मवरूध्िमा समममि समक्ष मनवेिन मिन सके्नछ । 

 (४) उपिफा (३) बमोमजम मिएको मनवेिन व्यहोरा मनामसब िेल्लखए समममिले उपिफा (१) बमोमजमको 

िरपीठ बिर गरी मबवाि ििाि गनि आिेश मिनसके्नछ । 

 (५) उपिफा (४) बमोमजम आिेश भएमा उजुरी प्रशासकले त्यस्तो मबवाि ििाि गरी अरू प्रमक्रया पुरा 

गनुिपनेछ । 

११. दताण गनण नहुनेः उजुरी प्रशासकले िफा ८ बमोमजम पेश भएको उजुरीमा िेहाय बमोमजमको व्यहोरा मठक 

भए नभएको जााँर् गरी ििाि गनि नममल्ने िेल्लखएमा िफा १० बमोमजमको प्रमक्रया पुरा गरी िरपीठ गनुिपनेछ  

(क) प्रर्मलि कानूनमा हिम्याि िोमकएकोमा हिम्याि वा म्याि मभत्र उजुरी परे नपरेको 

(ख) प्रर्मलि कानून बमोमजम समममिको के्षत्रामिकार मभत्रको उजुरी रहे नरहेको 

(ग) कानुन बमोमजम लागे्न िसु्तर िाल्लखल भए नभएको 

(घ) कुनै सम्पमत्त वा अमिकारसाँग सम्बल्लन्धि मवर्यमा मववाि मनरूपण गनुिपने मवर्य उजुरीमा  समावेश 

 रहेकोमा त्यस्तो सम्पमत्त वा अमिकार मवर्यमा उजुरी गनि बािीको हक स्थामपि भएको  प्रमाण 

 आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको 

(ङ्ख) उक्त मवर्यमा उजुरी गने हकिैया बािीलाई रहे नरहेको 

(र्) मलखिमा पुरागनुिपने अन्य ररि पुगे नपुगेको। 

१२. दोहोरो दताण गनण नहुनेः (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन प्रर्मलि कानून बमोमजम समममि 

वा अन्य कुनै अिालि वा मनकायमा कुनै पक्षले उजुरी गरी समममि वा उक्त अिालि वा मनकायबाट उजुरीमा उिेख 

भएको मवर्यमा प्रमाण बुमझ वा नबुमझ मववाि मनरोपण भैसकेको मवर्य रहेको छ भने सो उजुरीमा रहेका पक्ष 

मवपक्षको बीर्मा सोमह मवर्यमा समममिले उजुरी ििाि गनि र कारवाही गनि हुाँिैन । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम ििाि गनि नममल्ने उजुरी भुलवश ििाि भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपमछ 

उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहेको भए पमन समममिले उजुरी खारेज गनुिपनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ लिखत प्रमार्को सक्कि पेि गनुणपनेः उजुरीसाथ पेश गनुि पने प्रते्यक मलखि प्रमाणको 

सक्कल र कल्लम्तमा एक प्रमि नक्कल उजुरीसाथै पेश गनुिपनेछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्तो मलखिमा कुनै कैमफयि 

जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बल्लन्धि मममसलमा राखे्नछ । 
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१४. उजुरी तथा प्रलतिाद दताण दसु्तरः (१) प्रर्मलि कानूनमा मबवाि ििाि िसु्तर िोमकएकोमा सोमह बमोमजम 

िथा िसु्तर निोमकएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ । 

 (२) प्रर्मलि कानूनमा प्रमिवाि ििाि िसु्तर नलागे्न भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रमिवाि ििाि िसु्तर 

लागे्नछ । 

१५. प्रलतिाद पेि गनुणपनेः (१) प्रमिबािी (िोश्रो पक्ष) ले िफा २० बमोमजम म्याि वा सूर्ना प्रातिक भएपमछ म्याि 

वा सूर्नामा िोमकएको समयावमि मभत्र उजुरी प्रशासक समक्ष आफै वा वारेस माफि ि मलल्लखि प्रमिवाि ििाि गनुिपनेछ  

 (२) उपिफा (१) बमोमजम प्रमिवाि पेश गिाि प्रमिबािीले भएको प्रमाण िथा कागजािका प्रमिमलमप साथै 

संलग्न गरी पेश गनुिपनेछ । 

 (३) प्रमिवािीले मलल्लखि ब्यहोरा मिाँिा अनुसूर्ी–५ बमोमजमको ढााँर्ामा मिनुपनेछ । 

१६. प्रलतिाद  जाँर् गनेः (१) उजुरी प्रशासकले िफा १५ बमोमजम पेश भएको प्रमिवाि जााँर् गरी कानून 

बमोमजमको ररि पुगेको िथा म्याि मभत्र पेश भएको िेल्लखए ििाि गरी समममि समक्ष पेश हुने गरी मममसल सामेल 

गनुिपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम प्रमिवाि ििाि हुने भएमा उजुरी प्रशासकले प्रमिबािीलाई बािी ममलानको िारेख 

िोकु्नपनेछ । 

१७. लिखतमा पुरागनुणपने सामान्य ररतः (१) प्रर्मलि कानून िथा यस ऐनमा अन्यत्र लेल्लखए िेल्लख बाहेक समममि 

समक्ष ििाि गनि ल्याएका उजुरी िथा प्रमिवािमा िेहाय बमोमजमको ररि समेि पुरा गनुिपनेछ  

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायााँ िफि  पााँर् सेल्लन्टममटर, पमहलो पृष्ठमा शीरिफि  िश 

 सेल्लन्टममटर र त्यसपमछको पृष्ठमा पााँर् सेल्लन्टममटर छोडेको िथा प्रते्यक पृष्ठमा बमत्तस हरफमा 

 नबढाई कागजको एकािफि  मात्र लेल्लखएको,  

 (ख) मलखि ििाि गनि ल्याउने प्रते्यक व्यल्लक्तले मलखिको प्रते्यक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी  िस्तखि 

 गरी अल्लन्तम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक िथा ल्याप्रे् समहछाप गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले मलखि ियार गरेको भए मनजले पमहलो पृष्ठको बायााँ िफि  मनजको  कानून 

 व्यवसायी ििाि प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको मकमसम खुलाई िस्तखि गरेको 

 िथा 
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(घ) मलखिको अल्लन्तम प्रकरणमा यस मलखिमा लेल्लखएको व्यहोरा मठक सााँर्ो छ, झुट्ठा ठहरे  कानून 

 बमोमजम सहुाँला बुझाउाँला भने्न उिेख गरी सो मुमन मलखि ििाि गनि ल्याएको वर्ि, ममहना र 

 गिे िथा वार खुलाई मलखि ििाि गनि ल्याउने व्यल्लक्तले िस्तखि गरेको, । 

िर ब्यहोरा पुयािइ पेश भएको मलखि मलनलाई यो उपिफाले बािा पारेको मामनने छैन ।  

 (२) मलखिमा मवर्यहरू क्रमबध्ि रूपमा प्रकरण प्रकरण छुयाई संयममि र मया ्िमिि भार्ामा लेल्लखएको 

हुनुपनेछ ।  

 (३) मलखिमा पेटबोमलमा परेको स्थानको पमहर्ान हुने स्पष्ट मववरण र व्यल्लक्तको नाम, थर , ठेगाना िथा 

अन्य मववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

 (४) मलखि ििाि गनि ल्याउने वा समममिमा कुनै कागज गनि आउनेले मनजको नाम, थर र विन खुलेको 

नागररकिा वा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनुिपछि  । 

१८. नक्कि पेि गनुणपनेः उजुरी वा प्रमिवाि ििाि गनि ल्याउनेले मवपक्षीको लामग उजुरी िथा प्रमिवािको नक्कल 

िथा संलग्न मलखि प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गनुिपछि  । 

१९. उजुरी िा प्रलतिाद संिोिनः (१) मलखि ििाि गनि ल्याउने पक्षले समममिमा ििाि भइसकेको मलखिमा 

लेखाइ वा टाइप वा मुद्रणको सामान्य तु्रटी सच्याउन मनवेिन मिन सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिनमा माग बमोमजम सच्याउाँिा िावी िथा प्रमिवािमा गरीएको माग वा 

िावीमा मुलभुि पक्षमा फरक नपने र मनकै सामान्य प्रकारको संशोिन माग गरेको िेखेमा उजुरी प्रशासकले सो 

बमोमजम सच्याउन मिन सके्नछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम संशोिन भएमा  सो को जानकारी उजुरीको अको पक्षलाई मिनुपनेछ । 

पररचे्छद – ४ 

म्याद तामेिी तथा तारेख 

२०. म्याद सूर्ना तामेि गनेः (१) उजुरी प्रशासकले िफा ९ बमोमजम मबवाि ििाि भएपमछ बमढमा िुई मिन मभत्र 

प्रमिबािीका नाममा प्रर्मलि कानूनमा म्याि िोमकएको भए सोमह बमोमजम र निोमकएको भए पध्रजन मिनको म्याि मिई 

सम्बल्लन्धि वडा कायािलय माफि ि उक्त म्याि वा सूर्ना िामेल गनि सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम म्याि वा सूर्ना िामेल गिाि िफा ९ बमोमजमको उजुरी िथा उक्त उजुरी साथ 

पेश भएको प्रमाण कागजको प्रमिमलपी समेि संलग्न गरी पठाउनुपनेछ । 
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 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन एक भन्दा बमढ प्रमिबािीलाई म्याि मिनुपिाि प्रमाण 

कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रमिबािीलाई पठाई बााँमकको म्यािमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको 

म्याि साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेल्लख पठाउनुपनेछ । 

 (४) उपिफा (१) बमोमजम प्रातिक भएको म्याि वडा कायािलयले बमढमा मिन मिन मभत्र िामेल गरी िामेलीको 

व्यहोरा खुलाई समममिमा पठाउनु पनेछ । 

 (५) उपिफा (१) बमोमजम म्याि िामेल हुन नसकेमा िेहाय बमोमजमको मवि्युिीय माध्यम वा पमत्रकामा 

सूर्ना प्रकाशन गरेर म्याि िामेल गनुिपनेछ   

(क) म्याि िामेल गररनुपने व्यल्लक्तको कुनै फ्याक्स वा ईमेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन सके्न 

मवि्युिीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट 

(ख) प्रमिबािी (िोश्रो पक्ष) ले म्याि िामेली भएको जानकारी पाउन सके्न मनामसब आिार छ भने्न 

िेल्लखएमा समममिको मनणियबाट कुनै स्थानीय िैमनक पमत्रकामा सूर्ना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय 

एफ.एम. रेमडयो वा स्थानीय टेमलमभजनबाट सूर्ना प्रसारण गरेर वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्याि िामेल गराउाँिा म्याि िामेल हुन सके्न मनामसब कारण 

िेल्लखएमा समममिको आिेशबाट त्यस्तो सरकारी मनकाय माफि ि । 

 (६) यस ऐन बमोमजम म्याि जारी गनुिपिाि अनुसूर्ी–६ बमोमजमको ढााँर्ामा जारी गनुिपनेछ । 

२१. रोहिरमा राख्नुपनेः यस ऐन बमोमजम वडा कायािलय माफि ि िामेल गररएको म्यािमा सम्बल्लन्धि वडाको 

अध्यक्ष वा सिस्य िथा कल्लम्तमा िुईजना स्थानीय भलािमम रोहवरमा राख्नुपनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाँर् गनेः (१) उजुरी प्रशासकले म्याि िामेलीको प्रमिवेिन प्रातिक भएपमछ रीिपूविकको िामेल 

भएको छ वा छैन जााँर् गरी आवश्यक भए सम्बल्लन्धि वडा समर्वको प्रमिवेिन समेि मलई रीिपूविकको िेल्लखए मममसल 

सामेल राल्लख िथा बेरीिको िेल्लखए बिर गरी पुन  म्याि िामेल गनि लगाई िामेली प्रमि मममसल सामेल राख्नुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम जााँर् गिाि सम्बल्लन्धि कमिर्ारीले बिमनयि राल्लख कायि गरेको िेल्लखए उजुरी 

प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाई समममि समक्ष प्रमिवेिन पेश गनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको प्रमिवेिनको व्यहोरा उपयुक्त िेल्लखए समममिले सम्बल्लन्धि कमिर्ारी उपर  

कारवाहीको लामग कायिपामलका समक्ष लेल्लख पठाउनसके्नछ । 

२३. तारेखमा राख्नूपनेः (१) उजुरी प्रशासकले िफा ९ बमोमजम मबवाि ििाि गरेपमछ उजुरीकिािलाई र िफा 

१६ बमोमजम प्रमिवाि ििाि गरेपमछ प्रमिबािीलाई िारेख िोमक िारेखमा राख्नुपछि  । 
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 (२) उजुरीका पक्षहरूलाई िारेख िोक्दा िारेख िोमकएको मिन गररने कामको व्यहोरा िारेख भपािई िथा 

िारेख पर्ािमा खुलाई उजुरीका सबै पक्षलाई एकै ममलानको मममि िथा समय उिेख गरी एकै ममलानको िारेख 

िोकु्नपछि  । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम िारेख िोमकएको समयमा कुनै पक्ष हामजर नभए पमन िोमकएको कायि सम्पन्न गरी 

अको िारेख िोकु्नपने भएमा हामजर भएको पक्षलाई िारेख िोमक समयमा हामजर नभई पमछ हामजर हुने पक्षलाई 

अमघ हामजर भई िारेख लाने पक्षसाँग एकै ममलान हुनेगरी िारेख िोकु्नपछि  । 

 (४) यस िफा बमोमजम िोमकएको िारेखमा उपल्लस्थि भएका पक्षहरूलाई साथै राल्लख समममिले उजुरीको 

कारवामह गनुिपछि  । 

 (५) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन िोमकएको िारेखमा कुनै पक्ष उपल्लस्थि नभए पमन 

समममिले मबवािको मवर्यमा कारवाही गनि बािा पनेछैन । 

२४. सलमलतको लनर्णय बमोलजम हुनेः समममिले म्याि िामेली सम्बन्धमा प्रर्मलि कानून िथा यस ऐनमा लेल्लखए 

िेल्लख बाहेकको मवर्यमा आवश्यक प्रमक्रया मनिािरण गनि सके्नछ । 

पररचे्छद–  ५ 

सुनिाई तथा प्रमार् बुझे्न सम्बिमा 

२५. प्रारन्धम्भक सुनिाईः (१) मेलममलापबाट मबवाि मनरुपण हुन नसकी समममिमा आएका मबवाि प्रमिवाि ििाि 

वा बयान वा सो सरहको कुनै कायि भएपमछ सुनवाईको लामग पेश भएको मबवािमा उपलब्ध प्रमाणका आिारमा 

ित्काल मनणिय गनि समकने भएमा समममिले मबवाि पेश भएको पमहलो सुनवाईमा नै मनणिय गनि सके्नछ  

 (२) समममि समक्ष पेश भएको मबवािमा उपिफा (१) बमोमजम ित्काल मनणिय गनि समकने निेल्लखएमा 

समममिले िेहाय बमोमजमको आिेश गनि सके्नछ – 

(क) मबवािमा मुख नममलेको कुरामा यकीन गनि प्रमाण बुझे्न वा अन्य कुनै कायि गने 

(ख) मबवािमा बुझ्नुपने प्रमाण यमकन गरी पक्षबाट पेश गनि लगाउने वा सम्बल्लन्धि मनकायबाट माग गने 

आिेश गने  

(ग) मेलममलापका सम्बन्धमा मबवािका पक्षहरूसाँग छलफल गने िथा 

(घ) मबवािका पक्ष उपल्लस्थि भएमा सुनुवाइको लामग िारेख िथा पेमशको समय िामलका मनिािरण गने 

 (३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन समममिले स्थानीय ऐनको िफा ४७ को 

उपिफा (२) बमोमजमको उजुरीमा मेलममलापको लामग पठाउने आिेश गनुिपनेछ । 
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२६. प्रमार् दान्धखि गनेः बािी (पमहलो पक्ष) वा प्रमिबािी (िोश्रो पक्ष) ले कुनै नयााँ प्रमाण पेश गनि अनुममि माग 

गरी मनवेिन पेश गरेमा उजुरी प्रशासकले सोमह मिन मलन सके्नछ । 

२७. लिखत जाँर् गनेः (१) समममिले उजुरीमा पेश भएको कुनै मलखिको सत्यिा परीक्षण गनि रेखा वा हस्ताक्षर 

मवशेर्ज्ञलाई जााँर् गराउन जरूरी िेखेमा सो मलखिलाई असत्य भने्न पक्षबाट परीक्षण िसु्तर िाल्लखल गनि लगाई रेखा 

वा हस्ताक्षर मवशेर्ज्ञबाट मलखि जााँर् गराउन सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम जााँर् गिाि मनामसब मामफकको समय िोमक आिेश गनुिपनेछ र समय मभत्र जााँर् 

सम्पन्न हुनको लामग यथासम्भव व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

 (३) उपिफा (१) बमोमजम जााँर् गिाि मलखि असत्य ठहरीएमा मलखि सत्य रहेको भने्न पक्षबाट लागेको 

िसु्तर असुल गरी उपिफा (१) बमोमजम िसु्तर िाल्लखल गने पक्षलाई भराईिनुपछि  । 

२८. सािी बुझे्नः (१) समममिबाट साक्षी बुझे्न आिेश गिाि साक्षी बुझे्न मिन िोमक आिेश गनुिपनेछ । साछी राख्िा 

बढीमा ५ जना राख्नु पने ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजम आिेश भएपमछ उजुरी प्रशासकले उजुरीको पक्षलाई आिेशमा उिेख भएको 

मममिमा साक्षी बुझे्न िारेख िोकु्नपनेछ । 

 (३) साक्षी बुझे्न िारेख िोमकएको मिनमा आफ्नो साक्षी समममि समक्ष उपल्लस्थि गराउनु सम्बल्लन्धि पक्षको 

िामयत्व हुनेछ । 

२९. सलमलतको तर्ण बाट बकपत्र गराउनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन नाबालक 

वा अशक्त वा वृध्िवृध्िा पक्ष रहेको उजुरीमा सामक्ष बकपत्रको लामग िोमकएको िारेखको मिन उपल्लस्थि नभएको वा 

उपल्लस्थि नगराइएको साक्षीलाई समममिले म्याि िोमक समममिको िफि बाट मझकाई बकपत्र गराउन सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम साक्षी मझकाउाँिा बकपत्र हुने िारेख िोमक म्याि जारी गनुिपनेछ र उजुरीका 

पक्षहरूलाई समेि सोमह ममलानको िारेख िोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेः (१) उजुरी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लामग िोमकएको मिन पक्षहरूसाँग 

मनजहरूले उपल्लस्थि गराउन ल्याएका सामक्षको नामावली मलई समममि समक्ष पेश गनुिपनेछ । 

 (२) साक्षी बकपत्रको लामग िोमकएको िारेखको मिन उजुरीका सबै पक्षले साक्षी उपल्लस्थि गराउन ल्याएको 

भए कायािलय खुल्नासाथ िथा कुनै पक्षले साक्षी उपल्लस्थि गराउन नल्याएको भए मिनको बाह्र बजेपमछ समममिले 

उपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 
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३१. बने्दज गनण सके्नः (१) साक्षीको बकपत्र गराउाँिा उजुरीको मवर्यवसु्त भन्दा फरक प्रकारको िथा साक्षी वा 

उजुरीको पक्षलाई अपमामनि गने वा मझझ्याउने वा अनुमर्ि प्रकारको प्रश्न सोमिएमा समममिले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट 

पक्षलाई बने्दज गनि सके्नछ । 

 (२) नाबालक वा वृध्ि वा असक्त वा मबरामीले साक्षी बकु्नपने भई त्यस्तो उजुरीमा कुनै पक्षको उपल्लस्थमि वा 

अन्य कुनै मनामसब कारणले साक्षीलाई बकपत्र गनि अनुमर्ि िबाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने्न 

समममिलाई लागेमा समममिले त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपल्लस्थमिलाई बने्दज गरी मनजले साक्षीले निेखे्न गरी मात्र उपल्लस्थि 

हुन आिेश गनि सके्नछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम आिेश गरेमा साक्षीले निेखे्न गरी पक्ष उपल्लस्थि हुने व्यवस्था ममलाउने िामयत्व 

समममिको हुनेछ । 

 (४) उपिफा (१) वा (२) बमोमजम गिाि समममिले उजुरीसाँग सम्बल्लन्धि आवश्यक प्रश्न ियार गरी समममिको 

िफि बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पेिी सूर्ी प्रकािन गनुणपनेः (१) उजुरी प्रशासकले प्रते्यक हतिका शुक्रवार अगामी हतिकाको लामग पेशी 

िोमकएको मबवािहरूको सातिकामहक पेशी सूर्ी िथा िोमकएको मिन उक्त मिनको लामग पेशी िोमकएका 

मबवािहरूको पेशी सूर्ी प्रकाशन गनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको सूर्ी संयोजकले र मनजको अनुपल्लस्थमिमा मनजले मजमे्मवारी िोकेको 

समममिको सिस्यले प्रमामणि गनुिपनेछ । 

३३. दैलनक पेिी सूर्ीः (१) उजुरी प्रशासकले िफा ३२ बमोमजमको सातिकामहक पेशी सूर्ीमा र्ढेका मबवाि 

हरूको  िोमकएको मिनको पेशी सूर्ी ियार गरी एक प्रमि सूर्ना पाटीमा टााँस्न लगाउनुपनेछ िथा एक प्रमि 

समममिका सिस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको सूर्ीमा मबवािहरू उिेख गिाि मबवाि ििािको आिारमा िेहायको क्रममा 

ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछ – 

 (क) नाबालक पक्ष भएको मबवाि 

 (ख) शारररीक असक्तिा वा अपाङ्गिा भएको व्यल्लक्त पक्ष भएको मबवाि 

 (ग) सत्तरी वर्ि उमेर पुरा भएको वृध्ि वा वृध्िा पक्ष भएको मबवाि िथा 

 (घ) मबवाि ििािको क्रमानुसार पमहले ििाि भएको मबवाि । 
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 (३) उपिफा (२) बमोमजम पेशी सूर्ी ियार गिाि मुल्तवीबाट जागेका िथा सवोि अिालि, उि अिालि 

िथा मजिा अिालिबाट पुन  इन्साफको लामग प्रातिक भई ििाि भएको मबवािको हकमा शुरूमा समममिमा ििाि 

भएको मममिलाई नै ििाि मममि मामन क्रम मनिािरण गनुिपनेछ । 

 (४) उपिफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै समममिले मबवािको सुनवाई र कारवाही िथा मकनारा 

गनुिपनेछ । 

३४. उजुरी प्रिासकको लजमे्मिारी हुनेः पेशी सूर्ीमा र्ढेका मबवािहरू कायािलय खुलेको एक घण्टा मभत्र 

समममि समक्ष सुनवाईको लामग पेश गने िथा उक्त मिनको िोमकएको कायि समकए पमछ समममिबाट मफिाि बुमझमलई 

सुरमक्षि राखे्न मजमे्मवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रमार् सुनाउन सके्नः समममिले िफा २५ बमोमजम िोमकएको िारेखको मिन उपल्लस्थि सबै पक्षलाई अको 

पक्षले पेश गरेको प्रमाण एवम् कागजाि िेखाई पमढ बााँर्ी सुनाई सो बारेमा अको पक्षको कुनै कथन रहेको भए 

मलल्लखि बयान गराई मममसल सामेल गराउन सके्नछ । 

३६. लबिादको सुनिाई गनेः (१) समममिले िुवै पक्षको कुरा सुनी मनजहरूको मबवािको सुनवाई िथा मनणिय 

गनुिपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको सुनवाई िथा मनणिय गिाि पक्षहरूको रोहवरमा गनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (१) बमोमजम मबवािको सुनवाई गिाि इजलास कायम गरी सुनवाई गनि मनामसव िेल्लखएमा सोही 

अनुसार गनि सके्नछ । 

िर िुबै पक्षको भनाइ िथा मजमकर सुन्नलाई उपिफा ३ अनुसारको इजलास कायम गनि बािा हुने छैन । 

३७. बन्द इजिासको गठन गनणसके्न: (१) समममिले ममहला िथा बालबामलका समावेश रहेको िथा आवश्यक 

िेखेको अन्य मबवािको सुनवाईको लामग बन्द इजलास कायम गरी सुनवाई गनि सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको बन्द इजलासमा मबवािका पक्ष िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य 

व्यल्लक्तलाई इजलासमा प्रवेश गनि नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन गनुिपनेछ । 

 (३) बन्द इजलासबाट हेररने मबवािको काम कारवाही, मपडीिको नाम थर ठेगाना लगायिका मवर्य गोप्य 

राख्नुपनेछ । 
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३८. बन्द इजिास सम्बिी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्द इजलासबाट हेररएका मबवािहरूको कागजािको 

प्रमिमलमप बािी, प्रमिवामि र मनजको महिमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाई उपलब्ध 

गराउनुहुाँिैन । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको मबवािको िथ्य खुलाई कुनै समार्ार कुनै पत्रपमत्रकामा संपे्रर्ण हुन मिनु हुाँिैन  

 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन समममिले पक्षको गोपमनयिा िथा महिमा प्रमिकुल 

प्रभाव नपने गरी समार्ार संपे्रर्ण गनि भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रमार् बुझे्नः मबवािको सुनवाईको क्रममा मबवािको कुनै पक्षको अनुरोिमा वा मबवाि सुनवाईको 

क्रममा समममि आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने िेखेमा उजुरीका पक्षहरूलाई थप प्रमाण पेश गनि पेश गने िारेख िोमक 

आिेश गनि सके्नछ । 

४०. स्वाथण बालझएको लबिाद हेनण नहुनेः समममिको सिस्यले िेहायका मबवािको कारवाही र मकनारामा संलग्न 

हुनुहुाँिैन – 

(क) आफ्नो वा नमजकको नािेिारको हक महि वा सरोकार रहेको मबवाि 

स्पष्टीकरण  यस उपिफाको प्रयोजनको लामग “नमजकको नािेिार“ भन्नाले अपुिाली पिाि कानून बमोमजम 

अपुिाली प्रातिक गनि सके्न प्राथममकिा क्रममा रहेको व्यल्लक्त, मामा, माइजु, सानीआमा, ठूलीआमा, 

सानोबाबु, ठूलोबाबू, पमि वा पत्नी िफि का सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, साला, जेठान, साली, मििी, 

बमहनी, मभनाजु, बमहनी ज्वाईाँ , भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाईाँ , भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्तो नािाका 

व्यल्लक्तको एकासगोलमा रहेको पररवारको सिस्य सम्झनुपछि  । 

(ख) मनजले अन्य कुनै हैमसयिमा गरेको कुनै कायि वा मनज संलग्न रहेको कुनै मवर्य समावेश रहेको कुनै 

मबवाि 

(ग) कुनै मवर्यमा मनजले मबवाि र्ल्ने वा नर्ल्ने मवर्यको छलफलमा सहभामग भई कुनैराय मिएको भए 

सो मवर्य समावेश रहेको मबवाि वा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आिारभूि रूपमा मनज र मनजको एकाघरसंगोलका पररवारका सिस्यको कुनै 

स्वाथि बामझएको मबवाि । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको कुनै अवस्था िेल्लखएमा जुन सिस्यको त्यस्तो अवस्था पछि  उक्त सिस्यले 

मबवाि हेनि नहुने कारण खुलाई आिेश गनुिपनेछ । 
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 (३) उपिफा (१) को प्रमिकुल हुने गरी कुनै सिस्यले कुनै मबवािको कारवामह र मकनारामा सहभामग हुन 

लागेमा मबवािको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण समहि मबवािको कारवामह मकनारा नगनि मनवेिन मिन सके्नछ  र सो 

सम्बन्धमा  काम कारबाही स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 

 (४) उपिफा (३) अनुसार मबवाि मनरुपण हुन नसके्न अवस्थामा स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा 

४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको समममिले काम कारवामह र मकनारामा गनेछ । 

 (५) उपिफा (४) बमोमजम गिाि सभाले मबवािका पक्षहरूलाई सोमह उपिफा बमोमजम गमठि समममिबाट 

मबवािको कारवामह मकनारा हुने कुराको जानकारी गराई उक्त समममि समक्ष उपल्लस्थि हुन पठाउनुपनेछ । 

पररचे्छद – ६ 

लनर्णय र अन्य आदेि 

४१. लनर्णय गनुणपनेः (१) समममिले सुनवाईको लामग पेश भएको मबवाि हेिाि कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बााँमक नरमह 

मबवाि मकनारा गने अवस्था रहेको िेल्लखएमा सोमह पेशीमा मबवािमा मनणिय गनुिपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम मनणिय गरेपमछ मनणियको व्यहोरा मनणिय मकिाबमा लेल्लख समममिमा उपल्लस्थि 

सिस्यहरू सबैले िस्तखि गनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (१) बमोमजम गरीएको मनणियको िफा ४२ र अन्य प्रर्मलि कानून बमोमजम खुलाउनुपने 

मववरण खुलेको पूणि पाठ मनणिय भएको मममिले बमढमा साि मिन मभत्र ियार गरी मममसल सामेल राख्नुपछि  ।  

 (४) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनामसब कारणले गिाि 

सोमह मिन मबवाि मनणिय गनि नसके्न भएमा आगामम हतिकाको कुनै मिनको लामग अको पेशी िारेख िोकु्नपनेछ । 

४२. लनर्णयमा खुिाउनुपनेः (१) समममिले िफा ४१ बमोमजम गरेको मनणियको पूणिपाठमा यस िफा बमोमजमका 

कुराहरू खुलाई अनुसूर्ी(७ बमोमजमको ढााँर्ामा ियार गनुिपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम पूणिपाठ ियार गिाि बािी िथा प्रमिबािीको मजमकर, मनणिय गनुिपने िेल्लखएको 

मवर्य, िुवै पक्षबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेिको मवर्य खुलाउनुपनेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा उिेख भए िेल्लख बाहेक पूणिपाठमा िेहायका कुराहरू समेि खुलाउनुपनेछ – 

(क) िथ्यको ब्यहोरा 

(ख) मबवािको कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएमा मनजले पेश गरेको बहस नोट िथा बहसमा 

उठाइएका मुल मवर्यहरु 
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(ग) मनणिय गनिको लामग आिार मलइएको प्रमाणका साथै िुवै पक्षबाट पेश भएको प्रमाण िथा त्यसको 

मवशे्लर्ण 

(घ) मनणिय कायािन्वयन गनिको लामग गनुिपने मवर्यहरूको मसलमसलेवार उिेखन समहिको िपमसल 

खण्ड िथा 

(ङ्ख) मनणिय उपर पुनरावेिन लागे्न भएमा पुनरावेिन लागे्न मजिा अिालिको नाम र के कमि मिनमभत्र 

पुनरावेिन गनुिपने हो सो समेि ।  

 (४) उपिफा २ िथा ३ मा उिेख भएिेल्लख बाहेक िेहायका कुराहरु समेि मनणियमा खुलाउन सके्नछ – 

(क) साक्षी वा सजिममनको बकपत्रको सारांश 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको मववरण र मबवािमा उक्त नजीरको 

मसध्िान्त के कुन आिारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भने्न कारण समहिको 

मवशे्लर्ण 

(ग) मनणियबाट कसैलाई कुनै कुरा मिनु भराउनु पने भएको भए कसलाई के कमि भराई मिनुपने हो 

सोको मववरण िथा 

(घ) मबवािको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केमह वसु्त समममि समक्ष पेश भएको भए 

सो मालसामान वा वसु्तको हकमा के गने हो भने्न मवर्य । 

४३. प्रारन्धम्भक सुनिाईमा लनर्णय हुनसके्नः (१) समममिले पमहलो सुनवाईको लामग पेश भएको अवस्थामा नै 

मबवािमा थप प्रमाण बुमझरहनुपने अवस्था नरहेको िेखेमा अथवा हिम्याि वा हकिैया वा समममिको के्षत्रामिकार 

नरहेको कारणले मबवाि मनणिय गनि नममल्ने िेखेमा पमहलो सुनवाईमा नै मनणिय गनि सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको मनणिय के्षत्रामिकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा के्षत्रामिकार 

ग्रहण गने अिालि वा स्थानीय िह वा अन्य मनकायमा उजुरी गनि जानु भमन सम्बल्लन्धि पक्षलाई  जानकारी मिनु पनेछ  

४४. लनर्णय संिोिनः (१) समममि समक्ष मबवािको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले मबवािको मनणियमा भएको कुनै 

लेखाईको तु्रटी संशोिन गरी पाउन मजमकर मलई मनणियको जानकारी भएको पैंमिस मिन मभत्र मनवेिन मिन सके्नछ ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन परी समममिले हेिाि सामान्य तु्रटी भएको र संशोिनबाट मनणियको मूल 

आशयमा कुनै हेरफेर नहुने िेखेमा छुटै्ट पर्ाि खडा गरी मनवेिन बमोमजम मनणिय संशोिन गने आिेश मिनसके्नछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको आिेश मूल मनणियको अमभन्न अङ्गको रुपमा मलइनेछ । 
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४५. लनर्णयमा हेररे्र गनण नहुनेः (१) समममिका सिस्य अथवा अरु कसैले पमन समममिका सिस्यहरुको 

िस्तखि भैसकेपमछ मनणियमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गनि हुाँिैन । 

 (२) कसैले उपिफा (१) बमोमजम को कसुर गने कमिर्ारीलाई आवश्यक कारवाहीको लामग सम्बल्लन्धि 

मनकायमा लेल्लख पठाउनुपनेछ ।  

४६. लनर्णय भएपलछ गनुणपने कारिालहः (१) उजुरी प्रशासकले समममिबाट मनणिय भएपिाि मनणिय मकिाबमा 

समममिका सिस्यहरु सबैको िस्तखि भएको यमकन गरी मनणिय मकिाब र मममसल मजम्मा मलनुपछि  । 

 (२) यस ऐन बमोमजम मनणियको पूणिपाठ ियार भएपमछ सबै सिस्यको िस्तखि भैसकेपमछ उजुरी 

प्रशासकले मनणियको कायािन्यवय गनिका लामग ित्काल गनुिपने केमह कायि भए सो सम्पन्न गरी मममसल अमभलेखको 

लागी पठानुपछि  । 

४७. लनर्णय गनणपने अिलिः (१) समममिले प्रमिवाि िाल्लखल भएको वा बयान गनुिपनेमा प्रमिबािीको बयान भएको 

मममिले िथा प्रमिवाि िाल्लखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याि भुक्तान भएको मममिले नबे्ब मिनमभत्र 

मबवािको अल्लन्तम मनणिय गनुिपनेछ ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको समयावमि गणना गिाि मेलममलापको लामग पठाईएको मबवािको हकमा 

मेलममलापको प्रमक्रयामा लागेको समय कटाई अवमि गणना गनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन मबवािमा बुझ्नुपने प्रमाण िथा पुरा गनुिपने प्रमक्रया 

बााँमक नरही मबवाि मनणिय गनि अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पध्रजन मिनमभत्र अल्लन्तम मनणिय गनुिपनेछ । 

४८. अन्तररम संरिर्ात्मक आदेि जारी गनण सलकनेः स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४९ को उपिफा 

८ को खण्ड (क) िेल्लख (ङ्ख) सम्म उल्लिल्लखि मवर्यमा ित्काल अन्तररम संरक्षणात्मक आिेश जारी गनि समकनेछ । 

यस्तो आिेश जारी गिाि मनवेिकले पेश गरेको कागजाि, मनजको अवस्था र वसु्तगि पररल्लस्थमिको प्रारल्लम्भक छानमवन 

गरी ित्काल आिेश नगरे मनवेिकलाई पनि सके्न नकारात्मक प्रभावको मुल्यांकन गनुि पििछ । न्यामयक समममिले 

जारी गने अन्तररम संरक्षणात्मक आिेश अनुसूर्ी ८ मा उिेख गरे बमोमजम हुनेछ । 

पररचे्छद – ७ 

सलमलतको सलर्िािय 

४९. सलमलतको सलर्िाियः  (१)समममिको कायिसम्पािनलाई सहमजकरण गनि एक समर्वालय रहने छ  
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 (२) उपिफा (१) वमोमजमको समर्वालयमा कायिपामलकाले आवश्यिा अनुसार उजुरी प्रशासक, अमभलेख 

प्रशासक िथा अन्य कमिर्ारीहरुको व्यवस्था गनि सके्नछ । समर्वालयको कायिसम्पािनलाई व्यवल्लस्थि गनि 

समर्वालय अन्तगिि उजुरी शाखा र फााँट िथा अमभलेख शाखा र फााँट रहन सके्नछ । 

५०. उजुरी प्रिासकको काम, कतणव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उिेख भए िेल्लख बाहेक उजुरी 

प्रशासकको काम, कििव्य र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ  

(क) पेश भएका उजुरी, प्रमिवाि र अन्य मलखिहरु जााँर् गरी रीि पुगेको भए कानून बमोमजम लागे्न 

िसु्तर मलई ििाि गने र ििाि गनि नममल्ने भए कारण जनाई िरपीठ गने 

(ख) मववािमा प्रमाणको लामग पेश भएका नक्कल कागजलाई सक्कलसाँग मभडाई मठक िेल्लखएमा 

प्रमामणि गने र मममसल सामेल राखे्न िथा सक्कलमा केमह कैमफयि िेल्लखएमा सो जनाई सम्बल्लन्धि 

पक्षको समहछाप गराई राखे्न 

(ग) पेश भएका मलखि साथ संलग्न हुनुपने प्रमाण िथा अन्य कागजाि छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन 

जााँचे्न 

(घ) समममिको आिेशले मझकाउनुपने प्रमिबािी, साक्षी वा अन्य व्यल्लक्तको नाममा म्याि जारी गने 

(ङ्ख) मववािका पक्षलाई िारेख वा पेशी िारेख िोके्न 

(र्) समममि समक्ष पेश हुनुपने मनवेिन ििाि गरी आिेशको लामग समममि समक्ष पेश गने 

(छ) कानून बमोमजम वारेस मलने िथा गुजे्रको िारेख थामे्न मनवेिन मलई आवश्यक कारवाही गने 

(ज) समममिबाट भएको आिेश कायािन्वयन गने गराउने 

(झ) समममिमा पेश वा प्रातिक भएका कागजपत्र बुझे्न, भपािई गने लगायिका कायिहरु गने 

(ञ) आवश्यकिानुसार समममिको िफि बाट पत्रार्ार गने 

(ट) समममिको आिेशले िामेल गनुिपने म्याि िामेल गने गराउने, िामेल भएको म्यािको िामेली जााँर्ी 

रीिपूविकको नभए पुन  जारी गने िथा अन्य अिालि वा मनकायबाट प्रातिक भएको गाउाँपामलका 

/नगरपामलकाले िामेल गररमिनुपने म्याि िामेल गने गराउने 

(ठ) मनणिय मकिाब र उजुरीको मममसल मजम्मा मलने 

(ड) समममिमा ििाि भएका मववाि िथा मनवेिन लगायिका कागजािको अमभलेख ियार गने र मामसक 

वा वामर्िक प्रमिवेिन पेश गनुिपने मनकाय समक्ष प्रमिवेिन ियार गरी संयोजकबाट प्रमामणि गराई 

सम्बल्लन्धि मनकायमा पठाउने 

(ढ) आफ्नो मजम्मा रहेका उजुरीका मममसलमा रहेका कागजािको रीिपूविक नक्कल मिने 

(ण) मजिा अिालिमा पुनरावेिन लागे्न गरी मनणिय भएका मववािमा पुनरावेिन म्याि जारी गरी िामेल 

गनेगराउने 
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(ि) अिालि वा अन्य कुनै मनकायमा मववािको मममसल वा कुनै कागजाि पठाउनुपने भएमा समममिलाई 

जानकारी गराई मममसल वा कागजाि पठाउने िथा मफिाि प्रातिक भएपमछ कानून बमोमजम सुरमक्षि 

राखे्न व्यवस्था ममलाउने 

(ि) मनणिय मकिाब मजम्मा मलने िथा 

(थ) पेश भएका मनवेिन लगायिका कागजािमा समममिबाट आिेश हुनुपने वा मनकासा मलनुपनेमा 

समममि समक्ष पेश गने । 

५१. अलभिेख प्रिासकको काम, कतणव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उिेख भए बाहेक अमभलेख 

प्रशासकको काम, कििव्य र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ  

 (क) मनणिय कायािन्वयन सम्बन्धी  

(२) मनणिय बमोमजम र्लन र्लाउनुपने, कुनै कुरा मिलाईभराई मिनुपने लगायिका मनणिय 

 कायािन्वयनका लामग गनुिपने कायिहरु गने िथा मनणिय कायािन्वयनको अमभलेख राखी 

 कानून  बमोमजम मववरण पठाउनुपने मनकायहरुमा मववरण पठाउने 

(३) मनणिय कायािन्वयनको क्रममा मनवेिन मिएका पक्षहरुको वारेस मलने, सकार गराउने, 

 गुजे्रको िारेख थमाउने लगायिका कायिहरु गने 

(४) समममिको आिेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अिालि वा मनकायबाट रोक्का भै 

 आएको जायजेथा अन्य अड्डा अिालिमा िाल्लखल र्लान गनुिपने भए सो गने 

(५) मनणिय बमोमजम मललाम गने लगायिका अन्य कुनै काम गनुिपने भए सो समेि गने 

 िथा 

(६) लेल्लखए िेल्लख बाहेकको कुनै कायि मनणिय कायािन्वयनको क्रममा गनुिपने भएमा समममि 

 समक्ष पेश गरी आिेश बमोमजम गने । 

 (ख) अमभलेख संरक्षण सम्बन्धी  

(१) अमभलेख शाखाको रेखिेख गरी मनणिय भएका मममसल सुरमक्षि राखे्न र कानून  बमोमजम 

 सडाउनेपने कागजहरु सडाउनेस 

(२) मनणिय भएका मममसलहरुमा कागजाि जााँर् गरी िुरुस्त रहेनरहेको हेने र मममसल 

 कानून बमोमजम गरी िुरुस्त अवस्थामा राखे्नस 

(३) कानून बमोमजम सडाउने कागजको मववरण ियार गरी सो मववरण सुरमक्षि रहने  व्यवस्था 

 गने 
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(४) अमभलेख शाखामा प्रातिक भएको मममसलहरुको सालबसाली अमभलेख राखे्न र 

 आवश्यकिानुसार मववरण ियार गने िथा 

(५) कुनै अिालि वा मनकायबाट अमभलेखमा रहेको मममसल वा कुनै कागजाि माग भै 

 आएमा रीिपूविक पठाउने र मफिाि प्रातिक भएपमछ रीिपूविक गरी सुरमक्षि राखे्न । 

५२. उजुरी प्रिासक िा अलभिेख प्रिासकको आदेि उपरको लनिेदनः (१) यस ऐन बमोमजम उजुरी 

प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकले गरेको आिेश वा कारवाही उपर मर्त्त नबुझे्न पक्षले सो आिेश वा कारवाही भएको 

पााँर् मिनमभत्र समममि समक्ष मनवेिन मिन सके्नछ । 

 (२) समममिले उपिफा (१) बमोमजम पेश भएको मनवेिन उपर सुनुवाई गरी मनवेिन पेश भएको बमढमा साि 

मिन मभत्र मनवेिन उपरको कारवामह टुङ््खग्याउनुपनेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन उपर आिेश वा 

मनणिय गनुिपूवि केमह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र मनणिय वा आिेश गनुिपनेछ । 

पररचे्छद – ८ 

मेिलमिाप सम्बिी व्यिस्था 

५३. लमिापत्र गराउनेः (१) समममिले प्रर्मलि कानून बमोमजम ममलापत्र हुन सके्न जुनसुकै उजुरीमा ममलापत्र 

गराउन सके्नछ । 

 (२) मववािका पक्षहरूले ममलापत्रको लामग अनुसूर्ी–९ बमोमजमको ढााँर्ामा मनवेिन मिएमा समममिले 

उजुरीमा ममलापत्र गराउन उपयुक्त िेखेमा ममलापत्र गराइमिनेछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम पक्षहरूले मिएको मनवेिनको व्यहोरा समममिले िुवै पक्षलाई सुनाई त्यसको 

पररणाम सम्झाई पक्षहरूको ममलापत्र गने सम्बन्धमा सहममि रहे नरहेको सोध्नुपनेछ । 

 (४) उपिफा (३) बमोमजम सुनाउाँिा पक्षहरूले ममलापत्र गनि मञ्जुर गरेमा समममिले पक्षहरूको मनवेिनमा 

उिेख भएको व्यहोरा बमोमजमको ममलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनुपनेछ । 

 (५) उपिफा (४) बमोमजमको ममलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई पढीबााँर्ी सुनाई ममलापत्र गनि मञ्जुर भएमा 

पक्षहरूको समहछाप गराई समममिका सिस्यहरूले ममलापत्र कागज अनुसूर्ी–१० बमोमजमको ढााँर्ामा प्रमामणि गरी 

एक प्रमि समममिले अमभलेखको लामग मममसलमा राख्नुपनेछ िथा एक–एक प्रमि बािी िथा प्रमिबािीलाई मिनुपनेछ । 

५४. मेिलमिाप गराउन सके्नः (१) समममिले प्रर्मलि कानून बमोमजम ममलापत्र गनि ममल्ने उजुरीमा 

पक्षहरूबीर् मेलममलाप गराउन सके्नछ । 
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 (२) पक्षहरूले जुनसुकै िहमा मवर्ारािीन रहेको प्रर्मलि कानूनले मेलममलापको माध्यमबाट समािान गनि 

समकने मववािमा मववािका पक्षले संयुक्त रूपमा समममि समक्ष मनवेिन मिन सके्नछन् । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम मनवेिन मिएकोमा मेलममलापबाट उजुरीको मनरोपण हुन उपयुक्त िेल्लखएमा 

समममिले त्यस्तो उजुरी मेलममलापको माध्यमबाट मनरोपण गनि लेल्लख पठाउनु पनेछ । 

 (४) उपिफा (३) बमोमजमको आिेशपमछ मेलममलाप सम्बन्धी कारवामह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीर् मेलममलाप 

गराईिनुपनेछ । 

 (५) िफा ८ को उपिफा २ बमोजीम मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएको उजुरीको हकमा सम्बल्लन्धि मेलममलाप 

केन्द्रबाट मेलममलाप सम्बल्लन्ध कारवाही र मकनारा गिाि प्रर्मलि र सम्बल्लन्धि संघीय कानूनमा स्पष्ट उिेख भए िेल्लख 

बाहेक यस ऐन बमोमजमको कायिमवमि अवलम्बन गरी मेलममलापको माध्यमद्धारा पक्षहरु बीर् मेलममलाप गराउनु 

पनेछ । मेलममलाप केन्द्रबाट ममलापत्र गरी न्यायीक समममि समक्ष पक्षहरु ममलापत्र प्रमामणि गरर माग्न आएमा 

समममिले ममलापत्र प्रमामणि गररमिनु पनेछ ।  

 (६) मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएका मववािको अमभलेख सुरमक्षि राख्नु पनेछ । मेलममलाप केन्द्रमा ििाि 

भएको मववािको सक्कल अमभलेख बमोजीमको नक्कल अमभलेख खडा गरर छाप लगाई मेलममलाप केन्द्रले वडा 

अध्यक्ष माफि ि न्यायीक समममिमा मामसक रुपमा पेश गनुि पनेछ । 

        (७) मववािका पक्षहरु बीर् मेलममलाप केन्द्रमा ममलापत्र हुन नसकेमा सम्बल्लन्धि पक्षलाई िाररख िोकी 

समू्पणि मममसल कागजाि समेि न्यामयक समममि समक्ष पठाउनु पनेछ । सो मममसल प्रातिक भएपमछ  मववािका पक्ष 

न्यायीक समममिमा हामजर भएमा वा हामजर नभई म्याि नघाई बसेमा समेि न्यामयक समममिले कानून बमोमजम 

िोमकएको प्रमक्रया अनुसारको कायि गनुिपनेछ । 

 (८) न्यायीक समममिमा ििाि भएका मववाि मेलममलाप गराउनका लागी समममिले मेलममलाप केन्द्रमा पठाई 

मेलममलाप गराउन सके्नछ ।  

 (९) मेलममलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

५५. उजुरी लनर्णय गनेः (१) समममिले यस ऐन बमोमजम मेलममलापको माध्यमबाट उजुरीको मनरोपण गनि 

प्रमक्रया बढाएकोमा मेलममलापको माध्यमबाट उजुरीको मनरोपण हुन नसकेमा पक्षहरूलाई उजुरीको पेशी िारेख 

िोमक कानून बमोमजम कारवाही गरी सुनवाई िथा मनणिय गने प्रमक्रया बढाउनुपनेछ । 
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 (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन स्थानीय ऐनको िफा ४७ को उपिफा (२) 

बमोमजमको उजुरीमा मेलममलाप वा ममलापत्र हुन नसकेमा समममिले अमिकार के्षत्र रहेको अिालिमा जाने भमन 

सुनाइ्ि मिनुपनेछ । सक्कल मममसल कागजाि समेि सम्बल्लन्धि अिालिमा पठाउनु पनेछ। 

५६. मेिलमिाप िा लमिापत्र हुन नसके्नः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन कुनै उजुरीमा 

ममलापत्र गराउाँिा उजुरीको प्रकृमि वा ममलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बािी भई र्लेको कुनै मववाि वा 

साविजमनक िथा सरकारी सम्पमत्त वा महिमा असर पने िेल्लखएमा समममिले त्यस्तो मववािमा ममलापत्र गराउने छैन  

 िर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाई अन्य व्यहोराबाट मात्र ममलापत्र गनि र्ाहेमा भने ममलापत्र गराइ्ि मिनुपनेछ  

५७. मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेः (१) समममिले समममि समक्ष सुनवाईको लामग पेश भएको उजुरीमा 

मेलममलाप हुनसके्न सम्भावना रहेको िेखेमा पक्षहरूलाई मेलममलापको लामग िारेख िोक्न सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको िारेखको मिन समममिले मववािका पक्ष िथा मवपक्ष, उपल्लस्थि भएसम्म पक्षले 

पत्याई साथै मलइआएका अन्य व्यल्लक्त समेि उपल्लस्थि गराई मेलममलापको लामग छलफल गराई पक्षहरूको बीर्मा 

सहममि भएमा सहममि भए बमोमजम ममलापत्र कागज ियार गनि लगाई ममलापत्र गराइमिनुपनेछ । 

 (३) उजुरीमा िोमकएको म्यािमा समममि समक्ष उपल्लस्थि नभएको वा उपल्लस्थि भएर पमन िारेख गुजारी 

मववािमा िारेखमा नरहेको पक्ष अथवा मववािमा पक्ष कायम नभएको भए िापमन मववािको पेटबोलीबाट उजुरीको 

पक्ष कायम हुने िेल्लखएको व्यल्लक्त समेि मेलममलापको लामग उपल्लस्थि भएमा समममिले मेलममलाप गराई ममलापत्रको 

कागज गराइमिनुपनेछ । 

५८. प्रारन्धम्भक सुनिाई पूिण मेिलमिापः (१) उजुरी प्रशासकले प्रारल्लम्भक सुनवाईको लामग समममि समक्ष उजुरी 

पेश हुनुपूवि उजुरीमा मेलममलाप हुनसके्न अवस्था िेल्लखएमा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको मनवेिन मलई आएमा 

ममलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज ियार गरी समममि समक्ष पेश गनिसके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम गिाि ममलापत्रमा अल्लन्तम सहममि नजुटेको भए िापमन पक्षहरू मेलममलापको 

लामग प्रमक्रयामा जान सहमि भएमा उजुरी प्रशासकले पक्षहरूको मनवेिन मलई उजुरीमा मेलममलापको लामग 

मेलममलापकिाि समक्ष पठाउने आिेशको लामग समममि समक्ष पेश गनिसके्नछ । 

५९. मेिलमिापकताणको सूर्ी तयार गनेः (१) समममिले मेलममलापको कायि गराउनको लामग िेहाय बमोमजमको 

योग्यिा पुगेको व्यल्लक्तहरूको मववरण खुलाई सम्भामवि मेलममलापकिािको सूर्ी ियार गनेछ  

 (क) कल्लम्तमा स्नािक उमत्तणि गरेको  

 (ख) कुनै राजनीमिक िल प्रमि आस्था राखी राजनीमिमा समक्रय नरहेको िथा 
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 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पमहर्ान बनाएको । 

 (घ)  मेलममलापकिािको ४८ घण्टा िामलम मलई मेलममलापकिािको कायि गिै आएको  

 (ङ्ख)  २५ बर्ि उमेर पुरा भएको । 

 (र्)  माथी योग्यिामा जुन सुकै कुरा लेल्लखएको भएिा पमन िामलम मलइ हाल काम गरररहेकाको हकमा 

मनजलाई मनरन्तरिा मिन समकने छ । 

 (२) मेलममलापकिािको सूर्ी ियार गरेपमछ समममिले सूर्ी सभा समक्ष पेश गरी अनुमोिन गराउनुपनेछ  

 (३) उपिफा (२) बमोमजम सूर्ी अनुमोिन भएपमछ समममिले साविजमनक जानकारीको लामग सूर्ना प्रकाशन 

गनुिपनेछ िथा मेलममलापको लामग पठाउाँिा प्रते्यक पक्षलाई सो सूर्ी उपलब्ध गराउनुपनेछ  

६०. मेिलमिापकताणको सूर्ी अद्यािलिक गनेः (१) समममिले िफा ५९ बमोमजम ियार भएको सूर्ी प्रते्यक वर्ि 

अद्यावमिक गनुिपनेछ । 

 (२) प्रते्यक वर्ि अद्यावमिक गरेको मेलममलापकिािको सूर्ी समममिले सभाबाट अनुमोिन गराउनुपनेछ  

 (३) यस ऐन िथा प्रर्मलि कानून बमोमजम मेलममलापकिािको सूर्ीमा सूर्ीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्यल्लक्तले 

समममि समक्ष सूर्ीकृि गररपाउनको लामग अनुसूर्ी(११ बमोमजमको ढााँर्ामा मनवेिन मिनसके्नछ । 

६१. मेिलमिापकताणको सूर्ीबाट हटाउनेः (१) समममिले िफा ६० बमोमजम मेलममलापकिािको सूर्ी 

अद्यावमिक गिाि िेहायको अवस्थाका मेलममलापकिािको नाम सूर्ीबाट हटाउनेछ – 

(क) मनजको मृतु्य भएमा 

(ख) मनजले आफ्नो नाम सूर्ीबाट हटाईपाउाँ  भने्न मनवेिन मिएमा 

(ग) मनजले नैमिक पिन िेल्लखने फौजिारी अमभयोगमा सजाय पाएमा 

(घ) मनज कुनै संस्थासाँग सम्बध्ि रहेकोमा सो संस्था खारेज वा मवघटन भएमा र 

(ङ्ख) समममिले िफा ६७ को उपिफा (२) बमोमजम मनजलाई सूर्ीबाट हटाउने मनणिय गरेमा । 

(र्)     बसााँइ सराइ गरेमा । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम सूर्ीबाट नाम हटाइएका मेलममलापकिािहरूको नामावली समममिले साविजमनक 

सूर्नाको लामग प्रकाशन गनुिपनेछ । 

६२. मेिलमिापको िालग समयािलि तोके्नः (१) समममिले यस ऐन बमोमजम मेलममलाको लामग मेलममलापकिाि 

पठाउाँिा बमढमा मिन ममहना सम्मको समय िोमक पठाउनेछ । 

 (२) मेलममलापको लामग पठाउाँिा सामान्यिया  वमढमा िीनजना बाट मेलममलाप गराउने गरी िोकु्नपनेछ  
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६३. मेिलमिापकताणको छनौटः (१) समममिले मेलममलाप गराउने कायिको लामग मववािका पक्षहरूलाई एक 

जना मेलममलापकिािको छनौट गनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम गिाि पक्षहरूबीर्मा एकजना मेलममलापकिािको लामग सहममि नभएमा समममिले 

पक्षहरूको सहममिमा मिन जना मेलममलापकिािको छनौट गनुिपनेछ । 

 (३) पक्षहरूको बीर्मा मेलममलापकिािको नाममा सहममि हुन नसकेमा समममिले मेलममलापकिािको 

सूर्ीमा रहेका मेलममलापकिािहरू मधे्यबाट िुवै पक्षबाट एक–एक जना मेलममलापकिाि छनौट गनि लगाई िेस्रो 

मेलममलापकिाि छनौट गररमिनुपनेछ । 

 (४) उजुरीका सबै पक्षको सहममिमा मेलममलापकिािको सूर्ीमा नरहेको यस ऐन बमोमजम मेलममलापकिाि 

हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यल्लक्त वा संस्थाबाट मेलममलाप प्रमक्रया अगाडी बढाउन सहमि भै मलल्लखि मनवेिन मिएमा 

समममिले त्यस्तो व्यल्लक्त वा संस्थालाई मेलममलापकिाि िोमकमिनुपनेछ । 

६४. मेिलमिापकताणको पररितणनः (१) समममिले िेहायको अवस्था परर पक्षहरूले मनवेिन मिएको अवस्थामा 

मेलममलापकिाि पररवििन गररमिनुपनेछ – 

(क) िफा ६१ बमोमजम मेलममलापकिािको सूर्ीबाट हटाउने अवस्था भएमा 

(ख) पक्षहरूले पारस्पररक सहममिमा मेलममलापकिाि हेरफेर गनि मञ्जुर भएमा  

(ग) मववािको कुनै पक्षले मेलममलापकिाि प्रमि अमवश्वास रहेको मलल्लखि जानकारी गराएमा 

(घ) कुनै कारणले मेलममलापकिािले मेलममलापमा सहभागी भैरहन नसके्न जनाएमा 

(ङ्ख) मववािको मवर्यवसु्तमा मेलममलापकिािको कुनै स्वाथि रहेको मेलममलापकिािले जानकारी  गराएमा 

 वा कुनै स्रोिबाट समममि समक्ष जानकारी भएमा िथा 

(र्) मेलममलापकिािले मेलममलापकिािको हैमसयिले कायिगिाि िफा ६६ िथा अन्य प्रर्मलि कानून 

 बमोमजम पालन गनुिपने आर्रण पालन नगरेमा । 

 (२) मेलममलापकिाि पररवििनको कारणले िोमकएको समयमा मेलममलापको कायि सम्पन्न हुन नसके्न भएमा 

समममिले बमढमा एक ममहना सम्मको समय थप गनि सके्नछ । 

६५. मेिलमिापको िालग पठाउँदा गने प्रलक्रयाः (१) समममिले कुनै उजुरी मेलममलापको लामग मेलममलापकिाि 

समक्ष पठाउाँिा पक्षहरूलाई मेलममलापकिािको सम्पकि  उपलब्ध गराई मेलममलापकिाि समक्ष उपल्लस्थि हुने िारेख 

िोमक िेहाय बमोमजमको कागज साथै राल्लख लेल्लखपठाउनुपनेछ  

(क) उजुरीको सारसंके्षप वा मुख्य मुख्य कागजािको प्रमिमलपी 
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(ख) उजुरीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, विन र उपलब्ध भएसम्म टेमलफोन  

  नम्बर,  ईमेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकि  मववरण िथा 

(ग) मेलममलाप सम्बन्धी प्रमक्रया सम्पन्न गनुिपने स्थान र समय । 

 (२) मेलममलापकिािले समममि समक्ष माग गरेमा उजुरीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

 (३) मेलममलापको लामग िोमकएको समय सम्पन्न भएको साि मिन मभत्र उजुरीको पक्षहरू समममि समक्ष 

उपल्लस्थि हुने गरी िारेख िोकु्नपनेछ । 

 (४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन मेलममलापकिािले िोमकएको समय अगावै उजुरी 

समममि समक्ष मफिाि पठाउने मनणिय गरेमा सो मनणियको जानकारी भएको साि मिन मभत्र पक्षहरूलाई समममि समक्ष 

उपल्लस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. मेिलमिापमा अििम्बन गनुणपने प्रलक्रयाः (१) समममिले पक्षहरूको सहममिमा मेलममलापको लामग 

छलफल गने िथा अन्य कायि गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा मेलममलापकिािलाई सोको जानकारी उपलब्ध 

गराउनुपनेछ । 

 िर पक्षहरूको सहममिमा मेलममलापकिािले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनि बािा पनेछैन । 

 (२) पक्षहरूलाई उपिफा (१) बमोमजम मेलममलापकिािले िोकेको स्थानमा िोमकएको समयमा उपल्लस्थि हुने 

िामयत्व रहनेछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको िामयत्व पक्षहरूले पुरा नगरेमा मेलममलापकिािले मेलममलापको प्रमक्रया बन्द 

गरी समममिलाई सोको मलल्लखि जानकारी गराई उजुरीको कागजाि मफिाि पठाउनसके्नछ । 

 (४) मेलममलापको क्रममा मेलममलापकिािले पक्षहरूबीर्मा सहजकिािको भूममका गनेछ र उक्त भूममका 

मनवािह गने क्रममा मनजले पक्षहरू बाहेक िेहायका व्यल्लक्तहरूसाँग समेि एकल वा सामूमहक वािाि गनिसके्नछ  

(क) मववािको मवर्यमा जानकारी रहेको उजुरीका पक्षले रोजेको व्यल्लक्त िथा 

(ख) मववािको मवर्यवसु्तको बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलािमी । 

 (५) मेलममलापकिािले पक्षहरूको सहममिमा पक्षहरूसाँग िेहाय बमोमजम वािाि गनिसके्नछ  

(क) पक्षहरूसाँग एकल एकान्तवािाि िथा 

(ख) टेमलफोन वािाि, मभडीयो कन्रेन्स वा सिारको अन्य माध्यमबाट वािािलाप । 
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 (६) प्रर्मलि कानून िथा यस ऐनको मान्यिा मवपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहममिमा मेलममलापकिािले 

मेलममलापको काल्ल्विमि मनिािरण गनिसके्नछ । 

६७. मेिलमिापकताणको आर्रर्ः (१) मेलममलापकिािले िेहाय बमोमजमको आर्रण पालन गनुिपनेछ – 

(क) मेलममलाप सम्बन्धी कारवाही मनष्पक्ष ढङ्गले सम्पािन गनुिपने 

(ख) कुनै पक्षप्रमि झुकाव, आग्रह, पूवािग्रह नराखे्न वा राखेको िेल्लखने कुनै आर्रण वा व्यवहार नगने 

(ग) कुनै पक्षलाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलममलाप गराउन नहुने 

(घ) मववाि कायम रहेको अवस्थामा मववािको कुनै पक्षसाँग आमथिक कारोबारमा साँलग्न नहुने 

(ङ्ख) मेलममलाप सम्बन्धमा बनेको प्रर्मलि कानून िथा अन्य स्थामपि मान्यिा मवपरीि आर्रण गनि 

 नहुने 

(र्) मेलममलापको क्रममा पक्षहरुसाँग सम्मानजनक, सिभावपूणि र सबै पक्षप्रमि समान व्यवहार 

 कायम गने 

(छ) मेलममलापको क्रममा पक्षहरुले व्यक्त गरेको मवर्यवसु्तको गोपनीयिा कायम राखे्न िथा 

(ज) मेलममलापको क्रममा पक्षबाट प्रातिक भएको कुनै कागजाि वा वसु्त प्रमक्रया सम्पन्न भएपमछ वा 

 मनज प्रमक्रयाबाट अलग भएपमछ सम्बल्लन्धि पक्षलाई सुरमक्षि मफिाि गने । 

 (२) समममिले कुनै मेलममलापकिािले उपिफा (१) बमोमजमको आर्रण पालना नगरेको उजुरी परी वा सो 

मवर्यमा स्वयं जानकारी प्रातिक गरी छानमवन गिाि व्यहोरा मठक िेल्लखए त्यस्तो मेलममलापकिािलाई मेलममलापकिािको 

सूर्ीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखत तयारी र लमिापत्रः (१) मेलममलापकिािले पक्षहरुसाँगको छलफल पिाि मेलममलापको लामग िुवै 

पक्ष सहमि भएकोमा ममलापत्र गराई सहममि भएको मवर्यवसु्त बमोमजमको ममलापत्रको मलखि ियार गरर समममि 

समक्ष पठाउनुपनेछ । 

६९. मेिलमिाप नभएको उजुरीमा गनुणपने कारिाहीः (१) मेलममलापकिािले पक्षहरु बीर्मा मेलममलाप हुन 

नसकेमा सो व्यहोरा खुलाई प्रमिवेिन ियार गरी मववािका सबै कागजाि समहि समममिमा मफिाि पठाउनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम गिाि मेलममलापकिािले पक्षहरुलाई समममि समक्ष हाजीर हुन जाने बमढमा साि 

मिनको म्याि िोमक पठाउनु पनेछ । 

७०. मेिलमिाप नभएको उजुरीमा लनर्णय गनुणपनेः (१) स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४७ (१) को 

मवबािमा समममिले मेलममलापको लामग पठाएको उजुरीमा पक्षहरुबीर् मेलममलाप हुन नसमक मेलममलापकिािको 

प्रमिवेिन समहि प्रातिक हुन आएमा कानून बमोमजम कारवाही गरी मनणिय गनुिपछि  ।  
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 (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन िेहाय बमोमजमको उजुरीमा अमिकारके्षत्र ग्रहण गने 

सम्बल्लन्धि अिालि वा मनकायमा जानु भमन सुनाई पक्षहरुलाई िाररख िोकी पठाइमिनुपनेछ र मममसल कागज समेि 

सम्बल्लन्धि अिालि वा मनकायमा पठाउनुपनेछ ।  

(क) स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४७ को उपिफा (२) बमोमजमको मववािमा िथा 

(ख) कुनै अिालि वा मनकायबाट मेलममलापको लामग पे्रमर्ि भएको मववािमा । 

 (३) उपिफा (२) को िेहाय (ख) बमोमजमको मववािमा सम्बल्लन्धि अिालि वा मनकायमा पठाउाँिा हामजर हुन 

जाने िारेख िोकी पठाउने िथा मममसल समेि नक्कल खडा गरी अमभलेख राल्लख सक्कल मममसल सम्बल्लन्धि अिालि 

वा मनकायमा पठाउनुपनेछ । 

 (४) स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनको िफा ४७ अन््रिगिका मववािका मवर्यहरु प्रर्मलि कानून िथा 

स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनले िोके बमोमजमको हिम्याि मभत्र न्यामयक समममि वा न्यामयक समममिले िोकेको 

मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएका उजुरी समेि हिम्याि मभतै्र ििाि भएको मामननेछ ।   

७१. मेिलमिाप दसु्तरः मेलममलापमा जाने मववािको हकमा मेलममलापकिािले पक्षहरुले सहममिमा मिन मञ्जुर 

भएिेल्लख बाहेक कुनै प्रकारको िसु्तर लागे्नछैन । िर पक्षहरूको सहममिमा मेलममलापकिािले पक्षहरुबाट बढीमा रु 

५००।– र ५००।– मलन पाउनेछन् ।  

७२. सामुदालयक मेिलमिाप सम्बिी : प्रर्मलि कानून बमोजीम मेलममलाप सम्बन्धी कायि गनि मेलममलाप 

पररर्द्बाट स्वीकृमि प्रातिक संस्थाले स्थानीय सरकारको अनुमिी मलई मेलममलाप केन्द्र खोल्न सके्नछ । सामुिामयक 

मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएका मववािमा ममलापत्र भई न्यायीक समममि समक्ष पक्षहरु ममलापत्र प्रमामणि गरर माग्न 

आएमा समममिले ममलापत्र प्रमामणि गररमिन सके्नछ । सामुिायीक मेलममलाप केन्द्रमा ििाि भएका मववािको 

अमभलेखको सक्कल बमोजीमको नक्कल अमभलेख खडा गरी मेलममलाप केन्द्रको छाप लगाई सम्बल्लन्धि मेलममलाप 

केन्द्रले वडा अध्यक्ष माफि ि मामसक रुपमा न्यायीक समममिमा पेश गनुिपनेछ ।  

(२)  सामुिामयक मेलममलापको हकमा िफा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा अनुभव नभएका 

मेलममलापकिािवाट मेलममलाप गराउन वािा पने छैन । 

(३)  न्यायीक समममिले सामुिामयक मेलममलापको लागी छुटै्ट कायिमवमि बनाउन सके्नछ । िर 

मेलममलाप सम्बल्लन्ध कायि गने संस्थाले प्रर्मलि कानूनको अमिनमा रमह आफ्नो छुटै्ट कायिमवमि 

ियार गरी अवलम्वन गनि यस िफाले कुनै बािा पुयािएको मामनने छैन । 
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पररचे्छद – ९ 

लनर्णय कायाणन्वयन सम्बिी व्यिस्था 

७३. सलर्िाियको लजमे्मिारीः कायिपामलकाको प्रत्यक्ष मनयिण र मनिेशनमा रमह समममिको मनणिय कायािन्वयन 

गने गराउने सम्बन्धी समू्पणि कायिको रेखिेख गने मजमे्मवारी वहन गनुिपनेछ । 

७४. सहयोग गनुणपनेः (१)गाउाँपामलका/नगरपामलका कायािलय िथा सो अन्तगििका सबै वडा कायािलय िथा अन्य 

कायािलयले यस ऐन िथा प्रर्मलि कानून बमोमजम समममिले गरेको मनणिय बमोमजम व्यल्लक्त वा संस्था वा अन्य 

कसैसाँग असुल गनुिपने जरीवाना वा अन्य रकम असुलउपर गनि सहयोग गनुिपनेछ ।  

 (२)  यस ऐन िथा प्रर्मलि कानून बमोमजम समममिले असूल गनिपने जरीवाना, मबगो वा अन्य कुनै प्रकारको 

रकम असुलउपर नभई उपिफा (१) मा उिेख भए बमोमजमका कायािलयहरुले कुनै मसफाररश वा कुनै कायि 

गररमिनेछैन । 

७५. असुि उपर गनेः (१) अमभलेख प्रशासकले समममिको मनणिय बमोमजम कुनै पक्षसाँग जरीवाना वा मबगो वा 

अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुिपने भएमा सो पक्षले जरीवाना मिनि बुझाउन ल्याएमा बुमझ सिरस्याहा गरी 

जरीवानाको लगि कट्टा गनुिपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम असुलउपर नभएमा लगि राखी सम्बल्लन्धि पक्षको नाम नामेसी िथा जरीवाना 

रकम समेिको मववरण गाउाँपामलका/नगरपामलकाको कायािलयका साथै सबै वडा कायािलयमा समेि अमभलेखको 

लामग पठाउनुपनेछ । 

 (३) सम्बल्लन्धि कायािलयहरुले उपिफा (२) बमोमजम लेल्लख आएमा त्यस्तो पक्षसाँग जरीवाना रकम असुलउपर 

गरी अमभलेख शाखामा सिरस्याहा गनि पठाउनुपनेछ । 

७६. भरीभराउ गनेः (१) समममिले यस ऐन बमोमजम गरेको कुनै मनणिय बमोमजम कुनै पक्षले राखेको िसु्तर, वा 

अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट भराई पाउने भएमा भराई पाउने पक्षले भरी मिनुपने पक्षको त्यस्तो रकम 

भराई मिनुपने स्रोि खुलाई अनुसूर्ी(१२ बमोमजमको ढााँर्ामा मनवेिन मिनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम मनवेिन मिाँिा यथासम्भव नगि रहेको बै ाँक खािा वा कुनै सहकारी वा बर्ि 

संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा मललाम मबक्री गरी असुल उपर गनुिपने अवस्था भएमा कुनै अर्ल सम्पमत्तको 

व्यहोरा खुलाई मनवेिन मिनुपनेछ । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको मनवेिनमा िफा ७८ बमोमजमको मववरण खुलाई मनवेिन मिनुपनेछ  
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७७. र्िन र्िाइ्णलदनेः (१) समममिले यस ऐन बमोमजम गरेको कुनै मनणिय बमोमजम कुनै सम्पमत्त वा अमिकार वा 

कुनै मवर्यवसु्त वा सेवा वा अन्य कुनै मवर्यको र्लन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो र्लन पाउने मवर्यको मववरण 

खुलाई अमभलेख प्रशासक समक्ष अनुसूर्ी(१३ को ढााँर्ामा मनवेिन मिनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजम मनवेिन परेमा अमभलेख प्रशासकले मनणिय बमोमजमको मवर्यको र्लन 

र्लाइ्ि मिनुपनेछ । 

 (३) उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन मिाँिा र्लन र्लाउनु पने सम्पमत्तको िफा ७८ बमोमजमको मववरण 

खुलाउनुपनेछ । 

७८. सम्पलत्तको लििरर् खुिाउनुपनेः भररभराउ गनि वा र्लन र्लाइ पाउनको लामग मनवेिन मिने मववािको 

पक्षले मनवेिनमा सम्पमत्तको मववरण उिेख गिाि िेहाय बमोमजमको मववरण खुलाउनु पनेछ  

 (क) अर्ि सम्पलत्तको लििरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा र्ार मकिास 

(२) घर जग्गाको मकत्ता नम्बर िथा के्षत्रफलसस    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्म वल्ल्फि टस 

(४) घर जग्गाको अवल्लस्थिी आवास वा औद्योमगक वा व्यापाररक के्षत्रमा रहेको व्यहोरास 

(५) किी वा पल्लक्क सडकसाँग जोमडएको व्यहोरास 

(६) घरजग्गाको स्वाममत्व रहेको व्यल्लक्तको नाम थर साथै स्वाममत्व भन्दा फरक व्यल्लक्तको 

 भोगर्लन रहेको भए भोगर्लन गनेको नाम थरका साथै अन्य मववरणस िथा 

(७) घरमा भएको लगापाि िथा खररिमबमक्र हुन सके्न नू्यनिम मूल्य । 

 (ख) र्ि सम्पलत्तको लििरर्ः 

(१) र्ल सम्पमत्त रहेको ठाउाँ  िथा भोग वा मनयिण राखे्नको नाम थरस 

(२) बै ाँक खािामा रहेको नगि भए खािावालको साथै बै ाँक िथा शाखाको नामस 

(३) र्ल सम्पमत्तको प्रकार िथा नगि बाहेकको भए सम्भामवि मबमक्र मूल्यस िथा 

(४) नगि बाहेकको र्ल सम्पमत्त भए अवस्था, प्रकृमि िथा बनोटका साथै प्रते्यकको साइज र साँख्या । 

७९. सम्पलत्त रोक्का राखे्नः (१) अमभलेख प्रशासकले िफा ७५ वा ७६ बमोमजम मनणिय कायािन्वयनको लामग 

मनवेिन परेपमछ िेखाइएको सम्पमत्तको हकमा आवश्यक पने जमि जेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धमा मनणियको लामग 

न्यामयक समममि समक्ष पेश गने र रोक्का राखे्न मनणिय गरेपछी मनणिय बमोमजम जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा 

ििाि रहेको कायािलय वा रमजष्टर ेशन गने कायािलयमा लेल्लख पठाउनुपनेछ । 
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 (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सम्पमत्तको हकमा मनवेिन परेको बमढमा िुई मिन मभत्र सम्पमत्त िायिाि 

गनि लगाई िायिाि गिािको समयमा नै आवश्यक पने जमि सम्पमत्त वा सोबाट प्रातिक हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा 

आमि आय मनयिण गनुि वा रोक्का राख्नुपछि  र त्यसको भपािई सम्बल्लन्धि पक्षलाई मिनुपछि  । 

 (३) िफा ७८ को िेहाय (ख) बमोमजमको सम्पमत्तको हकमा भररभराउको लामग आवश्यक पने जमि सम्पमत्त 

रोक्का राखी रोक्काको सूर्ना आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बल्लन्धि बै ाँक वा सम्बल्लन्धि मनकायमा िुरुन्त 

लेल्लख पठाउनुपनेछ । 

 (४) सम्पमि रोक्का सम्वल्लन्ध  आिेश अनुसूर्ी १४ बमोमजम हुनेछ । 

८०. सम्पलत्त लििाम गदाण अपनाउनुपने कायणलिलि : (१) कायिपामलकाले यस ऐन बमोमजम भरीभराउ गनुिपने 

मबगो वा कोटि फी वा त्यसै्त कुनै रकम असुलउपर गनि िफा ७८ को िेहाय (क) बमोमजम सम्पमत्तको मववरण खुलाई 

िखािस्त परेमा त्यस्तो रकम भरी मिनुपने व्यल्लक्तलाई बुझाउनुपने रकम बुझाउन साि मिनको म्याि मिई सूर्ना जारी 

गनुिपछि  । 

 (२) उपिफा (२) बमोमजमको म्यािमा रकम बुझाउन नल्याएमा त्यस्तो भरीमिनुपने व्यल्लक्तको भरीपाउने 

व्यल्लक्तले िेखाएको िफा ७८ को िेहाय (क) बमोमजमको सम्पमत्त िायिाि गरील्याउनुपछि  ।   

 (३) िण्ड, जरीवाना, सरकारी मबगो वा कुनै अिालि वा मनकाय वा गाउाँपामलकारनगरपामलका वा समममिको 

मनणियले असुल उपर गनुिपने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्यल्लक्तले बुझाउन नल्याएमा मनजको 

जुनसुकै अर्ल सम्पमत्त फेला परेमा िायिाि गरी रोक्का राख्नुपछि  । 

 (४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन जेथा जमानि वा कुनै प्रकारको नगि िरौट िाल्लखल 

गरेको हकमा सो सम्पमत्तबाट खामे्न जमि रकमको लामग उपिफा (३) बमोमजम गरररहनुपिैन  

 (५) उपिफा (४) बमोमजम मोल कायम भएपमछ उक्त अर्ल सम्पमत्तको मललामको सूर्ना सम्बल्लन्धि 

पक्षलाई मिई सविसािारणको जानकारीको लामग मललाम हुने मममि र सम्पमत्तको मववरण समहिको साविजमनक सूर्ना 

गाउाँपामलकारनगरपामलका, मजिा प्रशासन कायािलय, मजिा अिालि, मजिा समन्वय समममिको कायािलय िथा 

कोर् िथा लेखा मनयिकको कायािलयमा टााँस्न लगाउनुपनेछ । 

 (६) उपिफा (५) बमोमजमको सूर्नामा िोमकएको मिनमा उक्त सूर्नामा िोमकएको सम्पमत्त पिमकिे 

मोलबाट मामथ बढाबढ प्रमक्रया बमोमजम मललाम गनुिपनेछ । 
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 (७) मललाम प्रमक्रयामा सम्भव भएसम्म मजिा अिालि, मजिा प्रशासन कायािलय वा स्थानीय प्रशासन 

कायािलय, स्थानीय प्रहरी कायािलय िथा गाउाँपामलकारनगरपामलका के्षत्र मभत्र रहेका अन्य सरकारी कायािलयका 

प्रमिमनमिलाई रोहवरमा राख्नुपनेछ ।   

 (८) उपिफा (६) बमोमजम गिाि उक्त सम्पमत्त कसैले पमन मललाम सकार नगरेमा सोमह प्रमक्रयाबाट पुन  

िोस्रोपटक मललाम गनुिपनेछ िथा िोस्रोपटक गिाि पमन कसैले मललाम सकार नगरेमा भराईपाउने पक्ष मनवेिकलाई 

नै उक्त सम्पमत्त पिमकिे मोलमा सकार गनि लगाउनुपनेछ । 

 (९) उपिफा (८) बमोमजम गिाि मनवेिकले सम्पमत्त सकार गनि नर्ाहेमा पमछ अको जेथा खुल्न आएका बखि 

कानून बमोमजम गनेगरी मनजको मनवेिन िामेलीमा राखी मललाममा र्ढाईएको सम्पमत्त फुकुवा गरीमिनुपछि  ।      

 (१०) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन गाउाँपामलकारनगरपामलकाको कुनै रकम 

असुल उपर गने क्रममा मललाम गिाि कसैले सकार नगरेमा जमिमा सकार हुन्छ त्यमिमा नै सो सम्पमत्त मललाम गरी 

प्रातिक रकम सिरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोमजम अन्य सम्पमत्त वा प्रमक्रयाबाट असुलउपर 

गनुिपनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रलक्रयाः (१) अमभलेख प्रशासकले िफा ७९ बमोमजम सम्पमत्त िायिाि गनुिपिाि कल्लम्तमा वडा 

समर्व स्तरको कमिर्ारी खटाई त्यस्तो अर्ल सम्पमत्तको र्लनर्ल्तीको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी िायिाि 

गनिलगाउनुपनेछ ।   

 (२) उपिफा (१) बमोमजम िायिाि गने कमिर्ारीले िायिाि गनुिपने सम्पमत्तको र्लनर्ल्तीको मूल्य कायम 

गने प्रयोजनले पिमकिे मोल कायम गरी मुरु्ल्का खडा गरी अमभलेख प्रशासक समक्ष प्रमिवेिन समहि पेश गनुिपनेछ  

 (३) उपिफा (२) बमोमजम पिमकिे मोल कायम गिाि िेहाय बमोमजमक कुरालाई आिार मलई कायम 

गनुिपनेछ  

(क)  मनवेिकले मनवेिनमा खुलाएको मूल्य 

(ख) मनणियमा उिेख भएको भए सो मूल्य    

(ग) पक्षले जमानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लामग कायिपामलका समक्ष मनवेिन मिाँिा खुलाएको 

 मूल्य 

(घ) िायिाि गिाि भै आएको स्थानीय मूल्यााँकन अनुसारको मूल्य 

(ङ्ख) मालपोि कायािलयले कायम गरेको नू्यनिम मूल्य 

(र्) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै मूल्य कायम गरेको भए सो मूल्य 

(छ) पिमकिे मोल कायम गनुिभन्दा ित्काल अगावै कुनै खररिमबमक्र भएको भए सो मूल्य । 
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स्पमष्टकरण  “पिमकिे मोल” भन्नाले अर्ल सम्पमत्त मबमक्र गनुिपिाि मबमक्रहुने नु्यनिम मूल्यलाई सम्झनुपछि  । 

 (४) उपिफा (३) बमोमजम गिाि िेहाय बमोमजमको कुरालाई समेि ध्यानमा राख्नुपनेछ  

(क) औद्योमगक वा व्यापाररक वा आवास के्षत्र लगायि सडक सञ्जालसाँग  जोमडएको छ वा छैनस 

 िथा 

(ख) नगरके्षत्रमभत्र पने घरको हकमा घरको वििमान अवस्था सम्बन्धमा प्रामवमिक मुल्यााँकन 

 प्रमिवेिन । 

८२. खामे्नजलत मात्र लििाम गनुणपनेः (१) कायिपामलकाले िफा ८० बमोमजम मललाम गिाि असुलगनुिपने बााँमक 

खामे्न जमि सम्पमत्तमात्र मललाम गनुिपनेछ ।       

 (२) सम्पमत्त मललाम गिाि सकार भएको रकम असुलउपर गनुिपने भन्दा बमढ भएमा सो बमढ भएको जमि 

रकम सम्पमत्तवाल पक्षलाई मफिाि गरीमिनुपछि  । 

 (३) उपिफा (२) बमोमजम रकम मफिाि पाउने पक्ष मललाम गिािको बखि उपल्लस्थि नभएको भए रकम मफिाि 

मलन आउनुभनी मनजको नाममा साि मिनको सूर्ना जारी गरीमझकाई रकम मफिाि गनुिपछि  । 

 (४) उपिफा (३) बमोमजम गिाि सम्बल्लन्धि पक्ष रकम मफिा ्िमलन नआएमा उक्त रकम समििकोर्मा िाल्लखल 

गरी आम्दानीबााँमि सिरस्याहा गनुिपछि  । 

 (५) अमभलेख प्रशासकले िफा ८० बमोमजम मललाम गरेको सम्पमत्त सकार गने पक्षको नाममा सम्पमत्त ििाि 

नामसारीको लामग सम्बल्लन्धि कायािलय वा मनकायमा पत्रार्ार गरी मनजलाई सम्पमत्तको र्लनपूजी उपलब्ध गराई 

आवश्यक परे सो सम्पमत्तको र्लन र्लाइ्िमिनुपछि  ।  

 (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन िफा ८० बमोमजमको मललाम प्रमक्रया अगाडी 

बमढसकेपमछ भराउनुपने रकम बुझाउन ल्याए पमन सो रकम नबुमझ सम्पमत्त मललाम गनुिपनेछ । 

८३. लििाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोमजम भएको मललामको प्रमक्रयामा मर्त्त नबुझे्न पक्षले जुन प्रमक्रया 

उपर मर्त्त नबुझेको हो सो भएको पध्रजन मिन मभत्र समममि समक्ष उजुरी पेश गरी भएको आिेश बमोमजम गनुिपनेछ  

८४. लबगो भराउँदा िा र्िनर्िाउँदा िागेको खर्णः यस ऐन बमोमजम मबगो भराउाँिा वा र्लनर्लाउाँिा 

लागेको खर्ि मबगो भरीमिनुपने वा र्लनमिनुपने सम्बल्लन्धि पक्षले व्यहोनुिपनेछ ।    

८५. यथान्धस्थलतमा राखे्नः कायिपामलकाले यस ऐन बमोमजम र्लनर्लाई माग्न वा मबगो भराईपाउन कुनै सम्पमत्त 

िेखाई मनवेिन परेपमछ मबगो भराउने वा र्लनर्लाउने कायि सम्पन्न नभएसम्मको लामग उक्त सम्पमत्त हकहस्तान्तरण 
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गनि, भत्काउन, मबगानि िथा कुनै प्रकारको मनमािण कायि गरी उक्त सम्पमत्तको स्वरुप पररवििन गनि नपाउने गरी 

रोक्का राख्न सम्बल्लन्धि पक्षको नाममा आिेश जारी गरी उक्त सम्पमत्त यथाल्लस्थमिमा राख्नुपनेछ ।     

८६. लनिेदनबाट कारिाही गनेः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पक्षले िफा ८५ बमोमजम भएको आिेश मवपररि 

कुनै सम्पमत्तको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवििन आमि गरेको मनवेिन परेमा उक्त मनवेिन ििाि गरी त्यस्तो गने 

पक्षको नाममा मिन मिनको म्याि  जारी गरी मनजलाई हामजर गराई सो मनवेिन समममि समक्ष पेश गनुिपनेछ ।     

 (२) समममिले उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन पेश हुन आएमा पक्षलाई नयााँ उजुरी ििाि गनि नलगाई उक्त 

मनवेिनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी मनणिय गनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिनको व्यहोराबाट 

मनवेिन समममिको के्षत्रामिकार मभत्र नपने मवर्यमा परेको िेल्लखएमा समममिले उक्त मवर्यमा के्षत्रामिकार ग्रहण गने 

अिालि वा मनकाय समक्ष जान सुनाई मिनुपनेछ । 

८७. र्िनर्िाउने सूर्नाः (१) अमभलेख प्रशासकले समममिको मनणिय बमोमजम र्लन र्लाई पाउन मनवेिन 

परेमा र्लन र्लाउने मममि खुलाई फलानो मममिमा फलानो घर जग्गाको र्लन र्लाउन कमिर्ारी खमटई आउने हुाँिा 

सो मममि अगावै घर जग्गा खामल गरीमिनु भमन र्लन मिनुपने पक्षको नाममा सूर्ना जारी गनुिपनेछ ।    

 (२) र्लनमिनुपने सम्पमत्त उजुरीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगर्लनमा रहेको भएमा अमभलेख प्रशासकले 

सोमह पक्षको नाममा उपिफा (१) बमोमजमको सूर्ना जारीगनुिपनेछ । 

 (३) उपिफा (१) बमोमजम िोमकएको मममिमा खमटईजााँिा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्बल्लन्धि कमिर्ारीले 

र्लन र्लाई मिएको मुरु्ल्का खडागरी िथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराई र्लन र्लाई र्लन र्लाएको 

मुरु्ल्का खडा गरी प्रमिवेिन साथ अमभलेख शाखामा पेश गनुिपनेछ ।      

पररचे्छद – १० 

लिलिि 

८८. नक्कि लनिेदनः (१) समममि समक्ष ििाि रहेको उजुरीको कुनै सरोकारवाला पक्षले मववािको मममसलमा 

रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल मलनको लामग मनवेिन मिएमा समममिले उक्त पक्षलाई सो कागजको नक्कल 

उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन मिाँिा सम्बल्लन्धि पक्षले उजुरी शाखामा रहेको मममसलको नक्कल 

मलनुपिाि उजुरी प्रशासक िथा अमभलेख शाखामा रहेको मममसलको नक्कल मलनुपने भएमा अमभलेख प्रशासक समक्ष 

मनवेिन पेश गनुिपनेछ । 
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 (३) उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन मिनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बल्लन्धि कमिर्ारीले सोमह मिन 

र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोमह मिन नभए सोको भोमलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

 (४) उपिफा (१) बमोमजम मनवेिन मिाँिा फरक फरक उजुरीको लामग फरक फरक मनवेिन मिनुपनेछ  

 (५) मववािको कुनै पक्षले उपिफा (१) बमोमजमको मनवेिन मिाँिा नक्कलको सट्टामा कागजपत्रको फोटो 

ल्लखचे्न अनुममि मागेमा सो मिनुपनेछ । 

 (६) नक्कल मनवेिन मिाँिा अनुसूर्ी(१५ बमोमजमको ढााँर्ामा मिनुपनेछ । 

८९. नक्कि दसु्तरः (१) सम्बल्लन्धि प्रशासकले िफा ८८ बमोमजम नक्कल वा फोटो ल्लखच्नको लामग मनवेिन 

मिनेपक्षसाँग िेहाय बमोमजमको िसु्तर मलई नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ  

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको िरलेस 

(ख) समममिको मनणिय कागजको हकमा प्रमि सक्कल पानाको प्रमि पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको िरलेस 

 िथा 

(ग) मलखि कागजपत्रको नक्कल नमलई फोटो ल्लखच्न र्ाहेमा प्रमि पानाको रू ५।– रुपैयााँको िरले । 

 (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन प्रर्मलि कानून बमोमजम नक्कल िसु्तर नलागे्न 

पक्षलाई यस िफा बमोमजमको िसु्तर लागे्नछैन । 

 (३) यस िफा बमोमजम नक्कल उिार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उिार गिाि लागेको खर्िको व्यवस्था आफै 

गनुिपनेछ । 

९०. दसु्तर उले्लख गनेः (१) नक्कल प्रमामणि गने सम्बल्लन्धि प्रशासकले नक्कल प्रमामणि गिाि नक्कल लैजाने 

पक्षको नाम थर िथा उजुरीमा हैमसयिका साथै नक्कल उिार गरेवापि िाल्लखल गरेको िसु्तर र नक्कल पाना समेि 

उिेख गरी नक्कल मिएको व्यहोरा जनाई नक्कल प्रमामणि गनुिपनेछ । 

९१. दसु्तर रु्क्ता नभई नक्कि नलदइनेः सम्बल्लन्धि प्रशासकले यस ऐन बमोमजम नक्कल मागे्न पक्षले नक्कल 

उिार गिाि िफा ८९ बमोमजम लागे्न िसु्तर िाल्लखल नगिािसम्म नक्कल मिनेछैन र सो नक्कलको आमिकाररकिा 

प्रमामणि गनि पाउनेछैन ।  

९२. प्रर्लित कानून बमोलजम हुनेः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन उजुरीसाँग सम्बल्लन्धि 

प्रर्मलि कानूनमा कुनै कुरा लेल्लखएको भए सोमा लेल्लखए जमिको हकमा सोमह बमोमजम हुनेछ । 
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९३. लनयम बनाउने अलिकारः समममिले यस ऐनको प्रभावकारी कायािन्वयनको लामग आवश्यक मनयम िथा 

कायिमवमि बनाउन सके्नछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडी जारी भएका मनयमावली िथा कायिमवमि यसै ऐन बमोमजम 

भएको मामनने छ । ऐन साँग बामझएका वुाँिा बामझएको हि सम्म बिर हुनेछ ।  
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अनुसूर्ी – १ 

(िफा ८ को उपिफा (३) साँग सम्बल्लन्धि) 

न्यायीक सलमलत समि दताण गररने उजुरीको ढाँर्ा 

….....न्यामयक समममि समक्ष पेश गरेको 

मनवेिन–पत्र 

 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

लििाद/मुिाः ................................ 

 

म मनम्न वुाँिाहरुमा लेल्लखए वमोमजम मनवेिन गििछु  

१  .............................................................................................................................................................................. ।  

२. यस समममिबाट िोस्रो पक्ष मझकाई जे जो वुझ्नुपछि  वुझी मववाि मनरुपण गराईपाउाँ  ।  

३. यस गाउाँपामलका जारी भएको स्थानीय न्यामयक काल्ल्विमिको िफा ....वमोमजम मनवेिन िसु्तर रु ......, 

 िोस्रो पक्ष .................. जनालाई म्याि सूर्ना िसु्तर रु ....................., पाना ............. को मनवेिनको 

 प्रमिमलपी िसु्तर रु ...................... समेि गरी जम्मा रु .................. यसै मनवेिनसाथ िाल्लखल गरेको छु ।  

४. यो मनवेिन स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को िफा ......... अनुसार यसै समममिको  अमिकारके्षत्रमभत्र 

 पििछ  

५. यो मनवेिन हिम्यािमभतै्र छ र म मनवेिकलाई यस मवर्यमा मनवेिन मिने हकिैया प्रातिक छ ।  

६. यस मवर्यमा अन्यत्र कहीाँ किै कुनै मनकायमा कुनै प्रकारको मनवेिन मिएको छैन ।  

७. यसमा मेरो/हाम्रो मनम्न सााँक्षी बुमझपाऊाँ  ।    

 

(क) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्ि को 

....................................................................  
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(ख) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्ि को 

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

(ग) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्ि को 

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

८. यसमा लेल्लखएका व्यहोरा मठक सााँर्ो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोमजम संजाय भोग्न ियार छु ।  

 

 

 

 लनिेदक 

नाम  ............................. 

सही   

 

इलत संित् ............. साि...................मलहना...............गते.............रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी—१(क) 

(िफा ८ को उपिफा (३) साँग सम्बल्लन्धि) 

मेिलमिाप केिमा दताण गररने उजुरीको ढाँर्ा 

 

….......न्यायीक सममि 

मेलममलाप केन्द्र वडा नं.......... 

श्री...............................मेलममलाप केन्द्र समक्ष पेश गरेको 

 

लनिेदन–पत्र 

 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

 

लििाद/मुिाः ................................ 

 

म मनम्न वुाँिाहरुमा लेल्लखए वमोमजम मनवेिन गििछु  

१      ........................................................................................................................................................................ ।  

२.    यसमा िोस्रो पक्ष मझकाई जे जो वुझ्नुपछि  वुझी मववाि मनरुपण गराईपाउाँ  ।  

३.   यस गाउाँपामलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यामयक काल्ल्विमिको िफा .........वमोमजम मनवेिन िसु्तर रु 

 …..........., िोस्रो पक्ष ….............. जनालाई म्याि सूर्ना िसु्तर रु ....................., पाना…...... को 

 मनवेिनको प्रमिमलपी िसु्तर रु …..... समेि गरी जम्मा रु ...........यसै मनवेिनसाथ िाल्लखल गरेको छु ।  

४. यो मनवेिन स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ को िफा ......... अनुसार यसै समममिको अमिकार  के्षत्रमभत्र 

 पििछ ।  

५. यो मनवेिन हिम्यािमभतै्र छ र म मनवेिकलाई यस मवर्यमा मनवेिन मिने हकिैया प्रातिक छ ।  

६. यस मवर्यमा अन्यत्र कहीाँ किै कुनै मनकायमा कुनै प्रकारको मनवेिन मिएको छैन ।  

७. यसमा मेरो/हाम्रो मनम्न सााँक्षी बुमझपाऊाँ  ।    
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(क) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्िको 

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

(ख) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्िको 

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

(ग) मजिा ....................... गाउाँपामलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वर्िको 

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

८. यसमा लेल्लखएका व्यहोरा मठक सााँर्ो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोमजम संजाय भोग्न ियार छु । 

 

 

 मनवेिक 

नाम  ............................. 

सही   

 

 

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................रोज िुभम् । 



105 
 

अनुसूर्ी–२ 

(िफा ९ को उपिफा (१) साँग सम्बल्लन्धि) 

उजुरी दताण गरेको लनस्साको ढाँर्ा 

 

 

श्री ............................................. 

…....................................................... । 

 

लिर्यः  उजुरी दताणको लनस्सापत्र सम्बिमा । 

 

…................. बसे्न िपाई ........................ ले .................... बसे्न ....................... मवरुद्धमा ....................................... भनी 

उजुरी ििाि गनि ल्याएकोमा आजको मममिमा ििाि गरी ििाि नं. ................ कायम भएकोले यो मनस्सा जारी गररमिएको 

छ ।  

 

 

अमिकृि कमिर्ारीको 

िस्तखि   ........ 

मममि   ........... 
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अनुसूर्ी – ३ 

(िफा ९ को उपिफा (२) साँग सम्बल्लन्धि) 

ताररख भपाणई 

…........न्यामयक समममि 

…....... गाउाँपामलकाबाट खडा गररएको िारेख भरपाई 

 

 

मनवेिक (प्रथम पक्ष)       मवपक्षी(िोस्रो पक्ष) 

…..............        …................ 

मववाि/मुद्दा   .................... 

 मममि ................................................... मा ......................................... काम भएकोले सोही मिन ........... बजे यस 

न्यामयक समममि/ कायािलयमा उपल्लस्थि हुनेछु भनी सही गने .......................... 

 

मनवेिक(प्रथम पक्ष) ................                      मवपक्षी(िोस्रो पक्ष) ................ 

 

 

 

 

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–४ 

(िफा ९ को उपिफा (३) साँग सम्बल्लन्धि) 

ताररख पर्ाण 

…................न्यामयक समममि 

…....... गाउाँपामलकाबाट जारी भएको िारेखको पर्ाि 

 

 

मनवेिक(प्रथम पक्ष) ................                      मवपक्षी(िोस्रो पक्ष) .............. 

मववाि/मुद्दा  ...................... 

मममि ............... मा .................... काम गनि ........ बजे हामजर हुन आउनुहोला ।  

 

 

 

फााँटवालाको िस्तखि  

मममि ................. 
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अनुसूर्ी–५ 

(िफा १५ को उपिफा (३) साँग सम्बल्लन्धि) 

प्रमिवािको ढााँर्ा 

लिन्धखत जिार्को नमूना 

न्यामयक समममि समक्ष पेश गरेको 

मलल्लखि जवाफ 

 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................ मलल्लखि जवाफकिाि(िोस्रो पक्ष) 

लिरुि 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी/मनवेिक (प्रथम पक्ष)  

लििाद/मुिाः 

म मनम्न वुाँिाहरुमा लेल्लखए वमोमजम मनवेिन गििछु । 

१. ..................................................................................................................................................................................... 

२. .....................................................................................................................................................................................  

३. .................................................................................................................................................................................... 

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्यामयक कायिमवमिको िफा ........ वमोमजम मलल्लखि जवाफ वापि 

 िसु्तर  रु ….................. यसै मनवेिनसाथ िाल्लखल गरेको छु ।  

५. यो मलल्लखि जवाफ म्यािमभतै्र मलई म आफैं  उपल्लस्थि भएको छु ।  

६. यस मवर्यमा अन्यत्र कहीाँ किै कुनै मनकायमा कुनै प्रकारको मनवेिन मिएको छैन ।  

७. यसमा लेल्लखएका व्यहोरा मठक सााँर्ो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोमजम संजाय भोग्न ियार छु ।  

 

लिन्धखत जिार्कताण 

नाम  ................................... 

समह  

इलत संित ................. साि ..................... मलहना .............. गते....................रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी – ६ 

(िफा २० को उपिफा (६) साँग सम्बल्लन्धि) 

…................न्यामयक समममिबाट जारी भएको 

म्याद सूर्ना 

 

…..........................................................वसे्न .....................................................को नाउाँमा 

........................................ गाउाँपामलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ (पध्रजन) मिने सूर्ना 

…............................................वसे्न ....................................................................ले िपाईंको मवरुद्ध 

...................................मववाि परेको भमन मनवेिन ििाि गरेको हुाँिा सो को प्रमिमलपी यसै साथ पठाईएको छ । अि  

िपाईले यो म्याि वुझेको वा ररि पूविक िामेल भएको मममिले १५(पध्रजन) मिन मभत्रमा आफ्नो भनाइ समहि आफैं  वा 

कानून वमोमजमको वारेश माफि ि यस कायािलयमा हामजर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून वमोमजम हुने व्यहोरा 

जानकारी गराईन्छ ।  

 

 

इलत सम्बत...................साि.......................मलहना......................गते रोज.............िुभम्......... । 
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अनुसूर्ी–७ 

(िफा ४२ को उपिफा (१) साँग सम्बल्लन्धि) 

मनणियको ढााँर्ा 

….................................... न्यामयक समममिबाट भएको 

मनणिय 

 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

संवि ............... सालको मनवेिन नं........ 

 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)   

लििाद/मुिाः ..................................... 

स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को िफा ४७(१)ञ वमोमजम मनवेिन ििाि भई सोही ऐनको िफा ४६ वमोमजम 

गठन भएको न्यामयक समममि समक्ष प्रसु्ति हुन आएको मुद्दाको संमक्षतिक िथ्य र मनणिय यस प्रकार छ   

(१) ..................................................................................................................................................................................... 

(२) ..................................................................................................................................................................................... 

(३) ..................................................................................................................................................................................... 

(४) ..................................................................................................................................................................................... 
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लनर्णयः 

यसमा मनवेिक(प्रथम पक्ष) .....र मलल्लखिजवाफकिाि(िोस्रो पक्ष) िुवै पक्षलाई छलफलमा राल्लख मनजहरुको समेि कुरा 

सुमन मममसल संलग्न प्रमाण कागजहरुको अध्ययन गिाि ............................................प्रमाण कागज र फलानाको 

िफि बाट रहेका फलाना सााँक्षीको बकपत्रबाट समेि .....भने्न पुमष्ट भएको िेल्लखिा ........ हुने ठहछि  भनी मनणिय गररएको 

छ । सो ठहनािले िपमसल बमोजीम गनुि । 

 

तपलिि 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गनि आएमा मनयमानुसार िसु्तर मलई नक्कल मिनु ।  

२. यो मनणियमा मर्त्त नवुझे ३५ मिनमभत्र ..............मजिा अिालिमा पुनरावेिन गनि जानु भमन 

 प्रत्यथीलाई सुनाईमिनु ।  

३. म्यािमभत्र पुनरावेिन नपरेमा कानून वमोमजम मनणिय कायािन्वयन गनुिरगराउनु ।  

 

 

 

 

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–८ 

(िफा ४८ को साँग सम्बल्लन्धि) 

अन्तररम संरिर्ात्मक आदेिको नमूना 

 

…........................................................ न्यामयक समममि 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवि ............................ सालको मनवेिन नं........ 

लिर्यः  लपलितिाई उपर्ार गराउने सम्विमा । 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

….... मजिा ......................... गााँउपामलका वडा नं. ........ वसे्न .............................. को नािी/नािीनी 

........................................... को छोरी/छोरा/श्रीमिी वर्ि ..................... को........................................................... मवपक्षी 

(िोस्रो पक्ष)  

मववाि/मुद्धा  ........................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................................

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

. 

 

ईलत संित ................... साि ..........मलहना....गते रोज..िुभम् । 
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अनुसूर्ी–९ 

(िफा ५३ को उपिफा (२) साँग सम्बल्लन्धि) 

ममलापत्रको लामग मनवेिनको ढााँर्ा 

…......................न्यायीक समममि समक्ष र्ढाएको 

संयुक्त मनवेिन‒ पत्र 

लिर्यः लमिापत्र गररपाँऊ । 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

…....मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

लििाद/मुिाः ............................................................................................... 

हामी मनवेिक  मनम्न मलल्लखि मनवेिन गििछौ   

१  ........................................................................................................................................................................................ 

 .............................................................................भने्न समेि व्यहोराको मममि ...................................को मनवेिन । 

२. ..........................................................................................................................................................................भने्न 

 समेि व्यहोराको मममि .................................... को मलल्लखिजवाफ।  

३. हामी मववािका िुवै पक्ष...............................मेलममलाप केन्द्रमा फलना, फलना मेलममलापकिाि समक्ष 

 छलफल गरी.........................................गने गरर  ममलापत्र गनि मन्जुर भएको हुाँिा ममलापत्र गनि 

 आएका छौ, हाम्रो मनवेिन माग बमोजीम ममलापत्र गरर पााँऊ ।  

३. यसमा लेल्लखएका व्यहोरा मठक सााँर्ो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोमजम सहुाँला वुझाउाँला ।  

लनिेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... िोस्रो पक्ष 

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–१० 

(िफा ५३ को उपिफा (५) साँग सम्बल्लन्धि) 

ममलापत्रको ढााँर्ा 

.............................न्यायीक समममि 

 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

लमिापत्र पत्र 

लििादको लबर्य : ........................................................................... । 

................... मजिा .......................................गाउाँपामलका  ........... वडा नं......बसे्न वर्ि .... को श्री 

...................................................र ..................... मजिा ............................ ....................गाउाँपामलका ..... वडा नं......... बसे्न 

वर्ि ........ को श्री ..........................................बीर् उिेल्लखि मबर्यमा मववाि भई न्यायीक समममिमा/मेलममलाप केन्द्रमा 

मनवेिन परेको हुनाले िुबै पक्षलाई राखी मेलममलाप प्रमक्रयाद्वारा मममि .... /......./ .... गिेमा छलफल गराउाँिा 

िपमसलका बुाँिाहरुमा हामी िुबै पक्षको मर्त्त बुझ्िो सहममि भएकोले सहमि भएको बुाँिाहरुलाई मनष्ठापूविक पालना 

गने गरी मेलममलापकिािहरुको उपल्लस्थमिमा राजीखुशीले यो सहममि पत्रमा सहीछाप गरी मलयौ ाँ/मियौ ाँ ।  

१ ............................................................................................................................... 

२ .............................................................................................................................. 

३ .............................................................................................................................. 

४ ............................................................................................................................. 

सहमत हुने पिहरु : 

पमहलो पक्ष          िोस्रो पक्ष 

मेलममलापकिािहरु  

नाम : 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर  नाम : 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर  नाम : 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर  

 

ईलत सम्बत्................... साि ................. मलहना ................ गते.........................रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–११ 

(िफा ६० को उपिफा (३) साँग सम्बल्लन्धि) 

मेलममलापकिािमा सूर्ीकृि हुने मनवेिन ढााँर्ा 

न्यामयक समममि 

............ गाउाँपामलका समक्ष पेश गरेको 

मनवेिन 

 

लिर्यः मेिलमिापकताणमा सूर्ीकृत हुन पाउँ । 

 

प्रसु्ति मवर्यमा िपमसलमा उिेल्लखि कागजािहरुको प्रमिमलपी साथै राखी ............  गाउाँपामलकाको न्यामयक समममि 

अन्तगििका ............ मेलममलाप केन्द्रमा सूर्ीकृि भई मेलममलाप गराउन अनुमिी पाउाँ  भनी मनवेिन गििछु ।  

 

तपलसि  

१) नागररकिा प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्म उमिणि गरेको शैमक्षक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी, 

३) मेलममलापकिािको िामलम प्रातिक गरेको प्रमाणपत्रको छायााँकपी, 

४) मेलममलाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्यमत्तगि मववरण  

 

 

लनिेदक 

नाम थर  ...................... 

िस्तखि  ...................... 

मममि  ......................... 
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अनुसूर्ी–१२ 

(िफा ७६ को उपिफा (१) साँग सम्बल्लन्धि) 

............गाउाँपामलका न्यामयक समममि समक्ष पेश गरेको 

मनवेिन पत्र 

 

लिर्यः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

लििाद/मुिाः ................................ 

म मनवेिक मनवेिन वापि रु १०।– िसु्तर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेिन गििछु । 

१. उपरोक्त मवपक्षी संगको उिेल्लखि मुद्धा यस गाउाँपामलका न्यामयक समममिको मममि..............को मनणिय बमोमजम 

मैले यस कायािलयमा राखेको िसु्तर/रकम मममि..............को श्री...................मजिा अिालिको फैसला बमोमजम मैले 

भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँिा उक्त रकम भरी भराई पाउन यो मनवेिन पेश गरेको छु । 

२. मैले यस कायािलयमा जम्मा गरेको िसु्तर/रकमको भरपाई/रमसि/भौर्रको सक्कलै प्रमि र सम्मानीि 

श्री.......................मजिा अिालिको अल्लन्तम फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ । 

३. यसमा लेल्लखएको व्यहोरा मठक हो, झुठा ठहरे सहुाँला बुझाउला । 

लनिेदक 

मनज.............. 

 

ईलत संित..................साि...................मलहना.............गते........रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–१३ 

(िफा ७७ को उपिफा (१) साँग सम्बल्लन्धि) 

र्िन र्िाउने लनिेदन 

.........गाउाँपामलकामा पेश गरेको 

मनवेिन पत्र 

 

लिर्यः र्िन र्िाई पाउँ भने्न िारे । 

 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

लििाद/मुिाः ................................ 

म मनवेिक मनवेिन वापि रु १०।– िसु्तर साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेिन गििछु । 

१. उपरोक्त मवपक्षीसंगको उिेल्लखि मुद्धा यस गाउाँपामलका न्यामयक समममिबाट मममि........मा मनणिय भई उक्त घर 

जग्गा (वा जुन सम्पमत्त भोग गनि पाउने गरी मनणिय भएको छ सो सम्पमत्त वा वसु्त उिेख गने) मेरो हक भोग र 

स्वाममत्वको हुने ठहर भएकोमा श्री...... मजिा अिालिमा मवपक्षीले पुनरावेिन गरेकोमा सम्मानीि अिालिबाट समेि 

मममि.............. मा मनणिय हुाँिा न्यामयक समममिकै मनणियलाई सिर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुाँिा सो मेरो हक 

भोगको कायम भएको सम्पमत्त रहेको हुाँिा मशघ्रामिमशघ्र मलाई उक्त सम्पमत्त र्लन र्लाई पाउन यो मनवेिन पेश 

गरेको छु । 

२. यसै मनवेिन साथ िेहायका कागजािहरु संलग्न गरेको छु । 

 क. न्यामयक समममिले मममि............मा गरेको मनणियको छााँयााँकपी 

 ख. श्री...........मजिा अिालिले गरेको मममि.............को सिर फैसलाको छााँयााँकपी 

 ग. यस मववाि सम्वद्ध मममसल यसै कायािलयमा रहेको छ । 

 घ. लेल्लखएको व्यहोरा मठक सााँर्ो छ, झुठा ठहरे कानून बमोमजम सहुाँला बुझाउाँला । 

मनवेिक   

मनज........................... 

ईलत संित..................साि...................मलहना.............गते........रोज िुभम् । 
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अनुसूर्ी–१४ 

(िफा ७९ को उपिफा (४) साँग सम्बल्लन्धि) 

सम्पलत रोक्काको अदेि 

 

.............................................. न्यामयक समममि 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

सिस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवि ................. सालको मनवेिन नं........ 

लिर्यः सम्पलत हस्तान्तरर् रोक्का 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) र 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष) 

भएको......................मववाि/मुद्धामा..........वसे्न....वर्ि.....को यसमा मनवेिकको माग बमोमजम......मजिा........ ...... 

गाउाँपामलका वडा नं.... के्ष.फ.........मक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको अवण्डाको..................वल्ल्फि टको 

र्ार ििे घर र मलग लगापाि समेि मवपक्षी....सम्पमत्त मनज मवपक्षीबाट अन्य अंमशयारहरुको मन्जुरी मवना हक 

हस्तान्तरण हुन सके्न आशंका गरी मनवेिकले मिएको मनवेिन उपर प्रारल्लम्भक रुपमा जााँर्वुझ गिाि व्यहोरा मनामसव 

िेल्लखएको हुाँिा हाललाई प्रत्यक्षी को नाममा रहेको उल्लिल्लखि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनि मसफाररस नमिन 

वडालाई र अको आिेश नभएसम्मका लामग उक्त घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुि र गनि नमिनु भनी मालपोि 

कायािलयको नाममा समेि स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को िफा ४९ (६) बमोमजम यो रोक्काको आिेश 

जारी गररमिएका छौ ं । यो आिेश मममसल सामेल राखी सम्वल्लन्धि कायािलयहरुमा पठाईमिनु । यो आिेश अनुसार 

रोक्का भएको जानकारी प्रातिक गरी मममसल सामेल राख्नु र मनयमानुसार पेश गनुि । 

 

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

न्यायीक समममि सिस्य                       न्यायीक समममि संयोजक                        न्यायीक समममि सिस्य 

ईलत संित................साि.............मालहना...........गते‘..........रोज िुभम् । 



119 
 

अनुसूर्ी–१५ 

(िफा ८८ को उपिफा (६) साँग सम्बल्लन्धि) 

नक्किको िालग लनिेदन 

न्यामयक समममि 

.......... गाउाँपामलकामा पेश गरेको 

मनवेिन पत्र 

 

लिर्यः नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मनवेिक (प्रथम पक्ष) 

लिरुि 

.......मजिा .........गााँउपामलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीमिी 

वर्ि.....को........................................................... मवपक्षी (िोस्रो पक्ष)  

लििाद/मुिाः ................................ 

म मनवेिक मनवेिन िसु्तर वापि रु. १०।– साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेिन गििछु  

(१) उपरोक्त मवपक्षीसाँगको उिेल्लखि मुद्दामा अध्ययनको लामग िेहायका कागजािहरु आवश्यक परेको हुाँिा 

प्रमामणि प्रमिमलपी पाउाँ  भनी यो मनवेिन साथ उपल्लस्थि भएको छु । अि  नक्कलको प्रमामणि प्रमिमलपी पाउाँ   

देहाय  

क)  ................................................................................. 

ख)  ................................................................................. 

ग) ................................................................................. 

घ)  ................................................................................ 

ङ्ख)  ................................................................................ 

२) लेल्लखएको व्यहोरा मठक सााँर्ो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोमजम सहुाँला बुझाउाँला ।  
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लनिेदक   

मनज .......................... 

 

 

इलत सम्वत् ................. साि .................. मलहना ……... गते रोज् ...................... िुभम् ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ६ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको कृलर् व्यिसाय प्रििणन ऐन, २०७५ 

  

प्रस्तािनाः माईजोगमाई गाउाँपामलकाको के्षत्र मभत्रको कृमर्को व्यवसायीकरण गनि, कृमर् व्यवसायको प्रवद््रिन एवं 

व्यवस्थापन गनि, कृर्क एवम् कृमर् व्यवसायीबीर् आपसी सम्बन्ध सुदृढगनि िथा कृमर् करारको माध्यमबाट उत्पािन 

बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्यवसामयक रुपमासमग्र कृमर् मवकासका लामग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनि 

वाञ्छनीय भएकोले, 

माईजोगमाइ गाउाँसभाले नेपालको संमविानको िारा २२६ र स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४ को िफा १०२ 

बमोमजम माईजोगमाई गाउाँ  सभाले यो ऐन बनाएकोछ । 

 

पररचे्छद १ 

प्रारन्धम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “माईजोगमाई गाउँपालिकाको  कृलर् व्यिसाय प्रििणन 

ऐन, २०७५” रहेकोछ ।  

 (२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको मममि िेल्लख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभार्ा : मवर्य वा प्रसाँगले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले गाउाँपामलकाको अध्यक्ष सम्झनुपछि  । 

(ख) “उत्पािक” भन्नाले कृमर् वसु्त उत्पािन गने कृर्क वा कम्पनी वा कृमर् फामि वा सहकारी उत्पािक 

 सम्झनु  पछि  । 

(ग) “एजेन्ट” भन्नाले कृमर् उद्यमी, व्यवसायी, कृमर् बजार वा कृमर्जन्य वसु्तहरूको कारोबार गने ििािवाला 

 व्यल्लक्त सम्झनु पछि  र सो शव्िले साँगमठि संस्थाको प्रमिमनमिलाई समेि जनाउाँछ । 

(घ)  “कायिपामलका” भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँ  कायिपामलका सम्झनुपछि  । 

(ङ्ख)  “कोर्” भन्नाले यस ऐनको िफा १० बमोमजम स्थामपि कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन कोर्लाई सम्झनु पछि  । 

(र्) “कृर्क” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लामग कसैको जग्गा करारमा मलई वा आफ्नै जग्गामा 

 व्यावसामयक कृमर् खेिी गने कृर्क, कृर्क समूह, कृमर् व्यवसायी, कृमर् फमि र कृमर् सहकारी 

 समेिलाई सम्झनु पछि  । 
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(छ) “कृमर्” भन्नाले अनुसूर्ी (१) मा उिेख भए बमोमजमकामबर्यसाँग सम्वल्लन्धि कृमर्लाई सम्झनु पििछ  र 

 सो शव्िले व्यावसामयक कृमर्लाई समेि जनाउाँछ । 

(ज)  “कृमर् फामि” भन्नाले व्यवसामयक प्रयोजनको लामग अनुसूर्ी (१) बमोमजमका बाली उत्पािनका लामग 

 सिालन गररएको कृमर् फामि सम्झनु पछि  ।  

(झ) “कृमर् बजार” भन्नाले कृमर् उपजको गे्रमडङ्ख, प्याकेमजङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, मविरण िथा कृमर् उपजको 

 मबक्री मविरण गने  कृमर् बजार सम्झनु  पछि  । 

(ञ)  “कृमर् वसु्त” भन्नाले कृर्कले कुनै बोट मवरुवा वा जीवजनु्तबाट उत्पािन गरेको उपभोग्य कृमर् वसु्त 

 सम्झनु पछि  । 

(ट)   “कृमर् व्यवसाय” भन्नाले िेहायको व्यवसाय सम्झनु पछि  :- 

 (१)   व्यावसामयक उदे्दश्यले गररने कृमर् बाली वा बसु्तको उत्पािन ,  

 (२)   कृमर्जन्य वसु्तको प्रशोिन,  

 (३)   कृमर् उपजको व्यापार, 

 (४)  कृमर् उत्पािनका लामग प्रयोग हुने रासायमनक वा प्राङ्गाररक मलको उत्पािन, भण्डारण िथा  

  मविरण,   

 (५)   कृमर् उत्पािनको लामग प्रयोग हुने मवउ, वेनाि, नश्ल र भुराको उत्पािन, परामशि सेवा, भण्डारण         

 िथा मविरण,  

 (६)   कृमर्मा प्रयोग हुने और्मि एवम् मवर्ािीको उत्पािन, परामशि, भण्डारण िथा मबक्री व्यवसाय । 

(ठ) “खुद्रा बजार” भन्नाले कुनै मवके्रिाले उपभोक्तालाई मबक्री गने खुद्रा बजारलाई सम्झनु पछि  । 

(ड) “गाउाँपामलका” भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँपामलका सम्झनु पछि  । 

(ढ)  “िोमकएको वा िोमकए बमोमजम” भन्नाले यस ऐन बमोमजम बनेको मनयमावलीमा िोमकएको वा िोमकए 

 बमोमजम सम्झनु पछि  । 

(ण)  “थोक बजार” भन्नाले कुनै उत्पािक वा मवके्रिाले अको मवके्रिालाई कृमर् वसु्त मबक्री मविरण गने थोक 

 बजारलाईसम्झनु  पछि  । 

(ि)  “गाउाँसभा” भन्नाले माईजोगमाइ गाउाँसभा सम्झनु पछि  । 

(थ)  “प्रमुख” भन्नाले माईजोगमाई गाउाँपामलकाको प्रमुख सम्झनु पछि  । 

(ि) “प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि” भन्नाले माईजोगमाई गाउाँपामलकााको प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 

 सम्झनुपछि  । 

(ि)  “मबके्रिा” भन्नाले कृमर् वसु्तहरू मबक्री गने व्यापारी, कृर्क, कृर्क समूह, कृमर् फामि, सहकारी संस्था, 

 कम्पनी वा एजेन्ट मबके्रिा समेिलाई सम्झनु पछि  । 
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(न)  “मिालय” भन्नाले संघ िथा प्रिेशको कृमर् के्षत्र हेने मिालयलाई सम्झनु पििछ । 

(प) “व्यवसामयक कृमर् करार” भन्नाले व्यवसामयक कृमर् खेिी वा कृमर् फामिको सिालन, कृमर् वसु्तको 

व्यावसामयक उत्पािन, खररि, मवक्री, सिय र बजारीकरण गनि वाकृमर् व्यवसाय प्रबद््रिन गनि िुई वा 

सो भन्दा बढी पक्षहरु वीर् भएको सम्झौिा वा व्यवसामयक कृमर् करारलाई सम्झनु पििछ । यस 

शब्दले व्यवसामयक कृमर् प्रयोजनको लामग व्यल्लक्तगि वासंस्थागि रुपमा मलजमा मलन मिन वा 

कृमर्जन्य उद्योगको लामग कृमर् वसु्त वा वालीको उत्पािन वा आपुमिि गनि िुई वा िुईभन्दा बढी 

पक्षहरूबीर् के्षत्रफल, पररमाण, मूल्य र गुणस्तरको आिारमा भएको करारलाई समेि जनाउाँछ । 

(फ)  “वडा” भन्नाले माईजोगमाई गाउाँपामलकाको वडासम्झनुपछि  । 

(ब) ‘‘समममि” भन्नाले यस ऐनको िफा ५ बमोमजम गठन भएको कृमर् बजार सिालन िथा व्यवस्थापन 

 समममि  सम्झनु पछि  ।  

(भ)  “सभा” भन्नाले माईजोगमाई गाउाँसभा लाई सम्झनुपछि  । 

(म)  “संकलन केन्द्र”  भन्नाले  कृर्कहरुले िोस्रो बजारमा मवक्री गने उदे्दश्यले कृमर् उपज संकलन गरेर 

 मवके्रिालाई मवक्री गनेसंकलन केन्द्रलाई सम्झनु  पछि  । 

(य) “हाट–बजार” भन्नाले कृमर् उपज लगायि अन्य स्थानीय उत्पािन मवक्री गने उदे्दश्यले स्थानीय िहबाट 

 स्वीकृि मलई संर्ालन भएको हाट बजारलाई सम्झनु पछि  । 

 

पररचे्छद २ 

कृलर् बजारसम्विी व्यिस्था 

३ कृलर् बजारको स्थापनाः (१) गाउाँपामलकाले आफ्नो के्षत्रमभत्रको कुनै पमन स्थानमा कृमर् बजारको स्थापना 

गनि सके्नछ ।  

 (२) कृमर् सम्वन्धी सहकारी वा कृमर् सम्वन्धी व्यवसामयक संस्थाले सम्वल्लन्धि गाउाँपामलकाको अनुममि 

 मलई कृमर् बजारको स्थापना गनि सके्नछ । 

४.    कृलर् बजारको िगीकरर् :(१) यस ऐनको िफा ३ बमोमजम स्थापना हुने कृमर् बजारको वगीकरणिेहाय 

बमोमजमको हुनेछ :- 

(क)  थोक बजार, 

(ख)  खुद्रा बजार, 

(ग) हाट–बजार,  

(घ)   संकलन केन्द्र । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको बजार सिालन वापि लागे्न शुल्क सभाले िोके बमोमजम हुनेछ । 
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 (३) बजार सिालन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कायिपामलकाले िोके बमोमजम हुनेछ । 

५. कृलर् बजार सिािन तथा व्यिस्थापन सलमलतः (१) यस ऐनको िफा (३) बमोमजम स्थापना भएको कृमर् 

बजारको सिालन िथा व्यवस्थापन गनिको लामग कृमर् बजार िथा व्यवस्थापन समममि रहनेछ ।                                           

 (२) कृमर् बजार सिालन िथा व्यवस्थापन समममि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

 

पररचे्छद ३ 

कृलर् व्यिसाय प्रििणन सम्बिी व्यिस्था 

६. स्थानीय कृलर् व्यिसाय प्रिि्िन सलमलतः (१) कृमर् के्षत्रको समग्र मवकास िथा प्रवद््रिन लगायिका कायि 

गनि माईजोगमाई गाउाँपामलकामा एक स्थानीय कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन समममि रहनेछ । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको समममिमा िेहाय बमोममजका सिस्यहरु रहने छन् :-  

(क)   गाउाँपामलका अध्यक्ष      -अध्यक्ष 

(ख) कृमर् के्षत्र हेने कायिपामलकाको सिस्य    -सिस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि     -सिस्य 

(घ) गाउाँपामलकास्तरीय खाद्य सुरक्षा समममिको संयोजक वा प्रमुख -सिस्य 

(ङ्ख) समममिले मनोनयन गरेको मवज्ञ सिस्य एक जना   -सिस्य 

(र्) समममिले मनोनयन गरेको व्यवसामयक मकसानमधे्य एक जना -सिस्य 

(छ) गाउाँपामलकाको कृमर् मवभाग/महाशाखा/शाखा प्रमुख  -सिस्य समर्व 

 (३) समममिले सम्बल्लन्धि के्षत्रको मवशेर्ज्ञ िथा अन्य व्यल्लक्तलाई समममिको बैठकमा आमिण गनि सके्नछ  

 (४) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिमवमि समममि आफैले मनिािरण गरे बमोमजम  हुनेछ । 

 (५) समममिले यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि आवश्यकिा अनुसार मवमभन्न उप - समममिहरु गठन       

गनि सके्नछ ।  

 (६) समममिको समर्वालय गाउाँपामलकाको कृमर् के्षत्र हेने मवभाग, शाखा वा महाशाखामा रहनेछ । 

७.   सलमलतको काम, कतणव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था भएिेल्लख वाहेक समममिको काम, कििव्य 

र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ :- 

(क) स्थानीयस्तरमा कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन गनि आवश्यक नीमि िथा योजना िजुिमा गने, 

(ख) कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन गनि संघीय िथा प्रािेमशक मनकायसाँग समन्वय र सहकायि गने, 

(ग) कृमर् व्यवसायको प्रवद््रिन गने सम्बन्धमा आवश्यक कायि गने, 

(घ) कृमर् व्यवसायको प्रवद््रिन गने सम्बन्धमा कायिक्रम संर्ालन गने, 
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(ङ्ख) कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन गनि आवश्यक पने सीप, प्रमवमि िथा अन्य आवश्यक मवर्यको उमर्ि व्यवस्था 

 गनि प्रवद््रिनात्मक कायिहरु गने, 

(र्) कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन कोर्को सिालन गने, 

(छ)    िोमकए बमोमजमको अन्य आवश्यक कायि गने । 

८. कृलर् व्यिसायिाई सुलििा लदनेः– (१) गाउाँपामलकाले कृमर् व्यवसायका लामग िेहाय बमोमजम छुट िथा 

सुमविा मिन सके्नछ :- 

(क) स्थानीय कर मनकासी शुल्क 

(ख) कृमर् व्यवसायप्रवद््रिन सम्बन्धी प्रमवमि प्रयोग र मवस्तारमा अनुिान जसै्त ढुवानी सािन, याल्लिक 

 उपकरण आमि । 

 (२)उपिफा (१) बमोमजम मिइने छुट िथा सुमविाहरु िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

 (३)उपिफा (१) बमोमजम मिइने सुमविाको अमिररक्त अन्य सुमविासमममिको मसफाररसमा  कायिपामलकाले 

िोके बमोमजम हुनेछ । 

९. कृलर् ऋर्ः (१) कुनै पमन बैंक वा मवत्तीय संस्थाले सो संस्थाको मनयम बमोमजम कृमर् ऋण उपलव्ि गराउन 

सके्नछ ।  

 (२) प्रर्मलि नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन यस ऐन बमोमजमको व्यावसामयक कृमर् 

करार सम्बन्धी सम्झौिालाई मििोको रूपमा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा मवत्तीय संस्थाले उपिफा (१) बमोमजमको ऋण 

उपलव्ि गराउन सके्नछ ।  

 (३) उपिफा (२) बमोमजम उपलव्ि गराउने ऋणलाई सरकारको अमि प्राथममकिा के्षत्रमा कजाि लगानी 

गरेको सरह मानीसो वापि उक्त बैंक वा मवत्तीय संस्थाले पाउने सुमविा समेि पाउन सके्नछ ।  

 (४)  कुनै बै ाँक वा मवत्तीय संस्थाले उपिफा (२) बमोमजम गरेको लगानी उठ्न नसके्न भई अपलेखनगनुि 

पनेभएमा सो अपलेखन गरेको वर्िको खुि करयोग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउन सके्नछ ।  

 

पररचे्छद ४ 

कोर्को स्थापना तथा सिािन 

१०.  कोर्को स्थापना : (१) कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन गनिकालामग एक छुटै्ट कृमर् व्यवसाय प्रवद््रिन कोर्को 

स्थापना गररनेछ ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको कोर्मा िेहायका रकमहरु रहनेछन् :- 

(क) संघीय िथाप्रािेमशक सरकारबाट प्रातिक रकम, 

(ख)  गाउाँपामलकाबाट प्रातिक रकम, 
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(ग) नेपाल सरकारबाट मविेशी सरकार, अन्तरामष्टर य संघ संस्थासाँग सम्झौिा गरी स्थानीय  

   िहमा  मवमनयोमजि रकमवापि प्रातिक रकम 

(घ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्रातिक रकम । 

 (३) उपिफा (१) को खण्ड (ग) बमोमजमको रकम प्रातिक गनुि अमघसंघीय अथि मिालयको स्वीकृमि मलनु 

पनेछ ।  

११. कोर्को सिािन :(१)गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको नीमि, कानुन िथा मनिेशन बमोमजम कृमर् 

व्यवसायको प्रवद््रिन गनिका लामग कोर्को रकम खर्ि गररनेछ । 

 (२) कोर्को समर्वालय गाउाँपामलका अन्तगििको कृमर् मवभाग/महाशाखा/शाखामा रहनेछ । 

१२.  कोर्को सिािन सम्बिी व्यिस्थाः (१)समममिको िफि बाट गररने समू्पणि खर्ि िफा १० बमोमजमको 

कोर्बाट िोमकए बमेमजम व्यहोररनेछ । 

 (२) समममिको कोर्मा रहेको रकम समममिले प्रर्मलि कानून बमोमजम कुनै बैकमा खािा खोली जम्मा गनेछ  

 (३) समममिको कोर्को सिालन समममिको प्रमुख प्रशासमकय अमिकृि र लेखा प्रमुखको संयुक्त 

िस्तखिबाट हुनेछ । 

 (४) कोर्को सिालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

१३.   िेखा र िेखापरीिर् (१) कोर्को आय व्ययको लेखा प्रर्मलि कानून बमोमजम राख्नु पनेछ ।  

(२) कोर्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 

 

पररचे्छद ५ 

व्यिसालयक कृलर् करार (लिज) 

१४. व्यिसालयक कृलर् करार गनण सलकने :  (१) यस ऐन बमोमजम कृमर् व्यवसायको प्रवद््रिन गनि िुई वा िुईि 

भन्दा बढी पक्षबीर् व्यवसामयक कृमर् करार गनि समकनेछ ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजम करार गिाि प्रर्मलि नेपाल कानूनको अमिनमा रही पक्षहरुको आपसी सहममिमा 

मवि्युिीय प्रणालीको माध्यमबाट समेि गनि समकनेछ ।  

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको करार गिाि अपनाउनु पने प्रमक्रया िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

१५.  जग्गा तथा भौलतक सािन उपिब्ध गराउन सलकनेः कुनै व्यल्लक्त, संस्था वा मनकायले कृमर् व्यवसाय गने 

प्रयोजनका लामग व्यल्लक्त,कृमर् फामि वा व्यवसायी, कृर्क समूह वा त्यस्ता कृर्क समुह ममलेर बनेको 

समममि,सहकारीलाई जग्गा िथा भौमिक सम्पमत्त करार गरी उपलब्ध गराउन सके्नछ । 
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१६.  जग्गा तथा भौलतक सािन माग गनण सके्नः (१) कुनै कृर्क वा कृमर्व्यवसायीले व्यावसामयक रुपमा कृमर् 

सम्बन्धी कायि गनिको लामग प्रर्मलि कानूनको प्रमिकूल नहुने गरी करार बमोमजम जग्गा िथा भौमिक सािन प्रातिक गनि 

िफा १५ बमोमजमका व्यल्लक्त वा मनकायसाँग माग गनिसके्नछ ।  

 (२)  उपिफा (१) बमोमजम जग्गा िथा भौमिक सािन माग भई आएमा मनमिि अवमि िोकी प्रर्मलि कानून 

बमोमजम सम्बल्लन्धि मनकायले करारमा जग्गा िथा भौमिक सािन उपलव्ि गराउन सके्नछ ।   

 (३) जग्गािथा भौमिक सािन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रमक्रया िथा अन्य व्यवस्था िोमकए बमोमजम हुनेछ ।  

 (४) खेिी नगरी लगािार २ बर्िसम्म बााँझो रहेको कृमर्योग्य जममन नेपाल सरकारले िोमकए वमोमजम कृमर् 

प्रयोजनका लामग प्रयोगमा ल्याउन सके्नछ । 

१७.  स्वालमत्व हस्तान्तरर् नहुनेः यस ऐनको िफा १५ बमोमजम कुनै जग्गा वा भौमिक सािन उपलब्ध गराएको 

अवस्थामा करार गरेको वा मलजमा मलएको कारणले मात्र जग्गा वा भौमिक सािनमा करारका पक्षको स्वाममत्व 

हस्तान्तरण हुने छैन ।  

१८.   पुनःकरार गनण नहुने : यस ऐन बमोमजम करार गने पक्षले िोश्रो पक्षको सहमिी नमलइ सोही मबर्यमा िेश्रो 

पक्षसाँग पुन  करार गनि पाउने छैनन ।  

१९.  व्यिसालयक कृलर् करारका लिर्यिसु्तहरू : (१) यस ऐन बमोमजम कृमर् करार गिाि करारको प्रकृमि र 

अवस्था अनुरुप अनुसूर्ी( २मा उिेख भए बमोमजम हुनेछ ।  

 (२) यस ऐनको प्रमिकुल नहुने गरी पक्षहरूको सहममिमा उपिफा (१) मा उिेल्लखि मवर्य बाहेकका अन्य 

उपयुक्त मवर्यवसु्तहरु समेि व्यवसामयक कृमर् करारमा समावेश गनि समकनेछ । 

२०. व्यिसालयक कृलर् करारका पिहरूको दालयत्व : (१) यस ऐनको िफा १५ वा १६ बमोमजम कृमर् व्यवसाय 

सिालन गनि मलएको जग्गा िथा भौमिक सािनमा पक्षहरूको िामयत्व यस ऐनमा उिेख भएको अमिररक्त अन्य 

िामयत्व करारमा िोमकए बमोमजम हुनेछ ।  

 (२) कृमर् वसु्तको पररमाण वा के्षत्र िोकी गररने व्यवसायमा पक्षहरूको िामयत्व पक्षहरू बीर् करार 

भएकोमा यस ऐनमा उिेख भएको अमिररक्त अन्य कुराहरू करारमा उिेख भए बमोमजम हुनेछ । 

 (३) व्यवसामयक कृमर् करार गने पक्षहरूले कृमर् करार प्रयोजनको लामग कृमर् उत्पािन सामग्री, प्रमवमि र 

ऋण वा अन्य सहायिा आफै वा मवत्तीय संस्थाहरू माफि ि िोमकएका शििहरूको आिारमा उपलब्ध गराउने गरी आ–

आफ्नो िामयत्व मनिािरण गनि सके्नछन् । 

 (४) व्यवसामयक कृमर् करार गने पक्षहरुले प्रर्मलि कानूनको प्रमिकूल नहुने गरी गनुि पनेछ ।  

२१. करार पूरा गनुण पने समय र तररकाः (१) करारमा करार पूरा गने समय र िररका उिेख भएकोमा 

उल्लिल्लखि समयमभत्र र उल्लिल्लखि िररका बमोमजम करार पूरा गनुि पनेछ । 
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 (२)  करार बमोमजमको काम गनि करारमा कुनै समय वा िररका िोमकएको रहनेछ िर सो काम कुनै खास 

समयमा वा कुनै खास िररकाले मात्र गनि समकने रहेछ भने सोही समयमा सोही िररका बमोमजम गने गरी करार 

भएको मामननेछ । 

 (३) उपिफा (२) मा लेल्लखएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गने समय र िररका उिेख नभएमा 

उमर्ि समयमभत्र उपयुक्त िररका अपनाई पूरा गनुि पनेछ । 

२२. करार पूरा गने स्थानः (१) करार बमोमजम काम पूरा गनि कुनै मनमिि स्थान िोमकएको रहेछ भने सो काम 

सोही स्थानमा पूरा गनुि पनेछ । 

 (२)  करार बमोमजम कुनै एक पक्षले अको पक्षलाई कुनै मालसामान मिने वा बुझाउने स्थान करारमा 

िोमकएको रहेछ भने सोही स्थानमा नै मिनु वा  बुझाउनु पनेछ । 

 (३) करार बमोमजम काम गने मनमिि स्थान निोमकएको िर सो काम कुनै खास स्थानमा मात्र गनि समकने वा 

र्लन व्यवहार वा सो कामको प्रकृमि अनुसार कुनै खास स्थानमा मात्र गनुि पने मकमसमको रहेछ भने सो काम सोही 

स्थानमा गने गरी करार भएको मामननेछ । 

 (४) उपिफा (२) र (३) मा लेल्लखए िेल्लख बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोमजम काम गने स्थान करारमा 

उिेख भएको रहेनछ भने करार बमोमजम काम गने पक्षले अको पक्षलाई मनामसब मामफकको स्थान िोमकमिन 

सूर्ना गनुि पनेछ र अको पक्षले पमन सो काम गनि मनामसब मामफकको स्थान िोमकमिनु पनेछ । 

२३. करार पूरा गनुण नपने अिस्थाः िेहायका अवस्थामा करार बमोमजम काम गनि आवश्यक पने छैन । 

(क)  करारको एक पक्षले अको पक्षलाई करार बमोमजमको िामयत्व पूरा गनुि नपने  

 गरी छुट मिएमा, 

(ख)  बिर गराउन समकने करार बिर गराउन पाउने पक्षले बिर गराएमा, 

(ग)  अको पक्षले करार उिंघन गरेको कारणबाट करारको पररपालना हुने  

 नसके्न भएमा, 

(घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोमजम करार बमोमजमको काम गनुि नपने भएमा, 

(ङ्ख)  करार गिािको पररल्लस्थिीमा आिारभूि पररवििन भै करारको पररपालना गनि  

 असम्भव भएमा । 

२४.   करार दताण गनुण पने : (१) यस ऐन अन्तगिि सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौिा भएको मममिले पैंमिस मिनमभत्र 

सम्वल्लन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा ििाि गनुि पनेछ ।  

 (२)  उपिफा (१) बमोमजम करार ििाि गिाि िोमकए बमोमजमको िसु्तर लागे्नछ ।  

 (३) ििाि नगररएको करारको आिारमा नेपाल सरकार वा अन्य मनकायले मिने सुमविा वा सहुमलयि मिने 

प्रयोजनको लामग मान्यिा प्रातिक गने छैन ।  
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 (४) उपिफा (१) बमोमजम भएको करारको आमिकाररक प्रमि गाउाँपामलकाको वा नगरपामलकाको 

िोमकएको अमिकारीले अमनवायि रूपले राख्नु पनेछ ।  

 (५) उपिफा (१) बमोमजमको करार ििाि गनि िुवै पक्षहरू स्वयम् वा उनीहरूको कानुन बमोमजमको 

प्रमिमनमि उपल्लस्थि हुनु पनेछ ।  

 (६) गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले कुनै व्यवसायी वा कृर्कले कृमर् करार ििाि गनि ल्याएकोमा ििाि गने 

अमिकारीले यस ऐन बमोमजम उिेख हुनुपने कुनै कुरा उिेख नभएको वा अनुमर्ि प्राविान उिेख भएकोमा सो 

पररमाजिन गरेर मात्र ििाि गनि आिेश मिन सके्नछ ।  

 (७) उपिफा (६) बमोमजम मिइएको आिेश करारका पक्षहरूले पालन गनुि पनेछ । 

 

पररचे्छद ६ 

लििाद समािान 

२५.  लििादको समािान : (१) यस ऐन अन्तगिि गररएका कृमर् करारको कायािन्वयनको सम्बन्धमा कुनै मववाि 

उत्पन्न भएमा पक्षहरूले आपसी बािािबाट त्यस्ता मववािहरूसमािान गनि सके्नछन् ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजम वािािबाट मववाि समािान हुन नसकेमा पक्षहरुले प्रर्मलि कानुन बमोमजम 

स्थानीय न्यामयक समममिमा मनबेिन मिनु पनेछ । 

 (३)उपिफा (२) बमोमजम मनबेिन पनि आएमा स्थानीय न्यामयक समममिले पैमिस मिन मभत्र मेलममलापको 

माध्यमबाट मववािको टंुङ्गो लगाउनु पनेछ ।  

 (४) उपिफा (३) बमोमजम भएको मववािको टंुङ्गो उपर मर्त्त नवुझे्नपक्षले स्थानीय सरकार सिालन ऐन, 

२०७४ बमोमजम ३५ मिनमभत्र सम्वल्लन्धि मजिा अिालिमा पुनरावेिन गनि सके्नछ । 

 (५) उपिफा (३) बमोमजम मेलममलापबाट मववाि समािान हुन नसकेमा पक्षहरुले प्रर्मलि कानुन बमोमजम 

मध्यस्थिा सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउन समेि सके्नछन् । 

 (६) मध्यस्थिा सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउाँिा मध्यस्थकिािको नाम करारमा नै उिेख भएकोमा सोही 

बमोमजम हुनेछ ।  

 (७) उपिफा (६) बमोमजम करारमा नाम उिेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रमिमनमि, स्थानीय िहका प्रमिमनमि 

वा स्थानीय िहबाट िोमकएका मबर्यमवज्ञ वा मेलममलापकिािसमहिको मध्यस्थिा समममिको गठन गररनेछ । 

 (८) उपिफा (७) बमोमजम मध्यस्थिा र्यनको लामग िुबै पक्षहरूबाट अनुरोि भई आएमा सम्वल्लन्धि व्यल्लक्त 

वा कायािलयले अमनवायि रूपमा साि मिनमभत्रमा मलल्लखि सहममि वा असहममि मिनु पनेछ ।  

 (९) मध्यस्थिा समममिले उजुरी परेको साि मिनमभत्र वािािद्वारा मववािको समािान गनुि पनेछ । 
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 (१०) उपिफा (९) बमोमजम मववाि समािान हुन नसकेमा सम्वल्लन्धि पक्षलाई उजुरी उपर साि मिनको म्याि 

मिई प्रमिवाि गने मौका मिनु पनेछ ।  

 (११) उपिफा (१०) बमोमजमको समयावमिमभत्र सम्वल्लन्धि पक्षले प्रमिवाि गरी वा नगरी बसेमा सो व्यहोरा 

उिेख गरी मध्यस्थिा समममिले थप साि मिनमभत्रमा आफ्नो मनणिय मिनु पनेछ ।  

 (१२) उपिफा (११)बमोमजम मध्यस्थिा समममिद्वारा गररएको मनणिय अल्लन्तम हुनेछ ।  

 (१३) यस ऐन बमोमजम मध्यस्थिा समममिद्वारा गररएको मनणिय उपर मर्त्त नवुझे्न पक्षले मध्यस्थिा ऐन, २०५५ 

को म्यािमभतै्र सम्बल्लन्धि उि अिालिमा मनवेिन मिन सके्नछ । 

 (१४) मध्यस्थिा समममिको अन्य कायिमवमि करारमा उिेख भएकोमा सोही बमोमजम र अन्यका हकमा 

मध्यस्थिा समममिले िोके बमोमजम हुनेछ । 

 (१५) मध्यस्थकिािले पाररश्रममक र सुमविा पक्षहरूबाट मलन सके्नछन् ।  

२६. म्याद सम्बिमा : यस ऐन बमोमजमको मववािमा पक्षको कावु वामहरको पररल्लस्थमि परी यस ऐनको िफा  

२५ को उपिफा (१०) बमोमजमको म्याि गुज्रन गएमा एक पटकलाई बढीमा पध्रजन मिन म्याि थाम्न पाउनेछ  

२७. मध्यस्थता सलमलतको लनर्णयको कायाणन्वयन :(१) मध्यस्थिा समममिको मनणिय भएको साि मिनमभत्रमा 

पक्षहरूले मनणिय कायािन्वयन गनुि पनेछ ।  

 (२) उपिफा (१) बमोमजम कुनै पक्षले िोमकएको समयमा मनणियको कायािन्वयन नगरेमा त्यस्तो मनणियको 

कायािन्वयनमा मजिा प्रशासन कायािलय र अन्य मनकायको सहयोग मलन सके्नछ ।  

 (३) उपिफा (२) बमोमजमको कायािलयले मनणिय कायािन्वयन गने मसलमशलामा सम्बल्लन्धि पक्षको सम्पमत्त वा 

कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पमत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनि लेल्लख पठाउन सके्नछ ।   

 (४) उपिफा (३) बमोमजम रोक्का वा फुकुवा गररमिन अनुरोि भई आएमा सम्वल्लन्धि मालपोि कायािलय, 

बैंक वा मवत्तीय संस्थाले त्यस्तो सम्पमत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुि पर्ि नेछ ।  

 (५) मध्यस्थिा सम्बन्धी मबर्यमा यस ऐनमा उिेल्लखि मबर्यका हकमा यसै ऐन बमोमजम र अन्य मबर्यका 

हकमा मध्यस्थिा ऐन, २०५५ बमोमजम हुनेछ । 

 

पररचे्छद ७ 

लिलिि 

२८. व्यिसाय दताण गनुण पने : (१) करार गरी कृमर् व्यवसाय सिालन गनि र्ाहने कृर्क, कृमर् फामि वा एजेण्ट 

लगायिले ििाि नगरी व्यवसाय सिालन गनुि हुिैन । 

 (२) उपिफा (१) बमोमजमको व्यवसायको ििाि प्रमुख प्रशासमकय अमिकृिले गनेछ । मनजले 

अमिकृिस्तरको कुनै कमिर्ारीलाई आवश्यकिा अनुसार यस्तो करार ििाि गने अमिकार प्रत्यायोजन गनि सके्नछ  
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 (३) व्यवसाय करार ििाि िथा शुल्क  लगायिका अन्य व्यवस्था कायिपामलकाले मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ  

२९. िलतपूलतण सम्बिी व्यिस्था : (१) करार कायािन्वयनको सन्दभिमा कुनै पक्षका काम कारवाहीबाट अको 

पक्षलाई क्षमि पुग्न गएमा करारमा नै क्षमिपूमििको मात्रा िोमकएकोमा सोही बमोमजम र निोमकएको हकमा सम्झौिाको 

प्रकृमि, स्थलगि मनरीक्षण, स्थानीय सजिममन, मवशेर्ज्ञको राय, प्रर्मलि िरभाउ समेि बुझी सोको आिारमा मकाि पने 

पक्षलाई मध्यस्थिा समममिले क्षमिपूमिि भराइमिने मनणिय गनि सके्नछ । 

 (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन पक्षको काबु वामहरको पररल्लस्थमिले गिाि करारको 

यथावि् पररपालना हुन नसकेको अवस्थामा यस ऐन बमोमजमको िामयत्व मिनुि व्यहोनुि पने छैन । िर करार गिािको 

अवस्थामा पक्षवीर् कुनै लेनिेन भएको रहेछ भने अवस्था हेरी मकाि पने पक्षलाई लेनिेनको सामान, वसु्त वा नगि 

मफिाि मिनु पनेछ । 

३०. कारिाही र्िाउने तथा दण्ड सजाय गने अलिकारी : (१) यस ऐन बमोमजम िण्ड सजाय गने वा क्षमिपूमिि 

भराउने अमिकार स्थानीय न्यामयक समममिलाई हुनेछ ।  

 (२) यस ऐन बमोमजम कारवाही िथा सजाय हुने मुद्दा अनुसन्धान िथा िहमककाि गने अमिकारीले सम्बल्लन्धि 

मजिा सरकारी वमकल कायािलयको परामशि िथा सहयोग मलन सके्नछ । 

३१. दण्ड सजाय : (१) कसैले यस ऐनको िेहाय बमोमजम कसुर गरेमा िेहाय बमोमजमको सजाय हुनेछ   

(क) िफा ३ र ४ मवपररि कृमर् बजार स्थापना र सिालन गरेमा पल्लिसहजार िेल्लख पर्ासहजार 

रूपैयााँसम्म, 

(ख) मनामसव कारण वेगर िफा २८ को उपिफा (२) को कायि नगरेमा वा गनि इन्कार गरेमा त्यस्तो 

 कायािलयको मुख्य भई कायि गने अमिकारी वा त्यस्तो कायि कुनै अमिकारीलाई प्रत्यायोजन 

गररएकोमा  त्यस्तो मजमे्मवारी प्रातिक अमिकारीलाई पल्लिसहजारिेल्लख पर्ासहजार रूपैयााँसम्म, 

(ग) िफा २९ बमोमजम क्षमिपूमिि भने आिेश मिएकोमा लापरवाही पूविक त्यस्तो क्षमिपूमिि नमिएमा त्यस्तो 

 अटेर गनेलाई पल्लिसहजारिेल्लख पर्ासहजार रूपैयााँसम्म । 

(घ)  यस ऐन वा यस ऐन अन्तरगि बनेको मनयमावली मवपररि कुनै कायि गरी त्यसबाट कसैको 

हानीनोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी मनजबाट नै भराईनेछ ।  

३२. पुनरािेदन : यस ऐनको िफा ३१ बमोमजम मिएको सजायमा मर्त्त नबुझेने पक्षले पैंिीस मिनमभत्र सम्बल्लन्धि 

मजिा अिालिमा पुनरावेिन मिन सके्नछ । 

३३.   बीमा सम्बिी व्यिस्थाः (१) यस ऐन बमोमजम करार गरी गररएको कृमर् उपजको उत्पािनको सम्झौिाको 

आिारमा मवमा समममिले िोकेको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो वीमा कायि गनि अल्लियार पाएको मवमा कम्पनीले मवमा 

गनेछ ।  

 (२) वीमा गने प्रमक्रयाका सम्बन्धमा वीमा समममिले समय समयमा मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ ।  
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 (३) यस ऐन बमोमजम गररने व्यावसामयक कृमर् करारसम्वल्लन्धि मनकायमा ििाि हुनासाथ सोही मममिबाट लागू 

हुने गरी सम्बल्लन्धि वीमा कम्पनीले वीमा गनि सके्नछ ।  

 (४) कुनै वीमा कम्पनीले व्यावसामयक कृमर् करारको मवमा गिाि मिनुि परेको क्षमिको अङ्क बराबर 

आफ्नो खुि करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनेछ । 

३४. प्रर्लित कानून बमोलजम हुने : यस ऐनमा लेल्लखएको मवर्यमा यसै ऐन बमोमजम र अन्य मवर्यमा प्रर्मलि 

कानून बमोमजम हुनेछ ।  

३५. िौन्धिक सम्पलत्तको संरिर् गनुण पनेः यस ऐन बमोमजम कृमर् व्यवसायको प्रवद््रिन गिाि वा व्यवसामयक 

कृमर् करार गिाि वौल्लद्धक सम्पमत्त, भौगोमलक पररर्य िथा कृर्क अमिकार समेिको संरक्षण हुने गरी गनुि पनेछ । 

३६. लनयम िनाउन सके्न : यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि कायिपामलकाले आवश्यक मनयम, मनिेमशका वा 

कायिमवमि बनाउन सके्नछ । 

३७.  बर्ाऊः यस ऐनको उदे्दश्य िथा मबर्यके्षत्रमा प्रर्मलि नेपाल कानुन बमोमजम यस अमघ भएका कायिहरु यसै 

ऐन वमोमजम भएको मामननेछ । 
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अनुसूलर् –१ 

दर्ा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित 

 

 

 

(१) खाद्यान्न बाली,  

(२) वागवानी जन्य  फलफुल, िरकारी, मसलाबाली, पूष्प  

(३) पशु, पन्छी  

(४) माछा, मासु,िुि,फुल,हाड,छाला,ऊन 

(५) च्याउ,  

(६) मौरी, रेशम 

(७) मर्या, कफी, अलैर्ी, सुपारी, घााँसेवाली 

(८) िेलहन, िलहन 

(९) कपास, जुट, उखु,रबरखेिी,मटमुर  

(१०)  कृमर् पयिटन 

(११) कृमर्का सबै उपके्षत्रसाँग सम्बद्ध उत्पािन र सो शब्दले औिोमगक प्रयोजनमा हुने कृमर्वसु्तहरु 

(१२)  कृमर् िथा पशुजन्य उत्पािनको प्रशोिन उद्योग 

(१३)  कृमर् िथा पशुजन्य उत्पािन सामाग्री (िाना, मलखाद्य, मवर्ािी, और्िी) आमिको प्रशोिन उद्योग 

(१४)   खेिी प्रणालीमा समामबष्ट कृमर् िथा पशुजन्य बसु्तहरु । 
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अनुसूलर् (२) 

दर्ा १९ सँग सम्बन्धित 

 

 

 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ख)  करार खेिीको के्षत्र, 

(ग)  जग्गा र भौमिक सािन, 

(घ)  वसु्तको मववरण,मात्रा, 

(ङ्ख)  गुणस्तर, 

(ङ्ख)  सम्झौिाको अवमि,   

(र्)  उत्पािन गररने वसु्तको खररि/मबक्री मूल्य,  

(छ)  भुक्तानीको प्रमक्रया, 

(ज)  ढुवानीको िामयत्व,  

(झ)  उत्पािन प्रमक्रया,  

(ञ)  अनुगमनका पक्षहरू,  

(ट)  काबु बामहरको पररल्लस्थमिबाट उत्पािनमा पनि सके्न असर र त्यसको िामयत्व,  

(ठ)  गुणस्तर मनिािरणका आिारहरू,  

(ड)  पक्षहरूले एक अकोलाई उपलब्ध गराउने सेवा िथा सुमविा, 

(ढ)  करारको पालनामा मववाि भएमा अपनाइने समािानका उपाय जसै्त मेलममलाप िथा मध्यस्थिा 

 लगायिका मवर्य वसु्तहरू आमि । 

(ण)    कृमर् उपजको मूल्य मनिािरण सम्वन्धी व्यवस्था । 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ७ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकामा लिपद् जोन्धखम नू्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनण बनेको ऐन, 

२०७५ 

 

प्रस्तािना : माईजोगमाई गाउाँपामलका के्षत्र मभत्र प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक मवपि् बाट सविसािारणको जीउज्यान र 

साविजमनक, मनजी िथा व्यल्लक्तगि सम्पमत्त, प्राकृमिक एवम् सााँसृ्कमिक सम्पिा र भौमिक संरर्नाको संरक्षण गनिका लामग 

मवपि् जोल्लखम नू्यमनकरण िथा व्यवस्थापनका सबै मक्रयाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयनका लामग 

कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संमविानको िारा २२१ को उपिारा (१) को अधिकार िथा स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४ को िफा 

१०२ प्रयोग गरी  माईजोगमाई गाउाँपामलकाको गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारन्धम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउाँ  मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन िुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभार्ा: मवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउाँपामलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछि  । 

(ख) “कोर्” भन्नाले िफा १२ बमोमजमको मवपि् व्यवस्थापन कोर् सम्झनु पछि  । 

(ग) “गैर प्राकृमिक मवपि्” भन्नाले महामारी, अमनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आिङ्क, पशु िथा 

र्रारु्रुङ्गीमा हुने फू्ल, प्यान्डाममक फू्ल, सपििंश, जनावर आिङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 

औद्योमगक िुघिटना, आगलागी, मवर्ाक्त ग्यााँस, रसायन वा मवमकरण रु्हावट, ग्यााँस मवष्फोटन, 

मवर्ाक्त खाद्य सेवन, वािावरणीय प्रिूर्ण, वन मवनाश वा भौमिक संरर्नाको क्षमि िथा प्रकोप 

उद्धार कायिमा हुने िुघिटना वा यसै्त अन्य गैरप्राकृमिक कारणले उत्पन्न मवपि् सम्झनु पछि  । 
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(घ) “मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १६ बमोमजम इलाम (गा.पा. मा 

रहेको मजिाको नाम) मजिामा गठन भएको मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 

(ङ्ख) “िोमकएको" वा "िोमकए बमोमजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयममा िोमकएको वा िोमकए 

बमोमजम सम्झनु पछि  । 

(र्) “प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १४ बमोमजम प्रिेश नं. १ (गा.पा. 

रहेको प्रिेशको नम्बर वा नाम) मा गठन भएको प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 

(छ) “प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि” भन्नाले गाउाँपामलकाको प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि सम्झनु पछि   

(ज) “प्राकृमिक मवपि्” भन्नाले महमपाि, अमसना, महमपमहरो, महमिाल मवस्फोटन, अमिवृमष्ट, अनावृमष्ट, 

बाढी, पमहरो िथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आाँिी, हुरी बिास, शीिलहर, िािो हावाको लहर, 

र्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी मबस्फोट, डढेलो वा यसै्त अन्य प्राकृमिक कारणले उत्पन्न जुनसुकै 

मवपि् सम्झनु पछि  । 

(झ) “रामष्टर य कायिकारी समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा ६ बमोमजमको कायिकारी समममि सम्झनु 

पछि  । 

(ञ) “रामष्टर य पररर्ि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा ३ बमोमजमको मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा 

व्यवस्थापन रामष्टर य पररर्ि् सम्झनु पछि  । 

(ट) “रामष्टर य प्रामिकरण” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १० बमोमजम गठन भएको रामष्टर य मवपि् जोल्लखम 

नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रामिकरण सम्झनु पछि  । 

(ठ) “मवपि्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपि् कालीन अवस्था मसजिना भई जन वा िनको क्षमिको साथै 

जीवनयापन र वािावरणमा प्रमिकूल असर पाने प्राकृमिक वा गैरप्राकृमिक मवपि् सम्झनु पछि  । 

(ड) “मवपि् खोज िथा उद्धार समूह” भन्नाले मवपि्को अवस्थामा खोजी िथा उद्धार गनि मक्रयाशील वा 

मवपि् व्यवस्थापनको लामग पररर्ालन गनि ियार गररएको मवमशष्टीकृि खोज िथा उद्धार समूह 

सम्झनु पछि  र सो शब्दले िामलम प्रातिक मानवीय सहायिाकमीलाई समेि जनाउाँछ । 

(ढ) “मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण” भन्नाले मवपि्पूवि गररने जोल्लखमको मवशे्लर्ण िथा मूल्याङ्कन, मवपि् 

रोकथाम वा मवपि् बाट हुने क्षमिको नू्यनीकरण िथा मवकासका कायिमा मवपि् जोल्लखमलाई कम गने 

सम्बन्धी कायि सम्झनु पछि  । 

(ण) “मवपि् पुनलािभ” भन्नाले मवपि्को घटनापमछ गररने पुनमनिमािण एवम् पुनस्थािपनासाँग सम्बल्लन्धि कायि 

सम्झनु पछि  । 
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(ि) “मवपि् प्रमिकायि” भन्नाले मवपि्को घटना घट्नासाथ ित्कालै गररने खोज, उद्धार एवम् राहिसाँग 

सम्बल्लन्धि कायि सम्झनु पछि  र सो शब्दले मवपि् प्रमिकायिको पूविियारीलाई समेि जनाउाँछ । 

(थ) “मवपि् व्यवस्थापन” भन्नाले मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण, मवपि् प्रमिकायि र मवपि् पुनलािभसाँग 

सम्बल्लन्धि समू्पणि मक्रयाकलाप सम्झनु पछि  । 

(ि) “व्यावसामयक प्रमिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, मसनेमा घर, समपङ्ग मल, बहुउदे्दश्यीय 

व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसामयक प्रमिष्ठान सम्झनु पछि  । 

(ि) “समममि” भन्नाले िफा ३ बमोमजमको गाउँ मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 
(न )  

(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झनु पछि  । 

(प) “संघीय मिालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मवपि् व्यवस्थापन हेने गरी िोमकएको मिालय सम्झनु 

पछि  । 

(फ) “साविजमनक संस्था” भन्नाले सरकारी मनकाय, सरकारको पूणि वा आंमशक स्वाममत्व भएको संस्था, 

प्रर्मलि कानून बमोमजम स्थापना भएका सङ्गमठि संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य िथा शैमक्षक 

संस्था सम्झनु पछि  । 

 

पररचे्छद – २ 

गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलिकार 

३. गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपामलका मभत्रको मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलाई प्रभावकारी 

रूपमा सिालन गनि एक गाउाँ  मवपि् व्यवस्थापन समममि रहनेछ । 

(२) समममिको गठन िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) गाउँपाधिका अध्यक्ष  -संयोजक   

(ख) गाउँपाधिका उपाध्यक्ष -सिस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि -सिस्य 

(घ) मवर्यगि समममिका संयोजकहरु  -सिस्य 

(ङ्ख) प्रधिधिधि, धिल्ला प्रशासि कायाािय -सदस्य 

(र्) सामामजक महाशाखा/शाखा प्रमुख -सिस्य 

(छ) पूवाििार मवकास महाशाखा/शाखा प्रमुख -सिस्य 

(ज) माईजोगमाई गाउँपाधिकाको भौगोमलक के्षत्र धभत्र रहेका 

संघीय सुरक्षा धिकायका प्रमुख वा प्रधिधिधि -सिस्य 
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(झ) माईजोगमाई गाउँपाधिकाको भौगोमलक के्षत्र धभत्र रहेका 

प्रिेश प्रहरी कायााियको प्रमुख वा प्रधिधिधि -सिस्य 

(ञ) गाउाँ  प्रहरी प्रमुख -सिस्य 

(ट) रामष्टर य मान्यिा प्रातिक िलका गाउँपाधिकाल्लस्थि  

प्रमुख वा प्रमिमनमि -सिस्य  

(ठ) नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ड) मनजी के्षत्रको उद्योग वामणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्रातिक संस्थाको  

गाउाँ  िहको अध्यक्ष वा मनजले िोकेको प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ण) नेपाल पत्रकार महासंघको स्थािीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ि) मवपि् व्यवस्थापन हेने गरर िोमकएको महाशाखा/शाखा प्रमुख  -सिस्य समर्व 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का 

सदस्यहरू उपिब्ध िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम् काम कारवाही गिामा असर पिे छैि । 

(४) उपिफा (२) बमोमजमको समममिले संघीय ऐनको िफा १७ बमोमजमको स्थािीय धवपद् व्यवस्थापि 

समममिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

४. सलमलतको बैठक सम्बिी व्यिस्था: (१) संयोजकले िोकेको मममि, समय र स्थानमा समममिको बैठक बसे्नछ । 

(२) समममिको सिस्य-समर्वले समममिको बैठक बसे्न मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छलफल हुने 

मवर्यसूर्ी समहिको सूर्ना बैठक बसे्न समयभन्दा र्ौबीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) समममिका पर्ास प्रमिशिभन्दा बढी सिस्य उपल्लस्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ््खख्या पुगेको 

मामननेछ । 

(४) उपिफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन समममिको बैठक ित्काि बोलाउन आवश्यक 

भएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेलापमन समममिको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना 

सिस्य समहि सिस्य समर्व उपल्लस्थि भएमा समममिको बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) समममिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बसे्नछ । 

(६) समममिको मनणिय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा संयोजकले मनणाियक मि मिनेछ। 

(७) समममिले आवश्यकिा अनुसार सम्बल्लन्धि मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमि र मवज्ञलाई बैठकमा 

आमिण गनि सके्नछ । 

(८) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिमवमि समममि आफैले मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(९) समममिको मनणिय सिस्य समर्वले प्रमामणि गरी राखे्नछ । 
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५ . सलमलतको काम, कतणव्य र अलिकार: समममिको काम, कििव्य र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी रामष्टर य पररर्ि् बाट स्वीकृि रामष्टर य नीमि िथा योजना एवम् रामष्टर य कायिकारी 

समममि र प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीमि योजना र कायिक्रम 

अनुरुप हुने गरी गाउँ मवपि् व्यवस्थापन िीधि िथा योजना िजुिमा गरी कायापाधिका समक्ष पेश गने, 

(ख)  गाउँसभाबाट स्वीकृि नीमि िथा योजनाको अिीनमा रही मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण, मवपि् प्रमिकायि 

िथा मवपि् पुनलािभ सम्बन्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीमि, योजना िथा कायिक्रम स्वीकृि गरी लागू गने, 

गराउने, 

(ग) गाउाँपामलकाबाट सञ्चािि हुिे मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्ताव ियार गिे, 

गराउिे, 

(घ) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाधिकाको संस्थागि क्षमिा मवकास गने, गराउने, 

(ङ्ख) गाउाँपामलकाका पिामिकारी, कमिर्ारी, स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक िथा समुिायलाई मवपि् 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रमशक्षण मिने व्यवस्था ममलाउने, 

(र्) मवपि्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथममक कायिहरू ित्काल गनिको लामग 

संस्थागि संयि स्वि: पररर्ामलि हुने गरी आवश्यक कायिमवमि िथा मापिण्ड िजुिमा गरी लागू गने, 

गराउने, 

(छ) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय िथा प्रािेमशक कानूनको अमिनमा रमह साविजमनक, मनजी, 

गैरसरकारी लगायि सबै मनकाय िथा संस्थाले मनवािह गनुि पने भूममका मनिािरण गने िथा त्यस्ता संस्था वा 

मनकायलाई आफ्नो नीमि, योजना र कायिक्रममा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी मवर्य समावेश गनि लगाउने, 

(ज) मवपि्को समयमा स्थानीय आमसिारका माध्यमहरुको भूममका सम्बन्धी आवश्यक मापिण्ड ियार गरी 

कायािन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक लगायि सम्बल्लन्धि 

सबै पक्षको समन्वय र संलग्निामा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि गने, गराउने, 

(ञ) भौमिक संरर्ना मनमािण गिाि भवनसंमहिा लगायि अन्य स्वीकृि मनिेमशका वा मापिण्डको पालना 

गराउने, 

(ट) स्थानीय साविजमनक पूवाििार सम्बन्धी संरर्नाको मवपि् जोल्लखम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) निी मकनार, बगर, पमहरो जान सके्न मभरालो जममन र डुबान हुने के्षत्र वा मवपि् जोल्लखमको सम्भावना 

भएका असुरमक्षि के्षत्रमा बसोबास गने व्यल्लक्त िथा समुिायलाई सुरमक्षि स्थानमा स्थानान्तरण गराउि 

उपयुक्त स्थािको खोिी कायामा सहयोग गिे िथा सुरधक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्धी सचेििा िगाउिे, 
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(ड) धवपि्बाट स्थानीय स्तरमा मनजी िथा सावाजमनक के्षत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोि आइपरेमा 

सोको पुिःसञ्चालनका लामग सेवा मनरन्तरिाको योजना िजुिमा िथा कायािन्वयन सम्बन्धी कायि गने, 

गराउने । 

(ढ)  स्थानीय समुिायलाई मवपि्प्रमि जागरुक बनाउन, मवपि्साँग सम्बल्लन्धि योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गनि 

िथा मवपि्को घटना हुनासाथ प्रमिकायिका लामग पररर्ामलि हुन वडा िथा समुिायस्तरमा समावेशी 

मवपि् पूविियारी िथा प्रमिकायि समममि गठन गने, 

(ण) मवद्यालय िहको शैमक्षक पाठ्यक्रममा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी मवर्य समावेश गनि पहि गिे, 

(ि) मवपि् प्रमिकायिका लामग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) मवपि्को समयमा प्रयोग गनि समकने गरी वारुणयि लगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी हालिमा 

राख्न लगाउने, 

(ि) स्थानीय स्तरमा आपि् कालीन कायिसिालन केन्द्रको स्थापना र सिालन गने, 

(ि) गाउाँपामलकामा मवपि् व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली िथा पूविरे्िावनी प्रणालीको मवकास र सिालन गने, 

गराउने, 

(न) मवपि् प्रभामवि के्षत्रमा ित्काल उद्धार िथा राहिको व्यवस्था ममलाउने, 

(प) मवपि् मा परी हराएका, मबगे्रका वा नष्ट भएका कागजािको यमकन िथ्याङ्क अद्यावमिक गरी राख्न 

लगाउने, 

(फ) मवपि् बाट प्रभामवि घरपररवारको पमहर्ान, स्तर मनिािरण िथा पररर्यपत्र मविरण गने, गराउने, 

(ब) मवपद्को समयमा जोल्लखममा रहेको समूह धवशेषगरी ममहला, बालबाधिका, मकशोरी, अपाङ्गिा भएका 

व्यल्लक्तउपर हुन सके्न घटना (लैमङ्गक महंसा, बेर्मवखन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) 

रोकथामको लामग मवशेर् सिका िा अपनाई सरे्िनामूलक कायिक्रम सिालन गने, 

(भ) मवपि् प्रभामविहरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद् प्रभाधवि के्षत्रमा आमथिक मक्रयाकलापको 

पुनस्थािपना, रोजगारीका अवसरको सृजना िथा जीवनयापनका लामग आय आिाि कायिक्रम सिालन 

गने, गराउने, 

(म) मवपि्को जोल्लखममा रहेका ममहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, िमलि, सीमान्तकृि वगि िथा समुिाय, 

अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका व्यल्लक्तहरूको लामग मवशेर् योजना िथा कायिक्रम बनाई कायािन्वयन गने, 

गराउने, 

(य) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानले प्रर्मलि ऐन बमोमजम कायि 

गरे नगरेको अनुगमन गने, 
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(र)   मवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रामष्टर य कायिकारी समममि, प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि िथा मजिा मवपि् 

व्यवस्थापन समममिको मनणिय अनुसार मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि गने, गराउने, 

(ि) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार िथा प्रिेश सरकारका मिालय, मवभाग िथा अन्य 

मनकायसाँग सहकायि गने, 

(व) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा गाउँसभाले िोकेका अन्य कायि गने, 

गराउने,  

(श)  मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादेधशक कािूिको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउँ कायापाधिकािे 

िोके बमोमजमका अन्य कायि गने, गराउने, 

(र्)  धवमभन्न संघसंस्था, व्यल्लक्तबाट प्रातिक हुने राहि िथा पुनमनिमािण र पुनलािभका मबर्यवसु्तलाई स्थानीय 

धवपि् व्यवस्थापन समममिले िोकेको स्थान र मापिण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

पररचे्छद – ३ 

वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलिकार 

६. वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाधिकाको प्रते्यक वडामा एक वडा स्तरीय मवपि् व्यवस्थापन 

समममि रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय मवपि् व्यवस्थापन समममिको गठन िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू   -सिस्य 

(ग) वडा धभत्र रहेका धवषयगि शाखा/ईकाई कायाािय प्रमुखहरू  -सिस्य 

(घ) वडा धभत्र रहेका सुरक्षा धिकायका प्रमुखहरू  -सिस्य 

(ङ्ख) रामष्टर य मान्यिा प्रातिक िलका वडाल्लस्थि प्रमुख वा प्रमिमनमि  -सिस्य  

(र्) स्थािीय रेडक्रस,   -सिस्य 

(छ) गैरसरकारी िथा सामुदायमा आिाररि संघसंस्था िथा युवा क्लवबाट 

संयोजकले िोकेबमोमजम नू्यििम २ मधहिा सधहि ४ ििा  -सिस्य 

(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकले िोकेको मममि, समय र स्थानमा 

बसे्नछ । 

(४) समममिको सिस्य-समर्वले समममिको बैठक बसे्न मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छलफल हुने 

मवर्यसूर्ी समहिको सूर्ना बैठक बसे्न समयभन्दा र्ौबीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 
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(५) समममिका पर्ास प्रमिशिभन्दा बढी सिस्य उपल्लस्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ््खख्या पुगेको 

मामननेछ । 

(६) उपिफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिा पमन सो समममिको बैठक ित्काि बोलाउन 

आवश्यक भएमा संयोिकले जुनसुकै बेलापमन समममिको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोिक र 

घटीमा १ जना सिस्य समहि सिस्य समर्व उपल्लस्थि भएमा समममिको बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) समममिको बैठकको अध्यक्षिा सो समममिको संयोिकले गनेछ । 

(८) समममिको मनणिय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा संयोिकले मनणाियक मि मिनेछ। 

(९) समममिले आवश्यकिा अनुसार सम्बल्लन्धि मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमि र मवज्ञलाई बैठकमा 

आमिण गनि सके्नछ । 

(१०) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिमवमि सो समममि आफैले मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(११) समममिको मनणिय सिस्य समर्वले प्रमामणि गरी राखे्नछ । 

७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कितव्य र अविकारः समममिको काम, कििव्य र अमिकार 

िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) वडा धभत्र धवपद् प्रमिकायि िथा मवपि् पुनलािभ सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग गाउँ धवपद् 

व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे िथा सो सधमधिबाट स्वीकृि नीमि िथा योजना अिुरूपका धवपद् 

व्यवस्थापि सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि र पुिराविोकि गिे, 

(ख) वडामा मवकास मनमािणका मक्रयाकलापहरू कायािन्वयनमा मवपि् जोल्लखम व्यावस्थापनलाई 

मूलप्रवाहीकरण गने, सुरमक्षि मवद्यालय िथा अस्पिालका लामग मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरणका 

कायिक्रमहरू सञ्चािि गने, 

(ग) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागि क्षमिा मवकास गने, 

(घ) मवपि् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायियोजना, पुन स्थापना िथा पुनमनिमािण योजना िजुिमा िथा 

कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ्ख) समुिायमा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

पररचािि गिे गराउिे, 

(र्) वडा सदस्यहरू, कमिर्ारी, स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक िथा समुिायमा आिाररि मवपि् 

व्यवस्थापन समममि सिस्य, नागररक समाजका प्रमिमनमिलाई मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षणको 

व्यवस्था ममलाउने, 

(छ) स्थानीय समुिायलाई मवपि्प्रमि जागरुक बनाउिे, मवपि्साँग सम्बल्लन्धि योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गनि 

िथा मवपि्को घटना हुनासाथ प्रमिकायिका लामग ियारी अवस्थामा राखे्न, 
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(ज) मवपि्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथममक कायिहरू ित्काल गनिको लामग 

समन्वय गने,  

(झ) आपि् कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) मवपि् बाट प्रभामवि घरपररवारको पमहर्ान, स्तर मनिािरण िथा पररर्यपत्र मविरणमा गाउाँ  मवपि् 

व्यवस्थापन सधमधििाई सहयोग गने, 

(ट) मवपद्को समयमा जोल्लखममा रहेका समूह धवशेषगरी ममहला, बालबाधिका, मकशोरी, अपाङ्गिा भएका 

व्यल्लक्तउपर हुन सके्न घटना (लैमङ्गक महंसा, बेर्मवखन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) 

रोकथामको लामग मवशेर् सिका िा अपनाई सरे्िनामूलक कायिक्रम सिालन गने, 

(ठ) गाउाँ  मवपि् व्यवस्थापन समममिको मनणिय अनुसार मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि गने, गराउने । 

 

पररचे्छद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररर्ािन 

८ . सुरिा लनकायको पररर्ािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायिपाधिकाले मवपि् व्यवस्थापनको काममा 

नेपाल सरकार िथा प्रिेश सरकारले पररर्ालन गरेका संघीय िथा प्रािेमशक सुरक्षा मनकायहरूलाई सहयोग र 

समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा मनकायले मवपि्को समयमा खोज िथा उद्धार कायिका लामग गाउँकायिपाधिकासाँग आवश्यक 

सामग्री माग गरेको अवस्थामा गाउँपाधिकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री ित्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) मवपि् प्रमिकायिका लामग गाउँपाधिकािे आाँफूसाँग रहेको गाउाँ  प्रहरीलाई पररर्ालन गनेछ ।   

९.  िारुर्यन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतणव्य र अलिकार:  

(१) वारूणयि, एमु्बलेन्स िथा त्यसै्त अन्य सेवा प्रिायकले आपि् कालीन खोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध 

गराउन समममिले मिएको मनिेशनको पालना गनुि पनेछ । 

 (२) आपि् कालीन कायि सम्पािन गिाि समममिको आिेश बमोमजम कुनै पमन स्थानमा प्रवेश गने िथा 

जुनसुकै व्यल्लक्त वा संस्थाको सािन र स्रोि उपयोग गने अमिकार वारुणयि सेवा प्रिायकलाई हुनेछ । 

१०. सािणजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउाँपामलका 

मभत्रका सबै साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानको िामयत्व िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायािलय वा व्यावसामयक केन्द्रमा मवपि्का घटना हुन नमिन मवपि् सुरक्षा औजार, 

उपकरण, सामग्री, आपि् कालीन मनकास लगायि िोमकए बमोमजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थािपना िथा पुनमनिमािण समेिका समू्पणि कायिमा 

आवश्यक सहयोग गने, 
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(ग)   आफ्ना कमिर्ारी िथा कामिारलाई मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आिारभूि अमभमुखीकरण गने 

गराउने, 

(घ) मवपि् व्यवस्थापन कायिमा उपयोग हुने स्रोि सािनलाई ियारी हालिमा राखे्न, 

(ङ्ख) आफ्ना भवन लगायि अन्य संरर्ना आपि् कालीन प्रयोजनका लामग आवश्यक परेमा आिेशानुसार 

उपलब्ध गराउने, 

(र्) सम्बल्लन्धि अमिकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार िथा राहि मविरण कायिमा सहयोग पुर् याउने, 

(छ) मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण संयिको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैला िथा प्रिुर्णको यथोमर्ि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनमा पनि सके्न 

नकारात्मक प्रभावलाई नू्यनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) मवपि्को घटना घटेमा ित्काल नमजकको सुरक्षा मनकाय र स्थानीय आपि् कालीन कायिसिालन 

केन्द्रलाई खबर गने ।   

(२) गाउाँपामलका मभत्रका साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानले गाउाँपामलकाको मवपि् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको अिीनमा रही मवपि् व्यवस्थापन योजनाको िजुिमा गरी अमनवायि रूपमा लागू गनुि पनेछ । 

११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुण पने : गाउाँपामलका मभत्रका सरकारी कायािलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

सङ्घ संस्था, समुिाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, मनजी के्षत्र िथा व्यल्लक्तले मवपि् व्यवस्थापन कायिमा 

गाउँपाधिकािाई िेहाय बमोमजम सहयोग गनुि पनेछ:- 

(क)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थािपना िथा पुिःमनिमािण लगायिका मवपि् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायिमा सहयोग गने,  

(ख) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनरे्िना अमभवृल्लद्ध गने, 

(ग) क्षमिा मवकास, आपि् कालीन नमूना अभ्यास िथा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षण कायिक्रममा 

सहयोग गने िथा भाग मलने,  

(घ) खोज, उद्धार िथा राहि मविरण सम्बन्धी कायिमा सहयोग गने।  

 

पररचे्छद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोर् सम्बिी व्यिस्था 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोर् : (१) मवपि् व्यवस्थापनका लामग गाउाँपामलकामा छुटै्ट एक आकस्मिक कोर् रहनेछ  

(२) कोर्मा िेहाय बमोमजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाउाँपामलकाको वामर्िक बजेटबाट मवपद् व्यवस्थापन कोर्मा जम्मा गने गरी स्वीकृि रकम, 

(ख) प्रिेश सरकारबाट मवपद् व्यवस्थापनका लामग प्रातिक रकम, 
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(ग)  नेपाल सरकारबाट मवपद् व्यवस्थापनका लामग प्रातिक रकम, 

(घ) स्विेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यल्लक्तबाट िान, िािव्य वा उपहार स्वरुप प्रातिक रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्रातिक रकम । 

(३) मवपि् व्यवस्थापनका लामग गाउाँपामलकाले कानून बमोमजम धवशेर् शुल्क वा िसु्तर संकलन गनि सके्न छ  

(४) कोर्को सिालन िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

(५) कोर्को रकम मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लामग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपिफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन कोर्को रकम मनयममि प्रशासमनक कायिको लामग 

खर्ि गररने छैन । 

(७) कोर्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) समममिले कोर्को वामर्िक आय व्ययको प्रमिविेन ियार गरी कायिपामलका माफि ि गाउँसभा समक्ष पेश 

गनेछ । 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले मवपि्को घटना घट्न सके्न गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न 

भएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईिा मलने गरी वा आफुलाई मात्र फाईिा पुगे्न मकमसमको कुिै काम 

गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोमजम कसुरजन्य मामनने कुनै काम गरेमा िि् सम्बन्धी कारवाही 

प्रर्मलि संघीय कानून बमोमजम हुनेछ ।  

 

पररचे्छद – ७ 

लिलिि 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोर्र्ाको पािना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाउाँपामलका मभत्रको कुनै ठाउाँमा 

गम्भीर प्रकृमिको मवपि् उत्पन्न भएबाट मवपि् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोर्णा गरी प्रर्मलि कानून बमोमजम कुनै काम गनि 

गराउन आिेश मिएमा सोको पालना गनुि गराउनु गाउाँपामलकाको कििव्य हुनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम घोर्णा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रर्मलि कानून बमोमजम कुनै काम गनि 

गराउन गाउाँपामलका मभत्रको कुनै व्यल्लक्त, संस्था वा अमिकारीलाई आिेश मिएमा सोको पालना गिा गराउनमा 

गाउाँपामलकाले आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोमजम घोर्णा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूर्नाको प्रसारणमा गाउाँपामलकाले सहयोग र 

समन्वय गनेछ । 
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१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिेि गनुणपने : (१) मवपि् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा मविेशी नागररक वा 

संस्थाले प्रवेश गनुि परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलएको छ छैन भमन गाउाँ  कायापामलकाले सोिखोज गनि 

सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजम सोिखोज गिाि त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलएको 

नािेल्लखएकोमा मनजको प्रवेशलाई रोक लगाई िि् सम्बन्धी सूर्ना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउाँपामलका मभत्र उत्पन्न मवपद्को अवस्थालाई ित्काल सामना 

गनि आन्तररक स्रोि र सािनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय िथा अन्य सहायिा र समन्वयका लामग धिल्ला समन्वय 

सधमधि, प्रिेश सरकार िथा नेपाल सरकारलाई अनुरोि गररनेछ ।  

 (२) मवपि् बाट उत्पन्न ल्लस्थमि मनयिण गने क्रममा नेपाल सरकारले अन्तरािमष्टर य मानवीय िथा अन्य सहयोग 

मलई पररर्ालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मनिेशनमा रमह िि् सम्बन्धी कायिमा सहयोग र समन्वय 

गररनेछ ।  

(३) मछमेकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय िहिे सोझै, 

धिल्ला समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पुयााउिु 

गाउँकायापाधिको दाधयत्व हुिेछ । 

१७.  तत्काि खररद तथा लनमाणर् र प्रयोग गनण सलकने : (१) मवशेर् पररल्लस्थमि परी मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा खोज, 

उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा भइरहेको मवपि् बाट थप क्षमि हुन नमिनका लामग ित्कालै राहि सामग्री 

खररि वा मनमािण कायि गनि आवश्यक भएमा साविजमनक खररि सम्बन्धी प्रर्मलि कानूनमा रहेको मवशेर् 

पररल्लस्थमिमा खररि गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोमजम गाउँ कायापाधिकािे खररि वा मनमािण कायि गनि समकनेछ । 

(२) मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा खोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा भइरहेको मवपि् बाट थप क्षमि 

हुन नमिनका लामग गाउाँपामलका के्षत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी कायािलय वा अन्य संघ संस्था र व्यल्लक्तको र्ल, 

अर्ल सम्पमत्त िथा सवारी सािन उपयोग गनि आवश्यक भएमा सोको अमभलेख राखी िोमकएको अवमिभरको 

लामग अस्थायी िवरले प्रातिक गनि समकनेछ । 

 (३) मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा ित्काल राहि उपलब्ध गराउन गाउाँपामलका के्षत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी 

कायािलय वा अन्य संघ संस्था र व्यल्लक्तको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, और्िी वा अन्य वसु्त आवश्यक भएमा सोको 

अमभलेख राखी मनयिणमा मलन र सम्बल्लन्धि प्रभामवि पक्षलाई मविरण गनि समकनेछ । 

(४) गाउाँपामलकाले उपिफा (२) बमोमजम कुनै सम्पमत्त अस्थायी रूपमा प्रातिक गरेमा वा उपिफा (३) 

बमोमजम कुनै वसु्त मनयिण र मविरण गरेमा त्यस्तो सम्पमत्त प्रयोग वा वसु्त उपयोग बापि प्रर्मलि िर 

अनुसारको रकम सम्बल्लन्धि कायािलय, संस्था वा व्यल्लक्तलाई मिनेछ ।  
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१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बिी व्यिस्था : (१) मवपि् प्रभामवि व्यल्लक्तलाई नेपाल सरकार िथा प्रिेश 

सरकारले उपलव्ि गराउने राहिको अमिररक्त गाउाँपामलकाले आन्तररक स्रोिबाट थप राहि उपलब्ध गराउन 

सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम गाउाँपामलकाले मवपि् प्रभामवि व्यल्लक्तलाई राहि उपलब्ध गराउाँिा मापिण्ड 

बनाई सोको आिारमा राहाि उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजमको राहिको मापिण्डमा अन्य मवर्यको अमिररक्त िेहायका मवर्य समावेश 

भएको हुनु पनेछ:- 

(क) मवपि् बाट प्रभामवि व्यल्लक्तलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्िा उपलब्ध गराउनु पने आवास, 

खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) मवपि् बाट मृतु्य हुनेको पररवार िथा सम्पमत्तको क्षमि हुने व्यल्लक्तलाई उपलब्ध गराउनु पने 

नू्यनिम राहि सम्बन्धी,  

(ग) ममहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका व्यल्लक्तको आवश्यकिा 

संवोििका िाधग धवशेष राहि प्याकेिहरु (िसै्त मडमग्नटी मकट र मर्ल्ड्र ेन मकट) 

मधहिाहरूको िाधग सुरधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(घ) व्यस्मक्तगि गोपधियिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ्ख) नू्यनिम राहि बाहेक स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीमडिको 

जीमवकोपाजिन सम्बन्धी, 

(र्) गैरसरकारी वा व्यल्लक्तगि रूपमा मिइने राहिको मविरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहि मविरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहिसाँग सम्बल्लन्धि अन्य उपयुक्त मवर्य । 

१९.   लिपद् मा परी हराएका िा नष्ट् भएका कागजात सम्बिमा : मवपि् मा परी हराई फेला पनि नसकेका िथा 

आंमशक वा पूणि रूपमा क्षमि भएका गाउाँपामलकाका महत्वपूणि कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रमिमलमप 

उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचधिि कािूििे िोके बमोमजम हुनेछ। 

२०. लनदेिन लदन सके्न : समममिले यस ऐनको अिीनमा रही मवपि् व्यवस्थापनका लामग कुनै व्यल्लक्त वा मनकायलाई 

आवश्यक मनिेशन मिन सके्नछ र त्यस्तो मनिेशनको पालना गनुि सम्बल्लन्धि व्यल्लक्त वा मनकायको कििव्य हुनेछ । 

२१. उपसलमलत गठन गनण सके्न : (१) समममिले आवश्यकिा अनुसार उपसमममि गठन गनि सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम गठन हुने उपसमममिको काम, कििव्य, अमिकार र कायािवमि उपसमममि गठन 

गिािका बखि िोमकए बमोमजम हुनेछ । 
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२२. अलभिेख राख्नु पनेः (१) मवपद्को समयमा राहि उपलब्ध गराउने व्यल्लक्त, मनकाय वा संस्थाको नाम,  र उपलव्ि 

गराईको राहि िथा सोको पररमाण सधहिको धववरणको अधभिेख राखे्न व्यवस्था सधमधििे धमिाउिुपिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपद्मा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा िेष्ठ िागररक, 

धवपद्का कारणिे स्थािान्तरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एधकि हुिे धववरण र उिीहरूिाई उपिब्ध 

गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ । 

२३. पुरस्कार लदन सके्न : स्थानीय मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा मवशेर् योगिान पुर् याउने उतृ्कष्ट व्यल्लक्त वा संस्थालाई 

प्रोत्साहन स्वरूप समममिको मसफाररसमा गाउाँ  कायापामलका कायापामलकाले सम्मान िथा पुरस्कार मिन सके्नछ ।  

२४. िालर्णक प्रलतिेदन : (१) समममिले प्रते्यक आमथिक वर्िमा गरेको कामको मववरण समहिको वामर्िक प्रमिवेिन ियार 

गरी कायिपामलका माफि ि गाउाँ  सभा, मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि िथा प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि 

समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको वामर्िक प्रमिवेिन साविजमनक रूपमा प्रकाशन गनुि पनेछ । 

२५.   प्रिासलनक खर्ण व्यवस्थापन: समममिको बैठक िथा प्रमिवेिन ियारी लगायिका कायिसँग सम्बल्लन्धि नु्यनिम 

प्रशासमनक खर्ि गाउँकायिपामलकाले व्यवस्था गनेछ |  

२६. अलिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजम सधमधिलाई प्रातिक अमिकारमधे्य 

आवश्यकिा अनुसार केही अमिकार समममिको संयोजक िथा िोमकएको पिामिकारीलाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ  

२७. लनयम बनाउने अलिकार : गाउाँ  कायिपामलकाले यो ऐन कायािन्वयनका लामग आवश्यक मनयम िथा कायिमवमि  

बनाउन सके्नछ ।यो ऐन आउनु अगाबै कुनै मनयमावली वा कायिमवमि जारी भएको भए यसै ऐन अन्तगिि भएको 

मामनने छ । यो ऐन साँग वामझएको हि सम्म बिर हुनेछ ।   

 

 

 

 

 

 

प्रमाणीकरण मममि : २०७५।३।११         आज्ञािे, 

र्न्द्र प्रकाश बसे्नि 

प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि 
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भाग – १ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ७ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकामा लिपद् जोन्धखम नू्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनण बनेको ऐन, 

२०७५ 

प्रमामणकरण मममि २०७५/३/११ 

 

प्रस्तािना : माईजोगमाई गाउाँपामलका के्षत्र मभत्र प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक मवपि् बाट सविसािारणको जीउज्यान र 

साविजमनक, मनजी िथा व्यल्लक्तगि सम्पमत्त, प्राकृमिक एवम् सााँसृ्कमिक सम्पिा र भौमिक संरर्नाको संरक्षण गनिका लामग 

मवपि् जोल्लखम नू्यमनकरण िथा व्यवस्थापनका सबै मक्रयाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयनका लामग 

कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संमविानको िारा २२१ को उपिारा (१) को अधिकार िथा स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४ को िफा 

१०२ प्रयोग गरी  माईजोगमाई गाउाँपामलकाको गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारन्धम्भक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउाँ  मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन िुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभार्ा: मवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,- 

(ब) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउाँपामलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछि  । 

(भ) “कोर्” भन्नाले िफा १२ बमोमजमको मवपि् व्यवस्थापन कोर् सम्झनु पछि  । 

(म) “गैर प्राकृमिक मवपि्” भन्नाले महामारी, अमनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आिङ्क, पशु िथा 

र्रारु्रुङ्गीमा हुने फू्ल, प्यान्डाममक फू्ल, सपििंश, जनावर आिङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 

औद्योमगक िुघिटना, आगलागी, मवर्ाक्त ग्यााँस, रसायन वा मवमकरण रु्हावट, ग्यााँस मवष्फोटन, 

मवर्ाक्त खाद्य सेवन, वािावरणीय प्रिूर्ण, वन मवनाश वा भौमिक संरर्नाको क्षमि िथा प्रकोप 

उद्धार कायिमा हुने िुघिटना वा यसै्त अन्य गैरप्राकृमिक कारणले उत्पन्न मवपि् सम्झनु पछि  । 
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(य) “मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १६ बमोमजम इलाम (गा.पा. मा 

रहेको मजिाको नाम) मजिामा गठन भएको मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 

(र) “िोमकएको" वा "िोमकए बमोमजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयममा िोमकएको वा िोमकए 

बमोमजम सम्झनु पछि  । 

(ऱ) “प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १४ बमोमजम प्रिेश नं. १ (गा.पा. 

रहेको प्रिेशको नम्बर वा नाम) मा गठन भएको प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 

(ल) “प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि” भन्नाले गाउाँपामलकाको प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि सम्झनु पछि   

(ळ) “प्राकृमिक मवपि्” भन्नाले महमपाि, अमसना, महमपमहरो, महमिाल मवस्फोटन, अमिवृमष्ट, अनावृमष्ट, 

बाढी, पमहरो िथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आाँिी, हुरी बिास, शीिलहर, िािो हावाको लहर, 

र्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी मबस्फोट, डढेलो वा यसै्त अन्य प्राकृमिक कारणले उत्पन्न जुनसुकै 

मवपि् सम्झनु पछि  । 

(ऴ) “रामष्टर य कायिकारी समममि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा ६ बमोमजमको कायिकारी समममि सम्झनु 

पछि  । 

(व) “रामष्टर य पररर्ि” भन्नाले संघीय ऐनको िफा ३ बमोमजमको मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा 

व्यवस्थापन रामष्टर य पररर्ि् सम्झनु पछि  । 

(श) “रामष्टर य प्रामिकरण” भन्नाले संघीय ऐनको िफा १० बमोमजम गठन भएको रामष्टर य मवपि् जोल्लखम 

नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रामिकरण सम्झनु पछि  । 

(र्) “मवपि्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपि् कालीन अवस्था मसजिना भई जन वा िनको क्षमिको साथै 

जीवनयापन र वािावरणमा प्रमिकूल असर पाने प्राकृमिक वा गैरप्राकृमिक मवपि् सम्झनु पछि  । 

(स) “मवपि् खोज िथा उद्धार समूह” भन्नाले मवपि्को अवस्थामा खोजी िथा उद्धार गनि मक्रयाशील वा 

मवपि् व्यवस्थापनको लामग पररर्ालन गनि ियार गररएको मवमशष्टीकृि खोज िथा उद्धार समूह 

सम्झनु पछि  र सो शब्दले िामलम प्रातिक मानवीय सहायिाकमीलाई समेि जनाउाँछ । 

(ह) “मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण” भन्नाले मवपि्पूवि गररने जोल्लखमको मवशे्लर्ण िथा मूल्याङ्कन, मवपि् 

रोकथाम वा मवपि् बाट हुने क्षमिको नू्यनीकरण िथा मवकासका कायिमा मवपि् जोल्लखमलाई कम गने 

सम्बन्धी कायि सम्झनु पछि  । 

(कक) “मवपि् पुनलािभ” भन्नाले मवपि्को घटनापमछ गररने पुनमनिमािण एवम् पुनस्थािपनासाँग सम्बल्लन्धि कायि 

सम्झनु पछि  । 
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(खख) “मवपि् प्रमिकायि” भन्नाले मवपि्को घटना घट्नासाथ ित्कालै गररने खोज, उद्धार एवम् राहिसाँग 

सम्बल्लन्धि कायि सम्झनु पछि  र सो शब्दले मवपि् प्रमिकायिको पूविियारीलाई समेि जनाउाँछ । 

(गग) “मवपि् व्यवस्थापन” भन्नाले मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण, मवपि् प्रमिकायि र मवपि् पुनलािभसाँग 

सम्बल्लन्धि समू्पणि मक्रयाकलाप सम्झनु पछि  । 

(घघ) “व्यावसामयक प्रमिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, मसनेमा घर, समपङ्ग मल, बहुउदे्दश्यीय 

व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसामयक प्रमिष्ठान सम्झनु पछि  । 

(ङ्खङ्ख) “समममि” भन्नाले िफा ३ बमोमजमको गाउँ मवपि् व्यवस्थापन समममि सम्झनु पछि  । 
(र्र्)  

(छछ) “संघीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झनु पछि  । 

(जज) “संघीय मिालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मवपि् व्यवस्थापन हेने गरी िोमकएको मिालय सम्झनु 

पछि  । 

(झझ) “साविजमनक संस्था” भन्नाले सरकारी मनकाय, सरकारको पूणि वा आंमशक स्वाममत्व भएको संस्था, 

प्रर्मलि कानून बमोमजम स्थापना भएका सङ्गमठि संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य िथा शैमक्षक 

संस्था सम्झनु पछि  । 

 

पररचे्छद – २ 

गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलिकार 

 

३. गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपामलका मभत्रको मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलाई प्रभावकारी 

रूपमा सिालन गनि एक गाउाँ  मवपि् व्यवस्थापन समममि रहनेछ । 

(२) समममिको गठन िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(थ) गाउँपाधिका अध्यक्ष  -संयोजक   

(ि) गाउँपाधिका उपाध्यक्ष -सिस्य 

(ि) प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि -सिस्य 

(न) मवर्यगि समममिका संयोजकहरु  -सिस्य 

(ऩ) प्रधिधिधि, धिल्ला प्रशासि कायाािय -सदस्य 

(प) सामामजक महाशाखा/शाखा प्रमुख -सिस्य 

(फ) पूवाििार मवकास महाशाखा/शाखा प्रमुख -सिस्य 

(ब) माईजोगमाई गाउँपाधिकाको भौगोमलक के्षत्र धभत्र रहेका 
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संघीय सुरक्षा धिकायका प्रमुख वा प्रधिधिधि -सिस्य 

(भ) माईजोगमाई गाउँपाधिकाको भौगोमलक के्षत्र धभत्र रहेका 

प्रिेश प्रहरी कायााियको प्रमुख वा प्रधिधिधि -सिस्य 

(म) गाउाँ  प्रहरी प्रमुख -सिस्य 

(य) रामष्टर य मान्यिा प्रातिक िलका गाउँपाधिकाल्लस्थि  

प्रमुख वा प्रमिमनमि -सिस्य  

(र) नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ऱ) मनजी के्षत्रको उद्योग वामणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्रातिक संस्थाको  

गाउाँ  िहको अध्यक्ष वा मनजले िोकेको प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ल) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ळ) नेपाल पत्रकार महासंघको स्थािीय प्रमिमनमि (१ जना) -सिस्य 

(ऴ) मवपि् व्यवस्थापन हेने गरर िोमकएको महाशाखा/शाखा प्रमुख  -सिस्य समर्व 

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का 

सदस्यहरू उपिब्ध िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम् काम कारवाही गिामा असर पिे छैि । 

(४) उपिफा (२) बमोमजमको समममिले संघीय ऐनको िफा १७ बमोमजमको स्थािीय धवपद् व्यवस्थापि 

समममिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

४. सलमलतको बैठक सम्बिी व्यिस्था: (१) संयोजकले िोकेको मममि, समय र स्थानमा समममिको बैठक बसे्नछ । 

(२) समममिको सिस्य-समर्वले समममिको बैठक बसे्न मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छलफल हुने 

मवर्यसूर्ी समहिको सूर्ना बैठक बसे्न समयभन्दा र्ौबीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) समममिका पर्ास प्रमिशिभन्दा बढी सिस्य उपल्लस्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ््खख्या पुगेको 

मामननेछ । 

(४) उपिफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिापमन समममिको बैठक ित्काि बोलाउन आवश्यक 

भएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेलापमन समममिको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना 

सिस्य समहि सिस्य समर्व उपल्लस्थि भएमा समममिको बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) समममिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बसे्नछ । 

(६) समममिको मनणिय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा संयोजकले मनणाियक मि मिनेछ। 

(७) समममिले आवश्यकिा अनुसार सम्बल्लन्धि मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमि र मवज्ञलाई बैठकमा 

आमिण गनि सके्नछ । 

(८) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिमवमि समममि आफैले मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ । 
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(९) समममिको मनणिय सिस्य समर्वले प्रमामणि गरी राखे्नछ । 

५ . सलमलतको काम, कतणव्य र अलिकार: समममिको काम, कििव्य र अमिकार िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी रामष्टर य पररर्ि् बाट स्वीकृि रामष्टर य नीमि िथा योजना एवम् रामष्टर य कायिकारी 

समममि र प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीमि योजना र कायिक्रम 

अनुरुप हुने गरी गाउँ मवपि् व्यवस्थापन िीधि िथा योजना िजुिमा गरी कायापाधिका समक्ष पेश गने, 

(ख)  गाउँसभाबाट स्वीकृि नीमि िथा योजनाको अिीनमा रही मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण, मवपि् प्रमिकायि 

िथा मवपि् पुनलािभ सम्बन्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीमि, योजना िथा कायिक्रम स्वीकृि गरी लागू गने, 

गराउने, 

(ग) गाउाँपामलकाबाट सञ्चािि हुिे मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्ताव ियार गिे, 

गराउिे, 

(घ) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाधिकाको संस्थागि क्षमिा मवकास गने, गराउने, 

(ङ्ख) गाउाँपामलकाका पिामिकारी, कमिर्ारी, स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक िथा समुिायलाई मवपि् 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रमशक्षण मिने व्यवस्था ममलाउने, 

(र्) मवपि्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथममक कायिहरू ित्काल गनिको लामग 

संस्थागि संयि स्वि: पररर्ामलि हुने गरी आवश्यक कायिमवमि िथा मापिण्ड िजुिमा गरी लागू गने, 

गराउने, 

(छ) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय िथा प्रािेमशक कानूनको अमिनमा रमह साविजमनक, मनजी, 

गैरसरकारी लगायि सबै मनकाय िथा संस्थाले मनवािह गनुि पने भूममका मनिािरण गने िथा त्यस्ता संस्था वा 

मनकायलाई आफ्नो नीमि, योजना र कायिक्रममा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी मवर्य समावेश गनि लगाउने, 

(ज) मवपि्को समयमा स्थानीय आमसिारका माध्यमहरुको भूममका सम्बन्धी आवश्यक मापिण्ड ियार गरी 

कायािन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक लगायि सम्बल्लन्धि 

सबै पक्षको समन्वय र संलग्निामा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि गने, गराउने, 

(ञ) भौमिक संरर्ना मनमािण गिाि भवनसंमहिा लगायि अन्य स्वीकृि मनिेमशका वा मापिण्डको पालना 

गराउने, 

(ट) स्थानीय साविजमनक पूवाििार सम्बन्धी संरर्नाको मवपि् जोल्लखम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) निी मकनार, बगर, पमहरो जान सके्न मभरालो जममन र डुबान हुने के्षत्र वा मवपि् जोल्लखमको सम्भावना 

भएका असुरमक्षि के्षत्रमा बसोबास गने व्यल्लक्त िथा समुिायलाई सुरमक्षि स्थानमा स्थानान्तरण गराउि 

उपयुक्त स्थािको खोिी कायामा सहयोग गिे िथा सुरधक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्धी सचेििा िगाउिे, 
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(ड) धवपि्बाट स्थानीय स्तरमा मनजी िथा सावाजमनक के्षत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोि आइपरेमा 

सोको पुिःसञ्चालनका लामग सेवा मनरन्तरिाको योजना िजुिमा िथा कायािन्वयन सम्बन्धी कायि गने, 

गराउने । 

(ढ)  स्थानीय समुिायलाई मवपि्प्रमि जागरुक बनाउन, मवपि्साँग सम्बल्लन्धि योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गनि 

िथा मवपि्को घटना हुनासाथ प्रमिकायिका लामग पररर्ामलि हुन वडा िथा समुिायस्तरमा समावेशी 

मवपि् पूविियारी िथा प्रमिकायि समममि गठन गने, 

(ण) मवद्यालय िहको शैमक्षक पाठ्यक्रममा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी मवर्य समावेश गनि पहि गिे, 

(ि) मवपि् प्रमिकायिका लामग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) मवपि्को समयमा प्रयोग गनि समकने गरी वारुणयि लगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी हालिमा 

राख्न लगाउने, 

(ि) स्थानीय स्तरमा आपि् कालीन कायिसिालन केन्द्रको स्थापना र सिालन गने, 

(ि) गाउाँपामलकामा मवपि् व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली िथा पूविरे्िावनी प्रणालीको मवकास र सिालन गने, 

गराउने, 

(न) मवपि् प्रभामवि के्षत्रमा ित्काल उद्धार िथा राहिको व्यवस्था ममलाउने, 

(प) मवपि् मा परी हराएका, मबगे्रका वा नष्ट भएका कागजािको यमकन िथ्याङ्क अद्यावमिक गरी राख्न 

लगाउने, 

(फ) मवपि् बाट प्रभामवि घरपररवारको पमहर्ान, स्तर मनिािरण िथा पररर्यपत्र मविरण गने, गराउने, 

(ब) मवपद्को समयमा जोल्लखममा रहेको समूह धवशेषगरी ममहला, बालबाधिका, मकशोरी, अपाङ्गिा भएका 

व्यल्लक्तउपर हुन सके्न घटना (लैमङ्गक महंसा, बेर्मवखन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) 

रोकथामको लामग मवशेर् सिका िा अपनाई सरे्िनामूलक कायिक्रम सिालन गने, 

(भ) मवपि् प्रभामविहरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद् प्रभाधवि के्षत्रमा आमथिक मक्रयाकलापको 

पुनस्थािपना, रोजगारीका अवसरको सृजना िथा जीवनयापनका लामग आय आिाि कायिक्रम सिालन 

गने, गराउने, 

(म) मवपि्को जोल्लखममा रहेका ममहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, िमलि, सीमान्तकृि वगि िथा समुिाय, 

अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका व्यल्लक्तहरूको लामग मवशेर् योजना िथा कायिक्रम बनाई कायािन्वयन गने, 

गराउने, 

(य) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानले प्रर्मलि ऐन बमोमजम कायि 

गरे नगरेको अनुगमन गने, 
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(र)  मवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रामष्टर य कायिकारी समममि, प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि िथा मजिा मवपि् 

व्यवस्थापन समममिको मनणिय अनुसार मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि गने, गराउने, 

(ि) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार िथा प्रिेश सरकारका मिालय, मवभाग िथा अन्य 

मनकायसाँग सहकायि गने, 

(व) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार वा गाउँसभाले िोकेका अन्य कायि गने, 

गराउने,  

(श)  मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादेधशक कािूिको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउँ कायापाधिकािे 

िोके बमोमजमका अन्य कायि गने, गराउने, 

(र्)  धवमभन्न संघसंस्था, व्यल्लक्तबाट प्रातिक हुने राहि िथा पुनमनिमािण र पुनलािभका मबर्यवसु्तलाई स्थानीय 

धवपि् व्यवस्थापन समममिले िोकेको स्थान र मापिण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

 

पररचे्छद – ३ 

वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतणव्य र अलिकार 

 

६. वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाधिकाको प्रते्यक वडामा एक वडा स्तरीय मवपि् व्यवस्थापन 

समममि रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय मवपि् व्यवस्थापन समममिको गठन िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(झ) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ञ) वडा सदस्यहरू   -सिस्य 

(ट) वडा धभत्र रहेका धवषयगि शाखा/ईकाई कायाािय प्रमुखहरू  -सिस्य 

(ठ) वडा धभत्र रहेका सुरक्षा धिकायका प्रमुखहरू  -सिस्य 

(ड) रामष्टर य मान्यिा प्रातिक िलका वडाल्लस्थि प्रमुख वा प्रमिमनमि  -सिस्य  

(ढ) स्थािीय रेडक्रस,   -सिस्य 

(ण) गैरसरकारी िथा सामुदायमा आिाररि संघसंस्था िथा युवा क्लवबाट 

संयोजकले िोकेबमोमजम नू्यििम २ मधहिा सधहि ४ ििा  -सिस्य 

(ि) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकले िोकेको मममि, समय र स्थानमा 

बसे्नछ । 
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(४) समममिको सिस्य-समर्वले समममिको बैठक बसे्न मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छलफल हुने 

मवर्यसूर्ी समहिको सूर्ना बैठक बसे्न समयभन्दा र्ौबीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) समममिका पर्ास प्रमिशिभन्दा बढी सिस्य उपल्लस्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ््खख्या पुगेको 

मामननेछ । 

(६) उपिफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भएिा पमन सो समममिको बैठक ित्काि बोलाउन 

आवश्यक भएमा संयोिकले जुनसुकै बेलापमन समममिको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोिक र 

घटीमा १ जना सिस्य समहि सिस्य समर्व उपल्लस्थि भएमा समममिको बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) समममिको बैठकको अध्यक्षिा सो समममिको संयोिकले गनेछ । 

(८) समममिको मनणिय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा संयोिकले मनणाियक मि मिनेछ। 

(९) समममिले आवश्यकिा अनुसार सम्बल्लन्धि मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमि र मवज्ञलाई बैठकमा 

आमिण गनि सके्नछ । 

(१०) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिमवमि सो समममि आफैले मनिािरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(११) समममिको मनणिय सिस्य समर्वले प्रमामणि गरी राखे्नछ । 

७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कितव्य र अविकारः समममिको काम, कििव्य र अमिकार 

िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(ड) वडा धभत्र धवपद् प्रमिकायि िथा मवपि् पुनलािभ सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग गाउँ धवपद् 

व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे िथा सो सधमधिबाट स्वीकृि नीमि िथा योजना अिुरूपका धवपद् 

व्यवस्थापि सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि र पुिराविोकि गिे, 

(ढ) वडामा मवकास मनमािणका मक्रयाकलापहरू कायािन्वयनमा मवपि् जोल्लखम व्यावस्थापनलाई 

मूलप्रवाहीकरण गने, सुरमक्षि मवद्यालय िथा अस्पिालका लामग मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरणका 

कायिक्रमहरू सञ्चािि गने, 

(ण) मवपि् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागि क्षमिा मवकास गने, 

(ि) मवपि् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायियोजना, पुन स्थापना िथा पुनमनिमािण योजना िजुिमा िथा 

कायािन्वयन गने, गराउने, 

(थ) समुिायमा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

पररचािि गिे गराउिे, 

(ि) वडा सदस्यहरू, कमिर्ारी, स्वयंसेवक, सामामजक पररर्ालक िथा समुिायमा आिाररि मवपि् 

व्यवस्थापन समममि सिस्य, नागररक समाजका प्रमिमनमिलाई मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षणको 

व्यवस्था ममलाउने, 
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(ि) स्थानीय समुिायलाई मवपि्प्रमि जागरुक बनाउिे, मवपि्साँग सम्बल्लन्धि योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गनि 

िथा मवपि्को घटना हुनासाथ प्रमिकायिका लामग ियारी अवस्थामा राखे्न, 

(न) मवपि्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथममक कायिहरू ित्काल गनिको लामग 

समन्वय गने,  

(ऩ) आपि् कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(प) मवपि् बाट प्रभामवि घरपररवारको पमहर्ान, स्तर मनिािरण िथा पररर्यपत्र मविरणमा गाउाँ  मवपि् 

व्यवस्थापन सधमधििाई सहयोग गने, 

(फ) मवपद्को समयमा जोल्लखममा रहेका समूह धवशेषगरी ममहला, बालबाधिका, मकशोरी, अपाङ्गिा भएका 

व्यल्लक्तउपर हुन सके्न घटना (लैमङ्गक महंसा, बेर्मवखन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) 

रोकथामको लामग मवशेर् सिका िा अपनाई सरे्िनामूलक कायिक्रम सिालन गने, 

(ब) गाउाँ  मवपि् व्यवस्थापन समममिको मनणिय अनुसार मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि गने, गराउने । 



158 
 

पररचे्छद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररर्ािन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररर्ािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायिपाधिकाले मवपि् व्यवस्थापनको काममा 

नेपाल सरकार िथा प्रिेश सरकारले पररर्ालन गरेका संघीय िथा प्रािेमशक सुरक्षा मनकायहरूलाई सहयोग र 

समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा मनकायले मवपि्को समयमा खोज िथा उद्धार कायिका लामग गाउँकायिपाधिकासाँग आवश्यक 

सामग्री माग गरेको अवस्थामा गाउँपाधिकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री ित्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) मवपि् प्रमिकायिका लामग गाउँपाधिकािे आाँफूसाँग रहेको गाउाँ  प्रहरीलाई पररर्ालन गनेछ ।   

९.  िारुर्यन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतणव्य र अलिकार:  

(१) वारूणयि, एमु्बलेन्स िथा त्यसै्त अन्य सेवा प्रिायकले आपि् कालीन खोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध 

गराउन समममिले मिएको मनिेशनको पालना गनुि पनेछ । 

 (२) आपि् कालीन कायि सम्पािन गिाि समममिको आिेश बमोमजम कुनै पमन स्थानमा प्रवेश गने िथा 

जुनसुकै व्यल्लक्त वा संस्थाको सािन र स्रोि उपयोग गने अमिकार वारुणयि सेवा प्रिायकलाई हुनेछ । 

१०. सािणजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउाँपामलका 

मभत्रका सबै साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानको िामयत्व िेहाय बमोमजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायािलय वा व्यावसामयक केन्द्रमा मवपि्का घटना हुन नमिन मवपि् सुरक्षा औजार, 

उपकरण, सामग्री, आपि् कालीन मनकास लगायि िोमकए बमोमजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थािपना िथा पुनमनिमािण समेिका समू्पणि कायिमा 

आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमिर्ारी िथा कामिारलाई मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आिारभूि अमभमुखीकरण गने 

गराउने, 

(घ) मवपि् व्यवस्थापन कायिमा उपयोग हुने स्रोि सािनलाई ियारी हालिमा राखे्न, 

(ङ्ख) आफ्ना भवन लगायि अन्य संरर्ना आपि् कालीन प्रयोजनका लामग आवश्यक परेमा आिेशानुसार 

उपलब्ध गराउने, 

(र्) सम्बल्लन्धि अमिकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार िथा राहि मविरण कायिमा सहयोग पुर् याउने, 

(छ) मवपि् जोल्लखम नू्यनीकरण संयिको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैला िथा प्रिुर्णको यथोमर्ि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनमा पनि सके्न 

नकारात्मक प्रभावलाई नू्यनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
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(झ) मवपि्को घटना घटेमा ित्काल नमजकको सुरक्षा मनकाय र स्थानीय आपि् कालीन कायिसिालन 

केन्द्रलाई खबर गने ।   

(२) गाउाँपामलका मभत्रका साविजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानले गाउाँपामलकाको मवपि् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको अिीनमा रही मवपि् व्यवस्थापन योजनाको िजुिमा गरी अमनवायि रूपमा लागू गनुि पनेछ । 

११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुण पने : गाउाँपामलका मभत्रका सरकारी कायािलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

सङ्घ संस्था, समुिाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, मनजी के्षत्र िथा व्यल्लक्तले मवपि् व्यवस्थापन कायिमा 

गाउँपाधिकािाई िेहाय बमोमजम सहयोग गनुि पनेछ:- 

(क)  िथ्याङ्क सङ्कलन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थािपना िथा पुिःमनिमािण लगायिका मवपि् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायिमा सहयोग गने,  

(ख) मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनरे्िना अमभवृल्लद्ध गने, 

(ग) क्षमिा मवकास, आपि् कालीन नमूना अभ्यास िथा मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षण कायिक्रममा 

सहयोग गने िथा भाग मलने,  

(घ) खोज, उद्धार िथा राहि मविरण सम्बन्धी कायिमा सहयोग गने।  

 

पररचे्छद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोर् सम्बिी व्यिस्था 

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोर् : (१) मवपि् व्यवस्थापनका लामग गाउाँपामलकामा छुटै्ट एक आकस्मिक कोर् रहनेछ  

(२) कोर्मा िेहाय बमोमजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाउाँपामलकाको वामर्िक बजेटबाट मवपद् व्यवस्थापन कोर्मा जम्मा गने गरी स्वीकृि रकम, 

(ख) प्रिेश सरकारबाट मवपद् व्यवस्थापनका लामग प्रातिक रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट मवपद् व्यवस्थापनका लामग प्रातिक रकम, 

(घ) स्विेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यल्लक्तबाट िान, िािव्य वा उपहार स्वरुप प्रातिक रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्रातिक रकम । 

(३) मवपि् व्यवस्थापनका लामग गाउाँपामलकाले कानून बमोमजम धवशेर् शुल्क वा िसु्तर संकलन गनि सके्न छ 

|  

(४) कोर्को सिालन िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

(५) कोर्को रकम मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लामग प्रयोग गररनेछ । 
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(६) उपिफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेल्लखएको भए िापमन कोर्को रकम मनयममि प्रशासमनक कायिको लामग 

खर्ि गररने छैन । 

(७) कोर्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) समममिले कोर्को वामर्िक आय व्ययको प्रमिविेन ियार गरी कायिपामलका माफि ि गाउँसभा समक्ष पेश 

गनेछ । 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले मवपि्को घटना घट्न सके्न गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न 

भएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईिा मलने गरी वा आफुलाई मात्र फाईिा पुगे्न मकमसमको कुिै काम 

गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोमजम कसुरजन्य मामनने कुनै काम गरेमा िि् सम्बन्धी कारवाही 

प्रर्मलि संघीय कानून बमोमजम हुनेछ ।  

 

पररचे्छद – ७ 

लिलिि 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोर्र्ाको पािना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाउाँपामलका मभत्रको कुनै ठाउाँमा 

गम्भीर प्रकृमिको मवपि् उत्पन्न भएबाट मवपि् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोर्णा गरी प्रर्मलि कानून बमोमजम कुनै काम गनि 

गराउन आिेश मिएमा सोको पालना गनुि गराउनु गाउाँपामलकाको कििव्य हुनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम घोर्णा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रर्मलि कानून बमोमजम कुनै काम गनि 

गराउन गाउाँपामलका मभत्रको कुनै व्यल्लक्त, संस्था वा अमिकारीलाई आिेश मिएमा सोको पालना गिा गराउनमा 

गाउाँपामलकाले आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोमजम घोर्णा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूर्नाको प्रसारणमा गाउाँपामलकाले सहयोग र 

समन्वय गनेछ । 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिेि गनुणपने : (१) मवपि् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा मविेशी नागररक वा 

संस्थाले प्रवेश गनुि परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलएको छ छैन भमन गाउाँ  कायापामलकाले सोिखोज गनि 

सके्नछ । 
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(२) उपिफा (१) बमोमजम सोिखोज गिाि त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलएको 

नािेल्लखएकोमा मनजको प्रवेशलाई रोक लगाई िि् सम्बन्धी सूर्ना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउाँपामलका मभत्र उत्पन्न मवपद्को अवस्थालाई ित्काल सामना 

गनि आन्तररक स्रोि र सािनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय िथा अन्य सहायिा र समन्वयका लामग धिल्ला समन्वय 

सधमधि, प्रिेश सरकार िथा नेपाल सरकारलाई अनुरोि गररनेछ ।  

 (२) मवपि् बाट उत्पन्न ल्लस्थमि मनयिण गने क्रममा नेपाल सरकारले अन्तरािमष्टर य मानवीय िथा अन्य सहयोग 

मलई पररर्ालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मनिेशनमा रमह िि् सम्बन्धी कायिमा सहयोग र समन्वय 

गररनेछ ।  

(३) मछमेकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय िहिे सोझै, 

धिल्ला समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पुयााउिु 

गाउँकायापाधिको दाधयत्व हुिेछ । 

१७.  तत्काि खररद तथा लनमाणर् र प्रयोग गनण सलकने : (१) मवशेर् पररल्लस्थमि परी मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा खोज, 

उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा भइरहेको मवपि् बाट थप क्षमि हुन नमिनका लामग ित्कालै राहि सामग्री 

खररि वा मनमािण कायि गनि आवश्यक भएमा साविजमनक खररि सम्बन्धी प्रर्मलि कानूनमा रहेको मवशेर् 

पररल्लस्थमिमा खररि गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोमजम गाउँ कायापाधिकािे खररि वा मनमािण कायि गनि समकनेछ । 

(२) मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा खोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा भइरहेको मवपि् बाट थप क्षमि 

हुन नमिनका लामग गाउाँपामलका के्षत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी कायािलय वा अन्य संघ संस्था र व्यल्लक्तको र्ल, 

अर्ल सम्पमत्त िथा सवारी सािन उपयोग गनि आवश्यक भएमा सोको अमभलेख राखी िोमकएको अवमिभरको 

लामग अस्थायी िवरले प्रातिक गनि समकनेछ । 

 (३) मवपि् बाट प्रभामवि के्षत्रमा ित्काल राहि उपलब्ध गराउन गाउाँपामलका के्षत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी 

कायािलय वा अन्य संघ संस्था र व्यल्लक्तको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, और्िी वा अन्य वसु्त आवश्यक भएमा सोको 

अमभलेख राखी मनयिणमा मलन र सम्बल्लन्धि प्रभामवि पक्षलाई मविरण गनि समकनेछ । 

(४) गाउाँपामलकाले उपिफा (२) बमोमजम कुनै सम्पमत्त अस्थायी रूपमा प्रातिक गरेमा वा उपिफा (३) 

बमोमजम कुनै वसु्त मनयिण र मविरण गरेमा त्यस्तो सम्पमत्त प्रयोग वा वसु्त उपयोग बापि प्रर्मलि िर 

अनुसारको रकम सम्बल्लन्धि कायािलय, संस्था वा व्यल्लक्तलाई मिनेछ ।  

१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बिी व्यिस्था : (१) मवपि् प्रभामवि व्यल्लक्तलाई नेपाल सरकार िथा प्रिेश 

सरकारले उपलव्ि गराउने राहिको अमिररक्त गाउाँपामलकाले आन्तररक स्रोिबाट थप राहि उपलब्ध गराउन 

सके्नछ ।  
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(२) उपिफा (१) बमोमजम गाउाँपामलकाले मवपि् प्रभामवि व्यल्लक्तलाई राहि उपलब्ध गराउाँिा मापिण्ड 

बनाई सोको आिारमा राहाि उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोमजमको राहिको मापिण्डमा अन्य मवर्यको अमिररक्त िेहायका मवर्य समावेश 

भएको हुनु पनेछ:- 

(झ) मवपि् बाट प्रभामवि व्यल्लक्तलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्िा उपलब्ध गराउनु पने आवास, 

खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ञ) मवपि् बाट मृतु्य हुनेको पररवार िथा सम्पमत्तको क्षमि हुने व्यल्लक्तलाई उपलब्ध गराउनु पने 

नू्यनिम राहि सम्बन्धी,  

(ट) ममहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, अशक्त िथा अपाङ्गिा भएका व्यल्लक्तको आवश्यकिा 

संवोििका िाधग धवशेष राहि प्याकेिहरु (िसै्त मडमग्नटी मकट र मर्ल्ड्र ेन मकट) 

मधहिाहरूको िाधग सुरधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(ठ) व्यस्मक्तगि गोपधियिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ड) नू्यनिम राहि बाहेक स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीमडिको 

जीमवकोपाजिन सम्बन्धी, 

(ढ) गैरसरकारी वा व्यल्लक्तगि रूपमा मिइने राहिको मविरण सम्बन्धी, 

(ण) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहि मविरण गने सम्बन्धी, 

(ि) राहिसाँग सम्बल्लन्धि अन्य उपयुक्त मवर्य । 

१९.   लिपद् मा परी हराएका िा नष्ट् भएका कागजात सम्बिमा : मवपि् मा परी हराई फेला पनि नसकेका िथा 

आंमशक वा पूणि रूपमा क्षमि भएका गाउाँपामलकाका महत्वपूणि कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रमिमलमप 

उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचधिि कािूििे िोके बमोमजम हुनेछ। 

२०. लनदेिन लदन सके्न : समममिले यस ऐनको अिीनमा रही मवपि् व्यवस्थापनका लामग कुनै व्यल्लक्त वा मनकायलाई 

आवश्यक मनिेशन मिन सके्नछ र त्यस्तो मनिेशनको पालना गनुि सम्बल्लन्धि व्यल्लक्त वा मनकायको कििव्य हुनेछ । 

२१. उपसलमलत गठन गनण सके्न : (१) समममिले आवश्यकिा अनुसार उपसमममि गठन गनि सके्नछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोमजम गठन हुने उपसमममिको काम, कििव्य, अमिकार र कायािवमि उपसमममि गठन 

गिािका बखि िोमकए बमोमजम हुनेछ । 

२२. अलभिेख राख्नु पनेः (१) मवपद्को समयमा राहि उपलब्ध गराउने व्यल्लक्त, मनकाय वा संस्थाको नाम,  र उपलव्ि 

गराईको राहि िथा सोको पररमाण सधहिको धववरणको अधभिेख राखे्न व्यवस्था सधमधििे धमिाउिुपिे छ ।   
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(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपद्मा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा िेष्ठ िागररक, 

धवपद्का कारणिे स्थािान्तरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एधकि हुिे धववरण र उिीहरूिाई उपिब्ध 

गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ । 

२३. पुरस्कार लदन सके्न : स्थानीय मवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धमा मवशेर् योगिान पुर् याउने उतृ्कष्ट व्यल्लक्त वा संस्थालाई 

प्रोत्साहन स्वरूप समममिको मसफाररसमा गाउाँ  कार्यपामलका कायापामलकाले सम्मान िथा पुरस्कार मिन सके्नछ ।  

२४. िालर्णक प्रलतिेदन : (१) समममिले प्रते्यक आमथिक वर्िमा गरेको कामको मववरण समहिको वामर्िक प्रमिवेिन ियार 

गरी कायिपामलका माफि ि गाउाँ  सभा, मजिा मवपि् व्यवस्थापन समममि िथा प्रिेश मवपि् व्यवस्थापन समममि 

समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोमजमको वामर्िक प्रमिवेिन साविजमनक रूपमा प्रकाशन गनुि पनेछ । 

२५.   प्रिासलनक खर्ण व्यवस्थापन: समममिको बैठक िथा प्रमिवेिन ियारी लगायिका कायिसँग सम्बल्लन्धि नु्यनिम 

प्रशासमनक खर्ि गाउँकायिपामलकाले व्यवस्था गनेछ |  

२६. अलिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्तगिि बनेको मनयम बमोमजम सधमधिलाई प्रातिक अमिकारमधे्य 

आवश्यकिा अनुसार केही अमिकार समममिको संयोजक िथा िोमकएको पिामिकारीलाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ 

। 

२७. लनयम बनाउने अलिकार : गाउाँ  कायिपामलकाले यो ऐन कायािन्वयनका लामग आवश्यक मनयम िथा कायिमवमि  

बनाउन सके्नछ ।यो ऐन आउनु अगाबै कुनै मनयमावली वा कायिमवमि जारी भएको भए यसै ऐन अन्तगिि भएको 

मामनने छ । यो ऐन साँग वामझएको हि सम्म बिर हुनेछ ।   
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