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गोकुलगगंा गाउँपाललकाको सहकारी ऐन, २०७४ 
प्रस्तावना 

सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूँजी, प्रलवलि लाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका 

आिारमा एकीकृत गर्द ैसर्दस्यहरूको आर्थिक, सामालजक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आिाररत, सर्दस्य केलन्ित, लोकतालन्िक, स्वायत्त 

र सुशालसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, p|Bf]u, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट 

सामालजक न्यायका आिारमा आत्मलनर्िर, तीब्र एवं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सुर्दढृ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको 

र्दताि, सञ्चालन एवम् लनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय र्एकोले नेपालको संलविानको िारा २२६ को उपिारा (१) 
tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$  sf] bkmf !)@ बमोलजम गोकुलगंगा गाउँपाललकाको यो ऐन बनाएकोहो । 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारलम्र्क 

१.सलंिप्त नाम र प्रारम्र् :(१) यस ऐनको नाम “गोकुलगंगागाउँपाललकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्र् हुनेछ । 

२.पररर्ाषा: लवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायिलवलि” र्न्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बमोलजम बनाएको आन्तररक कायिलवलि सम्झनुपछि ।  

(ख) “कसरू” र्न्नाले र्दफा ७९ बमोलजमको कसूर सम्झनुपछि । 

(ग) “तोदकएको” वा “तोदकए बमोलजम” र्न्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको लनयममा तोदकएको वा तोदकए बमोलजम सम्झनुपछि । 

(घ) “पररवार” र्न्नाले सर्दस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपुि, िमिपुिी, बाबु, आमा, सौतनेी आमा र आफूले पालन 

पोषण गनुि पने र्दाजु, र्ाउजु,र्ाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बलहनी सम्झनुपछि। 

तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरीवी मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” र्न्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछि । 

(च) “मन्िालय” र्न्नाले सहकारी सम्बन्िी लवषय हनेे संघीय मन्िालय सम्झनुपछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” र्न्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसालयक दियाकलापहरुमा पलछल्लो आर्थिक वषिसम्ममा पररचाललत 

बचतको र्दालयत्व र पलछल्लो आर्थिक वषिको सर्दस्यतफि को खररर्द वा लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतर्न्र्दा बढी लहस्सा 

र्एको कारोवार सम्झनुपछि ।   

(ज) “रलजष्ट्रार” र्न्नाले संघको रलजष्ट्रार सम्झनु पछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीविेण सलमलत” र्न्नाले र्दफा ३७ बमोलजमको लेखा सुपरीवेिण सलमलत सम्झनुपछि । 

(ञ) “लवलनयम” र्न्नाले सम्बलन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोलजम बनाएको लवलनयम सम्झनुपछि । 

(ट) “लवर्ाग” र्न्नाले संघको सहकारी लवर्ाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी लनयमन गनि तोकेको महाशाखा 

समेतलाई जनाउँछ। 

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

 (ड) “सञ्चालक” र्न्नाले सञ्चालक सलमलतको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दले सलमलतको अध्यि, उपाध्यि, सलचव र कोषाध्यि 

समेतलाई जनाउँछ ।  

 (ढ) “सर्दस्य” र्न्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यलि सम्झनुपछि। 

(ण) “सलमलत” र्न्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोलजमको सञ्चालक सलमलत सम्झनुपछि ।  



(त) “सहकारी मलू्य” र्न्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दालयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्र्दारी, खुलापन, 

सामालजक उत्तरर्दालयत्व तथा अरुको हरेचाह लगायत अन्तरािलष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनुपछि । 

(थ) “ससं्थाको व्यवसाय” र्न्नाले लवलनयममा व्यवस्था र्ए बमोलजम सञ्चाललत व्यवसालयक दियाकलाप सम्झनुपछि ।  

(र्द) “सहकारी लसद्धान्त” र्न्नाले स्वैलच्छक तथाखुला सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकतालन्िक लनयन्िण, सर्दस्यको आर्थिक सहर्ागीता, 

स्वायत्तता र स्वतन्िता, लशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समुर्दायप्रलतको चासो लगायत 

अन्तरािलष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनुपछि ।  

(ि) "संस्था" र्न्नाले र्दफा ३ बमोलजम गठन र्ई र्दफा ६ बमोलजम र्दताि र्एको लवषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु 

पछि । 

(न) “सािारण सर्ा” र्न्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सर्ा सम्झनुपछि । 

(प) “प्राथलमक पूजँी कोष” र्न्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि । 

(फ)  "र्दताि गन ेअलिकारी" र्न्नाले र्दफा ६९ बमोलजमको र्दताि गने अलिकारी सम्झनुपर्दिछ । 

(ब)  "गाउँपाललका" र्न्नाले गोकुलगंगा गाउँपाललकालाई सम्झनुपर्दिछ । 

(र्)  "कायिपाललका" र्न्नाले गोकुलगंगा गाउँकायिपाललकालाई सम्झनुपर्दिछ । 

 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा र्दताि 

३.ससं्थाको गठन :(१)  कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा  लमली लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन 

गनि सके्नछन् ।  

(२)उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन श्रलमक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत र्इ व्यवसाय 

गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु र्ए पलन संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन संलघय सरकार, प्रर्दशे सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा 

तहको अनुर्दान वा स्वालमत्वमा सचंाललत लवद्यालय, लवश्वलवद्यालय वा संगरठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पर्दमा वहाल रहेका 

कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, लशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा लमली प्रचललत कानून बमोलजम र्दताि र्एको आफ्नो पेशागत 

संगठनका आिारमा सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोलजमका शति बन्र्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन 

गनि सके्नछन् । 

तर एकसय जनार्न्र्दा कम संख्या रहकेो एउटै कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, लशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा 

लमली सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोलजमका शति बन्र्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(४)  यस र्दफा बमोलजम संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)मा उलल्ललखत संख्या पुगेको 

हुनुपनेछ ।  

तर संस्था र्दताि र्इसकेपलछ एकै पररवारका एकर्न्र्दा बढी व्यलिले सो संस्थाको सर्दस्यता ललन बािा पनेछैन । 

४.र्दताि नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनि नहुन:े कसैले पलन  यस ऐन बमोलजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनि 

हुरँ्दनै।   

५.र्दतािको लालग र्दरखास्त दर्दन ुपन े:(१) यस ऐन बमोलजम गठन र्एका सरकारी संस्थाले र्दतािकालालग र्दताि गने अलिकारी समि 

अनुसूची-१ को ढाँचामा र्दरखास्त दर्दनुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमका र्दरखास्त साथ र्दहेाय बमोलजमका कागजातहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लवलनयम, 



(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्र्ाब्यता अध्ययन प्रलतवेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले ललन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लववरण । 

६  र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोलजम प्राप् त र्दरखास्त  सलहतको कागजातहरु  छानलवन गर्दाि र्दहेाय बमोलजम 

र्एको पाइएमा र्दताि गने अलिकारीले र्दरखास्त परेको लमलतले तीस दर्दनलर्ि त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गरी अनुसूची-२ को 

ढाँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दनु पनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश र्एको लवलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम रहकेो,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सके्न आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समुर्दायमा आिाररत एवम् सर्दस्य केलन्ित र्ई संचालन र लनयन्िण हुन सके्न स्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बमोलजम छानलवन गर्दाि प्रस्तालवत सहकारी संस्थाको लवलनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुिपने र्दलेखएमा र्दताि 

गने अलिकारीले त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खुलाई र्दरखास्त प्राप् त र्एको लमलतले पन्र दर्दनलर्ि लनवेर्दकलाई सूचना गनुि 

पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन यो ऐन प्रारम्र् हुरँ्दाका बखत र्दताि र्ई सञ्चालनमा रहकेा गाउँपाललका 

लर्ि कायििेि कायम गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोलजम र्दताि र्एको मालनने छ । 

(४) यस र्दफा बमोलजम सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने गरी कुनै शति 

तोक्न सके्नछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम शति तोदकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बलन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनेछ। 

७.  र्दताि गनि अस्वीकार गनि सके्न :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उलल्ललखत अवस्था नर्एमा, सोही र्दफा बमोलजम लवलनयम 

संशोिनको लालग सूचना दर्दएको अबलि लर्ि लनवेर्दकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतले तीस 

दर्दनलर्ि लबलनयम संशोिन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख र्ए बमोलजम हुन े गरी लबलनयम  संशोिन नगरेमा र्दताि गन े

अलिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेकोमा र्दताि गने अलिकारीले कारण खुलाई तीन दर्दन लर्ि 

सोको जानकारी सम्बलन्ित लनवेर्दकहरूलाई दर्दनु पनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था सगंरठत ससं्था हुन:े (१) सहकारी संस्था अलवलच्छन्न उत्तरालिकारवाला एक स्वशालसत र सङ्गरठत संस्था 

हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लालग एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यलि सरह चल अचल सम्पलत्त प्राप् त, उपर्ोग, लविी वा अन्य व्यवस्था गनि 

सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यलि सरह आफ्नो नामबाट नाललस उजूर गनि र सो उपर पलन सोही नामबाट नाललस उजूर लाग्न 

सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यलि सरह करार गनि सके्नछ । 

९. सहकारी ससं्थाको कायिििे : (१) र्दताि हुरँ्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेि र्देहाय बमोलजम हुनेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा,  

(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा र्दहेायका आिारमा तीन वडासम्म : 

(२)  सर्दस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लालग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड), 

(३) व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचालन गनि आवश्यक सर्दस्य संख्या, 



(४) संस्था संचालनमा सर्दस्यको सहर्ालगतामूलक लोकतालन्िक लनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने स्थान । 

(५) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन संस्थाले र्दताि र्ई व्यवसालयक सेवा प्रारम्र् गरेको र्दईुवषि पलछ र्देहायको 

आिारमा जोलडएको र्ौगोललक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा लवस्तार गनि सके्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसालयक दियाकलापको लवकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायि िेि आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनुसार र्एको । 

(६)  उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन संस्थाको कायििेिका वडाहरूमा व्यावसालयक सेवा सञ्चालन 

नर्एको वा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम वा अनुपातर्न्र्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसालयक सेवा सञ्चालन र्एको 

र्दलेखएको खण्डमा र्दताि गने अलिकारीले व्यावसालयक सेवा सञ्चालन र्एका वडा माि कायििेि कायम गने गरी लवलनयम संशोिन 

गनि लनर्दशेन दर्दन सके्नछ । 

(७) उपर्दफा (३) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीले लनर्दशेन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले एक वषिलर्ि लवलनयम संशोिन गरी 

आफ्नो कायििेि पुनःलनिािरण गनुिपनेछ ।  

(८)  यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन सहकारी संस्थाले स्वेलच्छक रूपमा जुनसुकै समय कायििेि घटाउन े

गरी पुनःलनिािरण गनि लवलनयम संशोिन गनि सके्नछ ।  

(९)  कायििेि पुनः लनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ ।   

१०. जानकारी दर्दनपुन:े गाउँपाललकार्न्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दताि र्ई सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले गोक 

गाउँपाललकामा सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चाललत सेवाको लववरण सलहत र्दताि गने अलिकारीलाई जानकारी दर्दनुपनेछ ।  

११. लवषयगत आिारमा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण र्दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) उत्पार्दक ससं्थाः कृलष,र्दगु्ि, लचया,कदफ,उखु,फलफुल र माछापालन लवशेषका लवषयगत र अगुवावाली एवम् 

उत्पार्दनको योजना समेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमूलक संस्था; 

(ख) उपर्ोिा ससं्थाः उपर्ोिा र्ण्डार, वचत तथा ऋण, उजाि र स्वास््य  लवशेषका लवषयगत र प्राथलमक 

आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य उपर्ोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक ससं्थाः हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, र्ोजनालय र श्रम करार लवशेषका लवषयगत र 

सीप वा श्रमको लवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्था; 

(घ) बहुउद्देश्यीय ससं्थाः उत्पार्दन, उपर्ोग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने अन्य 

बहुमुखी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेलखत लवषयमा लवलशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको लवकासिम 

समेतको आिारमा तोदकएबमोलजमका लवषयहरु थप गनि सदकनेछ ।  
 

(३) उपर्दफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन उपर्दफा (१) बमोलजम अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा पनेछैन 

।  
 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उBf]]ग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सके्न :(१) र्दफा ६ बमोलजम र्दताि प्रमाणपि प्राप् त गरे पलछ 

संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका लालग यस ऐन र लवलनयमको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u वा 

पररयोजना सञ्चालन गनि सके्नछ ।  

(३) प्रचललत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन संस्थाले उपर्दफा (१) बमोलजम कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u वा 

पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय,  p|Bf]u वा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचललत कानून बमोलजम अनमुलतपि, स्वीकृलत वा 

इजाजतपि ललनु पने रहछे र्ने सो बमोलजम अनुमलतपि ,स्वीकृलत वा इजाजतपि ललएर माि कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u 
वा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  



(४) उपर्दफा (३) बमोलजम संस्थाले प्रचललत कानून बमोलजम अलिकार पाएको लनकाय वा अलिकारीबाट अनमुलतपि, 

स्वीकृलत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनलर्ि सोको जानकारी र्दताि गने अलिकारीलाई दर्दनु पनेछ । 

(५) र्दईु वा र्दईुर्न्र्दा बढी संस्थाले संयुि वा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको बजारीकरणको लालग यस ऐनको 

अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u वा पररयोजना सञ्चालन गनि सके्नछन् । 

(६) उपर्दफा (५) बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

१३. र्दालयत्व सीलमत हुन े:(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सर्दस्यको र्दालयत्व लनजले खररर्द गरेको वा खररर्द गनि 

स्वीकार गरेको शेयरको अलिकतम रकमसम्म माि सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लललमटेड” र्न्ने शब्र्द राख्नु पनेछ ।  

१४.सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त पालना गनुि पन:े सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य, 

मान्यता र लसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द–३ 

ससं्थाका उद्देश्य तथा कायि 

१५. संस्थाको उद्देश्य : कायििेिमा आिाररत र सर्दस्य केलन्ित र्ई आफ्ना सर्दस्यहरूको आर्थिक, सामालजक तथा साँस्कृलतक 

उन्नयन गनुि संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६.  ससं्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू र्दहेाय बमोलजम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लस4fन्तहरूको पालना गने गराउने । 

(ख) सर्दस्यको लहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रर्दान गने । 

(ग) सर्दस्यलाई लशिा, सूचना र तालीम प्रर्दान गने । 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड लनिािरण गरी गुणस्तर सुिार, आर्थिक स्थालयत्व र जोलखम 

व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने ।  

(च) आन्तररक लनयन्िण प्रणाली लागू गने । 

(छ) संस्थाको व्यवसालयक प्रवद्धिन तथा लवकास सम्बन्िी दियाकलापहरू सञ्चालन गने । 

(ज) मन्िालय, प्रर्दशे, गाउँपाललका वा गाउँपाललकाको कायािलयको लनर्दशेन पालना गने गराउने । 

 (झ) लवलनयममा उलल्ललखत कायिहरू गने । 

 

पररच्छेर्द–४ 

लवलनयम तथा आन्तररक कायिलवलि 

१७.लवलनयम बनाउन ुपन े: (१) ससं्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनर्दलेशका, मापर्दण्ड र कायिलवलिको अिीनमा 

रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लालग लवलनयम बनाउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको लवलनयम र्दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृत र्ए पलछ लागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायिलवलि बनाउन सके्न :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनर्दलेशका, मापर्दण्ड, कायिलविी र 

लवलनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिलवलि बनाउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको आन्तररक कायिलवलि सम्बलन्ित संस्थाको सािारणसर्ाले स्वीकृत गरेपलछ लागू हुनेछ । 



१९. लवलनयम र आन्तररक कायिलवलिमा सशंोिन :(१) संस्थाको सािारणसर्ाको कुल सर्दस्य संख्याको बहुमतबाट लवलनयम र 

आन्तररक कायिलवलि संशोिन हुन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम संशोिन र्एको लवलनयम वा आन्तररक कायिलवलि र्दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृत र्एपलछ लागू 

हुनेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 

२०. ससं्थाको सर्दस्यता: (१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका र्देहाय बमोलजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हुन सके्नछन्ः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 

  (ग)  संस्थाको लवलनयममा उलल्ललखत शतिहरु पालना गनि मन्जुर गरेको, 

  (घ)  संस्थाको लजम्मेवारी पालना गनि मन्जुर र्एको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पिाि हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सर्दस्यता ललन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन संलघय सरकार, प्रर्दशे सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका 

साथै संस्थाको कायििेि लर्िका सामुर्दालयक वा सहकारी लवद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन र्एका 

उपर्ोिा समूहहरु संस्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सर्दस्यता ललन 

वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि लनवरे्दन दर्दनु पने: (१) संस्थाको सर्दस्यता ललन चाहने सम्बलन्ित व्यलिले संस्थाको सलमलत समि 

लनवेर्दन दर्दनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम लनवेर्दन परेको लमलतले पैंतीस दर्दन लर्ि सलमलतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा 

लवलनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम लनणिय गर्दाि सलमलतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने लनणिय गरेमा सो को कारण खोली सात दर्दनलर्ि 

लनवेर्दकलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतले तीस दर्दनलर्ि सम्बलन्ित ब्यलिले त्यस्तो संस्था र्दताि गने 

अलिकारीसमि उजरू गनि सके्नछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम प्राप् त उजरूी छानलवन गर्दाि लनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पन ेर्दलेखएमा र्दताि गने अलिकारीले 

त्यस्तो लनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लालग सम्बलन्ित संस्थालाई आर्दशे दर्दन सके्नछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोलजम आर्दशे र्एमा सो आर्दशे प्राप् त गरेको सात दर्दन लर्ि सम्बलन्ित संस्थाले लनवेर्दकलाई सर्दस्यता 

प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अलिकारीलाई गराउनु पनेछ ।  

२२.  सर्दस्य हुन नपाउन े: (१) कुन ैव्यलि एकै प्रकृलतको एकर्न्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छैन ।  

 तर यो ऐन प्रारम्र् हुनु अलघ कुनै व्यलि एक स्थालनय तहको एकै प्रकृलतको एकर्न्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको र्ए यो ऐन 

प्रारम्र् र्एको लमलतले तीनवषि लर्ि कुनै एक संस्थाको माि सर्दस्यता कायम राख्नु पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्र् हुरँ्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको लनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा (२) मा उल्लेख र्एर्दलेख 

बाहकेको अन्य कुनै  व्यलि सर्दस्य र्एको र्ए पाँचवषि लर्ि सर्दस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।   

२३. सर्दस्यताको समालप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता र्देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछः— 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 



(ख) लगातार बार्षिक सािारणसर्ामा लबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपलस्थत र्एमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको लनयम वा लवलनयम बमोलजम सर्दस्यले पालना गनुिपने प्राविानको बारम्बार 

उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोलजमको योग्यता नर्एमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा र्ुिान गनुि पने कुनै    रकम र्एमा 

सो फरफारक नर्एसम्म वा लनजले ललएको ऋण,लतनुि पने कुनै र्दालयत्व वा अन्य 

कुनै सर्दस्यको तफि बाट लितो वा जमानत बसेकोमा सोको र्दालयत्व फरफारक नर्एसम्म लनजको सर्दस्यता   समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन सािारणसर्ा बोलाउने लनणिय र्इसकेपलछ सािारणसर्ा सम्पन्न 

नर्एसम्म कसैलाई पलन सर्दस्यताबाट हटाउन सदकने छैन । 

२४. सलुविा प्राप् त गनि नसके्न : कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई लतनुि पने कुनै र्दालयत्व लनिािररत समयलर्ि  र्ुिान नगरेमा यो 

ऐन वा यस ऐन अन्तगित वनेको लनयम तथा लवलनयम बमोलजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन 

गरेमा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सुलबिा प्राप् त गनि सके्न छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारणसर्ा, सलमलत तथा लखेा सपुररविेण सलमलत 
 

२५  सािारणसर्ा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा सािारणसर्ा हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारणसर्ाका सर्दस्य हुने छन् । 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसर्ा र्दहेाय बमोलजम हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्र्क सािारणसर्ा, 

(ख) वार्षिक सािारणसर्ा, 

(ग) लवशेष सािारणसर्ा । 

२६. प्रारलम्र्क सािारण सर्ाको काम, कतिव्य र अलिकार: प्रारलम्र्क सािारणसर्ाको काम, कतिव्य र अलिकार र्देहाय बमोलजम 

हुनेछ :– 

(क) प्रारलम्र्क सािारणसर्ा हुने अलघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी 

ललने, 

(ख) चालू आर्थिक वषिको लालग वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेर्दन तथा लवत्तीय लववरण अनुमोर्दन गने, 

(घ) लवलनयममा उल्लेख र्ए बमोलजम सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवािचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिलवलि पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरण गने,  

(छ) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७.वार्षिक सािारणसर्ाको काम, कतिव्य र अलिकार : वार्षिक सािारणसर्ाको काम, कतिव्य र अलिकार र्देहाय बमोलजम  हुनेछ 

:– 



(क) वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वार्षिक लेखा परीिण प्रलतवेर्दन अनुमोर्दन गने, 

(ग) सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवािचन तथा लवघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको वार्षिक प्रलतवेर्दन पाररत गने, 

(च) लवलनयम संशोिन तथा आन्तररक कायिलवलि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्िी लनणिय गने, 

(झ) पाररश्रलमक लगायतका सुलविा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा अनुर्दान प्राप्त गने सम्बन्िमा लनणिय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दालयत्व लमनाहा दर्दने, 

(ठ) सलमलतलाई आवश्यक लनर्दशेन दर्दने, 

(ड) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८.सािारणसर्ाको बठैक :(१) सलमलतले सहकारी संस्था र्दताि र्एको लमलतले तीन मलहनालर्ि प्रारलम्र्क सािारणसर्ा 

बोलाउनु पनेछ । 

(२) सलमलतले प्रत्येक आर्थिक वषि समाप्त र्एको लमलतले छ मलहनालर्ि वार्षिक सािारणसर्ा बोलाउनु पनेछ । 

(३) सलमलतले र्दहेायको अवस्थामा लवशेष सािारण सर्ा बोलाउनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम लवशेषले लवशेष सािारण सर्ा बोलाउनुपने सलमलतवाट लनणिय र्एमा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम लेखा सुपरीवेिण सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले लवशेष सािारणसर्ा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत र्एमा, 

 (घ) लवशेष सािारणसर्ा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पलचस प्रलतशत सर्दस्यले सलमलत समि लनवेर्दन दर्दएमा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीले लनर्दशेन दर्दएमा, 

(४) उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरी 

संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न र्एको अवस्थामा र्दताि गने अलिकारीलाई जानकारी दर्दई सािारण सर्दस्यहरू मध्येबाट 

बहुमत सर्दस्य उपलस्थत र्ई लवशेष सािारण सर्ा गनि सदकनेछ । 

२९.लवशषे सािारणसर्ा बोलाउन लनर्दशेन दर्दन सके्न: (१) संस्थाको लनरीिण वा सुपरीवेिण गर्दाि वा कसैको उजूरी परी 

छानलवन गर्दाि र्दहेायको अवस्था र्दलेखन आएमा र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतलाई सािारणसर्ा 

बोलाउन लनर्दशेन दर्दन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लवलनयम तथा आन्तररक कायिलवलि लवपरीत कायि गरेमा, 

(ग) सहकारी बैंकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लनररिण तथा सुपररवेिणका िममा गलम्र्र कैदफयत र्दलेखएमा । 

(घ) र्दताि गने अलिकारीले दर्दएको लनर्दशेनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,  



(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीले आर्दशे दर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सािारणसर्ा बोलाउन लनर्दशेन प्राप् त र्एमा सलमलतले सो लनर्दशेन प्राप् त र्एको लमलतले पैंतीस 

दर्दनलर्ि सािारणसर्ाको बैठक बोलाउनु पनेछ र सािारणसर्ाको बैठकमा उजूरी वा लनरीिणका िममा र्दलेखएका लवषयमा 

छलफल गरी सोको प्रलतवेर्दन र्दताि गने अलिकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उलल्ललखत अवलिलर्ि सलमलतले सािारणसर्ा नबोलाएमा र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो 

सािारणसर्ा बोलाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसर्ाको लालग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहकेो सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।  

तर पलहलो पटक डादकएको सािारण सर्ामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात दर्दन लर्ि र्दोस्रो पटक सािारण सर्ा 

बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सर्ामा संचालक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाई सािारण 

सर्दस्यहरुको उपलस्थलत र्एमा सािारण सर्ाको गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन र्दफा २८ को (४) मा र्एको व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६) र्दईु हजार वा सोर्न्र्दा बढी सर्दस्य र्एको संस्थाले सािारण सर्ा गर्दाि समान कायिसूचीमा तोदकए बमोलजम सर्दस्य 

संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारण सर्ा गनि र त्यस्तो सर्ाको 

लनणिय प्रमालणत गनि प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुको उपलस्थलतको सर्ाले अलन्तम लनणिय प्रमालणत गनि सके्नछ 

। 

३०.सञ्चालक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसर्ाबाट लनवािलचत एक सञ्चालक सलमलत रहनेछ । तर,  एउटै व्यलि 

लगातार एउटै पर्दमा र्दईु पटकर्न्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको सलमलतमा उपलब्ि र्एसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मलहला सर्दस्यको प्रलतलनलित्व 

सुलनलित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकर्न्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवलिमा सञ्चालक तथा लेखा सलमलतको पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र लनवािलचत 

हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी वा आफ्नो ससं्थाले सर्दस्यता ललएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके 

अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर वार्षिक र्दईु करोड रुपैयार्न्र्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमिचारीको 

रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वार्षिक र्दईु करोडर्न्र्दा बदढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी रहकेो र्ए यो 

ऐन प्रारम्र् र्एको लमलतले र्दईु वषिलर्ि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्र् हुनुअलघ कुनै व्यलि एकर्न्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको संस्थाको कमिचारी र्एकोमा यो 

ऐन प्रारम्र् र्एको लमलतले एक वषिलर्ि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी रहनु पनेछ । 

(६) सलमलतको कायािवलि चार वषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लनवािचन :(१) सलमलतले आफ्नो कायािवलि समाप्त हुनु कलम्तमा एक मलहना अलघ अको सलमलतको 

लनवािचन गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सलमलतको लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त र्एमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त र्एको 

लमलतले छ मलहनालर्ि सलमलतको लनवािचन गराउन र्दताि गने अलिकारीले सम्बलन्ित सलमलतलाई आर्दशे दर्दन सके्नछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीले आर्दशे दर्दएकोमा सम्बलन्ित सलमलतले सो आर्दशे बमोलजमको 

समयावलिलर्ि सलमलतको लनवािचन गराई र्दताि गने अलिकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सलमलतको लनवािचन नगराएमा र्दताि गने अलिकारले त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको मालथल्लो 

संघ र्ए सो संघको प्रलतलनलि समेतलाई सहर्ागीगराई सलमलतको लनवािचन सम्बन्िी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ । 



(५) उपर्दफा (४) बमोलजमको लनवािचन कायिमा सहयोग पुर् याउनु सम्बलन्ित सलमलतका पर्दालिकारीहरूको कतिव्य हुनेछ 

।  

(६) उपर्दफा (५) बमोलजम लनवािचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बलन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बमोलजम सलमलतको अको लनवािचन नर्एसम्मको लालग सलमलतले लवलनयममा व्यवस्था र्ए बमोलजम 

आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यि उलल्ललखत काम, कतिव्य र अलिकारका अलतररि सलमलतको काम, 

कतिव्य र अलिकार र्देहाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लस4fन्त बमोलजम सहकारी संस्था सञ्चालन गने, 

(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारलम्र्क सािारणसर्ा, वार्षिक सािारणसर्ा तथा लवशेष सािारणसर्ा बोलाउने, 

(घ) सािारणसर्ाका लनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बार्षिक कायििमको तजुिमा गरी सािारणसर्ा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा दफताि सम्बन्िी कायि गने, 

(ज) सम्बलन्ित संघको सर्दस्यता ललने, 

(झ) लवलनयम तथा आन्तररक कायिलवलि तयार गरी सािारणसर्ामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिलर्ि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धिनको लालग आवश्यक कायि 

गने,गराउने, 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहन:े र्दहेायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) लनजले दर्दएको राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत र्एमा, 

(ख) लनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोलजम सञ्चालकबाट हटाउने लनणिय र्एमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहमेा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलतबन्िात्मक वाक्यांशमा लेलखएको कुरामा सोहीबमोलजम हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सुपरीवेिण सलमलतको पर्दमा रहमेा 

(च) लनजको मृत्यु र्एमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सके्न: (१) सािारणसर्ाले वहुमतको लनणियबाट र्दहेायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई 

सलमलतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आर्थिक लहनालमना गरी सम्बलन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 

(ख) अनलिकृत तवरले सम्बलन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी लवषयको गोपलनयता र्ङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पिाि हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बलन्ित संस्थाको अलहत हुने कुनै कायि गरेमा,  



(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनि नसके्न र्एमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम वा लवलनयममा उलल्ललखत योग्यता नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सलमलतको पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि अलघ त्यस्तो सञ्चालकलाई सािारणसर्ा समि सफाई पेश गने 

मनालसब मादफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोलजमको अवलिलर्ि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा लनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक 

नर्एमा सािारणसर्ाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलमलतको र्दईु कायिकालसम्मको लनवािचनमा उम्मेर्दवार बन्न 

पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोलजम कुन ै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा सािारणसर्ाले बाँकी अवलिको लालग अको 

सञ्चालकको लनवािचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथि समावशे र्एको लनणिय प्रकृयामा सलंग्न हुन नहुन े  :(१) सञ्चालकले आफ्नो लनजी स्वाथि समावेश र्एको लनणिय 

प्रदियामा संलग्न हुनुहुँर्दनै । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यलिगत फाइर्दा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुरँ्दनै । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को लबपरीत हुने गरी वा आफ्नो अलिकारिेिर्न्र्दा बालहर गई कुनै काम कारबाही गरे 

गराएमा त्यस्तो सञ्चालक व्यलिगत रूपमा जर्ावर्दहेी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै 

व्यलिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ र्ने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन :(१) सािारणसर्ाले र्देहायको अवस्थामा सलमलतको लवघटन गनि सके्नछः– 

(क) सलमलतको बर्दलनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले लतनुिपने र्दालयत्व तोदकएको समयलर्ि रु्िान गनि नसकेमा, 

(ग) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य र कायि लवपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतले आफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमावलीमा उलल्ललखत शति वा र्दताि गने  अलिकारीले दर्दएको लनर्दशेनको बारम्बार 

उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सलमलत लवघटन र्एमा सािारणसर्ाले नयाँ सलमलतको लनवािचन गनेछ । 

(३) सलमलतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम र्दताि गने अलिकारीले दर्दएको लनर्देशन पालना नगरेमा वा 

र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोलजम पेश र्एको प्रलतवेर्दन समेतको आिारमा र्दताि गने अलिकारीले सलमलतलाई उजूरी वा 

लनरीिणको िममा र्दलेखएका लवषयवस्तुको गालम्र्यिताको आिारमा बढीमा छ मलहनाको समय दर्दई सुिार गने मौका दर्दन 

सके्नछ र त्यस्तो समयावलि लर्ि पलन सुिार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लवघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सलमलत लवघटन र्एमा त्यसरी लवघटन गररएको लमलतले तीन मलहना लर्िमा अको सलमलतको 

लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवािचन नर्एसम्म संस्थाको र्दलैनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने अलिकारीले तोदकए 

बमोलजमको एक तर्दथि सलमलत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोलजम अको सलमलतको लनवािचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बलन्ित संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सपुरीविेण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणालीलाई सुर्दढृ गनि तोदकए बमोलजमको योग्यता 

पुगेका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारणसर्ाले लनवािचनबाट लेखा सुपरीवेिण सलमलत गठन 

गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकर्न्र्दा बढी व्यलि एकै अवलिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक 

वा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र लनवािलचत हुन सके्न छैन । 



३८. लखेा सपुररविेण सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार :(१)  लेखा सुपररवेिण सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार र्देहाय 

बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण गर्दाि लेखापरीिणका आिारर्ूत लस4fन्तको पालना गने, गराउने, 

(ग) लवत्तीय तथा आर्थिक कारोवारको लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सुपररवेिण गने र सलमलतलाई आवश्यक सुझाव दर्दने, 

(ङ) सािारणसर्ाको लनर्दशेन, लनणिय तथा सलमलतका लनणिय कायािन्वयन र्ए नर्एको अनुगमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रलतवेर्दन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्िी वार्षिक प्रलतवेर्दन 

सािारणसर्ा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सुझाव कायािन्वयन नर्एको कारणबाट कुनै संस्थाको लहतमा प्रलतकूल असर 

परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगर्द वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना वा अलनयलमतता 

र्एको वा संस्था गम्र्ीर आर्थिक संकटमा पनि लागेकोमा सोको कारण खुलाई लवशेष सािारणसर्ा 

बोलाउन सलमलत समि लसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक लनयुलिका लालग तीन जनाको नाम सञ्चालक सलमलतमा 

लसफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको र्दलैनक आर्थिक प्रशासलनक कायिमा सहर्ागी हुन पाउन े

छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्य केलन्ित र्ई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पन े:(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि, सोको 

पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी र्दताि र्एको संस्था 

बाहके अन्य लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गनि पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्र् हुनु अलघ बहुउद्देश्यीय वा लवषयगत संस्थाको रुपमा र्दताि र्ई मुख्य कारोवारको रुपमा वचत तथा 

ऋणको कारोवार गर्द ैआएको र्ए त्यस्तो संस्थाले तीन वषि लर्िमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी र्दताि 

हुरँ्दाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क ललन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर लबचको अन्तर छ प्रलतशतर्न्र्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन पाइने 

छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सके्न छैन ।  

 

 

 

तर  



(१) संस्थाको र्दालयत्वप्रलत प्रलतकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लालग अचल सम्पलत्त खरीर्द तथा 

पूवाििार लनमािण एवं संस्था र सर्दस्यहरुको लहतमा उत्पार्दन र सवेाको िेिमा प्राथलमक पूँजी कोष 

पररचालन गनि वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्र् हुनु अलघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको र्एमा त्यस्तो शेयर यो 

ऐन प्रारम्र् र्एको लमलतले एक वषि अवलिलर्ि हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्र् हुनुअलघ र्दताि र्एका 

साना दकसानद्वारा प्रवर्द्धित लवत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूँजी कोषको र्दश गुणासम्म वचत संकलन गनि सके्नछ । 

(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहके अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मलहना अवलि व्यलतत 

नर्ई ऋण लगानी गनि सके्न छैन । 

४०. सन्र्दर्ि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) संघीय कानुन बमोलजम गाउँपाललकाले बचत तथा ऋणको सन्र्दर्ि व्याजर्दर तोक्न 

सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम तोदकएको सन्र्दर्ि ब्याजर्दर संस्थाका लालग लनर्दशेक ब्याजर्दर हुनेछ । 

४१. व्यलिगत बचतको सीमा: ससं्थामा सर्दस्यको व्यलिगत बचतको सीमा सम्बलन्ित संस्थाको लवलनमयमा तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आर्थिक स्रोत पररचालन 

४२. शयेर लबिी तथा दफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर लविी गनि सके्नछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस 

प्रलतशतर्न्र्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनि सके्न छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रर्दशे सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आंलशक स्वालमत्व वा लनयन्िण र्एको संस्था वा 

लनकायको हकमा यो बन्र्दजे लागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंदकत मूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूँजी लवलनयममा उल्लेख र्ए बमोलजम हुनेछ । 

(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहकेो कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा र्दालयत्व बाहके अन्य कुनै ऋण वा 

र्दालयत्व वापत लललाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम दफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम दफताि ललन 

चाहमेा लनजको कुनै र्दालयत्व र्ए त्यस्तो र्दालयत्व र्ुिान गरेको लमलतले एक मलहनालर्ि लनजको बाँकी रकम तोदकए 

बमोलजम लनजलाई दफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत दफताि माग गरेमा लनजको कुनै र्दालयत्व र्ए त्यस्तो र्दालयत्व किा गरी 

बाँकी रकम तोदकए बमोलजम लनजलाई दफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु माि संचालन गनि सके्नछ ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान ललन सके्न: (१) संस्थाले लवर्दशेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनुर्दान ललन वा 

त्यस्तो लनकायसँग साझेर्दारीमा काम गनि संघीय कानून वमोलजम स्वीकृती ललनु पने छ । 



(२) उपर्दफा (१) वमोलजम लवर्दशेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनुर्दान ललन स्वीकृतीको लालग तोदकएवमोलजमको 

लववरणहरु सलहत र्दताि गने अलिकारी समि लनवेर्दन दर्दनु पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) वमोलजम लनवेर्दन प्राप्त र्एमा र्दताि गने अलिकारीले गाउँ कायिपाललकामा प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोलजमको प्रस्ताव गाउँ कायिपाललकाले उपयुि र्देखेमा स्वीकृतीकोलालग मन्िालयमा लशफाररस गरर 

पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सके्न: (१) संस्थाले लवर्दशेी बैङ्क वा लनकायसँग ललने ऋणमा सुरिण प्राप् त गनुि पने 

र्एमा संघीय कानून वमोलजम स्वीकृलतकोलालग र्दताि गने अलिकारर समि प्रस्ताव सलहत लनवेर्दन दर्दनु पने छ । 

(२) र्दफा (१) वमोलजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयुि र्दलेखएमा गाउँकायिपाललकाले  संघीय कानुन बमोलजम स्वीकृलतको लालग 

मन्िालयमा लशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

ससं्थाको कोष 

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

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनुर्दान रकम, 

(ङ) लवर्दशेी सरकार वा अन्तरािलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनुर्दान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसालयक कायिबाट आर्जित रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड  (ङ) बमोलजमको रकम प्राप्त गनुि अलघ अथिमन्िालयको स्वीकृत ललनु पनेछ । 

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

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषमा र्दहेाय बमोलजमका रकम रहने छन् :– 

(क) आर्थिक वषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायले प्रर्दान गरेको पूँजीगत अनुर्दान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोलजमको जगेडा कोष अलवर्ाज्य हुनेछ । 

४८. संरलित पूजँी दफताि कोषः (१) संस्थामा एक संरलित पूँजी दफताि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोलजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुट्याई बाँकी 

रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 



(३) उपर्दफा (१) बमोलजमको रकम सर्दस्यले गरेको संघीय कानुनमा तोदकए बमोलजमको वार्षिक कारोवारको 

आिारमा सम्बलन्ित सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवर्दिन गनिको लालग र्दफा ४७ बमोलजम जगेडा 

कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शून्य र्दशमलव पाँच 

प्रलतशतले हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यवस्था र्एबमोलजमको सहकारी प्रवद्धिन कोषमावार्षिक रुपमा जम्मा गनुि 

पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था र्एबमोलजम हुनेछ । 

५०. अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थाः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उलल्ललखत कोषका अलतररि संस्थामा सहकारी लशिा 

कोष, शेयर लार्ांश कोष लगायत तोदकए बमोलजमका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्तिका लालग लवलनयममा तोदकए बमोलजम उपयोग 

गनि सदकनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर लार्ांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतर्न्र्दा बढी हुने छैन । 

 

 

 

पररच्छेर्द –११ 

अलर्लखे र सचूना 

५१.अलर्लखे राख्न ु पने : (१) संस्थाले सािारण सर्ा, सलमलत तथा लेखा सुपररबेिण सलमलत बैठकका लनणिय तथा काम 

कारबाहीको अर्दावलिक अलर्लेख सुरलित साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बलन्ित तथा अन्य आवश्यक अलर्लेखहरू तोदकए बमोलजम सुरलित साथ राख्नु पनेछ । 

५२.लववरण उपलब्ि गराउन ुपन े:(१) संस्थाले र्दहेायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवेर्दन आ.व. समाप्त र्एको तीन मलहना लर्ि 

र्दताि गने अलिकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वार्षिक प्रलतवेर्दन तथा लेखापरीिण प्रलतवेर्दन 

(ख) बार्षिक कायििम नीलत तथा योजना, 

(ग) खुर्द बचत सम्बन्िी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कायािवलिको सूची, 

(ङ) सािारणसर्ाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले ललएको ऋण लतनि बाँकी रहकेो रकम, 

(ज) र्दताि गने अलिकारीले समय समयमा तोदकदर्दएको अन्य लववरण । 

पररच्छेर्द – १२ 

लेखा र लखेापरीिण 
 

५३. कारोबारको लखेा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको यथाथि लस्थलत स्पष्टरुपमा 

र्दलेखने गरी संघीय कानून बमोलजम रलजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउलन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बमोलजम 

पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोलजम राख्नु पनेछ । 



५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वषिको लेखापरीिण सो आर्थिक वषि समाप्त र्एको लमलतले तीन मलहनालर्ि 

प्रचललत कानून बमोलजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिक4रा गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको अवलि लर्ि कुनै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो 

संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सके्नछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम लेखापरीिण गराउँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दनु पने पाररश्रलमक लगायतको रकम सम्बलन्ित 

संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोलजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रलतवेर्दन अनुमोर्दनको लालग 

सािारणसर्ासमि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम पेश र्एको लेखापरीिण प्रलतवेर्दन सािारणसर्ाबाट अनुमोर्दन हुन नसकेमा पुनः 

लेखापरीिणको लालग सािारणसर्ाले र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीिक लनयुि गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको लनयलुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्िी कायि गनि प्रचललत कानून बमोलजम इजाजतपि प्राप् त 

लेखापरीिकहरू मध्येबाट सािारणसर्ाले एकजना लेखापरीिक लनयुलि गरी पाररश्रलमक समेत तोके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम लेखापरीिक लनयुि गर्दाि एउटै व्यलि, फमि वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वषिर्न्र्दा 

बढी हुने गरी लनयुि गनि सदकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा लनयिु हुन नसके्न :(१) र्दहेायका व्यलि लेखापरीिकमा लनयुि हुन तथा लनयुि र्ई सकेको र्ए सो पर्दमा 

बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बलन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयुि सल्लाहकार वा कमिचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषिको अवलि रु्िान नर्एको,  

(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषि र्ुिान नर्एको,  

(ज) सम्बलन्ित संस्थासँग स्वाथि बालझएको व्यलि । 

(२) लेखापरीिकले आफू लनयुि हुनुअलघ उपर्दफा (१) बमोलजम अयोग्य नर्एको कुराको संस्था समि स्वघोषणा 

गर्नुपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुरँ्द ै कुनै संस्थाको लेखापरीिण गनि अयोग्य र्एमा वा संस्थाको 

लेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसके्न लस्थलत उत्पन्न र्एमा लनजले लेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको काम 

तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लललखत रुपमा संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रलतकूल हुनेगरी लनयुि र्एको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सलुविा र सहुललयत 

५७. छुट, सलुविा र सहुललयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुलविा र सहुललयत संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा उल्लेलखत छुट, सुलविा र सहुललयत बाहके संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुलविा र सहुललयत 

तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 



पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असलुी तथा बाकँी बक्यौता 

५८. ऋण असलू गन:े (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबुललयतको पालना नगरेमा, ललखतको 

र्ाखालर्ि ऋणको सावाँ, ब्याज र हजािना चुिा नगरेमा वा ऋण ललएको रकम सम्बलन्ित काममा नलगाई लहनालमना 

गरेको र्दलेखएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण ललंर्दा राखेको लितोलाई सम्बलन्ित संस्थाले लललाम लबिी गरी वा अन्य कुनै 

व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सके्नछ। लितो सम्बलन्ित संस्थाले सकारे पिात् पलन 

ऋणीले साँवा ब्याज र्दवुै रु्िानी गरी लितो बापतको सम्पलत्त दफताि ललन चाहमेा दफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको लितो कुनै दकलसमले कसैलाई हक छोलडदर्दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 

लितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई लनलित म्यार्द दर्दई थप लितो सुरिण राख् न   लगाउन सदकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम ऋणीले थप लितो नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा (२) बमोलजमको लितोबाट पलन साँवा, 

ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लागे्न अन्य जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र 

हजािना असूल उपर गनि सदकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोलजम साँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकम तथा असूल उपर र्एको साँवा, 

व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बलन्ित ऋणीलाई दफताि दर्दनु पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बमोलजम कुनै संस्थाले ऋणीको लितो वा अन्य जायजेथा लललाम लबिी गर्दाि लललाम सकाने व्यलिको 

नाममा सो लितो वा जायजेथा प्रचललत कानून बमोलजम रलजष्ट्रशेन वा र्दालखल खारेज गनिको लालग सम्बलन्ित 

कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बलन्ित कायािलयले पलन सोही बमोलजम रलजष्ट्रशेन वा र्दालखल खारेज गरी सोको 

जानकारी सम्बलन्ित संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(६) यस र्दफा बमोलजम लितो राखेको सम्पलत्त लललाम लबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित 

संस्था आफैं ले सकार गनि सके्नछ । 

(७) उपर्दफा (६) बमोलजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्थाको नाममा रलजष्ट्रशेन वा र्दालखल 

खारेज गनि सम्बलन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बलन्ित कायािलयले सोही बमोलजम 

रलजष्ट्रशेन वा र्दालखल खारेज गरी दर्दनु पनेछ । 

५९. कालो सचूी सम्बन्िी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण ललई  रकमको अपचलन गने वा तोदकएको समयावलि लर्ि ऋणको साँवा 

व्याज दफताि नगने व्यलिको नाम नामेशी सलहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

६०. कजाि सचूना केन्र्दर् सम्बन्िी व्यवस्थाः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्यौता असलू उपर गन े: कसैले संस्थालाई लतनुि बुझाउनु पने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज 

समेत र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सके्नछ । 

६२. रोक्का राख् न लखेी पठाउन:े (१) संस्था वा र्दताि गने अलिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लालग कुनै व्यलिको खाता, 

जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बलन्ित लनकायमा लेखी 

पठाउन सके्नछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बलन्ित लनकायले प्रचललत कानून बमोलजम त्यस्तो व्यलिको 

खाता,जाय जेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी दर्दनु पनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहने: कुनै व्यलिले संस्थालाई लतनुि पने ऋण वा अन्य कुनै र्दालयत्व नलतरेमा त्यस्तो व्यलिको जायजेथामा नेपाल 

सरकारको कुनै हक र्दाबी र्ए त्यसको लालग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४. कायिवाही गनि वािा नपन:े संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्िमा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै 

कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोलजमको कुनै कसूरमा कारवाही 

चलाउन रोक लगाएको मालनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा र्दताि खारेज 



६५. एकीकरण तथा लवर्ाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अलिनमा रही र्दईु वा र्दईुर्न्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा 

गार्ी एकीकरण गनि वा एक संस्थालाई र्ौगोललक कायि िेिको आिारमा र्दईु वा र्दईुर्न्र्दा बढी संस्थामा लवर्ाजन गनि 

सदकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम एकीकरण वा लवर्ाजन गर्दाि सम्बलन्ित संस्थाको कुल कायम रहकेा सर्दस्य संख्याको र्दईु 

लतहाइ बहुमतबाट लनणिय हुनु पनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम एकीकरण वा लवर्ाजन गने लनणिय गर्दाि एकीकरण वा लवर्ाजनका शति र कायिलवलि समेत 

खुलाउनु पनेछ। 

६६. लवघटन र र्दताि खारेज: (१) कुनै संस्थामा र्दहेायको अवस्था लवद्यमान र्एमा सािारण सर्ाको तत्काल कायम रहेका र्दईु 

लतहाइ बहुमत सर्दस्यको लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गने लनणिय गरी र्दताि खारेजीको स्वीकृलतका लालग 

सलमलतले र्दताि गने अलिकारी समि लनवेर्दन दर्दनसके्नछ :– 

(क) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य तथा कायि हालसल गनि सम्र्व नर्एमा,  

(ख) सर्दस्यको लहत गनि नसके्न र्एमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम प्राप् त लनवेर्दनमा छानलवन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको लवघटन गनि उपयुि र्देलखएमा र्दताि गन े

अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज गनि सके्नछ। 

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन र्दताि गने अलिकारीले र्देहायको अवस्थामा माि संस्थाको र्दताि 

खारेज गनि सके्नछ :– 

(क) लगातार र्दईु वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमावली लवपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 

(ग) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य लवपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लस4fन्त लवपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोलजम र्दताि खारेज गनुि अलघ र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो संस्थालाई सुनुवाईको लालग पन्र 

दर्दनको समय दर्दनु पनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको र्दताि खारेज र्एमा त्यस्तो संस्था लवघटन र्एको मालननेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको र्दताि खारेजी र्एमा त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वतः र4 र् एको 

मालननेछ । 

६७. ललक्वीडेटरको लनयलुि: (१) र्दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको र्दताि खारेज र्एमा र्दताि गने अलिकारीले ललक्वीडेटर लनयुि 

गनेछ ।  

(२) उपर्दफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्एतापलन संघीय कानुनमा तोदकएको लसमा सम्मको सम्पलत्त र्एको 

संस्थाको हकमा र्दताि गने अलिकारीले कुनै अलिकृतस्तरका कमिचारीलाई ललक्वीडेटर लनयुलि गनि सके्नछ । 

६८. ललक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको ललक्वीडेशन पिात् सबै र्दालयत्व र्ुिान गरी बाँकी रहन गएको  

सम्पलत्तको उपयोग संघीय कानुनमा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गन ेअलिकारी 
 

६९.र्दताि गन ेअलिकारी: (१)यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अलिकारीले गनुिपने कायिहरू गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशासदकय अलिकृतले 

गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको र्दताि गने अलिकारीले यस ऐन बमोलजम आफूमा रहकेो कुनै वा सम्पूणि अलिकार आफू 

मातहतको अलिकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ । 



७०. काम, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यि उलल्ललखत काम, कतिव्य तथा अलिकारको अलतररि र्दताि गने अलिकारीको 

काम, कतिव्य र अलिकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

  

पररच्छेर्द –१७ 

लनरीिण तथा अनगुमन 

७१.लनरीिण तथा अलर्लखे जाचँ गन:े (१) र्दताि गने अलिकारीले संस्थाको जुनसुकै वखत लनरीिण तथा अलर्लेख परीिण गनि, 

गराउन सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोदकएको र्न्र्दा बढी आर्थिक कारोवार गने संस्थाको लहसाव दकताव वा लवत्तीय 

कारोवारको लनरीिण वा जाँच गनि, गराउन सके्नछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लालग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अलिकारी वा लवशेषज्ञ खटाई आबश्यक  लववरण 

वा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीिण तथा सुपरीवेिण गनि सके्नछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२)बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाँच गर्दाि र्दताि गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अलिकार 

प्राप्त अलिकृतले माग गरेको जानकारी सम्बलन्ित संस्थाले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाँच गर्दाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगित बनेको लनयम, लनर्दलेशका, मापर्दण्ड वा कायिलवलि बमोलजम र्एको नपाइएमा र्दताि गने अलिकारी वा नेपाल 

राष्ट्र बैङ्कले सम्बलन्ित संस्थालाई आवश्यक लनर्दशेन दर्दन सके्नछ र त्यस्तो लनर्दशेनको पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको 

कतिव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचललत 

कानून बमोलजमको अलिकार प्रयोग गनि सके्नछ। 

(७) यस र्दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गर्दाि प्राप् त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले  गाउँ 

कायिपाललकालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।   

७२. छानलवन गनि सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नर्एको, सर्दस्यको लहत लवपरीत काम र्एको वा 

सो संस्थाको उद्देश्य लवपरीत कायि गरेको र्नी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस प्रलतशत सर्दस्यले छानलवनको लालग 

लनवेर्दन दर्दएमा र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानलवन गनि, गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम छालनवन गर्दाि माग गरेको लववरण वा कागजात उपलब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बलन्ित 

सलमलतको कतिव्य हुनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोलजम गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्ित संस्थालाई लललखत रुपमा दर्दनु पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने ससं्था को लनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्िी लवशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोबार गने संस्थाले तोदकए बमोलजम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने अलिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोदकए बमोलजमको अनुगमन प्रणालीमा 

आिाररत र्ई लनरीिण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा अनुगमन र्दताि गने अलिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र 

बैङ्क लगायतका अन्य लनकायको सहयोग ललन सके्नछ । 

७४.वार्षिक प्रलतवरे्दन पशे गनुिपन े : (१) र्दताि गने अलिकारीले आर्थिक वषि समाप्त र्एको लमलतले तीन मलहनालर्ि संस्थाको 

लनरीिण सम्बन्िी वार्षिक प्रलतवेर्दन  गाउँकायिपाललका समि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोलजमको प्रलतवेर्दनमा र्दहेायका लववरणहरू खुलाउनु पनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको लववरण, 

(ख) अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आर्थिक कारोवारको लववरण, 



(ग) संस्थामा सहकारी l;4fGt र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लवलनयम तथा आन्तररक 

कायिलवलिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् त गरेको सेवा सुलविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकलापमा सर्दस्यको सहर्ालगताको स्तर अनुपात, 

(च) संस्थालाई गाउँपाललकाबाट प्रर्दान गररएको लवत्तीय अनुर्दान तथा छुट सुलविाको सर्दपुयोलगताको 

अवस्था,  

(छ) संस्थाको आर्थिक दियाकलाप तथा लवत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोदकए बमोलजमका लववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणालीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा लजम्मवेारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट) संरलित पूँजी दफताि कोष लवतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमािणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा लवघटन सम्बन्िी लववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, p|Bf]u वा पररयोजनाको लववरण,
  

(ण) तोदकए बमोलजमका अन्य लववरण । 

७५. आपसी सरुिण सवेा सचंालन सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था र्एबमोलजम आफ्ना सर्दस्यहरुको 

बालीनाली वा वस्तुर्ाउमा र्एको िलतको अंशपूर्ति गने गरी आपसी सुरिण सेवा संचालन गनि सके्नछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण लवषयगत संस्थाहरू सम्र्ालवत जोलखमबाट संरिणका लालग 

संघीय कानुनमा व्यवस्था र्एबमोलजम खडा हुने लस्थरीकरण कोषमा सहर्ागी हुन सके्नछन् । 

पररच्छेर्द –१८ 

समस्याग्रस्त ससं्थाको व्यवस्थापन 

७७. ससं्था समस्याग्रस्त र्एको घोषणा गनि सदकने: (१) यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीिण वा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा 

र्दहेायको अवस्था लविामान रहकेो र्दलेखएमा कायिपाललकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा 

गनि सके्नछ:- 

(क) सर्दस्यको लहत लवपरीत हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने लवत्तीय र्दालयत्व पूरा नगरेको वा र्ुिानी गनुिपने र्दालयत्व र्ुिानी गनि नसकेको वा 

र्ुिानी गनि नसके्न अवस्था र्एको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत लनिािररत शति बमोलजम दफताि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा लवलनयम लवपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चालन र्एको, 

(ङ) संस्था  र्दामासाहीमा पनि सके्न अबस्थामा र्एको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्र्ीर आर्थिक करठनाई 

र्ोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम दफताि गनुि पने अवलिमा दफताि नगरेको र्नी त्यस्तो संस्थाका  

कम्तीमा वीस प्रलतशत वा वीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूले र्दताि गन े



अलिकारी समि लनवेर्दन दर्दएकोमा छानलवन गर्दाि खण्ड (क) र्दलेख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था लवद्यमान 

र्एको र्दलेखएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको र्ए तापलन प्रचललत कानून बमोलजम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई 

समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त र्नी पलहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको 

उजुरी संख्या, औलचत्य समेतको आिारमा कायिपाललकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सके्नछ । 

७८. व्यवस्थापन सलमलतको गठन: (१) र्दफा ७७ बमोलजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा र्एकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त 

व्यवस्थापन तथा र्दालयत्व र्ुिानी सम्बन्िी कायिकालालग व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि र्दताि गने अलिकारीले 

कायिपाललका समि  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम लशफाररस र्ई आएमा कायिपाललकाले तोदकए वमोलजम व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि 

सके्न छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम गरठत व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

पररच्छेर्द–१९ 

कसरू, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबरे्दन 

७९. कसरू गरेको मालनन े: कसैले र्दहेायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको मालननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी वा खारेज र्एको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यलि, फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा 

सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य 

कुनै कायि गरेमा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लवलनयम बमोलजम बाहके अन्य कुनै  पलन 

प्रयोजनको लालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोदकएको र्न्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले संस्थाको सम्पलत्त, बचत वा शेयर रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हुन नसके्न गरी सलमलतका कुनै सर्दस्य, लनजको नातेर्दार वा अन्य व्यलि वा कमिचारीलाई 

ऋण दर्दई रकम लहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको लमलोमतोमा ससं्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी 

पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झुिा वा गलत लववरण पेश गरी कजाि ललएमा, राखेको लितो कच्चा र्एमा वा ऋण लहनालमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका लनयम, लवलनयम  लवपररत लगानी गरेमा वा लगानी गन े

उद्देश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृलिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण ललएमा वा दर्दएमा, 

(ञ) लितोको अस्वार्ालवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण ललएमा वा दर्दएमा, 

(ट) झुिा लववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वार्ालवक रुपमा बढाई बढी ऋण ललएमा वा  

दर्दएमा, 

(ठ) कुनै व्यलि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सुरिण रीतपूविक फुकुवा नर्ई वा सो सुरिणले खामेको 

मूल्यर्न्र्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण ललए वा दर्दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लालग ऋण सुलविा ललएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे वा 

गराएमा, 



(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथि लनस्कने 

व्यहोरा पारी लमलाई लेख्ने वा अको लर्न्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई 

फाइर्दा वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनि वा अकािको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे वा 

नर्एको झुिा कुरा गरे वा र्एको हो र्नी वा लमलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 

गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लितो स्वरुप रालखने चल अचल सम्पलत्त लललाम लबिी वा अन्य प्रयोजनको लालग मूल्याङ्कन 

गर्दाि मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायि 

गरे वा गराएमा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलालहजा गनि वा 

गराउन, कुनै दकलसमको रकम ललन वा दर्दन, लबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा ललन 

वा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा ललन वा दर्दन, गलत ललखत तयार गनि वा गराउन, अनुवार्द 

गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लार् वा हानी पुर् याउने बर्दलनयतले कुनै कायि गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीिण 

गरे गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झुिो प्रलतवेर्दन तयार पारेमा वा पानि लगाएमा। 

८०. सजायः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेमा र्देहाय बमोलजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एक लाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा लवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषि सम्म कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा लवगो र्राई लवगो बमोलजम 

जररवाना गरी र्दहेाय बमोलजमको कैर्द हुनेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाँसम्म लबगो र्ए एक वषिसम्म कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाँर्न्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म लबगो र्ए र्दईु वषि र्दलेख तीन वषिसम्म कैर्द, 

(३) पचास लाख रुपैयाँर्न्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो र्ए तीन वषि र्दलेख चार वषिसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाँर्न्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म लबगो र्ए चार वषिर्दलेख छ वषिसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँर्न्र्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्म लबगो र्ए छ वषिर्दलेख आठ वषिसम्म कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाँर्न्र्दा बढीजलतसुकै रुपैयाँ लबगो र्ए पलन आठ वषिर्दलेख र्दश वषिसम्म कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  र्दश बषिसम्म कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि p|Bf]u गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउने व्यलिलाई मुख्य कसूरर्दारलाई हुने 

सजायको आिा सजाय हुनेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउनु कुनै लनकाय संस्था र्ए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमुख 

कायिकारी वा पर्दालिकारी वा कायिकारी हलैसयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यलिलाई यस ऐन बमोलजम हुने सजाय हुनेछ । 

८१. जररवाना हुन े:(१) र्दफा ८७ बमोलजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनुगमन वा लहसाब दकताबको जाँच 

गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले र्दहेायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दताि गन ेअलिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृलत र 

गाम्र्ीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यलिलाई पाँच लाखरु पैयँासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका लनयम लवपरीत सर्दस्यसँग ब्याज ललएमा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रलतशतर्न्र्दा बढी कायम गरेमा, 



(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल कजािमा पूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज 

लगाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषको तोदकए बमोलजमको प्रलतशतर्न्र्दा बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मलहना अवलि 

व्यलतत नर्ई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूँजी कोषको र्दश गुणा र्न्र्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतर्न्र्दा बढी शेयर लार्ांश लवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायििेि बालहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सर्दस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन लवपरीत कृलिम ब्यलिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा । 

(२) उपर्दफा (१) मा लेलखएको व्यहोराबाट कसैले र्देहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने अलिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृलत 

र गाम्र्ीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यलिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनि सके्नछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम दर्दएको कुनै लनर्दशेन वा तोदकएको मापर्दण्डको 

पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम दर्दनुपने कुनै लववरण, कागजात, प्रलतबेर्दन, सूचना 

वा जानकारी नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनवािचन नगरी सलमलत तथा लेखा सुपरीवेिण सलमलतका पर्दालिकारीहरु आफू खुशी 

पररवतिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोलजमको तोदकएको शति पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम लवपररत अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोलजमको जररवाना गनुि अलघ र्दताि गने अलिकारीले सम्बलन्ित व्यलि वा संस्थालाई सफाई 

पेश गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको समयावलि दर्दनु पनेछ । 

८२. रोक्का राख्न े:(१) र्दताि गने अलिकारीले सम्बलन्ित संस्थालाई र्दफा ८१ बमोलजम जररवाना गनुिका अलतररि तीन मलहनासम्म 

त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पलत्त रोक्का राख् न सम्बलन्ित लनकायलाई 

लसफाररस गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप् त र्एमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी 

सो को जानकारी र्दताि गने अलिकारीलाई दर्दनु पनेछ ।  

८३. र्दोब्बर जररवाना हुने:(१) र्दफा ८१ बमोलजम जररवाना र्एको व्यलि वा संस्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यलि वा 

संस्थालाई र्दताि गने अलिकारीले र्दोस्रो पटकर्दलेख प्रत्येक पटकको लालग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४. अनसुन्िानको लालग लखेी पठाउन सके्न :र्दताि गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोलजम आफ्नो काम, कतिव्य र 

अलिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९ बमोलजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्िमा यस ऐन 

बमोलजम अनुसन्िान गनिको लालग सम्बलन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

८५. मदु्दासम्बन्िी व्यवस्थाः र्दफा ८० बमोलजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

८६. मदु्दा हने ेअलिकारी: र्दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्िी मुद्दाको कारवाही र दकनारा लजल्ला अर्दालतबाट 

हुनेछ । 

८७.  उजरूी दर्दन े हर्द म्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउने व्यलिले 

त्यसरी थाहा पाएको लमलतले नब्बे दर्दनलर्ि र्दताि गने अलिकारी समि उजूरी दर्दनु पनेछ । 



(२) कसैले र्दफा ८० बमोलजम जररवाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यलिले त्यसरी थाहा पाएको लमलतले नब्बे दर्दन 

लर्ि र्दताि गने अलिकारी समि उजूरीदर्दनु पनेछ ।  

८८. पनुरावरे्दन गनि सके्न :(१) र्दफा ६ बमोलजम संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा 8८ बमोलजम संस्था र्दताि खारेज 

गरेकोमा लचत्त नबुझ्नेले सो लनणियको जानकारी पाएको लमलतले पैंतीस दर्दनलर्ि र्दताि गने अलिकारीको लनणियउपर 

कायिपाललकासमि पुनरावेर्दन गनि सके्नछ ।  

(२) र्दफा ८० बमोलजमको जररवानामा लचत्त नबुझ्ने व्यलिले त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको लमलतले पैंतीस 

दर्दनलर्ि र्दहेाय बमोलजम पुनरावेर्दन गनि सके्नछ: 

(क) र्दताि गने अलिकारी र कायिपाललकाले गरेको लनणिय उपर सम्बलन्ित लजल्ला अर्दालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको लनणिय उपरसम्बलन्ित उच्च अर्दालतमा । 

८९. असलू उपर गररन े : यस पररच्छेर्द बमोलजम कुनै व्यलिले लतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहकेोमा त्यस्तो 

जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२० 

लवलवि 

९०. मतालिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जलतसुकै शेयर खररर्द गरेको र्ए तापलन सम्बलन्ित संस्थाको कायि सञ्चालनमा 

एक सर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतालिकारको प्रयोग गनि सके्नछ । 

९१. सामालजक परीिण गराउन सके्न :(१) संस्थाले लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य प्राप् त गनिका लालग सलमलतबाट र्एका लनणिय 

र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्रालप् तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, 

सामालजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतिन लगायतका लवषयमा सामालजक परीिण 

गराउन सके्नछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम र्एको सामालजक परीिणको प्रलतवेर्दन छलफलको लालग सलमलतले सािारणसर्ा समि 

पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम पेश र्एको सामालजक परीिण प्रलतवेर्दन छलफल गरी सािारणसर्ाले आवश्यकता 

अनुसार सलमलतलाई लनर्दशेन दर्दन सके्नछ । 

(४) यस र्दफा बमोलजमको सामालजक परीिण प्रलतवेर्दनको एक प्रलत सम्बलन्ित संस्थाले र्दताि गने अलिकारी समि पेश 

गनुि पनेछ । 

९२.सहकारी लशिाः  सहकारी िेिको प्रवििनको लालग लवद्यालय तहको पाठयिममा आिारर्ूत सहकारी सम्वन्िी 

लवषयवस्तुलाई समावेश गनि सदकनेछ । 

९३.आर्थिक सहयोग गनि नहुन:े संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणिय वमोलजम सर्दस्यहरुले आर्थिक सहयोग ललन सके्नछन्   

तर सामालजक कायिकोलालग गैर सर्दस्य व्यलि वा संस्थाहरुलाई समेत आर्थिक सहयोग गनि वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनको लालग 'सामालजक कायि' र्न्नाले लशिा, स्वास््य, वातावरण सरंिण, मानवीय 

सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बलन्ि कायिलाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सके्नः  संस्थाहरुले तोदकए बमोलजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनि सके्नछन् ।  

९५.ठेक्कापिा दर्दन नहुन:े संस्थाले आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सर्दस्य वा आफ्नो 

कमिचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हुर्दनै । 

९६.सरकारी बाकँी सरह असलू उपर हुन:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनुर्दान वा कुनै सेवा सुलविा र्दरुुपयोग गरेको 

पाइएमा प्रचललत कानून बमोलजम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७. कम्पनी सम्बन्िी प्रचललत ऐन लाग ूनहुने : यस ऐन अन्तगित र्दताि र्एको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचललत ऐन  

लागू हुने छैन ।  



९८. प्रचललत काननू बमोलजम कारवाही गनि वािा नपन े : यस ऐनमा लेलखएको कुनै कुराले कुनै व्यलि उपर प्रचललत कानून 

बमोलजम अर्दालतमा मुद्दा चलाउन बािा पुर् याएको मालनने छैन । 

९९.सम्पलत्त शलुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुिपनेः संस्थाले सम्पलत्त शुलद्धकरण लनवारण सम्बन्िी 

संघीय / प्रर्दशे कानुनमा र्एका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरेको मानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको 

लवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी र्एका लनर्दलेशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. लनयम बनाउन ेअलिकार:  यस ऐनको कायािन्वयनकोलालग गाउँकायिपाललकाले आवश्यक लनयम बनाउन सके्नछ । 

१०१.  मापर्दण्ड, लनर्दलेशका वा कायिलवलि बनाई लाग ूगनि सके्न: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमको अिीनमा रही 

संस्थाको र्दताि, सञ्चालन, लनरीिण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवलस्थत र प्रर्ावकारी रुपमा 

सञ्चालन गनि गाउँकायिपाललकाले आवश्यकता अनुसार मापर्दण्ड, लनर्दलेशका वा कायिलवलि बनाई लागू गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको मापर्दण्ड बनाउँर्दा आवश्यकता अनुसार रलजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र 

सम्बलन्ित अन्य लनकायको परामशि ललन सदकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 

    ldlt M  

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

गोकुलगंगा गाउँ कायिपाललकाको sfof{no,रस्नालु,रामेछाप . 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

 



cg';"rL–२ 

uf]s'nu+uf ufpFkflnsf 

ufpF कायिपाललकाको sfof{no, रस्नाल ु। 
 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

uf]s'nu+uf ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, @)&$sf] bkmf ^ adf]lhd 

========================================================================================================================

=================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 ======ju{ 

 

btf{ u/]sf] ldlt M  

                              b:tvt M  

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M  

sfof{nosf] 5fk M 

 

 

 


