
अनुसूची ४ – नेपाल सरकार र नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओवादी) बीच भएको  

ववस्ततृ शान्तत सम्झौता 

 

नेपालको अततररम संववधान, २०६३ 

(धारा १६६ को उपधारा (३) सगँ सम्बन्धधत) 

प्रस्तावना : 

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि िालसम्म पटक पटक गदै आएका ऐततिाससक संघर्ष र जनआधदोलन मार्ष त 
लोकतधर, शान्धत र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गदै, 

सात राजनीततक दल र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पधन १२ ब ँदे समझदारी, ८ ब ँदे सिमतत, नेपाल सरकार र नेकपा 
(माओवादी) बीच सम्पधन २५ ब ँदे आचारसंहिता, २०६३ साल काततषक २२ गत े सात राजनीततक दल र नेकपा 
माओवादीका शीर्ष नेतािरुको बैठकका तनर्षयिरु लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पधन सबै 
सम्झौता, सिमतत, आचारसंहिता र संय क्त राष्ट्र संघलाई प्रेषर्त समान धारर्ाको पराचारप्रतत पूर्ष प्रततवद्धताको 
प नप षन्ष्ट्ट गदै, 

देशमा षवद्यमान वगीय, जातीय, क्षेरीय, लैंगगक समस्यािरुलाई समाधान गनष राज्यको अग्रगामी प नषसंरचना गन े
संकल्प गदै, 

प्रततस्पधाषत्मक बि दलीय लोकतान्धरक शासन व्यवस्था, नागररक स्वतधरता, मौसलक अगधकार, मानव अगधकार, पूर्ष 
प्रेस स्वतधरता तथा कानूनी राज्यको अवधारर्ा लगायत लोकतान्धरक मूल्यमाधयताप्रततको पूर्ष प्रततवद्धतालाई 
दोिोर् याउदै, 

मानव अगधकारको षवश्वव्यापी घोर्र्ापर, १९४८ तथा अधतराषन्ष्ट्रय मानवीय कान न तथा मानव अगधकार सम्बधधी 
आधारभूत ससद्धाधत र माधयतािरुप्रतत प्रततवद्ध रिँदै, 

स्वतधर, तनष्ट्पक्ष र भयम क्त वातावरर्मा संषवधान सभाको तनवाषचनमा सिभागी ि न पाउने नेपाली जनताको 
आधारभूत अगधकारको प्रत्याभूतत गदै, 

लोकतधर, शान्धत, समदृ्गध, अग्रगामी आगथषक–सामान्जक पररवतषन तथा देशको स्वतधरता,अिण्डता, सावषभौसमकता र 
स्वासभमानलाई केधरमा राख्दै, 

२०६४ साल जेठ महिनासभर स्वतधर र तनष्ट्पक्ष रुपले संषवधान सभाको तनवाषचन सम्पधन गने प्रततवद्धतालाई 
कायाषधवयन गन ेदृढता व्यक्त गदै , 

 



  

संषवधान सभा मार्ष त ् नेपाली जनताको सावषभौमसत्ताको स तनन्श्चतता, अग्रगामी राजनीततक तनकास, राज्यको 
लोकतान्धरक प नसरंचना र आगथषक–सामान्जक–सांस्कृततक रुपाधतरर् गनष द वै पक्षबीच भएको राजनीततक सिमततका 
आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्र द्वधद्वलाई अधत्यगरी शान्धतपूर्ष सिकायषको नयाँ अध्याय 
प्रारम्भ भएको घोर्र्ा गदै, 

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच भएको य द्धषवरामलाई दीघषकालीन शान्धतमा पररर्त गन े
प्रततवद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच यो षवस्ततृ शान्धत सम्झौता सम्पधन गररएको छ 
। 

१. प्रारन्म्भक : 

१. यस सम्झौताको नाम “षवस्ततृ शान्धत सम्झौता, २०६३” रिेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्धत सम्झौता 
भतनने छ । 

१.२ यो सम्झौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सावषजतनक घोर्र्ा मार्ष त ्आजैका समततदेखि लागू ि नेछ । 

१.३ द व ैपक्षले आ–आफ्नो मातितका सबै तनकायलाई यो सम्झौता तत्काल कायाषधवयन तथा पालना गनष आवश्यक 
तनदेशन जारी गनेछन ्र कायाषधवयन गने गराउने छन ्। 

१.४ अन सूचीमा सङ्लग्न सात राजनीततक दल, सरकार र माओवादी पक्ष बीच भएका सबै सिमतत, समझदारी, 
आचारसंहिता र तनर्षयिरु यस सम्झौताको असभधन अङ्ग मातननेछन ्। 

१.५ यो सम्झौता कायाषधवयन गनष आवश्यकता अन सार पतछ गररने सिमतत र सम्झौतािरु पतन यसैका अंग मातनने 
छन ्। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगल ेअको अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामााः– 

(क) “य द्धषवराम” भधनाले नेपाल सरकार तथा ने.क.पा. (माओवादी) बीच एक अकाषलाई लक्षक्षत गरी गररन े सब ै
प्रकारका आक्रमर्, अपिरर्, बेपत्ता, थ नछेक, सशस्र बलिरुको पररचालन, स दृढीकरर्, आक्रामक एव ंहिसंात्मक कारवािी 
तथा ज नस कै माध्यमबाट समाजमा षवध्वंश रै्लाउने, उत्तेन्जत पाने एवम ्भड्काउने क्रक्रयाकलाप तनर्ेध गने कायषलाई 
जनाउँछ । 

(ि) “अधतररम संषवधान” भधनाले संषवधान सभाद्वारा नयाँ संषवधान तनमाषर् भई लागू नभएसम्मको लागग जारी 
गररन े“नेपालको अधतररम संषवधान २०६३” लाई जनाउँछ । 

(ग) “अधतररम मन्धरपररर्द्” भधनाले अधतररम संषवधान बमोन्जम गठन ि ने “अधतररम मन्धरपररर्द्” लाई जनाउँछ । 

(घ) “द व ैपक्ष” भधनाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्य तनष्ट्ट पाटी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ । 



(ङ) ‘प्रचसलत कान न’ भधनाले नेपालको अधतररम संषवधान २०६३ र यससँग नबाखझएका प्रचसलत नेपाल कान नलाई 
जनाउँछ। तर यस पररभार्ाले अधतररम संषवधान २०६३ जारी ि न  अतघको कान नी व्यवस्थालाई वाधा प र् याउने छैन। 

(च) ‘प्रमार्ीकरर्’ भधनाले संय क्त राष्ट्र संघले सेना, लडाक  र िततयारको प्रमार्ीकरर् गरी यथाथष लगत तयार पाने 
षवर्यलाई जनाउँछ । 

३. राजनीनतक –आर्र्थक– सामान्जक रुपाततरण र द्वतद्व व्यवस्र्ापनाः द व ैपक्ष देिाय बमोन्जम राजनीततक–आगथषक– 

सामान्जक रुपाधतरर्को नीतत तथा कायषक्रम अवलम्वन गनष र देशमा षवद्यमान द्वधद्वको सकारात्मक ढङ्गले 
व्यवस्थापन गनष सिमत छन््ः 

३.१. २०६३ काततषक २२ गत ेसम्पधन सात दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेतािरुको बैठकका तनर्षयिरु (अन सूची–
६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीततक, आगथषक र सामान्जक पररवतषन स तनन्श्चत गने । 

३.२ अधतररम संषवधानका आधारमा अधतररम व्यवस्थाषपका –संसद गठन गन े र अधतररम सरकारद्वारा आगामी 
२०६४ जेठ महिनासभर स्वतधर र तनष्ट्पक्ष रुपमा संषवधान सभाको तनवाषचन सम्पधन गन े र नेपाली जनतामा 
अधतरतनहित सावषभौमसत्ताको व्यविाररक प्रत्याभूतत गने । 

३.३ म ल कको शासन व्यवस्था सम्बधधी क नै पतन अगधकार राजामा नरिने । स्वगीय राजा वीरेधर, रानी ऐश्वयष र 
तनजिरुका पररवारको सम्पषत्त नेपाल सरकारको मातितमा ल्याई रष्ट्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गन े । राजाको 
िैससयतले राजा ज्ञानेधरलाई प्राप्त भएका सब ैसम्पषत्तिरु (जस्तै षवसभधन स्थानका दरबारिरु, वन तथा तनक ञ्जिरु, 

ऐततिाससक रप रातान्त्वक मित्वका सम्पदािरु आहद) रान्ष्ट्रयकरर् गने । राजसंस्था कायम राख्ने यान राख्न े बारे 
संषवधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारर् बि मतल ेट ंगो लगाउने । 

३.४ षवश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अगधकार, बि दलीय प्रततस्पधाषत्मक लोकतान्धरक प्रर्ाली, जनतामा 
तनहित सावषभौमसत्ता र जनताको सवोच्चता, संवैधातनक सधत लन र तनयधरर्, षवगधको शासन, सामान्जक धयाय र 
समानता, स्वतधर धयायपासलका,आवगधक तनवाषचन, नागररक समाजको अन गमन, पूर्ष प्रेस स्वतधरता, जनताको 
सूचनाको अगधकार, राजनीततक दलिरुका क्रक्रयाकलापिरुमा पारदसशषता र जवार्देिीता, जनसिभागगता, तनष्ट्पक्ष, सक्षम 
तथा स्वच्छ प्रशासनतधरका अवधारर्ािरुको पूर्ष पररपालना गने राजनीततक प्रर्ाली अवलम्वन गन े र भ्रष्ट्टाचार 
तथा द्वधदहिनताको अधत्य गदै स शासन कायम गन े। 

३.५ वगीय, जातीय, भाषर्क, लैङ्गगक, सांस्कृततक, धासमषक र क्षेरीय भेदभावको अधत्य गदै महिला, दसलत, आहदवासी 
जनजातत,मधेशी, उत्पीडडत, उपेक्षक्षत र अल्पसङ्ख्यक सम दाय,षपछडडएका क्षेर लगायतका समस्यािरुलाई संवोधन गनष 
राज्यको वतषमान केधरीकृत र एकात्मक ढाँचाको अधत्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्धरक र अग्रगामी प नसषरचना 
गन े। 

३.६ सामधतवादका सवै रुपिरुको अधत्य गने आगथषक सामान्जक रुपाधतरर्को धयूनतम साझा कायषक्रम आपसी 
सिमततले तय गरेर लाग ूगदै जाने । 



३.७ सामधती भूस्वासमत्वको अधत्य गदै वैज्ञातनक भूसमस धार कायषक्रम लागू गन ेनीतत अवलम्वन गने । 

३.८ रान्ष्ट्रय उद्योगधधदा र साधन श्रोतको संरक्षर् र प्रवधषन गने नीतत अन सरर् गन े। 

३.९ सशक्षा, स्वास््य, आवास, रोजगारी र िाद्य स रक्षामा सव ैनागररकको अगधकार स्थाषपत गन ेनीतत सलने । 

३.१० स क म्बासी, कमैया, िसलया, िरवाचरवा लगायतका आगथषक सामान्जक रुपले पछाडड परेका वगषलाई जग्गा लगायत 
आगथषक सामान्जक स रक्षाको व्यवस्था गन ेनीतत सलने । 

३.११ सरकारी लाभको पदमा रिेर भ्रष्ट्टाचार गरी अकूत सम्पषत्त आजषन गनेिरु उपर कडा कारबािी गरी दन्ण्डत गन े
नीतत सलने । 

३.१२ देशको आगथषक–सामान्जक रुपाधतरर् एवं धयायका साथै देशलाई तछटो सम धनत र आगथषकरुपले समदृ्धशाली 
वनाउन एक साझा षवकास अवधारर्ा तनमाषर् गने । 

३.१३ श्रसमकका पेशागत अगधकारको स तनन्श्चतता गदै उद्योगधधदा, व्यापार, तनयाषत प्रवधषन आहदका लागग लगानी 
वदृ्गध गरी रोजगारी एवं आय आजषनका अवसरिरुको व्यापक वदृ्गध गन ेनीतत अन सरर् गने । 

४. सेना र हनतयार व्यवस्र्ापनाः  

संषवधान सभाको तनवाषचनलाई शान्धतपूर्ष, तनष्ट्पक्ष र भयरहित वातावरर्मा सम्पधन गनष र सेनाको लोकतान्धरकरर् 
तथा प नसरंचना गनष षवगतमा भएका बाि ब ँदे समझदारी, आठ ब ँदे सिमतत, पच्चीस ब ँदे आचारसंहिता, संय क्त राष्ट्र 
संघलाई पठाइएको पाँच ब ँदे पर र काततषक २२ गत े सम्पधन शीर्ष नेतािरुको बैठकका तनर्षयिरु अन रुप तनम्न 
कामिरु गन े– 

माओवादी सेनाको सम्बतधमा – 

४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को तर्ष बाट संय क्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको 
परमा व्यक्त प्रततवद्धता अन सार माओवादी सेनाका लडाक िरु( combatants ) तनम्न सलखित स्थानिरुमा अस्थायी 
सशषवरिरु (cantonments) मा सीसमत रिने । संय क्त राष्ट्र संघद्वारा उनीिरुको प्रमार्ीकरर् र अन गमन गन े । 
म ख्य सशषवरिरु तनम्न स्थानिरुमा रिनेछन््ः– 

१. कैलाली २. स िेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी ५. गचतवन ६. ससधध ली ७. इलाम 

म ख्य सशषवरिरु वररपरर ३/३ वटाका दरले सिायक सशषवरिरु रिनेछन ्। 

४.२. माओवादी सेनाका लडाक िरु सशषवरमा रिेपतछ सशषवरको स रक्षाथष चाहिने िातिततयार र गोलीगठ्ठा वािेक अधय 
सवै िततयारिरु सशषवर सभरै स रक्षक्षत भण्डारर् गन े र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धधत पक्षले नै राख्न े । सो 
ताल्चा लगाउने प्रक्रक्रयामा संय क्त राष्ट्र संघको तनगरानीका लागग उसको रेकडष, साइरन सहितको संयधर (device) 



सन्म्मसलत गन े । भण्डारर् गररएका िातिततयारिरुको आवश्यक जाँच गन ष पदाष संय क्त राष्ट्र संघल े सम्बन्धधत 
पक्षको रोिवरमा गन े। क्यामरा अन गमन लगायत यस सम्बधधका अधय षवस्ततृ प्राषवगधक षववरर् संय क्त राष्ट्र 
संघ, ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारका सिमततले तयार गने । 

४.३. माओवादी सेनाका लडाक िरु अस्थायी सशषवरमा बसससकेपतछ उनीिरुको रसदपानी लगायत अधय आवश्यक 
व्यवस्था नेपाल सरकारले गन े। 

४.४ माओवादी सेनाका लडाक िरुको रेिदेि, समायोजन र प नस्र्थापना तनन्म्त अधतररम मन्धरपररर्द्ले षवशेर् कसमटी 
बनाएर काम गन े। 

४.५ माओवादी नेतािरुको स रक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सिमततले गन े। 

नेपाली सेनाको सम्बतधमा – 

४.६ संय क्त राष्ट्र संघलाई प्रेषर्त परमा व्यक्त प्रततवद्धता अन सार नेपाली सेना ब्यारेकसभर सीसमत रिने । उसका 
िततयारिरु कसैको पतन पक्ष या षवपक्षमा प्रयोग नि ने क राको प्रत्याभूतत गन े। माओवादी सेनाका तर्ष बाट भण्डारर् 
भएका िततयारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पतन आफ्ना िततयारिरु स रक्षक्षत भण्डारर् गने र एकल ताल्चा 
लगाई चावी सम्वन्धधत पक्षले नै राख्न े। सो ताल्चा लगाउने प्रक्रक्रयामा संय क्त राष्ट्रसंघको तनगरानीको लागग उसको 
रेकडष, साइरन सहितको संयधर (device) सन्म्मसलत गने । भण्डारर् गररएका िातिततयारिरुको आवश्यक जाँच गन ष 
पदाष संय क्त राष्ट्र संघले सम्बन्धधत पक्षको रोिवरमा गने । क्यामरा अन गमन लगायत यस सम्बधधका अधय 
षवस्ततृ प्राषवगधक षववरर् संय क्त राष्ट्र सघं, नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को सिमततले तयार गन े। 

४.७. नेपाली सेनाको तनयधरर्, पररचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैतनक ऐन बमोन्जम मन्धरपररर्द्ले गन े। अधतररम 
मन्धरपररर्द्ले राजनीततक सिमतत र अधतररम व्यवस्थाषपकाको सम्बन्धधत ससमतत समेतको स झाव सलएर नेपाली 
सेनाको लोकतान्धरकरर्को षवस्ततृ कायषयोजना तज षमा र कायाषधवयन गन े। यस अधतगषत नेपाली सेनाको उपय क्त 
संख्या, लोकतान्धरक संरचना, रान्ष्ट्रय र समावेशी चररर तनमाषर् गदै लोकतधर र मानवअगधकारको मूल्यद्वारा 
सेनालाई प्रसशक्षक्षत गन ेलगायतका कामिरु गन े। 

४.८ नेपाली सेनाले गदै आएका सीमा स रक्षा, आरक्ष, तनक ञ्ज, बैंक, षवमानस्थल, षवद्य तगिृ, टेसलर्ोन टावर, केधरीय 
सगचवालय, षवसशष्ट्ट व्यन्क्तिरुको स रक्षा लगायतका कामिरुलाई तनरधतरता हदने । 

५. युद्धववरामाः 

५.१ सैधय कारवािी र सशस्र पररचालनको अधत्य्ः 

५.१.१. द वै पक्ष देिायमा उन्ल्लखित कायष नगने प्रततवद्धता व्यक्त गदषछन््ः– 



क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अकाषेेप्रतत लक्षक्षत क नै पतन क्रकससमको िातिततयारको प्रयोग वा आक्रमर् गने 
कायष, 

ि) द व ै पक्षको सिमततले िातिततयार भण्डारर् गररएको स्थानमा िातिततयारसहित या रहितरुपमा अको पक्षको 
िातिततयार िानतलासी वा वरामदी गन ेकायष, 

ग) क नै व्यन्क्तलाई नोक्सानी गने वा मानससक दवाव प र् याउने कायष, 

घ) एक अकाषलाई लक्षक्षत गरी धराप (एम्ब स) थाप्ने कायष, 

ङ) ित्या तथा हिसंात्मक कारवािीिरु 

च) अपिरर्/पक्राउ/ थ नछेक/बेपत्ता पाने कायष 

छ) सावषजतनक/तनजी/सरकारी वा सैतनक सम्पषत्त नोक्सानी, 

ज) िवाई आक्रमर् वा बम्बारी, 

झ) जसमन म नी बारुद षवछ्याउने कायष (माइतनङ्ग) र षवध्वंसात्मक कायष (स्यावोटेज), 

ञ) एक अकाषको सैतनक गततषवगधको स राकी गन ेकायष । 

५.१.२ द व ैपक्षले थप सैधय भती गन ेछैनन ्र िातिततयार, गोलीगठ्ठा तथा षवष्ट्र्ोटक पदाथष ओसार पसार वा एक 
अकाष षवरुद्ध सैतनक िकष त गन ेछैनन ्। तर, अधतराषन्ष्ट्रय सीमा र भधसार षवधद मा िात िततयार, षवष्ट्र्ोटक पदाथष वा 
त्यसको अंश वा कच्चा पदाथष जस्ता सामानिरु गैरकानूनी रुपमा ओसारपसार गन ेकायष रोक्न ेसम्बधधमा अधतररम 
सरकारले स रक्षा तनकाय पररचालन गरी गस्ती गनष, िानतलासी गनष वा वरामदी गनष सक्नेछ । 

५.१.३ क नै पतन व्यन्क्त वा समूि अवैध िात िततयार, गोलीगठ्ठा र षवष्ट्र्ोटक पदाथष साथमा सलई आवतजावत गने 
छैनन।् 

५.१.४ द व ैपक्ष य द्धको समयमा प्रयोग गररएका धराप तथा बारुदी स रुङ्गिरुको रेिाङ्कन, भण्डारर् ३० हदनसभर 
एक अकाषलाई जानकारी हदन र ६० हदनसभर तनष्ट्कृय र तनमूषल गनष एक अकाषलाई सियोग गनेछन।् 

५.१.५ क नै पतन नागररक सभा वा राजनैततक सभा वा सावषजतनक कायषक्रममा द वैपक्षका सेना िततयार वा कम्व्याट 
पोशाकसहित उपन्स्थत ि ने छैनन।् 

५.१.६ नेपाल प्रिरी र सशस्र प्रिरीले जनआधदोलन र शान्धत सम्झौताको ममष र भावना अन रुप तथा प्रचसलत 
कानूनबमोन्जम कानून व्यवस्था र शान्धत स व्यवस्था एवं अपराध अन सधधानको कायष चाल  राख्नेछ। 



५.१.७ एक पक्षका सशस्र व्यन्क्तले अकाषे े पक्षका सशस्र व्यन्क्तलाई ‘शर ’ भनी सम्बोधन गनष र व्यविार गनष 
समेत रोक लगाउने गरी आ–आफ्ना सशस्र तनकाय र व्यन्क्तलाई पररपर गनेछन ्। 

५.१.८ सशस्र द्वधद्वको क्रममा कब्जा गररएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गनष नहदइएका सरकारी, सावषजतनक, तनजी 
भवन, जसमन तथा अधय सम्पषत्तिरु लगत िडा गरी तत्काल क्रर्ताष गनष द वै पक्ष सिमतत व्यक्त गदषछन।् 

५.२ न्स्र्नत सामातयीकरणका उपायहरुाः 

५.२.१ इच्छा षवपरीत तथा प्रचसलत कान न प्रततकूल नगद तथा न्जधसी संकलन र कर असूली गनष पाइने छैन । 

५.२.२ आफ्ना कब्जामा रिेका मातनसिरुको बारेमा जानकारी सावषजतनक गरी १५ हदनसभर सबैलाई म क्त गनष द व ै
पक्ष मञ्ज र गदषछन ्। 

५.२.३ द व ैपक्षद्वारा वेपत्ता पाररएका व्यन्क्तिरुको तथा य द्धको समयमा माररएकािरुको वास्तषवक नाम, थर र घरको 
ठेगाना सम्झौता भएको समततले ६० हदनसभर सूचनािरु सावषजतनक गरी पररवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध 
गराउन मञ्ज र गदषछन ्। 

५.२.४ द व ैपक्ष सशस्र द्वधद्वबाट उत्पधन षवर्म पररन्स्थततलाई सामाधयीकरर् गदै समाजमा शान्धत कायम गराउन 
तथा य द्धबाट पीडडत र षवस्थाषपत व्यन्क्तिरुको लागग राितकायष र प नस्र्थापन गराउन रान्ष्ट्रय शान्धत तथा 
प नस्र्थापन आयोग गठन गनष र त्यसमार्ष त ्यससम्बधधी काम अगाडड बढाउन सिमत छन ्। 

५.२.५ द व ैपक्ष सशस्र द्वधद्वका क्रममा मानव अगधकारको गंभीर उल्लंघन गन ेतथामानवता षवरुद्धको अपराधमा 
संलग्निरुको बारेमा सत्य अधवेर्र् गनष र समाजमामेलसमलापको वातावरर् तनमाषर् गनष आपसी सिमततबाट 
उच्चस्तरीय सत्यतनरुपर् तथा मेलसमलाप आयोगको गठन गनष सिमत छन ्। 

५.२.६ द व ैपक्ष नेपाली समाजमा लोकतधर, शान्धत र अग्रगामी पररवतषन स तनन्श्चत गने प्रततवद्धताकासाथ देशमा 
षवद्यमान सबै स्वरुपका य द्ध, आक्रमर्, प्रत्याक्रमर्,हिसंा र प्रततहिसंा पररत्याग गन े प्रततज्ञा गदषछन ् । शान्धत 
स्थापना र शान्धत स रक्षाको व्यवस्थामा द वै पक्षले एक अकाषलाई सियोग गन ेक रामा सिमतत रिेको छ । 

५.२.७ द व ैपक्ष षवसभधन व्यन्क्तिरुलाई राजनीततक कारर्ले लगाइएका आरोप, दावी,उज री र षवचाराधीन रिेका म द्दा 
मासमला क्रर्ताष सलन र थ नामा राखिएकाबधदीिरुको न्स्थतत तत्कालै सावषजतनक गरी त रुधत ररिा गररन े ग्यारेधटी 
गदषछन ्। 

५.२.८ द व ै पक्ष सशस्र द्वधद्वको क्रममा षवस्थाषपत व्यन्क्तिरुलाई राजनीततक पूवाषग्रि बबनास्वेच्छाले आ–आफ्नो 
पैतकृ वा पूवष बसोबासको स्थानमा र्कष न हदन, य द्धका कारर्ले नष्ट्ट भएका पूवाषधारिरु प नतनषमाषर् गनष र 
षवस्थाषपत व्यन्क्तिरुलाई ससम्मान प नषस्थापना तथा सामाजीकरर् गनष प्रततवद्धता व्यक्त गदषछन ्। 



५.२.९ उपरोक्त सधदभषमा उत्पधन समस्यािरु आपसी सिमततको आधारमा समाधान गनष एवंआपसी सम्बधध 
सामाधयीकरर् तथा मेलसमलाप गनष अन क ल वातावरर् श्रजृना गने कायषमा सब ैराजतनततक दलिरु, नागररक समाज 
र स्थानीय संघ संस्थािरु समेतको सियोगमा व्यन्क्तगत तथा साम हिक रुपमा उत्तरदातयत्व सलई कायाषधवयन गनष 
गराउन द वै पक्ष सिमत छन ्। 

५.२.१० द वै पक्ष पररवारका क नै सदस्य एक अकाष पक्षसँग सम्वद्ध भएका आधारमा पररवारका अधय सदस्यिरुमागथ 
क नै पतन षवभेद नगनष र क नै पतन दवाव नहदन प्रततबद्धता जािेर गदषछन ्। 

५.२.११ नेपाल सरकार तथा सावषजतनक तनकायका कमषचारीिरुलाई देशको क नै पतन भागमा स्वतधर रुपमा 
आवतजावत गनष, आफ्नो कतषव्य पालन गनष तथा आफ्नो कायषसम्पादनको क्रममा ततनीिरुलाई क नै पतन क्रकससमको 
वाधा अवरोध िडा नगनष र त्यस्तो अवरोध िडा ि न नहदन तथा उनीिरुको काममा सियोग गनष द व ैपक्ष सिमत 
छन ्। 

५.२.१२ संय क्त राष्ट्र संघ, अधतराषन्ष्ट्रय दात ृ सम दाय लगायत नेपाल न्स्थत कूटनैततक तनयोग, रान्ष्ट्रय वा 
अधतराषन्ष्ट्रय गैर सरकारी संस्था, प्रेस, मानव अगधकारवादीिरु,तनवाषचन पयषवेक्षक तथा षवदेशी पयषटकिरुलाई नेपाल 
राज्यसभर कान न बमोन्जम तनवाषध आवत जावत गनष हदने क रामा द वै पक्ष सिमत छन ्। 

५.२.१३ द व ैपक्ष प्रचार–प्रसारका कायषक्रमिरु सशष्ट्ट र मयाषहदत ढङ्गले संचालन गनष प्रततबद्ध छन ्। 

६.६. युद्ध समान्तत : 

६.१ २०६३ काततषक २२ गते सात राजनीततक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पधन ऐततिाससक सिमततको 
आधारमा सरकार माओवादीबीच चाल ू य द्धषवरामलाई स्थायी रुपहददै २०५२ सालदेखि चसलआएको सशस्र य द्ध 
समाप्त भएको घोर्र्ा गदषछौं । 

६.२ सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेतािरुको २०६३ साल काततषक २२ गतेको बैठकबाट भएका तनर्षयिरु 
दीघषकालीन शान्धतको लागग मलू नीततगत आधार ि नेछन ्। 

६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाक िरु अस्थायी सशषवरमा आइसकेपतछ सिमतत, सम्झौता र 
कान न प्रततकूल िततयार राख्न, प्रदशषन, डररास र क नै पतन रुपमाहिसंा र िततयारको प्रयोग गनष कानूनत्ः दण्डनीय 
ि नेछ । 

६.४ द व ै पक्षका सेनाले कसकैो पक्ष वा षवपक्षमा प्रचार प्रसार गनष र पक्ष षवपक्षमा लाग्न पाउने छैनन ् । तर 
उनीिरुलाई मतागधकारबाट वन्ञ्चत गररनेछैन । 

७.७. मानव अगधकार, मौसलक अगधकार र मानवीय कानूनको पररपालना्ः मानव अगधकारको षवश्वव्यापी घोर्र्ापर, 

१९४८ तथा अधतराषन्ष्ट्रय मानवीय कानून र मानव अगधकार सम्बधधी आधारभूत ससद्धाधत र माधयतािरुप्रतत 
प्रततवद्ध रिँदै द वै पक्ष देिायका षवर्यिरुमा आफ्नो सिमतत जनाउँछन््ः 



७.१ मानव अर्धकार : 

७.१.१ द व ैपक्षले मानव अगधकारप्रततको सम्मान र संरक्षर् तथा अधतराषन्ष्ट्रय मानवीय कानूनप्रततको प्रततवद्धताको 
प न्ःप न्ष्ट्ट गदषछन ्र क नै पतन व्यन्क्त उपर वर्ष, सलङ्ग,भार्ा, धमष, उमेर, जात जातत, रान्ष्ट्रय वा सामान्जक उत्पषत्त, 

सम्पषत्त, अपाङ्गता, जधम र अधय िैससयत, षवचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव ि न  ि ँदैन भधनेक रालाई स्वीकार 
गदषछन ्। 

७.१.२ द वै पक्ष नेपाली जनताको नागररक, राजनैततक, आगथषक, सामान्जक र सांस्कृततक अगधकारको उपभोग गन े
वातावरर् ससजषना गनष सिमत छन ्र भषवष्ट्यमा क नैपतन अवस्थामा यस्ता अगधकार िनन नि ने वातावरर् बनाउन 
प्रततवद्ध छन ्। 

७.१.३ द वै पक्ष सम्झौता परमा उल्लेि भएका अगधकारको उपभोगमा बाधा प र् याउने न्जम्मेवार व्यन्क्तिरु मागथ 
कान न अन सार तनष्ट्पक्ष छानवीन तथा कारवािी ि नेछ भनी प्रततवद्धता जािेर गदषछन ्र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नहदने 
स तनन्श्चतता प्रदान गदषछन ्। यसका साथै द्वधद्व र यातना पीडडत तथा वेपत्ता पाररएकािरुको पररवारको राित प्राप्त 
गन ेअगधकारलाई समेत स तनन्श्चत गदषछन ्। 

७.१.४ द व ै पक्षले सवषसाधारर्लाई यातना हदने, अपिरर् गन,े जबरजस्ती क नै काममा लगाउने काम गने छैनन ् र 
त्यस्ता कायषलाई तनरुत्साहित गनष आवश्यक कारबािीसमेत गनेछन ्। 

७.१.५ द वै पक्षले धमष तनरपेक्षताको मूल्य माधयताका आधारमा क नै पतन सामान्जक, सांस्कृततक, धासमषक 
संवेदनशीलता, धासमषक स्थल र व्यन्क्तको धासमषक आस्थाको सम्मान गनेछन ्। 

७.२ बााँच्न पाउने अर्धकाराः 

७.२.१. द वै पक्षले व्यन्क्तको बाँच्न पाउने आधारभूत अगधकारको सम्मान र संरक्षर् गदषछन ् । कसैलाई पतन यो 
आधारभूत अगधकारबाट वन्ञ्चत गररन ेछैन तथा मतृ्य दण्ड हदइने गरी क नै पतन कान न बनाइने छैन । 

७.३ वैयन्ततक मयाथदा, स्वततरता र आवतजावतको अर्धकार 

७.३.१. द वै पक्षले वैयन्क्तक मयाषदाको अगधकारको सम्मान र रक्षा गदषछन ् । यस ससलससलामा कानून बमोन्जम 
स्वतधरताको उपभोग गनषबाट वन्ञ्चत व्यन्क्तलगायत कोिी पतन यातना वा अधय क्र र, अमानवीय वा अपमानजनक 
व्यविार वा सजायका पार ि ने छैनन ्। कान नत्ः नागररकको गोपनीयताको अगधकारलाई सम्मान गररनेछ । 

७.३.२. द वै पक्षले व्यन्क्तको स्वतधरता र स रक्षाको अगधकारको पूर्ष सम्मान गदै कसैलाई पतन स्वेच्छाचारी वा 
गैरकानूनी थ नामा राख्न,े अपिरर् गन ेवा बधधक बनाउने छैनन ्। द व ैपक्षल ेबेपत्ता पारेका र कब्जामा रािेका प्रत्येक 
व्यन्क्तको अवस्था सावषजतनक गनष र ततनीिरुका पररवारजन, कानूनी सल्लािकार र अधय आगधकाररक व्यन्क्तलाई 
यससंग सम्बन्धधत जानकारी हदन सिमत छन ्। 



७.३.३ द व ैपक्षले प्रत्येक नागररकको स्वतधरतापूवषक आवतजावत गनष पाउने अगधकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान 
कान नी मयाषदामा रिी छाधने स्वतधरतालाई सम्मान तथा संरक्षर् गदै द्वधद्वबाट षवस्थाषपत भएका व्यन्क्त र 
तनजका पररवारिरु आफ्नो मूल बासस्थानमा र्कष न पाउने वा ततनीिरुले चािे अन सार अधय क नै ठाउँमा बसोबास 
गनष पाउने अगधकारको सम्मान गन ेप्रततवद्धता व्यक्त गदषछन ्। 

७.४ नागररक तर्ा राजनीनतक अर्धकार 

७.४.१ द व ैपक्ष प्रत्येक व्यन्क्तको षवचार, असभव्यन्क्त, संघसंस्था िोल्ने तथा शान्धतपूवषक भेला ि ने स्वतधरता तथा 
शोर्र् षवरुद्धको िकको सम्मान र संरक्षर् गनष प्रततवद्ध छन ्। 

७.४.२ द व ैपक्ष प्रत्येक नागररकलाई प्रत्यक्ष वा आरू्ले इच्छाएको प्रतततनगध मार्ष त सावषजतनक सरोकारको षवर्यमा 
भाग सलने, मतदान गन,े तनवाषगचत ि ने र सावषजतनक सेवामा प्रवेशको समानताको अगधकारको सम्मान गदषछन ्। 

७.४.३ द व ैपक्ष व्यन्क्तको स सूगचत ि ने अगधकारको सम्मान गनष प्रततवद्ध छन ्। 

७.५ आर्र्थक– सामान्जक अर्धकार 

७.५.१ व्यन्क्तले स्वतधररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवन यापन गन े अगधकारको सम्मान तथा 
संरक्षर् गनष द वै पक्ष प्रततवद्ध छन ्। 

७.५.२. द वै पक्ष सब ै जनताको िाद्य स रक्षा सम्बधधी िकको सम्मान एवम ् प्रत्याभूतत गनष प्रततवद्ध छन ् । 
िाद्यवस्त , िाद्य उत्पादन, िाद्याधनको प्रयोग, ओसारपसार तथा षवतरर् कायषमा क नै िस्तक्षेप नगररने स तनन्श्चतता 
गदषछन ्। 

७.५.३ द व ैपक्ष नागररकको स्वास््य सम्बधधी िकको सम्मान र संरक्षर् गन षपछष भधने क रालाई आत्मसात गदषछन ्। 
द व ै पक्षले और्गधको आपूततष, सिायता एवम स्वास््यसम्बधधी असभयानमा वाधा प र् याउने छैनन ् र द्वधद्वको 
कारर्बाट घाइत ेभएकािरुको और्गध उपचार गनष एवं प नषस्थापनाको कायष गनष प्रततवद्धता व्यक्त गदषछन ्। 

७.५.४ द व ै पक्षले सबैलाई सशक्षासम्बधधी अगधकारको प्रत्याभूतत र सम्मान गन षपछष भधने क रालाई आत्मसात गदै 
सशक्षर् संस्थामा उपय क्त शैक्षक्षक वातावरर् कायम गनष प्रततवद्ध छन ्। द व ैपक्ष सशक्षासम्बधधी िकको उल्लंघन 
नि ने क राको स तनन्श्चतता गनष सिमत छन ् । सशक्षर् संस्थालाई कब्जामा सलने एवम ् प्रयोग गन े र सशक्षक 
षवद्याथीिरुलाई बेपत्ता पाने वा कब्जा वा अपिरर् गन ेकायष तत्काल रोक्न र षवद्यालय तथा अस्पताललाई असर 
पाने गरी सैधय व्यारेक नराख्न सिमतत व्यक्त गदषछन ्। 

७.५.५ कानून बमोन्जम बािेक कसैको पतन व्यन्क्तगत सम्पषत्त जर्त वा कब्जा गररने छैन भधने क रामा द व ैपक्ष 
सिमतत व्यक्त गदषछन ्। 



७.५.६ द वै पक्ष म ल कमा औद्योगगक वातावरर्लाई निल्वल्याई उत्पादन कायषलाई तनरधतरता हदन, औद्योगगक 
प्रततष्ट्ठानमा सामूहिक सौदावाजीको िक एवं सामान्जक स रक्षाको सम्मान गनष, औद्योगगक प्रततष्ट्ठान र श्रसमकबीच 
क नै समस्या उत्पधनभएमा उनीिरुलाई शान्धतपूर्ष रुपमा समस्याको समाधान गनष प्रेररत गन ेक रामा षवश्वास गदषछन ्
र अधतराषन्ष्ट्रय श्रम संगठनले तय गरेको कामको अगधकारका सम्मान गदषछन ्। 

७.६ महहला तर्ा बालबाललकाको अर्धकार 

७.६.१ द व ैपक्ष महिला तथा बालबासलकाका अगधकारिरुको षवशेर् संरक्षर् गनष, क नै पतन प्रकारको यौनजधय शोर्र् 
तथा द व्र्यविार लगायत महिला तथा बालबासलका षवरुद्ध ि ने वालश्रम लगायतका सब ैिाले हिसंात्मक कायषिरुमागथ 
तत्काल रोक लगाउन र अठार वर्ष वा सोभधदा म तनका केटाकेटीिरुलाई क नै पतन सैधयबलमा समावेश वा उपयोग 
नगनष पूर्ष रुपमा सिमत छन ् । यसरी प्रभाषवत बालबासलकािरु त रुधत उद्धार गररन े छन ् र ततनीिरुको 
प नस्र्थापनको लागग आवश्यक र यथोगचत सियोग प्रदान गररनेछ । 

७.७. वैयन्ततक स्वततरताको अर्धकार 

७.७.१. द वै पक्ष आस्था र षवचारको स्वतधरता, वाक तथा प्रकाशन स्वतधरता, शान्धतपूवषक र बबना िातिततयार भेला 
ि ने स्वतधरता, आवागमनको स्वतधरता,आरू्ि शी पेशा व्यवसाय गनष, सम्पषत्त आजषन र भोगचलन गन ेस्वतधरता, 
शान्धतपूर्ष राजनीततक कृयाकलापमा सिभागी ि ने स्वतधरता, कान नको नजरमा सब ै समान ि ने र सहिष्ट्र् तापूर्ष 
धयाय व्यवस्था सञ्चालन गनष गराउन सिमत छन ्। 

८. मतभेद ननरुपण तर्ा कायाथतवयन संयतराः 

८.१ द व ै पक्ष षवगतमा भए गरेका र हटिरुलाई भषवष्ट्यमा नदोिोर् याउने र क्रसमक रुपमा सच्यांउदै लैजाने गरी 
वैयन्क्तक एवम ्साम हिक रुपमा उत्तरदायी ि ने सिमतत प्रकट गदषछन ्। 

८.२ रान्ष्ट्रय शान्धत तथा प नस्र्थापन आयोगले शान्धत असभयानलाई सर्ल बनाउन आवश्यकता अन सार संयधरिरुको 
तनमाषर् गनष सक्नेछ । आयोगको गठन र कायषषवगध अधतररम मन्धरपररर्द्ले तय गरे बमोन्जम ि नेछ । 

८.३ द व ैपक्ष वतषमान र भषवष्ट्यमा ि न सक्न ेसबै क्रकससमका पारस्पररक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, 

समझदारी, सिमतत तथा वाताषको माध्यमबाट समाधान गनष प्रततबद्ध छन ्। 

८.४ यो सम्झौता, अधतररम संषवधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएका सबै तनर्षय, 

सिमतत र समझदारीिरु कायाषधवयन गनष अधतररम मन्धरपररर्द्ले रान्ष्ट्रय शान्धत तथा प नस्र्थापन आयोग, सत्य 
तनरुपर् तथा मेलसमलाप आयोग, राज्यको प नसरंचना सम्बधधी उच्चस्तरीय स झाव आयोग लगायत आवश्यकता 
अन सारका अधय संयधरिरुको गठन गन ेर ततनीिरुको कायषषवगध तनधाषरर् गनष सक्न ेक रामा द वै पक्ष प्रततबद्धता 
व्यक्त गदषछन ्। 

 



९. कायाथतवयन तर्ा अनुगमनाः 

यस सम्झौतामा उल्लेि गररएका सिमततको कायाषधवयन तथा त्यसको अन गमनको लागग तनम्न व्यवस्था गनष द व ै
पक्ष सिमत भएका छन ्:– 

९.१ द व ै पक्ष संय क्त राष्ट्र संघीय मानव अगधकार उच्चाय क्तको नेपाल न्स्थत कायाषलयबाट यस सम्झौतामा 
उल्लेखित मानवअगधकार सम्बधधी प्रावधानिरुकोेे अन गमनको कामलाई तनरधतरता हदन सिमत छन ्। 

९.२ द व ैपक्ष संय क्त राष्ट्र सघंको नेपाल न्स्थत समशनबाट पूवष प्रेषर्त पाँच ब ँदे पर र यस सम्झौतामा उल्लेि भए 
अन सार सैधय तथा िततयार व्यवस्थापनको अन गमन गराउन सिमत छन ् र त्यस कायषमा सियोग प र् याउन 
प्रततवद्धता व्यक्त गदषछन ्। 

९.३ द व ैपक्ष संय क्त राष्ट्र संघबाट संषवधान सभाको तनवाषचनको पयषवेक्षर् गराउन सिमत छन ्। 

९.४ रान्ष्ट्रय मानव अगधकार आयोगले कानून बमोन्जम तनवाषि गन ष पन े दातयत्वका साथैयस सम्झौतामा उल्लेि 
गररएका मानव अगधकार अन गमन सम्बधधी कायषिरु पतन सम्पादन गनेछ । आयोगले आफ्नो कायष सम्पादन गन े
क्रममा मानव अगधकारसम्बधधी रान्ष्ट्रय तथा अधतराषन्ष्ट्रय संघसंस्थासँग आवश्यक समधवय गरी सियोग 
सलनसक्नेछ । 

९.५ मागथ उल्लेखित सबै तनकायले हदएका प्रततवेदनिरु ब झ्न, अन रोध गरेका सूचनािरु उपलब्ध गराउन तथा ततनले 
हदएका स झाव तथा ससर्ाररसिरुको कायाषधवयन सिमतत र छलर्लको आधारमा गनष द वै पक्ष सिमत छन ्। 

१०. ववववधाः 

१०.१ काततषक २२ गतेको तनर्षयको ममष र शान्धत सम्झौताको भावना अन रुप सरकार वा राज्यसंयधरका क नै पतन 
क्षेरमा समानाधतर वा अधय स्वरुपको संयधर सञ्चालन नगनष द वै पक्ष सिमत छन ्। 

१०.२ द व ै पक्ष प्रस्त त सम्झौताको कायाषधवयनका लागग आवश्यकतान सार अधय पूरक सिमततिरुमा िस्ताक्षर गनष 
मञ्ज र गदषछन ्। 

१०.३ द व ैपक्षको सिमततबाट प्रस्त त सम्झौतामा क नै पतन समयमा संशोधन गनष सक्रकने छ । संशोधन गनष चािेमा 
सो को सलखित सूचना अको पक्षलाई प्रदान गनष द व ैपक्ष सिमत छन ्। त्यसरी सूचना प्राप्त भएपतछ द व ैपक्षको 
सिमततबाट संशोधन गनष सक्रकनेछ । त्यस्तो संशोधनले गने व्यवस्था माधयता प्राप्त धयूनतम अधतराषन्ष्ट्रय मानव 
अगधकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्धत स्थापनाको मूल ममषभधदा धयून ि ने छैन । 

१०.४ यो सम्झौताको क नै व्याख्यामा क नै षववाद उत्पधन भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अन सूचीमा सङ्लग्न 
दस्तावेजिरुका आधारमा द वै पक्ष सन्म्मसलत संय क्त संयधरले व्याख्या गन ेछ र यो व्याख्या अन्धतम ि नेछ । 



१०.५ अधतररम व्यवस्थाषपका –संसद गठन भए पतछ यस सम्झौतामा उल्लेखित ‘द ई पक्ष’ को अवधारर्ा तथा 
न्स्थतत स्वत्ः समाप्त ि नेछ । यसपतछ यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ष असभभारा कायाषधवयन गन े गराउने 
दातयत्व अधतररम मन्धरपररर्द्ले व्यवस्था गरे बमोन्जमि नेछ । सम्झौताको पालना तथा कायाषधवयनमा सियोग 
प र् याउन  सबै राजनीततक दलिरुको कत्र्तव्य तथा न्जम्मेवारी ि नेछ । 

१०.६ ससङ्गो म ल क संषवधान सभाको तनवाषचनको म ख्य असभयानमा केन्धरत भइरिेको बेला आफ्ना समस्या र 
मागिरुलाई संवाद र वाताषको माध्यमबाट समाधान गनष तथा संषवधान सभाको तनवाषचन तथा शान्धत स रक्षाको 
न्स्थततलाई सियोग प र् याउन सबैमा िाहदषक अन रोध गदषछौं। 

१०.७ सशस्र द्वधद्वलाई अधत्य गदै संषवधान सभाको तनवाषचनद्वारा नयाँ लोकतान्धरक नेपालको तनमाषर् तथा हदगो 
शान्धत स्थापनाको यो ऐततिाससक असभयानमा सकृय सिभागगता जनाई सर्ल बनाउन नागररक समाज, पेशागत 
सम दाय, जनवगीय सङ्गठनिरु, परकार जगत, व द्गधजीवीिरु र आम नेपाली जनसम दायमा िाहदषक अपील गदषछौं । 

१०.८ पूर्ष लोकतधर र हदगो शान्धत स्थापनाको यो असभयानमा नेपाललाई सियोग प र् याउन सबैसमर राष्ट्रिरु तथा 
संय क्त राष्ट्र संघ लगायत अधतराषन्ष्ट्रय सम दायलाई िाहदषक आग्रि गदषछौं । 

देश र जनताको भषवष्ट्यप्रततको न्जम्मेवारी बोध गदै र यस षवस्ततृ शान्धत सम्झौता प्रतत पूर्ष प्रततबद्ध ि ंदै िामी–
नेपाल सरकार र नेपाल कम्य तनष्ट्ट पाटी (माओवादी) का तर्ष बाट िस्ताक्षर गरी यो षवस्ततृ शान्धत सम्झौता 
सावषजतनक गदषछौं। 

िस्ताक्षर समतत्ः– २०६३/८/५ 
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