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२०५० सालको ऐन नं. २७ 

नेपाल <काउटको Uयव<था गनW बनेको ऐन 

'<तावनाः नेपालका बालबािलका तथा यवुा वगWलाई िवY <काउटको िसZाJत र माJयता अन[ुपको अिभयानमा 
सहभागी गराई ितनीह[को शारी]रक, मानिसक र बौिZक िवकास गरी ितनीह[लाई अनशुािसत <वावलHबी र 
च]रNवान तु̀ याई सेवा भावनाको अिभबिृZ गदb दशे िवकास कायWमा सहभागी गराउन नेपाल <काउटलाई बढी 
सCम र संगिठत बनाउन वाJछनीय भएकोले, 
fी ५ महाराजािधराज वीरेJh वीर िवiम शाहदवेको शासनकालको बाइसk वषWमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । 

१. संि%& नाम र +ार,भ 

(१) यस ऐनको नाम “नेपाल <काउट ऐन, २०५०” रहकेो छ । 
(२) यो ऐन तmुJत 'ारHभ हnनेछ । 
 

२. प0रभाषा 

िवषय वा 'सङ्गले अकq अथW नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “नेपाल <काउट” भJनाले दफा ३ बमोिजम <थापना भएको नेपाल <काउट सHझन ुपछW । 

(ख) “रािtuय प]रषद”् भJनाले दफा ७ बमोिजमको रािtuय प]रषद ्सHझन ुपछW । 



“(ख१) “'दशे प]रषद”् भJनाले दफा ९क. बमोिजमको 'दशे प]रषद ्सHझन ुपछW। 

(ग) “रािtuय कायWकारी सिमित” भJनाले दफा १० बमोिजमको रािtuय कायWकारी सिमित सHझन ुपछW । 

(घ) “स`लाहकार सभा” भJनाले दफा १३ बमोिजमको स`लाहकार सभा सHझन ुपछW । 

(ङ) “'मखु <काउट” भJनाले दफा १५ बमोिजमको 'मखु <काउट सHझन ुपछW । 

(च) “'मखु आयxु” भJनाले दफा १६ बमोिजमको 'मखु आयxु सHझन ुपछW । 

(छ) “सह'मखु आयxु” भJनाले दफा १७ बमोिजमको सह–'मखु आयxु सHझन ुपछW । 

(ज) “आयxु” भJनाले दफा १८ बमोिजमको आयxु सHझन ुपछW । 

(ज१) “नेपाल <काउटको सद<य” भJनाले दफा १८ बमोिजमको सद<य सHझन ुपछW । 

(झ) “सिचव” भJनाले नेपाल <काउटको रािtuय सिचव सHझन ुपछW । 

(ञ) “तोिकएको” वा “तोिकएबमोिजम” भJनाले यो ऐन अJतगWत बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
सHझन ुपछW । 

३. नेपाल 5काउटको 5थापना 

(१) नेपालका बालबािलका तथा यवुा वगWलाई <काउटमा आिधकािधक माNामा सहभागी गराई ितनीह[को 
शारी]रक, मानिसक र बौिZक िवकास गरी ितनीह[लाई अनशुािसत र <वावलHबी बनाई दशे िवकास कायWमा 
सहभागी गराउन नेपाल <काउटको <थापना हnनेछ । 

(२) यो ऐन 'ारHभ हnनभुJदा अिघ <थापना भएको नेपाल <काउट यसै ऐन बमोिजम <थापना भएको मािननेछ । 

(३) नेपाल <काउटको केJhीय कायाWलय काठमाडk उप|यकामा रहनेछ । 

(४) नेपाल <काउटले आव}कता अनसुार नेपालिभN कायाWलयह[ खो`न स~नेछ । 

४. नेपाल 5काउट 5वशािसत सं5था ह@ने 

(१) नेपाल <काउट अिवि�छJन उ�रािधकारवाला एक <वशािसत र संगिठत सं<था हnनेछ । 



(२) नेपाल <काउटको सबै काम कारबाहीको िनिम� आ�नो एउटा छु�ै छाप हnनेछ । 

(३) नेपाल <काउटले Uयिx सरह चल अचल सHपि� 'ा� गनW, उपभोग गनW, बेच िबखन गनW वा अJय िकिसमले 
Uयव<था गनW स~नेछ । 

(४) नेपाल <काउटले Uयिx सरह आ�नो नामबाट नािलस उजरु गनW र नेपाल <काउट उपर पिन सोही नामबाट 
नािलस उजरु ला�न स~नेछ । 

५. नेपाल 5काउटको उBेCय 

नेपाल <काउटको उ�}ेय दहेाय बमोिजम हnनेछः– 

(क) िवY <काउट�ारा 'ितपािदत िसZाJत, माJयता र भावनासंग नेपालका बालबािलका तथा यवुा वगWलाई 
प]रिचत गराउँद ैबालबािलका तथा यवुा वगWलाई जनसेवी बनाउने । 

(ख) बालबािलका तथा यवुा वगWलाई नेपाल <काउटको मा�यम�ारा कतWUय परायण, अनशुािसत, <वावलHबी, 
स�च]रNवान तथा सयुो�य नाग]रक बनाउने । 

(ग) दवैी 'कोप तथा दघुWटनामा परेका Uयिxह[को उZार तथा सहायता कायWमा नेपाल <काउटलाई प]रचालन 
गन7, गराउने । 

(घ) सामदुाियक सेवा तथा जनिहत सHबJधी कायW गन7 गराउने । 

(ङ) समाजका हरेक वगW तथा समहुलाई िशिCत पानW 'ौढ िशCा लगायत िविभJन कायWiमह[ संचालन गन7, 
गराउने । 

(च) <वा<�य, वातावरण, भ–ूसंरCण तथा 'ाकृितक fोतको उपयोग सHबJधी िविभJन जनउपयोगी कायWiम 
संचालन गनW यवुा जनशिx प]रचालन गन7, गराउने । 

५क. नेपाल <काउटको िनयम र 'ित�ा 

नेपाल <काउटको िनयम र 'ित�ा तोिकएबमोिजम हnनेछ । 

६. नेपाल 5काउटको संगठन 

नेपाल <काउटको संगठन दहेाय बमोिजम हnनेछ र ियनीह[को सामिुहक [प नै नेपाल <काउटको <व[प हnनेछः– 



(क) रािtuय प]रषद,् 

(क१)  'दशे प]रषद ्, 

(ख) रािtuय कायWकारी सिमित, 

(ग) स`लाहकार सभा । 
 

७. रािIJय प0रषद्को गठन 

(१) नेपाल <काउटको सवq�च िनकायको [पमा एउटा रािtuय प]रषद ्रहनेछ । 

(२) रािtuय प]रषदक्ो गठन दहेाय बमोिजम हnनेछः– 

(क) 'मखु <काउट – अ�यC 

(ख) 'मखु आयxु – उपा�यC 

(ग)संघीय संसदका सद<यहmम�येबाट तीनजना – सद<य 

(घ) सद<य, रािtuय योजना आयोग (िशCा हने7) – सद<य 

(घ१) गभWनर, नेपाल राtu ब�क – सद<य 

(ङ) सिचव, यवुा तथा खेलकुद मJNालय – सद<य 

(च) सिचव, अथW मJNालय – सद<य 

(छ) सिचव, मिहला तथा समाज क`याण मJNालय – सद<य 

(ज) …………………. 

(झ) महामJNी, नेपाल रेडiस सोसाइटी – सद<य 



(ञ) समाजसेवीह[म�येबाट पाँचजना – सद<य 

(ट) चJदादाताह[म�येबाट तीनजना – सद<य 

(ठ) '|येक 'दशेबाट दईुजना मिहला र दईुजना पmुषको 'ितिनिध|व हnने गरी सHबिJधत 'दशेका नेपाल <काउटका 
रािtuय<तरका तालीम'ा� दलका सद<यहmले आफूम�येबाट िनवाWचन गरी पठाएका अ�ाईसजना – सद<य 

(ड)    नेपाल <काउटका 'दशे तहका सद<यहmले आ-आ�नो 'दशेबाट चारजनाका दरले 'ितिनिध|व हnने गरी 
आफूहmम�येबाट िनवाWचन गरी पठाएका अ�ाईसजना – सद<य 

(ढ) सिचव – सद<य–सिचव 

(३) उपदफा (२) को ख�ड (ख), (ग), (ञ) र (ट) बमोिजमका सद<यह[को मनोनयन गनWको लािग रािtuय 
प]रषदले् रािtuय प]रषदक्ा िनवाWिचत सद<यह[ रहकेा पाँच सद<यीय एक िसफा]रस सिमित गठन गन7छ र सो 
सिमितले िसफा]रस गरेको Uयिxलाई 'मखु <काउटले रािtuय प]रषदक्ो सद<यमा मनोनयन गन7छ । 

तर यस उपदफा बमोिजमका सद<यह[को पिहलो पटक मनोनयन गनWको लािग 'मखु <काउटले रािtuय प]रषदक्ा 
िनवाWिचत सद<यह[ रहकेा पाँच सद<यीय एक िसफा]रस सिमित गठन गन7छ र सो सिमितले िसफा]रस गरेको 
Uयिxलाई 'मखु <काउटले रािtuय प]रषदक्ो सद<यमा मनोनयन गन7छ । 

(४) उपदफा (२) को ख�ड (ठ) र (ड) बमोिजमका सद<यह[को िनवाWचन तोिकए बमोिजम हnनेछ । 

(५) रािtuय प]रषदक्ा मनोनीत तथा िनवाWिचत सद<यह[को पदाविध चार वषWको हnनेछ । 

८. रािIJय प0रषद्को काम, कतNOय र अिधकार 

(१) रािtuय प]रषदक्ो काम, कतWUय र अिधकार दहेाय बमोिजम हnनेछः– 

(क) नेपाल <काउटको नीित तथा कायWiम िनधाWरण गन7 । 

(ख) रािtuय कायWकारी सिमितलाई िनद7शन िदने र मागWदशWन गन7 । 

(ग) नेपाल <काउटको बजेट पा]रत गन7 । 

(घ) नेपाल <काउटको स�चालन सHबJधमा आव}यक िनयम बनाउने । 



(ङ) नेपाल <काउटको कायW सHपादनको मू̀ याङ्कन गन7, गराउने । 

(च) रािtuय प]रषदक्ो बैठकमा पेश भएका वािषWक कायWiम तथा 'ितवेदन उपर छलफल गरी पा]रत गन7 । 

(छ) नेपाल <काउटको लेखा परीCण गराउन लेखा परीCकको िनयिुx गन7 र पा]रfिमक तो~ने । 

(ज) नेपाल <काउटको उ�}ेय पिूतWको लािग तोिकए बमोिजमका अJय काम गन7, गराउने । 

(२) रािtuय प]रषदले् आव}यक दखेेमा कुनै <वदशेी वा िवदशेी िवशेष� वा स`लाहकारसँग स`लाह िलन स~नेछ 
। 

९. रािIJय प0रषद्को बैठक 

(१) रािtuय प]रषदक्ो बैठक सामाJयतया वषWको एक पटक ब<नेछ । 

(२) रािtuय प]रषदक्ो बैठकको अ�यCता रािtuय प]रषदक्ो अ�यCले र िनजको अनपुि<थितमा रािtuय प]रषदक्ो 
उपा�यCले गन7छ । रािtuय प]रषदक्ो अ�यC तथा उपा�यC दवैुको अनपुि<थितमा रािtuय प]रषदक्ा सद<यह[ले 
आफूम�येबाट छानेको सद<यले रािtuय प]रषदक्ो बैठकको अ�यCता गन7छ । 

(३) रािtuय प]रषदक्ो बैठक सHबJधी अJय कायWिविध रािtuय प]रषद ्आफैले िनधाWरण गरे बमोिजम हnनेछ । 

(४) रािtuय प]रषदक्ो अ�यC, उपा�यC, सद<य तथा सद<य–सिचवले बैठकमा भाग िलए बापत तोिकए 
बमोिजम बैठक भ�ा पाउन स~नेछन ्। 

९क.   'दशे प]रषदक्ो गठन तथा काम, कतWUय र अिधकार 

'दशे प]रषदक्ो गठन तथा काम, कतWUय र अिधकार तोिकए बमोिजम हnनेछ। 

१०. रािIJय कायNकारी सिमितको गठन 

(१) नेपाल <काउटको कायWकारी िनकायको [पमा काम गनW एक रािtuय कायWकारी सिमित रहनेछ । 

(२) रािtuय कायWकारी सिमितको गठन दहेाय बमोिजम हnनेछः– 

(क) 'मखु आयxु – अ�यC 



(ख) सह–'मखु आयxु – सद<य 

(ग) 'ितिनिध, यवुा तथा खेलकुद मJNालय – सद<य 

(घ)   रािtuय प]रषदक्ा िनवाWिचत सद<यहmबाट सबै 'दशेको 'ितिनिध|व हnने गरी सातजना – सद<य 

(ङ) आयxुह[ – सद<य 

(च) सिचव – सद<य–सिचव 

(३) रािtuय कायWकारी सिमितका पदने सद<य बाहके अJय सद<यह[को पदाविध चार वषWको हnनेछ । 

(४) उपदफा (२) को ख�ड (घ) बमोिजमका सद<यह[को मनोनयन गनWको लािग रािtuय प]रषदले् रािtuय 
प]रषदक्ा िनवाWिचत सद<यह[ रहकेा पाँच सद<यीय एक िसफा]रस सिमित गठन गन7छ र सो सिमितले िसफा]रस 
गरेको Uयिxलाई 'मखु <काउटले रािtuय कायWकारी सिमितको सद<यमा मनोनयन गन7छ । 

तर यस उपदफा बमोिजमका सद<यह[को पिहलो पटक मनोनयन गनWको लािग 'मखु <काउटले रािtuय प]रषदक्ा 
िनवाWिचत सद<यह[ रहकेा पाँच सद<यीय एक िसफा]रस सिमित गठन गन7छ र सो सिमितले िसफा]रस गरेको 
Uयिxलाई 'मखु <काउटले रािtuय कायWकारी सिमितको सद<यमा मनोनयन गन7छ । 

११. रािIJय कायNकारी सिमितको काम, कतNOय र अिधकार 

रािtuय कायWकारी सिमितको काम, कतWUय र अिधकार दहेाय बमोिजम हnनेछः– 

(क) रािtuय प]रषद�्ारा िदइएका िनद7शनह[ पालन गन7, गराउने । 

(ख) रािtuय प]रषदक्ा िनणWयह[ कायाWJवयन गन7, गराउने । 

(ग) नेपाल <काउटको वािषWक कायWiम, बजेट, 'गित िववरण, लेखा परीCण 'ितवेदन तथा अJय 'ितवेदन र 
'<तावह[ तयार गरी <वीकृित वा अनमुोदनको लािग रािtuय प]रष�ा पेश गन7 । 

(घ) नेपाल <काउटको चल अचल सHपि�को संचालन, संरCण, रेखदखे, सHझौता, करार वा ठे~का प�ा गन7 । 

(ङ) नेपाल <काउटको लािग 'ा� आिथWक तथा अJय सहयोग �हण गन7 । 



(च) रािtuय प]रषदक्ो <वीकृित िलई नेपाल <काउटको चल अचल सHपि� ह<ताJतरण गन7 । 

(छ) दिैव'कोप वा दघुWटनामा उZार तथा सहयोग लगायत अJय मानवीय सेवा कायWमा <काउिटङ्ग गराउने । 

(ज) नेपाल <काउटको उ�}ेय अन[ुप काम गनW आव}यकता अनसुार सिमित, उप–सिमित वा कायWटोली गठन गन7 
। 

(ज१) नेपाल <काउटको संचालन सHबJधमा आव}यक िनयमह[ तयार गरी <वीकृितको लािग रािtuय प]रषद ्
समC पेश गन7 । 

(झ) नेपाल <काउटको उ�}ेय पिूतW गनW आव}यक पन7 अJय काम गन7, गराउने । 

१२. रािIJय कायNकारी सिमितको बैठक 

(१) रािtuय कायWकारी सिमितको बैठक सामाJयतः वषWको चार पटक ब<नेछ । 

(२) रािtuय कायWकारी सिमितको बैठकको अ�यCता रािtuय कायWकारी सिमितको अ�यCले गन7छ र िनजको 
अनपुि<थितमा सह'मखु आयxुले रािtuय कायWकारी सिमितको बैठकको अ�यCता गन7छ । 

(३) रािtuय कायWकारी सिमितको बैठक सHबJधी अJय कायWिविध रािtuय कायWकारी सिमित आफ� ले िनधाWरण गरे 
बमोिजम हnनेछ । 

(४) रािtuय कायWकारी सिमितका अ�यC, सद<य तथा सद<य–सिचवले बैठकमा भाग िलए बापत पाउने बैठक 
भ�ा तोिकए बमोिजम हnनेछ । 

१३. सWलाहकार सभा 

(१) नेपाल <काउटलाई आव}यक सहयोग तथा स`लाह िदनको लािग एक स`लाहकार सभा रहनेछ । 
(२) स`लाहकार सभाको गठन तथा काम, कतWUय र अिधकार तोिकएबमोिजम हnनेछ । 

१४क. ……….. 

……………….. 

१५. +मुख 5काउट 

िशCा तथा खेलकुद मJNी वा रा�यमJNी नेपाल <काउटको 'मखु <काउट हnनेछ । 



१६. +मुख आयु[ 

(१) 'मखु आयxुको पदाविध चार वषWको हnनेछ । 
(२) 'मखु आयxुको काम, कतWUय र अिधकार तोिकए बमोिजम हnनेछ । 
 

१७. सह+मुख आयु[ 

(१) 'मखु <काउटले 'मखु आयxुको िसफा]रसमा आयxुह[ म�येबाट एक जना मिहला र एक जना पmुष गरी 
दईुजनालाई सह'मखु आयxुको पदमा िनयिुx गन7छ । 

(२) सह'मखु आयxुको पदाविध चार वषWको हnनेछ । 

(३) 'मखु आयxुको अनपुि<थितमा सह'मखु आयxुह[ म�ये व]र� सह'मखु आयxुले 'मखु आयxुको काम 
गन7छ । 

(४) सह'मखु आयxुको अJय काम, कतWUय र अिधकार तोिकए बमोिजम हnनेछ । 

१८. आयु[ 

(१) यो ऐन वा यस ऐन अJतगWत बनेको िनयम बमोिजम नेपाल <काउटले गनुW पन7 काम कारबाही 'भावकारी 
[पले संचालन गनWको लािग रािtuय प]रषदक्ा िनवाWिचत सद<यह[ म�येबाट बढीमा पJ� जनालाई तोिकए 
बमोिजम आयxु पदमा िनयxु ग]रनेछ । 

(२) आयxुको पदाविध चार वषWको हnनेछ । 

(२क) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै आयxु शारी]रक वा मानिसक रोग लािग वा 
अJय कुनै कारणले आ�नो पदीय दािय|व िनवाWह गनW असCम भएको कुरा रािtuय कायWकारी सिमितबाट ठहर 
भएमा 'मखु <काउटले िनजलाई आयxु पदबाट हटाउनेछ । |यसरी पदबाट हटाइएमा वा अJय कुनै कारणले 
आयxुको पद ]रx हnन आएमा बाँक� अविधको लािग सो पदमा उपदफा (१) बमोिजमको 'िiया परूा गरी अकq 
Uयिxलाई िनयxु गनW सिकनेछ । 

तर कुनै आयxुलाई पदबाट हटाउन ुअिघ सफाई पेश गन7 मौकाबाट बंिचत ग]रने छैन । 

(३) आयxुको काम, कतWUय र अिधकार तोिकए बमोिजम हnनेछ । 



 

१९. सिचव 

(१) सिचव नेपाल <काउटको परूा समय काम गन7 पदािधकारी हnनेछ । 

(२) सिचवको िनयिुx रािtuय प]रषदक्ा िनवाWिचत सद<यह[�येबाट तोिकएबमोिजम ग]रनेछ । 

(३) सिचवको पदाविध चार वषWको हnनेछ । 

(४) रािtuय प]रषद,् रािtuय कायWकारी सिमित र 'मखु आयxुको रेखदखेमा सिचवले नेपाल <काउटको काम 
गन7छ । 

(५) रािtuय प]रषद ्र रािtuय कायWकारी सिमितले गरेको िनणWय कायाWJवयन गनुW गराउन ुसिचवको अिभभारा हnनेछ । 

(६) सिचवको अJय काम, कतWUय र अिधकार तोिकएबमोिजम हnनेछ । 

(७) सिचवको पा]रfिमक र सिुवधा तोिकएबमोिजम हnनेछ । 

२०. कमNचारी स,ब]धी Oयव5था 

(१) नेपाल <काउटमा आव}कता अनसुार कमWचारीह[ रहनेछन ्। 
(२) उपदफा (१) बमोिजमका कमWचारीह[को दरबJदी, यो�यता, पा]रfिमक र सेवाको शतW तथा सिुवधा सHबJधी 
Uयव<था तोिकएबमोिजम हnनेछ । 
 

२१. नेपाल 5काउटको कोष 

(१) नेपाल <काउटको एउटा छु�ै कोष हnनेछ र सो कोषमा दहेायका रकमह[ रहनेछनः्– 

(क) नेपाल सरकारबाट 'ा� रकम, 

(ख) अ�तरािtuय संघ, सं<था, िवदशेी सरकार वा एजेJसीबाट 'ा� रकम, 

(ग) कुनै Uयिx वा सं<थाले चJदा वा सहायता <व[प 'दान गरेको रकम, 



(घ) सद<यता शु̀ कबाट 'ा� रकम, र 

(ङ) अJय कुनै �ोतबाट 'ा� रकम । 

(२) उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजम नेपाल <काउटले कुनै रकम 'ा� गदाW नेपाल सरकारको <वीकृित िलन ु
पन7छ । 

(३) नेपाल <काउटको कोषमा रहने रकम नेपाल  िभNको कुनै ब�कमा खाता खोली जHमा ग]रनेछ र खाताको 
स�चालन तोिकएबमोिजम हnनेछ । 

(४) नेपाल <काउट�ारा ग]रने सबै खचWह[ उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट Uयहो]रने छ । 

२२. लेखा र लेखापरी%ण 

(१) नेपाल <काउटको आय–Uययको लेखा 'चिलत काननु बमोिजम रािखनेछ । 
(२) नेपाल <काउटको लेखापरीCण रािtuय प]रष�ाट िनयxु लेखापरीCकबाट हnनेछ । 
 

२३. वािषNक +ितवेदन पेश गनुNपन_ 

'मखु <काउटले नेपाल <काउटको वािषWक 'ितवेदन संरCक समC पेश गनुWपन7छ । 

२४. सिमित, उपसिमित वा कायNटोली गठन गनN स`ने 

(१) नेपाल <काउटको उ�}ेय पिूतWको लािग रािtuय कायWकारी सिमितले आव}यकता अनसुार सिमित, उपसिमित 
वा कायWटोली गठन गनW स~नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हnने सिमित, उपसिमित वा कायWटोलीको काम, कतWUय र अिधकार रािtuय 
कायWकारी सिमितले तोकेबमोिजम हnनेछ । 
 

२५. अिधकार +aयायोजन 

(१) रािtuय प]रषदले् यो ऐन वा यस अJतगWत बनेको िनयम बमोिजम आफूलाई 'ा� भएको आव}यकता अनसुार 
केही अिधकार रािtuय कायWकारी सिमित, 'मखु आयxु वा सिचवलाई '|यायोजन गनW स~नेछ । 
(२) रािtuय कायWकारी सिमित, 'मखु आयxु वा सिचवले यो ऐन वा यस ऐन अJतगWत बनेको िनयम बमोिजम 
आफूलाई 'ा� भएको आव}यकता अनसुार केही अिधकार कुनै िनकाय वा पदािधकारीलाई सHुपन स~नेछ । 



२६. नेपाल सरकारसगँ स,पकN  

नेपाल <काउटले नेपाल सरकारसँग सHपकW  रा�दा यवुा तथा खेलकुद  मJNालय माफW त रा�नेछ । 

२७. िनयम बनाउने अिधकार 

यो ऐनको उ�}ेय कायाWJवयन गनW रािtuय प]रषदले् आव}यक िनयम बनाउन स~नेछ । 

२८. बचाउ 

(१) यो ऐन लाग ूहnन ुअिघ नेपाल <काउटको नामबाट भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोिजम भए गरेको 
मािननेछ । 
(२) रािtuय प]रषद ्र रािtuय कायWकारी सिमित गठन नभएसHमको लािग उx प]रषदह्[ले गनुW पन7 काम कारबाही 
यो ऐन 'ारHभ हnदँाका बखत कायम रहकेो नेपाल <काउटको कायWकारी सिमितले गन7छ । 
 
 
 


