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सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी ननयमावली, २०६५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नमनि
२०६५।११।१९
संशोधन
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी
(पहहलो सं शोधन) ननयमावली, २०६६

२०६६।१२।२३

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
दे हायका ननयमहरू बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “सुपथ मूल्यका सहकारी पसल
सञ्चालन सम्बन्धी ननयमावली, २०६५” रहे को छ ।
(२) यो ननयमावली िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।



२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसं गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमाः—
(क)

“अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िु” भन्नाले दै ननक जीवनमा
उपभोग हुने नुन, िे ल, क्षिनी, िामल लगायिका खाद्यान्न, मट्टीिे ल
िथा ग्यााँस सम्झनु पछथ र सो शब्दले दै ननक जीवनमा उपभोग हुने
यस्िै

अन्य

अत्यावश्यक

दै ननक

उपभोग्य

वस्िु

समेिलाई

जनाउाँछ ।
(ख)

“अनुगमन सनमनि“ भन्नाले ननयम ७ बमोक्षजम गदिि पसल
व्यवस्थापन िथा अनुगमन सनमनि सम्झनु पछथ ।

(ग)

“ऐन” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ सम्झनु पछथ ।

(घ)

“पसल” भन्नाले सहकारी सं स्थाले सञ्चालन गरे को सुपथ मूल्यको
सहकारी पसल सम्झनु पछथ ।
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(ङ)

“सनमनि” भन्नाले ननयम ६ बमोक्षजमको समन्वय सनमनि सम्झनु
पछथ ।

(ि)

“सहकारी सं स्था” भन्नाले ऐन बमोक्षजम दिाथ भएका सहकारी सं स्था
सम्झनु पछथ ।



३.

सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गनथ सकनेः

सहकारी सं स्थाले आफ्नो हवननयमावलीको

अधीनमा रही पसल सञ्चालन गनथ सकनेछ ।


४.

पसलबाट उपलव्ध गराउन सकने वस्िु, सेवा िथा सुहवधाः सहकारी सं स्थाले पसलबाट
दे हायका वस्िु, सेवा िथा सुहवधा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकनेछः–
(क)

अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िु,

(ख)

स–साना कृहष औजार, उपकरण िथा त्यस्िा औजार वा उपकरणका
पाटथपूजाथ,

(ग)

रासायननक मल िथा उन्नि जािका बीउ बीजन,

(घ)

सरकारी

कायाथलय

वा

सावथजननक

सं स्थाले

नबक्री

हविरणको

लानग

उपलव्ध गराएको कुनै वस्िु वा सेवा,
(ङ)

क्षिहकत्सकको प्रेस्कीप्शन आवश्कय नपने औषधी,

(ि)

घरायसी सरसफाई सामग्रीहरु,

(छ)

सावथजननक सञ्चार से वा िथा इन्टरनेट सुहवधा,

(ज)

स्थानीय कृहष वा औद्योनगक उत्पादन,

(झ)

शैक्षिक सामग्री,

(ञ)

सहकारी सं स्थाले उपलब्ध गराउन आवश्यक सम्झेका अन्य वस्िु वा
सेवा ।
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५.

आनथथक अनुदान िथा अन्य अनधकार प्रदान गनथ सहकनेः



(१) नेपाल सरकारले यस

ननयमावली बमोक्षजम पसल सञ्चालन गनथ छनौट भएका सहकारी सं स्थालाई पसल सञ्चालन
गनथको लानग आनथथक अनुदान उपलव्ध गराउन सकनेछ ।
(२) नेपाल सरकारको स्वानमत्वमा रहे का सावथजननक सं स्थानहरुले उत्पादन वा
नबक्री—हविरण गने वस्िुको निलरक्षशप वा गाउं हवकास सनमनि िेत्र नभत्र हविरणको
एकानधकार सो गाउाँ हवकास सनमनिमा सञ्चालन भएको पसललाई ददनु पनेछ ।


५क. सहकारी संस्थाले छनौटको लानग ननवेदन ददनु पनेः (१) नेपाल सरकारबाट आनथथक
अनुदान प्राप्त गरी पसल सञ्चालन गनथ िाहने सहकारी सं स्थाले दे हायका हववरण खुलाई
सम्बक्षन्धि अनुगमन सनमनि समि ननवेदन ददनु पनेछः–
(क)
(ख)

सहकारी सं स्थको नाम र िे गाना,
सहकारी सं स्थाका सञ्चालकहरुको नाम, थर र िे गाना सहहिको
िीनपुस्िे हववरण,

(ग)

पसल सञ्चालन गने स्थानको हववरण,

(घ)

सहकारी सं स्थाको आफ्नै भवनमा वा अरुको भवन बहालमा नलएर
पसल सञ्चालन गने हो सोको हववरण,

(ङ)

ाँ ी रकम,
सहकारी सं स्थाले पसलमा लगानी गने पूज

(ि)

पसलको प्रभाव िेत्र र लाभाक्षन्वि हुन सकने अनुमाननि उपभोक्ता
सं ख्या,

(छ)

विागि रुपमा प्रनिनननधत्व गने उपभोक्ता सदस्यहरुको सं ख्या ।

(२) उपननयम (१) बमोक्षजम ददइने ननवेदन साथ सहकारी सं स्थाले दे हायका
कागजाि सं लग्न गनुथ पनेछः–
(क)

सहकारी सं स्था दिाथ प्रमाणपत्रको प्रनिनलहप,

(ख)

सहकारी सं स्थाको हवननयमको प्रनिनलहप,



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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(ग)

पसल

सञ्चालन

गने

सम्बन्धमा

साधारणसभा

वा

सञ्चालक

सनमनिबाट भएको ननणथयको प्रनिनलहप,
(घ)

सहकारी सं स्थाको व्यावसाहयक कायथ योजना,

(ङ)

पसल सञ्चालन गररने स्थानको स्केि नकसा,

(ि)

अरुको भवन बहालमा नलई पसल सञ्चालन गने भएमा मानसक
रुपमा निने बहाल रकमको हववरण ।

५ख.

सहकारी संस्थाको छनौटः (१) ननयम ५क. बमोक्षजम परे को ननवेदन उपर अनुगमन
सनमनिले आवश्यक जााँिबुझ गरी पसल सञ्चालनको लानग प्रत्येक गााँउ हवकास सनमनिमा
एक एक वटा र नगरपानलका िेत्रमा प्रनि िीस हजार जनसं ख्यालाई एउटा पने गरी
सहकारी सं स्थाको छनौट गनुथ पनेछ ।
(२) कुनै गाउाँ हवकास सनमनि वा नगरपानलकाको हकमा एकै िेत्रमा ननयम ५
बमोक्षजम छनौटको लानग एकभन्दा बढी सहकारी सं स्थाको ननवेदन पनथ आएमा अनुगमन
सनमनिले दे हायको प्राथनमकिाको आधारमा सहकारी सं स्थाको छनौट गनेछः–
(क)

उपभोक्ता सहकारी सं स्था,
िर उपभोक्ता सहकारी सं स्थामध्येबाट छनौट गदाथ मजदुर,
हकसान, महहला, दनलि िथा हपछनिएका वगथद्वारा सञ्चालन गररएको
उपभोक्ता सहकारी सं स्थालाई प्राथनमकिा ददईनेछ ।

(ख)

सबैभन्दा राम्रो व्यावसाहयक कायथयोजना भएको,

(ग)

दनलि िथा आनथथक रुपमा हवपन्न, हपछनिएका आददवासी/जनजानि,
महहला, सुकुम्बासी, हनलया िथा मुक्त कमैया र भूमीहहन वगथका
व्यक्षक्तलाई बढी फाइदा पुर्याउन सकने अवस्थाको,

(घ)

बढी भन्दा बढी उपभोक्ताको लानग पायक पने स्थानमा पसल
सञ्चालन गने अवस्थाको,

(ङ)



पसलको प्रभाविेत्र वा उपभोक्ताको सं ख्या बढी भएको,
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(ि)

विागि रुपमा प्रनिनननधत्व गने उपभोक्ता सं ख्या बढी भएको,

(छ)

सहकारी सं स्थाले पसलमा गने लगानी बढी भएको, र

(ज)

जनिालाई

बढीभन्दा

बढी

सेवा

सुहवधा

प्रदान

गने

िमिा

भएको ।
(३) अनुगमन सनमनिले उपननयम (१) बमोक्षजम सहकारी सं स्थाको छनौट गदाथ
उपननयम (२) को अनधनमा रही उपभोक्ता सहकारी सं स्थालाई प्राथनमकिा ददई छनौट
गनुथ पनेछ ।
(४) यस ननयम बमोक्षजम सहकारी सं स्थाको छनौट गदाथ उपभोक्ता सहकारी
सं स्थाले ननयम ५क. बमोक्षजम ननवेदन नददएको वा त्यस्िा सहकारी सं स्था नभएको
स्थानमा सोही स्थानमा सञ्चालनमा रहे को ननयम ५क. बमोक्षजम ननवेदन ददने बहुउद्देशीय
सकारी सं स्था र त्यस्िा सं स्था पनन नरहे को अवस्थामा अन्य हवषयगि सहकारी सं स्थालाई
छनौट गनथ सहकनेछ ।
(५) यस ननयम बमोक्षजम पसल सञ्चालन गनथ छनौट गररएको सहकारी सं स्थाले
पसल सञ्चालन नगरे मा वा नेपाल सरकारले प्रदान गरे को आनथथक अनुदानको दुरुपयोग
गरे मा त्यस्िा सहकारी सं स्थालाई यस ननयमावल बमोक्षजमको अनुदान उपलब्ध गराईने
छै न र सो सहकारी सं स्थाको सट्टामा अको सहकारी सं स्थालाई पसल सञ्चालनको लानग
यस ननयमावली बमोक्षजम छनौट गररनेछ ।
(६) अनुगमन सनमनिले पसल सञ्चालन गनथ यस ननयम बमोक्षजम छनौटमा परे का
सहकारी सं स्थालाई छनौट गने ननणथय गरे को नमनिले साि ददननभत्र छनौट गररएको
जानकारी नलक्षखि रुपमा ददनु पनेछ ।
५ग.

आनथथक अनुदानको रकम सेवा वा वस्िु खररदको लानग मात्र उपयोग गनुथ पनेः (१) नेपाल
सरकारले यस ननयमावली बमोक्षजम उपलब्ध गराएको आनथथक अनुदानको रकम सहकारी
सं स्थाले जगेिा कोषमा राखी पसलबाट उपलब्ध गराईने सेवा वा वस्िु खररदको लानग
मात्र उपयोग गनुथ पनेछ ।
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(२) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आनथथक अनुदानको रकम उपननयम (१)
बमोक्षजमको कायथमा प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन सनमनिले आवश्यक
अनुगमन गने गराउनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोक्षजम अनुगमन गदाथ सहकारी सं स्थाले नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराएको आनथथक अुनदानको रकम नलएर पनन पसल सञ्चालन नगरे को वा
त्यस्िो रकम उपननयम (१) बमोक्षजम उपयोग गरे को नपाइएमा अनुगमन सनमनिले त्यस्िो
सहकारी सं स्थाले प्राप्त गरे को आनथथक अनुदानको रकम १० प्रनिशिका दरले व्याज
समेि सहकारी सं स्थाका त्यस्िो रकम उपयोग गदाथ कायम रहे का सञ्चालकहरुबाट
दामासाहीले असूल उपर गररनेछ ।
(४) उपननयम (२) बमोक्षजम आनथथक अनुदानको रकम असूल उपर गनुथ अक्षघ
अनुगमन सनमनिले सम्बक्षन्धि सहकारी सं स्थालाई सफाई पेश गने मनानसब मौका प्रदान
गनुथ पनेछ ।
५घ.

आनथथक अनुदानको रकम हफिाथ गनुथ पनेः (१) नेपाल सरकारले यस ननयमावली बमोक्षजम
उपलब्ध गराएको आनथथक अनुदानको रकम प्राप्त गरे को नमनिले ३५ ददननभत्र पसल
सञ्चालन गनुथ पनेछ । सो नगरे मा १५ ददननभत्र रकम हफिाथ बुझाउनु पनेछ ।
नबुझाएमा १० प्रनिशि व्याज सहहि उक्त रकम सरकारी बााँकी सरह असूल उपर
गररनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोक्षजम हफिाथ हुन आएको रकम र ननयम ५ग. को
उपननयम (३) बमोक्षजम असूल उपर गररएको रकम दोहोरो नपने गरी ननयम ५ख. को
उपननयम

(४)

बमोक्षजम

छनौट

गररएको

सहकारी

सं स्थालाई

उपलब्ध

गराउन

सहकनेछ ।
६.

समन्वय सनमनिः (१)

नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरे का सहकारी सं स्थाले नबक्री

गने अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िुको सहज आपूनिथको व्यवस्था नमलाउन केन्रीय
स्िरमा दे हायको एक समन्वय सनमनि रहनेछः–
(क)


मन्त्री, कृहष िथा सहकारी मन्त्रालय– सं योजक
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(ख)

सक्षिव, अथथ मन्त्रालय,

– सदस्य

(ग)

सक्षिव, वाक्षणज्य िथा आपूनिथ मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

सक्षिव, कृहष िथा सहकारी मन्त्रालय

– सदस्य

(ङ)

सक्षिव, सं घीय मानमला िथा स्थानीय हवकास

मन्त्रालय – सदस्य

(ङ१)

अध्यि, राहिय सहकारी सं घ नलनमटे ि

– सदस्य

(ङ२)

अध्यि, केन्रीय उपभोक्ता सं घ नलनमटे ि

– सदस्य

(ि)

रक्षजिार, सहकारी हवभाग

– सदस्य–सक्षिव

(२) पसलले सवथसाधारण जनिामा पारे को प्रभाव,



अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य

वस्िुको आपूनिथ र पसल सञ्चालनमा दे क्षखएका कदिनाई उपर छलफल गरी सनमनिले
ननराकरणको उपायहरु पहहिान

गनेछ ।

(३) सनमनिको बैिक प्रत्येक िीन िीन महहनामा बस्नेछ ।


(४) सनमनिको बैिक सम्बन्धी अन्य कायथहवनध सनमनि आफैले ननधाथरण गरे

बमोक्षजम हुनेछ ।
७.

पसल व्यवस्थापन िथा अनुगमन सनमनिः

नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालन गने

सहकारी सं स्थालाई प्रदान गने सहयोग रकमको हविरण िथा त्यसको व्यवस्थापन िथा
अनुगमनका लानग उपयुक्त सहकारी सं स्थाको छनौट गनथ प्रत्येक क्षजल्लामा दे हाय
बमोक्षजमको पसल व्यवस्थापन िथा अनुगमन सनमनि गिन गररनेछः–
(क)




क्षजल्ला हवकास सनमनिका सभापनि

– सं योजक

(ख)

प्रमुख क्षजल्ला अनधकारी वा ननजले िोकेको अनधकृि

– सदस्य

(ग)

स्थानीय हवकास अनधकारी वा ननजले िोकेको अनधकृि

– सदस्य

(ग१) प्रमुख, क्षजल्ला कृहष हवकास कायाथलय

– सदस्य

(ग२) प्रमुख, क्षजल्ला पशु सेवा कायाथलय

–सदस्य

पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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घरे ल ु िथा साना उद्योग वा वाक्षणज्य कायाथलय

(घ)

वा घरे ल ु िथा साना
(ङ)

उद्योग हवकास सनमनि प्रमुख

– सदस्य

क्षजल्ला क्षस्थि नेशनल टे «निङ्ग नल., साल्ट ट्रेनिङ्ग नल.,
नेपाल खाद्य सं स्थान, नेपाल आयाल ननयमका प्रमुख
वा प्रनिनननध

– सदस्य

(ि)

क्षजल्ला सहकारी सं घ नल. का अध्यि

– सदस्य

(छ)

क्षजल्ला क्षस्थि वाक्षणज्य कायाथलयका अनधकृि

– सदस्य

(ज) क्षजल्ला क्षस्थि उद्योग वा वाक्षणज्य सं घको अध्यि
(ज१)

– सदस्य

हवषयगि क्षजल्ला सहकारी सं घका अध्यिहरुमध्येबाट

अनुगमन सनमनिले िोकेका दुईजना

– सदस्य

(झ) निनभजन सहकारी कायाथलयको सहकारी अनधकृि – सदस्य–सक्षिव


िर निनभजन सहकारी कायाथलय नभएको क्षजल्लाको हकमा अनुगमन सनमनिले

िोकेको क्षजल्ला कृहष हवकास कायाथलयको अनधकृि कमथिारीले सदस्य–सक्षिव भई काम
गनेछ ।
८.



=.........अनुगमन

सनमनिको काम, किथव्य र अनधकारः



.........अनुगमन सनमनिको काम,

किथव्य र अनधकार दे हाय बमोक्षजम हुनेछः(क)

प्रत्येक गाउं हवकास सनमनिको लानग एउटा र प्रत्येक नगरपानलका
िेत्रको प्रत्येक ३० हजार जनसं ख्याको वीिमा पने गरी एउटाका दरले
पसल सञ्चालन गने सहकारी सं स्थाको छनौट गने ,

(ख)

पसलले नबक्री गने अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िुहरु ननधाथरण गरी
उपलव्ध गराउने व्यवस्था नमलाउने,



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।



पहहलो सं शोधनद्वारा क्षझहकएको ।
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(ग)

सीनमि रुपमा उपलव्ध भएका वूस्िुहरुको वेिहवखनका लानग कोटा
ननधाथरण गने िथा समन्वय गने,

(घ)

अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िुहरुको गुणस्िर जााँि गने,

(ङ)

सुपथ मुल्य पसल मापथmि आफ्नो वस्िु र से वा वेिहवखन गनथ िाहने
सावथजननक िथा ननजी सं स्थाहरुको पहहिान र प्रोत्साहन गने,

(ि)

पसल सञ्चालन गने सहकारी सं स्थाको अनुगमन गने,

(छ)

पसल सञ्चालन गने सहकारी सं स्थालाई आवश्यक सुझाव िथा ननदे शन
ददने,

(ज)

पसल सञ्चालन गनथ प्रवथद्धनात्मक र सहजीकरण कायथ गने,

(झ)

ु ानी गने र उपयोगको
नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनुदान रकम भक्त
ननरीिण गने,

(ञ)

राशन कािथ व्यवस्था लागू गनथ

.........

सनमनिलाई सहयोग र सुझाव

ददने,
(ट) सनमनिबाट भएका ननणथय िथा ननदे शन कायाथन्वयन िथा लागू गने ।
९.

........................

१०. अनुदान प्राप्त गनथको लानग पेश गनुथ पने कागजािः (१) नेपाल सरकारबाट पसल

सञ्चालको लानग आनथथक अनुदान प्राप्त गनथ िाहने ननयम ५ख. बमोजम छनौट भएका
सहकारी सं स्थाले दे हायका कागजाि िथा हववरण सं लग्न गरी अनुगमन सनमनि समि
पेश गनुथ पनेछः(क)

पसल सञ्चालनको लानग ननयम ५ख. बमोक्षजम छनौट भएको
प्रमाण,



पहहलो सं शोधनद्वारा क्षझहकएको ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि।



पहहलो सं शोधनद्वारा खारे ज ।
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(ख)

सहकारी सं स्थाका सञ्चालकको नाम, थर, िे गाना सहहिको िीन
पुस्िे हववरण,

(ग)

पसल सञ्चालन गनथ शुरु गरे नगरे को हववरण ।

११. सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पनेः

यस ननयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको

भए िापनन सम्बक्षन्धि क्षजल्ला हवकास सनमनिको कायाथलयबाट हविरण गररएको उपभोक्ता
कािथको आधारमा गररबीको रे खामुनन रहे का पररवारलाई पसलबाट अत्यावश्यक दै ननक
उपभोग्य वस्िु अनुगमन सनमनिले ननधाथरण गरे को सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
१२.

पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनः

(१)

पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बक्षन्धि

सहकारी सं स्थाको सञ्चालक सनमनिले गनेछ । सहकारी सं स्थाको सञ्चालक सनमनिले
पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लानग आवश्यक कायथहवनध आफै बनाउनेछ ।
(२)

सहकारी सं स्थाले पसल सञ्चालनको दै ननक समय उपभोक्ताको सुहवधालाई

ध्यानमा राखी आफै ननधाथरण गनथ सकनेछ ।
(३)

सहकारी सं स्थाको सञ्चालक सनमनिले पसल सञ्चालनको लानग आवश्यक

पने कमथिारीको ननयुक्षक्त गने, ननजको पाररश्रनमक िथा अन्य सुहवधा सं स्थाको हवननयमको
अधीनमा रही िोकन सकनेछ ।
१३.

अनभलेख राख्ेः (१) पसल सञ्चालन गने सहकारी सं स्थाले सहकारी ननयमावली, २०४९
को ननयम २१ बमोक्षजमको अनभले खहरुका अनिररक्त दे हायका अनभले ख राख्ु पनेछः–



(क)

खररद िथा नबक्री खािा,

(ख)

खररद नबहक्रको दै ननक वही र नगद वही,

पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि।
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(ग)

कुनै वस्िुको हवक्रीको लानग कोटा ननधाथरण गररएकोमा त्यस्िो
कोटा अन्िगथि वस्िु खररद गने व्यक्षक्तको नाम, थर र िे गाना िथा
त्यस्िो वस्िुको बााँकी मौज्दाि

(२)

हववरण ।

सहकारी सं स्थाले पसल सञ्चालन सम्बन्धी कारोवारको ले खा पारदशी

ढं गले राख्ु पनेछ। सम्बक्षन्धि क्षजल्ला हवकास सनमनि िथा सम्बक्षन्धि स्थानीय ननकायले
मागेको समयमा सं स्थाले उिm लेखा पेश गनुथ पनेछ ।
१४.

मूल्य ननधाथरणः (१) नेपाल सरकारको स्वानमत्व प्राप्त सावथजननक सं स्था वा कम्पनीबाट
आपूनिथ हुने अत्यावश्यक दै ननक उपभोग्य वस्िुहरुको नबहक्र मूल्य त्यस्िा सावथजननक
सं स्थान वा कम्पनीले िोहक ददए बमोक्षजम हुनेछ ।
(२) सावथजननक सं स्थान वा कम्पनीले यस्िा सहकारी सं स्थालाई सो सामान नबक्री
गरे वापि अन्य व्यापाररक सं स्थालाई ददएको भन्दा थप कनमशन ददनु पनेछ ।
(३) अन्य उपभोग्य वस्िुहरुको नबक्री मूल्य प्रिनलि वजार भाउ भन्दा वढी नहुने
गरी सम्बक्षन्धि सहकारी सं स्थाले आफै िोकन सकनेछ ।

१५. ................

 klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .


पहहलो सं शोधनद्वारा खारे ज ।

रष्टब्यः–

१. पहहलो सं शोधनद्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरुः

मूल ननयमावलीको िाउाँ िाउाँमा रहेका “पसल व्यवस्थापन िथा अनुगमन सनमनि” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “अनुगमन सनमनि” ।
२. केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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