तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको सहकायी
(ऩहहरो सॊ शोधन) ऐन, 2075
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प्रस्तावना्
तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको सहकायी ऐन, 2074 सॊ शोधन गनन फाञ्छनीम बएकारे ,
तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(१)

मस ऐनको नाभ “तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको सहकायी (ऩहहरो सॊ शोधन) ऐन, 2075”
यहेको छ ।

(२)
२.

मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

भूर ऐनको दपा २ भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा २ को(1)

दपा 2(च) को सट्टा दे हामको दपा 2(च) याक्षिएको छ्“भन्रारम” बन्नारे सहकायी सम्फन्धी हवषम हे ने सॊ घीम भन्रारम य प्रदे श भरारम
सम्झनुऩछन।

(2)

दपा 2(ट) को “बन्नारे ” बन्ने

शब्दको ऩलछ “सॊ घीम वा प्रदे श सयकाय अन्तगनतको” बन्ने

शब्द थहऩएको छ।
(3)

दपा 2(ठ) को “सहकायी” बन्ने शब्दको ऩलछ “सॊ घ” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

(4)

दपा 2(ऩ) को ऩलछ दे हामको दपा 2(प) थहऩएको छ।
“सॊ घ” बन्नारे नगय, लफषमगत, क्षजल्रा/ केक्षन्िम /याहिम सहकायी सॊ घ/भहासघ सम्झनुऩछन ।

3.

भूर ऐनको दपा 3 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 3 को(1)

4.

दपा 3(2) को “व्मवसाम” बन्ने शब्दको ऩलछ “सॊ चारन” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 5 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 5 को(1)

दपा 5(1) को सट्टा दे हामको दपा 5(1) याक्षिएको छ्मस ऐन फभोक्षजभ गठन बएका फहुउद्देश्मीम वा हवषमगत सहकायी सॊ स्थारे हवक्षशहिकृत सॊ घ
दतानका रालग अलधकाय प्राप्त अलधकायी सभऺ अनुसूची (१) को ढाॉचाभा दयिास्त ददनुऩनेछ ।

5.

भूर ऐनको दपा 9 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 9 को(1)

दपा 9(2) को सट्टा दे हामको दपा 9(2) याक्षिएको छ्1

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्षिएको बएताऩलन सॊ स्था दतान बई व्मवसाहमक सेवा प्रायम्ब
गये को दुईवषन ऩलछ दे हामको आधायभा जोलडएको बौगोलरक ऺेर कामभ यहने गयी आफ्नो
कामनऺेर थऩ वडाहरूभा हवस्तायको क्षस्वकृलत प्राप्त हुन सक्नेछ ।
(2)

दपा 9(2ि) को “अवरम्वन गरयएको” बन्ने शब्दको ऩलछ “आधाय ऩेश बएको” बन्ने शब्द
थहऩएको छ।

(3)

दपा 9(2ग) को “हकभा” बन्ने

शब्दको ऩलछ “उऩभहानगयऩालरकावाट तोहकएको” बन्ने

शब्द थहऩएको छ।
(4)

दपा 9(4) को सट्टा दे हामको दपा 9(4) याक्षिएको छ्अन्मर जुनसुकै कुया रे क्षिएको बए ताऩलन जरहवद्युत आमोजना, हवद्यारम तथा क्माम्ऩस,
स्वास््म सेवा, मातामात, सञ्चाय से वा, कृहष उत्ऩादन, वनजन्म ऩैदावाय तथा अन्म उत्ऩादन,
प्रशोधन वा सञ्चम गने जस्ता व्मवसामीक ऺेर एवॊ सदस्महरुको सहबागीता हवस्तायका
कायण प्रायम्ब वा कामन सञ्चारन गदान पयाहकरो कामनऺेर आवश्मक ऩने सॊ स्थाकोकामनऺेर
उऩभहानगयऩालरका आॊक्षशक वा ऩुयै कामभ गनन सहकने छ।

6.

भूर ऐनको दपा 10 भा सॊशोधन्
(१)

दपा 10 को सट्टा दे हामको दपा 10 याक्षिएको छ्स्वीकृलत लरनुऩने् तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरका बन्दा फढी कामनऺेर कामभ यािी दतान बई
सञ्चारनभा यहेका सॊ स्थाहरूरे तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाभा सेवा सञ्चारन गदान स्थानीम
तहरे तोकेको हवषम वा शतनहरु स्वीकाय गये को ऩर सॊ रग्न यािी सञ्चालरत सेवाको हववयण
सहहत अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट स्वीकृलत लरई अलबरे ि िडा गनुन ऩनेछ ।

7.

भूर ऐनको दपा 11 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 11 को(१)

दपा 1१(1क) को सट्टा दे हामको दपा 1१(1क) याक्षिएको छ्उत्ऩादक सॊ स्था् कृहष, दुग्ध, क्षचमा, कहप, उिु, परपुर, ऩशुऩारन, भाछाऩारन, ऩॊऺीऩारन
य अगुवावारी हवशेषका, हवषमगत एवभ् उत्ऩादनको मोजना सभेतका आधायभा अन्म
उत्ऩादनभूरक सॊ स्था ।

(2)

दपा 1१(1ि) को सट्टा दे हामको दपा 1१(1ि) याक्षिएको छ्उऩबोक्ता सॊ स्था् उऩबोक्ता बण्डाय, वचत तथा ऋण, उजान तथा इन्धन य स्वास््म सेवा,
हवद्यारम तथा क्माम्ऩस, मातामात, सहुलरमत उऩबोक्ता ऩसर, हवशेषका हवषमगत य प्राथलभक

2

आवश्मकता एवभ् सेवाको मोजना सभेत सदस्महरुरे सॊ स्थाफाट सेवा प्राप्त गने हवषमका
आधायभा उऩबोगजन्म सॊ स्था
(3)

दपा 1१(1ग) को सट्टा दे हामको दपा 1१(1ग) याक्षिएको छ्श्रलभक सॊ स्था् हस्तकरा, िाद्य ऩरयकाय, औद्योलगक उत्ऩादन, बोजनारम य श्रभ कयाय
हवशेषका हवषमगत य सीऩ वा श्रभको हवशेषता एवभ् स्वयोजगायीको मोजना सभेत वा
सदस्महरुरे श्रभ रगानी तथा सहबागीताका आधायभा अन्म श्रभभा आधारयत सॊ स्था

(4)

दपा 1१(१घ) को सट्टा दे हामको दपा 1१(१घ) याक्षिएको छ्फहुउद्देश्मीम सॊ स्था् उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ वा सीऩभा आधारयत स्वयोजगायीका सेवा सभेत
ु ी सॊ स्था ।
सञ्चारन गने वा एक बन्दा फढी हवषमगत आधाय बएका फहुभि

(5)

दपा 1१(3) को सट्टा दे हामको दपा 1१(3) याक्षिएको छ्उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोक्षजभ अन्म
हवषमगत सॊ स्थाहरु गठन गनन फाधा ऩनेछैन । तय प्रकृलत ऩरयवतनन गदान नमाॊ थऩ गदान नमाॊ
प्रकृलतको लफलनमभ क्षस्वकृत गयाउनुऩने छ ।

(6)

दपा 11(3) को ऩलछ दे हामको दपा 11(4) थहऩएको छ।
तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरका कामनऺेर लबरका प्रायम्बीक सहकायी सॊ स्थाहरु य तुरसीऩुय
उऩभहानगयऩालरका बन्दा फढी कामनऺेर बएको बए ऩलन तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरका लबर
ठे गाना य कामानरम बएका सहकायी सॊ स्थाहरु भार सदस्म हुने, सदस्महरुको प्रजाताक्षन्रक
लनमन्रणवाट सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन हुने सहकायीहरुको उऩभहानगयस्तयभा १ वटा भार
छाता सॊ गठनको रुऩभा तोहकए फभोक्षजभ गठन, लनमभन, सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन हुने गयी
तुरसीऩुय उऩभहानगय सहकायी सॊ घ दतान हुन सक्नेछ ।

8.

भूर ऐनको दपा 12 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 12 को(1)

दपा 12(3) को “जानकायी” बन्ने

शब्दको ऩलछ “उऩभहानगयऩालरकाको” बन्ने शब्द

थहऩएको छ।
9.

भूर ऐनको दपा 13 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 13 को(1)

दपा 13(2) को ऩलछ दपा 13(3) थहऩएको छ।
साभान्मत सॊ चारकहरु दाहमत्वफाट ऩन्छीन नलभल्ने तथा सॊ चारकहरुरे लनणानमालधकाय प्रमोग
गये को आधायभा दाहमत्व फहन गनुऩ
न ने ।

10.

भूर ऐनको दपा 15 भा सॊशोधन्
3

(1)
11.

दपा 15 को “सदस्महरुको” बन्ने शब्दको ऩलछ “व्मवसाहमक” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 20 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 20 को(1)

दपा 20(3) को सट्टा दे हामको दपा 20(3) याक्षिएको छ्मस दपाभा अन्मर जुनसुकै कुया रे क्षिएको बएताऩलन स्वास््म सहकायी सॊ स्था, मातामात,
िानेऩानी, लसॊ चाई, क्षशऺा, ऩमनटन सहकायी सॊ स्थाभा प्रायक्षम्बक सहकायी सॊ स्थारे सदस्मता लरन
वाधा ऩने छै न ।

12.

भूर ऐनको दपा 28 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा २८ को
(1)

दपा 28(2) को “छ भहहना भहहनलबर” बन्ने शब्दको सट्टा “3 (लतन) भहहना भहहनलबर”
बन्ने शब्द थहऩएको छ।

13.

भूर ऐनको दपा 30 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 30 को
(1)

दपा 30(4) को सट्टा दे हामको दपा 30(4) याक्षिएको छ्कुनै सॊ स्थाको सञ्चारक सोही सॊ स्थाको कभनचायी वा आफ्नो सॊ स्थारे सदस्मता लरएको
सहकायी सॊ घ वा फैङ्कफाहे क अको कुनै सॊ स्थाको सॊ चारक फन्न ऩाउने छै न ।
तय वाहषनक दुई कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोवाय गने सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारकरे
त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाभा कभनचायीको रुऩभा काभ गनन फाधा ऩने छै न । वाहषनक दुई
कयोडबन्दा फहढ वासरात अॊकको कायोवाय गने सॊ स्थाभा कुनै सॊ चारक कभनचायी यहे को बए
मो ऐन प्रायम्ब बएको लभलतरे दुई वषनलबर त्मस्तो सॊ चारकरे कभनचायीको ऩद त्माग गयी
अको कभनचायीको व्मवस्था गनुऩ
न नेछ ।

14.

भूर ऐनको दपा 31 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 31 को
(1)

दपा 31(2) को “अलधकाय प्राप्त” बन्ने शब्दको ऩलछ “उऩभहानगयऩालरकाको” बन्ने शब्द
थहऩएको छ।

15.

भूर ऐनको दपा 39 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 39 को
(1)

दपा 39(3) को “तोके फभोक्षजभ हुनेछ” बन्ने शब्दको ऩलछ “१ प्रलतशत बन्दा फढी तोक्न
ऩाईने छै न”् बन्ने शब्द थहऩएको छ।

(2)
16.

दपा 39(6) को “सॊ स्थारे” बन्ने शब्दको ऩलछ “सॊ करन गये को” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 40 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 40 को
(1)

दपा 40(2) को “सॊ स्था” बन्ने शब्दको ऩलछ “हरु” बन्ने शब्द थहऩएको छ।
थहऩएको छ।

17.

भूर ऐनको दपा 41 भा सॊशोधन्
4

(1)
18.

दपा 41 को “हवलनमभ” बन्ने शब्दको ऩलछ “PEARLS” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 43 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 43
(1)

दपा 43(3) को सट्टा दे हामको दपा 43(3) याक्षिएको छ ।
सॊ स्थारे सफै प्रकायका वचत िाताहरु सॊ चारन गनन सक्नेछ । तय लत िाताहरु सॊ चारन
गनुऩ
न ूव न साधायणसबावाट क्षस्वकृत गयाउनुऩने छ ।

19.

भूर ऐनको दपा 48 भा सॊ शोधन् भूर ऐनको दपा 48
(1)

दपा 48(2) को “फभोक्षजभको” बन्ने

शब्दको ऩलछ “सॊ यक्षऺत ऩूक्षॉ ज हपतान” बन्ने शब्द

थहऩएको छ।
(2)

दपा 48(3) को ऩलछ दे हामको दपा 48(4) थहऩएको छ।
सॊ स्थाको कुर व्मवसामीक कायोफायको यकभरे सदस्मको कायोफाय यकभराई बाग गयी
आएको अॊ कराई सॊ यक्षऺत ऩूक्षॉ ज हपतान कोषको यकभरे गुणा गदान आउने यकभराइ नै सॊ यक्षऺत
ऩूॊजी हपतान कोषको यकभको रुऩभा लफतयण गनुन ऩनेछ ।

20.

भूर ऐनको दपा 50 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 50
(1)

दपा 50(2) को ऩलछ दे हामको दपा 50(3) थहऩएको छ।
उऩभहानगयऩालरका तहको सहकायी सॊ घ हवकासको रागी तोहकए वभोक्षजभ सॊ चारन हुने गयी
दपा 47, 48 य 49 को अलतरयक्त ०.५ प्रलतशतरे हुने यकभ उऩभहानगयऩालरका तह
सहकायी सॊ घ हवकास कोषभा जम्भा हुने गयी याख्नु ऩनेछ ।

21.

भूर ऐनको दपा 52 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 50
(1)

22.

दपा 52(ग) को “फचत” बन्ने शब्दको ऩलछ “हवतयण” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 55 भा सॊशोधन्
(1)

दपा 55(1) को सट्टा दे हामको दपा 55(1) याक्षिएको छ्सॊ स्थाको रेिाऩयीऺण सम्फन्धी कामन गनन प्रचलरत कानून फभोक्षजभ इजाजत–ऩर प्राप्त
रे िाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायणसबारे लनणनम गयी एक वा एक बन्दा फढी रे िाऩयीऺक
सूक्षचकृत तथा ऩारयश्रलभक सभेत लनणनम गयी सूचीकृत भध्मे कुनै एक रे िाऩयीऺकफाट
रे िाऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ ।

23.

भूर ऐनको दपा 57 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 57
(1)

दपा 57(1च) को “सभेत” बन्ने

शब्दको ऩलछ “नगयसबाको लनणनमानुसाय” बन्ने शब्द

थहऩएको छ।
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(2)

दपा 57(1ज) को “ऩूक्षॉ ज अनुदान” बन्ने

शब्दको ऩलछ “साझेदायी रगानी” बन्ने शब्द

थहऩएको छ।
(3)
24.

दपा 57(1झ) को “सॊ क्षघम” बन्ने शब्दको ऩलछ “तथा प्रदे श” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 58 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 58
(1)

दपा 58(1) को “ऩश्चात ऩलन” बन्ने शब्दको ऩलछ “उक्त सम्ऩक्षि सॊ स्थाकै नाभभा यहहयहे को
अवस्थासम्भ” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

25.

भूर ऐनको दपा 60 भा सॊशोधन्
(1)

दपा 60 को “सॊ घीम कानुन” बन्ने शब्दको ऩलछ “अन्तयगत यहह नगयसबारे तोके वा ऩारयत
गये को” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

26.

भूर ऐनको दपा 65 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 65
(1)

दपा 65(3) को सट्टा दे हामको दपा 65(3) याक्षिएको छ्उऩदपा (२) फभोक्षजभ एकीकयण वा हवबाजन गने लनणनम गदान एकीकयण वा एहककृत/ ऩूव न
लरक्षित हवलनमभ हवबाजनका शतन य कामनहवलध सभेत िुराउनु ऩनेछ।

(2)

दपा 65(3) को ऩलछ दे हामको दपा 65(4) थहऩएको छ।
एहककयण वा हवबाजनको आऩसी कयाय, ऩूनलरक्षित लफलनमभ तथा लनणनमराई अलधकाय प्राप्त
अलधकायीरे प्रभाक्षणत गये ऩलछ रागु हुनेछ ।

27.

भूर ऐनको दपा 69 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 69
(1)

28.

दपा 69(1) को “गनुऩ
न ने” बन्ने शब्दको ऩलछ “सफै” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

भूर ऐनको दपा 71 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 71
(1)

दपा 71(8) को सट्टा दे हामको दपा 71(8) याक्षिएको छ।
तुरसीऩुय उऩभहानगय नगय कामनऩालरकारे एक अनुगभन सलभलतको गठन गनन सक्ने छ
जसभा कामनऩालरकारे तोकेको सहकायी सलभलतको सॊ मोजकत्वभा उक्त सलभलतभा सहकायी हे ने
प्रभुि कभनचायी सदस्म सक्षचव, तुरसीऩुय उऩभहानगय सहकायी सॊ घ, क्षजल्रा सहकायी सॊ घ,
हवषमगत क्षजल्रा सहकायी सॊ घका मस उऩभहानगयऩालरका लबरका प्रलतलनलध एक/एक जना
यहने छन ।

(2)

दपा 71(8) को ऩलछ दे हामको दपा 71(9) थहऩएको छ।
अन्मर दपाभा जुनसुकै कुया रे क्षिएको बए ताऩलन ऐन, लनमभ, कामनहवलध फभोक्षजभ गने
अनुगभनभा फाधा ऩने छै न ् ।

29.

भूर ऐनको दपा 74 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 74
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(1)

दपा 74(2च) को “उऩभहानगयऩालरकावाट” बन्ने

शब्दको ऩलछ “शेमय साझेदायी” बन्ने

शब्द थहऩएको छ।
30.

भूर ऐनको दपा 76 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 76
(1)

दपा 76(2) को “उऩभहानगयऩालरकाको” बन्ने शब्दको ऩलछ “तोहकए अनुसाय साझेदायी,
ऋण,रगानी, अनुदान” बन्ने शब्द थहऩएको छ।

(2)

दपा 76(4) को ऩलछ दे हामको दपा 76(5) थहऩएको छ।
कजान सुयऺण तथा स्थीयीकयण कोष सॊ चारन गनन दे हाम फभोक्षजभ व्मवस्था गरयएको छ्
क. उक्त कोषको उऩमोग कोषभा मोगदान गने सदस्महरु तथा उऩभहानगयऩालरकारे
तोकेको सहकायी हे ने सॊ मोजक, सहकायी शािा प्रभुि सदस्म सक्षचव बई सलभलत
भापनत प्रस्ताव गयी कामनऩालरकाफाट ऐन, लनमभ अन्तगनत फनेको कामनहवलध वभोक्षजभ
हुनेछ ।
ि. कामनऩालरकारे तोकेको सहकायी सलभलतको सॊ मोजकत्वभा उक्त सलभलतभा सहकायी
हे ने प्रभुि कभनचायी सदस्म सक्षचव, उऩभहानगयऩालरकारे तोकेको सदस्महरु यहने
सलभलतरे अनुगभन, लनमभन बूलभका लनवानह गनेछ ।

31.

भूर ऐनको दपा 77 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 77
(1)

दपा 77 को “दे क्षिएभा” बन्ने

शब्दको ऩलछ “सहकायी शािाको लसपारयसभा” बन्ने शब्द

थहऩएको छ।
32.

भूर ऐनको दपा 79 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 77
(1)

दपा 79(थ) को ऩलछ दे हामको दपा 79(द) थहऩएको छ।
सदस्मराई अन्माम गने गयी फदलनमतऩूण न कामन गये को अवस्थाभा, लधतो लरराभ गये को वा
जारसाजी गयी सदस्मराई हानी ऩुगाएभा, कभ भूल्माॊकन गयी लरराभ गयाएभा

33.

भूर ऐनको दपा 83 भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा 83
(1)

दपा 83(2) को सट्टा दे हामको दपा 83(2) याक्षिएको छ्उऩदपा (१) फभोक्षजभको लसपारयस प्राप्त बएभा त्मस्तो सॊ स्थाको कायोफाय, सम्ऩलत वा फैङ्क
िाता योक्का यािी सो को जानकायी अलधकाय प्राप्त अलधकायीराई ददनु ऩनेछ।सदस्मराई हानी
ऩुगेको ऩमानप्त प्रभाण प्राप्त बएभा ऋण, साॊवा, व्माज लतयी लधतो पुकुवा गने भाग दावी ऩयी
लनवेदन प्राप्त बएभा हवषम हकनाया नरागेको अवस्था सम्भ अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे लरराभ
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योक्का वा दाक्षिर िाये ज गनन, योक्का याख्न ऩर काट्न सक्नेछ य सम्फन्धीत लनकामरे सो योक्का
याख्नुऩनेछ।
34.

भूर ऐनको दपा 94 भा सॊशोधन्
(1)

दपा 94 को सट्टा दे हामको दपा 94 याक्षिएको छ्सहकायी सॊ स्थाहरुरे एक आऩसभा अन्तय सहकायी कायोवाय गनुक
न ा साथै सहकायी सॊ स्था य
ु
सम्फन्धीत सहकायी सॊ स्थाका शेमय सदस्महरुको सॊ मक्त
रगानीभा कृहष पभन, ऩशुऩारन पभन,
य

उत्ऩादन

तथा

उऩभहानगयऩालरकाको

सेवा

व्मवसाम

सहकायी

सॊ चारन

शािाभा

दतान

गनन

सक्नेछन।सो

हुनऩु नेछ

।जसको

कायोफाय
छु ट्टै

तुरसीऩुय

रोगो

हुनेछ

।अन्तयसयकायी कायोफाय मसै ऐन य तोहकएको कामनहवलध अनुसाय सॊ चालरत हुनेछन् ।
ु
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रालग “अन्तयसयकायी कायोफाय” बन्नारे सॊ मक्त
रगानी
व्मवसाम कयाय ऩर वभोक्षजभ सॊ चालरत कामनराई जनाउॉछ ।
35.

भूर ऐनको दपा 100 भा सॊशोधन्
(1)

दपा 100 को सट्टा दे हामको दपा 100 याक्षिएको छ्मस ऐनभा अन्मर जुनसुकै कुया रे क्षिएको बए ताऩलन कय सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम य प्रदे श
कानून वभोक्षजभ हुनेछ ।
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