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भाग-१ 

 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको सहकारी ऐन, २०७९ 

            प्रमाणिकरि णमणि 

           २०७९।०३।१० 

 

प्रस्तावनााः सहकारीको मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्ि अनरुुप स्थानीयस्िरमा छररएर रहकेा पूूँजी, प्रणिणि िथा 

प्रणिभालाई स्िाबलम्बन एिम ्पारस्पररकिाका आिारमा एकीकृि गर्द ैसर्दस्यहरुको आणथिक, सामाणजक िथा 

साूँस्कृणिक, समरु्दायमा आिाररि, सर्दस्य केणन्िि, लोकिाणन्िक, स्िायत्त र सशुाणसि संगठनको रुपमा सहकारी 

संस्थाहरुको प्रिर्द्िन गनि, सहकारी खिेी, उद्योग, िस्ि ुिथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामाणजक न्यायका 

आिारमा आत्मणनभिर, िीव्र एि ंर्दीगो रुपमा स्थानीय अथििन्िलाई सदुृढ िलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दिाि, 

सञ्चालन एिमं ्णनयमन सम्बणन्ि व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संणििानको अनसुचूी ८ को अणिकार सणूचको णनर्दशेन बमोणजम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को र्दफा ११ उपर्दफा २(ख) को अणिनमा रही िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलकाको गाउूँसभाले यो ऐन बनाएको 

छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्तभिक 

 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको सहकारी ऐन, २०७९”  रहकेो 

छ  ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररिाषााः णिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,- 
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क. “आन्िररक कायिणिणि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बमोणजम बनाएको आन्िररक कायिणिणि 

सम्झनपुर्दिछ  ।  

ख. “कसरू” भन्नाले र्दफा ७९ बमोणजमको कसरू सम्झनपुर्दिछ ।  

ग. “िोणकएको िा िोणकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयममा िोणकएको िा  िोणकए बमोणजम 

सम्झनपुर्दिछ  ।  

घ. “पररिार” भन्नाले सर्दस्यको पणि िा पणत्न, छोरा, बहुारी, छोरी, िमिपिु, िमिपिुी, बाब,ु आमा, सौिेनी आमा 

र आफूले पालन पोषि गनुिपने र्दाज,ु भाउज,ु भाई, बुहारी र णर्दर्दी, बणहनी सम्झनपुछि । र सो शब्र्दले अंशबण्डा 

गरी िा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरर बसेको पररिारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन । 

ङ. “बचि” भन्नाले सर्दस्यल ेसहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुर्दिछ ।  

च. “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी णिषय हनेे संघीय मन्िालय सम्झनपुर्दिछ  ।    

छ. “मखु्य कारोिार” भन्नाले संस्थाले सञ्चालन गरेको व्यिसाणयक णियाकलापहरुमा पणछल्लो आणथिक 

िषिसम्म पररचाणलि बचिको र्दाणय्ि पणछल्लो आणथिक िषिको सर्दस्यिफि को खररर्द िा णबिी कारोिारमा 

कणम्िमा णिस प्रणिशि भन्र्दा बढी णहस्सा भएको कारोिार सम्झनपुछि । 

ज.  “रणजष्टार” भन्नाले संघको रणजष्टार सम्झनपुछि ।  

झ. “लेखा सपुररिके्षि सणमणि” भन्नाले र्दफा ३७ बमोणजमको लेखा सपुररिके्षि सणमणि सम्झनुपछि । 

ञ.  “णिणनयम” भन्नाले सम्बणन्िि सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोणजम बनाएको णिणनयम सम्झनपुछि  । 

ट.  “णिभाग” भन्नाले संघको सहकारी णिभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी णनयमन गनि िोकेको 

महाशाखा समिेलाई जनाउूँछ ।  

ठ. “शयेर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शयेर पूूँजीको अशं सम्झनुपछि ।  

ड. “सञ्चालक” भन्नाले सणमणिको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दले सणमणिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सणचि र 

कोषाध्यक्ष समिेलाई जनाउूँछ  । 

ढ. “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सर्दस्यिा प्राप्त गरेका व्यणि सम्झनपुछि । 

ि. “सणमणि” भन्नाले र्दफा ३० को उपर्दफा १ बमोणजमको सञ्चालक सणमणि सम्झनपुछि  ।  

ि. “सहकारी मलू्य” भन्नाले स्िािलम्बन, स्ि-उत्तरर्दाणय्ि, लोकिणन्िक, समानिा, समिा, ऐक्यिद्दिा, 

इमानर्दारी, खलुापन, सामाणजक उत्तरर्दाणय्ि िथा अरुको हरेचाह लगायि अन्िराणरिय मान्यिा प्राप्त सहकारी 

सम्बन्िी मलू्य सम्झनपुछि ।  

थ. “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले णिणनयममा व्यिस्था भए बमोणजम सञ्चाणलि व्यिसाणयक णियाकलाप 

सम्झनपुर्दिछ  ।   

र्द. “सहकारी णसद्दान्ि” भन्नाले स्िणैछछक िथा खलुा सर्दस्यिा, सर्दस्यहरुद्वारा लोकिाणन्िक णनयन्िि, सर्दस्यको 

आणथिक सहभाणगिा, स्िायत्तिा र स्ििन्ििा, णशक्षा, िाणलम र सचूना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक 

सहयोग र समरु्दायप्रणिको चासो लगायि अन्िराणरिय मान्यिा प्राप्त सहकारी सम्बणन्ि णसद्दान्ि सम्झनपुर्दिछ ।  

ि. "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोणजम गठन भई र्दफा ६ बमोणजम र्दिाि भएको णिषयगि िा बहुउद्दशे्यीय  सहकारी 

संस्था सम्झनपुर्दिछ ।   



 

3 

 

खण्डः  ३   कागबनेी,मसु्ताङ,  संख्ाः   १    क्तमक्त ः  २०७९/०३/१२ 

 

न. “सािारि सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारि सभा सम्झनपुर्दिछ  । 

प.  “प्राथणमक पूूँजी” भन्नाले शयेर पूूँजी र जगडेा कोष सम्झनपुर्दिछ  ।   
फ. "र्दिाि गने अणिकारी” भन्नाले र्दफा ६९ बमोणजमको र्दिाि गने अणिकारी सम्झनपुर्दिछ । 

 

 

पररच्छेद-२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा 

३. संस्थाको गठनाः  

१) कणम्िमा िीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा णमली णिषयगि िा िहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था गठन गनि 

सक्नेछन ् । 

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पणन श्रणमक, यिुा लगायिले आफ्नो श्रम िा सीपमा आिाररि 

भई व्यिसाय गने सहाकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपाली नागररकहरु भए पणन संस्था गठन गनि सक्नेछन ् 

। 

३) यस र्दफामा अन्य जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन नेपाल सरकार, प्रर्दशे सरकार, स्थानीय िह िा त्यस्िा 

सरकार िा िहको अनरु्दान िा स्िाणम्िमा सञ्चाणलि णिद्यालय, णिश्वणिद्यालय िा संगणठि संस्थाबाट 

पाररश्रणमक पाउने पर्दमा िहाल रहकेा कणम्िमा ३० जना कमिचारी, णशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा णमली 

प्रचणलि काननू बमोणजम र्दिाि भएको आफ्नो पेशागि संगठनका आिारमा सर्दस्यिा, प्रणिणनणि्ि र सेिा 

सञ्चालनमा िोणकए बमोणजमका शिि र बन्र्दजेहरु पालना गन ेगरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्िर ५० जनाभन्र्दा 

कम संख्या रहकेो एउटै कायािलयका कणम्िमा २० जना कमिचारी, णशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा णमली 

सर्दस्यिा, प्रणिणनणि्ि र सेिा सञ्चालनमा िोणकए बमोणजमका शिि बन्र्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि 

सक्नेछन ् ।  

४) यस र्दफा बमोणजम संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा १ िा २ मा उल्लेणखि संख्या 
पगुकेो हुनपुनेछ  । िर सस्था र्दिाि भइसकेपणछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यणिले सो संस्थाको सर्दस्यिा 

णलन बािा पने छैन  । 

४. दताा नगरी सहकारी संस्था सञ्चािन गना नहुनेाः कसैले पणन यस ऐन बमोणजम र्दिाि नगरी सहकारी स्थापना िथा 
सञ्चालन गनि हुर्दनै  । 

५. दतााको िाक्तग दरखास्त क्तदनुपननाः 

१) यस ऐन बमोणजम गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दिािका लागी र्दिाि गने अणिकारी समक्ष अनसुचूी-१ को 

ढाूँचामा र्दरखास्ि णर्दनपुनेछ  । 

२) उपर्दफा १ बमोणजमका र्दरखास्ि साथ र्दहेाय बमोणजमका कागजािहरु संलग्न गनुिपनेछः- 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्िाणिि णिणनयम, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यिा अध्ययन प्रणििरे्दन, 

(ग) सर्दस्यले णलन स्िीकार गरेको शयेर संख्या र शयेर रकमको णििरि  । 
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६. दताा गनुा पननाः  

१) र्दफा ५ को उपर्दफा १ बमोणजम प्राप्त र्दरखास्ि सणहिको कागजािहरु छानणिन गर्दाि र्दहेाय बमोणजम भएको 
पाईएमा र्दिाि गने अणिकारीले र्दरखास्ि परेको णमणिले णिस णर्दनणभि त्यस्िो सहकारी संस्था  र्दिाि गरी अनसुचूी-

२ को ढाूँचामा र्दिाि प्रमािपि णर्दनपुनेछः- 

(क) र्दरखास्ि साथ पेश भएको णिणनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम बमोणजम रहकेो,  

(ख) प्रस्िाणिि सहकारी संस्था सहकारी मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्ि अनरुुप सञ्चालन हुन सक्ने आिार 

रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आिाररि एि ंसर्दस्य केणन्िि भई सञ्चालन र णनयन्िि हुन  सक्ने स्पष्ट 

आिार रहकेो  ।  

२) उपर्दफा १ बमोणजम छानणबन गर्दाि प्रस्िाणिि सहकारी संस्थाको णिणनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुिपने 
र्दणेखएमा र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खलुाई र्दरखास्ि प्राप्त भएको णमणिले पन्र 

णर्दनणभि णनिरे्दकलाई सचूना गनुि पनेछ  । 

३) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन यो ऐन प्रारम्भ ह ूँर्दाका बखि र्दिाि भई सञ्चालनमा रहकेा 

िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलका णभि कायिके्षि कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोणजम र्दिाि बएको 

माणननेछ  ।  

४) यस र्दफा बमोणजम सहकारी संस्था र्दिाि गर्दाि र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने 

गरर कुनै शिि िोक्न सक्नेछ ।  

५) उपर्दफा ४ बमोणजम शिि िोणकएकोमा सो को पालना गनुि सम्बणन्िि सहकारी संस्थाको कििव्य हुनेछ  ।  
७. दताा गना अक्तस्वकार गना सकनेाः 

१) र्दफा ६ को उपर्दफा १ मा उल्लेणखि अिस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोणजम णिणनयम संशोिनको लाणग सचूना 

णर्दएको अिणि णभि णनिरे्दकले संशोिन अस्िीकार गरेमा त्यस्िो सचूना पाएको णमणिले िीस णर्दनणभि णिणनयम 

संशोिन नगरेमा िा सचूनामा उल्लेख भए बमोणजम हुने गरर णिणनयम संशोिन नगरेमा र्दिाि गने अणिकारीले 

त्यस्िो सहकारी संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्नेछ  ।  

२) उपर्दफा १ बमोणजम सहकारी संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेकोमा र्दिाि गने अणिकारीले कारि खलुाई िीन णर्दन 

णभि सोको जानकारी सम्बणन्िि णनिरे्दकहरुलाई णर्दनपुनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगक्तठत संस्था हुनेाः 

१) सहकारी संस्था अणिणछन्न उत्तराणिकारिाला एक स्िशाणसि र सङ्गणठि संस्था हुनेछ  । 

२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागी एउटा छुिै छाप हुनेछ । 
३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अणिनमा रही व्यणि सरह चल अचल सम्पत्तीको प्राणप्त, उपभोग, णबिी िा अन्य 

व्यिस्था गनि सक्नेछ  । 

४) सहकारी संस्थाले व्यणि सरह आफ्नो नामबाट नालेस उजरु गनि र सो उपर पणन सोही नामबाट नालेस उजरु 

लाग्न सक्नेछ  ।   

५)  सहकारी संस्थाले व्यणि सरह करार गनि सक्नेछ  । 
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९. सहकारी ससं्थाको कार्ाके्षत्राः  

१) दताा हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कार्ाके्षत्र देहार् बमोक्तिम हुनेछाः 

क) णबत्त िथा ऋिको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  

ख) अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा र्दहेायका आिारमा िीन िडासम्मः 

ग) सर्दस्यहरुबीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लाणग आपसी साझा बन्िन (कमनबण्ड),  

घ) व्यिसाणयक स्िरमा सेिा संचालन गनि आिश्यक सर्दस्य संख्या,  

ङ) संस्था संचालनमा सर्दस्यको सहभासगिामलूक लोकिाणन्िक णनयन्िि कायम हुने गरर पायक पने स्थान  
।  

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन संस्थाले र्दिाि भई व्यिसाणयक सेिा प्रारम्भ गरेको र्दईु िषि 
पणछ र्दहेायको आिारमा जोणडएको भौगोणलक क्षेि कायम रहने गरी आफ्नो कायिक्षेि थप िडाहरूमा णिस्िार 

गनि सक्नेछ  ।  

(क) संस्थाको व्यिसाणयक णियाकलापको णिकास िममा सर्दस्यिा बढाउन थप कायिके्षि आिश्यक परेको,  

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सर्दस्यको प्रत्यक्ष णनयन्िि कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन 

गररएको,  

(ग) णबत्त िथा ऋिको मखु्य कारोिार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनसुार भएको 

३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा लेणखएको भए िापणन संस्थाको कायिके्षिका िडाहरूमा व्यािसाणयक सेिा 
सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोिारको िोणकएको रकम िा अनपुािभन्र्दा कम रकम िा अनपुािको 

व्यािसाणयक सेिा सञ्चालन भएको र्दणेखएको खण्डमा र्दिाि गने अणिकारीले व्यािसाणयक सेिा सञ्चालन 

भएका िडा माि कायिक्षेि कायम गने गरर णिणनयम संशोिन गनि णनर्दशेन णर्दन सक्नेछ । 

४) उपर्दफा (३) बमोणजम र्दिाि गने अणिकारीले णनर्दशेन णर्दएकोमा सहकारी संस्थाले एक िषिणभि णिणनयम 

संशोिन गरर आफ्नो कायिके्षि पनुः णनिािरन गनुिपनेछ  । 

५) यस र्दफामा अन्य जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन सहकारी संस्थाले स्िणेछछक रूपमा जनुसकैु समय 

कायिके्षि घटाउने गरर पनुः णनिािरि गनि णिणनयम संशोिन गनि सक्नेछ ।  

६) कायिके्षि पनुः णनिािरि सम्बणन्ि अन्य व्यिस्था िोणकए बमोणजम हुनेछ ।  

१०. िानकारी क्तदनुपनन: 

 िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलका भन्र्दा बढी कायिके्षि कायम राखी र्दिाि भई सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले िारागङु 

मणुिके्षि गाउूँपाणलकामा सेिा सञ्चालन गर्दाि सञ्चाणलि सेिाको णििरि सणहि र्दिाि गने अणिकारीलाई जानकारी 

णर्दनपुनेछ  ।  

११. क्तवषर्गत आधारमा वगीकरण: 

१) सहकारी संस्थाको िगीकरि र्दहेाय बमोणजम हुनेछः 
क) उत्पादक संस्थााः कृणष, र्दगु्ि, णचया, कणफ, उख,ु फलफुल र माछापालन णिशषेका णिषयगि र  अर्दिुा 

िाली एिम ्उत्पार्दनको योजना समिेका आिारमा अन्य उत्पार्दनमलूक संस्था: 
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ख) उपिोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, बचि िथा ऋि, उजाि र स्िास््य णिशषेका णिषयगि र प्राथणमक 

आिश्यकिा एिम ्सेिाको योजना समिेका आिारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था;  

ग) श्रक्तमक संस्थााः हस्िकला, खाद्य पररकार, औद्योणगक उत्पार्दन, भोजनालय र श्रम करार णिशषेका    

णिषयगि र सीप िा श्रमको णिशेषिा एिम ् स्िरोजगारीको योजना समिेका आिारमा अन्य श्रममा 

आिाररि संस्था;  

घ) बहुउदे्दश्र्ीर् संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आिाररि स्िरोजगारीका सेिा समिे सञ्चालन 

गने अन्य बहुमखुी संस्था  ।  

२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेणखि णिषयमा णिणशष्टीकरि, आम प्रचलन र अभ्यासको 

णिकासिम समिेको आिारमा िोणकएबमोणजमका णिषयहरु थप गनि सणकनेछ  ।  

३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन उपर्दफा (१) बमोणजम अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा 

पनेछैन  । 

 

१२.  कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गना सकने: 

१) र्दफा ६ बमोणजम र्दिाि प्रमािपि प्राप्त गरे पणछ संस्थाले आफ्नो उद्दशे्य प्राणप्तका लाणग यस ऐन र णिणनयमको 

अणिनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ । 

२) प्रचणलि काननूमा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन संस्थाले उपर्दफा (१) बमोणजम कारोिार, व्यिसाय, उद्योग 

िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दिाि गनुिपने छैन । 

िर त्यस्िो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचणलि काननू बमोणजम    

अनमुणिपि, स्िीकृणि िा इजाजिपि णलन ुपने रहछे भने सो बमोणजम अनमुणिपि, स्िीकृणि िा इजाजिपि 

णलएर माि कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ । 

३) उपर्दफा (३) बमोणजम संस्थाले प्रचणलि काननू बमोणजम अणिकार पाएको णनकाय िा अणिकारीबाट   

अनमुणिपि, स्िीकृणि िा इजाजिपि प्राप्त गरेमा पन्र णर्दनणभि सोको जानकारी र्दिाि गने अणिकारीलाई णर्दनु 

पनेछ । 

४) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु िा साझरे्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बजारीकरिको लाणग यस        

ऐनको अणिनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

५) उपर्दफा (४) बमोणजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बणन्ि अन्य व्यबस्था 

िोणकए बमोणजम हुनेछ । 

१३. दाक्तर्त्त्व सीक्तमत हुने: 

१)  सहकारी संस्थाको कारोिारको सम्बन्िमा सर्दस्यको र्दाणयत्ि नीजले खररर्द गरेको िा खररर्द गनि  स्िीकार गरेको 

शयेरको अणिकिम रकमसम्म माि सीणमि रहनेछ  । 

२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “णलणमटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ । 

१४. सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र क्तसद्दान्त पािना गनुा पनन: 

सहकारी संस्थाको गठन िथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्िको पालना गनुि पनेछ । 
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पररच्छेद–३ 

संस्थाका उदे्दश्र् तथा कार्ा 

१५. संस्थाको उदे्दश्र् : कायिक्षेिमा आिाररि र सर्दस्य केणन्िि भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आणथिक, सामाणजक िथा 

साूँस्कृणिक उन्नयन गनुि संस्थाको मखु्य उद्दशे्य हुनेछ  ।  

१६. संस्थाको कार्ााः संस्थाका कायिहरु र्दहेायबमोणजम हुनेछनः- 

क) सहकारीका मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्िहरूको पालना गने गराउने,  

ख) सर्दस्यको णहि प्रिर्द्िन गने गरर व्यािसाणयक सेिाहरू प्रर्दान गने, सर्दस्यलाई णशक्षा, सचूना र िालीम प्रर्दान गने, 
ग) संस्थाले गने उत्पार्दन िथा सेिाको मापर्दण्ड णनिािरि गरर गिुस्िर सिुार, आणथिक स्थाणय्ि र जोणखम 

व्यिस्थापन सम्बणन्ि कायि गने,  

घ) आन्िररक णनयन्िि प्रिाली लाग ूगने,  

ङ)  संस्थाको व्यिसाणयक प्रिर्द्िन िथा णिकास सम्बणन्ि णियाकलापहरू सञ्चालन गने,  
च)  मन्िालय, रणजरिार, प्रार्दणेशक रणजरिार, स्थानीय िह िा र्दिाि गने अणिकारीको णनर्दशेन पालना गने गराउने,  

छ)  णिणनयममा उल्लेणखि कायिहरू गने  ।  

 

पररच्छेद–४ 

क्तवक्तनर्म तथा आन्तररक कार्ाक्तवक्तध 

 

१७. क्तवक्तनर्म बनाउनु पनन: 

१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम, णनर्दणेशका, मापर्दण्ड र कायिणिणिको अणिनमा रही आफ्नो 

कायि सञ्चालनको लाणग णिणनयम बनाउन ुपनेछ  ।  

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको णिणनयम र्दिाि गने अणिकारीबाट स्िीकृि भए पणछ लाग ूहुनेछ । 

१८. आन्तररक कार्ाक्तवक्तध बनाउन सकने: 

१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम, णनर्दणेशका, मापर्दण्ड, कायिणिणि र णिणनयमको अणिनमा रही 

आिश्यकिा अनुसार आफ्नो आन्िररक कायिणिणि बनाउन सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको आन्िररक कायिणिणि सम्बणन्िि संस्थाको सािारिसभाले स्िीकृि गरेपणछ लाग ूहुनेछ 

। 

१९. क्तवक्तनर्म र आन्तररक कार्ाक्तवक्तधमा संशोधन 

१) संस्थाको सािारिसभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहुमिबाट णिणनयम र आन्िररक कायिणिणि संशोिन हुन 

सक्नेछ  । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम संशोिन भएको णिणनयम िा आन्िररक कायिणिणि र्दिाि गने अणिकारीबाट स्िीकृि 

भएपणछ लाग ूहुनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

 

२०. ससं्थाको सदस्र्ता: 

१) सोह्र िषि उमरे परूा गरेका र्दहेाय बमोणजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हुन सक्नेछनः 
क) संस्थाको कणम्िमा एक शयेर खरीर्द गरेको,  
ख) संस्थाको णिणनयममा उल्लेणखि शििहरु पालना गनि मन्जरु गरेको,  

ग) संस्थाको णजम्मिेारी पालना गनि मन्जरु भएको,  
घ) संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रणिस्पिाि हुने गरर कारोिार नगरेको,  
ङ) संस्थाको सर्दस्यिा णलन योग्य रहकेो स्िघोषिा गरेको  ।  

२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन नेपाल सरकार, प्रर्दशे सरकारका णनकायहरु, स्थानीय 

िहका साथै संस्थाको कायिके्षि णभिका सामरु्दाणयक िा सहकारी णिद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय िहमा 

गठन भएका उपभोिा समहूहरु संस्थाको सर्दस्य हुन बािा पन ेछैन ।  

३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन स्िास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सर्दस्यिा 

णलन िािा पने छैन । 

 

२१. सदस्र्ता प्राप्त गना क्तनवेदन क्तदनु पनन: 

१) संस्थाको सर्दस्यिा णलन चाहन ेसम्बणन्िि व्यणिले संस्थाको सणमणि समक्ष णनिरे्दन णर्दन ुपनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम णनिरे्दन परेको णमणिले पैंिीस णर्दन णभि सणमणिले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम 

िथा णिणनयमको अणिनमा रही सर्दस्यिा प्रर्दान गने िा नगने णनििय गनुि पनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम णनििय गर्दाि सणमणिले सर्दस्यिा प्रर्दान नगने णनििय गरेमा सो को कारि खोली साि णर्दन 
णभि णनिरे्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

४) उपर्दफा (३) बमोणजम जानकारी पाएको णमणिले िीस णर्दनणभि सम्बणन्िि ब्यणिले त्यस्िो संस्था र्दिाि गन े

अणिकारीसमक्ष उजरू गनि सक्नेछ ।  

५) उपर्दफा (४) बमोणजम प्राप्त उजरूी छानणिन गर्दाि णनिरे्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनुि पन े र्दणेखएमा र्दिाि गने 
अणिकारीले त्यस्िो णनिरे्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनिको लाणग सम्बणन्िि संस्थालाई आर्दशे णर्दन सक्नेछ  ।  

६) उपर्दफा (५) बमोणजम आर्दशे भएमा सो आर्दशे प्राप्त गरेको साि णर्दन णभि सम्बणन्िि संस्थाले णनिरे्दकलाई 

सर्दस्यिा प्रर्दान गरर सोको जानकारी र्दिाि गने अणिकारीलाई गराउन ुपनेछ । 

२२. सदस्र् हुन नपाउने : 

१) कुनै व्यणि एकै प्रकृणिको एकभन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छैन  ।  

२) िर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअणघ कुनै व्यणि एकै प्रकृणिको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ 

भएको णमणिले िीन िषि णभि कुनै एक संस्थाको माि सर्दस्यिा कायम राख्न ुपनेछ ।  
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३) यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखि कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको णनकाय िा र्दफा २० को उपर्दफा (२) मा उल्लेख 
भएर्दणेख बाहकेको अन्य कुनै कृणिम व्यणि सर्दस्य भएको भए पाूँच िषि णभि सर्दस्यिा अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सदस्र्ताको समाक्तप्त: 

१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यिा र्दहेायको अिस्थामा समाप्त हुनेछः-  

क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यिा त्याग गरेमा, 

ख) लगािार िाणषिक सािारिसभामा णबना सचूना िीन पटकसम्म अनपुणस्थि भएमा,  

ग) यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि िनेको णनयम िा णिणनयम बमोणजम सर्दस्यले पालना गनुिपने   

घ) प्राििानको बारम्बार उल्लङ्गन गरेमा,  
ङ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोणजमको योग्यिा नभएमा ।  

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणकएको भए िापणन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप्त िा भिुानी   गनुिपने कुनै रकम 

भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा नीजले णलएको ऋि, णिनुिपने कुनै र्दाणय्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको िफि बाट 

णििो िा जमानि बसेकोमा सोको र्दाणय्ि फरफारक नभएसम्म णनजको सर्दस्यिा समाप्त हुने छैन  ।  

३) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन सािारिसभा बोलाउने णनििय भइसकेपणछ   

          सािारिसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पणन सर्दस्यिाबाट हटाउन सणकने छैन  । 

२४. सुक्तवधा प्राप्त गना नसकने: 

कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई णिनुिपने कुनै र्दाणय्ि णनिािररि समयणभि भिुानी नगरेमा िा यो ऐन यस ऐन 

अन्िगिि िनेको णनयम िथा णिणनयम बमोणजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्िो 

सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सणुबिा प्राप्त गनि सक्ने छैन  । 

 

पररच्छेद-६ 

साधारणसिा, सक्तमक्तत तथा िेखा सुपररवेक्षण सक्तमक्तत 

 

२५. साधारण सिा: 

१) सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्गको रुपमा सािारिसभा हुनेछ  ।  

२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारिसभाका सर्दस्य हुने छन ् ।  
३) सहकारी संस्थाको सािारिसभा र्दहेाय बमोणजम हुनेछ:–  

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा,  

(ख) िाणषिक सािारिसभा,  

(ग) णिशषे सािारिसभा । 

२६. प्रारक्तभिक साधारण सिाको काम, कताव्र् र अक्तधकार: 

प्रारणम्भक सािारिसभाको काम, कििव्य र अणिकार र्दहेाय बमोणजम हुनेछ :–  

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा हुने अणघल्लो णर्दनसम्मको काम कारबाही र आणथिक कारोिारको    

जानकारी णलने, 
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(ख) चाल ूआणथिक िषिको लाणग िाणषिक कायििम िथा बजटे स्िीकृि गने, 

(ग) प्रणििरे्दन िथा णित्तीय णििरि अनमुोर्दन गने,  

(घ) णिणनयममा उल्लेख भए बमोणजम सणमणि िा लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको णनिािचन गने, 

(ङ) आन्िररक कायिणिणि पाररि गने, 

(च) लेखा परीक्षकको णनयणुि र णनजको पाररश्रणमक णनिािरि गने, 

(छ) णिणनयममा िोणकए बमोणजमका अन्य कायिहरू गने ।  

२७. वाक्तषाक साधारणसिाको काम, कताव्र् र अक्तधकार: 

िाणषिक सािारिसभाको काम, कििव्य र अणिकार र्दहेाय बमोणजम हुनेछ :–  

(क) िाणषिक कायििम िथा बजटे स्िीकृि गने, 

(ख) िाणषिक लेखा परीक्षि प्रणििरे्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) सणमणि िा लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको णनिािचन िथा णिघटन गने,  

(घ) सञ्चालक िा लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको संयोजक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सणमणि िा लेखा सपुरीिेक्षि सणमणिको िाणषिक प्रणििरे्दन पाररि गने, 

(च) णिणनयम संशोिन िथा आन्िररक कायिणिणि पाररि गने, 

(छ) लेखा परीक्षकको णनयणुि र णनजको पाररश्रणमक णनिािरि गने, 

(ज) संस्था एकीकरि िा णिघटन सम्बन्िी णनििय गने, 

(झ) पाररश्रणमक लगायिका सुणििा िोक्ने, 

(ञ) ऋि िथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्िमा णनििय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दाणय्ि णमनाहा णर्दने, 

(ठ) सणमणिलाई आिश्यक णनर्दशेन णर्दने, 

(ड) णिणनयममा िोणकए बमोणजमका अन्य कायिहरू गने  । 

२८. साधारणसिाको बैठक 

(१) सणमणिले सहकारी संस्था र्दिाि भएको णमणिले िीन मणहनाणभि प्रारणम्भक सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सणमणिले प्रत्येक आणथिक िषि समाप्त भएको णमणिले छ मणहनाणभि िाणषिक सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ ।  

(३) सणमणिले र्दहेायको अिस्थामा णिशेष सािारि सभा बोलाउन ुपनेछ :–  

(क) संस्थाको काम णिशेषले णिशषे सािारि सभा बोलाउनुपने सणमणििाट णनििय भएमा,  

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोणजम लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको णसफाररसमा,  

(ग) कुनै सञ्चालकले णिशेष सािारिसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्िाि सणमणिद्वारा पाररि भएमा, 

(घ) णिशेष सािारिसभा बोलाउन ुपने कारि खलुाइ पणछचस प्रणिशि सर्दस्यले सणमणि समक्ष    

    णनिरे्दन णर्दएमा,  

(घ) ) र्दफा २९ को उपर्दफा (१) बमोणजम र्दिाि गने अणिकारीले णनर्दशेन णर्दएमा । 
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(४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो                     

णजम्मिेारी परूा नगरर संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा र्दिाि गने अणिकारीलाई जानकारी 

णर्दई सािारि सर्दस्यहरू मध्येबाट बहुमि सर्दस्य उपणस्थि भई णिशषे सािारि सभा गनि सणकनेछ । 

२९. क्तवशेष साधारणसिा बोिाउन क्तनदनशन क्तदन सकने:  

१) संस्थाको णनररक्षि िा सपुरीिेक्षि गर्दाि िा कसैको उजरूी परी छानणिन गर्दाि र्दहेायको अिस्था र्दणेखन आएमा 

र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाको सणमणिलाई सािारिसभा बोलाउन णनर्दशेन णर्दन सक्नेछ :–  

(क) सहकारीको मलू्य, मान्यिा िथा णसद्दान्ि णिपररि कायि गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम, णिणनयम िथा आन्िररक कायिणिणि णिपरीि कायि गरेमा,  

(घ) र्दिाि गने अणिकारीले णर्दएको णनर्दशेनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोणजम र्दिाि गने अणिकारीले आर्दशे णर्दएमा । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम सािारिसभा बोलाउन णनर्दशेन प्राप्त भएमा सणमणिले सो णनर्दशेन प्राप्त भएको सणमणिले 
पैंिीस णर्दनणभि सािारिसभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र सािारिसभाको बैठकमा उजरूी िा णनररक्षिका िममा 

र्दणेखएका णिषयमा छलफल गरर सोको प्रणििरे्दन र्दिाि गने अणिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ ।  

३) उपर्दफा (१) िा (२) मा उल्लेणखि अिणिणभि सणमणिले सािारिसभा नबोलाएमा र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो 

सािारिसभा बोलाउन सक्नेछ  । 

४) सहकारी संस्थाको सािारिसभाको लाणग गिपरूक संख्या ित्काल कायम रहकेो सर्दस्य संख्याको एकाउन्न 
प्रणिशि हुनेछ । 

िर पणहलो पटक डाणकएको सािारि सभामा गिपरुक संख्या नपगुमेा त्यसको साि णर्दन णभि र्दोस्रो पटक 

सािारि सभा बोलाउन ुपने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारि सभामा संचालक सणमिको बहुमि सणहि एक 

णिहाई सािारि सर्दस्यहरुको उपणस्थणि भएमा सािारि सभाको गिपरुक संख्या पगुकेो माणननेछ । 

५) उपर्दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनसुार हुनेछ  

।  

६) र्दईु हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले सािारि सभा गर्दाि समान कायिसचूीमा िोणकए बमोणजम 
सर्दस्य संख्याको आिारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारि सभा 

गनि र त्यस्िो सभाको णनििय प्रमाणिि गनि प्रणिणनणिहरु छनौट गरर त्यस्िा प्रणिणनणिहरुको उपणस्थणिको सभाले 

अणन्िम णनििय प्रमाणिि गने व्यिस्था णमलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सक्तमक्तत : 

१) सहकारी संस्थामा सािारिसभाबाट णनिािणचि एक सञ्चालक सणमणि रहनेछ । िर, एउटै व्यणि लगािार एउटै 

पर्दमा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको सणमणिमा उपलब्ि भएसम्म कम्िीमा िेत्तीस प्रणिशि मणहला सर्दस्यको प्रणिणनणित्ि 
सणुनणस्चि गनुिपनेछ । 

३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिणिमा सञ्चालक िथा लेखा सणमणिको पर्दमा उम्मरे्दिार बन्न र 

णनिािणचि हुन सक्ने छैन । 
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४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी िा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यिा णलएको सहकारी संघ िा 

बैङ्क बाहके अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

िर िाणषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्िो सहकारी 

संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गणन बािा पने छैन  । िाणषिक र्दईु करोडभन्र्दा बणढ कारोिार गने संस्थामा कुनै 

संचालक कमिचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको सणमणिले र्दईु िषिणभि त्यस्िो संचालकले कमिचारीको पर्द त्याग 

गरी अको कमिचारीको व्यिस्था गनुि पनेछ । 

५) यो ऐन प्रारम्भ हुनअुणघ कुनै व्यणि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको कमिचारी 

भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको णमणिले एक िषिणभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक िा कमिचारी रहन ुपनेछ 

। 

६) सणमणिको कायाििणि चार िषिको हुनेछ । 
३१.  सञ्चािक सक्तमक्ततको क्तनवााचन : 

१) सणमणिले आफ्नो कायाििणि समाप्त हुन ुकणम्िमा एक मणहना अणघ अको सणमणिको णनिािचन गराउन ुपनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम सणमणिको णनिािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्िो जानकारी प्राप्त भएको णमणिले 
छ मणहनाणभि सणमणिको णनिािचन गराउन र्दिाि गने अणिकारीले सम्बणन्िि सणमणिलाई आर्देश णर्दन सक्नेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम र्दिाि गने अणिकारीले आर्दशे णर्दएकोमा सम्बणन्िि सणमणिले सो आर्दशे बमोणजमको 

समयािणिणभि सणमणिको णनिािचन गराई र्दिाि गने अणिकारीलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

४) उपर्दफा ३ बमोणजम सणमणिको णनिािचन नगराएमा र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो संस्था सर्दस्य रहकेो माणथल्लो 

संघ भए सो संघको प्रणिणनणि समिेलाई सहभागी गराई सणमणिको णनिािचन सम्बन्िी सम्पिूि कायि गने गराउनेछ 

। 

५) उपर्दफा (४) बमोणजमको णनिािचन कायिमा सहयोग पयुािउन ुसम्बणन्िि सणमणिका पर्दाणिकारीहरूको कििव्य 
हुनेछ । 

६) उपर्दफा (५) बमोणजम णनिािचन गराउूँर्दा लागकेो सम्पिूि खचि सम्बणन्िि संस्थाले व्यहोनुि पनेछ । 
७) यस र्दफा बमोणजम सणमणिको अको णनिािचन नभएसम्मको लाणग सणमणिले णिणनयममा व्यिस्था भए बमोणजम 

आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ । 

३२.  सक्तमक्ततको काम, कताव्र् र अक्तधकार : यस ऐनमा अन्यि उल्लेणखिि काम, कििव्य र अणिकारका अणिररि 

सणमणिको काम, कििव्य र अणिकार र्दहेाय बमोणजम हुनेछ :– 

क) सहकारीका मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्ि बमोणजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

ख) आणथिक िथा प्रशासकीय कायि गने गराउने,  

ग) प्रारणम्भक सािारिसभा, िाणषिक सािारिसभा िथा णिशषे सािारिसभा बोलाउने, सािारिसभाका णनिियहरू 
कायािन्ियन गने गराउने,  

घ) संस्थाको णनणि, योजना, बजटे िथा बाणषिक कायििमको िजुिमा गरर सािारिसभा समक्ष पेश गने, 

ङ) संस्थाको सर्दस्यिा प्रर्दान गने िथा सर्दस्यिाबाट हटाउने,  
च) शयेर नामसारी िथा णफिाि सम्बणन्ि कायि गने,  
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छ) सम्बणन्िि संघको सर्दस्यिा णलने,  
ज) णिणनयम िथा आन्िररक कायिणिणि ियार गरर सािारिसभामा पेश गने, 

झ) संस्थाको कायिके्षिणभि संस्थाको कारोिार र व्यिसायको णहि प्रिर्द्िनको लाणग आिश्यक कायि गने गराउने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: र्दहेायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

क) णनजले णर्दएको राजीनामा सणमणिबाट स्िीकृि भएमा,  
ख) णनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोणजम सञ्चालकबाट हटाउने णनििय भएमा,  
ग) णनज अको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 

घ) णनज सोही िा अको संस्थाको कमिचारी रहमेा, 

िर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रणिबन्िात्मक िाक्यांशमा लेणखएको कुरामा सोहीबमोजजम हुनेछ ।  

ङ) णनज सोही िा अको संस्थाको लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको पर्दमा रहमेा, 

च) णनजको मतृ्य ुभएमा । 
३४.  सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सकने:  

१) सािारिसभाले िहुमिको णनिियबाट र्दहेायको कुनै अिस्थामा सञ्चालकलाई सणमणिको सञ्चालक पर्दबाट 

हटाउन सक्नेछ :–  

क)  आणथिक णहनाणमना गरर सम्बणन्िि संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

ख) अनणिकृि ििरले सम्बणन्िि संस्थाको कारोिार सम्बणन्ि णिषयको गोपणनयिा भङ्ग गरेमा, 

ग) सम्बणन्िि संस्थाको कारोिार र व्यिसायसूँग प्रणिस्पिाि हुन ेगरर समान प्रकृणिको कारोिार िा व्यिसाय 
गरेमा, 

घ) सम्बणन्िि संस्थाको अणहि हुने कुनै कायि गरेमा,  

ङ) णनज शारररीक िा मानणसक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा,  
च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम िा णिणनयममा उणल्लणखि योग्यिा नरहमेा । 

२)  कुनै सञ्चालकलाई सणमणिको पर्दबाट हटाउने णनििय गनुि अणघ त्यस्िो सञ्चालकलाई सािारिसभा समक्ष 

सफाई पेश गने मनाणसब माणफकको मौका णर्दइनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजमको अिणिणभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा िा णनजले पेश गरेको सफाई 

सन्िोषजनक नभएमा सािारिसभाले त्यस्िो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ । 

४) उपर्दफा (३) बमोणजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सणमणिको र्दईु कायिकालसम्मको णनिािचनमा 
उम्मरे्दिार बन्न पाउने छैन । 

५) उपर्दफा (३) बमोणजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्िो पर्दमा सािारि सभाले बाूँकी अिणिको लाणग अको 

सञ्चालकको णनिािचन गनेछ । 

३५.  क्तनिी स्वाथा समावेश िएको क्तनणार् प्रक्तिर्ामा संिग्न हुन नहुनेाः  

१)  सञ्चालकले आफ्नो णनजी स्िाथि समािशे भएको णनििय प्रणियामा संलग्न हुनहुुर्दनै । 

२) सञ्चालकले आफूलाई माि व्यणिगि फाइर्दा हुने गरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुर्दनै । 
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३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को णबपरीि हुने गरी िा आफ्नो अणिकार भन्र्दा बाणहर गई कुनै काम कारबाही 

गरे गराएमा त्यस्िो काम कारबाही प्रणि त्यस्िो सञ्चालक व्यणिगि रूपमा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्िो काम 

कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यणिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्िो हानी 

नोक्सानी णनजको जायजथेाबाट असलू उपर गररनेछ । 

३६.  सक्तमक्ततको क्तवघटन : 

१) सािारिसभाले र्दहेायको अिस्थामा सणमणिको णिघटन गनि सक्नेछ:-  

क)  सणमणिको बर्दणनयिपूिि कायिबाट संस्थाको कारोिार जोणखममा परेमा, 
ख) संस्थाले णिनुिपने र्दाणय्ि िोणकएको समयणभि भिुान गनि नसकेमा,  

ग) णिणनयममा उल्लेणखि उद्दशे्य र कायि णिपररिको काम गरेमा, 
घ) सणमणिले आफ्नो णजम्मेिारी परूा नगरेमा, 

ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयमािलीमा उल्लेणखि शिि िा र्दिाि गने अणिकारीले णर्दएको 

णनर्दशेनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम सणमणि णिघटन भएमा सािारिसभाले नयाूँ सणमणिको णनिािचन गनेछ । 
३) सणमणिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम बमोणजम र्दिाि गने अणिकारीले णर्दएको णनर्दशेन पालना 

नगरेमा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोणजम पेश भएको प्रणििरे्दन समिेको आिारमा र्दिाि गने अणिकारीले 

सणमणिलाई उजरूी िा णनरीक्षिको िममा र्दणेखएका णिषयिस्िकुो गाणम्भयििाको आिारमा बढीमा छ मणहनाको 

समय णर्दई सिुार गने मौका णर्दन सक्नेछ र त्यस्िो समयािणि णभि पणन सिुार नगरेमा त्यस्िो सणमणि णिघटन 

गनेछ । 

४) उपर्दफा (३) बमोणजम सणमणि णिघटन भएमा त्यसरी णिघटन गररएको समयले िीन मणहना णभिमा अको 

सणमणिको णनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्िो णनिािचन नभएसम्म संस्थाको र्दणैनक कायि सञ्चालन गनि र्दिाि गने 

अणिकारीले िोणकए बमोणजमको एक िर्दथि सणमणि गठन गनुि पनेछ । 

५) यस र्दफा बमोणजम अको सणमणिको णनिािचन गराउूँर्दा लागकेो सम्पिूि खचि सम्बणन्िि संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीवेक्षण सक्तमक्ततको गठनाः  

१) संस्थामा आन्िररक णनयन्िि प्रिालीलाई सदुृढ गनि िोणकए बमोणजमको योग्यिा पगुकेा एकजना संयोजक र 

र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारिसभाले णनिािचनबाट लेखा सपुरीिके्षि सणमणि गठन गनेछ । 

२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यणि एकै अिणिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सपुररिेक्षि 

सणमणिको संयोजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मरे्दिार बन्न र णनिािणचि हुन सक्ने छैन । 

३८.  िेखा सुपररवेक्षण सक्तमक्ततको काम, कताव्र् र अक्तधकाराः  

१) लेखा सपुररिके्षि सणमणिको काम, कििव्य र अणिकार र्दहेाय बमोणजम हुनेछ:–   

क) प्रत्येक चौमाणसकमा सहकारी संस्थाको आन्िररक लेखापरीक्षि गने गराउने, 

ख) आन्िररक लेखापरीक्षि गर्दाि लेखापरीक्षिका आिारभिू णसद्दान्िको पालना गने गराउन,े  

ग) णित्तीय िथा आणथिक कारोिारको णनररक्षि िथा मलू्याङ्कन गने गराउने, 

घ) सणमणिको काम कारिाहीको णनयणमि सपुररिके्षि गने र सणमणिलाई आिश्यक सझुाि णर्दने, 
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ङ) सािारिसभाको णनर्दशेन, णनििय िथा सणमणिका णनििय कायािन्ियन भए नभएको अनुगमन गने, 

च) लेखा सम्बन्िी प्रणििरे्दन र सणमणिको काम कारबाहीको सपुररिके्षि सम्बणन्ि िाणषिक प्रणििरे्दन 

सािारिसभा समक्ष पेश गने, 

छ) आफूले पटक पटक णर्दएका सझुाि कायािन्ियन नभएको कारिबाट कुनै संस्थाको णहिमा प्रणिकूल असर 

परेमा िा त्यस्िो संस्थाको नगर्दी िा णजन्सी सम्पणत्तको व्यापक रूपमा णहनाणमना िा अणनयणमििा भएको 

िा संस्था गम्भीर आणथिक संकटमा पनि लागकेोमा सोको कारि खलुाई णिशषे सािारिसभा बोलाउन 

सणमणि समक्ष णसफाररस गने । 

ज) आिश्यक परेमा आन्िररक लेखापरीक्षक णनयणुिका लाणग िीन जनाको नाम सञ्चालक सणमणिमा 

णसफाररस गने । 

२) लेखा सपुररिेक्षि सणमणिको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको र्दणैनक आणथिक प्रशासणनक कायिमा सहभागी हुन 

पाउने छैन । 

पररच्छेद-७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्र् केक्तन्ित िई बचत तथा ऋणको कारोवार गनुापनन : 

१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचि स्िीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋि प्रर्दान गनि 

सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन बचि िथा ऋिको मखु्य कारोिार गने गरी र्दिाि भएको 

संस्था बाहके अन्य णिषयगि िा िहुउद्दशे्यीय संस्थाले बचि िथा ऋिको मखु्य कारोिार गनि पाउने छैन । 

िर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअणघ बहुउद्दशे्यीय िा णिषयगि संस्थाको रुपमा र्दिाि भई मखु्य कारोिारको रुपमा 

बचि िथा ऋिको कारोिार गर्द ैआएको भए त्यस्िो संस्थाले िीन िषि णभिमा बचि िथा ऋिको मखु्य 

कारोिार नहुने गरी र्दिाि हुूँर्दाका बखिमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोिार गने गरर संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ 

। 

३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋिमा सेिा शलु्क र निीकरि शलु्क णलन पाइने छैन । 

४) बचि र ऋिको ब्याजर्दर णबचको अन्िर छ प्रणिशि भन्र्दा बढी हुन हुने छैन  ।  

५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋिमा लाग्ने ब्याजलाई मलू ऋिमा पूूँजीकृि गरर सोको आिारमा ब्याज लगाउन पाइने 

छैन । 

६) संस्थाले कुनैपणन कम्पनीको शयेर खररर्द गनि सक्ने छैन । 
िर  

१) संस्थाको र्दाणय्िप्रणि प्रणिकूल नहुने गरर संस्थाले स्िप्रयोजनको लाणग अचल सम्पत्ती खरीर्द िथा पिूाििार 

णनमािि एि ंसंस्था र सर्दस्यहरुको णहिमा उत्पार्दन र सेिाको के्षिमा प्राथणमक पूूँजी कोष पररचालन गनि िािा 

पने छैन । 

२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअणघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शयेर खररर्द गरेको भएमा त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ 

भएको णमणिले एक िषि अिणिणभि हस्िान्िरि गररसक्न ुपनेछ । 
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३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनअुणघ र्दिाि भएका साना 

णकसानद्वारा प्रिणििि णित्तीय संस्थाको शयेर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

४) संस्थाले शयेर पूूँजी कोषको र्दश गिुासम्म िचि संकलन गनि सक्नेछ । 
५) संस्थाले र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहके अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यिा प्राप्त गरेको िीन मणहना अिणि व्यणिि 

नभई ऋि लगानी गनि सक्ने छैन ।  

४०. सन्दिा व्र्ािदर सभबन्धी व्र्वस्थााः  

१) संघीय काननु बमोणजम रणजरिारले बचि िथा ऋिको सन्र्दभि व्याजर्दर िोक्न सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम िोणकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लाणग णनर्दशेक ब्याजर्दर हुनेछ । 
४१. व्र्क्तिगत बचतको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यणिगि बचिको सीमा िीस लाखसम्म हुनेछ ।  

 

पररच्छेद-८ 

आक्तथाक स्रोत पररचािन 

 

४२. शेर्र क्तबक्ति तथा क्तिताा सभबन्धी व्र्बस्था : 

१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर णबणि गनि सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शयेर पूूँजीको बीस 

प्रणिशिभन्र्दा बढी हुने गरर शयेर णबणि गनि सक्ने छैन । 

िर नेपाल सरकार, प्रर्दशे सरकार िा स्थानीय िहको पिूि िा आणंशक स्िाणमत्ि िा णनयन्िि भएको संस्था िा 

णनकायको हकमा यो बन्र्दजे लाग ूहुने छैन । 

३) संस्थाको शयेरको अणंकि मलू्य प्रणि शयेर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ । 

४) संस्थाको शयेरपूूँजी णिणनयममा उल्लेख भए बमोणजम हुनेछ । 
५) संस्थाले खलुा बजारमा शयेर णबणि गनि पाउने छैन ।  
६) संस्थाको मलूिनको रुपमा रहकेो कुनै सर्दस्यको शयेर सोही संस्थाको ऋि िा र्दाणयत्ि बाहके अन्य कुनै ऋि 

िा र्दाणयत्ि िापि णललाम णबणि गररने छैन । 

४३. रकम क्तिताा तथा खाता सञ्चािन सभबक्तन्ध व्र्वस्था : 

१) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यिा त्याग गरर रकम णफिाि णलन चाहमेा णनजको कुनै र्दाणयत्ि भए त्यस्िो र्दाणयत्ि 
भिुान गरेको णमणिले एक मणहनाणभि णनजको बाूँकी रकम िोणकए बमोणजम णनजलाई णफिाि गनुि पनेछ । 

२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचि णफिाि माग गरेमा णनजको कुनै र्दाणयत्ि भए त्यस्िो र्दाणयत्ि किा गरर 
बाूँकी रकम िोणकए बमोणजम णनजलाई णफिाि गनुि पनेछ । 

३)  संस्थाले िचि खािाहरु माि संचालन गनि सक्नेछ । 
४४. ऋण वा अनुदान क्तिन सकने:  

१) संस्थाले णिर्दशेी बैंक िा णित्तीय संस्था िा अन्य णनकायबाट ऋि िा अनरु्दान णलन िा त्यस्िो णनकायसूँग 

साझरे्दारीमा काम गनि संघीय काननू िमोणजम स्िीकृिी णलन ुपनेछ । 
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२) उपर्दफा (१) िमोणजम णिर्देशी बैङ्क िा णनकायबाट ऋि िा अनरु्दान णलन स्िीकृिीको लाणग 

िोणकएिमोणजमको णििरिहरु सणहि र्दिाि गने अणिकारी समक्ष णनिरे्दन णर्दन ुपनेछ । 

३) उपर्दफा (२) िमोणजम णनिरे्दन प्राप्त भएमा र्दिाि गने अणिकारीले गाउूँकायिपाणलकामा प्रस्िाि पेश गनुि पनेछ । 

४) उपर्दफा (३) बमोणजमको प्रस्िाि गाउूँ कायिपाणलकाले उपयिु र्दखेमेा स्िीकृणिको लाणग मन्िालयमा णसफाररस 

गरर पठाउनेछ । 

४५. नेपाि सरकारको सुरक्षण प्राप्त गना सकने:  

१)  संस्थाले णिर्दशेी बैङ्क िा णनकायसूँग णलने ऋिमा सरुक्षि प्राप्त गनुिपने भएमा संघीय काननू िमोणजम 

स्िीकृणिको लाणग र्दिाि गने अणिकारी समक्ष प्रस्िाि सणहि णनिरे्दन णर्दन ुपने छ । 

२) र्दफा (१) िमोणजम प्राप्त प्रस्िाि उपयिु र्दणेखएमा गाउूँ कायिपाणलकाले संघीय काननु बमोणजम स्िीकृणिको 

लाणग मन्िालयमा णसफाररस गरर पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

 

४६. संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा र्दहेाय बमोणजमको रकम रहनेछ :–  

क) शयेर णबणिबाट प्राप्त रकम,  

ख) बचिको रुपमा प्राप्त रकम,  

ग) ऋिको रुपमा प्राप्त रकम,  

घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकम,  

ङ) णिर्दशेी सरकार िा अन्िराणरिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनरु्दान िा सहायिाको रकम,  

च) व्यिसाणयक कायिबाट आणजिि रकम,  

छ) सर्दस्यिा प्रिशे शलु्क, 

ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जनुसकैु रकम  ।  

४७. िगेडा कोष : 

१)  संस्थामा एक जगडेा कोष रहनेछ  ।  
२) उपर्दफा (१) बमोणजमको कोषमा र्दहेाय बमोणजमका रकम रहने छन ्:– 

क) आणथिक िषिको खरू्द बचि रकमको कम्िीमा पछचीस प्रणिशि रकम,  

ख) कुनै संस्था, संघ िा णनकायले प्रर्दान गरेको पूूँजीगि अनरु्दान रकम,  

ग) णस्थर सम्पणत्त णबणिबाट प्राप्त रकम,  

घ) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

३) उपर्दफा (१) बमोणजमको जगेडा कोष अणिभाज्य हुनेछ  ।  

४८. संरक्तक्षत पँूिी क्तिताा कोषाः  

१) संस्थामा एक संरणक्षि पूूँजी णफिाि कोष रहनेछ । 
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२) र्दफा ४७ बमोणजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोणजमको रकम छुि्याई बाूँकी 
रहकेो रकमको कम्िीमा पछचीस प्रणिशि रकम उपर्दफा (१) बमोणजमको कोषमा िाणषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ 

। 

३) उपर्दफा (१) बमोणजमको रकम सर्दस्यले गरेको संघीय काननुमा िोणकए बमोणजमको िाणषिक कारोिारको 
आिारमा सम्बणन्िि सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

४९. सहकारी प्रवर्द्ान कोष सभबक्तन्ध व्र्वस्था:  

१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिर्द्िन गनिको लाणग र्दफा ४७ बमोणजम जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) 
को खण्ड (क) बमोणजमको रकम छुि्याई बाूँकी रहकेो रकमको शनू्य र्दशमलि पाूँच प्रणिशिले हुन आउने रकम 

संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोणजमको सहकारी प्रिर्द्िन कोषमा िाणषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यिस्था भएबमोणजम हुनेछ । 
५०. अन्र् कोष सभबक्तन्ध व्र्बस्थााः   

१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उणल्लणखि कोषका अणिररि संस्थामा सहकारी णशक्षा कोष, शयेर लाभांश कोष 

लगायि िोणकए बमोणजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको कोषको रकम सो कोषको उद्दशे्य पणूििका लाणग णिणनयममा िोणकए बमोणजम उपयोग 
गनि सणकनेछ । 

िर एक िषिको शयेर लाभांशको रकम शयेर पूूँजीको पन्र प्रणिशिभन्र्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अक्तििेख र सूचना 

 

५१. अक्तििेख राख्नु पनन :  

१) संस्थाले सािारि सभा, सणमणि िथा लेखा सपुररबेक्षि सणमणि बैठकका णनििय िथा काम कारबाहीको 
अद्यािणिक अणभलेख सरुणक्षि साथ राख्न ुपनेछ । 

२) संस्थाले कारोिारसूँग सम्बणन्िि िथा अन्य आिश्यक अणभलेखहरू िोणकए बमोणजम सरुणक्षि साथ राख्न ु

पनेछ । 

५२. क्तववरण उपिबध गराउनु पननाः (१) संस्थाले र्दहेायका णििरिहरू सणहिको प्रणििरे्दन आ.ि. समाप्त भएको िीन 

मणहना णभि र्दिाि गने अणिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ :– 

क) कारोिारको चौमाणसक र िाणषिक प्रणििरे्दन िथा लेखापरीक्षि प्रणििरे्दन  
ख) बाणषिक कायिमा नीणि िथा योजना,  
ग) खरु्द बचि सम्बणन्ि नीणि िथा योजना,  

घ) सञ्चालकको नाम िथा बाूँकी कायिणिणिको सचूी,  

ङ) सािारिसभाको बैठक सम्बणन्ि जानकारी, 

च) शयेर सर्दस्य संख्या र शयेरपूूँजी, 
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छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले णलएको ऋि णिनि बाूँकी रहकेो रकम,  

ज) र्दिाि गने अणिकारीले समय समयमा िोणकणर्दएको अन्य णििरि । 

 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

 

५३. कारोवारको िेखा: संस्थाको कारोिारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रिालीमा आिाररि र कारोिारको यथाथि णस्थणि 

स्पष्ट रुपमा र्दणेखने गरर संघीय काननू बमोणजम रणजरिारले लाग ूगरेको लेखामान (एकाउणन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन 

बमोणजम पालना गनुिपने अन्य शिि िथा व्यिस्था बमोणजम राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीक्षण:  

१) संस्थाले प्रत्येक आणथिक िषिको लेखापरीक्षि सो आणथिक िषि समाप्त भएको णमणिले िीन मणहनाणभि प्रचणलि 

काननू बमोणजम इजाजिपि प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको अिणि णभि कुनै संस्थाले लेखापरीक्षि नगराएको पाइएमा र्दिाि गने अणिकारीले 

त्यस्िो संस्थाको लेखा परीक्षि इजाजिपि प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम लेखापरीक्षि गराउूँर्दा लेखापरीक्षकलाई णर्दन ुपने पाररश्रणमक लगायिको रकम सम्बणन्िि 
संस्थाले व्यहोनेछ । 

४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षि प्रणििरे्दन अनुमोर्दनको लाणग सािारि 

सभासमक्ष पेश गनुि पनेछ ।  

५) उपर्दफा (४) बमोणजम पेश भएको लेखापरीक्षि प्रणििरे्दन सािारिसभाबाट अनमुोर्दन हुन नसकेमा पनुः 

लेखापरीिको लाणग सािारिसभाले र्दफा ५५ को अणिनमा रही अको लेखापरीक्षक णनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीक्षकको क्तनरु्क्ति : 

१) संस्थाको लेखापरीक्षि सम्बणन्ि कायि गनि प्रचणलि काननू बमोणजम इजाजिपि प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट 
सािारिसभाले एकजना लेखापरीक्षक णनयिु गरर पाररश्रणमक समिे िोक्नेछ ।  

२) उपर्दफा (१) बमोणजम लेखापरीक्षक णनयिु गर्दाि एउटै व्यणि, फमि िा कम्पनीलाई लगािार िीन आणथिक 

िषिभन्र्दा बढी हुने गरर णनयिु गनि सणकने छैन । 

५६. िेखापरीक्षकमा क्तनरु्ि हुन नसकने : 

१) र्दहेायका व्यणि लेखापरीक्षकमा णनयिु हुन िथा णनयिु भई सकेको भए सो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,  

ख) सम्बणन्िि संस्थाको सर्दस्य,  

ग) सहकारी संस्थाको णनयणमि पाररश्रणमक पाउने गरर णनयिु सल्लाहकार िा कमिचारी,  

घ) लेखापरीक्षि सम्बणन्ि कसरूमा सजाय पाएको िीन िषिको अिणि भिुान नभएको, 

ङ) र्दामासाहीमा परेको,  
च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैणिक पिन हुने अन्य फौजर्दारी कसरूमा सजाय पाएको पाूँच िषि भिुान नभएको, 
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छ) सम्बणन्िि संस्थासूँग स्िाथि बाणझएको व्यणि । 

२) लेखापरीक्षकले आफू णनयिु हुनअुणघ उपर्दफा (१) बमोणजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष स्िघोषिा 

गनुिपनेछ । 

३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँर्दै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षि गनि अयोग्य भएमा िा संस्थाको 

लेखापरीक्षकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने णस्थणि उत्पन्न भएमा णनजले लेखापरीक्षि गनुि पने िा गरररहकेो काम 

ित्काल रोकी सो कुराको जानकारी णलणखि रुपमा संस्थालाई णर्दन ुपनेछ । 

४) यस र्दफाको प्रणिकूल हुनेगरर णनयिु भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षि मान्य हुने छैन । 

 

पररच्छेद-१३ 

छुट, सुक्तवधा र सहुक्तिर्त 

 

५७. छुट, सुक्तवधा र सहुक्तिर्त:  

१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सणुििा र सहुणलयि संघीय काननु बमोणजम हुनेछ । 

२) उपर्दफा (१) मा उल्लेणखि छुट, सणुििा र सहुणलयि बाहके संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुणििा र सहुणलयि 

िोणकए बमोणजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असुिी तथा बाँकी बकर्ौता 

 

५८. ऋण असूि गनन:  

१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋि सम्झौिा िा शिि कबणुलयिको पालना नगरेमा, णलखिको भाखाणभि ऋिको 

सािाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा िा ऋि णलएको रकम सम्बणन्िि काममा नलगाई णहनाणमना गरेको र्दणेखएमा 

त्यस्िो सर्दस्यले ऋि णलूँर्दा राखकेो णििोलाई सम्बणन्िि संस्थाले णललाम णबणि गरर िा अन्य कुनै व्यिस्था गरर 

आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािना असलू उपर गनि सक्नेछ । णििो सम्बणन्िि संस्थाले सकारे पश्चाि पणन ऋिीले 

साूँिा ब्याज र्दिु ैभिुानी गरर णििो बापिको सम्पणत्त णफिाि णलन चाहमेा णफिाि गनुि पनेछ । 

२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखकेो णििो कुनै णकणसमले कसैलाई हक छोणडणर्दएमा िा अन्य कुनै कारिबाट त्यस्िो 

णििोको मलू्य घट्न गएमा त्यस्िो ऋिीलाई णनणश्चि म्यार्द णर्दई थप णििो ऋि राख्न लगाउन सणकनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम ऋिीले थप णििो नराखमेा िा उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजमको णििोबाट पणन साूँिा, 

ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्िो ऋिीको हक लाग्ने अन्य जायजथेाबाट पणन साूँिा, 

ब्याज र हजािना असलू उपर गनि सणकनेछ । 

४) यस र्दफा बमोणजम साूँिा, ब्याज र हजिना असलू उपर गर्दाि लागकेो खचिको रकम िथा असलू उपर भएको साूँिा, 

व्याज र हजािनाको रकम किा गरर बाूँकी रहन आएको रकम सम्बणन्िि ऋिीलाई णफिाि णर्दन ुपनेछ । 
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५) यस र्दफा बमोणजम कुनै संस्थाले ऋिीको णििो िा अन्य जायजथेा णललाम णबणि गर्दाि णललाम सकाने व्यणिको 

नाममा सो णििो िा जायजथेा प्रचणलि काननू बमोणजम रणजरिेशन िा र्दाणखल खारेज गनिको लाणग सम्बणन्िि 

कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बणन्िि कायािलयले पणन सोही बमोणजम रणजरिेशन िा र्दाणखल खारेज गरी 

सोको जानकारी सम्बणन्िि संस्थालाई णर्दन ुपनेछ । 

६) यस र्दफा बमोणजम णििो राखेको सम्पणत्त णललाम णबणि गर्दाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्िो सम्पणत्त सम्बणन्िि 

संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

७) उपर्दफा (६) बमोणजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्िो सम्पणत्त सम्बणन्िि संस्थाको नाममा रणजरिेशन िा र्दाणखल 

खारेज गनि सम्बणन्िि कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बणन्िि कायािलयले सोही बमोणजम 

रणजरिेशन िा र्दाणखल खारेज गरर णर्दन ुपनेछ । 

५९. कािो सूक्तच सभबक्तन्ध व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋि णलई रकमको अपचलन गने िा िोणकएको समयािणि णभि 

ऋिको साूँिा व्याज णफिाि नगने व्यणिको नाम नामशेी सणहि कालोसणूच प्रकाशन सम्बणन्ि व्यिस्था संघीय काननु 

बमोणजम हुनेछ ।  

६०. किाा सूचना केन्ि सभबक्तन्ध व्र्वस्थााः कजाि सचूना केन्ि सम्बणन्ि व्यिस्था संघीय काननु बमोणजम हुनेछ । 

६१. बाँकी बकर्ौता असूि उपर गनन : कसैले संस्थालाई णिनुि बझुाउन ुपने रकम नणिरी बाूँणक राखमेा त्यस्िो रकम र 

सोको ब्याज समिे र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो व्यणिको जायजथेाबाट असलू उपर गररणर्दन सक्नेछ । 

६२. रोकका राख्न िेखी पठाउने:  

१) संस्था िा र्दिाि गने अणिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लाणग कुनै व्यणिको खािा, जायजथेाको 

स्िाणमत्ि हस्िान्िरि, नामसारी िा णबणि गनि नपाउने गरर रोक्का राख्न सम्बणन्िि णनकायमा लेखी पठाउन 

सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम रोक्काको लाणग लेखी आएमा सम्बणन्िि णनकायले प्रचणलि कानून बमोणजम त्यस्िो 

व्यणिको खािा,जाय जथेाको स्िाणमत्ि हस्िान्िरि, नामसारी िा णबणि गनि नपाउने गरर रोक्का राखी णर्दन ुपनेछ 

। 

६३. अग्राक्तधकार रहने: कुनै व्यणिले संस्थालाई णिनुि पने ऋि िा अन्य कुनै र्दाणयत्ि नणिरेमा त्यस्िो व्यणिको 

जायजथेामा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लाणग रकम छुि्याई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको 

अग्राणिकार रहनेछ । 

६४. कार्ावाही गना वाधा नपनन: संस्थाले ऋि असलुी गने सम्बन्िमा कुनै व्यणि िा सहकारी संस्था उपर चलाएको 

कुनै कारिाहीका कारिबाट त्यस्िो व्यणि िा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रचणलि काननू बमोणजमको कुनै कसरूमा 

कारिाही चलाउन रोक लगाएको माणनने छैन । 

 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण, क्तबघटन तथा दताा खारेि 

६५.  एकीकरण तथा क्तविािन सभबक्तन्ध व्र्बस्था:  
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१) यस ऐनको अणिनमा रही र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरि गनि िा एक संस्थालाई 

भौगोणलक कायि के्षिको आिारमा र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थामा णिभाजन गनि सणकनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम एकीकरि िा णिभाजन गर्दाि सम्बणन्िि संस्थाको कुल कायम रहकेा सर्दस्य संख्याको 
र्दईु णिहाइ बहुमिबाट णनििय हुन ुपनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम एकीकरि िा णिभाजन गने णनििय गर्दाि एकीकरि िा णिभाजनका शिि र कायिणिणि समिे 
खलुाउन ुपनेछ । 

 

६६. क्तवघटन र दताा खारेि:  

१) कुनै संस्थामा र्दहेायको अिस्था णिद्यमान भएमा सािारि सभाको ित्काल कायम रहकेा र्दईु णिहाइ बहुमि 

सर्दस्यको णनिियबाट त्यस्िो संस्थाको णिघटन गने णनििय गरी र्दिाि खारेजीको स्िीकृणिका लाणग सणमणिले र्दिाि 

गने अणिकारी समक्ष णनिरे्दन णर्दन सक्नेछ:- 

क) णिणनयममा उल्लेणखि उद्दशे्य िथा कायि हाणसल गनि सम्भि नभएमा,  
ख) सर्दस्यको णहि गनि नसक्ने भएमा । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम प्राप्त णनिरे्दनमा छानणिन गर्दाि त्यस्िो संस्थाको णिघटन गनि उपयिु र्दणेखएमा र्दिाि गने 

अणिकारीले त्यस्िो संस्थाको र्दिाि खारेज गनि सक्नेछ । 

३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन र्दिाि गने अणिकारीले र्दहेायको अिस्थामा माि संस्थाको 

र्दिाि खारेज गनि सक्नेछ :– 

क) लगािार र्दईु िषिसम्म कुनै कारोिार नगरी णनरकृय रहकेो पाइएमा, 
ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयमािली णिपरीिको कायि बारम्बार गरेमा,  

ग) णिणनयममा उल्लेणखि उद्दशे्य णिपरीि कायि गरेमा, 
घ) सहकारी मलू्य, मान्यिा र णसद्दान्ि णिपरीि कायि गरेमा । 

४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोणजम र्दिाि खारेज गनुि अणघ र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो संस्थालाई सनुिुाईको लाणग 

पन्र णर्दनको समय णर्दन ुपनेछ । 

५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोणजम संस्थाको र्दिाि खारेज भएमा त्यस्िो संस्था णिघटन भएको माणननेछ । 
६) उपर्दफा (२) िा (३) बमोणजम संस्थाको र्दिाि खारेजी भएमा त्यस्िो संस्थाको र्दिाि प्रमािपि स्ििः रद्द भएको 

माणननेछ । 

६७. क्तिकवीडेटरको क्तनरु्क्ति:  

१) र्दफा ६६ बमोणजम कुनै संस्थाको र्दिाि खारेज भएमा र्दिाि गने अणिकारीले णलक्िीडेटर णनयिु गनेछ । 

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापणन संघीय काननुमा िोणकएको णसमा सम्मको सम्पणत्त भएको 
संस्थाको हकमा र्दिाि गने अणिकारीले कुनै अणिकृिस्िरका कमिचारीलाई णलक्िीडेटर णनयुि गनि सक्नेछ । 

६८. क्तिकवीडेशन पक्तछको सभपक्तिको उपर्ोग: कुनै संस्थाको णलक्िीडेशन पश्चाि सबै र्दाणयत्ि भिुान गरर बाूँकी 

रहन गएको सम्पणत्तको उपयोग संघीय काननुमा िोणकए बमोणजम हुनेछ । 
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पररच्छेद –१६ 

दताा गनन अक्तधकारी 

६९. दताा गनन अक्तधकारी:  

१) यस ऐन अन्िगिि र्दिाि गने अणिकारीले गनुिपने कायिहरू िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अणिकृिले गनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको र्दिाि गने अणिकारीले यस ऐन बमोणजम आफूमा रहकेो कुनै िा सम्पिूि अणिकार आफू 

मािहिको अणिकृिस्िरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काम, कताव्र् र अक्तधकार: यस ऐनमा अन्यि उल्लेणखि काम, कििव्य िथा अणिकारको अणिररि र्दिाि गन े

अणिकारीको काम, कििव्य र अणिकार िोणकए बमोणजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद –१७ 

क्तनरीक्षण तथा अनुगमन 

७१. क्तनररक्षण तथा अक्तििेख िाँच गनन:  

१) र्दिाि गने अणिकारीले संस्थाको जनुसकैु िखि णनरीक्षि िथा अणभलेख परीक्षि गनि गराउन सक्नेछ । 

२) नेपाल रारि बैंङ्कले जनुसकैु िखि िोणकएको भन्र्दा बढी आणथिक कारोिार गने संस्थाको णहसाि णकिाि िा 

णित्तीय कारोिारको सनरीक्षि िा जाूँच गनि गराउन सक्नेछ । 

३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लाणग नेपाल रारि बैङ्कले आफ्ना कुनै अणिकारी िा णिशषेज्ञ खटाई आबश्यक 

णििरि िा सचूनाहरू संस्थाबाट णझकाई णनरीक्षि िथा सपुरीिके्षि गनि सक्नेछ । 

४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजम सनरीक्षि िा णहसाब जाूँच गर्दाि र्दिाि गने अणिकारी िा नेपाल रारि बैङ्कको 

अणिकार प्राप्त अणिकृिले माग गरेको जानकारी सम्बणन्िि संस्थाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

५) उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजम णनरीक्षि िा णहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन 

अन्िगिि बनेको णनयम, णनर्दणेशका, मापर्दण्ड िा कायिणिणि बमोणजम भएको नपाइएमा र्दिाि गने अणिकारी िा 

नेपाल रारि बैङ्कले सम्बणन्िि संस्थालाई आिश्यक णनर्देशन णर्दन सक्नेछ र त्यस्िो णनर्दशेनको पालना गनुि 

त्यस्िो संस्थाको कििव्य हुनेछ । 

६) नेपाल रारि बैङ्कले यस र्दफा बमोणजम संस्थाको णनरीक्षि िथा सपुरीिके्षि गर्दाि नेपाल रारि बैङ्कले प्रचणलि 
काननू बमोणजमको अणिकार प्रयोग गनि सक्नेछ । 

७) यस र्दफा बमोणजम संस्थाको णनरीक्षि िथा सपुरीिके्षि गर्दाि प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल रारि बैङ्कले 

मणुिके्षि गाउूँपाणलकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

७२. छानक्तवन गना सकने:- 

१)  कुनै संस्थाको व्यिसाणयक कारोिार सन्िोषजनक नभएको, सर्दस्यको णहि णिपरीि काम भएको िा सो 
संस्थाको उद्दशे्य णिपरीि कायि गरेको भनी त्यस्िो संस्थाको कम्िीमा िीस प्रणिशि सर्दस्यले छानणिनको लाणग 

णनिरे्दन णर्दएमा र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो संस्थाको छानणिन गनि गराउन सक्नेछ । 
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२) उपर्दफा (१) बमोणजम छानणिन गर्दाि माग गरेको णििरि िा कागजाि उपलब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बणन्िि 
सणमणिको कििव्य हुनेछ । 

३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजम गररएको छानणिनको जानकारी सम्बणन्िि संस्थालाई णलणखि रुपमा णर्दन ुपनेछ 
। 

७३. बचत तथा ऋणको कारोवार गनन संस्थाको क्तनरीक्षण तथा अनुगमन सभबक्तन्ध क्तवशेष व्र्वस्था: 

१) बचि िथा ऋिको मखु्य कारोिार गने संस्थाले िोणकए बमोणजम अनगुमन प्रिाली अिलम्बन गनुि पनेछ । 

२) र्दिाि गने अणिकारीले बचि िथा ऋिको कारोिार गने संस्थाको िोणकए बमोणजमको अनगुमन प्रिालीमा 

आिाररि भई णनरीक्षि िथा अनगुमन गनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम संस्थाको णनरीक्षि िथा अनगुमन र्दिाि गने अणिकारीले आिश्यकिा अनसुार नेपाल 

रारि बैङ्क लगायिका अन्य णनकायको सहयोग णलन सक्नेछ । 

७४.  वाक्तषाक प्रक्ततवेदन पेश गनुापनन :  

१) र्दिाि गने अणिकारीले आणथिक िषि समाप्त भएको णमणिले िीन मणहनाणभि संस्थाको णनररक्षि सम्बणन्ि िाणषिक 

प्रणििरे्दन गाउूँकायिपाणलका समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको प्रणििरे्दनमा र्दहेायका णििरिहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

क)  सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको णििरि, 

ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या िथा आणथिक कारोिारको णििरि, 

ग) संस्थामा सहकारी णसद्दान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको सणनयम, णिणनयम िथा आन्िररक 

कायिणिणिको पालनाको अिस्था, 

घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरेको सेिा सणुििाको अिस्था, 

ङ) संस्थाको णियाकलापमा सर्दस्यको सहभाणगिाको स्िर अनपुाि, 

च) संस्थालाई गाउूँपाणलकाबाट प्रर्दान गररएको णित्तीय अनरु्दान िथा छुट सणुििाको सर्दपुयोणगिाको अिस्था, 

छ) संस्थाको आणथिक णियाकलाप िथा णित्तीय अिस्था सम्बणन्ि िोणकए बमोणजमका णििरि, 

ज) संस्थामा आन्िररक णनयन्िि प्रिालीको अिस्था, 

झ) संस्थामा सशुासन िथा णजम्मेिारीको अिस्था, 

ञ) संस्थामा रहकेा कोषको णििरि, 

ट) संरणक्षि पूूँजी णफिाि कोष णििरिको अिस्था,  

ठ) सहकारीको नीणि णनमाििमा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू,  

ड) सहकारी संस्थाको र्दिाि, खारेजी िथा णिघटन सम्बणन्ि णििरि, 

ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोणजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको णििरि, 

ि) िोणकए बमोणजमका अन्य णििरि । 

७५. आपसी सुरक्षण सेवा संचािन सभबक्तन्ध व्र्वस्थााः  

१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोणजम आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली िा िस्िुभाउमा भएको क्षणिको 

अशंपणूिि गने गरर आपसी सरुक्षि सेिा संचालन गनि सक्नेछ । 
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२) क्तस्थरीकरण कोष सभबक्तन्ध व्र्वस्थााः  

१) बचि िथा ऋि णिषयगि संस्थाहरू सम्भाणिि जोणखमबाट संरक्षिका लाणग संघीय काननुमा व्यिस्था 

भएबमोणजम खडा हुने णस्थरीकरि कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्वस्थापन 

 

७६. संस्था समस्र्ाग्रस्त िएको घोषणा गना सक्तकने:  

१)  यस ऐन बमोणजम गररएको णनरीक्षि िा णहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा र्दहेायको अिस्था णिद्यमान रहकेो 

र्दणेखएमा कायिपाणलकाले त्यस्िो संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्थाको रुपमा घोषिा गनि सक्नेछ:- 

क) सर्दस्यको णहि णिपरीि हुने गरर कुनै कायि गरेको, 
ख) संस्थाले परूा गनुिपने णित्तीय र्दाणयत्ि परूा नगरेको िा भिुानी गनुिपने र्दाणयत्ि भिुानी गनि नसकेको िा 

भिुानी गनि नसक्ने अिस्था भएको, 

ग) सर्दस्यहरूको बचि णनिािररि शिि बमोणजम णफिाि गनि नसकेको, 
घ) यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम िथा णिणनयम णिपररि हुने गरर संस्था सञ्चालन भएको,  

ङ) संस्था र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आणथिक कणठनाई 

भोणगरहकेो,  

च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचि रकम णफिाि गनुि पने अिणिमा णफिाि नगरेको भनी त्यस्िो संस्थाका कम्िीमा 

िीस प्रणिशि िा िीस जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूले र्दिाि गने अणिकारी समक्ष 

णनिरे्दन णर्दएकोमा छानणिन गर्दाि खण्ड (क) र्दणेख (ङ) सम्मको कुनै अिस्था णिद्यमान भएको र्दणेखएको । 

२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापणन प्रचणलि काननू बमोणजम गठन गरेको आयोगले कुनै 

संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषिा गनि णसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्ि भनी पणहचान गरेकोमा िा त्यस्िो 

आयोगमा परेको उजरुी संख्या, औणचत्य समेिको आिारमा कायिपाणलकाले त्यस्िो संस्थालाई समस्याग्रस्ि 

संस्था घोषिा गनि सक्नेछ । 

७७.  व्र्वस्थापन सक्तमक्ततको गठन:  

१)  र्दफा ७७ बमोणजम समस्याग्रस्ि संस्था घोषिा भएकोमा त्यस्िो संस्थाको सम्पणत्त व्यिस्थापन िथा र्दाणयत्ि 
भिुानी सम्बणन्ि कायिका लाणग व्यिस्थापन सणमणिको गठन गनि र्दिाि गने अणिकारीले कायिपाणलका समक्ष 

णसफाररस गनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम णसफाररस भई आएमा कायिपाणलकाले िोणकए िमोणजम व्यिस्थापन सणमणिको गठन गनि 

सक्ने छ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम गणठि व्यिस्थापन सणमणिको काम, कििव्य र अणिकार िोणकए बमोणजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 
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कसूर, दण्ड िररवाना तथा पुनराबेदन 

७८. कसूर गरेको माक्तनने :  

कसैले र्दहेायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्िगििको कसरू गरेको माणननेछ । 

क) र्दिाि नगरर िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यणि, फमि िा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी 

शब्र्द िा सो शब्र्दको अगं्रेजी रुपान्िरि राखी कुनै कारोिार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा अन्य कुनै कायि गरेमा, 

ख) सर्दस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम, णिणनयम बमोणजम बाहके अन्य कुनै पणन प्रयोजनको 

लाणग प्रयोग गरेमा, 

ग) िोणकएको भन्र्दा बढी रकम ऋि प्रर्दान गर्दाि जमानि िा सरुक्षि नराखी ऋि प्रर्दान गरेमा,  

घ) सणमणिको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमिचारीले संस्थाको सम्पणत्त, बचि िा शयेर रकम णहनाणमना गरेमा, 

ङ) ऋि असूल हुन नसक्ने गरर सणमणिका कुनै सर्दस्य, णनजको नािेर्दार िा अन्य व्यणि िा कमिचारीलाई ऋि णर्दई 

रकम णहनाणमना गरेमा, 

च) सणमणिका कुनै सर्दस्यले एक्लै िा अन्य सर्दस्यको णमलेमिोमा संस्थाको शयेर िा बचि रकम आफू खसुी 

पररचालन गरर संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

छ) झिुा िा गलि णििरि पेश गरर कजाि णलएमा, राखकेो णििो कछचा भएमा िा ऋि णहनाणमना गरेमा, 

ज) संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेका णनयम, णिणनयम णिपररि लगानी गरेमा िा लगानी गने उद्दशे्यले 

रकम उठाएमा, 

झ) कृणिम व्यिसाय खडा गरर िा गराई ऋि णलएमा िा णर्दएमा, 

ञ) णििोको अस्िाभाणिक रुपमा बढी मलू्याङ्कन गरर ऋि णलएमा िा णर्दएमा, 

ट) झिुा णििरिको आिारमा पररयोजनाको लागि अस्िाभाणिक रुपमा बढाई बढी ऋि णलएमा िा णर्दएमा, 

ठ) कुनै व्यणि िा संस्थालाई एक पटक णर्दइसकेको सरुक्षि रीिपिूिक फुकुिा नभई िा सो सरुक्षिले खामकेो 

मलू्यभन्र्दा बढी हुनेगरर सोही सरुक्षि अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋि णलए िा णर्दएमा, 

ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लाणग ऋि सणुििा णलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे िा गराएमा, 

ढ) संस्थाको कुनै कागजाि िा खािामा लेणखएको कुनै कुरा कुनै िररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथि णनस्कन े

व्यहोरा पारी णमलाई लेख्ने िा अको णभन्नै श्रेस्िा राख्ने जस्िा काम गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा 

िा हानी नोक्सानी गने उद्दशे्यले णकिे गने िा अकािको हानी नोक्सानी गने उद्दशे्यले नगरे िा नभएको झिुा कुरा 

गरे िा भएको हो भनी िा णमणि, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरर गराई कागजाि बनाई िा बनाउन 

लगाई जालसाजी गरे िा गराएमा, 

ि) ऋिको णििो स्िरुप राणखने चल अचल सम्पणत्त णललाम णबणि िा अन्य प्रयोजनको लाणग मलू्याङ्कन गर्दाि 

मलू्याङ्कनकिािले बढी, कम िा गलि मलू्याङ्कन गरर संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे िा 

गराएमा, 

ि) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्दशे्यले कसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलाणहजा गनि िा गराउन, 

कुनै णकणसमको रकम णलन िा णर्दन, णबना मलू्य िा कम मलू्यमा कुनै माल, िस्ि ुिा सेिा णलन िा णर्दन, र्दान,  
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थ) र्दािव्य, उपहार िा चन्र्दा णलन िा णर्दन, गलि णलखि ियार गनि िा गराउन, अनिुार्द गनि िा गराउन िा गरै 

काननूी लाभ िा हानी परु् याउने बर्दणनयिले कुनै कायि गरे िा गराएमा, 

र्द) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचिकिाि िा िी मध्य ेकसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरर लेखा परीक्षि गरे 
गराएमा िा लेखा परीक्षि गरेको झिुो प्रणििरे्दन ियार पारेमा िा पानि लगाएमा । 

७९. सिार्ाः  

१) कसैले र्दफा ७८ को कसरू गरेमा र्दहेाय बमोणजमको सजाय हुनेछ :- 
क)  खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसरूमा एक बषिसम्म कैर्द र एक लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 
ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 
ग) खण्ड (ख) को कसरूमा णिगो बराबरको रकम जररिाना गरर िीन बषि सम्म कैर्द, 

घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र (ि) को कसरूमा णिगो भराई णिगो बमोणजम 
जररिाना गरर र्दहेाय बमोणजमको कैर्द हुनेछ :- 

१. र्दश लाख रुपैयाूँ सम्म णबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,  

२. र्दश लाख रुपैयाूँ भन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँ सम्म णबगो भए र्दईु िणष र्दणेख िीन िषिसम्म कैर्द,  

३. पचास लाख रुपैयाूँ भन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँ सम्म णबगो भए िीन िषि र्दणेख चार िषिसम्म कैर्द, 

४. एक करोड रुपैयाूँ भन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयाूँ सम्म णबगो भए चार िषिर्दणेख छ िषिसम्म कैर्द,  

५. र्दश करोड रुपैंयाूँ भन्र्दा बढी एक अरब रुपैयाूँ सम्म णबगो भए छ िषिर्दणेख आठ िषिसम्म कैर्द,  

६. एक अरब रुपैयाूँ भन्र्दा बढी जणिसकैु रुपैयाूँ णबगो भए पणन आठ िषिर्दणेख र्दश िषिसम्म कैर्द,  

ङ) खण्ड (ढ) को कसरूमा र्दश बषिसम्म कैर्द । 
२) र्दफा ७९ को कसरू गने उद्योग गने िा त्यस्िो कसरू गनि मद्दि परु् याउने व्यणिलाई मखु्य कसूरर्दारलाई हुने सजायको 

आिारमा सजाय हुनेछ । 

३) र्दफा ७९ को कसरू गने िा त्यस्िो कसरू गनि मद्दि परु् याउने कुनै णनकाय संस्था भए त्यस्िो णनकाय संस्थाको प्रमखु 
कायिकारी िा पर्दाणिकारी िा कायिकारी हणैसयिमा कायि सम्पार्दन गने व्यणिलाई यस ऐन बमोणजम हुने सजाय 

हुनेछ । 

८०.  िररवाना हुने: 

१) र्दफा ८७ बमोणजम कसैको उजरूी परी िा संस्थाको णनरीक्षि अनगुमन िा णहसाब णकिाबको जाूँच गर्दाि िा अन्य 

कुनै व्यहोराबाट कसैले र्दहेायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो कायिको प्रकणि र 

गाम्भीयिको आिारमा त्यस्िो कायि गने व्यणिलाई पाूँच लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना गनेछ :- 

क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेका णनयम णिपरीि सर्दस्यसूँग ब्याज णलएमा,  

ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचि र ऋिको ब्याजर्दर बचिको अन्िर छ प्रणिशिभन्र्दा बढी कायम गरेमा, 
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ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋिमा लाग्ने ब्याजलाई मलू कजािमा पूूँजीकृि गरर सोको आिारमा ब्याज लगाएमा, 

घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको िोणकए बमोणजमको प्रणिशिभन्र्दा बढी हुने गरर ऋि प्रर्दान गरेमा, 

ङ) संस्था र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहके अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यिा प्राप्त गरेको िीन मणहना अिणि 

व्यणिि नभई ऋि लगानी गरेमा, 

च) प्राथणमक पूूँजी कोषको १५ गिुा भन्र्दा बढी हुने गरर बचि संकलन गरेमा, 
छ) शयेर पूूँजीको १८ प्रणिशिभन्र्दा बढी शयेर लाभांश णििरि गरेमा, 
ज) संस्थाले आफ्नो कायिके्षि बाणहर गई कारोिार गरेमा िा गरै सर्दस्यसंग कारोिार गरेमा, 

झ) संस्थाले यो ऐन णिपरीि कृणिम ब्यणिलाई आफ्नो सर्दस्यिा णर्दएमा । 

२) उपर्दफा (१) मा लेणखएको व्यहोराबाट कसैले र्दहेायको कुनै कायि गरेको र्दिाि गने अणिकारीले त्यस्िो कायिको 

प्रकृणि र गाम्भीयििाको आिारमा त्यस्िो कायि गने व्यणिलाई िीन लाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनि सक्नेछः-  

क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम बमोणजम णर्दएको कुनै णनर्दशेन िा िोणकएको मापर्दण्डको पालना 

नगरेमा, 

ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम बमोणजम णर्दनपुने कुनै णििरि, कागजाि, प्रणिबेर्दन, सचूना िा 

जानकारी नणर्दएमा, 

ग) यस ऐन बमोणजम णनिािचन नगरर सणमणि िथा लेखा सपुरीिके्षि सणमणिका पर्दाणिकारीहरु आफू खशुी 

पररिििन गरेमा 

घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोणजमको िोणकएको शिि पालन नगरेमा, 
ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयम णिपररि अन्य कायि गरेमा । 

३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोणजमको जररिाना गनुि अणघ र्दिाि गने अणिकारीले सम्बणन्िि व्यणि िा संस्थालाई 

सफाई पेश गनि कम्िीमा पन्र णर्दनको समयािणि णर्दन ुपनेछ । 

८१. रोकका राख्ने: 

१)  र्दिाि गने अणिकारीले सम्बणन्िि संस्थालाई र्दफा ८१ बमोणजम जररिाना गनुिका अणिररि िीन मणहनासम्म 

त्यस्िो संस्थाको कारोिार, सम्पणत्त िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्ने िथा सम्पणत्त रोक्का राख्न सम्बणन्िि 

णनकायलाई णसफाररस गनि सक्नेछ ।  

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको णसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्िो संस्थाको कारोिार, सम्पणत्त िा बैङ्क खािा रोक्का 
राखी सो को जानकारी र्दिाि गने अणिकारीलाई णर्दन ुपनेछ । 

८२. दोब्बर िररवाना हुने:  

१)  र्दफा ८१ बमोणजम जररिाना भएको व्यणि िा संस्थाले पनु: सोही कसरू गरेमा त्यस्िो व्यणि िा संस्थालाई 

र्दिाि गने अणिकारीले र्दोस्रो पटकर्दणेख प्रत्येक पटकको लाणग र्दोब्बर जररिाना गनेछ । 

८३.  अनुसन्धानको िाक्तग िेखी पठाउन सकने :  

र्दिाि गने अणिकारी िा नेपाल रारि बैङ्कले यस ऐन बमोणजम आफ्नो काम, कििव्य र अणिकारको पालना गर्दाि 

कसैले र्दफा ७९ बमोणजमको कसरू गरेको थाहा पाएमा त्यस्िो कसरूका सम्बणन्िमा यस ऐन बमोणजम अनसुन्िान 

गनिको लाणग सम्बणन्िि णनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  
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८४. मुद्दासभबन्धी व्र्वस्थााः  

र्दफा ८० बमोणजम सजाय हुने कसरूको मदु्दा सम्बणन्ि व्यिस्था संघीय काननु बमोणजम हुनेछ । 

८५. र्दफा ८० बमोणजमको सजाय हुने कसरू सम्बणन्ि मदु्दाको कारिाही र णकनारा णजल्ला अर्दालिबाट हुनेछ । 

८६.  उिूरी क्तदने हद भर्ाद:  

१) कसैले र्दफा ८० बमोणजमको सजाय हुने कसरू गरेको िा गनि लागकेो थाहा पाउने व्यणिले त्यसरी थाहा पाएको 

णमणिले नब्बे णर्दनणभि र्दिाि गने अणिकारी समक्ष उजरूी णर्दन ुपनेछ । 

२) कसैले र्दफा ८० बमोणजम जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यणिले त्यसरी थाहा पाएको णमणिले नब्बे 

णर्दन णभि र्दिाि गने अणिकारी समक्ष उजरूी णर्दन ुपनेछ । 

८७.  पुनरावेदन गना सकने: 

१) र्दफा ६ बमोणजम संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेको िा र्दफा ८८ बमोणजम संस्था र्दिाि खारेज गरेकोमा णचत्त 

नबझु्नेले सो णनिियको जानकारी पाएको णमणिले पैंिीस णर्दन णभि र्दिाि गने अणिकारीको णनििय उपर 

कायिपाणलका समक्ष पनुरािरे्दन गनि सक्नेछ । 

२) र्दफा ८० बमोणजमको जररिानामा णचत्त नबझु्ने व्यणिले त्यस्िो णनिियको जानकारी पाएको सणमणिले पैंिीस 

णर्दनणभि र्दहेाय बमोणजम पनुरािरे्दन गनि सक्नेछ: 

क)  र्दिाि गने अणिकारी र कायिपाणलकाले गरेको णनििय उपर सम्बणन्िि णजल्ला अर्दालिमा,  

ख) नेपाल रारि बैङ्कले गरेको णनििय उपरसम्बणन्िि उछच अर्दालिमा । 

८८.  असूि उपर गनन:  

यस पररछछेर्द बमोणजम कुनै व्यणिले णिनुिपने पने जररिाना िा कुनै रकम नणिरी बाूँकी रहकेोमा त्यस्िो जररिाना िा 

रकम णनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असलू उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

क्तवक्तवध 

८९. मताक्तधकारको प्रर्ोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जणिसकैु शेयर खररर्द गरेको भए िापणन सम्बणन्िि संस्थाको कायि 

सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मिको आिारमा आफ्नो मिाणिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ ।  

९०.  सामाक्तिक परीक्षण गराउन सकने : 

१) संस्थाले णिणनयममा उल्लेणखि उद्दशे्य प्राप्त गनिका लाणग सणमणिबाट भएका णनििय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्त 
गरेका सेिा र सन्िषु्टीको स्िर, सेिा प्राणप्तबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्िरमा आएको आणथिक, सामाणजक, 

सांस्कृणिक िथा िािािरिीय पक्षमा सकारात्मक पररिििन लगायिका णिषयमा सामाणजक परीक्षि गराउन 

सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजम भएको सामाणजक परीक्षिको प्रणििरे्दन छलफलको लाणग सणमणिले सािारिसभा समक्ष 
पेश गनेछ । 

३) उपर्दफा (२) बमोणजम पेश भएको सामाणजक परीक्षि प्रणििरे्दन छलफल गरर सािारिसभाले आिश्यकिा 

अनसुार सणमणिलाई णनर्देशन णर्दन सक्नेछ । 
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४) यस र्दफा बमोणजमको सामाणजक परीक्षि प्रणििरे्दनको एक प्रणि सम्बणन्िि संस्थाले र्दिाि गने अणिकारी समक्ष 

पेश गनुि पनेछ । 

९१. सहकारी क्तशक्षााः सहकारी के्षिको प्रिर्द्िनको लाणग णिद्यालय िहको पाठ्यिममा आिारभिू सहकारी सम्िणन्ि 

णिषयिस्िुलाई समािेश गनि सणकनेछ । 

९२. आक्तथाक सहर्ोग गना नहुने: संस्थाको रकमिाट सणमणिको णनििय िमोणजम सर्दस्यहरुले आणथिक सहयोग णलन 

सक्नेछन ्

िर सामाणजक कायिको लाणग गरै सर्दस्य व्यणि िा संस्थाहरुलाई समेि आणथिक सहयोग गनि िािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको लाणग 'सामाणजक कायि' भन्नाले णशक्षा, स्िास््य, िािािरि संरक्षि, 

मानिीय सहायिा, सहकाररिा प्रबद्दिन सम्बणन्ि कायिलाई जनाउूँछ । 

९३. अन्तर सहकारी कारोवार गना सकनेाः संस्थाहरुले िोणकए बमोणजम एक आपसमा अन्िर सहकारी कारोिार गनि 

सक्नेछन ्। 

९४.  ठेककापट्टा क्तदन नहुने: संस्थाले आफ्नो सणमणिको कुनै सञ्चालक िा लेखा सपुरीिके्षि सणमणिको संयोजक िा 

सर्दस्य िा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा णर्दन हुर्दनै । 

९५. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनरु्दान िा कुनै सेिा सणुििा र्दरुुपयोग 

गरेको पाइएमा प्रचणलि काननू बमोणजम सरकारी बाूँकी सरह असलू उपर गररनेछ ।  

९६. कभपनी सभबक्तन्ध प्रचक्तित ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन्िगिि र्दिाि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बणन्ि 

प्रचणलि ऐन लाग ूहुने छैन । 

९७. प्रचक्तित कानून बमोक्तिम कारवाही गना वाधा नपनन : यस ऐनमा लेणखएको कुनै कुराले कुनै व्यणि उपर प्रचणलि 

काननू बमोणजम अर्दालिमा मदु्दा णमलाउन बािा पयुािएको माणनने छैन ।  

९८. सभपक्ति शुक्तद्दकरण क्तनवारण सभबक्तन्ध कानुनी व्र्वस्थाको पािना गनुापननाः संस्थाले सम्पणत्त शणुद्दकरि 

णनिारि सम्बणन्ि संघीय/प्रर्दशे काननुमा भएका व्यिस्थाका साथै िि ्सम्बन्िमा मनिालयले जारी गरेको मानर्दण्ड 

र नेपाल रारि बैंकको णित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका णनर्दणेशकाहरूको पालना गनुिपनेछ । 

९९. क्तनर्म बनाउने अक्तधकार: यस ऐनको कायािन्ियनको लाणग कायिपाणलकाले आिश्यक णनयम बनाउन सक्नेछ 

१००. मापदण्ड, क्तनदनक्तशका वा कार्ाक्तवक्तध बनाई िागू गना सकने:  

१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको णनयमको अणिनमा रही संस्थाको र्दिाि, सञ्चालन, णनरीक्षि िथा अनगुमन 

लगायिका काम कारबाहीलाई व्यिणस्थि र प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायिपाणलकाले आिश्यकिा 

अनसुार मापर्दण्ड, णनर्दणेशका िा कायिणिणि बनाई लाग ूगनि सक्नेछ । 

२) उपर्दफा (१) बमोणजमको मापर्दण्ड बनाउूँर्दा आिश्यकिा अनसुार रणजरिार, नेपाल रारि बैङ्क, मन्िालय र 

सम्बणन्िि अन्य णनकायको परामशि णलन सणकनेछ । 
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अनुसूची १ 

र्दिाि र्दरखास्िको नमनूा 

 

णमणिः- २०   /     / 

 

 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अणिकृि ज्य ू

िारागङु मणुिके्षि गाउूँकायिपाणलकाको कायािलय, कागबेनी मसु्िाङ । 

 

णिषयः- सहकारी संस्थाको र्दिाि । 

 

महोर्दय, हामी र्दहेायका व्यणिहरु र्दहेायका कुरा खोणल र्दहेायको संस्था र्दिाि गरर पाउन णनिरे्दन गर्दिछौ ूँ । उद्दशे्य 

अनरुुप संस्थाले गने कायिहरुको योजना र प्रस्िाणिि संस्थाको णिणनयम र्दईु प्रणि यसै साथ संलग्न राणख पेश गरेका छौ ूँ । 

 

संस्था सभबक्तन्ध क्तववरण 

क)  प्रस्िाणिि संस्थाको नामः 

ख) ठेगानाः 

ग) उद्दशे्यः 

घ) मखु्य कायिः 

ङ) कायिक्षेिः 

च) र्दाणय्िः 

छ) सर्दस्य संख्याः 

१) मणहलाः          जना 

२) परुुषः            जना 

ि)  प्राप्त सेयर पूूँजीको रकमः रु. 

झ) प्राप्त प्रिशे शलू्कको रकमः रु. 
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अनुसूची २ 

संस्था दताा प्रमाणपत्रको नमूना 

 

िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलकाको कायािलय, 

 कागबेनी मसु्िाङ । 

 

सहकारी संस्था दताा प्रमाणपत्र 

र्दिाि नं. 

 

िारागङु मणुिके्षि गाउूँपाणलका सहकारी ऐन, २०७९ को र्दफा ६ बमोणजम श्री. ....................... 

......................... लाई णसणमि र्दाणय्ि भएको संस्थामा र्दिाि गरर णस्िकृि णिणनयम सणहि यो प्रमाि-पि प्रर्दान गररएको 

छ । 

 

िगीकरिः ( र्दफा ११ सूँग सम्बणन्िि) 

र्दिाि गरेको णमणिः 

र्दस्िखिः 

र्दिाि गने अणिकारीको नामः 

कायािलयको छापः 

 

        आज्ञाले, 

    णजि बहार्दरु राना 

प्रमखु प्रशासकीय अणिकृि 

 

 


