
खण्ड १) सङ्ख्या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ मममि २०७४ /११/ ११ 

 
 

1 आधधकाररकता धि.गा.का.पा बाट प्रमाधणत गररएपधछ मात्र लागू हुनेछ ॰ 

 

 

 

 

 

                                               स्थानीय राजपत्र 

मिरुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाद्वारा प्रकामिि 

खण्ड १ ) स्याङ्खजा, फाल्गणु ११ गिे, २०७४ साल (संख्ााः ५) 

भाग २ 

मिरुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय, स्याङ्खजा 

नेपािको संमिधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोमजम मिरुिा गाउँपामिकाको दोश्रो गाउँसभािे बनाएको िि िेमखए 

बमोमजमको ऐन सियसाधारणको जानकारीको िामग प्रकािन गररएको छ ।  

सम्िि् २०७४ को ऐन न.ं ७ 

स्थानीय सहकारी ऐन, २०७४ 

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र धसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रधिधध तथा प्रधतभालाई 

स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आधथिक, सामाधजक तथा साूँसृ्कधतक उन्नयन गनि, 

समुदायमा आधाररत, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्द्रिक, स्वायत्त र सुशाधसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन 

गनि, सहकारी खेती, उद्योग, िसु्त तथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामाधजक न्यायका आधारमा आत्मधनभिर, तीब्र एिंधदगो 

रुपमा स्थानीय अथितिलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताि, सञ्चालन एिम् धनयमन सम्बन्धी व्यिस्था गनि 

िाञ्छनीय भएकोले,गाउूँसभाले : स्थाgLo ;/sf/ ;~rfलg P]g @)&$ sf] bkmf !! pkbkmf @ sf] v adf]lhd यो 

ऐन बनाएको छ॰                                                 

                                                                 पररचे्छद –१ 

           प्रारम्भिक 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारि : 

(१) यस ऐनको नाम “lj?jf गाउूँपाधलकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ ॰ 
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(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ॰ 

२.पररभाषा: धिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा: 

(क)“आन्तररक कायिधिधध” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोधजम बनाएको  आन्तररक कायिधिधध 

सम्झनुपछि  ॰  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोधजमको कसूर सम्झनुपछि  ॰ 

(ग) “तोधकएको” िा “तोधकए बमोधजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको धनयममा तोधकएको िा तोधकए बमोधजम 

सम्झनुपछि  ॰ 

(घ) “पररिार” भन्नाले सदस्यको पधत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमिपुत्र, धमिपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र 

आफूले पालन पोषण गनुि पने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र धददी, बधहनी सम्झनुपछि ॰ तर सो शब्दले अंशबण्डा 

गरीिा मानो छुधिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको  पररिारको  सदस्यलाई जनाउने छैन ॰  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछि  ॰ 

(च) “मिालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी धिषय हेने संघीय मिालय सम्झनुपछि  ॰  

(छ)“मुख् कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यिसाधयक धियाकलापहरुमा पधछलो ो आधथिक 

िषिसम्ममा पररचाधलत बचतको दाधयत्व र पधछलो ो आधथिक िषिको सदस्यतफि को खररद िा धबिी कारोिारमा 

कम्तीमा तीस प्रधतशतभन्दा बढी धहस्सा भएको कारोिार सम्झनुपछि  ॰   

(ज)“रधजष्ट्र ार” भन्नाले संघको रधजष्ट्र ार सम्झनु पछि  ॰  

(झ) “लेखा सुपरीिेक्षण सधमधत” भन्नाले दफा ३७ बमोधजमको लेखा सुपरीिेक्षण सधमधत सम्झनुपछि  ॰ 

(ञ) “धिधनयम” भन्नाले सम्बन्द्रन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोधजम बनाएको धिधनयम सम्झनुपछि  ॰ 

(ट) “धिभाग” भन्नाले संघको सहकारी धिभाग सम्झनुपछि  र सो शब्दले मिालयले सहकारी धनयमन गनि तोकेको 

महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ॰ 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपछि  ॰  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सधमधतको सदस्य सम्झनुपछि  र सो शब्दले सधमधतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि र 

कोषाध्यक्ष समेतलाई  जनाउूँछ ॰  

(ढ) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यन्द्रति  सम्झनुपछि ॰ 

(ण) “सधमधत” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोधजमको सञ्चालक सधमधत सम्झनुपछि  ॰  

(त) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वािलम्वन, स्व–उत्तरदाधयत्व, लोकति, समानता, समता, ऐक्यिद्धता, इमान्दारी, 

खुलापन, सामाधजक उत्तरदाधयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरािधष्ट्र य मान्यताप्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य 

सम्झनुपछि  ॰ 

(थ)“संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले धिधनयममा व्यिस्था भए बमोधजम सञ्चाधलत व्यिसाधयक धियाकलाप 

सम्झनुपछि ॰  

(द) “सहकारी धसद्धान्त” भन्नाले सै्वन्द्रिक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्द्रिक धनयिण, सदस्यको 

आधथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतिता, धशक्षा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक 

सहयोग र समुदायप्रधतको चासो लगायत अन्तरािधष्ट्र य मान्यता प्राप् तसहकारी सम्बन्धी धसद्धान्त   सम्झनुपछि  ॰  

(ध) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोधजम गठन भई दफा ६ बमोधजम दताि भएको धिषयगत िा बहुउदे्दश्यीय 

सहकारी संस्था सम्झनु पछि  ॰ 
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(न) “साधारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनुपछि  ॰ 

(प) “प्राथधमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि  ॰ 

(फ) "दताि गने अधधकारी" भन्नालेदफा ६९ बमोधजमको दताि गने अधधकारी सम्झनुपदिछ ॰ 

पररचे्छद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा 

३.संस्थाको गठन :  

(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा  धमली धिषयगत िा िहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि 

सके्नछन् ॰ 

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन श्रधमक, युिा लगायतले आफ्नो श्रम िा सीपमा आधाररत 

भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्रजना नेपाली नागररकहरु भए पधन संस्था गठन गनि सके्नछन् ॰ 

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह िा त्यस्ता 

सरकार िा तहको अनुदान िा स्वाधमत्वमा संचाधलत धिद्यालय, धिश्वधिद्यालय िा संगधठत संस्थाबाट पाररश्रधमक 

पाउने पदमा िहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, धशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा धमली प्रचधलत 

कानून बमोधजम दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रधतधनधधत्व र सेिा संचालनमा 

तोधकए बमोधजमका शति बने्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् ॰तर एकसय जनाभन्दा कम संख्ा 

रहेको एउटै कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, धशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा धमली सदस्यता, 

प्रधतधनधधत्व र सेिा संचालनमा तोधकए बमोधजमका शति बने्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् ॰ 

(४)  यस दफा बमोधजम संस्था गठन गदाि एक पररिार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) िा(२)मा उन्द्रलो न्द्रखत 

संख्ा पुगेको हुनुपनेछ ॰ तर संस्था दताि भइसकेपधछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यन्द्रति ले  सो संस्थाको 

सदस्यता धलन बाधापनेछैन ॰ 

(५) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन बचत तथा ऋणको कारोिार गने संस्था गठन गदाि कम्तीमा 

एकसय जना नेपाली नागररकहरुको सहभाधगता हुनु पनेछ ॰ 

४.दताा नगरी  सहकारी सस्था संचालन गना नहुने:कसैले पधन  यस ऐन बमोधजम दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा 

सञ्चालन गनि हुूँदैन॰   

५.दतााको लाक्षग दरखास्त क्षदनु पने : 

(१) यस ऐन बमोधजम गठन भएका सरकारी संस्थाले दतािकालाधग दताि गने अधधकारी समक्ष अनुसूची-१ को 

ढाूँचामा दरखास्त धदनुपनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमका दरखास्त साथ देहाय बमोधजमका कागजातहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

      (क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताधित धिधनयम, 

      (ख) सहकारी संस्थासञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रधतिेदन, 

       (ग)सदस्यले धलन स्वीकार गरेको शेयर संख्ा र शेयर रकमको धििरण ॰ 

६.दताा गनुा पने :  

(१) दफा (५) को उपदफा (१) बमोधजम प्राप् तदरखास्त  सधहतको कागजातहरु  छानधिन गदाि देहाय बमोधजम 

भएको पाइएमा दताि गने अधधकारीले दरखास्त परेको धमधतले तीस धदनधभत्र त्यस्तो सहकारी संस्थादताि गरी 

अनुसूची-२ को ढाूँचामा दताि प्रमाणपत्र धदनु पनेछ :– 
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                     (क)दरखास्त साथ पेश भएको धिधनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम बमोधजमरहेको,  

                     (ख)प्रस्ताधित सहकारी संस्थासहकारी मूल्य,मान्यता र धसद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सके्न आधार रहेको, 

(ग)सहकारी संस्था समुदायमा आधाररत एिम् सदस्य केन्द्रित भई संचालन र धनयिण हुन सके्न स्पष्ट् 

आधार रहेको ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम छानधिन गदाि प्रस्ताधित सहकारी संस्थाको धिधनयमको कुनै कुरामा संशोधन  गनुिपने 

देन्द्रखएमा दताि गने अधधकारीले त्यस्तो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप् त भएको धमधतले पन्ध्र धदनधभत्र 

धनिेदकलाई सूचना गनुि पनेछ ॰ 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएता पधन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताि भई सञ्चालनमा रहेका 

धिरुिा गाउूँपाधलका धभत्र कायिके्षत्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोधजम दताि भएको माधनने छ ॰ 

(४) यस दफा बमोधजम सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गने अधधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने 

गरी कुनै शति तोक्न सके्नछ ॰  

(५) उपदफा (४) बमोधजम शति तोधकएकोमा सो को पालना गनुि सम्बन्द्रन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनेछ॰ 

७.दताा गना अस्वीकार गना सके्न :  

(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उन्द्रलो न्द्रखत अिस्था नभएमा, सोही दफा बमोधजम धिधनयम संशोधनको लाधग 

सूचना धदएको अबधधधभत्र धनिेदकले संशोधन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको धमधतले तीस धदनधभत्र 

धबधनयम संशोधन नगरेमा िा सूचनामा उलेो ख भए बमोधजम हुनेगरी धबधनयम  संशोधन नगरेमा दताि गने 

अधधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दताि  गनि अस्वीकार गनि सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेकोमा दताि गने अधधकारीले कारण खुलाईतीन 

धदन धभत्र सोको जानकारी सम्बन्द्रन्धत धनिेदकहरूलाई   धदनु पनेछ ॰  

८.सहकारी संस्था संगक्षठत संस्था हुने: 

(१) सहकारी संस्था अधिन्द्रिन्न उत्तराधधकारिाला एक स्वशाधसत र सङ्गधठत संस्था हुनेछ ॰ 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लाधग एउटा छुिै छाप हुनेछ ॰ 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यन्द्रति  सरह चल अचल सम्पधत्त प्राप् त, उपभोग, धििी िा अन्य 

व्यिस्था गनि सके्नछ॰  

(४) सहकारी संस्थाले व्यन्द्रति  सरह आफ्नो नामबाट नाधलस उजूर गनि र सो उपर पधन सोही नामबाट नाधलस उजूर 

लाग्न सके्नछ॰ 

(५) सहकारी संस्थाले व्यन्द्रति  सरह करार गनि सके्नछ ॰ 

९.सहकारी संस्थाको कायािेत्र : 

(१) दताि हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि के्षत्र देहाय बमोधजम हुनेछाः  

     (क) बचत तथा ऋणको मुख् कारोिार गने संस्थाको हकमा २ िडा,  

     (ख) अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा देहायका आधारमा तीन िडासम्म : 

(२) सदस्यहरुिीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लाधग आपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड), 

(३) व्यिसाधयक स्तरमा सेिा संचालन गनि आिश्यक सदस्य संख्ा, 

(४)संस्था संचालनमा सदस्यको सहभाधगता मूलक लोकतान्द्रिक धनयिण कायम हुने गरी पायक पने स्थान ॰ 
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(५)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन संस्थाले दताि भई व्यिसाधयक सेिा प्रारम्भ गरेको १ िषि 

पधछ देहायको आधारमा जोधडएको भौगोधलक के्षत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायिके्षत्र थप िडाहरूमा धिस्तार गनि 

सके्नछ. ;fy} cGo :yfgLo tx x?df ;DalGwt :yfgLo tx;Fu} cg'dlt lnO{ ;]jf lj:tf/ ug{ 

ufpFkflnsfsf] :jLs[ltdf lj:tf/ ug{ ;Sg]5 . 

(क) संस्थाको व्यिसाधयक धियाकलापको धिकास िममा सदस्यता बढाउन थप कायि के्षत्र आिश्यक 

परेको, 

(ख)संस्थाको कायि संचालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष धनयिण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन  

गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मुख् कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार भएको ॰ 

(६)उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन संस्थाको कायिके्षत्रका िडाहरूमा व्यािसाधयक सेिा 

सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोधकएको रकम िा अनुपात भन्दा कम रकम िा अनुपातको व्यािसाधयक 

सेिा सञ्चालन भएको देन्द्रखएको खण्डमा दताि गने अधधकारीले व्यािसाधयक सेिा सञ्चालन भएका िडा मात्र 

कायिके्षत्र कायम गने गरी धिधनयम संशोधन गनि धनदेशन धदन सके्नछ ॰ 

(७) उपदफा (३) बमोधजम दताि गने अधधकारीले धनदेशन धदएकोमा सहकारी संस्थाले एक िषिधभत्र धिधनयम 

संशोधन गरी आफ्नो कायिके्षत्र पुनाःधनधािरण गनुिपनेछ ॰  

(८)यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन सहकारी संस्थाले से्वन्द्रिक रूपमा जुनसुकै समय 

कायिके्षत्र घटाउने गरी पुनाःधनधािरण गनि धिधनयम संशोधन गनि सके्नछ ॰  

(९)कायिके्षत्र पुनाः धनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोधकएबमोधजम हुनेछ ॰   

१०.जानकारी क्षदनुपने:धिरुिा गाउूँपाधलका भन्दा बढी कायिके्षत्र कायम राखी दताि भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले 

धिरुिा गाउूँपाधलकामा सेिा सञ्चालन गदाि सञ्चाधलत सेिाको धििरण सधहत दताि गने अधधकारीलाई जानकारी धदनुपनेछ ॰ 

११.क्षवषयगत आधारमा वगीकरण: 

          (१)सहकारी संस्थाको िगीकरण देहाय बमोधजम हुनेछ ॰ 

(क)उत्पादक संस्थााःकृधष,दुग्ध, धचया,कधफ,उखु,फलफुल र माछापालन धिशेषका धिषयगत र 

अगुिािाली एिम्  उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादन मूलक संस्था ॰ 

          (ख)उपभोक्ता संस्थााःउपभोति ा भण्डार,िचत तथा ऋण,उजाि र स्वास्थ्य धिशेषका धिषयगत र 

प्राथधमक  आिश्यकता एिम् सेिाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था ॰ 

(ग)श्रक्षमक संस्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योधगक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार धिशेषका 

धिषयगत र सीप िा श्रमको धिशेषता एिम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा 

आधाररत संस्था; 

(घ)बहुउदे्दश्यीय संस्थााःउत्पादन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेिा समेत 

सञ्चालन गने अन्य बहुमुखी संस्था ॰ 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख)र (ग) मा उलेो न्द्रखत धिषयमा धिधशष्ट्ीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको 
धिकासिम समेतको आधारमा तोधकए बमोधजमका धिषयहरु थप गनि सधकनेछ ॰  

 
(३) उपदफा (१)र(२) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन उपदफा (१) बमोधजम अन्य संस्थाहरु गठन गनि 

बाधा पने छैन ॰  

 
           १२.कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना सके्न : 
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(१) दफा६ बमोधजम दताि प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पधछ संस्थाले आफ्नो उदे्दश्य प्रान्द्रिका लाधग यस ऐन र धिधनयमको 

अधीनमा रहीआिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सके्नछ ॰  

(२)प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन संस्थाले उपदफा (१) बमोधजम कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने छैन ॰तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 

पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचधलत कानून बमोधजम अनुमधतपत्र,स्वीकृधत िा इजाजतपत्र धलनु पने रहेछ भने सो 

बमोधजम अनुमधतपत्र ,स्वीकृधत िा इजाजतपत्र धलएर मात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि 

पनेछ॰  

(३) उपदफा (३) बमोधजम संस्थाले प्रचधलत कानून बमोधजम अधधकार पाएको धनकाय िा अधधकारीबाट 

अनुमधतपत्र,स्वीकृधत िा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्ध्र धदनधभत्रसोको जानकारी दताि गने अधधकारीलाई धदनु पनेछ 

॰ 

(४) दुई िा दुईभन्दा बढी संस्थाले संयुति  िा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन िा सेिाको बजारीकरणको लाधग यस 

ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सके्नछन् ॰ 

(५) उपदफा (५) बमोधजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था 

तोधकए बमोधजम हुनेछ ॰ 

          १३.दाक्षयत्व सीक्षमत हुने: 

(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दाधयत्व धनजले खररद गरेको िा खररद गनि स्वीकार गरेको 

शेयरको   अधधकतम रकमसम्म मात्र सीधमत रहनेछ ॰  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “धलधमटेड” भने्न शब्द राख्नु पनेछ ॰  

१४.सहकारीका मूल्य, मान्यता र क्षसद्धान्त पालना गनुा पने:सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदाि सहकारीका 

मूल्य, मान्यता र धसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ॰  

                                                                पररचे्छद–३ 
संस्थाका उदे्दश्य तथा काया 

१५.संस्थाको उदे्दश्य : कायिके्षत्रमा आधाररत र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आधथिक, सामाधजक तथा 

साूँसृ्कधतक उन्नयन गनुि संस्थाको मुख् उदे्दश्य हुनेछ ॰   

  १६.संस्थाको काया : संस्थाका कायिहरू देहाय बमोधजम हुनेछन्:- 

(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र धसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 

(ख)सदस्यको धहत प्रिद्धिनगने गरी व्यािसाधयक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यलाई धशक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गने , 

(घ)संस्थाले गने उत्पादन तथा सेिाको मापदण्ड धनधािरण गरी गुणस्तर सुधार, आधथिक स्थाधयत्व र जोन्द्रखम 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि गने,  

(ङ)आन्तररक धनयिण प्रणाली लागू गने, 

(च)संस्थाको व्यिसाधयक प्रिद्धिन तथा धिकास सम्बन्धी धियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(छ)मिालय,रधजष्ट्र ार, प्रादेधशक रधजष्ट्र ार,स्थानीय तह िादताि गने अधधकारीको धनदेशन पालना गने गराउने, 

(ज) धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत कायिहरू गने ॰ 

                                                             पररचे्छद–४ 
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क्षवक्षनयम तथा आन्तररक कायाक्षवक्षध 

          १७.क्षवक्षनयम बनाउनु पने : 

         (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम, धनदेधशका, मापदण्ड र कायिधिधधको अधीनमा रही आफ्नो कायि 

सञ्चालनको लाधग धिधनयम बनाउनु पनेछ ॰ 

                  (२) उपदफा (१) बमोधजमको धिधनयम दताि गने अधधकारीबाट स्वीकृत भए पधछ लागू हुनेछ ॰ 

      

 

१८.आन्तररक कायाक्षवक्षध बनाउन सके्न : 

           (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम, धनदेधशका, मापदण्ड, कायिधिधी र धिधनयमको अधीनमा रही 

आिश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिधिधध बनाउन सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको आन्तररक कायिधिधध सम्बन्द्रन्धत संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपधछ लागू 

हुनेछ ॰ 

१९.क्षवक्षनयम र आन्तररक कायाक्षवक्षधमा संशोधन : 

             (१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्ाको बहुमतबाट धिधनयम र आन्तररक कायिधिधध संशोधन हुन 

सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम संशोधन भएको धिधनयम िा आन्तररक कायिधिधध दताि गने अधधकारीबाट स्वीकृत 

भएपधछ लागू हुनेछ ॰ 

पररचे्छद–५ 
सदस्यता 

   २०.संस्थाको सदस्यता: 

                          (१) अठार िषि उमेर पूरा गरेका देहाय बमोधजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सके्नछन्ाः 

   (क)संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

   (ख)संस्थाको धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत शतिहरु पालना गनि मन्जुर गरेको, 

   (ग)संस्थाको धजमे्मिारी पालना गनि मन्जुर भएको, 

   (घ)संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रधतस्पधाि हुने गरी कारोिार नगरेको, 

   (ङ)संस्थाको सदस्यता धलन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको ॰ 

(२)यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका धनकायहरु, स्थानीय 

तहका साथै संस्थाको कायिके्षत्र धभत्रका सामुदाधयक िा सहकारी धिद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा 

गठन भएका उपभोति ा समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छैन ॰  

(३)यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता 

धलन िाधा पने छैन ॰ 

२१.सदस्यता प्राप् त गना क्षनवेदन क्षदनु पने: 

(१) संस्थाको सदस्यता धलन चाहने सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रति ले संस्थाको सधमधत समक्ष धनिेदन धदनु पनेछ ॰ 
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(२) उपदफा (१) बमोधजम धनिेदन परेको धमधतले पैंतीस धदन धभत्र सधमधतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम 

तथा धिधनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने िा नगने धनणिय गनुि पनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम धनणिय गदाि सधमधतले सदस्यता प्रदान नगने धनणिय गरेमा सो को कारण खोली सात 

धदनधभत्र धनिेदकलाई जानकारी गराउनु पनेछ ॰ 

(४) उपदफा (३) बमोधजम जानकारी पाएको धमधतले तीस धदनधभत्र सम्बन्द्रन्धत ब्यन्द्रति ले त्यस्तो संस्था दताि गने 

अधधकारी समक्ष उजूर गनि सके्नछ॰ 

(५) उपदफा (४) बमोधजम प्राप् त उजूरी छानधिन गदाि धनिेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुि पने देन्द्रखएमा दताि गने 

अधधकारीले त्यस्तो धनिेदकलाई सदस्यता प्रदान गनिको लाधग सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई आदेश धदन सके्नछ॰ 

(६) उपदफा (५) बमोधजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात धदन धभत्र सम्बन्द्रन्धत संस्थाले धनिेदकलाई 

सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि गने अधधकारीलाई गराउनु पनेछ ॰  

  २२.सदस्य हुन नपाउने : 

(१) कुनै व्यन्द्रति  एकै प्रकृधतको एक भन्दा िढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन ॰ तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधघ कुनै 

व्यन्द्रति  एकै प्रकृधतको एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले तीनिषि धभत्र कुनै 

एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पनेछ ॰ 

(२)यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको धनकाय िा दफा २० को उपदफा (२) मा उलेो ख 

भएदेन्द्रख बाहेकको अन्य कुनै कृधत्रम व्यन्द्रति  सदस्य भएको भए पाूँच िषि धभत्र सदस्यता अन्त्य गनुि  पनेछ ॰  

   २३.सदस्यताको समाम्भप्त: 

(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अिस्थामा समाि हुनेछाः— 

          (क)सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

          (ख) लगातार बाधषिक साधारण सभामा धबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपन्द्रस्थत भएमा, 

       (ग)यस ऐन अन्तगित िनेको धनयम िा धिधनयम बमोधजम सदस्यले पालना गनुिपने प्रािधानको बारम्बार 

उलो ङ्घन गरेमा, 

          (घ)संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोधजमको योग्यता नभएमा॰ 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त िा भुति ान गनुि पने कुनै 

रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा धनजले धलएको ऋण,धतनुि पने कुनै दाधयत्व िा अन्य कुनै सदस्यको 

तफि बाट धधतो िा जमानत बसेकोमा सोको दाधयत्व फरफारक नभएसम्म धनजको सदस्यता समाि हुने छैन ॰  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन साधारण सभा बोलाउने धनणिय भइसकेपधछ साधारण सभा 

सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पधन सदस्यताबाट हटाउन सधकने छैन ॰ 

२४.सुक्षवधा प्राप् त गना नसके्न : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई धतनुि पने कुनै दाधयत्व धनधािररत समयधभत्र  भुति ान 

नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित िनेको धनयम तथा धिधनयम बमोधजम सदस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार 

उलंो घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुधबधा प्राप् त गनि सके्न छैन ॰ 

                                                            पररचे्छद –६ 

साधारणसभा, सक्षमक्षततथा लेखा सुपररवेिण सक्षमक्षत 
 २५.साधारणसभा: 

                            (१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हुनेछ ॰ 
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                (२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुने छन् ॰ 

                (३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोधजम हुनेछ:– 

(क) प्रारन्द्रम्भक साधारणसभा, 

(ख) िाधषिक साधारणसभा, 

(ग) धिशेष साधारणसभा ॰ 

२६.प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कताव्य र अक्षधकार: प्रारन्द्रम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अधधकार देहाय 

बमोधजम हुनेछ :– 

(क)प्रारन्द्रम्भक साधारणसभा हुने अधघलो ो धदनसम्मको काम कारबाही र आधथिक कारोबारको जानकारी धलने, 

(ख)चालू आधथिक िषिको लाधग िाधषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रधतिेदन तथा धित्तीय धििरण अनुमोदन गने, 

(घ)धिधनयममा उलेो ख भए बमोधजम सधमधत िा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको धनिािचन गने, 

(ङ)आन्तररक कायिधिधध पाररत गने, 

(च)लेखा परीक्षकको धनयुन्द्रति  र धनजको पाररश्रधमक धनधािरण गने,  

(छ) धिधनयममा तोधकए बमोधजमका अन्य कायिहरू गने ॰ 

२७.वाक्षषाक साधारणसभाको काम, कताव्य र अक्षधकार : िाधषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अधधकार देहाय 

बमोधजम  हुनेछ :– 

(क) िाधषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृधत गने, 

(ख) िाधषिक लेखा परीक्षण प्रधतिेदन अनुमोदन गने, 

(ग) सधमधत िा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको धनिािचन तथा धिघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको संयोजक िा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सधमधत िा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको िाधषिक प्रधतिेदन पाररत गने, 

(च) धिधनयम संशोधन तथा आन्तररक कायिधिधध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीक्षकको धनयुन्द्रति  र धनजको पाररश्रधमक धनधािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा धिघटन सम्बन्धी धनणिय गने, 

(झ) पाररश्रधमक लगायतका सुधिधा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राि गने सम्बन्धमा धनणिय गने, 

(ट) सदस्यको दाधयत्व धमनाहा धदने, 

(ठ) सधमधतलाई आिश्यक धनदेशन धदने, 

(ड) धिधनयममा तोधकए बमोधजमका अन्य कायिहरू गने ॰ 

    २८.साधारणसभाको बैठक : 
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                (१) सधमधतले सहकारी संस्था दताि भएको धमधतले तीन मधहनाधभत्र प्रारन्द्रम्भक साधारणसभा बोलाउनु पनेछ ॰ 

                (२) सधमधतले प्रते्यक आधथिक िषि समाि भएको धमधतले छ मधहनाधभत्र िाधषिक साधारणसभा बोलाउनु पनेछ ॰ 

                (३) सधमधतले देहायको अिस्थामा धिशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

                (क)संस्थाको काम धिशेषले धिशेष साधारण सभा बोलाउनु पने  सधमधतिाट धनणिय भएमा, 

              (ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोधजम लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको धसफाररसमा, 

              (ग)कुनै सञ्चालकले धिशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताि सधमधतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ) धिशेष साधारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पन्द्रच्चस प्रधतशत सदस्यले सधमधत समक्ष धनिेदन 

धदएमा, 

              (ङ)दफा २९ कोउपदफा (१) बमोधजम दताि गने अधधकारीले धनदेशन धदएमा, 

(४)उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन संस्थाको सञ्चालकिा व्यिस्थापक बाट आफ्नो धजमे्मिारी 

पूरा नगरी  संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा दताि गने अधधकारीलाई जानकारी धदई साधारण 

सदस्यहरू मधे्यबाट बहुमत सदस्य उपन्द्रस्थत भई धिशेष साधारण सभा गनि सधकनेछ ॰ 

२९.क्षवशेष साधारणसभा बोलाउन क्षनदेशन क्षदन सके्न: 

(१) संस्थाको धनरीक्षण िा सुपरीिेक्षण गदाि िा कसैको उजूरी परी छानधिन गदाि देहायको अिस्था देन्द्रखन आएमा 

दताि गने अधधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सधमधतलाई साधारणसभा बोलाउन धनदेशन धदन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा धसद्धान्त धिपररत कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम, धिधनयम तथा आन्तररक कायिधिधध धिपरीत कायि 

गरेमा, 

(घ) दताि गने अधधकारीले धदएको धनदेशनको बारम्बार उलो ङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोधजम दताि गने अधधकारीले आदेश धदएमा॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम साधारणसभा बोलाउन धनदेशन प्राप् त भएमा सधमधतले सो धनदेशन प्राप् त भएको धमधतले 

पैंतीस धदनधभत्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा धनरीक्षणका िममा 

देन्द्रखएका धिषयमा छलफल गरी सोको प्रधतिेदन दताि गने अधधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ ॰ 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा उन्द्रलो न्द्रखत अिधधधभत्र सधमधतले साधारणसभा नबोलाएमा दताि गने अधधकारीले त्यस्तो 

साधारणसभा बोलाउन सके्नछ ॰ 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लाधग गणपूरक संख्ा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्ाको एकाउन्न 

प्रधतशत हुनेछ ॰ तर पधहलो पटक डाधकएको साधारण सभामा गणपुरक संख्ा नपुगेमा त्यसको सात धदन धभत्र 

दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सधमधतको 

बहुमत सधहत एक धतहाई साधारण सदस्यहरुको उपन्द्रस्थधत भएमा साधारण सभाको गणपुरक संख्ा पुगेको 

माधननेछ ॰ 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनुसार हुनेछ 

॰ 

(६)दुई हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदाि समान कायिसूचीमा तोधकए बमोधजम 

सदस्य संख्ाको आधारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा 

गनि र त्यस्तो सभाको धनणिय प्रमाधणत गनि प्रधतधनधधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रधतधनधधहरुको उपन्द्रस्थधतको सभाले 

अन्द्रन्तम धनणिय प्रमाधणत गने व्यिस्था धमलाउन सके्नछ ॰ 
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३०.सञ्चालक सक्षमक्षत : 

(१)सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट धनिािधचत एक सञ्चालक सधमधत रहनेछ ॰ तर,  एउटै व्यन्द्रति  लगातार एउटै 

पदमा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको सधमधतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रधतशत मधहला सदस्यको प्रधतधनधधत्व 

सुधनधित गनुि पनेछ ॰ (३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिधधमा सञ्चालक तथा लेखा सधमधतको 

पदमा उमे्मदिार बन्न र धनिािधचत हुन सके्न छैन ॰ 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी िा आफ्नो संस्थाले सदस्यता धलएको सहकारी संघ िा 

बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन ॰तर िाधषिक दुई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोिार गने 

सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छैन ॰ िाधषिक दुई 

करोडभन्दा बधढ कारोिार गने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले दुई 

िषिधभत्र त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पद त्याग गरी अको कमिचारीको व्यिस्था गनुिपनेछ ॰  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअधघ कुनै व्यन्द्रति  एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको कमिचारी 

भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले एक िषिधभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक िा कमिचारी रहनु पनेछ ॰ 

(६)सधमधतको कायाििधध ३  िषिको हुनेछ ॰ 

       ३१.सञ्चालक सक्षमक्षतको क्षनवााचन : 

(१) सधमधतले आफ्नो कायाििधध समाि हुनु कन्द्रम्तमा एक मधहना अधघ अको सधमधतको धनिािचन गराउनु पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम सधमधतको धनिािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको 

धमधतले छ मधहनाधभत्र सधमधतको धनिािचन गराउन दताि गने अधधकारीले सम्बन्द्रन्धत सधमधतलाई आदेश धदन सके्नछ 

॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम दताि गने अधधकारीले आदेश धदएकोमा सम्बन्द्रन्धत सधमधतले सो आदेश बमोधजमको 

समयािधधधभत्र सधमधतको धनिािचन गराईदताि गने अधधकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ॰ 

(४) उपदफा (३) बमोधजम सधमधतको धनिािचन नगराएमा दताि गने अधधकारले त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको माधथलो ो 

संघ भए सो संघको प्रधतधनधध समेतलाई सहभागीगराई सधमधतको धनिािचन सम्बन्धी समू्पणि कायि गने गराउनेछ ॰ 

(५) उपदफा (४)बमोधजमको धनिािचन कायिमा सहयोग पुर् याउनु सम्बन्द्रन्धत सधमधतका पदाधधकारीहरूको कतिव्य 

हुनेछ ॰  

(६) उपदफा (५) बमोधजम धनिािचन गराउूँदा लागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्धत संस्थाले व्यहोनुि पनेछ॰ 

(७) यस दफा बमोधजम सधमधतको अको धनिािचन नभएसम्मको लाधग सधमधतले धिधनयममा व्यिस्था भए बमोधजम 

आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ॰  

        ३२.सक्षमक्षतको काम, कताव्य र अक्षधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उन्द्रलो न्द्रखत काम, कतिव्य र अधधकारका अधतररति  सधमधतको 

काम, कतिव्य र अधधकार देहाय बमोधजम हुनेछ :– 

(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र धसद्धान्त बमोधजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आधथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग)प्रारन्द्रम्भक साधारणसभा, िाधषिक साधारणसभा तथा धिशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ)साधारण सभाका धनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ)संस्थाको नीधत, योजना, बजेट तथा बाधषिक कायििमको तजुिमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गने, 
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(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ)शेयर नामसारी तथा धफताि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज)सम्बन्द्रन्धत संघको सदस्यता धलने, 

(झ)धिधनयम तथा आन्तररक कायिधिधध तयार गरी साधारण सभामा पेश गने,  

(ञ)संस्थाको कायि के्षत्रधभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको धहत प्रिद्धिनको लाधग आिश्यककायि 

गने,गराउने, 

            ३३.सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) धनजले धदएको राजीनामा सधमधतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) धनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोधजम सञ्चालकबाट हटाउने धनणिय भएमा, 

(ग) धनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 

(घ) धनज सोही िा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा,तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रधतबन्धात्मक िाक्यांशमा 

लेन्द्रखएको कुरामा सोही बमोधजम हुनेछ ॰ 

(ङ) धनजसोही िा अको संस्थाको लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको पदमा रहेमा 

(च) धनजको मृतु्य भएमा॰ 

       ३४.सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्न: 

            (१) साधारणसभाले िहुमतको धनणियबाट देहायको कुनै अिस्थामा सञ्चालकलाई सधमधतको सञ्चालक पदबाट 

हटाउन सके्नछ :– 

(क) आधथिक धहनाधमना गरी सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 

(ख)अनधधकृत तिरले सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी धिषयको गोपधनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग)सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रधतस्पधाि हुने गरी समान प्रकृधतको कारोबार िा 

व्यिसाय गरेमा, 

(घ)सम्बन्द्रन्धत संस्थाको अधहत हुने कुनै कायि गरेमा,  

(ङ) धनज शारीररक िा मानधसक रुपमा काम गनि नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम िा धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखतयोग्यता नरहेमा ॰ 

(२)कुनै सञ्चालकलाई सधमधतको पदबाट हटाउने धनणिय गनुि अधघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई 

पेश गने मनाधसब माधफकको मौका धदइनेछ ॰  

(३) उपदफा (२) बमोधजमको अिधधधभत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा िा धनजले पेश गरेको सफाई 

सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्नछ ॰  

(४) उपदफा (३) बमोधजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सधमधतको दुई कायिकालसम्मको धनिािचनमा 

उमे्मदिार बन्न पाउने छैन ॰    

(५) उपदफा (३) बमोधजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सञ्चालक सधमधतले बाूँकी अिधधको लाधग 

अको सञ्चालकको धनिािचन गनेछ ॰ 
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                   ३५.क्षनजी स्वाथा समावेश भएको क्षनणाय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने  : 

(१) सञ्चालकले आफ्नो धनजी स्वाथि समािेश भएको धनणिय प्रधियामा संलग्न हुनु हुूँदैन ॰ 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमात्र व्यन्द्रति गत फाइदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँदैन ॰ 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को धबपरीत हुने गरी िा आफ्नो अधधकार के्षत्रभन्दा बाधहर गई कुनै काम 

कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रधत त्यस्तो सञ्चालक व्यन्द्रति गत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो 

काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य िा अन्य कुनै व्यन्द्रति लाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 

नोक्सानी धनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ ॰ 

३६.सक्षमक्षतको क्षवघटन : 

(१) साधारणसभाले देहायको अिस्थामा सधमधतको धिघटन गनि सके्नछाः– 

(क) सधमधतको बदधनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोन्द्रखममा परेमा, 

(ख)संस्थाले धतनुिपने दाधयत्व तोधकएको समयधभत्र भुति ान गनि नसकेमा, 

(ग)धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत उदे्दश्य र कायि धिपररतको काम गरेमा,  

(घ)सधमधतले आफ्नो धजमे्मिारी पूरा नगरेमा, 

(ङ)यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयमािलीमा उन्द्रलो न्द्रखत शति िा दताि गने  अधधकारीले 

धदएको धनदेशनको बारम्बार उलो ङ्घन गरेमा ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम सधमधत धिघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ सधमधतको धनिािचन गनेछ ॰ 

(३) सधमधतले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम बमोधजम दताि गने अधधकारीले धदएको धनदेशन पालना 

नगरेमा िा दफा २९ को उपदफा (२) बमोधजम पेश भएको प्रधतिेदन समेतको आधारमा दताि गने अधधकारीले 

सधमधतलाई उजूरी िा धनरीक्षणको िममा देन्द्रखएका धिषय िसु्तको गान्द्रम्भयिताको आधारमा बढीमा छ मधहनाको 

समय धदई सुधार गने मौका धदन सके्नछ र त्यस्तो समयािधध धभत्र पधन सुधार नगरेमा त्यस्तो सधमधत धिघटन गनेछ 

॰ 

(४) उपदफा (३) बमोधजम सधमधत धिघटन भएमा त्यसरी धिघटन गररएको धमधतले तीन मधहना धभत्रमा अको 

सधमधतको धनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो धनिािचन नभएसम्म संस्थाको दैधनक कायि सञ्चालन गनि दताि गने 

अधधकारीले तोधकए बमोधजमको एक तदथि सधमधत गठन गनुि पनेछ ॰ 

(५) यस दफा बमोधजम अको सधमधतको धनिािचन गराउूँदा लागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ॰ 

               ३७.लेखा सुपरीवेिण सक्षमक्षतको गठन : 

(१) संस्थामा आन्तररक धनयिण प्रणालीलाई सुदृढ गनि तोधकए बमोधजमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र 

दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले धनिािचनबाट लेखा सुपरीिेक्षण सधमधत गठन गनेछ ॰ 

(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यन्द्रति  एकै अिधधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सुपररिेक्षण सधमधतको 

संयोजक िा सदस्य पदमा उमे्मदिार बन्न र धनिािधचत हुन सके्न छैन ॰ 

         ३८.लेखा सुपररवेिण सक्षमक्षतको काम, कताव्य र अक्षधकार : 

(१)  लेखा सुपररिेक्षण सधमधतको काम, कतिव्य र अधधकार देहाय बमोधजम हुनेछ :– 

(क)प्रते्यक चौमाधसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराउने, 
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(ख)आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि लेखापरीक्षणका आधारभूत धसद्धान्तको पालना गने, गराउने, 

(ग)धित्तीय तथा आधथिक कारोिारको धनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ)सधमधतको काम कारिाहीको धनयधमत सुपररिेक्षण गने र सधमधतलाई आिश्यक सुझाि धदने, 

(ङ) साधारण सभाको  धनदेशन, धनणिय तथा सधमधतका धनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनुगमन गने, 

(च)लेखा सम्बन्धी प्रधतिेदन र सधमधतको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण सम्बन्धी िाधषिक प्रधतिेदन 

साधारणसभा समक्ष पेश गने,  

(छ)आफूले पटक पटक धदएका सुझाि कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको धहतमा प्रधतकूल 

असर परेमािा त्यस्तो संस्थाको नगद िा धजन्सी सम्पधत्तको व्यापक रूपमा धहनाधमना िा अधनयधमतता 

भएको िा संस्था गम्भीर आधथिक संकटमा पनि लागेकोमा सो को कारण खुलाई धिशेष साधारणसभा 

बोलाउन सधमधत समक्ष धसफाररस गने ॰ 

(ज) आिश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीक्षक धनयुन्द्रति का लाधग तीन जनाको नाम सञ्चालक 

सधमधतमा धसफाररस गने ॰ 

(२) लेखा सुपररिेक्षण सधमधतको संयोजक िा सदस्य संस्थाको दैधनक आधथिक प्रशासधनक कायिमा सहभागी हुन 

पाउने छैन ॰ 

पररचे्छद–७ 
बचत तथा ऋण पररचालन 

      ३९.सदस्य केम्भित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने : 

(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गनि 

सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएता पधन बचत तथा ऋणको मुख् कारोबार गने गरी दताि भएको 

संस्था बाहेक अन्य धिषयगत िा िहुउदे्दश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख् कारोिार गनि पाउने छैन॰ तर यो 

ऐन प्रारम्भ हुनु अधघ बहुउदे्दश्यीय िा धिषयगत संस्थाको रुपमा दताि भई मुख् कारोिारको रुपमा िचत तथा 

ऋणको कारोिार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन िषि धभत्रमा िचत तथा ऋणको मुख् कारोिार नहुने गरी 

दताि हुूँदाका बखतमा उलेो ख गररएको मुख् कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ ॰ 

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क धलन पाइने छैन ॰ 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर धबचको अन्तर % प्रधतशतभन्दा बढी हुने छैन ॰  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने 

छैन ॰ 

(६)संस्थाले कुनैपधन कम्पनीको शेयर खररद गनि सके्न छैन ॰ तर  

(१) संस्थाको दाधयत्वप्रधत प्रधतकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लाधग अचल सम्पधत्त खरीद तथा 

पूिािधार धनमािण एिं संस्था र सदस्यहरुको धहतमा उत्पादन र सेिाको के्षत्रमा प्राथधमक पूूँजी कोष 

पररचालन गनि िाधा पने छैन ॰ 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन 

प्रारम्भ भएको धमधतले एक िषि अिधधधभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअधघ दताि भएका 

साना धकसानद्वारा प्रिन्द्रद्धित धित्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बाधा पनेछैन ॰ 
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(४) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको दश गुणासम्म िचत संकलन गनि सके्नछ ॰ 

(५)संस्थाले दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मधहना 

अिधध व्यधतत नभई ऋण लगानी गनि सके्न छैन ॰ 

        ४०. सन्दभा व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१) संघीय कानुन बमोधजम रधजष्ट्र ारले बचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर तोक्न सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम तोधकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका लाधग धनदेशक ब्याजदर हुनेछ ॰ 

                       ४१.व्यम्भक्तगत बचतको सीमा:संस्थामा सदस्यको व्यन्द्रति गत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ ॰ 

 
पररचे्छद –९ 

आक्षथाक स्रोत पररचालन 

                       ४२.शेयर क्षबक्री तथा क्षिताा सम्बन्धी व्यबस्था : 

(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर धििी गनि सके्नछ॰  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको बीस 

प्रधतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर धबिी गनि सके्न छैन ॰ तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको पूणि 

िा आंधशक स्वाधमत्व िा धनयिण भएको संस्था िा धनकायको हकमा यो बने्दज लागू हुने छैन॰ 

(३) संस्थाको शेयरको अंधकत मूल्य प्रधत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ॰  

(४) संस्थाको शेयर पूूँजी धिधनयममा उलेो ख भए बमोधजम हुनेछ ॰ 

(५) संस्थाले खुला बजारमा शेयर धबिी गनि पाउने छैन ॰ 

(६) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा दाधयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण 

िा दाधयत्व िापत धललाम धबिी गररने छैन ॰ 

           ४३.रकम क्षिताा तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम धफताि धलन चाहेमा धनजको कुनै दाधयत्व भए त्यस्तोदाधयत्व 

भुति ान गरेको धमधतले एक मधहना धभत्र धनजको बाूँकी रकम तोधकए बमोधजम धनजलाई धफताि गनुि पनेछ ॰ 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत धफताि माग गरेमा धनजको कुनै दाधयत्व भए त्यस्तो दाधयत्व किा गरी 

बाूँकी रकम तोधकए बमोधजम धनजलाई धफताि गनुि पनेछ॰  

(३) संस्थाले िचत खाताहरु मात्र संचालन गनि सके्नछ ॰    

           ४४.ऋण वा अनुदान क्षलन सके्न:  

(१) संस्थाले धिदेशी बैंक िा धित्तीय संस्था िा अन्य धनकायबाट ऋण िा अनुदान धलन िा त्यस्तो धनकायसूँग 

साझेदारीमा काम गनि संघीय कानून िमोधजम स्वीकृती धलनु पने छ ॰ 

(२) उपदफा (१) िमोधजम धिदेशी बैङ्क िा धनकायबाट ऋण िा अनुदान धलन स्वीकृतीको लाधग तोधकए िमोधजमको 

धििरणहरु सधहत दताि गने अधधकारी समक्ष धनिेदन धदनु पनेछ ॰  

(३) उपदफा (२) िमोधजम धनिेदन प्राि भएमा दताि गने अधधकारीले गाउूँ  कायिपाधलकामा प्रस्ताि पेश गनुि पनेछ ॰  
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(४) उपदफा (३) बमोधजमको प्रस्ताि गाउूँ  कायिपाधलकाले उपयुति  देखेमा स्वीकृतीको लाधग मिालयमा 

धशफाररस गरर पठाउनेछ ॰  

            ४५.नेपाल सरकारको सुरिण प्राप् त गना सके्न:  

(१)धिदेशी बैङ्क िा धनकायसूँग धलने ऋणमा सुरक्षण प्राप् त गनुि पने भएमा संघीय कानून िमोधजम स्वीकृधतको लाधग 

दताि गने अधधकारर समक्ष प्रस्ताि सधहत धनिेदन धदनु पने छ ॰ 

(२) दफा (१) िमोधजम   प्राि प्रस्ताि उपयुति  देन्द्रखएमा गाउूँ  कायिपाधलकाले संघीय कानुन बमोधजम स्वीकृधतको 

लाधग मिालयमा धशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ॰  

                                                                         

 

 

                                                                        पररचे्छद –१० 
संस्थाको कोष 

           ४६.संस्थाको कोष : 

               (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोधजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर धबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनुदान रकम, 

(ङ) धिदेशी सरकार िा अन्तरािधष्ट्र य संघसंस्थाबाट प्राप् त अनुदान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसाधयक कायिबाट आधजित रकम, 

(छ) सदस्यता प्रिेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राि हुने अन्य जुनसुकै रकम ॰ 

            ४७.जगेडा कोष :  

(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको कोषमा देहाय बमोधजमका रकम रहने छन् :– 

(क) आधथिक िषिको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रधतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा धनकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) न्द्रस्थर सम्पधत्त धििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम ॰ 

(३) उपदफा (१) बमोधजमको जगेडा कोष अधिभाज्य हुनेछ ॰ 

           ४८.संरक्षित पूूँजी क्षिताा कोषाः 

(१) संस्थामा एक संरधक्षत पूूँजी धफताि कोष रहनेछ ॰ 



खण्ड १) सङ्ख्या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ मममि २०७४ /११/ ११ 

 
 

17 आधधकाररकता धि.गा.का.पा बाट प्रमाधणत गररएपधछ मात्र लागू हुनेछ ॰ 

 

(२) दफा ४७ बमोधजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोधजमको रकम छुट्ट्याई 

बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रधतशत रकम उपदफा (१) बमोधजमको कोषमा िाधषिक रुपमा जम्मा गनुि 

पनेछ ॰ 

(३) उपदफा (१) बमोधजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय कानुनमा तोधकए बमोधजमको िाधषिक कारोिारको 

आधारमा सम्बन्द्रन्धत सदस्यलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ ॰  

         ४९.सहकारी प्रवद्धान कोषसम्बन्धी व्यवस्था: 

(१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको लाधग दफा ४७ बमोधजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा 

(२) को खण्ड (क) बमोधजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको शून्य दशमलि पाूँच प्रधतशतले हुन आउने 

रकम संघीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोधजमको सहकारी प्रिद्धिन कोषमािाधषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोधजमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिस्था भए   बमोधजम हुनेछ ॰ 

  ५०.अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः 

(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उन्द्रलो न्द्रखत कोषका अधतररति  संस्थामा सहकारी धशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष 

लगायत   तोधकए बमोधजमका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्य पूधतिका लाधग धिधनयममा तोधकए बमोधजम 

उपयोग गनि सधकनेछ ॰ तर एक िषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्ध्र प्रधतशतभन्दा बढी हुने छैन ॰ 

 
पररचे्छद –११ 

अक्षभलेख र सूचना 

      ५१.अक्षभलेख राख्नु पने : 

(१) संस्थाले साधारणसभा, सधमधत तथा लेखा सुपररबेक्षण सधमधत बैठकका धनणिय तथा काम कारबाहीको 

अद्यािधधक अधभलेख सुरधक्षत साथ राख्नु पनेछ ॰ 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बन्द्रन्धत तथा अन्य आिश्यक अधभलेखहरू तोधकए बमोधजम सुरधक्षत साथ राख्नु 

पनेछ ॰ 

     ५२.क्षववरण उपलब्ध गराउनु पने : 

(१) संस्थाले देहायका धििरणहरू सधहतको प्रधतिेदन आ.ि. समाि भएको तीन मधहना धभत्र दताि गने अधधकारी 

समक्ष पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमाधसक र िाधषिक प्रधतिेदन तथा लेखापरीक्षण प्रधतिेदन 

(ख) बाधषिक कायििम नीधत तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीधत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायाििधधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्ा र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक िा सदस्यले धलएको ऋण धतनि बाूँकी रहेको रकम, 
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                 (ज)दताि गने अधधकारीले समय समयमा तोधकधदएको अन्य धििरण ॰ 

पररचे्छद – १२ 
लेखा र लेखापरीिण 

 
           ५३.कारोबारको लेखा:संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथि न्द्रस्थधत 

स्पष्ट्रुपमा देन्द्रखने गरी संघीय कानून बमोधजम रधजष्ट्र ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्द्रिङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन 

बमोधजम पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यिस्था बमोधजम राख्नु पनेछ ॰ 

           ५४.लेखापरीिण: 

(१) संस्थाले प्रते्यक आधथिक िषिको लेखापरीक्षण सो आधथिक िषि समाि भएको धमधतले तीन मधहनाधभत्र प्रचधलत 

कानून बमोधजम इजाजतपत्र  प्राप् त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको अिधधधभत्र कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दताि गने अधधकारीले 

त्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्र  प्राप् त लेखापरीक्षकबाट गराउन सके्नछ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम लेखापरीक्षण गराउूँदा लेखापरीक्षकलाई धदनु पने पाररश्रधमक लगायतको रकम 

सम्बन्द्रन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ॰  

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोधजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रधतिेदन अनुमोदनको लाधग 

साधारणसभा   समक्ष पेश गनुि पनेछ ॰ 

(५) उपदफा (४) बमोधजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रधतिेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनाः 

लेखापरीक्षणको लाधग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अको लेखापरीक्षक धनयुति  गनेछ ॰ 

            ५५.लेखापरीिकको क्षनयुम्भक्त : 

(१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचधलत कानून बमोधजम इजाजतपत्रप्राप् त 

लेखापरीक्षकहरू   मधे्यबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक धनयुन्द्रति  गरी पाररश्रधमक समेत तोके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम लेखापरीक्षक धनयुति  गदाि एउटै व्यन्द्रति , फमि िा कम्पनीलाई लगातार तीन आधथिक 

िषिभन्दा बढी हुने गरी धनयुति  गनि सधकने छैन ॰ 

५६.लेखापरीिकमा क्षनयुक्त हुन नसके्न : 

              (१) देहायका व्यन्द्रति  लेखापरीक्षकमा धनयुति  हुन तथा धनयुति  भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बन्द्रन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको धनयधमत पाररश्रधमक पाउने गरी धनयुति  सलो ाहकार िा कमिचारी, 

(घ)लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन िषिको अिधध भुति ान नभएको,  

(ङ)दामासाहीमा परेको, 

(च)भ्रष्ट्ाचार, ठगी िा नैधतक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच िषि भुति ान 

नभएको,  

(ज)सम्बन्द्रन्धत संस्थासूँग स्वाथि बाधझएको व्यन्द्रति  ॰ 

(२) लेखापरीक्षकले आफूधनयुति  हुनुअधघ उपदफा (१) बमोधजम अयोग्य नभएको कुराको संस्थासमक्ष स्वघोषणा 

गनुिपनेछ ॰  
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(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल समाि नहुूँदै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गनि अयोग्य भएमा िा संस्थाको 

लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसके्न न्द्रस्थधत उत्पन्न भएमा धनजले  लेखापरीक्षण गनुि पने िा गरररहेको काम 

तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी धलन्द्रखत रुपमा संस्थालाई धदनु पनेछ ॰ 

(४) यस दफाको प्रधतकूल हुनेगरी धनयुति  भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ॰  

 
पररचे्छद – १३ 

छुट,सुक्षवधा र सहुक्षलयत 

         ५७. छुट, सुक्षवधा र सहुक्षलयत: 

(१) संस्थालाई प्राि हुने छुट, सुधिधा र सहुधलयत संघीय कानुन बमोधजम हुनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) मा उलेो न्द्रखतछुट, सुधिधा र सहुधलयत बाहेक संस्थालाई प्राि हुने अन्य छुट, सुधिधा र सहुधलयत 

तोधकए बमोधजम हुनेछ ॰  

                                                                 पररचे्छद—१४ 
ऋण असुली तथा बाूँकी बक्यौता 

५८.ऋण असूल गने: 

(१) कुनै सदस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता िा शति कबुधलयतको पालना नगरेमा , धलखतको भाखाधभत्र 

ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजािना चुति ा नगरेमा िा ऋण धलएको रकम सम्बन्द्रन्धत काममा नलगाई धहनाधमना गरेको 

देन्द्रखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण धलंदा राखेको धधतोलाई सम्बन्द्रन्धत संस्थाले धललाम धबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था 

गरी आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािनाअसूल उपर गनि सके्नछ॰धधतो सम्बन्द्रन्धत संस्थाले सकारे पिात् पधन ऋणीले 

साूँिा ब्याज दुिै भुति ानी गरी धधतो बापतको सम्पधत्त धफताि धलन चाहेमा धफताि गनुिपनेछ ॰ 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको धधतो कुनै धकधसमले कसैलाई हक छोधडधदएमा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 

धधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई धनधित म्याद धदई थप धधतो सुरक्षण राख् न लगाउन सधकनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम ऋणीले थप धधतो नराखेमा िा उपदफा (१) िा (२) बमोधजमको धधतोबाट पधन साूँिा, 

ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लागे्न अन्य जायजेथाबाट पधन साूँिा, ब्याज 

र हजािनाअसूल उपर गनि सधकनेछ ॰ (४) यस दफा बमोधजम साूँिा, ब्याज र हजिना असूल उपर गदाि लागेको 

खचिको रकम तथा असूलउपर भएको साूँिा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 

सम्बन्द्रन्धत ऋणीलाई धफताि धदनु पनेछ ॰  

(४) यस दफा बमोधजम कुनै संस्थाले ऋणीको धधतो िा अन्य जायजेथा धललाम धबिी गदाि धललाम सकाने 

व्यन्द्रति को नाममा सो धधतो िा जायजेथा प्रचधलत कानून बमोधजम रधजष्ट्र ेशन िा दान्द्रखल खारेज गनिको लाधग 

सम्बन्द्रन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्द्रन्धत कायािलयले पधन सोही बमोधजम रधजष्ट्र ेशन िा दान्द्रखल खारेज 

गरी सोको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई धदनु पनेछ ॰ 

(५) यस दफा बमोधजम धधतो राखेको सम्पधत्त धललाम धबिी गदाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पधत्त सम्बन्द्रन्धत 

संस्था आफैं ले सकार गनि सके्नछ ॰ 

(६) उपदफा (६) बमोधजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पधत्त सम्बन्द्रन्धत संस्थाको नाममा रधजष्ट्र ेशन िा दान्द्रखल 

खारेज गनि सम्बन्द्रन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्द्रन्धत कायािलयले सोही बमोधजम 

रधजष्ट्र ेशन िा दान्द्रखल खारेज गरी धदनु पनेछ ॰ 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण धलई  रकमको अपचलन गने िा तोधकएको समयािधध धभत्र ऋणको 

साूँिा   व्याज धफताि नगने व्यन्द्रति को नाम नामेशी सधहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोधजम हुनेछ 

॰ 

६०.कजाा सूचना केि सम्बन्धी व्यवस्थााःकजाि सूचना केि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोधजम हुनेछ ॰ 
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६१.बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई धतनुि बुझाउनु पने रकम नधतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको 

ब्याज समेत दताि गने अधधकारीले त्यस्तो व्यन्द्रति को जायजेथाबाट असूल उपर गररधदन सके्नछ ॰ 

६२.रोक्का राख् नलेखी पठाउने: 

(१) संस्था िा दताि गने अधधकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लाधग कुनै व्यन्द्रति को खाता,जायजेथाको स्वाधमत्व 

हस्तान्तरण, नामसारी िा धबिी गनि नपाउने गरी रोका ा राख् न सम्बन्द्रन्धत धनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोधजम रोका ाको लाधग लेखी आएमा सम्बन्द्रन्धत धनकायले प्रचधलत कानून बमोधजम त्यस्तो 

व्यन्द्रति को खाता,जायजेथाको स्वाधमत्व हस्तान्तरण, नामसारी िा धबिी गनि नपाउने गरी रोका ा राख् नराखी धदनु 

पनेछ ॰ 

६३.अग्राक्षधकार रहने:कुनै व्यन्द्रति ले संस्थालाई धतनुि पने ऋण िा अन्य कुनै दाधयत्व नधतरेमा त्यस्तो व्यन्द्रति को जायजेथामा 

नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लाधग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्राधधकार रहनेछ 

॰ 

६४. कायावाही गना वाधा नपने:संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यन्द्रति  िा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै 

कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यन्द्रति  िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचधलत कानून बमोधजमको कुनै कसूरमा कारिाही 

चलाउन रोक लगाएको माधनने छैन ॰ 

 

 

पररचे्छद– १५ 
एकीकरण,  क्षबघटन तथा दताा खारेज 

६५.एकीकरण तथा क्षवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: 

(१) यस ऐनको अधधनमा रही दुई िा दुईभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनि िा एक संस्थालाई 

भौगोधलक कायि के्षत्रको आधारमा दुई िा दुईभन्दा बढी संस्थामा धिभाजन गनि सधकनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम एकीकरण िा धिभाजन गदाि सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य संख्ाको 

दुई धतहाइ बहुमतबाट धनणिय हुनु पनेछ ॰           

(३) उपदफा (२) बमोधजम एकीकरण िा धिभाजन गने धनणिय गदाि एकीकरण िा धिभाजनका शति र कायिधिधध 

समेत खुलाउनु पनेछ॰ 

 

६६.क्षवघटन र दताा खारेज: 

(१) कुनै संस्थामा देहायको अिस्था धिद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दुई धतहाइ बहुमत 

सदस्यको धनणियबाट त्यस्तो संस्थाको धिघटन गने धनणिय गरी दताि खारेजीको स्वीकृधतका लाधगसधमधतले दताि गने 

अधधकारीसमक्ष धनिेदन धदनसके्नछ :– 

(क)धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत उदे्दश्य तथा कायि हाधसल गनि सम्भि नभएमा, 

(ख) सदस्यको धहत गनि नसके्न भएमा ॰ 

(२)उपदफा (१) बमोधजम प्राप् त धनिेदनमा छानधिन गदाि त्यस्तो संस्थाको धिघटन गनि उपयुति  देन्द्रखएमा  दताि गने 

अधधकारीले त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि सके्नछ॰ 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन दताि गने अधधकारीले देहायको अिस्थामा मात्र संस्थाको 

दताि खारेज गनि सके्नछ :– 

(क) लगातार दुई िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी धनषृ्कय रहेको पाइएमा, 
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(ख)कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयमािली धिपरीतको कायि  बारम्बार गरेमा, 

(ग)धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत उदे्दश्य धिपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र धसद्धान्त धिपरीत कायि गरेमा ॰ 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोधजम दताि खारेज गनुि अधघ दताि गने अधधकारीले त्यस्तो संस्थालाई सुनुिाईको लाधग 

पन्ध्र धदनकोसमय धदनु पनेछ ॰ 

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोधजम संस्थाको दताि खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था धिघटन भएको माधननेछ ॰  

(६) उपदफा (२) िा (३) बमोधजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताि प्रमाणपत्र स्वताः रद्द भएको 

माधननेछ ॰ 

६७. क्षलक्वीडेटरको क्षनयुम्भक्त: 

(१) दफा ६६ बमोधजम कुनै संस्थाको दताि खारेज भएमा दताि गने अधधकारीले धलक्वीडेटर धनयुति  गनेछ ॰  

(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भएतापधन संघीय कानुनमा तोधकएको धसमासम्मको सम्पधत्त भएको 

संस्थाको हकमा दताि गने अधधकारीले  कुनै अधधकृतस्तरका कमिचारीलाई धलक्वीडेटर धनयुन्द्रति  गनि सके्नछ ॰ 

६८. क्षलक्वीडेशन पक्षछको सम्पक्षतको उपयोग: कुनै संस्थाको धलक्वीडेशन पिात् सबै दाधयत्व भुति ान गरी बाूँकी रहन 

गएको सम्पधत्तको उपयोग  संघीय कानुनमा तोधकए बमोधजम हुनेछ ॰ 

 

 

पररचे्छद –१६ 
दताा गने अक्षधकारी 

६९.दताा गने अक्षधकारी: 
(१)यस ऐन अन्तगित दताि गने अधधकारीले गनुिपने कायिहरू धिरुिा गाउूँपाधलकाको प्रमुख प्रशासधकय अधधकृतले 

गनेछ ॰ 
(२) उपदफा (१) बमोधजमको दताि गने अधधकारीले यस ऐन बमोधजम आफूमा रहेको कुनै िा समू्पणि अधधकार 

आफू मातहतको अधधकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ ॰ 
             ७०.काम, कताव्य र अक्षधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उन्द्रलो न्द्रखत काम, कतिव्य तथा अधधकारको अधतररति  दताि गने 

अधधकारीको काम, कतिव्य र अधधकार तोधकए बमोधजम हुनेछ ॰ 

 

 

पररचे्छद –१७ 
क्षनरीिण तथा अनुगमन 

             ७१.क्षनरीिण तथा अक्षभलेख जाूँच गने: 

(१) दताि गने अधधकारीले संस्थाको जुनसुकै िखत धनरीक्षण तथा अधभलेख परीक्षण गनि, गराउन सके्नछ ॰ 

(२) नेपाल राष्ट्र  बैंङ्कले जुनसुकै िखत तोधकएको भन्दा बढी आधथिक कारोिार गने संस्थाको धहसाि धकताि िा 

धित्तीय कारोिारको धनरीक्षण िा जाूँच गनि, गराउन सके्नछ॰ 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लाधग नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले आफ्ना कुनै अधधकारी िा धिशेषज्ञ खटाई 

आबश्यक  धििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट धझकाई धनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गनि सके्नछ ॰ 

(४) उपदफा (१) िा (२)बमोधजम धनरीक्षण िा धहसाब जाूँच गदाि दताि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र  बैङ्कको अधधकार 

प्राि अधधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ॰  
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(५) उपदफा (१) िा (२) बमोधजम धनरीक्षण िा धहसाब जाूँच गदाि कुनै संस्थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगित बनेको धनयम, धनदेधशका, मापदण्ड िा कायिधिधध बमोधजम भएको नपाइएमा दताि गने अधधकारी िा 

नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई आिश्यक धनदेशन धदन सके्नछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुि त्यस्तो 

संस्थाको कतिव्य हुनेछ ॰ 

(६) नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले यस दफा बमोधजम संस्थाको धनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गदाि नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले प्रचधलत 

कानून बमोधजमको अधधकार प्रयोग गनि सके्नछ॰ 

(७) यस दफा बमोधजम संस्थाको धनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गदाि प्राप् त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले 

धिरुिा  गाउूँ कायिपाधलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ॰   

            ७२.छानक्षवन गना सके्न : 

(१) कुनै संस्थाको व्यिसाधयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको धहत धिपरीत काम भएको िा सो 

संस्थाको उदे्दश्य धिपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रधतशत सदस्यले छानधिनको लाधग 

धनिेदन धदएमा दताि गने अधधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानधिन गनि, गराउन सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम छाधनिन गदाि माग गरेको धििरण िा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुि सम्बन्द्रन्धत 

सधमधतको कतिव्य हुनेछ ॰  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोधजम गररएको छानधिनको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई धलन्द्रखत रुपमा धदनु पनेछ ॰ 

   ७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को क्षनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी क्षवशेष व्यवस्था : 

(१) बचत तथा ऋणको मुख् कारोबार गने संस्थाले तोधकए बमोधजम अनुगमन प्रणाली अिलम्बन गनुि पनेछ ॰ 

(२) दताि गने अधधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोधकए बमोधजमको अनुगमन प्रणालीमा 

आधाररत भई धनरीक्षण तथा अनुगमन गनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम संस्थाको धनरीक्षण तथा अनुगमन दताि गने अधधकारीले आिश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र  

बैङ्क लगायतका अन्य धनकायको सहयोग धलन सके्नछ ॰ 

 
     ७४.वाक्षषाक प्रक्षतवेदन पेश गनुापने : 

(१) दताि गने अधधकारीले आधथिक िषि समाि भएको धमधतले तीन मधहनाधभत्र संस्थाको धनरीक्षण सम्बन्धीिाधषिक 

प्रधतिेदन  गाउूँ कायिपाधलका  समक्ष पेश गनुि पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१)  बमोधजमको प्रधतिेदनमा देहायका धििरणहरू खुलाउनु पनेछ:– 

(क)सञ्चालनमा रहेका संस्थाको धििरण, 

(ख)अनुगमन गररएका संस्थाको संख्ा तथा आधथिक कारोिारको धििरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी धसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम, धिधनयम तथा आन्तररक 

कायिधिधधको पालनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेिा सुधिधाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको धियाकलापमा सदस्यको सहभाधगताको स्तर अनुपात, 

(च)संस्थालाई गाउूँपाधलकाबाट प्रदान गररएको धित्तीय अनुदान तथा छुट सुधिधाको सदुपयोधगताको 

अिस्था,  

(छ)संस्थाको आधथिक धियाकलाप तथा धित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोधकए बमोधजमका धििरण, 
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(ज)संस्थामा आन्तररक धनयिण प्रणालीको अिस्था, 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा धजमे्मिारीको अिस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको धििरण, 

(ट)संरधक्षत पूूँजी धफताि कोषधितरणको अिस्था, 

(ठ)सहकारीको नीधत धनमािणमा सहयोग पुगे्न आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा धिघटन सम्बन्धी धििरण, 

(ढ)संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोधजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको धििरण, 

(ण)तोधकए बमोधजमका अन्य धििरण ॰ 

७५.आपसी सुरिण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यिस्था भए  बमोधजम आफ्ना 

सदस्यहरुको  बालीनाली िा िसु्तभाउमा भएको क्षधतको अंशपूधति गने गरी आपसी सुरक्षण सेिा संचालन गनि सके्नछ ॰ 

७६.म्भस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण धिषयगत संस्थाहरू सम्भाधित   जोन्द्रखमबाट संरक्षणका 

लाधग  संघीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोधजम खडा हुने न्द्रस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् ॰ 

 

पररचे्छद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७.संस्था समस्या ग्रस्त भएको घोषणा गना सक्षकने: 

(१) यस ऐन बमोधजम गररएको धनरीक्षण िा धहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अिस्था धिद्यमान रहेको 

देन्द्रखएमा कायिपाधलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनि सके्नछ:- 

(क) सदस्यको धहत धिपरीत हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने धित्तीय दाधयत्व पूरा नगरेको िा भुति ानी गनुिपने दाधयत्व भुति ानी गनि नसकेको 

िा भुति ानी गनि नसके्न अिस्था भएको, 

(ग)सदस्यहरूको बचत धनधािररत शति बमोधजम धफताि गनि नसकेको, 

(घ)यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम तथा धिधनयम धिपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनि सके्न अबस्थामा भएको िा उलेो खनीय रुपमा गम्भीर आधथिक कधठनाई 

भोधगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम धफताि गनुि पने अिधधमा धफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका 

कम्तीमा िीस प्रधतशत िा िीस जना मधे्य जुन कम हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूले दताि गने अधधकारी 

समक्ष धनिेदन धदएकोमा छानधिन गदाि खण्ड (क) देन्द्रख (ङ) सम्मको कुनै अिस्था धिद्यमान भएको 

देन्द्रखएको ॰ 

(२)उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा लेन्द्रखएको भए तापधन प्रचधलत कानून बमोधजम गठन गरेको आयोगले कुनै 

संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि धसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त भनी पधहचान गरेकोमा िा त्यस्तो 

आयोगमा परेको उजुरी संख्ा, औधचत्य समेतको आधारमा कायिपाधलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था 

घोषणा गनि सके्नछ ॰ 

     ७८.व्यवस्थापन सक्षमक्षतको गठन: 
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(१) दफा ७७ बमोधजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पधत्त व्यिस्थापन तथा दाधयत्व 

भुति ानी सम्बन्धी कायिकालाधग   व्यिस्थापन सधमधतको गठन गनि दताि गने अधधकारीले कायिपाधलका 

समक्ष  धसफाररस गनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजम धशफाररस भई आएमा कायिपाधलकाले तोधकए िमोधजम व्यिस्थापन सधमधतको गठन 

गनि सके्न छ ॰  

(३) उपदफा (२) बमोधजम गधठत व्यिस्थापन सधमधतको काम, कतिव्य र अधधकार तोधकए बमोधजम हुनेछ ॰ 

 
पररचे्छद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 
               ७९. कसूर गरेको माक्षनने : कसैले देहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको माधननेछ ॰  

(क) दताि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यन्द्रति , फमि िाकम्पनीले आफ्नो नाममा 

सहकारी शब्द िा सो शब्दको अंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायि 

गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचतयस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम, धिधनयम बमोधजम बाहेक अन्य कुनै पधन 

प्रयोजनको लाधग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोधकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाि जमानत िा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सधमधतको सदस्य, व्यिस्थापकिा कमिचारीले संस्थाको सम्पधत्त, बचत िा शेयर रकम धहनाधमना गरेमा, 

(ङ)ऋण असूल हुन नसके्न गरी सधमधतका कुनै सदस्य, धनजको नातेदार िा अन्य व्यन्द्रति  िा कमिचारीलाई ऋण 

धदई रकम धहनाधमना गरेमा,  

(च) सधमधतका कुनै सदस्यले एकै्ल िा अन्य सदस्यको धमलोमतोमा संस्थाको शेयर िा बचत रकम आफू खुसी 

पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झुिा िा गलत धििरण पेश गरीकजाि धलएमा, राखेको धधतो कच्चा भएमा िाऋण धहनाधमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका धनयम, धिधनयम  धिपररत लगानी गरेमा िा लगानी गने 

उदे्दश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृधत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण धलएमा िा धदएमा, 

(ञ) धधतोको अस्वाभाधिक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण धलएमा िा धदएमा, 

(ट) झुिा धििरणको आधारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभाधिक रुपमा बढाई बढी ऋण धलएमा िा  धदएमा, 

(ठ) कुनै व्यन्द्रति  िा संस्थालाई एक पटक धदइसकेको सुरक्षण रीतपूििक फुकुिा नभई िा सो सुरक्षणले खामेको 

मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनाः ऋण धलए िा धदएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लाधग ऋण सुधिधा धलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा 

गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा लेन्द्रखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथि धनस्कने 

व्यहोरा पारी धमलाई लेखे्न िा अको धभनै्न शे्रस्ता राखे्न जस्ता काम गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइदा िा 

हाधन नोक्सानी गने उदे्दश्यले कीते गनि िा अकािको हाधन नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे 

िा भएको हो भनी िा धमधत, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन 

लगाई जालसाजी गरे िा गराएमा,  
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(ण) ऋणको धधतो स्वरुप रान्द्रखने चल अचल सम्पधत्त धललाम धबिी िा अन्य प्रयोजनको लाधग मूल्याङ्कन गदाि 

मूल्याङ्कन  कतािले बढी, कम िा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायि गरे िा गराएमा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उदे्दश्यले कसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलाधहजा गनि िा 

गराउन, कुनै धकधसमको रकम धलन िा धदन, धबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िसु्त िा सेिा धलन िा धदन, 

दान, दातव्य, उपहार िा चन्दा धलन िा धदन, गलत धलखत तयार गनि िा गराउन, अनुिाद गनि िा गराउन िा गैर 

कानूनी लाभ िा हानी पुर् याउने बदधनयतले कुनै कायि गरे िा गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था िा सोको सदस्य िा बचत कताि िा तीमधे्य कसैलाई हानी नोक्सानी पुगे्न गरी लेखा परीक्षण गरे 

गराएमा िा लेखा परीक्षण गरेको झुिो प्रधतिेदन तयार पारेमा िा पानि लगाएमा॰ 

८०.सजायाः 

               (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोधजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक बषिसम्म कैद र एक लाख रुपैूँयासम्म जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बषिसम्म कैद र दुई लाख रुपैूँयासम्म जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा धिगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषि सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा धिगो भराई धिगो बमोधजम 

जररिाना गरी देहाय बमोधजमको कैद हुनेछ :- 

                              (१) दश लाख रुपैयाूँसम्म धबगो भए एक िषिसम्म कैद,  

  (२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म धबगो भए दुई िषि देन्द्रख तीन िषिसम्म कैद, 

        (३) पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म धबगो भए तीन िषिदेन्द्रख चार िषिसम्म कैद, 

  (४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म धबगो भए चार िषि देन्द्रख छ िषिसम्म कैद, 

  (५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढीएक अबि रुपैयाूँसम्म धबगो भए छ िषि देन्द्रख आठ िषिसम्म कैद, 

  (६)एक अबि रुपैयाूँ भन्दा बढी जधतसुकै रुपैयाूँ धबगो भए पधन आठ िषिदेन्द्रख दश िषिसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा दश बषिसम्म कैद ॰ 

(२) दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउने व्यन्द्रति लाई मुख् कसूरदारलाई हुने 

सजायको आधा सजाय हुनेछ ॰ 

(३) दफा ७९ कोकसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउनु कुनै धनकाय संस्था भए त्यस्तो धनकाय संस्थाको 

प्रमुख कायिकारी िा पदाधधकारी िा कायिकारी हैधसयतमा कायि सम्पादन गने व्यन्द्रति लाई यस ऐन बमोधजम हुने 

सजाय हुनेछ ॰ 

 

 

८१.जररवाना हुने : 

(१) दफा ८७ बमोधजम कसैको उजूरी परी िा संस्थाको धनरीक्षण अनुगमन िा धहसाब धकताबको जाूँच गदाि िा अन्य 

कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा दताि गने अधधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृधत र 

गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रति लाई पाूँच लाख रुपैूँयासम्म जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेका धनयम धिपरीत सदस्यसूँग ब्याज धलएमा, 
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(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रधतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल कजािमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 

लगाएमा, 

(घ)कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोधकए बमोधजमको प्रधतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान 

गरेमा, 

(ङ)संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मधहना 

अिधध व्यधतत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथधमक पूूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्ध्र प्रधतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश धितरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायिके्षत्र बाधहर गई कारोबार गरेमा िा गैर सदस्यसंग कारोिार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन धिपरीत कृधत्रम ब्यन्द्रति लाई आफ्नो सदस्यता धदएमा ॰ 

(२) उपदफा (१)मा लेन्द्रखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि गरेको दताि गने अधधकारीले त्यस्तो कायिको 

प्रकृधत र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रति लाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनि सके्नछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम बमोधजम धदएको कुनै धनदेशन िा तोधकएको मापदण्डको 

पालना नगरेमा, 

(ख)यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम बमोधजम धदनुपने कुनै धििरण, कागजात, प्रधतबेदन, सूचना 

िा जानकारी नधदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोधजम धनिािचन नगरी सधमधत तथा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतका पदाधधकारीहरु आफू 

खुशी पररितिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोधजमको तोधकएको शति पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयम धिपररत अन्य कायि गरेमा ॰ 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोधजमको जररिाना गनुि अधघ दताि गने अधधकारीले सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रति  िा संस्थालाई 

सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्ध्र धदनको समयािधध धदनु पनेछ ॰ 

 

८२.रोक्का राखे्न : 

(१) दताि गने अधधकारीले सम्बन्द्रन्धत संस्थालाई दफा ८१ बमोधजम जररिाना गनुिका अधतररति  तीन मधहनासम्म 

त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पधत तथा बैङ्क खाता रोका ा राखे्न तथा सम्पधत्त रोका ा राख् न सम्बन्द्रन्धत धनकायलाई 

धसफाररस गनि सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको धसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पधत िा बैङ्क खाता रोका ा राखी 

सो को जानकारी दताि गने अधधकारीलाई धदनु पनेछ ॰  

८३.दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोधजम जररिाना भएको व्यन्द्रति  िा संस्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यन्द्रति  

िा संस्थालाई दताि गने अधधकारीले दोस्रो पटकदेन्द्रख प्रते्यक पटकको लाधग दोब्बर जररिाना गनेछ ॰  

८४.अनुसन्धानको लाक्षग लेखी पठाउन सके्न :दताि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले यस ऐन बमोधजम आफ्नो काम, 

कतिव्य र अधधकारको पालना गदाि कसैले दफा ७९ बमोधजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस 

ऐन बमोधजम अनुसन्धान गनिको लाधग सम्बन्द्रन्धत धनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ॰  
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८५.मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ८० बमोधजम सजाय हुने कसूरकोमुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोधजम हुनेछ ॰ 

८६.मुद्दा हेने अक्षधकारी:दफा ८० बमोधजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र धकनारा धजलो ा अदालतबाट 

हुनेछ ॰ 

८७.उजूरी क्षदने हदम्याद : 

(१) कसैले दफा ८० बमोधजमको सजाय हुने कसूर गरेको िा गनि लागेको थाहा पाउने व्यन्द्रति ले त्यसरी थाहा 

पाएको धमधतले नबे्ब धदनधभत्र दताि गने अधधकारी समक्ष उजूरी  धदनु पनेछ ॰ 

(२) कसैले दफा ८० बमोधजम जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यन्द्रति ले त्यसरी थाहा पाएको धमधतले नबे्ब 

धदन धभत्र दताि गने अधधकारी समक्ष उजूरीधदनु पनेछ ॰  

८८.पुनरावेदन गना सके्न : 

(१) दफा ६ बमोधजम संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेको िा दफा ८ बमोधजम संस्था दताि खारेज गरेकोमा धचत्त 

नबुझे्नले सो धनणियको जानकारी पाएको धमधतले पैंतीस धदनधभत्र दताि गने अधधकारीको धनणिय  उपर 

कायिपाधलका  समक्ष पुनरािेदन गनि सके्नछ ॰ 

(२) दफा ८० बमोधजमको जररिानामा धचत्त नबुझे्न व्यन्द्रति ले त्यस्तो धनणियको जानकारी पाएको धमधतले पैंतीस 

धदनधभत्र देहाय बमोधजम पुनरािेदन गनि सके्नछ: 

(क) दताि गने अधधकारी र कायिपाधलकाले गरेको धनणिय उपर सम्बन्द्रन्धत धजलो ा अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले गरेको धनणिय उपरसम्बन्द्रन्धत उच्च अदालतमा ॰ 

८९.असूल उपर गररने : यस पररिेद बमोधजम कुनै व्यन्द्रति ले धतनुि पने जररिाना िा कुनै रकम नधतरी बाूँकी रहेकोमा 

त्यस्तो जररिाना िा रकम धनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ ॰ 

 
पररचे्छद–२० 

क्षवक्षवध 

९०.मताक्षधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जधतसुकै शेयर खररद गरेको भए तापधन सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कायि 

सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो  मताधधकारको प्रयोग गनि सके्नछ ॰ 

९१.सामाक्षजक परीिण गराउन सके्न : 

(१) संस्थाले धिधनयममा उन्द्रलो न्द्रखत उदे्दश्य प्राप् त गनिका लाधग सधमधतबाट भएका धनणिय र कायि , सदस्यहरूले प्राप् त 

गरेका सेिा र सनु्तष्ट्ीको स्तर, सेिा प्रान्द्रप् तबाट सदस्यहरूको जीिनस्तरमा आएको आधथिक, सामाधजक,सांसृ्कधतक 

तथा िातािरणीय पक्षमा सकारात्मक पररितिन लगायतका धिषयमा सामाधजक परीक्षण गराउन सके्नछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोधजम भएको सामाधजक परीक्षणको प्रधतिेदन छलफलको लाधग सधमधतले 

साधारणसभा   समक्ष पेश गनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोधजम पेश भएको सामाधजक परीक्षण प्रधतिेदन छलफल गरी साधारणसभाले आिश्यकता 

अनुसार सधमधतलाई धनदेशन धदन सके्नछ ॰ 

(४) यस दफा बमोधजमको सामाधजक परीक्षण प्रधतिेदनको एक प्रधत सम्बन्द्रन्धत संस्थाले दताि गने अधधकारी समक्ष 

पेश गनुि पनेछ ॰ 

९२.सहकारी क्षशिााः सहकारी के्षत्रको प्रिधिनको लाधग धिद्यालय तहको पाठयिममा आधारभूत सहकारी सम्वन्धी धिषय 

िसु्तलाई समािेश गनि सधकनेछ ॰ 
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९३.आक्षथाक सहयोग गना नहुने:संस्थाको रकमिाट सधमधतको धनणिय िमोधजम  सदस्यहरुले आधथिक सहयोग धलन 

सके्नछन् तर सामाधजक कायिको  लाधग गैर सदस्य व्यन्द्रति  िा संस्थाहरुलाई समेत आधथिक सहयोग गनििाधा पने छैन ॰ 
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग 'सामाधजक कायि' भन्नाले धशक्षा, स्वास्थ्य, िातािरण संरक्षण, मानिीय सहायता, 

सहकाररता प्रबद्धिन सम्बन्द्रन्ध कायिलाई जनाउूँछ ॰ 
९४.अन्तर सहकारी कारोवार गना सके्नाः  संस्थाहरुले तोधकए बमोधजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार गनि 

सके्नछन् ॰  

९५.ठेक्कापट्टा क्षदन नहुने:संस्थाले आफ्नो  सधमधतको कुनै सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेक्षण सधमधतको संयोजक िा सदस्य िा 

आफ्नो कमिचारीलाई ठेका ापिा धदन हुदैन ॰ 

९६.सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनुदान िा कुनै सेिा सुधिधा दुरुपयोग 

गरेको पाइएमा प्रचधलत कानून बमोधजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ॰  

९७.कम्पनी सम्बन्धी प्रचक्षलत ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचधलत 

ऐन  लागू हुने छैन ॰  

९८.प्रचक्षलत कानून बमोक्षजम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनमा लेन्द्रखएको कुनै कुराले कुनै व्यन्द्रति  उपर प्रचधलत 

कानून बमोधजम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर् याएको माधनने छैन ॰ 

९९.सम्पक्षि शुम्भद्धकरण क्षनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनुापनेाःसंस्थाले सम्पधत्त शुन्द्रद्धकरण धनिारण 

सम्बन्धी संघीय / प्रदेश कानुनमा भएका व्यिस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मिालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र  

बैंकको धित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका धनदेधशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ॰  

१००.क्षनयम बनाउने अक्षधकार:यस ऐनको कायािन्वयनको लाधग   कायिपाधलकाले आिश्यकधनयम बनाउन सके्नछ ॰ 

१०१.मापदण्ड, क्षनदेक्षशका वा कायाक्षवक्षध बनाई लागू गना सके्न: 

(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयमको अधीनमा रही संस्थाको दताि, सञ्चालन,धनरीक्षण तथा अनुगमन 

लगायतका काम कारबाहीलाई व्यिन्द्रस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायिपाधलकाले आिश्यकता अनुसार 

मापदण्ड, धनदेधशका िा कायिधिधध बनाई लागू गनि सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको मापदण्ड बनाउूँदा आिश्यकता अनुसार रधजष्ट्र ार, नेपाल राष्ट्र  बैङ्क,मिालय र 

सम्बन्द्रन्धत अन्य धनकायको परामशि धलन सधकनेछ ॰ 
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                                                          cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

lj?jf  ufpFकायिपाधलकाको   sfof{no ======== . 

 

ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] 

tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड १) सङ्ख्या १ स्थानीय राजपत्र भाग २ मममि २०७४ /११/ ११ 

 
 

30 आधधकाररकता धि.गा.का.पा बाट प्रमाधणत गररएपधछ मात्र लागू हुनेछ ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

lj?jf ufpFकायिपाधलकाको   sfof{no ======== . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

lj?jf   ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === 

nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0fM === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 

 

 

 

भिदीय 

        नेत्रप्रसाद पौडेि 

मिरुिा गाउँ काययपामिकाको  

प्रमखु प्रिासकीय अमधकृि 

 

                                         मिरुिा गाउँ काययपामिका, स्याङ्खजाद्वारा प्रकामिि । मलू्य रू. 


