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PsLs[t ;DklQ s/ Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&% 
 

k|:tfjgf M 
gu/kflnsfnfO{ :yfgLo ;|f]tsf] kl/rfngdf ;Ifd / k|efjsf/L agfpg tyf 
;+ljwfg tyf sfg"gåf/f k|bQ /fh:j clwsf/sf] pkof]u ub}{ :yfgLo s/ 
;+sng / Joj:yfkgdf cfTdlge{/ agfpg af~5gLo ePsf]n], 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * tyf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] 
bkmf %% n] gu/kflnsfnfO{ cfkm\gf] If]qleq PsLs[t ;DklQ s/ nufpg ;Sg] 
u/L k|bfg u/]sf]] clwsf/nfO{ sfof{Gjogdf Nofpg / PsLs[t ;DklQs/ 
Joj:yfkg k|lqmofnfO{ :ki6, kf/bzL{ tyf Jojl:yt ug{,hn]Zj/ gu/kflnsfsf] 
:yfgLo cfly{s P]g, @)&% sf] bkmf @ adf]lhd hn]Zj/ gu/kflnsfsf] bf]>f] 
gu/;efsf] ldlt  @)&%÷)$÷!) sf] a}7saf6 of] PsLs[t ;DklQ s/ 
Joj:yfkg sfo{ljlw,@)&% :jLs[t u/L nfu" ul/Psf] 5 .  

kl/R5]b – ! 
kl/efiff / JofVof 

!= ;+lIfKt gfd tyf k|f/De M of] sfo{ljlwsf] gfd æPsLs[t ;DklQ s/ 
Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&%Æ /x]sf] 5 / of] sfo{ljlw gu/ ;efn] 
:jLs[t u/]sf]  ldltb]lv nfu" x'g]5 .  

@= kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 
s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ nfO{ 

hgfpF5 . 
v_ æufpFkflnsf÷gu/kflnsfÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/kflnsfnfO{ 

hgfpF5 . 
u_ æ;efÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/kflnsfsf] gu/ ;efnfO{ hgfpF5 . 
3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/kflnsfsf] gu/ 

sfo{kflnsfnfO{ hgfpF5 . 
ª_ æPsLs[t ;DklQ s/Æ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, 

@)&$ sf] bkmf %% sf] pkbkmf -!_ adf]lhd hn]Zj/ 
gu/kflnsfsf] If]qleq s'g} JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf] ;Dk"0f{ 
3/ / hUufsf] PsLs[t ?kdf lx;fj u/L nufOg] ;DklQ s/nfO{ 
hgfpF5 .  

r_ æ;DklQÆ eGgfn] s'g} JolQmsf gfddf gu/kflnsf If]qleq /x]sf] 
hUuf / To:tf] hUufdf ag]sf] ;+/rgfnfO{ hgfpF5 . 

5_ æ;+/rgfÆ eGgfn] 3/, 6x/f, uf]bfd, ;]8, Uof/]h, kvf{nh:tf 
:yfoL lgdf{0fnfO{  hgfpF5 .   

h_ æ;fd'bflos ;+:yfÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq u7g eO{ 
ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf ;"rLs[t ePsf] ;d'bfodf cfwfl/t 
;+ul7t ;+:yfnfO{ hgfpF5 . 

em_ æcWoIf÷k|d'vÆ eGgfn] ufpF÷gu/ sfo{kflnsfsf] 
cWoIf÷k|d'vnfO{ hgfpF5 . 
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`_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo k|d'vsf] ?kdf sfo{ ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO{ 
hgfpF5 . 

6_ æd"Nof+sg ;ldltÆ eGgfn] PsLs[t ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu 
hUuf tyf ;+/rgfsf] d"Nof+sg ug{ gu/kflnsfåf/f o; 
sfo{ljlwsf] bkmf -!@_ adf]lhd ul7t ;ldltnfO{ hgfpF5 . 

7_ ælahsÆ eGgfn] s/bftfnfO{ hfgsf/L lbg] p2]Zon] 
gu/kflnsfn] tof/ u/]sf] ;DklQsf] d"Nof+sg / ;f]df nfUg] 
s/;DaGwL lahsnfO{ hgfpF5 . 

8_ æs/bftfÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq hUuf tyf ;+/rgfsf] 
:jfldTj ePsf JolQmnfO{ hgfpF5 . 

9_ æ:jo+ ljj/0f bflvnfÆ eGgfn] s/bftf cfkm}+n] cfˆgf] ;DklQsf] 
oyfy{ ljj/0f vf]nL lgwf{l/t 9fFrfdf gu/kflnsfdf a'emfpg] 
sfo{nfO{ hgfpF5 .   

0f_ æ:ynut ;j]{If0fÆeGgfn] gu/kflnsfåf/f ul7t sd{rf/Lsf] 
6f]nL jf gu/kflnsfaf6 v6fPsf] s'g} sd{rf/Ln] :ynut 
¿kdf 5nkmn;d]t u/L ;"rgf ;+sng ug]{ sfo{nfO{ hgfpF5 .   

t_ æ6f]n ljsf; ;+u7gÆ eGgfn] ;dfh kl/rfng k|lqmof dfkm{t 
tf]lsPsf] ef}uf]lns If]qsf] 6f]n tyf ;d'bfosf] cfly{s, 
;fdflhs tyf ;+:yfut ljsf;sf nflu Ps kl/jf/ Ps 
;b:osf] cjwf/0ffdf cfwfl/t eO{ u7g / ;~rfng ePsf] / 
gu/kflnsfdf ;"rLs[t ePsf] :yfgLo :t/sf] ;+3, ;+:yf / 
;d"xnfO{ hgfpF5 . 

y_ ælghL If]qÆ eGgfn] :jLs[lt k|fKt lghL If]qsf sDkgL, kmd{, 
;+:yf, Jofj;flos JolQm jf ;+ul7t ;d"xnfO{ hgfpF5 .  

b_ æ;/f]sf/jfnfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{on] k|ToIf ¿kdf 
k|efj kfg]{ JolQm jf ;+:yfnfO{ hgfpF5 .  

w_ æ;DklQ wgLÆ eGgfn] gu/kflnsf If]qleq cfˆgf gfddf hUuf 
tyf ;+/rgf ePsf JolQm, ;/sf/L tyf cw{ ;/sf/L lgsfo jf 
;+3;+:yfnfO{ hgfpF5 .   

g_ æsfof{noÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nonfO{ 
hgfpF5 . 

kl/R5]b – @ 
PsLs[t ;DklQ s/sf] b/ tyf ;DklQ d"NofÍg  

#=  PsLs[t ;Dklt s/sf] b/ M -!_ gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg]] 
PsLs[t ;Dklt s/sf] b/ c'g;"rL – !sf] 9fFrfdf gu/ ;efn] :jLs[t 
u/]sf] :yfgLo cfly{s P]gdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . o:tf] s/ 
cfly{s aif{sf] >fj0f ! ut]b]lv nfu' x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/ nfu' ubf{ cfly{s aif{sf] z'? 
dlxgfsf] z'? lbg afx]s cl3 jf kl5 x'g] u/L nufOg] 5}g .  
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$= PsLs[t ;DklQ d"NofÍg k|s[of M-!_ bkmf # adf]lhd s/ nufpg] 
k|of]hgsf] nflu gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] hUufnfO{ cfjZostf 
cg';f/ If]q ljefhg u/L To:tf] If]q jf k|To]s j8fsf afl;Gbfsf] 
PsLs[t ;DklQsf] ljj/0fsf] nut sfod u/L cg';"rL–@ sf] 9fFrfdf 
tof/ ug'{ kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ljj/0f tof/ ePkl5 PsLs[t 
;DklQsf] d"NofÍgsf nflu gu/kflnsfn] bIf / ljz]if1 ;d]t /x]sf] 
a9Ldf % hgfsf] d"NofÍg ;ldlt u7g ug]{5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ul7t ;ldltsf] sfof{jlw tLg 
jif{sf] x'g]5 . 

-$_ d"NofÍg ;ldltn] PsLs[t ;Dklt s/nufpgof]Uo d"No 
lgwf{/0f ug{ l;kmfl/; ubf{ b]xfosf cfwf/df ug]{5M– 
-s_ PsLs[t ;DklQ s/nufpgof]Uo d"No lgwf{/0f ubf{ k|rlnt ahf/ 

efpnfO{ cfwf/ dfGg], 
-v_ ef}lts ;+/rgfsf] d"No k|rlnt ahf/ efpaf6 sfod x'g cfPsf] 

d"Nodf x|f;s§L ug]{, 
-u_ v08 -s_ adf]lhd d"NofÍg ug]{ k|of]hgsf] nflu x|f;s§L ubf{ 

;+/rgfsf] jgf]6sf] cfwf/df k|To]s tLg jif{df 5 k|ltztb]lv aL; 
k|ltzt;Dd ug]{, 

-3_ hUuf afx]s cGo ef}lts ;+/rgfsf] d"NofÍg b/ ;+/rgfsf] agf]6, 
To;sf] cfly{s pkof]usf] dxTjsf] cfwf/df  d"No lgwf{/0f ug]{, 

-ª_ ef}lts ;+/rgfsf] d"No lgwf{/0f ubf{ Ifltu|:t jf eTs]sf] cj:yf 
ePdf Ifltu|:t jf eTs]sf] efu a/fa/sf] d"No 36fpg] . 

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd PsLs[t ;DklQsf] d"NofÍg 
l;kmfl/; eO;s]kl5 gu/kflnsfn] PsLs[t ;Dkltsf] d"NofÍg b/ 
cl3Nnf] cfly{s aif{sf] c;f/ dlxgfleq lgwf{/0f ul/ ;Sg' kg]{5 . 

%= s/ c;"nL k|s[ofM-!_ bkmf -$_ adf]lhd sfod ul/Psf] s/of]Uo 
;DklQsf] d"NofÍg / ;f] adf]lhd nfu]sf] PsLs[t ;DklQ s/ e'QmfgLsf] 
nflu gu/kflnsfn] ;DalGwt s/bftf ;dIf d+l;/ dlxgfleq lahs 
k7fO ;Sg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|fKt lan cg';f/sf] a'emfpg' kg]{ 
s/ ;DalGwt s/bftfn] ;f]xL cfly{s jif{leq gu/kflnsfdf a'´fpg' 
kg]{5 . 

^= s/ gnfUg] M -!_ o; sfo{ljlwdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg 
b]xfosf] ;DklQdf PsLs[t ;DklQ s/ nfUg] 5}g M– 
-s_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo ;/sf/sf] :jfldTjdf /x]sf] 

3/ / hUuf, 
-v_  ;/sf/L c:ktfnsf] ejg / hUuf, 
-u_  u'7Lsf] :jfldTjdf /x]sf] hUuf, 
-3_ ;/sf/L lzIf0f ;+:yf / cGo ;/sf/L lgsfosf]] :jfldTjdf /x]sf] 

ejg / hUuf, 
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-ª_ wfld{s ;+:yf -dlGb/, u'Daf, rr{, dl:hb cflb_ sf] ejg / hUuf, 
-r_ vfg]kfgL ;Íng kf]v/L, xjfO{ d}bfg, ljB't pTkfbg u[x, d;fg3f6, 

a;kfs{, /+uzfnf, pBfg, kfs{ h:tf ;fj{hlgs pkof]usf :ynx¿, 
-5_ /fhb"tfjf;, jfl0fHo lgof]u, s'6g}lts lgof]usf ejg / hUuf . 

-@_ o; sfo{ljlw adf]lhd PsLs[t ;DklQ s/ nfu]sf] 
;DklQdf e'lds/  -dfnkf]t_ nufOg] 5}g . 

kl/R5]b – # 
PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f ;+sng tyf clen]v ;DaGwL Joj:yf 

&=  PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f ;+sng ljlw M -!_ gu/kflnsfn] PsLs[t 
;DklQ s/ nfu" ug]{ k|of]hgsf nflu cl3Nnf] cfly{s jif{b]lv g} 
s/bftfsf gfddf /x]sf] PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f ;+sng sfo{sf] 
;'?cft ug]{5 .  

-@_ gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f ;+sngsf 
nflu gu/kflnsfsf] cfˆg} ;|f]t / k|of;af6 gu/kflnsf If]qdf /x]sf 
k|To]s JolQmsf gfddf /x]sf] ;DklQsf] klxrfg u/L PsLs[t ;DklQsf] 
nut tof/L tyf cBfjlws ug{ :ynut ;j]{If0f ljlw jf s/bftf :jo+n] 
pknAw u/fPsf] ljj/0fsf cfwf/df k|To]s JolQmsf gfddf /x]sf] 
;DklQsf] klxrfg ug]{ ljwLdWo] s'g} Ps jf ldl>t ljlw k|of]u u/L 
PsLs[t ;DklQsf] nut tof/ ug{ ;Sg]5 .  

-#_ gu/kflnsfn] s/bftfx¿sf] ;DklQsf] ljj/0f ;+sng 
ug{sf nflu pkbkmf -@_ adf]lhd ljlwsf] 5gf]6 u/L ;s]kl5 ;f]sf] 
sfof{Gjogsf nflu sfo{of]hgf ;lxtsf] kl/of]hgf k|:tfj :jLs[t 
ug'{kg]{5 .  

-$_ ;DklQsf] ljj/0f ;+sngsf nflu kl/of]hgf k|:tfj 
adf]lhdsf] sfo{ ug{ df}h'bf hgzlQm ckof{Kt eO{ yk hgzlQmsf] 
cfjZostf k/]df To:tf] hgzlQm k|rlnt sfg'gadf]lhd s/f/df lgo'Qm 
u/L jf u'7L jf 6f]n ljsf; ;+u7g jf cGo ;+ul7t jf ;fd'bflos 
;+3;+:yf;Fu ;Demf}tf u/L ;]jf s/f/df lng ;lsg]5 .  

*  :jo+ ljj/0f bflvnf ;DaGwL Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] k|To]s tLg 
jif{df Psk6s ufpFkflnsf÷gu/kflnsf If]qleqsf ;DklQ wgLx¿nfO{ 
cg';"rL – # adf]lhdsf] 9fFrfdf ;DklQ ljj/0f bflvnf ug]{ ;"rgf 
cfXjfg ug]{5 . o:tf] ;"rgf k|sfzg / k|;f/0f ubf{ pknAw ;~rf/sf 
dfWodx¿nfO{ k|of]udf Nofpg' kg]{5 . 

-@_ gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQ s/ nfu" ug]{ cfly{s jif{ 
;'? x'g'cufj} pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;"rgf hf/L u/L s/bftfx¿af6 
;DklQ ljj/0f bflvnf ug{] Dofb lbg' kg]{5 . 

-#_ gu/kflnsfn] pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhdsf] ;"rgf 
hf/L ubf{ klxnf]k6s s/bftfx¿nfO{ ljj/0f bflvnf ug{ k}+tL; -#%_ 
lbgsf] Dofb lbg]5 . pQm Dofbleq ljj/0f bflvnf x'g g;sL Dofb 
a9fpg cfjZos 7fg]df k6sk6s u/L a9Ldf tLg dlxgf;Dd Dofb 
a9fpg ;Sg]5 . 
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-$_ gu/kflnsfn] pkbkmf -#_ adf]lhd ;DklQsf] ljj/0f 
bflvnf ug{ cfXjfg u/]sf] ;dofjlwleq cg';"rL $ adf]lhdsf] kmf/fddf 
cf-cfˆgf] hUuf tyf ;+/rgfsf] ;To tYo ljj/0f e/L 
ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf k]z ug'{ ;DalGwt ;DklQ wgLsf] st{Jo 
x'g]5 .  

-%_ ;DklQ wgLx¿nfO{ ljj/0f kmf/fd eg{ ;xof]u ug{sf 
nflu ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] cfjZostf cg';f/ :yfgLo ;+3;+:yf, 
;fd'bflos ;+:yf, 6f]n ljsf; ;+u7g tyf :jo+;]jsx¿nfO{ kl/rfng 
ug{ ;Sg]5 .  

-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf ;+3, ;+:yf, ;+u7g tyf 
:jo+;]jsx¿ kl/rfng ubf{ PsLs[t ;DklQ s/;DaGwL cled'vLs/0f 
ug'{ kg]{5 .  

-&_ s'g} s/bftfn] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf u/]kl5 
hUufsf] :jfldTjdf kl/jt{g jf ;+/rgf lgdf{0fsf sf/0fn] ;DklQ 
yk36 ePdf k|fKt ug]{n] jf lgdf{0f ug]{n] ;f]sf] k|df0f ;lxtsf] ljj/0f 
k}+tL; -#%_ lbgleq gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 .  

   -*_ ;DklQsf] ljj/0f ;DklQ wgL :jo+n] gu/kflnsfdf 
bflvnf ug'{ kg]{5 .  

-(_ pkbkmf -*_ adf]lhd ;DklQ wgL :jo+ pkl:yt eO{ 
ljj/0f bflvnf ug{ g;s]df ;uf]nsf] kl/jf/sf sfg'g adf]lhd pd]/ 
k'u]sf s'g} ;b:on] jf ;DklQ wgLsf] jf/];gfdf k|fKt JolQmn] bflvnf 
ug{ ;Sg]5g\ . kl/jf/sf cGo ;b:o gePsf gfafns tyf czQmsf 
xsdf j8f ;ldltsf] l;kmfl/z ;lxt lghsf] ;+/Ifsn] ;DklQ ljj/0f 
a'emfpg ;Sg]5 . 

-!)_ ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] ljj/0f ;DklQ 
wgLx¿n] ;+o'Qm ¿kdf jf ;f]dWo] s'g} Pshgfn] bflvnf ug{ ;Sg]5 . 

-!!_ s'g} s/bftfn] pkbkmf -#_ sf] ;dofjlwleq ;DklQ 
ljj/0f kmf/fd bflvnf gu/]df jf e'm§f ljj/0f bflvnf u/]df 
gu/kflnsfn] bkmf -!*_adf]lhd yk z'Ns lnO{ ljj/0f kmf/fd a'lemlng 
;Sg]5 . 

(=  ;DklQsf] k|df0f tyf ljj/0f ;+sng ;DaGwL Joj:yf M -!_ 
 s/bftfn] hUufsf] ljj/0f bflvnf ubf{ If]qkmn ;d]t v'n]sf] cfˆgf] 
:jfldTjsf] k|df0f ;fy} k]; ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k]; ePsf] k|df0f cflwsfl/s 
gePdf To:tf] hUufsf] ljj/0f ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] :jLsf/ ug]{ 
5}g . 

-#_ s/bftfx¿n] ljj/0f bflvnf ubf{ b]xfo adf]lhdsf 
sfuhftx¿ ;d]t ;+nUg u/L k]z ug'{ kg]{5 .  
 s_ PsLs[t ;DklQ s/ nfu" x'g'eGbf cl3Nnf] cfly{s jif{;Ddsf] 

dfnkf]t jf e"lds/ lt/]sf] lg:;f jf gu/kflnsfsf] k|dfl0ft 
ljj/0f . 
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 v_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk jf hUufsf] :jfldTj / If]qkmn 
v'n]sf] k|df0f sfuhft . 

 u_  lgdf{0f ;DkGg ePsf] jf 3/ ePsf] k|df0f .  
-$_ bkmf -^_ adf]lhd PsLs[t ;DklQ s/ gnfUg] egL 

tf]lsPsf] ;DklQdf k|rlnt sfg'g adf]lhd PsLs[t ;DklQ s/ nfUg] 
s'g} JolQm, ;+3, ;+:yf jf lgsfon] lglZrt cjlw;Dd k|of]u ug]{ u/L s'g} 
;+/rgf lgdf{0f u/]df o:tf] ;+/rgfsf] ljj/0f bflvnf ug]{ / PsLs[t 
;DklQ s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt lgdf{0fstf{sf] x'g]5 .  

-%_ k|rlnt sfg'g adf]lhd gS;fkf; u/L lgdf{0f ug'{kg]{ 
t/ gS;f kf; gu/L lgdf{0f ePsf ;+/rgfsf] ;DklQ ljj/0f a'‰bf 
gu/kflnsfn] gS;fkf; b:t'/afkt nfUg] /sdsf] cg'dfg u/L ;f] sf] 
b'O{ u'gf w/f}6L lnO{ ;DklQ ljj/0f :jLsf/ ug{ ;Sg]5 . o:tf 
;+/rgfsf] xsdf s/bftfn] lbPsf] ljj/0fnfO{ g} cfwf/ dfgL 3/sf] 
cfsf/, k|sf/ Pj+ lgdf{0f ldlt sfod u/L ;DklQsf] d'Nof+sg ul/g] 5 . 
of] Aoj:yf ejg lgdf{0f ;DjlGw dfkb08 kfngf geO{ lgdf{0f ePsf 
;+/rgfx?sf] xsdf klg nfu' x'g]5 . 

    t/, o;/L :jLsf/ ul/Psf] ;+/rgfsf] ljj/0fsf] 
sf/0fn] o:tf ejg gS;f kf; ePsf] jf dfkb08 k'u]sf] dflgg] 5}g . 

-^_ s/ ltg]{ bfloTj ePsf s'g} ;DklQ wgLsf] hUufdf 
lghsf] d~h'/gfdf lnO{ csf]{ JolQmn] ;+/rgf lgdf{0f u/]df ;+/rgf 
;d]tsf] ljj/0f bflvnf ug]{ tyf s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt hUuf 
wgLsf] x'g]5 .  

-&_ s/bftfn] e/]sf] ljj/0f tyf k|df0f hfFr u/L btf{ ug{ 
ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] sd{rf/L jf 6f]nL v6fpg ;Sg]5 . o:tf 
sd{rf/L jf 6f]nLn] a'‰g rfx]sf] ;"rgf jf dfu u/]sf] ljj/0f pknAw 
u/fpg' ;DalGwt ;DklQ wgLsf] st{Jo x'g]5 . 

-*_ gu/kflnsfdf PsLs[t ;DklQ s/ ljj/0f bflvnf u/L 
;DklQ s/ a'emfPsf] ;DklQ gu/kflnsfdf btf{ gePsf] gofF JoQmLn] 
vl/b u/]df To:tf] JolQmn] #% lbg leq vl/b u/]sf] k|df0f ;+nUg u/L 
PsLs[t ;DklQ ljj/0f kmf/fd e/L gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 . l9nf] 
u/L a'emfPdf tf]lsP adf]lhdsf] yk z'Ns lnO{ gu/kflnsfn] ljj/0f 
a'lemlng ;Sg]5 .   

!)= PsLs[t ;DklQsf] clen]v ;DaGwL Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] j8fut 
¿kdf s/bftfsf] nut v8f u/L k|To]s ;DklQ wgLsf] ;DklQsf] 
5'§f5'§} ljj/0f v'Ng] u/L cg';"rL – @ adf]lhdsf] 9fFrfdf PsLs[t 
;DklQsf] clen]v /fVg' kg]{5 .  

-@_ PsLs[t ;DklQ ljj/0f clen]vnfO{ k'i6L ug]{ 
sfuhftx? ;+sng u/L Jojl:yt ?kn] kmfO{lnË u/L cBfjlws /fVg' 
kb{5 .  

-#_ PsLs[t ;DklQsf] nut lstfa sDtLdf tLg jif{sf 
nflu x'g] u/L tof/ ug'{ kg]{5 . o:tf] nut lstfadf s/bftfn] bkmf * 
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sf] pkbkmf -&_ adf]lhd k]; u/]sf] ljj/0fsf cfwf/df cBfjlws ug'{ 
kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ cg';f/ ;DklQ ljj/0f cBfjlws ubf{ 
cg';"rL –% adf]lhdsf] bflvnf l6kf]6 e/L ;f]sf cfwf/df hUuf lbg]sf] 
vftfaf6 ;DklQ 36fO{ tyf hUuf lng]sf] vftfdf ;DklQ a9fO{ 
cBfjlws ug'{ kg]{5 .  

-%_ gu/kflnsfn] s/bftfn] k]; u/]sf ljj/0fx¿:ynut 
lg/LIf0f jf ;DalGwt lgsfoaf6 ;"rgf k|fKt u/L cBfjlws ug{ 
;Sg]5 . 

-^_ gu/kflnsfn] PsLs[t ;Dklt s/ Joj:yfkg ug{ 
sDKo'6/Ls[t k|ljlw k|of]u ug{ ;Sg]5 .  

kl/R5]b – $ 
PsLs[t ;DklQsf] d"Nof+sg ;DaGwL Joj:yf  

!!= ;DklQsf] d"Nof+sg ljlw M -!_ gu/kflnsf If]qleq s'g} Ps JolQmsf 
gfddf ljleGg :yfgdf /x]sf ;DklQx¿nfO{ cnu cnu d"Nof+sg u/L 
PsLs[t ul/g]5 .  

-@_ ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] ;DklQnfO{ Ps JolQm;/x dfgL 
;f]xLadf]lhd s/bftf sfod ul/g]5 . ;+o'Qm :jfldTjsf] ;DklQ ;f]xL 
JolQmsf] cGo ;Dkltdf hf]l8g] 5}g .  

-#_ PsLs[t ;DklQs/ k|of]hgsf nflu gu/kflnsfn] u/]sf] 
d"Nof+sg tLg jif{;Dd sfod /xg]5 . 

-$_ ;DklQ wgLn] klxnf]k6s k]; u/]sf] ;DklQ ljj/0f 
yk36 ePdf jf bkmf !# sf] pkbkmf -#_ adf]lhd s/bftfsf] ;DklQsf] 
d"Nof+sg b/ ;+zf]wg ePdf To:tf] ;DklQsf] k'gM d"Nof+sg ul/g]5 .    

-%_ k|To]s cfly{s jif{sf] >fj0f ! ut]sf lbg s/bftfsf 
gfddf sfod /x]sf] ;DklQsf] d"Nof+sg u/L s/ c;'n ul/g]5 . 

-^_ ;DklQsf] d"Nof+sg k|of]hgsf] nflu hUufwgL 
k|df0fk'hf{sf cfwf/df hUufsf] :jfldTj tyf If]qkmn sfod ul/g]5 . 

-&_ bkmf ( sf] pkbkmf -$_ adf]lhd lja/0f k|fKt ;DklQsf] 
d"Nof+sg ubf{ ;+/rgfsf] dfq d"Nof+sg u/L PsLs[t ;DklQ s/ c;'n 
ul/g]5 . 

-*_ ;+/rgfsf]] d"Nof+sg k|of]hgsf nflu ;+/rgfsf] k|sf/, 
agf]6sf] lsl;d, cfsf/, k|of]u tyf lgdf{0f ldlt s/bftfn] k]; u/]sf] 
ljj/0f cg';f/ sfod ul/g]5 . 

 t/, gS;fkf; ePsf ;+/rgfsf] xsdf gS;fkf; 
k|df0fkqnfO{ cfwf/sf ¿kdf lng afwf k'u]sf] dflgg] 5}g . 

-(_ Pp6} hUuf wlgsf] gfddf /x]sf l;dfgf hf]l8Psf 
lsQfx?sf] d"Nof+sg ubf{ To:tf] hUufx?dWo] s'g} lsQfn] ;8s 5f]Psf] 
/x]5 eg] ;Dk'0f{ hUufnfO{ Pp6} Kn6 dfgL d"Nof+sg u/Lg]5 .  

t/, hUufsf] ;8sn] 5f]Psf] hUufsf] xb tf]lsPsf] cj:yfdf 
;f] xb eGbf k5fl8sf] hUufnfO{ ;8sn] 5f]Psf] sfod ul/g] 5}g . 
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-!)_ gu/kflnsfn] ;+/rgfsf] d"Nof+sg ubf{ l;g]df xn, 
7"nf pBf]u, snsf/vfgf h:tf ;+/rgfx?sf] :ynut ?kdf g} gfkhfFr 
u/L d"Nof+sg ug{ ;Sg]5 .  

!@  d"Nof+sg ;ldlt;DaGwL Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQsf] 
d"Nof+sg cfwf/ tof/ u/L l;kmfl/; ug{ / d"Nof+sg ;DaGwL ;d:of 
;dfwfg ug{sf nflu /fo;'emfj k]z ug{ b]xfo adf]lhdsf] PsLs[t 
;DklQ s/ d"Nof+sg ;ldlt u7g ug]{5 M– 

!= cWoIf÷k|d'v                  M;+of]hs  
@= k|ltlgwL,   sfo{kflnsfsf] ;DalGwt zfvf M  ;b:o   
#= k|d'v k|zf;sLo clws[t   M ;b:o  
$= of]hgf zfvf k|d'v    M ;b:o 
%= /fhZj zfvf k|d'v         M;b:o ;lrj 

 -@_ d"Nof+sg ;ldltsf] a}7s slDtdf dlxgfdf Psk6s 
a:g' kg]{5 . ;ldltsf] ;b:on] gu/ sfo{kflnsf ;b:on] kfP;/x 
a}7seQf kfpg]5 . 

-#_ d"Nof+sg ;ldltsf] sfd, st{Jo / lhDd]jf/L b]xfo 
adf]lhd x'g]5 M– 
s_ gu/kflnsf If]qleqsf hUufsf] If]q ljefhg u/L cg';"rL -^ 

adf]lhdsf] 9fFrfdf Go"gtd d"Nof+sg b/ l;kmfl/; ug]{ . o;/L 
d"Nof+sg l;kmfl/z ubf{ ;8sn] 5f]Psf] hUufsf] clwstd 
nDjfO{sf] l;df ;d]t vf]Ng' kg]{5 . 

v_ ;+/rgfsf xsdf ;f]sf] agf]6, /x]sf] :yfg, k|of]u / nfenfO{ ;d]t 
ljrf/ u/L cg';"rL –& adf]lhdsf] 9fFrfdf d"Nof+sg b/ l;kmfl/; 
ug]{ .  

u_  hUuf tyf ;+/rgfsf] d"Nof+sg b/ l;kmfl/; ug]{ k|of]hgsf nflu 
:ynut cWoog, 5nkmn tyf k/fdz{ uf]i7Lsf] cfof]hgf ug]{ . 
5nkmn Pj+ k/fdz{sf nflu cfjZostf cg';f/ :yfgLo ;+3;+:yf 
tyf 6f]n ljsf; ;+u7gsf k|ltlglwnfO{ ;d]t cfdGq0f ug]{ .  

3_ ;efn] :jLs[t u/]sf] d"Nof+sgpk/ s'g} s/bftfnfO{ lrQ ga'emL 
lgj]bg lbPdf ;f]sf] hfFra'em u/L lg0f{osf nflu gu/kflnsf ;dIf 
k]z ug]{ . 

ª_  d"Nof+sg ;DaGwdf k|fKt u'gf;f tyf ph'/Lx¿df /fo;lxt 
lg0f{osf nflu gu/kflnsf ;dIf l;kmfl/; ;lxt k]z ug]{ .  

r_ PsLs[t ;DklQ s/ Joj:yfkgsf nflu gu/kflnsfn] tf]lslbP 
adf]lhdsf cGo sfo{x¿ ug]{ . 

5_  d"Nof+sg ;ldltn] ;DklQ d"Nof+sg ubf{ k|rlnt ahf/ d"NonfO{ 
cfwf/ agfpg] . 

h_ s/bftfn] k]z u/]sf] hUufsf] d"Nof+sg c:jefljs ?kdf a9L 
kfOPdf 5fgljg u/L d"Nof+sg ug]{ . 

-$_ d"Nof+sg ;ldltn] /fo;'emfj tyf ;/;Nnfxsf nflu 
cfjZos 7fg]sf j8f cWoIf tyf cGo JolQmnfO{ d"Nof+sg ;ldltsf] 
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a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . o:tf cfdlGqt ;b:on] d"Nof+sg 
;ldltsf ;b:on] kfP;/x ;'ljwf kfpg] 5g\ .  

!#=  s/bftfsf] ;DklQsf] d"Nof+sg M -!_ k|To]s s/bftfsf]] ;DklQsf] 
d"Nof+sg cg';"rL – * adf]lhdsf] d"Nof+sg kmf/fdsf] 9fFrfdf k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/Ln] ug]{5g\ .  

t/,k|df0fLs ;km\6jo/ k|of]u u/L ;DklQsf] d"Nof+sg ug{ 
o;n] jfwf k'/\ofPsf] dflgg] 5}g .  

-@_ hUufsf] d"Nof+sg ubf{ ;fdfGotM s/bftf :jo+n] k]z 
u/]sf] d"Nof+sg b/sf cfwf/df ul/g]5 .  

    t/, s/bftfn] k]; u/]sf] d"Nof+sgsf] b/ ;efn] 
tf]s]sf] Go"gtd b/eGbf sd ePdf ;efn] tf]s]sf] Go"gtd d"Nof+sg 
b/cg';f/ d"Nof+sg ul/g]5 . 

-#_ s/bftfn] bflvnf u/]sf] d"Nof+sg b/df ;fdfGotof tLg 
jif{;Dd s'g} klg ;+zf]wg ul/g] 5}g . 

    t/, s/bftfn] cfˆgf] ;DklQsf] d"Nof+sgdf 
;+zf]wg ug{ rfx]df lghsf] lgj]bgsf cfwf/df sf/0f dgfl;j ePdf 
gu/kflnsfn] tLg jif{df Psk6s;Dd d"Nof+sg b/ ;+zf]wg ul/lbg 
;Sg]5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd d"Nof+sg b/ ;+zf]wg ubf{ ;efn] 
:jLs[t u/]sf] Go"gtd d"Nof+sg xbeGbf sd x'g] u/L ;+zf]wg ug{ ;lsg] 
5}g .   

-%_ ;+/rgfsf] d"Nof+sg k|of]hgsf nflu x|f; s§L ubf{ 
cg'';"rL– ( adf]lhdsf] b//]6 cg';f/ tLg jif{sf nflu Ps}k6s 
ul/g]5 . o;/L Xf; s6\6L ubf{ ;+/rgfsf] bz k|ltzt d"NonfO{ z]if 
d"No sfod /flv gAa] k|ltzt;Dd Xf; s6\6L ul/g]5 . 

!$=  ljj/0f k]; gug]{ s/bftfsf] ;DklQsf] d"Nof+sg ;DaGwL Joj:yf M -!_ 
s'g}  s/bftfn] cfˆgf] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf gu/]df gu/kflnsfn] 
To:tf JolQmnfO{ ljj/0f bflvnf ug{ lnlvt cfb]z jf ;"rgf lbg 
;Sg]5 . To:tf] cfb]z jf ;"rgfsf] hfgsf/L kqklqsf, Od]n jf 
ˆofS;dfkm{t klg hf/L ug{ ;lsg]]5 . o:tf] cfb]z kfPsf] jf ;"rgf 
hf/L ePsf] ldltn] jf6f]sf] Dofb jfx]s tL; lbgleq cfˆgf] ;DklQsf] 
ljj/0f bflvnf ug'{kg]{ bfloTj ;DalGwt s/bftfsf] x'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug{ 
lbPsf] ;dofjlwleq ;DklQsf]  ljj/0f bflvnf gu/]df k|d'v k|zf;sLo 
clws[t jf tf]lsPsf] sd{rf/Ln] :ynut ¿kdf a'emL  cg'dflgt s/ 
tf]sL ljj/0f a'emfpg lnlvt cfb]z lbg ;Sg]5 .  

    t/, d"Nof+sg ;ldlt sfo{/t /x]sf] cj:yfdf eg] 
o; a'Fbf adf]lhdsf] sfo{ d"Nof+sg ;ldltn] ug]{5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cfb]z kfPsf] ldltn] k}+tL; -
#%_ lbgleq oyfy{ ljj/0f k]z u/L hl/jfgfsf ;fy} s/ /sd r'Qmf ug]{ 
bfloTj ;DalGwt s/bftfsf] x'g] 5 .  
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-$_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cfb]z kfPsf] ldltleq klg 
s/bftfn] ljj/0f a'emfO{ s/ bflvnf gu/]df ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] 
lghsf] gfddf /x]sf] rncrn ;DklQ /f]Ssf /fvL ;]jf jGb ug]{ jf cGo 
s'g} tl/sfn] s/ c;'n ug{ ;Sg]5 .  

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd s/ c;'n ubf{ k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] nfu]sf] ;Dk"0f{ vr{;d]t ;DalGwt s/bftfaf6 c;'npk/ ug{ 
;Sg]5 . o:tf] vr{ lghn] ltg'{kg]{ s/ /sdsf] bf]Aa/eGbf a9L 
x'g]5}g . 

-^_ s'g} s/bftfn] a}+s jf ljlQo ;+:yfdf lwtf]jfkt /fv]sf] 
;DklQsf] a}+sn] PsLs[t ;DklQ s/ r'Qmf ug{ rfx]df a}+ssf] cg'/f]wdf 
k|d'v k|zf;sLo clws[tn] To:tf] lwtf] hUufsf] dfq d"Nof+sg u/L 
PsLs[t ;DklQ s/ c;"n ug{ ;Sg]5 .  

kl/R5]b – % 
PsLs[t ;DklQs/sf] b//]6 lgwf{/0f tyf lalnª;DaGwL Joj:yf  

!%=  PsLs[t ;DklQs/sf] b//]6 tyf cGo z'Ns lgwf{/0f M -!_ 
gu/kflnsfsf] :yfgLo cfly{s P]g adf]lhd ;efn] PsLs[t ;DklQ 
s/sf] :Nofa tyf b/ lgwf{/0f ug]{5 .  

-@_ gu/kflnsfn] ;efsf] lg0f{o adf]lhd 
ufpF÷gu/af;Lx¿nfO{ kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg, ;/;kmfO, ;8saQL, 9n 
lgsf; h:tf cfkm"n] pknAw u/fpg] ;]jf;'ljwfsf lglDt PsLs[t ;DklQ 
s/sf] lglZrt k|ltzt z'Ns jf b:t'/ yk u/L nufpg ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd yk ;]jf;'ljwfsf] lglDt nufOPsf] 
yk z'Ns jf b:t'/afkt p7]sf] /sdsf] cnu lx;fa /fvL ;DalGwt 
;]jf;'ljwfsf nflu dfq vr{ ug'{ kg]{5 . pQm ;]jf pknAw u/fPafkt 
cGo s'g} tl/sfaf6 jf cGo s'g} lgsfon] k'gM z'Ns jf b:t'/ lng 
kfpg] 5}g .  

!^=  s/ lalnª M -!_ ;DklQsf] d"Nof+sg tyf s/ lgwf{/0f eO;s]kl5 
cg';"rL –!) adf]lhd 9fFrfdf PsLs[t ;DklQ s/sf] lahs tof/ u/L 
s/bftfnfO{ pknAw u/fpg' kb{5 .  

-@_ PsLs[t ;DklQ s/ lahssf] klxnf] k|lt ;DalGwt 
s/bftfnfO{ pknAw u/fO{ bf];|f] k|lt ;DalGwt s/bftfsf] kmfOndf /fVg' 
kg]{5 .  

-#_ PsLs[t ;DklQ s/sf] lahs gu/kflnsfn] ;DalGwt 
s/bftfnfO{ hfgsf/L u/fpg kqfrf/, Od]n, P;PdP; cflbsf] 
dfWodjf6 s/bftfx¿nfO{ lbg ;lsg]5 .  

-$_ PsLs[t ;DklQ s/sf] lahs s/bftfnfO{ a'emfpg 
gu/kflnsfn] cfk;L ;Demf}tfsf cfwf/df s'g} ;fd'bflos ;+3;+:yf, 6f]n 
ljsf; ;+u7g jf lghL If]qnfO{ kl/rfng ug{ ;Sg]5 . 

-%_ gu/kflnsfaf6 PsLs[t ;DklQ s/sf] lahs tof/ 
eOg;s]sf] cj:yfdf s/bftfn] s/ a'emfpg rfx]df tTsfn} lahs 
tof/ u/L c;'n ug'{ kg]{5 . 
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-^_ gu/kflnsfn] hf/L u/]sf] lahs pk/ s;}nfO{ lrQ 
ga'em]df cg';"rL –!! sf] 9fFrfdf gu/kflnsf k|d'v;dIf ph'/L lbg 
;Sg]5g\ . o;/L kg{ cfPsf] lgj]bg k|d'vn] hfFra'em ug{ nufO{ Ps 
dlxgf leq lg0f{osf nflu gu/kflnsfdf k]; ug{ nufpg' kg]{5 / 
gu/kflnsfn] u/]sf] lg0f{o g} clGtd x'g]5 . 

kl/R5]b – ^ 
PsLs[t ;DklQ s/ c;'nL ;DaGwL Joj:yf  

!&= PsLs[t ;DklQ s/ c;'nL M -!_ gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQ s/ 
;+sngsf nflu gu/kflnsfsf] /fh:j zfvf u7g u/L sfo{ ug{]]5 . 
PsLs[t ;DklQ s/;DaGwL ;Dk"0f{ clen]vx¿ pQm zfvf k|d'vsf] 
lhDdfdf /xg]5 .   

-@_ PsLs[t ;DklQ s/sf] ;+sng cg';"rL – !@ 
adf]lhdsf] gubL /l;baf6 x'g]5 . gubL /l;bsf] klxnf] k|lt ;DalGwt 
s/bftfsf] kmfOndf /fvL bf];|f] k|lt ;DalGwt s/bftfnfO{ pknAw 
u/fpg' kg]{5 .   

-#_ PsLs[t ;DklQ s/ c;'nL /sdsf] b}lgs ljj/0f 
cg';"rL cg';"rL – !# adf]lhdsf] 9fFrfdf tof/ u/L ;f]sf] ef]lnkN6 
a}+s bflvnf ug'{ kg]{5 . a}s ef}r/ / ljj/0f cfly{s k|zf;g zfvfdf 
a'emfpg' ;DalGwt zfvf k|d'vsf] st{Jo x'g]5 .  

-$_ bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd  PsLs[t ;DklQ s/ 
gnfUg] egL tf]lsPsf ;DklQsf xsdf gu/kflnsfn] ;DklQsf] 
d"Nof+sg u/L s/ gnfUg] Joxf]/f hgfO{ gubL /l;b pknAw u/fpg' 
kg]{5 .  

t/, bkmf !% sf] pkbkmf -$_ adf]lhd nufOPsf] 
;]jfz'Ns tyf b:t'/ a'emfpg' ;DalGwt ;]jfu|fxLsf] st{Jo x'g]5 . 

-%_ s/bftfx¿n] gu/kflnsfdf ;DklQsf] ljj/0f bflvnf 
gu/]sf]] jf ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] ;DklQ klxrfg ug{ g;s]sf 
sf/0fn] s'g} s/bftf s/ ltg]{ bfloTjaf6 d'Qm x'g] 5}gg\ . 

-^_ gu/kflnsfn] cfly{s jif{sf] >fj0f ! ut]af6 PsLs[t 
;DklQ s/ a'lemlng g;Sg] cj:yf pTkGg eO{ s]xL lbg 9Lnf x'g uPdf 
lglZrt cjlw;Ddsf nflu PsLs[t ;DklQ s/ w/f}6L lnO{ km's'jfkq 
lbg ;lsg]5 . 

-&_ s/bftfn] cu|Ld ?kdf PsLs[t ;DklQ s/ a'emfpg 
rfx]df gu/kflnsfn] nfUg] s/sf] cg'dfg u/L cu|Ld ?kdf /sd a'em\g 
;Sg]5 . gu/kflnsfn] o;/L a'em]sf] /sdnfO{ w/f}6Lsf] ?kdf /flv 
k|To]s aif{ s/ /sddf ldnfg ug]{5 .  

-*_ s/bftfn] jSof}tf /sddWo] s]xL /sd j'emfpg rfx]df 
gu/kflnsfn] clwNnf jif{x?sf] qmdzM /sd a'lemlng ;Sg]5 .  

t/ o;/L jSof}tf c;'n ubf{ clwNnf] jif{sf] jfFsL /flv rfn' 
cfly{s jif{sf] s/ /sd a'em\g kfOg] 5}g . a'em]sf] kfO{Pdf 
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gu/kflnsfnfO{ ePsf] gf]S;fgL ;DjlGwt sd{rf/Ljf6 c;'n pk/ 
ul/g]5 .   

kl/R5]b – & 
k'/:sf/, ldgfxf tyf b08 hl/afgf ;DaGwL Joj:yf 

!*= ljj/0f bflvnf gu/]df hl/afgf x'g] M -!_ gu/kflnsfn] ;DklQ ljj/0f 
bflvnf ug{ tf]s]sf] Dofbleq bflvnf gu/]df cg';"rL –!$ adf]lhd yk 
z'Ns lnO{ ;DklQsf] ljj/0f a'lem lng]5 . 

-@_ s/bftfn] e"m§f ljj/0f bflvnf u/]sf] k|dfl0ft ePdf 
lghsf] ;DklQsf] k'gM d"Nof+sg u/L hl/afgf ;lxtsf] s/ /sd c;'n 
pk/ ul/g]5 . o:tf] hl/afgf n'sfPsf] ;DklQdf lgodfg';f/ nfUg] s/ 
/sdsf] k|lt jif{ %) k|ltztn] x'g cfpg] /sd a/fa/ x'g]5 .  

-#_ ;Dk"0f{ hUufsf] ljj/0f bflvnf gu/]sf], ;8sn] 5f]Psf] 
;DjGwL ljj/0f ;lx glbPsf], Pp6} JolQmsf] ;DklQsf] b'O{ k6s ;DklQ 
ljj/0f bflvnf u/]sf], ;Ssn sfuhftnfO{ s]/d]6 u/L cGoyf u/]sf], 
;+/rgfsf] k"/f tNnfsf] ;+Vof pNn]v gu/]sf], Ps tNnfsf] If]qkmndf 
kGw| k|ltzteGbf a9L km/s kf/]sf], ;+/rgfsf] k|sf/ tyf agf]6sf] 
lsl;d km/s kf/]sf] / ;+/rgfsf] k|of]u ;DaGwdf unt ljj/0f bflvnf 
u/]sf] kfOPdf ;f]nfO{ e"m§f ljj/0f bflvnf u/]sf] dfgL pkbkmf -@_ 
adf]lhd k'gM s/ lgwf{/0f u/L ;f]xL adf]lhd hl/afgf;d]t c;'npk/ 
ul/g]5 . 

-$_ s'g};DklQ wgLn] e"m¨f ljj/0f bflvnf u/]sf] egL 
gu/kflnsfdf ph'/L k|fKt ePdf ;f] ph'/Lpk/ #% lbgleq hfFra'em ug'{ 
kg]{5 . 

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhdsf] ph'/L ;xL 7xl/Pdf ph'/L lbg] 
JolQm, ;+u7g jf ;+:yfnfO{ hl/afgfsf] %) k|ltzt k'/:sf/ lbO{ ;f]sf] 
clen]v uf]Ko /flvg]5 . 

!(= s/ 5"6 tyf hl/afgf;DaGwL Joj:yf M -!_ gu/kflnsf If]qleqsf 
;DklQ wgLn] k|To]s jif{sf] PsLs[t ;DklQ s/ ;f]xL cfly{s jif{leq 
e'QmfgL ul/;Sg' kg]{5 .  

-@_ k|To]s cfly{s jif{df a'emfpg'kg]{ PsLs[t ;DklQ s/ 
;f]xL cfly{s jif{sf] kf}if d;fGtleq a'emfPdf nfUg] s/ /sddf bz 
k|ltzt 5"6 lbOg]5 . 

   -#_ aSof}tf s/ e'QmfgL ubf{ b]xfo cg';f/ hl/afgf nfUg]5 M 
s_ Ps jif{sf] aSof}tfdf ;f]sf] kGb|x k|ltztn] x'g cfpg] /sd . 
v_ Ps jif{eGbf a9Lsf] aSof}tfdf k|ltjif{ la; k|ltztn] x'g cfpg] 

/sd .  
-$_ kfFr jif{;Dd PsLs[t ;DklQ s/ e'QmfgL gug]{ 

s/bftfsf gfddf /x]sf] 3/hUuf /lh:6«];g /f]Ssf /fVg] sf/afxL 
ul/g]5 .   
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-%_ 3/hUuf /f]Ssf /fv]sf] b; jif{;Dd klg s/bftfn] s/ 
r'Qmf gu/]df ;DalGwt s/bftfsf] ;DklQ k|rlnt sfg'gadf]lhd 
lnnfdlaqmL u/L s/ tyf hl/afgf c;'npk/ ug{ ;lsg]]5 . 

-^_ kfFr jif{eGbf a9L ;dosf] PsLs[t ;DklQ s/ aSof}tf 
/fVg] s/bftfnfO{ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] pknAw u/fpFb} cfPsf] 
cfsl:ds afx]ssf cGo ;]jf / ;'ljwf /f]Ssf /fVg ;Sg]5 .  

-&_ /fh:j zfvfaf6 Psls[t ;DklQ s/ ;d]tsf s/ r'Qmf 
ePsf] k|df0f k]; gu/];Dd ufpFkflnsf÷gu/kflnsfaf6 gofF ;]jf tyf 
;'ljwfx¿ pknAw u/fOg] 5}g . 

-*_ of] sfoljlw adf]lhd lgwf{/0f ePsf s/ tyf hl/afgf 
gu/kflnsfsf] s'g} klg lg0f{oaf6 5"6 jf ldgfxf lbg kfOg] 5}g . of] 
bkmf ljk/Lt gu/kflnsfsf] s'g} ;ldlt, kbflwsf/L jf sd{rf/Ln] ldgfxf 
lbPsf] v08df ldgfxf lbPsf] /sd ldGxf lbg] kbflwsf/Laf6 c;'n pk/ 
ul/g]5 .  

   t/, s'g} s/bftfsf] ;DklQ e"sDk, af9L, klx/f], cfunfuL 
h:tf k|fs[lts k|sf]ksf sf/0f Iflt ePdf k|fKt lgj]bgsf cfwf/df 
hfFra'em u/L k|dfl0ft ePdf Iflt a/fa/sf] ;DklQdf nfUg] s/ 
ufpF÷gu/ sfo{kflnsfn] dfkb08 agfO{  ldGxf lbg ;Sg]5 . o;/L 
ldGxf lbPsf] lja/0f ;ft lbgleq ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 . 

-(_ PsLs[t ;DklQ s/ r'Qmf eO;s]sf] s'g} ;DklQdf ;f]xL 
cfly{s jif{df k'gM s/  nfUg] 5}g . 

-!)_ PsLs[t ;DklQ s/ nfu" x'g'k"j{ pQm ;DklQdf nfUg] 
e'lds/, dfnkf]t tyf 3/hUuf s/ a'emfpg] bfloTj ;DalGwt s/bftfsf] 
x'g]5 .  

-!!_ PsLs[t ;DklQ s/ nfu" x'g'eGbf cl3sf cfly{s 
jif{sf] :yfgLo txn] lgwf{/0f u/]sf] e'lds/, dfnkf]t 3/hUuf s/ r'Qmf 
geP;Dd gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQ s/ a'lemlng] 5}g . 

-!@_ s[lif of]Uo hldgx?nfO{ s[lifdf k|of]u gNofO{ jfFemf] 
/fv]df To:tf s/bftfnfO{ cfly{s P]g cg';f/ yk z'Ns lng ;Sg]5 .  

kl/R5]b– * 
ljljw 

@)= k/fdz{bftf lgo'Qm ug{;Sg] M PsLs[t ;DklQ s/sf] d"Nof+sg u/L 
lahs tof/ ug]{ sfd df}h'bf sd{rf/Laf6 lgwf{l/t ;dodf ;DkGg ug{ 
g;lsg] ePdf gu/kflnsfn] ;do, nfut / sfo{ If]q tf]sL 5f]6f] 
cjlwsf nflu k/fdz{bftf lgo'Qm u/L sfo{ ug{  ;Sg]5 . 

@!= sd{rf/LnfO{ cltl/Qm ;do sfo{ u/fPafkt ;'ljwf lbg;Sg ] M -!_ 
PsLs[t ;DklQ s/sf] d"Nof+sg u/L lahs tof/ ug]{ sfd lgwf{l/t 
;dodf sfof{no ;doleq ;DkGg ug{ df}h'bf sd{rf/LnfO{ cltl/Qm 
;do sfo{ u/fpg ;lsg]5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sfd u/]afkt sd{rf/Lx?nfO{ k|lt 
PsfO{ sfo{sf] lgldQ gu/kflnsfn] tf]s]sf] b/n] yk ;'ljwf lbg jf 
tnjdf yk cltl/Qm eQf lbg ;lsg]5 . 

@@= sfuhftsf] uf]Kotf M -!_ PsLs[t ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu 
s/bftfaf6 k|fKt sfuhft tyf clen]v uf]Ko /flvg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sfuhft tyf clen]v 
gu/kflnsfsf] k|of]hg afx]s cGo sfo{df k|df0f nfUg] 5}g . t/, 
s'g} ;/sf/L lgsfoaf6 ;f];DaGwL hfgsf/L dfu eO{ cfPdf k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] pknAw u/fpg ;Sg]5 .  

@#= vftf tyf kmf/fd M PsLs[t ;DklQ s/sf] k|of]hgsf nflu gu/kflnsfn] 
cfjZos vftf tyf kmf/fdsf] ljsf; u/L nfu" ug{ ;Sg]5 . 

@$= ;DklQ d"Nof+sg l;kmfl/z tyf 3/jf6f] k|dfl0ftsf] cfwf/ M PsLs[t 
;DklQ s/sf nflu s/bftfn] gu/kflnsf ;dIf bflvnf u/]sf] ;DklQ 
ljj/0fsf cfwf/df gu/kflnsfn] ;DklQsf] d"Nof+sg l;kmfl/; tyf 
3/jf6f] k|dfl0ft ug{ ;Sg]5 . 

@%= ;xof]u lng;Sg ] M gu/kflnsfn] hUuf tyf ;+/rgfsf] nut cBfjlws 
ug]{ k|of]hgsf nflu hUufsf] gfkL u/fpg], hUuf vl/b ljls|sf] ;"rgf 
k|fKt ug]{, hUufsf] d"Nof+sg b/ sfod ug]{ h:tf sfo{df lhNnf l:yt 
sfof{nox?sf] ;xof]u k|fKt ug{ ;Sg]5 . 

@^= ;Ddfg ug]{ M gu/kflnsfn] x/]s aif{ ;efaf6 ;a}eGbf a9L s/ ltg]{, 
;dodf g} s/ a'emfpg], s/bftfnfO{ s/ ltg{ k|f]T;fxg ug]{ / PsLs[t 
;DklQ s/ c;'nLdf ;xof]u k'¥ofpg] s/bftfdWo]af6 pTs[i6 s/bftf 
5gf}6 u/L ;Ddfg ug{ ;Sg]5 .  

@&= ljj/0f ;fj{hlgs ug'{kg ]{ M gu/kflnsfn] dfl;s ¿kdf c;'n ePsf] 
PsLs[t ;DklQ s/ / jflif{s ¿kdf p7]sf] PsLs[t ;DklQ s/ tyf ;f] 
;DaGwdf ePsf lqmofsnfksf] ;dLIff ;lxtsf] jflif{s k|lta]bg 
;fj{hlgs ug'{ kg]{5 .   

@*= cled'vLs/0f sfo{qmd M PsLs[t ;DklQ s/ nfu" ug'{k"j{ 
gu/kflnsfaf6 kbflwsf/L, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnfnfO{ hfgsf/L 
u/fpg tyf /fo ;'emfj ;+sng ug{ cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng 
ug{ / o:tf] s/ nfu' u/]sf gu/kflnsfsf] cWoog e|d0f ug{ ;lsg]5 .   

#)= clwsf/ k|Tofof]hg M of] sfo{ljlw adf]lhd k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/ dftxtsf s'g} sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg ug{ 
;Sg]5 .   

#!= sfo{ljwLsf] JofVofM of] sfo{ljlwsf] clGtd JofVof sfo{kflnsf jf 
sfo{kflnsfsf] clwsf/ k|fKt lgsfon] ug]{5 .   

#@= sfo{ljwL ;+zf]wg M of] sfo{ljlwsf k|fjwfgx¿df sfo{kflnsfn] cfjZos 
;+;f]wg ug{ ;Sg] 5 .   

##= afwf c8rg km'sfp M :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ tyf o; 
sfo{ljlwdf Joj:yf eP jfx]ssf ljifodf gLltut lg0f{o ug{ cfjZos 
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ePdf To:tf] lg0f{o sfo{kflnsfn] ug]{5 . ljz]if cj:yf k/L ;DklQ 
d"Nof+sg ul/Psf] tLg jif{ kl5 k'gM ;DklQ d"Nof+sg ug{ g;Sg] cj:yf 
cfPdf ;efn] cl3Nnf] d"Nof+sgnfO{ cfwf/ dfgL PsLs[t ;DklQ s/ 
c;'n ug{] Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

                                   cg';"rL– ! 
-bkmf # ;“u ;DalGwt_ 

PsLs[t ;DklQ s/sf] b/ 
 

s/of]UoPsLs[t ;DklQsf] d"No aflif{s b/ -sf]i7df pbfx/0f_ 

klxnf]] ?=@,%),))).  ;Dd 50.– -? krf;_ 
% nfv ;Dd 100.– -? Ps ;o_ 
!) nfv ;Dd 200.– -? b'O{ ;o_ 
!% nfv ;Dd  300.– -? tLg ;o_ 
@) nfv ;Dd 500.– -? kfFr ;o_  
@% nfv ;Dd 700.– -? ;ft ;o_ 
#) nfv ;Dd 1,000.– -? Ps xhf/_ 

#) nfv b]lv %) nfv ;Dd 

0.08%  - z'Go bzdnj z'Go 
cf7 k|ltzt _

%) nfv ! s/f]8 ;Dd 

0.15%  - z'Go bzdnj kGw| 
k|ltzt _ 

! s/f]8 b]lv @ s/f]8 ;Dd 

0.2%  - z'Go bzdnj b'O 
k|ltzt _ 

To; kl5 ykdf 

0.3%  - z'Go bzdnj ltg 
k|ltzt _ 
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cg';"rL– @ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

hn]Zj/, dxf]Q/L 
PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f 

j8f g+====== 
l;=
g+= 

hUuf÷
3/ 
wgLsf] 
gfd 

k]zf 
 

7]ufgf hUufsf] ljj/0f 
 

ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f / 
lsl;d 

ef}lts 
;+/rgf 
ag]sf] 
ldlt 

ef}lts ;+/rgfsf] ef}tls ;+/rgfsf] k|of]u k|of]us
tf{ 

s
}lkmot 

af6f]s
f] g

fd 

3
/ g

+= 

ls
=g

+= 

If]qkmn
 

 

e
jg

 
 

uf]bfd, ;
]8  c

Go 

n
DafO lkm

r
f}8fO lkm 

 

If]qkmn
 ju{ lkm 

tn
f ;

+Vof 

c
fjf;

 

Jofkf/ 

c
f}B

f]lus
 

;
+:y

fut 
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cg';"rL # 
-bkmf * sf] pkbkmf -!_;Fu ;DalGwt_ 
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

hn]Zj/, dxf]Q/L 
PsLs[t ;DklQljj/0f k]z ug]{af/] ;DklQwgLx¿nfO{ cToGt h?/L ;"rgf 

o; ========== ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] xfn;Dd dfnkf]t c;"n u/L cfPsf]df 
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ tyf o; gu/kflnsfsf] :yfgLo cfly{s 
P]g, @)&$ adf]lhd cf=j= ======= b]lv PsLs[t ;DklQ s/ nfu" ul/g] ePsfn] 
ufpFkflnsf÷gu/kflnsf If]qleq hUuf /x]sf hUufwgLx¿nfO{ cfˆgf] hUuf / 
;f] hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] ljj/0f bflvnf u/L ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf 
nut sfod u/fpg' x'g of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .  
 
;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug]{ kmf/fd ===========ufpF÷gu/ sfo{kflnsfsf] 
sfof{noaf6 oxL =========== ut]b]lv ljt/0f x'g] x'Fbf kmf/fd k|fKt ug'{eO{ ;f] 
kmf/fddf ;TotYo ljj/0f e/L cfufdL  =============== ut]leq ufpF÷gu/ 
sfo{kflnsfsf] sfof{nodf bflvnf ug'{x'g cg'/f]w ul/G5 . o:tf] ljj/0f 
hUufwgL cfkm} jf lghsf] ;uf]n kl/jf/sf JolQm jf lghsf] d~h'/Lgfdf k|fKt 
JolQmn] dfq a'emfpg ;Sg]5g\ . ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] tf]s]sf] clGtd 
ldlt;Dd klg ljj/0f bflvnf gug]{ hUufwgLx¿n] ljnDa z'Ns ltg'{kg]{ x'Fbf 
tf]lsPsf] ;doleq} cf–cfˆgf] ;DklQ -3/ / ;+/rgf_ sf] ljj/0f k]z ug'{x'g 
xflb{s cg'/f]w ul/G5 .  

 
PsLs[t ;DklQ s/sf] ljj/0f bflvnf ug{sf nflu cf=j= ====== ;Ddsf] dfnkf]t 
/ e"lds/  r'Qmfug'{ kg]{5 . PsLs[t ;Dklt s/ lt/]kl5 ;f] 3/ / hUufdf 
dfnkf]t, e"lds/ / 3/hUuf s/ gnfUg] Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fOG5 . 
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cg';"rL $ 
-bkmf * sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

hn]Zj/, dxf]Q/L 
PsLs[t ;DklQ ljj/0f bflvnf kmf/fd 

 
>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 
========== gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 
=========, ======= . 
dxf]bo, 

o; ufpF÷gu/kflnsfsf] ldlt @)=======     ut] k|sflzt ;"rgfcg';f/ 
d}n]/xfdLn] PsLs[t ;DklQ s/ d"Nof+sgsf nflu tkl;ndf n]lvP adf]lhdsf] 
;DklQsf] ljj/0f bflvnf u/]sf] 5'/5f}+ . o; adf]lhd ufpF÷gu/kflnsfn] 
PsLs[t ;DklQ s/ lgwf{/0f ul/lbPdf d]/f]/xfd|f] d~h'/ 5 . tkl;ndf 
pNn]lvt ljj/0fx¿ "́§f 7x/] ufpF÷gu/kflnsfsf] lg0f{o tyf sfg'g adf]lhd 
b08 ;hfo ;x'Fnf a'´fpFnf . 
s_ ;DklQ wgLsf] ljj/0f v_ ljj/0f bflvnf ug]{ JolQmsf] 

ljj/0f 

!= hUuf/3/wgLsf] gfd / y/ M 

@= afa' /kltsf] gfd / y/ M  

#= afh] /;;'/fsf] gfd / y/ M  

$= k];f /Joj;fo M  

%= 3/ hUufwgL a;f]af; ug]{  

g=kf= / uf=kf= M  

j8f g+= M        6f]n 

 /a:tL  

/3/ g+= M          

6]lnkmf]g g+= M  

Od]nM   
  
^= ;DklQwgLsf] kfl/jfl/s ljj/0f M 
qm= ;+=kl/jf/sf ;b:ox¿sf] gfd 

b:tvt M 
 
gfd / y/ M  
 
7]ufgf M 
  
hUuf/3/wgLsf] gftf M  
 
ldltM 
 
 
 

;DklQ wgLsf] gftf 

!= 
@= 
#= 
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u_ ;DklQsf] ljj/0f M       
!= hUufsf] ljj/0f M  

 hUufsf] ljj/0f 

hUuf /x]sf] 
:yfg 

hUufhf]l8P
sf] d'Vo 
;8s -

;8ssf] gfd 
/ ;8ssf] 

k|sf/_ 

If]q          -
sfof{non] eg]{_ 

hUufsf] 
k|of]u 

 

hUufsf] 
rngrNtL
sf] d"No 

-k|lt _ 

s}lkmot 
ls=g+= 

;flas 
-uflj; / j8f_ 

xfnsf] j8f 
g+= 

If]qkmn 
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@= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f M 

;+/rgf 
/x]sf] 
ls= g+= 

;+/rgfsf] 
k|sf/ 
-3/ / 

uf]bfd/ 6x/f 
/ kvf{n_ 

;+/rgfsf]  ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f  
k|of]ustf{ 

-:jo+ / ef8f_ 
s}lkmot 

-3/ g+= cflbv'nfpg]_ 

tNnf nDjfO{ rf}8fO{ 

If]qkmn 
-ju{km'6 
jf /lgª 
lkm6_

ag]sf] 
ldlt 

;+/rgfsf] agf]6sf] 
lsl;d 

-agf]6 / 5fgf 
v'nfpg]_ 

;+/rgfs
f] k|of]u 

-Jof/ cf} 
/ ; +/ 3_ 
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3= sfof{non] eg]{ M  

!_ s/bftfjf6 r'Qmf ug'{kg]{ 3/hUuf s/, dfnkf]t jf e"lds/, w/w'/L s/ 
/l;bsf] k|ltlnlk k]; gePsf]df ufpFkflnsf÷gu/kflnsfaf6 ePsf] 
k|dfl0ft M    

s/ zLif{s k|df0fLt ljj/0f 
k|dfl0ft ug]{sf] 
b:tvt / ldlt 

dfnkf]t jf e"lds/   

3/w'/L s/    

3/hUuf s/ -gnfUg] jf 
r'Qmf_ 

  

@_ gS;fkf; u/L agfPsf] ;+/rgfsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|fljlwsaf6 ePsf] 
k|dfl0ft M  

;+/rgfsf] 
ljj/0f 

;+/rgfag]sf] 
ldlt 

ju{lkm6 jf 
/lgªlkm6 

k|dfl0ft ug]{sf] gfd 
/ b:tvt 

    

    

#_ o; ljj/0f;fy ;+nUgsfuhftx¿ .  

s_ hUufwgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk M 5 / 5}g . 

v_ s/ a'´fPsf] /l;bsf] k|ltlnlk M 5 /  5}g . 

u_ ;DklQwgLpkl:ytx'gg;s]dflghn] lbPsf] d~h'/Lgfdf M 5 /  5}g . 

3_ cGosfuhftx¿ M 

ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] ;DklQ ljj/0f bflvnf ;DaGwdf u/]sf d'Vo 
Joj:yfx¿ M  

s_  ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f bflvnf ug{ 
cfXjfg u/]sf] ;dofjlwleq o; kmf/fdcg';f/ cfcfˆgf] hUuf tyf 
;+/rgfsf] ;TotYo ljj/0f e/L ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf bflvnf ug'{ 
kg]{5 . 

v_  ;DklQsf] ljj/0f bflvnf u/]kl5 hUuf vl/blaqmL jf ;+/rgf lgdf{0fsf] 
sf/0fn] ;DklQ yk36 ePdf ;f]sf] k|df0f;lxtsf] ljj/0f k}+tL; -#%_ 
lbgleq ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf a'´fpg' kg]{5 . 
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u_  ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;dofjlwleq ;DklQ ljj/0f kmf/fd 
bflvnf gu/]df ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] yk z'Ns lnO{ ljj/0f kmf/fd 
a'l´lng ;Sg]5 . 

3_  ;DklQsf] ljj/0f ;DklQwgL :jo+n] ufpFkflnsf÷gu/kflnsfdf 
bflvnfug'{ kg]{5 . s'g} sf/0fa; wgL :jo+ pkl:yt eO{ ljj/0f 
bflvnf ug{ g;s]df ;uf]n kl/jf/sf sfg'g adf]lhd pd]/ k'u]sf s'g} 
;b:on] jf ;DklQwgLsf] d~h'/Lgfdf k|fKt JolQmn] bflvnf ug{ 
;Sg]5g\ . 

ª_  ;+o'Qm :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] ljj/0f ;DklQwgLx¿n] ;+o'Qm¿kdf 
jf ;f]dWo] s'g} Pshgfn] bflvnf ug{ ;Sg]5g\ . 

r_  PsLs[t ;DklQ s/sfnflu s/bftfn] ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;dIf 
bflvnf u/]sf] ;DklQ ljj/0fsf] cfwf/df ufpFkflnsf÷gu/kflnsfn] 
;DklQsf]  d"Nof+sg ug]{5 .  

5_  s/bftfn] '́§f ljj/0f bflvnf u/]sf] k|dfl0ft ePdf lghsf] ;DklQsf] 
k'gMd"Nof+sg u/L hl/afgf ;lxtsf] s/ /sd c;'npk/ ul/g]5 . o:tf] 
hl/afgf n'sfPsf] ;DklQdf lgodfg';f/ nfUg] /sdsf] k|ltjif{ 
%)k|ltztn] x'gcfpg] /sd a/fa/ x'g]5 . 

h_  ;Dk"0f{ hUufsf] ljj/0f bflvnf gu/]sf], ;8sn] 5f]Psf] ;DjGwL ljj/0f 
;lx glbPsf], Pp6} JolQmsf] ;DklQsf] b'O{ k6s ;DklQ ljj/0f bflvnf 
u/]sf], ;Ssn sfuhftnfO{ s]/d]6 u/L cGoyf u/]sf], ;+/rgfsf] k"/f 
tNnfsf] ;+Vof pNn]v gu/]sf], Ps tNnfsf] If]qkmndf kGw| k|ltzteGbf 
a9L km/s kf/]sf], ;+/rgfsf] k|sf/ tyf agf]6sf] lsl;d km/s kf/]sf] / 
;+/rgfsf] k|of]u ;DaGwdf unt ljj/0f bflvnf u/]sf] kfOPdf ;f]nfO{ 
e"m§f ljj/0f bflvnf u/]sf] dfgLg] 5 . 

 

ljj/0f bflvnf ug]{sf] b:tvt M 
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cg';"rL -% 
-bkmf !) sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DjlGwt_ 
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

hn]Zj/, dxf]Q/L 
hUuf tyf ;+/rgfsf] bflvnf vf/]hL l6kf]6 

hUuf lbg]sf]] gfd M   hUuf lng]sf]] gfd M 
7]ufgf M    7]ufgf M 
hUuf lbg]sf] s/bftf ;+s]t g=+  M  hUuf lng]sf] s/bftf ;+s]t g=+  M 
hUuf tyf ;+/rgfsf] ljj/0f 

l;=g+
= 

hUuf 
lbgsf] 
gfd 

hUuf 
lng]sf] 
gfd 

yk36sf] ePsf] ljj/0f hUufsf] ljj/0f ;+/rgfsf] 
hUuf lbg]sf] 
>]:tfdf 36 hUuf 
tyf ;+/rgf 

hUuf lbg]sf] 
36\g] 
d"Nof+sg 
/sd 

hUuf 
lng]sf] 
>]:tfdf 
yk hUuf 
tyf 
;+/rgf 

hUuf lng]sf] 
yk d"Nof+sg 
/sd 

hUuf wgL 
;+s]t g+= 

/lhi6]z
g g+= 

ldl
t 

j8f 
g+= 

hUuf 
/x]sf] 
If]q 

;flj
s 

ls=g+
= 

xfnsf] 
ls=g+= 

If]q
kmn 

k|sf/ lsl;d     

                                  

                                  

;DnUg sfuhftx? M                
tof/ ug]{sf] ;xL            k|dfl0ft ug]{sf] ;xL 
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cg';"rL ^ 
-bkmf !@ sf] pkbkmf -#_ -s_ ;+u ;DalGwt_ 

hUufsf] Go"gtd d"Nof+sg xb 
 

d'Vo If]q :yfg 
Go"gtd d"No  
k|lt ===== ? 

s= Jofkfl/s If]q  

Dff
n
kf

]t 
s

fo
f{n

on
] t

f]s
]s

f] b
//

]6 
c
g
';
f/

  
 

v_ cfjfl;o If]q 
 

 

 

 

 

u_ s[lif If]q 
 

 
 
 

3_ jg tyf ju/ If]q  
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cg';"rL – & 
-bkmf !@ sf] pkbkmf -#_ -v_ ;Fu ;DalGwt_ 

;+/rgfsf] d"Nof+sg b/  

If]q 

;+/rgfk|lt ju{ lkm6 ?= 

cf/=l;=l;= k|m]d 
:6Sr/ 

l;d]06 hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] 
uf/f] – cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] 
uf/f] – cf/=l;=l;= jf l;d]06 
hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf  

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 
9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf 
;]8 jf sRrL 3/ 

Aofkfl/s,cf}
Bf]lustyf 
;+:yfut 

a;f]jf; 
Aofkfl/s, 

cf}Bf]lustyf 
;+:yfut 

a;f]jf;  
Aofkfl/s, 

cf}Bf]lustyf 
;+:yfut 

a;f]jf;  
Aofkfl/s,  

cf}Bf]lustyf 
;+:yfut 

a;f]jf;  Aofkfl/s,  cf}Bf]lustyf ;+:yfut a;f]jf;  

s 
Jofkfl/s 
If]q 1500.–1200.– 1100.– 1000.– 800.– 700.– 600.– 500.– 450.– 350.–

v 
cfjf;Lo 
If]q 1300.–1100.– 900.– 850.– 700.– 600.– 500.– 400.– 350.– 300.–

u s[lif If]q 1000.– 900.– 700.– 650.– 500.– 400.– 400.– 300.– 350.– 250.–
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cg';"rL -* 
-bkmf !# sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DjlGwt_ 
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

hn]Zj/, dxf]Q/L 
s/bftfsf] ;+s]t gDj/ M              s/ lgwf{/0f u/]sf] cf=j= M 

hUuf / 3/ 3gLsf] gfd M                

7]ufgf M                   

6f]n / a:tL / 3/ g+= M                 

hUufsf] ljj/0f 

hUufsf] 
sfod d"No 

ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f ef}lt
s 

;+/r
gfsf] 
sfod 
d"No 

;DklQsf] 
s/ nfUg] 
s'n d"No     
-hUuf + 
;+/rgf_ 

;fljssf] 
uflj; / j8f 

xfnsf] 
j8f / 
6f]n 

lsQ
f g+= 

If]qkmn 
hUuf 

/x]sf] If]q 

PsfO{ 
d"No k|lt 

== 

k|sf
/ 

tNnf 
agf]6sf] 
lsl;d 

k|of]
u 

If]qkmn 
PsfO{ 
d"No 

z'?sf] 
d"Nof+s

g 

k'/f ePsf] 
aif{ 

Xf; 
s6\6L 
k|ltzt 

Xf; 
s6\6L 
x'g] 
/sd 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
s/ of]Uo PsLs[t ;DklQsf] d"No ? ==============                    

aflif{s PsLs[t ;DklQ s/ hDdf ? =============                 

cIf?]kL M                   
d"Nof+sg ldlt M                d"Nof+sg stf{ M       
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cg';"rL– ( 
-bkmf !# sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

;+/rgfsf] x|f; s§L b/ 
;+/rgfsf] 
lsl;d 
 
;+/rgfsf] 
cfo' 

cf/=l;=l;= 
k|m]d :6Sr/ 

l;d]06 
hf]8fO{dfO§fjf 
9'Ëfsf] uf/f] – 
cf/=l;=l;= 

5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 
9'Ëfsf] uf/f] – cf/=l;=l;= jf 

l;d]06 hf]8fO{dfO§fjf 
9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf  

df6f]sf] 
hf]8fO{dfO§fjf 
9'Ëfsf] uf/f] – 
h:tf÷6fon

sf] 5fgf 

;]8 jf 
sRrL 3/ 

X|f; sl6\6 
ug]{jif{ 

;Dd 

&% ^) @% !% !) 

X|f; sl§ 
b/ 

k|ltztdf 

!=@ !=% #=^ ^ ( 
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cg';"rL- !) 
-bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
hn]Zj/, dxf]Q/L 

PsLs[t ;DklQ s/ lahs 
 
lahs g+= M              cf=j= M 
hUuf/3/3gLsf] gfd M            s/bftf ;+s]t g+= M 
7]ufgf M              lahs 
ag]sf] ldlt M 
6f]n/a:tL/ 3/ g+= M            vftfkfgf g+= M 

hUufsf] ljj/0f hUufsf] 
sfodd"N

o 

ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f  ef}lts ;+/rgfsf]  
sfodd"No 

;DklQsf] 
d"No ;flas 

uflj;/j8f 
xfn 
j8f  

ls=g+= If]qkmn 
-====_ 

If]q PsfOd"No 
-k| ====_ 

k|sf/ tNnf lsl;d k|of]u If]qkmn 
-j=lkm=_ 

;'?sf] 
d"Nof+sg 

x|f; 
s§L 

                

                

                

                

                

PsLs[t ;DklQsf] hDdf d"No  
PsLs[t ;DklQ s/    
cGo z'Ns -=========_   
s'n hDdf ?   

cf=j= =======sf nflu tkfO{+sf] ;DklQdf pk/f]Qm adf]lhd s/ tyf z'Nsx¿ lgwf{/0f ePsf] x'Fbf ;doleq} s/ e'QmfgL ug'{x'g cg'/f]w ul/G5 . s/ lgwf{/0f ;DaGwL s'g} s'/fdf lrQ ga'em]df #% lbgleq 
cWoIf÷k|d'v ;dIf lgj]bg ug{ ;lsg] Joxf]/f ;d]t cg'/f]w ul/G5 .  

 
lan tof/ ug]{ M                                                                                                     :jLs[t ug]{ 
 



31 
 

cg';"rL– !! 
-bkmf !^ sf] pkbkmf -^_ ;+u ;DalGwt_ 

gu/kflnsfsf] lg0f{o pk/ lrQga'em]df s/bftfn] lbg] lga]bg 
 
>Ldfg\ cWoIf÷k|d'vHo",  
hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
hn]Zj/, dxf]Q/L 

 
ljifoM– cfjZos sf/afxL ul/kfpFm . 

 
 pk/f]Qm ;DaGwdf o; ufpFkflnsf÷gu/kflnsfaf6 ldlt ================= 
df hf/L ul/Psf] PsLs[t ;Dklt s/sf] nflu lgwf{l/t d"Nodf lgDg s'/fdf d]/f] 
lrQ ga'em]sf] x'Fbf Dofbleq} b]xfo adf]lhdsf sfuhftx¿ ;+nUg /fvL 
cfjZos sf/jfxLsf] nflu of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 
lrQ ga'em]sf s'/fx¿ M 
=============================================================  
======================================================== 
============================================================ 
;+nUg sfuhftx¿ M  
                       lgj]bs 

gfd y/ M– 
7]ufgf M– 
b:tvt M–  

 
ldlt M 
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cg';"rL- !@ 
-bkmf !&sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, hn]Zj/, dxf]Q/L 
PsLs[t ;DklQs/sf] gubL /l;b 
hUufwgL ;+s]t g+= M  
/l;b g+= M          s/ a'emfPsf] cf=a= M 
hUuf/3/ 3gLsf] gfd M        a'em]sf] ldlt M 
7]ufgf M          s/bftf ;+s]t g+= M 
6f]n / a:tL / 3/ g+= M        vftfkfgf g+= M 

hUufsf] ljj/0f hUufsf] 
sfodd"No 

ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f  ;+/rgfsf]  sfod 
d"No 

;DklQsf]  
d"No 

s}lkmot 
;fljs 
uflj; 
/ j8f 

xfn 
j8f 

ls=g+= If]qkmn 
-======df_ 

hUuf 
/x]sf] If]q 

k|sf/ tNnf lsl;d k|of]u If]qkmn 
-j=lkm=_ 

              
              
              
              

PsLs[t ;DklQsf] hDdf d"No   
PsLs[t ;DklQ s/    

cGoz'Ns   

aSof}tf -cf=j= ======== b]lv ========= ;Dd_   

hl/jfgf   
5'6   
s'nhDdf ?=  

cIf/]kL ?= 
/sd a'lemlng]sf] ;xL  
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cg';"rL- !# 
-bkmf !& sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

PsLs[t ;DklQs/ c;'nLsf] b}lgsljj/0f kmf/fd 

 

dlxgf M    ut] M  

/l;b g+= s/bftfsf] gfd c;'nL /sd s}lkmot 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

pk/f]Qm adf]lhdsf] hDdf /sd cIf¿kL ?                  sf]               
a}+ssf] a}+s a}+s ef}r/ /gub a/a'emf/y u/L lnof}+÷lbof}+ .  
b:tvt M 
/sd a'emfpg]sf] gfd M 
kb M 

b:tvt M 
/sd a'lemlng]sf] gfd M 
kb M 

ldlt M  
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cg';"rL – !$ 
-bkmf !* sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

Dofbleqljj/0f bflvnfgePdflnOg] ykz'Nssf] b/ 
 

;DklQsf] 
d"Nof+sg /sd 

rfn" cf=j=leq} 
Dofb gf3]df 

Ps cf=j= 
Dofb 
gf3]df 

Dofb gf3]sf] 
Ps cf=j=kl5 
t];|f] cf=j=;Dd 

Dofb gf3]sf] 
t];|f] cf=j=kl5 
kfFrf}+ cf=j=;Dd 

%) nfv ;Dd ? == ? == ?== ? === 

%) nfveGbf 
dfly ! s/f]8;Dd 

? == ? == ?== ? === 

! s/f]8 eGbf 
dfly @ s/f]8 ;Dd 

? == ? == ?== ? === 

@ s/f]8 eGbf 
dfly hlt;'s}  

? == ? == ?== ? === 
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hn]Zj/ नगरपािलका sf] 

अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा 
कायर्बम (स ालन कायर्िविध) ऐन, २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ldlt @)&%.)$.!) df ;DkGg bf]>f] gu/ ;efaf6 :jLs[t _ 
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hn]Zj/ नगरपािलका sf] 

अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा 
कायर्बम (स ालन कायर्िविध) ऐन, २०७५ 

ूःतावना  :  अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग ःथानीय तहमा 
सामािजक सरुक्षा कायर्बम स ालन कायर्िविध सम्बन्धमा  आवँयक व्यवःथा 
गनर् वाञ्छनीय भएकाले bf]>f] नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पिरच्छेद-१ 

ूारिम्भक 

१.  संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस कायर्िविधको नाम “अनाथ तथा 
जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम 
(स ालन कायर्िविध) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हनुेछ । 

२.  पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलका” भ ाले १८ वषर् उमेर 

परुा नभएका दफा १२ बमोिजमका लाभमाही बालबािलका 
सम्झनपुछर् । 

(ख) “अध्यक्ष” भ ाले गाउँपािलकाको अध्यक्ष सम्झनपुछर् । 

(ग)  “अिभलेख” भ ाले दफा २२ बमोिजम तयार गिरएको अिभलेख 
सम्झनपुछर् ।  

(घ)  “कायर्पािलका” भ ाले गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलका 
सम्झनपुछर् । 

(ङ)  “कोष” भ ाले अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग 
सामािजक सरुक्षा कायर्बम स ालन गनर् यसै कायर्िविध ारा 
ःथापना हनु ेअक्षय कोष सम्झनपुछर्। 

(च) “ूमखु ूशासकीय अिधकृत”  भ ाले गाउँपािलका वा 
नगरपािलकाको ूमखु ूशासकीय अिधकृत सम्झनपुछर् । 

(छ)  "ूमखु" भ ाले नगरपािलकाको ूमखु भ े सम्झनपुछर् । 

(ज)  "वडा कायार्लय" भ ाले गाउँपािलका वा नगरपािलकाको वडा 
कायर्लय भ  ेसम्झनपुछर् । 

(झ)  “शाखा”  भ ाले सामािजक सरुक्षा हेन शाखा सम्झनपुछर् ।  
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(ञ)  “सिमित”  भ ाले कायर्पािलकामा गिठत सामािजक िवकास 

सिमित सम्झनपुछर्। 

(ट)  “स ालक सिमित”  भ ाले दफा ६ बमोिजम गिठत कोष 
व्यवःथापन तथा संचालक सिमित सम्झनपुछर् ।  

(ठ)  "ःथानीय तह" भ ाले गाउँपािलका तथा नगरपािलका भ  े
सम्झनपुछर् । 

(ड) “ःथानीय ःतर” भ ाले नगरपािलकाको भौगोिलक क्षऽे 
सम्झनपुछर् । 

(ढ)  “ःथानीय बाल अिधकार सिमित”  भ ाले ूचिलत कानून 
बमोिजम ःथानीय ःतरमा बाल अिधकार सम्व र्नको लािग 
गिठत  सिमित सम्झनपुछर् ।  

३.  उ ेँ य : यस ऐनको उ ेँय देहाय बमोिजम हनुेछ :- 
(क) अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग नगरपािलकामा 

सामिजक सरुक्षा कायर्बम स ालन गनर् ःथापना हनु े वा भएको 
कोषलाई िनयमन गन ।  

(ख) स ालनमा रहेका अक्षषय कोषवाट ूा  आम्दानी समेतको 
आधारमा सामािजक सरुक्षा आवँयक देिखएका अनाथ तथा 
जोिखम यकु्त बालबािलकाको पिहचान गरी उनीह लाई नगद 
ूवाह गन व्यवःथा िमलाउन े।  

पिरच्छेद-२ 

कोष ःथापना तथा स ालन 

४. अनमुित िदन े : (१) गाउँपािलका/नगरपािलका क्षेऽमा अनाथ तथा 
जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम 
स ालन गनर् अनमुित िलन चाहन े व्यिक्त वा संःथाले कायर्पािलका 
समक्ष अनमुितको लािग िनवेदन िदनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनमुित माग गन व्यिक्त वा 
संःथालाइर् कायर्पािलकाले कायर्बम तथा सोमा हनु े खचर् रकम 
नगर/गाउँपािलकाको वािषर्क बजेटमा उल्लेख हनु े र उक्त रकम 
दफा ५ बमोिजमको कोष माफर् त खचर् हनुगेरी कायर्बम स ालन 
गनर् अनमुित िदन सक्नेछ । 
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(३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारको सहमित वा अनमुित 
अथवा नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारको नीित अन्तगर्त स ािलत 
हनुे अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग सामािजक सरुक्षा 
कायर्बम संचालन भइरहेको हकमा यो ऐनको व्यवःथा लागू हनु े
छैन । 

 

५. कोष ःथापना : (१) कायर्पािलकाले गाउँपािलका/नगरपािलका 
क्षेऽिभऽ अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग सामािजक 
सरुक्षा कायर्बम स ालन गन गैरसरकारी संघ संःथा तथा अन्य 
िनकायले अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाको लािग सामािजक 
सरुक्षा कायर्बममा खचर् गनर् वा कोषको मूलधनमा योगदान गन गिर 
रकम दािखला गनर्को लािग एक अनाथ तथा जोिखमयकु्त 
बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम स ालन कोष 
ःथापना गनछ । 

 (२) कोषमा ःथानीय तहले अनाथ तथा जोिखमयकु्त 
बालबािलकाको लािग सामािजक सरुक्षा ूदान गन गरीबी  
न्यूिनकरणका लािग िविनयोजन गिरएको रकम पिन दािखल गनर् 
सिकनेछ ।  

(३) गाउँपािलका /नगरपािलका क्षेऽमा कोषमा दािखला 
रकम बाहेक अन्य ॐोतबाट खचर् गनगरी कुनै संःथालाइर् अनमुित 
वा सहमित िदइने छैन । 

६. कोष स ालन व्यवःथा : (१) कोषको स ालनको लािग देहाय 
बमोिजमको एक कोष व्यवःथापन तथा स ालक सिमित रहनछे : 
(क) गाउँ / नगरकायर्पािलकाबाट मनोिनत कायर्पािलकाको एक जना 

मिहला सदःय,                             -संयोजक 
(ख) ःथानीय ःतरमा कायर्रत बालबािलकाह  संग सम्बिन्धत 

गैरसरकारी     संःथा वा ःथानीय बालसंरक्षण सिमितका 
अध्यक्षह  मध्येबाट समािजक िवकास सिमितबाट  मनोिनत 
एक जना ूितिनिध                                -सदःय 
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(ग) ःथानीयःतरमा स ािलत सावर्जिनक वा सामदुाियक माध्यिमक     
िव ालयह का ूधानाध्यापकह  मध्येबाट समािजक िवकास 
सिमितबाट मनोिनत एक जना ूितिनिध   -सदःय 

(घ) ःथानीय ःतरमा संचािलत सहकारी संःथाह का अध्यक्षह  
मध्येवाट समािजक िवकास सिमितबाट मनोिनत एक जना 
ूितिनिध                                              -सदःय                                      

(ङ) ःथानीयःतरमा कायर्रत ःवाःथ्य सःथासंग सम्बिन्धत कमर्चारी 
वा मिहला ःवाःथ्य ःवयंम सेवकह  मध्येवाट समािजक 
िवकास सिमितबाट मनोिनत एक जना ूितिनिध          
-सदःय 

(च) कोषमा योगदान गन दाताह  मध्येबाट समािजक िवकास 
सिमितबाट मनोिनत एक जना ूितिनिध           -सदःय 

(छ) ःथानीय बाल क्लवह  मध्येबाट समािजक िवकास सिमितबाट 
मनोिनत  एक जना ूितिनिध             -सदःय 

(ज)   सामािजक िवकास शाखाका एकजना कमर्चारी -सदःय-सिचव  

तर सामािजक िवकास सिमित गठन भईनसकेको अवःथामा गाउँ 
तथा नगर कायर्पािलकाले सदःय तोक्न ुपनछ । 

(२) सिमितका सदःयह को कायार्विध तीन वषर्को हनुेछ। 
 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 

कोषमा कुनै रकम दािखला गदार् भएको सम्झौताले स ालक 
सिमितमा कुनै ूितिनिधत्व गराउनपुन भएमा सो रकमसँग सम्बिन्धत 
खचर्को िनणर्य गदार् सम्झौता बमोिजमको ूितिनिधत्व गराउन बाधा 
पनछैन । 

७. अक्षय कोष खडा गन : (१) कोषले  जम्मा गन गरी ूा  हनु े
रकम  मध्ये अक्षयकोषका लािग ूा  हनु े सबै र अन्य मध्ये 
पच्चीस ूितशत रकम अक्षय कोषको पमा राख्नपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको ब्याज वापत ूा  
हनुे रकम बाहेक अक्षय कोषको पमा रहेको रकम कुनै पिन 
कायर्मा खचर् गनर्पाइनछैेन । 

८. शतर् बमोिजम खचर् गन : कोषमा रकम दािखला गदार् कुनै िनधार्िरत 
कायर्बम वा कुनै कायर्बममा िनधार्िरत ूिबयाबाट खचर् गन सहमित 
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बमोिजम दािखला भएको रकम खचर् गदार् स ालक सिमितको 
सहमित बमोिजम खचर् गनुर्पनछ । 

९.  कोषको रकम खचर् गनर् नपाइन े :देहाय बमोिजमको कायर्मा कोषको 
रकम खचर् गनर् पाइनेछैन :-        

(क) तािलम, गो ी, ॅमण वा सो ूकृितको अन्य कायर्, 
(ख) मसलन्द, छपाइ, पऽपिऽका, िव ापन वा सो ूकृितको अन्य 

कायर् । 

१०.  कोषमा रकम दािखल गनर्सक्न े : (१) गाउँपािलका/नगरपािलकाले 
अनाथ तथा जोिखममा रहेका बालबािलकाको संरक्षण, सरुक्षा तथा 
सबलीकरणमा वािषर्क बजेट माफर् त तोिकएको रकम कोषमा दािखल 
गरी कोष माफर् त खचर् गनर्सक्नेछ । 

(२)  गाउँपािलका/नगरपािलका क्षेऽमा कायर्बमको लािग खचर् हनुे सबै 
ूकारका रकम कोषमा दािखला हनुे व्यवःथा कायर्पािलकाले 
िमलाउनेछ । 

पिरच्छेद-३ 

कोषको रकम खचर् गन ूिबया 
११. खचर् ब्यवःथापन : कोषको रकम देहाय बमोिजमको कायर्बमह मा 

खचर् गनर् सिकनछे :- 
(क)   लिक्षत समूहलाइर् िदईन ेनगद अनदुान, 
(ख) लिक्षत समूहलाइर् िनि त अविधको सहयोगाथर् िदइने 

आविधक अनदुान, 

(ग) लिक्षत समूहलाइर् आवँयकता अनसुार िवपद समेतमा 
सहयोग गनर् िदईने   िवशेष अनदुान, 

(घ)  कुनै दाताले कुनै बालबािलका लािग तोकेर िदएको सशतर् 
अनदुान । 

१२.  लाभमाही समूह : दफा ११ बमोिजमको कायर्बम देहाय बमोिजमको 
लाभमाही बालबािलकाको लािग स ालन गनुर्पनछ :- 
(क)  आमा बाब ु दबैुको मतृ्य ु भएको, कोही पिन आफन्त नभई 

अ को शरणमा बसेका बालबािलका,  

(ख) आमा बाब ु दबैुको  मतृ्य ु भई आफै घरमलुी भएका 
बालबािलका, 
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(ग) आमा बाब ु दबैुको मतृ्य ु भई आफन्तको (पिरवारका अन्य 
सदःयको) रेखदेखमा रहेका बालबािलका, 

(घ) आमा बाब ु दबैु मानिसक रोगी, बेप ा, पूणर् अपा ता भई 
उनीह बाट उिचत संरक्षण पाउन नसकेका बालबािलका, 

(ङ)  आमा वा बाब ु कुनै एकको मतृ्य,ु बेप ा, दोौो िववाह गरी 
टाढा बसेको,बौि क वा इन्िीय सम्बन्धी िदघर्कािलन 
अशक्तता भएका, बाबकुो पिहचान नभएको वा पूणर् अपा ता 
भई एकल अिभभावकसँग बिसरहेका बालबािलका । 

(च) आफ्नो सम्पि  नभएको, ःयाहार ससुार गन पिरवारको सदःय 
वा संरक्षक नभएको बालबािलका । 

१३. नगद अनदुानको दर : लाभमाहीलाइर् नगद अनदुान िदँदा ूित मिहना 
कायर्पािलकाले तोकेको रकममा नघटन ेगरी िदनपुनछ । 

१४. सावर्जिनक सूचना गनुर्पन : (१) ूत्येक वषर् अनसूुची-१ बमोिजमको 
ढाँचामा कायर्तािलका सिहत सावर्जिनक सूचना गरी लिक्षत 
बालबािलकाको लािग िदइन ेअनदुानको ूिबया सु  गनुर् पनछ ।  

(२) सूचना ूकाशन गदार् वडा कायार्लय, िव ालय, 
ःवाःथ्य संःथा बालबािलकासँग काम गन सरकारी तथा गैर 
सरकारी संःथाका कायार्लयह मा सूचना टाँःन ुपनछ ।      

१५.  आवदेन गनुर्पन : (१) आवेदन आव्हानको लािग सावर्जिनक सूचना 
ूकािशत गनुर्पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सावर्जिनक सूचना ूकािशत 
गदार् र आवेदन फारम िवतरण गदार् गाउँपािलका/नगरपािलकामा 
कायर्क्षेऽ रहेका स  संःथा, बाल अिधकार सिमित, बाल समूहको 
सहयोग िलन सिकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना ूकाशन गरेको पन्ी 
िदनिभऽ अनसूुची-२ बमोिजमको ढाचँामा आवदेन िदन ुपनछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको आवेदनसाथ देहायका 
कागजात संलग्न गनुर्पनछ :- 
(क) बालबािलकाको जन्म दतार् ूमाण पऽको ूितिलिप, 
(ख) अिभभावक हनुेह ले अिभभावकको नागिरकताको ूमाण 

पऽको ूितिलिप, 



42 
 

(ग) बाब ुआमाको मतृ्य ु भएको अवःथामा मतृ्य ु दतार्को 
ूमाणपऽको ूितिलिप, 

(घ) अिभभावक पूणर् अपा ता भएमा अपा ता काडर्को ूितिलिप, 
(ङ) बाबआुमा बेप ा भएको, मानिसक रोगी भएको सन्दभर्मा 

ूमाण खलु्ने कागजात । 
 

१६.  लाभमाहीलाई िदइन े रकमको िनधार्रण, लाभमाहीको संख्या िनधार्रण, 

छनौटको लािग ूाथिमकता  र छनौटको ूिबया : (१) 
लाभमाहीलाई िवतरण गन अनदुान रकम देहाय बमोिजम िनधार्रण 
गनर्पनछ :- 
(क)  अिघल्लो वषर्को लेखा िववरणमा खलेुको कोषको रकमवाट 

ूा  व्याज¸ कुनै दाता वा िनकायवाट लिक्षत बालबािलकालाई 
िवतरण गनर्भिन िदइएको रकम जोडेर लाभमाहीलाई िवतरण 
गन जम्मा अनदुान रकमको तय गन, 

(ख)  खण्ड (क) अनसुार रकम गणना गदार् यस अिघको वषर्मा 
सम्झौता भएका लाभमाहीलाई िदन ुपन रकम घटाई िवतरण 
गन रकमको तय गन, 

(ग)  कुनै दातावाट िनधार्िरत दर बमोिजम िनि त अविधकोलािग 
अनदुान िदने गरी रकम ूा  भएमा त्यःता लाभमाहीको लािग 
ूा  रकम छु ै िवशेष अनदुान उपशीषर्कमा रकम उल्लेख 
गन, 

(घ)  तर खण्ड (ग) बमोिजम रकम ूा  गदार् दफा १३ 
बमोिजमको दरमा कम्तीमा एक वषर्भन्दा कम समयको लािग 
रकम ःवीकार गनर् पाईन े छैन । यस दफामा तोिकएभन्दा 
कम रकम अक्षय कोषमा भने जम्मा गनर् सिकने ।     

(२) लाभमाहीको सङ्ख्या िनधार्रण देहाय बमोिजम गनुर् 
पनछ :- 
(क) दफा १३ मा तोिकएको दरलाई बा॑ मिहनाले गणुन गरेर 

दफा १६.१(ख)बाट ूा  रकमलाई भाग गरी लाभमाहीको 
सङ्ख्या िनधार्रण गनर् पन। 
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(ख)  तर दफा १६.१ को लािग लाभमाहीको लािग दाताबाट 
अनदुान रकम ूा  भएकालाई छु ै उपशीषर्कमा राखी 
लाभमाहीको सङ्ख्या एिकन गन । 

(३) लाभमाहीको छनौटको ूाथिमिकता देहाय बमोिजम हनुछे :-   
 
 आवेदकको ूकार ूाथिमकीकरण थप ूाथिमकीकरण 

१ आमाबाब ु दवैु गमुाई अ को शरणमा रहेका 
बलबािलका 

पिहलो एकै ूकारका आवेदकह  
मध्येबाट छनौट गनुर् परेमा 
िनम्नानसुार 
बालबािलकालाई 
ूथिमकीकरण गनुर् पनछ 
:- 
(क) हाल बाल ौिमकको 
पमा काम गिररहेका 

बालबािलका 
(ख)िव ालय बािहर 
रहेका बालबािलका 
(ग)आफ्नो सम्पित 
नभएकाबालबािलका  

२ आमाबाब ु दवैु गमुाई आफै घरमूली भएका 
बालबािलका 

दोॐो 

३ आमाबाब ु दवैु गमुाई आफन्तको रेखदेखमा 
रहेका बालबािलका 

तेॐो 

४ आमाबाब ु दवैु मानिसक रोगी, वेप ा, पूणर् 
अपा ता भई उिचत संरक्षण पाउन नसकेका 
बालबािलका 

चौथो 

५ आमाबाबमुध्ये कुनै एकको मतृ्य,ु बेप ा, दोॐो 
िववाह गरी छु ै बसेको, मानिसक रोगी, 
बाबकुो पिहचान नभएको वा पूणर् अपा ता भई 
एकल अिभभावकसँग बिसरहेका बालबािलका 

पाँच  

           (४) उपदफा (३) बमोिजमको ूाथिमकीकरण गरी छनौट 
भएका बालबािलकाह को नामावली सम्बिन्धत ःथानीय तहले 
सावर्जिनक सूचना ारा जानकारी गराउन ुपनछ । 

(५) छनौट सम्बन्धी जानकारी सम्बिन्धत बालबािलका, 
उनीह का अिभभावक र अध्ययन गिररहेको िव ालयलाई पऽ 
माफर् त वा अन्य स ार माध्यम ारा गिरनेछ । 

१७.  सम्झौता गरी पिरचयपऽ िदन ुपन : (१) दफा १६ बमोिजम छनौट 
भएका बालबािलकाह लाई सहयोग ूदान गनुर् अिघ उनीह का बाब ु
आमा वा अिभभावक वा ःवयं बालबािलकासँग अनसूुची-३ 
बमोिजमको ढाचँामा सम्झौता गनुर् पनछ । 

(२) सम्झौताको समयमा छनौट भएका बालबािलका, 
उनीह को बाब ुआमा वा अिभभावकलाई यसबाट पन असर तथा 
ूभावका बारेमा जानकारी एवम ्परामशर् गिरनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोिजम सम्झौता गिरएका आमा बवुा 
वा अिभभावक वा ःवयं बालबािलकालाई अनसूुची-४ बमोिजमको 
ढाँचामा पिरचय पऽ िदन ुपनछ ।  

पिरच्छेद ४ 

अनदुान रकमको िवतरण¸ रोक्का तथा उपयोग 

१८.  रकम िवतरण र उपयोगः (१) अनदुान रकम चौमािसक पमा 
िवतरण गनुर् पनछ ।  

(२) अनदुान रकम बालबािलकाको अिभभावकलाई िदन ु
पनछ । यिद बालबािलका आफ घरमूली भएको अवःथामा भन े
सम्बिन्धत बालबािलकालाई नै िदन सिकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको िवतरण गदार् सबै 
सरोकारबालाह लाई समेटेर कुनै समारोह भएको अवसर पारेर भ ा 
िवतरण गनर् सिकनेछ वा नपेाल सरकारले सामािजक सरुक्षा भ ा 
िवतरण गन समयमा िवतरण गनर् बाधा पन छैन ।  

(४) अनदुान रकमको उपयोग लाभािन्वत वगर्का 
अिभभावकले बालबािलकाको िहतमा (जःतै िशक्षा, ,ःवाःथ्य, खाना, 
कपडा, आिद) ूयोग गनुर्पनछ । 

१९.   लगत क ा हनु ेअवःथाह  : देहायको  अवःथामा  लाभमाहीह को 
नाम सम्बिन्धत ःथानीय तहको अिभलेखबाट क ा गिरनेछ :- 
(क)  िनज बसाइँ सरी गएमा, 
(ख)  िनजले अन्य व्यिक्त वा संघ संःथाबाट यस कायर्बमबाट 

भन्दा बढी सहयोग ूा  गरेमा, 
(ग)  िनजले उच्च माध्यिमक तह पूरा गरेमा वा अठार वषर् पूरा 

भएमा, 
(घ)  िनजको बाल िववाह भएमा, 
(ङ) िनजको मतृ्य ुभएमा । 

(च)   ःवयं नाबालकले आफँूले पाउन ेअनदुान रकम निलने भिन 
ःव घोषणा गरेमा । 
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पिरच्छेद ५ 

अनगुमन¸ लेखा ूितवदेन तथा अिभलेिखकरण 

२०.  अनगुमन तथा ूितवदेन : (१) कायर्बमको वािषर्क ूितवदेन जे  
मिहनामा तयार गरी कायर्पािलकाको सामािजक िवकास हेन सिमितमा 
पेस गनुर् पनछ।  

(२) ूितवेदनको ढाँचा सिमितले तोिकिदए बमोिजम  

हनुेछ । 

(३) यस ऐन बमोिजम कायार्न्वयन हनु े कायर्बमको 
अनगुमन सिमितले गनछ ।  

(४) अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग यस 
ऐन बमोिजमको कायर्बम स ालन भए नभएको अनगुमन गनर् 
सामािजक शाखा वा कुनै सिमितको सदःयको संयोजकत्वमा 
अनगुमन टोली बनाई ूितवेदन तयार गराउन बाधा पनछैन । 

(५) सिमितले ःथलगत अध्ययन गरी उ ेँय अनु प काम 
भए नभएको हेरी नभएको पाएमा अनदुान रकम रोक्का गनर् िनदशन 
िदन सक्नेछ ।  

(६) अनगुमन गदार् स ालक सिमितले गरेका काम 
कावार्ही समेत हेरी ूिबया पूरा भए नभए ूितवेदन तयार गरी 
स ालक सिमितलाई सधुारकोलािग िनदशन  िदन सक्नेछ । 

२१.  लेखा सम्बन्धी व्यवःथा : (१) अक्षय कोषको रकम नपेाल रा  
बकबाट “क, ख, वा ग” ौेणीको इजाजत ूा  मध्ये अिधकतम 
व्याजदर तथा अन्य सिुवधा उपलब्ध गराउन े बकमा मु ती खाता 
खोली रकम जम्मा गिरनेछ ।  

(२) कोषबाट ूा  व्याज तथा कोषमा नजाने तर 
लाभमाहीलाई अनदुानको लािगिदइने भनी ूा  रकम स लनका 
लािग सोही बकमा छु ै चल्ती र बचत खाता खोिलनेछ । 

(३) दवैु खाताको खाता स ालन स ालक सिमितको 
सयोजक र सदःय सिचवको संयकु्त दःतखतबाट हनुछे । 

२२.  लाभमाहीह को मूल अिभलेख : लाभमाहीह को मूल अिभलेख 
अनसूुची -५ बमोिजमको ढाँचामा सबैले देख्न ेगरी राख्न ुपनछ ।  
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२३.  गनुासो दतार् गनर् सक्न े : (१) अनदुानको लािग छनौट भएका 
बालबािलकाले रकमको िवतरण वा अन्य ूकृया उपर िच  नबझेुमा 
िनणर्य भएको िमितले पतीस िदनिभऽ कायर्पािलकाको सामािजक 
सरुक्षा हेन शाखामा गनुासो दतार् गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै गनुासो ूा  भएमा 
समामािजक िवकास शाखाले सो उपर आवँयक जाँचबझु गरी 
िनणर्यको लािग सिमितको बैठकमा पेस गनुर् पदर्छ । 

२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनर् सक्न े : कायर्पािलकाले 
अनसूुचीमा आवँयक हेरफेर तथा थपघट गनर् सक्नछे । 
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अनसूुची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सग ँसम्बिन्धत) 
अनदुान िबतरण तािलकाको ढाचँा 

चरण मिहना गनर् पन कायर् कैिफयत 

ूिबया सु  असोज रकम¸ संख्या र अिन्तम 
नितजा जानकारी गराउने 
िमित तय 

 

सूचना ूकाशन काितर्क सबै वडाकायार्लय तथा 
िव ालयमा समेत 

सबैजनाले थाहा 
पाउने गरी सूचना 
ूवाह हनुपुन । 

आवेदन सकलन मिङ्सर मसान्त 
सम्म 

सबैलाई सहज हनेु गरी 
स लन गन । 

बडा कायार्लयसँग 
समन्वय गरी 
वडाःतरवाट 
स लन गन 
व्यवःथा गनुर्पन 
। यसका लािग 
ःथानीय ःतरमा 
गिठत बाल 
सरक्षण सिमितको 
सहयोग िलन 
सिकनेछ ।  

छनौट पसु मसान्त आवेदनको मूल्या न 
तथा छनौट 

 

गनुासो सनुवुाई फाल्गनु पिहलो 
ह ा 

सूची ूकाशन गरी ७ 
िदन सम्ममा  कसैको 
केही गनुासो भए राख्न 
अनरुोध गद सूचना 
ूकाशन 

 

सम्झौता फागनु मिहना िभऽ सम्झौतामा किहले सम्म 
कसरी कुन मिहना 
िदइने आिद खलुाउनपुन 
।  

 

कायार्न्वयन सम्झौता 
अविधसम्म 
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अनसूुची –२ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 
अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम 

आवदेन फारमको ढाचँा 
१. बालबािलकाको िववरणः 

नाम थर........................................िल  ............उमेर ...... 
गाउँपािलका/ नगरपािलका...........................................वडा 
नं..... िजल्ला ............   ूदेश ............................... 
िव ालय ......................................................... 
कक्षा ...........ःवाःथ्य 
अवःथा ........................................................................ 
जन्म दतार्  भएको/नभएको 

२. बवुाको िववरण 

(१) बवुाको नाम, थर .............................................................    
(२) बवुा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्य ुभएको   (ख) बेप ा  

(ग) अक  िववाह गरी गएको   (घ) अन्य .............. 
(३) बवुाको शारीिरक वा मानिसक अवःथा : (क) मानिसक रोगी     

(ख) पणुर् अपा   (ग) अन्य अवःथा ............................. 
३. आमाको िववरण 

(१)  आमाको नाम, थर ....................................  
(२)  आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्य ुभएको   (ख) 

बेप ा  (ग) अक  िववाह गरी गएको   (घ) अन्य .............. 
(३) आमाको शारीिरक वा मानिसक अवःथा : (क) मानिसक रोगी     

(ख) पणुर् अपा   (ग) अन्य अवःथा ............................. 
४. आमा वा बवुा वा अिभभावक अपा  भएमा अपा ताको पिरचय पऽ 

भएको/नभएको  

 अपा ताको ूकार        क       ख     ग            घ 

५. अिभभावक/संरक्षकको िववरणः 
 अिभभावक/संरक्षकको नाम, थर .................... 
 पूरा ठेगाना .................................................... 
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 अिभभावक /संरक्षकको नागिरकता ूमाण पऽ 
नम्बर   ...................................... 

६. पािरवािरक िववरणः 

ब.सं. 
पिरवारको 

सदःयको नाम 
नाता उमेर पेसा 
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अनसूुची -३ 

(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 
गाउँपािलका/नगरपािलका र सम्बिन्धत अिभभावक वा बालबािलका बीच हनु े

सम्झौताको ढाचँा 
 

ःथानीय सामािजक सरुक्षा ूा  गन बालबािलकाको अिभभावक वा 
बालबालका ःवयं ौी...........¸पिहलो पक्ष र कोष व्यवःथापन सिमित¸ दोॐो 
पक्ष बीचमा ौी............को िहताथर् उपयोग गन गरी मािसक . ............  
का दरले .......... सम्म तपिसल तथा अनाथ तथा जोिखमयकु्त 
बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम स ालन ऐन, २०७५ मा 
उिल्लिखत  शतर् बन्देज पालना गरेसम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराउन े
सम्बन्धमा सम्झौता गनर् दवैु पक्ष सहमत भई यस सम्झौतामा हःताक्षर गरी 
एक एक ूित िलयौ िदयौ ।    

तपिसल 

(क) सम्बिन्धत अिभभावकले पालना गनुर्पन शतर् 
१.  बालबािलकालाई िनरन्तर िव ालय पठाउने । 

२.  ूा  सहयोगको रकम बालबािलकाको िहतको लािग खचर्  

गन । 

३.  िबरामी भएर वा अन्य कारणबाट बालबािलका िव ालय जान 
नसकेमा सम्बिन्धत िव ालय र गाउँ नगरपािलकालाई िलिखत 
जानकारी िदन े। 

४. बालबािलकालाई जोिखमपूणर् काममा नलगाउने । 

५.  अनगुमन सिमितलाई सहयोग गन र िदएका सझुाव कायार्न्वन 
गन । 

६.   बालबािलकाको िःथितमा कुनै पिरवतर्न आए त्यसको जानकारी 
सिमितलाई िदन े। 

७.  छोरा र छोरीमा भेदभाव नगन । 

(ख) सम्बिन्धत सिमितले पालना गनुर्पन शतर्ह  

१.  यस सम्झौतामा उल्लेिखत रकम सम्झौता अविध भिर वा 
शतर्को पालना भएसम्म चौमािसक उपलब्ध गराउन,े 
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२.  यस कायर्िविध िभऽ रही सिमितले िदएको सझुाव कायार्न्वयन 
गन,  

३.  अनगुमनको बममा िनदिशका अनसुार ूदान गरीआएको 
सहयोग रकम रोक्का वा  ःथगन गनुर्पन कुनै पिन आधार 
भेिटएमा  सनुवुाईको उिचत मौका िदई िलिखत पमा 
सम्बिन्धत अिभभावक र िव ालयलाई सूचना िदने, 

४.  सम्बिन्धत अिभभावक र बालबािलकासँग िनरन्तर सम्पकर् मा 
रिहरहनपुन । 

अिभभावक/बालबािलका ःवयंका तफर् बाटः स ालक सिमितको तफर् बाट 

नाम थरः...................   नाम थरः................. 

नागिरकता नं................  दःतखतः 

हःताक्षर .................  पद: 

    संःथाको छाप : 

 

बालबािलकाको नामः 

ठेगाना   

िव ालयको नाम  कक्षा  
औठा छाप 

 

 

इित सम्वत.्..........साल..............मिहना........गते........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची -४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 
अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग िदइन ेसामािजक सरुक्षा 

कायर्बम पिरचय पऽको ढाचँा 
गाउँपािलका/नगरपािलकाको कायार्लय 

िजल्ला,..................... ूदेश 
 

पिरचय पऽ नं. : ............................... 
नाम थर : ...........................िल  : ...........उमेर : ..... 
ठेगाना:गाउँपािलका/नगरपािलका : .................,  वडा नं : ........... 
िजल्ला : ............        ूदेश : .................. 
िव ालय : .......................... अध्ययन गिररहेको कक्षा : .......... 
अिभभावकको नाम थर : ................... ना. ू.प. नम्बर : ................ 
अिभभावकको ठेगाना : गाउँपािलका/नगरपािलका :.........,  वडा नं : ...... 
िजल्ला : .......................     ूदेश : ................... 
बै मा खाता खोलेको भए,- 
बैङकको नाम र खाताको िकिसम : ................... 
बैङक खाताको नम्बर : ................... 
रकम पाएको िववरण,- 
बिुझिलनेको,- 
नाम, थर : ................................ 
दःतखत : ................................... 
िमित : ............................ 
कूल रकम : ......................... 

बझुाउनेको,- 
नाम, थर :.................................. 
दःतखत :................................... 
िमित : .................................. 
पद : ........................................ 
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अनसूुची-५ 

(दफा २२ सँग सम्बिन्धत) 
अनाथ तथा जोिखमयकु्त बालबािलकाका लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम 

लाभमाहीह को अिभलेख 

...............गाउँपािलका/नगरपािलकाको कायार्लय 
................ ..............िजल्ला...................... ूदेश 

 

लाभमाही 
नम्वर 

लाभमाहीको 
नाम थर 

अध्ययन गन 
भए िव ालय  

अिभभावक/संरक्षकको 
नाम थर 

अिभभावक/संरक्षकको 
नागिरकता नम्बर 

ठेगाना 

नाम 

कक्षा 
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hn]Zj/ नगरपािलकाको सहकारी ऐन, @)&% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hn]Zj/ gu/kflnsf ,hn]Zj/ , dxf]Q/L 

 
- ldlt @)&%.)$.!)  df ;DkGg bf]>f] gu/ ;ef af6 af6 :jLs[t _ 
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hn]Zj/ नगरपािलकाको सहकारी ऐन, @)&% 
 
प्र तावनाः सहकारी मू य, मा यता र िस धा त अनु प थानीय तरमा 
छिरएर रहेको पँूजी, प्रिविध तथा प्रितभालाई वाबल बन र पार पिरकताका 
आधारमा एकीकृत गद सद यह को आिथर्क, सामािजक तथा साँ कृितक 
उ नयन गनर्, समुदायमा आधािरत, सद य केि द्रत, लोकताि त्रक, वाय  
र सुशािसत सगंठनको पमा सहकारी सं थाह को प्रव र्धन गनर्, सहकारी 
खेती, उ योग, व तु तथा सेवा यवसायका मा यमबाट सामािजक यायका 
आधारमा आ मिनभर्र, तीब्र एवं िदगो पमा थानीय अथर्त त्रलाई सु ढ 
तु याउन सहकारी संघ सं थाह को दतार्, स चालन एवम ् िनयमन 
स ब धी यव था गनर् वा छनीय भएकोले, 

hn]Zj/ नगरपािलकाको ldlt M @)&%⁄)$⁄!) ut]sf] bf]>f]  

नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
पिर छेद –१ 
प्रारि भक 

१. संिक्ष त नाम र प्रार भ :(१) यस ऐनको नाम hn]Zj/ 

नगरपािलकाको सहकारी ऐन, २०७%” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तु त प्रार भ हुनेछ । 

२. पिरभाषा: िवषय वा प्रसङ्गले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “आ तिरक कायर्िविध” भ नाले सहकारी सं थाले दफा १८ 

बमोिजम बनाएको आ तिरक कायर्िविध स झनुपछर् ।  
(ख) “कसूर” भ नाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर स झनुपछर् । 
(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगर्त 

बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनुपछर् । 
(घ) “पिरवार” भ नाले सद यको पित वा प नी, छोरा, बुहारी, छोरी, 

धमर्पुत्र, धमर्पुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन 
पोषण गनुर् पन दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र िददी, बिहनी 
स झनुपछर्। 

तर सो श दले अंशब डा गरीवा मानो छु िटई आ-आ नो पेशा 
यवसाय गरी बसेको पिरवारको सद यलाई जनाउने छैन ।  
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(�) “बचत” भ नाले सद यले सहकारी सं थामा ज मा गरेको रकम 
स झनुपछर् । 

(च) “म त्रालय” भ नाले सहकारी स ब धी िवषय हेन संघीय 
म त्रालय स झनुपछर् ।  

(छ) “मुख्य कारोबार” भ नाले सं थाले सचंालन गरेको यवसाियक 
िक्रयाकलापह मा पिछ लो आिथर्क वषर्स ममा पिरचािलत 
बचतको दािय व र पिछ लो आिथर्क वषर्को सद यतफर् को 
खिरद वा िबक्री कारोवारमा क तीमा तीस प्रितशतभ दा बढी 
िह सा भएको कारोवार स झनुपछर् ।   

(ज) “रिज ट्रार” भ नाले संघको रिज ट्रार स झनु पछर् ।  
(झ) “लेखा सुपरीवेक्षण सिमित” भ नाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा 

सुपरीवेक्षण सिमित स झनुपछर् । 
(ञ) “िविनयम” भ नाले स बि धत सहकारी सं थाको दफा १७ 

बमोिजम बनाएको िविनयम स झनुपछर् । 
(ट) “िवभाग” भ नाले संघको सहकारी िवभाग स झनुपछर् र सो 

श दले म त्रालयले सहकारी िनयमन गनर् तोकेको महाशाखा 
समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भ नाले सहकारी सं थाको शयेर पूजीको अंश 
स झनुपछर् ।  

(ड) “स चालक” भ नाले सिमितको सद य स झनुपछर् र सो श दले 
सिमितको अ यक्ष, उपा यक्ष, सिचव र कोषा यक्ष समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ड) “सद य” भ नाले सहकारी स थाको सद यता प्रा  त गरेका 
यिक्त स झनुपछर्। 

(ढ) “सिमित” भ नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको 
स चालक सिमित स झनुपछर् ।  

(ण) “सहकारी मू य” भ नाले वावल वन, व–उ रदािय व, 
लोकत त्र, समानता, समता, ऐक्यव धता, इमा दारी, खुलापन, 
सामािजक उ रदािय व तथा अ को हेरचाह लगायत 
अ तरार्ि ट्रय मा यता प्रा  त सहकारी स ब धी मू य 
स झनुपछर् । 



57 
 

(त) “सं थाको यवसाय” भ नाले िविनयममा यव था भए 
बमोिजम स चािलत यवसाियक िक्रयाकलाप स झनुपछर् ।  

(थ) “सहकारी िस धा त” भ नाले वैि छक तथाखुला सद यता, 
सद य वारा लोकताि त्रक िनय त्रण, सद यको आिथर्क 
सहभागीता, वाय ता र वत त्रता, िशक्षा, तालीम र सचूना, 
सहकारी-सहकारी बीच पार पिरक सहयोग र समदुायप्रितको 
चासो लगायत अ तरार्ि ट्रय मा यता प्रा  त सहकारी स ब धी 
िस धा त स झनुपछर् ।  

(द) "सं था" भ नाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम 
दतार् भएको िवषयगत वा बहुउ दे यीय सहकारी सं था स झनु 
पछर् । 

(ध) “साधारण सभा” भ नाले सहकारी सं थाको साधारण सभा 
स झनुपछर् । 

(न) “प्राथिमक पँूजी कोष” भ नाले शेयर पँूजी र जगेडा कोष 
स झनुपछर् । 

(प)  "दतार् गन अिधकारी" भ नाले दफा ६९ बमोिजमको दतार् गन 
अिधकारी स झनुपदर्छ । 

पिर छेद–२ 
सहकारी सं थाको गठन तथा दतार् 

३. सं थाको गठन :(१) क तीमा तीस जना नेपाली नागिरकह  
आपसमा  िमली िवषयगत वा वहुउ दे यीय सहकारी सं था 
गठन गनर् सक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
िमक, युवा लगायतले आ नो म वा सीपमा आधािरत भइ 
यवसाय गन सहकारी सं थाको हकमा प ध्रजना नेपाली 
नागिरकह  भए पिन सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अ यत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, थानीय तह वा य ता 
सरकार वा तहको अनुदान वा वािम वमा संचािलत िव यालय, 
िव विव यालय वा संगिठत सं थाबाट पािर िमक पाउने पदमा 
वहाल रहेका क तीमा एकसय जना कमर्चारी, िशक्षक वा 
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प्रा यापकह ले आपसमा िमली प्रचिलत कानून बमोिजम दतार् 
भएको आ नो पेशागत संगठनका आधारमा सद यता, 
प्रितिनिध व र सेवा सचंालनमा तोिकए बमोिजमका शतर् ब देजह  
पालना गन गरी सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभ दा कम संख्या रहेको एउटै 
कायार्लयका क तीमा तीसजना कमर्चारी, िशक्षक वा 
प्रा यापकह ले आपसमा िमली सद यता, प्रितिनिध व र सेवा 
संचालनमा तोिकए बमोिजमका शतर् ब देजह  पालना गन गरी 
सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोिजम सं था गठन गदार् एक पिरवार 
एक सद यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा उि लिखत संख्या 
पुगेको हुनुपनछ ।  
तर सं था दतार् भइसकेपिछ एकै पिरवारका एकभ दा बढी 
यिक्तलेसो सं थाको सद यता िलन बाधापनछैन । 

 (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन  
बचत तथा ऋणको कारोवार गन सं था गठन गदार् क तीमा 
एकसय जना नेपाली नागिरकह को सहभािगता हुनु पनछ ।  

४. दतार् नगरी  सहकारी स था संचालन गनर् नहुने: कसलेै पिन  यस 
ऐन बमोिजम दतार् नगरी सहकारी थापना तथा स चालन गनर् 
हँुदैन।   

५. दतार्को लािग दरखा त िदनु पन :(१) यस ऐन बमोिजम गठन 
भएका सरकारी सं थाले दतार्कालािग दतार् गन अिधकारी समक्ष 
अनुसचूी-१ को ढाँचामा दरखा त िदनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा त साथ देहाय 
बमोिजमका कागजातह  संलग्न गनुर् पनछ :– 
(क)  सहकारी सं थाको प्र तािवत िविनयम, 
(ख)  सहकारी सं था स चालनको स भा यता अ ययन प्रितवेदन, 
(ग)  सद यले िलन वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको 

िववरण । 
६. दतार् गनुर् पन :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम प्रा  त 

दरखा त  सिहतको कागजातह   छानिवन गदार् देहाय बमोिजम 
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भएको पाइएमा दतार् गन अिधकारीले दरखा त परेको िमितले तीस 
िदनिभत्र य तो सहकारी सं था दतार् गरी अनुसचूी-२ को ढाँचामा 
दतार् प्रमाणपत्र िदनु पनछ :– 
(क) दरखा त साथ पेश भएको िविनयम यो ऐन तथा यस ऐन 

अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजम रहेको,  
(ख) प्र तािवत सहकारी सं था सहकारी मू य,  मा यता र 

िस धा त अनु प स चालन हुन सक्ने आधार रहेको, 
(ग) सहकारी सं था समुदायमा आधािरत एवम ्सद य केि द्रत 

भई सचंालन र िनय त्रण हुन सक्ने प ट आधार रहेको । 
(2) उपदफा (१) बमोिजम छानिवन गदार् प्र तािवत 

सहकारी सं थाको िविनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुर्पन 
देिखएमा दतार् गन अिधकारीले य तो सशंोधन गनुर्पन यहोरा 
खुलाई दरखा त प्रा  त भएको िमितले प ध्र िदनिभत्र िनवेदकलाई 
सूचना गनुर् पनछ । 

(3) यस ऐनमा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
यो ऐन प्रार भ हँुदाका बखत दतार् भई स चालनमा रहेका 
नगरपािलका िभत्र कायर्क्षेत्र कायम गिरएका  सहकारी सं था यस ै
ऐन बमोिजम दतार् भएको मािनने छ । 

(४) यस दफा बमोिजम सहकारी सं था दतार् गदार् दतार् 
गन अिधकारीले य तो सहकारी सं थाले पालना गनुर् पन गरी 
कुनै शतर् तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तोिकएकोमा सोको पालना 
गनुर् स बि धत सहकारी सं थाको कतर् य हुनेछ। 

७. दतार् गनर् अ वीकार गनर् सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा 
उि लिखत अव था नभएमा, सोही दफा बमोिजम िविनयम 
संशोधनको लािग सचूना िदएको अबिध िभत्र िनवेदकले संशोधन 
गनर् अ वीकार गरेमा य तो सूचना पाएको िमितले तीस िदनिभत्र 
िबिनयम संशोधन नगरेमा वा सचूनामा उ लेख भए बमोिजम हुने 
गरी िबिनयम  सशंोधन नगरेमा दतार् गन अिधकारीले य तो 
सहकारी सं था दतार् गनर् अ वीकार गनर् सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकारी सं था दतार् गनर् 
अ वीकार गरेकोमा दतार् गन अिधकारीले कारण खुलाई तीन िदन 
िभत्र सोको जानकारी स बि धत िनवेदकह लाई िदनु पनछ ।  

८. सहकारी सं था संगिठत सं था हुने: (१) सहकारी सं था 
अिवि छ न उ रािधकारवाला एक वशािसत र सङ्गिठत सं था 
हुनेछ । 

(२) सहकारी सं थाको काम कारबाहीको लािग एउटा 
छु टै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी सं थाले यस ऐनको अधीनमा रही यिक्त 
सरह चल अचल स पि  प्रा  त, उपभोग, िवक्री वा अ य यव था 
गनर् सक्नेछ।  

(४) सहकारी सं थाले यिक्त सरह आ नो नामबाट 
नािलस उजूर गनर् र सो उपर पिन सोही नामबाट नािलस उजूर 
लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी सं थाले यिक्त सरह करार गनर् सक्नेछ । 
९. सहकारी सं थाको कायर्क्षेत्र : (१) दतार् हँुदाका बखत सहकारी 

सं थाको कायर् क्षेत्र देहाय बमोिजम हुनेछः  
(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गन सं थाको हकमा एक 

वडा,  
(ख)  अ य सं थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन 

वडास म : 
(१)  सद यह वीच वाबल बनको पार पािरक 

अ यासको लािग आपसी साझा व धन (कमन ब ड), 
(२)  यवसाियक तरमा सेवा संचालन गनर् 

आव यक सद य संख्या, 
(३) सं था संचालनमा सद यको सहभािगतामूलक 

लोकताि त्रक िनय त्रण कायम हुने गरी पायक पन थान । 
(२)  उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको 

भएतापिन सं थाले दतार् भई यवसाियक सेवा प्रार भ गरेको 
दईुवषर् पिछ देहायको आधारमा जोिडएको भौगोिलक क्षते्र कायम 
रहने गरी आ नो कायर्क्षेत्र थप वडाह मा िव तार गनर् सक्नेछ ।  
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(क) सं थाको यवसाियक िक्रयाकलापको िवकास क्रममा सद यता 
बढाउन थप कायर् क्षते्र आव यक परेको, 

(ख) सं थाको कायर् सचंालनमा सद यको प्र यक्ष िनय त्रण कायम 
राख्न रचना मक उपायह  अवल बन गिरएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन सहकारी सं थाको 
हकमा मापद ड अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन सं थाको कायर्क्षेत्रका वडाह मा यावसाियक सेवा 
स चालन नभएको वा ज मा कारोबारको तोिकएको रकम वा 
अनुपातभ दा कम रकम वा अनुपातको यावसाियक सेवा 
स चालन भएको देिखएको ख डमा दतार् गन अिधकारीले 
यावसाियक सेवा स चालन भएका वडा मात्र कायर्क्षते्र कायम गन 
गरी िविनयम संशोधन गनर् िनदशन िदन सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले 
िनदशन िदएकोमा सहकारी सं थाले एक वषर्िभत्र िविनयम 
संशोधन गरी आ नो कायर्क्षते्र पुनःिनधार्रण गनुर्पनछ ।  

(८) यस दफामा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सहकारी सं थाले वेि छक पमा जुनसुकै समय कायर्क्षेत्र 
घटाउने गरी पुनःिनधार्रण गनर् िविनयम संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(९) कायर्क्षेत्र पुनः िनधार्रण स ब धी अ य यव था 
तोिकएबमोिजम हुनेछ ।   

१०. जानकारी िदनुपन:… गाउँपािलका/नगरपािलकाभ दा बढी कायर्क्षेत्र 
कायम राखी दतार् भई स चालनमा रहेका सं थाह ले 
नगरपािलकामा सेवा स चालन गदार् स चािलत सेवाको िववरण 
सिहत दतार् गन अिधकारीलाई जानकारी िदनुपनछ ।  

११. िवषयगत आधारमा वगीर्करण: (१)सहकारी सं थाको वगीर्करण 
देहाय बमोिजम हुनेछः 
(क) उ पादक सं थाः कृिष,दगु्ध, िचया,किफ,उखु,फलफुल र 

माछापालन िवशेषका िवषयगत र अगुवावाली एवम ्
उ पादनको योजना समेतका आधारमा अ य उ पादनमलूक 
सं था; 
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(ख) उपभोक्ता सं थाः उपभोक्ता भ डार, वचत तथा ऋण,उजार् र 
वा य  िवशषेका िवषयगत र प्राथिमक आव यकता एवम ्
सेवाको योजना समेतका आधारमा अ य उपभोगज य सं था; 

(ग) िमक सं थाः ह तकला,खा य पिरकार,औ योिगक 
उ पादन,भोजनालय र म करार िवशेषका िवषयगत र सीप 
वा मको िवशेषता एवम ् वरोजगारीको योजना समेतका 
आधारमा अ य ममा आधािरत सं था; 

(घ) बहुउ े यीय सं थाः उ पादन, उपभोग र म वा सीपमा 
आधािरत वरोजगारीका सेवा समेत स चालन गन अ य 
बहुमुखी सं था । 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क),(ख)र (ग) मा उ लेिखत िवषयमा 
िविश टीकरण, आम प्रचलन र अ यासको िवकासक्रम 
समेतको आधारमा तोिकएबमोिजमका िवषयह  थप गनर् 
सिकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
उपदफा (१) बमोिजम अ य सं थाह  गठन गनर् बाधा 
पनछैन ।  

१२. कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स चालन गनर् सक्ने 
:(१) दफा ६ बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र प्रा  त गरे पिछ सं थाले 
आ नो उ दे य प्राि तका लािग यस ऐन र िविनयमको अधीनमा 
रही आव यक कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स चालन 
गनर् सक्नेछ ।  

(३) प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन 
सं थाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, यवसाय, उ योग वा 
पिरयोजना स चालन गनर् छु टै सं था दतार् गनुर्पन छैन । 

तर य तो कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना 
स चालन गनर् प्रचिलत कानून बमोिजम अनुमितपत्र, वीकृित वा 
इजाजतपत्र िलनु पन रहेछ भने सो बमोिजम अनुमितपत्र , वीकृित 
वा इजाजतपत्र िलएर मात्र कारोवार, यवसाय, उ योग वा 
पिरयोजना स चालन गनुर् पनछ।  
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(४) उपदफा (३) बमोिजम सं थाले प्रचिलत कानून बमोिजम 
अिधकार पाएको िनकाय वा अिधकारीबाट अनुमितपत्र, वीकृित वा 
इजाजतपत्र प्रा  त गरेमा प ध्र िदनिभत्र सोको जानकारी दतार् गन 
अिधकारीलाई िदनु पनछ । 

(५) दईु वा दईुभ दा बढी सं थाले संयुक्त वा साझदेारीमा 
आ नो उ पादन वा सेवाको बजारीकरणको लािग यस ऐनको 
अधीनमा रही आव यक कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना 
स चालन गनर् सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कारोवार, यवसाय, उ योग वा 
पिरयोजना स चालन गन स ब धी अ य यब था तोिकए बमोिजम 
हुनेछ । 

१३. दािय व सीिमत हुने :(१) सहकारी सं थाको कारोबारको स ब धमा 
सद यको दािय व िनजले खिरद गरेको वा खिरद गनर् वीकार 
गरेको शेयरको अिधकतम रकमस म मात्र सीिमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी सं थाको नाममा “सहकारी” र नामको 
अ यमा “िलिमटेड” भ ने श द राखु्न पनछ ।  

१४. सहकारीका मू य, मा यता र िसद्धा त पालना गनुर् पन: सहकारी 
सं थाको गठन तथा स चालन गदार् सहकारीका मू य, मा यता र 
िस धा तको पालना गनुर् पनछ ।  

पिर छेद–३ 
सं थाका उ े य तथा कायर् 

१५. सं थाको उ े य : कायर्क्षेत्रमा आधािरत र सद य केि द्रत भई 
आ ना सद यह को आिथर्क, सामािजक तथा साँ कृितक उ नयन 
गनुर् सं थाको मुख्य उ दे य हुनेछ ।   

१६. सं थाको कायर् : सं थाका कायर्ह  देहाय बमोिजम हुनेछन:्- 
(क) सहकारीका मू य, मा यता र िस धा तह को पालना 

गनगराउने, 
(ख) सद यको िहत प्रव र्धनगन गरी यावसाियक सेवाह  प्रदान 

गन, 
(ग) सद यलाई िशक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गन , 
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(�) सं थाले गन उ पादन तथा सेवाको मापद ड िनधार्रण गरी 
गुण तर सधुार, आिथर्क थािय व र जोिखम 
यव थापनस ब धी कायर् गन,  

(च) आ तिरक िनय त्रण प्रणाली लागू गन, 
(छ) सं थाको यवसाियक प्रव र्धन तथा िवकास स ब धी 

िक्रयाकलापह  स चालन गन, 
(ज) म त्रालय,रिज ट्रार, प्रादेिशक रिज ट्रार, थानीय तह वादतार् 

गन अिधकारीको िनदशन पालना गन गराउने, 
(झ) िविनयममा उि लिखत कायर्ह  गन । 

पिर छेद–४ 
िविनयम तथा आ तिरक कायर्िविध 

१७. िविनयम बनाउनु पन : (१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त 
बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड र कायर्िविधको अधीनमा रही 
आ नो कायर् स चालनको लािग िविनयम बनाउनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िविनयम दतार् गन 
अिधकारीबाट वीकृत भए पिछ लागू हुनेछ । 

१८. आ तिरक कायर्िविध बनाउन सक्ने :(१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन 
अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, कायर्िवधी र 
िविनयमको अधीनमा रही आव यकता अनुसार आ नो आ तिरक 
कायर्िविध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ तिरक कायर्िविध 
स बि धत सं थाको साधारणसभाले वीकृत गरेपिछ लागू हुनेछ । 

१९. िविनयम र आ तिरक कायर्िविधमा संशोधन :(१) सं थाको 
साधारणसभाको कुल सद य संख्याको बहुमतबाट िविनयम र 
आ तिरक कायर्िविध सशंोधन हुन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको िविनयम वा 
आ तिरक कायर्िविध दतार् गन अिधकारीबाट वीकृत भएपिछ लागू 
हुनेछ । 
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पिर छेद–५ 
सद यता 

२०. सं थाको सद यता: (१) अठार वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय 
बमोिजमका नेपाली नागिरकह  सं थाको सद य हुन सक्नेछनः् 
(ख)  सं थाको क तीमा एक शेयर खिरद गरेको, 
(ग)  सं थाको िविनयममा उि लिखत शतर्ह  पालना गनर् म जुर 

गरेको, 
(घ)  सं थाको िज मेवारी पालना गनर् म जुर भएको, 
(�)  सं थाले गरेको कारोवारसँग प्रित पधार् हुने गरी कारोवार 

नगरेको, 
(च)   सं थाको सद यता िलन योग्य रहेको वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका िनकायह , थानीय तहका साथै 
सं थाको कायर्क्षेत्र िभत्रका सामुदाियक वा सहकारी िव यालय, 
गुठी, थानीय क्लब, थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता 
समूहह  सं थाको सद य हुन बाधा पन छैन ।  

(३) यस दफामा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भएतापिन वा य सहकारी सं थामा सहकारी सं थाले सद यता 
िलन वाधा पन छैन । 

२१. सद यता प्रा  त गनर् िनवेदन िदनु पन: (१) सं थाको सद यता 
िलन चाहने स बि धत यिक्तले सं थाको सिमित समक्ष िनवेदन 
िदनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदनपरेको िमितले पतीस 
िदन िभत्र सिमितले यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम 
तथा िविनयमको अधीनमा रही सद यता प्रदान गन वा नगन 
िनणर्य गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनणर्य गदार् सिमितले 
सद यता प्रदान नगन िनणर्य गरेमा सो को कारण खोली सात 
िदनिभत्र िनवेदकलाई जानकारी गराउनु पनछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकारी पाएको िमितले तीस 
िदनिभत्र स बि धत यिक्तले य तो सं था दतार् गन 
अिधकारीसमक्ष उजूर गनर् सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम प्रा  तउजूरी छानिवन गदार् 
िनवेदकलाई सद यता प्रदान गनुर् पन देिखएमा दतार् गन 
अिधकारीले य तो िनवेदकलाई सद यता प्रदान गनर्को लािग 
स बि धत सं थालाई आदेश िदन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश प्रा  त 
गरेको सात िदन िभत्र स बि धत सं थाले िनवेदकलाई सद यता 
प्रदान गरी सोको जानकारी दतार् गन अिधकारीलाई गराउनु  
पनछ ।  

२२. सद य हुन नपाउने : (१) कुनै यिक्त एकै प्रकृितको एकभ दा 
वढी सं थाको सद य हुन पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रार भ हुनु अिघ कुनै यिक्त एकै प्रकृितको 
एकभ दा बढी सं थाको सद य रहेको भए यो ऐन प्रार भ भएको 
िमितले तीनवषर् िभत्र कुनै एक सं थाको मात्र सद यता कायम 
राखु्न पनछ । 

(२)  यो ऐन प्रार भ हँुदाका बखत कुनै सं थामा 
नेपाल सरकारको िनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उ लेख 
भएदेिख बाहेकको अ य कुनै कृित्रम यिक्त सद य भएको भए 
पाँचवषर् िभत्र सद यता अ य गनुर्पनछ ।    

२३. सद यताको समाि त:(१) कुनै सद यको सद यता देहायको 
अव थामा समा त हुनेछः— 
(क) सद यले आ नो सद यता याग गरेमा, 
(ख) लगातार बािषर्क साधारणसभामा िबना सूचना तीन पटकस म 

अनुपि थत भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अ तगर्त वनेको िनयम वा िविनयम 

बमोिजम सद यले पालना गनुर्पन प्रावधानको बार बार 
उ लङ्घन गरेमा, 

(घ) सं थाको सद यको हकमा दफा २० बमोिजमको योग्यता 
नभएमा। 
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
कुनै सद यले सं थाबाट प्रा  त वा भकु्तान गनुर् पन कुनै रकम 
भएमा सो फरफारक नभएस म वा िनजले िलएको ऋण,ितनुर् पन 
कुनै दािय व वा अ य कुनै सद यको तफर् बाट िधतो वा जमानत 
बसेकोमा सोको दािय व फरफारक नभएस म िनजको सद यता 
समा त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
साधारणसभा बोलाउने िनणर्य भइसकेपिछ साधारणसभा स प न 
नभएस म कसलैाई पिन सद यताबाट हटाउन सिकने छैन । 

२४. सुिवधा प्रा  त गनर् नसक्ने : कुनै सद यले सहकारी सं थालाई 
ितनुर् पन कुनै दािय व िनधार्िरत समयिभत्र  भकु्तान नगरेमा वा 
यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त वनेको िनयम तथा िविनयम बमोिजम 
सद यले पालन गनुर्पन यव थाको बार बार उ लंघन गरेमा 
य तो सद यले अ य सद य सरहको सुिबधा प्रा  त गनर् सक्ने 
छैन । 

पिर छेद –६ 
साधारणसभा, सिमिततथा लेखा सपुिरवेक्षण सिमित 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी सं थाको सव च अङ्गको पमा 
साधारणसभा हुनेछ । 

(२) सहकारी सं थाका सबै सद यह  साधारणसभाका 
सद य हुने छन ्। 

(३) सहकारी सं थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम 
हुनेछ:– 
(क) प्रारि भक साधारणसभा, 
(ख) वािषर्क साधारणसभा, 
(ग) िवशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारि भक साधारण सभाको काम, कतर् य र अिधकार: प्रारि भक 
साधारणसभाको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम  
हुनेछ :– 
(क) प्रारि भक साधारणसभा हुने अिघ लो िदनस मको काम 

कारबाही र आिथर्क कारोबारको जानकारी िलने, 
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(ख) चाल ू आिथर्क वषर्को लािग वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट 
वीकृत गन, 

(ग) प्रितवेदन तथा िव ीय िववरण अनुमोदन गन, 
(घ) िविनयममा उ लेख भए बमोिजम सिमित वा लेखा 

सुपरीवेक्षण सिमितको िनवार्चन गन, 
(�) आ तिरक कायर्िविध पािरत गन, 
(च) लेखा परीक्षकको िनयुिक्त र िनजको पािर िमक िनधार्रण 

गन,  
(छ) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायर्ह  गन । 

२७. वािषर्क साधारणसभाको काम, कतर् य र अिधकार : वािषर्क 
साधारणसभाको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम  
हुनेछ :– 
(क) वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट वीकृित गन, 
(ख) वािषर्क लेखा परीक्षण प्रितवेदन अनुमोदन गन, 
(ग) सिमित वा लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको िनवार्चन तथा 

िवघटन गन, 
(घ) स चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको संयोजक वा 

सद यलाई पदबाट हटाउने, 
(�) सिमित वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको वािषर्क प्रितवेदन 

पािरत गन, 
(च) िविनयम सशंोधन तथा आ तिरक कायर्िविध पािरत गन, 
(छ) लेखा परीक्षकको िनयुिक्त र िनजको पािर िमक िनधार्रण 

गन, 
(ज) सं था एकीकरण वा िवघटन स ब धी िनणर्य गन, 
(झ) पािर िमक लगायतका सुिवधा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्रा त गन स ब धमा िनणर्य गन, 
(ट) सद यको दािय व िमनाहा िदने, 
(ठ) सिमितलाई आव यक िनदशन िदने, 
(ड) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायर्ह  गन । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सिमितले सहकारी सं था दतार् भएको 
िमितले तीन मिहनािभत्र प्रारि भक साधारणसभा बोलाउनु पनछ । 
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(२) सिमितले प्र येक आिथर्क वषर् समा त भएको िमितले 
छ मिहनािभत्र वािषर्क साधारणसभा बोलाउनु पनछ । 

(३) सिमितले देहायको अव थामा िवशेष साधारण सभा 
बोलाउनु पनछ :– 
(क) सं थाको काम िवशेषले िवशषे साधारण सभा बोलाउनुपन 

सिमितवाट िनणर्य भएमा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम लेखा 

सुपरीवेक्षण सिमितको िसफािरसमा, 
(ग) कुनै स चालकले िवशषे साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको 

प्र ताव सिमित धारा पािरत भएमा, 
 (घ) िवशेष साधारणसभा बोलाउनु पन कारण खुलाइ पि चस 

प्रितशत सद यले सिमित समक्ष िनवेदन िदएमा, 
(�) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले 

िनदशन िदएमा, 
(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 

सं थाको स चालक वा यव थापकबाट आ नो िज मेवारी पूरा 
नगरी सं था स चालनमा सम या उ प न भएको अव थामा दतार् 
गन अिधकारीलाई जानकारी िदई साधारण सद यह  म येबाट 
बहुमत सद य उपि थत भई िवशेष साधारण सभा गनर्  
सिकनेछ । 

२९. िवशेष साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन सक्ने: (१) सं थाको 
िनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदार् वा कसकैो उजूरी परी छानिवन गदार् 
देहायको अव था देिखन आएमा दतार् गन अिधकारीले य तो 
सहकारी सं थाको सिमितलाई साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन 
सक्नेछ :–   
(क)  सहकारीको मू य, मा यता तथा िस धा त िवपिरत कायर् 

गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िविनयम तथा 

आ तिरक कायर्िविध िवपरीत कायर् गरेमा, 
(घ) दतार् गन अिधकारीले िदएको िनदशनको बार बार उ लङ्घन 

गरेमा, 
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(�) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले 
आदेश िदएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन िनदशन 
प्रा  त भएमा सिमितले सो िनदशन प्रा  त भएको िमितले पतीस 
िदनिभत्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनछ र साधारणसभाको 
बैठकमा उजूरी वा िनरीक्षणका क्रममा देिखएका िवषयमा छलफल 
गरी सोको प्रितवेदन दतार् गन अिधकारीसमक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उि लिखत अविधिभत्र 
सिमितले साधारणसभा नबोलाएमा दतार् गन अिधकारीले य तो 
साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी सं थाको साधारणसभाको लािग गणपूरक 
संख्या त काल कायम रहेको सद य संख्याको एकाउ न प्रितशत 
हुनेछ ।  

तर पिहलो पटक डािकएको साधारण सभामा गणपुरक 
संख्या नपुगेमा यसको सात िदन िभत्र दो ो पटक साधारण सभा 
बोलाउनु पन र यसरी दो ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा 
संचालक सिमितको बहुमत सिहत एक ितहाई साधारण 
सद यह को उपि थित भएमा साधारण सभाको गणपुरक संख्या 
पुगेको मािननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
दफा २८ को (४) मा भएको यव था सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभ दा बढी सद य भएको सं थाले 
साधारण सभा गदार् समान कायर्सचूीमा तोिकए बमोिजम सद य 
संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अ य पायकको थानमा संचालक 
सद यह लाई पठाई साधारण सभा गनर् र य तो सभाको िनणर्य 
प्रमािणत गनर् प्रितिनिधह  छनौट गरी य ता प्रितिनिधह को 
उपि थितको सभाले अि तम िनणर्य प्रमािणत गन यव था 
िमलाउन सक्नेछ । 

३०. स चालक सिमित :(१)  सहकारी सं थामा साधारणसभाबाट 
िनवार्िचत एक स चालक सिमित रहनेछ ।  
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  तर,  एउटै यिक्त लगातार एउटै पदमा दईु पटकभ दा 
बढी स चालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा उपल ध भएस म 
क तीमा ते ीस प्रितशत मिहला सद यको प्रितिनिध व सिुनि चत 
गनुर् पनछ ।  

(३) एउटै पिरवारको एकभ दा बढी सद य एकै अविधमा 
स चालक तथा लेखा सिमितको पदमा उ मेदवार ब न र 
िनवार्िचत हुन सक्ने छैन । 

(४) कुनै सं थाको स चालक सोही सं थाको कमर्चारी वा 
आ नो सं थाले सद यता िलएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक 
अक  कुनै सं थाको सचंालक ब न पाउने छैन । 

तर वािषर्क दईु करोड पैयाभ दा कमको कारोवार गन 
सहकारी सं थाको स चालकले य तो सहकारी सं थामा 
कमर्चारीको पमा काम गनर् बाधा पन छैन । वािषर्क दईु 
करोडभ दा बिढ कारोवार गन सं थामा कुनै संचालक कमर्चारी 
रहेको भए यो ऐन प्रार भ भएको िमितले दईु वषर्िभत्र य तो 
संचालकले कमर्चारीको पद याग गरी अक  कमर्चारीको यव था 
गनुर्पनछ ।  

(६) यो ऐन प्रार भ हुनुअिघ कुनै यिक्त एकभ दा बढी 
सं थाको स चालक वा सोही वा अक  सं थाको कमर्चारी भएकोमा 
यो ऐन प्रार भ भएको िमितले एक वषर्िभत्र कुनै एक सं थाको 
मात्र स चालक वा कमर्चारी रहनु पनछ । 

(७) सिमितको कायार्विध चार वषर्को हुनेछ । 
३१. स चालक सिमितको िनवार्चन :(१) सिमितले आ नो कायार्विध 

समा त हुनु कि तमा एक मिहना अिघ अक  सिमितको िनवार्चन 
गराउनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएको 
जानकारी प्रा  त भएमा य तो जानकारी प्रा  त भएको िमितले छ 
मिहनािभत्र सिमितको िनवार्चन गराउन दतार् गन अिधकारीले 
स बि धत सिमितलाई आदेश िदन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले आदेश 
िदएकोमा स बि धत सिमितले सो आदेश बमोिजमको 
समयाविधिभत्र सिमितको िनवार्चन गराई दतार् गन अिधकारलाई 
जानकारी गराउनु पनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएमा 
दतार् गन अिधकारले य तो सं था सद य रहेको मािथ लो संघ 
भए सो संघको प्रितिनिध समेतलाई सहभागीगराई सिमितको 
िनवार्चन स ब धी स पूणर् कायर् गन गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवार्चन कायर्मा सहयोग 
पुर् याउनु स बि धत सिमितका पदािधकारीह को कतर् य हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनवार्चन गराउँदा लागेको 
स पूणर् खचर् स बि धत सं थाले यहोनुर् पनछ। 

(७) यस दफा बमोिजम सिमितको अक  िनवार्चन 
नभएस मको लािग सिमितले िविनयममा यव था भए बमोिजम 
आ नो कायर् स चालन गनछ ।  

३२. सिमितको काम, कतर् य र अिधकार : यस ऐनमा अ यत्र 
उि लिखत काम, कतर् य र अिधकारका अितिरक्त सिमितको 
काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम हुनेछ :– 
(क) सहकारीका मू य, मा यता र िस धा त बमोिजम सहकारी 

सं थाको स चालन गन, 
(ख) आिथर्क तथा प्रशासकीय कायर् गन, गराउने, 
(ग) प्रारि भक साधारणसभा, वािषर्क साधारणसभा तथा िवशेष 

साधारणसभा बोलाउने, 
(घ) साधारणसभाका िनणर्यह  कायार् वयन गन, गराउने, 
(�) सं थाको नीित, योजना, बजेट तथा बािषर्क कायर्क्रमको 

तजुर्मा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गन, 
(च) सं थाको सद यता प्रदान गन तथा सद यताबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नामसारी तथा िफतार् स ब धी कायर् गन, 
(ज) स बि धत संघको सद यता िलने, 
(झ) िविनयम तथा आ तिरक कायर्िविध तयार गरी 

साधारणसभामा पेश गन,  
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(ञ) सं थाको कायर्क्षेत्रिभत्र सं थाको कारोबार र यवसायको िहत 
प्रव र्धनको लािग आव यक कायर् गन,गराउने, 

३३. स चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अव थामा स चालक 
आ नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 
(क) िनजले िदएको राजीनामा सिमितबाट वीकृत भएमा, 
(ख) िनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स चालकबाट 

हटाउने िनणर्य भएमा, 
(ग) िनज अक  सं थाको स चालक रहेमा, 
(घ) िनज सोही वा अक  सं थाको कमर्चारी रहेमा, 
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रितब धा मक वाक्यांशमा 

लेिखएको कुरामा सोहीबमोिजम हुनेछ । 
(�) िनज सोही वा अक  सं थाको लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको 

पदमा रहेमा 
(च) िनजको मृ यु भएमा। 

३४. स चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले वहुमतको 
िनणर्यबाट देहायको कुनै अव थामा स चालकलाई सिमितको 
स चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 
(क) आिथर्क िहनािमना गरी स बि धत सं थालाई हानी नोक्सानी 

पुर् याएमा, 
(ख) अनिधकृत तवरले स बि धत सं थाको कारोबार स ब धी 

िवषयको गोपिनयता भङ्ग गरेमा, 
(ग) स बि धत सं थाको कारोबार र यवसायसँग प्रित पधार् हुने 

गरी समान प्रकृितको कारोबार वा यवसाय गरेमा, 
(घ) स बि धत सं थाको अिहत हुने कुनै कायर् गरेमा,  
(�) िनज शारीिरक वा मानिसक पमा काम गनर् नसक्ने भएमा, 
(च) कुनै स चालकमा यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम 

वा िविनयममा उि लिखत योग्यता नरहेमा । 
(२) कुनै स चालकलाई सिमितको पदबाट हटाउने िनणर्य 

गनुर् अिघ य तो स चालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई पेश 
गन मनािसब मािफकको मौका िदइनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभत्र कुनै स चालकले 
सफाई पेश नगरेमा वा िनजले पेश गरेको सफाई स तोषजनक 
नभएमा साधारणसभाले य तो स चालकलाई पदबाट हटाउन 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स चालकको पदबाट हटाइएको 
सद य सिमितको दईु कायर्कालस मको िनवार्चनमा उ मेदवार 
ब न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स चालक पदबाट हटेमा 
य तो पदमा साधारणसभाले बाकँी अविधको लािग अक  
स चालकको िनवार्चन गनछ । 

३५. िनजी वाथर् समावेश भएको िनणर्य प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने  
:(१) स चालकले आ नो िनजी वाथर् समावेश भएको िनणर्य 
प्रिक्रयामा संलग्न हुनुहँुदैन । 

(२) स चालकले आफूलाईमात्र यिक्तगत फाइदा हुनेगरी 
सं थामा कुनै कायर् गनर् गराउन हँुदैन । 

(३) कुनै स चालकले उपदफा (१) को िबपरीत हुने गरी 
वा आ नो अिधकारके्षत्रभ दा बािहर गई कुनै काम कारबाही गरे 
गराएमा य तो काम कारबाही प्रित य तो स चालक यिक्तगत 
पमा उ रदायी हुनेछ र य तो काम कारबाहीबाट सं थाको, 

सद य वा अ य कुनै यिक्तलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ 
भने य तो हानी नोक्सानी िनजको जायजेथाबाट असलू उपर 
गिरनेछ । 

३६. सिमितको िवघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अव थामा 
सिमितको िवघटन गनर् सक्नेछः– 
(क) सिमितको बदिनयतपूणर् कायर्बाट सं थाको कारोबार 

जोिखममा परेमा, 
(ख) सं थाले ितनुर्पन दािय व तोिकएको समयिभत्र भुक्तान गनर् 

नसकेमा, 
(ग) िविनयममा उि लिखत उ दे य र कायर् िवपिरतको काम 

गरेमा,  
(घ) सिमितले आ नो िज मेवारी पूरा नगरेमा, 
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(�) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयमावलीमा उि लिखत 
शतर् वा दतार् गन  अिधकारीले िदएको िनदशनको बार बार 
उ लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा 
साधारणसभाले नया ँसिमितको िनवार्चन गनछ । 

(३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको 
िनयम बमोिजम दतार् गन अिधकारीले िदएको िनदशन पालना 
नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको 
प्रितवेदन समेतको आधारमा दतार् गन अिधकारीले सिमितलाई 
उजूरी वा िनरीक्षणको क्रममा देिखएका िवषयव तुको गाि भयर्ताको 
आधारमा बढीमा छ मिहनाको समय िदई सधुार गन मौका िदन 
सक्नेछ र य तो समयाविध िभत्र पिन सुधार नगरेमा य तो 
सिमित िवघटन गनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा यसरी 
िवघटन गिरएको िमितले तीन मिहना िभत्रमा अक  सिमितको 
िनवार्चन स प न गराउन र य तो िनवार्चन नभएस म सं थाको 
दैिनक कायर् स चालन गनर् दतार् गन अिधकारीले तोिकए 
बमोिजमको एक तदथर् सिमित गठन गनुर् पनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक  सिमितको िनवार्चन गराउँदा 
लागेको स पूणर् खचर् स बि धत सं थाले यहोनछ । 

३७. लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको गठन :(१) सं थामा आ तिरक 
िनय त्रण प्रणालीलाई सु ढ गनर् तोिकए बमोिजमको योग्यता 
पुगेका एकजना संयोजक र दईुजना सद यह  रहने गरी 
साधारणसभाले िनवार्चनबाट लेखा सुपरीवेक्षण सिमित गठन  
गनछ । 

(२) एउटै पिरवारको एकभ दा बढी यिक्त एकै अविधमा 
एउटै सं थाको स चालक वा लेखा सुपिरवेक्षण सिमितको संयोजक 
वा सद य पदमा उ मेदवार ब न र िनवार्िचत हुन सक्ने छैन । 

३८. लेखा सुपिरवेक्षण सिमितको काम, कतर् य र अिधकार :(१)  लेखा 
सुपिरवेक्षण सिमितको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हुनेछ :– 
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(क) प्र येक चौमािसकमा सहकारी सं थाको आ तिरक 
लेखापरीक्षण गन, गराउने, 

(ख) आ तिरक लेखापरीक्षण गदार् लेखापरीक्षणका आधारभूत 
िस धा तको पालना गन, गराउने, 

(ग) िव ीय तथा आिथर्क कारोवारको िनरीक्षण तथा मू याङ्कन 
गन, गराउने, 

(घ) सिमितको काम कारवाहीको िनयिमत सुपिरवेक्षण गन र 
सिमितलाई आव यक सुझाव िदने, 

(�) साधारणसभाकोिनदशन, िनणर्य तथा सिमितका िनणर्य 
कायार् वयन भए नभएको अनुगमन गन, 

(च) लेखा स ब धी प्रितवेदन र सिमितको काम कारबाहीको 
सुपिरवेक्षण स ब धी वािषर्क प्रितवेदन साधारणसभा समक्ष 
पेश गन,  

(छ) आफूले पटक पटक िदएका सुझाव कायार् वयन नभएको 
कारणबाट कुनै सं थाको िहतमा प्रितकूल असर परेमा वा 
य तो सं थाको नगद वा िज सी स पि को यापक पमा 
िहनािमना वा अिनयिमतता भएको वा सं था ग भीर आिथर्क 
संकटमा पनर् लागेकोमा सोको कारण खुलाई िवशेष 
साधारणसभा बोलाउन सिमित समक्ष िसफािरस गन । 

(ज) आव यक परेमा आ तिरक लेखा परीक्षक िनयुिक्तका लािग 
तीन जनाको नाम स चालक सिमितमा िसफािरस गन । 

(२) लेखा सुपिरवेक्षण सिमितको संयोजक वा सद य 
सं थाको दैिनक आिथर्क प्रशासिनक कायर्मा सहभागी हुन पाउने 
छैन । 

पिर छेद–७ 
बचत तथा ऋण पिरचालन 

३९. सद य केि द्रत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर् पन :(१) 
सं थाले आ ना सद यह को मात्र बचत वीकार गनर्, सोको 
पिरचालन गनर् र सद यलाई मात्र ऋण प्रदान गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गन गरी दतार् भएको सं था 
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बाहेक अ य िवषयगत वा वहुउ दे यीय सं थाले बचत तथा 
ऋणको मुख्य कारोवार गनर् पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रार भ हुनु अिघ बहुउ दे यीय वा िवषयगत 
सं थाको पमा दतार् भई मखु्य कारोवारको पमा वचत तथा 
ऋणको कारोवार गद आएको भए य तो सं थाले तीन वषर् 
िभत्रमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दतार् हँुदाका 
बखतमा उ लेख गिरएको मुख्य कारोवार गन गरी सं था 
स चालन गनुर्पनछ । 

(३) सं थाले सद यलाई प्रदान गन ऋणमा सेवा शु क र 
नवीकरण शु क िलन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको याजदर िबचको अ तर छ 
प्रितशतभ दा बढी हुने छैन ।  

(५) सं थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने याजलाई मलू 
ऋणमा पँूजीकृत गरी सोको आधारमा याज लगाउन पाइने छैन । 

(६)सं थाले कुनैपिन क पनीको शेयर खिरद गनर् सक्ने 
छैन ।  

तर  
(१) सं थाको दािय वप्रित प्रितकूल नहुने गरी सं थाले 

वप्रयोजनको लािग अचल स पि  खरीद तथा 
पूवार्धार िनमार्ण एवं सं था र सद यह को िहतमा 
उ पादन र सेवाको क्षते्रमा प्राथिमक पँूजी कोष 
पिरचालन गनर् वाधा पन छैन । 

(२) यो ऐन प्रार भ हुनु अिघ कुनै सं थाले कुनै 
क पनीको शेयर खिरद गरेको भएमा य तो शेयर 
यो ऐन प्रार भ भएको िमितले एक वषर् अविधिभत्र 
ह ता तरण गिरसक्नु पनछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिनसं थाले यो ऐन प्रार भ हुनुअिघ दतार् भएका 
साना िकसान वारा प्रव र्िधत िव ीय सं थाको शेयर 
खिरद गनर् बाधा पनछैन । 
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(७) सं थाले शेयर पँूजी कोषको दश गुणास म वचत 
संकलन गनर् सक्नेछ । 

(८) सं थाले दतार् गदार्का बखतका सद य बाहेक अ य 
सद यलाई सद यता प्रा  त गरेको तीन मिहना अविध यितत 
नभई ऋण लगानी गनर् सक्ने छैन । 

४०.  स दभर् याजदर स ब धी यव थाः (१) संघीय कानुन बमोिजम 
रिज ट्रारले बचत तथा ऋणको स दभर् याजदर तोक्न सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको स दभर् याजदर सं थाका 
लािग िनदशक याजदर हुनेछ । 

४१. यिक्तगत बचतको सीमा: सं थामा सद यको यिक्तगत बचतको 
सीमा तीस लाखस म हुनेछ । 

पिर छेद –९ 
आिथर्क ोत पिरचालन 

४२. शेयर िबक्री तथा िफतार् स ब धी यब था :(१) सं थाले आ नो 
सद यलाई शेयर िवक्री गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
सं थाले एकै सद यलाई आ नो कुल शेयर पँूजीको बीस 
प्रितशतभ दा बढी हुने गरी शेयर िबक्री गनर् सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा थानीय तहको पूणर् 
वा आंिशक वािम व वा िनय त्रण भएको सं था वा िनकायको 
हकमा यो ब देज लागू हुने छैन। 

(४) सं थाको शेयरको अंिकत मू य प्रित शयेर एक सय 
पैया ँहुनेछ ।  

(५) सं थाको शेयरपँूजी िविनयममा उ लेख भए बमोिजम 
हुनेछ । 

(६) सं थाले खुला बजारमा शयेर िबक्री गनर् पाउने छैन । 
(७) सं थाको मूलधनको पमा रहेको कुनै सद यको 

शेयर सोही सं थाको ऋण वा दािय व बाहेक अ य कुनै ऋण वा 
दािय व वापत िललाम िबक्री गिरने छैन । 

४३. रकम िफतार् तथा खाता स चालन स ब धी यव था :(1) कुनै 
सद यले सं थाको सद यता याग गरी रकम िफतार् िलन चाहेमा 
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िनजको कुनै दािय व भए य तो दािय व भुक्तान गरेको िमितले 
एक मिहनािभत्र िनजको बाकँी रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई 
िफतार् गनुर् पनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा ज मा गरेको बचत िफतार् 
माग गरेमा िनजको कुनै दािय व भए य तो दािय व क टा गरी 
बाँकी रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई िफतार् गनुर् पनछ।  

(३) सं थाले वचत खाताह  मात्र सचंालन गनर् सक्नेछ ।    
४४. ऋण वा अनुदान िलन सक्ने: (१) सं थाले िवदेशी बक वा िव ीय 

सं था वा अ य िनकायबाट ऋण वा अनुदान िलन वा य तो 
िनकायसँग साझेदारीमा काम गनर् संघीय कानून वमोिजम 
वीकृती िलनु पन छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम िवदेशी बैङ्क वा िनकायबाट 
ऋण वा अनुदान िलन वीकृतीको लािग तोिकएवमोिजमको 
िववरणह  सिहत दतार् गन अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोिजम िनवेदन प्रा त भएमा दतार् गन 
अिधकारीले गाउँ\नगर कायर्पािलकामा प्र ताव पेश गनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको प्र ताव गाउँ\नगर 
कायर्पािलकाले उपयुक्त देखेमा वीकृतीकोलािग म त्रालयमा 
िशफािरस गिर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्रा  त गनर् सक्ने: (१) सं थाले िवदेशी 
बैङ्क वा िनकायसँग िलने ऋणमा सुरक्षण प्रा  त गनुर् पन भएमा 
संघीय कानून वमोिजम वीकृितकोलािग दतार् गन अिधकािर 
समक्ष प्र ताव सिहत िनवेदन िदनु पन छ । 

(२) दफा (१) वमोिजम   प्रा त प्र ताव उपयुक्त देिखएमा गाउँ\नगर 
कायर्पािलकाले  संघीय कानुन बमोिजम वीकृितको लािग 
म त्रालयमा िशफािरस गिर पठाउनु पनछ ।  

पिर छेद –१० 
सं थाको कोष 

४६ सं थाको कोष : (१) सं थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम 
रहनेछ :– 
(क) शेयर िबक्रीबाट प्रा  त रकम, 
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(ख) बचतको पमा प्रा  त रकम, 
(ग) ऋणको पमा प्रा  त रकम, 
(घ) नेपाल सरकारबाट प्रा  त अनुदान रकम, 
(�) िवदेशी सरकार वा अ तरार्ि ट्रय संघसं थाबाट प्रा  त अनुदान 

वा सहायताको रकम, 
(च) यवसाियक कायर्बाट आिजर्त रकम, 
(छ) सद यता प्रवेश शु क, 
(ज) सं थाको नाममा प्रा त हुने अ य जुनसुकै रकम । 

४७.  जगेडा कोष :(१) सं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका 

रकम रहने छन ्:– 
(क) आिथर्क वषर्को खूद बचत रकमको क तीमा प चीस 

प्रितशत रकम,  
(ख) कुनै सं था, संघ वा िनकायले प्रदान गरेको पँूजीगत अनुदान 

रकम, 
(ग) ि थर स पि  िवक्रीबाट प्रा  त रकम, 
(घ)  अ य ोतबाट प्रा  त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अिवभा य 
हुनेछ । 

४८. संरिक्षत पँूजी िफतार् कोषः (१) सं थामा एक संरिक्षत पँूजी िफतार् 
कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको 
उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम छु याई बाकँी 
रहेको रकमको क तीमा प चीस प्रितशत रकम उपदफा (१) 
बमोिजमको कोषमा वािषर्क पमा ज मा गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद यले गरेको 
संघीय कानुनमा तोिकए बमोिजमको वािषर्क कारोवारको आधारमा 
स बि धत सद यलाई उपल ध गराउनु पनछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धर्न कोषस ब धी यव था: (१) सं थाले सहकारी 
यवसायको प्रव र्धन गनर्को लािग दफा ४७ बमोिजम जगेडा 
कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम 
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छु याई बाँकी रहेको रकमको शू य दशमलव पाँच प्रितशतले हुन 
आउने रकम संघीय कानुनमा यव था भएबमोिजमको सहकारी 
प्रव र्धन कोषमावािषर्क पमा ज मा गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय 
कानुन यव था भएबमोिजम हुनेछ । 

५०.  अ य कोष स ब धी यब थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा 
उि लिखत कोषका अितिरक्त सं थामा सहकारी िशक्षा कोष, शेयर 
लाभांश कोष लगायत तोिकए बमोिजमका अ य कोषह  रहन 
सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको 
उ दे य पूित र्का लािग िविनयममा तोिकए बमोिजम उपयोग गनर् 
सिकनेछ ।  

तर एक वषर्को शेयर लाभांशको रकम शेयर पँूजीको प ध्र 
प्रितशतभ दा बढी हुने छैन । 

पिर छेद –११ 
अिभलेख र सचूना 

५१. अिभलेख राख्नु पन : (१) सं थाले साधारण सभा, सिमित तथा 
लेखा सुपिरबेक्षण सिमित बैठकका िनणर्य तथा काम कारबाहीको 
अ याविधक अिभलेख सुरिक्षत साथ राखु्न पनछ । 

(२) सं थाले कारोबारसँग स बि धत तथा अ य 
आव यक अिभलेखह  तोिकए बमोिजम सुरिक्षत साथ राखु्न  
पनछ । 

५२. िववरण उपल ध गराउनु पन :(१) सं थाले देहायका िववरणह  
सिहतको प्रितवेदन आ.व. समा त भएको तीन मिहना िभत्र दतार् 
गन अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ :– 
(क) कारोबारको चौमािसक र वािषर्क प्रितवेदन तथा लेखापरीक्षण 

प्रितवेदन 
(ख) बािषर्क कायर्क्रम नीित तथा योजना, 
(ग) खुद बचत स ब धी नीित तथा योजना, 
(घ) स चालकको नाम तथा बाकँी कायार्विधको सचूी, 
(�) साधारणसभाको बैठक स ब धी जानकारी, 
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(च) शेयर सद य संख्या र शेयरपँूजी,   
(छ) स चालक वा सद यले िलएको ऋण ितनर् बाँकी रहेको 

रकम, 
(ज) दतार् गन अिधकारीले समय समयमा तोिकिदएको अ य 

िववरण । 
पिर छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीक्षण 
५३. कारोबारको लेखा: सं थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 

प्रणालीमा आधािरत र कारोबारको यथाथर् ि थित प ट पमा 
देिखने गरी संघीय कानून बमोिजम रिज ट्रारले लागू गरेको 
लेखामान (एकाउि ट� या डडर्) र यस ऐन बमोिजम पालना 
गनुर्पन अ य शतर् तथा यव था बमोिजम राखु्न पनछ । 

५४. लेखापरीक्षण: (१) सं थाले प्र येक आिथर्क वषर्को लेखापरीक्षण सो 
आिथर्क वषर् समा त भएको िमितले तीन मिहनािभत्र प्रचिलत 
कानून बमोिजम इजाजतपत्र प्रा  त लेखापरीक्षक वारा गराउनु 
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविध िभत्र कुनै सं थाले 
लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दतार् गन अिधकारीले य तो 
सं थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्रप्रा  त लेखापरीक्षकबाट गराउन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापरीक्षण गराउँदा 
लेखापरीक्षकलाई िदनु पन पािर िमक लगायतको रकम स बि धत 
सं थाले यहोनछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापरीक्षकले गरेको 
लेखापरीक्षण प्रितवेदन अनुमोदनको लािग साधारणसभासमक्ष पेश 
गनुर् पनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापरीक्षण 
प्रितवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः 
लेखापरीक्षणको लािग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही 
अक  लेखापरीक्षक िनयुक्त गनछ । 
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५५. लेखापरीक्षकको िनयुिक्त :(१) सं थाको लेखापरीक्षण स ब धी 
कायर् गनर् प्रचिलत कानून बमोिजम इजाजतपत्र प्रा  त 
लेखापरीक्षकह  म येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक 
िनयुिक्त गरी पािर िमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापरीक्षक िनयुक्त गदार् 
एउटै यिक्त, फमर् वा क पनीलाई लगातार तीन आिथर्क वषर्भ दा 
बढी हुने गरी िनयुक्त गनर् सिकने छैन । 

५६. लेखापरीक्षकमा िनयुक्त हुन नसक्ने :(१) देहायका यिक्त 
लेखापरीक्षकमा िनयुक्त हुन तथा िनयुक्त भई सकेको भए सो 
पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 
(क) सहकारी सं थाको स चालक, 
(ख) स बि धत सं थाको सद य, 
(ग) सहकारी सं थाको िनयिमत पािर िमक पाउने गरी िनयुक्त 

स लाहकार वा कमर्चारी, 
(घ) लेखापरीक्षण स ब धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषर्को 

अविध भकु्तान नभएको,  
(�) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्र टाचार, ठगी वा नैितक पतन हुने अ य फौजदारी कसूरमा 

सजाय पाएको पाँच वषर् भकु्तान नभएको,  
(ज) स बि धत सं थासँग वाथर् बािझएको यिक्त । 

(२) लेखापरीक्षकले आफू िनयुक्त हुनुअिघ उपदफा (१) 
बमोिजम अयोग्य नभएको कुराको सं था समक्ष वघोषणा 
गनुर्पनछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक आ नो कायर्काल समा त नहँुदै 
कुनै सं थाको लेखापरीक्षण गनर् अयोग्य भएमा वा सं थाको 
लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने ि थित उ प न भएमा 
िनजले लेखापरीक्षण गनुर् पन वा गिररहेको काम त काल रोकी सो 
कुराको जानकारी िलिखत पमा सं थालाई िदनु पनछ । 

(४) यस दफाको प्रितकूल हुनेगरी िनयुक्त भएको 
लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मा य हुने छैन ।  
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पिर छेद – १३ 
छुट,सुिवधा र सहुिलयत 

५७. छुट, सुिवधा र सहुिलयत: (१) सं थालाई प्रा त हुने छुट, सुिवधा 
र सहुिलयत सघंीय कानुन बमोिजम हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उ लेिखत छुट, सुिवधा र सहुिलयत बाहेक 
सं थालाई प्रा त हुने अ य छुट, सुिवधा र सहुिलयत तोिकए 
बमोिजम हुनेछ ।  

पिर छेद—१४ 
ऋण असलुी तथा बाकँी बक्यौता 

५८. ऋण असूल गन: (१) कुनै सद यले सं थासँग गरेको ऋण 
स झौता वा शतर् कबुिलयतको पालना नगरेमा, िलखतको 
भाखािभत्र ऋणको सावाँ, याज र हजार्ना चुक्ता नगरेमा वा ऋण 
िलएको रकम स बि धत काममा नलगाई िहनािमना गरेको 
देिखएमा य तो सद यले ऋण िलदंा राखेको िधतोलाई 
स बि धत सं थाले िललाम िबक्री गरी वा अ य कुनै यव था 
गरी आ नो साँवा, याज र हजार्ना असलू उपर गनर् सक्नेछ। 
िधतो स बि धत सं थाले सकारे प चात ्पिन ऋणीले सावँा याज 
दवैु भकु्तानी गरी िधतो बापतको स पि  िफतार् िलन चाहेमा 
िफतार् गनुर्पनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा राखेको िधतो कुनै िकिसमले 
कसैलाई हक छोिडिदएमा वा अ य कुनै कारणबाट य तो िधतोको 
मू य घ न गएमा य तो ऋणीलाई िनि चत याद िदई थप 
िधतो सुरक्षण राख् न   लगाउन सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप िधतो नराखेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको िधतोबाट पिन साँवा, याज र 
हजार्नाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा य तो ऋणीको हक 
लाग्ने अ य जायजेथाबाट पिन साँवा, याज र हजार्ना असलू उपर 
गनर् सिकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम सावँा, याज र हजर्ना असलू 
उपर गदार् लागेको खचर्को रकम तथा असलू उपर भएको साँवा, 
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याज र हजार्नाको रकम क टा गरी बाकँी रहन आएको रकम 
स बि धत ऋणीलाई िफतार् िदनु पनछ ।  

(५) यस दफा बमोिजम कुनै सं थाले ऋणीको िधतो वा 
अ य जायजेथा िललाम िबक्री गदार् िललाम सकान यिक्तको 
नाममा सो िधतो वा जायजेथा प्रचिलत कानून बमोिजम 
रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गनर्को लािग स बि धत कायार्लयमा 
लेखी पठाउनेछ र स बि धत कायार्लयले पिन सोही बमोिजम 
रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गरी सोको जानकारी स बि धत 
सं थालाई िदनु पनछ । 

(६) यस दफा बमोिजम िधतो राखेको स पि  िललाम 
िबक्री गदार् कसैले सकार नगरेमा य तो स पि  स बि धत 
सं था आफले सकार गनर् सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरेमा य तो 
स पि  स बि धत सं थाको नाममा रिज टे्रशन वा दािखल खारेज 
गनर् स बि धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी 
आएमा स बि धत कायार्लयले सोही बमोिजम रिज टे्रशन वा 
दािखल खारेज गरी िदनु पनछ । 

५९.  कालो सूची स ब धी यव थाः सं थाबाट ऋण िलई  रकमको 
अपचलन गन वा तोिकएको समयाविध िभत्र ऋणको साँवा याज 
िफतार् नगन यिक्तको नाम नामेशी सिहत कालोसचूी प्रकाशन 
स ब धी यव था संघीय कानुन बमोिजम हुनेछ । 

६०. कजार् सचूना के द्र स ब धी यव थाः कजार् सचूना के द्र 
स ब धी यव था संघीय कानुन बमोिजम हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्यौता असूल उपर गन : कसैले सं थालाई ितनुर् बुझाउनु 
पन रकम नितरी बाँकी राखेमा य तो रकम र सोको याज 
समेत दतार् गन अिधकारीले य तो यिक्तको जायजेथाबाट असूल 
उपर गिरिदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) सं था वा दतार् गन अिधकारीले दफा 
५८ र ६१ को प्रयोजनको लािग कुनै यिक्तको खाता, जायजेथाको 
वािम व ह ता तरण, नामसारी वा िबक्री गनर् नपाउने गरी 
रोक्का राख् न स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम रोक्काको लािग लेखी आएमा 
स बि धत िनकायले प्रचिलत कानून बमोिजम य तो यिक्तको 
खाता,जाय जेथाको वािम व ह ता तरण, नामसारी वा िबक्री गनर् 
नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी िदनु पनछ । 

६३. अग्रािधकार रहने: कुनै यिक्तले सं थालाई ितनुर् पन ऋण वा 
अ य कुनै दािय व नितरेमा य तो यिक्तको जायजेथामा नेपाल 
सरकारको कुनै हक दाबी भए यसको लािग रकम छु टाई बाँकी 
रहन आएको रकममा सं थाको अग्रािधकार रहनेछ । 

६४.  कायर्वाही गनर् वाधा नपन: सं थाले ऋण असुली गन स ब धमा 
कुनै यिक्त वा सहकारी सं था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका 
कारणबाट य तो यिक्त वा सं था उपर यस ऐन तथा प्रचिलत 
कानून बमोिजमको कुनै कसरूमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको 
मािनने छैन । 

पिर छेद– १५ 
एकीकरण,  िबघटन तथा दतार् खारेज 

६५. एकीकरण तथा िवभाजन स ब धी यब था: (१) यस ऐनको 
अिधनमा रही दईु वा दईुभ दा बढी सं थाह  एक आपसमा गाभी 
एकीकरण गनर् वा एक सं थालाई भौगोिलक कायर् क्षते्रको 
आधारमा दईु वा दईुभ दा बढी सं थामा िवभाजन गनर् सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजन गदार् 
स बि धत सं थाको कुल कायम रहेका सद य संख्याको दईु 
ितहाइ बहुमतबाट िनणर्य हुनु पनछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजन गन 
िनणर्य गदार् एकीकरण वा िवभाजनका शतर् र कायर्िविध समेत 
खुलाउनु पनछ। 

६६.  िवघटन र दतार् खारेज: (१) कुनै सं थामा देहायको अव था 
िव यमान भएमा साधारण सभाको त काल कायम रहेका दईु 
ितहाइ बहुमत सद यको िनणर्यबाट य तो सं थाको िवघटन गन 
िनणर्य गरी दतार् खारेजीको वीकृितका लािग सिमितले दतार् गन 
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनसक्नेछ :– 
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(क) िविनयममा उि लिखत उ दे य तथा कायर् हािसल गनर् 
स भव नभएमा,  

(ख) सद यको िहत गनर् नसक्ने भएमा । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम प्रा  त िनवेदनमा छानिवन गदार् 

य तो सं थाको िवघटन गनर् उपयुक्त देिखएमा दतार् गन 
अिधकारीले य तो सं थाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
दतार् गन अिधकारीले देहायको अव थामा मात्र सं थाको दतार् 
खारेज गनर् सक्नेछ :– 
(क) लगातार दईु वषर्स म कुनै कारोबार नगरी िन कृय रहेको 

पाइएमा, 
(ख) कुनै सं थाले यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको 

िनयमावली िवपरीतको कायर् बार बार गरेमा, 
(ग) िविनयममा उि लिखत उ दे य िवपरीत कायर् गरेमा, 
(घ) सहकारी मू य, मा यता र िस धा त िवपरीत कायर् गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ 
दतार् गन अिधकारीले य तो सं थालाई सुनुवाईको लािग प ध्र 
िदनको समय िदनु पनछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दतार् खारेज 
भएमा य तो सं था िवघटन भएको मािननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दतार् खारेजी 
भएमा य तो सं थाको दतार् प्रमाणपत्र वतः र द भएको 
मािननेछ । 

६७. िलक्वीडटेरको िनयुिक्त: (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं थाको दतार् 
खारेज भएमा दतार् गन अिधकारीले िलक्वीडटेर िनयुक्त गनछ ।  
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन संघीय 
कानुनमा तोिकएको िसमा स मको स पि  भएको सं थाको हकमा 
दतार् गन अिधकारीले कुनै अिधकृत तरका कमर्चारीलाई िलक्वीडटेर 
िनयुिक्त गनर् सक्नेछ । 
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६८. िलक्वीडशेन पिछको स पितको उपयोग: कुनै सं थाको िलक्वीडशेन 
प चात ् सबै दािय व भकु्तान गरी बाकँी रहन गएको स पि को 
उपयोग संघीय कानुनमा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

पिर छेद –१६ 
दतार् गन अिधकारी 

६९. दतार् गन अिधकारी: (१)यस ऐन अ तगर्त दतार् गन अिधकारीले 
गनुर्पन कायर्ह  नगरपािलकाको प्रमुख प्रशासिकय अिधकृतले 
गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दतार् गन अिधकारीले यस 
ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा स पूणर् अिधकार आफू 
मातहतको अिधकृत तरको कमर्चारीलाई प्र यायोजन गनर्  
सक्नेछ । 

७०. काम, कतर् य र अिधकार : यस ऐनमा अ यत्र उि लिखत काम, 
कतर् य तथा अिधकारको अितिरक्त दतार् गन अिधकारीको काम, 
कतर् य र अिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

पिर छेद –१७ 
िनरीक्षण तथा अनुगमन 

७१. िनरीक्षण तथा अिभलेख जाचँ गन: (१) दतार् गन अिधकारीले 
सं थाको जुनसुकै वखत िनरीक्षण तथा अिभलेख परीक्षण गनर्, 
गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल रा ट्र बङ्कले जुनसुकै वखत तोिकएको भ दा 
बढी आिथर्क कारोवार गन सं थाको िहसाव िकताव वा िव ीय 
कारोवारको िनरीक्षण वा जाँच गनर्, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लािग नेपाल रा ट्र 
बैङ्कले आ ना कुनै अिधकारी वा िवशषेज्ञ खटाई आब यक  
िववरण वा सचूनाह  सं थाबाट िझकाई िनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण 
गनर् सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम िनरीक्षण वा िहसाब 
जाचँ गदार् दतार् गन अिधकारी वा नेपाल रा ट्र बैङ्कको अिधकार 
प्रा त अिधकृतले माग गरेको जानकारी स बि धत सं थाले 
उपल ध गराउनु पनछ ।  
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(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िनरीक्षण वा िहसाब 
जाचँ गदार् कुनै सं थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त 
बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड वा कायर्िविध बमोिजम भएको 
नपाइएमा दतार् गन अिधकारी वा नेपाल रा ट्र बैङ्कले स बि धत 
सं थालाई आव यक िनदशन िदन सक्नेछ र य तो िनदशनको 
पालना गनुर् य तो सं थाको कतर् य हुनेछ । 

(६) नेपाल रा ट्र बैङ्कले यस दफा बमोिजम सं थाको 
िनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गदार् नेपाल रा ट्र बैङ्कले प्रचिलत 
कानून बमोिजमको अिधकार प्रयोग गनर् सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम सं थाको िनरीक्षण तथा 
सुपरीवेक्षण गदार् प्रा  त हुन आएको जानकारी नेपाल रा ट्र 
बैङ्कले ...... गाउँ/नगर कायर्पािलकालाई उपल ध गराउनु पनछ ।   

७२. छानिवन गनर् सक्ने :(१) कुनै सं थाको यवसाियक कारोबार 
स तोषजनक नभएको, सद यको िहत िवपरीत काम भएको वा सो 
सं थाको उ दे य िवपरीत कायर् गरेको भनी य तो सं थाको 
क तीमा वीस प्रितशत सद यले छानिवनको लािग िनवेदन िदएमा 
दतार् गन अिधकारीले य तो सं थाको छानिवन गनर्, गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छािनवन गदार् माग गरेको 
िववरण वा कागजात उपल ध गराई सहयोग गनुर् स बि धत 
सिमितको कतर् य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गिरएको छानिवनको 
जानकारी स बि धत सं थालाई िलिखत पमा िदनु पनछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं था को िनरीक्षण तथा अनुगमन 
स ब धी िवशषे यव था :(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार 
गन सं थाले तोिकए बमोिजम अनुगमन प्रणाली अवल बन गनुर् 
पनछ । 

(२) दतार् गन अिधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार 
गन सं थाको तोिकए बमोिजमको अनुगमन प्रणालीमा आधािरत 
भई िनरीक्षण तथा अनुगमन गनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाको िनरीक्षण तथा 
अनुगमन दतार् गन अिधकारीले आव यकता अनुसार नेपाल रा ट्र 
बैङ्क लगायतका अ य िनकायको सहयोग िलन सक्नेछ । 

७४. वािषर्क प्रितवेदन पेश गनुर्पन : (१) दतार् गन अिधकारीले आिथर्क 
वषर् समा त भएको िमितले तीन मिहनािभत्र सं थाको िनरीक्षण 
स ब धी वािषर्क प्रितवेदन गाउँ \ नगर कायर्पािलका समक्ष पेश 
गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको प्रितवेदनमा देहायका 
िववरणह  खुलाउनु पनछ:– 
(क) स चालनमा रहेका सं थाको िववरण, 
(ख) अनुगमन गिरएका सं थाको संख्या तथा आिथर्क कारोवारको 

िववरण, 
(ग) सं थामा सहकारी िस धा त र यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त 

बनेको िनयम, िविनयम तथा आ तिरक कायर्िविधको 
पालनाको अव था, 

(घ) सं थाका सद यले प्रा  त गरेको सेवा सिुवधाको अव था, 
(�) सं थाको िक्रयाकलापमा सद यको सहभािगताको तर 

अनुपात, 
(च) सं थालाई गाउँपािलका/नगरपािलकाबाट प्रदान गिरएको िव ीय 

अनुदान तथा छुट सुिवधाको सदपुयोिगताको अव था,  
(छ) सं थाको आिथर्क िक्रयाकलाप तथा िव ीय अव था स ब धी 

तोिकए बमोिजमका िववरण, 
(ज) सं थामा आ तिरक िनय त्रण प्रणालीको अव था, 
(झ) सं थामा सुशासन तथा िज मेवारीको अव था, 
(ञ) सं थामा रहेका कोषको िववरण, 
(ट) संरिक्षत पँूजी िफतार् कोष िवतरणको अव था, 
(ठ) सहकारीको नीित िनमार्णमा सहयोग पुग्ने आव यक कुराह , 
(ड) सहकारी सं थाको दतार्, खारेजी तथा िवघटन स ब धी 

िववरण, 
(ढ) सं थाले स चालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, 

यवसाय, उ योग वा पिरयोजनाको िववरण,  
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(ण) तोिकए बमोिजमका अ य िववरण । 
७५.  आपसी सुरक्षण सेवा सचंालन स ब धी यव थाः (१) सं थाले 

संघीय कानुनमा यव था भएबमोिजम आ ना सद यह को 
बालीनाली वा व तुभाउमा भएको क्षितको अंशपूित र् गन गरी आपसी 
सुरक्षण सेवा सचंालन गनर् सक्नेछ । 

७६.  ि थरीकरण कोष स ब धी यव थाः (१) बचत तथा ऋण िवषयगत 
सं थाह  स भािवत जोिखमबाट संरक्षणका लािग संघीय कानुनमा 
यव था भएबमोिजम खडा हुने ि थरीकरण कोषमा सहभागी हुन 
सक्नेछन ्। 

पिर छेद –१८ 
सम याग्र त सं थाको यव थापन 

७७. सं था सम याग्र त भएको घोषणा गनर् सिकने: (१) यस ऐन 
बमोिजम गिरएको िनरीक्षण वा िहसाब जाचँबाट कुनै सं थामा 
देहायको अव था िव यमान रहेको देिखएमा कायर्पािलकाले य तो 
सं थालाई सम याग्र त सं थाको पमा घोषणा गनर् सक्नेछ:- 
(क) सद यको िहत िवपरीत हुने गरी कुनै कायर् गरेको, 
(ख) सं थाले पूरा गनुर्पन िव ीय दािय व पूरा नगरेको वा भकु्तानी 

गनुर्पन दािय व भकु्तानी गनर् नसकेको वा भुक्तानी गनर् 
नसक्ने अव था भएको, 

(ग) सद यह को बचत िनधार्िरत शतर् बमोिजम िफतार् गनर् नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम तथा िविनयम िवपरीत 

हुने गरी सं था  स चालन भएको, 
(�) सं था  दामासाहीमा पनर् सक्ने अब थामा भएको वा उ लेखनीय 

पमा ग भीर आिथर्क किठनाई भोिगरहेको, 
(च) कुनै सं थाले सद यको बचत रकम िफतार् गनुर् पन अविधमा 

िफतार् नगरेको भनी य तो सं थाका  क तीमा वीस प्रितशत 
वा वीस जना म ये जुन कम हु छ सो वरावरका सद यह ले 
दतार् गन अिधकारी समक्ष िनवेदन िदएकोमा छानिवन गदार् 
ख ड (क) देिख (�) स मको कुनै अव था िव यमान भएको 
देिखएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
प्रचिलत कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै सं थालाई 
सम याग्र त सं था घोषणा गनर् िसफािरस गरेमा वा सम याग्र त 
भनी पिहचान गरेकोमा वा य तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, 
औिच य समेतको आधारमा कायर्पािलकाले य तो सं थालाई 
सम याग्र त सं था घोषणा गनर् सक्नेछ । 

७८.  यव थापन सिमितको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम सम याग्र त 
सं था घोषणा भएकोमा य तो सं थाको स पि  यव थापन 
तथा दािय व भकु्तानी स ब धी कायर्कालािग यव थापन 
सिमितको गठन गनर् दतार् गन अिधकारीले कायर्पािलका समक्ष  
िसफािरस गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफािरस भई आएमा 
कायर्पािलकाले तोिकए वमोिजम यव थापन सिमितको गठन गनर् 
सक्ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम गिठत यव थापन सिमितको 
काम, कतर् य र अिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

 
पिर छेद–१९ 

कसूर, द ड जिरवाना तथा पुनराबेदन 
७९.  कसूर गरेको मािनने : कसलेै देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन 

अ तगर्तको कसूर गरेको मािननेछ ।  
(क) दतार् नगरी वा खारेज भएको सं था स चालन गरेमा वा कुनै 

यिक्त, फमर् वा क पनीले आ नो नाममा सहकारी श द वा 
सो श दको अंगे्रजी पा तरण राखी कुनै कारोबार, यवसाय, 
सेवा प्रवाह  वा अ य कुनै कायर् गरेमा, 

(ख) सद यको बचत यस ऐन र यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, 
िविनयम बमोिजम बाहेक अ य कुनै  पिन प्रयोजनको लािग 
प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोिकएको भ दा बढी रकम ऋण प्रदान गदार् जमानत वा 
सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 
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(घ) सिमितको सद य, यव थापक वा कमर्चारीले सं थाको 
स पि , बचत वा शेयर रकम िहनािमना गरेमा, 

(�) ऋण असलू हुन नसक्ने गरी सिमितका कुनै सद य, िनजको 
नातेदार वा अ य यिक्त वा कमर्चारीलाई ऋण िदई रकम 
िहनािमना गरेमा,  

(च) सिमितका कुनै सद यले एक्लै वा अ य सद यको 
िमलोमतोमा सं थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी 
पिरचालन गरी सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झु टा वा गलत िववरण पेश गरी कजार् िलएमा, राखेको 
िधतो क चा भएमा वा ऋण िहनािमना गरेमा,  

(ज)  सं थाले यस ऐन र यस ऐन अ तगर्त बनेका िनयम, 
िविनयम  िवपिरत लगानी गरेमा वा लगानी गन उ दे यले 
रकम उठाएमा,  

(झ) कृित्रम यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा िदएमा, 
(ञ) िधतोको अ वाभािवक पमा बढी मू याङ्कन गरी ऋण 

िलएमा वा िदएमा, 
(ट) झु टा िववरणको आधारमा पिरयोजनाको लागत अ वाभािवक 

पमा बढाई बढी ऋण िलएमा वा  िदएमा, 
(ठ) कुनै यिक्त वा सं थालाई एक पटक िदइसकेको सुरक्षण 

रीतपूवर्क फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मू यभ दा 
बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अ य सं थामा राखी पुनः ऋण 
िलए वा िदएमा, 

(ड) सं थाबाट जुन प्रयोजनको लािग ऋण सुिवधा िलएको हो 
सोही प्रयोजनमा नलगाई अ यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) सं थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै 
तिरकाले हटाइ वा उडाइ अक अथर् िन कने यहोरा पारी 
िमलाई लेख्न ेवा अक  िभ नै े ता राख्न ेज ता काम गरेबाट 
आफूलाई वा अ  कसैलाई फाइदा वा हािन नोक्सानी गन 
उ दे यले कीत गनर् वा अकार्को हािन नोक्सानी गन 
उ दे यले नगरे वा नभएको झु टा कुरा गरे वा भएको हो 
भनी वा िमित, अङ्क वा यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
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गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा 
गराएमा,  

(ण) ऋणको िधतो व प रािखने चल अचल स पि  िललाम 
िबक्री वा अ य प्रयोजनको लािग मू याङ्कन गदार् 
मू याङ्कनकतार्ले बढी, कम वा गलत मू याङ्कन गरी 
सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायर् गरे वा गराएमा,  

(त) सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उ दे यले कसलेै कुनै 
काम गराउन वा नगराउन, मोलािहजा गनर् वा गराउन, कुनै 
िकिसमको रकम िलन वा िदन, िबना मू य वा कम मू यमा 
कुनै माल, व तु वा सेवा िलन वा िदन, दान, दात य, उपहार 
वा च दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गनर् वा गराउन, 
अनुवाद गनर् वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी 
पुर् याउने बदिनयतले कुनै कायर् गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै सं था वा सोको सद य वा बचतकतार् वा ती म ये 
कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा 
वा लेखा परीक्षण गरेको झु टो प्रितवेदन तयार पारेमा वा 
पानर् लगाएमा। 

८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोिजमको 
सजाय हुनेछ :- 
(क) ख ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषर्स म कैद र 

एक लाख पयास म जिरवाना, 
(ख) ख ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्स म कैद र दईु लाख 

पयास म जिरवाना, 
(ग) ख ड (ख) को कसूरमा िवगो बराबरको रकम जिरवाना गरी 

तीन बषर् स म कैद , 
(घ) ख ड (घ), (�), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) 

को कसूरमा िवगो भराई िवगो बमोिजम जिरवाना गरी देहाय 
बमोिजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश लाख पैयाँस म िबगो भए एक वषर्स म कैद,  
(२) दश लाख पैयाँभ दा बढी पचास लाख पैयाँस म 

िबगो भए दईु वषर् देिख तीन वषर्स म कैद, 
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(३) पचास लाख पैयाँभ दा बढी एक करोड 
पैयाँस म िबगो भए तीन वषर् देिख चार वषर्स म 
कैद, 

(४) एक करोड पैयाँभ दा बढी दश करोड पैयास म 
िबगो भए चार वषर्देिख छ वषर्स म कैद, 

(५) दश करोड पयाँभ दा बढी एक अबर् पैयाँस म 
िबगो भए छ वषर्देिख आठ वषर्स म कैद, 

(६) एक अबर् पैयाँभ दा बढीजितसुकै पैयाँ िबगो भए 
पिन आठ वषर्देिख दश वषर्स म कैद, 

(�) ख ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषर्स म कैद । 
(२) दफा ७९ को कसूर गनर् उ योग गन वा य तो 

कसूर गनर् म दत पुर् याउने यिक्तलाई मखु्य कसूरदारलाई हुने 
सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन वा य तो कसरू गनर् म दत 
पुर् याउनु कुनै िनकाय सं था भए य तो िनकाय सं थाको प्रमुख 
कायर्कारी वा पदािधकारी वा कायर्कारी हैिसयतमा कायर् स पादन 
गन यिक्तलाई यस ऐन बमोिजम हुने सजाय हुनेछ । 

८१.  जिरवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोिजम कसकैो उजूरी परी वा 
सं थाको िनरीक्षण अनुगमन वा िहसाब िकताबको जाचँ गदार् वा 
अ य कुनै यहोराबाट कसलेै देहायको कुनै कायर् गरेको पाइएमा 
दतार् गन अिधकारीले य तो कायर्को प्रकृित र गा भीयर्को 
आधारमा य तो कायर् गन यिक्तलाई पाँच लाख  पयास म 
जिरवाना गनछ :- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेका िनयम िवपरीत 

सद यसँग याज िलएमा, 
(ख) सं थाले प्रदान गन बचत र ऋणको याजदर बीचको अ तर 

छ प्रितशतभ दा बढी कायम गरेमा, 
(ग) सं थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने याजलाई मूल कजार्मा 

पँूजीकृत गरी सोको आधारमा याज लगाएमा, 
(घ) कुनै सद यलाई आ नो पँूजीकोषको तोिकए बमोिजमको 

प्रितशतभ दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 
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(�) सं था दतार् गदार्का बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई 
सद यता प्रा  त गरेको तीन मिहना अविध यितत नभई 
ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथिमक पँूजी कोषको दश गुणा भ दा बढीहुने गरी बचत 
संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पँूजीको प ध्र प्रितशतभ दा बढी शेयर लाभांश िवतरण 
गरेमा,  

(ज) सं थाले आ नो कायर्क्षते्र बािहर गई कारोबार गरेमा वा गैर 
सद यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) सं थाले यो ऐन िवपरीत कृित्रम यिक्तलाई आ नो सद यता 
िदएमा । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको यहोराबाट कसैले देहायको 
कुनै कायर् गरेको दतार् गन अिधकारीले य तो कायर्को प्रकृित र 
गा भीयर्को आधारमा य तो कायर् गन यिक्तलाई तीन लाख 
पैयाँस म जिरवाना गनर् सक्नेछः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजम िदएको 

कुनै िनदशन वा तोिकएको मापद डको पालना नगरेमा, 
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 

िदनुपन कुनै िववरण, कागजात, प्रितबेदन, सूचना वा 
जानकारी निदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम िनवार्चन नगरी सिमित तथा लेखा 
सुपरीवेक्षण सिमितका पदािधकारीह  आफू खुशी पिरवतर्न 
गरेमा  

(घ) कुनै सं थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तोिकएको 
शतर् पालन नगरेमा, 

(�) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम िवपिरत अ य 
कायर् गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको जिरवाना गनुर् अिघ 
दतार् गन अिधकारीले स बि धत यिक्त वा सं थालाई सफाई पेश 
गनर् क तीमा प ध्र िदनको समयाविध िदनु पनछ । 
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८२.  रोक्का राख्ने :(१) दतार् गन अिधकारीले स बि धत सं थालाई 
दफा ८१ बमोिजम जिरवाना गनुर्का अितिरक्त तीन मिहनास म 
य तो सं थाको कारोबार, स पित तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े
तथा स पि  रोक्का राख् न स बि धत िनकायलाई िसफािरस गनर् 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफािरस प्रा  त भएमा 
य तो सं थाको कारोबार, स पित वा बैङ्क खाता रोक्का राखी 
सो को जानकारी दतार् गन अिधकारीलाई िदनु पनछ ।  

८३.  दो बर जिरवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोिजम जिरवाना भएको 
यिक्त वा सं थाले पुन: सोही कसूर गरेमा य तो यिक्त वा 
सं थालाई दतार् गन अिधकारीले दो ो पटकदेिख प्र येक पटकको 
लािग दो बर जिरवाना गनछ ।  

८४.  अनुस धानको लािग लेखी पठाउन सक्ने :दतार् गन अिधकारी वा 
नेपाल रा ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोिजम आ नो काम, कतर् य र 
अिधकारको पालना गदार् कसलेै दफा ७९ बमोिजमको कसरू गरेको 
थाहा पाएमा य तो कसूरका स ब धमा यस ऐन बमोिजम 
अनुस धान गनर्को लािग स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन 
सक्नेछ ।  

८५.  मु ास ब धी यव थाः दफा ८० बमोिजम सजाय हुने कसूरको 
मु दा स ब धी यव था संघीय कानुन बमोिजम हुनेछ । 

८६. मु ा हेन अिधकारी: दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने कसूर 
स ब धी मु दाको कारवाही र िकनारा िज ला अदालतबाट  
हुनेछ । 

८७.  उजूरी िदने हद याद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने 
कसूर गरेको वा गनर् लागेको थाहा पाउने यिक्तले यसरी थाहा 
पाएको िमितले न बे िदनिभत्र दतार् गन अिधकारी समक्ष उजूरी 
िदनु पनछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोिजम जिरवाना हुने कायर् गरेको 
थाहा पाउने यिक्तले यसरी थाहा पाएको िमितले न बे िदन िभत्र 
दतार् गन अिधकारी समक्ष उजूरीिदनु पनछ ।  
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८८. पुनरावेदन गनर् सक्ने :(१) दफा ६ बमोिजम सं था दतार् गनर् 
अ वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोिजम सं था दतार् खारेज 
गरेकोमा िच  नबु नेले सो िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले 
पतीस िदनिभत्र दतार् गन अिधकारीको िनणर्यउपर 
कायर्पािलकासमक्ष पुनरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोिजमको जिरवानामा िच  नबु ने 
यिक्तले य तो िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले पतीस 
िदनिभत्र देहाय बमोिजम पुनरावेदन गनर् सक्नेछ: 

(क) दतार् गन अिधकारी र कायर्पािलकाले गरेको िनणर्य उपर स बि धत 
िज ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल रा ट्र बैङ्कले गरेको िनणर्य उपरस बि धत उ च अदालतमा । 
८९. असूल उपर गिरने : यस पिर छेद बमोिजम कुनै यिक्तले ितनुर् 

पन जिरवाना वा कुनै रकम नितरी बाँकी रहेकोमा य तो 
जिरवाना वा रकम िनजबाट सरकारी बाकँी सरह असलू उपर 
गिरनेछ । 

पिर छेद–२० 
िविवध 

९०.  मतािधकारको प्रयोग : कुनै सद यले सं थाको जितसकैु शेयर 
खिरद गरेको भए तापिन स बि धत सं थाको कायर् स चालनमा 
एक सद य एक मतको आधारमा आ नो मतािधकारको प्रयोग 
गनर् सक्नेछ । 

९१. सामािजक परीक्षण गराउन सक्ने :(१) सं थाले िविनयममा 
उि लिखत उ दे य प्रा  त गनर्का लािग सिमितबाट भएका िनणर्य 
र कायर्, सद यह ले प्रा  त गरेका सेवा र स तु टीको तर, सेवा 
प्राि  तबाट सद यह को जीवन तरमा आएको आिथर्क, सामािजक, 
सां कृितक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारा मक पिरवतर्न 
लगायतका िवषयमा सामािजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक परीक्षणको 
प्रितवेदन छलफलको लािग सिमितले साधारणसभा समक्ष पेश 
गनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक परीक्षण 
प्रितवेदन छलफल गरी साधारणसभाले आव यकता अनुसार 
सिमितलाई िनदशन िदन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक परीक्षण 
प्रितवेदनको एक प्रित स बि धत सं थाले दतार् गन अिधकारी 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

९२. सहकारी िशक्षाः  सहकारी क्षेत्रको प्रवधर्नको लािग िव यालय 
तहको पाठयक्रममा आधारभतू सहकारी स व धी िवषयव तुलाई 
समावेश गनर् सिकनेछ । 

९३. आिथर्क सहयोग गनर् नहुने: सं थाको रकमवाट सिमितको िनणर्य 
वमोिजम सद यह ले आिथर्क सहयोग िलन सक्नेछन ्  
तर सामािजक कायर्कोलािग गैर सद य यिक्त वा सं थाह लाई 
समेत आिथर्क सहयोग गनर् वाधा पन छैन । 

प टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लािग 'सामािजक 
कायर्' भ नाले िशक्षा, वा य, वातावरण संरक्षण, मानवीय 
सहायता, सहकािरता प्रब र्धन स बि ध कायर्लाई जनाउँछ । 

९४.  अ तर सहकारी कारोवार गनर् सक्नेः  सं थाह ले तोिकए 
बमोिजम एक आपसमा अ तर सहकारी कारोवार गनर् सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापट्टा िदन नहुने: सं थाले आ नो  सिमितको कुनै स चालक 
वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको संयोजक वा सद य वा आ नो 
कमर्चारीलाई ठेक्काप टा िदन हुदैन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै सं थाले प्रा  त गरेको 
सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुिवधा दु पयोग गरेको पाइएमा 
प्रचिलत कानून बमोिजम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर 
गिरनेछ।  

९७.  क पनी स ब धी प्रचिलत ऐन लागू नहुने : यस ऐन अ तगर्त 
दतार् भएको सं थाको हकमा क पनी स ब धी प्रचिलत ऐन  लागू 
हुने छैन ।  

९८.  प्रचिलत कानून बमोिजम कारवाही गनर् वाधा नपन : यस ऐनमा 
लेिखएको कुनै कुराले कुनै यिक्त उपर प्रचिलत कानून बमोिजम 
अदालतमा मु दा चलाउन बाधा पुर् याएको मािनने छैन । 
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९९. स पि त शुिद्धकरण िनवारण स ब धी कानुनी यव थाको पालना 
गनुर्पनः सं थाले स पि  शु िधकरण िनवारण स ब धी सघंीय / 
प्रदेश कानुनमा भएका यव थाका साथै तत ् स ब धमा 
म त्रालयले जारी गरेको मानद ड र नेपाल रा ट्र बकको िव ीय 
जानकारी एकाइबाट जारी भएका िनदिशकाह को पालना  
गनुर्पनछ ।  

१००. िनयम बनाउने अिधकार:  यस ऐनको कायार् वयनकोलािग 
कायर्पािलकाले आव यक िनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापद ड, िनदिशका वा कायर्िविध बनाई लागू गनर् सक्ने: (१) यो 
ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयमको अधीनमा रही सं थाको 
दतार्, स चालन, िनरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम 
कारबाहीलाई यवि थत र प्रभावकारी पमा स चालन गनर् 
कायर्पािलकाले आव यकता अनुसार मापद ड, िनदिशका वा 
कायर्िविध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापद ड बनाउँदा 
आव यकता अनुसार रिज ट्रार, नेपाल रा ट्र बैङ्क, म त्रालय र 
स बि धत अ य िनकायको परामशर् िलन सिकनेछ । 
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ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 
 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L 
kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf 
/ k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 
 -v_ 7]ufgf M– 
 -u_+ p2]Zo M– 
 -3_ d'Vo sfo{ M–  
 -ª_ sfo{If]q M– 
 -r_ bfloTj M– 
 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 
 -@_ k'?if ========= hgf 
 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  
 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

hn]Zj/ gu/ कायर्पािलकाको sfof{no hn]Zj/ dxf]Q/L. 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 
btf{ g+= M 
 
 
============================== ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === 
adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] 
;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  
 
juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  
b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 
sfof{nosf] 5fk M 
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lgdf{0f Joj;fo lgodg ug]{ lgb]{lzsf ,@)&% 

 

 
 

 

 
 

 
hn]Zj/ नगरपािलका , 

hn]Zj/ dxf]Q/L 
- ldlt @)&%.)$.!) df ;DkGg bf]>f] gu/ ;efaf6 :jLs[t _ 
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lgdf{0f Joj;fosf] Joj:yfkg / lj:tf/ ug{ ag]sf] P]g 

k|:tfjgf M ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{df cfjZos u'0f:t/ sfod /fVg lgdf{0f 
Joj;foLx?sf] k|j¢{g tyf ljsf; u/L lgdf{0f Joj;fo ;+rfng ug]{ ;DaGwdf -
3_ ju{sf] lgdf{0f Joj;fo ;+rfng ug]{ Joj;foL, kmd{ ÷sDkgLsf] btf{ / 
gljs/0f / lgodg ug{ cfjZos ePsfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ 
sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] v08 5 -!)_ jdf]lhd hn]Zj/ gu/kflnsfn] of] 
lgb]{lzsf agfO{ nfu' u/]sf] 5 . 

kl/R5]b –! 
k|f/lDes 

!= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 
-s_  æ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd g]kfn 

;/sf/ tyf g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTj ePsf] ;+ul7t ;+:yfsf] 
tkm{af6 ;DkGg ul/g] h'g;'s} k|sf/sf lgdf{0f ;DaGwL    

      sfo{ ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] k'gM lgdf{0f tyf dd{t tyf ;Def/sf] 
sfo{ ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-v_ ælgdf{0f Joj;foLÆ eGgfn] o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf] -3_ 
ju{sf] lgdf{0f Joj;fo ;+rfng ug]{ kmd{ jf sDkgL ;Demg' k5{ . 

-u_ æOhfhtkqÆ eGgfn] ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu o;} 
lgb]{lzsf adf]lhd lbOg] Ohfhtkq ;Demg' k5{ . 

-3_  æ3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL lgodg ug]{ lgb]{lzsf @)&%Æ eGgfn] o; 
lgb]{lzsfsf] gfd ;Demg'  

      k5{ . 
-ª_ æ;+ul7t ;+:yfÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTj ePsf] ;+ul7t 

;+:yf ;Demg' k5{ . 
-r_ æk|fljlwsÆ eGgfn] ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{df /]vb]v / ;'kl/j]If0f ug{ 

g]kfn ;/sf/, k|fb]lzs tyf :yfgLo tx tyf ;DalGwt ;+ul7t 
;+:yfsf] tkm{af6 vl6Psf] k|fljlws sd{rf/L ;Demg' kb{5 . 

-5_ æu'0f:t/Æ eGgfn] ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ u/fpgsf] nflu cfJxfg 
ePsf] k|:tfj cg';f/ k|:tfjs / ;f] k|:tfjsf] :jLs[ltstf{sf] aLr 
ePsf] ;Demf}tfkq jf To:tf] ;Demf}tfkqsf] cleGg c+usf] ?kdf 
/x]sf] sfuhft, 8«OË, l8hfOg tyf :k]l;lkms]zgdf pNn]v eP     
adf]lhdsf] u'0f:t/ ;Demg' k5{ . 

kl/R5]b–@ 
Ohfhtkq ;DalGw Joj:yf 

@=  OhfhtkqM  -!_ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ rfxg] 3 ju{sf lgdf{0f 
Joj;foLn] cg';'rL ! jdf]lhdsf] 9frfFdf tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ ;lxt 
;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ Ohfhtkqsf] nflu gu/kflnsf ;dIf 
b/vf:t lbg' kg]{5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd b/vf:t kg{ cfPdf gu/kflnsfn] To:tf] 
b/vf:t pk/ lgDgfg';f/ ;ldltdf 5fgljg u/L Ohfhtkq lbg pko'Qm 
b]lvPdf k|d'v k|zf;lso clws[t ;dIf l;kmfl/; ug]{5 . 

OlGhlgo/  M ;+of]hs 
k|d'v /fhZj zfvf  M ;b:o 
 k|d'v k|zf;lso clws[t n] tf]s]sf] sd{rf/L M ;b:o ;lrj  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ;ldltaf6 l;kmfl/; e} cfPsf] 
b/vf:tjfnfnfO{ gu/kflnsfn] tf]s]sf] cg';"rL ! sf] 9fFrfdf Ohfhtkq 
lbOg] 5 . 

-$_ ;ldltaf6 l;kmfl/; eO{ cfPsf] !% lbgleq gu/kflnsfn] 
Ohfhtkq jfkt tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ Ohfhtkq lbg] 5 . To:tf] 
Ohfhtkq cg';"rL – @ jdf]lhdsf] 9fFrfdf clen]v /fvL÷cBfalws 
u/fO{ /fVg'kg]{ 5 .   

#= Ohfhtkqsf] cjlw / gjLs/0f M -!_ bkmf @ adf]lhd k|bfg ul/Psf] 
Ohfhtkq bkmf $ adf]lhd vf/]h ePsf] cj:yfdf afx]s Ps cfly{s 
jif{;Dd dfGo x'g]5 . Ohfhtkq h'g;'s} ldltdf k|bfg u/]sf] eP tfklg 
;f] cfly{s jif{sf] cGTodf To:tf] Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt x'g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf] 
k|To]s lgdf{0f Joj;foLn] Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf] ldltn] tLg 
dlxgfleq tf]lsP adf]lhdsf] b:t't lt/L k|d'v k|zf;lso clws[t ;dIf 
lgj]bg lbO{ tf]lsP adf]lhd Ohfhtkq gjLs/0f u/fpg' kg]{5 .   

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofb gf3]sf] 5 dlxgf leq 
Ohfhtkq gljs/0f u/fpg rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] tf]lsP adf]lhdsf] 
yk b:t'/ lt/L tf]lsP adf]lhd Ohfhtkq gljs/0f u/fpg ;Sg]5 . 

$= Ohfhtkq vf/]hL M -!_ b]xfosf] cj:yfdf ;ldltsf] l;kmfl/;df 
gu/kflnsfn] lgdf{0f Joj;flosf] Ohfhtkq vf/]h ug{ ;Sg]5 M–  
-s_ em'¶f ljj/0f k]z u/L Ohfhtkq k|fKt u/]df,  
-v_ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug]{ jf ug{ kfpg] p2]Zon] g]kfn ;/sf/ tyf 

;+ul7t ;+:yfdf em'¶f ljj/0f tyf tt\;DalGw sfuhft k]z u/]df, 
-u_ u'0f:t/o'Qm sfo{ gu/]sf] 7x/]df .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ug'{ cl3 ;DalGwt 
lgdf{0f  Joj;foLnfO{ :ki6Ls/0f k]z ug{ dgfl;a dflkmssf] df}sf lbg' 
kg]{5 . 

-#_ bkmf # sf] pkbkmf -#_ adf]lhdsf] Dofbleq gjLs/0f 
gePsf] Ohfhtkq :jtM vf/]h x'g]5 . 

-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ePsf]df To;sf] 
hfgsf/L ;DalGwt kmd{nfO{ lbg' kg]{5 . 

%=  Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg]M s'g} lgdf{0f Joj;foLn] …3ÚOhfhtkq x/fP 
jf gfl;Psf] sf/0faf6 …3Ú Ohfhtkqsf] k|ltlnlk kfpg lgj]bg u/]df 
gu/kflnsfaf6 tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg' 
kg]{5 . 
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kl/R5]b – # 
^= lgdf{0f Joj;foLsf] bfloTj M -!_ 7]Ssf ;Demf}tfdf plNnlvt zt{x?sf] 

clwgdf /xL ;fj{hlgs  lgdf{0f sfo{ ug'{ lgdf{0f Joj;foLsf] bfloTj 
x'g]5 . 

-@_ lgdf{0f Joj;foLn] ;DkGg u/]sf] k|To]s ;fj{hlgs lgdf{0f 
sfo{sf] Psk|lt ljj/0f clgjfo{ gu/kflnsf ;dIf k]z ug'{ kg]{5 .  

#_ æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf b]xfo 
adf]lhd x'g]5 .  
!= k|fOe]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 3l6df 

Ps nfv rfn' k"FhL b]vfO{ pBf]u ljefudf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 . 
@= :yfoL n]vf gDa/ -d"No clej[l4 s/ ;d]t_ df btf{ ePsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk . sf/f]af/sf] p2]Zodf  ljljw k|sf/sf] 7]Ssf k§f ug ]{ elg 
pNn]v x'g'kg]{ . 

#= hgzlQm  
s_ k|fljlws M sDtLdf Civil Engeeneering df  Diploma tx 

plQ0f{ Ps hgf . lgh;Fu ePsf] ;Demf}tf, lghsf] gful/Stfsf] 
k|df0fkq / cfjZos Go"gtd of]Uotf jf dflyNnf] of]UotfdWo] Ps 
txsf] dfq certificate /fVg] . 

v_ n]vf ;DalGw sfd ug ]{ M  sDtLdf jfl0fHozf:q ljifodf !@ sIff 
jf k|df0fkq tx plQ0f{ . lgh;Fu ePsf] ;Demf}tf, lghsf] 
gful/Stfsf] k|df0fkq / cfjZos Go"gtd of]Uotf jf dflyNnf] 
of]UotfdWo] Ps txsf] dfq Certificate /fVg] . 

u_ k|zf;g ;DalGw sfd ug]{ M sDtLdf !@ sIff jf k|df0fkq tx 
plQ0f{ . lgh;Fu ePsf] ;Demf}tf, lghsf] gful/Stfsf] k|df0fkq 
/ cfjZos Go"gtd of]Uotf jf dflyNnf] of]UotfdWo] Ps txsf] 
dfq certificate /fVg] . 

$= pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0f k]z ug]{ 
pQm k|df0f k|dfl0ft x'g'kg]{ . 

%= pks/0f l7s 5 elg k|dfl0ft ug]{ d]sflgsn OlGhlgo/ slDtdf 
:gfts txsf] z}lIfs of]Uotf ePsf] / g]kfn OlGhlgo/ P;f]l;o;gsf] 
;b:otfsf] k|df0fsf] k|dfl0ft k|ltlnlk k]z ug'{kg]{ . 

^= pks/0f ladf u/]sf] x'g'kg]{ . 
 s_ n]an d]l;g 
 v_ jf6/ kDk 
 u_ efOa|]6/ 

&= oflGqs pks/0fdf kmd{sf] gfd Ogfd]nn] n]lv pks/0f lgdf{tf sDkGgLsf] 
gfd / l;=g+ gDj/ b]lvg] ul/ lvlrPsf] kmf]6f] / ;f]] kmf]6f]df d]sflgsn 
O{lGhlgo/sf] b:tvt 5fk nufO{ k]z ug]{ 

gf]6 M ;a} k|ltlnkLx? Notary Public af6 k|dfl0ft ul/Psf] x'g'k5{ . To;sf 
;fy} ;DalGwt k|f]kfO6/sf] b:tvt / kmd{sf] 5fk nufO{ k]z ug'{ kg]{ 
5 . 
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;Demf}tf kq 

d ================================================== sf] x}l;otsf] >L 

================================================= sf] kmd{df ldlt =================== b]lv 

======================== sf] x}l;otdf sfd ug]{5' . d]/f] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 

;Ssn /fhkqf+lst clws[tjf6 k|dfl0ft u/L o;};fy k]z u/]sf] 5' . d o; 

kmd{df k'/f ;do sfd ug]{5' . xfn s'g} ;/sf/L jf ;+ul7t ;fj{hlgs ;+:yfdf 

sfof{/t 5}g . ======================================== kmd{sf] k|f]k|fO6/ ;+rfnssf] x}l;otn] 

lgh ==================================================== nfO{ ======================================== kbdf 

nufpg d~h'/ eO{ xfdL b'j} kIfjf6 d~h'/L u/L of] ;Demf}tf kq ul/lbof} . 

kmd{sf] tkm{jf6    sd{rf/Lsf] tkm{jf6 

gfd M     gfd M 

kb M     kb M 

b/vf:t  M    b/vf:t M 
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;Demf}tf kq 

d ================================================== sf] x}l;otsf] >L 

================================================= sf] kmd{df ldlt =================== b]lv 

======================== sf] x}l;otdf sfd ug]{5' . d]/f] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 

;Ssn /fhkqf+lst clws[tjf6 k|dfl0ft u/L o;};fy k]z u/]sf] 5' . d o; 

kmd{df k'/f ;do sfd ug]{5' . xfn s'g} ;/sf/L jf ;+ul7t ;fj{hlgs ;+:yfdf 

sfof{/t 5}g . ======================================== kmd{sf] k|f]k|fO6/ ;+rfnssf] x}l;otn] 

lgh ==================================================== nfO{ ======================================== kbdf 

nufpg d~h'/ eO{ xfdL b'j} kIfjf6 d~h'/L u/L of] ;Demf}tf kq ul/lbof} . 

kmd{sf] tkm{jf6   sd{rf/Lsf] tkm{jf6 

gfd M    gfd M 

kb M    kb M 

b/vf:t  M   b/vf:t M 
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cg';"rL – ! 

ljifoM Ohfhtkq kfpF eGg] af/] 

>Ldfg k|d'v k|zf;lso clws[tHo" 

Hfn]Zj/ gu/kflnsfsf] sfof{no  . 

lgdf{0f Joj;fo P]g, @)%% tyf  lgdf{0f Joj;fo lgodfjnL, @)%^ adf]lhd 

lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu  Ohfhtkq kfpg lgDg ljj/0f e/L of] b/vf:t k]z 

ul/Psf] 5' .  

!= b:tvt k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf]  

Gffd M  

7]ufgfM 

Kff]i6 aS; g+M 

6]lnkmf]g g+ M 

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt 

     k|fOe]6 lnld6]8 sDkgL  klAns lnld6]8 sDkgL 

         Psnf}6L -sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5 ._ 

#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] clwsfl/s JolQmsf]  

Gffdy/M 

7]ufgfM    kf]i6jS; g+  

6]lnkmf]g g+M     km\ofS; g+   

    Od]nM 

$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f M 

btf{ g+     btf{ ldlt M 

clws[t k"FhL M    hf/L k"FhL 

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf 
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%= Ohfhtkq lng rfx]sf] ju{ M 3 

^= ;fd'lxs/0f x'g rfx]sf] ;d'x M 

&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f 

 /sd ljlQo ;+:yf - j}+ssf] 
gfd_ 

:yfgLo cf]e/8«fkm\6    

d'4tL   

rNtL vftf   

jrt vftf   

 

pNn]lvt ljj/0f jfx]s cGo ljj/0f eP 5'§} k]z ug{ ;lsg]5 .  

*= sfdbf/sf] ljj/0f  

      -s_ k|fljlws  

      -v_ ck|fljlws 

 !_ 

 @_ 

      -Uf_ cGo 

(==s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhftx? M 

 s=  

 v= 

 u= 

!)=  cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DjGwL ;jf/L d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M 
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l;=g= gfd tyf 

ljj/0f 

btf 

g+= 

Ifdtf ;+Vof d"No vl/b 

ldlt 

cGo 

Joxf]/f 

s}lkmot 

         

 

pk/f]Qm d'No 

cg';f/sf lgdf{0f 

d]lzg/L tyf 

pks/0fx? 7]=>L 

==================================

======= ;Fu /fd|f] / rfn' 

cj:yfdf /x]sf] / 

ltgsf] jf:tljs d"No 

o;df /x]sf] / ltgsf] 

pNn]v eP jdf]lhd 

ePsf] Joxf]/f 

k|dfl0ft ub{5' . 

k|dfl0ft ug]{ k|fljlws  

-d]=O{=_sf] ;xL M 

k'/f gfdy/ M 

sfof{no M 

ldlt M 

pk/f]Qm d'No cg';f/sf 

lgdf{0f d]lzg/L tyf 

pks/0fx? 7]=>L 

=============================================

====;Fu /fd|f] / rfn' cj:yfdf 

/x]sf] / ltgsf] jf:tljs 

d"No o;df pNn]v eP 

jdf]lhd ePsf] Joxf]/f 

k|dfl0ft ub{5' . 

7]= tkm{jf6 k|fljlws l;len 

O{lGhlgo/sf] ;xL M 

 gfdy/ M 

ldlt M 

pk/f]Qm d'No cg';f/sf 

lgdf{0f d]lzg/L tyf 

pks/0fx? 7]=>L 

===========================================

======;Fu /fd|f] / rfn' 

cj:yfdf  pNn]v eP 

jdf]lhd g} ePsf] Joxf]/f 

k|dfl0ft ub{5' . 

k|dfl0ft ug]{ 

;xL M 

kmd{sf] gfd M 

k|f]kfO6/sf] gfdy/ M 

ldlt M 
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b|i6Jo M o; ljj/0fdf pNn]lvt d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf] sfuhft -btf{ 

k|df0fkq_ / pQm d]lzg/L cf}hf/x? rfn' xfntdf /x]sf] 5 elg d]sflgsn 

OlGhlgo/4f/f k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .  

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf 

 

o; b/vf:t kmf/fddf pNn]lvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;fFrf] 5 . em'¶f 7x/] 

sfg'g jdf]lhd ;x'Fnf j'emfpFnf . 

 

lgdf{0f Joj;foLsf] 5fkM 

      b/vf:tjfnfsf] gfd M 

      b:tvt M  

      ldlt M 

 

b|i6Jo M o; b/vf:t kmf/fd ;fy b/vf:t kmf/fddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'li6 

ug{ ;DjlGwt sfuhftsf]  k|dfl0ft k|ltlnlk ;+nUg ug'{kg]{5 / sfof{nosf] 

dfu u/]sf] jvt ;Ssn sfuhft k]z ug'{kg]{5 . 
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cg';"rL – @ 

>Ldfg k|d'v k|zf;lso clws[tHo" 

tf/s]Zj/ gu/kflnsfsf] sfof{no 

wd{:ynL sf7df08f} . 

ljifoM Ohfhtkq gljs/0f ul/ kfpF eGg] af/] 

lgdf{0f Joj;fo ;+Grfng ug]{ Ohfht kq gljs/0f ug{sf] nflu b]xfo 
jdf]lhdsf] ljj/0f v'nfO{ lgdf{0f Joj;fo lgodfjnL, @)%^ adf]lhd of] 
b/vf:t k]z ul/Psf] 5' .  
!= lgdf{0f Joj;foL -kmd{ jf sDkgL_sf] M 
Gffd M  
7]ufgfM 
Kff]i6 aS; g+M 
6]lnkmf]g g+ M 
@= lgdf{0f Joj;foL btf{ ug]{ sfof{nosf]  
gfdM 
7]ufgfM  
#= lgdf{0f Joj;foLsf] M 
k|df0f kq g+ 
btf{ g+ M  
$+ Ohfht kqsf]  M 
Ohfht kq g+ M 
Ohfht kq hf/L ePsf] ldlt M 
Ohfht kq hf/L ug]{ sfof{no M 
%_ Ohfht kq gljs/0f  b:t'/-yk b:t'/_ jfkt ? ================== 
cIf/?kL================hDdf u/]sf] /l;b o;} ;fy ;+nUg 5 . 
lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk    lgj]bs 
      
 kmd{sf] gfdM 
      
 7]ufgf M 
      
 ;+rfns÷k|f]kfO6/sf] gfd M 
      
 b:tvt M  
      
 ldlt M 
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ldlt M– =================

O{hfhtkq lbg]sf],–
b:tvt M–
gfd M–
kb M–
ldlt M–
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थानीय तहको उपभोक्ता सिमित गठन,पिरचालन तथा यव थापन 
स बि ध कायर्िविध ,२०७% 

hn]Zj/ नगरपािलकाको bf]>f] gu/ ;ef बाट वीकृत िमित @)&%⁄)$⁄!) 
प्र तावना 

नेपालको सिंवधान र थानीय सरकार स चालन ऐन,२०७४ ल े िनिदर्  गरेको थानीय तहको 
अिधकार क्षते्र िभत्रको िवकास िनमार्ण स वि ध कायर् सचंालनको लािग नगरपािलकाले उपभोक्ता 
सिमित गठन, पिरचालन तथा यव थापन गनर् आव यक दिेखएकोल ेhn]Zj/ नगरपािलकाको 
प्रशासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन २०७% को दफा $ बमोिजम hn]Zj/ नगरपािलकाको 
bf]>f] gu/ ;ef बाट वीकृत u/L of] कायर्िविध जारी गरेको छ ।  

पिर छेद– १ 
प्रारि भक 

१.  संिक्ष  नाम र प्रार भः (१) यस कायर्िविधको नाम hn]Zj/ नगरपािलकाको उपभोक्ता 
सिमित गठन, पिरचालन तथा यव थापन कायर्िविध, २०७% रहकेो छ ।  
-२) यो कायर्िविध तु त प्रार भ हुनेछ । 

२.  पिरभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक  अथर् नलागमेा यस कायर्िविधमा  
-क)  अ यक्ष” भ नाले उपभोक्ता सिमितको अ यक्षलाई स झन ुपदर्छ ।  
-ख)  “आयोजना” भ नाले hn]Zj/ नगरपािलका वा सो अ तरगतको वडावाट पणूर् वा 

आिंशक लागत साझदेारीमा स चािलत योजना वा कायर्क्रम वा आयोजना वा 
पिरयोजनालाई स झन ुपछर् । र यसले hn]Zj/ नगरसभाबाट वीकृत भएको गरै सरकारी 
संघ स था, गरै नाफामलूक सं था वा अ य सामदुाियक सं थाको आयोजना समतेलाई 
जनाउनेछ । 

-ग) “उपभोक्ता” भ नाले आयोजनाबाट प्र यक्ष लाभाि वत हुन ेआयोजना स चालन हुन ेक्षते्र 
िभत्रका यिक्तलाई जनाउछ ।  

-घ)  “उपभोक्ता सिमित” भ नाले आयोजनाको िनमार्ण, स चालन, यव थापन र ममर्त 
स भार गनर्को लािग उपभोक्ताले आफूह  म येबाट गठन गरेको सिमित स झन ुपदर्छ । 

-ङ)  “कायार्लय” भ नाले गाउँ/नगरकायर्पािलकाको कायार्लयलाई बझुाउँछ । सो श दल ेवडा 
कायार्लय समेतलाई बझुाउनेछ ।  

-च)  “कायर्पािलका” भ नाले गाऊँ/नगर कायर्पािलकालाई स झन ुपदर्छ । 
-छ)   “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण” भ नाले वातावरणलाई अ यिधक ास पयुार्उन ेप्रकृितका 

ठूला मेिशनरी, उपकरण (बलुडोजर, एक्साभटेर ज ता) र ममलूक प्रिविधलाई 
िव थािपत गनेर् खालका मेिशनरी तथा उपकरण स झन ुपदर्छ । 

-ज)   “पदािधकारी” भ नाले उपभोक्ता सिमितका अ यक्ष, उपा यक्ष, सिचव र कोषा यक्षलाई 
स झन ुपदर्छ ।  

-झ)  “वडा” भ नाले hn]Zj/ नगरपािलका िभत्रका वडालाई स झन ुपदर्छ ।  



119 
 

-ञ)  “वडा अ यक्ष” भ नाले आयोजना स चालन भएको वडाको वडा  अ यक्षलाई 
स झन ुपदर्छ । 

-ट)  “सद य”भ नाले उपभोक्ता सिमितका सद यलाई जनाउनेछ र सो श दले उपभोक्ता 
सिमितका पदािधकारीलाई समेत जनाउनेछ ।  

-ठ)  “स झौता”भ नाले आयोजनाको िनमार्ण, स चालन, यव थापन र ममर्त स भार गनर्को 
लािग कायार्लय र उपभोक्ता सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा वा 
कबिुलयतनामालाई जनाउनेछ ।  

३.  कायर्िविधको पालना गनुर्पनेर्ः (१) नगरपािलका िभत्र कायार् वयन हुन ेआयोजनाको िनमार्ण, 
स चालन,  ममर्त स भार कायर् गनर्को लािग गठन हुने उपभोक्ता सिमितल े पणूर् पमा यो 
कायर्िविधको पालना गनुर् पनेर्छ ।  
(२) कुल लागत  १ करोडस म भएको तथा थानीय सीप, ोत र साधन उपयोग हुने र 
थानीय तरमा कायर् स प न गनर् सक्न ेआयोजनाको कायार् वयन उपभोक्ता सिमित माफर् त गनर् 
सिकनेछ ।  

पिर छेद–२ 
उपभोक्ता सिमितको गठन र स चालन 

४.  उपभोक्ता सिमित गठन स ब धी यव थाः 
(१) उपभोक्ता सिमित गठन दहेाय बमोिजम गनुर् पनेर्छ । 
-क) आयोजनाबाट प्र यक्ष लाभाि वत उपभोक्ताह को आम भलेाबाट अिधकतम 

सहभािगतामा स बि धत आयोजना थलमा न ै सात दिेख एघार (७ दिेख ११ जना) 
सद यीय उपभोक्ता सिमित गठन गनुर्पनेर्छ । 

-ख) सिमित गठनको लािग आम भलेा हुने समय, िमित, थान र भलेाको िबषय  य तो भलेा 
हुने िमितल ेकि तमा सात िदन (७ िदन) अगावै सावर्जिनक पमा जानकारी गराउन ु 
पनेर्छ ।  

-ग)  नगरपािलका तरीय jf cGo आयोजना tyf sfo{s|d स चालनको लािग उपभोक्ता 
सिमितको गठन गदार् gu/ k|d'vले तोकेको कायर्पािलकाका सद य / कायार्लयको 
sd{rf/L प्रितिनिध वा कायार्लयको sd{rf/L प्रितिनिधको रोहवरमा गनुर् पनेर्छ । 

-घ)  वडा तरीय आयोजना स चालनको लािग उपभोक्ता सिमित गठन गदार् clgjfo{ ?kdf 

gu/kflnsfaf6 tf]lsPsf] sd{rf/Lsf] /f]xj/df स वि धत वडाको वडा अ यक्ष 
वा jx'dt वडा सद यx? वा कायार्लयले तोकेको कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा 
गनुर् पनेर्छ । 

-ङ)  उपभोक्ता सिमित गठनको लािग बोलाईएको भलेामा योजनाको संिक्ष  िववरण र 
सिमितको सरंचना सिहतको जानकारी कायार्लयको प्रितिनिधaf6 गराउन ुपनेर्छ । 

-च)  उपभोक्ता सिमित गठन गदार् समावेशी िसद्धा तको अवल वन गनुर् पनेर् छ । सिमितमा 
कि तमा ते ीस प्रितशत (३३%) मिहला सद य हुनपुनेर्छ । सिमितको अ यक्ष, सिचव र 
कोषा यक्षम ये क तीमा एकजना मिहला पदािधकारी हुनपुनेर्छ ।  
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-छ) एक यिक्त एकभ दा बढी उपभोक्ता सिमितको सद य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका 
पिरवारबाट एकजना भ दा बढी यिक्त एउटै उपभोक्ता सिमितको सद य हुन पाइने छैन ।  

-ज)  उपभोक्ता सिमितको गठन सकेस म सवर्स मत तिरकाल े गनुर्पनेर्छ । सवर्स मत हुन 
नसकेमा उपभोक्ताह को बहुमतबाट उपभोक्ता सिमितको गठन गिरने छ । 

-झ)  उपभोक्ताह को लागत सहभािगतामा स चालन हुन ेआयोजनाह  उपभोक्ता सिमितबाट 
कायार् वयन गनर् प्राथिमकता िदईनेछ । 

-ञ) उपभोक्ता सिमितले स झौता बमोिजम गनुर् पनेर् काम सिमित आफले गनुर् गराउन ुपनेर्छ । 
अ य कुनै िनमार्ण यवसायी वा अ य यिक्त वा स थालाई ठेक्कामा िदई गनर् गराउन 
पाइने छैन । 

-ट)  कायार्लयले आयोजना स चालन एवम ् कायार् वयनमा संलग्न उपभोक्ता सिमितको 
अिभलेख अनसुचूी १ बमोिजमको ढाचँामा यवि थत गनुर् पनेर्छ । 

५.  उपभोक्ता सिमितका सद यको योग्यताः (१) उपभोक्ता सिमितका सद यको योग्यता दहेाय 
बमोिजम हुन ुपनेर्छ । 
-क) स वि धत आयोजना क्षते्रको थायी वािस दा 
-ख) १८ वषर् उमेर परुा भएको 
-ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार नठहिरएको 
-घ) सरकारी बाकँी बक्यौता वा पे की फ यौट गनर् बाकँी नरहकेो 
-ङ) अ य उपभोक्ता सिमितमा सद यनरहकेो 
-२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन जनप्रितिनिध, राजनीितक दलका 
पदािधकारी, बहालवाला सरकारी कमर्चारी र िशक्षक उपभोक्ता सिमितको सद यमा ब न 
पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सिमितको काम, कतर् य र अिधकारः उपभोक्ता सिमितको काम कतर् य र 
अिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछ ।  
-क)  स झौता बमोिजमको कायर् स पादन गनेर्, 
-ख)   उपभोक्ताह लाई कायार्लयबाट प्रा  सूचना तथा मागर्दशर्नको जानकारी गराउने, 
-ग)   स झौता बमोिजम कायर् शु  गदार् कायार्लयबाट आव यक िनदेर्शन प्रा  गनुर् पनेर् भए प्रा  

गरेर मात्र शु  गनेर्, 
-घ)  उपभोक्ता सिमितको कायर् स पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिमितका सद यह को कायर् 

िवभाजन र िज मेवारी बाडँफाडँ गनेर्, 
-ङ)   उपभोक्ता सिमितका सद यह को क्षमता िवकास गनेर् । 
-च)   स झौता बमोिजमको कामको पिरमाण, गणु तर, समय र लागतमा पिरवतर्न गनुर् पनेर् 

दिेखएमा कायार्लयलाई अनरुोध गनेर्, 
-छ)  आयोजनाको िदगो यव थापन स ब धी आव यक अ य कायर् गनेर् । 

पिर छेद – ३ 
कायार् वयन तथा यव थापन 
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७.  आयोजना कायार् वयनः (१) कायार्लयले आ.व. शु  भएको १५ िदन िभत्र उपभोक्ता 
सिमितबाट संचालन हुने आयोजना, पिरयोजना र कायर्क्रमह  पिहचान/छनौट गरी 
कायार् वयन योजना बनाउन ु पनेर्छ । उपभोक्ता सिमित गठन प ात आयोजनाको ड्रईङ, 
िडजाईन र लागत अनमुान वीकृत गरी उपभोक्ता सिमितलाई उपल ध गराउन ुपनेर्छ । 
-२) आयोजनाको कायार् वयनको लािग उपभोक्ता सिमित र कायर्लयबीच अनसुचूी २ 
बमोिजमको ढाचँामा स झौता गनुर्पनेर्छ । 
-३) आयोजनाको प्रकृित हरेी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाचँा र अनपुात (नगद वा 
मदान वा ब तगुत) तोक्न ुपनेर्छ । 

८. आयोजना स झौताको लािग आव यक कागजातह ः (१) उपभोक्ता सिमितले 
कायार्लयसँग स झौता गदार् तपिशलमा उि लिखत कागजातह  पशे गनुर्पनेर्छ  
-क) उपभोक्ता सिमित गठन गनेर् आम भलेाको िनणर्यको प्रितिलिप 
-ख) उपभोक्ता सिमितका सद यह को नागिरकताको प्रितिलिप 
-ग) आयोजनाको लागत अनमुान िववरण 
-घ) उपभोक्ता सिमितबाट स झौताको लािग िज मेवारपदािधकारी तोिकएको उपभोक्ता 
सिमितको िनणर्य  
-ङ) आयोजनाको कायार् वयनको कायर् तािलका । 
-च) खाता स चालन गनेर् पदािधकारी तोिकएको िनणर्य र खाता स चालनको लािग आव यक 
कागजातह   
 

९. उपभोक्ता सिमितको क्षमता िवकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार् वयन अगावै 
उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीह लाई िन न िवषयमा अिभमिुखकरण गनुर् पनेर्छ 

-क) उपभोक्ता सिमितको काम, कतर् य र अिधकार, 
-ख) स पादन गनुर् पनेर् कामको िववरण, काम स प न गनुर्पनेर् अविध, लागत र उपभोक्ताको 
योगदान 
-ग) िनमार्ण सामाग्रीको गणु तर र पिरमाण 
-घ) खिरद, रकम िनकासा प्रकृया, खचर्को लेखाकंन र अिभलेख यव थापन 
-ङ) कायार् वयन र अनगुमन प्रकृया  
-च) सावर्जिनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र ह ता तरण  
-छ)  अ य आव यक िवषयह  ।  

१०. खाता स चालनः (१) उपभोक्ता सिमितको खाता कायार्लयले तोकेको बकमा स चालन हुनछे 
। 

-२)  सिमितको खाता अ यक्ष, कोषा यक्ष र सिचव गरी तीन जनाको संयकु्त 
द तखतबाट स चालन हुनेछ । खाता स चालकह  म ये कि तमा एकजना मिहला हुन ुपनेर्छ 
। 
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११.  भुक्तानी प्रकृयाः (१) आयोजनाको भकु्तानी िददंा उपभोक्ता सिमितको नाममा रहकेो बैक 
खातामाफर् त िदन ु पनेर्छ । उपभोक्ता सिमितल े एक यिक्त वा स थालाई एकलाख भ दा 
मािथको रकम भकु्तानी गदार् चके माफर् त मात्र गनुर् पनेर्छ ।  

-२) उपभोक्ता सिमितलाई स झौता बमोिजमको कामको प्रािविधक मू याकंन, कायर् 
स प न प्रितवेदन र अ य आव यक कागजातको आधारमा िक तागत र अि तम भकु्तानी 
िदईनेछ ।  

-३) उपभोक्ता सिमितले स पादन गरेको काम र भएको खचर्को िववरण सिमितको 
बैठकबाट िनणर्य गरी भकु्तानीको लािग आव यक कागजात सिहत कायार्लयमा पशे गनुर्पनेर्छ । 

-४) आयोजनाको अि तम भकु्तानी हुन ुभ दा अगावै कायार्लयबाट अनगुमन गनेर् 
यव था िमलाउन ुपनेर्छ    

-५) आयोजना स प न भई फरफारक गनुर् भ दा अगावै उपभोक्ता सिमितले अिनवायर् 
पमा कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा सावर्जिनक परीक्षण गनुर् पनेर्छ । सावर्जिनक परीक्षण 
प्रितवेदनको ढाचँा अनसुचूी ३ बमोिजम हुनेछ ।  

-६) उपभोक्ता सिमितले आफूले प्र येक िक तामा गरेको खचर्को सचूना अनसुचूी ४ 
बमोिजमको ढाचँामा सावर्जिनक गनुर् पनेर्छ ।  

-७) आयोजनाको कुल लागत  % लाख भ दा बढी भएका आयोजनाह को हकमा 
उपभोक्ता सिमितले काम शु  गनुर् भ दा अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझदेारीको 
अव था, काम शु  र स प न गनुर् पनेर् अविध समेत दिेखने गरी तयार गिरएको अनसुचूी ५ 
बमोिजमको ढाचँामा आयोजना सचूना पाटी आयोजना थलमा राख्न ुपनेर्छ  

-८) उपभोक्ता सिमितलाई स बि धत कायार्लयल ेड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत अनमुान 
तयार गनेर्, प्रािविधक स लाह िदन,े जाचँपास गनेर् लगायत अ य प्रािविधक सहयोग उपल ध 
गराउनेछ । आयोजना कायार् वयनको समयमा कुन ै कारणबाट कायार्लयले प्रािविधक सेवा 
उपल ध गराउन नसकेमा स झौतामा उ लेख गरी तोिकएको खचर्को सीमा िभत्र रही उपभोक्ता 
सिमितल े करारमा प्रािविधक िनयकु्त गनर् वा प्रािविधक सेवा िलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, 
िडजाइन, लागत अनमुान, कायर्स प न प्रितवेदन र भकु्तानी िसफािरसको कायर् कायार्लयबाट न ै
हुनेछ । 

-९) उपभोक्ता सिमितबाट िनमार्ण हुने आयोजनाह को गणु तर कायम गनेर् गराउने 
दािय व र िज मेवारी जनप्रितिनिध, स बि धत प्रािविधक कमर्चारी, उपभोक्ता सिमित र 
अनगुमन सिमितको हुनेछ ।  

-१०) अनकुरणीय कायर् गनेर् उपभोक्ता सिमित, प्रािविधक कमर्चारी र स बि धत 
कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य बमोिजम वािषर्क पमा उिचत परु कार प्रदान गनर् सिकनेछ । 

-११) तोिकएको समयमा उपभोक्ता सिमित गठन हुन नसकेमा, स झौता हुन नसकेमा 
वा स झौताको शतर् बमोिजम कायर् स पादन हुन नसकेमा कायार्लयले अ य प्रकृयाद्वारा काम 
गराउन सक्नेछ ।   

१२.  िनमार्ण कायर्को गुण तर सिुनि तता गनुर् पनेर्ः उपभोक्ता सिमितबाट स चालन हुने 
आयोजना गणु तर सिुनि त गनुर् स वि धत उपभोक्ता सिमितको कतर् य हुनेछ । गणु तर 
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सिुनि तता गनर्को लािग अ य कुराह को अितिरक्त िन न िवषयह  पणूर् पमा पालना गनुर् 
पनेर्छ ।  

(क)  िनमार्ण सामाग्रीको गणु तरः िनमार्ण सामाग्री ड्रइङ, िडजाईन र पिेसिफकेसन 
बमोिजमको गणु तर कायम गनुर् पनेर्छ । 

(ख)  िनमार्ण िविध र प्रकृयाको गणु तरः िनमार्ण िविध र प्रकृया कायार्लयसँग भएको स झौता 
बमोिजम गनुर् पनेर्छ  

(ग)  िनमार्ण कायर्को िदगोपनाः उपभोक्ता सिमितबाट कायार् वयन भएको योजनाको 
िदगोपनाको लािग स वि धत उपभोक्ता सिमितल ेआव यक यव था गनुर् पनेर्छ । 

-घ)  गणु तर सिुनि त गनेर् िज मेवारीः उपभोक्ता सिमित माफर् त हुने कामको िनधार्िरत गणु तर 
कायम गनेर् िज मेवारी स बि धत कायर्को लािग कायार्लयबाट खिटएका प्रािविधक 
कमर्चारी र उपभोक्ता सिमितको हुनेछ । 

-ङ)  लगत राख्न ुपनेर्ः उपभोक्ता सिमितबाट हुने कामको स झौता बमोिजमको समय, लागत 
र गणु तरमा स प न हुन नसकेमा स वि धत प्रािविधक कमर्चारीलाई सचते गराउने र 
प्रकृित हरेी आव यकता अनसुार कारवाही गनर् सक्नेछ । य ता उपभोक्ता सिमितको 
लगत राखी उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीलाई िनि त समयस मको लािग अ य 
उपभोक्ता सिमितमा रही काम गनर् िनषधे गनेर्छ । 

१३. अनुगमन सिमितको यव थाः (१) आयोजना तोिकएको गणु तर, पिरमाण र समयमा 
स प न गनर् गराउन उपभोक्ता सिमितले स पादन गनेर् कायर्को अनगुमन गरी आयोजनाको 
गणु तर, पिरमाण सिुनि त गनर् दफा ४ (१) (क) बमोिजमको भलेाबाट कि तमा एक जना 
मिहला सिहत ३ सद यीय एक अनगुमन सिमित clgjfo{ ?kdf pkef]Qmfx? dWo]af6  
गठन गनुर् पनेर्छ । 
(२)  अनगुमन सिमितको काम, कतर् य अिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 
-क) आयोजनाको कायार् वयनमा सहजीकरण गनेर् तथा दिेखएका बाधा, यवधान र सम या 

समाधानका लािग आव यक सम वय गनेर्,  
-ख) आयोजनाको कायार् वयन कायर्तािलका अनसुार काम भए नभएको यकीन गनेर् र नगरेको 

पाइएमा स बि धत पक्षलाई सचते गराउने,    
-ग) आव यक अ य कायर् गनेर् । 

पिर छेद– ४ 
िविवध 

१४.  अ य सं थाबाट कायर् गराउन सिकनेःयस कायर्िविध बमोिजम उपभोक्ता सिमितबाट गिरने 
कायर् लाभग्राही समहू, सामदुाियक सं था ज त ैसामदुाियक वन, सामदुाियक तरका सहकारी 
सं थाह , टोल िवकास सं था, आमा समहू, कृिष समहू, काननु बमोिजम गठन भएका अ य 
सामदुाियक संगठन ज ता सं थाह बाट थानीय उपभोक्ताह को आमभलेाबाट िनणर्य भई 
आएमा य ता सं थाह बाट यस कायर्िविध बमोिजम कायर् सचंालन गनर्/गराउन सिकने छ । 

१५. सहिजकरण र सहयोग गनुर् पनेर्ः उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको सपुिरवेक्षण, 
अनगुमन/िनरीक्षण गनर् कायार्लयबाट आएको अनगुमन सिमित, पदािधकारी वा कमर्चारीलाई 
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आव यक िववरण उपल ध गराउने तथा आयोजना थल अनगुमनको लािग सहिजकरण र 
सहयोग गनुर् पनेर्छ । 

१६. उपभोक्ता सिमितको दािय वः उपभोक्ता सिमितले कायार्लयसँग भएको स झौता 
बमोिजमको कायर् स पादन गदार् कायार्लयले तोकेका शतर्ह को अितिरक्त िन न दािय व वहन 
गनुर् पनेर्छ । 
-क) आयोजनाको िदगो यव थापनको लािग ममर्त स भार गनेर् स ब धी आव यक कायर्, 
-ख) आयोजना कायार् वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय स तलुन कायम गनेर् स ब धी कायर्, 
-ग) अ य आयोजनाह सँग अ तरस ब ध कायम गनुर्पनेर्, 
-घ) असल नागिरकको आचरण पालना गनुर्पनेर् । 
-ङ) उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात पशे गदार् 

अनसुचूी ६ बमोिजमको ढाचँामा आयोजनाको भौितक तथा िवि य प्रितवेदन पशे गनुर् 
पनेर्छ ।  

 १७. मापद ड बनाउन सक्नेः (१) आयोजनाको गणु तर सिुनि तताको लािग कायार्लयले 
अनगुमन, मु याङ्कन गरी स वि धत उपभोक्ता सिमितलाई स लाह, सझुाव र आव यकता 
अनसुार िनदेर्शन िदने तथा सम वय गनुर् पनेर्छ . 
-२) उपभोक्ता सिमितबाट स चालन हुन ेआयोजनाको प्रकृित हरेी  गणु तर सिुनि तता गनेर् 
प्रयोजनको लािग कायार्लयले थप मापद ड तथा मागर्दशर्न बनाई लाग ुगनर् सक्नछे । 
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अनसूुची १ 

(कायर्िविधको दफा ४ (१) ट संग सम्बिन्धत) 
उपभोक्ता सिमितको लगत 

..........गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपािलका 
 आ.व. 

ब.स. 
 

उपभोक्ता 
सिमितको 
नाम र 
ठेगाना 

पदािधकारीको नाम र सम्पकर्  नं. 
गठन 
िमित 

बकको 
नाम 

खाता नं. अ यक्ष उपा यक्ष सिचव कोषा यक्ष 
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अनसूुची २ 

कायर्िविधको दफा ७(२) सगँ सम्विन्धत) 
.......गाउँपािलका÷नगरपािलका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गन पक्ष र आयोजनाः 
क) उपभोक्तासिमितको िववरणः 
१. नामः 
२. ठेगानाः 
ख) आयोजनाको िववरणः 
१. नामः 
२. आयोजना ःथलः 
३ उ ेँयः 
४. आयोजना सु  हनेु िमितः 

२. आयोजनाको लागत सम्विन्ध िववरणः 
क) लागत अनमुान  

ख) लागत व्यहोन ॐोतह  

१. कायार्लयः 
२. उपभोक्ता सिमितः 
३. अन्यः  
ग) बःतगुत अनदुानको िववरण सामामीको नाम एकाई 
१. संघबाट  
२. ूदेशबाट 

३. ःथानीय तहबाट 

४. गै॑सरकारी संघसंःथाबाट  
५. िवदेशी दात ृसंघ संःथाबाट  
६. उपभोक्ता सिमितबाट  
७. अन्य िनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभािन्वत हनेुः 
१. घरपिरवार संख्याः 
२. जनसंख्याः 
३. संगिठत संःथाः 
४= अन्यः  

३. उपभोक्ता सिमित÷समदुायमा आधािरत संःथा÷गै॑सरकारी संःथाको िववरणः 
क) गठन भएको िमितः 
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ख) पदािधकारीको नाम र ठेगाना (नागिरकता ूमाणपऽ नं. र िजल्ला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सिचव 

५. सदःय 

६. सदःय 

७. सदःय 

ग) गठन गदार् उपिःथत लाभािन्वतको संख्याः 
४. आयोजना स ालन सम्विन्ध अनभुवः 
५.उपभोक्ता सिमित समदुायमा आधािरत संःथा÷गै॑सरकारी संःथाले ूा  गन िकःता 

िववरणः 
िकःताको बम   िमित िकःताको रकम िनमार्ण समामी पिरमाण    कैिफयत 

पिहलो 
दोौो 
तेौो 
जम्मा 
६. आयोजना ममर्त संभार सम्बन्धी व्यवःथा  
क) आयोजना ममर्त संभारको िजम्मा िलने सिमित÷संःथाको नामः 
ख) ममर्त सम्भारको सम्भािवत ॐोत (छ छैन खलुाउने) 
� जनौमदानः 
� सेवा शलु्कः 
� दःतरु, चन्दाबाट  
� अन्य केही भएः  

सम्झौताका शतर्ह  

उपभोक्ता सिमितको िजम्मेवारी तथा पालना गिरने शतर्ह ः 
१. आयोजना िमित ...............................देिख शु  गरी 

िमित........................सम्ममा परुा गनुर् पनछ । 

२=  ूा  रकम तथा िनमार्ण सामामी सम्विन्धत आयोजनाको उ ेँयका लािग माऽ 
ूयोग गनुर्पनछ । 

३=  नगदी, िजन्सी सामानको ूा ी, खचर् र बाँकी तथा आयोजनाको ूगित िववरण राख्न ु
पनछ । 

४=  आम्दानी खचर्को िववरण र कायरू् गितको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल 
गरी अक  िकःता माग गनुर् पनछ । 
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५=  आयोजनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्प  भएको अवःथामा 
सो मतुािवकनै अनदुान र ौमदानको ूितशत िनधार्रण गरी भकु्तानी िलन ु 
पनछ । 

६.  उपभोक्ता सिमितले ूािविधकको राय, परामशर् एवं िनदशन अनु प काम गनुर् 
पनछ ।  

७=  उपभोक्ता सिमितले आयोजनासंग सम्विन्धत िवल, भरपाईह , डोर हािजरी 
फारामह , िजन्सी नगदी खाताह , सिमित÷समहुको िनणर्य पिुःतका आिद 
कागजातह  कायार्लयले मागेको बखत उपलव्ध गराउन ु पनछ र त्यसको 
लेखापरीक्षण पिन गराउन ुपनछ । 

८.  कुनै सामामी खिरद गदार् आन्तिरक राजःव कायार्लयबाट ःथायी लेखा नम्वर र 
मलु्य अिभबिृ  कर दतार् ूमाण पऽ ूा  व्यिक्त वा फमर् संःथा वा कम्पनीबाट 
खिरद गरी सोही अनसुारको िवल भरपाई आिधकारीक व्यिक्तबाट ूमािणत गरी 
पेश गनुर् पनछ । 

९.  मूल्य अिभबिृ  कर (VAT_ लाग्ने बःत ुतथा सेवा खिरद गदार्  २०,०००।– 

भन्दा बढी मूल्यको सामामीमा अिनवायर् पमा मूल्य अिभबिृ  कर दतार् ूमाणपऽ 
ूा  गरेका व्यिक्त फमर् संःथा वा कम्पनीबाट खिरद गनुर् पनछ । साथै उक्त 
िवलमा उिल्लिखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अमीम आयकर बापत 
करकि  गरी बाकँी रकम माऽ सम्विन्धत सेवा ूदायकलाई भकु्तानी हनेुछ ।  
२०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामामी खिरदमा पान नम्वर िलएको व्यिक्त वा 
फमर्बाट खिरद गनुर् पनछ । अन्यथा खिरद गन पदािधकारी ःवयम ् िजम्मेवार 
हनेुछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनरी सामान भाडामा िलएको एवम ्घर बहालमा 
िलई िवल भरपाई पेश भएको अवःथामा १०% ूितशत घर भाडा कर एबम ्
बहाल कर ितनुर् पनछ । 

११. ूिशक्षकले पाउने पािरौिमक एवम ् सहभागीले पाउने भ ामा ूचिलत 
िनयमानसुार कर लाग्नेछ । 

१२. िनमार्ण कायर्को हकमा शु  लागत अनमुानका कुनै आईटमह मा पिरवर्तन हनेु 
भएमा अिधकार ूा  व्यिक्त÷कायार्लयबाट लागत अनमुान संसोधन गरे प ात 
माऽ कायर् गराउन ुपनछ । यसरी लागत अुनमान संशोधन नगरी कायर् गरेमा 
उपभोक्ता सिमित÷समहुनै िजम्मेवार हनेुछ । 

१३. उपभोक्ता सिमितले काम सम्प  गिरसकेपिछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानह  
ममर्त संभार सिमित गठन भएको भए सो सिमितलाई र सो नभए सम्विन्धत 
कायार्लयलाई बझुाउन ु पनछ । तर ममर्त सिमितलाई बझुाएको सामानको 
िववरण एक ूित सम्विन्धत कायार्लयलाई जानकारीको लािग बझुाउन ुपनछ । 
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१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प  भएपिछ अिन्तम भकु्तानीको लािग कायर्सम्प  
ूितवेदन, नापी िकताव, ूमािणत िवल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्विन्धत 
उपभोक्ता सिमितले आयोजना संचालन गदार् भएको आय व्ययको अनमुोदन 
सिहतको िनणर्य, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावर्जिनक लेखा परीक्षणको िनणर्यको 
ूितिलपी तथा सम्विन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको िसफािरस सिहत अिन्तम 
िकःता भकु्तानीको लािग िनवेदन पेश गनुर् पनछ । 

१५. आयोजना सम्प  भएपिछ कायार्लयबाट जाचँपास गरी फरफारकको ूमाणपऽ 
िलन ुपनछ । साथै आयोजानाको आवँयक ममर्त संभारको व्यवःथा सम्विन्धत 
उपभोक्ताह ले नै गनुर् पनछ । 

१६. आयोजना कायार्न्वयन गन समहु वा उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको भौितक 
तथा िव ीय ूगती ूितवेदन अनसूुची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोिकए बमोिजम 
कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ । 

१७. आयोजनाको दीगो स ालन तथा ममर्त संभारको व्यवःथा गनुर् पनछ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपभोक्ता सिमित÷समहुको िनणर्य अनसुार गनुर् गराउन ु
पनछ । 

कायार्लयको िजम्मेवारी तथा पालना गिरने शतर्ह ः 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सिमितको काम, कतर्व्य तथा अिधकार, खिरद, 
लेखा न, ूितवेदन आिद िवषयमा उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीह लाई 
अनिुशक्षण कायर्बम स ालन गिरनेछ ।  

२.  आयोजनामा आवँयक ूािविधक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन सिकने 
अवःथामा गराईनेछ र नसिकने अवःथा भएमा उपभोक्ता सिमितले बा  
बजारबाट सेवा परामशर् अन्तगर्त सेवा िलन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको ूािविधक सपुिरवेक्षणका लािग कायार्लयको तफर् बाट ूािविधक 
खटाईनेछ । उपभोक्ता सिमितबाट भएको कामको िनयिमत सपुिरवेक्षण गन 
िजम्मेवारी िनज ूािविधकको हनेुछ ।  

४. पेँकी िलएर लामो समयसम्म आयोजना संचालन नगन उपभोक्ता सिमितलाई 
कायार्लयले िनयम अनसुार कारवाही गनछ । 

५. ौममलुक ूिविधबाट कायर् गराउने गरी लागत अनमुान ःवीकृत गराई सोही 
बमोिजम सम्झौता गरी मेिशनरी उपकरणको ूयोगबाट कायर् गरेको पाईएमा 
त्यःतो उपभोक्ता सिमितसंग सम्झौता र  गरी उपभोक्ता सिमितलाई भकु्तानी 
गिरएको रकम मलु्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गिरनेछ । 

६. आयोजना सम्प  भएपिछ कायार्लयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुर् पनछ । 
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७. आवँयक कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उपभोक्ता 
सिमितबाट अनरुोध भई आएपिछ उपभोक्ता सिमितको बक खातामा भकु्तानी िदन ु
पनछ ।  

८. यसमा उल्लेख नभएका कुराह  ूचिलत कानून वमोिजम हनेुछ । 

  

मािथ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्ह  पालना गनर् हामी िनम्न पक्षह  मन्जरु 
गदर्छ  । 

 

उपभोक्ता सिमित÷समहुको तफर् बाट  कायार्लयको तफर् बाट 

दःतखत...................   दःतखत............. 
नाम थर.....................   नाम थर............. 
पद.............................  पद................. 
ठेगाना..........................  ठेगाना.................. 
सम्पकर्  नं......................  सम्पकर्  नं............... 
िमित............................  िमित..................... 
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अनसूुची ३ 

(कायर्िविधको दफा ११ (५) सगँ सम्विन्धत) 
सावर्जिनक परीक्षण फारामको ढाचँा पेश गरेको कायार्लय hn]Zj/ 

१. आयोजनाको नामः  क) ःथलः 
ख) लागत अनमुानः         ग) आयोजना शु  हनेु िमितः   
घ) आयोजना सम्प  हनेु िमितः  

२. उपभोक्ता सिमित÷सामदुाियक संःथाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ख) सदःय संख्याः     
 मिहलाः    पु षः  

३. आम्दानी खचर्को िववरणः  
क) आम्दानीतफर्  जम्माः 
आम्दानीको ौोत (कहाबँाट 
कित नगद तथा िजन्सी ूा  
भयो खलुाउने) 

रकम वा पिरमाण कैिफयत 
 

   
   
ख) खचर्तफर्  

खचर्को िववरण दर पिरमाण जम्मा 
१. सामामी (के के सामामी खिरद 
भयो ?) 

   

२. ज्याला (के मा कित भकु्तानी 
भयो ?) 

   

    
    

३. ौमदान (कित जनाले ौमदान 
गरे ?)            

   

    
    

४. व्यवःथापन खचर् (ढुवानी तथा 
अन्य खचर्)  

   

    
  

ग) मौज्दात  
िववरण रकम वा पिरमाण कैिफयत 

१ नगद   

बक   

यिक्तको िज मा   

२ सामग्रीह    
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घ) भकु्तानी िदन बाकँी 
िववरण रकम वा पिरमाण 

  

४. सम्प  आयोजनाको लआय तथा ूगित िववरण 
 

कामको िववरण लआय ूगित 
   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ तथा ूत्यक्ष पमा लाभािन्वत जनसंख्या (आयोजना 
स ालन भएको ःथानका उपभोक्ताह ) ।  

६. आयोजना स ालन गदार् आयोजक संःथामा कामको िजम्मेवारी बाँडफाँड (कस 
कसले कःतो कःतो कामको िजम्मेवारी िलएका िथए < खलुाउने) 

उपिःथितः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः  पदः  िमितः 
ि व्यः सावर्जिनक पिरक्षण कायर्बममा उपिःथत सरोकारवालाह को उपिःथित 
अिनवायर् पमा संलग्न हनुपुनछ । 
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अनसूुची ४ 

-कायर्िविधको दफा ११ (६) सँग सम्विन्धत) 
खचर् सावर्जिनक सूचना फाराम 

 
िमितः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—         

२. आयोजना ःथलः—  

३. िविनयोिजत वजेटः—    

४. आयोजना िःवकृत भएको आ.वः—      

५. आयोजना सम्झौता भएको िमितः—  

६. काम सम्प  गनुर् पन िमितः—         
७. काम सम्प  भएको िमितः—  

८. उ.स. को बैठकले खचर् ःवीकृत गरेको िमितः—    

आम्दानी र खचर्को िववरण 

आ दानी खचर् 
िववरण रकम  िववरण रकम 

प्रथम िक ता  याला  

दो ो िक ता  िनमार्ण सामाग्री 
खिरद 

 

ते ो िक ता  ढुवानी  

जन मदान  भाडा  

व तुगत सहायता  यव थापन खचर्  

लागत सहभािगता    

    
    

उपयुर्क्तानसुारको आम्दानी तथा खचर् िववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा 
खचर्ह  समावेश गिरएको छ । साथै उपभोक्ताह को ूत्यक्ष सहभािगतामा आयोजना 
कायार्न्वयन गिरएको छ । यसको एक ूित वडा कायार्लयमा समेत पेश गिरएको  
छ ।  
 

.......................       ..................           ..................... 
कोषाध्यक्ष                        सिचव     अध्यक्ष     
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अनसूुची ५ 

-कायर्िविधको दफा ११(७) संग सम्विन्धत) 
आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 
२. आयोजना संचालन गन कायार्लय/कायर्बमको नामः 
३. उपभोक्ता सिमितको अध्यक्षको नाम र सम्पकर्  नं.M 
४. आयोजनाको कुल लागत रकम ः 

४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन लागत ः 
४.२. जनसहभािगताबाट व्यहोन लागत रकम ः 
४.३. आयोजनामा लगानी गन अन्य िनकायको नाम  र व्यहोन लागत रकम ः 

५. आयोजना सम्झौता िमितः 
६. आयोजना सम्प  गन िमितः 
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसंख्याः 
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अनसूुची  ६ 

-कायर्िविधको दफा १६(ङ) सगँ सम्विन्धत) 
उपभोक्ता सिमितको भौितक तथा िव ीय ूगित ूितवेदन 

िववरण पेश गरेको कायार्लय.................... 
१. आयोजनाको िववरण  
आयोजनाको नामः  वडा नं.M   टोल÷बःतीः   उपभोक्ता सिमितका अध्यक्षः सिचवः  
२. आयोजनाको लागतः ूा  अनदुान रकम . ............................ चन्दा रकम 

...................... जनसहभािगता रकम . ==============जम्मा रकम 

. ............................. 
३. हालसम्मको खचर् . ============== 

क. कायार्लयबाट ूा  रकम .............   
१. िनमार्ण साममीमा (िसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, िग ी, उपकरण आिद) . .  
२. ज्यालाः–  दक्ष ः–    अदक्ष .     जम्मा .  
३. मसलन्द सामान (किप, कलम, मसी, कागज आिद) .    

४. दैिनक ॅमण भ ा (सम्झौतामा ःवीकृत भए) .   
५. ूािविधक िनरीक्षण बापत खचर् (सम्झौतामा ःवीकृत भए) .    

६. अन्य   
ख. जनसहभािगताबाट व्यहोिरएको खचर् ः ................... ौमको मूल्य 
बराबर रकम . .......................  
िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम . .............  
 कूल जम्मा . .............  

४. ूािविधक ूितवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम . ............. 
५. उपभोक्ता समूहको िनणर्य बमोिजम÷समीक्षाबाट खचर् देिखएको . ............. 
६. कायार्न्वयनमा देिखएका मखु्य समःयाह ः क. ख. ग.  
७. समाधानका उपायह   

क.  
ख. 
ग.  

८. कायार्लयबाट र अन्य िनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावः  
९. हाल माग गरेको िकःता रकम .  
१०. मखु्य खचर् ूयोजन  
११. ूा  रकम आयोजना बाहेक अन्य कायर्मा खचर् गन गराउने छैनौ ।   
.............  .............      .......=====.....        ======================= 
तयार गन                 सिचव         कोषाध्यक्ष         अध्यक्ष 
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hn]Zj/ gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, 

@)&% 

k|:tfjgfMg]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, 
@)&$ adf]lhd:yfgLo txnfO{ tf]lsPsf]clwsf/ If]qleqsf ljifodf cfjZos 
sfg"g agfO{ k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ 
;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd hn]Zj/ 
gu/kflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] P]gsf] gfd hn]Zj/ gu/kflnsfsf] 
k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&% /x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g hn]Zj/ gu/kflnsf If]qleq t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@=  kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

-s_ æP]gÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ 
P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

-v_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-u_  æufpFkflnsfÆeGgfn] =====  ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-3_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] hn]Zj/ gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-ª_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef jf wf/f @@# 
adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg' k5{ . 

-r_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  

#=  lgod agfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng 
P]g, @)&$ adf]lhd ufpFkflnsf÷gu/kflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ 
If]qleqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L lgjf{x ug{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw 
lgoldt ug{sf] lgldQ hn]Zj/ gu/sfo{kflnsfn] cfjZos lgod agfpg 
;Sg]5 . 

  -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd lgod agfpFbf ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd 
:yfgLo txsf] If]qflwsf/ leq kg]{ljifodf dfq agfpg' kg]{5 . 

$= lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 jgfpg ;Sg]M-!_ ;+ljwfg, P]g tyf o; P]g 
cGt/ut jg]sf] lgodfjnLsf] clwgdf /xL hn]Zj/ gu/ sfo{kflnsfn] 
cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 . 

 

cf1fn], 
/fd'/fh s]8l/of 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


