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लिही नगरपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५  

 

प्रस्तावनााः सहकारी िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पूूँजी, प्रववमि तथा प्रमतभालाई 
स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आिारिा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आमथिक, सािाणजक तथा साूँस्कृमतक उन्नयन गनि, 
सिरु्दायिा आिाररत, सर्दस्य केणन्ित, लोकताणन्िक, स्वायत्त र सशुामसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन 
गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािाणजक न्यायका आिारिा आत्िमनभिर, तीब्र एवं 
दर्दगो रुपिा स्थानीय अथितन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एवि ् मनयिन सम्बन्िी 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

स्थामनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ (१)  बिोणजि लिही नगरपामलकाको t];|f] नगरसभाले यो 
ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि “लिही नगरपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

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

(क) “आन्तररक कायिववमि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बिोणजि बनाएको आन्तररक कायिववमि 
सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बिोणजिको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोणजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको मनयििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोणजि सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पमत वा पत्नी,  छोरा,  बहुारी,  छोरी, िििपिु,  िििपिुी,  बाब,ु आिा, 
xh'/ a'jf, xh'/ cfdf, सौतेनी आिा र आफूले पालन पोषि गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र 
दर्दर्दी, बवहनी सम्झनपुछि। 

तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरी वा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको 
पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछि । 
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(च) “िन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संघीय िन्िालय सम्झनपुछि ।  

(छ) “िखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसावयक वियाकलापहरुिा पमछल्लो आमथिक 
वषिसम्ििा पररचामलत बचतको र्दावयत्व र पमछल्लो आमथिक वषिको सर्दस्यतफि को खररर्द वा 
मबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस प्रमतशतभन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रणजष्ट्रार” भन्नाले संघको रणजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेिि समिमत” भन्नाले र्दफा ३७ बिोणजिको लेखा सपुरीवेिि समिमत सम्झनपुछि । 

(ञ) “ववमनयि” भन्नाले सम्बणन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोणजि बनाएको ववमनयि सम्झनपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले िन्िालयले सहकारी मनयिन गनि 
तोकेको िहाशाखा सिेतलाई जनाउूँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले समिमतको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दले समिमतको अध्यि, उपाध्यि, सणचव 
र कोषाध्यि सिेतलाई जनाउूँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरेको व्यणि सम्झनपुछि। 

(ढ) “समिमत” भन्नाले र्दफा ३० को उपर्दफा(१)बिोणजिको सञ्चालक समिमत सम्झनपुछि ।  

(ि) “सहकारी िूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, लोकतन्ि, सिानता, सिता, ऐक्यवद्धता, 
इिान्र्दारी, खलुापन, सािाणजक उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरािवष्ट्रय िान्यता 
प्राप्त सहकारी सम्बन्िी िूल्य सम्झनपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववमनयििा व्यवस्था भए बिोणजि सञ्चामलत व्यवसावयक वियाकलाप 
सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी मसद्धान्त” भन्नाले स्वैणच्छक तथा खलुा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकताणन्िक मनयन्िि, 

सर्दस्यको आमथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, णशिा, तालीि र सूचना, सहकारी-सहकारी 
बीच पारस्पररक सहयोग र सिरु्दायप्रमतको चासो लगायत अन्तरािवष्ट्रय िान्यता प्राप्त सहकारी 
सम्बन्िी मसद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बिोणजि गठन भई र्दफा ६ बिोणजि र्दताि भएको ववषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 
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(ि) “सािारि सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारि सभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथमिक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प)  "र्दताि गने अमिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बिोणजिको र्दताि गने अमिकारी सम्झनपुर्दिछ । 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताि 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसिा मिली ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय सहकारी 
संस्था गठन गनि सक्नछेन ्।  

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन श्रमिक, यवुा लगायतले आफ्नो श्रि वा सीपिा 
आिाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पमन संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय 
तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वामित्विा संचामलत ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा संगदठत 
संस्थाबाट पाररश्रमिक पाउने पर्दिा वहाल रहेका कम्तीिा एकसय जना कििचारी, णशिक वा प्राध्यापकहरुले 
आपसिा मिली प्रचमलत कानून बिोणजि र्दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारिा सर्दस्यता, प्रमतमनमित्व 
र सेवा संचालनिा तोवकए बिोणजिका शति बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नछेन ्। 

तर एकसय जनाभन्र्दा कि संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीिा तीसजना कििचारी, णशिक वा 
प्राध्यापकहरुले आपसिा मिली सर्दस्यता, प्रमतमनमित्व र सेवा संचालनिा तोवकए बिोणजिका शति बन्रे्दजहरु 
पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस र्दफा बिोणजि संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)िा 
उणल्लणखत संख्या पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था र्दताि भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यणिले सो संस्थाको सर्दस्यता मलन बािा 
पने छैन । 

  

 

४. र्दताि नगरी सहकारी सस्था संचालन गनि नहनु:े कसैले पमन यस ऐन बिोणजि र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा 
सञ्चालन गनि हुूँरै्दन ।   
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५. र्दतािको लामग र्दरखास्त दर्दन ुपने :(१) यस ऐन बिोणजि गठन भएका सहकारी संस्थाले र्दतािका लामग र्दताि गने 
अमिकारी सिि अनसूुची-१ को ढाूँचािा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बिोणजिका कागजातहरू संलग्न गनुि 
पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववमनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रमतवेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले मलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वववरि । 

६. र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोणजि प्राप्त र्दरखास्त सवहतको कागजातहरु छानववन गर्दाि 
रे्दहाय बिोणजि भएको पाइएिा र्दताि गने अमिकारीले र्दरखास्त परेको मिमतले तीस दर्दनमभि त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताि गरी अनसूुची-२ को ढाूँचािा र्दताि प्रिािपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको ववमनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि बिोणजि रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्ने आिार 
रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दायिा आिाररत एवि ्सर्दस्य केणन्ित भई संचालन र मनयन्िि हनु सक्न े
स्पष्ट आिार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि छानववन गर्दाि प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववमनयिको कुनै कुरािा 
संशोिन गनुिपने रे्दणखएिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खलुाई र्दरखास्त प्राप्त भएको 
मिमतले पन्र दर्दनमभि मनवेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत र्दताि भई 
सञ्चालनिा रहेका लिही नगरपामलका मभि कायििेि कायि गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बिोणजि र्दताि 
भएको िामनने छ । 

(४)  यस र्दफा बिोणजि सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले 
पालना गनुि पने गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोणजि शति तोवकएकोिा सोको पालना गनुि सम्बणन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य 
हनुेछ। 
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७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उणल्लणखत अवस्था नभएिा, सोही र्दफा 
बिोणजि ववमनयि संशोिनको लामग सूचना दर्दएको अबमि मभि मनवेर्दकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेिा, त्यस्तो 
सूचना पाएको मिमतले तीस दर्दनमभि मबमनयि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उल्लेख भए बिोणजि हनुे गरी 
मबमनयि संशोिन नगरेिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेकोिा र्दताि गने अमिकारीले कारि 
खलुाई तीन दर्दन मभि सोको जानकारी सम्बणन्ित मनवेर्दकहरूलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था अववणच्छन्न उत्तरामिकारवाला एक स्वशामसत र सङ्गदठत 
संस्था हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको लामग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनिा रही व्यणि सरह चल अचल सम्पणत्त प्राप्त, उपभोग, वविी 
वा अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यणि सरह आफ्नो नािबाट नामलस उजूर गनि र सो उपर पमन सोही नािबाट 
नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यणि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिििे : (१) र्दताि हुूँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेि रे्दहाय बिोणजि  हनुेछाः  

(क)  बचत तथा ऋिको िखु्य कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा रे्दहायका आिारिा तीन वडासम्ि : 

(१)  सर्दस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लामग आपसी साझा वन्िन  (किन 
बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्तरिा सेवा संचालन गनि आवश्यक सर्दस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालनिा सर्दस्यको सहभामगतािूलक लोकताणन्िक मनयन्िि कायि हनुे गरी पायक 
पने स्थान । 
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(२)  उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन संस्थाले र्दताि भई व्यवसावयक सेवा 
प्रारम्भ गरेको र्दईुवषि पमछ रे्दहायको आिारिा जोमडएको भौगोमलक िेि कायि रहने गरी आफ्नो कायििेि थप 
वडाहरूिा ववस्तार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िििा सर्दस्यता बढाउन थप कायि िेि 
आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनिा सर्दस्यको प्रत्यि मनयन्िि कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु 
अवलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋिको िखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड अनसुार भएको 
। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन संस्थाको कायििेिका वडाहरूिा 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि वा अनपुातभन्र्दा कि रकि वा 
अनपुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको रे्दणखएको खण्डिा र्दताि गने अमिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन 
भएका वडा िाि कायििेि कायि गने गरी ववमनयि संशोिन गनि मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(७)  उपर्दफा (३) बिोणजि र्दताि गने अमिकारीले मनरे्दशन दर्दएकोिा सहकारी संस्थाले एक 
वषिमभि ववमनयि संशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःमनिािरि गनुिपनेछ ।  

(८) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन सहकारी संस्थाले स्वेणच्छक रूपिा 
जनुसकैु सिय कायििेि घटाउने गरी पनुाःमनिािरि गनि ववमनयि संशोिन गनि सक्नेछ ।  

(९) कायििेि पनुाः मनिािरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोणजि हनुेछ ।   

 

१०. जानकारी दर्दनपुने: लिही नगरपामलकाभन्र्दा बढी कायििेि कायि राखी र्दताि भई सञ्चालनिा रहेका संस्थाहरूले 
लिही नगरपामलकािा सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चामलत सेवाको वववरि सवहत र्दताि गने अमिकारीलाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

  

११. ववषयगत आिारिा वगीकरि: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरि रे्दहाय बिोणजि हनुेछाः 

(क) उत्पार्दक संस्थााः कृवष, र्दगु्ि,  णचया, कवफ, उख,ु फलफुल र िाछापालन ववशेषका ववषयगत र 
अगवुावाली एवि ्उत्पार्दनको योजना सिेतका आिारिा अन्य उत्पार्दनिूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार,  वचत तथा ऋि, उजाि र स्वास््य ववशेषका ववषयगत र 
प्राथमिक आवश्यकता एवि ्सेवाको योजना सिेतका आिारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रमिक संस्थााः हस्तकला, खाद्य पररकार, औध्योमगक उत्पार्दन, भोजनालय र श्रि करार 
ववशेषका ववषयगत र सीप वा श्रिको ववशेषता एवि ्स्वरोजगारीको योजना सिेतका आिारिा 
अन्य श्रििा आिाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा सिेत 
सञ्चालन गने अन्य बहिुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख)र (ग) िा उल्लेणखत ववषयिा ववणशष्टीकरि, आि प्रचलन र अभ्यासको 
ववकासिि सिेतको आिारिा तोवकए बिोणजिका ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन उपर्दफा (१) बिोणजि अन्य संस्थाहरु गठन 
गनि बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार,व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्न े:(१) र्दफा ६ बिोणजि र्दताि प्रिािपि प्राप्त 
गरे पमछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रामप्तका लामग यस ऐन र ववमनयिको अिीनिा रही आवश्यक 
कारोवार, व्यवसाय,  उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन संस्थाले उपर्दफा (१) बिोणजि 
कारोवार, व्यवसाय,  उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय,  उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचमलत कानून बिोणजि 
अनिुमतपि, स्वीकृमत वा इजाजतपि मलन ु पने रहेछ भन े सो बिोणजि अनिुमतपि, स्वीकृमत वा 
इजाजतपि मलएर िाि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोणजि संस्थाले प्रचमलत कानून बिोणजि अमिकार पाएको मनकाय वा 
अमिकारीबाट अनिुमतपि, स्वीकृमत वा इजाजतपि प्राप्त गरेिा पन्र दर्दनमभि सोको जानकारी र्दताि गने 
अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(५) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु वा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 
बजारीकरिको लामग यस ऐनको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफा (५) बिोणजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी 
अन्य व्यबस्था तोवकए बिोणजि हनुेछ । 

१३. र्दावयत्व सीमित हनु े:(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्यको र्दावयत्व मनजले खररर्द गरेको वा 
खररर्द गनि स्वीकार गरेको शेयरको अमिकति रकिसम्ि िाि सीमित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “मलमिटेड”  भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  
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१४. सहकारीका िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त पालना गनुि पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका 
िूल्य,  िान्यता र मसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेििा आिाररत र सर्दस्य केणन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आमथिक, सािाणजक तथा 
साूँस्कृमतक उन्नयन गनुि संस्थाको िखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बिोणजि हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र मसद्धान्तहरूको पालना गने गराउन,े 

(ख) सर्दस्यको वहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यलाई णशिा, सूचना र तालीि प्रर्दान गने , 

(घ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको िापर्दण्ड मनिािरि गरी गिुस्तर सिुार, आमथिक स्थावयत्व र 
जोणखि व्यवस्थापन सम्बन्िी कायि गने,  

(ङ) आन्तररक मनयन्िि प्रिाली लागू गने, 

(च) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास सम्बन्िी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(छ) िन्िालय, रणजष्ट्रार, प्रारे्दणशक रणजष्ट्रार, स्थानीय तह वा र्दताि गने अमिकारीको मनरे्दशन पालना गने 
गराउन,े 

(ज) ववमनयििा उणल्लणखत कायिहरू गने । 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववमनयि तथा आन्तररक कायिववमि 

१७. ववमनयि बनाउन ु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि, मनरे्दणशका, िापर्दण्ड र 
कायिववमिको अिीनिा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लामग ववमनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको ववमनयि र्दताि गने अमिकारीबाट स्वीकृत भए पमछ लागू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कायिववमि बनाउन सक्न े:(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि, मनरे्दणशका, िापर्दण्ड, 
कायिवविी र ववमनयिको अिीनिा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायिववमि बनाउन सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको आन्तररक कायिववमि सम्बणन्ित संस्थाको सािारिसभाले स्वीकृत 
गरेपमछ लागू हनुेछ । 

१९. ववमनयि र आन्तररक कायिववमििा संशोिन :(१) संस्थाको सािारिसभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहिुतबाट 
ववमनयि र आन्तररक कायिववमि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि संशोिन भएको ववमनयि वा आन्तररक कायिववमि र्दताि गने अमिकारीबाट 
स्वीकृत भएपमछ लागू हनुेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 

२०. संस्थाको सर्दस्यता: (१) अठार वषि उिेर पूरा गरेका रे्दहाय बिोणजिका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु 
सक्नेछना्ः 

  (क) संस्थाको कायििेिमभि बसोबास गरररहेको , 

  (ख)  संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररर्द गरेको, 

  (ग)  संस्थाको ववमनयििा उणल्लणखत शतिहरु पालना गनि िन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको णजम्िेवारी पालना गनि िन्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसूँग प्रमतस्पिाि हनुे गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सर्दस्यता मलन योग्य रहेको स्वघोषिा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका मनकायहरु, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेि मभिका सािरु्दावयक वा सहकारी ववद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय 
तहिा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  

(३) यस र्दफािा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन स्वास््य सहकारी संस्थािा सहकारी 
संस्थाले सर्दस्यता मलन वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि मनवेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्यता मलन चाहने सम्बणन्ित व्यणिले संस्थाको समिमत 
सिि मनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि मनवेर्दन परेको मिमतले पैंतीस दर्दन मभि समिमतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
बनेको मनयि तथा ववमनयिको अिीनिा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने मनििय गनुि पनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोणजि मनििय गर्दाि समिमतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने मनििय गरेिा सो को कारि 
खोली सात दर्दनमभि मनवेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोणजि जानकारी पाएको मिमतले तीस दर्दनमभि सम्बणन्ित ब्यणिले त्यस्तो संस्था 
र्दताि गने अमिकारीसिि उजूर गनि सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोणजि प्राप्त उजूरी छानववन गर्दाि मनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दणखएिा 
र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो मनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लामग सम्बणन्ित संस्थालाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बिोणजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप्त गरेको सात दर्दन मभि सम्बणन्ित संस्थाले 
मनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अमिकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यणि एकै प्रकृमतको एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ कुनै व्यणि एकै प्रकृमतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो 
ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले तीनवषि मभि कुनै एक संस्थाको िाि सर्दस्यता कायि राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत कुनै संस्थािा नेपाल सरकारको मनकाय वा र्दफा २० को 
उपर्दफा (२) िा उल्लेख भएरे्दणख बाहेकको अन्य कुनै कृमिि व्यणि सर्दस्य भएको भए पाूँचवषि मभि सर्दस्यता 
अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सर्दस्यताको सिामप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अवस्थािा सिाप्त हनुेछाः— 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेिा, 

(ख) लगातार बावषिक सािारिसभािा मबना सूचना तीन पटकसम्ि अनपुणस्थत भएिा, 

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको मनयि वा ववमनयि बिोणजि सर्दस्यले पालना गनुिपने प्राविानको 
बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोणजिको योग्यता नभएिा। 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भिुान 
गनुि पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा मनजले मलएको ऋि,मतनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य 
कुनै सर्दस्यको तफि बाट मितो वा जिानत बसेकोिा सोको र्दावयत्व फरफारक नभएसम्ि मनजको सर्दस्यता 
सिाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस र्दफािा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन सािारिसभा बोलाउने मनििय भइसकेपमछ 
सािारिसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैलाई पमन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 
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२४. सवुविा प्राप्त गनि नसक्न े: कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई मतनुि पने कुनै र्दावयत्व मनिािररत सियमभि भिुान 
नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको मनयि तथा ववमनयि बिोणजि सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्लंघन गरेिा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको समुबिा प्राप्त गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारिसभा, समिमत तथा लेखा सपुररवेिि समिमत 

 

२५. सािारिसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा सािारिसभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारिसभाका सर्दस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारिसभा रे्दहाय बिोणजि हनुेछ:– 

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा, 

(ख) वावषिक सािारिसभा, 

(ग) ववशेष सािारिसभा । 

२६. प्रारणम्भक सािारि सभाको काि, कतिव्य र अमिकार: प्रारणम्भक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अमिकार रे्दहाय 
बिोणजि हनुेछ :– 

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा हनुे अणघल्लो दर्दनसम्िको काि कारबाही र आमथिक कारोबारको 
जानकारी मलने, 

(ख) चालू आमथिक वषिको लामग वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रमतवेर्दन तथा ववत्तीय वववरि अनिुोर्दन गने, 

(घ) ववमनयििा उल्लेख भए बिोणजि समिमत वा लेखा सपुरीवेिि समिमतको मनवािचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिववमि पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको मनयणुि र मनजको पाररश्रमिक मनिािरि गने,  

(छ) ववमनयििा तोवकए बिोणजिका अन्य कायिहरू गने । 
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२७. वावषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अमिकार : वावषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अमिकार रे्दहाय 
बिोणजि  हनुेछ :– 

(क) वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृमत गने, 

(ख) वावषिक लेखा परीिि प्रमतवेर्दन अनिुोर्दन गने, 

(ग) समिमत वा लेखा सपुरीवेिि समिमतको मनवािचन तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि समिमतको संयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) समिमत वा लेखा सपुरीवेिि समिमतको वावषिक प्रमतवेर्दन पाररत गने, 

(च) ववमनयि संशोिन तथा आन्तररक कायिववमि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको मनयणुि र मनजको पाररश्रमिक मनिािरि गने, 

(ज) संस्था एकीकरि वा ववघटन सम्बन्िी मनििय गने, 

(झ) पाररश्रमिक लगायतका सवुविा तोक्ने, 

(ञ) ऋि तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्ििा मनििय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्व मिनाहा दर्दने, 

(ठ) समिमतलाई आवश्यक मनरे्दशन दर्दने, 

(ड) ववमनयििा तोवकए बिोणजिका अन्य कायिहरू गने । 

२८. सािारिसभाको बैठक :(१) समिमतले सहकारी संस्था र्दताि भएको मिमतले तीन िवहनामभि प्रारणम्भक 
सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) समिमतले प्रत्येक आमथिक वषि सिाप्त भएको मिमतले छ िवहनामभि वावषिक सािारिसभा बोलाउन ु
पनेछ । 

(३) समिमतले रे्दहायको अवस्थािा ववशेष सािारि सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काि ववशेषले ववशेष सािारि सभा बोलाउनपुने समिमतवाट मनििय भएिा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोणजि लेखा सपुरीवेिि समिमतको मसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारिसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समिमतद्वारा पाररत भएिा, 
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 (घ) ववशेष सािारिसभा बोलाउन ुपने कारि खलुाइ पणच्चस प्रमतशत सर्दस्यले समिमत सिि मनवेर्दन 
दर्दएिा, 

(ङ) र्दफा २९ को उपर्दफा (१) बिोणजि र्दताि गने अमिकारीले मनरे्दशन दर्दएिा, 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट 
आफ्नो णजम्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा र्दताि गने 
अमिकारीलाई जानकारी दर्दई सािारि सर्दस्यहरू िध्येबाट बहिुत सर्दस्य उपणस्थत भई ववशेष 
सािारि सभा गनि सवकनेछ । 

२९. ववशेष सािारिसभा बोलाउन मनरे्दशन दर्दन सक्न:े (१) संस्थाको मनरीिि वा सपुरीवेिि गर्दाि वा कसैको उजूरी 
परी छानववन गर्दाि रे्दहायको अवस्था रे्दणखन आएिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समिमतलाई 
सािारिसभा बोलाउन मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य,  िान्यता तथा मसद्धान्त ववपररत कायि गरेिा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि, ववमनयि तथा आन्तररक कायिववमि ववपरीत कायि गरेिा, 
(घ) र्दताि गने अमिकारीले दर्दएको मनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोणजि र्दताि गने अमिकारीले आरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि सािारिसभा बोलाउन मनरे्दशन प्राप्त भएिा समिमतले सो मनरे्दशन प्राप्त 
भएको मिमतले पैंतीस दर्दनमभि सािारिसभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र सािारिसभाको बैठकिा उजूरी वा 
मनरीििका िििा रे्दणखएका ववषयिा छलफल गरी सोको प्रमतवेर्दन र्दताि गने अमिकारीसिि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) िा उणल्लणखत अवमिमभि समिमतले सािारिसभा नबोलाएिा र्दताि गने 
अमिकारीले त्यस्तो सािारिसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारिसभाको लामग गिपूरक संख्या तत्काल कायि रहेको सर्दस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रमतशत हनुेछ ।  

तर पवहलो पटक डाूँवकएको सािारि सभािा गिपरुक संख्या नपगुेिा त्यसको सात दर्दन मभि र्दोस्रो 
पटक सािारि सभा बोलाउन ुपने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारि सभािा संचालक समिमतको बहिुत 
सवहत एक मतहाई सािारि सर्दस्यहरुको उपणस्थमत भएिा सािारि सभाको गिपरुक संख्या पगुेको िामननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन र्दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था 
सोहीअनसुार हनुेछ । 

(६) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले सािारि सभा गर्दाि सिान कायिसूचीिा तोवकए 
बिोणजि सर्दस्य संख्याको आिारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई 
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सािारि सभा गनि र त्यस्तो सभाको मनििय प्रिाणित गनि प्रमतमनमिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रमतमनमिहरुको 
उपणस्थमतको सभाले अणन्ति मनििय प्रिाणित गने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक समिमत :(१) सहकारी संस्थािा सािारिसभाबाट मनवािणचत एक सञ्चालक समिमत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यणि लगातार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको समिमतिा उपलब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रमतशत िवहला सर्दस्यको 
प्रमतमनमित्व समुनणित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवमििा सञ्चालक तथा लेखा समिमतको पर्दिा 
उम्िेर्दवार बन्न र मनवािणचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कििचारी वा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता मलएको सहकारी 
संघ वा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी 
संस्थािा कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने संस्थािा 
कुनै संचालक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले र्दईु वषिमभि त्यस्तो संचालकले कििचारीको 
पर्द त्याग गरी अको कििचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ कुनै व्यणि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको 
संस्थाको कििचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले एक वषिमभि कुनै एक संस्थाको िाि सञ्चालक वा 
कििचारी रहन ुपनेछ । 

(७) समिमतको कायािवमि चार वषिको हनुेछ । 

३१. सञ्चालक समिमतको मनवािचन :(१) समिमतले आफ्नो कायािवमि सिाप्त हनु ु कणम्तिा एक िवहना अणघ अको 
समिमतको मनवािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि समिमतको मनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप्त 
भएको मिमतले छ िवहनामभि समिमतको मनवािचन गराउन र्दताि गने अमिकारीले सम्बणन्ित समिमतलाई आरे्दश 
दर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि र्दताि गने अमिकारीले आरे्दश दर्दएकोिा सम्बणन्ित समिमतले सो आरे्दश 
बिोणजिको सियावमिमभि समिमतको मनवािचन गराई र्दताि गने अमिकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४) उपर्दफा (३) बिोणजि समिमतको मनवािचन नगराएिा र्दताि गने अमिकारले त्यस्तो संस्था सर्दस्य 
रहेको िामथल्लो संघ भए सो संघको प्रमतमनमि सिेतलाई सहभागी गराई समिमतको मनवािचन सम्बन्िी सम्पूिि 
कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोणजिको मनवािचन कायििा सहयोग परु् याउन ु सम्बणन्ित समिमतका 
पर्दामिकारीहरूको कतिव्य हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोणजि मनवािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूिि खचि सम्बणन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोणजि समिमतको अको मनवािचन नभएसम्िको लामग समिमतले ववमनयििा व्यवस्था 
भए बिोणजि आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. समिमतको काि, कतिव्य र अमिकार : यस ऐनिा अन्यि उणल्लणखत काि, कतिव्य र अमिकारका अमतररि 
समिमतको काि, कतिव्य र अमिकार रे्दहाय बिोणजि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य,  िान्यता र मसद्धान्त बिोणजि सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आमथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउन,े 

(ग) प्रारणम्भक सािारिसभा, वावषिक सािारिसभा तथा ववशेष सािारिसभा बोलाउने, 

(घ) सािारिसभाका मनिियहरू कायािन्वयन गने, गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीमत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायिििको तजुििा गरी सािारिसभा सिि पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नािसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि गने, 

(ज) सम्बणन्ित संघको सर्दस्यता मलन,े 

(झ) ववमनयि तथा आन्तररक कायिववमि तयार गरी सािारिसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिमभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धिनको लामग आवश्यक कायि 
गने,गराउन,े 

३३. सञ्चालक पर्दिा बहाल नरहन:े रे्दहायको कुनै अवस्थािा सञ्चालक आफ्नो पर्दिा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क) मनजले दर्दएको राजीनािा समिमतबाट स्वीकृत भएिा, 

(ख) मनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोणजि सञ्चालकबाट हटाउने मनििय भएिा, 
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(ग) मनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेिा, 

(घ) मनज सोही वा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रमतबन्िात्िक वाक्यांशिा लेणखएको कुरािा सोही 
बिोणजि हनुेछ । 

(ङ) मनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सपुरीवेिि समिमतको पर्दिा रहेिा 

(च) मनजको ितृ्य ुभएिा । 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारिसभाले वहिुतको मनिियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थािा 
सञ्चालकलाई समिमतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आमथिक वहनामिना गरी सम्बणन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 

(ख) अनमिकृत तवरले सम्बणन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपमनयता भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बणन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रमतस्पिाि हनुे गरी सिान प्रकृमतको कारोबार वा 
व्यवसाय गरेिा, 

(घ) सम्बणन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेिा,  

(ङ) मनज शारीररक वा िानमसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा, 

(च) कुनै सञ्चालकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि वा ववमनयििा उणल्लणखत योग्यता 
नरहेिा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई समिमतको पर्दबाट हटाउने मनििय गनुि अणघ त्यस्तो सञ्चालकलाई सािारिसभा 
सिि सफाई पेश गने िनामसब िावफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोणजिको अवमिमभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेिा वा मनजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएिा सािारिसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोणजि सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य समिमतको र्दईु कायिकालसम्िको 
मनवािचनिा उम्िेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोणजि कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेिा त्यस्तो पर्दिा सािारिसभाले बाूँकी 
अवमिको लामग अको सञ्चालकको मनवािचन गनेछ । 
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३५. मनजी स्वाथि सिावेश भएको मनििय प्रकृयािा संलग्न हनु नहनु े :(१) सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्वाथि सिावेश 
भएको मनििय प्रवियािा संलग्न हनुहुुूँरै्दन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईिाि व्यणिगत फाइर्दा हनुेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हुूँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को मबपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अमिकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै 
काि कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रमत त्यस्तो सञ्चालक व्यणिगत रूपिा उत्तरर्दायी हनुेछ र 
त्यस्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यणिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भन े
त्यस्तो हानी नोक्सानी मनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. समिमतको ववघटन :(१) सािारिसभाले रे्दहायको अवस्थािा समिमतको ववघटन गनि सक्नेछाः– 

(क) समिमतको बर्दमनयतपूिि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोणखििा परेिा, 

(ख) संस्थाले मतनुिपने र्दावयत्व तोवकएको सियमभि भिुान गनि नसकेिा, 

(ग) ववमनयििा उणल्लणखत उद्देश्य र कायि ववपररतको काि गरेिा,  

(घ) समिमतले आफ्नो णजम्िेवारी पूरा नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयिावलीिा उणल्लणखत शति वा र्दताि गने  अमिकारीले 
दर्दएको मनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि समिमत ववघटन भएिा सािारिसभाले नयाूँ समिमतको मनवािचन गनेछ । 

(३) समिमतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि बिोणजि र्दताि गने अमिकारीले दर्दएको 
मनरे्दशन पालना नगरेिा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोणजि पेश भएको प्रमतवेर्दन सिेतको आिारिा र्दताि 
गने अमिकारीले समिमतलाई उजूरी वा मनरीििको िििा रे्दणखएका ववषयवस्तकुो गाणम्भयिताको आिारिा बढीिा 
छ िवहनाको सिय दर्दई सिुार गने िौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो सियावमि मभि पमन सिुार नगरेिा त्यस्तो 
समिमत ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोणजि समिमत ववघटन भएिा त्यसरी ववघटन गररएको मिमतले तीन िवहना 
मभििा अको समिमतको मनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो मनवािचन नभएसम्ि संस्थाको रै्दमनक कायि सञ्चालन 
गनि र्दताि गने अमिकारीले तोवकए बिोणजिको एक तर्दथि समिमत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बिोणजि अको समिमतको मनवािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूिि खचि सम्बणन्ित संस्थाले 
व्यहोनेछ । 
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३७. लेखा सपुरीवेिि समिमतको गठन :(१) संस्थािा आन्तररक मनयन्िि प्रिालीलाई सदुृढ गनि तोवकए बिोणजिको 
योग्यता पगुेका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारिसभाले मनवािचनबाट लेखा सपुरीवेिि 
समिमत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यणि एकै अवमििा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा 
सपुररवेिि समिमतको संयोजक वा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र मनवािणचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुररवेिि समिमतको काि, कतिव्य र अमिकार :(१)  लेखा सपुररवेिि समिमतको काि, कतिव्य र 
अमिकार रे्दहाय बिोणजि हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौिामसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिि गने,  गराउन,े 

(ख) आन्तररक लेखापरीिि गर्दाि लेखापरीििका आिारभतू मसद्धान्तको पालना गने,  गराउन,े 

(ग) ववत्तीय तथा आमथिक कारोवारको मनरीिि तथा िूल्याङ्कन गने,  गराउन,े 

(घ) समिमतको काि कारवाहीको मनयमित सपुररवेिि गने र समिमतलाई आवश्यक सझुाव दर्दने, 

(ङ) सािारिसभाको मनरे्दशन,  मनििय तथा समिमतका मनििय कायािन्वयन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रमतवेर्दन र समिमतको काि कारबाहीको सपुररवेिि सम्बन्िी वावषिक प्रमतवेर्दन 
सािारिसभा सिि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारिबाट कुनै संस्थाको वहतिा 
प्रमतकूल असर परेिा वा त्यस्तो संस्थाको नगर्द वा णजन्सी सम्पणत्तको व्यापक रूपिा वहनामिना 
वा अमनयमितता भएको वा संस्था गम्भीर आमथिक संकटिा पनि लागेकोिा सोको कारि खलुाई 
ववशेष सािारिसभा बोलाउन समिमत सिि मसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेिा आन्तररक लेखा परीिक मनयणुिका लामग तीन जनाको नाि सञ्चालक समिमतिा 
मसफाररस गने । 

(२) लेखा सपुररवेिि समिमतको संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको रै्दमनक आमथिक प्रशासमनक कायििा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋि पररचालन 

३९. सर्दस्य केणन्ित भई बचत तथा ऋिको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको िाि बचत 
स्वीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई िाि ऋि प्रर्दान गनि सक्नेछ । 



नगर सभावाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३२ 

प्रिाणिकरि मिमत : २०७५।०३।३२ 

 

19 

 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन बचत तथा ऋिको िखु्य कारोबार गने गरी 
र्दताि भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋिको िखु्य कारोवार गनि 
पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपिा र्दताि भई िखु्य कारोवारको 
रुपिा वचत तथा ऋिको कारोवार गरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषि मभििा वचत तथा ऋिको िखु्य 
कारोवार नहनुे गरी र्दताि हुूँर्दाका बखतिा उल्लेख गररएको िखु्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋििा सेवा शलु्क र नवीकरि शलु्क मलन पाइने छैन । 

            (४) संस्थाले सदस्यलाई ऋण k|bfg ubf{ klt eP kTgLsf], kTgL eP kltsf] / klt jf kTgL  gePsf]  

                      cj:yfdf Psf ;uf]ndf a;L pd]/ k'u]sf] 5f]/f jf a'xf/L jf 5f]/L dWo] s'g} ! hgfsf] /  lnlvt ;xdtL  

                      a]u/ C0f k|bfg ug{ kfO{g] 5}g . pd]/ k'u]sf] Psf ;uf]nsf] 5f]/f jf 5f]/L t/ cljjfxLt /x]sf] cj:yfdf  

                      lghx?sf] xsdf afa' jf cfdf dWo] ! hgf jf b'j} gePsf] cj:yfdf glhssf] ;+/Ifssf] lnvLt ;xdtL      

                      lnP/ dfq C0f pknJw u/fpg' kg{] 5 .                       

(४) बचत र ऋिको ब्याजर्दर मबचको अन्तर ६ प्रमतशत भन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋििा लाग्ने ब्याजलाई िूल ऋििा पूूँजीकृत गरी सोको आिारिा ब्याज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपमन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको र्दावयत्वप्रमत प्रमतकूल नहनुे गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लामग अचल सम्पणत्त खरीर्द 
तथा पूवाििार मनिािि एवं संस्था र सर्दस्यहरुको वहतिा उत्पार्दन र सेवाको िेििा प्राथमिक पूूँजी 
कोष पररचालन गनि वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएिा त्यस्तो 
शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले एक वषि अवमिमभि हस्तान्तरि गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ र्दताि 
भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको र्दश गिुासम्ि वचत संकलन गनि सक्नेछ । 
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(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरेको तीन िवहना 
अवमि व्यमतत नभई ऋि लगानी गनि सक्ने छैन । 

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संघीय काननु बिोणजि रणजष्ट्रारले बचत तथा ऋिको सन्र्दभि व्याजर्दर 
तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि तोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लामग मनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यणिगत बचतको सीिा: संस्थािा सर्दस्यको व्यणिगत बचतको सीिा तीस लाखसम्ि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –८ 
आमथिक स्रोत पररचालन 

४२. शेयर मबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर वविी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर 
पूूँजीको बीस प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी शेयर मबिी गनि सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय तहको पूिि वा आंणशक स्वामित्व वा मनयन्िि भएको 
संस्था वा मनकायको हकिा यो बन्रे्दज लागू हनुे छैन । 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत िूल्य प्रमत शेयर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी ववमनयििा उल्लेख भए बिोणजि हनुेछ । 

(६) संस्थाले खलुा बजारिा शेयर मबिी गनि पाउन ेछैन । 

(७) संस्थाको िूलिनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋि वा र्दावयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋि वा र्दावयत्व वापत मललाि मबिी गररने छैन । 

४३. रकि वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(१) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकि 
वफताि मलन चाहेिा मनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व भिुान गरेको मिमतले एक िवहनामभि मनजको 
बाूँकी रकि तोवकए बिोणजि मनजलाई वफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा जम्िा गरेको बचत वफताि िाग गरेिा मनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो 
र्दावयत्व किा गरी बाूँकी रकि तोवकए बिोणजि मनजलाई वफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु िाि संचालन गनि सक्नछे ।    
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४४. ऋि वा अनरु्दान मलन सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य मनकायबाट ऋि वा अनरु्दान 
मलन वा त्यस्तो मनकायसूँग साझेर्दारीिा काि गनि संघीय कानून विोणजि स्वीकृती मलन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) विोणजि ववरे्दशी बैङ्क वा मनकायबाट ऋि वा अनरु्दान मलन स्वीकृतीको लामग 
तोवकए विोणजिको वववरिहरु सवहत र्दताि गने अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) विोणजि मनवेर्दन प्राप्त भएिा र्दताि गने अमिकारीले नगर कायिपामलकािा प्रस्ताव 
पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोणजिको प्रस्ताव नगर कायिपामलकाले उपयिु रे्दखेिा स्वीकृतीको लामग 
िन्िालयिा णशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिि प्राप्त गनि सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैङ्क वा मनकायसूँग मलने ऋििा सरुिि प्राप्त 
गनुि पने भएिा संघीय कानून विोणजि स्वीकृमतको लामग र्दताि गने अमिकारर सिि प्रस्ताव सवहत मनवेर्दन दर्दन ु
पने छ । 

(२)  उपर्दफा (१) विोणजि प्राप्त प्रस्ताव उपयिु रे्दणखएिा नगर कायिपामलकाले संघीय काननु बिोणजि स्वीकृमतको 
लामग िन्िालयिा णशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –९ 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर मबिीबाट प्राप्त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप्त रकि, 

(ग) ऋिको रुपिा प्राप्त रकि, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 

(ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनरु्दान वा सहायताको रकि, 

(च) व्यवसावयक कायिबाट आणजित रकि, 

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकि । 
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४७.  जगडेा कोष :(१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको कोषिा रे्दहाय बिोणजिका रकि रहने छन ्:– 

(क) आमथिक वषिको खूर्द बचत रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा मनकायले प्रर्दान गरेको पूूँजीगत अनरु्दान रकि, 

(ग) णस्थर सम्पणत्त वविीबाट प्राप्त रकि, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोणजिको जगेडा कोष अववभाज्य हनुेछ । 

४८. संरणित पूूँजी वफताि कोषाः (१) संस्थािा एक संरणित पूूँजी वफताि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोणजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोणजिको रकि 
छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत रकि उपर्दफा (१) बिोणजिको कोषिा वावषिक 
रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोणजिको रकि सर्दस्यले गरेको वावषिक कारोवारको आिारिा सम्बणन्ित 
सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोष सम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लामग र्दफा ४७ 
बिोणजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोणजिको रकि छुयाई बाूँकी रहेको 
रकिको शून्य र्दशिलव पाूँच प्रमतशतले हनु आउने रकि संघीय काननुिा व्यवस्था भए बिोणजिको सहकारी 
प्रवद्धिन कोषिा वावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको कोषको उपयोग संघीय काननुिा व्यवस्था भएबिोणजि हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उणल्लणखत कोषका अमतररि संस्थािा 
सहकारी णशिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बिोणजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूमतिका लामग ववमनयििा तोवकए 
बिोणजि उपयोग गनि सवकनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर लाभांशको रकि शेयर पूूँजीको पन्र प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेर्द –१० 



नगर सभावाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३२ 

प्रिाणिकरि मिमत : २०७५।०३।३२ 

 

23 
 

अमभलेख र सूचना 

५१. अमभलेख राख्न ुपने : (१) संस्थाले सािारि सभा, समिमत तथा लेखा सपुररबेिि समिमत बैठकका मनििय तथा 
काि कारबाहीको अद्यावमिक अमभलेख सरुणित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बणन्ित तथा अन्य आवश्यक अमभलेखहरू तोवकए बिोणजि सरुणित साथ 
राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरि उपलब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थाले रे्दहायका वववरिहरू सवहतको प्रमतवेर्दन आ.व. सिाप्त भएको तीन 
िवहना मभि र्दताि गने अमिकारी सिि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिामसक र वावषिक प्रमतवेर्दन तथा लेखापरीिि प्रमतवेर्दन 

(ख) बावषिक कायििि नीमत तथा योजना, 

(ग) खरु्द बचत सम्बन्िी नीमत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाि तथा बाूँकी कायािवमिको सूची, 

(ङ) सािारिसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले मलएको ऋि मतनि बाूँकी रहेको रकि, 

(ज) र्दताि गने अमिकारीले सिय सियिा तोवकदर्दएको अन्य वववरि । 

पररच्छेर्द – ११ 

लेखा र लेखापरीिि 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रिालीिा आिाररत र कारोबारको यथाथि णस्थमत 
स्पष्टरुपिा रे्दणखने गरी संघीय कानून बिोणजि रणजष्ट्रारले लागू गरेको लेखािान (एकाउणन्टङ स्याण्डडि) र यस 
ऐन बिोणजि पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बिोणजि राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिि: (१) संस्थाले प्रत्येक आमथिक वषिको लेखापरीिि सो आमथिक वषि सिाप्त भएको मिमतले तीन 
िवहनामभि प्रचमलत कानून बिोणजि इजाजतपि प्राप्त लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको अवमि मभि कुनै संस्थाले लेखापरीिि नगराएको पाइएिा र्दताि गने 
अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिि इजाजतपि प्राप्त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 
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(३) उपर्दफा (२) बिोणजि लेखापरीिि गराउूँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दन ुपने पाररश्रमिक लगायतको 
रकि सम्बणन्ित संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोणजि लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिि प्रमतवेर्दन अनिुोर्दनको लामग 
सािारिसभा सिि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोणजि पेश भएको लेखापरीिि प्रमतवेर्दन सािारिसभाबाट अनिुोर्दन हनु 
नसकेिा पनुाः लेखापरीििको लामग सािारिसभाले र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको लेखापरीिक मनयिु 
गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको मनयणुि :(१) संस्थाको लेखापरीिि सम्बन्िी कायि गनि प्रचमलत कानून बिोणजि इजाजतपि 
प्राप्त लेखापरीिकहरू िध्येबाट सािारिसभाले एकजना लेखापरीिक मनयणुि गरी पाररश्रमिक सिेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि लेखापरीिक मनयिु गर्दाि एउटै व्यणि, फिि वा कम्पनीलाई लगातार 
तीन आमथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी मनयिु गनि सवकने छैन । 

५६. लेखापरीिकिा मनयिु हनु नसक्न े:(१) रे्दहायका व्यणि लेखापरीिकिा मनयिु हनु तथा मनयिु भई सकेको 
भए सो पर्दिा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बणन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको मनयमित पाररश्रमिक पाउने गरी मनयिु सल्लाहकार वा कििचारी, 

(घ) लेखापरीिि सम्बन्िी कसूरिा सजाय पाएको तीन वषिको अवमि भिुान नभएको,  

(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैमतक पतन हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरिा सजाय पाएको पाूँच वषि भिुान 
नभएको,  

(ज) सम्बणन्ित संस्थासूँग स्वाथि बाणझएको व्यणि । 

(२) लेखापरीिकले आफू मनयिु हनुअुणघ उपर्दफा (१) बिोणजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था 
सिि स्वघोषिा गनुिपनेछ ।  
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(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल सिाप्त नहुूँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिि गनि अयोग्य भएिा 
वा संस्थाको लेखापरीिकको पर्दिा कायि रहन नसक्ने णस्थमत उत्पन्न भएिा मनजले लेखापरीिि गनुि पने वा 
गरररहेको काि तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलणखत रुपिा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रमतकूल हनुेगरी मनयिु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिि िान्य हनुे छैन 
।  

 

पररच्छेर्द – १२ 

छुट,सवुविा र सहमुलयत 

५७. छुट, सवुविा र सहमुलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहमुलयत संघीय काननु बिोणजि हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) िा उल्लेणखत छुट, सवुविा र सहमुलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सवुविा र 
सहमुलयत तोवकए बिोणजि हनुेछ ।  

 

पररच्छेर्द—१३ 

ऋि असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋि असूल गने: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋि सम्झौता वा शति कबमुलयतको पालना नगरेिा, 
मलखतको भाखामभि ऋिको सावाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेिा वा ऋि मलएको रकि सम्बणन्ित काििा 
नलगाई वहनामिना गरेको रे्दणखएिा त्यस्तो सर्दस्यले ऋि मलंर्दा राखेको मितोलाई सम्बणन्ित संस्थाले मललाि 
मबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सक्नेछ । मितो 
सम्बणन्ित संस्थाले सकारे पिात ्पमन ऋिीले साूँवा ब्याज र्दवैु भिुानी गरी मितो बापतको सम्पणत्त वफताि मलन 
चाहेिा वफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थािा राखेको मितो कुनै वकमसिले कसैलाई हक छोमडदर्दएिा वा अन्य कुनै 
कारिबाट त्यस्तो मितोको िूल्य घट्ट्न गएिा त्यस्तो ऋिीलाई मनणित म्यार्द दर्दई थप मितो सरुिि राख्न 
लगाउन सवकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि ऋिीले थप मितो नराखेिा वा उपर्दफा (१) वा (२) बिोणजिको 
मितोबाट पमन साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकि असूल उपर हनु नसकेिा त्यस्तो ऋिीको हक लाग्ने अन्य 
जायजेथाबाट पमन साूँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सवकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बिोणजि साूँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकि तथा असूल 
उपर भएको साूँवा, व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाूँकी रहन आएको रकि सम्बणन्ित ऋिीलाई वफताि 
दर्दन ुपनेछ ।  
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(५) यस र्दफा बिोणजि कुनै संस्थाले ऋिीको मितो वा अन्य जायजेथा मललाि मबिी गर्दाि मललाि 
सकाने व्यणिको नाििा सो मितो वा जायजेथा प्रचमलत कानून बिोणजि रणजषे्ट्रशन वा र्दाणखल खारेज गनिको 
लामग सम्बणन्ित कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र सम्बणन्ित कायािलयले पमन सोही बिोणजि रणजषे्ट्रशन वा र्दाणखल 
खारेज गरी सोको जानकारी सम्बणन्ित संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोणजि मितो राखेको सम्पणत्त मललाि मबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेिा त्यस्तो 
सम्पणत्त सम्बणन्ित संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बिोणजि आफैं ले सकार गरेिा त्यस्तो सम्पणत्त सम्बणन्ित संस्थाको नाििा 
रणजषे्ट्रशन वा र्दाणखल खारेज गनि सम्बणन्ित कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएिा सम्बणन्ित 
कायािलयले सोही बिोणजि रणजषे्ट्रशन वा र्दाणखल खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋि मलई रकिको अपचलन गने वा तोवकएको सियावमि मभि ऋिको 
साूँवा व्याज वफताि नगने व्यणिको नाि नािेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु 
बिोणजि हनुेछ । 

६०. कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोणजि हनुेछ । 

  

६१. बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई मतनुि बझुाउन ुपने रकि नमतरी बाूँकी राखेिा त्यस्तो रकि 
र सोको ब्याज सिेत र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो व्यणिको जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख्न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा र्दताि गने अमिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लामग कुनै 
व्यणिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरि,  नािसारी वा मबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बणन्ित 
मनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि रोक्काको लामग लेखी आएिा सम्बणन्ित मनकायले प्रचमलत कानून बिोणजि 
त्यस्तो व्यणिको खाता,जाय जेथाको स्वामित्व हस्तान्तरि, नािसारी वा मबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी दर्दन ु
पनेछ । 

६३. अग्रामिकार रहन:े कुनै व्यणिले संस्थालाई मतनुि पने ऋि वा अन्य कुनै र्दावयत्व नमतरेिा त्यस्तो व्यणिको 
जायजेथािा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लामग रकि छुिाई बाूँकी रहन आएको रकििा 
संस्थाको अग्रामिकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थाले ऋि असलुी गने सम्बन्ििा कुनै व्यणि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको 
कुनै कारवाहीका कारिबाट त्यस्तो व्यणि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोणजिको कुनै 
कसूरिा कारवाही चलाउन रोक लगाएको िामनने छैन । 
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पररच्छेर्द– १४ 

एकीकरि,  मबघटन तथा र्दताि खारेज 

६५. एकीकरि तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अमिनिा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक 
आपसिा गाभी एकीकरि गनि वा एक संस्थालाई भौगोमलक कायि िेिको आिारिा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी 
संस्थािा ववभाजन गनि सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि एकीकरि वा ववभाजन गर्दाि सम्बणन्ित संस्थाको कुल कायि रहेका 
सर्दस्य संख्याको र्दईु मतहाइ बहिुतबाट मनििय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि एकीकरि वा ववभाजन गने मनििय गर्दाि एकीकरि वा ववभाजनका शति र 
कायिववमि सिेत खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताि खारेज: (१) कुनै संस्थािा रे्दहायको अवस्था ववद्यिान भएिा सािारि सभाको तत्काल कायि 
रहेका र्दईु मतहाइ बहिुत सर्दस्यको मनिियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने मनििय गरी र्दताि खारेजीको 
स्वीकृमतका लामग समिमतले र्दताि गने अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दनसक्नेछ :– 

(क) ववमनयििा उणल्लणखत उद्देश्य तथा कायि हामसल गनि सम्भव नभएिा,  

(ख) सर्दस्यको वहत गनि नसक्न ेभएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि प्राप्त मनवेर्दनिा छानववन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनि उपयिु 
रे्दणखएिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन र्दताि गने अमिकारीले रे्दहायको अवस्थािा 
िाि संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार र्दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी मनष्कृय रहेको पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयिावली ववपरीतको कायि बारम्बार गरेिा, 

(ग) ववमनयििा उणल्लणखत उद्देश्य ववपरीत कायि गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त ववपरीत कायि गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोणजि र्दताि खारेज गनुि अणघ र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थालाई 
सनुवुाईको लामग पन्र दर्दनको सिय दर्दन ुपनेछ । 
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(५) उपर्दफा (२) वा (३) बिोणजि संस्थाको र्दताि खारेज भएिा त्यस्तो संस्था ववघटन भएको 
िामननेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) वा (३) बिोणजि संस्थाको र्दताि खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रिािपि 
स्वताः रद्द भएको िामननेछ । 

६७. मलक्वीडेटरको मनयणुि: (१) र्दफा ६६ बिोणजि कुनै संस्थाको र्दताि खारेज भएिा र्दताि गने अमिकारीले मलक्वीडेटर 
मनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापमन संघीय काननुिा तोवकएको मसिासम्िको सम्पणत्त भएको 
संस्थाको हकिा र्दताि गने अमिकारीले कुनै अमिकृतस्तरका कििचारीलाई मलक्वीडेटर मनयणुि गनि सक्नेछ । 

६८. मलक्वीडेशन पमछको सम्पमतको उपयोग: कुनै संस्थाको मलक्वीडेशन पिात ्सबै र्दावयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन 
गएको सम्पणत्तको उपयोग संघीय काननुिा तोवकए बिोणजि हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१५ 

र्दताि गने अमिकारी 
 

६९. र्दताि गने अमिकारी: (१) यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अमिकारीले गनुिपने कायिहरू लिही नगरपामलकाको प्रिखु 
प्रशासवकय अमिकृतले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको र्दताि गने अमिकारीले यस ऐन बिोणजि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूिि 
अमिकार आफू िातहतको अमिकृतस्तरको कििचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काि, कतिव्य र अमिकार : यस ऐनिा अन्यि उणल्लणखत काि, कतिव्य तथा अमिकारको अमतररि र्दताि गने 
अमिकारीको काि, कतिव्य र अमिकार तोवकए बिोणजि हनुेछ । 

  

पररच्छेर्द –१६ 

मनरीिि तथा अनगुिन 

७१. मनरीिि तथा अमभलेख जाूँच गने: (१) र्दताि गने अमिकारीले संस्थाको जनुसकैु वखत मनरीिि तथा अमभलेख 
परीिि गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आमथिक कारोवार गने संस्थाको वहसाव 
वकताव वा ववत्तीय कारोवारको मनरीिि वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लामग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अमिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक वववरि वा सूचनाहरू संस्थाबाट णझकाई मनरीिि तथा सपुरीवेिि गनि सक्नेछ । 
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(४) उपर्दफा (१) वा (२)बिोणजि मनरीिि वा वहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने अमिकारी वा नपेाल राष्ट्र 
बैङ्कको अमिकार प्राप्त अमिकृतले िाग गरेको जानकारी सम्बणन्ित संस्थाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बिोणजि मनरीिि वा वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो 
ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि,  मनरे्दणशका,  िापर्दण्ड वा कायिववमि बिोणजि भएको नपाइएिा र्दताि गने 
अमिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बणन्ित संस्थालाई आवश्यक मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो मनरे्दशनको 
पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हनुेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बिोणजि संस्थाको मनरीिि तथा सपुरीवेिि गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
प्रचमलत कानून बिोणजिको अमिकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बिोणजि संस्थाको मनरीिि तथा सपुरीवेिि गर्दाि प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले लिही नगरपामलका नगर कायिपामलकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गनि सक्न े :(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहत ववपरीत 
काि भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा वीस प्रमतशत सर्दस्यले 
छानववनको लामग मनवेर्दन दर्दएिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि छामनवन गर्दाि िाग गरेको वववरि वा कागजात उपलब्ि गराई सहयोग 
गनुि सम्बणन्ित समिमतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोणजि गररएको छानववनको जानकारी सम्बणन्ित संस्थालाई मलणखत 
रुपिा दर्दन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋिको कारोबार गने संस्था को मनरीिि तथा अनगुिन सम्बन्िी ववशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा 
ऋिको िखु्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बिोणजि अनगुिन प्रिाली अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने अमिकारीले बचत तथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोणजिको अनगुिन 
प्रिालीिा आिाररत भई मनरीिि तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि संस्थाको मनरीिि तथा अनगुिन र्दताि गने अमिकारीले आवश्यकता 
अनसुार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य मनकायको सहयोग मलन सक्नेछ । 

 

७४.वावषिक प्रमतवेर्दन पेश गनुिपने : (१) र्दताि गने अमिकारीले आमथिक वषि सिाप्त भएको मिमतले तीन िवहनामभि 
संस्थाको मनरीिि सम्बन्िी वावषिक प्रमतवेर्दन नगर कायिपामलका सिि पेश गनुि पनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको प्रमतवेर्दनिा रे्दहायका वववरिहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनिा रहेका संस्थाको वववरि, 

(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आमथिक कारोवारको वववरि, 

(ग) संस्थािा सहकारी मसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि, ववमनयि तथा आन्तररक 
कायिववमिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको वियाकलापिा सर्दस्यको सहभामगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई नगरपामलकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनरु्दान तथा छुट सवुविाको सर्दपुयोमगताको 
अवस्था,  

(छ) संस्थाको आमथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोवकए बिोणजिका वववरि, 

(ज) संस्थािा आन्तररक मनयन्िि प्रिालीको अवस्था, 

(झ) संस्थािा सशुासन तथा णजम्िेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरि, 

(ट) संरणित पूूँजी वफताि कोष ववतरिको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीमत मनिािििा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरि, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बिोणजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको 
वववरि,  

(ि) तोवकए बिोणजिका अन्य वववरि । 

७५. आपसी सरुिि सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुिा व्यवस्था भए बिोणजि आफ्ना 
सर्दस्यहरुको बालीनाली वा वस्तभुाउिा भएको िमतको अंशपूमति गने गरी आपसी सरुिि सेवा संचालन गनि 
सक्नेछ । 

७६. णस्थरीकरि कोष सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋि ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत जोणखिबाट संरििका 
लामग संघीय काननुिा व्यवस्था भए बिोणजि खडा हनुे णस्थरीकरि कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 
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पररच्छेर्द –१७ 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था सिस्याग्रस्त भएको घोषिा गनि सवकन:े (१) यस ऐन बिोणजि गररएको मनरीिि वा वहसाब जाूँचबाट 
कुनै संस्थािा रे्दहायको अवस्था ववद्यिान रहेको रे्दणखएिा कायिपामलकाले त्यस्तो संस्थालाई सिस्याग्रस्त संस्थाको 
रुपिा घोषिा गनि सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुिपने र्दावयत्व भिुानी गनि 
नसकेको वा भिुानी गनि नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत मनिािररत शति बिोणजि वफताि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि तथा ववमनयि ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्लेखनीय रुपिा गम्भीर आमथिक कदठनाई 
भोमगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकि वफताि गनुि पने अवमििा वफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका 
कम्तीिा वीस प्रमतशत वा वीस जना िध्ये जनु कि हनु्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूले र्दताि गने 
अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दएकोिा छानववन गर्दाि खण्ड (क) रे्दणख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था 
ववद्यिान भएको रे्दणखएको । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापमन प्रचमलत कानून बिोणजि गठन गरेको 
आयोगले कुनै संस्थालाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि मसफाररस गरेिा वा सिस्याग्रस्त भनी पवहचान 
गरेकोिा वा त्यस्तो आयोगिा परेको उजरुी संख्या, औणचत्य सिेतको आिारिा कायिपामलकाले त्यस्तो संस्थालाई 
सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन समिमतको गठन: (१) र्दफा ७७ बिोणजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पणत्त 
व्यवस्थापन तथा र्दावयत्व भिुानी सम्बन्िी कायिकालामग व्यवस्थापन समिमतको गठन गनि र्दताि गने अमिकारीले 
कायिपामलका सिि मसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि णशफाररस भई आएिा कायिपामलकाले तोवकए विोणजि व्यवस्थापन 
समिमतको गठन गनि सक्न ेछ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि गदठत व्यवस्थापन समिमतको काि, कतिव्य र अमिकार तोवकए बिोणजि 
हनुेछ । 
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पररच्छेर्द–१८ 

कसूर, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. कसूर गरेको िामनन े: कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको िामननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेिा वा कुनै व्यणि, फिि वा कम्पनीले आफ्नो 
नाििा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरि राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा 
प्रवाह वा अन्य कुनै कायि गरेिा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि, ववमनयि बिोणजि बाहेक अन्य कुनै 
पमन प्रयोजनको लामग प्रयोग गरेिा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकि ऋि प्रर्दान गर्दाि जिानत वा सरुिि नराखी ऋि प्रर्दान गरेिा, 

(घ) समिमतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कििचारीले संस्थाको सम्पणत्त, बचत वा शेयर रकि वहनामिना 
गरेिा, 

(ङ) ऋि असूल हनु नसक्ने गरी समिमतका कुनै सर्दस्य, मनजको नातेर्दार वा अन्य व्यणि वा 
कििचारीलाई ऋि दर्दई रकि वहनामिना गरेिा,  

(च) समिमतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको मिलोितोिा संस्थाको शेयर वा बचत रकि 
आफू खसुी पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरि पेश गरी कजाि मलएिा, राखेको मितो कच्चा भएिा वा ऋि वहनामिना 
गरेिा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका मनयि, ववमनयि ववपररत लगानी गरेिा वा लगानी 
गने उद्देश्यले रकि उठाएिा,  

(झ) कृमिि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋि मलएिा वा दर्दएिा, 

(ञ) मितोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋि मलएिा वा दर्दएिा, 

(ट) झिुा वववरिको आिारिा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋि मलएिा वा 
दर्दएिा, 

(ठ) कुनै व्यणि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिि रीतपूविक फुकुवा नभई वा सो 
सरुििले खािेको िूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिि अन्य संस्थािा राखी पनुाः ऋि मलए वा 
दर्दएिा, 



नगर सभावाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३२ 

प्रिाणिकरि मिमत : २०७५।०३।३२ 

 

33 
 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लामग ऋि सवुविा मलएको हो सोही प्रयोजनिा नलगाई अन्यि प्रयोग 
गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा लेणखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै 
अथि मनस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्न ेवा अको मभन्नै शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काि गरेबाट आफूलाई 
वा अरु कसैलाई फाइर्दा वा हामन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनि वा अकािको हामन नोक्सानी 
गने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिमत, अङ्क वा व्यहोरा 
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएिा,  

(ि) ऋिको मितो स्वरुप राणखने चल अचल सम्पणत्त मललाि मबिी वा अन्य प्रयोजनको लामग 
िूल्याङ्कन गर्दाि िूल्याङ्कनकतािले बढी, कि वा गलत िूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने कायि गरे वा गराएिा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोलावहजा 
गनि वा गराउन, कुनै वकमसिको रकि मलन वा दर्दन, मबना िूल्य वा कि िूल्यिा कुनै िाल, वस्त ु
वा सेवा मलन वा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा मलन वा दर्दन, गलत मलखत तयार गनि वा 
गराउन, अनवुार्द गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् याउन ेबर्दमनयतले कुनै कायि 
गरे वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा ती िध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा 
परीिि गरे गराएिा वा लेखा परीिि गरेको झिुो प्रमतवेर्दन तयार पारेिा वा पानि लगाएिा । 

८०. सजायाः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहाय बिोणजिको सजाय हनुेछ :- 

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

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

(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा ववगो बराबरको रकि जररवाना गरी तीन बषि सम्ि कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र (त) को कसूरिा ववगो भराई ववगो 
बिोणजि जररवाना गरी रे्दहाय बिोणजिको कैर्द हनुेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए एक वषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए र्दईु वषि रे्दणख तीन वषिसम्ि कैर्द, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि मबगो भए तीन वषि रे्दणख चार वषिसम्ि 
कैर्द, 
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(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्ि मबगो भए चार वषिरे्दणख छ वषिसम्ि कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्ि मबगो भए छ वषिरे्दणख आठ वषिसम्ि कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजमतसकैु रुपैयाूँ मबगो भए पमन आठ वषिरे्दणख र्दश वषिसम्ि कैर्द, 

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

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत परु् याउने व्यणिलाई िखु्य 
कसूरर्दारलाई हनुे सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत परु् याउन ुकुनै मनकाय संस्था भए त्यस्तो 
मनकाय संस्थाको प्रिखु कायिकारी वा पर्दामिकारी वा कायिकारी हैमसयतिा कायि सम्पार्दन गने व्यणिलाई यस 
ऐन बिोणजि हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु े:(१) र्दफा ८७ बिोणजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको मनरीिि अनगुिन वा वहसाब वकताबको 
जाूँच गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा र्दताि गने अमिकारीले त्यस्तो 
कायिको प्रकृमत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यणिलाई पाूँच लाख रुपैँया सम्ि जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका मनयि ववपरीत सर्दस्यसूँग ब्याज मलएिा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋिको ब्याजर्दर बीचको अन्तर ६ प्रमतशतभन्र्दा बढी कायि गरेिा, 

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋििा लाग्ने ब्याजलाई िूल कजाििा पूूँजीकृत गरी सोको आिारिा ब्याज 
लगाएिा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए बिोणजिको प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋि प्रर्दान 
गरेिा, 

(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरेको तीन िवहना 
अवमि व्यमतत नभई ऋि लगानी गरेिा, 

(च) प्राथमिक पूूँजी कोषको र्दश गिुा भन्र्दा बढी हनुे गरी बचत संकलन गरेिा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रमतशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश ववतरि गरेिा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सर्दस्यसंग कारोवार गरेिा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृमिि ब्यणिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएिा । 
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 (२) उपर्दफा (१) िा लेणखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने 
अमिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृमत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यणिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्ि 
जररवाना गनि सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि बिोणजि दर्दएको कुनै मनरे्दशन वा तोवकएको 
िापर्दण्डको पालना नगरेिा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि बिोणजि दर्दनपुने कुनै वववरि, कागजात, प्रमतबेर्दन, 
सूचना वा जानकारी नदर्दएिा, 

(ग) यस ऐन बिोणजि मनवािचन नगरी समिमत तथा लेखा सपुरीवेिि समिमतका पर्दामिकारीहरु आफू 
खशुी पररवतिन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोणजिको तोवकएको शति पालन नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयि ववपररत अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोणजिको जररवाना गनुि अणघ र्दताि गने अमिकारीले सम्बणन्ित व्यणि वा 
संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीिा पन्र दर्दनको सियावमि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) र्दताि गने अमिकारीले सम्बणन्ित संस्थालाई र्दफा ८१ बिोणजि जररवाना गनुिका अमतररि तीन 
िवहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पणत्त रोक्का राख्न सम्बणन्ित 
मनकायलाई मसफाररस गनि सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको मसफाररस प्राप्त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमत वा बैङ्क खाता 
रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े(१) र्दफा ८१ बिोणजि जररवाना भएको व्यणि वा संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेिा त्यस्तो 
व्यणि वा संस्थालाई र्दताि गने अमिकारीले र्दोस्रो पटकरे्दणख प्रत्येक पटकको लामग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानको लामग लेखी पठाउन सक्न े:र्दताि गने अमिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बिोणजि आफ्नो 
काि, कतिव्य र अमिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९ बिोणजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो 
कसूरका सम्बन्ििा यस ऐन बिोणजि अनसुन्िान गनिको लामग सम्बणन्ित मनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्िी व्यवस्थााः र्दफा ८० बिोणजि सजाय हनुे कसूरको िदु्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोणजि 
हनुेछ । 

८६. िदु्दा हेने अमिकारी: र्दफा ८० बिोणजिको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी िदु्दाको कारवाही र वकनारा णजल्ला 
अर्दालतबाट हनुेछ । 
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८७.  उजूरी दर्दन ेहर्दम्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बिोणजिको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउने 
व्यणिले त्यसरी थाहा पाएको मिमतले नब्बे दर्दनमभि र्दताि गने अमिकारी सिि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैले र्दफा ८० बिोणजि जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यणिले त्यसरी थाहा पाएको 
मिमतले नब्बे दर्दन मभि र्दताि गने अमिकारी सिि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेर्दन गनि सक्न े:(१) र्दफा ६ बिोणजि संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा ६६ बिोणजि संस्था 
र्दताि खारेज गरेकोिा णचत्त नबझु्नेले सो मनिियको जानकारी पाएको मिमतले पैंतीस दर्दनमभि र्दताि गने 
अमिकारीको मनिियउपर कायिपामलका सिि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८० बिोणजिको जररवानािा णचत्त नबझु्ने व्यणिले त्यस्तो मनिियको जानकारी पाएको 
मिमतले पैंतीस दर्दनमभि रे्दहाय बिोणजि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ: 

(क) र्दताि गने अमिकारी र कायिपामलकाले गरेको मनििय उपर सम्बणन्ित णजल्ला अर्दालतिा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको मनििय उपर सम्बणन्ित उच्च अर्दालतिा । 

८९. असूल उपर गररन े : यस पररच्छेर्द बिोणजि कुनै व्यणिले मतनुि पने जररवाना वा कुनै रकि नमतरी बाूँकी 
रहेकोिा त्यस्तो जररवाना वा रकि मनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

ववववि 

९०.  ितामिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जमतसकैु शेयर खररर्द गरेको भए तापमन सम्बणन्ित संस्थाको 
कायि सञ्चालनिा एक सर्दस्य एक ितको आिारिा आफ्नो ितामिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सािाणजक परीिि गराउन सक्न े :(१) संस्थाले ववमनयििा उणल्लणखत उद्देश्य प्राप्त गनिका लामग समिमतबाट 
भएका मनििय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा प्रामप्तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरिा 
आएको आमथिक, सािाणजक, सांस्कृमतक तथा वातावरिीय पििा सकारात्िक पररवतिन लगायतका ववषयिा 
सािाणजक परीिि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोणजि भएको सािाणजक परीििको प्रमतवेर्दन छलफलको लामग समिमतले 
सािारिसभा सिि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोणजि पेश भएको सािाणजक परीिि प्रमतवेर्दन छलफल गरी सािारिसभाले 
आवश्यकता अनसुार समिमतलाई मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 
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(४) यस र्दफा बिोणजिको सािाणजक परीिि प्रमतवेर्दनको एक प्रमत सम्बणन्ित संस्थाले र्दताि गने 
अमिकारी सिि पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी णशिााः  सहकारी िेिको प्रवििनको लामग ववद्यालय तहको पाठयिििा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी 
ववषयवस्तलुाई सिावेश गनि सवकनेछ । 

९३. आमथिक सहयोग गनि नहनु:े संस्थाको रकिवाट समिमतको मनििय विोणजि सर्दस्यहरुले आमथिक सहयोग मलन 
सक्नेछन,्   

तर सािाणजक कायिकोलामग गैर सर्दस्य व्यणि वा संस्थाहरुलाई सिेत आमथिक सहयोग गनि वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरिाः यस र्दफाको प्रयोजनको लामग 'सािाणजक कायि' भन्नाले णशिा,  स्वास््य,  वातावरि 
संरिि, िानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बणन्ि कायिलाई जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नाेः  संस्थाहरुले तोवकए बिोणजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनि 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो समिमतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि समिमतको संयोजक वा 
सर्दस्य वा आफ्नो कििचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनरु्दान वा कुनै सेवा सवुविा र्दरुुपयोग 
गरेको पाइएिा प्रचमलत कानून बिोणजि सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचमलत ऐन लागू नहनु े : यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी 
प्रचमलत ऐन लागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचमलत कानून बिोणजि कारवाही गनि वािा नपने : यस ऐनिा लेणखएको कुनै कुराले कुनै व्यणि उपर प्रचमलत 
कानून बिोणजि अर्दालतिा िदु्दा चलाउन बािा परु् याएको िामनने छैन । 

९९. सम्पणत्त शवुद्धकरि मनवारि सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुिपनेाः संस्थाले सम्पणत्त शवुद्धकरि मनवारि 
सम्बन्िी संघीय/प्ररे्दश काननुिा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्ििा िन्िालयले जारी गरेको िानर्दण्ड र 
नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका मनरे्दणशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. मनयि बनाउन ेअमिकार:  यस ऐनको कायािन्वयनकोलामग कायिपामलकाले आवश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  िापर्दण्ड, मनरे्दणशका वा कायिववमि बनाई लागू गनि सक्न:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयिको 
अिीनिा रही संस्थाको र्दताि,  सञ्चालन, मनरीिि तथा अनगुिन लगायतका काि कारबाहीलाई व्यवणस्थत र 
प्रभावकारी रुपिा सञ्चालन गनि कायिपामलकाले आवश्यकता अनसुार िापर्दण्ड,  मनरे्दणशका वा कायिववमि बनाई 
लागू गनि सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोणजिको िापर्दण्ड बनाउूँर्दा आवश्यकता अनसुार रणजष्ट्रार,  नेपाल राष्ट्र बैङ्क, 
िन्िालय र सम्बणन्ित अन्य मनकायको परािशि मलन सवकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û  

ndxL gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, bfª . 

 

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

dxf]bo, 



नगर सभावाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३२ 

प्रिाणिकरि मिमत : २०७५।०३।३२ 

 

39 

 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

 



नगर सभावाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३२ 

प्रिाणिकरि मिमत : २०७५।०३।३२ 

 

40 

 

cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

ndxL gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, bfª . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

ndxL gu/kflnsf ;xsf/L P]g, @)&% sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === 

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

 

juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 


