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:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%
-s6f/L gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t_

k|:tfjgfM
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL *,( df pNn]v ePsf ;"rL cGt{utsf ljifodf tyf sfg"g adf]lhd :yfgLo
txaf6 lgdf{0f ul/Psf sfg"g,lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw cflb /fhkqaf6 k|sfzg ug'{ kg]{ Joj:yf eP
adf]lhd :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ! g+= k|b]z cGt{ut
s6f/L gu/kflnsf, s6f/L, pbok'/n] :yfgLo /fhkq k|sfzg sfo{ljlw, @)&% agfPsf] 5 .

1.
2.

3.
4.

5.

6.

efu- !
k|f/lDes
gfdM o; sfo{ljlwsf] gfd :yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%,s6f/L gu/kflnsf /x]sf] 5
.
kl/efiffM ljifo k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df,
 æsfo{ljlwÆ eGgfn] :yfgLo tx /fhkq k|sfzg ug{ sfo{ljlw, @)&% nfO{ a'emfpg] 5 .
 æ;DkfbgÆ eGgfn] :yfgLo tx /fhkq k|sfzg ug{ lhDd]af/L tf]lsPsf] clwsf/L nfO{ a'emfpg]
5.
 æk|wfgÆ ;Dkfbs eGgfn] :yfgLo tx /fhkq ;Dkfbg ug{ clVtof/L k|bg ul/Psf] JoflQmnfO{
a'emfpg] 5 .
 æ;Nnfxfsf/Æ eGgfn] /fhkq k|sfzg ug{ ljljw ljifodf ;Nnfx lbg tf]lsPsf] clwsf/LnfO{
a'emfpb5 .
sfo{ljlwsf] k|f/DeM of] sfo{ljlwsf] k|f/Dw gu/ sfo{kflnsfsf] jf]8{ a}7saf6 kfl/t eO{ gu/ k|d'vn]
k|dfl0ft u/]sf] ldltaf6 nfu" x'g]5 .
;Dkfbssf] of]UotfM
/fhkqsf] ;Dkfbgsf] sfo{ lhDa]jf/L k"/f ug{ b]xfosf] of]Uotf ePsf] JolQm ;Dkfbssf] ?kdf lgo'lQm
x'g ;Sg]5 . h;sf] nflu k|d'v k|zf;lso clws[tsf] l;kmfl/;df gu/ k|d'vn] tf]Sg]5 .
cfjZos of]UotfM
 sDKo'6/ ;DalGw /fd|f] 1fg ePsf], c+u|hL / g]kfnLdf z'4 6fOk ug{ ;Sg],
 sDtLdf Kn; 6' -!@ sIff plQ0f{ ePsf]_
 :ki6 b[li6-lehg_ ePsf]
 Odfgbf/ / g}ltsjfg
k|wfg ;DkfbsM :yfgLo /fhkqsf] k|wfg ;Dkfbs k|d'v k|zf;lso clws[t /xg]5 .
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13.
14.
15.
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;Nnfxsf/M /fhkqsf] ;Nnfxsf/sf] ?kdf gu/ pk k|d'v /xg] 5 . pk k|d'v xg OR5's gePsf]
cj:yfdf gu/ k|d'vn] gu/ sfo{kflnsf ;b:o dWo]jf6 Ps hgnfO{ tf]Sg ;Sg] 5 .
k|d'v ;+/IfsM /fhkqsf] k|d'v ;+/Ifssf] ?kdf gu/ k|d'v /xg] 5g\ . /fhkq k|sfzg, ljt/0f /
;+/If0fsf] bfloTj gu/ k|d'vdf x'g]5 .
/fhkq k|sfzg lalw / tl/sfM
 /fhkq k|sfzg :yfgLo txsf] clwsfl/s klqsfsf] ?kdf /xg]5 .
 o;df k|sfzg ePsf ljifo s6f/L gu/kflnsfsf] clwsfl/s b:tfj]hsf] ?kdf /xg] 5 .
 gu/ ;ef jf gu/ sfo{kfnlsfsf] jf8{n] lg0f{o ul/;s] kl5 oyfl;3| k|sflzt ul/g]5 .
/fhkqsf] ;+/If0f / k|;f/0fM
 /fhkq :yfgLo ;/sf/sf] sfg" gL klqsf x'g]5 . :yfgLo ;/sf/n] tof/ u/]sf lgod, sfg" g,
lgb]{lzsf, sfo{ljlwx? o;df k|sfzg ul/g] 5 . /fhkq k|sfzg ePsf] s'/f gu/kflnsfn]
;fj{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu lgleGg ;+rf/ dfWodaf6 k|;f/0f ug]{ 5 . h;sf nflu
gu/kflnsfsf] ;"rgf kf6L{, Od]n, j]j;fO6 OG6/g]6 k|of]u ul/g] 5 .
 k|sfzg ePsf] /fhkq lhNnf ;dGjo ;ldlt, k|b]z ;ef / ;+l3o ;+;bdf k7fOg] 5 .
 k|sflzt /fhkqsf] k|To]s c+s kmfon v8f ul/ ;'/lIft ;fy /fVg] Joj:yf ldnfO{ g] 5 .
/fhkqdf 5kfO{ ug{ gkfOg] ljifox?
 s'g} k|sf/sf Joj;flos lj1fkgx?
 n]v, /rgf / ;"rgfx?
 dfly h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gu/ sfo{kflnsfn] cg';Gwfg u/]sf ug{ nufPsf,
ljifo, ;hfo, hl/jfgf ul/Psf ljifox? 5fKg eg] afwf kg]{ 5}g .
5fk / nf]uf] M :yfgLo /fhkqdf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] :ygLo txsf] 5fk / nf]uf] nfO{ g} k|of]u ul/g]
5.
d;Lsf] /+ª sf] k|of]u M:yfgLo /fhkqdf 5fk / nf]uf]df /ftf] d;L / afFsL 5kfOPsf nflu sfn] d;L
k|of]u ul/g] 5 .
sfuhsf] k|of]u M /fhkq k|sfzgdf ;fdfGoto sfuhsf] u'0f:t/ tf]lsg] 5}g . t/ dxTjk"0 f{ ljifosf]
5kfO{ / ltgsf] bL3{sflng ;+/If0fsf] bfloTj ;d]tnfO{ dWogh/ ul/ pRr u'0f:t/sf] sfuh k|of]udf
Nofpg ;lsg] 5 .
z'Ns gnfUg] M /fhkq z'Ns lnP/ ljs|L ljt/0f ul/g] 5}g . gu/kflsf If]q leqsf ljifout sfof{nodf
lgz'Ns ljt/0f ul/g] 5 . t/ :yfgLo txn] lg0f{o u/]sf lglt lgb]{lzsfx? cfd hgtf;Dd k'¥ofpg
gu/kflnsfn] cnu 5kfO{ z'Ns lgwf{/0f ul/ ljt/0f ug{ afwf kg]{ 5}g .

cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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विनियोजि ऐि २०७५
कटारी िगरपानिका, उदयपुर
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
k|:tfjgfMs6f/L gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&%.)&^ sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rtsf]ifaf6
s]xL /sdvr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_adf]lhd s6f/L gu/;efn] of] P]g agfPsf] 5 .
!=;+lIfKtgfd/ k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd s6f/L gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&%Æ /x]sf] 5
.
-@_ of] P]g t'?Gtk|f/De x'g]5 .
@=cfly{s jif{ @)&%.)&^sf] lgldQ ;l~rtsf]ifaf6 /sdvr{ ug]{ clwsf/M
-!_cfly{sjif{ @)&%.)&^ sf] lgldQ gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf
/ sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhutvr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd
;d]t u/L hDdf /sd ?================== -cIf]?kL ============ ?k}ofdfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P
adf]lhd ;l~rtsf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .
#= ljlgof]hgM
-!_ o; P]g4f/f ;l~rtsf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf]
lgldQ s6f/L gu/kflnsf] gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf /
sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 .
-@_pkbkmf -!_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout
zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df
ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'ux'g] zLif{sdf /sd ;fg{
;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g]
u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd
;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yf tkm{ ljlgof]lht
/sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{
/ laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{
zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g .
s6f/L gu/kflnsf
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t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd
;fg{ ;lsg]5 .
-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t
/sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df gu/
;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .

cg';"lr–!
-bkmf@ ;+u ;DalGwt_
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd
;+l~rtsf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd
?= xhf/df
qm=;+= cg'bfg
;+Vof
1

zLif{ssf] gfd

rfn' vr{

3

4

2

1

gu/sfo{kflnsf

2

j8f ;ldlt

3

laifout zfvf

4

C0fsf] ;fjf Jofh e'QmfgL

5

nufgL -z]o/÷C0f_

k"Flhutvr{ ljlQoJoj:yf
5

6

hDdf
7

dfly pNn]lvt /sd of]hgf k'l:tsfdf ;dfj]z ul/Psf] 5 .

cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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आनथिक ऐि
कटारी िगरपानिका, उदयपुर
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
प्रस्ताििााः कटारी िगरपानिकाको आनथिक िर्ि 207५/07६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियि गििको निनित्त
स्थािीय कर तथा शुल्क सं किि गिे, छु ट ददिे तथा आय सं कििको प्रशासनिक व्यिस्था गिि िाञ्छिीय भएकोिे ,
िेपािको सं विधािको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजजि कटारी िगर सभािे यो ऐि बिाएको छ ।
१.
२.

सं जिप्त िाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐिको िाि “आनथिक ऐि, 207५” रहे को छ ।
(2) यो ऐि 207५ साि श्रािण 1 गते देजि कटारी िगरपानिका िेत्रिा िागू हुिछ
े ।

सम्पनत कराः िगरपानिकाका िेत्रनभत्र अिुसूज( (1) बिोजजि एवककत सम्पजत्त कर/जरजगागा कर िगाेिे र
असू ि उपर गररिेछ ।

३.

भूनि कर (िािपोत): िगरपानिका िेत्रनभत्र अिुसूज( (2) बिोजजि भूनि कर (िािपोत) िगाेिे र असू ि उपर
गररिेछ ।

४.

जर िहाि कराः

िगरपानिका िेत्रनभत्र कुिै व्यजि िा सं स्थािे भिि, जर, पसि, गायारे ज, गोदाि, टहरा, छप्पर,

जगागा िा पोिरी पूरै आंजशक तिरिे िहाििा ददएकोिा अिुसूज( (3) बिोजजि जर जगागा िहाि कर िगाेिे र
असू ि गररिेछ ।

५.

ूँ ीगत िगािी र आनथिक कारोिारका आधारिा
व्यिसाय कराः िगरपानिका िेत्रनभत्र व्यापार, व्यिसाय िा से िािा पूज

६.

जनिबुटी, किािी र जीिजन्तु कराः िगरपानिका िेत्रनभत्र कुिै व्यजि िा सं स्थािे ऊि, िोटो, जनिबुटी, ििकस,

अिुसूज( (4) बिोजजि व्यिसाय कर िगाेिे र असू ि उपर गररिेछ ।

किािी िाि र प्र(नित कािूििे निर्े ध गररएको जीिजन्तु िाहे कका अन्य ित िा िाररएका जीिजन्तुको हाि,
नसङ, प्िाूँि, छािा जस्ता बस्तुको व्यिसावयक कारोिार गरे िापत अिुसूज( (5) बिोजजिको कर िगाेिे र असूि
उपर गररिेछ ।
७.

सिारी साधि कराः िगरपानिका िेत्रनभत्र दताि भएका सिारी साधििा अिुसूज( (6) बिोजजि सिारी साधि कर
िगाेिे र असुि उपर गररिेछ ।तर, प्रदे श कािुि स्िीकत भई सो कािुििा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा
सोवह बिोजजि हुिेछ ।
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८.

विज्ञापि कराः िगरपानिका िेत्रनभत्र हुिे विज्ञापििा अिुसूज( (7) बिोजजि विज्ञापि कर िगाेिे र असू ि उपर

गररिेछ ।।तर, प्रदे श कािुि स्िीकत भई सो कािुििा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोजजि हुिेछ
।
९.

ििोरन्जि कराः िगरपानिका िेत्रनभत्र हुिे ििोरन्जि व्यिसाय से िािा अिुसूज( (8) बिोजजि व्यिसाय कर

िगाेिे र असुि उपर गररिेछ ।।तर, प्रदे श कािुि स्िीकत भई सो कािुििा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा
सोवह बिोजजि हुिेछ ।

१०. बहाि नबटौरी शुल्काः िगरपानिका िेत्रनभत्र आफुिे नििािण, रे िदे ि िा सं (ािि गरे का अिुसूज( (9) िा उल्िे ि
भए अिुसार हाट बजार िा पसििा सोही अिुसूज(िा भएको व्यस्था अिुसार बहाि नबटौरी शुल्क िगाेिे र असू ि
उपर गररिेछ ।

११. पावकिङ शुल्काः िगरपानिका िेत्रनभत्र कुिै सिारी साधििाई पावकिङ सुविधा उपिब्ध गराए िापत अिुसूज( (10)
बिोजजि पावकिङ शुल्क िगाेिे र असूि उपर गररिेछ।
१२. ट्रेवकङ्ग, कोयोवकि, क्यािोेङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्काः िगरपानिकािे आफ्िो िेत्रनभत्र
ट्रेवकङ्ग, कायोवकि, क्यािोेङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर र र्याफ्टीङ्गसे िा िा व्यिसाय सं (ािि गरे िारत अिुसूज(
(11) बिोजजिको शुल्क िगाेिे र असू ि उपर गररिेछ ।

१३. से िा शुल्क, दस्तुराः िगरपानिकािे नििािण, सं (ािि िा व्यिस्थापि गरे का अिूसूज( 12 िा उजल्िजित स्थािीय
पूिािधार र उपिब्ध गराेएको से िािा से िाग्राहीबाट सोही अिुसूज(िा व्यिस्था भए अिुसार शुल्क िगाेिे र असू ि
उपर गररिेछ ।

१४. पयिटिशुल्काः िगरपानिकािे आफ्िो िेत्रनभत्र प्रिेश गिे पयिटकहरुिाट अिुसू(ी १३ िा उजल्िजित दरिा पयिटि
शुल्क िगाईिे र असुि उपर गररिेछ ।तर, प्रदे श कािुि स्िीकत भई सो कािुििा अन्यथा व्यिस्था भएको
अिस्थािा सोवह बिोजजि हुिेछ ।

१५. कर छु टाःयस ऐि बिोजजि कर नतिे दावयत्ि भएका व्यजि िा सं स्थाहरुिाई कुिै पनि वकनसिको कर छु ट ददईिे
छै ि ।

१६.

कर तथा शुल्क सं किि सम्बजन्ध कायिविनधाः यो ऐििा भएको व्यिस्था अिुसार कर तथा शुल्क सं किि
सम्बजन्ध कायिविनध िगरपानिकािे तोके अिुसार हुिे छ ।

cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&%
s6f/L gu/kflnsf, pbok'/
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
k|:tfjgfM g]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 s6f/L gu/kflnsfsf] ;efn] of] P]g agfPsf] 5 .
!=;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] P]gsf] gfd s6f/L gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug{]_ P]g, @)&% /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g s6f/L 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] s6f/L gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug{]_ P]g, @)&%
;Demg' k5{ .
-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] s6f/L gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .
-u_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] s6f/L gu/kflnsf ;Demg' k5{ .
-3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@# adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg' k5{ .
-ª_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .
#= lgod agfpg] clwsf/ M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$
adf]lhd 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 s6f/L 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 s6f/L gu/ sfo{kflnsfn] cfjZostf cg';f/ lgb]{lzsf, sfo{ljlw
/ dfkb08 jgfO{ nfu"ug{ ;Sg]5 .
cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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सहकारी ऐन, २०७५

कटारी नगरपालिका, उदयपुर
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
ूँ ी, प्रविनध तथा प्रनतभािाई
प्रस्ताििााः सहकारी िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्त अिुरूप स्थािीयस्तरिा छररएर रहे को पूज
स्िाबिम्बि र पारस्पररकताका आधारिा एकीकत गदै सदस्यहरूको आनथिक, सािाजजक तथा साूँस्कनतक उन्नयि गिि,
सिुदायिा आधाररत, सदस्य केजन्ित, िोकताजन्त्रक, स्िायत्त र सुशानसत सं गठिको रूपिा सहकारी सं स्थाहरूको प्रिद्धिि
गिि, सहकारी िेती, उद्योग, िस्तु तथा से िा व्यिसायका िाध्यिबाट सािाजजक न्यायका आधारिा आत्िनिभिर, तीब्र एिं
ददगो रुपिा स्थािीय अथितन्त्रिाई सुदृढ तुल्याउि सहकारी सं ज सं स्थाहरुको दताि, सञ्चािि एिि् नियिि सम्बन्धी
व्यिस्था गिि िाञ्छिीय भएकोिे , कटारी िगरपानिकाको िगरसभािे यो ऐि बिाएको छ।
पररच्छे द –१
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त िाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐिको िाि कटारी िगरपानिकाको सहकारी ऐि, २०७५ ” रहे को छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभार्ा: विर्य िा प्रसङ्गिे अको अथि ििागेिा यस ऐििा,–
(क) “ आन्तररक कायिविनध” भन्नािे सहकारी सं स्थािे दफा १८ बिोजजि बिाएको आन्तररक कायिविनध
सम्झिुपछि ।
(ि) “कसू र” भन्नािे दफा ७९ बिोजजिको कसू र सम्झिुपछि ।
(ग) “तोवकएको” िा “तोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐि अन्तगित बिेको नियििा तोवकएको िा तोवकए
बिोजजि सम्झिुपछि ।
ु , धििपत्र
ु ी, बाबु, आिा, सौते िी
(ज) “पररिार” भन्नािे सदस्यको पनत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धििपत्र
आिा र आफूिे पािि पोर्ण गिुि पिे दाजु, भाउजु, भाे, बुहारी र दददी, बवहिी सम्झिुपछि ।
तर सो शब्दिे अंशबण्िा गरीिा िािो छु विई आ-आफ्िो पेशा व्यिसाय गरी बसे को पररिारको
सदस्यिाई जिाउिे छै ि ।
(ङ) “ब(त” भन्नािे सदस्यिे सहकारी सं स्थािा जम्िा गरे को रकि सम्झिुपछि ।
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(() “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी विर्य हे िे सं जीय िन्त्रािय सम्झिुपछि ।
ु य कारोबार” भन्नािे सं स्थािे सं (ािि गरे को व्यिसावयक वियाकिापहरुिा पनछल्िो आनथिक
(छ) “िख्
िर्िसम्ििा परर(ानित ब(तको दावयत्ि र पनछल्िो आनथिक िर्िको सदस्यतफिको िररद िा
नबिी कारोिारिा कम्तीिा तीस प्रनतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोिार सम्झिुपछि ।
(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नािे संजको रजजष्ट्रार सम्झिु पछि ।
(झ_ “िेिा सुपरीिेिण सनिनत” भन्नािे दफा ३७ बिोजजिको िे िा सुपरीिेिण सनिनत सम्झिुपछि ।
(ञ) “ विनियि” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको दफा १७ बिोजजि बिाएको विनियि सम्झिुपछि ।
(ट) “विभाग” भन्नािे सं जको सहकारी विभाग सम्झिुपछि र सो शब्दिे िन्त्राियिे सहकारी नियिि गिि
तोकेको िहाशािा सिे तिाई जिाउूँ छ।
(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी सं स्थाको शे यर पूजीको अंश सम्झिुपछि ।
(ि) “सञ्चािक” भन्नािे सनिनतको सदस्य सम्झिुपछि र सो शब्दिे सनिनतको अध्यि, उपाध्यि, सज(ि
र कोर्ाध्यि सिे तिाई जिाउूँ छ ।
(ि) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरे का व्यजि सम्झिुपछि ।
(ढ) “सनिनत” भन्नािे

दफा ३० को उपदफा (१) बिोजजिको सञ्चािक सनिनत सम्झिुपछि ।

(ण) “सहकारी िू ल्य” भन्नािे स्िाििम्िि, स्ि–उत्तरदावयत्ि, िोकतन्त्र, सिािता, सिता, ऐक्यिद्धता,
ेिान्दारी, िुिापि, सािाजजक उत्तरदावयत्ि तथा अरुको हे र(ाह िगायत अन्तरािवष्ट्रय
िान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी िू ल्य सम्झिुपछि ।
(त) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे विनियििा व्यिस्था भए बिोजजि सञ्चानित व्यिसावयक वियाकिाप
सम्झिुपछि ।
(थ) “सहकारी नसद्धान्त” भन्नािे स्िैजच्छक तथािुिा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताजन्त्रक नियन्त्रण,
सदस्यको आनथिक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, जशिा, तािीि र सू (िा, सहकारीसहकारी बी( पारस्पररक सहयोग र सिुदायप्रनतको (ासो िगायत अन्तरािवष्ट्रय िान्यता प्राप्त
सहकारी सम्बन्धी नसद्धान्त सम्झिुपछि ।
(द) "सं स्था" भन्नािे दफा ३ बिोजजि गठि भई दफा ६ बिोजजि दताि भएको विर्यगत िा
बहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था सम्झिु पछि ।
(ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारण सभा सम्झिुपछि ।
ूँ ी कोर्” भन्नािे शे यर पूज
ूँ ी र जगेिा कोर् सम्झिुपछि ।
(ि) “प्राथनिक पूज
-प_
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पररच्छे द–२
सहकारी सं स्थाको गठि तथा दताि
३.

सं स्थाको गठि :(१) कम्तीिा तीस जिा िेपािी िागररकहरु आपसिा

नििी विर्यगत िा िहुउद्देश्यीय

सहकारी सं स्था गठि गिि सक्िेछि् ।
(२)उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेजिएको भएतापनि श्रनिक, युिा िगायतिे आफ्िो श्रि िा सीपिा
आधाररत भे व्यिसाय गिे सहकारी सं स्थाको हकिा पन्रजिा िेपािी िागररकहरु भए पनि सं स्था गठि गिि
सक्िेछि् ।
(३) यस दफािा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेजिएको भए तापनि िेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, स्थािीय
तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको अिुदाि िा स्िानित्ििा सं (ानित विद्यािय, विश्वविद्यािय िा सं गदठत
सं स्थाबाट पाररश्रनिक पाउिे पदिा िहाि रहे का कम्तीिा एकसय जिा किि(ारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुिे
आपसिा नििी प्र(नित कािूि बिोजजि दताि भएको आफ्िो पेशागत सं गठिका आधारिा सदस्यता, प्रनतनिनधत्ि
र से िा सं (ािििा तोवकए बिोजजिका शति बन्दे जहरु पाििा गिे गरी सं स्था गठि गिि सक्िेछि् ।
तर एकसय जिाभन्दा कि सं ख्या रहे को एउटै कायािियका कम्तीिा तीसजिा किि(ारी, जशिक िा
प्राध्यापकहरुिे आपसिा नििी सदस्यता, प्रनतनिनधत्ि र से िा सं(ािििा तोवकए बिोजजिका शति बन्दे जहरु
पाििा गिे गरी सं स्था गठि गिि सक्िेछि् ।
(४)

यस दफा बिोजजि सं स्था गठि गदाि एक पररिार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) िा(२)िा

उजल्िजित सं ख्या पुगेको हुिपु िेछ ।
तर सं स्था दताि भेसकेपनछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यजििे सो सं स्थाको सदस्यता निि
बाधापिेछैि ।
४.

दताि िगरी सहकारी सस्था सं(ािि गिि िहुि:े कसै िे पनि

यस ऐि बिोजजि दताि िगरी सहकारी स्थापिा

तथा सञ्चािि गिि हुूँदैि।
५.

दतािको िानग दरिास्त ददिु पिे :(१) यस ऐि बिोजजि गठि भएका सरकारी सं स्थािे दतािकािानग दताि गिे
अनधकारी सिि अिुसू(ी-१ को ढाूँ(ािा दरिास्त ददिुपिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिका दरिास्त साथ दे हाय बिोजजिका कागजातहरू संिगाि गिुि
पिेछ :–

६.

(क)

सहकारी सं स्थाको प्रस्तावित विनियि,

(ि)

सहकारी सं स्था सञ्चाििको सम्भाब्यता अध्ययि प्रनतिेदि,

(ग)

सदस्यिे निि स्िीकार गरे को शे यर सं ख्या र शे यर रकिको वििरण ।

दताि गिुि पिे :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त दरिास्त

सवहतको कागजातहरु

छािविि गदाि

दे हाय बिोजजि भएको पाेएिा दताि गिे अनधकारीिे दरिास्त परे को निनतिे तीस ददिनभत्र त्यस्तो सहकारी
सं स्था दताि गरी अिुसू(ी -२) को ढाूँ(ािा दताि प्रिाणपत्र ददिु पिेछ :–
(क) दरिास्त साथ पेश भएको विनियि यो ऐि तथा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि बिोजजि रहे को,
(ि) प्रस्तावित सहकारी सं स्था सहकारी िू ल्य,

िान्यता र नसद्धान्त अिुरुप सञ्चािि हुि सक्िे आधार

रहे को,
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(ग) सहकारी सं स्था सिुदायिा आधाररत एिि् सदस्य केजन्ित भई सं (ािि र नियन्त्रण हुि सक्िे
स्पष्ट आधार रहे को ।
(2) उपदफा (१) बिोजजि छािविि गदाि प्रस्तावित सहकारी सं स्थाको विनियिको कुिै कुरािा
सं शोधि गिुप
ि िे दे जिएिा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो संशोधि गिुप
ि िे व्यहोरा िुिाई दरिास्त प्राप्त भएको
निनतिे पन्र ददिनभत्र नििेदकिाई सू (िा गिुि पिेछ ।
(3) यस ऐििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि यो ऐि प्रारम्भ हुूँदाका बित दताि भई
सञ्चािििा रहे का कटारी िगरपानिका नभत्र कायििेत्र कायि गररएका

सहकारी सं स्था यसै ऐि बिोजजि दताि

भएको िानििे छ ।
-४_ यस दफा बिोजजि सहकारी सं स्था दताि गदाि दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थािे
पाििा गिुि पिे गरी कुिै शति तोक्ि सक्िेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोजजि शति तोवकएकोिा सोको पाििा गिुि सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कतिव्य
हुिेछ।
७.

दताि गिि अस्िीकार गिि सक्िे :(१) दफा ६ को उपदफा (१) िा उजल्िजित अिस्था िभएिा, सोही दफा
बिोजजि विनियि सं शोधिको िानग सू(िा ददएको अबनध नभत्र नििेदकिे सं शोधि गिि अस्िीकार गरे िा त्यस्तो
सू (िा पाएको निनतिे तीस ददिनभत्र नबनियि सं शोधि िगरे िा िा सू (िािा उल्िे ि भए बिोजजि हुिे गरी
नबनियि

संशोधि िगरे िा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्था दताि गिि अस्िीकार गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि सहकारी सं स्था दताि गिि अस्िीकार गरे कोिा दताि गिे अनधकारीिे कारण

िुिाई तीि ददि नभत्र सोको जािकारी सम्बजन्धत नििेदकहरूिाई ददिु पिेछ ।
८.

सहकारी सं स्था सं गदठत सं स्था हुिे: (१) सहकारी सं स्था अविजच्छन्न उत्तरानधकारिािा एक स्िशानसत र सङ्गदठत
सं स्था हुिेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको काि कारबाहीको िानग एउटा छु िै छाप हुिेछ ।
(३) सहकारी सं स्थािे यस ऐिको अधीििा रही व्यजि सरह (ि अ(ि सम्पजत्त प्राप्त, उपभोग,
वििी िा अन्य व्यिस्था गिि सक्िेछ।
(४) सहकारी सं स्थािे व्यजि सरह आफ्िो िािबाट िानिस उजू र गिि र सो उपर पनि सोही िािबाट
िानिस उजू र िागाि सक्िेछ।
(५) सहकारी सं स्थािे व्यजि सरह करार गिि सक्िेछ ।

९.

सहकारी सं स्थाको कायिित्र
े : (१) दताि हुूँदाका बित सहकारी सं स्थाको कायि िेत्र दे हाय बिोजजि हुिेछाः
(क)

ब(त तथा ऋणको िुख्य कारोिार गिे सं स्थाको हकिा एक ििा,

(ि)

अन्य सं स्थाको हकिा एक ििा िा दे हायका आधारिा तीि ििासम्ि

(१)

सदस्यहरुिी( स्िाबिम्बिको पारस्पाररक अभ्यासको िानग आपसी साझा िन्धि (किि

(२)

व्यिसावयक स्तरिा से िा सं (ािि गिि आिश्यक सदस्य सं ख्या,

(३)

सं स्था सं (ािििा सदस्यको सहभानगतािू िक िोकताजन्त्रक नियन्त्रण कायि हुिे गरी पायक

बण्ि),

पिे स्थाि ।
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उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि सं स्थािे दताि भई व्यिसावयक से िा

(२)

प्रारम्भ गरे को दुईिर्ि पनछ दे हायको आधारिा जोनिएको भौगोनिक िेत्र कायि रहिे गरी आफ्िो कायििेत्र थप
ििाहरूिा विस्तार गिि सक्िेछ ।
(क) सं स्थाको व्यिसावयक वियाकिापको विकास िििा सदस्यता बढाउि थप कायि िेत्र
आिश्यक परे को,
(ि) सं स्थाको कायि सं (ािििा सदस्यको प्रत्यि नियन्त्रण कायि राख्न र(िात्िक उपायहरु
अििम्बि गररएको,
(ग) ब(त तथा ऋणको िुख्य कारोबार गिे सहकारी सं स्थाको हकिा िापदण्ि अिुसार भएको
।
-३_

उपदफा -१_ र -२_ िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि सं स्थाको कायििेत्रका ििाहरूिा

व्यािसावयक से िा सञ्चािि िभएको िा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि िा अिुपातभन्दा कि रकि िा
अिुपातको व्यािसावयक से िा सञ्चािि भएको दे जिएको िण्ििा दताि गिे अनधकारीिे व्यािसावयक से िा सञ्चािि
भएका ििा िात्र कायििेत्र कायि गिे गरी विनियि सं शोधि गिि निदे शि ददि सक्िेछ ।
(७)

उपदफा (३) बिोजजि दताि गिे अनधकारीिे निदे शि ददएकोिा सहकारी सं स्थािे एक

िर्िनभत्र विनियि सं शोधि गरी आफ्िो कायििेत्र पुिाःनिधािरण गिुप
ि िेछ ।
(८_

यस दफािा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेजिएको भए तापनि सहकारी सं स्थािे स्िेजच्छक रूपिा

जुिसुकै सिय कायििेत्र जटाउिे गरी पुिाःनिधािरण गिि विनियि सं शोधि गिि सक्िेछ ।
(९)
१०.

कायििेत्र पुिाः निधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हुिेछ ।

जािकारी ददिुपिे:… कटारी िगरपानिका भन्दा बढी कायििेत्र कायि रािी दताि भई सञ्चािििा रहे का

सं स्थाहरूिे … कटारी िगरपानिकािा से िा सञ्चािि गदाि सञ्चानित से िाको वििरण सवहत दताि गिे अनधकारीिाई जािकारी
ददिुपिेछ ।
११.

विर्यगत आधारिा िगीकरण: -१_ सहकारी सं स्थाको िगीकरण दे हाय बिोजजि हुिेछाः
(क) उत्पादक सं स्थााः कवर्, दुगाध, ज(या, कवफ, उिु, फिफुि र िाछापािि विशे र्का विर्यगत र
अगुिािािी एिि् उत्पादिको योजिा सिे तका आधारिा अन्य उत्पादििू िक सं स्था;
(ि) उपभोिा सं स्थााः उपभोिा भण्िार, ि(त तथा ऋण,उजाि र स्िास््य विशेर्का विर्यगत र
प्राथनिक आिश्यकता एिि् से िाको योजिा सिे तका आधारिा अन्य उपभोगजन्य सं स्था;
(ग) श्रनिक सं स्थााः हस्तकिा,िाद्य पररकार,औद्योनगक उत्पादि,भोजिािय र श्रि करार विशे र्का
विर्यगत र सीप िा श्रिको विशे र्ता एिि् स्िरोजगारीको योजिा सिे तका आधारिा अन्य
श्रििा आधाररत सं स्था;
(ज) बहुउद्देश्यीय सं स्थााः उत्पादि, उपभोग र श्रि िा सीपिा आधाररत स्िरोजगारीका से िा सिे त
ु ी सं स्था ।
सञ्चािि गिे अन्य बहुिि
(२) उपदफा (१) को िण्ि (क), -ि) र (ग) िा उल्िे जित विर्यिा विजशष्टीकरण, आि प्र(िि र अभ्यासको
विकासिि सिे तको आधारिा तोवकएबिोजजिका विर्यहरु थप गिि सवकिेछ ।
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-३_ उपदफा -१_ र -२_ िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि उपदफा (१) बिोजजि अन्य सं स्थाहरु गठि
गिि बाधा पिेछैि ।
१२.

कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिि सक्िे :(१) दफा ६ बिोजजि दताि प्रिाणपत्र प्राप्त
गरे पनछ सं स्थािे आफ्िो उद्देश्य प्रानप्तका िानग यस ऐि र विनियिको अधीििा रही आिश्यक
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिि सक्िेछ ।
(३) प्र(नित कािूििा जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि सं स्थािे उपदफा (१) बिोजजि
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिि छु िै सं स्था दताि गिुप
ि िे छै ि ।
तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिि प्र(नित कािूि बिोजजि
अिुिनतपत्र, स्िीकनत िा ेजाजतपत्र नििु पिे रहे छ भिे सो बिोजजि अिुिनतपत्र ,स्िीकनत िा
ेजाजतपत्र निएर िात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिुि पिेछ।
(४) उपदफा (३) बिोजजि सं स्थािे प्र(नित कािूि बिोजजि अनधकार पाएको निकाय िा
अनधकारीबाट अिुिनतपत्र, स्िीकनत िा ेजाजतपत्र प्राप्त गरे िा पन्र ददिनभत्र सोको जािकारी दताि गिे
अनधकारीिाई ददिु पिेछ ।
ु
(५) दुई िा दुईभन्दा बढी सं स्थािे सं यि
िा साझेदारीिा आफ्िो उत्पादि िा से िाको
बजारीकरणको िानग यस ऐिको अधीििा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा
सञ्चािि गिि सक्िेछि् ।
(६) उपदफा (५) बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिा सञ्चािि गिे सम्बन्धी
अन्य व्यबस्था तोवकए बिोजजि हुिेछ ।

१३.

दावयत्ि सीनित हुिे :(१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दावयत्ि निजिे िररद गरे को िा
िररद गिि स्िीकार गरे को शे यरको अनधकति रकिसम्ि िात्र सीनित रहिेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको िाििा “सहकारी” र िािको अन्त्यिा “निनिटे ि” भन्ने शब्द राख्नु पिेछ ।

१४.

सहकारीका िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्त पाििा गिुि पिे: सहकारी सं स्थाको गठि तथा सञ्चािि गदाि सहकारीका
िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्तको पाििा गिुि पिेछ ।

पररच्छे द–३
सं स्थाका उद्देश्य तथा कायि
१५.

सं स्थाको उद्देश्य : कायििेत्रिा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्िा सदस्यहरूको आनथिक, सािाजजक तथा
साूँस्कनतक उन्नयि गिुि सं स्थाको िुख्य उद्देश्य हुिेछ ।

१६.

सं स्थाको कायि : सं स्थाका कायिहरू दे हाय बिोजजि हुिेछि्:(क) सहकारीका िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्तहरूको पाििा गिेगराउिे,
(ि) सदस्यको वहत प्रिद्धििगिे गरी व्यािसावयक से िाहरू प्रदाि गिे,
(ग) सदस्यिाई जशिा, सू (िा र तािीि प्रदाि गिे ,
(ङ) सं स्थािे गिे उत्पादि तथा से िाको िापदण्ि निधािरण गरी गुणस्तर सुधार, आनथिक स्थावयत्ि र
जोजिि व्यिस्थापिसम्बन्धी कायि गिे,
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(() आन्तररक नियन्त्रण प्रणािी िागू गिे,
(छ) सं स्थाको व्यिसावयक प्रिद्धिि तथा विकास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािि गिे,
(ज) िन्त्रािय,रजजष्ट्रार, प्रादे जशक रजजष्ट्रार,स्थािीय तह िादताि गिे अनधकारीको निदे शि पाििा गिे
गराउिे ,
(झ) विनियििा उजल्िजित कायिहरू गिे ।
पररच्छे द–४
विनियि तथा आन्तररक कायिविनध
१७.

विनियि बिाउिु पिे : (१) सं स्थािे यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, निदे जशका, िापदण्ि र
कायिविनधको अधीििा रही आफ्िो कायि सञ्चाििको िानग विनियि बिाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको विनियि दताि गिे अनधकारीबाट स्िीकत भए पनछ िागू हुिेछ ।

१८.

आन्तररक कायिविनध बिाउि सक्िे :(१) सं स्थािे यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, निदे जशका, िापदण्ि,
कायिविधी र विनियिको अधीििा रही आिश्यकता अिुसार आफ्िो आन्तररक कायिविनध बिाउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको आन्तररक कायिविनध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्िीकत
गरे पनछ िागू हुिेछ ।

१९.

विनियि र आन्तररक कायिविनधिा संशोधि :(१) सं स्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य सं ख्याको बहुितबाट
विनियि र आन्तररक कायिविनध सं शोधि हुि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि सं शोधि भएको विनियि िा आन्तररक कायिविनध दताि गिे अनधकारीबाट
स्िीकत भएपनछ िागू हुिेछ ।

पररच्छे द–५
सदस्यता
२०.

सं स्थाको सदस्यता: (१) सोह्र िर्ि उिे र पूरा गरे का दे हाय बिोजजिका िेपािी िागररकहरु सं स्थाको सदस्य हुि
सक्िेछि्ाः
(ि)

सं स्थाको कम्तीिा एक शे यर िररद गरे को,

(ग)

सं स्थाको विनियििा उजल्िजित शतिहरु पाििा गिि िन्जुर गरे को,

(ज)

सं स्थाको जजम्िे िारी पाििा गिि िन्जुर भएको,

(ङ)

सं स्थािे गरे को कारोिारसूँग प्रनतस्पधाि हुिे गरी कारोिार िगरे को,

(()

सं स्थाको सदस्यता निि योगाय रहे को स्िजोर्णा गरे को ।

(२) यस ऐििा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि िेपाि सरकार, प्रदे श सरकारका निकायहरु,
स्थािीय तहका साथै सं स्थाको कायििेत्र नभत्रका सािुदावयक िा सहकारी विद्यािय, गुठी, स्थािीय क्िब, स्थािीय
तहिा गठि भएका उपभोिा सिू हहरु सं स्थाको सदस्य हुि बाधा पिे छै ि ।
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(३) यस दफािा अन्यत्र जुिसुकै कुरा िेजिएको भएतापनि स्िास््य सहकारी सं स्थािा सहकारी
सं स्थािे सदस्यता निि िाधा पिे छै ि ।
२१.

सदस्यता प्राप्त गिि नििेदि ददिु पिे: (१) सं स्थाको सदस्यता निि (ाहिे सम्बजन्धत व्यजििे सं स्थाको सनिनत
सिि नििेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि नििेदिपरे को निनतिे पैंतीस ददि नभत्र सनिनतिे यो ऐि, यस ऐि अन्तगित
बिेको नियि तथा विनियिको अधीििा रही सदस्यता प्रदाि गिे िा िगिे निणिय गिुि पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि निणिय गदाि सनिनतिे सदस्यता प्रदाि िगिे निणिय गरे िा सो को कारण
िोिी सात ददिनभत्र नििेदकिाई जािकारी गराउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोजजि जािकारी पाएको निनतिे तीस ददिनभत्र सम्बजन्धत ब्यजििे त्यस्तो सं स्था
दताि गिे अनधकारीसिि उजू र गिि सक्िेछ।
(५) उपदफा (४) बिोजजि प्राप्तउजू री छािविि गदाि नििेदकिाई सदस्यता प्रदाि गिुि पिे दे जिएिा
दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो नििेदकिाई सदस्यता प्रदाि गििको िानग सम्बजन्धत सं स्थािाई आदे श ददि
सक्िेछ।
(६) उपदफा (५) बिोजजि आदे श भएिा सो आदे श प्राप्त गरे को सात ददि नभत्र सम्बजन्धत सं स्थािे
नििेदकिाई सदस्यता प्रदाि गरी सोको जािकारी दताि गिे अनधकारीिाई गराउिु पिेछ ।

२२.

सदस्य हुि िपाउिे : (१) कुिै व्यजि एकै प्रकनतको एकभन्दा िढी सं स्थाको सदस्य हुि पाउिे छै ि ।
तर यो ऐि प्रारम्भ हुि ु अजज कुिै व्यजि एकै प्रकनतको एकभन्दा बढी सं स्थाको सदस्य रहे को भए यो
ऐि प्रारम्भ भएको निनतिे तीि िर्ि नभत्र कुिै एक सं स्थाको िात्र सदस्यता कायि राख्नु पिेछ ।
यो ऐि प्रारम्भ हुूँदाका बित कुिै सं स्थािा िेपाि सरकारको निकाय िा दफा २० को

(२)

उपदफा (२) िा उल्िे ि भएदे जि बाहे कको अन्य कुिै कनत्रि व्यजि सदस्य भएको भए पाूँ(िर्ि नभत्र सदस्यता
अन्त्य गिुप
ि िेछ ।
२३.

सदस्यताको सिानप्त:(१) कुिै सदस्यको सदस्यता दे हायको अिस्थािा सिाप्त हुिछ
े ाः—
(क) सदस्यिे आफ्िो सदस्यता त्याग गरे िा,
(ि) िगातार बावर्िक साधारणसभािा नबिा सू(िा तीि पटकसम्ि अिुपजस्थत भएिा,
(ग) यो ऐि,यस ऐि अन्तगित ििेको नियि िा विनियि बिोजजि सदस्यिे पाििा गिुप
ि िे प्रािधािको
बारम्बार उल्िङ्घि गरे िा,
(ज) सं स्थाको सदस्यको हकिा दफा २० बिोजजिको योगायता िभएिा।
(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि कुिै सदस्यिे सं स्थाबाट प्राप्त िा भुिाि
गिुि पिे कुिै रकि भएिा सो फरफारक िभएसम्ि िा निजिे निएको ऋण,नतिुि पिे कुिै दावयत्ि िा अन्य
कुिै सदस्यको तफिबाट नधतो िा जिाित बसे कोिा सोको दावयत्ि फरफारक िभएसम्ि निजको सदस्यता
सिाप्त हुिे छै ि ।
(३) यस दफािा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि साधारणसभा बोिाउिे निणिय भेसकेपनछ
साधारणसभा सम्पन्न िभएसम्ि कसैिाई पनि सदस्यताबाट हटाउि सवकिे छै ि ।
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२४.

सुविधा प्राप्त गिि िसक्िे : कुिै सदस्यिे सहकारी सं स्थािाई नतिुि पिे कुिै दावयत्ि निधािररत सियनभत्र भुिाि
िगरे िा िा यो ऐि, यस ऐि अन्तगित ििेको नियि तथा विनियि बिोजजि सदस्यिे पािि गिुप
ि िे व्यिस्थाको
बारम्बार उल्िं जि गरे िा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सुनबधा प्राप्त गिि सक्िे छै ि ।
पररच्छे द –६
साधारणसभा, सनिनततथा िे िा सुपररिेिण सनिनत

२५.

साधारणसभा: (१) सहकारी सं स्थाको सिोच्( अङ्गको रुपिा साधारणसभा हुिेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुिे छि् ।
(३) सहकारी सं स्थाको साधारणसभा दे हाय बिोजजि हुिेछ:–

२६.

(क)

प्रारजम्भक साधारणसभा,

(ि)

िावर्िक साधारणसभा,

(ग)

विशे र् साधारणसभा ।

प्रारजम्भक साधारण सभाको काि, कतिव्य र अनधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काि, कतिव्य र अनधकार दे हाय
बिोजजि हुिेछ :–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुिे अजजल्िो ददिसम्िको काि कारबाही र आनथिक कारोबारको
जािकारी नििे,
(ि) (ािू आनथिक िर्िको िानग िावर्िक कायििि तथा बजेट स्िीकत गिे,
(ग) प्रनतिेदि तथा वित्तीय वििरण अिुिोदि गिे,
(ज) विनियििा उल्िे ि भए बिोजजि सनिनत िा िे िा सुपरीिेिण सनिनतको नििाि(ि गिे,
(ङ) आन्तररक कायिविनध पाररत गिे,
(() िे िा परीिकको नियुजि र निजको पाररश्रनिक निधािरण गिे,
(छ) विनियििा तोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गिे ।

२७.

िावर्िक साधारणसभाको काि, कतिव्य र अनधकार : िावर्िक साधारणसभाको काि, कतिव्य र अनधकार दे हाय
बिोजजि

हुिेछ :–
(क) िावर्िक कायििि तथा बजेट स्िीकनत गिे,
(ि) िावर्िक िे िा परीिण प्रनतिेदि अिुिोदि गिे,
(ग) सनिनत िा िे िा सुपरीिेिण सनिनतको नििाि(ि तथा विजटि गिे,
(ज) सञ्चािक िा िे िा सुपरीिेिण सनिनतको सं योजक िा सदस्यिाई पदबाट हटाउिे,
(ङ) सनिनत िा िे िा सुपरीिेिण सनिनतको िावर्िक प्रनतिेदि पाररत गिे,
(() विनियि संशोधि तथा आन्तररक कायिविनध पाररत गिे,
(छ) िे िा परीिकको नियुजि र निजको पाररश्रनिक निधािरण गिे,
(ज) सं स्था एकीकरण िा विजटि सम्बन्धी निणिय गिे,
(झ) पाररश्रनिक िगायतका सुविधा तोक्िे,
(ञ) ऋण तथा अिुदाि प्राप्त गिे सम्बन्धिा निणिय गिे,
(ट) सदस्यको दावयत्ि नििाहा ददिे,
(ठ) सनिनतिाई आिश्यक निदे शि ददिे,
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(ि) विनियििा तोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गिे ।
२८.

साधारणसभाको बै ठक :(१) सनिनतिे

सहकारी सं स्था दताि भएको निनतिे तीि िवहिानभत्र प्रारजम्भक

साधारणसभा बोिाउिु पिेछ ।
(२) सनिनतिे प्रत्येक आनथिक िर्ि सिाप्त भएको निनतिे छ िवहिानभत्र िावर्िक साधारणसभा बोिाउिु
पिेछ ।
(३) सनिनतिे दे हायको अिस्थािा विशे र् साधारण सभा बोिाउिु पिेछ :–
(क) सं स्थाको काि विशे र्िे विशे र् साधारण सभा बोिाउिुपिे सनिनतिाट निणिय भएिा,
(ि) दफा ३८ को उपदफा (१) को िण्ि (छ) बिोजजि िे िा सुपरीिेिण सनिनतको नसफाररसिा,
(ग) कुिै सञ्चािकिे विशे र् साधारणसभा बोिाउि पेश गरे को प्रस्ताि सनिनतद्धारा पाररत भएिा,
(ज) विशेर् साधारणसभा बोिाउिु पिे कारण िुिाे पजच्(स प्रनतशत सदस्यिे सनिनत सिि नििेदि
ददएिा,
-ङ_

दफा २९ कोउपदफा (१) बिोजजि दताि गिे अनधकारीिे निदे शि ददएिा,

-४_ उपदफा -३_ िा जुिसुकै कुरा िेजिएको भए तापनि सं स्थाको सञ्चािक िा व्यिस्थापकबाट
आफ्िो जजम्िे िारी पूरा िगरी सं स्था सञ्चािििा सिस्या उत्पन्न भएको अिस्थािा दताि गिे
अनधकारीिाई जािकारी ददई साधारण सदस्यहरू िध्येबाट बहुित सदस्य उपजस्थत भई विशे र्
साधारण सभा गिि सवकिेछ ।
२९.

विशेर् साधारणसभा बोिाउि निदे शि ददि सक्िे: (१) सं स्थाको निरीिण िा सुपरीिेिण गदाि िा कसै को उजू री
परी छािविि गदाि दे हायको अिस्था दे जिि आएिा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थाको सनिनतिाई
साधारणसभा बोिाउि निदे शि ददि सक्िेछ :–
(क) सहकारीको िू ल्य, िान्यता तथा नसद्धान्त विपररत कायि गरे िा,
(ि) यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, विनियि तथा आन्तररक कायिविनध विपरीत कायि गरे िा,
(ज) दताि गिे अनधकारीिे ददएको निदे शिको बारम्बार उल्िङ्घि गरे िा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोजजि दताि गिे अनधकारीिे आदे श ददएिा।
(२) उपदफा (१) बिोजजि साधारणसभा बोिाउि निदे शि प्राप्त भएिा सनिनतिे सो निदे शि प्राप्त
भएको निनतिे पैंतीस ददिनभत्र साधारणसभाको बै ठक बोिाउिु पिेछ र साधारणसभाको बै ठकिा उजूरी िा
निरीिणका िििा दे जिएका विर्यिा छिफि गरी सोको प्रनतिेदि दताि गिे अनधकारीसिि पेश गिुि पिेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) िा उजल्िजित अिनधनभत्र सनिनतिे साधारणसभा िबोिाएिा दताि गिे
अनधकारीिे त्यस्तो साधारणसभा बोिाउि सक्िेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारणसभाको िानग गणपूरक सं ख्या तत्काि कायि रहे को सदस्य सं ख्याको
एकाउन्न प्रनतशत हुिेछ ।
तर पवहिो पटक िावकएको साधारण सभािा गणपुरक सं ख्या िपुगि
े ा त्यसको सात ददि नभत्र दोस्रो
पटक साधारण सभा बोिाउिु पिे र यसरी दोस्रो पटक बोिाेएको साधारण सभािा सं(ािक सनिनतको बहुित
सवहत एक नतहाई साधारण सदस्यहरुको उपजस्थनत भएिा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्या पुगक
े ो िानििेछ ।
(५) उपदफा -४_ िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि दफा २८ को -४_ िा भएको व्यिस्था
सोहीअिुसार हुिेछ ।
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(६) दुई हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सं स्थािे साधारण सभा गदाि सिाि कायिसू(ीिा तोवकए
बिोजजि सदस्य सं ख्याको आधारिा ििा–ििा िा अन्य पायकको स्थाििा सं (ािक सदस्यहरुिाई पठाई
साधारण सभा गिि र त्यस्तो सभाको निणिय प्रिाजणत गिि प्रनतनिनधहरु छिौट गरी त्यस्ता प्रनतनिनधहरुको
उपजस्थनतको सभािे अजन्ति निणिय प्रिाजणत गिे व्यिस्था नििाउि सक्िेछ ।
३०.

सञ्चािक सनिनत :(१) सहकारी सं स्थािा साधारणसभाबाट नििािज(त एक सञ्चािक सनिनत रहिेछ ।
तर, एउटै व्यजि िगातार एउटै पदिा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुि पाउिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको सनिनतिा उपिब्ध भएसम्ि कम्तीिा ते त्तीस प्रनतशत िवहिा सदस्यको
प्रनतनिनधत्ि सुनिजित गिुि पिेछ ।
(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिनधिा सञ्चािक तथा िे िा सनिनतको पदिा
उम्िे दिार बन्न र नििािज(त हुि सक्िे छै ि ।
(४) कुिै सं स्थाको सञ्चािक सोही सं स्थाको किि(ारी िा आफ्िो सं स्थािे सदस्यता निएको सहकारी
सं ज िा बै ङ्कबाहे क अको कुिै सं स्थाको सं (ािक बन्न पाउिे छै ि ।
तर िावर्िक दुई करोि रुपैया भन्दा किको कारोिार गिे सहकारी सं स्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो
सहकारी सं स्थािा किि(ारीको रुपिा काि गिि बाधा पिे छै ि । िावर्िक दुई करोिभन्दा बवढ कारोिार गिे
सं स्थािा कुिै सं (ािक किि(ारी रहे को भए यो ऐि प्रारम्भ भएको निनतिे दुई िर्िनभत्र त्यस्तो सं (ािकिे
किि(ारीको पद त्याग गरी अको किि(ारीको व्यिस्था गिुप
ि िेछ ।
ु जज कुिै व्यजि एकभन्दा बढी सं स्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको
(६) यो ऐि प्रारम्भ हुिअ
सं स्थाको किि(ारी भएकोिा यो ऐि प्रारम्भ भएको निनतिे एक िर्िनभत्र कुिै एक सं स्थाको िात्र सञ्चािक िा
किि(ारी रहिु पिेछ ।
(७) सनिनतको कायाििनध (ार िर्िको हुिेछ ।

३१.

सञ्चािक सनिनतको नििाि(ि :(१) सनिनतिे आफ्िो कायाििनध सिाप्त हुि ु कजम्तिा एक िवहिा अजज अको
सनिनतको नििाि(ि गराउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि सनिनतको नििाि(ि िगराएको जािकारी प्राप्त भएिा त्यस्तो जािकारी
प्राप्त भएको निनतिे छ िवहिानभत्र सनिनतको नििाि(ि गराउि दताि गिे अनधकारीिे सम्बजन्धत सनिनतिाई
आदे श ददि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि दताि गिे अनधकारीिे आदे श ददएकोिा सम्बजन्धत सनिनतिे सो आदे श
बिोजजिको सियािनधनभत्र सनिनतको नििाि(ि गराई दताि गिे अनधकारिाई जािकारी गराउिु पिेछ।
(४) उपदफा (३) बिोजजि सनिनतको नििाि(ि िगराएिा दताि गिे अनधकारिे त्यस्तो सं स्था सदस्य
रहे को िानथल्िो सं ज भए सो सं जको प्रनतनिनध सिे तिाई सहभागीगराई सनिनतको नििाि(ि सम्बन्धी सम्पूणि कायि
गिे गराउिेछ ।
(५)

उपदफा

(४)

बिोजजिको

नििाि(ि

कायििा

सहयोग

पुर्याउिु

सम्बजन्धत

सनिनतका

पदानधकारीहरूको कतिव्य हुिेछ ।
(६) उपदफा (५) बिोजजि नििाि(ि गराउूँ दा िागेको सम्पूणि ि(ि सम्बजन्धत सं स्थािे व्यहोिुि पिेछ।
(७) यस दफा बिोजजि सनिनतको अको नििाि(ि िभएसम्िको िानग सनिनतिे विनियििा व्यिस्था
भए बिोजजि आफ्िो कायि सञ्चािि गिेछ ।
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३२.

सनिनतको काि, कतिव्य र अनधकार : यस ऐििा अन्यत्र उजल्िजित काि, कतिव्य र अनधकारका अनतररि
सनिनतको काि, कतिव्य र अनधकार दे हाय बिोजजि हुिेछ :–
(क) सहकारीका िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्त बिोजजि सहकारी सं स्थाको सञ्चािि गिे,
(ि) आनथिक तथा प्रशासकीय कायि गिे, गराउिे,
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावर्िक साधारणसभा तथा विशेर् साधारणसभा बोिाउिे,
(ज) साधारणसभाका निणियहरू कायािन्ियि गिे, गराउिे,
(ङ) सं स्थाको िीनत, योजिा, बजे ट तथा बावर्िक कायिििको तजुििा गरी साधारणसभा सिि पेश गिे,
(() सं स्थाको सदस्यता प्रदाि गिे तथा सदस्यताबाट हटाउिे,
(छ) शे यर िािसारी तथा वफताि सम्बन्धी कायि गिे,
(ज) सम्बजन्धत सं जको सदस्यता नििे,
(झ) विनियि तथा आन्तररक कायिविनध तयार गरी साधारणसभािा पेश गिे,
(ञ) सं स्थाको कायििेत्रनभत्र सं स्थाको कारोबार र व्यिसायको वहत प्रिद्धििको िानग आिश्यक कायि
गिे,गराउिे ,

३३.

सञ्चािक पदिा बहाि िरहिे: दे हायको कुिै अिस्थािा सञ्चािक आफ्िो पदिा बहाि रहि सक्िे छै ि:(क) निजिे ददएको राजीिािा सनिनतबाट स्िीकत भएिा,
(ि) निजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोजजि सञ्चािकबाट हटाउिे निणिय भएिा,
(ग) निज अको सं स्थाको सञ्चािक रहे िा,
(ज) निज सोही िा अको सं स्थाको किि(ारी रहे िा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रनतबन्धात्िक िाक्यांशिा िे जिएको कुरािा सोहीबिोजजि
हुिेछ ।
(ङ) निज सोही िा अको सं स्थाको िे िा सुपरीिेिण सनिनतको पदिा रहे िा
(() निजको ित्यु भएिा।

३४.

सञ्चािकिाई पदबाट हटाउि सक्िे (१) साधारणसभािे िहुितको निणियबाट दे हायको कुिै अिस्थािा
सञ्चािकिाई सनिनतको सञ्चािक पदबाट हटाउि सक्िेछ :–
(क) आनथिक वहिानििा गरी सम्बजन्धत सं स्थािाई हािी िोक्सािी पुर्याएिा,
(ि) अिनधकत तिरिे सम्बजन्धत सं स्थाको कारोबार सम्बन्धी विर्यको गोपनियता भङ्ग गरे िा,
(ग) सम्बजन्धत सं स्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रनतस्पधाि हुिे गरी सिाि प्रकनतको कारोबार िा
व्यिसाय गरे िा,
(ज) सम्बजन्धत सं स्थाको अवहत हुिे कुिै कायि गरे िा,
(ङ) निज शारीररक िा िािनसक रुपिा काि गिि िसक्िे भएिा,
(() कुिै सञ्चािकिा यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि िा विनियििा उजल्िजित योगायता
िरहे िा ।
(२) कुिै सञ्चािकिाई सनिनतको पदबाट हटाउिे निणिय गिुि अजज त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा
सिि सफाई पेश गिे ििानसब िावफकको िौका ददेिेछ ।
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(३) उपदफा (२) बिोजजिको अिनधनभत्र कुिै सञ्चािकिे सफाई पेश िगरे िा िा निजिे पेश गरे को
सफाई सन्तोर्जिक िभएिा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोजजि सञ्चािकको पदबाट हटाेएको सदस्य सनिनतको दुई कायिकािसम्िको
नििाि(ििा उम्िेदिार बन्न पाउिे छै ि ।
(५) उपदफा (३) बिोजजि कुिै सञ्चािक पदबाट हटे िा त्यस्तो पदिा साधारणसभािे बाूँकी
अिनधको िानग अको सञ्चािकको नििाि(ि गिेछ ।
३५.

निजी स्िाथि सिािेश भएको निणिय प्रकयािा संिगाि हुि िहुिे

:(१) सञ्चािकिे आफ्िो निजी स्िाथि सिािेश

भएको निणिय प्रवियािा संिगाि हुिहु ूँद
ु ैि ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यजिगत फाेदा हुिेगरी सं स्थािा कुिै कायि गिि गराउि हुूँदैि ।
(३) कुिै सञ्चािकिे उपदफा (१) को नबपरीत हुिे गरी िा आफ्िो अनधकारिेत्रभन्दा बावहर गई कुिै
काि कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रनत त्यस्तो सञ्चािक व्यजिगत रूपिा उत्तरदायी हुिेछ र
त्यस्तो काि कारबाहीबाट सं स्थाको, सदस्य िा अन्य कुिै व्यजििाई हािी िोक्सािी हुि गएको रहे छ भिे
त्यस्तो हािी िोक्सािी निजको जायजे थाबाट असू ि उपर गररिेछ ।
३६.

सनिनतको विजटि :(१) साधारणसभािे दे हायको अिस्थािा सनिनतको विजटि गिि सक्िेछाः–
(क) सनिनतको बदनियतपूणि कायिबाट सं स्थाको कारोबार जोजिििा परे िा,
(ि) सं स्थािे नतिुप
ि िे दावयत्ि तोवकएको सियनभत्र भुिाि गिि िसकेिा,
(ग) विनियििा उजल्िजित उद्देश्य र कायि विपररतको काि गरे िा,
(ज) सनिनतिे आफ्िो जजम्िे िारी पूरा िगरे िा,
(ङ) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियिाििीिा उजल्िजित शति िा दताि गिे

अनधकारीिे

ददएको निदे शिको बारम्बार उल्िङ्घि गरे िा ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि सनिनत विजटि भएिा साधारणसभािे ियाूँ सनिनतको नििाि(ि गिेछ ।
(३) सनिनतिे यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि बिोजजि दताि गिे अनधकारीिे ददएको
निदे शि पाििा िगरे िा िा दफा २९ को उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रनतिेदि सिे तको आधारिा दताि
गिे अनधकारीिे सनिनतिाई उजू री िा निरीिणको िििा दे जिएका विर्यिस्तुको गाजम्भयिताको आधारिा बढीिा
छ िवहिाको सिय ददई सुधार गिे िौका ददि सक्िेछ र त्यस्तो सियािनध नभत्र पनि सुधार िगरे िा त्यस्तो
सनिनत विजटि गिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोजजि सनिनत विजटि भएिा त्यसरी विजटि गररएको निनतिे तीि िवहिा
नभत्रिा अको सनिनतको नििाि(ि सम्पन्न गराउि र त्यस्तो नििाि(ि िभएसम्ि सं स्थाको दै निक कायि सञ्चािि
गिि दताि गिे अनधकारीिे तोवकए बिोजजिको एक तदथि सनिनत गठि गिुि पिेछ ।
(५) यस दफा बिोजजि अको सनिनतको नििाि(ि गराउूँ दा िागेको सम्पूणि ि(ि सम्बजन्धत सं स्थािे
व्यहोिेछ ।
३७.

िे िा सुपरीिेिण सनिनतको गठि :(१) सं स्थािा आन्तररक नियन्त्रण प्रणािीिाई सुदृढ गिि तोवकए बिोजजिको
योगायता पुगक
े ा एकजिा सं योजक र दुईजिा सदस्यहरू रहिे गरी साधारणसभािे नििाि(िबाट िे िा सुपरीिेिण
सनिनत गठि गिेछ ।
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(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अिनधिा एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िे िा
सुपररिेिण सनिनतको सं योजक िा सदस्य पदिा उम्िेदिार बन्न र नििािज(त हुि सक्िे छै ि ।
३८.

िे िा सुपररिेिण सनिनतको काि, कतिव्य र अनधकार :(१)

िे िा सुपररिेिण सनिनतको काि, कतिव्य र

अनधकार दे हाय बिोजजि हुिेछ :–
(क) प्रत्येक (ौिानसकिा सहकारी सं स्थाको आन्तररक िे िापरीिण गिे, गराउिे ,
(ि) आन्तररक िे िापरीिण गदाि िे िापरीिणका आधारभूत नसद्धान्तको पाििा गिे, गराउिे,
(ग) वित्तीय तथा आनथिक कारोिारको निरीिण तथा िूल्याङ्कि गिे, गराउिे ,
(ज) सनिनतको काि कारिाहीको नियनित सुपररिेिण गिे र सनिनतिाई आिश्यक सुझाि ददिे,
(ङ) साधारणसभाकोनिदे शि, निणिय तथा सनिनतका निणिय कायािन्ियि भए िभएको अिुगिि गिे,
(() िे िा सम्बन्धी प्रनतिेदि र सनिनतको काि कारबाहीको सुपररिेिण सम्बन्धी िावर्िक प्रनतिेदि
साधारणसभा सिि पेश गिे,
(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सुझाि कायािन्ियि िभएको कारणबाट कुिै सं स्थाको वहतिा
प्रनतकूि असर परे िा िा त्यस्तो सं स्थाको िगद िा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपिा वहिानििा
िा अनियनितता भएको िा सं स्था गम्भीर आनथिक सं कटिा पिि िागेकोिा सोको कारण िुिाई
विशे र् साधारणसभा बोिाउि सनिनत सिि नसफाररस गिे ।
-ज_

आिश्यक परे िा आन्तररक िे िा परीिक नियुजिका िानग तीि जिाको िाि सञ्चािक सनिनतिा
नसफाररस गिे ।

(२) िे िा सुपररिेिण सनिनतको सं योजक िा सदस्य सं स्थाको दै निक आनथिक प्रशासनिक कायििा
सहभागी हुि पाउिे छै ि ।
पररच्छे द–७
ब(त तथा ऋण परर(ािि
३९.

सदस्य केजन्ित भई ब(त तथा ऋणको कारोबार गिुि पिे :(१) सं स्थािे आफ्िा सदस्यहरूको िात्र ब(त
स्िीकार गिि, सोको परर(ािि गिि र सदस्यिाई िात्र ऋण प्रदाि गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि ब(त तथा ऋणको िुख्य कारोबार गिे गरी
दताि भएको सं स्था बाहे क अन्य विर्यगत िा िहुउद्देश् यीय सं स्थािे ब(त तथा ऋणको िुख्य कारोिार गिि
पाउिे छै ि।
तर यो ऐि प्रारम्भ हुि ु अजज बहुउद्देश्यीय िा विर्यगत सं स्थाको रुपिा दताि भई िुख्य कारोिारको
रुपिा ि(त तथा ऋणको कारोिार गदै आएको भए त्यस्तो सं स्थािे तीि िर्ि नभत्रिा ि(त तथा ऋणको िुख्य
कारोिार िहुिे गरी दताि हुूँदाका बितिा उल्िे ि गररएको िुख्य कारोिार गिे गरी सं स्था सञ्चािि गिुप
ि िेछ ।
-३_ सं स्थािे सदस्यिाई प्रदाि गिे ऋणिा से िा शुल्क र ििीकरण शुल्क निि पाेिे छै ि ।
(४) ब(त र ऋणको ब्याजदर नब(को अन्तर छ प्रनतशतभन्दा बढी हुिे छै ि ।
ूँ ीकत गरी सोको आधारिा ब्याज
(५) सं स्थािे प्रदाि गरे को ऋणिा िागािे ब्याजिाई िू ि ऋणिा पूज
िगाउि पाेिे छै ि ।
(६) सं स्थािे कुिैपनि कम्पिीको शे यर िररद गिि सक्िे छै ि ।
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तर
(१) सं स्थाको दावयत्िप्रनत प्रनतकूि िहुिे गरी सं स्थािे स्िप्रयोजिको िानग अ(ि सम्पजत्त िरीद
ूँ ी
तथा पूिािधार नििािण एिं सं स्था र सदस्यहरुको वहतिा उत्पादि र से िाको िेत्रिा प्राथनिक पूज
कोर् परर(ािि गिि िाधा पिे छै ि ।
(२) यो ऐि प्रारम्भ हुि ु अजज कुिै सं स्थािे कुिै कम्पिीको शे यर िररद गरे को भएिा त्यस्तो
शे यर यो ऐि प्रारम्भ भएको निनतिे एक िर्ि अिनधनभत्र हस्तान्तरण गररसक्िु पिेछ ।
ु जज दताि
(३) उपदफा -२_ िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनिसं स्थािे यो ऐि प्रारम्भ हुिअ
भएका सािा वकसािद्वारा प्रिवद्धित वित्तीय सं स्थाको शे यर िररद गिि बाधा पिेछैि ।
ूँ ी कोर्को दश गुणासम्ि ि(त सं किि गिि सक्िेछ ।
(७) सं स्थािे शे यर पूज
(८) सं स्थािे दताि गदािका बितका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीि िवहिा
अिनध व्यनतत िभई ऋण िगािी गिि सक्िे छै ि ।
४०. सन्दभि व्याजदर सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) संजीय कािुि बिोजजि रजजष्ट्रारिे ब(त तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर
तोक्ि सक्िेछ ।
-२_ उपदफा -१_ बिोजजि तोवकएको सन्दभि ब्याजदर सं स्थाका िानग निदे शक ब्याजदर हुिेछ ।
४१.

व्यजिगत ब(तको सीिा: संस्थािा सदस्यको व्यजिगत ब(तको सीिा तीस िािसम्ि हुिेछ ।

पररच्छे द –९
आनथिक स्रोत परर(ािि
४२.

शे यर नबिी तथा वफताि सम्बन्धी व्यबस्था :(१) सं स्थािे आफ्िो सदस्यिाई शे यर वििी गिि सक्िेछ।
(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि सं स्थािे एकै सदस्यिाई आफ्िो कुि शे यर
ूँ ीको बीस प्रनतशतभन्दा बढी हुिे गरी शे यर नबिी गिि सक्िे छै ि ।
पूज
तर िेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थािीय तहको पूणि िा आंजशक स्िानित्ि िा नियन्त्रण भएको
सं स्था िा निकायको हकिा यो बन्दे ज िागू हुिे छै ि।
(४) सं स्थाको शे यरको अंवकत िू ल्य प्रनत शे यर एक सय रुपैयाूँ हुिेछ ।
ूँ ी विनियििा उल्िे ि भए बिोजजि हुिेछ ।
(५) सं स्थाको शे यरपूज
(६) सं स्थािे िुिा बजारिा शे यर नबिी गिि पाउिे छै ि ।
(७) सं स्थाको िू िधिको रुपिा रहे को कुिै सदस्यको शे यर सोही सं स्थाको ऋण िा दावयत्ि बाहे क
अन्य कुिै ऋण िा दावयत्ि िापत नििाि नबिी गररिे छै ि ।

४३.

रकि वफताि तथा िाता सञ्चािि सम्बन्धी व्यिस्था :(1) कुिै सदस्यिे सं स्थाको सदस्यता त्याग गरी रकि
वफताि निि (ाहे िा निजको कुिै दावयत्ि भए त्यस्तो दावयत्ि भुिाि गरे को निनतिे एक िवहिानभत्र निजको
बाूँकी रकि तोवकए बिोजजि निजिाई वफताि गिुि पिेछ ।
(२) कुिै सदस्यिे सं स्थािा जम्िा गरे को ब(त वफताि िाग गरे िा निजको कुिै दावयत्ि भए त्यस्तो
दावयत्ि किा गरी बाूँकी रकि तोवकए बिोजजि निजिाई वफताि गिुि पिेछ।
(३) सं स्थािे ि(त िाताहरु िात्र सं (ािि गिि सक्िेछ ।
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४४.

ऋण िा अिुदाि निि सक्िे: (१) सं स्थािे विदे शी बैं क िा वित्तीय सं स्था िा अन्य निकायबाट ऋण िा अिुदाि
निि िा त्यस्तो निकायसूँग साझेदारीिा काि गिि संजीय कािूि ििोजजि स्िीकती नििु पिे छ ।
(२) उपदफा (१) ििोजजि विदे शी बै ङ्क िा निकायबाट ऋण िा अिुदाि निि स्िीकतीको िानग
तोवकएििोजजिको वििरणहरु सवहत दताि गिे अनधकारी सिि नििेदि ददिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) ििोजजि नििेदि प्राप्त भएिा दताि गिे अनधकारीिे गाउूँ \िगर कायिपानिकािा
प्रस्ताि पेश गिुि पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोजजिको प्रस्ताि िगर कायिपानिकािे

उपयुि दे िेिा स्िीकतीकोिानग

िन्त्राियिा जशफाररस गरर पठाउिेछ ।
४५.

िेपाि सरकारको सुरिण प्राप्त गिि सक्िे: (१) सं स्थािे विदे शी बै ङ्क िा निकायसूँग नििे ऋणिा सुरिण प्राप्त
गिुि पिे भएिा संजीय कािूि ििोजजि स्िीकनतकोिानग दताि गिे अनधकारर सिि प्रस्ताि सवहत नििेदि ददिु
पिे छ ।

(२) दफा (१) ििोजजि

प्राप्त प्रस्ताि उपयुि दे जिएिा िगर कायिपानिकािे

सं जीय कािुि बिोजजि स्िीकनतको

िानग िन्त्राियिा जशफाररस गरर पठाउिु पिेछ ।

पररच्छे द –१०
सं स्थाको कोर्
४६

सं स्थाको कोर् : (१) सं स्थाको कोर्िा दे हाय बिोजजिको रकि रहिेछ :–
(क) शे यर नबिीबाट प्राप्त रकि,
(ि) ब(तको रुपिा प्राप्त रकि,
(ग) ऋणको रुपिा प्राप्त रकि,
(ज) िेपाि सरकारबाट प्राप्त अिुदाि रकि,
(ङ) विदे शी सरकार िा अन्तरािवष्ट्रय सं जसं स्थाबाट प्राप्त अिुदाि िा सहायताको रकि,
(() व्यिसावयक कायिबाट आजजित रकि,
(छ) सदस्यता प्रिेश शुल्क,
-ज_ सं स्थाको िाििा प्राप्त हुिे अन्य जुिसुकै रकि ।

४७.

जगेिा कोर् :(१) सं स्थािा एक जगेिा कोर् रहिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोर्िा दे हाय बिोजजिका रकि रहिे छि् :–
(क) आनथिक िर्िको िू द ब(त रकिको कम्तीिा पच्(ीस प्रनतशत रकि,
ूँ ीगत अिुदाि रकि,
(ि) कुिै सं स्था, सं ज िा निकायिे प्रदाि गरे को पूज
(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबाट प्राप्त रकि,
(ज)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकि ।

(३) उपदफा (१) बिोजजिको जगेिा कोर् अविभाज्य हुिेछ ।
४८.

ूँ ी वफताि कोर्ाः (१) सं स्थािा एक सं रजित पूज
ूँ ी वफताि कोर् रहिेछ ।
सं रजित पूज
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(२) दफा ४७ बिोजजिको जगेिा कोर्िा सो दफाको उपदफा -२_ को िण्ि -क_ बिोजजिको रकि
छु ट्ट्याई बाूँकी रहे को रकिको कम्तीिा पच्(ीस प्रनतशत रकि उपदफा -१_ बिोजजिको कोर्िा िावर्िक
रुपिा जम्िा गिुि पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोजजिको रकि सदस्यिे गरे को सं जीय कािुििा तोवकए बिोजजिको िावर्िक
कारोिारको आधारिा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउिु पिेछ ।
४९.

सहकारी प्रिद्धिि कोर्सम्बन्धी व्यिस्था: (१) सं स्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिि गििको िानग दफा ४७
बिोजजि जगेिा कोर्िा सो दफाको उपदफा -२_ को िण्ि -क_ बिोजजिको रकि छु याई बाूँकी रहे को
रकिको शू न्य दशििि पाूँ( प्रनतशतिे हुि आउिे रकि सं जीय कािुििा व्यिस्था भएबिोजजिको सहकारी
प्रिद्धिि कोर्िािावर्िक रुपिा जम्िा गिुि पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोर्को उपयोग सं जीय कािुि व्यिस्था भएबिोजजि हुिेछ ।

५०.

अन्य कोर् सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्िजित कोर्का अनतररि संस्थािा
सहकारी जशिा कोर्, शे यर िाभांश कोर् िगायत तोवकए बिोजजिका अन्य कोर्हरु रहि सक्िे छि् ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोर्को रकि सो कोर्को उद्देश्य पूनतिका िानग विनियििा तोवकए
बिोजजि उपयोग गिि सवकिेछ ।
ूँ ीको पन्र प्रनतशतभन्दा बढी हुिे छै ि ।
तर एक िर्िको शे यर िाभांशको रकि शे यर पूज

पररच्छे द –११
अनभिे ि र सू(िा
५१.

अनभिे ि राख्नु पिे : (१) सं स्थािे साधारण सभा, सनिनत तथा िे िा सुपररबे िण सनिनत बै ठकका निणिय तथा
काि कारबाहीको अद्यािनधक अनभिे ि सुरजित साथ राख्नु पिेछ ।
(२) सं स्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक अनभिे िहरू तोवकए बिोजजि सुरजित साथ
राख्नु पिेछ ।

५२.

वििरण उपिब्ध गराउिु पिे : (१) सं स्थािे दे हायका वििरणहरू सवहतको प्रनतिेदि आ.ि. सिाप्त भएको तीि
िवहिा नभत्र दताि गिे अनधकारी सिि पेश गिुि पिेछ :–
(क) कारोबारको (ौिानसक र िावर्िक प्रनतिेदि तथा िे िापरीिण प्रनतिेदि
(ि) बावर्िक कायििि िीनत तथा योजिा,
(ग) िुद ब(त सम्बन्धी िीनत तथा योजिा,
(ज) सञ्चािकको िाि तथा बाूँकी कायाििनधको सू (ी,
(ङ) साधारणसभाको बै ठक सम्बन्धी जािकारी,
ूँ ी,
(() शे यर सदस्य सं ख्या र शे यरपूज
(छ) सञ्चािक िा सदस्यिे निएको ऋण नतिि बाूँकी रहे को रकि,
(ज) दताि गिे अनधकारीिे सिय सियिा तोवकददएको अन्य वििरण ।
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पररच्छे द – १२
िे िा र िे िापरीिण
५३.

कारोबारको िे िा: सं स्थाको

कारोबारको िे िा दोहोरो िे िा प्रणािीिा आधाररत र कारोबारको यथाथि जस्थनत

स्पष्टरुपिा दे जििे गरी सं जीय कािूि बिोजजि रजजष्ट्रारिे िागू गरे को िे िािाि (एकाउजन्टङ स्याण्ििि) र यस
ऐि बिोजजि पाििा गिुप
ि िे अन्य शति तथा व्यिस्था बिोजजि राख्नु पिेछ ।
५४.

िे िापरीिण: (१) सं स्थािे प्रत्येक आनथिक िर्िको िे िापरीिण सो आनथिक िर्ि सिाप्त भएको निनतिे तीि
िवहिानभत्र प्र(नित कािूि बिोजजि ेजाजतपत्र प्राप्त िे िापरीिकद्वारा गराउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको अिनध नभत्र कुिै सं स्थािे िे िापरीिण िगराएको पाेएिा दताि गिे
अनधकारीिे त्यस्तो सं स्थाको िे िा परीिण ेजाजतपत्रप्राप्त िे िापरीिकबाट गराउि सक्िेछ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि िे िापरीिण गराउूँ दा िे िापरीिकिाई ददिु पिे पाररश्रनिक िगायतको
रकि सम्बजन्धत सं स्थािे व्यहोिेछ ।
(४) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि िे िापरीिकिे गरे को िे िापरीिण प्रनतिेदि अिुिोदिको िानग
साधारणसभासिि पेश गिुि पिेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोजजि पेश भएको िे िापरीिण प्रनतिेदि साधारणसभाबाट अिुिोदि हुि
िसकेिा पुिाः िे िापरीिणको िानग साधारणसभािे दफा ५५ को अधीििा रही अको िे िापरीिक नियुि
गिेछ ।

५५.

िे िा परीिकको नियुजि :(१) सं स्थाको िे िापरीिण सम्बन्धी कायि गिि प्र(नित कािूि बिोजजि ेजाजतपत्र
प्राप्त िे िापरीिकहरू िध्येबाट साधारणसभािे एकजिा िे िापरीिक नियुजि गरी पाररश्रनिक सिे त तोक्िेछ
।
(२) उपदफा (१) बिोजजि िे िापरीिक नियुि गदाि एउटै व्यजि, फिि िा कम्पिीिाई िगातार
तीि आनथिक िर्िभन्दा बढी हुिे गरी नियुि गिि सवकिे छै ि ।

५६.

िे िापरीिकिा नियुि हुि िसक्िे :(१) दे हायका व्यजि िे िापरीिकिा नियुि हुि तथा नियुि भई सकेको
भए सो पदिा बहाि रहि सक्िे छै ि :(क) सहकारी सं स्थाको सञ्चािक,
(ि) सम्बजन्धत सं स्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी सं स्थाको नियनित पाररश्रनिक पाउिे गरी नियुि सल्िाहकार िा किि(ारी,
(ज) िे िापरीिण सम्बन्धी कसू रिा सजाय पाएको तीि िर्िको अिनध भुिाि िभएको,
(ङ) दािासाहीिा परे को,
(() भ्रष्टा(ार, ठगी िा िैनतक पति हुिे अन्य फौजदारी कसू रिा सजाय पाएको पाूँ( िर्ि भुिाि
िभएको,
(ज) सम्बजन्धत सं स्थासूँग स्िाथि बाजझएको व्यजि ।
ु जज उपदफा (१) बिोजजि अयोगाय िभएको कुराको सं स्था
(२) िे िापरीिकिे आफू नियुि हुिअ
सिि स्िजोर्णा गर ्िुपिेछ ।
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(३) कुिै िे िापरीिक आफ्िो कायिकाि सिाप्त िहुूँदै कुिै सं स्थाको िे िापरीिण गिि अयोगाय भएिा
िा सं स्थाको िे िापरीिकको पदिा कायि रहि िसक्िे जस्थनत उत्पन्न भएिा निजिे िे िापरीिण गिुि पिे िा
गरररहे को काि तत्काि रोकी सो कुराको जािकारी निजित रुपिा सं स्थािाई ददिु पिेछ ।
(४) यस दफाको प्रनतकूि हुिेगरी नियुि भएको िे िापरीिकिे गरे को िे िापरीिण िान्य हुिे छै ि
।
पररच्छे द – १३
छु ट,सुविधा र सहुनियत
५७. छु ट, सुविधा र सहुनियत: -१_ सं स्थािाई प्राप्त हुिे छु ट, सुविधा र सहुनियत सं जीय कािुि बिोजजि हुिेछ ।
-२_ उपदफा -१_ िा उल्िे जित छु ट, सुविधा र सहुनियत बाहे क सं स्थािाई प्राप्त हुिे अन्य छु ट, सुविधा र
सहुनियत तोवकए बिोजजि हुिेछ ।
पररच्छे द—१४
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्यौता
५८.

ऋण असूि गिे: (१) कुिै सदस्यिे सं स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता िा शति कबुनियतको पाििा िगरे िा,
निितको भािानभत्र ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजाििा ( ुिा िगरे िा िा ऋण निएको रकि सम्बजन्धत काििा
ििगाई वहिानििा गरे को दे जिएिा त्यस्तो सदस्यिे ऋण निंदा रािेको नधतोिाई सम्बजन्धत सं स्थािे नििाि
नबिी गरी िा अन्य कुिै व्यिस्था गरी आफ्िो साूँ िा, ब्याज र हजाििा असू ि उपर गिि सक्िेछ। नधतो
सम्बजन्धत सं स्थािे सकारे पिात् पनि ऋणीिे साूँिा ब्याज दुिै भुिािी गरी नधतो बापतको सम्पजत्त वफताि निि
(ाहे िा वफताि गिुप
ि िेछ ।
(२) कुिै सदस्यिे सं स्थािा रािेको नधतो कुिै वकनसििे कसै िाई हक छोनिददएिा िा अन्य कुिै
कारणबाट त्यस्तो नधतोको िू ल्य जट्ट्ि गएिा त्यस्तो ऋणीिाई निजित म्याद ददई थप नधतो सुरिण राख्ि
िगाउि सवकिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि ऋणीिे थप नधतो िरािेिा िा उपदफा (१) िा (२) बिोजजिको
नधतोबाट पनि साूँिा, ब्याज र हजाििाको रकि असू ि उपर हुि िसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िागािे अन्य
जायजे थाबाट पनि साूँिा, ब्याज र हजाििा असू ि उपर गिि सवकिेछ ।
(४) यस दफा बिोजजि साूँिा, ब्याज र हजििा असू ि उपर गदाि िागेको ि(िको रकि तथा असू ि
उपर भएको साूँिा, व्याज र हजाििाको रकि किा गरी बाूँकी रहि आएको रकि सम्बजन्धत ऋणीिाई वफताि
ददिु पिेछ ।
(५) यस दफा बिोजजि कुिै सं स्थािे ऋणीको नधतो िा अन्य जायजे था नििाि नबिी गदाि नििाि
सकािे व्यजिको िाििा सो नधतो िा जायजे था प्र(नित कािूि बिोजजि रजजष्ट्रेशि िा दाजिि िारे ज गििको
िानग सम्बजन्धत कायािियिा िे िी पठाउिेछ र सम्बजन्धत कायािियिे पनि सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशि िा दाजिि
िारे ज गरी सोको जािकारी सम्बजन्धत सं स्थािाई ददिु पिेछ ।
(६) यस दफा बिोजजि नधतो रािेको सम्पजत्त नििाि नबिी गदाि कसै िे सकार िगरे िा त्यस्तो
सम्पजत्त सम्बजन्धत सं स्था आफैंिे सकार गिि सक्िेछ ।

s6f/L gu/kflnsf

26

jif{ !, c+s !, ldltM @)&%÷)$÷#!
(७) उपदफा (६) बिोजजि आफैंिे सकार गरे िा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सं स्थाको िाििा
रजजष्ट्रेशि िा दाजिि िारे ज गिि सम्बजन्धत कायािियिा िे िी पठाउिेछ र त्यसरी िे िी आएिा सम्बजन्धत
कायािियिे सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशि िा दाजिि िारे ज गरी ददिु पिेछ ।
५९.

कािो सू(ी सम्बन्धी व्यिस्थााः सं स्थाबाट ऋण निई

रकिको अप(िि गिे िा तोवकएको सियािनध नभत्र

ऋणको साूँिा व्याज वफताि िगिे व्यजिको िाि िािे शी सवहत कािोसू (ी प्रकाशि सम्बन्धी व्यिस्था सं जीय
कािुि बिोजजि हुिेछ ।
६०.

कजाि सू(िा केन््र सम्बन्धी व्यिस्थााः कजाि सू (िा केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था सं जीय कािुि बिोजजि हुिेछ ।

६१

बाूँकी बक्यौता असू ि उपर गिे : कसै िे सं स्थािाई नतिुि बुझाउिु पिे रकि िनतरी बाूँकी रािेिा त्यस्तो रकि
र सोको ब्याज सिे त दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो व्यजिको जायजे थाबाट असू ि उपर गररददि सक्िेछ ।

६२. रोक्का राख्ि िे िी पठाउिे: (१) सं स्था िा दताि गिे अनधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजिको िानग कुिै
व्यजिको िाता, जायजे थाको स्िानित्ि हस्तान्तरण, िािसारी िा नबिी गिि िपाउिे गरी रोक्का राख्ि सम्बजन्धत
निकायिा िे िी पठाउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि रोक्काको िानग िे िी आएिा सम्बजन्धत निकायिे प्र(नित कािूि बिोजजि
त्यस्तो व्यजिको िाता,जाय जे थाको स्िानित्ि हस्तान्तरण, िािसारी िा नबिी गिि िपाउिे गरी रोक्का राख् िरािी
ददिु पिेछ ।
६३.

अग्रानधकार रहिे: कुिै व्यजििे सं स्थािाई नतिुि पिे ऋण िा अन्य कुिै दावयत्ि िनतरे िा त्यस्तो व्यजिको
जायजे थािा िेपाि सरकारको कुिै हक दाबी भए त्यसको िानग रकि छु िाई बाूँकी रहि आएको रकििा
सं स्थाको अग्रानधकार रहिेछ ।

६४.

कायििाही गिि िाधा िपिे: सं स्थािे ऋण असुिी गिे सम्बन्धिा कुिै व्यजि िा सहकारी सं स्था उपर (िाएको
कुिै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि िा सं स्था उपर यस ऐि तथा प्र(नित कािूि बिोजजिको कुिै
कसू रिा कारिाही (िाउि रोक िगाएको िानििे छै ि ।

पररच्छे द– १५
एकीकरण, नबजटि तथा दताि िारे ज
६५.

एकीकरण तथा विभाजि सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐिको अनधििा रही दुई िा दुईभन्दा बढी सं स्थाहरु एक
आपसिा गाभी एकीकरण गिि िा एक सं स्थािाई भौगोनिक कायि िेत्रको आधारिा दुई िा दुईभन्दा बढी
सं स्थािा विभाजि गिि सवकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि एकीकरण िा विभाजि गदाि सम्बजन्धत सं स्थाको कुि कायि रहे का
सदस्य सं ख्याको दुई नतहाे बहुितबाट निणिय हुि ु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि एकीकरण िा विभाजि गिे निणिय गदाि एकीकरण िा विभाजिका शति र
कायिविनध सिे त िुिाउिु पिेछ।

६६.

विजटि र दताि िारे ज: (१) कुिै सं स्थािा दे हायको अिस्था विद्यिाि भएिा साधारण सभाको तत्काि कायि
रहे का दुई नतहाे बहुित सदस्यको निणियबाट त्यस्तो सं स्थाको विजटि गिे निणिय गरी दताि िारे जीको
स्िीकनतका िानग सनिनतिे दताि गिे अनधकारी सिि नििेदि ददिसक्िेछ :–
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(क) विनियििा उजल्िजित उद्देश्य तथा कायि हानसि गिि सम्भि िभएिा,
(ि) सदस्यको वहत गिि िसक्िे भएिा ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त नििेदििा छािविि गदाि त्यस्तो सं स्थाको विजटि गिि उपयुि
दे जिएिा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सं स्थाको दताि िारे ज गिि सक्िेछ।
(३) उपदफा (२) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि दताि गिे अनधकारीिे दे हायको अिस्थािा
िात्र सं स्थाको दताि िारे ज गिि सक्िेछ :–
(क) िगातार दुई िर्िसम्ि कुिै कारोबार िगरी निष्कय रहे को पाेएिा,
(ि) कुिै सं स्थािे यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियिाििी विपरीतको कायि बारम्बार गरे िा,
(ग) विनियििा उजल्िजित उद्देश्य विपरीत कायि गरे िा,
(ज) सहकारी िू ल्य, िान्यता र नसद्धान्त विपरीत कायि गरे िा ।
(४) उपदफा -२_ िा (३) बिोजजि दताि िारे ज गिुि अजज दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सं स्थािाई
ु ाईको िानग पन्र ददिको सिय ददिु पिेछ ।
सुिि
(५) उपदफा -२_ िा (३) बिोजजि सं स्थाको दताि िारे ज भएिा त्यस्तो सं स्था विजटि भएको
िानििेछ ।
(७) उपदफा (२) िा (३) बिोजजि सं स्थाको दताि िारे जी भएिा त्यस्तो सं स्थाको दताि प्रिाणपत्र
स्िताः रद्द भएको िानििेछ ।
६७. निक्िीिे टरको नियुजि: (१) दफा ६६ बिोजजि कुिै सं स्थाको दताि िारे ज भएिा दताि गिे अनधकारीिे निक्िीिेटर
नियुि गिेछ ।
(२) उपदफािा (१) िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भएतापनि सं जीय कािुििा तोवकएको नसिा सम्िको सम्पजत्त भएको
सं स्थाको हकिा दताि गिे अनधकारीिे कुिै अनधकतस्तरका किि(ारीिाई निक्िीिे टर नियुजि गिि सक्िेछ ।
६८. निक्िीिे शि पनछको सम्पनतको उपयोग: कुिै सं स्थाको निक्िीिे शि पिात् सबै दावयत्ि भुिाि गरी बाूँकी रहि
गएको सम्पजत्तको उपयोग सं जीय कािुििा तोवकए बिोजजि हुिेछ ।
पररच्छे द –१६
दताि गिे अनधकारी
६९.

दताि गिे अनधकारी: -१_ यस ऐि अन्तगित दताि गिे अनधकारीिे गिुप
ि िे कायिहरू ........
गाउूँ पानिका/िगरपानिकाको प्रिुि प्रशासवकय अनधकतिे गिेछ ।
-२_ उपदफा -१_ बिोजजिको दताि गिे अनधकारीिे यस ऐि बिोजजि आफूिा रहे को कुिै िा सम्पूणि
अनधकार आफू िातहतको अनधकतस्तरको किि(ारीिाई प्रत्यायोजि गिि सक्िेछ ।

७०.

काि, कतिव्य र अनधकार : यस ऐििा अन्यत्र उजल्िजित काि, कतिव्य तथा अनधकारको अनतररि दताि गिे
अनधकारीको काि, कतिव्य र अनधकार तोवकए बिोजजि हुिछ
े ।
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पररच्छे द –१७
निरीिण तथा अिुगिि
७१.

निरीिण तथा अनभिे ि जाूँ( गिे: (१) दताि गिे अनधकारीिे सं स्थाको जुिसुकै िित निरीिण तथा अनभिे ि
परीिण गिि, गराउि सक्िेछ ।
(२) िेपाि राष्ट्र बैं ङ्किे जुिसुकै िित तोवकएको भन्दा बढी आनथिक कारोिार गिे सं स्थाको वहसाि
वकताि िा वित्तीय कारोिारको निरीिण िा जाूँ( गिि, गराउि सक्िेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजिको िानग िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे आफ्िा कुिै अनधकारी िा विशेर्ज्ञ िटाई
आबश्यक

वििरण िा सू (िाहरू सं स्थाबाट जझकाई निरीिण तथा सुपरीिेिण गिि सक्िेछ ।

(४) उपदफा (१) िा (२)बिोजजि निरीिण िा वहसाब जाूँ( गदाि दताि गिे अनधकारी िा िेपाि राष्ट्र
बै ङ्कको अनधकार प्राप्त अनधकतिे िाग गरे को जािकारी सम्बजन्धत सं स्थािे उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
(५) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि निरीिण िा वहसाब जाूँ( गदाि कुिै सं स्थाको कािकारबाही यो
ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, निदे जशका, िापदण्ि िा कायिविनध बिोजजि भएको िपाेएिा दताि गिे
अनधकारी िा िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे सम्बजन्धत सं स्थािाई आिश्यक निदे शि ददि सक्िेछ र त्यस्तो निदे शिको
पाििा गिुि त्यस्तो सं स्थाको कतिव्य हुिेछ ।
(६) िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे यस दफा बिोजजि सं स्थाको निरीिण तथा सुपरीिेिण गदाि िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे
प्र(नित कािूि बिोजजिको अनधकार प्रयोग गिि सक्िेछ।
(७) यस दफा बिोजजि सं स्थाको निरीिण तथा सुपरीिेिण गदाि प्राप्त हुि आएको जािकारी िेपाि
राष्ट्र बै ङ्किे कटारी िगर कायिपानिकािाई उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
७२.

छािविि गिि सक्िे :(१) कुिै सं स्थाको व्यिसावयक कारोबार सन्तोर्जिक िभएको, सदस्यको वहत विपरीत
काि भएको िा सो सं स्थाको उद्देश्य विपरीत कायि गरे को भिी त्यस्तो सं स्थाको कम्तीिा िीस प्रनतशत सदस्यिे
छािवििको िानग नििेदि ददएिा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो सं स्थाको छािविि गिि, गराउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि छानििि गदाि िाग गरे को वििरण िा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग
गिुि सम्बजन्धत सनिनतको कतिव्य हुिेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि गररएको छािवििको जािकारी सम्बजन्धत सं स्थािाई निजित
रुपिा ददिु पिेछ ।

७३. ब(त तथा ऋणको कारोबार गिे सं स्था को निरीिण तथा अिुगिि सम्बन्धी विशेर् व्यिस्था :(१) ब(त तथा
ऋणको िुख्य कारोबार गिे सं स्थािे तोवकए बिोजजि अिुगिि प्रणािी अििम्बि गिुि पिेछ ।
(२) दताि गिे अनधकारीिे ब(त तथा ऋणको कारोबार गिे सं स्थाको तोवकए बिोजजिको अिुगिि
प्रणािीिा आधाररत भई निरीिण तथा अिुगिि गिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि सं स्थाको निरीिण तथा अिुगिि दताि गिे अनधकारीिे आिश्यकता
अिुसार िेपाि राष्ट्र बै ङ्क िगायतका अन्य निकायको सहयोग निि सक्िेछ ।
७४.िावर्िक प्रनतिेदि पेश गिुपि िे : (१) दताि गिे अनधकारीिे आनथिक िर्ि सिाप्त भएको निनतिे तीि िवहिानभत्र
सं स्थाको निरीिण सम्बन्धी िावर्िक प्रनतिेदि िगर कायिपानिका सिि पेश गिुि पिेछ ।
(२) उपदफा (१)
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(क) सञ्चािििा रहे का सं स्थाको वििरण,
(ि) अिुगिि गररएका सं स्थाको सं ख्या तथा आनथिक कारोिारको वििरण,
(ग) सं स्थािा सहकारी नसद्धान्त र यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, विनियि तथा आन्तररक
कायिविनधको पाििाको अिस्था,
(ज) सं स्थाका सदस्यिे प्राप्त गरे को से िा सुविधाको अिस्था,
(ङ) सं स्थाको वियाकिापिा सदस्यको सहभानगताको स्तर अिुपात,
(() सं स्थािाई िगरपानिकाबाट प्रदाि गररएको वित्तीय अिुदाि तथा छु ट सुविधाको सदुपयोनगताको
अिस्था,
(छ) सं स्थाको आनथिक वियाकिाप तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोवकए बिोजजिका वििरण,
(ज) सं स्थािा आन्तररक नियन्त्रण प्रणािीको अिस्था,
(झ) सं स्थािा सुशासि तथा जजम्िे िारीको अिस्था,
(ञ) सं स्थािा रहे का कोर्को वििरण,
ूँ ी वफताि कोर् वितरणको अिस्था,
(ट) सं रजित पूज
(ठ) सहकारीको िीनत नििािणिा सहयोग पुगािे आिश्यक कुराहरू,
(ि) सहकारी सं स्थाको दताि, िारे जी तथा विजटि सम्बन्धी वििरण,
(ढ) सं स्थािे सञ्चािि गरे को दफा १२ बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजिाको
वििरण,
(ण) तोवकए बिोजजिका अन्य वििरण ।
७५. आपसी सुरिण से िा सं (ािि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) सं स्थािे सं जीय कािुििा व्यिस्था भएबिोजजि आफ्िा
सदस्यहरुको बािीिािी िा िस्तुभाउिा भएको िनतको अंशपूनति गिे गरी आपसी सुरिण से िा सं (ािि गिि
सक्िेछ ।
७६. जस्थरीकरण कोर् सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) ब(त तथा ऋण विर्यगत सं स्थाहरू सम्भावित जोजििबाट सं रिणका
िानग सं जीय कािुििा व्यिस्था भएबिोजजि ििा हुिे जस्थरीकरण कोर्िा सहभागी हुि सक्िेछि् ।
पररच्छे द –१८
सिस्याग्रस्त सं स्थाको व्यिस्थापि
७७.

सं स्था सिस्याग्रस्त भएको जोर्णा गिि सवकिे: (१) यस ऐि बिोजजि गररएको निरीिण िा वहसाब जाूँ(बाट
कुिै सं स्थािा दे हायको अिस्था विद्यिाि रहे को दे जिएिा कायिपानिकािे त्यस्तो सं स्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको
रुपिा जोर्णा गिि सक्िेछ:(क) सदस्यको वहत विपरीत हुिे गरी कुिै कायि गरे को,
(ि) सं स्थािे पूरा गिुप
ि िे वित्तीय दावयत्ि पूरा िगरे को िा भुिािी गिुप
ि िे दावयत्ि भुिािी गिि
िसकेको िा भुिािी गिि िसक्िे अिस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको ब(त निधािररत शति बिोजजि वफताि गिि िसकेको,
(ज) यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको नियि तथा विनियि विपरीत हुिे गरी सं स्था सञ्चािि भएको,
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(ङ) सं स्था

दािासाहीिा पिि सक्िे अबस्थािा भएको िा उल्िे ििीय रुपिा गम्भीर आनथिक कदठिाई

भोनगरहे को,
(() कुिै सं स्थािे सदस्यको ब(त रकि वफताि गिुि पिे अिनधिा वफताि िगरे को भिी त्यस्तो सं स्थाका
कम्तीिा िीस प्रनतशत िा िीस जिा िध्ये जुि कि हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूिे दताि गिे
अनधकारी सिि नििेदि ददएकोिा छािविि गदाि िण्ि (क) दे जि (ङ) सम्िको कुिै अिस्था
विद्यिाि भएको दे जिएको ।
-२_ उपदफा -१_ िा जुिसुकै कुरा िे जिएको भए तापनि प्र(नित कािूि बिोजजि गठि गरे को
आयोगिे कुिै सं स्थािाई सिस्याग्रस्त सं स्था जोर्णा गिि नसफाररस गरे िा िा सिस्याग्रस्त भिी पवह(ाि
गरे कोिा िा त्यस्तो आयोगिा परे को उजुरी सं ख्या, औज(त्य सिे तको आधारिा कायिपानिकािे त्यस्तो सं स्थािाई
सिस्याग्रस्त सं स्था जोर्णा गिि सक्िेछ ।
७८. व्यिस्थापि सनिनतको गठि: (१) दफा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्त सं स्था जोर्णा भएकोिा त्यस्तो सं स्थाको सम्पजत्त
व्यिस्थापि तथा दावयत्ि भुिािी सम्बन्धी कायिकािानग व्यिस्थापि सनिनतको गठि गिि दताि गिे अनधकारीिे
कायिपानिका सिि

नसफाररस गिेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि जशफाररस भई आएिा कायिपानिकािे तोवकए ििोजजि व्यिस्थापि
सनिनतको गठि गिि सक्िे छ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि गदठत व्यिस्थापि सनिनतको काि, कतिव्य र अनधकार तोवकए बिोजजि
हुिेछ ।
पररच्छे द–१९
कसू र, दण्ि जररिािा तथा पुिराबेदि
७९. कसू र गरे को िानििे : कसै िे दे हायको कुिै कायि गरे िा यस ऐि अन्तगितको कसू र गरे को िानििेछ ।
(क) दताि िगरी िा िारे ज भएको सं स्था सञ्चािि गरे िा िा कुिै व्यजि, फिि िा कम्पिीिे आफ्िो
िाििा सहकारी शब्द िा सो शब्दको अंग्रज
े ी रुपान्तरण रािी कुिै कारोबार, व्यिसाय, से िा
प्रिाह

िा अन्य कुिै कायि गरे िा,

(ि) सदस्यको ब(त यस ऐि र यस ऐि अन्तगित बिेको नियि, विनियि बिोजजि बाहे क अन्य कुिै
पनि प्रयोजिको िानग प्रयोग गरे िा,
(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदाि गदाि जिाित िा सुरिण िरािी ऋण प्रदाि गरे िा,
(ज) सनिनतको सदस्य, व्यिस्थापक िा किि(ारीिे सं स्थाको सम्पजत्त, ब(त िा शे यर रकि वहिानििा
गरे िा,
(ङ) ऋण असू ि हुि िसक्िे गरी सनिनतका कुिै सदस्य, निजको िाते दार िा अन्य व्यजि िा
किि(ारीिाई ऋण ददई रकि वहिानििा गरे िा,
(() सनिनतका कुिै सदस्यिे एक्िै िा अन्य सदस्यको नििोितोिा सं स्थाको शे यर िा ब(त रकि
आफू िुसी परर(ािि गरी सं स्थािाई हािी िोक्सािी पुर्याएिा,
(छ) झुिा िा गित वििरण पेश गरी कजाि निएिा, रािेको नधतो कच्(ा भएिा िा ऋण वहिानििा
गरे िा,
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(ज) सं स्थािे यस ऐि र यस ऐि अन्तर ्गत बिेका नियि, विनियि

विपररत िगािी गरे िा िा िगािी

गिे उद्देश्यिे रकि उठाएिा,
(झ) कनत्रि व्यिसाय ििा गरी िा गराई ऋण निएिा िा ददएिा,
(ञ) नधतोको अस्िाभाविक रुपिा बढी िू ल्याङ्कि गरी ऋण निएिा िा ददएिा,
(ट) झुिा वििरणको आधारिा पररयोजिाको िागत अस्िाभाविक रुपिा बढाई बढी ऋण निएिा िा
ददएिा,
(ठ) कुिै व्यजि िा सं स्थािाई एक पटक ददेसकेको सुरिण रीतपूिक
ि
फुकुिा िभई िा सो
सुरिणिे िािे को िूल्यभन्दा बढी हुिेगरी सोही सुरिण अन्य सं स्थािा रािी पुिाः ऋण निए िा
ददएिा,
(ि) सं स्थाबाट जुि प्रयोजिको िानग ऋण सुविधा निएको हो सोही प्रयोजििा ििगाई अन्यत्र प्रयोग
गरे िा गराएिा,
(ढ) सं स्थाको कुिै कागजात िा िातािा िे जिएको कुिै कुरा कुिै तररकािे हटाे िा उिाे अकै
अथि निस्किे व्यहोरा पारी नििाई िे ख्ने िा अको नभन्नै श्रे स्ता राख्ने जस्ता काि गरे बाट आफूिाई
िा अरु कसै िाई फाेदा िा हानि िोक्सािी गिे उद्देश्यिे कीते गिि िा अकािको हानि िोक्सािी
गिे उद्देश्यिे िगरे िा िभएको झुिा कुरा गरे िा भएको हो भिी िा निनत, अङ्क िा व्यहोरा
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बिाई िा बिाउि िगाई जािसाजी गरे िा गराएिा,
(ण) ऋणको नधतो स्िरुप राजििे (ि अ(ि सम्पजत्त नििाि नबिी िा अन्य प्रयोजिको िानग
िू ल्याङ्कि गदाि िू ल्याङ्किकताििे बढी, कि िा गित िू ल्याङ्कि गरी सं स्थािाई हािी िोक्सािी
पुर्याउिे कायि गरे िा गराएिा,
(त) सं स्थािाई हािी िोक्सािी पुर्याउिे उद्देश्यिे कसै िे कुिै काि गराउि िा िगराउि, िोिावहजा
गिि िा गराउि, कुिै वकनसिको रकि निि िा ददि, नबिा िू ल्य िा कि िू ल्यिा कुिै िाि,
िस्तु िा से िा निि िा ददि, दाि, दातव्य, उपहार िा (न्दा निि िा ददि, गित निित तयार
गिि िा गराउि, अिुिाद गिि िा गराउि िा गैर कािूिी िाभ िा हािी पुर्याउिे बदनियतिे कुिै
कायि गरे िा गराएिा,
(थ) कुिै सं स्था िा सोको सदस्य िा ब(तकताि िा ती िध्ये कसै िाई हािी िोक्सािी पुगािे गरी िे िा
परीिण गरे गराएिा िा िे िा परीिण गरे को झुिो प्रनतिेदि तयार पारे िा िा पािि िगाएिा।
८०.

सजायाः (१) कसै िे दफा ७९ को कसू र गरे िा दे हाय बिोजजिको सजाय हुिेछ :(क) िण्ि (क),(ग),(ि) र (थ) को कसू रिा एक बर्िसम्ि कैद र एक िाि रुपैँयासम्ि जररिािा,
(ि) िण्ि (ठ) को कसू रिा दुई बर्िसम्ि कैद र दुई िाि रुपैँयासम्ि जररिािा,
(ग) िण्ि (ि) को कसू रिा विगो बराबरको रकि जररिािा गरी तीि बर्ि सम्ि कैद ,
(ज) िण्ि (ज), (ङ), ((), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसू रिा विगो भराई विगो
बिोजजि जररिािा गरी दे हाय बिोजजिको कैद हुिेछ :(१) दश िाि रुपैयाूँसम्ि नबगो भए एक िर्िसम्ि कैद,
(२) दश िाि रुपैयाूँ भन्दा बढी प(ास िाि रुपैयाूँसम्ि नबगो भए दुई िर्ि दे जि तीि िर्िसम्ि
कैद,
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(३) प(ास िाि रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोि रुपैयाूँसम्ि नबगो भए तीि िर्ि दे जि (ार िर्िसम्ि
कैद,
(४) एक करोि रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोि रुपैयासम्ि नबगो भए (ार िर्िदेजि छ िर्िसम्ि कैद,
(५) दश करोि रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्ि नबगो भए छ िर्िदेजि आठ िर्िसम्ि कैद,
(६) एक अबि रुपैयाूँभन्दा बढीजनतसुकै रुपैयाूँ नबगो भए पनि आठ िर्िदेजि दश िर्िसम्ि कैद,
(ङ) िण्ि (ढ) को

कसू रिा

दश बर्िसम्ि कैद ।

(२) दफा ७९ को कसू र गिि उद्योग गिे िा त्यस्तो कसू र गिि िद्दत पुर्याउिे व्यजििाई िुख्य
कसू रदारिाई हुिे सजायको आधा सजाय हुिेछ ।
(३) दफा ७९ को कसू र गिे िा त्यस्तो कसू र गिि िद्दत पुर्याउिु कुिै निकाय सं स्था भए त्यस्तो
निकाय सं स्थाको प्रिुि कायिकारी िा पदानधकारी िा कायिकारी है नसयतिा कायि सम्पादि गिे व्यजििाई यस
ऐि बिोजजि हुिे सजाय हुिेछ ।
८१.

जररिािा हुिे :(१) दफा ८७ बिोजजि कसै को उजू री परी िा सं स्थाको निरीिण अिुगिि िा वहसाब वकताबको
जाूँ( गदाि िा अन्य कुिै व्यहोराबाट कसैिे दे हायको कुिै कायि गरे को पाेएिा दताि गिे अनधकारीिे त्यस्तो
कायिको प्रकनत र गाम्भीयिको आधारिा त्यस्तो कायि गिे व्यजििाई पाूँ( िािरु पैँयासम्ि जररिािा गिेछ :(क) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेका नियि विपरीत सदस्यसूँग ब्याज निएिा,
(ि) सं स्थािे प्रदाि गिे ब(त र ऋणको ब्याजदर बी(को अन्तर छ प्रनतशतभन्दा बढी कायि गरे िा,
ूँ ीकत गरी सोको आधारिा ब्याज
(ग) सं स्थािे प्रदाि गरे को ऋणिा िागािे ब्याजिाई िू ि कजाििा पूज
िगाएिा,
ूँ ीकोर्को तोवकए बिोजजिको प्रनतशतभन्दा बढी हुिे गरी ऋण प्रदाि
(ज) कुिै सदस्यिाई आफ्िो पूज
गरे िा,
(ङ) सं स्था दताि गदािका बितका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीि िवहिा
अिनध व्यनतत िभई ऋण िगािी गरे िा,
ूँ ी कोर्को पन्र गुणा भन्दा बढीहुिे गरी ब(त सं किि गरे िा,
(() प्राथनिक पूज
ूँ ीको अठार प्रनतशतभन्दा बढी शे यर िाभांश वितरण गरे िा,
(छ) शे यर पूज
(ज) सं स्थािे आफ्िो कायििेत्र बावहर गई कारोबार गरे िा िा गैर सदस्यसं ग कारोिार गरे िा,
(झ) सं स्थािे यो ऐि विपरीत कनत्रि ब्यजििाई आफ्िो सदस्यता ददएिा ।
-२_ उपदफा -१_ िा िे जिएको व्यहोराबाट कसै िे दे हायको कुिै कायि गरे को दताि गिे अनधकारीिे
त्यस्तो कायिको प्रकनत र गाम्भीयिको आधारिा त्यस्तो कायि गिे व्यजििाई तीि िाि रुपै याूँसम्ि जररिािा गिि
सक्िेछाः(क) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि बिोजजि ददएको कुिै निदे शि िा तोवकएको
िापदण्िको पाििा िगरे िा,
(ि) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि बिोजजि ददिुपिे कुिै वििरण, कागजात, प्रनतबेदि,
सू (िा िा जािकारी िददएिा,
(ग) यस ऐि बिोजजि नििाि(ि िगरी सनिनत तथा िे िा सुपरीिेिण सनिनतका पदानधकारीहरु आफू
िुशी पररितिि गरे िा
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(ज) कुिै सं स्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोजजिको तोवकएको शति पािि िगरे िा,
(ङ) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि विपररत अन्य कायि गरे िा ।
(३) उपदफा (१) िा -२_ बिोजजिको जररिािा गिुि अजज दताि गिे अनधकारीिे सम्बजन्धत व्यजि िा
सं स्थािाई सफाई पेश गिि कम्तीिा पन्र ददिको सियािनध ददिु पिेछ ।
८२.

रोक्का राख्ने :(१) दताि गिे अनधकारीिे सम्बजन्धत सं स्थािाई दफा ८१ बिोजजि जररिािा गिुक
ि ा अनतररि तीि
िवहिासम्ि त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पनत तथा बै ङ्क िाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्ि सम्बजन्धत
निकायिाई नसफाररस गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको नसफाररस प्राप्त भएिा त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पनत िा बै ङ्क िाता
रोक्का रािी सो को जािकारी दताि गिे अनधकारीिाई ददिु पिेछ ।

८३.

दोब्बर जररिािा हुि:े (१) दफा ८१ बिोजजि जररिािा भएको व्यजि िा सं स्थािे पुि: सोही कसू र गरे िा त्यस्तो
व्यजि िा सं स्थािाई दताि गिे अनधकारीिे दोस्रो पटकदे जि प्रत्येक पटकको िानग दोब्बर जररिािा गिेछ ।

८४.

अिुसन्धािको िानग िे िी पठाउि सक्िे :दताि गिे अनधकारी िा िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे यस ऐि बिोजजि आफ्िो
काि, कतिव्य र अनधकारको पाििा गदाि कसैिे दफा ७९ बिोजजिको कसू र गरे को थाहा पाएिा त्यस्तो
कसू रका सम्बन्धिा यस ऐि बिोजजि अिुसन्धाि गििको िानग सम्बजन्धत निकायिा िे िी पठाउि सक्िेछ ।

८५.

िुद्दासम्बन्धी व्यिस्थााः दफा ८० बिोजजि सजाय हुिे कसू रको िुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था संजीय कािुि बिोजजि
हुिछ
े ।

८६.

िुद्दा हे िे अनधकारी: दफा ८० बिोजजिको सजाय हुिे कसू र सम्बन्धी िुद्दाको कारिाही र वकिारा जजल्िा
अदाितबाट हुिेछ ।

८७.

उजू री ददिे हद म्याद :(१) कसैिे दफा ८० बिोजजिको सजाय हुिे कसू र गरे को िा गिि िागेको थाहा पाउिे
व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको निनतिे िब्बे ददिनभत्र दताि गिे अनधकारी सिि उजू री ददिु पिेछ ।
(२) कसै िे दफा ८० बिोजजि जररिािा हुिे कायि गरे को थाहा पाउिे व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको
निनतिे िब्बे ददि नभत्र दताि गिे अनधकारी सिि उजू रीददिु पिेछ ।

८८.

पुिरािेदि गिि सक्िे :(१) दफा ६ बिोजजि सं स्था दताि गिि अस्िीकार गरे को िा दफा 8८ बिोजजि सं स्था
दताि िारे ज गरे कोिा ज(त्त िबुझ्िेिे सो निणियको जािकारी पाएको निनतिे पैंतीस ददिनभत्र दताि गिे
अनधकारीको निणियउपर कायिपानिकासिि पुिरािेदि गिि सक्िेछ ।
(२) दफा ८० बिोजजिको जररिािािा ज(त्त िबुझ्िे व्यजििे त्यस्तो निणियको जािकारी पाएको
निनतिे पैंतीस ददिनभत्र दे हाय बिोजजि पुिरािेदि गिि सक्िेछ:
(क) दताि गिे अनधकारी र कायिपानिकािे गरे को निणिय उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितिा,
(ि) िेपाि राष्ट्र बै ङ्किे गरे को निणिय उपरसम्बजन्धत उच्( अदाितिा ।

८९.

असू ि उपर गररिे : यस पररच्छे द बिोजजि कुिै व्यजििे नतिुि पिे जररिािा िा कुिै रकि िनतरी बाूँकी
रहे कोिा त्यस्तो जररिािा िा रकि निजबाट सरकारी बाूँकी सरह असू ि उपर गररिेछ ।
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पररच्छे द–२०
विविध
९०.

ितानधकारको प्रयोग : कुिै सदस्यिे सं स्थाको जनतसुकै शे यर िररद गरे को भए तापनि सम्बजन्धत संस्थाको
कायि सञ्चािििा एक सदस्य एक ितको आधारिा आफ्िो ितानधकारको प्रयोग गिि सक्िेछ ।

९१.

सािाजजक परीिण गराउि सक्िे :(१) सं स्थािे विनियििा उजल्िजित उद्देश्य प्राप्त गििका िानग सनिनतबाट
भएका निणिय र कायि, सदस्यहरूिे प्राप्त गरे का से िा र सन्तुष्टीको स्तर, से िा प्राजप्तबाट सदस्यहरूको
जीििस्तरिा आएको आनथिक, सािाजजक, सांस्कनतक तथा िातािरणीय पििा सकारात्िक पररितिि िगायतका
विर्यिा सािाजजक परीिण गराउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीिणको प्रनतिेदि छिफिको िानग सनिनतिे
साधारणसभा सिि पेश गिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीिण प्रनतिेदि छिफि गरी साधारणसभािे
आिश्यकता अिुसार सनिनतिाई निदे शि ददि सक्िेछ ।
(४) यस दफा बिोजजिको सािाजजक परीिण प्रनतिेदिको एक प्रनत सम्बजन्धत सं स्थािे दताि गिे
अनधकारी सिि पेश गिुि पिेछ ।

९२.

सहकारी जशिााः

सहकारी िेत्रको प्रिधििको िानग विद्यािय तहको पाठयिििा आधारभूत सहकारी सम्िन्धी

विर्यिस्तुिाई सिािेश गिि सवकिेछ ।
९३.

आनथिक सहयोग गिि िहुिे: संस्थाको रकििाट सनिनतको निणिय ििोजजि सदस्यहरुिे आनथिक सहयोग निि
सक्िेछि्
तर सािाजजक कायिकोिानग गैर सदस्य व्यजि िा सं स्थाहरुिाई सिे त आनथिक सहयोग गिि िाधा पिे छै ि ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको िानग

“सािाजजक कायि भन्नािे जशिा, स्िास््य, िातािरण सं रिण,

िाििीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिि सम्बजन्ध कायििाई जिाउूँ छ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोिार गिि सक्िेाः

सं स्थाहरुिे तोवकए बिोजजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोिार गिि

सक्िेछि् ।
९५.

ठेक्कापिा ददि िहुिे: सं स्थािे आफ्िो

सनिनतको कुिै सञ्चािक िा िे िा सुपरीिेिण सनिनतको सं योजक िा

सदस्य िा आफ्िो किि(ारीिाई ठेक्कापिा ददि हुदैि ।
९६.

सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुिे: कुिै सं स्थािे प्राप्त गरे को सरकारी अिुदाि िा कुिै से िा सुविधा
दुरुपयोग गरे को पाेएिा प्र(नित कािूि बिोजजि सरकारी बाूँकी सरह असू ि उपर गररिेछ।

९७.

कम्पिी सम्बन्धी प्र(नित ऐि िागू िहुिे : यस ऐि अन्तगित दताि भएको सं स्थाको हकिा कम्पिी सम्बन्धी
प्र(नित ऐि

९८.

िागू हुिे छै ि ।

प्र(नित कािूि बिोजजि कारिाही गिि िाधा िपिे : यस ऐििा िेजिएको कुिै कुरािे कुिै व्यजि उपर प्र(नित
कािूि बिोजजि अदाितिा िुद्दा (िाउि बाधा पुर्याएको िानििे छै ि ।

९९.

सम्पजत्त शुवद्धकरण नििारण सम्बन्धी कािुिी व्यिस्थाको पाििा गिुपि िेाः संस्थािे सम्पजत्त शुवद्धकरण नििारण
सम्बन्धी सं जीय / प्रदे श कािुििा भएका व्यिस्थाका साथै तत् सम्बन्धिा िन्त्राियिे जारी गरे को िािदण्ि र
िेपाि राष्ट्र बैं कको वित्तीय जािकारी एकाेबाट जारी भएका निदे जशकाहरूको पाििा गिुप
ि िेछ ।

१००. नियि बिाउिे अनधकार:

s6f/L gu/kflnsf

यस ऐिको कायािन्ियिकोिानग कायिपानिकािे आिश्यक नियि बिाउि सक्िेछ ।
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१०१. िापदण्ि, निदे जशका िा कायिविनध बिाई िागू गिि सक्िे: (१) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगित बिेको नियिको
अधीििा रही सं स्थाको दताि, सञ्चािि, निरीिण तथा अिुगिि िगायतका काि कारबाहीिाई व्यिजस्थत र
प्रभािकारी रुपिा सञ्चािि गिि कायिपानिकािे आिश्यकता अिुसार िापदण्ि, निदे जशका िा कायिविनध बिाई िागू
गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको िापदण्ि बिाउूँ दा आिश्यकता अिुसार रजजष्ट्रार, िेपाि राष्ट्र बै ङ्क,
िन्त्रािय र सम्बजन्धत अन्य निकायको परािशि निि सवकिेछ ।

s6f/L gu/kflnsf
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cg';"rL १
btf{ b/vf:tsf] gd'gf
ldlt M @)=== . ===
>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û
s6f/L gu/ कार्यपालिकाको sfof{no, s6f/L pbok'/ .
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– ?= ===== .

s6f/L gu/kflnsf

37

jif{ !, c+s !, ldltM @)&%÷)$÷#!
cg';"rL २
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf

कटारी नगर काययपालिकाको कायायिय, कटारी, उदयपरु

;xsf/L btf{ k|df0f–kq
btf{ g+= M
s6f/L 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
cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t

s6f/L gu/kflnsf
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u}/ ;xsf/L ;+:yf btf{ P]g, @)&%
s6f/L gu/kflnsf, pbok'/
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$

k|:tfjgf M
;fdflhs, wfld{s, ;flxlTos, ;f+:s[lts, a}1flgs z}lIfs, a}4ls, zf/Ll/s, cfly{s Joj;flos
tyf k/f]ksf/L ;+:yfx?sf] :yfkdgf tyf btf{ ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ af~5gLo ePsfn],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd s6f/L gu/ sfo{kflnsfn] of] P]g
agfPsf] 5 .

!= ;+lIfKt gfd,lj:tf/ / k|f/De M

o; P]gsf] gfd æ;+:yf btf{ P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .
of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .

@= kl/efiff M

ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf–
-s_ æ;+:yf eGgfn] ;fdflhs, wfld{s. Joj;flos tyf k/f]ksf/L sfo{x?sf] ljsf; Pj+ lj:tf/
ug]{ p2 ]Zon] :yfkgf ePsf] ;+3 ;+:yf, Sna, d08n. pkef]Qmf ;ldlt.kl/ifb, cWoog s]Gb|
cflb ;Demg'k5{ / ;f] zAbn] d}qL ;+3 ;d]tnfO{ hgfpb5 .
-v_ k|d'v eGgn] gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 .
-u_ k|d'v k|zf;lso clws[t eGgn] g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkq ;"rgf k|sflzt u/L
tf]lslbPsf] clwsf/L ;Demg' kb{5 .
-3_ k|jGw ;ldlt eGgfn] ;+:yfsf] ljwfg cg';f/ u7g ePsf] k|jGw ;ldlt ;Demg' k6{5 .
-ª_ tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf] lgoddf tf]lsPsf] jf tf]lsP
adf]lhd ;Demg' kb{5 .

#= btf{ gu/L ;+:yf vf]Ng gx'g] M

o; P]g adf]lhd btf{ gu/L s;}n] klg ;+:yf :yfkgf ug'{ x'b}g

$= ;+:yf btf{ M

s6f/L gu/kflnsf
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-!_ ;+:yf btf{ ug{ rfxg] s'g} klg ;ft hgf jf ;f] eGbf a9L JoQmLx?n] ;+:yf b]xfosf]
ljj/0f v'nfO{ ;+:yfsf] ljefgsf] Ps k|lt / tf]lsPsf] b:t'/ ;lxt k|d'v k|zf;lso clws[t
;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 M–
;+:yfsf] gfdM
p2]Zox?
k|aGw ;ldldsf ;b:ox?sf] gfd, 7]ufgf / k]zf
cfly{s >f]t
sfof{nosf] 7]ufgf
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lgj]bg k|fKt ePkl5 k|d'v k|zf;lso clws[tn] cfjZos hf+ra'e,
u/L ;+:yf btf{ ug{ plrt 7fg]df ;+:yf btf{ u/L btf{sf] k|df0f – kq lbg]5 .
-#_ k|d'v k|zf;lso clws[tn] s'g} ;+:yf btf{ gug]{ lg0f{o u/]df To;sf] ;"rgf lgj]bsnfO{
lbg' kg]{5 / lgj]bsn] ;"rgf k|fKt u/]sf] ldltn] k}lt; lbg leq To:tf] lg0f{o ok/ gu/
sfo{kflnsf ;dIf ph"/ ug{ ;Sg]5 .
-$_ gu/ If]q leq Jofkf/ Joj;fo ;+rfng ug]{ JoQmLsf] xsdf Ps jf Ps eGbf a9L
JoQmLdn] gkfn] tf]s]sf] dfkb08 k'/f u/L ;DaGwL zfvfsf] l;kmf/L;sf] cfwf/df btf{ ul/ lbg'
kg]{ 5 .
-^_ o; bkm cGtu{t lbOg] k|df0f–kqsf] 9fFrf,cjlw,gljs/0f / gljs/0f b:t'/ tf]lsP
adf]lhd x'g]5 .

%= ;+:yf btf{ gx'g] M

b]xfosf] cj:ydf ;+:yf btf{ ug{ jfWo gx'g]
g]kfnsf] wfld{s, ;f:s[tLs, ;fDk|bflos ;befjdf cfFr cfpg], b]zsf] ;fj{ef}d;Qf,
cv08tfdf vnn kg]{, JoQmLut nfe lgb]{lzt p2]Zo ljwfgdf /fv]df To:tf] ;+:yf btf{
ul/g] 5}g .

^= ;+ul7t ;+:yf dflgg] M

-!_ o; P]g cGtu{t btf{ ePsf] k|To]s ;+:yf clalR5Gg pQ/flwsf/jfnf :jzfl;t / ;+ul7t
;+:yf x'g]5 . ;f] ;+:yfsf] ;a} sfdsf] lgldQ cfkm\gf] Pp6f 5'§} 5fk x'g]5 .
-@_ ;+:yfn] JoQmL ;/x rn crn ;DklQ k|fKt ug{.pkef]u ug{ / a]rljvg ug{ ;Sg]5 . t/
;/sf/L lgsfosf] ah]6 sfof{Gjo0f ug{ btf{ x'g] pkef]Qf ;ldltsf] xsdf of] pkbkmf nfu' x'g]
5}g .
-#_ ;+:yfn] JoQmL ;/x cfkm\gf] gfdaf6 gfln; ph"/ ug{ ;Sg]5 / ;f] pk/ klg ;f]xL
gfdaf6 gfln; ph"/ nfUg]5 .

&= ;+:yfsf] ;DklQ M

-!_ ;+:yfsf] ;b:o jf sd{rf/L nufot s'g} JoQmLn] ;+:yfsf] lawfg la?å ;+:ysf] s'g}klg
;DklQ b'?kof]u u/]df, sAhf u/]df jf /f]Ssf /fv]df k|d'v k|zf;lso clws[tn] To:tf] ;DklQ
b'?kof]u ug]{, sAhf jf /f]Ssf /fVg]af6 lnO{ ;+:yfnfO{ lkmtf{ a'emfO{lbg ;Sg]5 .
-@_ pkbkm -!_ adf]lhdsf] ;+:yfsf] ;Dklt lkmtf{ ug]{ u/L k|d'v k|zf;lso clws[tn] u/]sf]
sf/jfO{df lrQ ga'‰g] JoQmLn] lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 .
s6f/L gu/kflnsf
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-#_ ;+:yfsf] ;b:o jf sd{rf/L nufot s'g} JoQmLn] ;+:yfsf] s'g} ;DkQL jf lnvt jf
k|lti7f lj?4 s'g} ck/fw jf lj/fd u/]df ;+:yfm ;+:yfsf] s'g} ;b:o jf k|d'vnfO{
gu/kflnsfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd d'2fsf] sf/jfO{ rnfpg ;Sg]5 .

*= cl3 btf{ geO{ :yfkgf ePsf ;+:yfn] btf{ ug]{ M

-!_ of] P]g k|f/De x'g' eGbf cl3 tTsfn k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ geO{ :yfkgf eO{/x]sf
;+:yfn klg of] P]g k|f/De ePsf] ldltn] tLg dlxgf leq of] P]g adf]lhd gu/kflnsfdf
clen]v btf{ u/fpg' kg]{5 .

(= ;+:yfsf] p2]Zox?df x]/km]/ M

-!_ ;+:yfsf] p2]Zox?df x]/km]/ ug{ cfjZos b]v]df jf ;f] ;+:yfnfO{ s'g} csf]{ ;+:yfdf ufEg
plrt b]v]df ;DaGwLt ;+:yfx?sf] k|aGw ;ldltn] tT;DaGwL k|:tf tof/ u/L ;f] k|:tfj pk/
5bkmn ug{ ;+:yfsf] ljwfg adf]lhd ljz]if ;fwf/0f ;ef af]nfpg' kg]{5 .
-@_ ljz]if ;fwf/0f ;efdf pkl:yt ePsf hDdf ;b:o ;+Vofsf] b'O{ ltxfO{ ;b:ox?n]
k|:tfjdf ;dy{g hgfPdf ;f] k|:tfj ljz]if ;fwf/0f ;efaf6 kfl/t ePsf] dflgg]5 .
t/, ;f] k|:tfj nfu' ug{ k|d'v k|zf;lso clws[tsf] k"j{ :jLs[t lng' kg]{5 .

!)= lx;fjsf] ljj/0f k7fpg' kg]{ M

k|aGw ;ldltn] cfkm\gf] ;+:yfsf] lx;fjsf] ljj/0f n]vf kl/If0fsf] k|ltj]bg ;lxt k|To]s jif{
:yfgLo clwsf/L sxfF k7fpg' kg]{5 .

!!= lx;fj hfFr ug]{ M

-!_ gu/kflnsfn] cfjZos b]v]df ;+:yfsf] lx;fj cfkm"n] lgo'Qm u/]sf] s'g} clws[tåf/f hfFr
u/fpg ;Sg]5 .
-@_pkbkmf -!_ adf]lhd lx;fj hfFr u/fP jfkt k|d'v k|zf;lso clws[tn] lx;fj hfFraf6
b]lvg cfPsf] ;+:yfsf] df}Hbft /sdsf] ;os8f tLg k|ltztdf ga9fO cfkmn] lgwf{l/t u/]sf]
b:t'/ c;"n u/L lng ;Sg]5 .
-#_ lx;fj hfFr ug]{ clws[tn] dfu]sf] ljj/0f tyf sfuhkqx? jf ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm lbg'
;+:yfsf] kbflwsf/L, ;b:o / sd{rf/Lsf] st{Jo x'g]5 .
-$_ lx;fj hfFr ug]{ clws[tn] k|d'v k|zf;lso clws[tn] tf]lslbPsf] Dofb leq lx;fj
hfFr]sf] k|ltj]bg k|d'v k|zf;lso clws[t ;dIf k]z ug'{ kg]{5 / ;f] k|ltj]bgsf] cfwf/df
;+:yfsf] s'g} ;DklQ ;f] ;+:yfsf] s'g} kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Ln] lxgfldgf u/]sf],
gf]S;fg u/]sf] jf b'?kof]u u/]sf] 5 eg] k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ nfu]df lghn] To:tf]
kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Laf6 ;f] xfgL gf]S;fgL c;"n ug{ k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfO[
rnfpg ;Sg]5 .
t/, k|rlnt sfg"gsf] ;hfo ;d]t x'g] ck/fw ePsf]df k|elnt sfg"g adf]lhd d'2f rnfpg
nufpg]5 .

!@= lgb]{zg lbg] M

gu/kflnsfn] ;+:yfnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 / To:tf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;DaGwLt
;+:yfsf] st{Jo x'g]5 .

!#= b08 ;hfo M
s6f/L gu/kflnsf
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-!_ bkmf # adf]lhd btf{ gu/fO{ ;+:yf :yfkgf u/]df jf bkm & adf]lhd btf{ gu/L ;+:yf
;~rfng u/]df To:tf ;+:yfsf k|aGw ;ldltdf ;b:ox?nfO{ gu/ k|d'vn] hgxL b'O{ xhf/
?k}of;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
-@_ bkmf ( adf]lhd lx;fjsf] ljj/0f gk7fPdf k|aGw ;ldltsf ;b:ox?nfO{ gu/ k|d'vn]
hgxL kfFr ;o ?k}+of;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
t/, s'g} ;b:on] bkm ( pNn3+g x'g glbg ;se/ k|Tog u/]sf] lyof] eGg] ;Gtf]if x'g] k|df0f
k]z ug{ ;s]df lghnfO[ ;hfo ul/g] 5}g .
-#_ bkm !) sf] pkbkmf -#_ adf]lhd lx;fj hfFr ug]{ ;DaGwwLt clws[tn] dfu]sf] ljj/0f
tyf sfuhkq jf ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm glbg] ;DaGwLt kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Lx?nfO{
gu/ k|d'vn] kfFr ;o ?k}=of;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .
-$_ bkmf * adf]lhd k|d'v k|zf;lso clws[tsf] :jLs[lt glnO{ ;+:yfsf] p2]Zodf x]/km]/ u/]df
jf csf]{ ;+:yf l;t ufe]df jf ;+:yfn] cfkm\gf] p2]Zosf] k|lts"n x'g] u/L sfd sf/jfxL u/]df
jf gu/kflnsfn] lbPsf] lgb]{zg kfngf gu/]df k|d'v k|zf;lso clws[tn] To:tf] ;+:yfsf] btf{
lgnDag ug{ jf vf/]h ug{ ;Sg]5 .

!$= k'g/fj]bg M

bkm !@ adf]lhd k|d'v k|zf;lso clws[tn] u/]sf] clGtd lg0f{o pk/ k}tL; lbg leq lhNnf
cbfntdf k'g/fj]bg nfUg]5 .

!%= ;+:yfsf] lj36g jf To:sf] kl/0ffd M

-!_ ;+:yfsf] ljwfg adf]lhd sfp{ ;~rfng ug{ g;sL jf cGo s'g} sf/0fjz ;+:yf lj36g
ePdf To:tf] ;+:yfsf] ;Dk"0f{ hfoh]yf gu/kflnsfdf ;g]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lj36g ePsf] ;+:yfsf] bfloTjsf] xsdf ;f] ;+:yfsf hfoh]yfn]
vfd];Dd To:tf] bflyTj gu/kflnsfn] Joxf]g]{5 .

!^= lgod agfpg] clwsf/ M

o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ gu/kflnsfn] lgod agfpg ;Sg]5 .

!&= cGo g]kfn P]g adf]lhd btf{ jf :yfkgf ug'{kg]{ M

s'g} ;+:yfsf] btf{ jf :yfkgf ug]{ ;DaGwsf csf]{ g]kfn P]gdf 5'§} Joa:yf ePsf]df To:tf]
;+:yf ;f]xL P]g adf]lhd btf{ jf :yfkgf ug'{ kg]{5 .

!*= vf/]lh jf arfp M

;+:yf btf{ P]g, @)#$ cGtu{t btf{ ePsf] ;+:yf o; P]t cGtu{t btf{ eP ;/x dflgg]5 . ;f]
sf] clen]lvs/0f clgjfo{ g=kf=df u/fpg' kg]{5 .
cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g @)&%
s6f/L gu/kflnsf, pbok'/
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
k|:tfjgfM
s6f/L gu/kflnsfsf] If]q leqsf]s[lifsf] Joj;foLs/0f ug{,s[lif Joj;fosf] k|j4{g Pj+ Joj:yfkg
ug{, s[ifs Pjd\ s[lif Joj;foLaLr cfk;L ;DaGw ;'b[9ug{ tyf s[lif s/f/sf] dfWodaf6
pTkfbg a9fpg / ahf/Ls/0fåf/f Joj;flos ?kdf;du| s[lif ljsf;sf nflu cfjZos sfg"gL
Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
s6f/L gu/;efn] g]kfnsf];+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf
!)@ adf]lhd s6f/L gu/ ;efn] of] P]g agfPsf]5 .

kl/R5]b !
k|f/lDes
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd ægu/kflnsfsf]s[lif Joj;fo k|j4{g P]g,
@)&%Æ /x]sf]5 .
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .

@=

kl/efiff M ljifo jf k|;Fun] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–
-s_
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-v_

æpTkfbsÆ eGgfn] s[lif j:t' pTkfbg ug]{ s[ifs jf sDkgL jf s[lif kmfd{
jf ;xsf/L pTkfbs ;Demg' k5{ .

-u_

æPh]G6Æ eGgfn] s[lif pBdL, Joj;foL, s[lif ahf/ jf s[lifhGo j:t'x¿sf]
sf/f]af/ ug]{ btf{jfnf JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zJbn] ;Ful7t ;+:yfsf]
k|ltlglwnfO{ ;d]t hgfpF5 .

-3_

æsfo{kflnsfÆ eGgfn] s6f/L gu/ sfo{kflnsf ;Demg'k5{ .

-ª_

æsf]ifÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf !) adf]lhd :yflkt s[lif Joj;fo k|j4{g
sf]ifnfO{ ;Demg' k5{ .

-r_

æs[ifsÆ eGgfn] o; P]gsf] k|of]hgsf nflu s;}sf] hUuf s/f/df lnO{ jf
cfˆg} hUufdf Jofj;flos s[lif v]tL ug]{ s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif
Joj;foL, s[lif kmd{ / s[lif ;xsf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ .

-5_

æs[lifÆ eGgfn] cg';"rL -!_ df pNn]v eP adf]lhdsflaifo;Fu ;DjlGwt
s[lifnfO{ ;Demg' kb{5 / ;f] zJbn] Jofj;flos s[lifnfO{ ;d]t hgfpF5 .

-h_

æs[lif kmfd{Æ eGgfn] Joj;flos k|of]hgsf] nflu cg';"rL -!_ adf]lhdsf
afnL pTkfbgsf nflu ;~rfng ul/Psf] s[lif kmfd{ ;Demg' k5{ . -em_
æs[lif ahf/Æ eGgfn] s[lif pkhsf] u|]l8ª, Kofs]lhË, 9'jfgL,
e08f/0f, ljt/0f tyf s[lif pkhsf] laqmL ljt/0f ug]{ s[lif ahf/ ;Demg'
k5{ .

-~f_

æs[lif j:t'Æ eGgfn] s[ifsn] s'g} af]6 lj?jf jf hLjhGt'af6 pTkfbg
u/]sf] pkef]Uo s[lif j:t' ;Demg' k5{ .

-6_

æs[lif Joj;foÆ eGgfn] b]xfosf] Joj;fo ;Demg' k5{ M–
-!_ Jofj;flos p2]Zon] ul/g] s[lif afnL jf a:t'sf] pTkfbg ,
-@_

s[lifhGo j:t'sf] k|zf]wg,

-#_

s[lif pkhsf] Jofkf/,

-$_

s[lif pTkfbgsf nflu k|of]u x'g] /f;folgs jf k|fËfl/s
dnsf] pTkfbg, e08f/0f tyf ljt/0f,
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-%_

s[lif pTkfbgsf] nflu k|of]u x'g] ljp, j]gf{, gZn / e'/fsf]
pTkfbg, k/fdz{ ;]jf, e08f/0f tyf ljt/0f,

-^_

s[lifdf k|of]u x'g] cf}iflw Pjd\ ljiffbLsf] pTkfbg, k/fdz{,
e08f/0f tyf las|L Joj;fo .

-7_

æv'b|f ahf/Æ eGgfn] s'g} ljq]mtfn] pkef]QmfnfO{ laqmL ug]{ v'b|f ahf/nfO{
;Demg' k5{ .

-8_

ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g adf]lhd ag]sf]
lgodfjnLdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd ;Demg' k5{ .

-9_

æyf]s ahf/Æ eGgfn] s'g} pTkfbs jf ljq]mtfn] csf]{ ljq]mtfnfO{ s[lif j:t'
laqmL ljt/0f ug]{ yf]s ahf/nfO{;Demg' k5{ .

-0f_

ægu/kflnsfÆ eGgfn s6f/L gu/kflnsf ;Demg' k5{ .

-t_

æk|d'vÆ eGgfn s6f/L gu/kflnsfsf] k|d'v ;Demg' k5{ .

-y_

æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] s6f/L gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo
clws[t ;Demg'k5{ .

-b_

ælaqm]tfÆ eGgfn] s[lif j:t'x¿ laqmL ug]{ Jofkf/L, s[ifs, s[ifs ;d"x, s[lif
kmfd{, ;xsf/L ;+:yf, sDkgL jf Ph]G6 laqm]tf ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ .

-w_

ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3 tyf k|b]zsf] s[lif If]q x]g]{ dGqfnonfO{ ;Demg'
kb{5 .

-g_

æJoj;flos s[lif s/f/Æ eGgfn] Joj;flos s[lif v]tL jf s[lif kmfd{sf]
;~rfng, s[lif j:t'sf] Jofj;flos pTkfbg, vl/b, ljqmL, ;~ro /
ahf/Ls/0f ug{ jfs[lif Joj;fo k|a4{g ug{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L kIfx?
jLr ePsf] ;Demf}tf jf Joj;flos s[lif s/f/nfO{ ;Demg' kb{5 . o;
zAbn] Joj;flos s[lif k|of]hgsf] nflu JolQmut jf;+:yfut ?kdf lnhdf
lng lbg jf s[lifhGo pBf]usf] nflu s[lif j:t' jf jfnLsf] pTkfbg jf
cfk'lt{ ug{ b'O{ jf b'O{eGbf a9L kIfx¿ aLr If]qkmn, kl/df0f, d"No /
u'0f:t/sf] cfwf/df ePsf] s/f/nfO{ ;d]t hgfpF5 .
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-k_

æj8fÆ eGgfn] s6f/L gu/kflnsfsf] j8f ;Demg' k5{ .

-km_

……;ldltÆ eGgfn] o; P]gsf] bkmf % adf]lhd u7g ePsf] s[lif ahf/
;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ .

-a_

æ;efÆ eGgfn] s6f/L gu/;efnfO{ ;Demg'k5{ .

-e_

æ;+sng s]Gb|Æ eGgfn] s[ifsx?n] bf];|f] ahf/df ljqmL ug]{ p2]Zon] s[lif
pkh ;+sng u/]/ ljqm]tfnfO{ ljqmL ug]{;+sng s]Gb|nfO{ ;Demg' k5{ .

-d_

æxf6–ahf/Æ eGgfn] s[lif pkh nufot cGo :yfgLo pTkfbg ljqmL ug]{
p2]Zon] :YffgLo txaf6 :jLs[t lnO{ ;+rfng ePsf] xf6 ahf/nfO{ ;Demg'
k5{ .

kl/R5]b @
s[lif ahf/;DjGwL Joj:yf
#

s[lif ahf/sf] :yfkgfM -!_ gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] s'g} klg :yfgdf s[lif ahf/sf]
:yfkgf ug{ ;Sg]5 .
-@_ s[lif ;DjGwL ;xsf/L jf s[lif ;DjGwL Joj;flos ;+:yfn] ;DjlGwt gu/kflnsfsf]
cg'dlt lnO{ s[lif ahf/sf] :yfkgf ug{ ;Sg]5 .

$=

s[lif ahf/sf] juL{s/0f M-!_ o; P]gsf] bkmf #adf]lhd :yfkgf x'g] s[lif ahf/sf]
juL{s/0fb]xfo adf]lhdsf] x'g]5 M–
-s_

yf]s ahf/,

-v_

v'b|f ahf/,

-u_

xf6–ahf/,

-3_

;+sng s]Gb| .

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ahf/ ;~rfngjfkt nfUg] z'Ns ;efn] tf]s] adf]lhd
x'g]5 .
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-#_ ahf/ ;~rfng ;DjGwL cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .
%=

s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldltM -!_ o; P]gsf] bkmf -#_ adf]lhd :yfkgf
ePsf] s[lif ahf/sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{sf] nflu s[lif ahf/ tyf Joj:yfkg
;ldlt /xg]5 .
-@_ s[lif ahf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;ldlt ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP
adf]lhd x'g]5 .

kl/R5]b #
s[lif Joj;fo k|j4{g ;DaGwL Joj:yf
^=

:yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldltM -!_ s[lif If]qsf] ;du| ljsf; tyf k|j4{g nufotsf
sfo{ ug{ s6f/L gu/kflnsfdf Ps :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g ;ldlt /xg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;ldltdf b]xfo adf]ldhsf ;b:ox? /xg] 5g\ M–
-s_

cWoIf jf k|d'v

— cWoIf

-v_

s[lif If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:o

— ;b:o

-u_

k|d'v k|zf;sLo clws[t

— ;b:o

-3_

gu/kflnsf:t/Lo vfB ;'/Iff ;ldltsf] ;+of]hs jf k|d'v — ;b:o

-ª_

;ldltn] dgf]gog u/]sf] lj1 ;b:o Ps hgf

-r_

;ldltn] dgf]gog u/]sf] Joj;flos ls;fgdWo] Ps hgf — ;b:o

-5_

gu/kflnsfsf] s[lif ljefu zfvf k|d'v

-#_

— ;b:o
— ;b:o ;lrj

;ldltn];DalGwt If]qsf] ljz]if1 tyf cGo JolQmnfO{ ;ldltsf] a}7sdf

cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .
-$_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldlt cf+k}mn] lgwf{/0f u/] adf]lhd
x'g]5 .
-%_ ;ldltn] o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ cfjZostf cg';f/ ljleGg pk—
;ldltx? u7g ug{ ;Sg]5 .
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-^_ ;ldltsf] ;lrjfno gu/kflnsfsf] s[lif If]q x]g]{ ljefu, zfvfjf
dxfzfvfdf/xg]5 .
&=

;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M o; P]gdf cGoq Joj:yf ePb]lv jfx]s ;ldltsf]
sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–
-s_

:yfgLo:t/df s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos gLlt tyfof]hgf th'{df
ug]{,

-v_

s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ ;+3Lo tyf k|fb]lzs lgsfo;Fu ;dGjo /
;xsfo{ ug]{,

-u_

s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug]{ ;DaGwdf cfjZos sfo{ ug]{,

-3_

s[lif Joj;fosf] k|j4{gug]{ ;DaGwdf sfo{s|d ;+rfng ug]{,

-ª_

s[lif Joj;fo k|j4{g ug{ cfjZos kg]{ ;Lk, k|ljlw tyf cGo cfjZos
ljifosf] plrt Joj:yf ug{ k|j4{gfTds sfo{x? ug]{,

*=

-r_

s[lif Joj;fo k|j4{g sf]ifsf] ;~rfng ug]{,

-5_

tf]lsP adf]lhdsf] cGo cfjZos sfo{ug]{ .

s[lif Joj;fonfO{ ;'ljwf lbg]M– -!_ gu/kflnsfn] s[lif Joj;fosf nflu b]xfo adf]lhd 5'6
tyf ;'ljwf lbg ;Sg]5 M–
-s_

:yfgLo s/ lgsf;L z'Ns

-v_

s[lif Joj;fok|j4{g ;DaGwL k|ljlw k|of]u / lj:tf/df cg'bfg h:t}
9'jfgL ;fwg, oflGqs pks/0f cflb .

-@_pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] 5'6 tyf ;'ljwfx? tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-#_pkbkmf -!_ adf]lhd lbOg] ;'ljwfsf] cltl/Qm cGo ;'ljwf;ldltsf] l;kmfl/;df
sfo{kflnsfn] tf]]s] adf]lhd x'g]5 .
(=

s[lif C0fM -!_ s'g} klg a}+s jf ljQLo ;+:yfn] ;f] ;+:yfsf] lgod adf]lhds[lif C0f
pknJw u/fpg ;Sg]5 .
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-@_ k|rlnt g]kfn sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; P]g adf]lhdsf]]
Jofj;flos s[lif s/f/ ;DaGwL ;Demf}tfnfO{ lwtf]sf] ¿kdf :jLsf/ u/L s'g} a}+s jf ljQLo
;+:yfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] C0f pknJw u/fpg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pknJw u/fpg]] C0fnfO{ ;/sf/sf] clt k|fydlstf
If]qdf shf{ nufgL u/]sf] ;/x dfgL;f] jfkt pQm aF}s jf ljQLo ;+:yfn] kfpg] ;'ljwf
;d]t kfpg ;Sg]5 .
-$_ s'g} a}Fs jf ljQLo ;+:yfn] pkbkmf -@_ adf]lhd u/]sf] nufgL p7\g g;Sg]
eO{ ckn]vgug'{ kg]{ePdf ;f] ckn]vg u/]sf] jif{sf] v'b s/of]Uo cfoaf6 ;f] cÍ
a/fj/sf] /sd 36fpg ;Sg]5 .

kl/R5]b $
sf]ifsf] :yfkgf tyf ;~rfng
!)=

sf]ifsf] :yfkgf M -!_ s[lif Joj;fo k|j4{g ug{sfnflu Ps 5'6\6} s[lif Joj;fo
k|j4{gsf]ifsf]:yfkgf ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf]] sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg]5g\ M–
-s_

;+3Lo tyfk|fb]lzs ;/sf/af6 k|fKt /sd,

-v_

gu/kflnsfaf6 k|fKt /sd,

-u_

g]kfn ;/sf/af6 ljb]zL ;/sf/, cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf;Fu ;Demf}tf
u/L :yfgLo txdf ljlgof]lht /sdjfkt k|fKt /sd

-3_

cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd .

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf] /sd k|fKt ug'{ cl3;+3Lo cy{
dGqfnosf] :jLs[lt lng' kg]{5 .
!!=

sf]ifsf] ;~rfng M-!_ gu/kflnsfsf] gLlt, sfg'g tyf lgb{]zg adf]lhd s[lif Joj;fosf]

k|j4{g ug{sf nflu sf]ifsf] /sd vr{ul/g]5 .
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-@_ sf]ifsf] ;lrjfno gu/kflnsf cGtu{tsf] s[lif ljefu zfvfdf /xg]5 .
!@= sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL Joj:yfM -!_ ;ldltsf] tkm{af6 ul/g] ;Dk"0f{ vr{ bkmf !)
adf]lhdsf] sf]ifaf6 tf]lsP ad]lhd Joxf]l/g]5 .
-@_ ;ldltsf] sf]ifdf /x]sf] /sd ;ldltn]] k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} a}sdf
vftf vf]nL hDdf ug]{5 .
-#_ ;ldltsf] sf]ifsf] ;~rfng ;ldltsf] cWoIf jf ;b:o–;lrj / n]vf k|d'vsf]
;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 .
-$_ sf]ifsf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
!#=

n]vf / n]vfk/LIf0f -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf k|rlnt sfg"g adf]lhd /fVg' kg]{5 .
-@_ sf]ifsf] n]vfk/LIf0f dxfn]vf k/LIfsaf6 x'g]5 .

kl/R5]b %
Joj;flos s[lif s/f/-lnh_
!$=

Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg] M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ug{ b'O{
jf b'O{ eGbf a9L kIfaLr Joj;flos s[lif s/f/ ug{ ;lsg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ ubf{ k|rlnt g]kfn sfg"gsf] clwgdf /xL kIfx?sf]
cfk;L ;xdltdf ljB'tLo k|0ffnLsf] dfWodaf6 ;d]t ug{ ;lsg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] s/f/ ubf{ ckgfpg' kg]{ k|lqmof tf]lsP adf]lhd x'g]5
.

!%=

hUuf tyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg ;lsg]M s'g} Joltm,;+:yf jf lgsfon] s[lif
Joj;fo ug]{ k|of]hgsf nflu JolQm,s[lif kmfd{ jf Joj;foL, s[ifs ;d"x jf To:tf s[ifs
;d'x ldn]/ ag]sf] ;ldlt,;xsf/LnfO{ hUuf tyf ef}lts ;DklQs/f/ u/L pknAw u/fpg
;Sg]5 .
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!^=

hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu ug{ ;Sg]M -!_ s'g} s[ifs jf s[lifJoj;foLn] Jofj;flos
?kdf s[lif ;DaGwL sfo{ ug{sf] nflu k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L s/f/ adf]lhd
hUuf tyf ef}lts ;fwg k|fKt ug{ bkmf !% adf]lhdsf JolQm jf lgsfo;Fu dfu
ug{;Sg]5 .
-@_

pkbkmf -!_ adf]lhd hUuf tyf ef}lts ;fwg dfu eO{ cfPdf

lglZrt cjlw tf]sL k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfon] s/f/df hUuf tyf
ef}lts ;fwg pknJw u/fpg ;Sg]5 .
-#_ hUuftyf ef}lts ;fwg pknAw u/fpg] ;DaGwL k|lqmof tyf cGo
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
-$_ v]tL gu/L nuftf/ @ aif{;Dd afFemf] /x]sf] s[lifof]Uo hldg g]kfn
;/sf/n] tf]lsP jdf]lhd s[lif k|of]hgsf nflu k|of]udf Nofpg ;Sg]5 .
!&=

:jfldTj x:tfGt/0f gx'g]M o; P]gsf] bkmf !% adf]lhd s'g} hUuf jf ef}lts ;fwg
pknAw u/fPsf]] cj:yfdf s/f/ u/]sf] jf lnhdf lnPsf] sf/0fn] dfq hUuf jf ef}lts
;fwgdf s/f/sf kIfsf] :jfldTj x:tfGt/0f x'g] 5}g .

!*= k'gMs/f/ ug{ gx'g] M o; P]g adf]lhd s/f/ ug]{ kIfn] bf]>f] kIfsf] ;xdtL glnO ;f]xL
laifodf t]>f] kIf;Fu k'gM s/f/ ug{ kfpg] 5}gg .
!(=

Joj;flos s[lif s/f/sf ljifoj:t'x¿ M -!_ o; P]g adf]lhd s[lif s/f/ ubf{ s/f/sf]
k|s[lt / cj:yf cg'?k cg';"rL- @df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
-@_ o; P]gsf] k|lts'n gx'g] u/L kIfx¿sf] ;xdltdf pkbkmf -!_ df pNn]lvt
ljifo afx]ssf cGo pko'Qm ljifoj:t'x? ;d]t Joj;flos s[lif s/f/df ;dfj]z ug{
;lsg]5 .

@)=

Joj;flos s[lif s/f/sf kIfx¿sf] bfloTj M -!_ o; P]gsf] bkmf !% jf !^ adf]lhd s[lif
Joj;fo ;~rfng ug{ lnPsf] hUuf tyf ef}lts ;fwgdf kIfx¿sf] bfloTj o; P]gdf
pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo bfloTj s/f/df tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
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-@_ s[lif j:t'sf] kl/df0f jf If]q tf]sL ul/g] Joj;fodf kIfx¿sf] bfloTj kIfx¿
aLr s/f/ePsf]df o; P]gdf pNn]v ePsf] cltl/Qm cGo s'/fx¿ s/f/df pNn]v eP
adf]lhd x'g]5 .
-#_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx¿n] s[lif s/f/ k|of]hgsf] nflu s[lif pTkfbg
;fdu|L, k|ljlw / C0f jf cGo ;xfotf cfkm} jf ljQLo ;+:yfx¿ Dffkm{t tf]lsPsf
zt{x¿sf] cfwf/df pknAw u/fpg] u/L cf–cfk\mgf] bfloTj lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\ .
-$_ Joj;flos s[lif s/f/ ug]{ kIfx?n] k|rlnt sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L ug'{
kg]{5 .
@!=

s/f/ k"/f ug'{ kg]{ ;do / tl/sfM -!_ s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do / tl/sf pNn]v
ePsf]df plNnlvt ;doleq / plNnlvt tl/sf adf]lhd s/f/ k"/f ug'{ kg]{5 .
-@_ s/f/ adf]lhdsf] sfd ug{ s/f/df s'g} ;do jf tl/sf tf]lsPsf] /xg]5 t/
;f] sfd s'g} vf; ;dodf jf s'g} vf; tl/sfn] dfq ug{ ;lsg] /x]5 eg] ;f]xL ;dodf
;f]xL tl/sf adf]lhd ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ df n]lvPsf] cj:yfdf afx]s s/f/df s/f/ k"/f ug]{ ;do /
tl/sf pNn]v gePdf plrt ;doleq pko'St tl/sf ckgfO{ k"/f ug'{ kg]{5 .

@@=

s/f/ k"/f ug]{ :yfgM -!_ s/f/ adf]lhd sfd k"/f ug{ s'g} lglZrt :yfg tf]lsPsf] /x]5
eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf k"/f ug'{ kg]{5 .
-@_ s/f/ adf]lhd s'g} Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s'g} dfn;fdfg lbg] jf a'emfpg]
:yfg s/f/df tf]lsPsf] /x]5 eg] ] ;f]xL :yfgdf g} lbg' jf a'emfpg' kg]{5 .
-#_ s/f/ adf]lhd sfd ug]{ lglZrt :yfg gtf]lsPsf] t/ ;f] sfd s'g} vf;
:yfgdf dfq ug{ ;lsg] jf rng Jojxf/ jf ;f] sfdsf] k|s[lt cg';f/ s'g} vf; :yfgdf
dfq ug'{ kg]{ lsl;dsf] /x]5 eg] ;f] sfd ;f]xL :yfgdf ug]{ u/L s/f/ ePsf] dflgg]5 .
-$_ pkbkmf -@_ / -#_ df n]lvP b]lv afx]s cGo cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd
ug]{ :yfg s/f/df pNn]v ePsf] /x]g5 eg] s/f/ adf]lhd sfd ug] { kIfn] csf]{ kIfnfO{
dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg ;"rgf ug'{ kg]{5 / csf]{ kIfn] klg ;f] sfd ug{
dgfl;a dflkmssf] :yfg tf]lslbg' kg]{5 .
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@#=

s/f/ k"/f ug'{ gkg]{ cj:yfM b]xfosf cj:yfdf s/f/ adf]lhd sfd ug{ cfjZos kg]{ 5}g
.
-s_

s/f/sf] Ps kIfn] csf]{ kIfnfO{ s/f/ adf]lhdsf] bfloTj k"/f ug'{ gkg]{
u/L 5'6 lbPdf,

-v_

ab/ u/fpg ;lsg] s/f/ ab/ u/fpg kfpg] kIfn] ab/ u/fPdf,

-u_

csf]{ kIfn] s/f/ pNn+3g u/]sf] sf/0faf6 s/f/sf] kl/kfngf x'g]
g;Sg] ePdf,

-3_

o; P]gsf] s'g} Joj:yf adf]lhd s/f/ adf]lhdsf] sfd ug'{ gkg]{ ePdf,

-ª_

s/f/ ubf{sf] kl/l:ytLdf cfwf/e"t kl/jt{g e} s/f/sf] kl/kfngf ug{
c;Dej ePdf.

@$=

s/f/ btf{ ug'{ kg]{ M -!_ o; P]g cGtu{t ;DkGg ul/Psf s/f/x? ;Demf}tf ePsf] ldltn]
k+}lt; lbgleq ;DjlGwt gu/kflnsfdf btf{ ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/f/ btf{ ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] b:t'/ nfUg]5 .
-#_ btf{ gul/Psf] s/f/sf] cfwf/df g]kfn ;/sf/ jf cGo lgsfon] lbg] ;'ljwf
jf ;x'lnot lbg] k|of]hgsf] nflu dfGotf k|fKt ug]{ 5}g .
-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd ePsf] s/f/sf] cflwsfl/s k|lt gu/kflnsfsf] tf]lsPsf]
clwsf/Ln] clgjfo{ ¿kn] /fVg' kg]{5 .
-%_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/f/btf{ ug{ b'j} kIfx¿ :jod\ jf pgLx¿sf] sfg'g
adf]lhdsf] k|ltlglw pkl:yt x'g' kg]{5 .
-^_ gu/kflnsfn] s'g} Joj;foL jf s[ifsn] s[lif s/f/ btf{ ug{ NofPsf]df btf{
ug]{ clwsf/Ln] o; P]g adf]lhd pNn]v x'g'kg]{ s'g} s'/f pNn]v gePsf] jf cg'lrt
k|fjwfg pNn]v ePsf]df ;f] kl/dfh{g u/]/ dfq btf{ ug{ cfb]z lbg ;Sg]5 .
-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd lbOPsf] cfb]z s/f/sf kIfx¿n] kfng ug{' kg]{5 .
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kl/R5]b ^
ljjfb ;dfwfg
@%= ljjfbsf] ;dfwfg M -!_ o; P]g cGtu{t ul/Psf s[lif s/f/sf] sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g}
ljjfb pTkGg ePdf kIfx¿n] cfk;L aftf{af6 To:tf ljjfbx¿;dfwfg ug{ ;Sg]5g\ .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd jftf{af6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n] k|rlnt
sfg'g adf]lhd :yfgLo Goflos ;ldltdf lga]bg lbg' kg]{5 .
-#_pkbkmf -@_ adf]lhd lga]bg kg{ cfPdf :yfgLo Goflos ;ldltn] k+}lt; lbg
leq d]nldnfksf] dfWodaf6 ljjfbsf] 6'+Ëf] nufpg' kg]{5 .
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ePsf] ljjfbsf] 6'+Ëf] pk/ lrQ gj'em\g] kIfn] :yfgLo
;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd #% lbgleq ;DjlGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg
ug{ ;Sg]5 .
-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkaf6 ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df kIfx?n]
k|rlnt sfg'g adf]lhd dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpg ;d]t ;Sg]5g\ .
-^_ dWo:ytf ;DaGwL sf/jfxL cuf8L a9fpFbf dWo:ystf{sf] gfd s/f/df g}
pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd x'g]5 .
-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd s/f/df gfd pNn]v gePsf]df kIfx¿sf k|ltlglw,
:yfgLo txsf k|ltlglw jf :yfgLo txaf6 tf]lsPsf laifolj1 jf d]nldnfkstf{ ;lxtsf]
dWo:ytf ;ldltsf] u7g ul/g]5 .
-*_ pkbkmf -&_ adf]lhd dWo:ytf rogsf] nflu b'a} kIfx¿af6 cg'/f]w eO{
cfPdf ;DjlGwt JolQm jf sfof{non] clgjfo{ ¿kdf ;ft lbgleqdf lnlvt ;xdlt jf
c;xdlt lbg' kg]{5 .
-(_ dWo:ytf ;ldltn] ph'/L k/]sf] ;ft lbgleq jftf{åf/f ljjfbsf] ;dfwfg ug'{
kg]{5 .
-!)_ pkbkmf -(_ adf]lhd ljjfb ;dfwfg x'g g;s]df ;DjlGwt kIfnfO{ ph'/L
pk/ ;ft lbgsf] Dofb lbO{ k|ltjfb ug]{ df}sf lbg' kg]{5 .
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-!!_ pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] ;dofjlwleq ;DjlGwt kIfn] k|ltjfb u/L jf
gu/L a;]df ;f] Joxf]/f pNn]v u/L dWo:ytf ;ldltn] yk ;ft lbgleqdf cfkm\gf] lg0f{o
lbg' kg]{5 .
-!@_ pkbkmf -!!_ adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o clGtd x'g]5 .
-!#_ o; P]g adf]lhd dWo:ytf ;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o pk/ lrQ gj'em\g]
kIfn] dWo:ytf P]g, @)%% sf] Dofbleq} ;DalGwt pRr cbfntdf lgj]bg lbg ;Sg]5 .
-!$_ dWo:ytf ;ldltsf] cGo sfo{ljlw s/f/df pNn]v ePsf]df ;f]xL adf]lhd /
cGosf xsdf dWo:ytf ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .
-!%_ dWo:ystf{n] kfl/>lds / ;'ljwf kIfx¿af6 lng ;Sg]5g\ .
@^=

Dofb ;DaGwdf M o; P]g adf]lhdsf] ljjfbdf kIfsf] sfj' jflx/sf] kl/l:ylt k/L o;
P]gsf] bkmf @% sf] pkbkmf -!)_ adf]lhdsf] Dofb u'h|g uPdf Ps k6snfO{ a9Ldf kGw|
lbg Dofb yfDGf kfpg]5 .

@&=

dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{osf] sfof{Gjog M-!_ dWo:ytf ;ldltsf] lg0f{o ePsf] ;ft
lbgleqdf kIfx¿n] lg0f{o sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s'g} kIfn] tf]lsPsf] ;dodf lg0f{osf] sfof{Gjog gu/]df
To:tf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf lhNnf k|zf;g sfof{no / cGo lgsfosf] ;xof]u lng
;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sfof{non] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ l;nlznfdf
;DalGwt kIfsf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf /fVg, To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/ /f]Ssf
/fv]sf]df km's'jf ug{ n]lv k7fpg ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd /f]Ssf jf km's'jf ul/lbg cg'/f]w eO{ cfPdf ;DjlGwt
dfnkf]t sfof{no, a}+s jf ljQLo ;+:yfn] To:tf] ;DklQ jf sf/f]af/sf] /f]Ssf jf km's'jf
ug'{ kg]{5 .
-%_ dWo:ytf ;DaGwL laifodf o; P]gdf pNn]lvt laifosf xsdf o;} P]g
adf]lhd / cGo laifosf xsdf dWo:ytf P]g, @)%% adf]lhd x'g]5 .
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kl/R5]b &
ljljw
@*=

Joj;fo btf{ ug'{ kg]{ M -!_ s/f/ u/L s[lif Joj;fo ;~rfng ug{ rfxg] s[ifs, s[lif kmfd{
jf Ph]06 nufotn] btf{ gu/L Joj;fo ;~rfng ug{' x'b}g .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Joj;fosf] btf{ k|d'v k|zf;lso clws[tn] ug]{5 .
lghn] clws[t:t/sf] s'g} sd{rf/LnfO{ cfjZostf cg';f/ o:tf] s/f/ btf{ ug]{ clwsf/
k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
-#_ Joj;fo s/f/ btf{ tyf z'Ns nufotsf cGo Joj:yf sfo{kflnsfn] lgwf{/0f
u/] adf]lhd x'g]5 .

@(=

Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf M -!_ s/f/ sfof{Gjogsf] ;Gbe{df s'g} kIfsf sfd sf/jfxLaf6
csf]{ kIfnfO{ Iflt k'Ug uPdf s/f/df g} Ifltk"lt{sf] dfqf tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd /
gtf]lsPsf] xsdf ;Demf}tfsf] k|s[lt, :ynut lg/LIf0f, :yfgLo ;h{ldg, ljz]if1sf] /fo,
k|rlnt b/efp ;d]t a'e mL ;f]sf] cfwf/df dsf{ kg]{ kIfnfO{ dWo:ytf ;ldltn] Ifltk"lt{
e/fOlbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg kIfsf] sfa' jflx/sf]
kl/l:yltn] ubf{ s/f/sf] oyfjt\ kl/kfngf x'g g;s]sf] cj:yfdf o; P]g adf]lhdsf]
bfloTj ltg'{ Joxf]g'{ kg]{ 5}g . t/ s/f/ ubf{sf] cj:yfdf kIfjLr s'g} n]gb]g ePsf] /x]5
eg] cj:yf x]/L dsf{ kg]{ kIfnfO{ n]gb]gsf] ;fdfg, j:t' jf gub lkmtf{ lbg' kg]{5 .

#)=

sf/jfxL rnfpg] tyf b08 ;hfo ug]{ clwsf/L M -!_ o; P]g adf]lhd b08 ;hfo ug]{
jf Ifltk"lt{ e/fpg] clwsf/ :yfgLo Goflos ;ldltnfO{ x'g]5 .
-@_ o; P]g adf]lhd sf/jfxL tyf ;hfo x'g] d'2f cg';Gwfg tyf txlssft ug]{
clwsf/Ln] ;DalGwt lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{nosf] k/fdz{ tyf ;xof]u lng ;Sg]5 .

#!=

b08 ;hfo M -!_ s;}n] o; P]gsf] b]xfo adf]lhd s;'/ u/]df b]xfo adf]lhdsf] ;hfo
x'g]5M
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-s_

bkmf# / $ ljkl/t s[lif ahf/ :yfkgf / ;~rfng u/]df klRr;xhf/ b]lv
krf;xhf/ ¿k}ofF;Dd,

-v_

dgfl;j sf/0f j]u/ bkmf @* sf] pkbkmf -@_ sf] sfo{ gu/]df jf ug{
OGsf/ u/]df To:tf] sfof{nosf] d'Vo eO{ sfo{ ug]{ clwsf/L jf To:tf] sfo{
s'g} clwsf/LnfO{ k|Tofof]hg ul/Psf]df To:tf] lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{
klRr;xhf/b]lv krf;xhf/ ¿k}ofF;Dd,

-u_

bkmf @( adf]lhd Ifltk"lt{ eg]{ cfb]z lbPsf]df nfk/jfxL k"j{s To:tf]
Ifltk"lt{ glbPdf To:tf] c6]/ ug]{nfO{ klRr;xhf/b]lv krf;xhf/
¿k}ofF;Dd .

-3_

o; P]g jf o; P]g cGt/ut ag]sf] lgodfjnL ljkl/t s'g} sfo{ u/L
To;af6 s;}sf] xfgLgf]S;fgL ePsf] /x]5 eg] To:tf] xfgL gf]S;fgL
lghaf6 g} e/fO{g]5 .

#@=

k''g/fj]bg M o; P]gsf] bkmf #! adf]lhd lbPsf] ;hfodf lrQ ga'e\mg] kIfn] k}+tL;
lbgleq ;DalGwt lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 .

##=

aLdf ;DaGwL Joj:yfM -!_ o; P]g adf]lhd s/f/ u/L ul/Psf] s[lif pkhsf] pTkfbgsf]
;Demf}tfsf] cfwf/df ljdf ;ldltn] tf]s]sf] k|s[of k'/f u/L To:tf] jLdf sfo{ ug{ clVtof/
kfPsf] ljdf sDkgLn] ljdf ug]{5 .
-@_ jLdf ug]{ k|lqmofsf ;DaGwdf jLdf ;ldltn] ;do ;dodf lgwf{/0f u/]
adf]lhd x'g]5 .
-#_ o; P]g adf]lhd ul/g] Jofj;flos s[lif s/f/;DjlGwt lgsfodf btf{ x'gf;fy
;f]xL ldltaf6 nfu" x'g] u/L ;DalGwt jLdf sDkgLn] jLdf ug{ ;Sg]5 .
-$_

s'g} jLdf sDkgLn] Jofj;flos s[lif s/f/sf] ljdf ubf{ ltg'{ k/]sf] Ifltsf]

cÍ a/fa/ cfk\mgf] v'b s/of]Uo cfoaf6 36fpg kfpg]5 .
#$=

k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] M o; P]gdf n]lvPsf] ljifodf o;} P]g adf]lhd / cGo
ljifodf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .
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#%=

jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f ug'{ kg]{M o; P]g adf]lhd s[lif Joj;fosf] k|j4{g ubf{ jf
Joj;flos s[lif s/f/ ubf{ jf}l4s ;DklQ, ef}uf]lns kl/ro tyf s[ifs clwsf/ ;d]tsf]
;+/If0f x'g] u/L ug{' kg]{5 .

#^=

lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod,
lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 .

#&=

arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifoIf]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 ePsf
sfo{x? o;} P]g jdf]lhd ePsf] dflgg]5 .
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cg';"RlL –!
bkmf @ sf] v08 -5_ ;Fu ;DalGwt
-!_

vfBfGg afnL,

-@_

jfujfgL hGoM kmnk"mn, t/sf/L, d;nfafnL, k"ik

-#_

kz', kG5L

-$_

df5f, df;',b'w,km'n,xf8,5fnf,pmg

-%_

Rofp,

-^_

df}/L, /]zd

-&_

lrof, skmL, cn}rL, ;'kf/L, 3fF;]jfnL

-*_

t]nxg, bnxg

-(_

skf;, h'6, pv',/a/v]tL,l6d'/

-!)_ s[lif ko{6g
-!!_

s[lifsf ;a} pkIf]q;Fu ;Da4 pTkfbg / ;f] zAbn] cf}wf]lus k|of]hgdf x'g] s[lifj:t'x?

-!@_ s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] k|zf]wg pBf]u
-!#_

s[lif tyf kz'hGo pTkfbg ;fdfu|L -bfgf, dnvfB, ljiffbL, cf}ifwL_ cflbsf] k|zf]wg
pBf]u

-!$_ v]tL k|0ffnLdf ;dflai6 s[lif tyf kz'hGo a:'tx? .
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cg';"RlL -@_
bkmf !( ;Fu ;DalGwt
-s_

s/f/sf kIfx¿,

-v_

s/f/ v]tLsf] If]q,

-u_

hUuf / ef}lts ;fwg,

-3_

j:t'sf] ljj/0f,dfqf,

-ª_

u'0f:t/,

-ª_

;Demf}tfsf] cjlw,

-r_

pTkfbg ul/g] j:t'sf] vl/b÷laqmL d"No,

-5_

e'QmfgLsf] k|lqmof,

-h_

9'jfgLsf] bfloTj,

-em_

pTkfbg k|lqmof,

-`_

cg'udgsf kIfx¿,

-6_

sfa' aflx/sf] kl/l:yltaf6 pTkfbgdf kg{ ;Sg] c;/ / To;sf] bfloTj,

-7_

u'0f:t/ lgwf{/0fsf cfwf/x¿,

-8_

kIfx¿n] Ps csf]{nfO{ pknAw u/fpg] ;]jf tyf ;'ljwf,

-9_

s/f/sf] kfngfdf ljjfb ePdf ckgfOg] ;dfwfgsf pkfo h:t} d]nldnfk tyf dWo:ytf
nufotsf ljifo j:t'x¿ cflb .

-0f_ s[lif pkhsf] d"No lgwf{/0f ;DjGwL Joj:yf .

cf1fn]
/d]z uf}td
k|d'v k|zf;lso clws[t
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विप् जोजिि न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि गिि बिेको ऐि, २०७५
कटारी िगरपानिका, उदयपुर
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷@$
प्रस्ताििा : कटारी िगरपानिका िेत्र नभत्र प्राकनतक तथा गै र प्राकनतक विपद्बाट सििसाधारणको जीउज्याि र साििजनिक ,
निजी तथा व्यजिगत सम्पजत्त , प्राकनतक एिि् साूँस्कनतक सम्पदा र भौनतक सं र(िाको सं रिण गििका िानग विप् जोजिि
न्यू निकरण तथा व्यिस्थापिका सबै वियाकिापको सिन्ियात्िक र प्रभािकारी रूपिा कायािन्ियिका िानग कािूि बिाउि
िाञ्छिीय भएकोिे ,
िेपािको सं विधािको धारा २२१ को उपधारा (१) को अनधकार प्रयोग गरी कटारी िगरसभािे यो ऐि बिाएको छ
।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१.

संजिप्त िाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाि “ िगर विप् जोजिि न्यू िीकरण तथा व्यिस्थापि ऐि , २०७ 5” रहे को
छ ।

(२) यो ऐि तुरून्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२.

पररभार्ा: विर्य िा प्रसङ्गिे अको अथि ििागेिा यस ऐििा,-

(क ) “ अध्यि” भन्नािे गाउूँ पानिकाको अध्यि सम्झिु पछि ।
(ि) “ कोर्” भन्नािे दफा १२ बिोजजिको विप् व्यिस्थापि कोर् सम्झिु पछि ।
(ग )

“ गैरप्राकनतक विप्” भन्नािे िहािारी, अनिकाि, िढे िो, कीट िा सू क्ष्ि जीिाणु आतङ्क, पशु तथा
(रा( ुरुङ्गीिा हुिे फ्िू, प्यान्िानिक फ्िू, सपिदंश, जिािर आतङ्क, िािी, हिाई , सिक, जि िा
औद्योनगक दुजट
ि िा, आगिागी, विर्ाि गायाूँस, रसायि िा विवकरण ( ुहािट, गायाूँस विष्फोटि,
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विर्ाि िाद्य से िि, िातािरणीय प्रदू र्ण, िि वििाश िा भौनतक सं र(िाको िनत तथा प्रकोप
उद्धार कायििा हुिे दुजट
ि िा िा यस्तै अन्य गैरप्राकनतक कारणिे उत्पन्न विप् सम्झिु पछि ।

(ज)

“ जजल्िा विप् व्यिस्थापि सनिनत” भन्नािे सं जीय ऐिको दफा १६ बिोजजि कटारी (ि.पा.
रहे को जजल्िाको िाि) जजल्िािा गठि भएको जजल्िा विप् व्यिस्थापि सनिनत सम्झिु पछि ।

(ङ)

“ तोवकएको" िा "तोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐि अन्तगित बिेको नियििा तोवकएको िा
तोवकए बिोजजि सम्झिु पछि ।

(()

“ प्रदे श विप् व्यिस्थापि सनिनत” भन्नािे सं जीय ऐिको दफा १४ बिोजजि प्रदे श िं.

१

(ि.पा. रहे को प्रदे शको िम्बर िा िाि) िा गठि भएको प्रदे श विप् व्यिस्थापि सनिनत सम्झिु
पछि ।

(छ ) “ प्रिुि” भन्नािे िगरपानिकाको प्रिुि सम्झिु पछि ।
(ज) “ प्रिुि प्रशासकीय अनधकत ” भन्नािे िगरपानिकाको प्रिुि प्रशासकीय अनधकत सम्झिु पछि ।
(झ) “ प्राकनतक विप्” भन्नािे वहिपात, अनसिा, वहिपवहरो, वहिताि विस्फोटि, अनतिवष्ट, अिािवष्ट,
बाढी, पवहरो तथा भू-स्ििि, िुबाि, ििे री, आूँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो हािाको िहर,
(याङ्ग, भूकम्प, ज्िािािुिी नबस्फोट, िढे िो िा यस्तै अन्य प्राकनतक कारणिे उत्पन्न जुिसुकै
विप् सम्झिु पछि ।

(ञ) “ रावष्ट्रय कायिकारी सनिनत” भन्नािे सं जीय ऐिको दफा ६ बिोजजिको कायिकारी सनिनत सम्झिु
पछि ।

(ट)

“ रावष्ट्रय पररर्द” भन्नािे सं जीय ऐिको दफा ३ बिोजजिको विप् जोजिि न्यूिीकरण तथा
व्यिस्थापि रावष्ट्रय पररर्् सम्झिु पछि ।

(ठ)

“ रावष्ट्रय प्रानधकरण” भन्नािे सं जीय ऐिको दफा १० बिोजजि गठि भएको रावष्ट्रय विप् जोजिि
न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण सम्झिु पछि ।

(ि)

“ विप्” भन्नािे कुिै स्थाििा आपत्कािीि अिस्था नसजििा भई जि िा धिको िनतको साथै
जीिियापि र िातािरणिा प्रनतकूि असर पािे प्राकनतक िा गैरप्राकनतक विप् सम्झिु पछि ।

(ढ)

“ विप् िोज तथा उद्धार सिू ह” भन्नािे विपद्को अिस्थािा िोजी तथा उद्धार गिि वियाशीि िा
विप् व्यिस्थापिको िानग परर(ािि गिि तयार गररएको विजशष्टीकत िोज तथा उद्धार सिू ह
सम्झिु पछि र सो शब्दिे तानिि प्राप्त िाििीय सहायताकिीिाई सिे त जिाउूँ छ ।

(ण) “ विप् जोजिि न्यूिीकरण” भन्नािे विपद्पूि ि गररिे जोजििको विश्लेर्ण तथा िू ल्याङ्कि, विप्
रोकथाि िा विपद्बाट हुिे िनतको न्यूिीकरण तथा विकासका कायििा विप् जोजिििाई कि गिे
सम्बन्धी कायि सम्झिु पछि ।

(त )

“ विप् पुििािभ” भन्नािे विपद्को जटिापनछ गररिे पुिनिििािण एिि् पुिस्थािपिासूँग सम्बजन्धत कायि
सम्झिु पछि ।
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(थ)

“ विप् प्रनतकायि” भन्नािे विपद्को जटिा जट्ट्िासाथ तत्कािै गररिे िोज, उद्धार एिि् राहतसूँग
सम्बजन्धत कायि सम्झिु पछि र सो शब्दिे विप् प्रनतकायिको पूित
ि यारीिाई सिे त जिाउूँ छ ।

(द)

“ विप् व्यिस्थापि” भन्नािे विप् जोजिि न्यूिीकरण, विप् प्रनतकायि र विप् पुििािभसूँग
सम्बजन्धत सम्पूणि वियाकिाप सम्झिु पछि ।

(ध)

“ व्यािसावयक प्रनतष्ठाि ” भन्नािे उद्योग, किकारिािा, नसिेिा जर, सवपङ्ग िि, बहुउद्देश्यीय
व्यापाररक भिि जस्ता व्यािसावयक प्रनतष्ठाि सम्झिु पछि ।

(ि)

“ सनिनत” भन्नािे दफा ३ बिोजजिको िगर विप् व्यिस्थापि सनिनत सम्झिु पछि ।

(ऩ)

(प)

“ सं जीय ऐि” भन्नािे िेपाि सरकारको विप् जोजिि न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि ऐि, २०७४
सम्झिु पछि ।

(फ) “ सं जीय िन्त्रािय” भन्नािे िेपाि सरकारको विप् व्यिस्थापि हे िे गरी तोवकएको िन्त्रािय
सम्झिु पछि ।

(ब)

“ साििजनिक सं स्था” भन्नािे सरकारी निकाय, सरकारको पूणि िा आंजशक स्िानित्ि भएको सं स्था,
प्र(नित कािूि बिोजजि स्थापिा भएका सङ्गदठत सं स्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैजिक
सं स्था सम्झिु पछि ।
पररच्छे द – २
िगर विप् व्यिस्थापि सनिनतको गठि तथा काि , कतिव्य र अनधकार

३.

िगर विप् व्यिस्थापि सनिनत: (१) िगरपानिका नभत्रको विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायििाई प्रभािकारी रूपिा
सञ्चािि गिि एक िगर विप् व्यिस्थापि सनिनत रहिेछ ।

(२) सनिनतको गठि दे हाय बिोजजि हुिेछ:(क)

िगर प्रिुि

-सं योजक

(ि)

िगर उपप्रिुि

-सदस्य

(ग )

प्रिुि प्रशासकीय अनधकत

-सदस्य

(ज)

विर्यगत सनिनतका सं योजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रनतनिनध, जजल्िा प्रशासि कायाििय

-सदस्य

(()

सािाजजक िहाशािा /शािा प्रिुि

-सदस्य

(छ )

पूिािधार विकास िहाशािा /शािा प्रिुि

-सदस्य

(ज)

कटारी िगरपानिकाको भौगोनिक िेत्र नभत्र रहे का
सं जीय सुरिा निकायका प्रिुि िा प्रनतनिनध

(झ)

कटारी िगरपानिकाको भौगोनिक िेत्र नभत्र रहे का
प्रदे श प्रहरी कायािियको प्रिुि िा प्रनतनिनध
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(ञ)

िगर प्रहरी प्रिुि

(ट)

रावष्ट्रय िान्यता प्राप्त दिका िगरपानिकाजस्थत

-सदस्य

प्रिुि िा प्रनतनिनध

-सदस्य

(ठ)

िेपाि रे ििस सोसाईटीका स्थािीय प्रनतनिनध (१ जिा)

-सदस्य

(ि)

निजी िेत्रको उद्योग िाजणज्य सम्बन्धी िान्यताप्राप्त सं स्थाको
िगर तहको अध्यि िा निजिे तोकेको प्रनतनिनध (१ जिा)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था िहासं जकाका स्थािीय प्रनतनिनध (१ जिा)

-सदस्य

(ण)

िेपाि पत्रकार िहासं जको स्थािीय प्रनतनिनध (१ जिा)

-सदस्य

(त )

विप् व्यिस्थापि हे िे गरर तोवकएको िहाशािा /शािा प्रिुि

-सदस्य सज(ि

(३) उपदफा (२) िा जुिसुकै कु रा िे जिएको भएतापनि िि सं ख्या (ञ), (ट), (ठ), (ि), (ढ) र (ण ) का
सदस्यहरू उपिब्ध िभएको अिस्थािा पनि सनिनत गठि एिि् काि कारिाही गिििा असर पिे छै ि ।

(४) उपदफा (२ ) बिोजजिको सनिनतिे सं जीय ऐिको दफा १७ बिोजजिको स्थािीय विप् व्यिस्थापि
सनिनतको रूपिा सिे त काि गिेछ ।
४.

सनिनतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) सं योजकिे तोकेको निनत, सिय र स्थाििा सनिनतको बै ठक बस्िेछ ।

(२) सनिनतको सदस्य-सज(ििे सनिनतको बै ठक बस्िे निनत, सिय र स्थाि तोकी बै ठकिा छिफि हुिे
विर्यसू (ी सवहतको सू (िा बै ठक बस्िे सियभन्दा (ौबीस जण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउिु पिेछ ।

(३) सनिनतका प(ास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएिा बैठकको िानग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
िानििेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) िा जुिसुकै कु रा िे जिएको भएतापनि सनिनतको बै ठक तत्काि बोिाउि आिश्यक
भएिा अध्यििे जुिसुकै बे िापनि सनिनतको बै ठक बोिाउि सक्िेछ र त्यस्तो अिस्थािा अध्यि र जटीिा १ जिा
सदस्य सवहत सदस्य सज(ि उपजस्थत भएिा सनिनतको बै ठक बस्ि सक्िेछ।
(५) सनिनतको बै ठक सं योजकको अध्यितािा बस्िेछ ।

(६) सनिनतको निणिय बहुितद्वारा हुिेछ र ित बराबर भएिा सं योजकिे निणाियक ित ददिेछ।
(७) सनिनतिे आिश्यकता अिुसार सम्बजन्धत निकाय िा सङ्घ सं स्थाका प्रनतनिनध र विज्ञिाई बै ठकिा आिन्त्रण
गिि सक्िेछ ।

(८) सनिनतको बै ठक सम्बन्धी अन्य कायिविनध सनिनत आफैिे निधाि रण गरे बिोजजि हुिेछ ।
(९) सनिनतको निणिय सदस्य सज(ििे प्रिाजणत गरी राख्नेछ ।
५ .

सनिनतको काि , कतिव्य र अनधकार: सनिनतको काि , कतिव्य र अनधकार दे ह ाय बिोजजि हुिेछ:-

(क)

विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी रावष्ट्रय पररर्द्बाट स्िीकत रावष्ट्रय िीनत तथा योजिा एिि् रावष्ट्रय
कायिकारी सनिनत र प्रदे श विप् व्यिस्थापि सनिनतबाट स्िीकत एकीकत तथा िेत्र गत िीनत योजिा
र कायििि अिुरुप हुिे गरी िगर विप् व्यिस्थापि िीनत तथा योजिा तजुििा गरी कायिपानिका
सिि पेश गिे,
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(ि) िगरसभाबाट स्िीकत िीनत तथा योजिाको अधीििा रही विप् जोजिि न्यू िीकरण, विप् प्रनतकायि
तथा विप् पुििािभ सम्बन्धी एकीकत तथा िेत्रगत िीनत , योजिा तथा कायििि स्िीकत गरी िागू
गिे, गराउिे ,

(ग)

िगरपानिकाबाट सञ्चािि हुिे विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायििि तथा बजे ट प्रस्ताि तयार गिे ,
गराउिे ,

(ज)

विप् व्यिस्थापिका सम्बन्धिा िगरपानिकाको सं स्थागत ििता विकास गिे , गराउिे ,

(ङ)

िगरपानिकाका पदानधकारी , किि(ारी, स्ियं सेिक , सािाजजक परर(ािक तथा सिुदायिाई विप्
व्यिस्थापि सम्बन्धिा प्रजशिण ददिे व्यिस्था नििाउिे,

(()

विपद्का जटिा हुिासाथ िोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथनिक कायिहरू तत्काि गििको िानग
सं स्थागत सं यन्त्र स्ित : परर(ानित हुिे गरी आिश्यक कायिविनध तथा िापदण्ि तजुििा गरी िागू
गिे, गराउिे ,

(छ )

विप् व्यिस्थापिका सम्बन्धिा सं जीय तथा प्रादे जशक कािूिको अनधििा रवह साििजनिक , निजी ,
गैरसरकारी िगायत सबै निकाय तथा सं स्थािे नििािह गिुि पिे भू निका निधािरण गिे तथा त्यस्ता
सं स्था िा निकायिाई आफ्िो िीनत , योजिा र कायििििा विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी विर्य
सिािेश गिि िगाउिे ,

(ज)

विपद्को सियिा स्थािीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भूनिका सम्बन्धी आिश्यक िापदण्ि तयार
गरी कायािन्ियि गिे , गराउिे ,

(झ)

सरकारी , निजी एिि् गैरसरकारी सं स्था , स्थािीय स्ियं सेिक , सािाजजक परर(ािक िगायत
सम्बजन्धत सबै पिको सिन्िय र सं िगाितािा विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायि गिे , गराउिे ,

(ञ)

भौनतक सं र(िा नििािण गदाि भििसं वहता िगायत अन्य स्िीकत निदे जशका िा िापदण्िको पाििा
गराउिे ,

(ट)

स्थािीय साििजनिक पूिािधार सम्बन्धी सं र(िाको विप् जोजिि िू ल्याङ्कि गिे, गराउिे ,

(ठ)

िदी वकिार , बगर, पवहरो जाि सक्िे नभरािो जनिि र िुबाि हुिे िेत्र िा विप् जोजििको
सम्भाििा भएका असुरजित िेत्रिा बसोबास गिे व्यजि तथा सिुदायिाई सुरजित स्थाििा
स्थािान्तरण गराउि उपयुि स्थािको िोजी कायििा सहयोग गिे तथा सुरजित स्थाििा बसोबास
सम्बन्धी स(े तिा जगाउिे ,

(ि)

विपद्बाट स्थािीय स्तरिा निजी तथा साििजनिक िेत्रबाट भेरहे को से िा प्रिाहिा अिरोध आेपरे िा
सोको पुिाःसञ्चाििका िानग से िा निरन्तरताको योजिा तजुििा तथा कायािन्ियि सम्बन्धी कायि गिे,
गराउिे ।

(ढ) स्थािीय सिुदायिाई विपद्प्रनत जागरुक बिाउि , विपद्सूँ ग सम्बजन्धत योजिा तथा कायििि तजुििा
गिि तथा विपद्को जटिा हुिासाथ प्रनतकायिका िानग परर(ानित हुि ििा तथा सिुदायस्तरिा
सिािेशी विप् पूित
ि यारी तथा प्रनतकायि सनिनत गठि गिे ,
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(ण)

विद्यािय तहको शै जिक पाठ्यिििा विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी विर्य सिािेश गिि पहि गिे,

(त)

विप् प्रनतकायिका िानग ििू िा अभ्यास गिे , गराउिे ,

(थ)

विपद्को सियिा प्रयोग गिि सवकिे गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितिा
राख्न िगाउिे ,

(द)

स्थािीय स्तरिा आपत्कािीि कायिसञ्चािि केन्िको स्थापिा र सञ्चािि गिे ,

(ध)

िगरपानिकािा विप् व्यिस्थापि सू (िा प्रणािी तथा पूि(
ि े ताििी प्रणािीको विकास र सञ्चािि गिे ,
गराउिे ,

(ि)

विप् प्रभावित िेत्रिा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था नििाउिे,

(प)

विपद्िा परी हराएका, नबग्रेका िा िष्ट भएका कागजातको यवकि त्याङ्क अद्यािनधक गरी राख्न
िगाउिे ,

(फ)

विपद्बाट प्रभावित जरपररिारको पवह(ाि , स्तर निधािरण तथा परर(यपत्र वितरण गिे , गराउिे ,

(ब)

विपद्को सियिा जोजिििा रहे को सिू ह विशे र्गरी िवहिा , बािबानिका, वकशोरी , अपाङ्गता भएका
व्यजिउपर हुि सक्िे जटिा (िै वङ्गक वहं सा, बे (वििि तथा अन्य कु िै पनि वकनसिका शोर्ण)
रोकथािको िानग विशे र् सतकिता अपिाई स(े तिािू िक कायििि सञ्चािि गिे,

(भ)

विप् प्रभावितहरूको प्रत्यि र सविय सहभानगतािा विप् प्रभावित िेत्रिा आनथिक वियाकिापको
पुिस्थािपिा , रोजगारीका अिसरको सजिा तथा जीिियापिका िानग आय आजिि कायििि सञ्चािि
गिे, गराउिे ,

(ि)

विपद्को जोजिििा रहे का िवहिा, बािबानिका, जे ष्ठ िागररक , दनित, सीिान्तकत िगि तथा
सिुदाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको िानग विशे र् योजिा तथा कायििि बिाई
कायािन्ियि गिे, गराउिे ,

(य)

विप् व्यिस्थापि सम्बन्धिा साििजनिक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रनतष्ठाििे प्र(नित ऐि बिोजजि
कायि गरे िगरे को अिुगिि गिे ,

(र)

विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी रावष्ट्रय कायिकारी सनिनत , प्रदे श विप् व्यिस्थापि सनिनत तथा जजल्िा
विप् व्यिस्थापि सनिनतको निणिय अिुसार विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी अन्य कायि गिे, गराउिे ,

(ि)

विप् व्यिस्थापिका सम्बन्धिा िेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका िन्त्रािय , विभाग तथा अन्य
निकायसूँ ग सहकायि गिे,

(ि)

विप् व्यिस्थापि सम्बन्धिा िेपाि सरकार , प्रदे श सरकार िा िगरसभािे तोकेका अन्य कायि गिे ,
गराउिे ,

(श )

विप्

व्यिस्थापि

सम्बन्धिा

सं जीय

तथा

प्रादे जशक

कािूिको

प्रनतकूि

िहुिे गरी

िगर

कायिपानिकािे तोके बिोजजिका अन्य कायि गिे, गराउिे ,
(र्)

विनभन्न सं जसं स्था, व्यजिबाट प्राप्त हुिे राहत तथा पुिनिििािण र पुििािभका नबर्यिस्तुिाई स्थािीय
विप् व्यिस्थापि सनिनतिे तोकेको स्थाि र िापदण्ि अिुसार गिे , गराउिे ।
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पररच्छे द – ३
ििा स्तरीय विप् व्यिस्थापि सनिनतको गठि तथा काि , कतिव्य र अनधकार
६.

ििा स्तरीय विप् व्यिस्थापि सनिनत: (१) िगरपानिकाको प्रत्ये क ििािा एक ििा स्तरीय विप् व्यिस्थापि
सनिनत रहिेछ ।

(२) ििा स्तरीय विप् व्यिस्थापि सनिनतको गठि दे हाय बिोजजि हुिेछ:(क)

-सं योजक

ििा अध्यि

(ि)

ििा सदस्यहरू

(ज)

ििा नभत्र रहे का सुरिा निकायका प्रिुिहरू

-सदस्य

(ङ)

रावष्ट्रय िान्यता प्राप्त दिका ििाजस्थत प्रिुि िा प्रनतनिनध

-सदस्य

(छ )

गैरसरकारी तथा सािुदायिा आधाररत संजसं स्था तथा युिा क्ििबाट

(ग )

(()

(ज)

-सदस्य

ििा नभत्र रहे का विर्यगत शािा/ईकाई कायाििय प्रिुिहरू

-सदस्य

स्थािीय रे ििस,
सं योजकिे तोकेबिोजजि न्यूिति २ िवहिा सवहत ४ जिा
ििा सज(ि

-सदस्य
-सदस्य

- सदस्य सज(ि

(३) उपदफा (२) बिोजजिको सनिनतको बै ठक सो सनिनतको सं योजकिे तोकेको निनत , सिय र स्थाििा
बस्िेछ ।

(४) सनिनतको सदस्य-सज(ििे सनिनतको बै ठक बस्िे निनत, सिय र स्थाि तोकी बै ठकिा छिफि हुिे
विर्यसू (ी सवहतको सू (िा बै ठक बस्िे सियभन्दा (ौबीस जण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउिु पिेछ ।

(५) सनिनतका प(ास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएिा बै ठकको िानग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
िानििेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) िा जुिसुकै कु रा िे जिएको भएता पनि सो सनिनतको बै ठक तत्काि बोिाउि
आिश्यक भएिा सं योजकिे जुिसुकै बे िापनि सनिनतको बै ठक बोिाउि सक्िेछ र त्यस्तो अिस्थािा सं योजक र
जटीिा १ जिा सदस्य सवहत सदस्य सज(ि उपजस्थत भएिा सनिनतको बै ठक बस्ि सक्िेछ ।
(७) सनिनतको बै ठकको अध्यिता सो सनिनतको सं योजकिे गिेछ ।

(८) सनिनतको निणिय बहुितद्वारा हुिेछ र ित बराबर भएिा सं योजकिे निणाियक ित ददिेछ।
(९) सनिनतिे आिश्यकता अिुसार सम्बजन्धत निकाय िा सङ्घ सं स्थाका प्रनतनिनध र विज्ञिाई बै ठकिा आिन्त्रण
गिि सक्िेछ ।

(१०) सनिनतको बै ठक सम्बन्धी अन्य कायिविनध सो सनिनत आफैिे निधाि रण गरे बिोजजि हुिेछ ।
(११) सनिनतको निणिय सदस्य सज(ििे प्रिाजणत गरी राख्नेछ ।
७ .

ििा स्तरीय विप् व्यिस्थापि सनिनतको काि , कतिव्य र अनधकाराः सनिनतको काि , कतिव्य र अनधकार दे ह ाय
बिोजजि हुिेछ:-
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(क )

ििा नभत्र विप् प्रनतकायि तथा विप् पुििािभ सम्बन्धी कायििि सञ्चाििका िानग िगर विप्
व्यिस्थापि सनिनतिा नसफाररस गिे तथा सो सनिनतबाट स्िीकत िीनत तथा योजिा अिुरूपका विप्
व्यिस्थापि सम्बन्धी कायििि कायािन्ियि , अिुगिि र पुिराििोकि गिे ,

(ि )

ििािा

विकास

नििािणका

वियाकिापहरू

कायािन्ियििा

विप्

जोजिि

व्यािस्थापििाई

िू िप्रिाहीकरण गिे, सुरजित विद्यािय तथा अस्पतािका िानग विप् जोजिि न्यू िीकरणका
कायिििहरू सञ्चािि गिे,

( ग)

विप् व्यिस्थापिका सम्बन्धिा ििाको सं स्थागत ििता विकास गिे ,

(ज )

विप् व्यिस्थापि योजिा , आपत्कािीि कायियोजिा, पुिाःस्थापिा तथा पुिनिििािण योजिा तजुििा तथा
कायािन्ियि गिे, गराउिे,

(ङ)

सिुदायिा विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी काि गिे सिू ह हरूको गठि तथा त्यस्ता सिूह हरूिाई
परर(ािि गिे गराउिे ,

(( )

ििा सदस्यहरू, किि(ारी, स्ियं सेिक , सािाजजक परर(ािक तथा सिुदायिा आधाररत विप्
व्यिस्थापि सनिनत सदस्य , िागररक सिाजका प्रनतनिनधिाई विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रजशिणको
व्यिस्था नििाउिे,

(छ )

स्थािीय सिुदायिाई विपद्प्रनत जागरुक बिाउिे , विपद्सूँ ग सम्बजन्धत योजिा तथा कायििि तजुििा
गिि तथा विपद्को जटिा हुिासाथ प्रनतकायिका िानग तयारी अिस्थािा राख्ने,

(ज )

विपद्का जटिा हुिासाथ िोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथनिक कायिहरू तत्काि गििको िानग
सिन्िय गिे,

( झ)

आपत्कािीि ििू िा अभ्यास गिे , गराउिे ,

(ञ )

विपद्बाट प्रभावित जरपररिारको पवह(ाि , स्तर निधाि रण तथा परर(यपत्र वितरणिा िगर विप्
व्यिस्थापि सनिनतिाई सहयोग गिे ,

(ट )

विपद्को सियिा जोजिििा रहे का सिू ह विशे र्गरी िवहिा , बािबानिका, वकशोरी , अपाङ्गता भएका
व्यजिउपर हुि सक्िे जटिा (िै वङ्गक वहं सा, बे (वििि तथा अन्य कु िै पनि वकनसिका शोर्ण)
रोकथािको िानग विशे र् सतकिता अपिाई स(े तिािू िक कायििि सञ्चािि गिे,

(ठ )

िगर विप् व्यिस्थापि सनिनतको निणिय अिुसार विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी अन्य कायि गिे,
गराउिे ।
पररच्छे द – ४
सुरिा निकाय तथा अन्य निकायको परर(ािि
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८ .

सुरिा निकायको परर(ािि तथा सहयोग र सिन्िय: (१) िगरकायिपानिकािे विप् व्यिस्थापिको काििा िेपाि
सरकार तथा प्रदे श सरकारिे परर(ािि गरे का सं जीय तथा प्रादे जशक सुरिा निकायहरूिाई सहयोग र सिन्िय गिेछ
।
(२) सुरिा निकायिे विपद्को सियिा िोज तथा उद्धार कायिका िानग िगरकायिपानिकासूँ ग आिश्यक सािग्री
िाग गरे को अिस्थािा िगरपानिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री तत्काि उपिब्ध गराईिेछ ।

(३) विप् प्रनतकायिका िानग िगरपानिकािे आूँफूसूँ ग रहे को िगर प्रहरीिाई परर(ािि गिेछ ।
९.

िारुणयन्त्र तथा अन्य सेि ा प्रदायक निकायको काि, कतिव्य र अनधकार:

(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य से िा प्रदायकिे आपत्कािीि िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध
गराउि सनिनतिे ददएको निदे शिको पाििा गिुि पिेछ ।

(२) आपत्कािीि कायि सम्पादि गदाि सनिनतको आदे श बिोजजि कु िै पनि स्थाििा प्रिेश गिे तथा जुिसुकै
व्यजि िा सं स्थाको साधि र स्रोत उपयोग गिे अनधकार िारुणयन्त्र से िा प्रदायकिाई हुिेछ ।
१०.

साििजनिक संस्था तथा व्यािसावयक प्रनतष्ठािको दावयत्ि: (१) विप् व्यिस्थापि सम्बन्धिा िगरपानिका नभत्रका सबै
साििजनिक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रनतष्ठािको दावयत्ि दे ह ाय बिोजजि हुिेछ:-

(क)

आफ्िो भिि , उद्योग, कायाििय िा व्यािसावयक केन्ििा विपद्का जटिा हुि िददि विप् सुरिा
औजार, उपकरण , सािग्री, आपत्कािीि निकास िगायत तोवकए बिोजजिका अन्य व्यिस्था
गिे,

(ि)

त्याङ्क सङ्किि, िनतको िू ल्याङ्कि, राहत, पुिस्थािपिा तथा पुिनिििािण सिे तका सम्पूण ि कायििा
आिश्यक सहयोग गिे,

(ग)

आफ्िा किि(ारी तथा कािदारिाई विप् व्यिस्थापि सम्बन्धिा आधारभूत अनभिुिीकरण गिे
गराउिे ,

(ज)

विप् व्यिस्थापि कायििा उपयोग हुिे स्रोत साधििाई तयारी हाितिा राख्ने,

(ङ)

आफ्िा

भिि

िगायत

अन्य

सं र(िा

आपत्कािीि

प्रयोजिका

िानग

आिश्यक

परे िा

आदे शािुसार उपिब्ध गराउिे ,

(()

सम्बजन्धत अनधकारीको सुपररिेिणिा उद्धार तथा राहत वितरण कायििा सहयोग पुर्याउिे,

(छ)

विप् जोजिि न्यू िीकरण सं यन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थािा राख्ने ,

(ज)

फोहोरिै िा तथा प्रदुर्णको यथोज(त व्यिस्थापि गरी यसबाट िातािरण र जिजीिििा पिि
सक्िे िकारात्िक प्रभाििाई न्यू िीकरण गिे उपायहरू अपिाउिे ,

(झ)

विपद्को जटिा जटे िा तत्काि िजजकको सुरिा निकाय र स्थािीय आपत्कािीि कायिसञ्चािि
केन्ििाई िबर गिे ।

(२) िगरपानिका नभत्रका साििज निक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रनतष्ठाििे

िगरपानिकाको विप् व्यिस्थापि

सम्बन्धी योजिाको अधीििा रही विप् व्यिस्थापि योजिाको तजुििा गरी अनििायि रूपिा िागू गिुि पिे छ ।
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११.

विप् व्यिस्थापििा सहयोग गि ि ु पिे : िगरपानिका नभत्रका सरकारी कायाििय, गैरसरकारी सं स्था , स्थािीय सङ्घ
सं स्था, सिुदाय, स्ियं सेिक , िागररक सिाज , निजी िेत्र तथा व्यजििे विप् व्यिस्थापि कायििा िगरपानिकािाई
दे ह ाय बिोजजि सहयोग गिुि पिेछ:-

(क)

त्याङ्क सङ्किि, िनतको िू ल्याङ्कि, राहत , पुिस्थािपिा तथा पुि ाःनिििािण िगायतका विप्
व्यिस्थापि सम्बन्धी कायििा सहयोग गिे ,

(ि)

विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी जि(े तिा अनभिवद्ध गिे ,

(ग)

ििता विकास, आपत्कािीि ििू िा अभ्यास तथा विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रजशिण
कायििििा सहयोग गिे तथा भाग नििे,

(ज)

िोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायििा सहयोग गिे।

पररच्छे द – ५
विप् व्यिस्थापि कोर् सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

विप् व्यिस्थापि कोर् : (१) विप् व्यिस्थापिका िानग िगरपानिकािा छु िै एक आकजस्िक कोर् रहिेछ ।

(२) कोर्िा दे हाय बिोजजिका रकिहरू रहिे छि्:(क)

िगरपानिकाको िावर्िक बजे टबाट विप् व्यिस्थापि कोर्िा जम्िा गिे गरी स्िीकत रकि ,

(ि) प्रदे श सरकारबाट विप् व्यिस्थापिका िानग प्राप्त रकि ,
(ग)

िेपाि सरकारबाट विप् व्यिस्थापिका िानग प्राप्त रकि ,

(ज)

स्िदे शी कु िै सङ्घ सं स्था िा व्यजिबाट दाि, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकि ,

(ङ)

अन्य कु िै स्रोतबाट प्राप्त रकि ।

(३) विप् व्यिस्थापिका िानग िगरपानिकािे कािूि बिोजजि विशे र् शुल्क िा दस्तुर सं किि गिि सक्िे छ
|
(४) कोर्को सञ्चािि तोवकए बिोजजि हुिेछ ।

(५) कोर्को रकि विप् व्यिस्थापि सम्बन्धी कािका िानग प्रयोग गररिेछ ।
(६) उपदफा (५) िा जुिसुकै कु रा िे जिएको भए तापनि कोर्को रकि नियनित प्रशासनिक कायिको िानग
ि(ि गररिे छै ि ।

(७) कोर्को िे िापरीिण िहािे िा परीिकबाट हुिेछ ।
(८) सनिनतिे कोर्को िावर्िक आय व्ययको प्रनतिदे ि तयार गरी कायिपानिका िाफित िगरसभा सिि पेश
गिेछ ।
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पररच्छे द – ६
कसू र तथा सजाय
१३.

कसू र र सजाय : कसै िे विपद्को जटिा जट्ट्ि सक्िे गरी िापरिाही गरे िा िा त्यस्तो जटिा जटाउि प्रत्यि सं िगाि
भएिा िा जट्ट्िा जटे को अिस्थािा िाजायज फाईदा नििे गरी िा आफु िाई िात्र फाईदा पुगािे वकनसिको कु िै काि
गरे िा िा यस सम्बन्धिा सं जीय कािूि बिोजजि कसुरजन्य िानििे कु िै काि गरे िा तत् सम्बन्धी कारिाही प्र(नित
सं जीय कािूि बिोजजि हुिेछ ।
पररच्छे द – ७
विविध

१४.

विप् सङ्कटग्रस्त िेत्र जोर्णाको पाििा र सिन्िय : (१) िेपाि सरकारिे िगरपानिका नभत्रको कु िै ठाउूँ िा गम्भीर
प्रकनतको विप् उत्पन्न भएबाट विप् सङ्कटग्रस्त िेत्र जोर्णा गरी प्र(नित कािूि बिोजजि कु िै काि गिि गराउि
आदे श ददएिा सोको पाििा गिुि गराउिु िगरपानिकाको कतिव्य हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि जोर्णा गररएको िेत्रिा िेपाि सरकारिे प्र(नित कािूि बिोजजि कु िै काि गिि
गराउि िगरपानिका नभत्रको कु िै व्यजि , सं स्था िा अनधकारीिाई आदे श ददएिा सोको पाििा गिि गराउििा
िगरपानिकािे आिश्यक सिन्िय गिेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोजजि जोर्णा गररएको िेत्र सम्बन्धी सू (िाको प्रसारणिा िगरपानिकािे सहयोग र
सिन्िय गिेछ ।
१५.

िेप ाि सरकारको स्िीकतीिा िात्र प्रिेश गिपि ु िे : (१) विपद्बाट असर परे को कु िै िेत्रिा विदे शी िागररक िा
सं स्थािे प्रिेश गिुि परे िा िेपाि सरकारको स्िीकनत निएको छ छै ि भनि िगर कायिपानिकािे सोधिोज गिि सक्िेछ
।

(२) उपदफा (१ ) बिोजजि सोधिोज गदाि त्यस्तो िागररक िा सं स्थािे िेपाि सरकारको स्िीकनत निएको
िादे जिएकोिा निजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत् सम्बन्धी सू (िा िेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईिेछ ।
१६.

िाििीय तथा अन्य सहायता र सिन्िय : (१) िगरपानिका नभत्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई तत्काि साििा गिि
आन्तररक स्रोत र साधिबाट िभ्याउिे भएिा िाििीय तथा अन्य सहायता र सिन्ियका िानग जजल्िा सिन्िय
सनिनत , प्रदे श सरकार तथा िेपाि सरकारिाई अिुरोध गररिेछ ।

(२) विप्बाट उत्पन्न जस्थनत नियन्त्रण गिे िििा िेपाि सरकारिे अन्तरािवष्ट्रय िाििीय तथा अन्य सहयोग
निई परर(ािि गरे को अिस्थािा िेपाि सरकारको निदे शििा रवह तत् सम्बन्धी कायििा सहयोग र सिन्िय गररिेछ
।
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(३) नछिे की स्थािीय तहिा कु िै विप् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापिका िानग नछिे की स्थािीय तहिे सोझै,
जजल्िा

सिन्िय

सनिनत िा

प्रदे श सरकार िाफित अिुरोध गरे िा

उपिब्ध भएसम्िको

सहयोग

पुयािउिु

िगरकायिपानिको दावयत्ि हुिेछ ।
१७.

तत्काि िररद तथा नििािण र प्रयोग गिि सवकिे : (१ ) विशे र् पररजस्थनत परी विपद्बाट प्रभावित िेत्रिा िोज , उद्धार
तथा राहत उपिब्ध गराउि तथा भेरहे को विपद्बाट थप िनत हुि िददिका िानग तत्कािै राहत सािग्री िररद िा
नििािण कायि गिि आिश्यक भएिा साििजनिक िररद सम्बन्धी प्र(नित कािूििा रहे को विशे र् पररजस्थनतिा िररद गिे
सम्बन्धी व्यिस्था बिोजजि िगर कायि पानिकािे िररद िा नििािण कायि गिि सवकिेछ ।

(२) विपद्बाट प्रभावित िेत्रिा िोज , उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउि तथा भेरहे को विपद्बाट थप िनत
हुि िददिका िानग िगरपानिका िेत्र नभत्रको कु िै गै रसरकारी कायाििय िा अन्य सं ज सं स्था र व्यजिको (ि ,
अ(ि सम्पजत्त तथा सिारी साधि उपयोग गिि आिश्यक भएिा सोको अनभिे ि रािी तोवकएको अिनधभरको िानग
अस्थायी तिरिे प्राप्त गिि सवकिेछ ।

(३) विपद्बाट प्रभावित िेत्रिा तत्काि राहत उपिब्ध गराउि िगरपानिका िेत्र नभत्रको कु िै गैरसरकारी
कायाििय िा अन्य सं ज सं स्था र व्यजिको िाद्यान्न , ित्ताकपिा, और्धी िा अन्य िस्तु आिश्यक भएिा सोको
अनभिे ि रािी नियन्त्रणिा निि र सम्बजन्धत प्रभावित पििाई वितरण गिि सवकिेछ ।

(४) िगरपानिकािे उपदफा (२) बिोजजि कु िै सम्पजत्त अस्थायी रूपिा प्राप्त गरे िा िा उपदफा (३) बिोजजि
कु िै िस्तु नियन्त्रण र वितरण गरे िा त्यस्तो सम्पजत्त प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्र(नित दर अिुसारको रकि
सम्बजन्धत कायाििय , सं स्था िा व्यजििाई ददिेछ ।
१८.

राहतको न्यूिति िापदण्ि सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विप् प्रभावित व्यजििाई िेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे
उपिव्ध गराउिे राहतको अनतररि िगरपानिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि िगरपानिकािे विप् प्रभावित व्यजििाई राहत उपिब्ध गराउूँ दा िापदण्ि बिाई
सोको आधारिा राहात उपिब्ध गराउिेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोजजिको राहतको िापदण्ििा अन्य विर्यको अनतररि दे हायका विर्य सिािेश भएको
हुि ु पिेछ:-

(क )

विपद्बाट प्रभावित व्यजििाई अस्थायी आश्रयस्थििा राख्दा उपिब्ध गराउिु पिे आिास ,
िाद्यान्न, िािेपािी , स्िास््य तथा सरसफाे सम्बन्धी ,

(ि )

विपद्बाट ित्यु हुिेको पररिार तथा सम्पजत्तको िनत हुिे व्यजििाई उपिब्ध गराउिु पिे
न्यू िति राहत सम्बन्धी,

( ग)

िवहिा, बािबानिका, जे ष्ठ िागररक , अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिको आिश्यकता
सं िोधिका िानग विशे र् राहत प्याकेजहरु (जस्तै निजगािटी वकट र ज(ल्रे ि वकट) िवहिाहरूको
िानग सुरजित िवहिािै त्री स्थि ,

(ज )

व्यजिगत गोपनियता तथा सुरिा सम्बन्धी ,

(ङ)

न्यू िति

राहत

बाहे क

स्िरोजगार

तथा

रोजगारी

व्यिस्थापिका

िाध्यिबाट

पीनितको

जीविकोपाजिि सम्बन्धी ,
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१९.

(( )

गैरसरकारी िा व्यजिगत रूपिा ददेिे राहतको वितरण सम्बन्धी ,

(छ )

एकद्वार प्रणािी अिुरुप राहत वितरण गिे सम्बन्धी ,

(ज )

राहतसूँ ग सम्बजन्धत अन्य उपयुि विर्य ।

विपद्िा परी हराएका िा िष्ट भएका कागजात सम्बन्धिा : विप्िा परी हराई फेिा पिि िसकेका तथा आं जशक िा
पूण ि रूपिा िनत भएका िगरपानिकाका िहत्िपूण ि कागजातहरुको प्रिाणीकरण तथा प्रनतनिवप उपिब्ध गराउिे
सम्बन्धी व्यिस्था प्र(नित कािूििे तोके बिोजजि हुिेछ।

२०.

निदे शि ददि सक्िे : सनिनतिे यस ऐिको अधीििा रही विप् व्यिस्थापिका िानग कु िै व्यजि िा निकायिाई
आिश्यक निदे शि ददि सक्िेछ र त्यस्तो निदे शिको पाििा गिुि सम्बजन्धत व्यजि िा निकायको कतिव्य हुिेछ ।

२१.

उपसनिनत गठि गिि सक्िे : (१) सनिनतिे आिश्यकता अिुसार उपसनिनत गठि गिि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि गठि हुिे उपसनिनतको काि , कतिव्य, अनधकार र कायाििनध उपसनिनत गठि
गदािका बित तोवकए बिोजजि हुिेछ ।
२२.

अनभिेि राख्न ु पिेाः (१) विपद्को सियिा राहत उपिब्ध गराउिे व्यजि , निकाय िा सं स्थाको िाि ,

र उपिव्ध

गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वििरणको अनभिे ि राख्ने व्यिस्था सनिनतिे नििाउिुपिे छ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वििरण राख्दा विपद्िा परे का िवहिा, बािबानिका तथा जे ष्ठ िागररक,
विपद्का कारणिे स्थािान्तरण भएका जरपररिार िगायतको सं ख्या एवकि हुिे वििरण र उिीहरूिाई उपिब्ध
गराेएको राहात स्पष्टरूपिा राख्नुप िे छ ।
२३.

प रु स्कार ददि सक्िे : स्थािीय विप् व्यिस्थापि सम्बन्धिा विशे र् योगदाि पुर्याउिे उत्कष्ट व्यजि िा सं स्थािाई
प्रोत्साहि स्िरूप सनिनतको नसफाररसिा िगर कायिपानिकािे सम्िाि तथा पुरस्कार ददि सक्िेछ ।

२४.

िावर्िक प्रनतिेदि : (१) सनिनतिे प्रत्ये क आनथिक िर्ििा गरे को कािको वििरण सवहतको िावर्िक प्रनतिेदि तयार गरी
कायिपानिका िाफित िगर सभा , जजल्िा विप् व्यिस्थापि सनिनत तथा प्रदे श विप् व्यिस्थापि सनिनत सिि पेश
गिुि पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको िावर्िक प्रनतिेदि साििजनिक रूपिा प्रकाशि गिुि पिेछ ।
२५.

प्रशासनिक ि(ि व्यिस्थापि: सनिनतको बै ठक तथा प्रनतिेदि तयारी िगायतका कायिसूँग सम्बजन्धत न्युिति प्रशासनिक
ि(ि िगरकायिपानिकािे व्यिस्था गिेछ |

२६.

अनधकार प्रत्यायोजि : यो ऐि तथा यस ऐि अन्तगित बिेको नियि बिोजजि सनिनतिाई प्राप्त अनधकारिध्ये
आिश्यकता अिुसार केही अनधकार सनिनतको सं योजक तथा तोवकएको पदानधकारीिाई प्रत्यायोजि गिि सक्िेछ ।

२७.

नियि बिाउिे अनधकार : िगर कायिपानिकािे यो ऐि कायािन्ियिका िानग आिश्यक नियि तथा कायिविनध
बिाउि सक्िेछ ।
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