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efu !
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण कामयङ्जिङ्झध, २०७६

हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण कामयङ्जिङ्झध, २०७६

नेऩार सयकाय
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्त्रारम

हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण कामयङ्जिङ्झध
प्रस्तािना
ङ्ट याष्ट्र सॊ घरे ऩाङ्चयत
नेऩारको सॊ ङ्जिधान, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िङ्ञन्त्ध ऐन, २०७६ तथा सॊ मि
गयी नेऩार सयकायरे हस्ताऺय सभेत गङ्चयसकेको अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्त्धी भहासङ्ञन्त्ध –
@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्म, भभय य बािना
फभोङ्ञजभ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण कामयङ्जिङ्झध फनाउन फाञ्छङ्झनम बएकोरे,अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िङ्ञन्त्ध ऐन, २०७६ को दपा ६१ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गङ्चय हङ्चयऩङ्टय
नगयऩाङ्झरकारे दे हामको कामयङ्जिङ्झध जायी गये को छ ।
ऩङ्चयच्छे द १
प्रायङ्ञम्बक
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ " हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको
ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण कामयङ्जिङ्झध, २०७६" यहे को छ ।
(२) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।
२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा्
(क) "ऐन" बङ्ङारे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन, २०७६ (ऩङ्जहरो सॊ शोधन
२०७६ सभेत) सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ख) "ङ्झनमभािरी" बङ्ङारे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन २०७६ अनङ्टसाय फङ्ङे
ङ्झनमभािरी सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ग) "स्थानीम तह" बङ्ङारे हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(घ) "िडा कामायरम" बङ्ङारे हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको िडा कामायरम सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ड) "सभन्त्िम सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन, २०७६ (ऩङ्जहरो
सॊ शोधन २०७६) को दपा ४२ फभोङ्ञजभको स्थानीम सभन्त्िम सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदयछ।
ऩङ्चयच्छे द-२
उद्देश्म, भाऩदण्ड
३. उद्देश्म : मस कामयङ्जिङ्झधको उद्देश्म दे हाम फभोङ्ञजभ यहे का छन् :
(क) ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागङ्चयकहरूको ऩङ्जहचान गयी उनीहरुराई सेिा सङ्टङ्जिधाभा
ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनय, त्मस्ता सेिा सङ्टङ्जिधाहरुको राङ्झग मोजना ङ्झनभायण गनय य स्थानीम तह दे ङ्ञख नै ङ्जिङ्झबङ्ङ
प्रकृङ्झतका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको िगॉकृत रगत याख्न सहज तङ्टल्माउने

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्त्धी
अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भहासङ्ञन्त्ध २००६ (CRPD) भा नेऩार सयकायरे जनाएको प्रङ्झतफद्धता फभोङ्ञजभ अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिराई प्राथङ्झभकताको आधायभा सेिा सङ्टङ्जिधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने ।
(ग) अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत, िगॉकयण य अिस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे ऩाउने सेिा, सङ्टङ्जिधा
य अिसयको प्राथङ्झभकीकयण गनय सहमोग गने ।
४. ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयणका भाऩदण्ड दे हाम फभोङ्ञजभ यहे का छन् :
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐनको अनङ्टसूचीभा प्रकृङ्झतका आधायभा अऩाङ्गताराई १०
(दश) प्रकायभा िगॉकयण गङ्चयएको छ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐनको
अनङ्टसूचीभा उल्रे ङ्ञखत गाम्बीमयता आधायभा गङ्चयएको अऩाङ्गताको िगॉकयण गयी दे हामका चाय सभूहका
ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण गङ्चयनेछ :
(क) ऩङ्टणय अशि अऩाङ्गता्
तर उल्रे ङ्ञखत अिस्थाका व्मङ्ञिहरुराई 'क' फगयको ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जङ्टन यातो यॊ गको
ऩृष्ठबूङ्झभभा जायी गङ्चयनेछ ।
1. व्मङ्ञिको शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी प्रणारीहरुभा बएको ऺङ्झत य मसरे ल्माएको
कामयगत ङ्जिचरनको अिस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग ङ्झरएय ऩङ्झन दै ङ्झनक जीिन सम्ऩादन
गनय असाध्मै कङ्छठन हङ्टने व्मङ्ञि,
2. साभान्त्म बन्त्दा साभान्त्म दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩहरु ऩङ्झन स्िमॊ गनय नसक्ने य अन्त्म व्मङ्ञिको सहमोग
आिश्मक ऩने, तीव्र फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरु, तीव्र रुऩभा अङ्जटज्भ प्रबाङ्जित व्मङ्ञि, ऩूण य
रुऩभा श्रिणदृङ्जिङ्जिङ्जहन व्मङ्ञिहरु,
3. दङ्टई िा सोबन्त्दा फढी प्रकृङ्झतका शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी ऺङ्झत बई सफैजसो दै ङ्झनक
ङ्जिमाकराऩहरु अन्त्म व्मङ्ञिकै सहमोगभा गनङ्टऩ
य ने अिस्थाका व्मङ्ञिहरु,
4. ङ्झनयन्त्तय रुऩभा सघन हे यचाह (स्माहाय सङ्टसाय) को आिश्मक ऩङ्चययहने शायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञि िा भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू ।
(ख) अङ्झत अशि अऩाङ्गता्
तर उल्रे ङ्ञखत अिस्थाका व्मङ्ञिहरुराइ 'ख' फगयको ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जङ्टन ङ्झनरो ऩृष्ठबूङ्झभभा
जायी गङ्चयनेछ ।
1. शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी ऺङ्झत िा ङ्जिचरन बएताऩङ्झन ङ्झनयन्त्तय िा अङ्झधकाॊश सभम
सहमोगी, दोबाषे िा भानि ऩथप्रदशयक आङ्छदको सहमोगभा आफ्नो दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩहरु रगामत
ङ्जहडडङ्टर य सॊ चाय गनय कङ्छठनाइ हङ्टने ब्मङ्ञिहरु,

2. भङ्ञततस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक िा ऩऺघात, हेभोङ्जपङ्झरमा, भाॊशऩेशी सम्फन्त्धी सभस्मा िा
ङ्जिचरन रगामत अन्त्म ङ्जिङ्झबङ्ङ कायणरे शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय आङ्छदरे काभ गनय नसकी
दै ङ्झनक आिागभनको राङ्झग रृङ्जिरङ्ञचमय प्रमोग गनङ्टऩ
य ने अिस्थाका व्मङ्ञिहरू,
3. दङ्टिै हात कङ्टभदे ङ्ञख िा ऩाखङ्टयादे ङ्ञख भङ्टनी ऩङ्टयै नचल्ने िा गङ्टभाएका, ङ्जिङ्झबङ्ङ कायणरे दङ्टिै हात य गोडा
गङ्टभाएका िा नचल्ने, कम्भयबन्त्दा भङ्टङ्झनको भाग गङ्टभाएका िा नचल्ने, दङ्टिै गोडा ऩूण य ङ्जिमाशीर नबई
फैसाखीको प्रमोग गने व्मङ्ञिहरू,
4. दृङ्जिङ्जिङ्जहन य ऩूणय दृङ्जिङ्जिहीनको ऩङ्चयबाषा अन्त्तयगत
य ऩने व्मङ्ञिहरू,
5. सॊ चायको राङ्झग ङ्झनयन्त्तय दोबाषे आिश्मक ऩने ऩूण य रुऩभा कान सङ्टङ्ङ नसक्ने (फङ्जहया), दै ङ्झनक
जीिनका ङ्जिमाकराऩहरु स्िमॊ गनय नसक्ने, ङ्झसकाइभा सभस्मा बएका फौङ्जद्धक अऩाङ्गता िा अङ्जटज्भ
बएका व्मङ्ञिहरु, ङ्झनयन्त्तय अरूको सहमोग ङ्झरइयहनङ्टऩने फहङ्टअऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू।
(ग) भध्मभ अऩाङ्गता्
तर उल्रे ङ्ञखत अिस्थाका व्मङ्ञिहरुराई 'ग' िगयको ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँ रो ऩृष्ठबूङ्झभभा जायी
गङ्चयनेछ ।
1. कृङ्झत्रभ अङ्ग, क्मारीऩय, ङ्जिशेष प्रकायका जङ्टत्ता जस्ता सहामक साभग्रीको प्रमोगफाट साभान्त्म ङ्जहडडङ्टर
रगामत दै ङ्झनक जीिनका ङ्जिमाकराऩहरु स्िमॊ गनय सक्ने,

ॉ ाभङ्टङ्झनको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩये को तय सहामक साभग्रीको प्रमोग नगयी ऩङ्झन
2. ङ्जिङ्झबङ्ङ कायणरे घङ्टड
साभान्त्म ङ्जहॉडडङ्टर गनयसक्ने,

3. कङ्टभ िा ऩाखङ्टया बन्त्दा भङ्टनी एक हात गङ्टभाएका िा हात नचल्ने िा हातरे गने काभ गनय नसक्ने,
4. दङ्टिै हातको हत्केराबन्त्दा भङ्टङ्झनका कम्तीभा फूढी औ ॊरा य चोयी औ ॊरा गङ्टभाएका,
5. दङ्टिै गोडाको कङ्टकय ङ्ट च्चाबन्त्दा भङ्टङ्झनको बाग नबएका तय साभान्त्म ङ्जहडडङ्टर गनय सक्ने,
6. भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कङ्टङ्जप्रएको,
7. ङ्झसकाइभा ङ्जढराइ बएका दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩ स्िमॊ गनय सक्ने फौङ्जद्धक अऩाङ्गता य अङ्जटजभ
बएका व्मङ्ञिहरु ,
8. श्रिणमन्त्त्रको प्रमोगफाट िा ठू रो आिाज भात्र सङ्टङ्ङसक्ने सङ्टस्तश्रिण व्मङ्ञिहरू
9. शल्मङ्जिमाफाट स्ियमन्त्त्र ङ्ञझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नङ्टऩने अिस्था बएका ब्मङ्ञिहरु
10. ओठ तारङ्ट पाटे को कायण फोरी अस्ऩि बएका ब्मङ्ञिहरु,
11. फोल्दा अङ्ञककने, शब्द िा अऺय दोहोमायउने सभस्मा तीव्र बएका बकबके व्मङ्ञिहरू,
12. तीन ङ्जपट बन्त्दा भङ्टङ्झनका होचाऩङ्टकका व्मङ्ञिहरू,
13. चस्भा य श्रिणमन्त्त्र दङ्टिै प्रमोग गने श्रिणदृङ्जिङ्जिङ्जहन व्मङ्ञिहरु, रे न्त्स िा म्माग्नीपामयको प्रमोगफाट
भात्र ऩढ्न सक्ने न्त्मून दृङ्जिमङ्टि व्मङ्ञिहरु,
14. अनङ्टिशीम यिश्राि (हे भोपेङ्झरमा) सम्फन्त्धी सभस्मा बई दै ङ्झनक ङ्जहॉडडङ्टरभा कङ्छठनाइ हङ्टने व्मङ्ञिहरु,

15.भानङ्झसक िा भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरु ।
(घ) साभान्त्म अऩाङ्गता्
तर उल्रे ङ्ञखत अिस्थाका व्मङ्ञिहरुराइ 'घ' फगयको ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जङ्टन सेतो ऩृष्ठबूङ्झभभा
जायी गङ्चयनेछ ।
1. शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी साभान्त्म ङ्जिचरन बएका तय दै ङ्झनक जीिनका
ङ्जिमाकराऩहरु स्िमभ सम्ऩादन गनय सक्ने
2. हात िा खङ्टट्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बन्त्दा भङ्टनी नचल्ने िा गङ्टभाएका, एक हातको
हत्केराबन्त्दा भङ्टङ्झनका कम्तीभा फूढी औ ॊरा य चोयी औ ॊरा गङ्टभाएका िा दङ्टिै हातको हत्केराभङ्टङ्झनका
कम्तीभा फूढीऔ ॊरा य चोयीऔ ॊरा बएका ब्मङ्ञिहरु,
3. ठू रो अऺय ऩढ्नसक्ने न्त्मून दृङ्जिमङ्टि व्मङ्ञिहरू,
4. दङ्टिै गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,
5. श्रिणमन्त्त्र रगाई ठू रो आिाज सङ्टङ्ङे तय फोरी स्ऩि बएका सङ्टस्त श्रिण व्मङ्ञिहरू,
ऩङ्चयच्छे द ३
ऩङ्चयचम ऩत्र ढाॉचा य सभन्त्िम सङ्झभङ्झत
५. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको ऩङ्चयचम-ऩत्रको ढाॉचा दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयचम-ऩत्र िाहक व्मङ्ञिको व्मङ्ञिगत ङ्जिियण स्ऩि हङ्टने गयी नागङ्चयकताको प्रभाण -ऩत्रको ढाॉचाभा मस
कामयङ्जिङ्झधको अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभ एकाऩट्टी नेऩारी बाषाभा य अकायऩट्टी अॊ गेजी बाषाभा रे ङ्ञखएको भाङ्झथ

दपा ४ भा उल्रे ङ्ञखत भाऩदण्ड अनङ्टसाय एक ऩृष्ठको ऩङ्चयचम-ऩत्र गाम्बीमयता आधायभा गङ्चयएका चाय
िगयका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ ।
६. सभन्त्िम सङ्झभङ्झत सम्िङ्ञन्त्ध व्मिस्था दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(१) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्िङ्ञन्त्ध ऐन, २०७६ को दपा ४२ अनङ्टसाय अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र
ङ्जितयण गने सभेत कामयका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाभा दे हाम फभोङ्ञजभको स्थानीम सभन्त्िम
सङ्झभङ्झत यहनेछ :(क) हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ िा उऩप्रभङ्टख

सॊ मोजक

(ख) हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको भङ्जहरा सदस्म भध्मेफाट
नगय ऩाङ्झरकारे तोकेको भङ्जहरा सदस्म

सदस्म

(ग) हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमका
प्रधानाध्माऩक िा श्रोत व्मङ्ञि भध्मेफाट
हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखरे तोकेको व्मङ्ञि
(घ) हङ्चयऩङ्टय नगय कामयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखरे

सदस्म

तोकेको स्थानीम स्िास््म चौकी िा अस्ऩतारको ङ्ञचङ्जकत्सक

सदस्म

(ड.) स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रभङ्टख

सदस्म

(च) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक, ङ्जहत य सॊ यऺणको ऺेत्रभा स्थानीम
स्तयभा कामययत सॊ घ सॊ स्थाहरु भध्मेफाट
हङ्चयऩङ्टय नगय ऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखरे भनोङ्झनत गये को सॊ स्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म

(छ) हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञिहरु भध्मेफाट सभन्त्िम सङ्झभङ्झतरे भनोनमन गये को एक जना भङ्जहरा
सदस्म सङ्जहत तीन जना

सदस्म

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायका स्थानीम स्तयभा यहे का
सम्िङ्ञन्त्धत ङ्जिषम हे ने कामायरमको कामायरम प्रभङ्टख

सदस्म

(झ) हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ िा उऩप्रभङ्टखरे
तोकेको नगयऩाङ्झरकाको कभयचायी

सदस्म

(२) स्थानीम सभन्त्िम सङ्झभङ्झतरे अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने काभका साथै ऐनको
दपा ४३ को (च) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम-ऩत्र सम्िन्त्धी कानङ्टनी, सॊ यचनागत तथा अन्त्म सङ्टधाय गनङ्टऩ
य ने ङ्जिषमभा
प्रदे शको साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम; भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्त्रारम रगामत
सम्िङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रे ङ्ञख ऩठाउॉन ङ्ट ऩदयछ ।

ऩङ्चयच्छे द-४
ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण
७. ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण प्रङ्जिमा दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :
(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको स्थामी ठे गाना बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञि स्िमॊ ङ्झनजका अङ्झबबािक िा सॊ यऺकरे अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयचम-ऩत्र प्राङ्झप्तका
राङ्झग सफै ऩङ्टतयाई गने कागजातहरु २ प्रङ्झत सभािेश गयी ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(ख) दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठे गाना, उभेय, अऩाङ्गता खङ्टरेको ङ्झरङ्ञखत प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी, ऩासऩोटय
साइजको (सम्बि बएसम्भ अऩाङ्गता दे ङ्ञखने गयी ङ्ञखङ्ञचएको) पोटो, असिताको गाम्बीमयता अिस्था य
शयीयका अॊगहरुरे गने काभभा आएको सभस्मा िा दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩभा हङ्टने ङ्झसङ्झभतताहरुको ङ्जिियण
सॊ रग्न हङ्टनऩङ्ट नेछ । मस प्रमोजनको राङ्झग जन्त्भदताय प्रभाण-ऩत्र िा नागङ्चयकताको प्रभाण-ऩत्र िा जग्गा
धनी प्रभाण ऩङ्टजाय िा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र िा भतदाता ऩङ्चयचम ऩत्र िा अऩाङ्गताको आधायभा
कङ्टनै जाङ्झगय गङ्चययहे को बए ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्र िा त्मो सॊ स्थारे ङ्छदएको प्रभाण िा ङ्ञज.प्र.का.भा दताय बएका
अऩाङ्गता सम्फन्त्धी कामय गने सॊ घसॊ स्थारे गये को ङ्झसपाङ्चयस भध्मे कङ्टनै एक िा मस्तै ङ्झफश्वस्त हङ्टन सक्ने
आधाय ङ्छदने अन्त्म प्रभाङ्ञणत ङ्झरङ्ञखतराई आधाय भाङ्झननेछ ।

(ग) ङ्चयत ऩङ्टगी आएको ङ्झनिेदनभा िडा कामायरमरे ङ्झनिेदन प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे फढीभा ३ ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकरे
ऩेश गये का कागजातहरुको एक प्रङ्झत कामायरमभा याङ्ञख िडा कामायरमको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत एक प्रङ्झत
नगयऩाङ्झरकाभा ऩठाउनङ्ट ऩदयछ ।
(घ) सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञिरे ऩेश गयको ङ्झनिेदन उऩय कङ्टनै कागजात िा प्रभाण नऩङ्टगी ऩङ्चयचमऩत्रका राङ्झग
ङ्झसपाङ्चयस गनय उऩमङ्टि नदे ङ्ञखएभा सो व्महोया ङ्झनिेदकराई ३ ङ्छदन ङ्झबत्रभा जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩदयछ ।
(ड.) िडा कामायरमरे ङ्झसपाङ्चयस गनय नसङ्जकने बनी ङ्छदएको जानकायी ङ्झनिेदकराई ङ्ञचत्त नफङ्टझे सूचना ऩाएको
१५ ङ्छदन ङ्झबत्रभा सम्िङ्ञन्त्धत स्थानीम तह सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(च) मसयी प्राप्त बएको ङ्झनिेदन सभेत सभािेश याङ्ञख स्थानीम सभन्त्िम सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩदयछ ।
ङ्झनिेदकरे ऩेश गये का कागजात य अन्त्म सम्बाव्म त्म प्रभाणका आधायभा ङ्झनजरे ऩङ्चयचम ऩत्र ऩाउने
दे ङ्ञखमो बङ्झन स्थानीम सभन्त्िम सङ्झभङ्झतरे ङ्ञशपाङ्चयस गये भा ङ्झनजराई ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गयी त्मसको
जानकायी ङ्झनिेदक तथा िडा कामायरमराई सभेत ङ्छदनङ्ट ऩदयछ ।
(छ) ऩङ्चयचमऩत्रका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय कङ्टनै कङ्छठनाई ऩये भा िडा कामायरमरे ङ्ञचङ्जकत्सक/ङ्जिशेषऻ िा
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधसॉग याम ऩयाभशय ङ्झरन सक्नेछ ।

(ज) साभान्त्मतमा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि स्िमॊरे आफ्नो ऩङ्चयचमऩत्र फङ्टङ्ञझङ्झरनङ्ट ऩदयछ । अङ्झत अशि िा ऩूण य
अशि अऩाङ्गता बएको कायणरे ऩङ्चयचम ऩत्र िङ्टङ्ञझङ्झरन आउन नसक्ने बएभा िडा कामायरमको
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्चयिायको सदस्म, सॊ यऺक िा ङ्झनजको फसोफास गने स्थानीम ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीरे
ङ्झनजराई फङ्टझाउने गयी फङ्टङ्ञझङ्झरन सक्नेछन् ।
(झ) ऩङ्चयचम-ऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिहरूको िगॉकृत रगत स्थानीम तहरे कम््मङ्टटयाइज गयी आफ्नो कामायरमभा
याखी चौभाङ्झसक रूऩभा प्रदे श य सॊ घको सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(ञ) सभन्त्िम सङ्झभङ्झतरे ऩङ्चयचमऩत्र ङ्छदन बनी ठहय गये का व्मङ्ञिराई स्थानीम तहको कामायरमरे अनङ्टसूची २
फभोङ्ञजभको ऩङ्चयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई) ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(ट) ऩङ्चयचमऩत्रभा नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतको हस्ताऺय हङ्टनेछ । प्रचङ्झरत कानूनको
अङ्झधनभा यही अन्त्म अङ्झधकृत कभयचायीराई सभेत अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा दे ङ्ञखने िा अिरोकन गनय सङ्जकने शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी ऺङ्झतको हकभा
ऩङ्चयचम-ऩत्र प्रदान गने अङ्झधकायीरे अिरोकन गयी तत्कार उऩमङ्टि ऩङ्चयचम-ऩत्र उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ
।
(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदे ङ्ञखने िा अिरोकन गनय नसङ्जकने शायीङ्चयक, भानङ्झसक िा इङ्ञन्त्िम सम्फन्त्धी ऺङ्झत बएका
िा प्रि रुऩभा छङ्ट याउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका ब्मङ्ञिका हकभा सभन्त्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गयी
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गनङ्टय ऩनेछ ।
८. अन्त्म स्थानीम तहफाट ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने्

स्थानीम ठे गानाभा फसोफास नबएका य ङ्जिङ्झबङ्ङ अियोध तथा शायीङ्चयक िा भानङ्झसक अिस्थाको
गम्बीमयताको कायण आफ्नो स्थाई िसोिास बएको ङ्ञजल्राभा गई अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त गनय असभथय
व्मङ्ञिहरुका राङ्झग ङ्झनजको स्थामी फसोफास बएको स्थानको सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहफाट ऩङ्चयचम ऩत्र
नङ्झरएको सङ्टङ्झनश्चत बएभा दपा ५ को प्रङ्जिमा ऩङ्टया गयी ऩङ्चयचम ऩत्र प्रदान गये य सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहराई
जानकायी गयाउन सङ्जकनेछ ।
९. प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सम्फन्त्धी व्मिस्था्
(१) ऩङ्चयचम-ऩत्र हयाइ, नाङ्झसइ िा ङ्झफङ्झग्रई ऩङ्चयचम-ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनङ्ट ऩने बएभा आफ्नो स्थामी ठे गाना
बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा मथाथय ङ्जिियण य कायण खङ्टराई ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट
ऩदयछ ।

(२) िडा कामायरमरे सफै व्महोया फङ्टङ्ञझ ङ्झनिेदकको भाग भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा ऩङ्चयचम-ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी
उऩरब्ध गयाउन प्राप्त ङ्झनिेदन तथा अन्त्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ िडा कामायरमभा याखी ङ्झनिेदकरे ऩेश
गये को सक्कर कागजात सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस गयी नगयऩाङ्झरका स्थानीम तहभा ऩठाउॉन ङ्ट ऩदयछ ।

(३) स्थानीम तहरे ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत प्राप्त बएको ङ्झनिेदन अऩाङ्गताको प्रकृती अनङ्टसाय सोझै िा स्थानीम
सभन्त्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गयी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय अऩाङ्गता ऩङ्चयचम-ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झन्शङ्टल्क
उऩरब्ध गयाउॉन ङ्ट ऩनेछ ।

(४) प्रङ्झतङ्झरङ्जऩका राङ्झग प्राप्त बएको ङ्झनिेदनका ङ्झफषमभा सो ऩङ्चयचम ऩत्र फाहक व्मङ्ञिरे ऩङ्जहरे प्राप्त गये को
ऩङ्चयचम ऩत्रभा हे यपेय गनङ्टऩ
य ने दे ङ्ञखएभा स्थानीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतभा ऩेश गयी सो सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त ङ्झनदे शन
अनङ्टसाय गनङ्टय ऩदयछ ।

१० मस कामयङ्जिङ्झधको प्रङ्झतकङ्टर कामय बएभा प्रचङ्झरत कानूनभा ब्मिस्था बए फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनछ
े ।
११. अङ्झबरेख सम्िङ्ञन्त्ध व्मिस्था्
(१) सम्िङ्ञन्त्धत िडा कामायरमरे आपनो ऺेत्रभा बएका कङ्टर अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरु तथा अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिहरु भध्मे ऩङ्चयचमऩत्र ऩाएका व्मङ्ञिहरुको अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत य गाम्बीमयता रगामत अन्त्म
आिश्मक ङ्जिियण खङ्टल्नेगयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अध्मािङ्झधक गयी त्मसको चौभाङ्झसक ङ्जिियण तमाय गयी
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा आफ्नो नगयऩाङ्झरका तथा ङ्ञजल्रा सभन्त्िम सङ्झभङ्झतराई सभेत ऩठाउॉन ङ्ट ऩदयछ ।

(२) स्थानीम तहरे ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गये ऩङ्झछ मसको जानकायी ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त गने ब्मङ्ञिको स्थामी
ठे गाना बएको िडा कामायरमराई ङ्छदनङ्ट ऩदयछ ।
(३) गाॉउऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहे का कङ्टर अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरु तथा
अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ऩाएका व्मङ्ञिहरुको अङ्झबरे ख याखी त्मसको चौभाङ्झसक प्रङ्झतिेदन प्रदे शको

साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्त्रारम य सॊ घीम भाङ्झभरा तथा
साभान्त्म प्रशासन भन्त्त्रारमभा ऩठाउॉन ङ्ट ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द-५
ङ्झफङ्झफध
१२. ङ्जिङ्जिध :
(१) सफै स्थानीम तहरे आـआफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यहे का ङ्झफकट तथा दङ्टयगभ गाउॉहरुभा यहे का अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिहरुका राङ्झग अऩाङ्गता ऩङ्चयचमـऩत्र रगामतका सेिा सयर तङ्चयकारे उऩरब्ध गयाउॉन
कङ्ञम्तभा फषो एक ऩटक ती ठाउॉहरुभा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण सम्िङ्ञन्त्ध घङ्टङ्ञम्त ङ्ञशङ्जिय सञ्चारन गनङ्टय ऩदयछ ।

(२) मो कामयङ्जिङ्झध रागू हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड प्राप्त गये को अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र सम्फङ्ञन्त्धत नगयऩाङ्झरका फङ्टझाई मो
कामयङ्जिङ्झध जायी बएको ङ्झभङ्झतरे १ फषयङ्झबत्रभा मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको ऩङ्चयचमऩत्र ङ्झरनङ्टऩनेछ । मस
अङ्ञघ जायी बएका ऩङ्चयचम ऩत्र एक िषयऩङ्झछ स्ित् भान्त्म हङ्टनै छै न ।
(३) मस कामयङ्जिङ्झध बएको प्रािधान अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको अङ्झधकाय सम्िङ्ञन्त्ध ऐन य अन्त्म प्रचङ्झरत
कानूनसॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको हदसम्भ स्ित् अभान्त्म हङ्टनेछ ।

(४) अऩाङ्ग ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण सम्िन्त्धभा मस कामयङ्जिङ्झधभा उल्रेख नबएको ङ्जिषमभा अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञिहरुको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन य अन्त्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(५) अऩाङ्ग ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६५ फभोङ्ञजभ बए गये का काभ कायिाही मसै कामयङ्जिङ्झध
फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ ।
(६) अऩाङ्ग ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६५ खाये ज गङ्चयएको छ ।

अनङ्टसूची १
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩत्र ऩाउनको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनिेदनको ढाॉचा
फोटो

श्री कामायरम प्रभङ्टखज्मू
भापयत............................
………………………………………. नगयऩाङ्झरका
ङ्झभङ्झत :.................. ........
ङ्जिषम : अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩत्र ऩाउॉ ।
भहोदम,
भ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोरे ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत ङ्जिियण याङ्ञख
ऩङ्चयचमऩत्र ऩाउन मो ङ्झनिेदन ऩेश गये को छङ्ट । भैरे ऩेस गये को ङ्जिियण ठीक साॉचो छ, झङ्टट्टा ठहये भा
प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभको सजाम बोग्न भञ्जङ्टय छङ्ट ।
१.

नाभ थय ..................... ................... उभेय .................. ......... ङ्झरङ्ग ....................

२.

प्रदे श :

३.

ठे गाना:
(क) स्थामी ठे गाना : ...................ऩाङ्झरका, िडा नॊ............... टोर ..............
(ख) अस्थामी ठे गाना : .................ऩाङ्झरका, िडा नॊ...................टोर ..............
(ग) सम्ऩयकय टे ङ्झरपोन िा भोफाइर नॊ. ............... .................. .................

३.

सॊ यऺक/अङ्झबबािकको नाभ थय .................... .............. ङ्झनिेदकको नाता ...............

४.

सॊ यऺक/अङ्झबबािकको टे ङ्झरपोन िा भोफाइर नॊ. .............. ................... .............

५.

नेऩार सयकायको ऩङ्चयबाषा य िगॉकयण अनङ्टसाय अऩाङ्गताको प्रकाय ......................

६.

नेऩार

सयकायको

ऩङ्चयबाषा

य

िगॉकयण

अनङ्टसाय

अशिताको

अऩाङ्गताको प्रकाय ............................
७.

शयीयको अॊग, सॊ यचना, प्रणारीभा आएको ऺङ्झतको ङ्जिियण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….

८.

ऺङ्झत बएऩछी दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩभा आएको अियोध िा ङ्झसङ्झभतताको ङ्जिियण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….

आधायभा

९.

१०

अऩाङ्गताको कायण उऩमङ्टि स्थानभा ङ्ञचनो रगाउनङ्टहोस् ।
क) योगको दीघय असय

ख) दङ्टघट
य ना

ग) जन्त्भजात

घ) सशस्त्र द्वन्त्द्व

ङ) िॊशानङ्टगत कायण

च) अन्त्म ..............

सहामक साभग्री प्रमोग गनङ्टय ऩने आिश्मकता बएको िा नबएको : उऩमङ्टि स्थानभा
रगाउनङ्टहोस् ।

११.

आिश्मकता

क) बएको

बएको

बए

ख) नबएको
कस्तो

प्रकायको

सहामक

साभग्रीको

प्रमोग

गनङ्टऩ
य ने

…………………………………………………………………………..................
१२.

सहामक साभग्री प्रमोग गने गये को/नगये को (उऩमङ्टि स्थानभा ङ्ञचनो रगाउनङ्टहोस
क) गने गये को

ख) गने नगये को

१३.

सहामक साभग्री प्रमोग गने गये को बए साभग्रीको नाभ : ......................... ...........

१४.

अन्त्म व्मङ्ञिको सहमोग ङ्जिना आफ्ना कस्ता कस्ता दै ङ्झनक कामय गनय सक्नङ्टहन्त्ङ्ट छ
क) ........................

ख)............................ ग) ..........................

घ) .......................... ङ) ........................
१५.

च) ...........................

अन्त्म व्मङ्ञिको सहमोग ङ्झरनङ्टहन्त्ङ्ट छ बने कङ्टन कङ्टन काभको राङ्झग ङ्झरनङ्ट हङ्टन्त्छ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

१६.

ङ).............................

ऩङ्झछल्रो शैङ्ञऺक मोग्मता प्राथङ्झभक तह

च) ...........................

घ) ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक तह

ङ) भाध्मङ्झभक तह

च) उच्च भाध्मङ्झभक तह

ज) स्नातकोत्तय तह

झ) ङ्जिद्यािाङ्चयधी तह

छ) स्नातक तह

१७.

ङ्ट ोस
कङ्टनै ताङ्झरभ प्राप्त गनङ्टब
य एको बए भङ्टख्म ताङ्झरभहरूको नाभ रे ख्नह
………………………….………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

१८.

हारको ऩेशा :
क) अध्ममन
ङ) सयकायी सेिा

ङ्ञचनो

ख) कृङ्जष व्मिसाम

ग) स्ियोजगाय

च) ङ्झनजी ऺेत्रभा सेिा

घ) अध्ममन

ज) केही नगये को

झ) अन्त्म ...

ङ्झनिेदक
नाभ, थय ..............................
हस्ताऺय ..............................
ङ्झभङ्झत ..............................

हङ्टन्त्छ

अनङ्टसूची २
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमत्रको ढाॉचा
नेऩार सयकाय

ङ्झनशाना छाऩ

..................................................
ऩङ्चयचमऩत्र नम्फय्

फोटो

ऩङ्चयचमऩत्रको प्रकाय:
अऩाङ्गता ऩङ्चयचम-ऩत्र
१) नाभ, थय्
२) ठे गाना् प्रदे श ……………..ङ्ञजल्रा…………
३) जन्त्भङ्झभङ्झत्

स्थानीम तह ………………………

४) नागयीकता नम्फय: ……………………..

५) ङ्झरङ्ग् ………… …………. ६) यि सभङ्टह…………..
७) अऩाङ्गताको ङ्जकङ्झसभ् प्रकृङ्झतको आधायभा ……………………..गम्बीयता ……..
८) फाफङ्ट/आभा िा सॊ यऺकको नाभ, थय …………………………………………
९) ऩङ्चयचमऩत्र िाहकको दस्तखत्
१०) ऩङ्चयचम ऩत्र प्रभाङ्ञणत गने ………….
नाभ, थय ..............................
हस्ताऺय ..............................
ऩद ...................................
ङ्झभङ्झत ..............................

"मो ऩङ्चयचऩत्र कसै रे ऩाएभा नङ्ञजकको प्रहयी कामायरम िा स्थानीम ङ्झनकामभा िङ्टझाइङ्छदनङ्टहोरा"

Annex 2
Disability Identity Card Format
The Government of Nepal
Stamp
................................................
ID Card Number:
Photographs

ID Card Type :
Disability Identity Card
1) Full Name of Person
2) ADdress: Province ……………..District………
3) Date of Birth

Local Level………………

4) Citizenship Number: ……………………..

5) Sex: ………… …………. 6) Blood Group…………..
7) Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of
Severity……. ……..
8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………
9) Signature of ID card Holders……………….
10) Approved by ………….
Name ..............................
Signature ..............................
Designation .............................
Date …………………………….
"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality
office"

अनङ्टसूची ३
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको कामायरमभा याङ्ञखने अङ्झबरेखको ढाॉचा
िभ सॊ ख्मा्
अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र नम्फय्

ऩङ्चयचमऩत्रको प्रकाय …………….

१) नाभ, थय्
२) ठे गाना (स्थामी) प्रदे श:
३) ठे गाना (अस्थाई) प्रदे श:

ङ्ञजल्रा :
ङ्ञजल्रा :

४) जन्त्भ ङ्झभङ्झत्

स्थानीम तह:
स्थानीम तह:

िडा:
िडा:

४) नागयीकता नम्फय्

६) यि सभङ्टह

५) ङ्झरङ्ग्

७) ङ्जििाङ्जहत/अङ्जििाङ्जहत्

८) फाफङ्ट/आभा िा सॊ यऺकको नाभ, थय्
९) ठे गाना् प्रदे श

ङ्ञजल्रा

स्थानीम तह

िडा

ॉ को नाता्
१०) अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिसग
११) ऩङ्झछल्रो शैङ्ञऺक मोग्मता्
१२) अध्ममनयत ङ्जिद्यारम िा करेज :

अध्ममन नगये को

ऩढाइ सकेको

१३) ऩेशा्
१४) अऩाङ्गताको ङ्जकङ्झसभ्
क) अऩाङ्गताको प्रकृङ्झतको आधायभा ………………..
ख) अऩाङ्गताको गम्बीयताको आधायभा ……………………..
१५) कस्ता दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩहरू

गनय सङ्जकन्त्छ ?

……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दै ङ्झनक ङ्जिमाकराऩहरू गनय सङ्जकॉदै न ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहामक साभग्री आिश्मक

ऩने

नऩने

आिश्मक ऩने बए के …………………………….
१८) हार सहामक साभग्री

ऩाएको

नऩाएको

१९) ऩङ्चयचम-ऩत्र िाहकरे प्राप्त गये का अन्त्म सेिा, सङ्टङ्जिधा
………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
२०) ऩङ्चयचमऩत्र फाहकराई आिश्मक ऩये का अन्त्म सेिा सङ्टङ्जिधाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..

२१) सेिा, सङ्टङ्जिधा प्रदान गने ङ्झनकाम् …………………… ……………
२२) अन्त्म ……………………………………………… …………………………
प्रभाङ्ञणत गने अङ्झधकायीको्
दस्तखत्

नाभ, थय्
ऩद्

कामायरम्

ङ्झभङ्झत :

efu @
xl/k'/ gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf]
cfrf/;+lxtf, @)&^
g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd ;xsfl/tf, ;xcl:tTj / ;dGjosf cfwf/df ;+3Lo nf]stflGqs
u0ftGqfTds zf;g Joj:yfsf] cEof; ub}{ ;ª\3, k|b]z / :yfgLo txaLr ;'dw'/ cGt/;/sf/
;DjGw sfod ug{, :yfgLo zf;g Joj:yfdf hgtfsf] cy{k"0f{ ;xeflutf k|a4{g ub}{ j9L
hgd'vL, ;]jfd'vL, hgpQ/bfoL, kf/bzL{ tyf ;'zf;go'Qm :yfgLo zf;gsf] k|Tofe"lt ug{,
:yfgLo txnfO{ hgtfsf] ljZjfl;nf] zf;g OsfO{sf ?kdf :yflkt ug{, :yfgLo txaf6 ;dfhsf
ljleGg ju{ wd{, lnË, hfthfltsf df}lns ;+:s[ltk|lt ;Ddfg / ;lxi0f' efjgfsf] ljsf; ug{
tyf sfg'gL /fHo, ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqsf nfex¿sf] Gofof]lrt ljt/0f / bLuf] ljsf;sf]
cjwf/0ffnfO{ d"t{ ?k lbg xfdL hgtfaf6 lgjf{lrt kbflwsf/Lsf] cfr/0f / lqmofsnfkx?nfO{
;f]xL cg'?k dof{lbt / gd"gfof]Uo t'Nofpgsf nflu xl/k'/ gu/kflnsfsf hgk|ltlglwx?n]
gu/;ef a}7saf6 kfl/t u/L of] æ xl/k'/ gu/kflnsfsf kbflwsf/Lsf] cfrf/;+lxtf, @)&^Æ
agfO{ nfu' u/]sf 5f} .

efu — !
k|f/lDes

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ of] cfrf/;+lxtfsf] gfd æ xl/k'/ gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf]
cfrf/;+lxtf, @)&^Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] cfrf/;+lxtf gu/;efaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu' x'g]5 .
@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; cfrf/;+lxtfdf,
-s_ æk|d'vÆ eGgfn] xl/k'/ gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ .
-v_ æcfrf/;+lxtfÆ eGgfn] xl/k'/ gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] cfrf/;+lxtf, @)&^ nfO{
hgfpg]5 .
-u_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] o; cfrf/;+lxtf cg';f/ ul7t cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltnfO{
;Demg'k5{ .
-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] xl/k'/ gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .
-ª_ ækbflwsf/LÆ eGgfn] xl/k'/ gu/kflnsfsf k|d'v, pkk|d'v, j8fWoIf, sfo{kflsnsfsf ;b:o
tyf ;efsf cGo ;b:o ;d]tnfO{ ;Demg'k5{ . o; zAbn] gu/kflnsfn] cfˆgf] sfo{ ;Dkfbgsf
l;nl;nfdf u7g u/]sf h'g;'s} ;ldlt jf pk;ldlt jf sfo{bnsf ;b:ox? ;d]tnfO{
;Demg'kb{5 .
r_ æ;efÆ eGgfn] xl/k'/ gu/ ;efnfO{ j'emfpg]5 .
-5_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhdsf] ufpFkflnsf, gu/kflnsf / lhNnf;ef
;Demg'k5{ .
-h_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] dxfgu/kflnsf, pkdxfgu/kflnsf / gu/kflnsf ;d]tnfO{ hgfpg]5
.

efu — @
kbflwsf/Lsf cfrf/x?
#= ;fdfGo cfrf/x?sf] kfngf ug]{ M kbflwsf/Lx?n] kfng tyf cjnDjg ug'{kg]{ ;fdfGo
cfrf/x? b]xfodf pNn]v eP adf]lhd x'g]5g . h;sf] cjnDjg ug{ xfdL k|lta4tf JoQm
ub{5f}+,
#=! g]kfnsf] :jtGqtf, :jfwLgtf, :jfledfg, /fli6«o Pstf, ef}uf]lns cv08tf / hgtfdf
lglxt ;fj{ef}d;Qfk|lt k|lta4 /x+b},
-s_ Kfbflwsf/Lx?n] g]kfnsf] :jtGqtf, ;fj{ef}ldstf, ef}uf]lns cv08tf, /fli6«o Pstf,
:jfwLgtf / :jfledfgsf] cIf'00ftfdf k|lts'n x'g] sfo{ ug]{ 5}gf} .
-v_ s'g} klg kbflwsf/Ln] /fi6« lj?4 x'g] sfo{df ;3fp k'¥ofpg], /fli6«o uf]kgLotf eË ug]{,
/fli6«o ;'/Iffdf cfFr k'¥ofpg] sfo{x? ug{ jf To:tf] sfo{df ;xof]u k'¥ofpg] sfo{ ug]{ jf u/fOg]
5}g .
-u_ s'g} kbflwsf/Ln] kbLo lhDd]jf/L kfngf ubf{ ;b}j /fi6« / hgtfsf] a[xQ/ lxtnfO{ Wofgdf
/fvL ug]{5f} .
-3_ s'g} klg JolQm jf lgsfon] hgtfdf lglxt ;fj{ef}d;Qf, /fli6«o Pstf, :jfwLgtf,
;fdflhs, wfld{s, ;f+:s[lts tyf P]ltxfl;s ;f}xfb{tfdf cfFr k'¥ofpg] u/L sfo{ u/]df To:tf]
sfo{ lg?T;flxt ug]{5f} .
#=@ ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;'—;DjGwdf hf]8 lb+b],}
-s_ kbflwsf/Lx?n] ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;';DjGw, sfo{clwsf/If]q, sfo{ k|0ffnL jf
;+:yfut k|aGwdf s'g} cfFr k'¥ofpg jf bvn lbg jf cGt/;/sf/ ;DjGwdf vnn kfg]{ s'g}
lqmofsnfk ug{ jf jQmJo jf k|sfzg jf k|rf/ k|;f/ ul/g]5}g .
-v_ s'g} klg cfwf/df :yfgLo txsf jfl;Gbfx?nfO{ e]befj ug]{ jf ;dfg ;'/Iff, ;]jf, ;'ljwf /
;+/If0faf6 al~rt ul/g]5}g . t/ dlxnf, jfnjflnsf, ckf+utf ePsf JolQm, blnt, h]i7 gful/s
nufout kl5 k/]sf ju{, If]q tyf ;d'bfosf] xslxtsf nflu ljz]if Joj:yf ug{ k|lta4 /xg]5f}+
.
-u_ cGt/ :yfgLo tx tyf cGt/ ;/sf/ j:t' jf ;]jfsf] lgjf{w cfjfudgnfO{ s'g} afwf ul/g]
jf e]befj ul/g]5}g .
#=# ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g k|0ffnL, :jzf;g / :jfoQ zf;g, ;+3, k| b]z /
:yfgLo txaf6 /fHozlQmsf] k|of]u tyf ljZjJofkL dfgj clwsf/ / df}lns clwsf/sf dfGo
l;4fGtsf] k|a4{g ug{,
-s_ hgtfdf lglxt ;fj{ef}d;Qf, :jzf;g tyf :jfoQ zf;g, ;+3, k|b]z / :yfgLo txaf6
/fHozlQmsf] k|of]u, ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqsf dfGo l;4fGtx?nfO{ pRr ;Ddfg / cfTd;ft
ul/g]5 .
-v_ ;+3Lo nf]stflGqs k|0ffnL, :yfgLo :jfoQtf / tNnf] txdf clwsf/sf] ljs]Gb|Ls/0fsf
l;4fGt tyf gLltnfO{ cgfb/ ug]{, hgtfk|ltsf] pQ/bfloTjnfO{ c:jLsf/ ug]{], cax]ngf ug]{,
cGt/;/sf/ ;DjGw Pj+ :yfgLo txx? / ;fem]bf/ ;+3 ;+:yf;+usf] sfg'g adf]lhdsf] ;DaGwdf
vnn kg]{ h:tf s'g} n]v, ;dfrf/, efif0f, jQmJo k|sfzg jf k|zf/0f ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g .
t/ o; s'/fn] pNn]lvt laifodf cg';Gwfgd"ns s'g} n]v /rgf k|sflzt ug{ / ;f]
cg'?k wf/0ff /fVg /f]s nufPsf] dflgg] 5}g .

#=$ ;fwg >f]tsf] k"0f{ ;b'kof]u ug{ M
-s_ sfg'g adf]lhd cfkm"n] kfpg] ;]jf ;'ljwfafx]s :yfgLo txsf] ;fwg, >f]t, gub jf lhG;L
s'g} klg k|sf/n] df:g, pkef]u ug{ / b'?kof]u ug{' u/fpg' x'Fb}g .
-v_ s'g} klg kbflwsf/Ln] ;fj{hlgs ;|f]tsf] k|of]u ubf{ clwstd ;b'kof]u / pTkfbgzLn
sfo{df k|of]u ug{' kg]{5 .
#=% cfkgf] lhDd]jf/Lsf] k|efjsf/L sfof{Gjog ug{ u/fpg,
-s_ s'g} klg kbflwsf/Ln] sfg'gn] tf]lsP adf]lhdsf kbflwsf/Lx?nfO{ k"j{ hfgsf/L glbO{
cfˆgf] ;]jf lbg] :yfg 5f]8L cGoq hfg' x'Fb}g .
-v_ kbflwsf/Ln] k|rlnt sfg'gdf tf]lsPeGbf a9L ;dosf nflu cfˆgf] sfo{If]q 5f]8\g'kbf{ jf
sfo{If]qeGbf jflx/ hfg'kg]{ ePdf sfg'gn] tf]s] adf]lhdsf hgk|ltlglw jf kbflwsf/LnfO{ cfˆgf]
kbsf] clVtof/L glbO{ hfg' x'b}g .
#=^ u}/ sfg'gL cfZjf;gnfO{ lg?T;flxt ug{,
-s_ ;+ljwfg tyf k|rlnt sfg'gn] lbPsf] clwsf/If]qeGbf aflx/sf sfd ul/lbG5' egL
s;}nfO{ cfZjf;g lbg' x'b}g .
-v_ sfg'g adf]lhd ug'{kg]{ sfd ug{ jf ;]jf lbgsf nflu cfgfsfgL jf l9nfO{ ug]{, hfgLhfgL
cgfjZos em+em6 yKg] jf cfˆgf] clwsf/If]q aflx/sf] sfd ul/lbg jf u/fO{ lbg]5' egL
cfZjf;g jf e/f];f kg]{ s'g} sfd ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g .
-u_ :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] P]gn] tf]lsPsf] of]hgf th'{df k|s[ofsf] hfgsf/L glbO{ s'g}
JolQm, ;+:yf jf ;d'bfonfO{ :yfgLo txsf] of]hgf afx]ssf s'g} sfo{qmd jf of]hgf :jLs[t
ul/lbg jf u/fO{lbg] cfZjf;g lbg' x'Fb}g .
-3_ cfˆgf] nflu jf c¿ s;}sf] nflu cg'lrt nfe k'Ug] u/L kbsf] b'¿kof]u ug]{ sfo{ ug'{
u/fpg' x'b}g .
#=& /fhgLlts cf:yfsf cfwf/df e]befjk"0f{ sfo{ gug{ b[9 /xFb},
-s_ /fhgLlts cf:yf jf ljrf/sf cfwf/df sfo{kflnsf jf ;efsf ;b:ox? jf sd{rf/Lx? jf
;]jfu|fxL tyf cfd gful/sx?;+u t]/f] d]/f]sf] efjgf /fvL s'g} sfo{ ug'{÷u/fpg' x'b}g .
-v_ cfkm" ;Dj4 /fhgLlts bn jf ;Dj4 s'g} lgsfo jf ;+3;+:yfnfO{ dfq nfe k'Ug] jf ;'ljwf
x'g] u/L s'g} lg0f{o jf of]hgf jf sfo{qmd sfof{Gjog ul/g]5}g .
#=* ;fdflhs ;f}xfb{tf / ;dfj]zLs/0fk|lt b[9 ;+slNkt /xFb},
-s_ ;fdflhs ;befj tyf ;f}xfb{tf -k|]d_ vNaNofpg gx'g] M ljleGg hft hflt, wd{, ju{, If]q,
;Dk|bfoaLr ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf vNaNofpg] s'g} sfd jf cGo s'g} Jojxf/ ug'{
jf u/fpg' x'Fb}g . s'g} ;Dk|bfoaLrsf] ;'—;DjGwdf vnn kg]{ u/L lqmofsnfk ug'{ u/fpg' /
k|rf/ k|;f/ ug'{ u/fpg' x'b}g .
-v_ 5'jf5'tnfO{ k|>o lbg] Jojxf/ ug{' x'Fb}g . s'g} larf/ AoQm ubf{ hftLo, wflds, ;f+:s[lts
jf ;dflhs ljå]if jf wfld{s e]befj hgfpg] vfnsf sfd s'/f ug]{ jf pvfg 6'Ssf k|of]u ug]{
jf s'g} hftL, wd{, ;+:s[lt jf ;d'bfosf] :jfledfgdf wSsf nfUg] jf cf3ft k'Ug] vfnsf
zAb÷jf0fLx?sf] k|of]u ug'{ x'b}g .
-u_ s'g}klg hfthflt, wd{, j0f{, lnË cflbsf cfwf/df e]befj ug{' x'Fb}g tyf ;a} ;d'bfosf
sfg'gL xslxt / df}lns ;+:s[ltk|lt af]nL / Jojxf/ b'a} tj/af6 k|lts'n c;/ kg]{ u/L sfo{
ug{' u/fpg' x'Fb}g .

-3_ s'g} klg ;d'bfosf] k/Dk/f b]lvsf] wd{ cjnDjg ug]{ wfld{s :jtGqtfsf] ;Ddfg ug'{ kg]{5 .
t/, cfkm\gf] If]qleq s;}sf] wd{ kl/jt{g ug]{ u/fpg] s'g} klg lqmofsnfk x'g lbg'x'Fb}g .
-ª_ s'g} ljb]zL gful/s jf ;+:yfn] g]kfnsf] ;Eotf, g]kfnL hgtfaLrsf] ;befj laufg]{ jf
e8sfpg] sfd u/]sf] jf ug{ nfu]sf] hfgsf/L ePdf tTsfn ;DalGwt lgsfodf ;"lrt ug'{
kg]{5 .
#=( kbflwsf/LaLr sfo{lhDd]jf/Lsf] Gofof]lrt afF8kmfF8 ug{ M
-s_ kbflwsf/Lx?aLr lhDd]jf/L, clwsf/ jf ;'lawf jf bfloTjsf] afF8kmfF8 ubf{ /fhgLlts
bn;Fusf] ;Dj4tf jf /fhgLlts cf:yf jf dlxnf jf k'?if jf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf
cfwf/df e]befj ug'{ x'Fb}g .
t/ sfg'g adf]lhd laz]if lhDd]jf/L / cj;/ lbgsf nflu pNn]lvt k|fjwfgn] /f]s nufPsf]
dflgg] 5}g .
#=!) s;}sf] :jfledfg / cl:tTjdf s'g} cfFr cfpg glbg,
-s_ kbflwsf/Ln] ;a};+u lzi6 / dof{lbt af0fL tyf zJbsf] k|of]u ug'{kg]{5 . zflng / :jefljs
;fdflhs cfrf/x? ug'{kg]{5 . hgtf;+u xflb{s, gd| / cfb/k"j{s Jojxf/ ug'{kg]{5 .
-v_ kbflwsf/Laf6 sfo{kflnsf / ;efsf ;b:ox?, :yfgLo txdf sfo{/t sd{rf/Lx?df Ps
csf{k|lt em'7f nf~5gf nufpg], l/; /fu å]if /fVg] tyf Ps csf{sf] laifodf ck|f;f+lus
l6sfl6Kk0fL ug'{ jf clt;of]lQmk"0f{ cleJolQm lbOg]5}g .
-u_ kbflwsf/Ln] lgjf{lrt hgk|ltlglw, sd{rf/L, ;]jfu|fxLk|lt /fd|f] Jojxf/ / zLi7 efiffsf]
ug]{5g .
-3_ kbflwsf/Ln] ;+:yfut?kdf s'g} wf/0ff JoQm ubf{ :yfgLo tx, o;sf lg0f{ox? jf s'g}
kbflwsf/L jf sd{rf/LnfO{ xf]Rofpg] jf cgfb/ ug]{ efiff jf cleJolQm lbg' jf lbg nufpg' x'b}g
.
-ª_ kbflwsf/L tyf sd{rf/LaLr Ps csf{sf] sfd, k]zfut dof{bf / sfo{ut :jfoQtfsf] ;Ddfg
ug]{ jftfj/0f l;h{gf ug'{ kg]{5 .
-r_ kbflwsf/Lx?n] Pscsf{sf] JolQmut?kdf l6sf l6Kk0fL ug'{ x'Fb}g t/ kbflwsf/Lsf] sfd;Fu
;DalGwt laifodf :j:y?kdf Ps csf{sf sdL sdhf]/L tyf ;jn kIfx?nfO{ cf+}Nofpg s'g}
jfwf k'Ug] 5}g .
-5_ kbflwsf/Lx?n] Ps csf{sf laifodf ;sf/fTds tj/n] 5nkmn ug]{, ;'emfj lbg], cfnf]rgf
tyf l6Kk0fLx? /fVg'kg]{5 / Ps csf{nfO{ kbLo sfd ug{df ;xof]u, pT;fx / k|]/0ff k|bfg
ug'{kg]{5 .
#=!! ;fdflhs dfGotf lj?4sf cfrf/x? lg?T;flxt ub}{,
-s_ sfof{no ;dodf jf kbLo sfdsf l;nl;nfdf dfbs jf nfu' kbfy{sf] ;]jg ug'{ x'Fb}g .
sfof{no xftfleq tyf ;fj{hlgs ;ef, ;df/f]x, a}7s, cflb :ynx?df dBkfg, w'd|kfg, v}gL,
;"tL{, u'6\sf jf kfg ;]jg ug'{ x'Fb}g .
-v_ cGwljZjf;, ck;+:s[lt, ?9Ljfbh:tf k'/ftg Pjd\ ca}1flgs dfGotf tyf rfnrng
lj?4sf] ;fdflhs ?kfGt/0f k|s[ofdf ;lqmo ;xeflutf hgfpg' kb{5 .
-u_ kbflwsf/Lx?n] ;fj{hlgs :yn tyf v'nf 7fpmFdf h'jf, tf; v]Ng], aflh nufpg] cflb h:tf
Jojxf/x? ug'{ x'Fb}g .

-3_ kbflwsf/Ln] sfg'gtM dfgj clwsf/sf] xgg 7xl/g], sfg'gn] jGb]h nufPsf tyf ;ef jf
sfo{kflnsfn] cfˆgf] If]qleq ;fdflhs dof{bf ljkl/tsf egL tf]s]sf ;d'bfodf k|rlnt
s'/Lltx?n] a9fjf kfpg] Jojxf/ ug'{ x'b}g .
-ª_ ljleGg hfthflt jf wd{ ;Dk|bfosf k|rlnt ;fdflhs ;+:sf/x? h:t}, ljjfx, a|taGw,
kf:gL, hGdf]T;j, ef]h, cflbdf ;d'bfodf unt k|lt:kwf{sf] efjgf Nofpg] vfnsf t8s e8s
ug{' x'Fb}g / t8se8s ug{ c?nfO{ k|f]T;fxg ug'{ x'Fb}g .
-r_ kbflwsf/Lsf] x}l;otn] s'g} lg0f{o ubf{ /fhgLlts, ;fdflhs, cfly{s jf s'g} klg cfwf/df
t]/f]d]/f] eGg] kIf glnO{ t6:y e"ldsf lgjf{x ug'{kb{5 .
-5_ lnË, pd]/, efiff, wd{, cfly{s cj:yf cflbsf cfwf/df e]befj hgfpg] u/L c?sf] ;fdflhs
;+:sf/ jf juL{o xslxtsf laifox?df gsf/fTds l6Kk0fL ug'{ x'{b}g .
-h_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] If]qleq ljBdfg ;fdflhs s'l/lt tyf s';+:sf/sf ?kdf /x]sf
jfnljjfx, jx'ljjfx, n}+lus lx+;f, 5fpk8L, af]S;f af]S;L, bx]h bfOhf,] 5'jf5't, hfltut
prgLrtf, JolQmut 36gf btf{ gug]{ k|a[lt, vf]k gnufpg] cj:yf, v'nf lbzf cflbh:tf k|yf
k|rngnfO{ lgd"{n ug{ nflu kg'{ kg]{5 .
#=!@ :yfgLo txaf6 k|bfg ug]{ ;]jf, ;'ljwf, lg0f{o k|lqmof / ;"rgfdf hgtfsf] kx'Fr a9fpg,
-s_ k|To]s gful/snfO{ ;/f]sf/ x'g] ;]jf ;'ljwf / lg0f{oaf/] ;"rgf dfu ePdf pknAw u/fpg'
kg]{ 5 . t/ k|rlnt sfg'g tyf cfrf/;+lxtfdf pNn]v ePsf] tl/sfn] afx]s s'g} kbflwsf/L,
JolQm jf ;d"xnfO{ cfly{s sf/f]jf/df nfe jf xfgL k'Ug] jf s;}sf] ;Dklt jf hLp—Hofgdf
xfgL g]fS;fgL k'Ug] ;"rgfx? / uf]Ko /fVg' kg]{ s'/f k|;f/0f jf ;fj{hlgs ug'{ jf u/fpg' jf
pknAw u/fpg' x'b}g\ .
-v_ zflGt ;'/Iff, /fli6«o cv08tf, ;d'bfox?sf] ;f}xfb{ ;DaGwdf vnn kg]{ vfn] ;"rgfx?
;fj{hlgs ug'{ jf u/fpg' x'b}g\ .
#=!# jblgot tyf cglws[t sfd ug{ u/fpgaf6 /f]Sg,
-s_ k|rlnt sfg'g adf]lhd cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/sf] k|of]u ubf{ jblgot jf :j]R5frf/L?kdf
ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g . o:tf] clwsf/sf] k|of]u v'nf Pj+ ;xeflutfd"ns ?kdf 5nkmn u/L ug'{
kg]{5 .
-v_ cfkm" jf cGo s'g} JolQm jf ;+:yfaf6 cGo kbflwsf/L jf sfof{no÷;+3;+:yf jf sd{rf/L jf
JolQmnfO{ cglws[t sfd u/fpg' x'Fb}g .
#=!$ n}lËs ;dfgtfsf] k|a4{g ub}{M
-s_ s;}nfO{ lnËsf] cfwf/df e]befj emNsg] s'g} sfo{ ug'{ x'Fb}g . lnËsf] cfwf/df s;}sf]
Ifdtfdfly cfFr cfpg] u/L s'g} sfdsfh ug{, gLlt, sfg'g jf ;+/rgf agfOg]5}g .
-v_ km/s lnËsf kbflwsf/L, sd{rf/L, ;]jfu|fxL tyf cfd gful/sk|lt c:j:y cfnf]rgf ug]{,
lh:Sofpg] tyf pgLx?sf] dgf]jn 36fpg] vfnsf cleJolQm lbg], lbg nufpg] jf s'g} klg
dfWodjf6 s'g} of}ghGo b'/fzo x'g] vfnsf s'g} sfdsf/jfxL ug{ u/fpg jf of}ghGo cl:nn
tl:j/x? k|sflzt ug]{, k|bz{g ug]{, cfzo b]vfpg], cg'lrt nfesf b[li6n] sfddf cNemfpg]
h:tf x}/fgL kfg]{ Jojxf/ ug'{ jf u/fpg' x'b}g .
-u_ n]v]/, af]n]/, efif0f u/]/ jf h'g;'s} dfWodaf6 klg dlxnf tyf k'?ifaLrdf e]befj hgfpg]
vfnsf sfd jf Jojxf/ ug{ jf pvfg 6'Ssf, y]uf] jf zAbx?sf] k|of]u ug'{ u/fpg' x'Fb}g .

-3_ n}lËs cfwf/df ePsf 3/]n' lx+;f / e]befjsf 36gfx?nfO{ n'sfpg] / uf]Ko /fVg] sfo{ ug]{
jf ;xof]u k'¥ofpg ug'{ u/fpg' x'b}g .
#=!% afnjflnsfsf] ;jf{lË0f ljsf; / xslxtk|lt ;r]t /x+b} M
-s_ jfnjflnsfsf] ;fy{s ;/f]sf/sf laifo tyf :yfgLo ljsf; / zf;g k|lqmofdf
jfnjflnsfsf] ;fy{s ;xeflutfnfO{ xf]Rofpg] jf cjd"Nog ug]{ ljrf/, cleJolQm lbg jf To:tf]
Jojxf/ ug{ u/fpg x'Fb}g .
-v_ cfˆgf] kl/jf/df afn>lds /fVg' x'Fb}g . ;d'bfodf afn>d jf afnzf]if0fnfO{ ;+/If0f jf
k|f]T;fxg x'g] s'g} lsl;dsf lqmofsnfk ug{ u/fpg kfOg]5}g .
$= ;fj{hlgs ;Dkltsf] k|of]u tyf ;'ljwf ;DjGwL cfrf/x?M ;fj{hlgs ;Dkltsf] k|of]u tyf
;'ljwf ;DjGwdf b]xfosf cfrf/x? kfng ug{ k|lta4tf JoQm ub{5f},
$=! kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] ;'ljwfsf nflu 5'6\ofO{Psf] ;]jf jf ;'ljwf jf eQf cfˆgf]
cfGtl/s >f]tsf] slt c+z x'g cfp+5 eGg] PsLg u/L ;efdf 5nkmn u/L cfd gful/snfO{
hfgsf/L lbO{ lskmfolt ?kdf Go"gtd ;'ljwfsf] Joj:yf ul/g]5 .
$=@ kbflwsf/Ln] sfg'g adf]lhd tyf sfof{nosf] sfddf jfx]s :yfgLo txsf] dfgjLo, cfly{s
jf ef}lts ;fwg >f]tsf] cfkm" jf cGo s'g} JolQmaf6 k|of]u jf pkof]u ug'{ jf u/fOg]5}g .
$=# cfˆgf] kbLo cf]xbfsf] cfwf/df s'g} ;ldlt, ;+:yf jf JolQmx?af6 lghL ;]jf tyf ;'ljwfx?
lng jf lng nufOg] 5}g .
$=$ :yfgLo txsf] ;]jf k|fKt u/] jf ;fj{hlgs ;Dkltsf] k|of]u u/]jfkt kbflwsf/L, sd{rf/L
jf cGo s'g} JolQm jf ;+:yfn] sfg'g adf]lhd ltg'{ a'emfpg' kg]{ s/, z'Ns, ;]jf z'Ns b:t'/,
ef8f a'emfpgaf6 5'6 lng]lbg] u/L lg0f{o ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g\ .
$=% :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] cfkm"n] k|fKt ug]{ ;'ljwfx?sf] ljj/0f cfd hfgsf/Lsf nflu
:yfgLo txdfkm{t ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .
%= gLlt lgdf{0f, of]hgf th'{df / lg0f{o ubf{ kfng ug'{kg]{ cfrf/x? M gLlt, lgdf{0f, of]hgf th'{df
/ lg0f{o ubf{ ubf{ b]xfosf cfrf/x?sf] kfng ug{ u/fpg b]xfo adf]lhd ul/g]5,
%=! lg0f{o k|s[ofdf efu lng'k"j{ a}7sdf hfgsf/L lbg'kg]{ -!_ kbflwsf/Ln] cfkm" ;d]t ;+nUg
eO{ s'g} lg0f{o ug'{kg]{ a}7sdf 5nkmndf efu lng'k"j{ b]xfo adf]lhdsf ;"rgfx? ;DjlGwt eP
;f] lbg'kg]{5 M
-s_ :yfgLo txsf] egf{ k|s[of, v/Lb, laqmL jf 7]Ssfk§fsf] lg0f{o k|s[of, s'g} lsl;dsf] b08
hl/jfgf jf ldgfxf ug]{ lg0f{o k|s[of, s'g} kIf;+usf] ;Demf}tfsf] Dofb yk jf vf/]hLsf laifodf
jf To:t} s'g} lg0f{o ug'{kg]{ ljifo;Fu ;DalGwt JolQm;Fu cfˆgf] s'g} :jfy{ jf l/;OjL jf n]gb]g
jf cGo s'g} k|sf/sf] gftf, ;DjGw /x]sf] eP ;f] s'/f,
-v_ :yfgLo txsf] gLlt lg0f{oaf6 k|ToIf jf ck|ToIf?kdf nfe jf xfgL x'g] JolQm,
;+:yf, kIf jf sDkgL;Fu lng'lbg' eP ;f]sf] laj/0fx?,
-u_ s'g} k]zf jf Jojzflos ;+3;+:yfdf kbflwsf/Lsf] k|ltlglwTj, nufgL, z]o/, lxt jf :jfy{
eP ;f]sf] laj/0f / To:tf] sfddf nufpg] ;+:yf ;DaGwL ljj/0f,
-@_ olb s'g} kbflwsf/Lsf] lg0f{o ug'{kg]{ kIf jf laifo;+u ;DaGw /x]5 eg]
a}7ssf] cWoIfn] To:tf] kbflwsf/LnfO{ a}7ssf] lg0f{o k|s[ofdf t6:y /xg jf efu glngsf
nflu lgb]{z ug'{ kg]{5 .
-#_ kbflwsf/Ln] s'g} ljsf; lgdf{0f sfo{sf] nflu u7g x'g] pkef]Qmf ;ldltdf /xL

sfo{ ug'{ x'b}g .
%=@ ;xeflutfd"ns tyf kf/bzL{?kdf gLlt lgdf{0f / lg0f{o ug]{ M
-s_ kbflwsf/Lx?n] of]hgfsf] 5gf}6, k|fyldsLs/0f, sfof{Gjog, cg'udg, d"Nof+sgsf
ljifox?df nfeu|fxL, pkef]Qmf tyf ;/f]sf/jfnf ;d"xsf] Jofks ;xeflutf / k|ltlglwTj u/fP/
lg0f{o ug'{kg]{5 .
-v_ :yfgLo txaf6 lg0f{o lbg'kg]{ ljifox?, lgo'lQm jf ;]jf ;'ljwf lbg] jf lng] ljifosf s'/fx?
kf/bz{L{?kdf ug'{ kg]{5 .
-u_ :yfgLo txsf a}7sx? cfd hgtfsf nflu v'nf ug{ plrt k|s[ofx? lgwf{/0f ug'{ kg]{5 .
-3_ lg0f{o ubf{ sfg'gn] tf]s]sf] cjlwleq lg0f{o ug'{k5{ . sfg'gn] ;do gtf]s]sf]
cj:yfdf laifosf] k|s[lt x]/L oyf;Dej l56f] / pko'Qm ;dofjlwleq lg0f{o ug{'
kg]{5 .
t/ s'g} sf/0fn] lg0f{o ug{ nfUg] ;dofjlw nlDjg] ePdf jf lg0f{o ug{
g;lsg] ePdf ;f]sf] tYok"0f{ hfgsf/L ;+jlGwt kIfnfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .
-ª_ kbflwsf/Ln] gful/s jf ;]jfu|fxLnfO{ gcNofpg] u/L :ki6 /fo tyf ;Nnfx lbg'
kg]{5 .
^= k'/:sf/, pkxf/, bfg, rGbf jf lghL ;]jf, ;'ljwf / nfe u|x0f ;DaGwL cfr/0fM k'/:sf/,
pkxf/, bfg, rGbf jf lghL ;]jf, ;'ljwf / nfe u|x0f ;DaGwdf b]xfosf cfrf/x?sf] kfng ug{
u/fpg k|lta4 /x+b,}
-s_ sfg'g adf]lhd cfˆgf] st{Jo lgjf{x ug]{ l;nl;nfdf s;}af6 s'g} k|sf/sf] gub jf ;]jf
;'ljwfsf] ?kdf pkxf/, k'/:sf/, rGbf lng' x'b}g . To:tf] ;]jf ;'ljwf lbgsf nflu jfWo kfg]{] s'g}
Jojxf/ ug'{ jf u/fpg' xF'b}g\ .
-v_ :yfgLo tx;+u s'g} vf; ljifodf :jfy{ lglxt ePsf] jf ;DefJo :jfy{ ePsf] s'g} klg
JolQmaf6 s'g} k|sf/sf] d}qL Jojxf/ / cfdGq0f, ef]h et]/, vfglkg, dgf]/~hg, j;f]jf; ;'ljwf,
ef8f ;'ljwf, cflb lng' jf lbg' x'Fb}g .
-u_ kbflwsf/Lx?n] cfˆgf] :yfgLo txnfO{ hfgsf/L glbO{ s'g} JolQm, ;+:yf jf lgsfoaf6 bfg,
jlS;;, rGbf, pkxf/ :jLsf/ ug'{ x'Fb}g\ .
&= ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL If]q, ljsf; ;fem]bf/, u}/ ;/sf/L ;+:yf;+usf] ;fem]bf/L M ljsf;
;fem]bf/, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL If]q;+usf] ;fem]bf/L ubf{ b]xfosf
cfrf/x?sf] kfng ug{ k|lta4 /x+b},
-s_ ljsf; ;fem]bf/ lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL If]q;Fu ;+:yfut
;DjGw / ;dGjo k|a4{g ul/g]5 . JolQmut nfexfgLsf cfwf/df Jojxf/ ul/g]5}g .
-v_ ljsf; ;fem]bf/ lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL If]q;Fusf] cfˆgf]
If]qleqsf] of]hgf, sfo{qmd, ah]6 tyf k|ltj]bg sfo{nfO{ PsLs[t ?kdf cuf8L
a9fOg]5 .
*= lgikIftf, ;Ddfg / sb/k"0f{ Jojxf/ ;DaGwL cfr/0fx? M kbflwsf/Ln] cfˆgf] sfo{;Dkfbg
ubf{ lgikIftf, ;Ddfg / sb/k"0f{ ?kdf ug{ b]xfosf cfrf/x?sf] kfng ul/g]5,
-s_ :yfgLo txsf] ;+:yfut Pj+ sfo{ut :jtGqtf / lgikIftf clej[l4 ug{ k|oTgzLn /xg] .

-v_ kbflwsf/Ln] kbLo st{Jo lgjf{x ubf{ jfx\o jf cfGtl/s If]qaf6 k|ToIf jf ck|ToIf?kn]
cfpg] k|efj, k|nf]eg, bjfj, eg;'g, wDsL, cfu|x cflbaf6 k|]l/t jf k|efljt geO{ sfo{ ;Dkfbg
ug]{ .
-u_ cfˆgf] kbLo st{Jo k'/f ubf{ df]nflxhf g/fvL lgle{s / :jtGqtfk"j{s sfo{ ;Dkfbg ug]{
u/fpg] .
-3_ s'g} sd{rf/LnfO{ sfo{ ;Dkfbgsf] l;nl;nfdf cg'lrt k|efj kfg{ jf bafa glbg] .
-3_ k|rlnt sfg'gn] lgif]w u/]sf] s'g} sfo{ ug{ jf u/fpg gx'g] .
-ª_ st{Ao kfngf ubf{ hfgsf/Ldf cfPsf] sfg'g adf]lhd uf]Ko /fVg'kg]{ ljifo jf sfuhft jf
Joxf]/f k|ToIf jf ck|ToIf ?kaf6 k|sfzg ug{ jf u/fpg gx'g] .
-r_ kbflwsf/Ln] cfkm'n] ug]{ sfd lgwf{l/t ;doleq ;Dkfbg ul/g]5 . sfg'g adf]lhd
;Dkfbg ug{'kg]{ sfd ;doleq} ;DkGg gu/L cfkm"n] ug]{ sfd kG5fOg] 5}g .
-(_ cGo cfr/0fx? M kbflwsf/Lsf cGo cfr/0fx? b]xfo adf]lhd ug{ k|lta4 /xG5f}+,
-s_ cfˆgf] ;DklQsf] ljj/0f tf]lsPsf] ;doleq ;DjlGwt lgsfodf a'emfO{ ;fj{hlgs ug'{ kg]{5
.
-v_ :yfgLo txsf] sfddf s'g} k|sf/sf] c;/ kg{ ;Sg] u/L jf ;+ljwfg / k|rlnt sfg'g ljkl/t
x'g] u/L :yfgLo txsf] :jLs[tL ljgf s;}jf6 s'g} k|sf/sf] bfg, bftJo, sf];]nL,
pkxf/ cfkm'n] :jLsf/ ug'{ / cfkmgf] kl/jf/sf] s'g} ;b:onfO{ To:tf] laifo :jLsf/ ug{
nufpg' x'b}g . ljb]zL ;/sf/ jf k|ltlglwaf6 s'g} pkxf/ k|fKt x'g cfPdf :yfgLo txdf ;f]
s'/fsf] ;"rgf lbO{ lg0f{o eP jdf]lhd ug'{ kg]{5 .
-u_ :yfgLo txsf] k"j{ :jLs[lt lagf s'g} sfdsf] lgldQ s'g} lsl;dsf] rGbf dfUg jf To:tf]
rGbf :jLsf/ ug{ jf s'g} lsl;dsf] cfly{s ;xfotf lng' x'b}g .
-3_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo txsf] sfd sf/jfxLdf k|lts'n k|efj kg]{ u/L s'g}
kqklqsfdf cfkmgf] jf:tljs jf sfNklgs gfdaf6 jf j]gfdL s'g} n]v k|sfzg ug{, cgnfOg
;dfrf/ dfWod jf ;fdflhs ;~hfn jf /]l8of] jf 6]lneLhgåf/f k|;f/0f ug{ u/fpg x'b}g .
-ª_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo txsf] gLltsf] lj/f]wdf ;fj{hlgs efif0f lbg jf
s'g} jQmJo k|sfzg ug{ x'b}g .
-r_ d'n'sL P]g ljxfjf/Lsf] dxnsf] ljkl/t x'g] u/L ljjfx ug{ u/fpg x'b}g .
-5_ ljb]zL d'n'ssf] :yfoL a;f]jf; tyf l8=eL=sf] nflu cfj]bg ug'{ x'b}g .
-h_ kbflwsf/Ln] kbLo dof{bfdf cf+r cfpg] u/L s'g} ;d"x jf JolQm;+u sfg'g ljkl/t jftf{
ug]{, ;+emf}tf ug]{ sfo{ ug'{ u/fpg' x'Fb}g .

efu — #
k|rlnt sfg'g adf]lhd kfng ug'{kg]{ cfrf/x?

!)= k|rlnt sfg'gsf] k|efjsf/L sfof{Gjog M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg, k|rlnt ;+3Lo tyf k|b]z
sfg'g, cbfntsf] lg0f{o jf cfb]z tyf sfg'g adf]lhd ;+3 jf k|b]zn] lbPsf] lgb]{zgsf] ;Ddfg
/ kfngf ug{ / ;f]sf] tTk/tfk"j{s k|efjsf/L sfof{Gojg ul/g]5 .
-@_ k|rlnt sfg'g adf]lhd kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ laa/0f a'emfpg] tyf ;fj{hlgs
ul/g]5 .
-#_ kbflwsf/Ln] k|rlnt sfg'g adf]lhd :yfgLo txsf] a]?h' tyf k]lZs kmR5f}{6sf]
sfo{df lhDd]af/L axg ug'{ kg]{5 .

!!= clVtof/ b'?kof]u tyf e|i6frf/ lgjf/0f ;DjGwL sfg'gsf] sfof{Gjogdf ;xof]u M -!_ :yfgLo
txsf kbflwsf/Lx?n] k|rlnt sfg'g adf]lhd e|i6frf/ jf clVtof/sf] b'?kof]u x'g] lsl;dsf
cfrf/x? ug{' jf u/fpg' x'b}g\ .
-@_ :yfgLo txsf kbflwsf/Ln] :yfgLo txdf k|rlnt sfg'g adf]lhd clVtof/sf] b'?kof]u
7xl/g] s'g} sfd jf Jojxf/ ePdf ;DalGwt lgsfodf hfgsf/L lbg'kg]{5 / ;DalGwt lgsfoaf6
x'g] 5fgljg, cg';Gwfg tyf hfFrj'emdf ;xof]u ug'{ kg]{5 .
-#_ kbflwsf/Ln] cfk"mn] yfxf kfPsf] e|i6frf/ dflgg] sfo{x¿sf] ;"rgf lbg] / lng] ug'{ kb{5,
To:tf] ;"rgf n'sfpg / n'sfpg ;xof]u ug'{ x'b}g .
-$_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] sfo{;Dkfbg ubf{ :jfy{sf] åGå b]lvg ;Sg] afXo lqmofsnfk, /f]huf/L,
nufgL, ;DklQ, pkxf/ jf nfe nufotsf s'/fx¿ af/] :ki6 u/L sfo{ ;Dkfbg ug'{ kb{5 .
-%_ e|i6frf/af6 cflh{t ;DklQ /fVg], n'sfpg] tyf k|of]u ug]{ h:tf sfo{nfO{ b'?T;fxg ug'{
kb{5 .
-^_ e|i6frf/af6 cflh{t ;DklQsf] vf]h tnf;, /f]Ssf, :yfgfGt/0f, lgoGq0f, hkmt
Pj+ lkmtf{;DaGwL sfo{df ;xof]u k'¥ofpg' kb{5 .
-&_ kbflwsf/Ln] cfk"mn] / cfkm\gf] kl/jf/sf] gfddf s'g} hfoh]yf v/Lb ubf{
;fj{hlgs u/]/ ug'{ kg]{5 .
!@= lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf] kfng ug'{kg]{ M -!_ :yfgLo txsf hgk|ltlglwx?n] lgjf{rgsf avt
kfng ug'{kg]{ cfrf/x? lgjf{rg cfof]un] tf]s] adf]lhd kfngf ug'{ kg]{5 .
-@_ :yfgLo lgsfosf kbflwsf/Lx?n] lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog tyf kfng
ug{ u/fpg ;xof]u ug'{kg]{5 .
-#_ :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] cfˆgf] cf]xbfsf] cfwf/df k|fKt ;'ljwfx? lgjf{rg k|rf/ k|;f/
jf ;f];Fu ;DalGwt k|of]hgsf nflu cfkm" jf c? s;}af6 k|of]u ug{ jf
k|of]u u/fpgsf] nflu lbg' xF'b}g .
-$_ lgjf{rg k|of]hgsf nflu o:tf] ;'ljwf lbg jf lngsf nflu :yfgLo txx?af6 ;+:yfut
?kdf s'g} lg0f{o ug{' jf u/fpg' ;d]t x'b}g .
!#= cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog nflu cfjZos ;xof]u ug'{kg]{M -!_ cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog tyf
;fj{hlgsLs/0fsf nflu b]xfodf pNn]lvt Joj:yfx? ul/g]5,
-s_ cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog ;ldltsf] Joj:yf ul/g]M sfo{kflnsfn] k|d'v jf sfo{kflnsfn]
tf]s]sf] ;b:osf] ;+of]hsTjdf cfrf/;+lxtf sfof{Gjog ;ldlt u7g ul/g]5 . ;f] ;ldltn]
lgoldt ?kdf cfrf/;+lxtf sfof{Gjogsf] kIfnfO{ ;xof]u k'¥ofO{ sfo{kflnsfsf] a}7sdf lgoldt
k|ltj]bg lbg' kg]{5 .
-v_ cg'udg ;ldltnfO{ ;xof]u k'¥ofpg' kg]{ M o; cfrf/;+lxtfsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf
nflu cg'udg ;ldltnfO{ cfjZos kg]{ ;xof]u pknAw u/fOg]5 .
-@_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] sfo{ljefhg tyf sfo{;Dkfbg lgodfjnLsf] Joj:yf adf]lhd hjfkmb]xL,
kf/bzL{ ;]jf k|jfxsf] k|aGw ug{ b]xfo adf]lhd ug{ u/fpg cfjZos Joj:yf ul/g]5,
-s_ gful/s j8fkq adf]lhd sfo ;Dkfbg ug'{kg]{, gful/s a8fkq ;DjlGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf
nflu ;a}n] b]Vg] 7fpFdf 6fF; ug'{ u/fpg' kg]{5 .

-v_ :yfgLo txn] gful/s a8fkqdf pNn]v eP cg';f/ l56f] 5l/tf] ;]jf k|fKt gePdf ;f] pk/
u'gf;f] ;'g'jfO{ x'g] / 5fglagaf6 ;]jfu|fxL kIfnfO{ s'g} Iflt jf x}/fgL Joxf]g'{k/]sf] b]lvPdf
lkl8t kIfnfO{ plrt pkrf/ / Ifltk"lt{ pknJw x'g] Joj:yf ug'{ u/fpg' kg]{5 .
-#_ s'g} klg kbflwsf/Ln] cfkm'sxfF cfPsf] u'gf;f] tTsfn} ;'Gg] Joj:yf ldnfO{
km5of]{6 ug'{ kg]{5 .

efu — $
cfrf/;+lxtfsf] kfng ug{] u/fpg] Joj:yf

!$= cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltsf] u7g M -!_ s'g} kbflwsf/Ln] o; cfrf/;+lxtf tyf cGo
k|rlnt ;+3Lo, k|b]z / :yfgLo sfg'g adf]lhd kfng ug'{kg]{ cfrf/x? pNn+3g u/], gu/]sf]
;DjGwdf hfFra'em tyf cg'udg ug{sf nflu ;efn] ;efsf ;b:ox?dWo]af6 b]xfo adf]lhdsf
kbflwsf/L /x]sf] Ps cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltsf] u7g ul/g]5 .
s= ;efsf ;b:ox?n] cfkm"dWo]af6 5gf}6 u/]sf] Ps hgf ;+of]hs
v= ;efsf ;b:ox?n] cfkm"dWo]af6 5gf}6 u/]sf] slDtdf Ps hgf dlxnf ;lxt b'O{ hgf ;b:o
u= sfo{sf/L clws[tn] tf]s]sf] :yfgLo txsf] Ps hgf clws[t sd{rf/L ;b:o ;lrj
-@_ cg'udg ;ldltsf ;+of]hs, ;b:o tyf ;lrjdfly g} o; cfrf/;+lxtfsf] pNn+3gdf ph'/ L
k/L lg0f{o ug'{kg]{ cj:yf ePdf ;f] laifosf] 5nkmn, hfFrj'em tyf lg0f{o k|s[ofdf gLh ;xefuL
x'g kfpg] 5}gg\ .
-#_ o; cfrf/;+lxtfsf] ;+o'Qm ?kdf pNn+3g u/]sf] egL cg'udg ;ldltsf ;+of]hs, ;b:ox?
tyf ;lrjdfly s'g} ph'/L k/]sf]df To; pk/ ;DalGwt sfo{;ldltn] 5fgljg u/L To;kl5 a:g]
;efsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{5 .
-$_ cg'udg ;ldltsf ;b:ox?sf] kbfjlw b'O{ aif{sf] x'g]5 . o; ;ldltsf ;b:ox? nuftf/ b'O{
sfo{sfneGbf a9Lsf nflu lgjf{lrt x'g ;Sg] 5}gg\ . t/ :yfgLo txsf] sfo{sfn ;dfKt ePsf]
cj:yfdf o; ;ldltsf] kbfjlw :jt M ;dfKt ePsf] dflgg]5 .
!%= cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo tyf clwsf/ M -!_ cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo tyf
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5,
-s_ s'g} kbflwsf/Ln] cfrf/;+lxtf pn+3g u/], gu/]sf] ;DjGwdf ph'/L k/]df jf hfgsf/L x'g
cfPdf ;f] pk/ hfFra'em tyf 5fgljg ug{ ;Sg] .
-v_ hfFrj'em tyf 5fgljgsf l;nl;nfdf ;DffJxfg hf/L ug]{ / ;fIfL k|df0f a'‰g] clwsf/ x'g] .
-u_ cg'udg ;ldltsf ;b:ox?n] :yfgLo txsf] l;kmfl/z tyf cfdGq0fdf :yfgLo txsf]
h'g;'s} a}7sdf pkl:yt eO{ cfˆgf] sfdsf laifodf hfgsf/L lbg ;Sg]5g\ .
-@_ cg'udg ;ldltsf] sfdsf] nflu cfjZos hgzlQm, sfd ug]{ 7fpF, ;fdu|L tyf
plrt jftfj/0f agfO{lbg] lhDd]jf/L ;DalGwt :yfgLo txsf] x'g]5 .
!^= cg'udg ;ldltsf] a}7s tyf sfo{ljlw M -!_ cg'udg ;ldltsf] sfo{ ;+rfng ljlw b]xfodf
pNn]v eP cg';f/ x'g]5,
-s_ cg'udg ;ldltsf] a}7s cfjZostf cg';f/ a:g]5 .
-v_ cg'udg ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o ax'dtsf] cfwf/df x'g]5 .
-u_ cg'udg ;ldltn] sf/jfxL ubf{ ;DalGwt kbflwsf/LnfO{ ;kmfO{ k]z ug]{ plrt df}sf lbg'
kg]{5 .
-3_ cg'udg ;ldltn] hfFra'emaf6 b]lvPsf] laa/0f ;lxtsf] /fo k|ltj]bg ;DjlGwt

sfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .
-@_ cg'udg ;ldltsf] a}7s tyf hfFra'em ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldlt cfkm}+n] tf]Sg ;Sg]5 .
!&= cg'udg ;ldltsf ;b:ox?sf] ;]jf tyf ;'ljwf M cg'udg ;ldltsf ;b:ox?sf] a}7s eQf
tyf cGo ;'ljwfx? :yfgLo txn] tf]s] jdf]lhd x'g]5 .
!*= ph'/L M -!_ :yfgLo txsf] s'g} kbflwsf/Ln] k]zfut cfrf/ pNn+3g u/]sf]df To; ljifodf
cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldlt ;dIf ph'/L lbg ;lsg]5 .
-@_ dfly -!_ jdf]lhd lbOg] ph'/Ldf s'g kbflwsf/Ln] s'g cfrf/ pNn+3g u/]sf] xf] ;f]sf] cfwf/
k|df0f v'nfpg' kg]{5 . :yfgLo txn] ph'/L kmf/fdsf] gd"gf jgfO{ ;j}n] ;lhn} k|fKt ug{;Sg]
:yfgdf /fVg'kg]{5 .
-#_ ph'/Lsf] ;DjGwdf sf/jfxL dfu ubf{ cg'udg ;ldltn] ph'/jfnf;+u yk ljj/0f jf
sfuhft dfu ug{ ;Sg]5 .
!(= uf]Ko /fVg'kg]{ M-!_ cg'udg ;ldltn] ph'/jfnfsf] gfd uf]Ko /fVg' kg]{5 .
-@_ k|fKt ph'/Lsf cfwf/df s'g} kbflwsf/Ldfly nfu]sf] cf/f]kdfly 5fgljg hf/L /x]s]f cj:yfdf
cf/f]lkt kbflwsf/Lsf] gfd ;d]t uf]Ko /fVg' kg]{5 .
@)= hf+rj'em M -!_ o; cfrf/;+lxtfdf plNnlvt cfrf/x?sf] pNn+3g u/]sf] laifodf cg'udg
;ldltsf] /fo ;'emfj jf k|ltj]bg cfjZos sfjf{lxsf nflu sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .
k|ltj]bg k]z ug'{k"j{ ;f] ;ldltn] b]xfosf k|s[ofx? k"/f ug'{ kg]{5 .
-s_ s'g} kbflwsf/Lsf lj?4 cfrf/;+lxtf pNn+3g u/]sf] s'g} ph'/L k/]sf]df jf s'g}
hfgsf/L k|fKt ePsf]df To;sf] cfwf/df cg'udg ;ldltn] sfjf{xL ug{ cfjZos 5 jf 5}g egL
hfFrj'em ug{ jf u/fpg ;Sg]5 .
-@_ hfFrj'em ubf{ s'g} kbflwsf/L pk/ sf/jfxL ug'{kg]{ b]lvPdf cg'udg ;ldltn] To:tf]
kbflwsf/LnfO{ ;kmfO{ k]z ug{ plrt df}sf lbg' kg]{5 .
-#_ ;kmfO{ k]z ug]{ df}sf lb+bf ;DalGwt kbflwsf/L lj?4 nfu]sf] cf/f]k / To;sf] cfwf/x? k|i6
u/L cfjZos sfjf{xLsf nflu sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{5 .
@!= cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/z sfof{Gjog ug]{ M -!_ cg'udg ;ldltn] o; cfrf/;+lxtfdf
pNn]lvt s'/fx?sf] kfng eP gePsf] ;DjGwdf cfjZos /fo, ;'emfj tyf l;kmfl/z ;lxt
sfof{Gjogsf nflu sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .
-@_ cg'udg ;ldltaf6 k|fKt k|ltj]bg tyf /fo, ;'emfj / l;kmfl/z pk/ sfo{kflnsfdf 5nkmn
u/L cfjZos lg0f{o ;lxt sfof{Gjog ug'{kg]{5 .
-#_ cfrf/;+lxtfsf] kfngsf laifodf :yfgLo txdf 5nkmn x'Fbfsf avt ;DalGwt kIfsf
k|ltlgwLx?nfO{ ;xefuL u/fpg ;lsg]5 .
@@= cfrf/;+lxtfsf] pNn+3gdf ;hfo M -!_ o; cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog ubf{ :yfgLo txaf6
;hfosf] ?kdf b]xfodf pNn]lvt Ps jf ;f]eGbf a9L k|s[ofx? ckgfpg ;lsg]5 .
-s_ ;DalGwt kbflwsf/LnfO{ ;r]t u/fpg] .
-v_ cfnf]rgf tyf cfTdfnf]rgf ug{ nufO{ ;f]sf] hfgsf/L ;fj{hlgs ug{ nufpg] .
-u_ ;fj{hlgs ;'g'jfOsf nflu ;fj{hlgs ug]{, u/fpg]
-3_ k|rlnt P]g sfg'gsf] pNn+3g ePsf cj:yfdf ;DalGwt lgsfodf ;"rgf lbg] /
cfjZos sfaf{xLsf nflu n]vL k7fpg] .

-@_ cf/f]lkt kbflwf/Ldfly ePsf] s'g} klg sfaf{xLsf laifodf lgh s'g} /fhgLlts bn;+u cfj4
ePsf] xsdf ;DalGwt /fhlglts bnnfO{ hfgsf/L u/fpg' kg]{ .
@#= sfjf{xLsf] laa/0f ;fj{hlgs ug'{kg]{ M cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjogsf ;DjGwdf kbflwsf/Ldfly
ePsf] sfjf{xLsf] laa/0f cfd hfgsfl/sf nflu :yfgLo txsf] ;"rgfkf6L / :yfgLo kqklqsfdf
k|sflzt ug'{ kg]{5 . ;f]sf] hfgsf/L /fhgLlts bnx?, ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf;
dGqfno, lgjf{rg cfof]u, k|b]z ;/sf/sf] ;DjlGwt ljefu÷lgsfo, :yfgLo k|zf;gnfO{ u/fpg'
kg]{5 .

efu — %
ljljw

@$= cfrf/;+lxtfsf] kfng ug'{ ;a}sf] st{Jo x'g] M of] cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf ug'{ kbflwsf/Lsf]
lhDd]jf/L tyf st{Josf] Ps cleGg c+usf] ?kdf /xg]5 .
@%= kbflwsf/LnfO{ cfrf/;+lxtfsf] hfgsf/L lbg'kg]{ M of] cfrf/;+lxtf :yfgLo txsf kbflwsf/L
tyf sd{rf/Lx?nfO{ clgjfo{ ?kdf hfgsf/L lbO{ x:tfIf/ u/fO{ nfu" ul/g]5 .
@^= ;/f]sf/jfnfx?nfO{ cfrf/;+lxtfsf] hfgsf/L pknJw u/fpg'kg]{ M :yfgLo txsf
kbflwsf/Lsf] cfrf/;+lxtf, ;do ;dodf cfrf/;+lxtfdf ePsf] ;+zf]wgsf] laa/0f tyf
cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjogsf laa/0fx?sf] hfgsf/L aflif{s?kdf :yfgLo txsf /fhgLlts
bnx?, ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno tyf k|b]z ;/sf/sf ;DjlGwt lgsfonfO{
u/fpg' kg]{5 .
@&= cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gogdf /fhgLlts bnsf] ;xof]u M -!_ s'g} kbflwsf/Laf6 o;
cfrf/;+lxtfsf] pNn+3g ePsf] 7x/ ePdf lghdfly nfu]sf] cf/f]k tyf ;f] ;DaGwdf
l;kmfl/z ePsf] sfjf{xLsf] laa/0f ;d]t ;DalGwt kbflwsf/L ;Da4 /fhgLlts bnnfO{ hfgsf/L
u/fpg'sf ;fy} ;fj{hlgs ;d]t ug'{ kg]{5 .
-@_ hfFrj'emsf cfwf/df kbflwsf/L pk/ sfjf{xLsf nflu ePsf] l;kmfl/zsf] sfof{Gjog ug{]{ jf
;r]t u/fpg] sfddf ;/sf/L lgsfo Pj+ /fhgLlts bnx?sf] ;xof]u lng ;lsg]5 .
@*= cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg M -!_ :yfgLo txsf ;efaf6 cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg ug{ ;lsg]5 .
-@_ cfrf/;+lxtfdf ePsf] ;+zf]wgsf] hfgsf/L ;DalGwt ;a} kbflwsf/L, sd{rf/L,
tyf ;/f]sf/jfnfx?nfO{ lbg'kg]{5 .
-#_ lgjf{rg cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg ePsf v08df cfd hgtfsf] hfgsf/Lsf nflu
;fj{hlgs ug'{kg]{5 .
-$_ gu/kflnsfn] cfˆgf] :yfgLo ljlzi7tf, sfo{ k|s[lt / cfjZostf cg';f/ o; cfrf/
;+lxtfdf ;do ;dodf yk Joj:yf ;dfj]z u/L nfu" ug{ ;lsg]5 .

efu #
हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनय फनेको ङ्जिधे मक, २०७६
प्रस्तािना : हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्फाट सियसाधायणको जीउज्मान य
साियजङ्झनक, ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञत्त, प्राकृङ्झतक एिभ् साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊ यचनाको सॊ यऺण गनयका
राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूङ्झनकयण तथा व्मिस्थाऩनका सफै ङ्जिमाकराऩको सभन्त्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा
कामायन्त्िमनका राङ्झग कानून फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी हङ्चयऩङ्टय नगयऩारीकको
नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द – १
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “नगय ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मू नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन,
२०७६” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरून्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,(क) “ प्रभङ्टख” बङ्ङारे हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ख) “ कोष” बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ग) “ गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे भहाभायी, अङ्झनकार, डढे रो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ट आतङ्क,
ऩशङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू, ्मान्त्डाङ्झभक फ्रू, सऩयदॊश, जनािय आतङ्क, खानी, हिाई,
सडक, जर िा औद्योङ्झगक दङ्टघट
य ना, आगरागी, ङ्जिषाि ग्माॉस, यसामन िा ङ्जिङ्जकयण
च ङ्टहािट, ग्माॉस ङ्जितपोटन, ङ्जिषाि खाद्य सेिन, िाताियणीम प्रदू षण, िन ङ्जिनाश िा
बौङ्झतक सॊ यचनाको ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामयभा हङ्टने दङ्टघट
य ना िा मस्तै अन्त्म
गैयप्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछय ।
(घ) “ ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ घीम ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ सरायही
ङ्ञजल्राभा गठन बएको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय ।

(ङ) “ तोङ्जकएको" िा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको
िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछय ।
(च) “ प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ घीम ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ प्रदे श नॊ. २
भा गठन बएको प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय ।
(छ) “ प्रभङ्टख” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ज) “ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट
ऩछय ।
(झ) “ प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे ङ्जहभऩात, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतार ङ्जिस्पोटन, अङ्झतिृङ्जि,
ॉ ी, हङ्टयी फतास, शीतरहय, तातो
अनािृङ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो तथा बू-स्खरन, डङ्टफान, खडे यी, आध
हािाको रहय, चयाङ्ग, बूकम्ऩ, ज्िाराभङ्टखी ङ्झफस्पोट, डढे रो िा मस्तै अन्त्म प्राकृङ्झतक
कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ञ) “ याङ्जष्ट्रम कामयकायी सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ घीम ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभको कामयकायी सङ्झभङ्झत
सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ट) “ याङ्जष्ट्रम ऩङ्चयषद” बङ्ङारे सॊ घीम ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा
व्मिस्थाऩन याङ्जष्ट्रम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ठ) “ याङ्जष्ट्रम प्राङ्झधकयण” बङ्ङारे सॊ घीम ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जष्ट्रम ङ्जिऩद्
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ड) “ ङ्जिऩद्” बङ्ङारे कङ्टनै स्थानभा आऩत्कारीन अिस्था ङ्झसजयना बई जन िा धनको ऺङ्झतको
साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने प्राकृङ्झतक िा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्
सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ढ) “ ङ्जिऩद् खोज तथा उद्धाय सभूह” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को अिस्थाभा खोजी तथा उद्धाय गनय
ङ्जिमाशीर िा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनय तमाय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञशिीकृत खोज
तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे ताङ्झरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभॉराई सभेत
जनाउॉछ ।
(ण) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण” बङ्ङारे ङ्जिऩद्ऩूि य गङ्चयने जोङ्ञखभको ङ्जिश्लेषण तथा भूल्माङ्कन,
ङ्जिऩद् योकथाभ िा ङ्जिऩद्फाट हङ्टने ऺङ्झतको न्त्मूनीकयण तथा ङ्जिकासका कामयभा ङ्जिऩद्
जोङ्ञखभराई कभ गने सम्फन्त्धी कामय सम्झनङ्ट ऩछय ।
(त)

“ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरायब”

बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटनाऩङ्झछ गङ्चयने ऩङ्टनङ्झनभ
य ायण एिभ् ऩङ्टनस्थायऩनासॉग

सम्फङ्ञन्त्धत कामय सम्झनङ्ट ऩछय ।

(थ) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटना घट्नासाथ तत्कारै गङ्चयने खोज, उद्धाय एिभ्
याहतसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामय सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको ऩूित
य मायीराई
सभेत जनाउॉछ ।
(द)

“ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन”

बङ्ङारे

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय य ङ्जिऩद्

ऩङ्टनरायबसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्ऩूणय ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ध) “ व्मािसाङ्जमक

प्रङ्झतष्ठान”

बङ्ङारे

उद्योग,

करकायखाना,

ङ्झसनेभा

घय,

सङ्जऩङ्ग

भर,

फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयक बिन जस्ता व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछय ।
(न)

“ सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय ।

(ऩ)

(ऩ)

“ सॊ घीम ऐन” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन,
२०७6 सम्झनङ्ट ऩछय ।

(प) “ सॊ घीम भन्त्त्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गयी तोङ्जकएको
भन्त्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछय ।
(फ) “ साियजङ्झनक सॊ स्था” बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम, सयकायको ऩूणय िा आॊङ्ञशक स्िाङ्झभत्ि बएको
सॊ स्था, प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत सॊ स्था िा सफै प्रकायका स्िास््म
तथा शैङ्ञऺक सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछय ।
ऩङ्चयच्छे द – २
नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय
३.

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयराई
प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गनय एक नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

नगय प्रभङ्टख

-सॊ मोजक

(ख)

नगय उऩप्रभङ्टख

-सदस्म

(ग)

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत

-सदस्म

(घ)

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊ मोजकहरु

-सदस्म

(ङ)

प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम

-सदस्म

(च)

साभाङ्ञजक भहाशाखा/शाखा प्रभङ्टख

-सदस्म

(छ)

ऩूिायधाय ङ्जिकास भहाशाखा/शाखा प्रभङ्टख

-सदस्म

(ज)

हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका

सॊ घीम सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध
(झ)

-सदस्म

हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका
प्रदे श प्रहयी कामायरमको प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(ञ)

नगय प्रहयी प्रभङ्टख

-सदस्म

(ट)

याङ्जष्ट्रम भान्त्मता प्राप्त दरका नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत
प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(ठ)

नेऩार ये डिस सोसाईटीका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(ड)

ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िाङ्ञणज्म सम्फन्त्धी भान्त्मताप्राप्त सॊ स्थाको
नगय तहको अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(ढ)

गैयसयकायी सस्था भहासॊ घकाका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(ण)

नेऩार ऩत्रकाय भहासॊ घको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(त)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहाशाखा/शाखा प्रभङ्टख

-सदस्म सङ्ञचि

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन िभ सॊ ख्मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य
(ण) का सदस्महरू उऩरब्ध नबएको अिस्थाभा ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ् काभ कायिाही गनयभा असय ऩने
छै न ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊ घीम ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभको स्थानीम ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ ।
४.

सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी व्मिस्था: (१) सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक
फस्नेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर
हङ्टने ङ्जिषमसू ची सङ्जहतको सू चना फैठक फस्ने सभमबन्त्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।
(४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार फोराउन
आिश्मक बएभा अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थाभा
अध्मऺ य घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ।
(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊ मोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ ।
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ मोजकरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदनेछ।
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा
आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ ।

(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामयङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ ।
५ .

सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी याङ्जष्ट्रम ऩङ्चयषद्फाट स्िीकृत याङ्जष्ट्रम नीङ्झत तथा मोजना एिभ्
याङ्जष्ट्रम कामयकायी सङ्झभङ्झत य प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामयिभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन नीङ्झत तथा
मोजना तजङ्टभ
य ा गयी कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गने,
(ख) नगयसबाफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण, ङ्जिऩद्
प्रङ्झतकामय तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरायब सम्फन्त्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजना तथा कामयिभ
स्िीकृत गयी रागू गने, गयाउने,
(ग)

नगयऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयिभ तथा फजेट प्रस्ताि
तमाय गने, गयाउने,

(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्त्धभा नगयऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास गने, गयाउने,

(ङ)

नगयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी, कभयचायी, स्िमॊ सेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामराई
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउने,

(च)

ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ खोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामयहरू तत्कार
गनयको राङ्झग सॊ स्थागत सॊ मन्त्त्र स्ित: ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कामयङ्जिङ्झध तथा
भाऩदण्ड तजङ्टभ
य ा गयी रागू गने, गयाउने,

(छ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्त्धभा सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञशक कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह साियजङ्झनक,
ङ्झनजी, गैयसयकायी रगामत सफै ङ्झनकाम तथा सॊ स्थारे ङ्झनिायह गनङ्टय ऩने बूङ्झभका ङ्झनधाययण गने
तथा त्मस्ता सॊ स्था िा ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत, मोजना य कामयिभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सम्फन्त्धी ङ्जिषम सभािेश गनय रगाउने,

(ज)

ङ्जिऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बूङ्झभका सम्फन्त्धी आिश्मक भाऩदण्ड
तमाय गयी कामायन्त्िमन गने , गयाउने,

(झ)

सयकायी, ङ्झनजी एिभ् गैयसयकायी सॊ स्था, स्थानीम स्िमॊ सेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक रगामत
सम्फङ्ञन्त्धत सफै ऩऺको सभन्त्िम य सॊ रग्नताभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामय गने,
गयाउने,

(ञ)

बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभायण गदाय बिनसॊ ङ्जहता रगामत अन्त्म स्िीकृत ङ्झनदे ङ्ञशका िा भाऩदण्डको
ऩारना गयाउने,

(ट)

स्थानीम साियजङ्झनक ऩूिायधाय सम्फन्त्धी सॊ यचनाको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

(ठ)

नदी ङ्जकनाय, फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र िा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभको
सम्बािना बएका असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा
स्थानान्त्तयण गयाउन उऩमङ्टि स्थानको खोजी कामयभा सहमोग गने तथा सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा
फसोफास सम्फन्त्धी सचेतना जगाउने,

(ड)

ङ्जिऩद्बाट स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी तथा साियजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहे को से िा प्रिाहभा अियोध
आइऩये भा सोको ऩङ्टन्सञ्चारनका राङ्झग सेिा ङ्झनयन्त्तयताको मोजना तजङ्टभ
य ा तथा कामायन्त्िमन
सम्फन्त्धी कामय गने, गयाउने ।

(ढ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्त्धत मोजना तथा कामयिभ
तजङ्टभ
य ा गनय तथा ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामयका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन िडा तथा
सभङ्टदामस्तयभा सभािेशी ङ्जिऩद् ऩूित
य मायी तथा प्रङ्झतकामय सङ्झभङ्झत गठन गने,
(ण)

ङ्जिद्यारम तहको शैङ्ञऺक ऩाठ्यिभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी ङ्जिषम सभािेश गनय ऩहर
गने,

(त)

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग नभूना अभ्मास गने, गयाउने,

(थ)

ङ्जिऩद्को सभमभा प्रमोग गनय सङ्जकने गयी िारुणमन्त्त्र रगामतका अन्त्म उऩकयणहरू तमायी
हारतभा याख्न रगाउने,

(द)

स्थानीम स्तयभा आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्िको स्थाऩना य सञ्चारन गने,

(ध)

नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सू चना प्रणारी तथा ऩूिच
य ेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य
सञ्चारन गने, गयाउने,

(न)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार उद्धाय तथा याहतको व्मिस्था ङ्झभराउने,

(ऩ)

ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाएका, ङ्झफग्रेका िा नि बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यािङ्झधक गयी
याख्न रगाउने,

(प) ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधाययण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने ,
गयाउने,
(फ)

ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञखभभा यहे को सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयी, अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जिखन तथा अन्त्म कङ्टनै ऩङ्झन
ङ्जकङ्झसभका शोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जिशेष सतकयता अऩनाई सचेतनाभूरक कामयिभ
सञ्चारन गने,

(ब)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबाङ्झगताभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा आङ्झथक
य
ङ्जिमाकराऩको ऩङ्टनस्थायऩना, योजगायीका अिसयको सृजना तथा जीिनमाऩनका राङ्झग आम
आजयन कामयिभ सञ्चारन गने , गयाउने,

(भ)

ङ्जिऩद्को जोङ्ञखभभा यहे का भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, दङ्झरत, सीभान्त्तकृत िगय
तथा सभङ्टदाम, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग ङ्जिशेष मोजना तथा
कामयिभ फनाई कामायन्त्िमन गने , गयाउने,

(म)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा साियजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे प्रचङ्झरत ऐन
फभोङ्ञजभ कामय गये नगये को अनङ्टगभन गने,

(य)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी याङ्जष्ट्रम कामयकायी सङ्झभङ्झत, प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म कामय
गने, गयाउने,

(र)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्त्धभा नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायका भन्त्त्रारम, ङ्जिबाग
तथा अन्त्म ङ्झनकामसॉग सहकामय गने,

(ि)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय िा नगयसबारे तोकेका अन्त्म
कामय गने, गयाउने,

(श)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञशक कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नगय
कामयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका अन्त्म कामय गने , गयाउने,

(ष)

ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊ घसॊ स्था, व्मङ्ञिफाट प्राप्त हङ्टने याहत तथा ऩङ्टनङ्झनभ
य ायण य ऩङ्टनरायबका ङ्झफषमिस्तङ्टराई
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड अनङ्टसाय गने, गयाउने ।
ऩङ्चयच्छे द – ३

िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय
६.

िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩाङ्झरकाको प्रत्मेक िडाभा एक िडा स्तयीम ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

िडा अध्मऺ

-सॊ मोजक

(ख)

िडा सदस्महरू

-सदस्म

(ग)

िडा ङ्झबत्र यहेका ङ्जिषमगत शाखा/ईकाई कामायरम प्रभङ्टखहरू

-सदस्म

(घ)

िडा ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टखहरू

-सदस्म

(ङ)

याङ्जष्ट्रम भान्त्मता प्राप्त दरका िडाङ्ञस्थत प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(च)

स्थानीम ये डिस,

-सदस्म

(छ)

गैयसयकायी तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊ घसॊ स्था तथा मङ्टिा क्रिफाट
सॊ मोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्त्मूनतभ २ भङ्जहरा सङ्जहत ४ जना

(ज)

िडा सङ्ञचि

-सदस्म
- सदस्म सङ्ञचि

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य
स्थानभा फस्नेछ ।
(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर
हङ्टने ङ्जिषमसू ची सङ्जहतको सू चना फैठक फस्ने सभमबन्त्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।
(६) उऩदपा (४) य (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएता ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार
फोराउन आिश्मक बएभा सॊ मोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो
अिस्थाभा सॊ मोजक य घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न
सक्नेछ ।
(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊ मोजकरे गनेछ ।
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ मोजकरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदनेछ।
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा
आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ ।
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामयङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ ।
७ .

िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय
दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) िडा ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरायब सम्फन्त्धी कामयिभ सञ्चारनका राङ्झग नगय
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने तथा सो सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजना
अनङ्टरूऩका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयिभ कामायन्त्िमन, अनङ्टगभन य ऩङ्टनयािरोकन
गने,
(ख)

िडाभा ङ्जिकास ङ्झनभायणका ङ्जिमाकराऩहरू कामायन्त्िमनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ व्मािस्थाऩनराई
भूरप्रिाहीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यारम तथा अस्ऩतारका राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मू नीकयणका
कामयिभहरू सञ्चारन गने ,

(ग)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्त्धभा िडाको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास गने,

(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामयमोजना, ऩङ्टन्स्थाऩना तथा ऩङ्टनङ्झनभ
य ायण मोजना
तजङ्टभ
य ा तथा कामायन्त्िमन गने, गयाउने,

(ङ)

सभङ्टदामभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी काभ गने सभूहहरूको गठन तथा त्मस्ता
सभूहहरूराई ऩङ्चयचारन गने गयाउने,

(च)

िडा सदस्महरू, कभयचायी, स्िमॊ सेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी
प्रङ्ञशऺणको व्मिस्था ङ्झभराउने,

(छ)

स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउने, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्त्धत मोजना तथा
कामयिभ तजङ्टभ
य ा गनय तथा ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामयका राङ्झग तमायी अिस्थाभा
याख्ने,

(ज)

ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ खोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामयहरू तत्कार
गनयको राङ्झग सभन्त्िम गने ,

(झ)

आऩत्कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउने,

(ञ)

ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधाययण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभा नगय
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने,

(ट)

ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञखभभा यहे का सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयी, अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जिखन तथा अन्त्म कङ्टनै ऩङ्झन
ङ्जकङ्झसभका शोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जिशेष सतकयता अऩनाई सचेतनाभूरक कामयिभ
सञ्चारन गने,

(ठ)

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म कामय
गने, गयाउने ।
ऩङ्चयच्छे द – ४
सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्त्म ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन

८ .

सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभन्त्िम: (१) नगयकामयऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको
काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायरे ऩङ्चयचारन गये का सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञशक सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई
सहमोग य सभन्त्िम गनेछ ।
(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जिऩद्को सभमभा खोज तथा उद्धाय कामयका राङ्झग

नगयकामयऩाङ्झरकासॉग

आिश्मक साभग्री भाग गये को अिस्थाभा नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार
उऩरब्ध गयाईनेछ ।
ॉ ू सॉग यहे को नगय प्रहयीराई ऩङ्चयचारन गनेछ ।
(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे आप

९.

िारुणमन्त्त्र तथा अन्त्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय:
(१) िारूणमन्त्त्र, एम्फङ्टरेन्त्स तथा त्मस्तै अन्त्म सेिा प्रदामकरे आऩत्कारीन खोज, उद्धाय तथा याहत
उऩरब्ध गयाउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) आऩत्कारीन कामय सम्ऩादन गदाय सङ्झभङ्झतको आदे श फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेश गने तथा
जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िा सॊ स्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय िारुणमन्त्त्र से िा प्रदामकराई हङ्टनेछ ।

१०.

साियजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा नगयऩाङ्झरका
ङ्झबत्रका सफै साियजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कामायरम िा व्मािसाङ्जमक केन्त्िभा ङ्जिऩद्का घटना हङ्टन नङ्छदन
ङ्जिऩद् सङ्टयऺा औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत्कारीन ङ्झनकास रगामत तोङ्जकए
फभोङ्ञजभका अन्त्म व्मिस्था गने ,
(ख)

त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टनङ्झनभ
य ायण सभेतका सम्ऩूणय
कामयभा आिश्मक सहमोग गने,

(ग)

आफ्ना

कभयचायी

तथा

काभदायराई

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्त्धभा

आधायबूत

अङ्झबभङ्टखीकयण गने गयाउने,
(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने,

(ङ)

आफ्ना बिन रगामत अन्त्म सॊ यचना आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग आिश्मक ऩये भा
आदे शानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने,

(च)

सम्फङ्ञन्त्धत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभा उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण कामयभा सहमोग
ऩङ्टर्माउने,

(छ)

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण सॊ मन्त्त्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा याख्ने,

(ज)

पोहोयभै रा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा
ऩनय सक्ने नकायात्भक प्रबािराई न्त्मू नीकयण गने उऩामहरू अऩनाउने,

(झ)

ङ्जिऩद्को घटना घटे भा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम आऩत्कारीन
कामयसञ्चारन केन्त्िराई खफय गने ।

(२) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका साियजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्टभ
य ा गयी अङ्झनिामय रूऩभा
रागू गनङ्टय ऩनेछ ।
११.

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टय ऩने : नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सयकायी कामायरम, गैयसयकायी सॊ स्था,
स्थानीम सङ्घ सॊ स्था, सभङ्टदाम, स्िमॊ सेिक, नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी ऺेत्र तथा व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
कामयभा नगयऩाङ्झरकाराई दे हाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टय ऩनेछ:-

(क) त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टन्ङ्झनभ
य ायण रगामतका ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयभा सहमोग गने ,
(ख)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी जनचेतना अङ्झबिृङ्जद्ध गने ,

(ग)

ऺभता ङ्जिकास, आऩत्कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी प्रङ्ञशऺण
कामयिभभा सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने,

(घ)

खोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण सम्फन्त्धी कामयभा सहमोग गने।
ऩङ्चयच्छे द – ५
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्त्धी व्मिस्था

१२.

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा छङ्ट ट्टै एक आकङ्ञस्भक कोष
यहनेछ ।
(२) कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने छन्:(क) नगयऩाङ्झरकाको िाङ्जषक
य फजेटफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृत
यकभ,
(ख) प्रदे श सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ,
(ग)

नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ,

(घ)

स्िदे शी कङ्टनै सङ्घ सॊ स्था िा व्मङ्ञिफाट दान, दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राप्त यकभ,

(ङ)

अन्त्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष शङ्टल्क िा दस्तङ्टय सॊ करन गनय
सक्ने छ
(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ ।
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशासङ्झनक कामयको
राङ्झग खचय गङ्चयने छै न ।
(७) कोषको रे खाऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िाङ्जषक
य आम व्ममको प्रङ्झतिदे न तमाय गयी कामयऩाङ्झरका नगयसबा सभऺ ऩेश
गनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ६
कसूय तथा सजाम

१३.

कसूय य सजाम : कसै रे ङ्जिऩद्को घटना घट्न सक्ने गयी राऩयिाही गये भा िा त्मस्तो घटना घटाउन
प्रत्मऺ सॊ रग्न बएभा िा घट्ना घटे को अिस्थाभा नाजामज पाईदा ङ्झरने गयी िा आपङ्टराई भात्र पाईदा
ऩङ्टग्ने ङ्जकङ्झसभको कङ्टनै काभ गये भा िा मस सम्फन्त्धभा सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्त्म भाङ्झनने कङ्टनै काभ
गये भा तत् सम्फन्त्धी कायिाही प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ७
ङ्जिङ्जिध

१४.

ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणाको ऩारना य सभन्त्िम : (१) नेऩार सयकायरे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्टनै
ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएफाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
कङ्टनै काभ गनय गयाउन आदे श ङ्छदएभा सोको ऩारना गनङ्टय गयाउनङ्ट नगयऩाङ्झरकाको कतयव्म हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै
काभ गनय गयाउन नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्टनै व्मङ्ञि, सॊ स्था िा अङ्झधकायीराई आदे श ङ्छदएभा सोको ऩारना
गनय गयाउनभा नगयऩाङ्झरकारे आिश्मक सभन्त्िम गनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्त्धी सू चनाको प्रसायणभा नगयऩाङ्झरकारे
सहमोग य सभन्त्िम गनेछ ।

१५.

नेऩार सयकायको स्िीकृतीभा भात्र प्रिेश गनङ्टऩय ने : (१) ङ्जिऩद्फाट असय ऩये को कङ्टनै ऺेत्रभा ङ्जिदे शी
नागङ्चयक िा सॊ स्थारे प्रिेश गनङ्टय ऩये भा नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छै न बङ्झन नगय कामयऩाङ्झरकारे
सोधखोज गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधखोज गदाय त्मस्तो नागङ्चयक िा सॊ स्थारे नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत
ङ्झरएको नादे ङ्ञखएकोभा ङ्झनजको प्रिेशराई योक रगाई तत् सम्फन्त्धी सू चना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध
गयाईनेछ ।

१६.

भानिीम तथा अन्त्म सहामता य सभन्त्िम : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को अिस्थाराई तत्कार
साभना गनय आन्त्तङ्चयक स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अन्त्म सहामता य सभन्त्िमका राङ्झग
ङ्ञजल्रा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, प्रदे श सयकाय तथा नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।
(२) ङ्जिऩद्फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्त्रण गने िभभा नेऩार सयकायरे अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भानिीम तथा अन्त्म
सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचारन गये को अिस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनदे शनभा यङ्जह तत् सम्फन्त्धी कामयभा सहमोग य
सभन्त्िम गङ्चयनेछ ।

(३) ङ्झछभेकी स्थानीम तहभा कङ्टनै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झछभेकी स्थानीम तहरे
सोझै , ङ्ञजल्रा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत िा प्रदे श सयकाय भापयत अनङ्टयोध गये भा उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग
ऩङ्टमायउनङ्ट नगयकामयऩाङ्झरको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ ।
१७.

तत्कार खङ्चयद तथा ङ्झनभायण य प्रमोग गनय सङ्जकने : (१) ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा
खोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहे को ङ्जिऩद्फाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग तत्कारै
याहत साभग्री खङ्चयद िा ङ्झनभायण कामय गनय आिश्मक बएभा साियजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्त्धी प्रचङ्झरत कानूनभा
यहे को ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा खङ्चयद गने सम्फन्त्धी व्मिस्था फभोङ्ञजभ नगय कामयऩाङ्झरकारे खङ्चयद िा ङ्झनभायण
कामय गनय सङ्जकनेछ ।
(२) ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा खोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहे को ङ्जिऩद्फाट
थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्टनै गैयसयकायी कामायरम िा अन्त्म सॊ घ सॊ स्था य
व्मङ्ञिको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा सिायी साधन उऩमोग गनय आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरे ख याखी
तोङ्जकएको अिङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तियरे प्राप्त गनय सङ्जकनेछ ।
(३) ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्टनै
गैयसयकायी कामायरम िा अन्त्म सॊ घ सॊ स्था य व्मङ्ञिको खाद्याङ्ङ, रत्ताकऩडा, औषधी िा अन्त्म िस्तङ्ट
आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरे ख याखी ङ्झनमन्त्त्रणभा ङ्झरन य सम्फङ्ञन्त्धत प्रबाङ्जित ऩऺराई ङ्जितयण गनय
सङ्जकनेछ ।
(४) नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सम्ऩङ्ञत्त अस्थामी रूऩभा प्राप्त गये भा िा उऩदपा (३)
फभोङ्ञजभ कङ्टनै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्त्रण य ङ्जितयण गये भा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग िा िस्तङ्ट उऩमोग फाऩत प्रचङ्झरत दय
अनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञन्त्धत कामायरम, सॊ स्था िा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।

१८.

याहतको न्त्मूनतभ भाऩदण्ड सम्फन्त्धी व्मिस्था : (१) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई नेऩार सयकाय तथा प्रदे श
सयकायरे उऩरव्ध गयाउने याहतको अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे आन्त्तङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध
गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा
भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतको भाऩदण्डभा अन्त्म ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयि दे हामका ङ्जिषम सभािेश
बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:(क) ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने
आिास, खाद्याङ्ङ, खानेऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्त्धी,
(ख)

ङ्जिऩद्फाट भृत्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिाय तथा सम्ऩङ्ञत्तको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट
ऩने न्त्मूनतभ याहत सम्फन्त्धी,

(ग)

भङ्जहरा,

फारफाङ्झरका,

जेष्ठ

नागङ्चयक,

अशि

तथा

अऩाङ्गता

बएका

व्मङ्ञिको

आिश्मकता सॊ िोधनका राङ्झग ङ्जिशेष याहत ्माकेजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञग्नटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रे न
ङ्जकट) भङ्जहराहरूको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहराभैत्री स्थर,
(घ)

व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमता तथा सङ्टयऺा सम्फन्त्धी,

(ङ)

न्त्मूनतभ याहत फाहे क स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩीङ्झडतको
जीङ्जिकोऩाजयन सम्फन्त्धी,

१९.

(च)

गैयसयकायी िा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहतको ङ्जितयण सम्फन्त्धी,

(छ)

एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जितयण गने सम्फन्त्धी,

(ज)

याहतसॉग सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्म उऩमङ्टि ङ्जिषम ।

ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाएका िा नि बएका कागजात सम्फन्त्धभा : ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाई पेरा ऩनय नसकेका तथा
आॊङ्ञशक िा ऩूणय रूऩभा ऺङ्झत बएका नगयऩाङ्झरकाका भहत्िऩूणय कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धी व्मिस्था प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

२०.

ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग कङ्टनै व्मङ्ञि िा
ङ्झनकामराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टय सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि िा
ङ्झनकामको कतयव्म हङ्टनेछ ।

२१.

उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्ने : (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म, अङ्झधकाय य कामायिङ्झध उऩसङ्झभङ्झत
गठन गदायका फखत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

२२.

अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि, ङ्झनकाम िा सॊ स्थाको नाभ,

य

उऩरव्ध गयाईको याहत तथा सोको ऩङ्चयभाण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरे ख याख्ने व्मिस्था सङ्झभङ्झतरे
ङ्झभराउनङ्टऩने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण याख्दा ङ्जिऩद्भा ऩये का भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ
नागङ्चयक, ङ्जिऩद्का कायणरे स्थानान्त्तयण बएका घयऩङ्चयिाय रगामतको सॊ ख्मा एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य
उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩिरूऩभा याख्नङ्टऩने छ ।

२३.

ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्ने : स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा ङ्जिशेष मोगदान ऩङ्टर्माउने उत्कृि व्मङ्ञि िा
सॊ स्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय कामयऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्नेछ
।

२४.

िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
य िषयभा गये को काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन
तमाय गयी कामयऩाङ्झरका भापयत नगय सबा, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन साियजङ्झनक रूऩभा प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ ।

२५.

प्रशासङ्झनक खचय व्मिस्थाऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामयसॉग सम्फङ्ञन्त्धत न्त्मङ्टनतभ
प्रशासङ्झनक खचय नगयकामयऩाङ्झरकारे व्मिस्था गनेछ

२६.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : मो ऐन तथा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतराई प्राप्त
अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराई
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।

२७.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : नगय कामयऩाङ्झरकारे मो ऐन कामायन्त्िमनका राङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथा
कामयङ्जिङ्झध फनाउन सक्नेछ ।

efu $
हङ्चय ऩङ्टय नगयऩाङ्झर का

ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयङ्जि ङ्झध , २०७६
प्रस्तािना्

हङ्चय ऩङ्टय नगयऩाङ्झर का ऺे त्र ङ्झब त्र प्राकृ ङ्झत क तथा गै य प्राकृ ङ्झत क ङ्जि ऩद्फाट हङ्टन सक्ने जोङ्ञख भ

न्त्मू ङ्झन कयण तथा व्मिस्थाऩनका राङ्झग स्थाऩना बएको ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कोषको सञ्चारन सम्फन्त्धी
कामयङ्जि ङ्झध फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे ,

नगय ङ्जि ऩद् जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा ( २ )

रे ङ्छद एको अङ्झध काय प्रमोग गयी हङ्चय ऩङ्टय नगय कामयऩाङ्झर कारे मो कामयङ्जि ङ्झध फनाएकोछ ।
ऩङ्चय च्छे द – १
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺ प्त नाभ य प्रायम्ब मो कामयङ्जि ङ्झध को नाभ ( १ ) : “हङ्चय ऩङ्टय नगयऩाङ्झर काको ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन
कोष कामयङ्जि ङ्झध ( सञ्चारन ) , २०७६” यहे को छ ।
मो कामयङ्जि ङ्झध तङ्टरू न्त्त प्रायम्ब हङ्टने छ । ( २ )

२.

ऩङ्चय बाषा :

ङ्जि षम िा प्रसॊ ग रे अको अथय नरागे भा मस कामयङ्जि ङ्झध भा,

( क ) “ऐन” बङ्ङारे हङ्चय ऩङ्टय नगय ङ्जि ऩद् जोङ्ञख भ न्त्मू नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन,
२०७६ सम्झनङ्टऩ छय ।
( ख ) “कोष” बङ्ङारे ऐनको दपा १२ फभोङ्ञज भको ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनङ्टऩ छय ।
( ग ) “प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि ” बङ्ङारे ङ्जि ऩद्को घटनाफाट ऩङ्चय िायका सदस्म गङ्टभाएको, शायीङ्चय क
िा भानङ्झस क सभस्मा उत्ऩङ्ङ

बएको, घय, जग्गाजङ्झभ न, ऩशङ्टऩ न्त्छी, खाद्याङ्ङ,

रत्ताकऩडा तथा अन्त्म सम्ऩत्तीभा आॊ ङ्ञश क िा ऩू ्ण रूऩभा नोक्सानी ऩङ्टगे को िा
ङ्जि ऩद्का कायण अन्त्म कङ्ट नै तङ्चय काफाट प्रबाङ्जि त बएको व्मङ्ञि राई सम्झनङ्टऩ छय ।

( घ ) “याहत” बङ्ङारे ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि राई उऩरब्ध गयाईने नगद तथा िस्तङ्टग त
सहामता साभाग्री सभे त सम्झनङ्टऩ छय ।
( ख ) “सङ्झभ ङ्झत ” बङ्ङारे ऐनको दपा ३ फभोङ्ञज भको सङ्झभ ङ्झत सम्झनङ्टऩ छय ।
(छ) “सॊ मोजक” बङ्ङारे सङ्झभ ङ्झत को सॊ मोजक सम्झनङ्टऩ छय ।

ऩङ्चय च्छे द – २
कोषको स्थाऩना, उद्देश्म तथा प्रमोग
३.

कोषको स्थाऩना ( १ ) : स्थानीम स्तयभा उत्ऩङ्ङ बएको िा हङ्टन सक्ने ङ्जि ऩद्को जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण
तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामय नगय स्तयफाटै सञ्चारन गनयका राङ्झग आिश्मक स्रोत सॊ क रन य
ऩङ्चय चारन गनय नगयऩाङ्झर काभा एक ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कोष यहने छ ।
(२) कोषको आम यकभ सॊ क रन तथा व्मम यकभ ऩङ्चय चारनका राङ्झग नगयऩाङ्झर काको
सङ्ञञ्च त कोष यहे को ङ्जि त्तीम सॊ स्थाभा एक छङ्ट ट्टै खाता खोङ्झर ने छ ।

(३) कोषको कू र आम्दानी अन्त्त गयत मस कामयङ्जि ङ्झध को दपा ५ फभोङ्ञज भ कोषभा जम्भा

हङ्टने ग यी प्राप्त बएको यकभ तथा कोषको खाता यहे को ङ्जि त्तीम सॊ स्थारे कोष यकभभा उऩरब्ध
गयाएको ब्माज आम य दपा ६ फभोङ्ञज भ प्राप्त बएको िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीको प्रचङ्झर त भू ल्म
सभे त राई जनाउॉ ने छ ।

तय िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीको प्रचङ्झर त भू ल्मराई फैं क ङ्जह साफभा सभािे श गङ्चय ने छै न ।
(४) मस कामयङ्जि ङ्झध को दपा ६ फभोङ्ञज भ कोषको नाभभा प्राप्त हङ्टन आउने िस्तङ्टग त

सहामता साभाग्रीको छङ्ट ट्टै भौज्दात ङ्जक ताफ स्थाऩना गङ्चय अङ्झब रे ख गङ्चय ने छ ।
४.

कोषको उद्देश्म स्थानीम ( १ ) :

स्तयभा हङ्टन सक्ने सम्बाव्म ङ्जि ऩद्को जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण तथा

ङ्जि ऩद्को व्मिस्थाऩनका राङ्झग आङ्झथयक तथा िस्तङ्टग त सहामता ऩङ्चय चारन गनङ्टय कोषको उद्दे श्म
यहने छ ।
(२) कोषरे दे हामका ऺे त्र भा काभ गने छ्
(क) ङ्जि ऩद्को घटनाफाट प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि हरूराई स्थानीम स्तयभा तङ्टरु न्त्त खोज,
उद्धाय य याहत से िा उऩरब्ध गयाउने ।
ङ्जि ऩद् ( ख ) ऩदाय तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनय सक्ने अिस्था ङ्झस जयना गने
।

ङ्जि ऩद् जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण ( ग ) , ऩू ि यत मायी, प्रङ्झत कामय य ऩङ्टन राय ब कामयराई सहज
गने ।
५.

कोषको आम्दानी :

कोषभा ( १ ) ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अङ्झध नभा यङ्जह

दे हाम फभोङ्ञज भका यकभ आम्दानीको रूऩभा जम्भा हङ्टने छ :

(क(नगयऩाङ्झर काको िाङ्जष यक फजे ट भापय त ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हङ्टने गयी
स्िीकृ त यकभ,

(ख( ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कामयका राङ्झग कोषभा जम्भा हङ्टने ग यी अन्त्म स्थानीम
तहफाट प्राप्त यकभ,

(ग ङ्जि ऩद् ( व्मिस्थाऩन कामयका राङ्झग कोषभा जम्भा हङ्टने ग यी प्रदे श सयकाय तथा
ने ऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

( घ ) नगयसबाफाट
(ङ)

स्िीकृ त आङ्झथयक ऐनभा व्मिस्था गङ्चय ए फभोङ्ञज भ ङ्जि ऩद्

व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हङ्टने ग यी प्राप्त हङ्टने शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय यकभ,
नगय

सबा

सदस्म,

नगय

कामयऩाङ्झर का

सदस्म

तथा

नगयऩाङ्झर काका

कभयचायीहरूको स्िे ङ्ञच्छक ङ्झन णय म फाट प्राप्त हङ्टने यकभ,

स्िदे शी ( च ) ङ्जि ङ्झब ङ्ङ सयकायी तथा गै य सयकायी सॊ घ सॊ स्थाहरू य त्मसभा कामयय त
कभयचायीहरू, उद्योगी, व्मिसामी, ऩे शाकभॉ, याजनीङ्झत क दर, नागङ्चय क सभाज,
धाङ्झभयक तथा ऩयोऩकायी सॊ घ सॊ स्था य आभ सियसाधायणफाट स्िे ङ्ञच्छक रूऩभा
प्राप्त हङ्टने यकभ,

(छ) गै य आिासीम ने ऩारी, िै दे ङ्ञश क सयकाय तथा सॊ घ सॊ स्थाको तपय फाट प्रचङ्झर त
कानू न को अङ्झध नभा यङ्जह प्राप्त हङ्टने यकभ,

कोषको ( छ ) खाता सञ्चारनभा यहे को ङ्जि त्तीम सॊ स्थारे त्मस्तो कोषभा यहे को
यकभभा उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम,
(ज) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोङ्ञज भ िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीको ङ्झफ िीफाट
प्राप्त आम,

)झ प्रचङ्झर त ( कानू न को अङ्झध नभा यङ्जह कोषभा जम्भा हङ्टने गयी अन्त्म कङ्ट नै स्रोतफाट
प्राप्त यकभ ।

उऩदपा ( २ ) (१) फभोङ्ञज भ कोषराई उऩरब्ध हङ्टने यकभ सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे

मस कामयङ्जि ङ्झध को दपा 3 को उऩदपा (२) फभोङ्ञज भको कोषको फैं क खाताभा ङ्झस धै जम्भा
गङ्चय ङ्छद न िा नगयऩाङ्झर काको आङ्झथयक प्रशासन शाखाभा नगद जम्भा गनय सक्ने छ । त्मसयी नगद
जम्भा हङ्टन आएभा आङ्झथयक प्रशासन शाखारे सम्फङ्ञन्त्ध त व्मङ्ञि िा सॊ स्थाराई सोको बऩाय ई
उऩरब्ध गयाउनङ्टऩ ने छ ।
(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मङ्ञि तथा सॊ स्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ सम्फन्त्धी
भाङ्झस क ङ्जि ियण अको भङ्जह नाको सात गते ङ्झब त्र साियज ङ्झन क गङ्चय ने छ ।

तय कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियज ङ्झन क नगनय

सङ्झभ ङ्झत राई अनङ्टयोध गये को यहे छ बने ङ्झन जको नाभ उल्रे ख नगयी ङ्जि ियण साियज ङ्झन क गनय फाधा
ऩने छै न।

६.

िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री ऐनको ( १ ) : दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अङ्झध नभा यङ्जह

कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊ स्थाफाट नगदफाहे क को िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री प्राप्त हङ्टन आएभा य त्मसयी
प्राप्त साभाग्री ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयभा उऩमोग हङ्टने दे ङ्ञख एभा त्मस्तो िस्तङ्टग त सहामता
साभाग्रीराई स्िीकाय गङ्चय ने छ ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ स्िीकाय गङ्चय एको िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीराई अरग्गै
भौज्दात ङ्जक ताफभा आम्दानी अङ्झब रे ख जनाई त्मस्तो साभाग्रीको प्रचङ्झर त भू ल्मराई कोषको
आम्दानीको रूऩभा सभे त अङ्झब रे ख गङ्चय ने छ ।

स्ऩङ्जि कयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग प्रचङ्झर त भू ल्म बङ्ङारे िस्तङ्टग त साभाग्रीको

साथभा प्राप्तहङ्टने खङ्चय द ङ्झफ जक िा भू ल्माङ्कनको प्रभाण य ढङ्ट िानी रागत सभे त को भू ल्मराई
जनाउॉ ने छ । मदी त्मस्तो भू ल्मङ्झफ ना नै िस्तङ्टग त साभाग्री प्राप्त हङ्टन आएको यहे छ बने त्मस्तो

िस्तङ्टग त साभाग्रीको प्रचङ्झर त स्थानीम दयये ट अनङ्टसायको भू ल्माङ्कनराई आम्दानीको आधाय भाङ्झन ने छ
। सो ऩङ्झन नबएभा त्मसयी प्राप्त साभाग्रीको राङ्झग सङ्झभ ङ्झत रे उङ्ञच त ठहमाय ए को भू ल्माङ्कनराई
कोषको आम्दानीको आधायको रूऩभा ङ्झर ईने छ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ प्राप्त बई उऩदपा (२) फभोङ्ञज भ आम्दानी अङ्झब रे ख गङ्चय एको

कङ्ट नै साभाग्री तत्कार प्रमोग गनय आिश्मक नऩने िा नङ्झभ ल्ने िा राभो सभमसम्भ बण्डायण गङ्चय
याख्न ऩङ्झन अनङ्टकङ्ट र नहङ्टने (सकने , ङ्झफ ग्रने , नाङ्झस ने िा खे य जाने ) प्रकृ ङ्ञत्त को बएभा सङ्झभ ङ्झत को

ङ्झन णय म रे त्मस्तो साभाग्रीराई प्रचङ्झर त कानू न फभोङ्ञज भ ङ्झर राभ ङ्झफ िी गयी प्राप्त आम यकभराई
दपा ३ को उऩदपा (२) फभोङ्ञज भको कोषको खाताभा जम्भा गङ्चय ने छ ।

(४) उऩदपा (१) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री

स्थानीम ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩनभा उऩमोग नहङ्टने िा उऩमोग गनय उऩमङ्टि नहङ्टने दे ङ्ञख एभा सङ्झभ ङ्झत रे
ङ्झन णय म गयी त्मस्तो सहमोग आॊ ङ्ञश क िा ऩू णयरू ऩभा अस्िीकाय गनय सक्ने छ ।

(५) उऩदपा (१) िा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बएता ऩङ्झन कङ्ट नै िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री

प्रचङ्झर त भाऩदण्ड फभोङ्ञज भको न्त्मू न तभ गङ्टण स्तयमङ्टि नबएको अिस्थाभा त्मस्तो साभाग्रीराई
सङ्झभ ङ्झत रे अस्िीकाय गने छ ।

)६ उऩदपा ( (१) फभोङ्ञज भ प्राप्त िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री उऩदपा (४) िा (५)
फभोङ्ञज भ अस्िीकाय गङ्चय एको अिस्थाभा फाहे क त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि िा
सॊ स्थाराई कामाय र मरे साभाग्री प्राङ्झप्त य स्िीकायोङ्ञि को बऩाय ई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩ ने छ ।
(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ स्िीकाय गयी उऩदपा (२) फभोङ्ञज भ अङ्झब रे ख गङ्चय एको य
उऩदपा (४) िा (५) फभोङ्ञज भ अङ्ञस्िकाय गङ्चय एको साभाग्रीको ङ्जि ियण तथा स्िीकाय गङ्चय एको
साभाग्रीको हकभा सो उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि िा सॊ स्थाको नाभ सम्फन्त्धी भाङ्झस क ङ्जि ियण अको
भङ्जह नाको सात गते ङ्झब त्र साियज ङ्झन क गङ्चय ने छ ।

तय कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियज ङ्झन क नगनय
सङ्झभ ङ्झत राई अनङ्टयोध गये को यहे छ बने ङ्झन जको नाभ उल्रे ख नगयी ङ्जि ियण साियज ङ्झन क गनय फाधा
ऩने छै न ।
(७) मस दपा फभोङ्ञज भ प्राप्त बएको िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीराई त्मस्तो साभाग्री
बण्डायण गने िा प्रमोग गङ्चय ने स्थानसम्भ ऩङ्टमाय उ नका राङ्झग सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फङ्ञन्त्धत
व्मङ्ञि िा सॊ स्थाराई नै अनङ्टयोध गनय सङ्जक ने छ ।
७.

कोषको प्रमोग कोषभा जम्भा बएको यकभ खचय गनय तथा ( १ ) :

ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त

िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री खचय ङ्झन कासा गनय सङ्झभ ङ्झत रे ङ्झन णयम गनङ्टयऩ ने छ ।
भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बएता ऩङ्झन तत्कार ङ्जि ऩद् प्रङ्झत कामय गनङ्टय

( १ ) उऩदपा ( २ )

ऩने अिस्था यहे को, तय सङ्झभ ङ्झत को फै ठ क फस्न सक्ने अिस्था नयहे भा तत् ऩश्चात रगतै फस्ने
सङ्झभ ङ्झत को फै ठ कफाट अनङ्टभोदन गयाउने गयी सॊ मोजकको ङ्झन णय म फाट एक ऩटकभा फढीभा दश
हजाय रूऩै मासम्भको यकभ खचय गनय फाधा ऩङ्टग्ने छै न ।
कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा ( ३ ) साभाग्री दे हाम फभोङ्ञज भको कामयभा खचय गङ्चय ने छ :
ङ्जि ऩद् ( क ) फाट प्रबाङ्जि त बएको िा हङ्टन सक्ने व्मङ्ञि िा सभङ्टदामको तत्कार खोजी,
उद्धाय तथा सम्ऩङ्ञत्त को सॊ य ऺण गनय,
(ख) ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि तको तत्कारीन याहतका राङ्झग आिश्मक ऩने खाद्याङ्ङ, खाने ऩानी,
रत्ता कऩडा, औषधी, सयसपाइ तथा शै ङ्ञऺ क साभाग्री जस्ता िस्तङ्टह रू खङ्चय द
गयी उऩरब्ध गयाउन तथा तत् सम्फन्त्धी अन्त्म आिश्मक कामय गनय,
ङ्जि ऩद्को ( ग ) कायण स्थामी फसोफास स्थर गङ्टभाएका व्मङ्ञि हरूका राङ्झग अस्थामी
ङ्ञश ङ्जि य िा आश्रमस्थर फनाउन तथा ऩङ्टन स्थाय ऩ ना गनय,
ङ्जि ऩद्को ( घ ) कायणफाट घाइते िा ङ्झफ याभी बएका व्मङ्ञि को औषधोऩचाय गनय,
ङ्जि ऩद् ( ङ ) प्रबाङ्जि तराई भनोिै ऻाङ्झन क उऩचाय तथा भनोङ्जि भशय प्रदान गनय,
ङ्जि ऩद्को कायणफाट भृत्मङ्ट ( च ) बएका व्मङ्ञि को काजङ्जि मा िा सदगतका राङ्झग
ङ्झन जको ऩङ्चय िायराई तोङ्जक ए फभोङ्ञज भको सहामता उऩरब्ध गयाउन,
(छ) ङ्जि ऩद्को कायण सम्ऩङ्ञत्त को ऺती हङ्टने व्मङ्ञि राई तोङ्जक एफभोङ्ञज भको याहत
उऩरब्ध गयाउन,

(ज) खोज, उद्धाय तथा प्राथङ्झभ क उऩचायकाराङ्झग स्िमभ् से ि क तथा ङ्जि शे ष ऻको
ऩङ्चय चारन य साभाग्री खङ्चय द तथा बण्डायण गनय ,
(झ) ङ्जि ऩद्को कायणफाट बएको पोहयभै रा तथा प्रदङ्टष णको ङ्जि सजयन गनय,
( ञ ) ङ्जि ऩद् ऩू ि य सू च ना प्रणारी स्थाऩना सम्फन्त्धी उऩकयण खङ्चय द, प्रणारी ङ्जि कास य
सोको सञ्चारन गनय,

खोज ( ट ) , उद्धाय य याहतकोराङ्झग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सू चारु गनय,
स्था ( ठ ) नीम स्तयभा यहे का ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन स्िमभ् से ि कहरूको ऺभता ङ्जि कास
तथा ऩङ्चय चारन सम्फन्त्धी कामय गनय,
)ड जोङ्ञख भमङ्टि स्थानको ऩङ्जह चान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्त्तयण

(

गनय,
)ढ( ङ्जि ऩद् ऩश्चात ङ्जि ऩदफाट बएको ऺङ्झत को रे खाजोखा य ङ्जि ऩद् ऩश्चातको
आिश्मकताको ऩङ्जह चान गनय,
)ण ङ्जि ऩद् ऩङ्झछ को ( ऩङ्टन्ङ्झन भाय ण गनय,
)त ङ्जि ऩद् ऩङ्टि यत मायी ( , ङ्जि ऩद् प्रङ्झत कामय , ङ्जि ऩद् य ङ्जि ऩद्ऩङ्झछ को ऩङ्टन राय ब , ङ्जि ऩद्
जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण जस्ता ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩनका कामय गनय,

)थ , सङ्झभ ङ्झत रे तोके फभोङ्ञज भको ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन सम्िङ्ञन्त्ध अन्त्म काभ गनय (
गयाउन ।

( ४ ) उऩदपा (३) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बए ताऩङ्झन ङ्झन मङ्झभ तरूऩभा गङ्चय ने ङ्जि कास

ङ्झन भाय ण सम्फन्त्धी कामयराई ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩनसॉ ग आिद्ध गयाएय कोषफाट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जक ङ्झस भको
खचय गनय ऩाईने छै न ।

(५) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉ च राख रूऩै मा बन्त्दा घङ्जट बएको अिस्थाभा आऩतकाङ्झर न

कामयफाहे क अन्त्म प्रमोजनका राङ्झग कोषको यकभ प्रमोग गङ्चय ने छै न ।
८.

याहत सहामता ङ्जि तयण ( १ ) : प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि राई याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा कोषभा जम्भा बएको

यकभ य िस्तङ्टग त साभाग्री भध्मे आिश्मकता य औङ्ञच त्मका आधायभा दङ्टिै िा कङ्ट नै एक भात्र ऩङ्झन
उऩरब्ध गयाउन सङ्जक ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ याहत उऩरब्ध गयाउनङ्टऩू ि य कोषफाट याहत उऩरब्ध

गयाईङ्छद ने सम्फन्त्धभा ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि िा ङ्झन जको एकाघयको ऩङ्चय िायका सदस्मरे ङ्जि ऩद्को
घटना य सोफाट आ ॉपू िा आफ्नो ऩङ्चय िायका सदस्मराई ऩनय गएको हानी नोक्सानीको ङ्जि ियण
सङ्जह त कामाय र मभा ङ्झन िे द न दताय गनङ्टयऩ ने छ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञज भ ङ्झन िे द न दताय गदाय ङ्जि ऩद्को घटना य सोफाट ऩनय गएको

हानी नोक्सानीको भू ल्माङ्कन सङ्जह तको सजयङ्झभ न भङ्टच ल्ङ्ट का िा प्रङ्झत िे द न सभे त ङ्झन िे द नसाथ सॊ र ग्न
गङ्चय एको हङ्टन ऩङ्ट ने छ ।

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञज भ दताय बएको ङ्झन िे द न य उऩदपा (३) फभोङ्ञज भको सॊ र ग्न

भङ्टच ल्ङ्ट का िा प्रङ्झत िे द न सभे त का आधायभा ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि तराई कोषफाट याहत यकभ तथा साभाग्री
उऩरब्ध गयाउॉ दा ङ्जि ऩद्को सघनता य व्माऩकता, कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा याहत

साभाग्रीको उऩरब्धता य खचयको औङ्ञच त्म सभे त राई दृङ्जि गत गयी सङ्झभ ङ्झत रे उङ्ञच त ठहमाय ए फभोङ्ञज भ
हङ्टने छ ।

(५) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बएता ऩङ्झन ङ्जि ऩद्को कायणरे

गङ्ञम्बय हानी नोक्सानी िा घाईते बई ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि िा ङ्झन जको एकाघयको ऩङ्चय िायका
सदस्मरे याहतका राङ्झग ङ्झन िे द न दताय गनय सक्ने अिस्था नयहे भा य तत्कार याहत उऩरब्ध

नगयाउॉ दा ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि थऩ जोङ्ञख भभा धके ङ्झर न सक्ने िा थऩ जनधन य स्िास््मभा हानी
नोक्सानी ऩङ्टग्न सक्ने अिस्था छ बङ्ङे सङ्झभ ङ्झत राई रागे भा त्मस्तो व्मङ्ञि राई सङ्झभ ङ्झत रे ङ्झन णय म गये य
तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन सक्ने छ ।

(६) ङ्जि ऩद् प्रबाङ्जि त व्मङ्ञि राई मस दपा फभोङ्ञज भ याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा भङ्जह रा,

फारफाङ्झर का, ङ्जक शोय ङ्जक शोयी, जे ष्ठ नागङ्चय क, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि राई प्राथङ्झभ कता
ङ्छद नङ्टऩ ने छ ।
९.

कोष प्रमोग गनय नऩाईने मस ( १ ) : कामयङ्जि ङ्झध भा अन्त्म त्र जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बए ताऩङ्झन
दे हामको प्रमोजनका राङ्झग कोषभा जम्भा बएको यकभ खचय गनय ऩाईने छै न्
(क) ङ्झन मङ्झभ त प्रशासङ्झन क कामयको राङ्झग खचय गनय,

(ख) कङ्ट नै सयकायी िा गै य सयकायी ऩदाङ्झध कायी िा कभयचायीराई ङ्झन मङ्झभ त रूऩभा
तरफ, बत्ता िा अन्त्म सङ्टङ्जि धा उऩरब्ध गयाउन,

(ग) कङ्ट नै सयकायी िा गै य सयकायी ऩदाङ्झध कायी िा कभयचायीराई भ्रभण खचय िा
अन्त्म त्मस्तै प्रकायको खचय उऩरब्ध गयाउन,

(घ) ङ्जि ऩद्फाट प्रबाङ्जि तराई ङ्छद ईने तोङ्जक एफभोङ्ञज भको याहत फाहे क अन्त्म कङ्ट नै ऩङ्झन
ङ्जक ङ्झस भको चन्त्दा, ऩङ्टय स्काय, उऩहाय िा आङ्झथयक सहामता उऩरब्ध गयाउन,

(ङ) कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जक ङ्झस भको गोङ्जष्ठ , अन्त्त यङ्जि मा िा सबासम्भे र न सञ्चारन गनय,
गयाउन,
(च) आकङ्ञस्भक रूऩभा ङ्झन भाय ण गनङ्टयऩ ने फाहे क का अन्त्म ङ्झन मङ्झभ त ऩू िाय धाय ङ्जि कास
ङ्झन भाय ण सम्फन्त्धी कामय गनय, गयाउन,

(ङ) ङ्जि ऩद् जोङ्ञख भ न्त्मू ङ्झन कयण तथा ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩनसॉ ग प्रत्मऺ सम्फन्त्ध नबएको
अन्त्म कङ्ट नै ऩङ्झन कामय गनय, गयाउन ।

(२) कोषराई प्राप्त बएको िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री भध्मै कङ्ट नै ऩङ्झन साभाग्री ऩू णय िा

आॊ ङ्ञश करूऩभा कामाय र मको िा कामाय र मको कङ्ट नै ऩदाङ्झध कायी िा कभयचायीको ङ्झन मङ्झभ त प्रमोजनका
राङ्झग प्रमोग गङ्चय ने छै न ।
ऩङ्चय च्छे द – ३

कोषको सञ्चारन, रे खा तथा रे खा ऩङ्चय ऺण
१०.

कोषको सञ्चारन : (१) कोषको फैं क खाता सञ्चारन नगयऩाङ्झर काको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झध कृ त

िा ङ्झन जरे तोके को अङ्झध कृ त स्तयको कभयचायी य रे खा प्रभङ्टख िा ङ्झन जरे तोके को रे खाको
ङ्ट दस्तखतफाट हङ्टने छ ।
कभयचायीको सॊ म ि

(२) कोषफाट एक ऩटकभा दङ्टई हजाय रूऩै मा बन्त्दा फढीको यकभ बङ्टिानी गदाय

अङ्झन िामयरू ऩभा फैं क भापय त भात्र बङ्टिानी गङ्चय ने छ ।

(३) कोषराई प्राप्त िस्तङ्टग त सहामता साभाग्रीको ङ्झन कासा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झध कृ त िा

ङ्झन जरे तोके को ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन हे ने अङ्झध कृ त स्तयको कभयचायी य ङ्ञज न्त्सी शाखा प्रभङ्टख फाट
हङ्टने छ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञज भ िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन कामयभा

उऩमोगका राङ्झग ङ्झन कासा गदाय भौज्दात ङ्जक ताफभा खचय अङ्झब रे ख जनाई ङ्झन कासा ङ्छद नङ्टऩ ने छ य
त्मस्तो साभाग्रीको अङ्झब रे ख भू ल्मराई कोषको खचयको रूऩभा सभे त अङ्झब रे ख गङ्चय ने छ ।
११.

कोषको आमव्ममको रे खा तथा सोको साियज ङ्झन कयण कोषको आम व्ममको रे खा प्रचङ्झर त

(१ ) :

कानू न फभोङ्ञज भ याङ्ञख ने छ ।
कोषरे कामयऩाङ्झर कारे तोके फभोङ्ञज भ आन्त्तङ्चय क ङ्झन मन्त्त्रण प्रणारी ( २ ) कामभ गनङ्टय ऩने छ ।

कोषको ( ३ ) भाङ्झस करूऩभा बएको आम्दानी य खचयको ङ्जि ियण अको भङ्जह नाको सात
गते ङ्झब त्रभा साियज ङ्झन क गनङ्टयऩ ने छ ।
आङ्झथयक िषय सभाप्त बएको ङ्झभ ङ्झत रे तीन भङ्जह नाङ्झब त्र सङ्झभ ङ्झत रे कोषको िाङ्जष यक ( ४ ) आम
व्ममको ङ्जि ियण सभे त खङ्टल्ने िाङ्जष यक प्रङ्झत िे द न तमाय गयी कामयऩाङ्झर का भापय त नगय सबा सभऺ
ऩे श गनङ्टय ऩने छ ।
१२.

रे खा ऩङ्चय ऺण कोषक ( १ ) : ोो आन्त्तङ्चय क रे खाऩयीऺण नगयऩाङ्झर काको आन्त्त ङ्चय क रे खा ऩङ्चय ऺण
शाखाफाट हङ्टने छ ।

कोषको अङ्ञन्त्तभ रे खाऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट हङ्टने छ । ( २ )

( ३ ) नगय कामयऩाङ्झर कारे चाहे भा जङ्टन सङ्टकै फखत सङ्झभ ङ्झत को ङ्जह सािङ्जक ताि जाॉ च्न िा जाॉ च

गयाउन सक्ने छ ।

)४ (नगय कामयऩाङ्झर काको कामाय र मरे कम्तीभा िषयको एक ऩटक कोषको साभाङ्ञज क य
साियज ङ्झन क रे खाऩङ्चय ऺणको व्मिस्था ङ्झभ राउने छ ।
ऩङ्चय च्छे द –४

ङ्जि ङ्जि ध
१३.

सशतय सहामता : (१) ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी तोङ्जक एको कामय सम्ऩादन गने शतय सङ्जह त कङ्ट नै
व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे कोषभा सहामता उऩरब्ध गयाउन चाहे भा त्मस्तो सहामता प्राप्त गनङ्टय ऩू ि य
सङ्झभ ङ्झत रे शतय स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्त्धी ङ्झन णय म गने छ य शतय स्िीकाय गये को अिस्थाभा
भात्र सहामता यकभ िा साभाग्री कोषभा जम्भा हङ्टने छ ।

तय ने ऩार सयकाय, प्रादे श सयकाय िा स्थानीम सयकायरे सशतय अनङ्टदान उऩरब्ध

गयाउने हकभा सङ्झभ ङ्झत को ऩू ि य ङ्झन णय म आिश्मक ऩने छै न ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ कोषभा प्राप्त अनङ्टदान यकभ िा िस्तङ्टग त सहामता

साभाग्रीराई तोङ्जक एको काभभा भात्र उऩमोग गनङ्टयऩ ने छ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ कोषभा प्राप्त अनङ्टदान यकभ िा िस्तङ्टग त सहामता साभाग्री
तोङ्जक ए फभोङ्ञज भको कामयभा उऩमोग बए-नबएको सम्फन्त्ध भा त्मस्तो सहामता उऩरब्ध गयाउने
व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे ङ्जि ियण भाग गये भा सोको ङ्जि ियण उऩरब्ध गयाउनङ्टऩ ने छ ।
( ४ ) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ कोषभा सहामता स्िरुऩ प्रा्त हङ्टने बौङ्झत क साभाग्रीहरुको

बण्डायण तथा ङ्जि तयण कामयराई व्मिङ्ञस्थत गनय आिश्मिा अनङ्टसाय सङ्झभ ङ्झत रे थऩ भाऩदणड
ङ्झन दे ङ्ञश का फनाई रागङ्ट गनय सक्ने छ ।
१४.

ऩयाभशय ङ्झर न सक्ने :

सङ्झभ ङ्झत रे मस कामयङ्जि ङ्झध फभोङ्ञज भको कामय सम्ऩादन गनय उऩमङ्टि ङ्जि ऻ

१५.

यकभ ङ्जि ज नहङ्टने तथा आितॉ कोष (ङ्चय िङ्ञल्िङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा ५ को

व्मङ्ञि िा सस्थासॉ ग आिश्मक ऩयाभशय ङ्झर न सक्ने छ ।

उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊ ङ्ञश क िा ऩङ्टयै यकभ कङ्ट नै आङ्झथयक

िषयभा खचय नबई आङ्झथयक िषयको अन्त्त्मभा फाॉ की यहे भा त्मस्तो यकभ ङ्जि ज नबई कोषभै यहने छ
।
तय दपा १३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ प्राप्त सहामता यकभराई त्मस्तो शतय अनङ्टरू ऩ
उऩमोग गनय नसके को कायण जनाई सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फङ्ञन्त्ध त व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे
ङ्जप ताय भाग गये भा कोषफाट यकभ ङ्जप ताय गनय फाधा ऩने छै न ।

को रुऩभा सञ्चारन गङ्चय ने छ । ( ङ्चय फङ्ञल्िङ्ग पण्ड ) कोषराई आितॉ कोष ( २ )

स्ऩङ्जि कयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग आितॉ कोष ( ङ्चय फङ्ञल्िङ पण्ड ) बङ्ङारे कोषफाट

खचय बएको नगद यकभ िाङ्जष यक रुऩभा फजे ट ङ्जि ङ्झन मोजन भापय त ऩङ्टन्ऩङ्टङ्झतय गदै जाने गङ्चय स्थाङ्जऩ त
कोषराई सम्झनङ्टऩ छय ।

)3 कोषभा ( भौज्दात यकभ ऩाॉ च राख रूऩै मा बन्त्दा न्त्मू न हङ्टन गएभा तत्कार थऩ यकभ
जम्भा गनय प्रमत्न गङ्चय ने छ ।
१६.

सहमोगका राङ्झग आह्वान गने : (१) ङ्जि ऩद्का कायण आऩत्काङ्झर न अिस्था ङ्झस जयना बई स्थानीम
स्रोत साधन य ऺभतारे ङ्जि ऩद्को साभना गनय कङ्छठ न बएभा नगयऩाङ्झर कारे ङ्झछ भे की स्थानीम तह,
प्रदे श सयकाय तथा ने ऩार सयकायराई कोषभा आङ्झथयक तथा िस्तङ्टग त सहामता उऩरब्ध गयाउन
अनङ्टयोध गनय सक्ने छ ।
(२) ङ्जि ऩद्फाट प्रबाङ्जि तको खोज, उद्धाय य याहतका राङ्झग सङ्झभ ङ्झत रे स्थानीम साभाङ्ञज क
तथा ऩयोऩकायी सॊ घ , सॊ ग ठन, मङ्टिाक्रि, आभासभू ह , स्िमभ् से ि क, याष्ट्रसे ि क, उद्योगी व्मिसामी,
प्रिङ्टद्ध व्मङ्ञि तथा आभसियसाधायणराई सहमोगका राङ्झग अनङ्टयोध गनय सक्ने छ ।

१७.

अङ्झब रे ख याख्ने : (१) सङ्झभ ङ्झत रे कोष ऩङ्चय चारन सम्फन्त्धभा गये को ङ्झन णय म य अन्त्म काभ
कायिाहीको अङ्झब रे ख दङ्टरु स्त याख्नङ्ट ऩने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भको अङ्झब रे ख सङ्झभ ङ्झत को सदस्म-सङ्ञच िको ङ्ञज म्भाभा यहने छ ।

(३) दपा (१) फभोङ्ञज भको अङ्झब रे ख सयोकायिारा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे भाग गये भा
ङ्झन जराई ङ्झन मभानङ्टसाय त्मस्तो अङ्झब रे ख उऩरब्ध गयाईने छ ।
१८.

अनङ्टग भन : (१) मस कामयङ्जि ङ्झध फभोङ्ञज भ कोष ऩङ्चय चारन तथा सोफाट बएका काभको ङ्झन मङ्झभ त
तथा आकङ्ञस्भक अनङ्टग भन सम्फन्त्धी कामयका राङ्झग सङ्झभ ङ्झत को सॊ मोजक िा ङ्झन जरे तोके को
सङ्झभ ङ्झत को अन्त्म कङ्ट नै सदस्मको सॊ मोजकत्िभा सङ्झभ ङ्झत को न्त्मू न तभ थऩ एक सदस्म सभे त सॊ र ग्न
यहे को अनङ्टग भन टोरी खङ्जट ई कोष ऩङ्चय चारनफाट बएको काभको अनङ्टग भन गनय सक्ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ खङ्जट एको अनङ्टग भन टोरीरे आपू राई प्राप्त कामाय दे शका

आधायभा अनङ्टग भनका िभभा दे ङ्ञख एको सत्म त्म ङ्जि ियण सङ्जह तको प्रङ्झत िे द न सङ्झभ ङ्झत सभऺ ऩे श
गनङ्टयऩ ने छ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञज भ ऩे श हङ्टन आएको प्रङ्झत िे द न सभे त का आधायभा कोष

ऩङ्चय चारनभा कङ्ट नै कङ्झभ कभजोयी बएको दे ङ्ञख एभा त्मसराई सङ्टधाय गनय सङ्झभ ङ्झत रे आिश्मक
ङ्झन दे शन ङ्छद न सक्ने छ य त्मस्तो ङ्झन दे शनको ऩारना गनङ्टय सम्फङ्ञन्त्ध त सफै को कतय व्म हङ्टने छ ।

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रे ङ्ञख एको बएता ऩङ्झन कोष ऩङ्चय चारनभा कङ्ट नै गङ्ञम्बय

त्रङ्टटी यहे को य सोराई तत्कार योक्न आिश्मक दे ङ्ञख एभा सॊ मोजकरे त्मस्तो कामय योक्न ङ्झन दे शन
ङ्छद न सक्ने छ ।

(५) अनङ्टग भनका िभभा कङ्ट नै व्मङ्ञि रे झङ्टठा ङ्जि ियण ऩे श गयी कोषफाट याहत प्राप्त
गये को िा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दङ्टरू ऩमोग गये को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचङ्झर त
कानू न फभोङ्ञज भ कायिाही हङ्टने छ ।

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भको अनङ्टग भन टोरीभा उऩरब्ध बएसम्भ स्थानीम याजनीङ्झत क

दर, ङ्जि ऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामयभा सॊ र ग्न गै य सयकायी सॊ घ सॊ स्था, उद्योगी व्मिसामी आिद्ध
सॊ घ सॊ ग ठन, नागङ्चय क सभाज तथा ऩत्रकाय आिद्ध सॊ घ सॊ ग ठन य सशतय सहामता उऩरब्ध गयाउने
व्मङ्ञि िा सॊ स्थाको प्रङ्झत ङ्झन ङ्झध सभे त राई सॊ र ग्न गयाईने छ ।
१९.

ङ्झन दे शन ङ्छद न सक्ने : नगय सबारे सङ्झभ ङ्झत को काभ कायफाहीको सम्फन्त्धभा सङ्झभ ङ्झत राई आिश्मक
ङ्झन दे शन ङ्छद न सक्ने छ ।
***

efu %
हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७६
प्रस्तािना् सहकायी भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त अनङ्टरूऩ स्थानीमस्तयभा छङ्चयएय यहेको ऩूॉजी, प्रङ्जिङ्झध तथा प्रङ्झतबाराई
स्िाफरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत गदै सदस्महरूको आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनय,
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत, सदस्म केङ्ञन्त्ित, रोकताङ्ञन्त्त्रक, स्िामत्त य सङ्टशाङ्झसत सॊ गठनको रूऩभा सहकायी सॊ स्थाहरूको प्रिद्धयन
गनय, सहकायी खेती, उद्योग, िस्तङ्ट तथा सेिा व्मिसामका भाध्मभफाट साभाङ्ञजक न्त्मामका आधायभा आत्भङ्झनबयय, तीब्र एिॊ
ङ्छदगो रुऩभा स्थानीम अथयतन्त्त्रराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउन सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुको दताय, सञ्चारन एिभ् ङ्झनमभन सम्फन्त्धी
व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे,
हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द –१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ “हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७६” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,–
(क) “आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊ स्थारे दपा १८ फभोङ्ञजभ फनाएको आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध
सम्झनङ्टऩछय ।
(ख) “कसूय” बङ्ङारे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्टऩछय ।
(ग) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछय ।
ङ्ट , धभयऩत्र
ङ्ट ी, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी
(घ) “ऩङ्चयिाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत िा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, धभयऩत्र
आभा य आपूरे ऩारन ऩोषण गनङ्टय ऩने दाजङ्ट, बाउजङ्ट,बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्टऩछय।
तय सो शब्दरे अॊ शफण्डा गयीिा भानो छङ्ट ङ्जट्टई आ-आफ्नो ऩेशा व्मिसाम गयी फसे को
ऩङ्चयिायको सदस्मराई जनाउने छै न ।
(ङ) “फचत” बङ्ङारे सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाभा जम्भा गये को यकभ सम्झनङ्टऩछय ।
(च) “भन्त्त्रारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्त्धी ङ्जिषम हेने सॊ घीम भन्त्त्रारम सम्झनङ्टऩछय ।

(छ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊ स्थारे सॊ चारन गये को व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩहरुभा ऩङ्झछल्रो आङ्झथक
य
िषयसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको दाङ्जमत्ि य ऩङ्झछल्रो आङ्झथक
य
िषयको सदस्मतपयको खङ्चयद िा
ङ्झफिी कायोिायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोिाय सम्झनङ्टऩछय ।
(ज) “यङ्ञजष्ट्राय” बङ्ङारे सॊ घको यङ्ञजष्ट्राय सम्झनङ्ट ऩछय ।
(झ) “रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभको रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछय ।
(ञ) “ङ्जिङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊ स्थाको दपा १७ फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जिङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछय ।
(ट) “ङ्जिबाग” बङ्ङारे सॊ घको सहकायी ङ्जिबाग सम्झनङ्टऩछय य सो शब्दरे भन्त्त्रारमरे सहकायी ङ्झनमभन गनय
तोकेको भहाशाखा सभेतराई जनाउॉछ।
(ठ) “शेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊ स्थाको शेमय ऩूजीको अॊ श सम्झनङ्टऩछय ।
(ड) “सञ्चारक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्टऩछय य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि
य कोषाध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ ।
(ड) “सदस्म” बङ्ङारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्रा्त गये का व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछय।
(ढ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे

दपा ३० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सञ्चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछय ।

(ण) “सहकायी भूल्म” बङ्ङारे स्िािरम्िन, स्ि–उत्तयदाङ्जमत्ि, रोकतन्त्त्र, सभानता, सभता, ऐक्मिद्धता,
इभान्त्दायी, खङ्टराऩन, साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्ि तथा अरुको हेयचाह रगामत अन्त्तयायङ्जष्ट्रम
भान्त्मता प्रा्त सहकायी सम्फन्त्धी भूल्म सम्झनङ्टऩछय ।
(त) “सॊ स्थाको व्मिसाम” बङ्ङारे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ
सम्झनङ्टऩछय ।
(थ) “सहकायी ङ्झसद्धान्त्त” बङ्ङारे स्िैङ्ञच्छक तथाखङ्टरा सदस्मता, सदस्मद्वाया रोकताङ्ञन्त्त्रक ङ्झनमन्त्त्रण,
सदस्मको आङ्झथक
य सहबागीता, स्िामत्तता य स्ितन्त्त्रता, ङ्ञशऺा, तारीभ य सूचना, सहकायी-सहकायी
फीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य सभङ्टदामप्रङ्झतको चासो रगामत अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भान्त्मता प्रा्त सहकायी
सम्फन्त्धी ङ्झसद्धान्त्त सम्झनङ्टऩछय ।
(द) "सॊ स्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा ६ फभोङ्ञजभ दताय बएको ङ्जिषमगत िा
फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछय ।
(ध) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊ स्थाको साधायण सबा सम्झनङ्टऩछय ।
ॉ ी य जगेडा कोष सम्झनङ्टऩछय ।
(न) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे शेमय ऩूज
(ऩ) "दताय गने अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ६९ फभोङ्ञजभको दताय गने अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदयछ ।
ऩङ्चयच्छे द–२

सहकायी सॊ स्थाको गठन तथा दताय
३.

सॊ स्थाको गठन :(१) कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागङ्चयकहरु आऩसभा

ङ्झभरी ङ्जिषमगत िा िहङ्टउद्देश्मीम

सहकायी सॊ स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
(२)उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन श्रङ्झभक, मङ्टिा रगामतरे आफ्नो श्रभ िा सीऩभा
आधाङ्चयत बइ व्मिसाम गने सहकायी सॊ स्थाको हकभा ऩन्त्रजना नेऩारी नागङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊ स्था गठन गनय
सक्नेछन् ।
(३) मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, स्थानीम
तह िा त्मस्ता सयकाय िा तहको अनङ्टदान िा स्िाङ्झभत्िभा सॊ चाङ्झरत ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम िा सॊ गङ्छठत
सॊ स्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने ऩदभा िहार यहे का कम्तीभा एकसम जना कभयचायी, ङ्ञशऺक िा प्राध्माऩकहरुरे
आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताय बएको आफ्नो ऩेशागत सॊ गठनका आधायभा सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि
य सेिा सॊ चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतय फन्त्दे जहरु ऩारना गने गयी सॊ स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
तय एकसम जनाबन्त्दा कभ सॊ ख्मा यहेको एउटै कामायरमका कम्तीभा तीसजना कभयचायी, ङ्ञशऺक िा
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सॊ चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतय फन्त्दे जहरु
ऩारना गने गयी सॊ स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
(४)

मस दपा फभोङ्ञजभ सॊ स्था गठन गदाय एक ऩङ्चयिाय एक सदस्मका दयरे उऩदपा (१) िा(२)भा

उङ्ञल्रङ्ञखत सॊ ख्मा ऩङ्टगेको हङ्टनऩङ्ट ने छ ।
तय सॊ स्था दताय बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयिायका एकबन्त्दा फढी व्मङ्ञिरेसो सॊ स्थाको सदस्मता ङ्झरन
फाधाऩनेछैन ।

४.

दताय नगयी सहकायी सस्था सॊ चारन गनय नहङ्टन:े कसै रे ऩङ्झन

मस ऐन फभोङ्ञजभ दताय नगयी सहकायी स्थाऩना

तथा सञ्चारन गनय हङ्टॉदैन।
५.

दतायको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने :(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका सयकायी सॊ स्थारे दतायकाराङ्झग दताय गने
अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयखास्त साथ दे हाम फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊ रग्न गनङ्टय
ऩनेछ :–
(क)

सहकायी सॊ स्थाको प्रस्ताङ्जित ङ्जिङ्झनमभ,

(ख)

सहकायी सॊ स्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन,

(ग)

सदस्मरे ङ्झरन स्िीकाय गये को शेमय सॊ ख्मा य शेमय यकभको ङ्जिियण ।

६.

दताय गनङ्टय ऩने :(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रा्त दयखास्त

सङ्जहतको कागजातहरु

छानङ्जिन गदाय

दे हाम फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा दताय गने अङ्झधकायीरे दयखास्त ऩये को ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकायी
सॊ स्था दताय गयी अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दताय प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :–
(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको ङ्जिङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,
(ख) प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊ स्था सहकायी भूल्म,

भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त अनङ्टरुऩ सञ्चारन हङ्टन सक्ने आधाय

यहेको,
(ग) सहकायी सॊ स्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एिभ् सदस्म केङ्ञन्त्ित बई सॊ चारन य ङ्झनमन्त्त्रण हङ्टन सक्ने
स्ऩि आधाय यहे को ।
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाय प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊ स्थाको ङ्जिङ्झनमभको कङ्टनै कङ्टयाभा
सॊ शोधन गनङ्टऩ
य ने दे ङ्ञखएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ शोधन गनङ्टऩ
य ने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्रा्त बएको
ङ्झभङ्झतरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई सूचना गनङ्टय ऩनेछ ।
(3) मस ऐनभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत दताय बई
सञ्चारनभा यहेका हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र कामयऺेत्र कामभ गङ्चयएका

सहकायी सॊ स्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दताय

बएको भाङ्झनने छ ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊ स्था दताय गदाय दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊ स्थारे
ऩारना गनङ्टय ऩने गयी कङ्टनै शतय तोक्न सक्नेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ शतय तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टय सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊ स्थाको कतयव्म
हङ्टनेछ।
७.

दताय गनय अस्िीकाय गनय सक्ने :(१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अिस्था नबएभा, सोही दपा
फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमभ सॊ शोधनको राङ्झग सूचना ङ्छदएको अफङ्झध ङ्झबत्र ङ्झनिेदकरे सॊ शोधन गनय अस्िीकाय गये भा त्मस्तो
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झफङ्झनमभ सॊ शोधन नगये भा िा सूचनाभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी
ङ्झफङ्झनमभ

सॊ शोधन नगये भा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊ स्था दताय गनय अस्िीकाय गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊ स्था दताय गनय अस्िीकाय गये कोभा दताय गने अङ्झधकायीरे कायण

खङ्टराई तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सोको जानकायी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनिेदकहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
८.

सहकायी सॊ स्था सॊ गङ्छठत सॊ स्था हङ्टन:े (१) सहकायी सॊ स्था अङ्जिङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायिारा एक स्िशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत
सॊ स्था हङ्टनेछ ।
(२) सहकायी सॊ स्थाको काभ कायफाहीको राङ्झग एउटा छङ्ट ट्टै छाऩ हङ्टनेछ ।
(३) सहकायी सॊ स्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञि सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रा्त, उऩबोग,
ङ्जििी िा अन्त्म व्मिस्था गनय सक्नेछ।

(४) सहकायी सॊ स्थारे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजूय गनय य सो उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट
नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नेछ।
(५) सहकायी सॊ स्थारे व्मङ्ञि सयह कयाय गनय सक्नेछ ।
९.

सहकायी सॊ स्थाको कामयऺत्र
े : (१) दताय हङ्टॉदाका फखत सहकायी सॊ स्थाको कामय ऺेत्र दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्
(क)

फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय गने सॊ स्थाको हकभा एक िडा,

(ख)

अन्त्म सॊ स्थाको हकभा एक िडा िा दे हामका आधायभातीन िडासम्भ :

(१)

सदस्महरुिीच स्िाफरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक अभ्मासको राङ्झग आऩसी साझा िन्त्धन (कभन

(२)

व्मिसाङ्जमक स्तयभा सेिा सॊ चारन गनय आिश्मक सदस्म सॊ ख्मा,

(३)

सॊ स्था सॊ चारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञन्त्त्रक ङ्झनमन्त्त्रण कामभ हङ्टने गयी ऩामक

फण्ड),

ऩने स्थान ।

(२)

उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊ स्थारे दताय बई व्मिसाङ्जमक से िा

प्रायम्ब गये को दङ्टईिषय ऩङ्झछ दे हामको आधायभा जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेत्र कामभ यहने गयी आफ्नो कामयऺेत्र थऩ
िडाहरूभा ङ्जिस्ताय गनय सक्नेछ ।
(क) सॊ स्थाको व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩको ङ्जिकास िभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामय ऺेत्र
आिश्मक ऩये को,
(ख) सॊ स्थाको कामय सॊ चारनभा सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्त्रण कामभ याख्न यचनात्भक उऩामहरु
अिरम्फन गङ्चयएको,
(ग) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सहकायी सॊ स्थाको हकभा भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको
।
(३)

उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊ स्थाको कामयऺेत्रका िडाहरूभा

व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन नबएको िा जम्भा कायोफायको तोङ्जकएको यकभ िा अनङ्टऩातबन्त्दा कभ यकभ िा
अनङ्टऩातको व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएको दे ङ्ञखएको खण्डभा दताय गने अङ्झधकायीरे व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन
बएका िडा भात्र कामयऺेत्र कामभ गने गयी ङ्जिङ्झनमभ सॊ शोधन गनय ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ ।
(७)

उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदे शन ङ्छदएकोभा सहकायी सॊ स्थारे एक

िषयङ्झबत्र ङ्जिङ्झनमभ सॊ शोधन गयी आफ्नो कामयऺेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधाययण गनङ्टऩ
य नेछ ।
(८)

मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी सॊ स्थारे स्िेङ्ञच्छक रूऩभा

जङ्टनसङ्टकै सभम कामयऺेत्र घटाउने गयी ऩङ्टन्ङ्झनधाययण गनय ङ्जिङ्झनमभ सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।

(९)

१०.

कामयऺेत्र ऩङ्टन् ङ्झनधाययण सम्फन्त्धी अन्त्म व्मिस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाबन्त्दा फढी कामयऺेत्र कामभ याखी दताय बई सञ्चारनभा यहेका सॊ स्थाहरूरे

हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाभा सेिा सञ्चारन गदाय सञ्चाङ्झरत सेिाको ङ्जिियण सङ्जहत दताय गने अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।

११.

ङ्जिषमगत आधायभा िगॉकयण: (१)सहकायी सॊ स्थाको िगॉकयण दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्
(क) उत्ऩादक सॊ स्था् कृङ्जष,दङ्टग्ध, ङ्ञचमा,कङ्जप,उखङ्ट,परपङ्टर य भाछाऩारन ङ्जिशेषका ङ्जिषमगत य
अगङ्टिािारी एिभ् उत्ऩादनको मोजना सभेतका आधायभा अन्त्म उत्ऩादनभूरक सॊ स्था;
(ख) उऩबोिा सॊ स्था् उऩबोिा बण्डाय, िचत तथा ऋण,उजाय य स्िास््म

ङ्जिशेषका ङ्जिषमगत य

प्राथङ्झभक आिश्मकता एिभ् सेिाको मोजना सभेतका आधायभा अन्त्म उऩबोगजन्त्म सॊ स्था;
(ग) श्रङ्झभक सॊ स्था् हस्तकरा,खाद्य ऩङ्चयकाय,औद्योङ्झगक उत्ऩादन,बोजनारम य श्रभ कयाय ङ्जिशेषका
ङ्जिषमगत य सीऩ िा श्रभको ङ्जिशेषता एिभ् स्ियोजगायीको मोजना सभेतका आधायभा अन्त्म
श्रभभा आधाङ्चयत सॊ स्था;
(घ) फहङ्टउद्देश्मीम सॊ स्था् उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ िा सीऩभा आधाङ्चयत स्ियोजगायीका सेिा सभेत
ङ्ट ी सॊ स्था ।
सञ्चारन गने अन्त्म फहङ्टभख
(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क),(ख)य (ग) भा उल्रेङ्ञखत ङ्जिषमभा ङ्जिङ्ञशिीकयण, आभ प्रचरन य अभ्मासको
ङ्जिकासिभ सभेतको आधायभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरु थऩ गनय सङ्जकनेछ ।
(३) उऩदपा (१)य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अन्त्म सॊ स्थाहरु गठन गनय
फाधा ऩनेछैन ।
१२.

कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनय सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ दताय प्रभाणऩत्र प्रा्त
गये ऩङ्झछ सॊ स्थारे आफ्नो उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मक
कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनय सक्नेछ ।
(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊ स्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ
कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनय छङ्ट ट्टै सॊ स्था दताय गनङ्टऩ
य ने छै न ।
तय त्मस्तो कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र ,स्िीकृङ्झत िा
इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम िा
अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र प्रा्त गये भा ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र सोको जानकायी दताय गने
अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

ङ्ट
(५) दङ्टई िा दङ्टईबन्त्दा फढी सॊ स्थारे सॊ मि
िा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन िा सेिाको
फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही आिश्मक कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना
सञ्चारन गनय सक्नेछन् ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्त्धी
अन्त्म व्मफस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१३.

दाङ्जमत्ि सीङ्झभत हङ्टने :(१) सहकायी सॊ स्थाको कायोफायको सम्फन्त्धभा सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झनजरे खङ्चयद गये को िा
खङ्चयद गनय स्िीकाय गये को शेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत यहनेछ ।
(२) सहकायी सॊ स्थाको नाभभा “सहकायी” य नाभको अन्त्त्मभा “ङ्झरङ्झभटे ड” बङ्ङे शब्द याख्नङ्ट ऩनेछ ।

१४.

सहकायीका भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त ऩारना गनङ्टय ऩने: सहकायी सॊ स्थाको गठन तथा सञ्चारन गदाय सहकायीका
भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्तको ऩारना गनङ्टय ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–३
सॊ स्थाका उद्देश्म तथा कामय

१५.

सॊ स्थाको उद्देश्म : कामयऺेत्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्त्ित बई आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक तथा
साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टय सॊ स्थाको भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ ।

१६.

सॊ स्थाको कामय : सॊ स्थाका कामयहरू दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्:(क) सहकायीका भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्तहरूको ऩारना गनेगयाउने,
(ख) सदस्मको ङ्जहत प्रिद्धयनगने गयी व्मािसाङ्जमक सेिाहरू प्रदान गने,
(ग) सदस्मराई ङ्ञशऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने ,
(ङ) सॊ स्थारे गने उत्ऩादन तथा सेिाको भाऩदण्ड ङ्झनधाययण गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथक
य स्थाङ्जमत्ि य
जोङ्ञखभ व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी कामय गने,
(च) आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी रागू गने,
(छ) सॊ स्थाको व्मिसाङ्जमक प्रिद्धयन तथा ङ्जिकास सम्फन्त्धी ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने ,
(ज) भन्त्त्रारम,यङ्ञजष्ट्राय, प्रादे ङ्ञशक यङ्ञजष्ट्राय,स्थानीम तह िादताय गने अङ्झधकायीको ङ्झनदे शन ऩारना गने
गयाउने,
(झ) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामयहरू गने ।

ऩङ्चयच्छे द–४

ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध
१७.

ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सॊ स्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्ड य
कामयङ्जिङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामय सञ्चारनको राङ्झग ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ दताय गने अङ्झधकायीफाट स्िीकृत बए ऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ ।

१८.

आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध फनाउन सक्ने :(१) सॊ स्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्ड,
कामयङ्जिधी य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध फनाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको साधायणसबारे स्िीकृत
गये ऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ ।

१९.

ङ्जिङ्झनमभ य आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झधभा सॊ शोधन :(१) सॊ स्थाको साधायणसबाको कङ्टर सदस्म सॊ ख्माको फहङ्टभतफाट
ङ्जिङ्झनमभ य आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध सॊ शोधन हङ्टन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ शोधन बएको ङ्जिङ्झनमभ िा आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध दताय गने अङ्झधकायीफाट
स्िीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–५
सदस्मता

२०.

सॊ स्थाको सदस्मता: (१) अठाय िषय उभेय ऩूया गये का दे हाम फभोङ्ञजभका नेऩारी नागङ्चयकहरु सॊ स्थाको सदस्म हङ्टन
सक्नेछन््
(ख)

सॊ स्थाको कम्तीभा एक शेमय खङ्चयद गये को,

(ग)

सॊ स्थाको ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरु ऩारना गनय भन्त्जङ्टय गये को,

(घ)

सॊ स्थाको ङ्ञजम्भेिायी ऩारना गनय भन्त्जङ्टय बएको,

(ङ)

सॊ स्थारे गये को कायोिायसॉग प्रङ्झतस्ऩधाय हङ्टने गयी कायोिाय नगये को,

(च)

सॊ स्थाको सदस्मता ङ्झरन मोग्म यहे को स्िघोषणा गये को ।

(२) मस ऐनभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकायका ङ्झनकामहरु,
स्थानीम तहका साथै सॊ स्थाको कामयऺेत्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक िा सहकायी ङ्जिद्यारम, गङ्टठी, स्थानीम क्रफ, स्थानीम
तहभा गठन बएका उऩबोिा सभूहहरु सॊ स्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छै न ।
(३) मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्िास््म सहकायी सॊ स्थाभा सहकायी
सॊ स्थारे सदस्मता ङ्झरन िाधा ऩने छै न ।
२१.

सदस्मता प्रा्त गनय ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊ स्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहने सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञिरे सॊ स्थाको सङ्झभङ्झत
सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदनऩये को ङ्झभङ्झतरे ऩैं तीस ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत
फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने िा नगने ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम गदाय सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने ङ्झनणयम गये भा सो को कायण
खोरी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत ब्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊ स्था
दताय गने अङ्झधकायीसभऺ उजूय गनय सक्नेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रा्तउजूयी छानङ्जिन गदाय ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टय ऩने दे ङ्ञखएभा
दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनयको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई आदे श ङ्छदन
सक्नेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आदे श बएभा सो आदे श प्रा्त गये को सात ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे
ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दताय गने अङ्झधकायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
२२.

सदस्म हङ्टन नऩाउने : (१) कङ्टनै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्त्दा िढी सॊ स्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छै न ।
तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्त्दा फढी सॊ स्थाको सदस्म यहे को बए मो
ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीनिषय ङ्झबत्र कङ्टनै एक सॊ स्थाको भात्र सदस्मता कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ ।
मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्टनै सॊ स्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनकाम िा दपा २० को

(२)

उऩदपा (२) भा उल्रेख बएदे ङ्ञख फाहेकको अन्त्म कङ्टनै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञि सदस्म बएको बए ऩाॉचिषय ङ्झबत्र सदस्मता
अन्त्त्म गनङ्टऩ
य नेछ ।

२३.

सदस्मताको सभाङ्झप्त:(१) कङ्टनै सदस्मको सदस्मता दे हामको अिस्थाभा सभाप्त हङ्टनेछ्—
(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गये भा,
(ख) रगाताय फाङ्जषक
य साधायणसबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा,
(ग) मो ऐन,मस ऐन अन्त्तगयत िनेको ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारना गनङ्टऩ
य ने प्रािधानको
फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा,
(घ) सॊ स्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएभा।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थाफाट प्रा्त िा ब ङ्टिान
गनङ्टय ऩने कङ्टनै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ िा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण,ङ्झतनङ्टय ऩने कङ्टनै दाङ्जमत्ि िा अन्त्म

कङ्टनै सदस्मको तपयफाट ङ्झधतो िा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्ि पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता
सभाप्त हङ्टने छै न ।

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साधायणसबा फोराउने ङ्झनणयम बइसकेऩङ्झछ
साधायणसबा सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसै राई ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकने छै न ।
२४.

सङ्टङ्जिधा प्रा्त गनय नसक्ने : कङ्टनै सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाराई ङ्झतनङ्टय ऩने कङ्टनै दाङ्जमत्ि ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबत्र

ब ङ्टिान

नगये भा िा मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत िनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टऩ
य ने व्मिस्थाको
फायम्फाय उल्रॊ घन गये भा त्मस्तो सदस्मरे अन्त्म सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधा प्रा्त गनय सक्ने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द –६
साधायणसबा, सङ्झभङ्झततथा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत
२५.

साधायणसबा: (१) सहकायी सॊ स्थाको सिोच्च अङ्गको रुऩभा साधायणसबा हङ्टनेछ ।
(२) सहकायी सॊ स्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हङ्टने छन् ।
(३) सहकायी सॊ स्थाको साधायणसबा दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:–

२६.

(क)

प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा,

(ख)

िाङ्जषक
य साधायणसबा,

(ग)

ङ्जिशेष साधायणसबा ।

प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: प्रायङ्ञम्बक साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको काभ कायफाही य आङ्झथक
य
कायोफायको
जानकायी ङ्झरने,
(ख) चारू आङ्झथक
य िषयको राङ्झग िाङ्जषक
य कामयिभ तथा फजेट स्िीकृत गने ,
(ग) प्रङ्झतिेदन तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण अनङ्टभोदन गने,
(घ) ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा रे खा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गने,
(ङ) आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने,
(च) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाययण गने,
(छ) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म कामयहरू गने ।

२७.

िाङ्जषक
य साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय : िाङ्जषक
य
साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ :–

(क) िाङ्जषक
य कामयिभ तथा फजेट स्िीकृङ्झत गने ,
(ख) िाङ्जषक
य रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदन गने,
(ग) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन तथा ङ्जिघटन गने,
(घ) सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक िा सदस्मराई ऩदफाट हटाउने,
(ङ) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत गने,
(च) ङ्जिङ्झनमभ सॊ शोधन तथा आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने ,
(छ) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाययण गने,
(ज) सॊ स्था एकीकयण िा ङ्जिघटन सम्फन्त्धी ङ्झनणयम गने,
(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जिधा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राप्त गने सम्फन्त्धभा ङ्झनणयम गने,
(ट) सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झभनाहा ङ्छदने,
(ठ) सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(ड) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म कामयहरू गने ।
२८.

साधायणसबाको फैठक :(१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊ स्था दताय बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक
साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
य िषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र िाङ्जषक
य साधायणसबा फोराउनङ्ट
ऩनेछ ।
(३) सङ्झभङ्झतरे दे हामको अिस्थाभा ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ :–
(क) सॊ स्थाको काभ ङ्जिशेषरे ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउनङ्टऩने सङ्झभङ्झतिाट ङ्झनणयम बएभा,
(ख) दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रे खा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा,
(ग) कङ्टनै सञ्चारकरे ङ्जिशेष साधायणसबा फोराउन ऩेश गये को प्रस्ताि सङ्झभङ्झतद्धाया ऩाङ्चयत बएभा,
(घ) ङ्जिशेष साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराइ ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतशत सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन
ङ्छदएभा,
(ङ) दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदे शन ङ्छदएभा,
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊ स्थाको सञ्चारक िा व्मिस्थाऩकफाट
आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयी सॊ स्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको अिस्थाभा दताय गने

अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जिशेष
साधायण सबा गनय सङ्जकनेछ ।
२९.

ङ्जिशेष साधायणसबा फोराउन ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने: (१) सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण िा सङ्टऩयीिेऺण गदाय िा कसै को उजूयी
ऩयी छानङ्जिन गदाय दे हामको अिस्था दे ङ्ञखन आएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको सङ्झभङ्झतराई
साधायणसबा फोराउन ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ :–
(क) सहकायीको भूल्म, भान्त्मता तथा ङ्झसद्धान्त्त ङ्जिऩङ्चयत कामय गये भा,
(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध ङ्जिऩयीत कामय गये भा,
(घ) दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा,
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे आदे श ङ्छदएभा।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायणसबा फोराउन ङ्झनदे शन प्रा्त बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदे शन प्रा्त
बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैं तीस ङ्छदनङ्झबत्र साधायणसबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायणसबाको फैठकभा उजूयी िा
ङ्झनयीऺणका िभभा दे ङ्ञखएका ङ्जिषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतिेदन दताय गने अङ्झधकायीसभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) िा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा नफोराएभा दताय गने
अङ्झधकायीरे त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नेछ ।
(४) सहकायी सॊ स्थाको साधायणसबाको राङ्झग गणऩूयक सॊ ख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊ ख्माको
एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनेछ ।
तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सॊ ख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदन ङ्झबत्र दोस्रो
ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सॊ चारक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत
सङ्जहत एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको गणऩङ्टयक सॊ ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।
(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा २८ को (४) भा बएको व्मिस्था
सोहीअनङ्टसाय हङ्टनेछ ।
(६) दङ्टई हजाय िा सोबन्त्दा फढी सदस्म बएको सॊ स्थारे साधायण सबा गदाय सभान कामयसूचीभा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ सदस्म सॊ ख्माको आधायभा िडा-िडा िा अन्त्म ऩामकको स्थानभा सॊ चारक सदस्महरुराई ऩठाई
साधायण सबा गनय य त्मस्तो सबाको ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गनय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको
उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्त्तभ ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।

३०.

सञ्चारक सङ्झभङ्झत :(१)

सहकायी सॊ स्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनिायङ्ञचत एक सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।

तय, एउटै व्मङ्ञि रगाताय एउटै ऩदभा दङ्टई ऩटकबन्त्दा फढी सञ्चारक हङ्टन ऩाउने छै न ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा सदस्मको
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टय ऩनेछ ।

(३) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्त्दा फढी सदस्म एकै अिङ्झधभा सञ्चारक तथा रेखा सङ्झभङ्झतको ऩदभा
उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिायङ्ञचत हङ्टन सक्ने छै न ।
(४) कङ्टनै सॊ स्थाको सञ्चारक सोही सॊ स्थाको कभयचायी िा आफ्नो सॊ स्थारे सदस्मता ङ्झरएको सहकायी
सॊ घ िा फैङ्कफाहे क अको कङ्टनै सॊ स्थाको सॊ चारक फङ्ङ ऩाउने छै न ।
तय िाङ्जषक
य दङ्टई कयोड रुऩैमाबन्त्दा कभको कायोिाय गने सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी
सॊ स्थाभा कभयचायीको रुऩभा काभ गनय फाधा ऩने छै न । िाङ्जषक
य दङ्टई कयोडबन्त्दा फङ्जढ कायोिाय गने सॊ स्थाभा
कङ्टनै सॊ चारक कभयचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषयङ्झबत्र त्मस्तो सॊ चारकरे कभयचायीको
ऩद त्माग गयी अको कभयचायीको व्मिस्था गनङ्टऩ
य नेछ ।
ङ्ट ङ्ञघ कङ्टनै व्मङ्ञि एकबन्त्दा फढी सॊ स्थाको सञ्चारक िा सोही िा अको
(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनअ
सॊ स्थाको कभयचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषयङ्झबत्र कङ्टनै एक सॊ स्थाको भात्र सञ्चारक िा
कभयचायी यहनङ्ट ऩनेछ ।
(७) सङ्झभङ्झतको कामायिङ्झध चाय िषयको हङ्टनेछ ।
३१.

सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन :(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामायिङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट कङ्ञम्तभा एक भङ्जहना अङ्ञघ अको
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन नगयाएको जानकायी प्रा्त बएभा त्मस्तो जानकायी
प्रा्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गयाउन दताय गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्त्धत सङ्झभङ्झतराई
आदे श ङ्छदन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे आदे श ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदे श
फभोङ्ञजभको सभमािङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गयाई दताय गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन नगयाएभा दताय गने अङ्झधकायरे त्मस्तो सॊ स्था सदस्म
यहेको भाङ्झथल्रो सॊ घ बए सो सॊ घको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागीगयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन सम्फन्त्धी सम्ऩूणय कामय
गने गयाउनेछ ।
(५)

उऩदपा

(४)

फभोङ्ञजभको

ङ्झनिायचन

कामयभा

सहमोग

ऩङ्टर्माउनङ्ट

सम्फङ्ञन्त्धत

सङ्झभङ्झतका

ऩदाङ्झधकायीहरूको कतयव्म हङ्टनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिायचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणय खचय सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे व्महोनङ्टय ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनिायचन नबएसम्भको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था
बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामय सञ्चारन गनेछ ।
३२.

सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्त्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतयव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि
सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) सहकायीका भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त फभोङ्ञजभ सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारन गने ,

(ख) आङ्झथक
य तथा प्रशासकीम कामय गने , गयाउने,
(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, िाङ्जषक
य साधायणसबा तथा ङ्जिशेष साधायणसबा फोराउने,
(घ) साधायणसबाका ङ्झनणयमहरू कामायन्त्िमन गने , गयाउने,
(ङ) सॊ स्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषक
य कामयिभको तजङ्टभ
य ा गयी साधायणसबा सभऺ ऩेश गने,
(च) सॊ स्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,
(छ) शेमय नाभसायी तथा ङ्जपताय सम्फन्त्धी कामय गने,
(ज) सम्फङ्ञन्त्धत सॊ घको सदस्मता ङ्झरने,
(झ) ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्त्तङ्चयक कामयङ्जिङ्झध तमाय गयी साधायणसबाभा ऩेश गने,
(ञ) सॊ स्थाको कामयऺेत्रङ्झबत्र सॊ स्थाको कायोफाय य व्मिसामको ङ्जहत प्रिद्धयनको राङ्झग आिश्मक कामय
गने,गयाउने,
३३.

सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने: दे हामको कङ्टनै अिस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छै न:(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत बएभा,
(ख) ङ्झनजराई दपा ३४ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट हटाउने ङ्झनणयम बएभा,
(ग) ङ्झनज अको सॊ स्थाको सञ्चारक यहेभा,
(घ) ङ्झनज सोही िा अको सॊ स्थाको कभयचायी यहे भा,
तय दपा

३० को उऩदपा

(४)

को

प्रङ्झतफन्त्धात्भक

िाक्माॊशभा

रेङ्ञखएको

कङ्टयाभा

सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(ङ) ङ्झनज सोही िा अको सॊ स्थाको रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभा यहेभा
(च) ङ्झनजको भृत्मङ्ट बएभा।
३४.

सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्ने: (१) साधायणसबारे िहङ्टभतको ङ्झनणयमफाट दे हामको कङ्टनै अिस्थाभा
सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आङ्झथक
य ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर्माएभा,
(ख) अनङ्झधकृत तियरे सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको कायोफाय सम्फन्त्धी ङ्जिषमको गोऩङ्झनमता बङ्ग गये भा,
(ग) सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको कायोफाय य व्मिसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधाय हङ्टने गयी सभान प्रकृङ्झतको कायोफाय िा
व्मिसाम गये भा,
(घ) सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्टनै कामय गये भा,

(ङ) ङ्झनज शायीङ्चयक िा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनय नसक्ने बएभा,
(च) कङ्टनै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता
नयहेभा ।
(२) कङ्टनै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणयम गनङ्टय अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चारकराई साधायणसबा
सभऺ सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र कङ्टनै सञ्चारकरे सपाई ऩेश नगये भा िा ङ्झनजरे ऩेश गये को
सपाई सन्त्तोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामयकारसम्भको
ङ्झनिायचनभा उम्भेदिाय फङ्ङ ऩाउने छै न ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सञ्चारक ऩदफाट हटे भा त्मस्तो ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी
अिङ्झधको राङ्झग अको सञ्चारकको ङ्झनिायचन गनेछ ।
३५.

ङ्झनजी स्िाथय सभािेश बएको ङ्झनणयम प्रकृमाभा सॊ रग्न हङ्टन नहङ्टने

:(१) सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्िाथय सभािेश

ङ्ट ॉद
बएको ङ्झनणयम प्रङ्जिमाभा सॊ रग्न हङ्टनह
ङ्ट ै न ।
(२) सञ्चारकरे आपूराईभात्र व्मङ्ञिगत पाइदा हङ्टनेगयी सॊ स्थाभा कङ्टनै कामय गनय गयाउन हङ्टॉदैन ।
(३) कङ्टनै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्झफऩयीत हङ्टने गयी िा आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रबन्त्दा फाङ्जहय गई कङ्टनै
काभ कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञिगत रूऩभा उत्तयदामी हङ्टनेछ य
त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सॊ स्थाको, सदस्म िा अन्त्म कङ्टनै व्मङ्ञिराई हानी नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बने
त्मस्तो हानी नोक्सानी ङ्झनजको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयनेछ ।
३६.

सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन :(१) साधायणसबारे दे हामको अिस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन गनय सक्नेछ्–
(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणय कामयफाट सॊ स्थाको कायोफाय जोङ्ञखभभा ऩये भा,
(ख) सॊ स्थारे ङ्झतनङ्टऩ
य ने दाङ्जमत्ि तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टिान गनय नसकेभा,
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म य कामय ङ्जिऩङ्चयतको काभ गये भा,
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगये भा,
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभािरीभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतय िा दताय गने

अङ्झधकायीरे

ङ्छदएको ङ्झनदे शनको फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गनेछ ।
(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको
ङ्झनदे शन ऩारना नगये भा िा दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतिेदन सभेतको आधायभा

दताय गने अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजूयी िा ङ्झनयीऺणको िभभा दे ङ्ञखएका ङ्जिषमिस्तङ्टको गाङ्ञम्बमयताको आधायभा
फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमािङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगये भा
त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा त्मसयी ङ्जिघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना
ङ्झबत्रभा अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनिायचन नबएसम्भ सॊ स्थाको दै ङ्झनक कामय सञ्चारन
गनय दताय गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथय सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टय ऩनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिायचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणय खचय सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे
व्महोनेछ ।
३७.

रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊ स्थाभा आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ गनय तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
मोग्मता ऩङ्टगेका एकजना सॊ मोजक य दङ्टईजना सदस्महरू यहने गयी साधायणसबारे ङ्झनिायचनफाट रेखा सङ्टऩयीिेऺण
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।
(२) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्त्दा फढी व्मङ्ञि एकै अिङ्झधभा एउटै सॊ स्थाको सञ्चारक िा रेखा
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक िा सदस्म ऩदभा उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिायङ्ञचत हङ्टन सक्ने छै न ।

३८.

रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय :(१)

रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य

अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा सहकायी सॊ स्थाको आन्त्तङ्चयक रे खाऩयीऺण गने, गयाउने,
(ख) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदाय रेखाऩयीऺणका आधायबूत ङ्झसद्धान्त्तको ऩारना गने , गयाउने,
(ग) ङ्जित्तीम तथा आङ्झथक
य कायोिायको ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउने,
(घ) सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण गने य सङ्झभङ्झतराई आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदने,
(ङ) साधायणसबाकोङ्झनदे शन, ङ्झनणयम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणयम कामायन्त्िमन बए नबएको अनङ्टगभन गने,
(च) रेखा सम्फन्त्धी प्रङ्झतिेदन य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फन्त्धी िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन
साधायणसबा सभऺ ऩेश गने,
(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाि कामायन्त्िमन नबएको कायणफाट कङ्टनै सॊ स्थाको ङ्जहतभा
प्रङ्झतकूर असय ऩये भा िा त्मस्तो सॊ स्थाको नगद िा ङ्ञजन्त्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना
िा अङ्झनमङ्झभतता बएको िा सॊ स्था गम्बीय आङ्झथक
य सॊ कटभा ऩनय रागेकोभा सोको कायण खङ्टराई
ङ्जिशेष साधायणसबा फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने ।
(ज) आिश्मक ऩये भा आन्त्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग तीन जनाको नाभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा
ङ्झसपाङ्चयस गने ।

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक िा सदस्म सॊ स्थाको दै ङ्झनक आङ्झथक
य
प्रशासङ्झनक कामयभा
सहबागी हङ्टन ऩाउने छै न ।
ऩङ्चयच्छे द–७
फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन
३९.

सदस्म केङ्ञन्त्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टय ऩने :(१) सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत
स्िीकाय गनय, सोको ऩङ्चयचारन गनय य सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी
दताय बएको सॊ स्था फाहे क अन्त्म ङ्जिषमगत िा िहङ्टउद्देश्मीम सॊ स्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय गनय
ऩाउने छै न।
तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम िा ङ्जिषमगत सॊ स्थाको रुऩभा दताय बई भङ्टख्म कायोिायको
रुऩभा िचत तथा ऋणको कायोिाय गदै आएको बए त्मस्तो सॊ स्थारे तीन िषय ङ्झबत्रभा िचत तथा ऋणको भङ्टख्म
कायोिाय नहङ्टने गयी दताय हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोिाय गने गयी सॊ स्था सञ्चारन गनङ्टऩ
य नेछ ।
(३) सॊ स्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेिा शङ्टल्क य निीकयण शङ्टल्क ङ्झरन ऩाइने छै न ।
(४) फचत य ऋणको ब्माजदय ङ्झफचको अन्त्तय छ प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी हङ्टने छै न ।
ॉ ीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज
(५) सॊ स्थारे प्रदान गये को ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर ऋणभा ऩूज
रगाउन ऩाइने छै न ।
(६)सॊ स्थारे कङ्टनैऩङ्झन कम्ऩनीको शेमय खङ्चयद गनय सक्ने छै न ।
तय
(१) सॊ स्थाको दाङ्जमत्िप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊ स्थारे स्िप्रमोजनको राङ्झग अचर सम्ऩङ्ञत्त खयीद
ॉ ी
तथा ऩूिायधाय ङ्झनभायण एिॊ सॊ स्था य सदस्महरुको ङ्जहतभा उत्ऩादन य सेिाको ऺेत्रभा प्राथङ्झभक ऩूज
कोष ऩङ्चयचारन गनय िाधा ऩने छै न ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै सॊ स्थारे कङ्टनै कम्ऩनीको शेमय खङ्चयद गये को बएभा त्मस्तो
शेमय मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषय अिङ्झधङ्झबत्र हस्तान्त्तयण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।
ङ्ट ङ्ञघ दताय
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झनसॊ स्थारे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनअ
बएका साना ङ्जकसानद्वाया प्रिङ्जद्धयत ङ्जित्तीम सॊ स्थाको शेमय खङ्चयद गनय फाधा ऩनेछैन ।
ॉ ी कोषको दश गङ्टणासम्भ िचत सॊ करन गनय सक्नेछ ।
(७) सॊ स्थारे शेमय ऩूज
(८) सॊ स्थारे दताय गदायका फखतका सदस्म फाहेक अन्त्म सदस्मराई सदस्मता प्रा्त गये को तीन भङ्जहना
अिङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गनय सक्ने छै न ।

४०. सन्त्दबय व्माजदय सम्फन्त्धी व्मिस्था् (१) सॊ घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रायरे फचत तथा ऋणको सन्त्दबय व्माजदय
तोक्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्त्दबय ब्माजदय सॊ स्थाका राङ्झग ङ्झनदे शक ब्माजदय हङ्टनेछ ।
४१.

व्मङ्ञिगत फचतको सीभा: सॊ स्थाभा सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको सीभा तीस राखसम्भ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द –९
आङ्झथक
य स्रोत ऩङ्चयचारन

४२.

शेमय ङ्झफिी तथा ङ्जपताय सम्फन्त्धी व्मफस्था :(१) सॊ स्थारे आफ्नो सदस्मराई शेमय ङ्जििी गनय सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊ स्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कङ्टर शेमय
ॉ ीको फीस प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी हङ्टने गयी शेमय ङ्झफिी गनय सक्ने छै न ।
ऩूज
तय नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय िा स्थानीम तहको ऩूणय िा आॊङ्ञशक स्िाङ्झभत्ि िा ङ्झनमन्त्त्रण बएको
सॊ स्था िा ङ्झनकामको हकभा मो फन्त्दे ज रागू हङ्टने छै न।
(४) सॊ स्थाको शेमयको अॊ ङ्जकत भूल्म प्रङ्झत शेमय एक सम रुऩैमाॉ हङ्टनेछ ।
ॉ ी ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(५) सॊ स्थाको शेमयऩूज
(६) सॊ स्थारे खङ्टरा फजायभा शेमय ङ्झफिी गनय ऩाउने छै न ।
(७) सॊ स्थाको भूरधनको रुऩभा यहेको कङ्टनै सदस्मको शेमय सोही सॊ स्थाको ऋण िा दाङ्जमत्ि फाहेक
अन्त्म कङ्टनै ऋण िा दाङ्जमत्ि िाऩत ङ्झरराभ ङ्झफिी गङ्चयने छै न ।

४३.

यकभ ङ्जपताय तथा खाता सञ्चारन सम्फन्त्धी व्मिस्था :(1) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थाको सदस्मता त्माग गयी यकभ
ङ्जपताय ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्टनै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो दाङ्जमत्ि ब ङ्टिान गये को ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनजको
फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताय गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थाभा जम्भा गये को फचत ङ्जपताय भाग गये भा ङ्झनजको कङ्टनै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो
दाङ्जमत्ि कट्टा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताय गनङ्टय ऩनेछ।
(३) सॊ स्थारे िचत खाताहरु भात्र सॊ चारन गनय सक्नेछ ।

४४.

ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन सक्ने: (१) सॊ स्थारे ङ्जिदे शी फैं क िा ङ्जित्तीम सॊ स्था िा अन्त्म ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान
ङ्झरन िा त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनय सॊ घीम कानू न िभोङ्ञजभ स्िीकृती ङ्झरनङ्ट ऩने छ ।
(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभ ङ्जिदे शी फैङ्क िा ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन स्िीकृतीको राङ्झग
तोङ्जकएिभोङ्ञजभको ङ्जिियणहरु सङ्जहत दताय गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) िभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा दताय गने अङ्झधकायीरे नगय कामयऩाङ्झरकाभा प्रस्ताि
ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्ताि नगय कामयऩाङ्झरकारे उऩमङ्टि दे खेभा स्िीकृतीकोराङ्झग
भन्त्त्रारमभा ङ्ञशपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनेछ ।
४५.

नेऩार सयकायको सङ्टयऺण प्रा्त गनय सक्ने: (१) सॊ स्थारे ङ्जिदे शी फैङ्क िा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्रा्त
गनङ्टय ऩने बएभा सॊ घीम कानून िभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झतकोराङ्झग दताय गने अङ्झधकाङ्चय सभऺ प्रस्ताि सङ्जहत ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट
ऩने छ ।

(२) दपा (१) िभोङ्ञजभ

प्राप्त प्रस्ताि उऩमङ्टि दे ङ्ञखएभा नगय कामयऩाङ्झरकारे

सॊ घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झतको

राङ्झग भन्त्त्रारमभा ङ्ञशपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द –१०
सॊ स्थाको कोष
४६

सॊ स्थाको कोष : (१) सॊ स्थाको कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :–
(क) शेमय ङ्झफिीफाट प्रा्त यकभ,
(ख) फचतको रुऩभा प्रा्त यकभ,
(ग) ऋणको रुऩभा प्रा्त यकभ,
(घ) नेऩार सयकायफाट प्रा्त अनङ्टदान यकभ,
(ङ) ङ्जिदे शी सयकाय िा अन्त्तयायङ्जष्ट्रम सॊ घसॊ स्थाफाट प्रा्त अनङ्टदान िा सहामताको यकभ,
(च) व्मिसाङ्जमक कामयफाट आङ्ञजत
य यकभ,
(छ) सदस्मता प्रिेश शङ्टल्क,
(ज) सॊ स्थाको नाभभा प्राप्त हङ्टने अन्त्म जङ्टनसङ्टकै यकभ ।

४७.

जगेडा कोष :(१) सॊ स्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका यकभ यहने छन् :–
(क) आङ्झथक
य िषयको खू द फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ,
ॉ ीगत अनङ्टदान यकभ,
(ख) कङ्टनै सॊ स्था, सॊ घ िा ङ्झनकामरे प्रदान गये को ऩूज
(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्जििीफाट प्रा्त यकभ,
(घ)

अन्त्म स्रोतफाट प्रा्त यकभ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जगेडा कोष अङ्जिबाज्म हङ्टनेछ ।

४८.

ॉ ी ङ्जपताय कोष् (१) सॊ स्थाभा एक सॊ यङ्ञऺत ऩूज
ॉ ी ङ्जपताय कोष यहनेछ ।
सॊ यङ्ञऺत ऩूज
(२) दपा ४७ फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ
छङ्ट ट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा िाङ्जषक
य
रुऩभा जम्भा गनङ्टय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गये को सॊ घीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको िाङ्जषक
य
कायोिायको आधायभा सम्फङ्ञन्त्धत सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

४९.

सहकायी प्रिद्धयन कोषसम्फन्त्धी व्मिस्था: (१) सॊ स्थारे सहकायी व्मिसामको प्रिद्धयन गनयको राङ्झग दपा ४७
फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्ट याई फाॉकी यहेको
यकभको शून्त्म दशभरि ऩाॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ सॊ घीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभको सहकायी
प्रिद्धयन कोषभािाङ्जषक
य रुऩभा जम्भा गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सॊ घीम कानङ्टन व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

५०.

अन्त्म कोष सम्फन्त्धी व्मफस्था् (१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका अङ्झतङ्चयि सॊ स्थाभा
सहकायी ङ्ञशऺा कोष, शेमय राबाॊश कोष रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म कोषहरु यहन सक्ने छन् ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म ऩूङ्झतक
य ा राङ्झग ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ उऩमोग गनय सङ्जकनेछ ।
तय एक िषयको शेमय राबाॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको ऩन्त्र प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी हङ्टने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द –११
अङ्झबरेख य सूचना
५१.

अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने : (१) सॊ स्थारे साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत फै ठकका ङ्झनणयम तथा
काभ कायफाहीको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ ।
(२) सॊ स्थारे कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत तथा अन्त्म आिश्मक अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ
याख्नङ्ट ऩनेछ ।

५२.

ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने :(१) सॊ स्थारे दे हामका ङ्जिियणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन आ.ि. सभाप्त बएको तीन
भङ्जहना ङ्झबत्र दताय गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ :–
(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन
(ख) फाङ्जषक
य कामयिभ नीङ्झत तथा मोजना,
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा मोजना,
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामायिङ्झधको सूची,

(ङ) साधायणसबाको फैठक सम्फन्त्धी जानकायी,
(च) शेमय सदस्म सॊ ख्मा य शेमयऩूॉजी,
(छ) सञ्चारक िा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनय फाॉकी यहेको यकभ,
(ज) दताय गने अङ्झधकायीरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्त्म ङ्जिियण ।
ऩङ्चयच्छे द – १२
रेखा य रेखाऩयीऺण
५३.

कायोफायको रेखा: सॊ स्थाको

कायोफायको रेखा दोहोयो रे खा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथय ङ्ञस्थङ्झत

स्ऩिरुऩभा दे ङ्ञखने गयी सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रायरे रागू गये को रेखाभान (एकाउङ्ञन्त्टङ स्याण्डडय) य मस
ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टऩ
य ने अन्त्म शतय तथा व्मिस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩनेछ ।
५४.

रेखाऩयीऺण: (१) सॊ स्थारे प्रत्मेक आङ्झथक
य
िषयको रे खाऩयीऺण सो आङ्झथक
य
िषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन
भङ्जहनाङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्रा्त रे खाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झध ङ्झबत्र कङ्टनै सॊ स्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताय गने
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ स्थाको रे खा ऩयीऺण इजाजतऩत्रप्रा्त रे खाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतको
यकभ सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे व्महोनेछ ।
(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गये को रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदनको राङ्झग
साधायणसबासभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन
नसकेभा ऩङ्टन् रेखाऩयीऺणको राङ्झग साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि
गनेछ ।

५५.

रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि :(१) सॊ स्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी कामय गनय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र
प्रा्त रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक सभेत तोक्नेछ
।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गदाय एउटै व्मङ्ञि, पभय िा कम्ऩनीराई रगाताय
तीन आङ्झथक
य िषयबन्त्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि गनय सङ्जकने छै न ।

५६.

रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन नसक्ने :(१) दे हामका व्मङ्ञि रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन तथा ङ्झनमङ्टि बई सकेको
बए सो ऩदभा फहार यहन सक्ने छै न :(क) सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक,

(ख) सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको सदस्म,
(ग) सहकायी सॊ स्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टि सल्राहकाय िा कभयचायी,
(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी कसू यभा सजाम ऩाएको तीन िषयको अिङ्झध ब ङ्टिान नबएको,
(ङ) दाभासाहीभा ऩये को,
(च) भ्रिाचाय, ठगी िा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्त्म पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच िषय ब ङ्टिान
नबएको,
(ज) सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थासॉग स्िाथय फाङ्ञझएको व्मङ्ञि ।
ङ्ट ङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्टयाको सॊ स्था
(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टि हङ्टनअ
सभऺ स्िघोषणा गय ्नङ्टऩनेछ ।
(३) कङ्टनै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामयकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्टनै सॊ स्थाको रे खाऩयीऺण गनय अमोग्म बएभा
िा सॊ स्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गनङ्टय ऩने िा
गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्टयाको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सॊ स्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टि बएको रेखाऩयीऺकरे गये को रेखाऩयीऺण भान्त्म हङ्टने छै न
।
ऩङ्चयच्छे द – १३
छङ्ट ट,सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत
५७. छङ्ट ट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत: (१) सॊ स्थाराई प्राप्त हङ्टने छङ्ट ट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत सॊ घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञखत छङ्ट ट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत फाहेक सॊ स्थाराई प्राप्त हङ्टने अन्त्म छङ्ट ट, सङ्टङ्जिधा य
सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द—१४
ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता
५८.

ऋण असूर गने: (१) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थासॉग गये को ऋण सम्झौता िा शतय कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगये भा,
ङ्झरखतको बाखाङ्झबत्र ऋणको सािाॉ, ब्माज य हजायना च ङ्टिा नगये भा िा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्त्धत काभभा
नरगाई ङ्जहनाङ्झभना गये को दे ङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे ङ्झरराभ
ङ्झफिी गयी िा अन्त्म कङ्टनै व्मिस्था गयी आफ्नो साॉिा, ब्माज य हजायना असूर उऩय गनय सक्नेछ। ङ्झधतो
सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे सकाये ऩश्चात् ऩङ्झन ऋणीरे साॉिा ब्माज दङ्टिै ब ङ्टिानी गयी ङ्झधतो फाऩतको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपताय ङ्झरन
चाहेभा ङ्जपताय गनङ्टऩ
य नेछ ।

(२) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थाभा याखेको ङ्झधतो कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे कसै राई हक छोङ्झडङ्छदएभा िा अन्त्म कङ्टनै
कायणफाट त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म घट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञश्चत म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण याख्न
रगाउन सङ्जकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा िा उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभको
ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजायनाको यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने अन्त्म
जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजायना असूर उऩय गनय सङ्जकनेछ ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉिा, ब्माज य हजयना असूर उऩय गदाय रागेको खचयको यकभ तथा असूर
उऩय बएको साॉिा, व्माज य हजायनाको यकभ कट्टा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्त्धत ऋणीराई ङ्जपताय
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्टनै सॊ स्थारे ऋणीको ङ्झधतो िा अन्त्म जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाय ङ्झरराभ
सकाने व्मङ्ञिको नाभभा सो ङ्झधतो िा जामजेथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रेशन िा दाङ्ञखर खाये ज गनयको
राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत कामायरमभा रे खी ऩठाउनेछ य सम्फङ्ञन्त्धत कामायरमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रेशन िा दाङ्ञखर
खाये ज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाय कसै रे सकाय नगये भा त्मस्तो
सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्था आपैंरे सकाय गनय सक्नेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपैंरे सकाय गये भा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको नाभभा
यङ्ञजष्ट्रेशन िा दाङ्ञखर खाये ज गनय सम्फङ्ञन्त्धत कामायरमभा रे खी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञन्त्धत
कामायरमरे सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रेशन िा दाङ्ञखर खाये ज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
५९.

कारो सूची सम्फन्त्धी व्मिस्था् सॊ स्थाफाट ऋण ङ्झरई

यकभको अऩचरन गने िा तोङ्जकएको सभमािङ्झध ङ्झबत्र

ऋणको साॉिा व्माज ङ्जपताय नगने व्मङ्ञिको नाभ नाभेशी सङ्जहत कारोसूची प्रकाशन सम्फन्त्धी व्मिस्था सॊ घीम
कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
६०.

कजाय सूचना केन्त्द्य सम्फन्त्धी व्मिस्था् कजाय सूचना केन्त्ि सम्फन्त्धी व्मिस्था सॊ घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

६१

फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने : कसै रे सॊ स्थाराई ङ्झतनङ्टय फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ
य सोको ब्माज सभेत दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञिको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ ।

६२. योक्का याख्न रेखी ऩठाउने: (१) सॊ स्था िा दताय गने अङ्झधकायीरे दपा ५८ य ६१ को प्रमोजनको राङ्झग कङ्टनै
व्मङ्ञिको खाता, जामजेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्तान्त्तयण, नाभसायी िा ङ्झफिी गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
त्मस्तो व्मङ्ञिको खाता,जाम जेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्तान्त्तयण, नाभसायी िा ङ्झफिी गनय नऩाउने गयी योक्का याख्नयाखी
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

६३.

अग्राङ्झधकाय यहने: कङ्टनै व्मङ्ञिरे सॊ स्थाराई ङ्झतनङ्टय ऩने ऋण िा अन्त्म कङ्टनै दाङ्जमत्ि नङ्झतये भा त्मस्तो व्मङ्ञिको
जामजेथाभा नेऩार सयकायको कङ्टनै हक दाफी बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्ट ट्टाई फाॉकी यहन आएको यकभभा
सॊ स्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ ।

६४.

कामयिाही गनय िाधा नऩने: सॊ स्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्त्धभा कङ्टनै व्मङ्ञि िा सहकायी सॊ स्था उऩय चराएको
कङ्टनै कायिाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञि िा सॊ स्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानू न फभोङ्ञजभको कङ्टनै
कसूयभा कायिाही चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छै न ।
ऩङ्चयच्छे द– १५
एकीकयण, ङ्झफघटन तथा दताय खाये ज

६५.

एकीकयण तथा ङ्जिबाजन सम्फन्त्धी व्मफस्था: (१) मस ऐनको अङ्झधनभा यही दङ्टई िा दङ्टईबन्त्दा फढी सॊ स्थाहरु एक
आऩसभा गाबी एकीकयण गनय िा एक सॊ स्थाराई बौगोङ्झरक कामय ऺेत्रको आधायभा दङ्टई िा दङ्टईबन्त्दा फढी
सॊ स्थाभा ङ्जिबाजन गनय सङ्जकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गदाय सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको कङ्टर कामभ यहेका
सदस्म सॊ ख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभतफाट ङ्झनणयम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गने ङ्झनणयम गदाय एकीकयण िा ङ्जिबाजनका शतय य
कामयङ्जिङ्झध सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।

६६.

ङ्जिघटन य दताय खाये ज: (१) कङ्टनै सॊ स्थाभा दे हामको अिस्था ङ्जिद्यभान बएभा साधायण सबाको तत्कार कामभ
यहेका दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणयमफाट त्मस्तो सॊ स्थाको ङ्जिघटन गने ङ्झनणयम गयी दताय खाये जीको
स्िीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे दताय गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनसक्नेछ :–
(क) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथा कामय हाङ्झसर गनय सम्बि नबएभा,
(ख) सदस्मको ङ्जहत गनय नसक्ने बएभा ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रा्त ङ्झनिेदनभा छानङ्जिन गदाय त्मस्तो सॊ स्थाको ङ्जिघटन गनय उऩमङ्टि
दे ङ्ञखएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ स्थाको दताय खाये ज गनय सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दताय गने अङ्झधकायीरे दे हामको अिस्थाभा
भात्र सॊ स्थाको दताय खाये ज गनय सक्नेछ :–
(क) रगाताय दङ्टई िषयसम्भ कङ्टनै कायोफाय नगयी ङ्झनतकृम यहे को ऩाइएभा,
(ख) कङ्टनै सॊ स्थारे मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभािरी ङ्जिऩयीतको कामय फायम्फाय गये भा,
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म ङ्जिऩयीत कामय गये भा,
(घ) सहकायी भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त ङ्जिऩयीत कामय गये भा ।

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ दताय खाये ज गनङ्टय अङ्ञघ दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ स्थाराई
ङ्ट ाईको राङ्झग ऩन्त्र ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
सङ्टनि
(५) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थाको दताय खाये ज बएभा त्मस्तो सॊ स्था ङ्जिघटन बएको
भाङ्झननेछ ।
(७) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थाको दताय खाये जी बएभा त्मस्तो सॊ स्थाको दताय प्रभाणऩत्र
स्ित् यद्द बएको भाङ्झननेछ ।
६७. ङ्झरक्िीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ कङ्टनै सॊ स्थाको दताय खाये ज बएभा दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्झरक्िीडेटय
ङ्झनमङ्टि गनेछ ।
(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊ घीम कानङ्टनभा तोङ्जकएको ङ्झसभा सम्भको सम्ऩङ्ञत्त बएको
सॊ स्थाको हकभा दताय गने अङ्झधकायीरे कङ्टनै अङ्झधकृतस्तयका कभयचायीराई ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गनय सक्नेछ ।
६८. ङ्झरक्िीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्टनै सॊ स्थाको ङ्झरक्िीडेशन ऩश्चात् सफै दाङ्जमत्ि ब ङ्टिान गयी फाॉकी यहन
गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सॊ घीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द –१६
दताय गने अङ्झधकायी
६९.

दताय गने अङ्झधकायी: (१)मस ऐन अन्त्तगयत दताय गने अङ्झधकायीरे गनङ्टऩ
य ने कामयहरू हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख
प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतरे गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दताय गने अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूभा यहे को कङ्टनै िा सम्ऩूणय
अङ्झधकाय आपू भातहतको अङ्झधकृतस्तयको कभयचायीराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।

७०.

काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्त्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतयव्म तथा अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयि दताय गने
अङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द –१७
ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन
७१.

ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख जाॉच गने: (१) दताय गने अङ्झधकायीरे सॊ स्थाको जङ्टनसङ्टकै िखत ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख
ऩयीऺण गनय, गयाउन सक्नेछ ।
(२) नेऩार याष्ट्र फैं ङ्करे जङ्टनसङ्टकै िखत तोङ्जकएको बन्त्दा फढी आङ्झथक
य कायोिाय गने सॊ स्थाको ङ्जहसाि
ङ्जकताि िा ङ्जित्तीम कायोिायको ङ्झनयीऺण िा जाॉच गनय, गयाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार याष्ट्र फैङ्करे आफ्ना कङ्टनै अङ्झधकायी िा ङ्जिशेषऻ खटाई
आफश्मक

ङ्जिियण िा सूचनाहरू सॊ स्थाफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गनय सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (१) िा (२)फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाय दताय गने अङ्झधकायी िा नेऩार याष्ट्र
फैङ्कको अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकृतरे भाग गये को जानकायी सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाय कङ्टनै सॊ स्थाको काभकायफाही मो
ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्ड िा कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा दताय गने
अङ्झधकायी िा नेऩार याष्ट्र फै ङ्करे सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको
ऩारना गनङ्टय त्मस्तो सॊ स्थाको कतयव्म हङ्टनेछ ।
(६) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदाय नेऩार याष्ट्र फैङ्करे
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गनय सक्नेछ।
(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदाय प्रा्त हङ्टन आएको जानकायी नेऩार
याष्ट्र फैङ्करे हङ्चयऩङ्टय नगय कामयऩाङ्झरकाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
७२.

छानङ्जिन गनय सक्ने :(१) कङ्टनै सॊ स्थाको व्मिसाङ्जमक कायोफाय सन्त्तोषजनक नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत
काभ बएको िा सो सॊ स्थाको उद्देश्म ङ्जिऩयीत कामय गये को बनी त्मस्तो सॊ स्थाको कम्तीभा िीस प्रङ्झतशत सदस्मरे
छानङ्जिनको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ स्थाको छानङ्जिन गनय, गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनिन गदाय भाग गये को ङ्जिियण िा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग
गनङ्टय सम्फङ्ञन्त्धत सङ्झभङ्झतको कतयव्म हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जिनको जानकायी सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई ङ्झरङ्ञखत
रुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

७३. फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊ स्था को ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्त्धी ङ्जिशेष व्मिस्था :(१) फचत तथा
ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊ स्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अिरम्फन गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) दताय गने अङ्झधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊ स्थाको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन
प्रणारीभा आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन दताय गने अङ्झधकायीरे आिश्मकता
अनङ्टसाय नेऩार याष्ट्र फैङ्क रगामतका अन्त्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ ।

७४.िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टऩय ने : (१) दताय गने अङ्झधकायीरे आङ्झथक
य
िषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र
सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्त्धी िाङ्जषक
य प्रङ्झतिेदन नगय कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा दे हामका ङ्जिियणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:–

(क) सञ्चारनभा यहेका सॊ स्थाको ङ्जिियण,
(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएका सॊ स्थाको सॊ ख्मा तथा आङ्झथक
य कायोिायको ङ्जिियण,

(ग) सॊ स्थाभा सहकायी ङ्झसद्धान्त्त य मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्त्तङ्चयक
कामयङ्जिङ्झधको ऩारनाको अिस्था,
(घ) सॊ स्थाका सदस्मरे प्रा्त गये को सेिा सङ्टङ्जिधाको अिस्था,
(ङ) सॊ स्थाको ङ्जिमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात,
(च) सॊ स्थाराई नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको ङ्जित्तीम अनङ्टदान तथा छङ्ट ट सङ्टङ्जिधाको सदङ्टऩमोङ्झगताको
अिस्था,
(छ) सॊ स्थाको आङ्झथक
य ङ्जिमाकराऩ तथा ङ्जित्तीम अिस्था सम्फन्त्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियण,
(ज) सॊ स्थाभा आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीको अिस्था,
(झ) सॊ स्थाभा सङ्टशासन तथा ङ्ञजम्भेिायीको अिस्था,
(ञ) सॊ स्थाभा यहेका कोषको ङ्जिियण,
ॉ ी ङ्जपताय कोष ङ्जितयणको अिस्था,
(ट) सॊ यङ्ञऺत ऩूज
(ठ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभायणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आिश्मक कङ्टयाहरू,
(ड) सहकायी सॊ स्थाको दताय, खाये जी तथा ङ्जिघटन सम्फन्त्धी ङ्जिियण,
(ढ) सॊ स्थारे सञ्चारन गये को दपा १२ फभोङ्ञजभको कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजनाको
ङ्जिियण,
(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म ङ्जिियण ।
७५. आऩसी सङ्टयऺण सेिा सॊचारन सम्फन्त्धी व्मिस्था् (१) सॊ स्थारे सॊ घीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ आफ्ना
सदस्महरुको फारीनारी िा िस्तङ्टबाउभा बएको ऺङ्झतको अॊ शऩूङ्झतय गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेिा सॊ चारन गनय
सक्नेछ ।
७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्त्धी व्मिस्था् (१) फचत तथा ऋण ङ्जिषमगत सॊ स्थाहरू सम्बाङ्जित जोङ्ञखभफाट सॊ यऺणका
राङ्झग सॊ घीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ खडा हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टन सक्नेछन् ।
ऩङ्चयच्छे द –१८
सभस्माग्रस्त सॊ स्थाको व्मिस्थाऩन
७७.

सॊ स्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनय सङ्जकने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉचफाट
कङ्टनै सॊ स्थाभा दे हामको अिस्था ङ्जिद्यभान यहेको दे ङ्ञखएभा कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊ स्थाराई सभस्माग्रस्त सॊ स्थाको
रुऩभा घोषणा गनय सक्नेछ:(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्टनै कामय गये को,

(ख) सॊ स्थारे ऩूया गनङ्टऩ
य ने ङ्जित्तीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगये को िा ब ङ्टिानी गनङ्टऩ
य ने दाङ्जमत्ि ब ङ्टिानी गनय
नसकेको िा ब ङ्टिानी गनय नसक्ने अिस्था बएको,
(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधायङ्चयत शतय फभोङ्ञजभ ङ्जपताय गनय नसकेको,
(घ) मो ऐन, मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी सॊ स्था
(ङ) सॊ स्था

सञ्चारन बएको,

दाभासाहीभा ऩनय सक्ने अफस्थाभा बएको िा उल्रेखनीम रुऩभा गम्बीय आङ्झथक
य कङ्छठनाई

बोङ्झगयहेको,
(च) कङ्टनै सॊ स्थारे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताय गनङ्टय ऩने अिङ्झधभा ङ्जपताय नगये को बनी त्मस्तो सॊ स्थाका
कम्तीभा िीस प्रङ्झतशत िा िीस जना भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्त्छ सो ियाियका सदस्महरूरे दताय गने
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा छानङ्जिन गदाय खण्ड (क) दे ङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्टनै अिस्था
ङ्जिद्यभान बएको दे ङ्ञखएको ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गठन गये को
आमोगरे कङ्टनै सॊ स्थाराई सभस्माग्रस्त सॊ स्था घोषणा गनय ङ्झसपाङ्चयस गये भा िा सभस्माग्रस्त बनी ऩङ्जहचान
गये कोभा िा त्मस्तो आमोगभा ऩये को उजङ्टयी सॊ ख्मा, औङ्ञचत्म सभेतको आधायभा कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊ स्थाराई
सभस्माग्रस्त सॊ स्था घोषणा गनय सक्नेछ ।
७८. व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) दपा ७७ फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊ स्था घोषणा बएकोभा त्मस्तो सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञत्त
व्मिस्थाऩन तथा दाङ्जमत्ि ब ङ्टिानी सम्फन्त्धी कामयकाराङ्झग व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गनय दताय गने अङ्झधकायीरे
कामयऩाङ्झरका सभऺ

ङ्झसपाङ्चयस गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञशपाङ्चयस बई आएभा कामयऩाङ्झरकारे तोङ्जकए िभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झतको गठन गनय सक्ने छ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द–१९
कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयाफेदन
७९. कसूय गये को भाङ्झनने : कसै रे दे हामको कङ्टनै कामय गये भा मस ऐन अन्त्तगयतको कसू य गये को भाङ्झननेछ ।
(क) दताय नगयी िा खाये ज बएको सॊ स्था सञ्चारन गये भा िा कङ्टनै व्मङ्ञि, पभय िा कम्ऩनीरे आफ्नो
नाभभा सहकायी शब्द िा सो शब्दको अॊ ग्रज
े ी रुऩान्त्तयण याखी कङ्टनै कायोफाय, व्मिसाम, सेिा
प्रिाह

िा अन्त्म कङ्टनै कामय गये भा,

(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहे क अन्त्म कङ्टनै
ऩङ्झन प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गये भा,

(ग) तोङ्जकएको बन्त्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाय जभानत िा सङ्टयऺण नयाखी ऋण प्रदान गये भा,
(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मिस्थाऩक िा कभयचायीरे सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञत्त, फचत िा शेमय यकभ ङ्जहनाङ्झभना
गये भा,
(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतका कङ्टनै सदस्म, ङ्झनजको नातेदाय िा अन्त्म व्मङ्ञि िा
कभयचायीराई ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गये भा,
(च) सङ्झभङ्झतका कङ्टनै सदस्मरे एक्रै िा अन्त्म सदस्मको ङ्झभरोभतोभा सॊ स्थाको शेमय िा फचत यकभ
आपू खङ्टसी ऩङ्चयचारन गयी सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर्माएभा,
(छ) झङ्टट्टा िा गरत ङ्जिियण ऩेश गयी कजाय ङ्झरएभा, याखेको ङ्झधतो कच्चा बएभा िा ऋण ङ्जहनाङ्झभना
गये भा,
(ज) सॊ स्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्त्तय ्गत फनेका ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ

ङ्जिऩङ्चयत रगानी गये भा िा रगानी

गने उद्देश्मरे यकभ उठाएभा,
(झ) कृङ्झत्रभ व्मिसाम खडा गयी िा गयाई ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा,
(ञ) ङ्झधतोको अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा,
(ट) झङ्टट्टा ङ्जिियणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा िा
ङ्छदएभा,
(ठ) कङ्टनै व्मङ्ञि िा सॊ स्थाराई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूिक
य
पङ्टकङ्टिा नबई िा सो
सङ्टयऺणरे खाभेको भूल्मबन्त्दा फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अन्त्म सॊ स्थाभा याखी ऩङ्टन् ऋण ङ्झरए िा
ङ्छदएभा,
(ड) सॊ स्थाफाट जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ऋण सङ्टङ्जिधा ङ्झरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्त्मत्र प्रमोग
गये िा गयाएभा,
(ढ) सॊ स्थाको कङ्टनै कागजात िा खाताभा रेङ्ञखएको कङ्टनै कङ्टया कङ्टनै तङ्चयकारे हटाइ िा उडाइ अकै
अथय ङ्झनस्कने व्महोया ऩायी ङ्झभराई रेख्ने िा अको ङ्झबङ्ङै श्रे स्ता याख्ने जस्ता काभ गये फाट आपूराई
िा अरु कसै राई पाइदा िा हाङ्झन नोक्सानी गने उद्देश्मरे कीते गनय िा अकायको हाङ्झन नोक्सानी
गने उद्देश्मरे नगये िा नबएको झङ्टट्टा कङ्टया गये िा बएको हो बनी िा ङ्झभङ्झत, अङ्क िा व्महोया
पयक ऩायी सहीछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई िा फनाउन रगाई जारसाजी गये िा गयाएभा,
(ण) ऋणको ङ्झधतो स्िरुऩ याङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफिी िा अन्त्म प्रमोजनको राङ्झग
भूल्माङ्कन गदाय भूल्माङ्कनकतायरे फढी, कभ िा गरत भूल्माङ्कन गयी सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी
ऩङ्टर्माउने कामय गये िा गयाएभा,
(त) सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर्माउने उद्देश्मरे कसै रे कङ्टनै काभ गयाउन िा नगयाउन, भोराङ्जहजा
गनय िा गयाउन, कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन िा ङ्छदन, ङ्झफना भूल्म िा कभ भूल्मभा कङ्टनै भार, िस्तङ्ट

िा सेिा ङ्झरन िा ङ्छदन, दान, दातव्म, उऩहाय िा चन्त्दा ङ्झरन िा ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तमाय गनय िा
गयाउन, अनङ्टिाद गनय िा गयाउन िा गैय कानूनी राब िा हानी ऩङ्टर्माउने फदङ्झनमतरे कङ्टनै कामय
गये िा गयाएभा,
(थ) कङ्टनै सॊ स्था िा सोको सदस्म िा फचतकताय िा ती भध्मे कसै राई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी रेखा
ऩयीऺण गये गयाएभा िा रेखा ऩयीऺण गये को झङ्टट्टो प्रङ्झतिेदन तमाय ऩाये भा िा ऩानय रगाएभा।
८०.

सजाम् (१) कसै रे दपा ७९ को कसूय गये भा दे हाम फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) य (थ) को कसूयभा एक फषयसम्भ कैद य एक राख रुऩैँ मासम्भ जङ्चयिाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषयसम्भ कैद य दङ्टई राख रुऩैँ मासम्भ जङ्चयिाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा ङ्जिगो फयाफयको यकभ जङ्चयिाना गयी तीन फषय सम्भ कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त) को कसूयभा ङ्जिगो बयाई ङ्जिगो
फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गयी दे हाम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनेछ :(१) दश राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक िषयसम्भ कैद,
(२) दश राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई िषय दे ङ्ञख तीन िषयसम्भ कैद,
(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन िषय दे ङ्ञख चाय िषयसम्भ
कैद,
(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढी दश कयोड रुऩैमासम्भ ङ्झफगो बए चाय िषयदेङ्ञख छ िषयसम्भ कैद,
(५) दश कयोड रुऩैं माॉबन्त्दा फढी एक अफय रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ िषयदेङ्ञख आठ िषयसम्भ कैद,
(६) एक अफय रुऩैमाॉबन्त्दा फढीजङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ िषयदेङ्ञख दश िषयसम्भ कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को

कसूयभा

दश फषयसम्भ कैद ।

(२) दपा ७९ को कसूय गनय उद्योग गने िा त्मस्तो कसू य गनय भद्दत ऩङ्टर्माउने व्मङ्ञिराई भङ्टख्म
कसूयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ ।
(३) दपा ७९ को कसूय गने िा त्मस्तो कसूय गनय भद्दत ऩङ्टर्माउनङ्ट कङ्टनै ङ्झनकाम सॊ स्था बए त्मस्तो
ङ्झनकाम सॊ स्थाको प्रभङ्टख कामयकायी िा ऩदाङ्झधकायी िा कामयकायी है ङ्झसमतभा कामय सम्ऩादन गने व्मङ्ञिराई मस
ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टनेछ ।
८१.

जङ्चयिाना हङ्टने :(१) दपा ८७ फभोङ्ञजभ कसै को उजूयी ऩयी िा सॊ स्थाको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन िा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको
जाॉच गदाय िा अन्त्म कङ्टनै व्महोयाफाट कसै रे दे हामको कङ्टनै कामय गये को ऩाइएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो
कामयको प्रकृङ्झत य गाम्बीमयको आधायभा त्मस्तो कामय गने व्मङ्ञिराई ऩाॉच राखरु ऩैँ मासम्भ जङ्चयिाना गनेछ :(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेका ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा,

(ख) सॊ स्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदय फीचको अन्त्तय छ प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी कामभ गये भा,
(ग) सॊ स्थारे प्रदान गये को ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर कजायभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज
रगाएभा,
ॉ ीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदान
(घ) कङ्टनै सदस्मराई आफ्नो ऩूज
गये भा,
(ङ) सॊ स्था दताय गदायका फखतका सदस्म फाहेक अन्त्म सदस्मराई सदस्मता प्रा्त गये को तीन भङ्जहना
अिङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गये भा,
ॉ ी कोषको दश गङ्टणा बन्त्दा फढीहङ्टने गयी फचत सॊ करन गये भा,
(च) प्राथङ्झभक ऩूज
ॉ ीको ऩन्त्र प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी शेमय राबाॊश ङ्जितयण गये भा,
(छ) शेमय ऩूज
(ज) सॊ स्थारे आफ्नो कामयऺेत्र फाङ्जहय गई कायोफाय गये भा िा गैय सदस्मसॊ ग कायोिाय गये भा,
(झ) सॊ स्थारे मो ऐन ङ्जिऩयीत कृङ्झत्रभ ब्मङ्ञिराई आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा ।
(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसै रे दे हामको कङ्टनै कामय गये को दताय गने
अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामयको प्रकृङ्झत य गाम्बीमयको आधायभा त्मस्तो कामय गने व्मङ्ञिराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ
जङ्चयिाना गनय सक्नेछ्(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्टनै ङ्झनदे शन िा तोङ्जकएको
भाऩदण्डको ऩारना नगये भा,
(ख) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने कङ्टनै ङ्जिियण, कागजात, प्रङ्झतफेदन,
सूचना िा जानकायी नङ्छदएभा,
(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनिायचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु आपू
खङ्टशी ऩङ्चयितयन गये भा
(घ) कङ्टनै सॊ स्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको शतय ऩारन नगये भा,
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩङ्चयत अन्त्म कामय गये भा ।
(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयिाना गनङ्टय अङ्ञघ दताय गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि िा
सॊ स्थाराई सपाई ऩेश गनय कम्तीभा ऩन्त्र ङ्छदनको सभमािङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
८२.

योक्का याख्ने :(१) दताय गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाराई दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गनङ्टक
य ा अङ्झतङ्चयि तीन
भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सॊ स्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क खाता योक्का याख्ने तथा सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख्न सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्रा्त बएभा त्मस्तो सॊ स्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत िा फैङ्क खाता
योक्का याखी सो को जानकायी दताय गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
८३.

दोब्फय जङ्चयिाना हङ्टन:े (१) दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना बएको व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे ऩङ्टन: सोही कसूय गये भा त्मस्तो
व्मङ्ञि िा सॊ स्थाराई दताय गने अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदे ङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग दोब्फय जङ्चयिाना गनेछ ।

८४.

अनङ्टसन्त्धानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्ने :दताय गने अङ्झधकायी िा नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो
काभ, कतयव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाय कसै रे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गये को थाहा ऩाएभा त्मस्तो
कसूयका सम्फन्त्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्त्धान गनयको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।

८५.

भङ्टद्दासम्फन्त्धी व्मिस्था् दपा ८० फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दा सम्फन्त्धी व्मिस्था सॊ घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।

८६.

भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी: दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय सम्फन्त्धी भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया ङ्ञजल्रा
अदारतफाट हङ्टनेछ ।

८७.

उजूयी ङ्छदने हद म्माद :(१) कसै रे दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय गये को िा गनय रागेको थाहा ऩाउने
व्मङ्ञिरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र दताय गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयी ङ्छदनङ्ट ऩने छ ।
(२) कसै रे दपा ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना हङ्टने कामय गये को थाहा ऩाउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थाहा ऩाएको
ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदन ङ्झबत्र दताय गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयीङ्छदनङ्ट ऩने छ ।

८८.

ऩङ्टनयािेदन गनय सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ सॊ स्था दताय गनय अस्िीकाय गये को िा दपा 8८ फभोङ्ञजभ सॊ स्था
दताय खाये ज गये कोभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणयमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र दताय गने
अङ्झधकायीको ङ्झनणयमउऩय कामयऩाङ्झरकासभऺ ऩङ्टनयािेदन गनय सक्नेछ ।
(२) दपा ८० फभोङ्ञजभको जङ्चयिानाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे त्मस्तो ङ्झनणयमको जानकायी ऩाएको
ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र दे हाम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयािेदन गनय सक्नेछ:
(क) दताय गने अङ्झधकायी य कामयऩाङ्झरकारे गये को ङ्झनणयम उऩय सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा,
(ख) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे गये को ङ्झनणयम उऩयसम्फङ्ञन्त्धत उच्च अदारतभा ।

८९.

असूर उऩय गङ्चयने : मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टय ऩने जङ्चयिाना िा कङ्टनै यकभ नङ्झतयी फाॉकी
यहेकोभा त्मस्तो जङ्चयिाना िा यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–२०
ङ्जिङ्जिध

९०.

भताङ्झधकायको प्रमोग : कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थाको जङ्झतसङ्टकै शेमय खङ्चयद गये को बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थाको
कामय सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गनय सक्नेछ ।

९१.

साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्ने :(१) सॊ स्थारे ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म प्रा्त गनयका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट
बएका ङ्झनणयम य कामय, सदस्महरूरे प्रा्त गये का सेिा य सन्त्तङ्टिीको स्तय, सेिा प्राङ्ञ्तफाट सदस्महरूको
जीिनस्तयभा आएको आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा िाताियणीम ऩऺभा सकायात्भक ऩङ्चयितयन रगामतका
ङ्जिषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदन छरपरको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे
साधायणसबा सभऺ ऩेश गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन छरपर गयी साधायणसबारे
आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्थारे दताय गने
अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।

९२.

सहकायी ङ्ञशऺा्

सहकायी ऺेत्रको प्रिधयनको राङ्झग ङ्जिद्यारम तहको ऩाठमिभभा आधायबूत सहकायी सम्िन्त्धी

ङ्जिषमिस्तङ्टराई सभािेश गनय सङ्जकनेछ ।
९३.

आङ्झथक
य सहमोग गनय नहङ्टन:े सॊ स्थाको यकभिाट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम िभोङ्ञजभ सदस्महरुरे आङ्झथक
य सहमोग ङ्झरन
सक्नेछन्
तय साभाङ्ञजक कामयकोराङ्झग गैय सदस्म व्मङ्ञि िा सॊ स्थाहरुराई सभेत आङ्झथक
य सहमोग गनय िाधा ऩने छै न ।
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामय' बङ्ङारे ङ्ञशऺा, स्िास््म, िाताियण सॊ यऺण,
भानिीम सहामता, सहकाङ्चयता प्रफद्धयन सम्फङ्ञन्त्ध कामयराई जनाउॉछ ।

९४. अन्त्तय सहकायी कायोिाय गनय सक्ने्

सॊ स्थाहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक आऩसभा अन्त्तय सहकायी कायोिाय गनय

सक्नेछन् ।
९५.

ठे क्काऩट्टा ङ्छदन नहङ्टन:े सॊ स्थारे आफ्नो

सङ्झभङ्झतको कङ्टनै सञ्चारक िा रे खा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक िा

सदस्म िा आफ्नो कभयचायीराई ठे क्काऩट्टा ङ्छदन हङ्टदैन ।
९६.

सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन:े कङ्टनै सॊ स्थारे प्रा्त गये को सयकायी अनङ्टदान िा कङ्टनै सेिा सङ्टङ्जिधा
दङ्टरुऩमोग गये को ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ।

९७.

कम्ऩनी सम्फन्त्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टने : मस ऐन अन्त्तगयत दताय बएको सॊ स्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्त्धी
प्रचङ्झरत ऐन

९८.

रागू हङ्टने छै न ।

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गनय िाधा नऩने : मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्टनै कङ्टयारे कङ्टनै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩङ्टर्माएको भाङ्झनने छै न ।

९९.

सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनिायण सम्फन्त्धी कानङ्टनी व्मिस्थाको ऩारना गनङ्टऩ
य ने् सॊ स्थारे सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनिायण
सम्फन्त्धी सॊ घीम / प्रदे श कानङ्टनभा बएका व्मिस्थाका साथै तत् सम्फन्त्धभा भन्त्त्रारमरे जायी गये को भानदण्ड य
नेऩार याष्ट्र फैं कको ङ्जित्तीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका ङ्झनदे ङ्ञशकाहरूको ऩारना गनङ्टऩ
य नेछ ।

१००. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय:

मस ऐनको कामायन्त्िमनकोराङ्झग कामयऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ ।

१०१. भाऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशका िा कामयङ्जिङ्झध फनाई रागू गनय सक्ने: (१) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभको
अधीनभा यही सॊ स्थाको दताय, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई व्मिङ्ञस्थत य
प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गनय कामयऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशका िा कामयङ्जिङ्झध फनाई रागू
गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आिश्मकता अनङ्टसाय यङ्ञजष्ट्राय, नेऩार याष्ट्र फैङ्क,
भन्त्त्रारम य सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्म ङ्झनकामको ऩयाभशय ङ्झरन सङ्जकनेछ ।
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