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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

प्रस्तावनााः  

सहकारी िूल्य, िान्य ा र मसद्धान्  अनुरूप स्थानीयस् रिा छररएर रहेको पूूँजी, प्रविधध  था 
प्रत भालाई स्िाबलम्बन र पारस्पररक ाका आधारिा एकीकृ  गरै्द सर्दस्यहरूको आधथिक, 
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सािाजजक  था साूँस्कृत क उन्नयन गनि, सिुर्दायिा आधारर , सर्दस्य केजन्ि , लोक ाजन्त्रक, 
स्िायत्त र सुशामस  सगंठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्िधन गनि, सहकारी खे ी, 
उद्योग, िस् ु  था सेिा व्यिसायका िाध्यिबाट सािाजजक न्यायका आधारिा आत्ितनभिर, 
 ीब्र एिं दर्दगो रुपिा स्थानीय अथि न्त्रलाई सुदृढ  ुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्द ाि, 
सञ्चालन एिि ् तनयिन सम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, बान्नीगढी जयगढ 
गाउूँपामलकाको  गाउूँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाि “बान्नीगढी जयगढ गाउूँपामलकाको सहकारी 
ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  ुरुन्  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन् ररक कायिविधध” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बिोजजि 
बनाएको आन् ररक कायिविधध सम्झनुपछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर सम्झनुपछि । 

(ग) “ ोककएको” िा “ ोककए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन् गि  बनेको 
तनयििा  ोककएको िा  ोककए बिोजजि सम्झनुपछि । 

(घ) “पररिार” भन्नाले सर्दस्यको पत  िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धििपुत्र, 
धििपुत्री, बाबु, आिा, सौ ेनी आिा र आफूले पालन पोषण गनुि पन े
र्दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बदहनी सम्झनुपछि। 

 र सो शब्र्दले अशंबण्डा गरीिा िानो छुट्दटई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय 
गरी बसेको पररिारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बच ” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि 
सम्झनुपछि । 

(च) “िन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेने संघीय िन्त्रालय 
सम्झनुपछि ।  
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(छ) “िुखय कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यिसातयक 
कियाकलापहरुिा पतछल्लो आधथिक िषिसम्ििा पररचामल  बच को 
र्दातयत्ि र पतछल्लो आधथिक िषिको सर्दस्य फि को खररर्द िा बबिी 
कारोिारिा कम् ीिा  ीस प्रत श भन्र्दा बढी दहस्सा भएको कारोिार 
सम्झनुपछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झनु पछि ।  

(झ) “लेखा सुपरीिेक्षण समित ” भन्नाले र्दफा ३७ बिोजजिको लेखा 
सुपरीिेक्षण समित  सम्झनुपछि । 

(ञ) “वितनयि” भन्नाले सम्बजन्ध  सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोजजि 
बनाएको वितनयि सम्झनुपछि । 

(ट) “विभाग” भन्नाले संघको सहकारी विभाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दले 
िन्त्रालयले सहकारी तनयिन गनि  ोकेको िहाशाखा सिे लाई जनाउूँछ। 

(ठ) “शयेर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शयेर पूजीको अंश सम्झनुपछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले समित को सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दले 
समित को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्ष सिे लाई जनाउूँछ ।  

(ढ) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्य ा प्राप्   गरेका व्यजत  
सम्झनुपछि। 

(ण) “समित ” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोजजिको सञ्चालक 
समित  सम्झनुपछि ।  

( ) “सहकारी िूल्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरर्दातयत्ि, लोक न्त्र, 
सिान ा, सि ा, ऐतयिद्ध ा, इिान्र्दारी, खलुापन, सािाजजक 
उत्तरर्दातयत्ि  था अरुको हेरचाह लगाय  अन् रािजष्ट्रय िान्य ा प्राप्   
सहकारी सम्बन्धी िूल्य सम्झनुपछि । 

(थ) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले वितनयििा व्यिस्था भए बिोजजि 
सञ्चामल  व्यिसातयक कियाकलाप सम्झनुपछि ।  

(र्द) “सहकारी मसद्धान् ” भन्नाले स्िैजछछक  थाखलुा सर्दस्य ा, सर्दस्यद्िारा 
लोक ाजन्त्रक तनयन्त्रण, सर्दस्यको आधथिक सहभागी ा, स्िायत्त ा र 
स्ि न्त्र ा, मशक्षा,  ालीि र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक 
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सहयोग र सिुर्दायप्रत को चासो लगाय  अन् रािजष्ट्रय िान्य ा प्राप्   
सहकारी सम्बन्धी मसद्धान्  सम्झनुपछि ।  

(ध) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बिोजजि गठन भई र्दफा ६ बिोजजि र्द ाि 
भएको विषयग  िा बहुउद्रे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछि । 

(न) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनुपछि । 

(प) “प्राथमिक पूूँजी कोष” भन्नाले शयेर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि । 

(फ) "र्द ाि गने अधधकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बिोजजिको र्द ाि गने अधधकारी 
सम्झनुपर्दिछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा 

३. संस्थाको गठन: (१) कम् ीिा  ीस जना नेपाली नागररकहरु आपसिा मिली विषयग  िा 
िहुउद्रे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सतनेछन ्।  

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन श्रमिक, युिा लगाय ले आफ्नो श्रि िा 
सीपिा आधारर  भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपाली नागररकहरु 
भए पतन संस्था गठन गनि सतनेछन ्। 

(३) यस र्दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, 
स्थानीय  ह िा त्यस् ा सरकार िा  हको अनुर्दान िा स्िामित्ििा संचामल  विद्यालय, 
विश्िविद्यालय िा संगदठ  संस्थाबाट पाररश्रमिक पाउने पर्दिा िहाल रहेका कम् ीिा एकसय 
जना कििचारी, मशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसिा मिली प्रचमल  कानून बिोजजि र्द ाि 
भएको आफ्नो पेशाग  संगठनका आधारिा सर्दस्य ा, प्रत तनधधत्ि र सेिा संचालनिा  ोककए 
बिोजजिका श ि बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सतनेछन ्। 

 र एकसय जनाभन्र्दा कि संखया रहेको एउटै कायािलयका कम् ीिा  ीसजना कििचारी, 
मशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसिा मिली सर्दस्य ा, प्रत तनधधत्ि र सेिा संचालनिा  ोककए 
बिोजजिका श ि बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सतनेछन ्। 

(४) यस र्दफा बिोजजि संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) 
िा(२)िा उजल्लखख  संखया पुगेको हुनुपनेछ ।  



5 

 

 र संस्था र्द ाि भइसकेपतछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यजत लेसो संस्थाको सर्दस्य ा 
मलन बाधापनेछैन । 

(५) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन  बच   था ऋणको कारोिार गन े
संस्था गठन गर्दाि कम् ीिा एकसय जना नेपाली नागररकहरुको सहभाधग ा हुनु पनेछ ।  

४. दताा नगरी  सहकारी सस्था संचािन गना नहुने: कसैले पतन  यस ऐन बिोजजि र्द ाि 
नगरी सहकारी स्थापना  था सञ्चालन गनि हुूँरै्दन।   

५. दतााको िागग दरखास्त ददनु पने: (१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सरकारी संस्थाले 
र्द ािकालाधग र्द ाि गने अधधकारी सिक्ष अनुसूची-१ को ढाूँचािा र्दरखास्  दर्दनुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका र्दरखास्  साथ रे्दहाय बिोजजिका कागजा हरू संलग्न गनुि 
पनेछ: 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस् ावि  वितनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्य ा अध्ययन प्रत िेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले मलन स्िीकार गरेको शयेर संखया र शयेर रकिको वििरण । 

६. दताा गनुा पने: (१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप्   र्दरखास्   सदह को 
कागजा हरु  छानविन गर्दाि रे्दहाय बिोजजि भएको पाइएिा र्द ाि गने अधधकारीले र्दरखास्  
परेको मित ले  ीस दर्दनमभत्र त्यस् ो सहकारी संस्था र्द ाि गरी अनुसूची-२ को ढाूँचािा र्द ाि 
प्रिाणपत्र दर्दनु पनेछ: 

(क) र्दरखास्  साथ पेश भएको वितनयि यो ऐन  था यस ऐन अन् गि  
बनेको तनयि बिोजजि रहेको,  

(ख) प्रस् ावि  सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्य ा र मसद्धान्  अनुरुप 
सञ्चालन हुन सतने आधार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिुर्दायिा आधारर  एिि ्सर्दस्य केजन्ि  भई संचालन र 
तनयन्त्रण हुन सतने स्पष्ट्ट आधार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छानविन गर्दाि प्रस् ावि  सहकारी संस्थाको वितनयिको कुनै कुरािा 
संशोधन गनुिपने रे्दखखएिा र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खलुाई 
र्दरखास्  प्राप्   भएको मित ले पन्र दर्दनमभत्र तनिेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ । 
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(३) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बख  र्द ाि 
भई सञ्चालनिा रहेका बान्नीगढी जयगढ गाउूँपामलका मभत्र कायिक्षेत्र कायि गररएका  
सहकारी संस्था यसै ऐन बिोजजि र्द ाि भएको िातनने छ । 

(४) यस र्दफा बिोजजि सहकारी संस्था र्द ाि गर्दाि र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो सहकारी 
संस्थाले पालना गनुि पने गरी कुनै श ि  ोतन सतनेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि श ि  ोककएकोिा सोको पालना गनुि सम्बजन्ध  सहकारी संस्थाको 
क िव्य हुनेछ। 

७. दताा गना अस्वीकार गना सक्ने: (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उजल्लखख  अिस्था 
नभएिा, सोही र्दफा बिोजजि वितनयि संशोधनको लाधग सूचना दर्दएको अबधध मभत्र 
तनिेर्दकले संशोधन गनि अस्िीकार गरेिा त्यस् ो सूचना पाएको मित ले  ीस दर्दनमभत्र 
बबतनयि संशोधन नगरेिा िा सूचनािा उल्लेख भए बिोजजि हुन ेगरी बबतनयि  संशोधन 
नगरेिा र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो सहकारी संस्था र्द ाि गनि अस्िीकार गनि सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था र्द ाि गनि अस्िीकार गरेकोिा र्द ाि गने अधधकारीले 
कारण खलुाई  ीन दर्दन मभत्र सोको जानकारी सम्बजन्ध  तनिेर्दकहरूलाई दर्दनु पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हुने: (१) सहकारी संस्था अविजछछन्न उत्तराधधकारिाला एक 
स्िशामस  र सङ्गदठ  संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको लाधग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनिा रही व्यजत  सरह चल अचल सम्पवत्त प्राप्  , 
उपभोग, वििी िा अन्य व्यिस्था गनि सतनेछ ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजत  सरह आफ्नो नािबाट नामलस उजूर गनि र सो उपर पतन सोही 
नािबाट नामलस उजूर लाग्न सतनेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजत  सरह करार गनि सतनेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायािेत्र: (१) र्द ाि हुूँर्दाका बख  सहकारी संस्थाको कायि क्षेत्र रे्दहाय 
बिोजजि हुनेछः  

(क)  बच   था ऋणको िुखय कारोिार गने संस्थाको हकिा एक िडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक िडा िा रे्दहायका आधारिा ीन िडासम्ि: 
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(१)  सर्दस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लाधग आपसी 
साझा िन्धन (किन बण्ड), 

(२)  व्यिसातयक स् रिा सेिा संचालन गनि आिश्यक सर्दस्य संखया, 

(३) संस्था संचालनिा सर्दस्यको सहभाधग ािूलक लोक ाजन्त्रक तनयन्त्रण 
कायि हुने गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन संस्थाले र्द ाि भई व्यिसातयक सेिा 
प्रारम्भ गरेको र्दईुिषि पतछ रे्दहायको आधारिा जोडडएको भौगोमलक क्षेत्र कायि रहने गरी 
आफ्नो कायिक्षेत्र थप िडाहरूिा विस् ार गनि सतनछे ।  

(क) संस्थाको व्यिसातयक कियाकलापको विकास िििा सर्दस्य ा बढाउन 
थप कायि क्षेत्र आिश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनिा सर्दस्यको प्रत्यक्ष तनयन्त्रण कायि राख्न 
रचनात्िक उपायहरु अिलम्बन गररएको, 

(ग) बच   था ऋणको िुखय कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा 
िापर्दण्ड अनुसार भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन संस्थाको कायिक्षेत्रका िडाहरूिा 
व्यािसातयक सेिा सञ्चालन नभएको िा जम्िा कारोबारको  ोककएको रकि िा अनुपा भन्र्दा 
कि रकि िा अनुपा को व्यािसातयक सेिा सञ्चालन भएको रे्दखखएको खण्डिा र्द ाि गने 
अधधकारीले व्यािसातयक सेिा सञ्चालन भएका िडा िात्र कायिक्षेत्र कायि गने गरी वितनयि 
संशोधन गनि तनरे्दशन दर्दन सतनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि र्द ाि गने अधधकारीले तनरे्दशन दर्दएकोिा सहकारी संस्थाले एक 
िषिमभत्र वितनयि संशोधन गरी आफ्नो कायिक्षेत्र पनुःतनधािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस र्दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन सहकारी संस्थाले स्िेजछछक रूपिा 
जुनसुकै सिय कायिक्षेत्र घटाउने गरी पुनःतनधािरण गनि वितनयि संशोधन गनि सतनेछ ।  

(६) कायिक्षेत्र पुनः तनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था  ोककएबिोजजि हुनेछ ।   

१०. जानकारी ददनुपने: बान्नीगढी जयगढ गाउूँपामलकाभन्र्दा बढी कायिक्षेत्र कायि राखी र्द ाि 
भई सञ्चालनिा रहेका संस्थाहरूले बान्नीगढी जयगढ गाउूँपामलकािा सेिा सञ्चालन गर्दाि 
सञ्चामल  सेिाको वििरण सदह  र्द ाि गने अधधकारीलाई जानकारी दर्दनुपनेछ । 
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११. ववषयगत आधारमा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय बिोजजि हुनेछः 

(क) उत्पादक संस्थााः कृवष,र्दगु्ध, धचया,ककफ,उख,ुफलफुल र िाछापालन 
विशषेका विषयग  र अगुिािाली एिि ् उत्पार्दनको योजना सिे का 
आधारिा अन्य उत्पार्दनिूलक संस्था; 

(ख) उपभोक्ता संस्थााः उपभोत ा भण्डार, िच   था ऋण,उजाि र स्िास््य  
विशषेका विषयग  र प्राथमिक आिश्यक ा एिि ् सेिाको योजना 
सिे का आधारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्थााः हस् कला,खाद्य पररकार,औद्योधगक उत्पार्दन,भोजनालय र 
श्रि करार विशषेका विषयग  र सीप िा श्रिको विशषे ा एिि ्
स्िरोजगारीको योजना सिे का आधारिा अन्य श्रििा आधारर  संस्था; 

(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि िा सीपिा आधारर  
स्िरोजगारीका सेिा सिे  सञ्चालन गने अन्य बहुिुखी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्लेखख  विषयिा विमशष्ट्टीकरण, आि प्रचलन 
र अभ्यासको विकासिि सिे को आधारिा  ोककएबिोजजिका विषयहरु थप गनि सककनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन उपर्दफा (१) बिोजजि अन्य 
संस्थाहरु गठन गनि बाधा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गना सक्ने: (१) र्दफा ६ बिोजजि 
र्द ाि प्रिाणपत्र प्राप्   गरे पतछ संस्थाले आफ्नो उद्रे्दश्य प्राजप् का लाधग यस ऐन र 
वितनयिको अधीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि 
सतनेछ ।  

(२) प्रचमल  कानूनिा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन संस्थाले उपर्दफा (१) बिोजजि 
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुट्टै संस्था र्द ाि गनुिपने छैन । 

 र त्यस् ो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचमल  कानून 
बिोजजि अनुित पत्र, स्िीकृत  िा इजाज पत्र मलनु पने रहेछ भने सो बिोजजि अनुित पत्र, 
स्िीकृत  िा इजाज पत्र मलएर िात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि 
पनेछ।  
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(३) उपर्दफा (३) बिोजजि संस्थाले प्रचमल  कानून बिोजजि अधधकार पाएको तनकाय िा 
अधधकारीबाट अनुित पत्र, स्िीकृत  िा इजाज पत्र प्राप्   गरेिा पन्र दर्दनमभत्र सोको जानकारी 
र्द ाि गन ेअधधकारीलाई दर्दनु पनेछ । 

(४) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयुत  िा साझरे्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको 
बजारीकरणको लाधग यस ऐनको अधीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 
पररयोजना सञ्चालन गनि सतनेछन ्। 

(५) उपर्दफा (५) बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गन े
सम्बन्धी अन्य व्यबस्था  ोककए बिोजजि हुनेछ । 

१३. दाययत्व सीलमत हुने: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सर्दस्यको र्दातयत्ि 
तनजले खररर्द गरेको िा खररर्द गनि स्िीकार गरेको शयेरको अधधक ि रकिसम्ि िात्र 
सीमि  रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “मलमिटेड” भन्ने शब्र्द राख्नु 
पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुा पने: सहकारी संस्थाको गठन  था 
सञ्चालन गर्दाि सहकारीका िूल्य, िान्य ा र मसद्धान् को पालना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्देश्य तथा काया 

१५. संस्थाको उद्देश्य: कायिक्षेत्रिा आधारर  र सर्दस्य केजन्ि  भई आफ्ना सर्दस्यहरूको 
आधथिक, सािाजजक  था साूँस्कृत क उन्नयन गनुि संस्थाको िुखय उद्रे्दश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको काया: संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बिोजजि हुनेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र मसद्धान् हरूको पालना गनेगराउन,े 

(ख) सर्दस्यको दह  प्रिद्िधनगने गरी व्यािसातयक सेिाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यलाई मशक्षा, सूचना र  ालीि प्रर्दान गने , 

(घ) संस्थाले गने उत्पार्दन  था सेिाको िापर्दण्ड तनधािरण गरी गुणस् र 
सुधार, आधथिक स्थातयत्ि र जोखखि व्यिस्थापनसम्बन्धी कायि गने,  

(ङ) आन् ररक तनयन्त्रण प्रणाली लागू गने, 
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(च) संस्थाको व्यिसातयक प्रिद्िधन  था विकास सम्बन्धी कियाकलापहरू 
सञ्चालन गने, 

(छ) िन्त्रालय,रजजष्ट्रार, प्रारे्दमशक रजजष्ट्रार,स्थानीय  ह िार्द ाि गन े
अधधकारीको तनरे्दशन पालना गने गराउन,े 

(ज) वितनयििा उजल्लखख  कायिहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

ववयनयम तथा आन्तररक कायाववगध 

१७. ववयनयम बनाउनु पने: (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि, तनरे्दमशका, 
िापर्दण्ड र कायिविधधको अधीनिा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लाधग वितनयि बनाउन ु
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको वितनयि र्द ाि गने अधधकारीबाट स्िीकृ  भए पतछ लागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायाववगध बनाउन सक्ने: (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको 
तनयि, तनरे्दमशका, िापर्दण्ड, कायिविधी र वितनयिको अधीनिा रही आिश्यक ा अनुसार 
आफ्नो आन् ररक कायिविधध बनाउन सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको आन् ररक कायिविधध सम्बजन्ध  संस्थाको साधारणसभाले स्िीकृ  
गरेपतछ लागू हुनेछ । 

१९. ववयनयम र आन्तररक कायाववगधमा संशोधन: (१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सर्दस्य 
संखयाको बहुि बाट वितनयि र आन् ररक कायिविधध संशोधन हुन सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संशोधन भएको वितनयि िा आन् ररक कायिविधध र्द ाि गने 
अधधकारीबाट स्िीकृ  भएपतछ लागू हुनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता: (१) अठार िषि उिेर पूरा गरेका रे्दहाय बिोजजिका नेपाली 
नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हुन सतनेछनः् 

  (क)  संस्थाको कम् ीिा एक शेयर खररर्द गरेको, 
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  (ख)  संस्थाको वितनयििा उजल्लखख  श िहरु पालना गनि िन्जुर गरेको, 

  (ग)  संस्थाको जजम्िेिारी पालना गनि िन्जुर भएको, 

  (घ)  संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रत स्पधाि हुने गरी कारोिार नगरेको, 

  (ङ)   संस्थाको सर्दस्य ा मलन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका 
तनकायहरु, स्थानीय  हका साथ ै संस्थाको कायिक्षेत्र मभत्रका सािुर्दातयक िा सहकारी 
विद्यालय, गुठी, स्थानीय तलब, स्थानीय  हिा गठन भएका उपभोत ा सिूहहरु संस्थाको 
सर्दस्य हुन बाधा पने छैन ।  

(३) यस र्दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन स्िास््य सहकारी संस्थािा 
सहकारी संस्थाले सर्दस्य ा मलन िाधा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गना यनवेदन ददनु पने: (१) संस्थाको सर्दस्य ा मलन चाहने सम्बजन्ध  
व्यजत ले संस्थाको समित  सिक्ष तनिेर्दन दर्दनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तनिेर्दनपरेको मित ले पैं ीस दर्दन मभत्र समित ले यो ऐन, यस ऐन 
अन् गि  बनेको तनयि  था वितनयिको अधीनिा रही सर्दस्य ा प्रर्दान गने िा नगने तनणिय 
गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि तनणिय गर्दाि समित ले सर्दस्य ा प्रर्दान नगने तनणिय गरेिा सो को 
कारण खोली सा  दर्दनमभत्र तनिेर्दकलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि जानकारी पाएको मित ले  ीस दर्दनमभत्र सम्बजन्ध  ब्यजत ले 
त्यस् ो संस्था र्द ाि गने अधधकारीसिक्ष उजूर गनि सतनेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि प्राप्  उजूरी छानविन गर्दाि तनिेर्दकलाई सर्दस्य ा प्रर्दान गनुि पन े
रे्दखखएिा र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो तनिेर्दकलाई सर्दस्य ा प्रर्दान गनिको लाधग सम्बजन्ध  
संस्थालाई आरे्दश दर्दन सतनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप्   गरेको सा  दर्दन मभत्र सम्बजन्ध  
संस्थाले तनिेर्दकलाई सर्दस्य ा प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्द ाि गने अधधकारीलाई गराउनु 
पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाउने: (१) कुनै व्यजत  एकै प्रकृत को एकभन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हुन 
पाउने छैन ।  
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 र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै व्यजत  एकै प्रकृत को एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मित ले  ीनिषि मभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सर्दस्य ा 
कायि राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बख  कुनै संस्थािा नेपाल सरकारको तनकाय िा र्दफा २० को 
उपर्दफा (२) िा उल्लेख भएरे्दखख बाहेकको अन्य कुनै कृबत्रि व्यजत  सर्दस्य भएको भए 
पाूँचिषि मभत्र सर्दस्य ा अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सदस्यताको समाम्प्त: (१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्य ा रे्दहायको अिस्थािा सिाप्  हुनेछः 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्य ा त्याग गरेिा, 

(ख) लगा ार बावषिक साधारणसभािा बबना सूचना  ीन पटकसम्ि अनुपजस्थ  
भएिा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन् गि  िनेको तनयि िा वितनयि बिोजजि सर्दस्यले 
पालना गनुिपने प्रािधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोजजिको योग्य ा नभएिा। 

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप्   िा 
भुत ान गनुि पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि िा तनजले मलएको ऋण,त नुि पन े
कुनै र्दातयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको  फि बाट धध ो िा जिान  बसेकोिा सोको र्दातयत्ि 
फरफारक नभएसम्ि तनजको सर्दस्य ा सिाप्  हुने छैन ।  

(३) यस र्दफािा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन साधारणसभा बोलाउने तनणिय भइसकेपतछ 
साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैलाई पतन सर्दस्य ाबाट हटाउन सककने छैन। 

२४. सुववधा प्राप् त गना नसक्ने: कुन ै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई त नुि पने कुन ै र्दातयत्ि 
तनधािरर  सियमभत्र  भुत ान नगरेिा िा यो ऐन, यस ऐन अन् गि  िनेको तनयि  था 
वितनयि बिोजजि सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेिा त्यस् ो 
सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सुबबधा प्राप्   गनि सतने छैन । 

पररच्छेद – ६ 

साधारणसभा, सलमयततथा िेखा सुपररवेिण सलमयत 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्गको रुपिा साधारणसभा हुनेछ । 
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(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हुने छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा रे्दहाय बिोजजि हुनेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 

(ख) िावषिक साधारणसभा, 

(ग) विशषे साधारणसभा । 

२६. प्रारम्भभक साधारण सभाको काम, कताव्य र अगधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काि, 
क िव्य र अधधकार रे्दहाय बिोजजि हुनेछ: 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुने अतघल्लो दर्दनसम्िको काि कारबाही र 
आधथिक कारोबारको जानकारी मलने, 

(ख) चालू आधथिक िषिको लाधग िावषिक कायििि  था बजेट स्िीकृ  गने, 

(ग) प्रत िेर्दन  था वित्तीय वििरण अनुिोर्दन गने, 

(घ) वितनयििा उल्लेख भए बिोजजि समित  िा लेखा सुपरीिेक्षण समित को 
तनिािचन गने, 

(ङ) आन् ररक कायिविधध पारर  गन,े 

(च) लेखा परीक्षकको तनयुजत  र तनजको पाररश्रमिक तनधािरण गने,  

(छ) वितनयििा  ोककए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 

२७. वावषाक साधारणसभाको काम, कताव्य र अगधकार: िावषिक साधारणसभाको काि, क िव्य 
र अधधकार रे्दहाय बिोजजि  हुनेछ: 

(क) िावषिक कायििि  था बजेट स्िीकृत  गने, 

(ख) िावषिक लेखा परीक्षण प्रत िेर्दन अनुिोर्दन गने, 

(ग) समित  िा लेखा सुपरीिेक्षण समित को तनिािचन  था विघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेक्षण समित को संयोजक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट 
हटाउने, 
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(ङ) समित  िा लेखा सुपरीिेक्षण समित को िावषिक प्रत िेर्दन पारर  गन,े 

(च) वितनयि संशोधन  था आन् ररक कायिविधध पारर  गन,े 

(छ) लेखा परीक्षकको तनयुजत  र तनजको पाररश्रमिक तनधािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी तनणिय गने, 

(झ) पाररश्रमिक लगाय का सुविधा  ोतने, 

(ञ) ऋण  था अनुर्दान प्राप्  गने सम्बन्धिा तनणिय गन,े 

(ट) सर्दस्यको र्दातयत्ि मिनाहा दर्दने, 

(ठ) समित लाई आिश्यक तनरे्दशन दर्दने, 

(ड) वितनयििा  ोककए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक: (१) समित ले सहकारी संस्था र्द ाि भएको मित ले  ीन िदहनामभत्र 
प्रारजम्भक साधारणसभा बोलाउनु पनेछ । 

(२) समित ले प्रत्येक आधथिक िषि सिाप्  भएको मित ले छ िदहनामभत्र िावषिक साधारणसभा 
बोलाउनु पनेछ । 

(३) समित ले रे्दहायको अिस्थािा विशषे साधारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काि विशषेले विशषे साधारण सभा बोलाउनुपने समित िाट 
तनणिय भएिा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि लेखा सुपरीिेक्षण 
समित को मसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले विशषे साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस् ाि 
समित द्धारा पारर  भएिा, 

 (घ) विशषे साधारणसभा बोलाउनु पने कारण खलुाइ पजछचस प्रत श  
सर्दस्यले समित  सिक्ष तनिेर्दन दर्दएिा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोजजि र्द ाि गने अधधकारीले तनरे्दशन दर्दएिा, 
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(४) उपर्दफा (३) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन संस्थाको सञ्चालक िा 
व्यिस्थापकबाट आफ्नो जजम्िेिारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनिा सिस्या उत्पन्न भएको 
अिस्थािा र्द ाि गने अधधकारीलाई जानकारी दर्दई साधारण सर्दस्यहरू िध्येबाट बहुि  सर्दस्य 
उपजस्थ  भई विशषे साधारण सभा गनि सककनेछ । 

२९. ववशषे साधारणसभा बोिाउन यनदेशन ददन सक्ने: (१) संस्थाको तनरीक्षण िा सुपरीिेक्षण 
गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दाि रे्दहायको अिस्था रे्दखखन आएिा र्द ाि गने 
अधधकारीले त्यस् ो सहकारी संस्थाको समित लाई विशषे साधारणसभा बोलाउन तनरे्दशन दर्दन 
सतनेछ:   

(क) सहकारीको िूल्य, िान्य ा  था मसद्धान्  विपरर  कायि गरेिा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि, वितनयि  था आन् ररक 
कायिविधध विपरी  कायि गरेिा, 

(ग) र्द ाि गने अधधकारीले दर्दएको तनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोजजि र्द ाि गने अधधकारीले आरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि साधारणसभा बोलाउन तनरे्दशन प्राप्   भएिा समित ले सो तनरे्दशन 
प्राप्   भएको मित ले पैं ीस दर्दनमभत्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र साधारणसभाको 
बैठकिा उजूरी िा तनरीक्षणका िििा रे्दखखएका विषयिा छलफल गरी सोको प्रत िेर्दन र्द ाि 
गने अधधकारीसिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) िा उजल्लखख  अिधधमभत्र समित ले साधारणसभा नबोलाएिा र्द ाि 
गने अधधकारीले त्यस् ो साधारणसभा बोलाउन सतनेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लाधग गणपूरक संखया  त्काल कायि रहेको सर्दस्य 
संखयाको एकाउन्न प्रत श  हुनेछ ।  

 र पदहलो पटक डाककएको साधारण सभािा गणपुरक संखया नपुगेिा त्यसको सा  दर्दन मभत्र 
र्दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभािा 
संचालक समित को बहुि  सदह  एक त हाई साधारण सर्दस्यहरुको उपजस्थत  भएिा 
साधारण सभाको गणपुरक संखया पुगेको िातननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन र्दफा २८ को (४) िा भएको व्यिस्था 
सोहीअनुसार हुनेछ । 
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(६) र्दईु हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दाि सिान कायिसूचीिा 
 ोककए बिोजजि सर्दस्य संखयाको आधारिा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानिा संचालक 
सर्दस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गनि र त्यस् ो सभाको तनणिय प्रिाखण  गनि प्रत तनधधहरु 
छनौट गरी त्यस् ा प्रत तनधधहरुको उपजस्थत को सभाले अजन् ि तनणिय प्रिाखण  गन े
व्यिस्था मिलाउन सतनेछ । 

३०. सञ्चािक सलमयत: (१) सहकारी संस्थािा साधारणसभाबाट तनिािधच  एक सञ्चालक 
समित  रहनेछ ।  

 र,  एउटै व्यजत  लगा ार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको समित िा उपलब्ध भएसम्ि कम् ीिा  ेत्तीस प्रत श  िदहला 
सर्दस्यको प्रत तनधधत्ि सुतनजश्च  गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिधधिा सञ्चालक  था लेखा समित को 
पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र तनिािधच  हुन सतने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कििचारी िा आफ्नो संस्थाले सर्दस्य ा मलएको 
सहकारी संघ िा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

 र िावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस् ो 
सहकारी संस्थािा कििचारीको रुपिा काि गनि बाधा पने छैन । िावषिक र्दईु करोडभन्र्दा बदढ 
कारोिार गने संस्थािा कुनै संचालक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मित ले र्दईु 
िषिमभत्र त्यस् ो संचालकले कििचारीको पर्द त्याग गरी अको कििचारीको व्यिस्था गनुिपनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअतघ कुनै व्यजत  एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको 
संस्थाको कििचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको मित ले एक िषिमभत्र कुनै एक संस्थाको 
िात्र सञ्चालक िा कििचारी रहनु पनेछ । 

(६) समित को कायाििधध चार िषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमयतको यनवााचन: (१) समित ले आफ्नो कायाििधध सिाप्  हुनु कजम् िा एक 
िदहना अतघ अको समित को तनिािचन गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि समित को तनिािचन नगराएको जानकारी प्राप्   भएिा त्यस् ो 
जानकारी प्राप्   भएको मित ले छ िदहनामभत्र समित को तनिािचन गराउन र्द ाि गने 
अधधकारीले सम्बजन्ध  समित लाई आरे्दश दर्दन सतनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि र्द ाि गने अधधकारीले आरे्दश दर्दएकोिा सम्बजन्ध  समित ले सो 
आरे्दश बिोजजिको सियािधधमभत्र समित को तनिािचन गराई र्द ाि गने अधधकारलाई जानकारी 
गराउनु पनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि समित को तनिािचन नगराएिा र्द ाि गने अधधकारले त्यस् ो संस्था 
सर्दस्य रहेको िाधथल्लो संघ भए सो संघको प्रत तनधध सिे लाई सहभागीगराई समित को 
तनिािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको तनिािचन कायििा सहयोग पुर् याउनु सम्बजन्ध  समित का 
पर्दाधधकारीहरूको क िव्य हुनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि तनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ध  संस्थाले व्यहोनुि 
पनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि समित को अको तनिािचन नभएसम्िको लाधग समित ले वितनयििा 
व्यिस्था भए बिोजजि आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमयतको काम, कताव्य र अगधकार: यस ऐनिा अन्यत्र उजल्लखख  काि, क िव्य र 
अधधकारका अत ररत  समित को काि, क िव्य र अधधकार रे्दहाय बिोजजि हुनेछ: 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र मसद्धान्  बिोजजि सहकारी संस्थाको 
सञ्चालन गने, 

(ख) आधथिक  था प्रशासकीय कायि गने, गराउन,े 

(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषिक साधारणसभा  था विशषे साधारणसभा 
बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका तनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीत , योजना, बजेट  था बावषिक कायिििको  जुििा गरी 
साधारणसभा सिक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्य ा प्रर्दान गने  था सर्दस्य ाबाट हटाउने,  

(छ) शयेर नािसारी  था कफ ाि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बजन्ध  संघको सर्दस्य ा मलने, 

(झ) वितनयि  था आन् ररक कायिविधध  यार गरी साधारणसभािा पेश गने,  
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(ञ) संस्थाको कायिक्षेत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको दह  प्रिद्िधनको 
लाधग आिश्यक कायि गन,ेगराउने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: रे्दहायको कुनै अिस्थािा सञ्चालक आफ्नो पर्दिा बहाल 
रहन सतने छैन: 

(क) तनजले दर्दएको राजीनािा समित बाट स्िीकृ  भएिा, 

(ख) तनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोजजि सञ्चालकबाट हटाउने तनणिय 
भएिा, 

(ग) तनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेिा, 

(घ) तनज सोही िा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

 र र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रत बन्धात्िक िातयांशिा लेखखएको 
कुरािा सोहीबिोजजि हुनेछ । 

(ङ) तनज सोही िा अको संस्थाको लेखा सुपरीिेक्षण समित को पर्दिा रहेिा 

(च) तनजको ितृ्यु भएिा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले िहुि को तनणियबाट रे्दहायको 
कुनै अिस्थािा सञ्चालकलाई समित को सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सतनेछ: 

(क) आधथिक दहनामिना गरी सम्बजन्ध  संस्थालाई हानी नोतसानी पुर् याएिा, 

(ख) अनधधकृ   िरले सम्बजन्ध  संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको 
गोपतनय ा भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बजन्ध  संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रत स्पधाि हुने गरी सिान 
प्रकृत को कारोबार िा व्यिसाय गरेिा, 

(घ) सम्बजन्ध  संस्थाको अदह  हुने कुनै कायि गरेिा,  

(ङ) तनज शारीररक िा िानमसक रुपिा काि गनि नसतने भएिा, 

(च) कुनै सञ्चालकिा यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि िा वितनयििा 
उजल्लखख  योग्य ा नरहेिा । 



19 

 

(२) कुनै सञ्चालकलाई समित को पर्दबाट हटाउने तनणिय गनुि अतघ त्यस् ो सञ्चालकलाई 
साधारणसभा सिक्ष सफाई पेश गने िनामसब िाकफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको अिधधमभत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेिा िा तनजले पेश 
गरेको सफाई सन् ोषजनक नभएिा साधारणसभाले त्यस् ो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन 
सतनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य समित को र्दईु 
कायिकालसम्िको तनिािचनिा उम्िेर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेिा त्यस् ो पर्दिा साधारणसभाले बाूँकी 
अिधधको लाधग अको सञ्चालकको तनिािचन गनेछ । 

३५. यनजी स्वाथा समावेश भएको यनणाय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने: (१) सञ्चालकले आफ्नो 
तनजी स्िाथि सिािेश भएको तनणिय प्रकियािा संलग्न हुनुहुूँरै्दन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईिात्र व्यजत ग  फाइर्दा हुने गरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन 
हुूँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को बबपरी  हुने गरी िा आफ्नो अधधकारक्षेत्रभन्र्दा बादहर 
गई कुनै काि कारबाही गरे गराएिा त्यस् ो काि कारबाही प्रत  त्यस् ो सञ्चालक व्यजत ग  
रूपिा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस् ो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै 
व्यजत लाई हानी नोतसानी हुन गएको रहेछ भने त्यस् ो हानी नोतसानी तनजको जायजेथाबाट 
असलू उपर गररनेछ । 

३६. सलमयतको ववघटन: (१) साधारणसभाले रे्दहायको अिस्थािा समित को विघटन गनि 
सतनेछः 

(क) समित को बर्दतनय पूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोखखििा परेिा, 

(ख) संस्थाले त नुिपने र्दातयत्ि  ोककएको सियमभत्र भुत ान गनि नसकेिा, 

(ग) वितनयििा उजल्लखख  उद्रे्दश्य र कायि विपरर को काि गरेिा,  

(घ) समित ले आफ्नो जजम्िेिारी पूरा नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेको तनयिािलीिा उजल्लखख  श ि िा 
र्द ाि गने  अधधकारीले दर्दएको तनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजि समित  विघटन भएिा साधारणसभाले नयाूँ समित को तनिािचन 
गनेछ । 

(३) समित ले यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनकेो तनयि बिोजजि र्द ाि गने अधधकारीले 
दर्दएको तनरे्दशन पालना नगरेिा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रत िेर्दन 
सिे को आधारिा र्द ाि गने अधधकारीले समित लाई उजूरी िा तनरीक्षणको िििा रे्दखखएका 
विषयिस् ुको गाजम्भयि ाको आधारिा बढीिा छ िदहनाको सिय दर्दई सुधार गने िौका दर्दन 
सतनेछ र त्यस् ो सियािधध मभत्र पतन सुधार नगरेिा त्यस् ो समित  विघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि समित  विघटन भएिा त्यसरी विघटन गररएको मित ले  ीन 
िदहना मभत्रिा अको समित को तनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस् ो तनिािचन नभएसम्ि 
संस्थाको रै्दतनक कायि सञ्चालन गनि र्द ाि गने अधधकारीले  ोककए बिोजजिको एक  र्दथि 
समित  गठन गनुि पनछे । 

(५) यस र्दफा बिोजजि अको समित को तनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ध  
संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीवेिण सलमयतको गठन: (१) संस्थािा आन् ररक तनयन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ 
गनि  ोककए बिोजजिको योग्य ा पुगेका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी 
साधारणसभाले तनिािचनबाट लेखा सुपरीिेक्षण समित  गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यजत  एकै अिधधिा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा 
सुपररिेक्षण समित को संयोजक िा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र तनिािधच  हुन सतन े 
छैन । 

३८. िेखा सुपररवेिण सलमयतको काम, कताव्य र अगधकार: (१)  लेखा सुपररिेक्षण समित को 
काि, क िव्य र अधधकार रे्दहाय बिोजजि हुनेछ: 

(क) प्रत्येक चौिामसकिा सहकारी संस्थाको आन् ररक लेखापरीक्षण गने, 
गराउने, 

(ख) आन् ररक लेखापरीक्षण गर्दाि लेखापरीक्षणका आधारभू  मसद्धान् को 
पालना गन,े गराउने, 

(ग) वित्तीय  था आधथिक कारोिारको तनरीक्षण  था िूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) समित को काि कारिाहीको तनयमि  सुपररिेक्षण गने र समित लाई 
आिश्यक सुझाि दर्दने, 



21 
 

(ङ) साधारणसभाकोतनरे्दशन, तनणिय  था समित का तनणिय कायािन्ियन भए 
नभएको अनुगिन गन,े 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रत िेर्दन र समित को काि कारबाहीको सुपररिेक्षण 
सम्बन्धी िावषिक प्रत िेर्दन साधारणसभा सिक्ष पेश गन,े  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सुझाि कायािन्ियन नभएको कारणबाट कुन ै
संस्थाको दह िा प्रत कूल असर परेिा िा त्यस् ो संस्थाको नगर्द िा 
जजन्सी सम्पवत्तको व्यापक रूपिा दहनामिना िा अतनयमि  ा भएको िा 
संस्था गम्भीर आधथिक संकटिा पनि लागेकोिा सोको कारण खलुाई विशषे 
साधारणसभा बोलाउन समित  सिक्ष मसफाररस गन े। 

(ज) आिश्यक परेिा आन् ररक लेखा परीक्षक तनयुजत का लाधग  ीन जनाको 
नाि सञ्चालक समित िा मसफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररिेक्षण समित को संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दतनक आधथिक प्रशासतनक 
कायििा सहभागी हुन पाउने छैन । 

पररच्छेद – ७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्य केम्न्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने: (१) संस्थाले आफ्ना 
सर्दस्यहरूको िात्र बच  स्िीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई िात्र ऋण प्रर्दान 
गनि सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन बच   था ऋणको िुखय कारोबार गन े
गरी र्द ाि भएको संस्था बाहेक अन्य विषयग  िा िहुउद्रे्दश्यीय संस्थाले बच   था ऋणको 
िुखय कारोिार गनि पाउन ेछैन।  

 र यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अतघ बहुउद्रे्दश्यीय िा विषयग  संस्थाको रुपिा र्द ाि भई िखुय 
कारोिारको रुपिा िच   था ऋणको कारोिार गरै्द आएको भए त्यस् ो संस्थाले  ीन िषि 
मभत्रिा िच   था ऋणको िुखय कारोिार नहुन ेगरी र्द ाि हुूँर्दाका बख िा उल्लेख गररएको 
िुखय कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणिा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क मलन पाइने छैन । 

(४) बच  र ऋणको ब्याजर्दर बबचको अन् र छ प्रत श भन्र्दा बढी हुने छैन ।  



22 

 

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्याजलाई िूल ऋणिा पूूँजीकृ  गरी सोको आधारिा 
ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपतन कम्पनीको शयेर खररर्द गनि सतने छैन ।  

 र  

(१) संस्थाको र्दातयत्िप्रत  प्रत कूल नहुने गरी संस्थाले स्िप्रयोजनको लाधग 
अचल सम्पवत्त खरीर्द  था पूिािधार तनिािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको 
दह िा उत्पार्दन र सेिाको क्षेत्रिा प्राथमिक पूूँजी कोष पररचालन गनि िाधा 
पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शयेर खररर्द 
गरेको भएिा त्यस् ो शयेर यो ऐन प्रारम्भ भएको मित ले एक िषि 
अिधधमभत्र हस् ान् रण गररसतनु पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतनसंस्थाले यो ऐन 
प्रारम्भ हुनुअतघ र्द ाि भएका साना ककसानद्िारा प्रिद्िधध  वित्तीय संस्थाको 
शयेर खररर्द गनि बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शयेर पूूँजी कोषको र्दश गुणासम्ि िच  संकलन गनि सतनेछ । 

(८) संस्थाले र्द ाि गर्दािका बख का सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्य ा प्राप्   गरेको  ीन 
िदहना अिधध व्यत   नभई ऋण लगानी गनि सतने छैन । 

४०. सन्दभा व्याजदर सभबन्धी व्यवस्थााः (१) संघीय कानुन बिोजजि रजजष्ट्रारले बच   था 
ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर  ोतन सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि  ोककएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लाधग तनरे्दशक ब्याजर्दर  
हुनेछ । 

४१. व्यम्क्तगत बचतको सीमा: संस्थािा सर्दस्यको व्यजत ग  बच को सीिा  ीस लाखसम्ि 
हुनेछ । 
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पररच्छेद –९ 

आगथाक स्रोत पररचािन 

४२. शयेर बबक्री तथा र्ताा सभबन्धी व्यबस्था: (१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शयेर वििी 
गनि सतनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल 
शयेर पूूँजीको बीस प्रत श भन्र्दा बढी हुने गरी शयेर बबिी गनि सतने छैन ।  

 र नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय  हको पूणि िा आंमशक स्िामित्ि िा तनयन्त्रण 
भएको संस्था िा तनकायको हकिा यो बन्रे्दज लागू हुने छैन। 

(३) संस्थाको शयेरको अकंक  िूल्य प्रत  शयेर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।  

(४) संस्थाको शयेरपूूँजी वितनयििा उल्लेख भए बिोजजि हुनेछ । 

(५) संस्थाले खलुा बजारिा शयेर बबिी गनि पाउने छैन । 

(६) संस्थाको िूलधनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको शयेर सोही संस्थाको ऋण िा र्दातयत्ि 
बाहेक अन्य कुनै ऋण िा र्दातयत्ि िाप  मललाि बबिी गररने छैन । 

४३. रकम र्ताा तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्था: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थाको 
सर्दस्य ा त्याग गरी रकि कफ ाि मलन चाहेिा तनजको कुनै र्दातयत्ि भए त्यस् ो र्दातयत्ि 
भुत ान गरेको मित ले एक िदहनामभत्र तनजको बाूँकी रकि  ोककए बिोजजि तनजलाई कफ ाि 
गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा जम्िा गरेको बच  कफ ाि िाग गरेिा तनजको कुनै र्दातयत्ि भए 
त्यस् ो र्दातयत्ि कट्टा गरी बाूँकी रकि  ोककए बिोजजि तनजलाई कफ ाि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले िच  खा ाहरु िात्र संचालन गनि सतनेछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने: (१) संस्थाले विरे्दशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य 
तनकायबाट ऋण िा अनुर्दान मलन िा त्यस् ो तनकायसूँग साझरे्दारीिा काि गनि संघीय काननू 
ििोजजि स्िीकृ ी मलनु पने छ । 

(२) उपर्दफा (१) ििोजजि विरे्दशी बैङ्क िा तनकायबाट ऋण िा अनुर्दान मलन स्िीकृ ीको 
लाधग  ोककएििोजजिको वििरणहरु सदह  र्द ाि गने अधधकारी सिक्ष तनिेर्दन दर्दनु पनेछ ।  



24 

 

(३) उपर्दफा (२) ििोजजि तनिेर्दन प्राप्  भएिा र्द ाि गने अधधकारीले गाउूँ  कायिपामलकािा 
प्रस् ाि पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको प्रस् ाि गाउूँ  कायिपामलकाले उपयुत  रे्दखेिा स्िीकृ ीकोलाधग 
िन्त्रालयिा मशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सुरिण प्राप् त गना सक्ने: (१) संस्थाले विरे्दशी बैङ्क िा तनकायसूँग 
मलने ऋणिा सुरक्षण प्राप्   गनुि पने भएिा संघीय कानून ििोजजि स्िीकृत कोलाधग र्द ाि गन े
अधधकारर सिक्ष प्रस् ाि सदह  तनिेर्दन दर्दनु पने छ । 

(२) र्दफा (१) ििोजजि   प्राप्  प्रस् ाि उपयतु  रे्दखखएिा गाउूँ  कायिपामलकाले  संघीय काननु 
बिोजजि स्िीकृत को लाधग िन्त्रालयिा मशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६. संस्थाको कोष: (१) संस्थाको कोषिा रे्दहाय बिोजजिको रकि रहनेछ :– 

(क) शयेर बबिीबाट प्राप्   रकि, 

(ख) बच को रुपिा प्राप्   रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप्   रकि, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्   अनुर्दान रकि, 

(ङ) विरे्दशी सरकार िा अन् रािजष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्   अनुर्दान िा 
सहाय ाको रकि, 

(च) व्यिसातयक कायिबाट आजजि  रकि, 

(छ) सर्दस्य ा प्रिेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्  हुने अन्य जुनसुकै रकि । 

४७. जगेडा कोष: (१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा रे्दहाय बिोजजिका रकि रहने छन ्:– 

(क) आधथिक िषिको खूर्द बच  रकिको कम् ीिा पछचीस प्रत श  रकि,  
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(ख) कुनै संस्था, संघ िा तनकायले प्रर्दान गरेको पूूँजीग  अनुर्दान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पवत्त वििीबाट प्राप्   रकि, 

(घ)  अन्य स्रो बाट प्राप्   रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ । 

४८. संरक्षित पूँजी र्ताा कोषाः (१) संस्थािा एक संरक्षक्ष  पूूँजी कफ ाि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको 
रकि छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकिको कम् ीिा पछचीस प्रत श  रकि उपर्दफा (१) बिोजजिको 
कोषिा िावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको रकि सर्दस्यले गरेको संघीय कानुनिा  ोककए बिोजजिको 
िावषिक कारोिारको आधारिा सम्बजन्ध  सर्दस्यलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्ाधन कोषसभबन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्िधन 
गनिको लाधग र्दफा ४७ बिोजजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) 
बिोजजिको रकि छुट्याई बाूँकी रहेको रकिको शून्य र्दशिलि पाूँच प्रत श ले हुन आउन े
रकि संघीय कानुनिा व्यिस्था भएबिोजजिको सहकारी प्रिद्िधन कोषिािावषिक रुपिा जम्िा 
गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिस्था भएबिोजजि हुनेछ । 

५०. अन्य कोष सभबन्धी व्यबस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्लखख  कोषका 
अत ररत  संस्थािा सहकारी मशक्षा कोष, शयेर लाभांश कोष लगाय   ोककए बिोजजिका 
अन्य कोषहरु रहन सतने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्रे्दश्य पूत िका लाधग वितनयििा 
 ोककए बिोजजि उपयोग गनि सककनेछ ।  

 र एक िषिको शयेर लाभांशको रकि शयेर पूूँजीको पन्र प्रत श भन्र्दा बढी हुने छैन । 

पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्न ुपन:े (१) संस्थाले साधारण सभा, समित   था लेखा सुपररबेक्षण समित  
बैठकका तनणिय  था काि कारबाहीको अद्यािधधक अमभलेख सुरक्षक्ष  साथ राख्न ुपनेछ । 
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(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्ध   था अन्य आिश्यक अमभलेखहरू  ोककए बिोजजि 
सुरक्षक्ष  साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ध गराउनु पने: (१) संस्थाले रे्दहायका वििरणहरू सदह को प्रत िेर्दन आ.ि. 
सिाप्  भएको  ीन िदहना मभत्र र्द ाि गने अधधकारी सिक्ष पेश गनुि पनेछ: 

(क) कारोबारको चौिामसक र िावषिक प्रत िेर्दन  था लेखापरीक्षण प्रत िेर्दन 

(ख) बावषिक कायििि नीत   था योजना, 

(ग) खरु्द बच  सम्बन्धी नीत   था योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाि  था बाूँकी कायाििधधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शयेर सर्दस्य संखया र शयेरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले मलएको ऋण त नि बाूँकी रहेको रकि, 

(ज) र्द ाि गने अधधकारीले सिय सियिा  ोककदर्दएको अन्य वििरण । 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीिा आधारर  र 
कारोबारको यथाथि जस्थत  स्पष्ट्टरुपिा रे्दखखने गरी संघीय कानून बिोजजि रजजष्ट्रारले लागू 
गरेको लेखािान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बिोजजि पालना गनुिपने अन्य श ि  था 
व्यिस्था बिोजजि राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आधथिक िषिको लेखापरीक्षण सो आधथिक िषि सिाप्  
भएको मित ले  ीन िदहनामभत्र प्रचमल  कानून बिोजजि इजाज पत्र प्राप्   लेखापरीक्षकद्िारा 
गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको अिधध मभत्र कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएिा र्द ाि 
गने अधधकारीले त्यस् ो संस्थाको लेखा परीक्षण इजाज पत्रप्राप्   लेखापरीक्षकबाट गराउन 
सतनेछ। 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि लेखापरीक्षण गराउूँ र्दा लेखापरीक्षकलाई दर्दनु पने पाररश्रमिक 
लगाय को रकि सम्बजन्ध  संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रत िेर्दन अनुिोर्दनको 
लाधग साधारणसभासिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि पेश भएको लेखापरीक्षण प्रत िेर्दन साधारणसभाबाट अनुिोर्दन हुन 
नसकेिा पुनः लेखापरीक्षणको लाधग साधारणसभाले र्दफा ५५ को अधीनिा रही अको 
लेखापरीक्षक तनयुत  गनछे । 

५५. िेखापरीिकको यनयुम्क्त: (१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचमल  काननू 
बिोजजि इजाज पत्र प्राप्   लेखापरीक्षकहरू िध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक 
तनयुजत  गरी पाररश्रमिक सिे   ोतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि लेखापरीक्षक तनयुत  गर्दाि एउटै व्यजत , फिि िा कम्पनीलाई 
लगा ार  ीन आधथिक िषिभन्र्दा बढी हुने गरी तनयुत  गनि सककने छैन । 

५६. िेखापरीिकमा यनयुक्त हुन नसक्न:े (१) रे्दहायका व्यजत  लेखापरीक्षकिा तनयुत  हुन 
 था तनयुत  भई सकेको भए सो पर्दिा बहाल रहन सतने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बजन्ध  संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको तनयमि  पाररश्रमिक पाउने गरी तनयुत  सल्लाहकार िा 
कििचारी, 

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरिा सजाय पाएको  ीन िषिको अिधध भुत ान 
नभएको,  

(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्ट्टाचार, ठगी िा नैत क प न हुने अन्य फौजर्दारी कसूरिा सजाय 
पाएको पाूँच िषि भुत ान नभएको,  

(६) सम्बजन्ध  संस्थासूँग स्िाथि बाखझएको व्यजत  । 

(२) लेखापरीक्षकले आफू तनयुत  हुनुअतघ उपर्दफा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुराको 
संस्था सिक्ष स्िघोषणा गरन्पुनेछ ।  
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(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल सिाप्  नहुूँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गनि अयोग्य 
भएिा िा संस्थाको लेखापरीक्षकको पर्दिा कायि रहन नसतने जस्थत  उत्पन्न भएिा तनजले 
लेखापरीक्षण गनुि पने िा गरररहेको काि  त्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलखख  रुपिा 
संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रत कूल हुनेगरी तनयुत  भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण िान्य 
हुने छैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छुट, सुववधा र सहुलियत 

५७. छुट, सुववधा र सहुलियत: (१) संस्थालाई प्राप्  हुने छुट, सुविधा र सहुमलय  सघंीय 
कानुन बिोजजि हुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा उल्लेखख  छुट, सुविधा र सहुमलय  बाहेक संस्थालाई प्राप्  हुने अन्य 
छुट, सुविधा र सहुमलय   ोककए बिोजजि हुनेछ ।  

पररच्छेद — १४ 

ऋण असुिी तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूि गने: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौ ा िा श ि कबुमलय को 
पालना नगरेिा, मलख को भाखामभत्र ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजािना चतु ा नगरेिा िा ऋण 
मलएको रकि सम्बजन्ध  काििा नलगाई दहनामिना गरेको रे्दखखएिा त्यस् ो सर्दस्यले ऋण 
मलरं्दा राखेको धध ोलाई सम्बजन्ध  संस्थाले मललाि बबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी 
आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सतनेछ। धध ो सम्बजन्ध  संस्थाले सकारे 
पश्चा  ्पतन ऋणीले साूँिा ब्याज र्दिुै भुत ानी गरी धध ो बाप को सम्पवत्त कफ ाि मलन चाहेिा 
कफ ाि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा राखेको धध ो कुन ैककमसिले कसैलाई हक छोडडदर्दएिा िा अन्य 
कुन ैकारणबाट त्यस् ो धध ोको िूल्य घट्न गएिा त्यस् ो ऋणीलाई तनजश्च  म्यार्द दर्दई थप 
धध ो सुरक्षण राख न   लगाउन सककनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ऋणीले थप धध ो नराखेिा िा उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजिको 
धध ोबाट पतन साूँिा, ब्याज र हजािनाको रकि असूल उपर हुन नसकेिा त्यस् ो ऋणीको हक 
लाग्ने अन्य जायजथेाबाट पतन साूँिा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सककनेछ ।  
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(४) यस र्दफा बिोजजि साूँिा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकि  था 
असूल उपर भएको साूँिा, व्याज र हजािनाको रकि कट्टा गरी बाूँकी रहन आएको रकि 
सम्बजन्ध  ऋणीलाई कफ ाि दर्दनु पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बिोजजि कुनै संस्थाले ऋणीको धध ो िा अन्य जायजेथा मललाि बबिी गर्दाि 
मललाि सकाने व्यजत को नाििा सो धध ो िा जायजेथा प्रचमल  कानून बिोजजि रजजष्ट्रेशन 
िा र्दाखखल खारेज गनिको लाधग सम्बजन्ध  कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ध  
कायािलयले पतन सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशन िा र्दाखखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्ध  
संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोजजि धध ो राखेको सम्पवत्त मललाि बबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेिा 
त्यस् ो सम्पवत्त सम्बजन्ध  संस्था आफैं ले सकार गनि सतनेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बिोजजि आफैं ले सकार गरेिा त्यस् ो सम्पवत्त सम्बजन्ध  संस्थाको नाििा 
रजजष्ट्रेशन िा र्दाखखल खारेज गनि सम्बजन्ध  कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी 
आएिा सम्बजन्ध  कायािलयले सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशन िा र्दाखखल खारेज गरी दर्दनु पनेछ । 

५९. कािो सूची सभबन्धी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण मलई  रकिको अपचलन गने िा 
 ोककएको सियािधध मभत्र ऋणको साूँिा व्याज कफ ाि नगने व्यजत को नाि नािेशी सदह  
कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 

६०. कजाा सूचना केन्द्र सभबन्धी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 
कानुन बिोजजि हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्यौता असिू उपर गने: कसैले संस्थालाई त नुि बुझाउनु पने रकि नत री बाूँकी 
राखेिा त्यस् ो रकि र सोको ब्याज सिे  र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो व्यजत को 
जायजेथाबाट असलू उपर गररदर्दन सतनेछ । 

६२. रोक्का राख् न िेखी पठाउने: (१) संस्था िा र्द ाि गने अधधकारीले र्दफा ५८ र ६१ को 
प्रयोजनको लाधग कुनै व्यजत को खा ा, जायजेथाको स्िामित्ि हस् ान् रण, नािसारी िा बबिी 
गनि नपाउने गरी रोतका राख न सम्बजन्ध  तनकायिा लेखी पठाउन सतनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि रोतकाको लाधग लेखी आएिा सम्बजन्ध  तनकायले प्रचमल  कानून 
बिोजजि त्यस् ो व्यजत को खा ा,जाय जेथाको स्िामित्ि हस् ान् रण, नािसारी िा बबिी गनि 
नपाउने गरी रोतका राख नराखी दर्दनु पनेछ । 
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६३. अग्रागधकार रहने: कुनै व्यजत ले संस्थालाई त नुि पने ऋण िा अन्य कुनै र्दातयत्ि 
नत रेिा त्यस् ो व्यजत को जायजेथािा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लाधग 
रकि छुट्टाई बाूँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्राधधकार रहनेछ । 

६४. कायावाही गना वाधा नपने: संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्धिा कुनै व्यजत  िा सहकारी 
संस्था उपर चलाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस् ो व्यजत  िा संस्था उपर यस ऐन  था 
प्रचमल  कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा कारिाही चलाउन रोक लगाएको िातनने छैन। 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण, बबघटन तथा दताा खारेज 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन सभबन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अधधनिा रही र्दईु िा 
र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरण गनि िा एक संस्थालाई भौगोमलक कायि 
के्षत्रको आधारिा र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािा विभाजन गनि सककनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि एकीकरण िा विभाजन गर्दाि सम्बजन्ध  संस्थाको कुल कायि रहेका 
सर्दस्य संखयाको र्दईु त हाइ बहुि बाट तनणिय हुन ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि एकीकरण िा विभाजन गने तनणिय गर्दाि एकीकरण िा विभाजनका 
श ि र कायिविधध सिे  खलुाउनु पनेछ। 

६६. ववघटन र दताा खारेज: (१) कुनै संस्थािा रे्दहायको अिस्था विद्यिान भएिा साधारण 
सभाको  त्काल कायि रहेका र्दईु त हाइ बहुि  सर्दस्यको तनणियबाट त्यस् ो संस्थाको 
विघटन गने तनणिय गरी र्द ाि खारेजीको स्िीकृत का लाधग समित ले र्द ाि गने अधधकारी 
सिक्ष तनिेर्दन दर्दनसतनेछ: 

(क) वितनयििा उजल्लखख  उद्रे्दश्य  था कायि हामसल गनि सम्भि नभएिा,  

(ख) सर्दस्यको दह  गनि नसतने भएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप्   तनिेर्दनिा छानविन गर्दाि त्यस् ो संस्थाको विघटन गनि 
उपयुत  रे्दखखएिा र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो संस्थाको र्द ाि खारेज गनि सतनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन र्द ाि गने अधधकारीले रे्दहायको 
अिस्थािा िात्र संस्थाको र्द ाि खारेज गनि सतनेछ :– 

(क) लगा ार र्दईु िषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी तनष्ट्कृय रहेको पाइएिा, 
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(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेको तनयिािली विपरी को 
कायि बारम्बार गरेिा, 

(ग) वितनयििा उजल्लखख  उद्रे्दश्य विपरी  कायि गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्य, िान्य ा र मसद्धान्  विपरी  कायि गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि र्द ाि खारेज गनुि अतघ र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो 
संस्थालाई सुनुिाईको लाधग पन्र दर्दनको सिय दर्दनु पनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको र्द ाि खारेज भएिा त्यस् ो संस्था विघटन भएको 
िातननेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको र्द ाि खारेजी भएिा त्यस् ो संस्थाको र्द ाि 
प्रिाणपत्र स्ि ः रद्र्द भएको िातननेछ । 

६७. लिक्वीडटेरको यनयुम्क्त: (१) र्दफा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको र्द ाि खारेज भएिा र्द ाि 
गने अधधकारीले मलतिीडटेर तनयुत  गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए ापतन संघीय कानुनिा  ोककएको मसिा 
सम्िको सम्पवत्त भएको संस्थाको हकिा र्द ाि गने अधधकारीले कुनै अधधकृ स् रका 
कििचारीलाई मलतिीडटेर तनयुजत  गनि सतनेछ । 

६८. लिक्वीडशेन पयछको सभपयतको उपयोग: कुनै संस्थाको मलतिीडशेन पश्चा  ्सबै र्दातयत्ि 
भुत ान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पवत्तको उपयोग संघीय कानुनिा  ोककए बिोजजि हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताा गने अगधकारी 

६९. दताा गने अगधकारी: (१)यस ऐन अन् गि  र्द ाि गने अधधकारीले गनुिपने कायिहरू 
बान्नीगढी जयगढ गाउूँपामलकाको प्रिुख प्रशासककय अधधकृ ले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्द ाि गने अधधकारीले यस ऐन बिोजजि आफूिा रहेको कुनै िा 
सम्पूणि अधधकार आफू िा ह को अधधकृ स् रको कििचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सतनेछ । 

७०. काम, कताव्य र अगधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उजल्लखख  काि, क िव्य  था अधधकारको 
अत ररत  र्द ाि गने अधधकारीको काि, क िव्य र अधधकार  ोककए बिोजजि हुनेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

यनरीिण तथा अनुगमन 

७१. यनरीिण तथा अलभिेख जाँच गने: (१) र्द ाि गने अधधकारीले संस्थाको जुनसुकै िख  
तनरीक्षण  था अमभलेख परीक्षण गनि, गराउन सतनेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै िख   ोककएको भन्र्दा बढी आधथिक कारोिार गने संस्थाको 
दहसाि कक ाि िा वित्तीय कारोिारको तनरीक्षण िा जाूँच गनि, गराउन सतनछे। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लाधग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधधकारी िा विशषेज्ञ 
खटाई आबश्यक  वििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट खझकाई तनरीक्षण  था सुपरीिेक्षण गनि 
सतनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बिोजजि तनरीक्षण िा दहसाब जाूँच गर्दाि र्द ाि गने अधधकारी िा नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कको अधधकार प्राप्  अधधकृ ले िाग गरेको जानकारी सम्बजन्ध  संस्थाले उपलब्ध 
गराउनु पनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि तनरीक्षण िा दहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही 
यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि, तनरे्दमशका, िापर्दण्ड िा कायिविधध बिोजजि भएको 
नपाइएिा र्द ाि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ध  संस्थालाई आिश्यक 
तनरे्दशन दर्दन सतनेछ र त्यस् ो तनरे्दशनको पालना गनुि त्यस् ो संस्थाको क िव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण  था सुपरीिेक्षण गर्दाि नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले प्रचमल  कानून बिोजजिको अधधकार प्रयोग गनि सतनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण  था सुपरीिेक्षण गर्दाि प्राप्   हुन आएको जानकारी 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बान्नीगढी जयगढ गाउूँ  कायिपामलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।   

७२. छानववन गना सक्ने: (१) कुनै संस्थाको व्यिसातयक कारोबार सन् ोषजनक नभएको, 
सर्दस्यको दह  विपरी  काि भएको िा सो संस्थाको उद्रे्दश्य विपरी  कायि गरेको भनी 
त्यस् ो संस्थाको कम् ीिा िीस प्रत श  सर्दस्यले छानविनको लाधग तनिेर्दन दर्दएिा र्द ाि गन े
अधधकारीले त्यस् ो संस्थाको छानविन गनि, गराउन सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छातनिन गर्दाि िाग गरेको वििरण िा कागजा  उपलब्ध गराई 
सहयोग गनुि सम्बजन्ध  समित को क िव्य हुनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि गररएको छानविनको जानकारी सम्बजन्ध  संस्थालाई 
मलखख  रुपिा दर्दनु पनेछ । 
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७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को यनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी ववशषे 
व्यवस्था: (१) बच   था ऋणको िुखय कारोबार गने संस्थाले  ोककए बिोजजि अनुगिन 
प्रणाली अिलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्द ाि गने अधधकारीले बच   था ऋणको कारोबार गने संस्थाको  ोककए बिोजजिको 
अनुगिन प्रणालीिा आधारर  भई तनरीक्षण  था अनुगिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण  था अनुगिन र्द ाि गने अधधकारीले 
आिश्यक ा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगाय का अन्य तनकायको सहयोग मलन सतनेछ । 

७४. वावषाक प्रयतवेदन पेश गनुापने: (१) र्द ाि गने अधधकारीले आधथिक िषि सिाप्  भएको 
मित ले  ीन िदहनामभत्र संस्थाको तनरीक्षण सम्बन्धी िावषिक प्रत िेर्दन गाउूँ  कायिपामलका 
सिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बिोजजिको प्रत िेर्दनिा रे्दहायका वििरणहरू खलुाउनु पनेछ: 

(क) सञ्चालनिा रहेका संस्थाको वििरण, 

(ख) अनुगिन गररएका संस्थाको संखया  था आधथिक कारोिारको वििरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी मसद्धान्  र यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि, 
वितनयि  था आन् ररक कायिविधधको पालनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप्   गरेको सेिा सुविधाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको कियाकलापिा सर्दस्यको सहभाधग ाको स् र अनुपा , 

(च) संस्थालाई गाउूँपामलकाबाट प्रर्दान गररएको वित्तीय अनुर्दान  था छुट 
सुविधाको सर्दपुयोधग ाको अिस्था,  

(छ) संस्थाको आधथिक कियाकलाप  था वित्तीय अिस्था सम्बन्धी  ोककए 
बिोजजिका वििरण, 

(ज) संस्थािा आन् ररक तनयन्त्रण प्रणालीको अिस्था, 

(झ) संस्थािा सुशासन  था जजम्िेिारीको अिस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वििरण, 

(ट) संरक्षक्ष  पूूँजी कफ ाि कोष वि रणको अिस्था, 
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(ठ) सहकारीको नीत  तनिािणिा सहयोग पुग्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्द ाि, खारेजी  था विघटन सम्बन्धी वििरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग 
िा पररयोजनाको वििरण,  

(ण)  ोककए बिोजजिका अन्य वििरण । 

७५. आपसी सुरिण सेवा संचािन सभबन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय कानुनिा व्यिस्था 
भएबिोजजि आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली िा िस् ुभाउिा भएको क्षत को अशंपूत ि गने गरी 
आपसी सुरक्षण सेिा संचालन गनि सतनेछ । 

७६. म्स्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थााः (१) बच   था ऋण विषयग  संस्थाहरू सम्भावि  
जोखखिबाट संरक्षणका लाधग संघीय कानुनिा व्यिस्था भएबिोजजि खडा हुने जस्थरीकरण 
कोषिा सहभागी हुन सतनेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गना सरकने: (१) यस ऐन बिोजजि गररएको तनरीक्षण 
िा दहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थािा रे्दहायको अिस्था विद्यिान रहेको रे्दखखएिा कायिपामलकाले 
त्यस् ो संस्थालाई सिस्याग्रस्  संस्थाको रुपिा घोषणा गनि सतनेछ: 

(क) सर्दस्यको दह  विपरी  हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने वित्तीय र्दातयत्ि पूरा नगरेको िा भुत ानी गनुिपन े
र्दातयत्ि भुत ानी गनि नसकेको िा भुत ानी गनि नसतने अिस्था भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बच  तनधािरर  श ि बिोजजि कफ ाि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि  था वितनयि विपरी  हुने गरी 
संस्था  सञ्चालन भएको,  

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पनि सतने अबस्थािा भएको िा उल्लेखनीय रुपिा 
गम्भीर आधथिक कदठनाई भोधगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बच  रकि कफ ाि गनुि पने अिधधिा कफ ाि 
नगरेको भनी त्यस् ो संस्थाका  कम् ीिा िीस प्रत श  िा िीस जना 



35 

 

िध्ये जुन कि हुन्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूले र्द ाि गने अधधकारी सिक्ष 
तनिेर्दन दर्दएकोिा छानविन गर्दाि खण्ड (क) रे्दखख (ङ) सम्िको कुनै 
अिस्था विद्यिान भएको रे्दखखएको । 

(२) उपर्दफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए  ापतन प्रचमल  कानून बिोजजि गठन गरेको 
आयोगले कुनै संस्थालाई सिस्याग्रस्  संस्था घोषणा गनि मसफाररस गरेिा िा सिस्याग्रस्  
भनी पदहचान गरेकोिा िा त्यस् ो आयोगिा परेको उजुरी संखया, औधचत्य सिे को आधारिा 
कायिपामलकाले त्यस् ो संस्थालाई सिस्याग्रस्  संस्था घोषणा गनि सतनेछ। 

७८. व्यवस्थापन सलमयतको गठन: (१) र्दफा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्  संस्था घोषणा 
भएकोिा त्यस् ो संस्थाको सम्पवत्त व्यिस्थापन  था र्दातयत्ि भुत ानी सम्बन्धी कायिकालाधग 
व्यिस्थापन समित को गठन गनि र्द ाि गने अधधकारीले कायिपामलका सिक्ष  मसफाररस   
गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि मशफाररस भई आएिा कायिपामलकाले  ोककए ििोजजि व्यिस्थापन 
समित को गठन गनि सतने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि गदठ  व्यिस्थापन समित को काि, क िव्य र अधधकार  ोककए 
बिोजजि हुनेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसरू गरेको मायनने: कसलेै रे्दहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन् गि को कसूर गरेको 
िातननेछ ।  

(क) र्द ाि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेिा िा कुनै व्यजत , फिि 
िा कम्पनीले आफ्नो नाििा सहकारी शब्र्द िा सो शब्र्दको अगें्रजी 
रुपान् रण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायि 
गरेिा, 

(ख) सर्दस्यको बच  यस ऐन र यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि, वितनयि 
बिोजजि बाहेक अन्य कुनै  पतन प्रयोजनको लाधग प्रयोग गरेिा,  

(ग)  ोककएको भन्र्दा बढी रकि ऋण प्रर्दान गर्दाि जिान  िा सुरक्षण नराखी 
ऋण प्रर्दान गरेिा, 



36 

 

(घ) समित को सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कििचारीले संस्थाको सम्पवत्त, बच  िा 
शयेर रकि दहनामिना गरेिा, 

(ङ) ऋण असूल हुन नसतने गरी समित का कुन ैसर्दस्य, तनजको ना ेर्दार िा 
अन्य व्यजत  िा कििचारीलाई ऋण दर्दई रकि दहनामिना गरेिा,  

(च) समित का कुनै सर्दस्यले एतलै िा अन्य सर्दस्यको मिलोि ोिा संस्थाको 
शयेर िा बच  रकि आफू खसुी पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोतसानी 
पुर् याएिा,  

(छ) झुट्टा िा गल  वििरण पेश गरी कजाि मलएिा, राखेको धध ो कछचा 
भएिा िा ऋण दहनामिना गरेिा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन् रग्  बनेका तनयि, वितनयि  
विपरर  लगानी गरेिा िा लगानी गने उद्रे्दश्यले रकि उठाएिा,  

(झ) कृबत्रि व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण मलएिा िा दर्दएिा, 

(ञ) धध ोको अस्िाभाविक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण मलएिा िा दर्दएिा, 

(ट) झुट्टा वििरणको आधारिा पररयोजनाको लाग  अस्िाभाविक रुपिा बढाई 
बढी ऋण मलएिा िा  दर्दएिा, 

(ठ) कुन ैव्यजत  िा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सुरक्षण री पूििक फुकुिा 
नभई िा सो सुरक्षणले खािेको िूल्यभन्र्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण 
अन्य संस्थािा राखी पुनः ऋण मलए िा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लाधग ऋण सुविधा मलएको हो सोही प्रयोजनिा 
नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजा  िा खा ािा लेखखएको कुनै कुरा कुनै  ररकाले 
हटाइ िा उडाइ अकै अथि तनस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्न े िा अको 
मभन्नै शे्रस् ा राख्न ेजस् ा काि गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा 
िा हातन नोतसानी गने उद्रे्दश्यले की े गनि िा अकािको हातन नोतसानी 
गने उद्रे्दश्यले नगरे िा नभएको झुट्टा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा 
मित , अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजा  बनाई 
िा बनाउन लगाई जालसाजी गरे िा गराएिा,  
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(ण) ऋणको धध ो स्िरुप राखखने चल अचल सम्पवत्त मललाि बबिी िा अन्य 
प्रयोजनको लाधग िूल्याङ्कन गर्दाि िूल्याङ्कनक ािले बढी, कि िा गल  
िूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोतसानी पुर् याउने कायि गरे िा गराएिा,  

( ) संस्थालाई हानी नोतसानी पुर् याउने उद्रे्दश्यले कसैले कुनै काि गराउन िा 
नगराउन, िोलादहजा गनि िा गराउन, कुनै ककमसिको रकि मलन िा दर्दन, 
बबना िूल्य िा कि िूल्यिा कुनै िाल, िस् ु िा सेिा मलन िा दर्दन, र्दान, 
र्दा व्य, उपहार िा चन्र्दा मलन िा दर्दन, गल  मलख   यार गनि िा 
गराउन, अनुिार्द गनि िा गराउन िा गैर कानूनी लाभ िा हानी पुर् याउने 
बर्दतनय ले कुनै कायि गरे िा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बच क ाि िा  ी िध्ये कसैलाई हानी 
नोतसानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएिा िा लेखा परीक्षण गरेको 
झुट्टो प्रत िेर्दन  यार पारेिा िा पानि लगाएिा। 

८०. सजायाः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहाय बिोजजिको सजाय हुनेछ: 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषिसम्ि कैर्द र एक लाख 
रुपैँयासम्ि जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा र्दईु बषिसम्ि कैर्द र र्दईु लाख रुपैँयासम्ि 
जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूिा विगो बराबरको रकि जररिाना गरी  ीन बषि 
सम्ि कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र ( ) को कसूरिा 
विगो भराई विगो बिोजजि जररिाना गरी रे्दहाय बिोजजिको कैर्द हुनेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्ि बबगो भए एक िषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्ि बबगो भए र्दईु िषि 
रे्दखख  ीन िषिसम्ि कैर्द, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि बबगो भए  ीन 
िषि रे्दखख चार िषिसम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्ि बबगो भए चार 
िषिरे्दखख छ िषिसम्ि कैर्द, 
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(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्ि बबगो भए छ िषिरे्दखख 
आठ िषिसम्ि कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजत सुकै रुपैयाूँ बबगो भए पतन आठ िषिरे्दखख 
र्दश िषिसम्ि कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  र्दश बषिसम्ि कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस् ो कसूर गनि िद्र्द  पुर् याउने व्यजत लाई 
िुखय कसूरर्दारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने िा त्यस् ो कसूर गनि िद्र्द  पुर् याउनु कुनै तनकाय संस्था भए 
त्यस् ो तनकाय संस्थाको प्रिुख कायिकारी िा पर्दाधधकारी िा कायिकारी हैमसय िा कायि 
सम्पार्दन गने व्यजत लाई यस ऐन बिोजजि हुने सजाय हुनेछ । 

८१. जररवाना हुन:े (१) र्दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी िा संस्थाको तनरीक्षण अनुगिन 
िा दहसाब कक ाबको जाूँच गर्दाि िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको 
पाइएिा र्द ाि गने अधधकारीले त्यस् ो कायिको प्रकृत  र गाम्भीयिको आधारिा त्यस् ो कायि 
गने व्यजत लाई पाूँच लाखरु पैँयासम्ि जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेका तनयि विपरी  सर्दस्यसूँग ब्याज 
मलएिा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बच  र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन् र छ 
प्रत श भन्र्दा बढी कायि गरेिा, 

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्याजलाई िूल कजाििा पूूँजीकृ  गरी 
सोको आधारिा ब्याज लगाएिा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको  ोककए बिोजजिको प्रत श भन्र्दा बढी 
हुने गरी ऋण प्रर्दान गरेिा, 

(ङ) संस्था र्द ाि गर्दािका बख का सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्य ा 
प्राप्   गरेको  ीन िदहना अिधध व्यत   नभई ऋण लगानी गरेिा, 

(च) प्राथमिक पूूँजी कोषको र्दश गुणा भन्र्दा बढीहुने गरी बच  संकलन गरेिा, 

(छ) शयेर पूूँजीको पन्र प्रत श भन्र्दा बढी शयेर लाभांश वि रण गरेिा,  
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(ज) संस्थाले आफ्नो कायिक्षेत्र बादहर गई कारोबार गरेिा िा गैर सर्दस्यसंग 
कारोिार गरेिा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन विपरी  कृबत्रि ब्यजत लाई आफ्नो सर्दस्य ा दर्दएिा । 

(२) उपर्दफा (१) िा लेखखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्द ाि गन े
अधधकारीले त्यस् ो कायिको प्रकृत  र गाम्भीयिको आधारिा त्यस् ो कायि गने व्यजत लाई  ीन 
लाख रुपैयाूँसम्ि जररिाना गनि सतनेछः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि बिोजजि दर्दएको कुनै 
तनरे्दशन िा  ोककएको िापर्दण्डको पालना नगरेिा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि बिोजजि दर्दनुपने कुन ै
वििरण, कागजा , प्रत बरे्दन, सूचना िा जानकारी नदर्दएिा, 

(ग) यस ऐन बिोजजि तनिािचन नगरी समित   था लेखा सुपरीिेक्षण 
समित का पर्दाधधकारीहरु आफू खशुी पररि िन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोजजिको  ोककएको श ि पालन 
नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन् गि  बनेको तनयि विपरर  अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजिको जररिाना गनुि अतघ र्द ाि गने अधधकारीले सम्बजन्ध  
व्यजत  िा संस्थालाई सफाई पेश गनि कम् ीिा पन्र दर्दनको सियािधध दर्दनु पनेछ। 

८२. रोक्का राख्न:े (१) र्द ाि गने अधधकारीले सम्बजन्ध  संस्थालाई र्दफा ८१ बिोजजि जररिाना 
गनुिका अत ररत   ीन िदहनासम्ि त्यस् ो संस्थाको कारोबार, सम्पत   था बैङ्क खा ा 
रोतका राख्न े था सम्पवत्त रोतका राख न सम्बजन्ध  तनकायलाई मसफाररस गनि सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको मसफाररस प्राप्   भएिा त्यस् ो संस्थाको कारोबार, सम्पत  िा 
बैङ्क खा ा रोतका राखी सो को जानकारी र्द ाि गने अधधकारीलाई दर्दनु पनेछ ।  

८३. दोब्बर जररवाना हुने: (१) र्दफा ८१ बिोजजि जररिाना भएको व्यजत  िा संस्थाले पुन: 
सोही कसूर गरेिा त्यस् ो व्यजत  िा संस्थालाई र्द ाि गने अधधकारीले र्दोस्रो पटकरे्दखख प्रत्येक 
पटकको लाधग र्दोब्बर जररिाना गनेछ ।  

८४. अनुसन्धानको िागग िेखी पठाउन सक्न:े र्द ाि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस 
ऐन बिोजजि आफ्नो काि, क िव्य र अधधकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९ बिोजजिको 
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कसरू गरेको थाहा पाएिा त्यस् ो कसूरका सम्बन्धिा यस ऐन बिोजजि अनुसन्धान गनिको 
लाधग सम्बजन्ध  तनकायिा लेखी पठाउन सतनेछ ।  

८५. मुद्दासभबन्धी व्यवस्थााः र्दफा ८० बिोजजि सजाय हुने कसूरको िुद्र्दा सम्बन्धी व्यिस्था 
संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अगधकारी: र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी िुद्र्दाको कारिाही 
र ककनारा जजल्ला अर्दाल बाट हुनेछ । 

८७. उजूरी ददने हद भयाद: (१) कसैले र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हुने कसूर गरेको िा गनि 
लागेको थाहा पाउने व्यजत ले त्यसरी थाहा पाएको मित ले नब्बे दर्दनमभत्र र्द ाि गने अधधकारी 
सिक्ष उजूरी दर्दनु पनेछ । 

(२) कसैले र्दफा ८० बिोजजि जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यजत ले त्यसरी थाहा 
पाएको मित ले नब्बे दर्दन मभत्र र्द ाि गने अधधकारी सिक्ष उजूरीदर्दनु पनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गना सक्ने: (१) र्दफा ६ बिोजजि संस्था र्द ाि गनि अस्िीकार गरेको िा र्दफा 
८८ बिोजजि संस्था र्द ाि खारेज गरेकोिा धचत्त नबुझ्नेले सो तनणियको जानकारी पाएको 
मित ले पैं ीस दर्दनमभत्र र्द ाि गने अधधकारीको तनणियउपर कायिपामलकासिक्ष पुनरािेर्दन गनि 
सतनेछ।  

(२) र्दफा ८० बिोजजिको जररिानािा धचत्त नबुझ्ने व्यजत ले त्यस् ो तनणियको जानकारी 
पाएको मित ले पैं ीस दर्दनमभत्र रे्दहाय बिोजजि पुनरािेर्दन गनि सतनेछ: 

(क) र्द ाि गने अधधकारी र कायिपामलकाले गरेको तनणिय उपर सम्बजन्ध  
जजल्ला अर्दाल िा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको तनणिय उपरसम्बजन्ध  उछच अर्दाल िा । 

८९. असूि उपर गररने: यस पररछछेर्द बिोजजि कुनै व्यजत ले त नुि पन ेजररिाना िा कुन ै
रकि नत री बाूँकी रहेकोिा त्यस् ो जररिाना िा रकि तनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल 
उपर गररनेछ । 
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पररच्छेद–२० 

ववववध 

९०. मतागधकारको प्रयोग: कुनै सर्दस्यले संस्थाको जत सुकै शयेर खररर्द गरेको भए  ापतन 
सम्बजन्ध  संस्थाको कायि सञ्चालनिा एक सर्दस्य एक ि को आधारिा आफ्नो 
ि ाधधकारको प्रयोग गनि सतनेछ । 

९१. सामाम्जक परीिण गराउन सक्ने: (१) ससं्थाले वितनयििा उजल्लखख  उद्रे्दश्य प्राप्   
गनिका लाधग समित बाट भएका तनणिय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्   गरेका सेिा र सन् ुष्ट्टीको 
स् र, सेिा प्राजप्  बाट सर्दस्यहरूको जीिनस् रिा आएको आधथिक, सािाजजक, सांस्कृत क  था 
िा ािरणीय पक्षिा सकारात्िक पररि िन लगाय का विषयिा सािाजजक परीक्षण गराउन 
सतनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीक्षणको प्रत िेर्दन छलफलको लाधग समित ले 
साधारणसभा सिक्ष पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीक्षण प्रत िेर्दन छलफल गरी 
साधारणसभाले आिश्यक ा अनुसार समित लाई तनरे्दशन दर्दन सतनेछ । 

(४) यस र्दफा बिोजजिको सािाजजक परीक्षण प्रत िेर्दनको एक प्रत  सम्बजन्ध  संस्थाले र्द ाि 
गने अधधकारी सिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः सहकारी क्षेत्रको प्रिधिनको लाधग विद्यालय  हको पाठयिििा आधारभू  
सहकारी सम्िन्धी विषयिस् ुलाई सिािेश गनि सककनेछ । 

९३. आगथाक सहयोग गना नहुने: संस्थाको रकििाट समित को तनणिय ििोजजि सर्दस्यहरुले 
आधथिक सहयोग मलन सतनेछन ्  

 र सािाजजक कायिकोलाधग गैर सर्दस्य व्यजत  िा संस्थाहरुलाई सिे  आधथिक सहयोग गनि 
िाधा पन ेछैन । 

स्पष्ट्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनको लाधग 'सािाजजक कायि' भन्नाले मशक्षा, स्िास््य, 
िा ािरण संरक्षण, िानिीय सहाय ा, सहकारर ा प्रबद्िधन सम्बजन्ध कायिलाई जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेाः  संस्थाहरुले  ोककए बिोजजि एक आपसिा अन् र 
सहकारी कारोिार गनि सतनेछन ्।  
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९५. ठेक्कापट्टा ददन नहुने: संस्थाले आफ्नो  समित को कुनै सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेक्षण 
समित को संयोजक िा सर्दस्य िा आफ्नो कििचारीलाई ठेतकापट्टा दर्दन हुरै्दन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुने: कुन ैससं्थाले प्राप्   गरेको सरकारी अनुर्दान िा कुन ै
सेिा सुविधा र्दरुुपयोग गरेको पाइएिा प्रचमल  कानून बिोजजि सरकारी बाूँकी सरह असूल 
उपर गररनेछ।  

९७. कभपनी सभबन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन् गि  र्द ाि भएको संस्थाको 
हकिा कम्पनी सम्बन्धी प्रचमल  ऐन  लागू हुने छैन ।  

९८. प्रचलित कानून बमोम्जम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनिा लेखखएको कुनै कुराले 
कुनै व्यजत  उपर प्रचमल  कानून बिोजजि अर्दाल िा िुद्र्दा चलाउन बाधा पुर् याएको िातनने 
छैन। 

९९. सभपवि शुद्गधकरण यनवारण सभबन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुापनेाः संस्थाले 
सम्पवत्त शुद्धधकरण तनिारण सम्बन्धी संघीय / प्ररे्दश कानुनिा भएका व्यिस्थाका साथ ै   ्
सम्बन्धिा िन्त्रालयले जारी गरेको िानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी 
एकाइबाट जारी भएका तनरे्दमशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. यनयम बनाउने अगधकार: यस ऐनको कायािन्ियनकोलाधग कायिपामलकाले आिश्यक 
तनयि बनाउन सतनेछ । 

१०१. मापदण्ड, यनदेलशका वा कायाववगध बनाई िागू गना सक्ने: (१) यो ऐन िा यस ऐन 
अन् गि  बनेको तनयिको अधीनिा रही संस्थाको र्द ाि, सञ्चालन, तनरीक्षण  था अनुगिन 
लगाय का काि कारबाहीलाई व्यिजस्थ  र प्रभािकारी रुपिा सञ्चालन गनि कायिपामलकाले 
आिश्यक ा अनुसार िापर्दण्ड, तनरे्दमशका िा कायिविधध बनाई लागू गनि सतनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको िापर्दण्ड बनाउूँ र्दा आिश्यक ा अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र 
बैङ्क, िन्त्रालय र सम्बजन्ध  अन्य तनकायको परािशि मलन सककनेछ । 
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अनुसूची १ 

दताा दरखास्त नमुना 

            मित ः 

श्री र्द ाि गने अधधकारीज्यू 

बान्नीगढी जयगढ गाउूँ  कायिपामलकाको कायािलय, जयगढ अछाि ।  

ववषयाः सहकारी संस्थाको दताा । 

िहोर्दय, 

हािी रे्दहायक व्यजत हरू रे्दहायका कुरा खोली रे्दहायको संस्था र्द ाि गरी पाउन तनिेर्दन गर्दिछौ । 
उद्रे्दश्य अनुरूप संस्थाले  त्काल गन ेकायिहरूको योजना र प्रस् ावि  ससं्थाको वितनयि र्दईु 
प्रत  यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका छौं । 

संस्था सम्बन्धी वििरणः 

क) प्रस् ावि  संस्थाको नािः 

ख) ठेगानाः 

ग) उरे्दश्यः 

घ) िुखय कायिः 

ङ) कायि क्षेत्रः  

च) र्दातयत्िः  

छ) सर्दस्य संखयाः 

१) िदहला ...... जना 

२) पुरूष ...... जना 

ज) प्राप्  शयेर पुूँजीको रकिः रू. ......  

ज) प्राप्  प्रिेश शुल्कको रकिः रू. ...........  
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अनुसूची २ 

संस्था दताा प्रमाण-पत्रको नमूना 
बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

जयगढ अछाम । . 

सहकारी दताा प्रमाण-पत्र 

दताा नं. 

बान्नीगढी जयगढ गाउूँ पामलका सहकारी ऐन, २०७५ को र्दफा ........... बिोजजि श्री 
............................................ लाई सीमि  र्दातयत्ि भएको संस्थािा र्द ाि गरी स्िीकृ  
वितनयि सदह  यो प्रिाण-पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

िगीकरणः 

र्द ाि गरेको मित ः 

र्दस् ख ः 

र्द ाि गने अधधकारीको नािः  

कायािलयको छापः  

आज्ञाले, 

सागर शाही 

प्रिुख प्रशासकीय अधधकृ  

 


