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सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ 
प्रमाणीकरण मममि  

 २०७५।६।२  

संशोधन गने ऐन                 

नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 

संिि ्२०७५ सालको ऐन नम्बर १९ 

सामाजिक सरुक्षाको सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 
प्रस्िािनााः नेपालको संविधान बमोजिम आमथनक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अिस्थामा रहेका, 
असहाय एकल मवहला, अपाङ्गिा भएका, बालबामलका, आफ्नो हेरचाह आफैं  गनन नसक्ने िथा 
लोपोन्मखु िामिका नागररकको सामाजिक सरुक्षाको अमधकार समुनजिि गने सम्बन्धमा आिश्यक 
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 
प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५" रहेको 
छ। 

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क) "अशक्त र असहाय अिस्थामा रहेका" भन्नाले आमथनक रूपले विपन्न 
शारीररक िा मानमसक रूपले श्रम गनन अशक्त भएको, पालनपोषण िथा 
हेरचाह गने पररिारको कुनै सदस्य नभएको व्यजक्त सम्झन ुपछन। 

(ख) "अपाङ्गिा भएका" भन्नाले शारीररक, मानमसक, बौविक िा ईन्रीय सम्बन्धी 
दीर्नकालीन अशक्तिा, कायनगि सीममििा (फङ्सनल ईम्पेररमेन्ट) िा 
विद्यमान अिरोधको कारण अन्य सामान्य व्यजक्तसरह समान आधारमा 
सामाजिक िीिनमा सहभागी हनु बाधा भएका दफा ८ बमोजिमका व्यजक्त 
सम्झन ुपछन। 

(ग) "असहाय एकल मवहला" भन्नाले िीिनयापन गने कुनै आधार‚ आयस्रोि 
िा सम्पजि नभएको नेपाल सरकारले रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
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िोकेको भन्दा न्यून आय भएका अशक्त र असहाय अिस्थामा रहेका दफा 
७ बमोजिमका मवहला सम्झन ुपछन। 

(र्) "आमथनक रूपले विपन्न" भन्नाले िीिनयापन गने कुनै आधार‚ आयश्रोि िा 
सम्पजि नभएको नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको भन्दा न्यून आय भएका व्यजक्त सम्झन ुपछन। 

(ङ) "आफ्नो हेरचाह आफैं  गनन नसक्ने" भन्नाले अल्िाइमसन‚ पावकन न्सस‚ 
स्पाइनल कर्न इन्िरुी‚ बे्रन ह्यामरेि‚ ससु्ि मनजस्थमि‚ पक्षर्ाि‚ मसकल 
सेल एमनममया, मानमसक अिस्था ठिक नभएको‚ अवटिम िस्िा रोगबाट 
ग्रमसि भै आफ्नो हेरचाह आफै गनन नसक्ने अिस्थामा रहेका भनी 
जचवकत्सकबाट प्रमाजणि भएका व्यजक्त सम्झन ुपछन। 

(च) "िोवकएको" िा "िोवकए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोजिम सम्झन ुपछन। 

(छ) "लोपोन्मखु िामि" भन्नाले अनसूुची बमोजिमका िामि सम्झन ुपछन। 
(ि) "सामाजिक सरुक्षा पाउने व्यजक्त" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक 

सरुक्षा भिा पाउने नेपाली नागररक सम्झन ुपछन। 
(झ) "सामाजिक सरुक्षा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने 

नागररकलाई ठदइने नगद, भिा िा सहायिा सम्झन ुपछन। 

(ञ) "स्थानीय िह" भन्नाले गाउँपामलका िा नगरपामलका सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद-२ 
सामाजिक सरुक्षा 

३. सामाजिक सरुक्षा भिा पाउन:े (१) देहाय बमोजिमका नेपाली नागररकलाई सामाजिक 
सरुक्षा भिा पाउने अमधकार हनुेछ:- 

(क)  िेष्ठ नागररक,  

(ख)  आमथनक रूपले विपन्न, 
(ग)  अशक्त र असहाय अिस्थामा रहेका व्यजक्त, 
(र्)  असहाय एकल मवहला,  

(ङ)  अपाङ्गिा भएका,  

(च)  बालबामलका,  

(छ)  आफ्नो हेरचाह आफैं  गनन नसक्ने, 
(ि)  लोपोन्मखु िामि।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम वििरण गररने भिाहरू सामाजिक सरुक्षा भिाका 
नाममा वििरण गररनेछ। 

४. ज्येष्ठ नागररक भिा: (१) दमलि र एकल मवहला ज्येष्ठ नागररकले सािी िषन उमेर पूरा 
गरेपमछ र अन्य ज्येष्ठ नागररकले सिरी िषन उमेर पूरा गरेपमछ सामाजिक सरुक्षा भिाको 
रूपमा नेपाल सरकारले िोके बमोजिमको ज्येष्ठ नागररक भिा पाउनेछन।् 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन नेपाल सरकारले कुनै 
मनजिि क्षेत्र िोकी त्यस्िो बसोिास गने उपदफा (१) बमोजिमको उमेर नपगेुका ज्येष्ठ 
नागररकलाई समेि त्यस्िो भिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

५.  विपन्न नागररक भिा: आमथनक रूपले विपन्न नागररकले िोवकए बमोजिम सामाजिक सरुक्षा 
भिाको रूपमा नेपाल सरकारले िोकेको रकम विपन्न नागररक भिा पाउनेछ। 

६.  अशक्त र असहाय भिा: अशक्त र असहाय अिस्थामा रहेको नागररकले िोवकए बमोजिम 
सामाजिक सरुक्षा भिाको रूपमा नेपाल सरकारले िोकेको रकम अशक्त र असहाय भिा 
पाउनेछ। 

७.  असहाय एकल मवहला भिा: (१) देहाय बमोजिमका सािी िषन उमेर पगेुका असहाय 
एकल मवहलाले िोवकए बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिाको रूपमा नेपाल सरकारले 
िोकेको असहाय एकल मवहला भिा पाउनेछ:-  

(क) सम्बन्ध विच्छेद गरी अको वििाह नगरेका,  

(ख) विधिा‚ 
(ग) न्यावयक पथृकीकरण गरी बसेका, 
(र्) वििाह नगरेका।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन िीिनयापन गने 
आयस्रोि नभएको‚ नेपाल सरकारले िोकेको भन्दा न्यून आय भएको र श्रम गनन नसक्न े
सािी िषन उमेर नपगेुको उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख) र (ग) बमोजिमका असहाय 
एकल मवहलाले समेि यस्िो सवुिधा पाउने छन।् 

८.  अपाङ्गिा भिा: पूणन असक्त अपाङ्गिा भएको नागररकले सामाजिक सरुक्षा भिाको रूपमा 
नेपाल सरकारले िोकेको अपाङ्गिा भिा पाउनेछन।् 

९.  बाल पोषण भिा: (१) अमि विपन्न‚ लोपोन्मखु र नेपाल सरकारले िोकेका पाचँ िषन उमेर 
पूरा नगरेका बालबामलकाले सामाजिक सरुक्षा भिाको रूपमा नेपाल सरकारले िोकेको 
बालपोषण भिा पाउनेछन।् 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको बालबामलकालाई बालपोषण भिा ठदने प्रकृया 
िोवकए बमोजिम हनुेछ।  

१०.  लोपोन्मखु िामि भिा: (१) लोपोन्मखु िामिका नागररकले नेपाल सरकारले िोकेको 
सामाजिक सरुक्षा भिा पाउनेछन।् 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम लोपोन्मखु िामिलाई भिा ठदने प्रकृया िोवकए 
बमोजिम हनुेछ। 

११.  आफ्नो हेरचाह आफैं  गनन नसक्नलेाई स्याहार भिा: (१) आफ्नो हेरचाह आफैं  गनन 
नसक्ने नागररकले नेपाल सरकारले िोकेको सामाजिक सरुक्षा भिा पाउनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो हेरचाह आफै गनन नसक्ने नागररकका लामग 
भिा ठदने प्रकृया िोवकए बमोजिम हनुेछ।  

१२. मनिेदन ठदन ुपने: (१) दफा ३ बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्तले यस ऐन 
बमोजिमको सामाजिक सरुक्षा भिा पाउनको लामग सम्बजन्धि स्थानीय िहमा मनिेदन ठदन ु
पनेछ। 

िर आफैं ले मनिेदन ठदन नसक्ने व्यजक्तको िफन बाट मनिको संरक्षक, माथिर िा 
स्याहारससुार गने व्यजक्तले मनिेदन ठदन सक्नेछ। 

(२) दफा ९ बमोजिम बालबामलकाले पाउने सामाजिक सरुक्षा भिाको लामग 
उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन ठदँदा िन्मदिान गरेको अमभलेखको प्रमाण समेि पेश गनुन 
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम मनिेदन प्राप्त भएमा स्थानीय िहले साि 
ठदनमभत्र आिश्यक कारबाही गरी मनणनय गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गदान सामाजिक सरुक्षा भिा पाउन े
नदेजखएमा कारण खलुाई सोको मलजखि िानकारी मनिेदकलाई ठदन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदनको ढाँचा िथा संलग्न गनुनपने कागिाि 
िोवकए बमोजिम हनुेछ। 

(६) यस दफा बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा मलन नचाहने व्यजक्तले सामाजिक 
सरुक्षा भिा नमलने स्िेजच्छक र्ोषणा गरी सम्बजन्धि स्थानीय िहमा िानकारी गराउन ु
पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै नागररकले सामाजिक सरुक्षा भिा मलन नचाहेमा 
सम्बजन्धि स्थानीय िहले सोको अमभलेख राखी त्यस्िो व्यजक्तलाई सम्मान गनुन पनेछ । 
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१३.  दोहोरो सामाजिक सरुक्षा नपाउन:े (१) कुनै नागररकले यस ऐनको दफा ३ बमोजिम 
एकभन्दा बढी प्रकारको सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने रहेछ भने मनिले रोिेको कुनै एक 
मात्र सामाजिक सरुक्षा भिा पाउनेछ। 

(२) कुनै नागररकले यस ऐन र प्रचमलि कानून बमोजिम एकै प्रकारको सवुिधा 
पाउने रहेछ भने मनिले रोिे बमोजिम कुनै एक सवुिधा मात्र मलन पाउनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन अन्य प्रचमलि 
कानून बमोजिम भिा पाएको बालबामलकाले दफा ९ बमोजिमको भिा समेि प्राप्त गनन 
सक्नेछ।  

१४.  प्रचमलि कानून बमोजिमको सवुिधा पाउन:े (१) दफा १३ मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
िापमन यस ऐन बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्तले प्रचमलि कानून बमोजिम 
पाउने अन्य प्रकारको सामाजिक सरुक्षा पाउन यस ऐनले बाधा पाने छैन। 

(२) नेपालमा अग्रगामी लोकिाजन्त्रक पररििननको लामग भएका िनआन्दोलन, 

सशस्त्र संर्षन र क्राजन्िको क्रममा िीिन उत्सगन गने शहीदका पररिार, बेपिा पाररएका 
व्यजक्तका पररिार, लोकिन्त्रका योिा, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, र्ाइिे िथा पीमर्िले प्रचमलि 
कानून बमोजिम सामाजिक सरुक्षा पाएको अिस्थामा बाहेक िोवकए बमोजिमको सरुक्षा िा 
सम्मान पाउनेछन।् 

(३) नपेाल सरकारले यो ऐन बमोजिम प्रदान गने सामाजिक सरुक्षा भिा र 
प्रचमलि कानून बमोजिम प्रदान गररने अन्य सामाजिक सरुक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 
एकीकृि प्रणाली अिलम्बन गनन सक्नेछ। 

१५. सामाजिक सरुक्षा भिा नपाउन:े देहाय बमोजिमको व्यजक्तले यस ऐन बमोजिमको 
सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने छैन:- 

(क)  कुनै सरकारी िा सािनिमनक पदमा मनयजुक्त‚ मनिानजचि, मनोनीि भएको 
व्यजक्त‚ 

(ख)  सरकारी कोषबाट मनििृभरण पाइरहेका व्यजक्त‚ 

(ग)  अन्य कुनै प्रकारले मनयममि रूपले पाररश्रममक, मनििृभरण, अिकाश 
सवुिधा एिं अन्य सवुिधा पाइरहेको व्यजक्त। 

१६.  पररचयपत्र: (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्तलाई सम्बजन्धि 
स्थानीय िहले िोवकएको ढाँचामा पररचयपत्र ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने पररचयपत्रमा सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने 
व्यजक्तको संरक्षक, माथिर िा स्याहार गने व्यजक्तको पररचय समेि खलुाउन ुपनेछ। 
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(३) अपाङ्गिा सम्बन्धी पररचयपत्र प्रत्येक िषन स्थानीय िहले पनुरािलोकन गरी 
अमभलेख अद्यािमधक गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गररने पररचयपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
िोवकए बमोजिम हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको पररचयपत्र नमलएको नागररकले सामाजिक सरुक्षा 
भिा पाउने छैन। 

१७.  सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण: (१) दफा १६ बमोजिमको पररचय पत्रको आधारमा 
स्थानीय िहले सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण गनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय िहले सामाजिक सरुक्षा वििरण गने प्रकृया 
िथा माध्यम िोवकए बमोजिम हनुेछ। 

 (३) नेपाल सरकारले नपेाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको क्षते्रमा 
िोकेको मममि देजख सामाजिक सरुक्षा भिाको भकु्तानी बैविङ्ग प्रणालीबाट मात्र गररनेछ। 

१८.  अमभलेख राख्न ु पने: (१) स्थानीय िहले यस ऐन बमोजिम वििरण गरेको सामाजिक 
सरुक्षाको अमभलेख िोवकएको ढाँचामा राख्न ुपनेछ। 

  (२) स्थानीय िहले सामाजिक सरुक्षा वििरण गरेको वििरण िोवकएको ढाँचा र 
समयािमधमभत्र नेपाल सरकारको सम्बजन्धि मनकायमा पिाउन ुपनेछ।  

  (३) उपदफा (१) बमोजिमको अमभलेख व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
िोवकए बमोजिम हनुेछ। 

१९.  सामाजिक सरुक्षा भिा पाउन े व्यजक्तको नाम हटाउन:े (१) स्थानीय िहले देहायको 
अिस्थामा सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्तको नाम आफ्नो अमभलेखबाट हटाउनेछ:- 

(क) सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्त बसाइँ सरी अन्यत्र गएमा, 
(ख) असहाय एकल मवहलाले वििाह गरेमा, 
(ग) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउन योग्य नभएमा, 
(र्) मतृ्य ुभएमा, 
(ङ) िोवकए बमोजिमका अन्य अिस्थामा। 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (क) बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिा पाउने व्यजक्त 
बसाइँ सरी अन्यत्र िाने भएमा सम्बजन्धि स्थानीय िहले पररचयपत्रमा सोही व्यहोरा 
उल्लेख गनुन पनेछ।  

२०.  नपेाल सरकारले बिेट व्यिस्था गने: (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सरुक्षा भिाको 
दावयत्ि नेपाल सरकारको हनुेछ।  
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  (२) नपेाल सरकारबाट वििरण गने सामाजिक सरुक्षा भिा दोहोरो पने गरी प्रदेश 
िथा स्थानीय सरकारबाट िि ्िि ्शीषनकमा थप सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण गररन े
छैन। 

पररच्छेद-३ 
कसूर र सिाय 

२१.  कसूर र सिाय: (१) कसैले देहायको कायन गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको 
मामननेछ:- 

(क) वििरण ढाँटी सामाजिक सरुक्षा भिा मलएमा, 
(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम विपरीि सामाजिक 

सरुक्षा भिा मलएमा, 
(ग) कुनै व्यजक्तले प्राप्त गरेको सामाजिक सरुक्षा भिा मनिको संरक्षक, 

माथिर िा स्याहार गने व्यजक्त िा अन्य व्यजक्तले दरुुपयोग गरेमा 
िा मनिको वहि विपरीि प्रयोग गरेमा, 

(र्)  सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण गने अमधकारीले सामाजिक सरुक्षा 
भिाको दरुुपयोग गरेमा‚ 

(ङ)  गलि वििरण पेश गरेमा िा गलि मसफाररस गरेमा। 

(२) कसैले उपदफा (१) को खण्र् (क), (ख)‚ (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूर 
गरेमा त्यस्िो कसूर गने व्यजक्तले मलएको रकम असलु गरी मनिलाई विगो बराबर 
िररबाना हनुेछ। 

(३) कसैले उपदफा (१) को खण्र् (र्) बमोजिमको कसूर गरेमा िा खण्र् (ङ) 
बमोजिम गलि मसफाररस गरेमा सम्बजन्धि अमधकारीलाई प्रचमलि कानून बमोजिम सिाय 
हनुेछ।  

२२.  उिूर गनन सक्न:े यस ऐन अन्िगनिको कसूरमा िनुसकैु व्यजक्तले सम्बजन्धि स्थानीय 
िहको न्यावयक समममिमा उिूर गनन सक्नेछ। 

२३.  मदु्दा हेने: (१) यस ऐन अन्िगनिको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्र् (र्) 
बाहेकको अन्य मदु्दाको कारबाही र वकनारा सम्बजन्धि स्थानीय िहको न्यावयक समममिले 
गनेछ। 

  (२) न्यावयक समममिले उपदफा (१) बमोजिमको मदु्दा दिान भएको मममिले एक 
सय बीस ठदनमभत्र कारबाही र वकनारा गनुन पनेछ। 
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  (३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन दफा २१ को 
उपदफा (१) को खण्र् (र्) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी उिूर परेमा त्यस्िो उिूरी 
आिश्यक कारबाहीको लामग सम्बजन्धि मनकायमा पिाउन ुपनेछ।  

२४.  पनुरािेदन: दफा २३ बमोजिम न्यावयक समममिले गरेको मनणनय उपर जचि नबझु्न े
व्यजक्तले त्यस्िो मनणनयको िानकारी पाएको मममिले पैँिीस ठदनमभत्र जिल्ला अदालिमा 
पनुरािेदन गनन सक्नेछ।  

२५.  प्रचमलि कानून बमोजिम सिाय हनु:े यस ऐन अन्िगनि कसूर मामनने कुनै कायन अन्य 
प्रचमलि कानून बमोजिम समेि कसूर हनु े रहेछ भने त्यस्िो कसूरमा प्रचमलि कानून 
बमोजिम मदु्दा चलाई कारबाही गनन यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले बाधा परु् याएको 
मामनने छैन। 

पररच्छेद-४ 
विविध 

२६.  अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्था: सामाजिक सरुक्षा पाउने व्यजक्तको अमभलेख व्यिस्थापन िथा 
भिा वििरणको अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोजिम हनुेछ। 

२७. हेरचाह केन्र स्थापना गनन सक्नाेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय िहले अनाथ 
बालबामलका, अशक्त िथा असहाय व्यजक्त, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त िथा ज्येष्ठ नागररकको 
हेरचाहको लामग िोवकए बमोजिम हेरचाह केन्र स्थापना गरी सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

२८.  प्रमििेदन ठदन ुपने: सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण गरेको वििरण प्रत्येक स्थानीय िहले 
चौमामसक रूपमा नेपाल सरकार िथा सम्बजन्धि प्रदेश सरकारलाई ठदन ुपनेछ। 

२९.  मनयम बनाउन ेअमधकार: यो ऐन कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले आिश्यक मनयमहरू 
बनाउन सक्नेछ। 

  िर यस ऐन अन्िगनि मनयमािली नबननु्िेलसम्म नेपाल सरकारले साविकमा ठदई 
आएको सामाजिक सरुक्षा भिाहरू ठदन बाधा पने छैन। 

३०.  मनदेजशका िथा कायनविमध बनाउन:े यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको 
अधीनमा रही सामाजिक सरुक्षा भिा वििरण गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गहृ 
मन्त्रालयले आिश्यक मनदेजशका िथा कायनविमध बनाउन सक्नेछ। 

                                                           
  नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ िारा संजशधि । 
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३१. अनसूुची हेरफेर गनन सक्न:े नपेाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुचीमा आिश्यक हेरफेर िथा थपर्ट गनन सक्नेछ। 

३२. यसै ऐन बमोजिम हनु:े यस ऐनमा लेजखएको कुराको हकमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य 
कुराका हकमा प्रचमलि कानून बमोजिम हनुेछ। 
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अनसूुची 
(दफा २ को खण्र् (छ) सँग सम्बजन्धि) 

 

लोपोन्मखु िामि 

 

१. कुसनु्र्ा 
२. राउटे 

३. हाय ु

४. वकसान 

५. मेचे 

६. िनकररया 
७. सरेुल 

८. रािी 
९. लोप्चा 
१०. कुसिामर्या (पत्थरकट्टा, मसलकट, कुशबमधया र कुचबमधया) 

 

 
 

 

 

 


